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آیا می خواهید زمانیکه باید با مقامات مصاحبه یا گفتگو
کنید ،یک فرد داوطلب بعنوان همراه با شما باشد؟
بعنوان مثال وقتیکه با شهرداری ،سازمان امور خارجیان یا خانۀ خانواده گفتگو یا مصاحبه
دارید با گرو ِه همراهان دی آر سی تماس بگیرید و یک شخص داوطلب را با خود به عنوان
همراه داشته باشید.
یک همراه ،شخصی است که شما را به هنگام مصاحبه یا گفتگو با مقامات همراهی می کند.
شخص همراه به شما کمک می کند:
* که از پرونده اتان یک نمای کلی داشته باشید.
* گوش می کند و می شنود که به هنگام مصاحبه چه مطالبی گفته می شود.
* سئواالتی شفاف کننده و عمیق می پرسد.
* و در فهمیدن اینکه مصاحبه یا تصمیات احتمالی گرفته شده برای شما چه اهمیتی خواهد
داشت سعی خواهد کرد.
یک همراه ،مترجم ،وکیل یا نماینده تام االختیار شما نیست و تنها بخاطر حمایت از شما در
جلسات شرکت می کند.

چگونه می توانید یک همراه داشته باشید؟
با یک شخص همراه تماس برقرار کنید! برای ما به آدرس زیر ایمیل بنویسید
bisidder@drc.ngo
یا به شماره تلفن  +4560268002با ما تماس بگیرید .شما همچنین می توانید فرمی را که
در آدرس زیر است پر کنید.
drc.ngo/frivillig/bisidder
داشتن همراه رایگان است!
شخص همراه وظیفه دارد که رازدار باشد و با آنچه که شما می گوئید به شکل محرمانه و
در چهارچوب قوانین عمل می شود.
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شخص همراه چگونه به شما کمک می کند؟
شما به ما تلفن می کنید یا برای ما می نویسید بخاطر اینکه می خواهید تا
دریک مصاحبه یا گفتگو یک همراه با شما باشد .این گفتگو یا مصاحبه
بعنوان مثال می تواند در شهرداری ،سازمان امور خارجیان یا خانۀ
خانواده باشد.

ما برای شما یک همراه پیدا می کنیم که مایل است تا به شما کمک کند .این
شخص بین  1تا  3روز بعد از اینکه شما به ما مراجعه کرده اید ،با شما
تماس برقرار می کند .شما با شخص همراه قرار می گذارید که کجا و چه
زمانی می توانید با هم مالقات داشته و خود را در ارتباط با مصاحبه یا
گفتگو با مقامات آماده کنید.
وقتیکه شما و فرد همراه با هم مالقات می کنید ،مدارکی را که
شما به همراه دارید با هم بررسی می کنید .شخص همراه به شما
کمک می کند که برای مصاحبه به نحو احسن آماده شوید و روی
مدارک و فرمها احاطه داشته باشید.
در زمان مصاحبه یا گفتگو ،شخص همراه در زمینه و پشت سر
شما می نشیند .شما خودتان باید در مورد پرونده خود صحبت
شخص
کرده و به سئواالتی که پرسیده می شود پاسخ دهید.
ِ
همراه گوش می کند ،نت برمی دارد و به شما کمک می کند تا
سئواالتی را مطرح کنید که مایل هستید تا برای آنها جواب بگیرید.
وقتی جلسه تمام می شود ،شما با شخص همراه در مورد اینکه جلسه مصاحبه
چگونه گذشت و بعد از آن چه مواردی باید انجام شود ،صحبت خواهید کرد.
با ما تماس برقرار کنید! از طریق ایمیل زیر برای ما بنویسید:
bisidder@drc.ngo
یا با شماره تلفن  +4560268002به ما زنگ بزنید.

