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القسم  4أ – مرحلة ما بعد إتخاذ
القرار  -اإليجابى
يوضح هذا القسم ما يحدث بعد حصولك على إذن بالبقاء فى المملكة المتحدة
) United Kingdom (UKبعد النظر فى طلب اللجوء الخاص بك .تشرح المعلومات التالية ماذا
يحدث الحقا.

 4A.1ماذا يعنى نوع الوضع الخاص بى؟
هناك ثالث أنواع من األوضاع تمنحها وزارة الداخلية : Home Office
1 1.حالة اللجوء:
إذا تم األعتراف بك كالجىء هذا يعنى أن وزارة الداخلية  Home Officeقد قررت بأن حالتك
تتماشى مع تعريف الالجىء بموجب إتفاقية الالجئين  ، Refugee Conventionوقبول أن لديك
مخاوف مبرره من التعرض لإلضطهاد وفقا ألحد المعايير التالية:
عرقك  ،دينك ،جنسيتك  ،عضويتك بمجموعة إجتماعية معينة  ،أو بسبب رأيك السياسى.
تقوم وزارة الداخلية  Home Officeبمنحك مبدئيا إذن بالبقاء ( الحق فى البقاء فى المملكة
المتحدة ) UKلمدة خمس سنوات .أوراق وزارة الداخلية  Home Officeومتعلقاتك البيومتريه
الخاصه سوف تؤكد األعتراف بك كالجىء.
تنص سياسة الهجرة الحالية بأن بعد فترة الخمس سنوات من حالة الالجىء والحماية األنسانية
 ،يمكنك التقدم للحصول على تاشيرة إقامة غير محددة المدة )بالبقاء بدون شروط في المده ،
ويشار إليها باإلستقرار(.
ومع ذلك  ،اذا قمت أو اىا من األفراد الذين تعولهم ،بأدانتك فى جريمه فقد ترفض.
2 2.الحماية اإلنسانية
وهذا يعنى أن وزارة الداخلية  Home Officeقد قررت انك ال تنطبق عليك معايير حالة الالجىء
 ،ولكنها تقبل أن هناك أسس تبين انه فى حالة عودتك لبلدك األصلى  ،ستواجه خطرا حقيقيا
وسوف تعانى من أذى حقيقى .وهذا يمكن أن يكون بسبب
•عقوبة الموت /األعدام
•القتل غير المشروع
•التعذيب
•المعاملة الغير إنسانية والمهينة.
•العقوبه أو تهديد خطير وفردى لحياتك بسبب العنف العشوائى فى حاالت النزاع المسلح
الدولى والداخلى.
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إذا تم منحك الحمايه اإلنسانية ستحصل على “ حق البقاء (حق اإلقامه) فى المملكة المتحدة KU
لمدة خمس سنوات .ستؤكد الوثائق أنك قد منحت حق البقاء ألسباب إنسانية.
إن سياسة الهجرة الحالية تنص بأن بعد الخمس سنوات من الحماية األنسانية يمكن التقديم “
لتاشيرة إقامه غير محددة المدة”.
3 3.اقامه استثنائيه تقديريه
أذا لم تقبل وزارة الداخلية  Home Officeبأنك تتماشى مع متطلبات الحماية اإلنسانية او حالة
الالجىء ولكن تقبل بوجود أسباب إستثنائية لك للسماح بالبقاء على أساس مؤقت  ،فسوف تمنح
“ االقامه االستثنائيه التقديريه “)الحق فى البقاء(.
اال قامه االستنثنائيه التقديريه تمنح فى العادة لمدة أقصاها سنتين ونصف ) 30شهرآ( فى المرة.
ويمكنك التقديم لتمديد اإلقامه  ،وبعد عشر سنوات يمكنك التقديم للحصول على “اإلقامه
الدائمة”.

. 4A.2إذا لم أمنح صفة الالجىء  ،هل يمكن أن أقدم إستئناف؟
إذا تم منحك حماية إنسانية أو االقامه االستنثنائيه التقديريه ألكثر من  21شهرا  ،ولكنك تعتقد بأنه
كان لديك اسباب قوية للحصول على وضع الجىء  ،عندها يمكنك تقديم طعن فى قرار وزارة
الداخلية  .Home Officeوهذا يطلق علية تطوير لدرجه اإلستئناف .ويجب عليك مناقشة ذلك مع
مستشارك القانونى .لو نجح طلبك ستمنح حالة اللجوء.

 4A.3ماذا يحدث عند أنتهاء تصريح األقامه؟
عندما تقترب مده اإلقامه الممنوحه من اإلنتهاء  ،يجب أن تقدم طلب آخر إلى وزارة الداخلية
 .Home Officeيمكنك تقديم طلبك  82يوما فقط قبل إنتهاء مده اإلقامه الممنوحه
من الضرورى أن يستلم طلبك قبل إنتهاء مده االقامه الحاليه .إذا لم تتخذ وزارة الداخلية
 Home Officeالقرار فى طلبك قبل أنتهاء اقامتك الحاليه  ،ستسمر فى الحصول على نفس
اإلستحقاقات كما كانت .إذا تم إستالم طلبك من قبل وزارو الداخلية  Home Officeبعد أنتهاء
تصريح اإلقامه  ،عندها ولربما تصبح إقامتك غير قانونية.
وهذا يعنى بأنك ستفقد حقوقك فيما يخص العمل  ،والحصول على االعانات الماليه  ،وكل
اإلستحقاقات المتعلقة باألقامه .لوحصل وحدث ذلك فالبد من الحصول على المشورة القانونية
العاجله .يمكن أن تجد هذه المعلومات على الموقع اإللكترونى  Home Officeموقع الهجرة.
لو كنت قد منحت “االقامه االستنثنائيه التقديريه” ،يجب عليك تقديم طلبآ جديدا لتمديد المده وهي
“تمديد مده البقاء \ أو االقامه “ .سيتم منحك إذن تمديد مده البقاء طالما أنك مازالت مؤهال لذلك
بموجب اإلجراءات .يتطلب منك القيام بذلك حتى يصل مجموع مدة إقامتك الى عشر سنوات.
يمكن الحصول على المعلومات من خالل الموقع اإللكترونى الخاص بوزارة الداخلية Home
 Officeفيما يتعلق بتمديد مدة اإلقامه .https://www.gov.uk/browse/visas-immigration
بعد هذه المرحله يمكنك التقدم للحصول على“اإلقامة الدائمة” .إذا نجح طلبك  ،فليس هناك أى
تحديد لمدة اإلقامه فى المملكة المتحدة .UK
مالحظة هامه :من الضرورى أن تكون على علم بأى تغيرات تحصل فى سياسات الهجرة والتي
قد تحدث مع مرور الوقت .يمكنك القيام بذلك من خالل متابعة الموقع اإللكترونى الخاص بوزارة
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الداخلية .https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

 4A.4ماهى اإلوراق التى سأستلمها؟
البطاقة البيومتريه
سوف تستلم تصريح إقامتك البيومترىه (البطاقة البيومترية) .هذه البطاقة مشابهة لبطاقة ال
 ARCإن البطاقة البيومترية هى الدليل على حقك فى اإلقامه  ،والعمل  ،والدراسة فى المملكة
المتحدة  UKيتطلب أن تستخدم بطاقتك البيومترية مثل بطاقة الهويه .يجب تقديمها عندما تتقدم
للحصول على حساب مصرفى فى المملكة المتحدة .UK
ليس مطلوبا منك حملها فى كل األوقات ولكن ستحتاج الى إظهارها عندما يستلزم التأكيد على
حقوقك وإستحقاقاتك فى المملكة المتحدة .UK
سيتم إرسال بطاقتك البيومترية بالبريد اآلمن اما إليك أو إلى مستشارك القانونى.
ستتسلم بطاقة لكل فرد من أفراد اسرتك.
تبين البطاقة البيومترية  :أسمك  ،الجنس  ،تاريخ  ،ومكان الميالد  ،صورتك  ،نوع الهجرة  ،تاريخ
إنتهاء التاشيرة  ،وتفاصيل اإلستحقاقات وتوقيعك.
الشريحة البيومترية الموجوده على البطاقة تشمل بصمات األصابع وصورة للوجه.
مالحظة هامه :يجب عليك التأكد من صحة تفاصيل المعلومات المذكورة بالبطاقه.
ويجب أن تبلغ وزارة الداخلية  Home Officeعن أى أخطاء بها على الفور .يجب عليك أن تبلغنا
عن أي خطأ خالل  10أيام عمل من تاريخ استالم البطاقة .إذا لم تفعل ذلك فمن المحتمل
أن تعيد التقديم وتدفع رسوم بطاقة بايومترية بديلة .بإمكانكم إرسال بريد الكتروني إلى
BRPError@homeoffice.gsi.gov.uk
ضع في رسالتك البيانات اآلتية:
• رقم جواز سفرك
• رقم بطاقة المقيم البايومترية
• الرقم المرجعي لقضيتك
• رقم التواصل معك
• تفاصيل عن المعلومات التي فيها خطأ بالضبط
ماذا لو فقدت البطاقة البيومتريه؟
لو فقدت أو سرقت منك البطاقة البيومترية  ،يجب عليك إبالغ وزارة الداخلية  Home Officeعلى
الفور .ستقوم وزارة الداخلية  Home Officeبإلغاء البطاقة البيومتريه.
يتوجب عليك قانونيا أن تقوم بإلغاء بطاقتك وإشعار وزارة الداخلية  Home Officeبواسطه البريد
اإللكترونىBRPLost@homeoffice.gsi.gov.uk :
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يجب أن تذكر فى رسالتك اإللكترونية:
•اسمك بالكامل
•تاريخ ميالدك
•جنسيتك
•رقم جوازك
•الرقم المرجعى الخاص ببطاقتك البيومترية
•الرقم المرجعى لملفك
•تفاصيل وسائل األتصال الخاصة بك
وكذلك
•متى ,وأين  ،وكيف فقدت أو سرقت منك التصريح.
يجب ايضا ابالغ الشرطه عن فقدان أو سرقة البطاقة , ،وإحضار تقرير الشرطه والرقم المرجعى
للجريمة على الفور .إذا سرقت منك البطاقة ينبغي عليك تقديم بالغ بالجريمة لمركز الشرطة
التابع لمنطقتك .وإذا فقدت بطاقتك فعليك أن تقدم تقرير بذلك من خالل:
www.reportmyloss.com
والذي سيكلفك  3.95جنيه في معظم المناطق للبالغ وستحتاج إلى بطاقة اعتماد أو استقطاع
بنكي مباشر الجراء ذلك.
يجب أن تتقدم للحصول على بطاقة بيومتريه بديلة .المعلومات المتعلقة بذلك متوفرة على الموقع
اإللكترونى الخاص بوزارة الداخلية .https://www.gov.uk/biometric-residence-permits
رقم التأمين الوطنى National Insurance Number NINO
وتشمل المقابله األساسية  ،مقابلة بخصوص رقم التأمين الوطنى
 National Insurance Number. National Insurance Numberرقم التأمين الوطنى هو رقم
فريد مخصص لك .ويستخدم هذا الرقم فى المملكة المتحدة  UKفى إدارة التأمين الوطنى
ونظام الضمان اإلجتماعى .سيكون نفس الرقم معك مدى الحياه .ويعمل هذا الرقم فى التأكيد
على مساهماتك نحو التأمين الوطنى والضرائب التي تدفعها وتسجلها بشكل صحيح تحت اسمك.
وتمثل أيضا الرقم المرجعى أثناء األتصال بأدارة العمل والمعاشات )(DWP
 Department for Work and Pensionsوإدارة )HM Revenue & Customs (HMRC
يتم عادة اصدار أرقام  National Insurance Numbersلألشخاص فوق سن  16سنه.
ال يتم إجراء مقابالت مع األشخاص البالغين الذين تعولهم فيما يخص رقم التأمين الوطنى
.NINOأثناء مقابلة اللجوء .ولذلك ال يحصلون على رقم التأمين الوطنى  .NINOبشكل تلقائى.
يجب أن تتصل بإدارة العمل والمعاشات  Department for Work and Pensionsوالتى ستقوم
بترتيب رقم  NINOلمن تعولهم.
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إذا كنت بحاجه للتقدم للحصول على رقم التأمين الوطنى  NINOلكى تبدأ بالعمل أو لديك رغبه
للعمل لحسابك الخاص  ،عندها يجب أن تقوم باإلتصال على مركز العمل بالص على الرقم
التالى0845 600 0643:
إذا تقدمت للحصول على االعانات الماليه عندها ستقوم إدارة العمل والمعاشات
 (DWP Job Centre) Department of Work and Pensionsبتعبئة استماره التأمين الوطنى أثناء
المقابلة فى مركز العمل .وهذه االستماره تسمى:
 DCI 1Bوهذا طلب إلعطائك رقم التأمين الوطنى .NINO
إذا تم األتصال بك لحضور مقابلة الحصول على رقم التأمين الوطنى
 ، National Insurance Numberفيجب أن تقوم بإثبات هويتك وحقك فى العمل  .UKستثبت
بطاقتك البيومترية ذلك .يمكن أن يطلب منك أن تأخذ معك إثباتات هوية أخرى .سيصدر خطاب
يوضح لك المعلومات المطلوب إحضارها معك.

 4A.5التفاصيل الخاصة بقرض اإلندماج
إذا كنت قد حصلت على الحماية األنسانية أو حصلت على وضع الالجىء فيمكنك التقديم للحصول
على “ القرض اإلندماج” .قرض التكامل هو برنامج القروض الذى توفره وزارة الداخلية
 Home Officeللمساعدة فى مراحل األندماج المبكر .يمكن أن ينفق هذا القرض على األشياء
والنشاطات التى تسهل عليك األندماج على سبيل المثال:
•التدريب المهنى حيث ال يمكن توفيره من خالل . sulP Job centreيجب مناقشة ذلك مع
مستشار ك بمركز العمل.
•وديعه تأمين للسكن.
•شراء سلع اساسية للمنزل أو
•شراء أدوات التجاره
إذا لم يكن لديك حساب بنكى فيمكن أن تتقدم فقط للحصول على  450جنيه كحد أقصى.
ولذا من الضرورى أن تقوم بفتح حساب بنكى لو أردت الحصول على المزيد .يجب تسديد
دفوعات القرض بشكل منتظم إلى إدارة العمل والمعاشات Department for Work and
 Pensionsوسيكون ذلك أما مباشرة من اعاناتك الماليه أو عن طريق الخصم المباشر من حسابك
البنكى .فى معظم الحاالت سيتم سداد القرض بعد  6اسابيع من إعطاء األموال للفرد .يجب أن
تقوم بالتوقيع على استماره إتفاقية القرض قبل ان يتم دفعه.
ال يمكنك الحصول على قرض االندماج بدون حصولك على رقم التأمين الوطنى
 National Insurance Numberسيتم أعتبار الطلب غير كامل ومرفوض إذا تقدمت بدون وجود
الرقم  ،وسيعاد إليك .وللمزيد من المعلومات قم بزيارة
https://www.gov.uk/refugee-integration-loan/overview

NASS 35 4A.6
إذا كنت تتلقى االعانه او الدعم من وزارة الداخلية  Home Officeستستلم ايضا .NASS35
هى عبارة عن وثيقه مغلفة حجم  4Aوتشمل صورتك وتفاصيل الدعم الممنوح لك.
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وترسل هذه الوثيقة من قبل فريق الدعم بوزارة الداخلية  .Home Officeوتؤكد على الدعم الذى
تسلمته ومتى سيتوقف هذا الدعم .سينتهى كل الدعم المقدم من وزارة الداخلية Home Office
بعد  28يوما من تاريخ أبالغك أو أبالغ مستشارك القانونى بالقرار .وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة
للتقديم على  NASS 35يرجى االتصال على  Asylum Helpرقم .0808 8000 624

 4A.7كيف يمكن أن أقدم االعانه لنفسى ودعم اسرتى؟
 3ليس على وزارة الداخلية  Home Officeأىة مسؤولية لدعمك بعد  82يوما من استالم إالشعار
على وضعك .ستتسلم خطاب من وزلرة الداخلية  Home Officeوكذلك الجهة المقدمة للسكن (إذا
كنت تتلقى الدعم من ) Home Officeتفيد بالتاريخ الذى سيتوقف فيه الدعم  ،والتاريخ الذى يجب
أن تترك فيه السكن .يجب أن تترك السكن وكذلك تنقل كل ممتلكاتك فى هذا التاريخ.

 4A.8السكن :أنجلترا وويلز.
أولوية الحاجه للسكن )الطوارىء /السكن المؤقت(
يمكنك طلب المساعدة من المجالس المحلية الدارة اإلسكان  ،إذا كنت بدون مأوى.
يتحتم على عاتق المجلس الذى تعيش فيه المسؤليه القانونيه في أن يقوم بتقديم المشورة
والمساعدة لك .اعتمادا على حالتك الشخصية  ،قد يقومون بتوفير اإلقامه لك.
إذا كنت تعتقد بأن لديك حاجة للحصول على األولوية )هذا يكون وفقا للتالى( :وجود أطفال فى
عائلتك  ،أو شخص يعانى من مرض خطير (بدنى أو عقلى أو تكون فى خطر التعرض للعنف
االسري) قد يقوم مكتب اإلسكان بتوفير السكن لك .يجب أن تقدم طلب كونك يدون مأوى.
سيقوم المجلس المحلى بتقييم ذلك وإذا كان من واجبهم توفير مسكن لك .سيقيمون ما إذا كنت
بدون مأوى  ،وإذا كان لديك أولوية ملحة  ،أو جعلت نفسك بال مأوى بأرادتك و/أو لديك أتصال
محلى.
لو أعتبرك المجلس المحلى فى فئة “الحاجة كأولوية”  ،عندها سيقومون بمنحك سكن طارىء أو
مؤقت .المسكن الطارئ هو عبارة عن مكان يوفر لك سرير للنوم واألفطار ) (B&Bأو مكان فى
مركز لالسكان .يوصى قانون المجالس المحلية بعدم إبقاء العائالت والنساء الحوامل فى سكن
)األقامة واألفطار( ألكثر من  6أسابيع .يجب أن تطلب المشورة من
“ ”Shelterيمكن أن يقدموا لك مشورة مستقله فيما يتعلق بكافة حقوقك فى السكن  ،ويمكنك
األتصال بهم على الرقم التالى:
0800 800 4444
يمكن أن تجد إيضا مركز مستقل لتقديم مشورة خاصة بالسكن فى منطقتك.
أذا قبل المجلس بكونك بدون مأوى  ،ووافق على ذلك فعليهم الواجب فى توفير السكن
لك.يمكن أن يوفروا لك:
)1 1المجلس لالسكان Council Housing
)2 2إتحاد جمعية اإلسكان Housing Association Housing
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)3 3توفير سكن من مستأجر خاص لمدة طويلة.
يمكن أن يقوم المجلس  Councilبعرض أيا من أنواع اإلقامه المذكورة أعاله.
ما أن يتم توفير العرض المناسب عندها تنتهى مسؤولياتهم.
إذا كنت تعتقد أن اإلقامه ليست مناسبه  ،فمن الضرورى أن تحصل على مشورة مستقله قبل
رفض العرض .إذا رفضت عرض السكن والمناسب لكافة أحتياجاتك  ،عندها ستنتهى مسؤولية
المجلس تجاهك .يمكنهم أنهاء أى سكن طوارىء  ،وسيعتبرون “انك تجعل نفسك بال مأوى
عمدا “.
 Shelterيمكن أن تقدم لك مشورة مستقله حول كافة حقوق السكن ويمكنك األتصال على
الرقم التالى:
0800 800 4444
ويمكنك أيضا الحصول على مركز مشورة السكن المستقلة المتواجدة بمنطقتك.
السكن الخاص
إذا لم تعتبر حاجتك ذات أولوية  ،لذا يجب أن تنظر إلى خيار السكن الخاص المستأجر.
يمكنك الطعن أذا كنت تعتقد أن حالتك ذات أولويه ولم يتم قبولها من المجلس .يجب أن تطلب
مشورة قانونية مستقلة فى مثل هذه الحاالت.
ولتأمين سكن  ،فان معظم المالك يطلبون مبلغ وديعه للتأمين وكذلك الحصول على إيجار كامل
لمدة شهر مقدما .ستتمكن وكالة اإلسكان المحلية بالتأكيد ما إذا كان هناك اى مساعدة او عون
متاح فى منطقتك .من الممكن أن يكون هناك على سبيل المثال  ،صك التأمين المحلى أو برنامج
تأمين اإليجار .أو يمكنك التقديم للحصول على قرض اإلندماج للمساعدة فى ذلك.
بال مأوى فى الشارع
إذا وجدت نفسك فى الشارع بال مأوى سيكون هناك منظمات فى منطقتك من الممكن أن تقدم
لك المساعدة.
ينبغي على مجلس بلديتك المحلي مساعدتك في الحصول على تفاصيل المنظمات القريبة
لالسكان أو/و اإليواء الليلي  Night Shelterوالتي قد تقدم المساعدة لك على شكل مأوى آمن
للنوم ،أو فراش للنوم أو وجبات ساخنة.
يمكنك األتصال بعن كافة حقوق السكن  ،ويمكنك األتصال بهم على الرقم التالى:
0800 800 4444
“ ”SHELTERيمكنهم إعطائك مشورة مستقله
يمكنك األستفادة من :
الخدمات اليوميه – يمكنهم مساعدتك بتقديم الطعام  ،المالبس  ،واإلستحمام.
ويمكنهم تقديم مشورة مستقله.
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مراكز اإلقامة الخاصة بالطوارىء والمالجىء الليليه – يمكنك الحصول على مكان لإلقامه فيها
لعدة أيام لو وجدت نفسك فى الشارع.
يمكنك األتصال على  STREETLINKعلى رقم 0300 500 4190 :سيقومون بتقديم المشورة.

 4A.9اإلقامه  :اسكتلندا
يمكنك أن تطلب المساعدة من إدارة اإلسكان التابعة للمجلس المحلى  ،إذا لم يتوفر لديك
مكان لإلقامه .يعتبر المجلس المحلى فى منطقه سكنك مسؤول قانونيا فى تقديم المشورة
والمساعدة لك .إذا قدمت طلب كونك بال مأوى  ،سيتم منحك مسانده طارئه وفى نفس الوقت
تقوم إدارة اإلسكان بتقييم أهليتك للحصول على سكن .إذا لم يتوفر سكن لدى المجلس فى
المنطقة  ،لذا عليهم أن يوفرون لك سكن خارج المنطقه,
إذا قرورا بأن لديهم واجب للقيام بدعمك  ،عندها سيقومون بتوفير سكن دائم.
يمكنك البقاء فى السكن المؤقت حتى يقدمون لك سكن دائم.
إذا لم يكن لديهم مسؤوليه فى تقديم الدعم على المدى الطويل  ،عندها يمكنك البقاء فى
السكن الطارىء حتى تجد مكان ما للعيش بصفة دائمه .أذا لم يقدم لك المجلس سكن طارىء ،
لذا عليك األتصال بوكالة مشورة السكن للحصول على المساعدة.
خيارات السكن الطارىء  ،أذا وجدت نفسك بدون مأوى وهي :
•النزل  ،المأوى الليلى  ،المأوى الشتوى.
•العنف االسري  ،ومالجىء النساء.
•فنادق النوم واألفطار
يجب أن يقوم المجلس المحلى بأعطائك المزيد من المعلومات .يمكنك أيضا الحصول على
المساعدة من وكاله اإلسكان المحليه .يمكنك التقدم للحصول على إعانات اإلسكان لمساعدتك
فى التكاليف .بعض خيارات السكن قد تكون مكلفة  ،لذا قد تحتاح إن تدفع بنفسك الفرق على
اعانات االسكان الممنوحه لتتمكن من دفع األيجار.
مالحظه هامه :يجب على إدارة  Local Housing Departmentأو مركز
 Housing Advice Centreفى التأكيد إذا ما كان هناك مالجىء ليلية أو مراكز إقامه مؤقته
بمنطقتك.
للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالسكن  ،نرجو اإلتصال ب  Shelterعلى الرقم
التالى .0800 800 4444 :سيكونون قادرين على أعطائك مشورة مستقله ويوجهونك إلى الخدمات
المناسبة.

 4A.10السكن :إيرلندا الشمالية Northern Ireland
يوجد واجب قانونى على  (NIHE) Northern Island Housing Executiveتقديم المساعدة
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والمشورة إذا أصبحت بال مأوى.
يعتمد على وضعك الشخصى  ،فقد يقومون بتوفير مكان لإلقامه لك.
يجب أن تقوم بتقديم طلب كونك بال مأوى .ستقوم  NIHEبتقييم ذلك لمعرفة إذا كانوا مسؤولين
فى توفير سكن لك.يقومون بتقييم ما إذا كنت بال مأوى  ،وإذا كنت فى حاجه ذات أولويه  ،أو أنك
جعلت نفسك بال مأوى بشكل أختيارى  ،و/أو لك أتصال محلى .قد يمكنهم توفير سكن مؤقت لك
أثناء دراسة ظروفك.
إذا تم تقييمك على قائمة حاجه ذات أولويه يمكن أن يكون :وجود أطفال فى عائلتك  ،أو شخص
يعانى من مرض خطير (بدنى أو عقلى أو تكون فى خطر التعرض للعنف االسري( ولديك
المعايير األخرى الحاصة  ، NIHEلذا يجب عليهم توفير السكن المناسب لتعيش فيه.
هذا يتطلب أن تكون متاح لسنتين على األقل .ال يتوجب عليهم توفير سكن دائم.
لمزيد المعلومات  ،يجب األتصال على  NIHEعلى الرقم التالى:
03448 920 920

 4A.11إعانات السكن  ، Housing Benefitبدل السكن المحلى
 ، Local Housing Allowanceوإعانه ضريبه المجلس المحلى
.Council Tax Benefit
إذا كنت من ذوى الدخل المنخفض  ،او تستلم إعانات الرعاية اإلجتماعية  ،يمكنك الحصول على
إعانة السكن  ، Housing Benefitأو بدل السكن المحلى  Local Housing Allowanceلمساعدتك
فى دفع بعض أو كل اإليجار الخاص بمنزلك .يجب أن تقدم على ذلك بالمجلس .يمكنك أيضا أن
تتقدم للحصول على المساعدة فيما يخص ضريبة المجلس  council taxالخاصة بك .غالبا تكون
إعانه السكن /وبدل إعانه السكن  Housing Support Allowance / Housing Benefitفى نفس
االستماره {.}34}. {35

 4A.12إعانات الرعاية اإلجتماعية
يونيفيرسال كريدت )(Universal Credit
تقوم الحكومة بتقديم مبلغ واحد لمرة واحدة لكال البدلين ،الباحث عن العمل وبدل إعانة
االسكان بشكل تدريجي بمسمى يونيفيرسال كريدت ،وذلك لذوي الدخل المحدود أو الباحثين عن
عمل.
يتم تقديم يونيفيرسال كريدت على مراحل ،ولمعرفة ما إذا كنت تعيش بمنطقة تمكنك من التقديم
على يونيفيرسال كردت قم بزيارة موقع:
https://www.gov.uk/universal-credit
تستطيع أن تقوم بالتقديم على يونيفيرسال كردت من خالل الموقع:
https://www.gov.uk/universal-credit
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ولمزيد من االستفسارات يمكنك التواصل مع خط المساعدة ليونيفيرسال كردت رقم
 - 0345 600 0723تكلفة المكالمة عليك.
إذا لم تتمكن من الحصول على اليونيفيرسال كردت  ،واذا كنت تستحق ،فبإمكانك التقديم على
اإلعانات اآلتية:
بدل الباحثين عن العمل (JSA) Job Seekers Allowance
هذه اإلعانه لألشخاص الذين يبحثون حاليا عن عمل او متوسط ساعات عملهم أقل من 61
ساعة فى األسبوع.
يجب أن تقوم بإكمال إتفاقية الباحثين عن عمل أو نموذج األلتزام الجديد للباحثين عن العمل.
وهذا يوضح لك ما يجب فعله لتجد عمل .توضح مسؤوليتك فى أن تبذل جهدك فى إيجاد عمل
فى مقابل حصولك على الدعم.
يجب أن تقوم بتسجيل كافة محاوالتك فى البحث عن عمل أثناء استالمك
 .(JSA) Job Seekers Allowanceإذا لم تفى بهذا األلتزام  ،فمن الممكن أن يقوم مركز العمل
 Job Centreبتعليق أو وقف المساعدات.
يمكن أن تستفيد من دورات التدريب بمركز العمل . Job centreهذا يشمل دروس فى اللغة
اإلنجليزيه ) .(ESOLيجب أن تناقش ذلك مع مركز العمل .Job centre
إعانة الدخل Income Support
تدفع إعانه الدخل  Income Supportلمجموعة معينه من الناس الذين ليس لديهم أموال كافيه
للعيش .وهذا يشمل تفحص للموارد المالية  ،والذى من خالله يوضع فى األعتبار اى أموال لديك
 ،لكى يتم تحديد كميه ماستحصل عليه من إعانه الدخل.
أنجلترا  ،أسكتلندا  ،وويلز
لتكون مؤهال للحصول على إعانة الدخل  Income Supportيجب أن ينطبق كل مايلى:
•ما بين  16سنه وسن معاش التقاعد.
•حامل أو تقوم باإلعتناء بشخص .أو أب أو ام تعيش بمفردها مع طفل أقل من خمس
سنوات  ،وفى بعض الحاالت غير قادر على العمل نتيجة المرض أو اإلعاقه.
•بدون دخل أو دخل منخفض
•تعمل أقل من  61ساعه فى األسبوع ( وزوجك أو زوجتك تعمل ليس أكثر من  24ساعه
فى األسبوع)
ايرلندا الشمالية Northern Ireland
لتكون مؤهال للحصول على إعانة الدخل  Income Supportفى  Northern Irelandيجب أن
ينطبق عليك كل مايلى:
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•ما بين  16سنه وسن معاش التقاعد.
•ذا دخل منخفض
•تعمل أقل من  16ساعه فى األسبوع ،ويعتمد على المبلغ المدفوع لمرتبك.
•ال تدرس لوقت كامل ( ولكن هناك بعض اإلستثناءات).
•ال تستلم  Job Seekers Allowanceأو Employment Support Allowance
•ليس فى حوزتك مدخرات تزيد عن  16000جنيه.
•تعيش فى ايرلندا الشمالية Northern Ireland
أو
•أب أو أم تعيش بمفردها/بمفرده
•فى أجازه األمومه أو األبوه
•تعتنى فى شخص (مقدم الرعايه)
•أن تكون الجىء تتعلم اللغة اإلنجليزيه ووصلت منذ أقل من سنه مضت.
بدل مساعدة العمل (ESA) Employment and Support Allowance
يدفع هذا المبلغ لألشخاص الذين يعانون من مرض أو إعاقه والذى يعنى عدم قدرتهم على
العمل  ،أو هناك حدود لألعمال التى يمكنهم القيام بها .أثناء حصولك على البدل  ،سيوفر لك
مركز العمل  Job centreمستشار شخصى مدرب تدريبا خاصا .يوفرون لك مجموعه من الخدمات
األخرى المصممه لمساعدتك فى الوصول إلى عمل مناسب لك.
يمكن أن يطلب منك مركز العمل  Job centreأن تقوم بتعبئة إستبيان أو الذهاب لعمل “ تقييم
القدرة على العمل”.سيقومون بتتقيم ما إذا كانت فى إستطاعتك أن تتأخذ خطوات إليجاد عمل أو
إذا كان مرضك أو عجزك يؤثر بشده على قدرتك على العمل وأن إتخاذ هذه الخطوات لن يكون
معقوال.
قد يتم استدعائك لمقابلة طبيب أو ممرضه ألكمال تقييم لك  ،ويقومون بإرساله إلى إدارة العمل
والمعاشات ) (DWPستبين كيف ان حالة مرضك أو عجزك تحدد من كميه او نوعيه العمل الذى
يمكنك أن تقوم به  ،وما إذا كنت تستحق الحصول على
.Employment and Support Allowance
هناك نوعين من ESA
فريق النشاط لما يخص العمل – ذلك أذا كانت إدارة العمل والمعاشات ) (DWPتعتقد بقدرتك
على العمل فى المستقبل .يتوقع منك مركز العمل  Job centreأن تشارك فى المقابالت ذات
التركيز على العمل والتي يستدعوك لها ويتوقعون منك المشاركه فى نشاط ما متعلق بالعمل و
اال فسوف يقومون بتقليل اإلعانه.
مجموعة الدعم -وهذا يعنى أن إدارة العمل والمعاشات ) (DWPقد قررت أن حالتك تحدد قدرتك
على العمل الذى يمكن أن تقوم به .يمكنك المشاركه فى المقابالت ذات التركيز على العمل
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وكذلك النشاطات المتعلقة بالعمل إذا اخترت ذلك.
إعانه الطفل Child Benefit
يمكنك الحصول على إعانه الطفل  Child Benefitأذا كان طفلك:
•أقل من  16سنه
•أكثر من  61سنه ولكن أقل من  20سنه –وفى مرحلة التعليم أو التدريب والتى تؤهله
للحصول على إعانه الطفل .Child Benefit
•لو كان أقل من  81سنه وترك التعليم أو التدريب مؤخرا – ولكن يجب أن يكون مسجل
للعمل والتعليم أو التدريب مع مركز ، careers serviceاو  ، Connexionsاو خدمات الدعم
السلطه المحلية  ،وزارة الدفاع  Ministry of Defenceأو ما شابه ذلك.
إذا كنت فى حاجه للمزيد من النصح فيما يتعلق بأعانه الطقل  ، Child Benefitيرجى إلتصال
على الرقم التالى:
0300 200 3103
ضريبه االئتمان للطفل Child Tax Credit
تصرف  Child Tax Creditلألشخاص الذين لديهم أطفال ودخلهم منخفض أو يحصلون على دعم
الرعايه.
•أقل من  16سنه – يمكن أن تطلب حتى يوم  31أغسطس بعد مايصحبوا 61سنه.
•أقل من  20سنه – يمكن تتقدم بطلب أذا كانوا فى تعليم معتمد أو تدريب.
المسؤولية تجاه الطفل
تكون عادة مسؤول عن الطفل اذا كانوا:
•يعيشون معك طول الوقت
•يعيشون عادة معك وأنت المعين الرئيسى
•يعيش فى أوربا ولكن يعتمد عليك ماليا.
لو كان الطفل معاق.
قد تحصل على  Child Tax Creditإضافية لو كان الطفل:
•يحصل على إعانات إضافيه نتيجه اإلعاقة.
•مسجل أعمى ( أو كان خالل  28اسبوع من تقديم طلب  tax creditsاالعفاء الضريبى)
يمكنك األتصال على مركز العمل : Job centre
رقم الهاتف:
 0800 055 6688تليفون إلرسال الرسائل:
0800 023 4888

57

القسم  4أ – مرحلة ما بعد إتخاذ القرار  -اإليجابى

هذه المكالمات مجانية إذا كانت من الخط األرضى ولكنها برسوم من الموبيل .ويوجد لدى مركز
العمل  Job centreخطوط تليفونية يمكنك إستخدامها مجانا .يمكنك أيضا عمل بعض الطلبات عبر
األنترنيب .on-line
لمعلومات عن  ،Child Tax Benefitيمكنك األتصال على الرقم التالى:
0345 300 3900
أو هوالء الذين يعانون من الصم أو السمع أو عجز فى النطق0345 300 3909 :
الضمان التقاعدي Pension Credit
لتكون مؤهل للحصول على معاش التقاعد
•يجب أن تعيش فى المملكة المتحدة United Kingdom
•يجب أن يكون زوجك أو زوجتك قد وصل السن المؤهل للتقاعد
السن المؤهل للتقاعد  Pension Creditتم رفعه تدريجيا ليصل الى  66عاما تماشيا مع زياده
اعمار التقاعد للدوله للنساء حتلى  65ورفعه إلى  66للرجال والنساء.
خط األتصال لطلب معاشات التقاعد
رقم الهاتف:
0800 99 1234
تليفون إلرسال الرسائل:
0800 169 0133
من يوم األثنين ألى الجمعه – من الساعه  8صباحا 6 -مساءا.

 4A.13االعانات األخرى
يمكنك التقديم للحصول على االعانات األخرى اذا كنت مريض  ،ولديك شخص معاق فى عائلتك ،
أو شخص ما تعتنى به ـ أو شخص يعتنى بك  ،او انك قد وصلت إلى سن متقدم.
يمكنك األتصال بمركز العمل  Job centreالذى يمكن أن يقدم لك النصح فى ذلك  ،أو تطلب
مشورة مستقله من متخصص اإلعانه المحلى .يمكن أن يقوم كذلك مكتب نصح المواطنيين
 Citizen Advice Bureauمساعدتك فى ذلك .http://www.adviceguide.org.uk

 4A.14االعفاءات الضريبيه للعمال Working Tax Credit
أذا كنت تعمل ومن ذوى الدخل المحدود  ،يمكنك أن تتقدم للحصول على Working Tax Credit
يجب أن تعمل لعدة ساعات فى األسبوع لتتأهل لذلك.
إذا كان عمرك ما بين  ، 25-59وتعمل لمدة  30ساعه على األقل فى األسبوع.
إذا كان عمرك  60أو أكثر – وتعمل لمدة  16ساعة على األقل فى األسبوع .
لو كنت معاقا – وتعمل على األقل لمدة  61ساعه فى األسبوع.
إذا كنت أب أو أم وتعيش بمفردك ولديك طفل أو أكثر – وتعمل  16ساعة على األقل فى
األسبوع .إذا كنتم زوجين ولديكم طفل أو أكثر – وتعملون فى األسبوع عادة على األقل لمدة 24
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ساعه )وواحد منكم يعمل على األقل لمدة  16ساعه(.
للتقديم أو الحصول على المزيد من المعلومات  ،نرجو األتصال على :
Tax Credit Helpline
رقم الهاتف :
0345 300 3900
رقم الخاص بإرسال الرسائل:
0345 300 3909

 4A.15حدود اإلعانات
تضع حدود اإلعانات التحديد لمساعدة الرعاية اإلجتماعية بحيث أن المبلغ الكلى للمساعدة
المستلم من أى فرد أو العائلة ال يتعدى الحد االقصى من ال:
• 500جينه فى األسبوع لألب أو األم اللذان يعيشان بمفردهما أو الزوجين الذين لديهم
أطفال.
• 350جنيه للشخص األعزب.
ستقلل مبلغ اعانه ايجار السكن  Housing Benefitلمنع وصول الحد الكلى للمساعدات المستلمة
أكثر من الحد األقصى.
ينطبق هذا الحد إذا كنت ال تعمل  ،وتحصل على األعانات مثل  ، income supportأو
 ، employment support allowanceاو  job seekers allowanceيحسب إعانه ايجار السكن
 Housing Benefitالممنوحه من ضمن مجموعه االعانات الممكن دفعها  ،لذا فاألشخاص الذين
يدفعون إيجار عالى يتأثرون بشكل أكثر .قد ال تكون محسوبا داخل سقف الحدود لو كنت انت او
احدا من افراد أسرتك ممن يستلم إعانات معينه .وهذا ال يطبق على حاالت محددة.

 4A.16العمل فى المملكة المتحدة .UK
عندما تحصل على بطاقتك البيومتريه يحق لك العمل .يوجد فى المملكة المتحدة  UKحد أدنى
لألجور الوطنية .يرجى التأكد من أن صاحب العمل يراعى هذا المعدل.
مالحظة هامه :إذا كان لديك أى نزاعات حول األجور أو هناك ممارسات غير مشروعه  ،يمكنك
األتصال بمكتب نصح المواطنيين . Citizens Advice Bureau
معلومات عن أقرب مكتب يمكن أن تحصل عليه من الموقع التالى:
www.citizensadvice.co.uk
البحث عن عمل
إذا كنت تبحث عن العمل يمكنك الذهاب إلى مركز العمل  Job centreالمحلى لتحصل على قائمة
لفرص العمل المتاحة لك .وسيكون هناك العديد من وكاالت العمل فى المنطقة المحلية تعلن
عن وظائف العمل.
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وكذلك الجرائد المحلية والوطنية تشمل إعالنات عن وظائف عمل .من الضرورى التأكد من أن
صاحب العمل ذات سمعة طيبه ويدفع على األقل الحد األدنى لألجور.
التقدم لعمل
أصحاب العمل يوضحون األسلوب المتبع للتقدم للعمل .هناك العديد من الطرق التى قد تطلب
منك:
ستسمع كثيرا عن السيرة الذاتية  ،ستسمع أو ترى هذا األختصار “.”CVيطلب صاحب العمل
منك أن تقدم السيرة الذاتية  .VCهى تعطى فكرة عامة عن خبراتك ومؤهالتك .يجب أن تذكر
التفاصيل الشخصية لك  ،والتعليم  ،والخبره  ،وتاريخ العمل السابق  ،والعمل التطوعى .يمكن أن
يقوم مركز العمل  Job centreالمحلى فى مساعدتك فى ذلك.
استماره التقديم للعمل – معظم أصحاب األعمال يطلبون منك تعبئة استماره طلب العمل .يطلب
منك األتصال او أرسال رساله بالبريد اإلكترونى إلى صاحب العمل المرتقب وتعطى له عنوان
لالتصال بك ليمكن لهم أن يرسلوا عليه أوراق التقديم للعمل .تشمل هذه األوراق تفاصيل أكثر
على الدور الذى ستقوم به.توضح مواصفات الوظيفة المهارات والقدرات الذين يبحثون عنها .من
الضرورى أن تتوافق مهاراتك وخبراتك مع مواصفات الوظيفه المتقدم لها.
المقابلة – عندما يضع صاحب العمل طلبك فى اإلعتبار  ،يطلب منك الحضور إلجراء مقابلة معك
 ،لتقييم كونك مناسب للدور المطلوب .يمكن أن تكون هذه المقابله مع شخص واحد أو مجموعة
من األشخاص .يسألونك أسئله تتعلق باستماره الطلب  ،وخبراتك  ،ومهاراتك  ،ولماذا ترغب فى
الحصول على هذه الوظيفة .تعتبر فكرة جيدة أن تقوم بالبحث وجمع معلومات عن الشركه التى
يمكن أن تعمل بها قبل الذهاب للمقابله  ,حتى يكون لديك فهم كامل للدور الذى سيطلب منك
القيام به .فكر فى األسئله التى يمكن أن تسأل عنها  ،وكيف يمكنك الرد على تلك األسئله.
النجاح فى العثور على وظيفه؟
يطلب منك صاحب العمل المرتقب أن تثبت أن لك حق العمل قبل البدء العمل .يجب أن تظهر
البطاقة البيومتريه إلثبات ذلك .يجب أيضا أن تقدم لهم رقم التأمين الوطنى
 ، National Insurance Numberبالرغم أنه ليس من الضرورى أن يكون لديك رقم لتبدأ العمل.
يتم تلقائيا خصم الضرائب  taxمن األجور وكذلك التأمين الوطنى  . national insuranceإذا كان
لديك أكثر من عمل يجب إشعار صاحب العمل بذلك ومكتب الضرائب  tax officeحتى يقومون
بتغير رمز الضرائب والتأكد من أنك ال تدفع نسبه ضرائب زهيده.
األشخاص العاملين لحسابهم الخاص /األعمال التجارية الصغيرة.
قد ترغب فى العمل لنفسك أو تنشأ عملك الخاص .الكثير من الناس يقومون بذلك بنجاح.
قد تكون مؤهل للتقدم للحصول على قروض أو منح لمساعدتك فى عمل ذلك .يمكن أن تحصل
على النصح من مكتب المشورة المحلى للمواطنين  Citizens Advice Bureauلتعرف ما هو
الدعم المتاح لمساعدتك فى القيام بذلك .ويجب أن تتحدث مع مكتب الضرائب  tax officeفيما
يتعلق بالضرائب الخاصة بك وكذلك التأمين الوطنى .national insurance
معادلة المؤهالت
إذا كانت لديك مؤهالت وغير معترف بها فى المملكة المتحدة  ، UKيمكنك األتصال بالهيئة التالية
لمساعدتك:
NARIC Free Advice
وإذا كنت الجىء يمكن أن تحصل على مشورة مجانية فيا يتعلق بمؤهالتك من خالل األتصال
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على الرقم التالى:
0870 990 4088

 4A.17حقوق المواطنه البريطانية
يجب توافر سبع متطلبات قبل التقديم:
•يجب أن يكون عمرك  18سنه أو أكثر.
•يجب أن تكون سليم العقل (ليكون لديك فهم كامل ألفعالك)
•يجب ان تنوى األستمرار فى العيش بالمملكة المتحدة ، KUأو اإلستمرار فى خدمه التاج
 ، Crown serviceأو العمل فى منظمة دوليه تكون المملكة المتحدة  UKعضوا فيها  ،أو
تعمل فى شركة أو جمعية اسست فى .UK
•يجب أن تكون لديك القدره على التحدث باللغه اإلنجليزيه  Englishأو الويلزيه  Welshأو
الجاليك األسكتلندية  Scottish Gaelicبدرجة مقبوله.
•يجب أن تتوفر لديك المعرفة الكافية عن الحياه فى المملكة المتحدة .UK
•يجب أن تكون حسن السيره والسلوك .
•يجب أن تنطبق عليك شروط اإلقامه )أنظر أدناه(.
القيود الزمنيه للهجرة للمواطنه البريطانية British Citizenship
يجب أن ال يكون لديك أى قيود زمينه للهجرة عندم تتقدم للحصول على الجنسيه (اإلجراء الذى
يحصل فيه األجنبى على المواطنه) .يجب أن ال يكون لديك أى قيود زمينه للهجرة أثناء أخر 12
شهر من الفترة المؤهله لإلقامه .وهذا يعنى انك يمكن أن تقدم طلبك بعد  21شهرا من حصولك
على األقامه الدائمه.
ويجب أن تكون فى المملكة المتحدة  UKخالل الفترة المؤهله لإلقامه .يمكن أن يرفض طلب
التجنس أذا قمت بخرق قوانين الهجرة أثناء هذا الفترة .يمكن ان يمارس بعض من اإلجراءات
التقديرية في شرط اإلقامه هذه ويعتمد ذلك على العوامل التى تسببت فى المخالفه.
الوقت خارج المملكة المتحدة .UK
يجب اال تكون قد قضيت أكثر من  450يوما خارج المملكة المتحدة  UKخالل فترة الخمس
سنوات التي سبقت تقديم الطلب.
يجب اال تكون قد قضيت أكثر من  09يوما خارج المملكة المتحدة  UKخالل فترة  21شهرا التي
سبقت تقديم الطلب.
أذا لم تنطبق عليك متطلبات اإلقامه هذه ولكن تعتقد أن هناك ظروف خاصة لحالتك  ،فيجب أن
تقوم بشرحها عند تقديم الطلب.
حسن السيره والسلوك
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إلثبات حسن السيره والسلوك يجب أن تبين من إنك قمت بأتباع القوانين واإللتزامات المعمول بها
فى المملكة المتحدة UK
ال تعتبر حسن السيره والسلوك اذا كان لديك أى إدانات جنائية .ويشمل هذا العقوبات بالسجن ،
أو الغرامات  ،أو احكام بديله قضتها المحكمه لخدمة المجتمع .من غير المحتمل أن تحصل على
الجنسية حتى تكون قد قضيتها .هذا هو طول الوقت بعد االنتهاء من احكامك  -قبل ازالتها من
السجل الخاص بك .وقد تتراوح ما بين  3-15سنه .ليس من المرجح أن تقوم وزارة الداخلية
 Home Officeبمنح الجنسية ألى شخص حكم عليه بأربع سنوات أو أكثر.
المواطنه البريطانية British Citizenship
لألطفال أذا حصلت مؤخرا على أقامة دائمه ) ،(ILRولديك طفل ولد فى المملكة المتحدة  UKقبل
ذلك  ،يمكن أن تسجل طفلك كمواطن بريطانى .British Citizen
أذا جائك/ولدت طفل بعد منحك اإلقامة الدائمه )،(ILRيصبح طفلك بريطانى  Britishبالميالد.
ولمزيد من المعلومات قم بزيارة:
https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen/check-if-you-can-apply
يرجى االنتباه أن هنالك رسوم مختلفة لطلبات الجنسية.

 4A.18لم شمل األسرة
لو منحت الحماية األنسانية او صفة الالجىء  ،يحق لك التقدم للم شمل األسرة.
لم شمل األسرة هو ألحد أعضاء األسرة الموجود مسبقا ليلتحق بك فى المملكة المتحدة .UK
يمكن انضمامهم إليك وفقا لنفس الشروط الخاصة بأقامتك.
هذا يمكن أن يشمل :الزوج /الزوجه  ،الشريك المدنى وغير المتزوج ،الشريك من نفس الجنس.
وهذا ايضا يشمل األطفال األقل من  18سنه الذين كنت تعولهم  ،وكانوا جزء من عائلتك قبل أن
تهرب .ويشمل ايضا األطفال الذىن تم الحمل بهم قبل المغادرة.
قد تسمح وزارة الداخلية  Home Officeبلم الشمل مع أفراد آخرين لألسرة اذا كانت هناك
أسباب تعاطفيه والتي تدعو لدراسه حالتهم خارج قواعد الهجرة .ولمزيد من المعلومات بخصوص
هذا الموضوع ستجدها متوفرة على موقع وزارة الداخلية ،رابط:
https://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion

 4A.19دورس اللغه اإلنجليزية .English Classes
قد ترغب فى تحسين مهاراتك فى اللغة اإلنجليزية  .English skillsوهذه طريقة رائعه لفهم
الحياه فى المملكة المتحدة  UKوالتفاعل مع المجتمع المحلى الذى تعيش فيه.ربما تحتاج إلى
تعلم اللغة اإلنجليزيه لمساعدتك فى الحصول على عمل  ،ومساعدتك فى الدراسه  ،وكذلك
فى تسهيل حياتك اليوميه واللقاءات االجتماعيه .سيكون من الممكن أن تحضر فصول ( ESOL
تعليم اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى) .يمكن أن تبدأ بالمستوى المناسب لك .سيتم تقييم
مستواك فى اللغة اإلنجليزيه لكى توضع فى المستوى المناسب لك .ستتعلم:
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•المحادثه باللغة اإلنجليزية
•األستماع للغة اإلنجليزيه
•القراءة والكتابه باللغه اإلنجليزيه
•تعلم المفردات
•النحو وعالمات التنقيط.
لكى تتقدم لدراسة دورة  ESOLيجب أن تتصل بكليه التعليم المستمر المحلية
تبدأ غالبا الدورات فى شهر سبتمبر .إذا كان لديك صعوبه فى إيجاد كليه تمنح دورات فى ، ESOL
فيمكنك طلب ذلك محليا من مركز العمل  Job centre Plusللمساعده فى ذلك.
هل يجب أن أدفع؟
إنجلترا England
إذا كنت تستلم  Job Seekers Allowanceاو  ، employment based ESAعندها يمكنك أن تحصل
على دورات فى اللغه اإلنجليزية مجانيه.
مقاطعة ويلز Wales
دورات اللغة االنجليزية  ESOLتقدم بالمجان بمقاطعة ويلز.
أسكتلدا Scotland
يمكنك التقدم للحصول على التمويل لدورات
اللغة اإلنجليزية من خالل:
•الرسوم ودعم الطالب فى التعليم العالى )Higher Education (HE
•حذف الرسوم والحصول على دعم المنحة التقديرية للتعليم اإلضافى
)Further Education (FE
يمكنك عمل ذلك فى اليوم األول لبدايه الدورة أذا كنت مقيم عادى.
يمكن لزوجتك /زوجك  ،أو الشريك المدنى أو الطفل الذين تنطبق عليهم معايير اإلقامه العادية
فى أسكتلندا أن يكونوا مؤهلين لذلك .يمكن لك التقدم للحصول على حساب التعليم الفردى
 Individual Learning Accountأو بدل النفقات الستمراريه التعليم
.Education Maintenance Allowance
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