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درخواست پناهندیگ
 1.1آیا الزم است برای پناهندیگ درخواست بدهید؟
فقط در صورتیکه از بازگشت به کشور خود یمترسید ،باید درخواست پناهندیگ (حمافظت بنیامللیل) بدهید .برای اینکه
طبق کنوانسیون سازمان ملل  1951در رابطه با وضعیت پناهنداگن به عنوان یک پناهنده به شمار روید ،باید کشور
خود را ترک کرده باشید و به دالیل زیر ،دیلیل منطیق برای ترس از برگشت و حتت آزار و اذیت قرار گرفنت داشته باشید.
• •نژادتان
• •دینتان
• •ملیتتان
• •دیداگه سیاسیتان؛ یا
• •عضویت شما در یک گروه اجتمایع خاص
اگر تصمیم بر آن شود که شما پناهنده نیستید ،زیرا دعوی شما بر اساس یکی از پنج دیلیل که در باال فهرست شد،
نیمباشد ،اما دالیل دیگری نزی وجود داشته باشد که نشان دهد اگر شما به کشورتان بازگردید با یک خطر واقیع
آسیب جدی مواجه هستید ،در نتیجه ممکن است که شما واجد رشایط حمافظت برشدوستانه قرار بگریید.
اگر فکر یمکنید که دعوی برای محایت بنیامللیل (پناهندیگ یا حمافظت برشدوستانه) ندارید ،اما با این حال هنوز هم
تمایل دارید که در بریتانیا بمانید ،باید به دنبال روشهای قانوین باشید.
اگر درخواست شما برای حمافظت بنیامللیل رد شود ،ممکن است درخواستهای بعدی شما را برای جموز بازدید از
بریتانیا حتت تاثری قرار دهد.

 1.2کجا یمتوانم درخواست پناهندیگ بدهم؟
آیا در فروداگه ،بندر یا ایستاگه بنیاملیل قطار هستید؟ اگر یمخواهید که درخواست پناهندیگ بدهید ،الزم است که این اکر
را هرچه زودتر و زماین که وارد بریتانیا یمشوید ،اجنام دهید .اگر به دیلل آزار و اذیت فرار کردهاید و نیاز به حمافظت
دارید ،باید متقایض مالقات با یک مامور مهاجرت شوید .زماین که با مامور مهاجرت صحبت یمکنید ،باید تایید کنید
که شما به این دیلل که در معرض خطر هستید برای پناهندیگ در بریتانیا درخواست دادهاید.
آیا در بریتانیا هستید؟
اگر یمخواهید برای پناهندیگ درخواست بدهید و در بریتانیا هستید ،باید قرار مالقایت را برای حضور در کرویدون
(جنوب رشیق نلدن) ترتیب بدهید .شما باید به همراه افراد وابستهای که خبیش از درخواست پناهندیگ شما را تشکیل
یمدهند ،حضور پیدا کنید .الزم است که در ارسع وقت پس از اینکه وارد بریتانیا شدید یا پس از اینکه متوجه شدید
ً
رشایط شما تغیری کرده است و نیاز به حفاظت بنیامللیل دارید ،درخواست پناهندیگ بدهید .لطفا توجه داشته باشید که
 Home Officeهزینه سفر شما به کرویدن را متقبل خنواهد شد.
عالوه بر سیستم مالقات باال ،واحد پذیرش پناهنداگن  Asylum Intake Unitمتقاضیان را بر اساس حضور بدون
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قرار قبیل هم ارزیایب یمکنند .اما تضمیین وجود ندارد که تقاضای شما در همان روز مورد برریس قرار بگرید .ممکن
است از شما خبواهند برای پردازش تقاضای شما در روز دیگر قرار مالقات بگریید.
خط تماس برای تعینی وقت قبیلAsylum Intake Unit 020 8196 4524 :
سااعت اکری :دوشنبه تا پنجشنبه  9صبح ایل  4.45بعد از ظهر و مجعه  9صبح ایل  4.30بعد از ظهر
واحد پذیرش پناهنداگن در این نشاین واقع شده استLunar House, 40 Wellesley Road, Croydon, CR9 :
2BY
ً
اگر یمخواهید قرار قبیل خود را تغیری دهید یا لغو کنید ،لطفا در ارسع وقت با شماره تلفن  020 8196 4524تماس
حاصل فرمایید .اگر شما یبپناه هستید و در اساکتلند قرار دارید ،ممکن است به شما اجازه داده شود که مصاحبه
گزینیش خود را در گالسگو اجنام دهید .ابلته این بستیگ به صالحدید  Home Officeدارد و به صورت موردی
تصمیمگریی یمشود.

 1.3مشاوره و راهنمایی در مورد درخواست پناهندیگ و روند پناهندیگ
 Asylum Helpخبیش از موسسه خرییه کمک به مهاجرین به شمار یمرود .از طریق  ،Asylum Helpاین سازمان
یمتواند مشاوره و راهنمایی را در اختیار پناهجو بگذارد Asylum Help .راهنمایی و اطالاعت مستقیل را برای
درخواست پناهندیگ ،حمل اقامت ،محایت مایل ،پیدا کردن وکیل و سایر امور محاییت پناهنداگن فراهم یمآورد.
شما یمتوانید به اطالاعیت در مورد فرایند گزینیش پناهنداگن ،مصاحبه اصیل و تصمییم که در مورد پرونده شما اختاذ
یمشود ،هم به صورت صویت و هم کتیب در وب سایت  Asylum Advice UKدسرتیس داشته باشید .این اطالاعت به ۵۱
ً
زبان اصیل موجود یم باشد .لطفا از وب سایت ما به این آدرس دیدن فرماییدwww.asylumhelpuk.org :
ً
اگر مایلید به صورت مستقیم با یکی از مشاورین صحبت کنید ،لطفا با  Asylum Advice UKبه این شماره به
ً
صورت رایاگن تماس بگریید .0808 8000 632 :لطفا به خاطر داشته باشید که  Asylum Helpقادر به ارائه مشاوره
حقویق در رابطه با درخواست شما برای پناهندیگ نیمباشد.
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فرایند پناهندیگ
تقاضای پناهندیگ

مصاحبه گزینیش

مصاحبه پناهندیگ

تصمیم

عدم پذیرش

ارائه پناهندیگ

ارائه پناهندیگ

فرجام

عدم پذیرش

اخراج یا بازگشت داوطلبانه

 1.4آیا نیاز به پشتیباین پناهندیگ دارید؟
زماین که درخواست شما ثبت شد ،یا اینکه به شما قرار مالقات داده شده است ،اگر نیاز به پشتیباین پناهندیگ دارید با
خط کمک رایاگن ما به شماره تلفن زیر تماس بگریید:
 Asylum Support Application UKبه شماره 0808 8000 633
این رسویس به زباین که برای شما قابل فهم باشد ،ارائه یمشود.
برای اطالاعت بیشرت در مورد پشتیباین پناهندیگ از این وب سایت دیدن کنیدwww.asylumhelpuk.org :
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ً
اگر شما یبخانمان هستید یا قادر به تامنی مایل خود نیستید ،لطفا اطمینان حاصل فرمایید که این موضوع در یط فرایند
ف سازی شده است Home Office .برریس خواهد کرد که آیا شما نیاز به حمل اقامت
رسیدیگ به پناهندیگ شما شفا 
موقت دارید یا خری ،و بالفاصله پس از رسیدیگ آن را در اختیارتان قرار خواهد داد .اگر شما با ویزا وارد بریتانیا شده
باشید یا از نظر مایل هزینههای خودتان را تامنی یمکردهاید باید رشح اکمیل از حنوه تامنی خود و اینکه این پولها رصف
شده است ارائه کنید .باید نشان دهید چرا این محایت دیگر موجود نیست .شما باید لکیه مدارک مربوط به این مورد را
در مصاحبه گزینیش خود ارائه کنید .اگر در مصاحبه گزینیش به شما حمل اقامت تعلق نگرید Asylum Help ،قادر
خنواهد بود به شما کمک کند حمل اقامت فوری تهیه کنید اما یمتواند به شما در تقاضا برای محایت درازمدت کمک
نماید.

 1.5بازگشت داوطلبانه محایت شده ()Assisted Voluntary Returns
اگر تصمیم گرفتید که درخواست پناهندیگ ندهید و یک مهاجر غریقانوین هستید و تمایل دارید به کشورتان بازگردید،
ممکن است بتوانید از ( Home Office Assisted Voluntary Returnبازگشت داوطلبانه محایت شده وزارت
کشور) کمک بگریید.
ً
برای اطالاعت بیشرت لطفا از این آدرس دیدن کنید:
www.gov.uk/return-home-voluntarily
ٰتیم خروج داوطلبانه:
0300 0040 202

ً
برای اطالاعت بیشرت در رابطه با هر قسمیت از این خبش ،لطفا با  Asylum Helpتماس
بگرییدwww.asylumhelpuk.org :
Asylum Advice UK: 0808 8000 632
Asylum Support Application UK: 0808 8000 633
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