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پیش از مصاحبه رسیدیگ اویله
 2.1مقدمهای بر رسیدیگ به موضوع پناهندیگ
 Home Officeمتعهد است که رصفنظر از سن ،ناتواین ،قومیت ،ملیت ،نژاد ،جنسیت ،گرایش جنیس ،مذهب یا
عقیده با شما با احرتام ،عزت و عدالت رفتار کند.
اداره مهاجرت و ویزای بریتانیا ( )UKVIدپارتماین از ( Home Officeوزارت کشور) خبیش از دولت بریتانیا به شمار
یمرود که مسئول برریس درخواست پناهندیگ شما است و باید تصمیم بگرید که آیا شما در کشور خود در معرض خطر
جدی هستید و نیاز به حمافظت بنیامللیل دارید یا خری.
فرایند پناهندیگ از چندین مرحله تشکیل شده و مدت زمان آن بستیگ به رشایط شما دارد ،اما تا زماین که پرونده شما
در حال برریس است ،از بریتانیا رانده خنواهید شد.
ً
مرحله اول معموال مصاحبه رسیدیگ اویله است و این مرحله پس از اینکه برای پناهندیگ درخواست بدهید ،آاغز یمشود.
دیلل اصیل مصاحبه رسیدیگ اویله ،احراز هویت شما ،اینکه چگونه وارد بریتانیا شدهاید و تشخیص نیازهای خاص شما
است.
شما فقط باید به سوالهای پایهای که در جلسه مصاحبه رسیدیگ اویله از شما پرسیده یمشود پاسخ دهید .جلسه مصاحبه
ً
اصیل (مصاحبه اصیل پناهندیگ) بعدا برگزار یمگردد .در یط مصاحبه اصیل ،باید دیلل اینکه چرا شما و خانوادهتان
یمخواهید در بریتانیا درخواست پناهندیگ بدهید و اینکه چرا به دنبال حمافظت هستید را توضیح دهید .فرایند رسیدیگ
به پناهندیگ عبارت است از ثبت درخواست شما برای پناهندیگ ،ثبت لکیه اطالاعت شخیص شما و پرسیدن جزئیات
خمترصی پریامون موقعیت شما .همچننی از شما سوال یمشود که آیا یمخواهید مامور مصاحبه کننده شما مرد باشد یا
زن .در این مرحله در مورد درخواست پناهندیگ شما ،درخواست اطالاعت دقیق خنواهد شد.
ً
لطفا به خاطر داشته باشید که اطالاعیت که در جلسه مصاحبه اصیل ارائه یمدهید و اطالاعیت که در جلسه مصاحبه
رسیدیگ اویله ارائه کردهاید ،از نظر هماهنیگ با یکدیگر مقایسه یمشود.
باید در تمایم ارتباطات با  Home Officeصادق باشید.
اگر برای تعینی وقت قبیل برای حضور در  Asylum Intake Unitجهت جلسه مصاحبه رسیدیگ اویله تماس تلفین
یمگریید ،از شما چندین سوال اصیل پرسیده یمشود که در زمان حضور خود برای این قرار مالقات ،یمتوانید صحت آنها
ً
را تأیید نمایید .لطفا به  Home Officeهر آسیبپذیری یا نیاز فوری که شما یا وابستاگن شما دارند را اطالع دهید.
اگر مایلید با خط قرار مالقات برای واحد پذیرش پناهنداگن تماس بگریید ،روز دوشنبه تا پنجشنبه  9صبح ایل 4.45
بعد از ظهر ،و مجعه 9صبح ایل  4.30بعد از ظهر به این شماره زنگ بزنید0208 196 4524 :

 2.2روند برریس پناهندیگ
اگر یمخواهید در واحد پذیرش پناهنداگن درخواست پناهندیگ بدهید و یمخواهید که وابستاگنتان (مثل همرس یا
فرزندان زیر  18سال) نزی جزو درخواست شما باشند ،باید آنها را نزی همراه خود بیاورید .شما این حق را دارید که به
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عنوان یک وابسته درخواست وناهندیگ بدهید ،اما اگر اطالاعت جدااگنهای دارید که تمایل دارید به صورت جدااگنه
مورد برریس قرار گرید ،یمتوانید درخواست جدااگنه خود را برای پناهندیگ ارسال نمایید.
زماین که وارد  Asylum Intake Unitیمشوید ،ممکن است مدیت را منتظر بمانید تا شما را برای حضور در اتاق
مصاحبه فرا خبوانند .روند برریس ممکن است چندین ساعت به طول اجنامد ،در نتیجه در صورت تمایل یمتوانید
مواد خورایک با خود به همراه بیاورید که در این بازه زماین میل نمایید Asylum Intake Unit .برای خانوادهها دارای
تسهیالیت از مجله اتاقهای مصاحبه خانوادیگ است که ماکنهایی جدااگنه برای بازی ،نقایش و تماشای تلویزیون برای
کوداکن دارد .با وجود این یمتوانید رسگریمهایی را با خود بیاورید یا دوسیت همراهتان باشد که در نگهداری از کوداکنتان
به شما کمک کند.
روند رسیدیگ به پناهندیگ به چندین قسمت تقسیم یمشود .این قسمتها عبارتند از:
• •مجعآوری اطالاعت بیومرتیک شما)شامل نمونه برداری از اثر انگشتها و عکس( یمباشد .اطالاعت
بیومرتیکی که در یط روند رسیدیگ ارائه دادهاید در یک اکرت شناسایی مجعآوری و ذخریه یمشود که به آن اکرت
ثبت درخواست یا  ARCیمگویند .این اکرت تأیید یمکند که شما برای پناهندیگ درخواست دادهاید و هوییت که در
اختیار ) (Home Officeگذاشتهاید را ثبت یمکند .اگر به شما حق متندن در بریتانیا داده شود ،شما تأیید حق
ماندن در بریتانیا را ار طریق اکرت بیومرتیک جموز اقامت دریافت یمکنید که به تمایم اتباع خاریج که حق اکر و
زندیگ در بریتانیا را دارند اعطا یمشود .اکرت بیومرتیک جموز اقامت وضعیت مهاجرت و رشایط حقوق شما برای
ماندن در بریتانیا را تأیید یمکند.
• •اجنام برریسهای هوییت و امنییت
• •تأیید اینکه آیا شما نیاز به مسکن دارید و مجعآوری اطالاعت برای کمک به تصمیمگریی پریامون حمل اقامت
شما در بریتانیا.
• •تکمیل جلسه مصاحبه رسیدیگ اویله که در آن به سوالهای زیر پاسخ یمدهید:
￮ ￮سواالت اصیل در مورد هویت و جزئیایت در مورد خانوادهتان
￮ ￮تأیید زماین که شما نیاز به گزارش دارید )برای اطالاعت بیشرت به خبش معریف مراجعه کنید(
￮ ￮چگونه به بریتانیا سفر کردهاید
￮ ￮آیا رشایط خاص پزشیک دارید
￮ ￮توضیح خمترصی مبین بر اینکه چرا کشور خود را ترک کردهاید
￮ ￮سواالیت مرتبط با داشنت هرگونه سابقه حمکومیت کیفری و سواالت الزم در ارتباط با امنیت میل.
￮ ￮سوایل مبتین بر اینکه آیا ترجیح یمدهید یک مأمور مرد یا زن در یط مصاحبه رسیدیگ اویله اصیل با شما
مصاحبه کند.
￮ ￮اگر یبخانمان هستید ،باید نیازهای خانوادهتان را به  Home Officeاطالع دهید .پس از جلسه رسیدیگ،
 Home Officeتصمیم یمگرید آیا شما را در حمل اقامت موقت قرار دهد .تصمیمگریی بر اساس احتمال
ناتواین مایل اجنام یمشود .شما باید  Home Officeرا نسبت به رشایط پزشیک خود یا افراد وابسته خود مطلع
سازید و؛
￮ ￮اگر داروهایتان به اتمام رسید
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￮ ￮اگر نیاز به مراقبت پزشیک دارید
￮ ￮اگر قرباین شکنجه هستید
￮ ￮اگر قاچاق شدید یا در حال قاچاق شدن هستید و/یا از شما بهرهکیش شده است
￮ ￮اگر پدر یا مادر فرزندانتان در بریتانیا است
￮ ￮اگر فرزندانتان در مدرسه امتحان پایان ترم دارند
￮ ￮اگر باردار هستید
 Home Officeبا توجه به اطالاعیت که در اختیار آنها گذاشتهاید تصمییم پریامون منطقهای که در آن اساکن موقت
خواهید داشت یمگرید .این اساکن در یک مرکز موقت خواهد بود .حمل اساکن انتخایب نیست ،اما Home Office
موقعیت شما را در نظر خواهد گرفت.
هناگیم که درخواست شما ثبت شود ،تصمییم در مورد اینکه باید بازداشت شوید یا خری اختاذ یمشود .اگر بازداشت
شوید ،درخواست شما به عنوان خبیش از روند پیگریی رسیع بازداشت شداگن ( )DFTدر نظر گرفته یمشود که به معنای
رسعت خبشیدن به روند رسیدیگ به درخواست شما خواهد بود .اگر بازداشت شدهاید ،دیلل آن برای شما ترشیح یمگردد.
به عنوان خبیش از روند  ،DFTبه شما این فرصت داده یمشود که به رایاگن یک نماینده قانوین داشته باشید و به صورت
اکمل در مورد درخواست پناهندیگ خود مصاحبه خواهید داشت .اگر درخواست شما برای پناهندیگ رد شود ،ممکن است
تا زماین که از بریتانیا اخراج شوید در بازداشت باشید .اگر واجد رشایط درخواست جتدید نظر در داخل کشور شدید،
این درخواست در حایلکه بازداشت هستید صورت یمپذیرد.

 2.3باید صادق باشید
ممکن است به شما گفته باشند بریخ از جوانب درخواستتان را در اختیار وزارت کشور ( )Home Officeقرار
ً
ندهید یا حیت ممکن است به شما توصیه کرده باشند که داستاین اکمال متفاوت بگویید .اگر اینچننی رفتار کنید ،برای
ً
درخواست شما زیانآور است و احتماال باعث رد درخواست شما خواهد شد .گفنت حقیقت رضورت دارد.
اگر درخواست پناهندیگ شما یباساس یا سوء استفاده باشد ،از مجله اگر درخواسیت دیرهناگم یا فرصتطلبانه ارائه دهید،
احتمال آن یمرود که درخواست شما رد شود و زماین که درخواستتان برریس شد ،شما مسئول خروج خود هستید .در
بریخ رشایط خاص ،فقط پس از خروج از بریتانیا یمتوان درخواست جتدید نظر داد.
فریباکری و ارائه اسناد غلط در محایت از درخواست یک جرم کیفری به شمار یمرود و در صورت اجنام چننی اکری حتت
پیگرد قانوین قرار یمگریید و روانه زندان یمگردید.

 2.4آچنه در مصاحبه رسیدیگ اویله باید انتظار آن را داشته باشید
در یط مصاحبه رسیدیگ اویله Home Office ،فقط اطالاعت اصیل شما را از شما یمپرسد .آنها باید نیازهای شما را
در نظر بگریند .آنها چگونیگ تصمیمگریی پریامون درخواست شما را نزی مورد ارزیایب قرار یمدهند .به عنوان مثال ،اگر
ً
از کشوری آمدهاید که فرض بر این است که مسائل حفاظیت ندارد ،احتماال بازداشت یمشوید و پرونده شما به رسعت
مورد رسیدیگ قرار یمگرید (پیگریی رسیع بازداشت شداگن .)DFT ،اگر در یط سفر خود به بریتانیا ،وارد یک کشور امن
دیگر شدهاید و مأموران مهاجرت آن کشور نزی شما را یمشناسند ،پرونده شما به واحد  Home Officeدر کشور ثالث
ارجاع داده خواهد شد .این بدین معنا است که  Home Officeممکن است از مسئوالن آن کشور درخواست کند که
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به درخواست پناهندیگ شما در آجنا رسیدیگ کنند .این ممکن است به این معین باشد که به آن کشور برگردانده یمشوید.
همچننی  Home Officeممکن است تصمیم بگرید که شما از کشوری هستید که مسائل امنییت دارد و پرونده شما
را رسیعتر پیگریی کند تا به شما وضعیت پناهندیگ را رسیعرت به شما اعطاء کند Home Office .با شما منصفانه و
ً
با روی باز رفتار خواهد کرد و فقط بر اساس قواننی مرتبط در مورد پرونده شما تصمیمگریی یمکند .لطفا توجه داشته
باشید که حق دارید یک نسخه از مصاحبه رسیدیگ اویله خود را درخواست نمایید.

 2.5مرتمجنی
اگر به مرتجم نیاز داشته باشید ،مرتجیم در اختیار شما قرار خواهد گرفت .اگر قرار مالقایت ترتیب دادید ،یک مرتجم
باید از قیل در دسرتس باشد .اگر به صورت حضوری مراجعه کنید و در همان زمان مصاحبه رسیدیگ اویله شما برگزار
شود ،ممکن است الزم باشد منتظر بمانید تا مرتجم برسد.
در صورت نیاز Home Office ،در مصاحبه رسیدیگ اویله یک مرتجم در اختیار شما قرار یمدهد و مرتجم نزی باید
ماکملات شما را با دقت ترمجه کند تا  Home Officeگزارش اکمیل از اطالاعیت که ارائه کردید داشته باشد .اگر مرتجم
خانم یا اقا را ترجیح یمدهید ،یمتوانید عنوان کنید.
ً
مرتمجنی باید اطالاعیت را که ارائه یمدهید ،اکمال حمرمانه نگهدارند.
ً
لطفا اگر در مورد مرتجم هرگونه نگراین دارید ،به عنوان مثال اگر صحبت او را نیمفهمید ،موضوع را با مأمور مصاحبه
کننده در میان بگذارید .این امر بر چگونیگ تصمیمگریی یا نتیجه پرونده شما تأثریی ندارد.

 2.6حنوه طرح شاکیت
اگر نسبت به خدمایت که به شما ارائه یمشود نارایض هستید ،یا احساس یمکنید که اکرکنان  ،Home Officeمرتمجنی
یا هر فرد دیگری که به  Home Officeمرتبط است با شما با احرتام و عزت رفتار نیمکند یا اگر در مورد رفتار
حرفهای نگران هستید ،یمتوانید شاکییت طرح کنید .الزم است که پس از رویداد در ارسع وقت شاکیت را مطرح کنید.
ً
 Home Officeمعموال شاکیایت را که بیش از  3ماه از آنها گذشته است را مورد برریس قرار نیمدهد.
طرح شاکیت باید به صورت کتیب باشد .طرح شاکیت فقط باید به زبان انلگییس یا ولزی باشد .اگر در بریتانیا هستید،
آن را بدین طریق ارسال کنید:
ً
• •ایمیل .complaints@@homeoffice.gsi.gov.uk :وزارت کشور ) (Home Officeمعموال به شاکیتهایی
که از طریق ایمیل ارسال یمشود رسیعرت پاسخ یمدهد.
• •از طریق پست:
UKVI, Complaints Allocation Hub, 11th Floor, Lunar House, Wellesley Road, Croydon,
.CR9 2BY
اطمینان حاصل نمایید که موارد زیر در آن ذکر شده است:
• •نام و جزئیات اکمل تماس شما؛
• •جزئیات اکمل شاکیت )شامل زمان ،تاریخ و ماکن آن(
• •اسایم یا شماره شناسایی اکرکنان اداره ویزا و مهاجرت بریتانیا یا اکرکنان پیماین که با آنها برخورد داشتهاید؛
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• •جزئیات شهود )در صورت ارتباط(؛
• •کیپ نامهها یا اسناد مرتبط؛
• •شمارههای پیگریی دفرت مرکزی.
یکی از واحدهای خدمات مشرتیان  Home Officeوزارت کشور ( )CSUsشاکیت شما را مدیریت خواهد کرد.
آنها مسئول حصول اطمینان از این هستند که شاکیت شما به شیوهای رضایتبخش و به موقع حل و فصل خواهد شد.
Home Officeتأییدیهای را مبین بر اینکه چه کیس شاکیت شما را مورد برریس قرار یمدهد ،ارسال خواهد کرد .با
وجود این ،اگر شاکیت شما دال بر سوء رفتار حرفهای جدی باشد ،از آجنا که حتقیقایت مستقل برای آن صورت خواهد
پذیرفت ،ممکن است حداکرث  21هفته به طول اجنامد .طرح شاکیت بر چگونیگ تصمیمگریی پریامون پرونده شما یا
نتیجه آن تاثریی خنواهد داشت.
برای اطالاعت بیشرت با شماره تلفن زیر تماس بگرییدAsylum Advice UK 0808 8000 632 :

 2.7اسنادی که هناگم مراجعه به واحد پذیرش پناهنداگن باید همراه داشته باشید
اطمینان حاصل کنید که در اولنی فرصت لکیه اسناد و مدارک موجود را برای محایت از درخواست پناهندیگ خود ارائه
خواهید داد
گذرنامه  -گذرنامه خود و گذرنامه تمایم افراد وابسته که در درخواست پناهندیگ شما هستند.
اسناد سفر  -هرگونه بلیط یا اکرتهای پروازی که در اختیار دارید.
گوایه ثبت پلیس  -اگر شما و خانوادهتان آن را دارید.
هرگونه اسناد شناسایی دیگر  -از مجله اکرتهای شناسایی ،اسناد تودل/ازدواج/مدرسه ،اکرتهای عضویت و غریه .این
امر به  Home Officeدر تصدیق هویت شما کمک یمکند.
اسناد پزشیک  Home Office -باید در جریان جزئیات رشایط پزشیک و داروهایی که مرصف یمکنید باشد.
مدارک حمل سکونت شما  -اگر در بریتانیا زندیگ یمکنید Home Office ،از شما یمخواهد که مدارک حمل سکونت
خود مانند اجارهنامه یا قبضهای اخری خود )مثل اگز ،برق و غریه( که نشاندهنده نام و سابقه آدرس اکمل شما در بریتانیا
است را در اختیار آنها قرار دهید.
ً
اگر در خانه شخص دیگری زندیگ یمکنید ،لطفا نامهای از طرف صاحب خانه ارائه دهید که تأئید کند آیا شما یمتوانید
در خانه آنها بمانید یا خری و همچننی مداریک از مجله قبضهایی که نشان دهنده نام و آدرس اکمل صاحب خانه است،
ارائه دهید.
اگر نیاز به حمل اساکن موقت دارید ،باید دیلیل ارائه دهید که چرا نیمتوانید در حمل سکونت فعیل خود بمانید و چرا
قادر به تامنی خود نیستید Home Office .به محایتها و دارائیهایی که برای شما در بریتانیا و خارج آن موجود است
ناگه خواهد کرد.
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 Home Officeنسخه اصیل مدارک را از شما یمگرید و آنها را تا زماین که درخواست پناهندیگ شما در حال برریس است
نزد خود نگه یمدارد .این مدارک فقط زماین که پرونده شما به نتیجه برسد به شما بازگردانده یمشود ،بنابراین پیشنهاد
یمکنیم یک کیپ از آنها را نزد خود نگه دارید.

 2.8اساکن و پشتیباین پناهندیگ
هناگیم که در جلسه رسیدیگ هستید ،از شما پرسیده یمشود که آیا به اساکن یا پشتیباین نیاز دارید یا خری .برریس هایی
اجنام خواهد گرفت تا مشخص شود آیا واجد رشایط پشتیباین هستید Home Office .برریسهای اعتباری و دیگر
برریسهایی را اجنام یمدهد تا واجد رشایط بودن شما برای پشتیباین را چک کند.
در صورت نیاز به اساکن و پشتیباین:
در صورت نیاز به اساکن ،الزم است که لکیه متعلقات و اموال خود را به جلسه رسیدیگ بیاورید .اگر نیاز شما به اساکن
ً
مورد پذیرش قرار گرفت ،و شما رایه برای تامنی خمارج خود نداشته باشید ،پس از مصاحبه رسیدیگ اویله مستقیما
به یکی از مراکز اساکن موقت اویله منتقل خواهید شد .این حمل اساکن ممکن است کیلومرتها دور باشد .اگر نیاز
رضوری به چزیی دارید ،باید آن را به مأمور اطالع دهید ،زیرا ممکن است در انتخاب مرکزی که شما را به آجنا منتقل
ً
یمکنند تاثریگذار باشد .این یک نوع اساکن موقت است و تقریبا  21روز اساکن داده یمشوید .اما مطابق با رشایط
موردی شما ممکن است این مدت طوالینتر شود.
اگر نیمتوانید از خودتان محایت کنید ،باید آن را به وزرات کشور ثابت کنید Home Office .موقعیت مایل شما در
بریتانیا و خارج از آن را مورد برریس قرار یمدهد .اگر زمینهای در اختیار دارید که یمتوانید از خود محایت کنید ،یا
خویشاوندان یا دوستاین دارید که یمتوانند حمل سکونت و غذا در اختیار شما قرار بدهند Home Office ،از شما
انتظار دارد که از خود محایت کنید.
 Home Officeانتظار دارد که مدارک زیر را برای خود و هرکدام از وابستاگن خود ارائه دهید:
• •صورت وضعیت بانکی  6 -ماهه برای لکیه حسابهای داخل و خارج از بریتانیا .آنها همچننی برریس یمکنند
آیا مبلیغ از حساب شما منتقل شده که ممکن است هنوز به آن دسرتیس داشته باشید؛
• •جزئیات دارایئها  -که آیا برای کمک به محایت خود یمتوان آنها را به فروش رساند؛
• •اطالاعت در مورد هر اکری که در بریتانیا اجنام دادهاید  -شما یک نسخه از فرم  P45را از طرف اکرفرمای خود
نیاز دارید تا پایان اشتغال و زمان آن را تأیید نماید؛
• •جزئیات هر درآمد و اینکه چگونه مرصف شده است  -رسیدها ،توافقات ،مدریک که چگونه این پول رصف
شده است؛
• •هرگونه جواهرات باارزش؛
• •امالک در بریتانیا یا خارج از بریتانیا  -تأییدیه اینکه آیا یمتوان آن را به فروش رساند؛
• •هر پویل که دارید یا موقع ورود به بریتانیا داشتید و اینکه این پول کجا است و آیا هنوز موجود است؛
• •هرگونه مزایایی که در بریتانیا دریافت یمکنید  -مدرک اینکه این مسئله متوقف شده است یا تأییدیه مزیان و
اینکه چند ویقت یکبار دریافت یمشود.
زماین که به حمل اساکن موقت اویله یمرسید ،اعضاء  Migrant Helpدر میان اکرمندان موجود در آن حمل در دسرتس
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هستند تا اطالاعت و توصیه رایاگن در اختیار شما قرار دهند .در اولنی فرصت ممکن قرار مالقایت هماهنگ یمشود تا
ً
فرم  UK Visas & Immigration Asylum Support Formتکمیل شود .لطفا لکیه مدارک و اسناد محاییت را با
خود بیاورید.
اساکن اویله در خواباگههایی است که در آن وعدههای اصیل غذا و رسویسهای بهداشیت نزی ارائه یمشود .زماین که در
حمل اساکن اویله هستید ،هیچگونه پشتیباین مایل دریافت خنواهید کرد .در اساکتلند ،اساکن اویله بدون ارائه غذا است
و متقاضیان  5پوند در روز بابت هزینه غذا و بهداشت دریافت یمکنند.
اگر درخواست شما برای پشتیباین موفقیت آمزی بود ،شما به حمل اقامت متفرقه خود منتقل یمشوید .این حمل اساکن
یمتواند در هر نقطه از بریتانیا باشد و شما حق انتخاب آن را ندارید .بنابراین الزم است که هرگونه دیلل که حمل یا
نوع اقامت شما را حتت تاثری قرار یمدهد را به  Home Officeاطالع دهید .شما باید این اکر را در زمان تکمیل
فرم درخواست اجنام دهید ،در غری اینصورت ممکن است پس از عزیمت به حمل اساکن خود متوجه شوید که مناسب
نیازهای شما نیست.
ً
لطفا تمایم نیازهای خود را با مسئول پرونده درخواست پشتیباین پناهندیگ در زمان تکمیل درخواست پشتیباین در میان
بگذارید.
اگر زماین که منتظر اساکن خود هستید در خانه یکی از دوستانتان اقامت دارید ،پشتیباین مایل تا زماین که به حمل
اقامت دائیم خود نقل ماکن پیدا نکنید رشوع خنواهد شد .اگر پیش دپستان یا خانواده زندیگ یمکردید و نیاز به یافنت
حمل اقامت دیگری دارید رضورت دارد که بالفاصله با  Asylum Helpبا شماره  0808 8000 633تماس بگریید
و منتظر نمانید تا زماین که یبخانمان شوید .اگر در جایی بطور موقت سکونت دارید بهرتین اکر این است که هماجنا
بمانید تا  Home Officeبتواند درخواست شما ر برریس کند ،بهرتین حمل اقامت را متناسب با شما پیدا کند و انتقال
شما به مناطق مشخص شده را آاغز نماید.
اگر به حمل اساکن نیاز ندارید
در صورت اقامت در خانه دوستان یا خانواده باید ثابت کنید که یمتوانید آجنا بمانید .اگر آنها یمتوانند فقط حمل اساکن
را در اختیار شما قرار دهند و هیچگونه پشتیباین دیگری ارائه نیمدهند ،شما یمتوانید درخواست پشتیباین مایل (فقط
امرار معاش) بدهید.
اگر به امرار معاش نیاز ندارید
اگر دوستان یا خانواده یمتوانند غذا در اختیار شما قرار دهند یا درآمد اندیک دارید ،فقط یمتوانید برای اساکن از وزارت
کشور درخواست بدهید.
برای ارسال درخواست برای پشتیباین ،ابلته اگر به آن نیاز دارید ،اهمیت دارد که با Asylum Support Application
 UKتماس بگریید.
Asylum Support Application UK - 0808 8000 633
www.asylumhelpuk.org
اگر فقط برای امرار معاش درخواست یمدهید و در خانه یکی از دوستان خود اقامت دارید ،پشتیباین مایل تنها زماین
آاغز یم شود که واجد رشایط بودن شما برای پشتیباین مورد ارزیایب قرار گرفته باشد.
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اگر برای یک مدت طوالین در بریتانیا بودهاید و درخواست پناهندیگ در ارسع وقت ندادهاید ،ممکن است که پشتیباین
 Home Officeبه شما تعلق نگرید.
اگر نیمتوانید ثابت کنید که برای اقامت ماکن مناسب و/یا دسرتیس به موارد مورد نیاز برای زندیگ (غذا ،گرمایش)
ندارید یا منع پشتیباین حقوق برشی شما را نقض یمکند Home Office ،حق رد کردن پشتیباین را دارد.

 2.9اگر توان مراقبت از خود را نداشته باشم چه یمشود؟
 Home Officeنیازهای شما را در زمان تکمیل مصاحبه رسیدیگ اویله شما ارزیایب یمکند و ممکن است تصمیم
بگرید که شما توان مراقبت از خود را ندارید.
این امر ممکن است به دیلل بیماری جدی ،ناتواین جسیم ،ناتواین یادگریی ،مشکالت سالمت رواین یا ضعف به خاطر
کهولت سن باشد .اگر یکی از این رشایط وجود داشته باشد ،پس از رسیدیگ در مورد آنها برای تکمیل ارزیایب مراقبت
ً
جامعه به خدمات اجتمایع ارجاع داده یمشوید .اگر نیاز به مراقبیت مشخص و فوری دارید ،احتماال مقامات حمیل
مسئویلیت را در قبال ارائه پشتیباین به شما به عهده یمگریند .این امر ممکن است شامل اساکن و پشتیباین مایل باشد.
اگر به پشتیباین بیشرتی نیاز دارید ،اما نیاز به مراقبیت مشخص و فوری ندارید ،در هناگم انتقال به حمل اساکن
بلندمدتتر یک ارزیایب مراقبتهای اجتمایع اجنام خواهد شد .این ارزیایب نشان یمدهد که آیا به پشتیباین بیشرت
(مانند جتهزیات) نیاز دارید یا خری.
ً
اگر در خانه شما کودیک با نیازی مشخص به مراقبت (مثال به دیلل ناتواین شدید یا بیماری جدی) حضور دارد ،الزم
است که مقامات حمیل مزیان مناسب مراقبت را در زماین که شما در روند اخذ پناهندیگ هستید و در سیستم Home
 Officeقرار دارید در اختیار شما قرار دهند .همچننی باید کودک به خدمات کوداکن ارجاع داده شود تا اطمینان حاصل
گردد که پشتیباین صحیح ارائه شده است.
ً
اگر برای اجنام این اکر به مشاوره و راهنمایی نیاز دارید ،لطفا با  Asylum Advice UKبه شماره 0808 8000 632
تماس بگرییدwww.asylumhelpuk.org .

 2.10اسناد ارائه شده در جلسه رسیدیگ
اکرت ثبت درخواست ()ARC
به شما اکرت ثبت درخواست ( )ARCداده یمشود .این اکرت سند مهیم است که نشان یمدهد شما برای پناهندیگ
درخواست دادهاید .اگر به شما  ARCداده نشده است ،یک نامه رسیم تأیید ( )SALداده یمشود .این نامه شامل جزئیات
شخیص و عکس شماست و تأیید یمکند که شما برای پناهندیگ درخواست دادهاید .شما نامهای دریافت خواهید کرد که
به شما یمگوید چه زمان و کجا یمتوانید  SALخود را با  ARCتعویض نمایید .اگر اطالاعت مرتبط با این قرار مالقات
ً
را دریافت ننمودید ،لطفا با  Central Events Booking Unitبه شماره  0300 123 2235تماس بگریید  -خطوط
بنی دوشنبه تا مجعه و سااعت  9.30صبح و  3بعد از ظهر باز است.
الزم است که صحت اطالاعت شخیص خود را در  ARCبرریس کنید .باید اطمینان حاصل نمایید که نام ،تاریخ تودل
( )D.O.Bو کشور متبوع شما به درسیت ثبت شده است .در صورت ثبت این اطالاعت ،تغیری آنها سخت یمباشد.
اکرت شما رشایط مرتبط با وضعیت شما را تأیید یمکند ARC .شما تأیید یمکند که آیا شما جماز به اکر هستید یا خری.
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اگر قبل از درخواست پناهندیگ اجازه اکر نداشتید ،زماین که درخواست یمدهید نزی اجازه اکر به شما داده خنواهد شد .در
اکرت شما بیان خواهد شد که جماز به اکر کردن نیستید.
 ARCشما هویت شما را تأیید نیمکند ،اما هوییت را که در هناگم درخواست پناهندیگ احراز کردهاید ثبت یمکند .اگر
واجد رشایط دریافت پشتیباین باشید ،در هناگم اخذ پشتیباین مایل باید  ARCرا به همراه داشته باشید.
برای هریک از اعضاء خانوادهتان یک  ARCدر اختیار شما قرار یمگرید .اگر شما یک پناهجو هستید یا متقایض پذیرفته
نشده پناهندیگ باالی  18سال هستید و شما یا یکی از وابستاگن شما اکرت  ARCخود را گم کرده یا اکرت آسیب دیده
ً
یا دزدیده شده است ،لطفا با  Asylum Helpتماس بگریید تا به شما برای گزارش آن به  Home Officeکمک کنند.
ً
ً
اگر شما پناهنده بریتانیا هستید یا زیر  18سال سن دارید ،لطفا مستقیما با  Home Officeبه شماره 0300 123
 2235تماس بگریید و گم شدن یا دزدیده شدن اکرت ،یا آسیب دیدن آن را گزارش کنید.
اگر از اداره پست به صورت هفتیگ با استفاده از  ARCخود پشتیباین دریافت یمکنید ،باید خبش پشتیباین پناهندیگ را نزی
در جریان بگذارید .وقیت با  Asylum Advice UKبا شماره  0808 8000 632تماس یمگریید این اطالاعت را لطفا
آماده داشته باشید .یمتوانید جزئیات تیم برریس کننده پشتیباین خود را بر روی هر یک از نامههای  Home Officeبا
توجه به حمل اساکن و پشتیباین مایل خود مشاهده نمایید .در مدیت که یک  ARCجدید برای شما ترتیب داده یمشود ،آنها
ً
یمتوانند پول اظطراری را برای شما ارسال نمایند .احتماال یک قرار در مرکز گزارش حمیل شما ترتیب داده خواهد شد تا
 ARCجدید خود را دریافت کنید .شما باید هزینههای حضور در این قرار را خودتان برپدازید.
اگر به مشاوره یا راهنمایی بیشرتی در رابطه با این موضوع نیاز دارید ،یمتوانید با شماره تلفن Asylum Advice UK
تماس بگریید0808 8000 632 :
زماین که  ARCجدید خود را دریافت کردید ،کمکهای منظم شما دوباره روی  ARCجدیدتان تنظیم یمشود.

 2.11الزام به معریف خود
ممکن است از شما خواسته شود که به صورت هفتیگ/ماهانه به یک اداره مهاجرت خود را معریف کنید .به شما مدریک به
نام  IS96داده یمشود که رشایط معریف شما را تأیید و جزئیات پریامون پذیرش موقت شما در بریتانیا راتوضیح یمدهد.
اکرث پناهجویاین که بازداشت نیمشوند انتظار یم رود به مرکز معریف یا ایستاگه پلیس خود را معریف کنند.
اگر متقایض پناهندیگ هستید و  3مایل یا بیشرت با مرکز معریف فاصله دارید و پشتیباین وزارت کشور را دریافت یمکنید،
واجد رشایط اخذ بلیط سفر برای معریف خواهید بود .شما باید در اولنی جلسه معریف خود با مدریک حضور پیدا کنید
که نشان دهد شما از وزارت کشور پشتیباین یمگریید .پس از آن به شما بلیطهایی داده یمشود تا بتوانید خود را معریف
کنید .به طور معمول این بلیطها در مرکز معریف به شما داده یمشود .در اکرث مواقع ،خودتان باید ترتیب سفر خود را برای
اولنی معریف خود بدهید .هزینه این سفر بازگردانده خنواهد شد.
الزم است برای هربار گزارش IS96 ،و اکرت  ARCخود را )اگر صادر شده باشد( نشان دهید.
اگر حتت پشتیباین  Home Officeنیستید ،یمتوانید برای بلیطهای سفر خود ،در صورت استثنایی بودن رشایط،
درخواست بدهید .شما باید از مأمور مهاجرت در جلسه معریف خود یک فرم درخواست سفر استثنایی (Exceptional
 )travel request formرا درخواست نمایید .باید درخواست کتیب و مداریک که نشانگر عدم توانایی مایل شما برای
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سفر است را ارائه نمایید.

 2.12عدم معریف خود
اهمیت دارد که در تمایم جلسات معریف خود حضور یابید .اگر نیمتوانید خود را معریف کنید ،باید قبل از تاریخ معریف
خود ،با مرکز معریف (با شمارهای که در  IS96آمده است) تماس بگریید و درخواست نمایید که معریف خود را به تعویق
بیاندازید .باید مداریک را برای محایت از درخواست خود ارائه کنید .برای مثال ،اگر به خاطر بیماری نیمتوانید خود را
معریف کنید ،باید گوایه پزشیک ارائه دهید.
اگر در سه ماه آخر بارداری هستید ،یمتوانید درخواسیت را مبین بر تعویق معریف خود تا بعد از تودل نوزاد ارائه نمایید.
باید با مدرک نشاندهنده مادر بودنتان ( )MAT B1در مرکز معریف حارض شوید .این مدرک را یمتوانید از پزشک یا
بازدیدکننده بهداشت خود دریافت کنید .در نتیجه ،مرکز معریف یمتواند معریف را تا بعد از تودل نوزاد به تعویق اندازد.
ً
اگر نیمتوانید در جلسه معریف خود حارض شوید ،حتما با مرکز معریف خود یا نماینده قانوین خود که ممکن است بتواند
در این زمینه کمک کند ،تماس بگریید.

 2.13مدارک مورد نیاز در زمان معریف خود
زماین که در مرکز معریف حارض یمشوید ،باید ( IS96برگه گزارش) و اکرت  ARCرا به همراه داشته باشید .مراکز معریف
اکرت  ARCشما را برای تأیید اینکه مطابق با رشایط معریف و پذیرش در بریتانیا هستید ،به روز یمکنند .اگر نتوانستید
خود را معریف کنید ،یا اگر اکرت خود را فراموش کردید ،اکرت شما طوری برنامهریزی یمشود که اداره پست تا زماین
که با مرکز معریف تماس نگرفتهاید و اکرت خود را بهروزرساین نکردهاید ،پشتیباین شما را صادر نکند .اداره پست یک
قبض خطای کد  4صادر خواهد کرد .اگر نتوانستید خود را معریف کنید یا با  Home Officeتماس نگرفتید ،پشتیباین
شما معلق یمشود و در بریخ موارد ممکن است پشتیباین شما متوقف شود .باید در مرکز معریف حمیل خود حارض شوید تا
اکرت شما بهروز شود تا کمک شما ادامه یابد.

 2.14مشاوره حقویق
مهم است که با یک مشاور حقویق در اولنی فرصت صحبت کنید.
مشاور حقویق یمتواند به شما با ارائه اطالاعیت در رابطه با روند پناهندیگ و ترمجه اسناد و تنظیم هرگونه گزارش اضایف
برای ارسال به  Home Officeکمک کند.
اطمینان حاصل فرمایید که مشاور حقویق در یکی از موسسات زیر به ثبت رسیده است:
• •به عنوان یک وکیل واجد رشایط در اجنمن حقویق انلگستان و ولز )(Law Society of England and Wales
• •به عنوان یک وکیل واجد رشایط در اجنمن حقویق اساکتلند )(Law Society of Scotland
• •به عنوان یک وکیل واجد رشایط در اجنمن حقویق ایرنلد شمایل )(Law Society of Northern Ireland
• •دفرت کمیسیون خدمات مهاجریت )(Office of the Immigration Services Commissioner) (OISC
که از مشاورین سطح  2و  3ثبت نام یمکند .سطح  2و  3بدین معنا است که مشاور واجد رشایط الزم برای ارائه
مشاوره به شما در رابطه با درخواست پناهندیگ است و در تمام امور پناهندیگ مشاور شماست.
• •شما باید از وکیل خود برپسید که نامشان در چه مرکزی ثبت شده است .لوگوهای سازمانهای باال باید بر روی
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نامههایی که ا طرف نماینده قانوین دریافت یمکنید وجود داشته باشد .همچننی یمتوانید بطور مستقیم با سازماین
که مشاور حقویقتان در آجنا ثبت نام کرده ،برریس نمایید.
مشاوره حقویق رایاگن
به عنوان یک پناهجو ممکن است اگر واجد رشایط کمک حقویق باشید بتوانید به صورت رایاگن از مشاوره حقویق
استفاده کنید .زماین که به صورت اکمل مورد رسیدیگ قرار گرفتید ،به عنوان یک پناهجو طبقهبندی خواهید شد .برای
اینکه واجد رشایط کمک حقویق رایاگن باشید ،باید ثابت کنید که درآمد کیم دارید و پرونده شما شانس اکیف برای
موفقیت را دارد.
کمکهای حقویق انلگستان و ولز ()Legal Aid England and Wales
اداره کمکهای حقویق بر کمکهای حقویق نظارت دارد.
برای یافنت یک مشاوره حقویق:
اجنمن حقویق (:)Law Society
http://www.lawsociety.org.uk/find-a-solicitor
:Direct Gov
https://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
 - OISCسطح /2سطح ( 3متخصص):
http://oisc.homeoffice.gov.uk/how_to_find_a_regulated_imigration_adviser
همچننی یمتوانید با مرکز زیر تماس بگریید:
Asylum Advice UK: 0808 8000 632
www.asylumhelpuk.org
کمکهای حقویق اساکتلند ()Legal Aid Scotland
هیئت مدیره کمکهای حقویق اساکتلند بر کمک های حقویق نظارت دارد .برای اطالاعت بیشرت در مورد کمکهای
حقویق با شماره تلفن  0845 1212 8686تماس بگریید.
برای یافنت یک مشاور حقویق:
:Scottish Legal Aid Board
http://www.slab.org.uk/public/solicitor-finder/#register
:OISC
http://oisc.homeoffice.goc.uk/how_to_find_a_regulated_immigration_adviser
اجنمن حقویق اساکتلند:
0131 226 7411 / www.lawscot.org.uk
کمک حقویق در ایرنلد شمایل
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کمیسیون خدمات حقویق ایرنلد شمایل بر کمکهای حقویق در ایرنلد شمایل نظارت دارد.
برای یافنت نماینده حقویق:
:Northern Ireland Legal Services Commission
http://www.nilsc.org.uk/solicitors.asp?on=solicitors
اجنمن حقویق ایرنلد شمایل:
http://www.lawsoc-ni.org/solicitors-directory/how-to-use-the-solicitors-directory
:OISC
http://oisc.homeoffice.gov.uk/how_to_find_a_regulated_immigration_adviser
هرجا که واقع شدهاید ،انلگستان ،ولز ،ایرنلد شمایل یا اساکتلند ،شما همچننی یمتوانید با اینجا تماس بگریید:
Asylum Advice UK - 0808 8000 632

 2.15چگونیگ طرح شاکیت پریامون مشاوره حقویق بد:
اگر باور دارید که مشاوره حقویق بدی دریافت کردهاید ،یمتوانید شاکییت را ارائه نمایید .در ابتدا باید یک شاکیت کتیب
به سازماین که پرونده شما را برریس یمکند ارائه کنید .باید موارد زیر را همراه با شاکیت ارائه دهید:
• •نام و مشخصات اکمل تماس شما؛
• •جزئیات اکمل شاکیت )شامل زمان ،تاریخ و ماکن آن(؛
• •جزئیات شهور )در صورت ارتباط(؛
• •کیپ نامهها یا اسناد مرتبط؛
• •شماره ارجاع پرونده
هناگیم که برای اولنی بار مشاور حقویق خود را مالقات یمکنید ،باید برای شما یک نامه مراقبت از مولک صادر کنند.
این نامه اکری که برای شما اجنام خواهند داد و همچننی روند شاکیت را تأیید یمکند .این نامه همچننی مدت زماین که
برریس شاکیت شما به طول یماجنامد را تأیید یمکند.

 2.16تغیری رشایط
اگر رشایط شما یا وابستاگن شما تغیری یابد ،باید  Home Officeرا در جریان بگذارید.
این تغیری شامل موارد زیر است:
• •تغیری نام
ً
• •دریافت یا دسرتیس به پویل که قبال آن را ذکر نکردهاید
• •دریافت یا دسرتیس به پول پس از فروش چزیی
• •نقل ماکن به یک آدرس دیگر
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• •ازدواج ،طالق یا جدایی از همرس
• •تشکیل یک مشارکت مدین یا تصمییم مبین بر زندیگ با رشیک زندیگتان
• •بسرتی شدن
• •باردار شدن شما )یا همرستان( یا داشنت فرزند
• •ترک مدرسه یا خانه توسط یکی از فرزندانتان
• •پیوسنت یا ترک هریک از اعضای خانواده به شما در بریتانیا
• •هر شخص دیگری حمل اساکن شما را ترک کند یا به شما بپیوندد
• •زنداین شدن
• •رشوع به اکر یا ترک آن
• •بارداری
• •تغیری از دریافت حمل اقامت و کمک مایل به تنها کمک مایل یا بالعکس
الزم است در صورت وجود هر کدام از این تغیریات  Home Officeرا در جریان بگذارید ،زیرا ممکن است بر واجد
رشایط بورد شما برای پشتیباین تاثریگذار باشد.
ً
 Asylum Helpبه شما کمک یمکند تغیری در رشایط خود را به خبش پشتیباین  Home Officeاطالع دهید .لطفا با
اینجا تماس بگریید:
Asylum Support Application UK - 0808 8000 633
همچننی رضورت دارد نماینده حقویق خود و/یا خبش مهاجرت  Home Officeرا از تغیری رشایط خود مطلع سازید.

 2.17مراقبتهای بهداشیت
اگر درخواست پناهندیگ یا درخواست جتدید نظر شما در حال برریس است ،واجد رشایط دسرتیس به مراقبتهای
خدمات بهداشیت میل ( )NHSهستید .اگر در حمل اساکن اویله اقامت دارید ،هناگم رسیدنتان به حمل اساکن ،برای
برریس بهداشیت ارجاع داده یمشوید.
اگر در حمل اویله اساکن نیستید یا متفرق شدهاید ،در ارسع وقت باید نزد یک پزشک به عنوان پزشک عمویم ( )GPثبت
نام کنید تا اگر نیاز به مراقبت بهداشیت داشتید ،بتوانید از آن استفاده کنید .برای ثبت نام باید نام ،تاریخ تودل ،آدرس
و شماره تلفن خود ،ابلته اگر تلفن دارید ،را در اختیار آنها قرار دهید .همچننی باید یک برریس از پرونده بیمار جدید
را تکمیل نمایید .ممکن است الزم باشد که اکرت  ARCخود را نشان دهید تا ثابت کنید پناهجو هستید و مشمول
مراقبت بهداشیت رایاگن یمباشید.
اگر حتت بند  95قانون مهاجرت و پناهندیگ مورد محایت هستید ،یک گوایه پزشیک به نام گوایه  HC2در یافت
یمکنید .این گوایه در حمل اساکن اویله یا به عنوان خبیش از اطالاعیت که شما  ۱۸روز پس از رسیدنتان به حمل اقامت
طوالین مدت دریافت یمکنید به شما داده یمشود .اگر پشتیاین  Home Officeرا دریافت نیمکنید ،باید فرم  HC1را
ً
دریافت کنید .جزئيیات را یمتوانید از پزشک عمویم یا از اداره اکر و بازنشستیگ دریافت نمایید .گوایه  HC2معموال
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شش ماه اعتبار دارد .پس از آن باید یک فرم  HC1جدید تکمیل کنید .آن را یمتوانید از یلنک زیر تقاضا دهید:
http://www.nhsbsa.nhs.uk/HealthCosts/1128.aspx
همچننی یمتوانید این فرم را از  ،Jobcentreدندانزپشیک ،عینکسازی و داروخانه دریافت کنید.
با داشنت گوایه  HC2از موارد زیر برخوردار خواهید بود:
• •نسخههای  - NHSبرای ساکنان اساکتلند و ولز رایاگن است
• •خدمات دندانزپشیک  - NHSغریزیبایی
• •تست بینایی
• •عینک و لزن )بینایی سنجها حداکرث هزینهای را که یمتوانید درخواست دهید تأیید یمکنند(
• •هزینههای رضوری سفر برای دریافت درمان  NHSحتت نظر مشاور
• •کاله گیس یا ساپورتهای  ،NHSبه عنوان مثال ساپورتهای ستون فقرات یا شکم یا سینهبند جرایح عرضه
شده از طریق یک بیمارستان )برای ساکننی اساکتلند و ولز رایاگن است(.
اگر فکر یمکنید که بیماری سل ( )TBیا هر بیماری مرسی دیگری دارید ،بالفاصله درخواست کمکهای پزشیک
کنید .اگر در حمل سکونت اویله در اساکتلند قرار دارید ،اطالاعت پزشک عمویم خود را پیش از ترک حمل اساکن اویله
دزیافت یمکنید .در اساکتلند ،پناهجویان یمتوانند رصفنظر از اینکه درخواست آنها در جریان است یا خری ،تا زماین که
در بریتانیا هستند ،به خدمات  NHSدسرتیس داشته باشند.

 2.18خشونت خانیگ
خشونت خانیگ وقوع رفتار تهدیدآمزی ،خشونت یا آزار بنی دو بزرگسال که با هم رابطه دارند یا داشتهاند ،بنی افراد
خانواده ،یا بنی افراد دیگری که در یک خانه/حمل اقامت زندیگ یمکنند یا یمکردهاند ،رصفنظر از جنسیت یا گرایش
جنیس ،یمباشد.
خشونت خانیگ یمتواند هر فردی را در هر زمان حتت تاثری قرار دهد .هم مردان و هم زنان ،رصفنظر از اینکه با چه کیس
زندیگ یمکنند و رابطه آنها با آن شخص ،ممکن است در معرض آن قرار بگریند .اگر جمبورید با این رفتار زندیگ کنید،
چه به عنوان قرباین و چه به عنوان شاهد ،اهمیت دارد بدانید که یمتوانید درخواست کمک کنید .رصفنظر از وضعیت
مهاجریت ،هر فردی حق دارد درخواست حمافظت در برابر خشونت خانیگ کند.
شما یمتوانید خشونت را از طریق خط کمک تلفین  24ساعته رسارسی خشونت خانیگ ( - 0808 2000 247تماسها
رایاگن یمباشد) به پلیس ،پزشک خود ،بازدیدکننده بهداشت ،اداره پناهنداگن ،گروه محاییت حمیل گزارش کنید .در صورت
تمایل یمتوانید درخواست کنید اکرمند یا مرتجم خانم با شما صحبت کند .اطالاعیت که بدهید حمرمانه حفظ یمشود.

 2.19پرداختهای مادر شدن
یک پرداخت یکباره مادر شدن به مبلغ  300پوند ممکن است به تازه مادراین که حتت پشتیباین پناهندیگ هستند داده
شود تا در زمینه هزینههای تودل نوزاد جدید کمک کند .درخواست باید بصورت کتیب بنی  ۸هفته تا زایمان و شش
هفته پس از تودل نوزاد ارائه شود .باید مدارک زمان ختمیین تودل کودک (فرم  )MATB1یا شناسنامه اکمل نوزاد را نزی
ارائه کنید .پرداخت باید به مبلغ  300پوند برای هر کودک باشد ،بنابراین اگر نوزادان دوقلو باشند ،مبلغ  600پوند
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خواهد بود .اگر شما پشتیباین بند  4دریافت یمکنید 250 ،پوند بنی هشت هفته تا زایمان و شش هفته پس از تودل نوزاد
درخواست کنید.
لکیه خانمهایی که پشتیباین پناهندیگ دریافت یمکنند و باردار یمباشند یا کوداکن زیر سه سال دارند حق دریافت کمک
هزینه اضایف دارند 5 .پوند در هفته برای نوزادان زیر یک سال موجود است .زنان باردار و کوداکن بنی سننی  1و  3سال
حق دریافت  3پوند در هفته اضافه بر کمک هزینه نقدی پناهندیگ خود را دارند

 2.20بازگشت داوطلبانه
اگر پس از رسیدیگ تمایل داشتید به دیلل تغیری رشایط خود به وطن بازگردید و دیگر تماییل در پیگریی درخواست خود
ندارید ،یمتوانید با برنامه بازگشت داوطلبانه محایت شده زیر نظر  Home Officeتماس بگریید .برای اطالاعت
بیشرت اینجا را ببینید:
www.gov.uk/return-home-voluntarily
Voluntary Departures Team: 0300 004 0202
اگر تصمییم مبین بر عدم پیگریی درخواست پناهندیگ گرفتید و یک مهاجر غریقانوین هستید (حق قانوین برای ماندن
در بریتانیا ندارید) و تمایل دارید که به وطن بازگردید ،یمتوانید با برنامه بازگشت داوطلبانه محایت شده زیر نظر
 Home Officeتماس بگریید .برای اطالاعت بیشرت اینجا را ببینید:
www.gov.uk/return-home-voluntarily

 2.21پس از آن چه اتفایق یمافتد؟
پس از مصاحبه رسیدیگ اویله ،جلسه مصاحبه اصیل برنامهریزی یمشود .یافنت یک مشاور حقویق قبل از این مرحله
ً
رضوری است زیرا آنها باید مداریک را که قبل از رسیدیگ به موضوع پناهندیگ داشتید ترمجه و ارسال کنند .لطفا قبل از
جلسه مصاحبه توجییه اصیل با مشاور مالقات کنید.
طرح شاکیت در مورد مرکز پشتیباین پناهنداگن
هر شخیص که به خدمات راهنمای مهاجرت دسرتیس داشته باشد یمتواند طرح شاکیت کند.
اگر در مورد هر یک از خدمات ما با مشیلک مواجه شدید ،باید به صورت زیر عمل کنید:
موضوع را در ارسع وقت با یکی از اعضا یا داوطلبنی در میان بگذارید .اگر شاکیت به صورت رضایتبخش و غری
رسیم حل و فصل نشد ،یمتوانید شاکیت خود را با استفاده از فرم شاکیت به صورت کتیب طرح نمایید .یمتوانید با
تماس با  Asylum Advice UKبا شماره  0808 8000 632یا دانلود فرم از این وب سایت طرح شاکیت کنید.
www.asylumhelpuk.org
باید شاکیت را به مدیر رسوییس که یمخواهید از آن شاکیت کنید ارسال نمایید .الزم نیست که شاکیات به زبان
انلگییس نوشته شوند .یمتوانید شاکیت را به زبان خود بنویسید و  Asylum Helpآن را ترمجه خواهد کرد .مدیر
شاکیت را برریس یمکند و پاسیخ ارائه خواهد کرد .اگر بالفاصله قادر به ارائه پاسخ رضایت خبش نبودیم ،پاسخ کتیب
اکمیل را ارائه خواهیم کرد که شامل لکیه جزئیات اقدام صحیح در یط  10روز اکری است.
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اگر از نتیجه شاکیت خود رایض نیستید ،یمتوانید با مأمور رسیدیگ به شاکیات به این آدرس تماس بگریید:
 .Migrant Help, Charlton House, Dover, CT16 1ATاگر هنوز هم از پاسخ ارائه شده نارایض هستید ،عدم
موفقیت در حل و فصل شاکیت ثبت یمشود و ما به شما پیشنهاد یمکنیم که از سایر سازمانهایی که یمتوانید شاکیت
خود را به آنها گزارش کنید ،کمک بگریید.

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