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این خبش به رشح این موضوع یمپردازد که اگر بعد از برریس درخواست شما برای پناهندیگ به شما «جموز ماندن»
( )Leave to Remainدر بریتانیا داده شد ،چه اتفایق یمافتد .اطالاعت زیر آچنه بعد اتفاق یمافتد را رشح یمدهد.

 4A.1نوع وضعیت من به چه معناست؟
سه نوع وضعیت وجود دارد که ممکن است وزارت کشور ( )Home Officeبه متقاضیان اعطا کند:
 .1وضعیت پناهندیگ
اگر به عنوان پناهنده شناخته شوید ،به این معناست که  Home Officeبه این نتیجه رسیده است که حتت معاهده
ً
پناهندیگ واجد رشایط پناهندیگ هستید و یمپذیرد که شما دچار تریس اکمال موجه از مورد آزار و اذیت قرار گرفنت
به یک یا چند دیلل زیر یمباشید :نژاد شما ،ملیت شما ،مذهب شما ،عضویت شما در گروه اجتمایع خاص یا عقیده
سیایس شما.
 Home Officeدر ابتدا به شما جموز ماندن برای یک دوره زماین پنج ساهل یمدهد (این جموز حق اقامت شما در
بریتانیا است) .مشخصات هوییت و مدارک  Home Officeتأیید خواهد کرد که به عنوان پناهنده شناخته یمشوید.
سیاست فعیل مهاجرت مقرر یمدارد که بعد از دوره زماین  ۵ساهل وضعیت پناهندیگ و حمافظت برشدوستانه ،یمتوانید
درخواست «جموز اقامت دائیم» ( )Indefinite Leave to Remainبدهید (جموز اقامت بدون حمدوده زماین که اغبلا
به آن اقامت یمگویند).
ً

با این حال ،اگر شما یا یکی از افراد حتت تکفل شما به جریم جنایی حمکوم شوند ،این درخواست رد یمشود.
 .2حمافظت برشدوستانه
این مورد به این معناست که  Home Officeبه این نتیجه رسیده است که واجد رشایط وضعیت پناهندیگ نیستید،
اما یمپذیرد که دالییل وجود دارد که نشان یمدهد اگر به وطن خود بازگردید با خطر واقیع آسییب جدی روبرو خواهید
شد .این امر ممکن است به دیلل
• •حکم اعدام/دار زدن،
• •قتل
• •شکنجه
• •رفتار غریانساین و حتقریآمزی
• •جمازات یا تهدید جدی و شخیص به مرگ به دیلل خشونت کورکورانه در رشایط تعارض مسلحانه بنیامللیل یا
داخیل باشد.
اگر به شما حمافظت برشدوستانه اعطا شد ،به شما «جموز ماندن» (جموز اقامت) در بریتانیا به مدت پنج سال داده یمشود.
اسناد و مدارک شما تأیید خواهد کرد که به شما جموز اقامت به دالیل انساندوستانه داده شده است.
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سیاست فعیل مهاجرت مقرر یمدارد که بعد از  5سال جموز حمافظت برشدوستانه یمتوانید درخواست «جموز اقامت دائیم»
بدهید.
 .جموز اقامت احتیایط
اگر  Home Officeنپذیرد که واجد رشایط حمافظت برشدوستانه یا وضعیت پناهندیگ هستید ،اما بپذیرد که دالئیل
استثنایی وجود دارد که به شما اجازه اقامت موقت داده شود ،به شما «جموز اقامت احتیایط» (حق اقامت) داده یمشود.
ً
جموز احتیایط معموال هر بار برای دوره حداکرث دو سال و نیم ( 30ماهه) اعطا یمشود .شما قادر خواهید بود جموز خود
را تمدید کنید و بعد از ده سال درخواست «اقامت دائم» بدهید.

 4A.2اگر به من وضعیت پناهندیگ داده نشود ،یمتوانم درخواست جتدید نظر کنم؟
اگر به شما حمافظت برشدوستانه یا جموز احتیایط برای اقامت داده شده است که مدت آن بیش از  12ماه است اما
معتقدید که دالیل بسیار موجیه برای دریافت پناهندیگ دارید ،یمتوانید علیه رأی  Home Officeدرخواست جتدید
نظر کنید .به این درخواست استیناف ارتقاء گفته یمشود؛ باید در رابطه با این موضوع با مشاور حقویق خود مشورت
کنید .اگر موفق شوید به شما وضعیت پناهندیگ داده یمشود.

 4A.3زماین که نزدیک انقضای جموز من است چه یمشود؟
نزدیک انقضای مدت جموزاقامت خود ،الزم است درخواست دیگری را به وزارت کشور ( )Home Officeتسلیم کنید.
تنها یمتوانید  28روز قبل از اتمام جموز خود برای تسلیم درخواست اقدام کنید.
حائز اهمیت است که درخواست شما قبل از منقیض شدن جموز فعیل دریافت شود .اگر  Home Officeدر مورد
درخواست شما قبل از انقضای جموز فعیل شما تصمیمگریی نکند آناگه همچنان از حقوق قبیل برخوردار خواهید بود.
ً
اگر درخواست شما پس از انقضای جموز به  Home Officeبرسد ،احتماال اقامت شما در بریتانیا غریقانوین خواهد بود.
این بدین معناست که حقوق خود برای اکر ،دریافت مزایا و دیگر مزایا و حقوق مربوط به اقامت را از دست خواهید
ً
داد .اگر چننی چزیی رخ داد باید فورا با مشاور حقویق خود مشورت کنید .اطالاعت مربوط به این موضوع را یمتوان
در وب سایت مهاجرت  Home Officeدریافت کرد.
اگر «جموز اقامت احتیایط» به شما داده شده است ،باید برای دورههای بیشرت «تمدید جموز ماندن/اقامت» درخواست
دهید .تا زماین که طبق این سیاست واجد رشایط باشید ،جموز شما تمدید یمشود .شما باید این اکر را اجنام دهید تا اینکه
لک جموز اقامت شما به ده سال برسد .اطالاعت مربوط به درخواست تمدید جموز اقامت را یمتوان از وب سایت Home
 Officeدریافت کرد .https://www.gov.uk/browse/visas-immigration :پس از این مدت یمتوانید برای
«جموز اقامت دائیم» دخواست دهید .اگر درخواست شما پذیرفته شود ،دیگر هیچ حمدودیت زماین برای اقامت شما در
بریتانیا اعمال نیمشود.
نکته مهم :حائز اهمیت است که از آخرین تغیریات سیاستهای مهاجریت که ممکن است یط زمان تغیری کند ،اطالع
داشته باشید .یمتوانید این اکر را با مراجعه به وب سایت  Home Officeاجنام دهید:
https//www.gov.uk/browse/visas-immigration
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 4A.4چه مداریک به من داده یمشود؟
اکرت بیومرتیک
شما جموز اقامت بیو مرتیک (اکرت بیومرتیک) خود را دریافت خواهید کرد .این مدرک مشابه  ARCشما است .اکرت
بیومرتیک شما مدرک حق اقامت ،اکر و حتصیل شما در بریتانیا است .باید از اکرت بیومرتیک به عنوان نویع اکرت
شناسایی استفاده کنید .زمان درخواست افتتاح حساب در بریتانیا باید این اکرت را نشان دهید .شما ملزم نیستید
همواره این اکرت را به همراه داشته باشید اما جهت تأیید حقوق و مزایای خود در بریتانیا باید آن را نشان دهید.
اکرت بیومرتیک شما از طریق پست ویژه به شما یا مشاور حقویق شما ارسال یمشود .شما یک اکرت برای هریک از
اعضای خانواده خود دریافت یمکنید.
اکرت بیومرتیک شما نام ،جنسیت ،تاریخ  و حمل تودل ،عکس ،وضعیت مهاجرت ،تاریخ انقضاء و جزئیات متمری و
امضای شما را بر روی خود دارد .تراشه بیومرتیک روی اکرت حاوی اثر انگشتها و تصویر چهره شما است.
نکته مهم :الزم است برریس کنید که تمایم اطالاعت روی اکرت شما صحیح باشد .باید هرگونه تناقض و اشتباه را فورا
به  Home Officeاطالع دهید .باید هر گونه اشتباه را ظرف  10روز اکری از دریافت اکرتتان اطالع دهید .در غری
ً
اینصورت ،ممکن است جمبور شوید جمددا تقاضا دهید و هزینه اکرت بیومرتیک جایگزین را پرداخت کنید .یمتوانید
ایمیل خود را به این آدرس ارسال کنید:
BRPError@homeoffice.gsi.gov.uk
موارد زیر را در ایمیل خود بگنجانید:
• •شماره گذرنامه خود
• •شماره جموز اقامت بیومرتیک خود
• •شماره ارجاع پرونده خود
• •یک شماره تلفن تماس
ً
• •جزئیات اینکه دقیقا چه اطالاعیت اشتباه است
اگر اکرت بیومرتیک خود را گم کنم چه یمشود؟
اگر اکرت بیومرتیک شما مفقود یا رسقت شود ،باید این موضوع را در ارسع وقت به  Home Officeاطالع دهید.
 Home Officeباید اکرت بیومرتیک شما را باطل کند .طبق قانون ملزم هستید اکرت خود را باطل کرده و این موضوع
را از طریق ایمیل زیر به  Home Officeاطالع دهید:
BRPLost@homeoffice.gsi.gov.uk
در ایمیل خود باید اطالاعت زیر را ذکر کنید:
• •نام اکمل؛
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• •تاریخ تودل خود؛
• •ملیت خود؛
• •شماره گذرنامه خود؛
• •شماره مرجع اکرت بیومرتیک خود؛
• •شماره مرجع پرونده خود؛
• •اطالاعت تماس خود؛ و
• •زمان ،ماکن و چگونیگ گم شدن یا به رسقت رفنت جموز.
همچننی باید مفقودی یا به رسقت رفنت اکرت را به پلیس اطالع دهید و یک گزارش پلیس و نزی شماره مرجع جرم را
در ارسع وقت دریافت کنید .اگر اکرت شما به رسقت رفته است ،باید این جرم را به پلیس اطالع دهید .اگر اکرت شما
مفقود شده است ،باید آن را از این طریق اطالع دهید - https://www.reportmyloss.com :در بیشرت مناطق
گزارش مفقودی  3.95پوند هزینه دارد .برای این اکر نیاز به یک اکرت  debitیا اکرت اعتباری دارید.
الزم است درخواست صدور اکرت بیومرتیک املثین بدهید .اطالاعت مربوط به این موضوع را یمتوان در وب سایت
 Home Officeبه نشاین زیر دریافت کردhttps://gov.uk/biometric-residence-permits :
شماره بیمه میل ()NINO
به عنوان خبیش از مصاحبه اصیل خود ،با شما جهت دریافت شماره بیمه میل ()National Insurance Number
مصاحبه شده است .شماره بیمه میل شما شماره مرجیع است که منحرص به شما است .این شماره در بریتانیا در اداره بیمه
میل و سامانه تأمنی اجتمایع استفاده یمشود .شما در تمام طول عمر خود تنها یک شماره خواهید داشت .این شماره تضمنی
یمکند که حق بیمه میل و نزی مایلات پرداخیت شما به درسیت به نام شما ثبت یمشود .این شماره همچننی به عنوان شماره
مرجع در ماکتبات و ارتباطات با  - Department of Work and Pensionsاداره اکر و امور بازنشستیگ ()DWP
و  - HM Revenue & Customsاداره سلطنیت درآمد و گمراکت ( )HMRCاستفاده یمشود.
ً
شماره بیمه میل معموال برای افراد باالی  16سال صادر یمشود.
افراد بالغ حتت تکفل یط مصاحبه پناهندیگ برای دریافت  NINOمصاحبه نیمشوند .به همنی ترتیب به طور خوداکر
 NINOدریافت نیمکنند .الزم است با اداره اکر و امور بازنسشتاگن تماس بگریید و ترتیب صدور یک  NINOبرای
افراد حتت تکفل خود را بدهید.
اگر الزم است برای  NINOدرخواست دهید زیرا یمخواهید به زودی اکری را رشوع کنید یا یمخواهید اکر آزادی را راه
بیاندازید ،آناگه الزم است با مرکز اشتغال ( )Job Centre Plusبه شماره  0845 600 0643تماس بگریید.
اگر برای دریافت مزایا درخواست یمدهید ،آناگه اداره اکر و امور باز نشستاگن ( )DWP-Job Centreیط مصاحبه در
مرکز اشتغال یک فرم بیمه میل را برایتان تکمیل یمکند .به آن «فرم  »DCI 1Bیمگویند .یط این فرم درخواست یمشود
یک  NINOبه شما اختصاص داده شود.
اگر از شما خواسته شود در یک مصاحبه شماره بیمه میل حضور یابید ،الزم است هویت و نزی صالحیت خود را برای اکر
کردن در بریتانیا احراز کنید .اکرت بیومرتیک شما برای اثبات این امر اکیف است .همچننی ممکن است از شما خواسته
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شود دیگر مدارک شناسایی را با خود بربید .نامهای جهت تأیید اطالاعت مورد نیاز برای شما صادر یمشود.

 4A.5جزئیات مربوط به وام یکپارچهسازی
اگر حمافظت برشدوستانه یا وضعیت پناهندیگ دریافت کردهاید ،یمتوانید برای دریافت «وام یکپارچهسازی»
( .)Integration Loanوام یکپارچه سازی یک طرح وام است که از سوی  Home Officeبرای کمک در مراحل
اویله یکپارچه سازی و سازاگری با جامعه تعینی شده است .از این وامها یمتوان برای اقالم فعایلتهایی استفاده کرد
که روند یکپارچه سازی را تسهیل خبشند ،که عبارتند از:
• •آموزش فین و حرفهای که هزینه آن توسط مرکز  Job Centre Plusتأمنی نیمشود .در مورد این موضوع باید با
مشاور مرکز  Job Centreگفتگو کنید.
• •خرید اقالم رضوری مزنل؛ یا
• •خرید ابزار و لوازم کسب و اکر.
اگر دارای حساب بانکی نیستید ،تنها یمتوانید برای حداکرث  450پوند درخواست بدهید .در نتیجه حائز اهمیت
است که اگر یمخواهید برای مبلغ بیشرتی درخواست دهید ،حساب بانکی باز کنید .بازپرداخت وام باید به صورت
ً
اقساط منظم از سوی اداره اکر و امور بازنشستاگن ) (DWPدریافت گردد .این امر یمتواند مستقیما از مزایای شما یا ا
طریق سرپده مستقیم از حساب بانکی شما دریافت گردد .در اغلب موارد بازپرداخت وام شش هفته بعد از پرداخت
وام به فرد رشوع یمشود .الزم است فرم توافقنامه وام را قبل از پرداخت وام امضاء کنید .بدون شماره بیمه میل قادر به
درخواست وام خنواهید بود .اگر بدون شماره بیمه میل درخواست وام دهید ،درخواست شما ناقص تلیق شده ،مردود اعالم
یمشود و به شما بازگردانده یمشود .اطالاعت بیشرت را یمتوانید اینجا مشاهده نمایید:
https://www.gov.uk/refugee-integration-loan/overview

NASS 35 .4A.6
اگر حتت پشتیباین  Home Officeبودهاید NASS 35 ،را نزی دریافت خواهید کرد .این یک فرم  A4است که حاوی
عکس و جزئیات پشتیباین دریافیت شما یمباشد .این فرم از طریق تیم پشتیباین  Home Officeبرای شما ارسال یمشود.
این فرم پشتیباین دریافیت شما و نزی زمان توقف آن را تلیید یمکند تمایم پشتیباینهای دریافیت از  Home Officeیط
 28روز از تارییخ که شما یا مشاور حقوقیتان اعالن تصمیم خود را دریافت کردید ،خاتمه یمیابد .اگر برای درخواست
ً
 NASS 35کمک نیاز دارید لطفا با  Asylum Helpبه شماره  0808 8000 632تماس بگریید.

 4A.7چگونه از خود و خانوادهام محایت کنم؟
 ۲۸روز بعد از اینکه اعالن وضعیت خود را دریافت کردید Home Office ،دیگر تعهدی برای محایت از شما خنواهد
داشت( .اگر حتت محایت  Home Officeباشید) نامهای از طرف  Home Officeو نزی ارائه کننده مسکن خود
دریافت خواهید کرد که یط آن تاریخ خاتمه پشتیباین و نزی تارییخ که باید مسکن را حتویل دهید را به شما اعالم
یمکنند .الزم است تا آن تاریخ حمل سکونت را ترک کرده و تمایم لوازم خود را منتقل کنید.

 4A.8مسکن :انلگستان و ولز
اولویت نیاز به مسکن (مسکن اضطراری/موقیت)
اگر بدون مسکن هستید ،یمتوانید از اداره مسکن شورای جمیل خود درخواست کمک کنید .شورای حمیل که در آن
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زندیگ یمکردهاید به طور قانوین ملکف است به شما مشاوره و کمک بدهد .آنها بسته به رشایط شخیص شما مسکین را
برای شما تهیه یمکنند.
اگر فکر یمکنید نیاز مربم دارید (این امر ممکن است به دیلل وجود کودک در خانواده ،حضور فرد دچار به بیماری
شدید-جسیم یا ذهین ،یا فرد در خطر خشونت خانیگ باشد) اداره مسکن یمتواند مسکین را برای شما تأمنی کند.
الزم است درخواست یبخانماین خود را تسلیم کنید .شورای حمیل درخواست شما را برریس یمکند تا ببینند آیا وظیفه
ً
دارند برای شما مسکن تأمنی کنند یا خری .آنها برریس یمکنند آیا یبخانمان هستید یا خری ،و نیاز مربم دارید ،احیانا
خودتان خود را یبخانمان کردهاید و/یا دارای وابستاگن حمیل هستید یا خری.
اگر شورا تشخیص دهد که نیاز شما مربم است ،آنها مسکین اضطراری یا موقت به شما پیشنهاد یمکنند .مسکن
ً
اضطراری احتماال ختت و صبحانه ( )B&Bیا خواباگه شبانه روزی خواهد بود .قانون مقرر یمدارد که شورا نباید
خانوادهها و نان باردار را در مسکن ختت و صبحانه به مدت بیش از  6هفته نگه دارد .شما باید از خبش پناهندیگ
( )Shelterدرخواست کمک کنید  -آنها یمتوانند به شما در رابطه با تمایم حقوق مسکن مشاوره مستقالنه بدهند.
یمتوانید با آنها به شماره زیر تماس بگریید0800 800 4444 :
همچننی یمتوانید مرکز مستقل مشاوره مسکن را نزی در منطقه خود بیابید.
اگر شورا بپذیرد که یبخانمان هستید و موافقت کند که وظیفه تأمنی مسکن شما را عهده دارد ،ممکن است موارد
زیر را به شما پیشنهاد کند:
 )1اقامتاگه عمویم ()Council Housing
 )2اقامتاگه تهیه شده توسط اجنمن مسکن ()Housing Association Housing
 )3مسکن استیجاری خصویص ایمن و بلندمدت
شورا یمتواند یکی از انواع مسکن فوق را به شما پیشنهاد کند .زماین که پیشنهاد مناسیب به شما شد ،وظیفه آنها
اجنام شده است.
ً
اگر فکر یمکنید که آن مسکن مناسب شما نیست ،حتما قبل از رد پیشنهاد با یک مشاور مستقل مشورت کنید .اگر
پیشنهاد مسکن را نپذیرید و معنی شود که مناسب نیازهای شما است آناگه شورا این حق را دارد که به وظیفه خود در
ً
ً
قبال شما خاتمه دهد .آنها یمتوانند رصفا به این دیلل که شما خود «عمدا سیع در یبخانمان کردن خود دارید» هرگونه
مسکن اضطراری را لغو کنند.
مرکز اساکن ( )Shelterیمتواند به شما در رابطه با تمایم حقوق مسکن مشاوره مستقالنه بدهد ،یمتوانید با آنها به
شماره زیر تماس بگریید0800 800 4444 :
همچننی یمتوانید مرکز مستقل مشاوره مسکن را نزی در منطقه خود بیابید.
حمل اساکن خصویص

باشید.
اگر معنی شود که نیاز شما مربم نیست آناگه باید به دنبال مسکن استیجاری خصویص
اگر معتقدید که نیاز شما مربم و در اولویت است و درخواست شما از سوی شورا پذیرفته نشده یمتوانید درخواست
جتدید نظر کنید .در این رشایط الزم است مشاوره حقویق مستقل نزی دریافت کنید.
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اگر به دنبال تأمنی مسکن هستید ،اغلب مالاکن از شما ودیعه و اجاره یک ماه اکمل را یمخواهند .یک آژانس
مسکن حمیل یمتواند تأیید کند آیا اماکن کمک یا محایت از شما در این منطقه وجود دارد یا خری .ممکن است یک
طرح ضمانت یا ودیعه مسکن حمیل برای شما وجود داشته باشد .همچننی ممکن است بتوانید برای وام یکپارچه
سازی جهت کمک به شما در این مورد درخواست دهید.
یبخانمان خیابان خواب
اگر خود را خیابان خواب یمدانید ،سازمانهایی در منطقه شما وجود دارند کهممکن است بتوانند به شما کمک کنند.
شورای حمیل شما باید بتواند به شما کمک کند تا جزئیات سازمانهای حمیل و/یا پناهاگههای شبانه که ممکن است
به شما کمک کنند ،را به دست آورید .ممکن است منظور از این ،ماکن امن برای خواب ،کیسه خواب یا غذای گرم
باشد.
همچننی یمتوانید با مرکز اساکن ( )Shelterتماس بگریید  -آنها یمتوانند به شما در رابطه با تمایم حقوق مسکن
مشاوره مستقالنه بدهند .یمتوانید با آنها به شماره  0800 800 4444تماس بگریید.
شما قادر خواهید بود به خدمات زیر دسرتیس داشته باشید:
خدمات روزمره  -آنها یمتوانند در تأمنی غذا ،پوشاک و نزی دوش گرفنت به شما کمک کنند .آنها باید بتوانند خدمات
مشاوره مستقل را نزی به شما پیشنهاد کنند.
خواباگه اضطراری و رسپناه شبانه  -اگر خود را خیابان خواب یمدانید یمتوانید حمل سکونیت برای چند شب بیابید.
همچننی یمتوانید با  Streetlinkبه شماره  0300 500 0914تماس بگریید که به شما مشاوره یمدهند.

 4A.9مسکن :اساکتلند
اگر جایی را برای ماندن ندارید ،از اداره مسکن شورای حمیل خود درخواست کمک کنید .شورای حمیل که در آن زندیگ
یمکنید به طور قانوین ملکف است به شما مشاوره و کمک بدهد .اگر درخواست خود را به عنوان یبخانمان مطرح
یمکنید از شما پشتیباین اضطراری یمشود و همزمان اداره مسکن صالحیت شما را برریس یمکند .اگر شورا در منطقه
مسکین نداشته باشد ،باید مسکین خارج از آن منطقه معریف کنند.
اگر تصمیم بگریند که وظیفه دارند از شما پشتیباین کنند آناگه مسکن دائیم به شما معریف یمکنند .شما یمتوانید تا
زماین که مسکین دائیم به شما پیشنهاد شود ،در مسکن موقت بمانید.
اگر وظیفه نداشته باشند پشتیباین طوالین مدت به شما ارائه دهند آناگه یمتوانید تا زمان یافنت حمل اقامت دائیم در
مسکن اضطراری بمانید .اگر شورا مسکن اضطراری به شما پیشنهاد نکند ،آناگه باید جهت دریافت کمک با یک
آژانس مشاوره مسکن تماس بگریید.
در صورت یبخانمان بودن ،گزینههای مسکن اضطراری عبارت است از:
• •مهماخنانه ،پناهاگههای شبانه و پناهاگههای زمستاین
• •پناهاگههای خشونت خانیگ و زنان
• •هتلهای ختت و صبحانه ).(B&B
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شورای حمیل باید اطالاعت بیشرتی در اختیار شما قرار دهد .همچننی یمتوانید از آژانس مسکن حمیل کمک بگریید.
یمتوانید برای کمک در هزینهها ،درخواست دریافت مزایای مسکن بدهید .بعیض گزینههای مسکن ممکن است
گران باشند و در نتیجه ممکن است الزم باشد مزایای مسکن را برای پرداخت اجاره خود افزایش دهید.
نکته مهم :اداره مسکن حمیل ) (Local Housing Departmentیا مرکز مشاوره مسکن
( )Housing Advice Centreیمتوانند تأیید کنند آیا پناهاگه شبانه یا مهماخنانهای در منطقه شما وجود دارد یا خری.
ً
برای کسب اطالاعت بیشرت در رابطه با مسکن ،لطفا با مرکز اساکن ( )Shelterبه شماره  0800 800 4444تماس
بگریید .آنها یمتوانند به شما مشاوره مستقل ارائه دهند و شما را به رسویسهای مناسب معریف کنند.

 4A.10مسکن :ایرنلد شمایل
اداره اجرایی مسکن ایرنلد شمایل ( )NIHEبه طور قانوین ملکف است در صوریت که یبخانمان شدید به شما کمک و
مشاوره بدهد.
آنها بسته به رشایط شخیص شما مسکین را برای شما تهیه یمکنند.
الزم است درخواست یبخانماین خود را تسلیم کنید NIHE .درخواست شما را برریس یمکند تا ببیند آیا وظیفه دارند
برای شما مسکن تأمنی کنند یا خری .آنها برریس یمکنند آیا یبخانمان هستید یا خری ،و نیاز مربم دارید ،به انتخاب
خود خودتان را یبخانمان کردهاید و/یا دارای وابستاگن حمیل هستید یا خری .آنها هناگم برریس رشایط شما ،مسکین موقیت
را برای شما تهیه یمکنند.
اگر نیاز مربم شما تأیید شد (این امر یمتواند به دیلل وجود کودک در خانواده ،حضور فرد دچار به بیماری شدید-ذهین
ُ
جسیم یا فرد در خطر خشونت خانیگ باشد) و سایر رشایط  NIHEرا نزی داشتید NIHE ،یمتواند مسکن مناسیب
یا
را برای زندیگ شما تأمنی کند .این مسکن باید حداقل به مدت دو سال در دسرتس شما باشد .آنها موظف به تأمنی
مسکن دائیم شما نیستند.
برای کسب اطالاعت بیشرت با  NIHEبه شماره  03448 920 920تماس بگریید.

 4A.11مزایای مسکن ،مقرری مسکن حمیل و مزایای مایلات شورا
اگر درآمد شما پاینی است و درخواست مزایای رفایه دارید ،ممکن است بتوانید مزایای مسکن یا مقرری مسکن
حمیل دریافت کنید تا در پرداخت خبیش یا تمام اجاره مزنل به شما کمک شود .برای دریافت این مزایا باید به شورا
درخواست بدهید .همچننی یمتوانید برای دریافت کمک جهت پرداخت مایلات حمیل خود درخواست دهید .اغلب
مزایای مسکن/مقرری محاییت مسکن بر روی یک فرم است.

 4A.12مزایای رفایه
اعتبار جامع
دولت به تدریج در حال جا انداخنت یک پرداخت یکباره به عنوان اعتبار جامع برای افرادی است که به دنبال اکر
هستند یا درآمد پاییین دارند .این پرداخت مزایای خمتلف مانند مقرری جویای اکر و مزایای مسکن را در یک
پرداخت در هم یمآمزید.
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اعتبار جامع در مراحل خمتلف معریف یمشود .برای برریس اینکه آیا در منطقهای زندیگ یمکنید که یمتوانید اعتبار
جامع را مطابله کنید ،اینجا را ببینید:
https://www.gov.uk/universal-credit
شما یمتوانید بصورت آنالین در این نشاین اعتبار جامع را درخواست کنید:
https://www.gov.uk/universal-credit
اگر سوایل دارید یمتوانید با خط کمک اعتبار جامع به این شماره تماس بگریید( 0345 600 0723 :تماس هزینه
خواهد داشت) .اگر نتوانید اعتبار جامع را دریافت کنید ،در آنصورت ،اگر واجد رشایط باشید ،یم توانید مزایایی را
که در پاینی فهرست شده دریافت کنید.
مقرری اکرجویان ()JSA
این مورد مزایایی برای افرادی است که در حال حارض به دنبال اکر هستند یا به طور متوسط کمرت از  16ساعت در
هفته اکر یمکنند.
باید توافقنامه اکرجویان یا فرم تعهد جدید خواهان را تکمیل کنید .در این فرم آچنه باید برای یافنت اکر اجنام دهید
قید شده است .در این فرم ذکر شده که شما مسئویلت دارید در ازای دریافت پشتیباین هر اکری یمتوانید برای یافنت
اکر اجنام دهید.
شما باید تمایم اقدامات اکرجویانه خود را در دوره دریافت مقرری اکرجویی ( )JSAثبت کنید .اگر به تعهدات خود
عمل نکنید ،مرکز اشتغال مزایای شما را به حالت تعلیق درآورده یا متوقف یمکند.
یمتوانید به دورههای آموزیش مرکز اشتغال نزی دسرتیس داشته باشید .این دورهها شامل کالسهای زبان انلگییس
( )ESOLنزی یمشود .باید در رابطه با این موضوع با مرکز اشتغال مشورت کنید.
محایت درآمدی
محایت درآمدی مزایایی است که به گروههای خایص از افراد پرداخت یمشود که درآمد اکیف برای گذران زندیگ ندارند.
این نوع مزایا بر اساس نیاز مایل تعینی یمشود که به این معناست که تمایم پول شما در تعینی مزیان محایت درآمدی
که باید دریافت کنید ،حماسبه یمشود.
انلگستان ،اساکتلند و ولز
برای اینکه واجد رشایط دریافت محایت درآمدی شوید باید تمایم موارد زیر را داشته باشید:
• •سن بنی  16سال و سن دریافت مستمری بازنشستیگ
• •باردار بودن یا مراقبت از افراد مسن؛ یا پدر یا مادری تنها که دارای فرزندی زیر  5سال است ،یا در بعیض موارد
به دیلل بیماری یا معلویلت قادر به اکر کردن نیست
• •بدون درآمد یا کم درآمد
• •سااعت اکری هفتیگ کمرت از  16ساعت )و همرس شما بیش از  24ساعت در هفته اکر نیمکند(.
ایرنلد شمایل
برای اینکه واجد رشایط دریافت محایت درآمدی در ایرنلد شمایل شوید باید تمایم موارد زیر را داشته باشید:
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• •سن بنی  16سال و سن دریافت مستمری بازنشستیگ
• •سااعت اکری هفتیگ کمرت از  16ساعت ،بسته به مزیان دستمزد شما
• •عدم حتصیل تمام وقت )اما استثنائایت وجود دارد(
• •عدم دریافت مقرری اکرجویی یا مقرری اشتغال و محاییت
• •عدم داشنت پس انداز باالی  16000پوند
• •زندیگ در ایرنلد شمایل
یا
• •پدر یا مادری تنها بودن
• •داشنت مرخیص زایمان یا تودل فرزند
• •مراقب افراد مسن بودن
• •یک پناهنده در حال یادگریی انلگییس که کمرت از یکسال پیش وارد کشور شده است.
 - Employment Support Allowanceمقرری محاییت اشتغال ()ESA
این وجه پرداخیت ویژه افرادی است که دچار بیماری یا معلویلت هستند و به این معناست که آنها قادر به اکر کردن
نیستند و یا در نوع اکرهایی که توانایی اجنامشان را دارند با حمدودیت روبرو هستند .هناگیم که در حال دریافت
مقرری هستید ،مرکز اشتغال مشاور شخیص جمرب و متخصیص را به شما اختصاص یمدهد .آنها ممکن است جمموعه
گسرتدهای از سایر خدمات را به شما پیشنهاد دهند که برای کمک به شما جهت یافنت اکری مناسب طرایح شدهاند.
ممکن است مرکز اشتغال ( )Job Centreشما را ملزم به تکمیل پرسشنامهای کند یا از شما «ارزیایب توانایی اکر» به
عمل آورد .آنها همچننی ارزیایب یمکنند آیا یمتوانید اگمهای بعدی برای اکریایب را بردارید یا اینکه بیماری و معلویلت
شما آنقدر به شدت توانایی شما برای اجنام اکر را حتتالشعاع قرار داده است که اجنام مراحل بعدی منطیق خنواهد
بود.
ممکن است از شما خواسته شود با پزشک یا پرستاری مالقات کنید که ارزیایب را تکمیل یمکند و آن را به DWP
ارسال یمکند .این ارزیایب تأیید یمکند بیماری یا معلویلت شما تا چه اندازه مزیان یا نوع اکری که یمتوانید اجنام دهید
را حمدود یمکند و اینکه آیا شما واجد رشایط اشتغال و مقرری محاییت هستید یا خری.
دو نوع  ESAوجود دارد:
گروه فعایلت مرتبط با اکر  -این مورد زماین بکار برده یمشود که  DWPمعتقد باشد که شما توانایی اجنام اکر در
آینده را خواهید داشت .مرکز اشتغال از شما انتظار دارد در هر گونه مصاحبه اکری که شما را دعوت یمکنند رشکت
کنید و نزی ممکن است الزم باشد در یک فعایلت مربوط به اکر رشکت کنید در غری اینصورت مزایای شما را اکهش
یمدهند.
گروه پشتیباین  -این بدین معناست که  DWPبه این نتیجه رسیده است که رشایط شما نوع اکری که یمتوانید اجنام
دهید را حمدود یمکند .در صورت تمایل یمتوانید در مصاحبههای اکری و فعایلتهای مربوط به اکر رشکت کنید.
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مزایای حق اوالد
یمتوانید مزایای حق اوالد دریافت کنید اگر فرزندتان:
• •زیر  16سال سن دارد
• •باالی  16سال اما زیر  20سال سن دارد و در حال حتصیل یا آموزش است که برای دریافت مزایای حق اوالد
حلاظ یمشود
ً
• •زیر  18سال سن دارد اما اخریا ترک حتصیل یا آموزش کرده است اما باید برای اکر ،حتصیل یا آموزش در مرکز
خدمات حرفهای ،مرکز ارتباطات ) ،(Connexionsمرکز خدمات محاییت حمیل ،وزارت دفاع یا موارد مشابه ثبت
نام کند.
اگر به مشاوره بیشرتی درباره مزایای حق اوالد نیاز دارید با شماره زیر تماس بگریید0300 200 3102 :
معافیت مایلایت حق اوالد
معافیت مایلایت حق اوالد به افراد دارای فرزندی تعلق یمگرید که کم درآمد هستند یا مزایای رفایه دریافت
یمکنند .برای مثال:
• •زیر  16سال  -یمتوانید تا  31آگوست بعد از شانزدهمنی تودل او درخواست دهید
• •زیر  20سال  -اگر در حال حتصیل یا آموزش تأیید شده هستند یمتوانید درخواست دهید
مسئویلت شما در قبال کودک
ً
شما معموال مسئویلت کودک را بر عهده دارید اگر:
• •تمام مدت با شما زندیگ یمکنند؛
ً
• •معموال با شما زندیگ یمکنند و شما رسپرست اصیل هستند؛
• •در اروپا زندیگ یمکنند اما از نظر مایل به شما وابسته هستند.
اگر کودک معلول باشد
یمتوانید از معافیت حق اوالد بیشرتی یرخوردار شوید اگر فرزندتان:
• •به دیلل معلویلت مزایای بیشرتی دریافت یمکند
• •به عنوان فرد نابینا ثبت شده است )یا یط  28هفته از زمان دعوی معافیت مایلایت شما نابینا بوده است(
یمتوانید با مرکز اشتغال به طرق زیر تماس بگریید:
تلفن / 0800 055 6688:تلفن متین (ویژه ناشنوایان)0800 023 4888 :
این تماسها از خط ثابت رایاگن هستند اما ممکن است با تلفن همراه هزینهای را در بر داشته باشد .دفرت مرکز
اشتغال ( )Job Centreدارای خط های تلفن رایاگین است که یمتوانید از آنها استفاده کنید .همچننی ممکن است
بتوانید درخواستهایی را به صورت آنالین ارسال کنید.
برای کسب اطالاعت بیشرت درباره مزایای حق اوالد ،با شماره زیر تماس بگریید - 0345 0300 3900 :افرادی که
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ناشنوا یا کمشنوا هستند یا اختالل گویای دارند با شماره زیر تماس بگریند0345 0300 3909 :
مستمری بازنشستیگ
برای اینکه واجد رشایط دریافت مستمری بازنشستیگ باشید:
• •باید در بریتانیا زندیگ کنید؛
• •شما یا همرستان باید به سن دریافت مستمری بازنشستیگ رسیده باشید.
سن الزم برای دریافت مستمری بازنشستیگ رفنت تدرییج به سن  66سالیگ همراستا با افزایش سن مستمری دولیت برای
زنان تا  65سالیگ است و افزایش بعدی تا سن  66سالیگ برای مردان و زنان است.
خط درخواست مستمری بازنشستیگ
تلفن0800 99 1234 :
تلفن متین (ویژه ناشنوایان)0800 169 0133 :
دوشنبه تا مجعه 8 ،صبح تا  6عرص

 4A.13سایر مزایا
ممکن است اگر بیمار باشید ،یا فردی معلول در خانواده داشته باشید یا از فردی مراقبت یمکنید یا اینکه فردی از شما
مراقبت یمکند یا اینکه ساخلورده شدهاید ،بتوانید برای دریافت سایر مزایا درخواست کنید.
یمتوانید با مرکز اشتغال ) (Job Centreتماس بگریید و آنها در رابطه با این موضوع مشاوره یمدهند یا اینکه یمتوانید
از متخصص مزایای حمیل خود به طور مستقل مشاوره بگریید .اداره مشاوره شهروندی حمل
ی ) (Citizens Advice Bureauشما نزی یمتواند در این زمینه به شما کمک کند.
http://www.adviceguide.org.uk

 4A.14معافیت مایلایت اکری
اگر مشغول به اکر هستید اما درآمد شما کم است ،یمتوانید برای دریافت معافیت مایلایت اکری نزی درخواست دهید.
برای اینکه صالحیت دریافت آن را داشته باشید باید تعداد سااعت معیین در هفته اکر کنید.
اگر از  25-59سال سن دارید سااعت اکری در هفته باید :حداقل  30ساعت باشد
اگر از  60سال یا بیشرت سن دارید سااعت اکری در هفته باید :حداقل  16ساعت باشد
اگر معلول  هستید سااعت اکری باید :حداقل  16ساعت باشد
اگر پدر یا مادری تنها هستید و  1یا چند فرزند دارید سااعت اکری در هفته باید :حداقل  16ساعت باشد
ً
اگر زویج با  1یا چند فرزند هستید سااعت اکری در هفته باید :معموال حداقل  24ساعت باشد * (که یکی از شما
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باید حداقل  16ساعت اکری داشته باشد)
جهت درخواست یا کسب اطالاعت بیشرت با گزینههای زیر تماس بگریید:
خط پشتیباین مایلایت ()Tax Credit Helpline
تلفن0345 300 3900 :
تلفن متین (ویژه ناشنوایان)0345 300 3909 :

 4A.15سقف مزایا
سقف مزایا حمدودییت را بر روی پرداختهای رفایه اعمال یمکند تا مبلغ لک مزایای دریافیت توسط یک فرد یا خانواده
به حداکرث مقادیر زیر حمدود شود:
• • 500پوند در هفته برای وادلین تنها و زوجهای دارای فرزند
• • 350پوند در هفته برای افراد جمرد
مزایای مسکن اکهش یمیابد تا لک مزایای دریافیت از حدود باال بیشرت نشود.
سقف مزایا زماین اعمال یمشود که بیاکر هستید و مزایایی از قبیل پشتیباین درآمد ،مقرری اشتغال و اکرمندی و مقرری
اکریایب درخواست کردهاید .مزایای مسکن بیشرتین مزیان پرداخیت است بنابراین افرادی که اجاره بهای باالیی
یمپردازند بیشرت حتتالشعاع قرار یمگریند .ممکن است اگر شما یا عضوی از خانواده شما مزایای خایص را دریافت
یمکنید ،سقف مزایا برای شما اعمال نشود .این مورد در رشایطی خاص اعمال نیمشود.

 4A.16اکر کردن در بریتانیا
زماین که اکرت بیومرتیک خود را دریافت کردید برای اکر کردن آزاد هستید .بریتانیا دارای حداقل دستمزد میل است.
ً
لطفا برریس کنید که اکرفرمای شما این نرخ را پرداخت کند.
نکته مهم :اگر در رابطه با دستمزد اختالیف دارید یا اقدامات غریقانوین در این باره صورت یمگرید ،با اداره مشاوره
شهروندان حمیل ( )Citizens Advice Bureauخود تماس بگریید.
اطالاعت مربوط به نزدیکرتین دفرت را یمتوانید در این آدرس بیابیدwww.citizensadvice.co.uk :
در جستجوی اکر
اگر به دنبال اکر هستید ،آناگه یمتوانید به مرکز اشتغال حمیل بروید و فهرسیت از فرصتهای شغیل موجود را دریافت
کنید .همچننی آژانسهای استخدایم در منطقه حمیل شما وجود دارند که مشایلغ را تبلیغ یمکنند.
بسیاری از روزنامههای حمیل و میل حاوی آگیههای شغیل یمباشند .حائز اهمیت است که برریس کنید که اکرفرمایتان
از حسن شهرت برخوردار باشد و حداقل دستمزد را پرداخت یمکند.
درخواست اکر
اکرفرمایان روش درخواست شغل را مقرر یمکنند .چندین روش وجود دارد که از شما خواسته یمشود درخواست دهید:
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 )1یک رزومه اکری   -اغلب یمشنوید یا یمبینید که به آن « »CVگفته یمشود .ممکن است اکرفرما از شما درخواست
کند .رزومه رشیح یلک از جتربه و دیگر صالحیتهای شما بدست یمدهد .الزم است اطالاعت شخیص ،جتربه حتصییل،
سابقه اشتغال و اکر داوطلبانه خود را فهرست کنید .ممکن است مرکز اشتغال بتواند در این زمینه به شما کمک کند.
 )2فرم درخواست شغل
اغلب اکرفرمایان از شما یمخواهند یک فرم درخواست شغل را تکمیل کنید .الزم است با اکرفرمای مورد نظر
تماس گرفته یا به او ایمیل بزنید و آدرس خود را به او بدهید تا بسته درخواست شغل را تکمیل کنید .الزم است با
اکرفرمای مورد نظر تماس گرفته یا به او ایمیل بزنید و آدرس خود را به او بدهید تا بسته شغل را برای شما ارسال کند.
در این بسته جزئیات بیشرتی در مورد وظیفه وجود دارد .مشخصات شغیل ،مهارتها و تواناییهای مورد نیاز آنها را
به شما اطالع یمدهد .این نکته مهم است که مهارتها و جتربه شما با مشخصات شغل مورد درخواستتان مطابقت
داشته باشد.
 )3مصاحبه  -زماین که اکرفرما درخواست شما را مورد مالحظه قرار داد از شما خواسته یمشود جهت ارزیایب بیشرت
تناسب شما برای آن شغل در یک جلسه مصاحبه حارض شوید .این مصاحبه ممکن است با یک شخص یا گرویه از
افراد باشد .ممکن است آنها از شما سواالیت درباره فرم درخواست ،جتربه ،مهارتها و دیلل شما برای انتخاب آن شغل
برپسند .ایده خویب است که قبل از مصاحبه ،در مورد رشکت مورد نظر جستجو کنید و درک اکمیل از شغل مورد نظر
خود بدست آورید .در مورد پرسشهایی که ممکن است از شما برپسند و نزی چگونیگ پاسخ به آنها فکر کنید.
با موفقیت شغیل یافتید؟
اکرفرمای آیت شما از شما یمخواهد قبل از رشوع اکر جموز اکر کردن خود را نشان دهید .الزم است برای اثبات این
امر اکرت بیومرتیک خود را نشان دهید .همچننی الزم است شماره بیمه میل خود را ارائه دهید ،گرچه داشنت این شماره
برای رشوع اکر الزم نیست .مایلات و حق بیمه میل باید به طور خوداکر از دستمزد شما کرس شود .اگر بیش از یک
شغل دارید باید به اکرفرمای خود و اداره مایلات اطالع دهید تا کد مایلایت شما را تغیری دهند و اطمینان حاصل کنند
که کمرت از مزیان مقرر مایلات پرداخت نیمکنید.
شغل آزاد  /کسب و اکر کوچک
ممکن است خبواهید شغیل آزاد را انتخاب کنید یا اینکه کسب و اکر خود را راهاندازی کنید .بسیاری از افراد این اکر
را با موفقیت اجنام یمدهند .ممکن است واجد رشایط درخواست وام یا ااعنه جهت پشتیباین از شما برای اجنام این اکر
باشید .یمتوانید از اداره حمیل مشاوره شهروندان برای اطالع از محایتهای موجود برای کمک به شما در اجنام این اکر
مشاوره بگریید .همچننی الزم است در مورد مایلات و بیمه میل خود با اداره مایلات صحبت کنید.
انتقال صالحیتها و مهارتها
اگر مهارتهایی دارید که در بریتانیا شناخته نیمشود ،سازمان زیر یمتواند به شما کمک کند:
:NARIC Free Advice
اگر پناهنده هستید ،یمتوانید درباره مهارتها و صالحیتهای خود از شماره تلفن زیر مشاوره دریافت کنید:
0870 990 4088

 4A.17حقوق شهروندی بریتانیا
هفت رشط الزم وجود دارد که باید قبل از درخواست آنها را فراهم کنید:
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• •باید  18سال یا بیشرت داشته باشید
• •باید از سالمت عقل برخوردار باشید )درک اکمیل از رفتار خود داشته باشید(
• •باید تمایل به ادامه زندیگ در بریتانیا یا ادامه در خبش خدمات سلطنیت یا خدمت در سازماین بنیامللیل داشته
باشید که بریتانیا عضو آن است یا در رشکت یا اجنمین مشغول شوید که در بریتانیا تأسیس شده است
• •باید بتوانید به انلگییس ،ولزی یا اگیلک اساکتلندی به مزیاین قابل قبول ارتباط برقرار کنید
• •باید دانش اکیف از زندیگ در بریتانیا داشته باشید
• •باید از شخصیت خویب برخوردار باشید
• •باید الزامات اقامیت را فراهم کنید )به خبش زیر مراجعه کنید(.
حمدودیتهای زماین مهاجرت برای شهروندی بریتانیا
شما باید هناگم درخواست برای طبییعسازی (روندی که یط آن به یک فرد خاریج شهروندی اعطا یمشود) از
حمدودیتهای زماین مهاجرت آزاد باشید .باید یط  12ماه گذشته دوره کسب صالحیت اقامت از حمدودیتهای زماین
مهاجرت آزاد بوده باشید .این امر بدین معناست که  12ماه بعد از اینکه به شما جموز اقامت دائم داده شد یمتوانید
درخواست کنید.
باید در تمام مدت دوره کسب صالحیت اقامت به طور قانوین در بریتانیا بوده باشید .اگر یط آن دوره قواننی مهاجرت
را نقض کرده باشید ممکن است درخواست طبییعسازی شما پذیرفته نشود .ممکن است بسته به نوع عوامیل که
موجب نقض قواننی شدهاند ،بعیض صالحدیدها اعمال شوند.
زمان خارج از بریتانیا
باید قبل از طرح درخواست خود ،یط پنج سال گذشته بیش از  450روز از بریتانیا خارج نشده باشید.
باید قبل از طرح درخواست خود ،یط  12ماه گذشته بیش از  90روز از بریتانیا خارج نشده باشید.
اگر واجد این رشایط اقامت نیستید اما معتقدید که رشایط ویژهای در پرونده شما وجود دارد ،باید هناگم طرح
درخواست خود آنها را رشح دهید.
شخصیت خوب
داشنت شخصیت خوب بدین معناست که باید نشان دهید از قواننی و مقررات بریتانیا پریوی کردهاید.
در صورت داشنت حمکومیت جنایی ،شخصیت خوب و مطلویب برای شما حمرز نیمشود .این حمکومیتها شامل حکم
زندان ،جریمه یا اجنام خدمات اجتمایع در عوض حمکومیت یمشوند .تا زماین که این حمکومیتها گذرانده نشوند به
شما حق شهروندی داده نیمشود .این مدت زماین است که بعد از آن حمکومیت خود را گذرانده و قبل از زماین است
که از پرونده شما حذف یمشوند .این دوره زماین بنی  3تا  15سال متغری است .وزارت کشور ( )Home Officeدر
اعطای شهروندی به افرادی که  4سال یا بیشرت زنداین شدهاند تمایل بسیار اندیک نشان یمدهد.
شهروندی بریتانیا برای کوداکن
ً
اگر اخریا به شما «جموز ماندن/اقامت دائم» ( )ILRداده شده است و دارای فرزندی هستید که قبل از آن در بریتانیا به
دنیا آمده است ،یمتوانید نام فرزند خود را به عنوان شهروند بریتانیا ثبت کنید.
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اگر با اعطای «جموز اقامت دائم» صاحب فرزند شدید ،فرزند شما از زمان تودل بریتانیایی خواهد بود .برای اطالاعت
بیشرت اینجا را ببینید:
www.gov.uk/becoming-a-british-citizen/check-if-you-can-apply
ً
لطفا توجه داشته باشید که هزینههای خمتلیف برای درخواستهای شهروندی وجود دارد.

 4A.18بازپیوست خانواده
اگر حمافظت برشدوستانه یا وضعیت پناهندیگ دریافت کردهاید ،یمتوانید برای بازپیوست خانواده درخواست دهید.
بازپیوست خانواده ویژه اعضای قبیل خانواده است تا در بریتانیا به شما ملحق شوند .آنها یمتوانند حتت رشایط جموز
شما به شما ملحق شوند.
این اعضا شامل موارد زیر یمشود :همرس ،رشیک مدین و ازدواج نکرده و رشاکی زندیگ همجنس .این مورد شامل
کوداکن زیر  18سال نزی یمشود که حتت تکفل شما هستند و زماین که از کشور خود فرار کردید عضوی از خانواده
شما بودند.
این مورد همچننی شامل کوداکین یمشود که قبل از عزیمت شما مادرشان آنها را حامله بودند.
وزارت کشور ) (Home Officeممکن است در صوریت که دالیل ارفایق و اعطیف مبین بر رسیدیگ
به پرونده در خارج از چارچوب قواننی مهاجرت وجود داشته باشد ،بازپیوست خانواده را برای سایر
اعضای خانواده جماز بداند .اطالاعت بیشرت در این زمینه در وب سایت وزارت کشور در دسرتس است:
www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion

 4A.19کالسهای انلگییس
ممکن است مایل باشید مهارت انلگییس خود را بهبود ببخشید .این روش فوقالعادهای برای درک زندیگ در بریتانیا
و سازاگری با جامعه حمیل است .ممکن است خبواهید انلگییس یاد بگریید تا در یافنت شغل به شما کمک کند ،اماکن
حتصیل بیابید ،در زندیگ روزمره و برقراری ارتباط اجتمایع به شما کمک شود .خواهید توانست در کالسهای ESOL
(انلگییس ویژه گویشوران سایر زبانها) رشکت کنید .یمتوانید از سطیح مناسب رشوع کنید .جهت اطالع از دانش زبان
انلگییس و تعینی سطح مناسب شما ،مهارت زبان انلگییس شما ارزیایب یمشود .مهارتهایی که یاد یمگریید:
• •ماکمله انلگییس
• •مهارت شنیداری
• •مهارت خواندن و نوشنت
• •واژاگن
• •نقطهگذاری و دستور زبان
به منظور درخواست رشکت در دوره  ESOLباید با اکلج حمیل آموزش بزرگساالن تماس بگریید.
ً
دورهها عموما در سپتامرب رشوع یمشوند .اگر در یافنت اکلج ارائه دهنده دوره  ESOLمناسب خود با مشلک مواجه شدید،
باید از مرکز حمیل کمیک اشتغال ( )Job Centre Plusدرخواست کمک کنید.
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آیا باید هزینه برپدازم؟

انلگیس
اگر مقرری اکریایب دریافت یمکنید یا مبین بر اشتغال دریافت کردید ،یمتوانید به طور رایاگن به کالسهای انلگییس
دسرتیس داشته باشید.

ولز
دورههای  ESOLدر ولز رایاگن است.

اساکتلند
یمتوانید از طرق زیر جهت تأمنی هزینه کالسهای انلگییس اقدام کنید:
• •پشتیباین هزینهها و دانش پژوه در آموزش اعیل )(HE
• •لغو هزینه و پشتیباین احتیایط خزانهداری در آموزش بزرگساالن )(FE
اگر مقیم معمویل هستید یمتوانید این اکر را در روز اول رشوع دوره اجنام دهید.
همرس ،رشیک مدین یا کودیک که دارای رشایط اقامت معمویل در اساکتلند باشد نزی واجد رشایط است .همچننی ممکن
است واجد رشایط درخواست حساب فراگریی فردی یا مقرری حفظ حتصیالت باشید.

58

