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پس از تصمیمگریی  -رد تقاضا
این خبش توضیح یمدهد که اگر درخواست شما رد شد چه اتفایق یمافتد .اگر سوایل در خصوص پناهندیگ دارید ،باید با
مشاور حقویقتان که یمتواند شما را در این امر راهنمایی کند در میان بگذارید.

 4B.1گزینههای موجود بعد از رد تقاضای شما
پس از مصاحبه پناهندیگ ،وزارت کشور ( )Home Officeممکن است درخواست پناهندیگتان را رد کند .شما حق
دارید نسبت به تصمیم  Home Officeتقاضای جتدید نظر کنید .اگر  Home Officeدرخواست شما را رد کرد،
دالیل آن در نامهای ارائه یمشود .نامه باید به زبان انلگییس نوشته شود و اگر نیاز بود یمتوانید در مورد حمتوای آن با
مشاور حقویقتان مشورت کنید .این نامه تأیید خواهد کرد که چرا  Home Officeمعتقد است شما رشایط پناهندیگ
یا حمافظت برشدوستانه را ندارید .در این مرحله ،باید به دقت گزینههای خود را در نظر بگریید.
شما گزینههای زیر را در اختیار دارید:
• •شما حق دارید نسبت به تصمیم  Home Officeتقاضای جتدید نظر کنید .این بدین معین است که شما
یمتوانید از یک قایض مهاجرت که مستقل از  Home Officeاست خبواهید که تصمیم را برریس کند و بگوید
ً
که با تصمیم آن اداره موافق است یا خری .شما باید با مشاور حقویقتان در این باره مشورت کنید .لطفا توجه داشته
باشید که بازه زماین مشخیص برای درخواست جتدید نظر در  Home Officeوجود دارد.
• •در صورت دریافت «عدم تأیید» به این معین است که شما به خودی خود از حق درخواست جتدید نظر برخوردار
نیستید .با این حال شما یمتوانید یک جتدید نظر قضایی درخواست نمایید .باید در رابطه با این موضوع با مشاور
حقویق خود مشورت کنید .مشاور حقویق فقط در صوریت که واجد رشایط باشید یمتواند یک جتدید نظر قضایی
درخواست نماید.
• •اگر تقاضای جتدید نظر ندارید،طرح کمک به بازگشت داوطلبانه ) (Assisted Voluntary Returnبهرتین
ً
گزینه برای ترک بریتانیا یمباشد .برنامه  AVRتوسط وزارت کشور اجرا یمشود .لطفا اینجا را ببینید:
www.gov.uk/return-home-voluntarily
Voluntary Departures Team: 0300 004 0202

 4B.2اگر تقاضای جتدید نظر را انتخاب نمودید
اگر پرونده شما توسط  Home Officeرد شده است و از حق تقاضای جتدید نظر خود استفاده یمکنید ،الزم است به
حمض دریافت اعالن رد درخواستتان ،با مشاور حقویق خود تماس بگریید .الزم است با شما قرار مالقایت ترتیب دهند
و در مورد علت رد درخواستتان گفتگو کنند و رشایط جتدید نظر را اجیاد نمایند .برای اینکه مشاور حقویق شما را
حتت کمکهای قانوین قرار دهد (کمکهایی که از طریق هزینههای مشاوره حقویق اجنام یمشود) ،الزم است مدریک دال
بر درآمد پاینی و اینکه پرونده شما شانس موفقیت دارد ارائه دهید .این بدین معین است که تنها اگر پرونده شما %50
یا بیشرت شانس موفقیت دارد ،کمکهای قانوین اعطا یمشوند .مشاور حقویق شما تست شایستیگ را برای تعینی اینکه
آیا این پرونده واجد رشایط است تکمیل یمکند .اگر تست شایستیگ ناموفق باشد ،کمکهای قانوین به شما رد یمشود.
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 4B.3اگر کمک قانوین من رد شود چه اتفایق یمافتد؟

ً
شما یا مشاور حقویقتان یمتواند درباره رد کمک قانوینتان تقاضای رسیدیگ کنید .لطفا از مشاور حقویقتان درباره جتدید
نظر رد کمک قانوین سوال کنید.
اگر اماکن دسرتیس به کمک قانوین ندارید و مشاور حقویق شما یمتواند به صورت خصویص برای شما اکر کند ،باید
برای این مشاوره قانوین هزینه پرداخت کنید .آنها باید برای شما توضیح دهند و قبل از اینکه بتوانند برای شما بصورت
خصویص اکر کنند باید رشایط اکری آنها را بپذیرید.
اگر کمک قانوین را رد کردید و توانایی پرداخت هزینه مشاوره قانوین را ندارید ،یمتوانید نماینده خودتان باشید.

 4B.4درخواست جتدید نظر
جلسه جتدید نظر در  - Asylum Immigration Tribunalداداگه اعیل پناهندیگ و مهاجرت ( )AITبرگزار یمشود.
زمانیکه درخواست جتدید نظر شما ارسال شد ،ماکن برگزاری جلسه رسیدیگ به دعوی شما اعالم یمشود .دو داداگه وجود
دارد ،داداگه بدوی ( )First-tier Tribunalو داداگه جتدید نظر ( .)Upper Tribunalدر هر دو داداگه دفرت مهاجرت و
پناهندیگ مستقر است .چندین داداگه در حوایل بریتانیا وجود دارد .نقش داداگه بدوی برریس و جتدید نظر درباره حکم
صادر شده توسط وزارت کشور ( )Home Officeاست.
زمانیکه تاریخ جلسه جتدید نظر برای شما تعینی شده باشد ،نامهای حاوی تأیید تاریخ ،زمان ،و ماکن برگزاری جلسه
داداگه دریافت یمکنید .اگر از طرف  Home Officeمحایت شدید ،یمتوانید بلیطهای سفر درخواست دهید .الزم است
نسخهای از نامه دادریس و درخواست بلیط ارسال کنید .این اکر را در اولنی فرصت باید اجنام دهید.
ً
 Asylum Helpیمتواند در این زمینه به شما کمک کند .اگر برای این اکر نیاز به کمک دارید ،لطفا با این شماره تماس
بگریید0808 8000 632 :
داداگه مهاجرت پناهنداگن ( )AITممکن است تصمیم بگرید که مشکالت مطرح شده در پروندهای خاص پیچیده
ً
است و بنابراین الزم است پرونده را قبل از قضاوت در هیئت مهاجرت یا توسط قایض ارشد مهاجرت مستقیما مورد
برریس قرار بگرید.
حائز اهمیت است که حداقل  30دقیقه قبل از جلسه دادریس در مرکز دادریس حارض شوید .الزم است وارد قسمت
برریس امنییت شوید و ببینید کدام اتاق حمل برگزاری جلسه دادریس شماست .در طول جلسه بازریس افراد زیر در اتاق
حضور دارند:
• •قایض مهاجرت :آنها جلوی سالن و روی سکوی بلندی یمنشینند .این قضات جلسه بازریس را هدایت یمکنند
ً
و احتماال از شما یا مشاور حقویقتان سواالیت یمپرسند و  Home Officeسواالت افرس را درباره پروندهتان ارائه
یمدهد.
• •افرس نماینده پزارت کشور :ممکن است متوجه شوید که  Home Officeنمایندهای را از طرف خود برای
پرونده شما فرستاده است که در داداگه از دالییل که شما واجد رشایط ماندن در بریتانیا نیستید دفاع نماید.
• •شاهدان :هر یک از شاهدان باید مدریک در پرونده ارائه دهند.
• •مرتجم داداگه :اگر مرتجیم درخواست کرده باشید وی هرگونه سوایل که قایض از شما یمپرسد و پاسیخ که شما
ً
ارائه یمدهید را ترمجه یمکند .آنها باید دقیقا آچنه را شما یمگویید ترمجه کنند تا  Home Officeسابقه اکمیل از
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اطالاعیت که ارائه دادهاید در اختیا داشته باشد.
ً
مرتمجنی باید هرگونه اطالاعیت را که شما ارائه یمدهید اکمال حمرمانه نگه دارند .اگر شما درباره مرتجم خود نگراین
ً
دارید یا هلجه یا صحبت وی را نیمفهمید باید رسیعا ان را با مشاور قانوین خود و قایض مهاجرت مطرح کنید .این اکر
بر حنوه تصمیمگریی در مورد پرونده یا نتیجه آن تأثریی خنواهد داشت.
داداگه ماکین عمویم است و ممکن است افراد دیگری در آجنا حضور داشته باشند.

 4B.5تعطیل موقیت داداگه
درخواست تعطییل موقت داداگه (تعویق داداگه) بعد از تعینی تاریخ دادریس و قبل از روز دادریس توسط شما یا مشاور
قانوین به  AITابالغ یمشود .این درخواست در جلسه برریس مدیریت پرونده مطرح یمشود .شما یا نماینده قانوینتان
ً
ممکن است به زمان بیشرتی برای دریافت مدارک جهت پشتیباین از درخواست جتدید نظرتان (مثال گزارش یا مدارک
پزشیک از کشورهای خاریج) نیاز داشته باشید.
اگر در جلسه دادریس مشکالیت پیش بیاید که به برریس بیشرتی نیاز داشته باشد ،قایض Home Office ،یا مشاور
قانوینتان ممکن است تعطیل موقیت داداگه را درخواست نمایند.
اگر اسنادی در کشور مبدأ خود دارید که فکر یمکنید مهم هستند ،باید هرچه رسیعرت آن را با مشاور حقویق خود مطرح
کنید .ممکن است زمانیکه برای ارسال این اسناد اقدام نمودهاید موجب تأخری در برریس شاکیتتان شود ،بهرت است این
اسناد به خاطر شما و خانوادهتان ارائه شود.
اگر قایض تصمیم بگرید که جلسه رسیدیگ داداگه به تعویق بیفتد ،تاریخ اصالح شده باید ارائه شود .این تاریخ نباید بیش
از  28روز پس از تاریخ اصیل جلسه دادریس باشد مگر در رشایط استثنایی.
ممکن است قایض تصمیم بگرید که جلسه داداگه به تعویق نیفتد و شما باید در داداگه حارض شوید .اگر حارض نشوید،
بدون حضور شما نزی رأی صادر یمشود.

 4B.6در جلسه جتدید نظر
باید پاسخ شما به قایض اکمل باشد و تا حدی که یمتوانید اطالاعت ارائه دهید .قایض ،مشاور قانوین شما و نماینده
وزارت کشور ( )Home Officeممکن است درباره حنوه اعمال قانون در پروندهتان گفتگو کنند.
ممکن است اخساس کنید که تماییل ندارید درباره بریخ مشکالت به خصوص مشکالت شخیص یا حساس صحبت
ً
کنید ،اما مشکالیت که اغبلا مشلکساز هستند برای مطرح کردن اداعی شما اهمیت زیادی دارند .نمام اطالاعیت که
یمتوانید ارائه دهید ،به قایض کمک یمکند تا دالیلتان را برای درخواست حمافظت بهرت درک کند.
بسیار رضوری است که حقیقت را بگویید و تا آجنا که ممکن است در مورد آچنه برای شما اتفاق افتاده است و نیاز
شما به حمافظت ،اطالاعت دهید.
ممکن است به حمض پایان دادریس از رأی قایض مطلع نشوید .قایض مدارک شما را با خود یمبرد ،پرونده را برریس و
سپس تصمیمگریی یمکند .سپس رأی برای شما ارسال خواهد شد.
قایض با توجه به مفاد کنوانسیون پناهنداگن ( )Refugee Conventionو کنوانسیون حقوق برش اروپا (European
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 )Convention of Human Rightsو رشایط خاص درخواست ،به درخواست جتدید نظر پناهندیگ شما رسیدیگ
یمکند که آیا رشایط ماندن در بریتانیا را دارید یا خری.
قایض یک کیپ از حکم (رأی) خود را برای شما و مشاور حقویقتان و  Home Officeارسال یمکند .حکم قایض
مشخص یمکند که شما کدامیک از رشایط جموز اقامت را دارا هستید .او همچننی یمتواند درخواست شما را رد یا قبول
کند .حکم شما دالییل است که قایض بر اساس آن تصمیمگریی کرده است.

 4B.7بعد از صدور رأی
در بریخ از رشایط هم شما و هم  Home Officeیمتوانید درخواست جتدید نظر ارائه نمایید .اگر در بریتانیا هستید،
فرصت نهایی شما  10روز ،و اگر در بازداشت هستید ،فرصت نهایی  5روز ،و اگر خارج از بریتانیا به رس یمبرید28 ،
روز یمباشد .درخواست جموز برای ارائه دادخواست جتدید نظر باید به داداگه اعیل پناهندیگ و مهاجرت ارائه شود .وقیت
که رشایطی وجود داشته باشد که بتوانید ثابت کنید در مورد پرونده شما نقیص در قانون وجود داشته است ،به شما یا
وزارت کشور ( )Home Officeچننی اجازهای داده خواهد شد.
در بریتانیا ،داداگه اعیل (دفرت پناهندیگ و مهاجرت) مسئول رسیدیگ به موارد زیر است:
• •جتدید نظر در برابر تصمیمات داداگه اعیل در مورد مسائل مربوط به پناهندیگ ،مهاجرت و تابعیت و؛
• •و بریخ از برریسهای قضایی )مهاجرت(
در اساکتلند پرونده شما در جلسات قضایی مطرح یمشود.
این امر در ایرنلد شمایل مربوط به داداگه ملکه یمباشد.
مشاور حقویق یمتواند در این موارد اطالاعت زیادی به شما بدهد.
در بریخ رشایط قواننی بیشرتی برای دادخواست وجود دارد که توصیه یمشود با مشاور حقویقتان در این رابطه صحبت
کنید.
ً
اگر برای یافنت مشاور حقویق کمک نیاز دارید ،لطفا تماس بگریید:
Asylum Advice UK: 0808 8000 632
www.asylumhelpuk.org
ً
لطفا توجه داشته باشید که ما قادر به ارائه کمک در زمینههای مهاجریت شما نیستیم.

 4B.8بعد از ارائه درخواست جتدید نظر من چه اتفایق یمافتد؟
صدو رأی موافق  -اگر شما رأی موافق دریافت کنید و پرونده شما جماز باشد ،و وزارت کشور )(Home Office
تقاضای جتدید نظر نکند ،پس شما باید تأییدیهای از  Home Officeدریافت کنید که به شما اجازه اقامت
ً
( )Leave to Remainدر بریتانیا را بدهد( .لطفا کمکهای مایل پس از رأی نهایی را مطالعه کنید).
درخواست جتدید نظر بیشرت  -اگر شما یا  Home Officeدرخواست جتدید نظر داده باشید و اجازه دادخواست به
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شما داده شده باشد ،داداگه جلسه دادریس ترتیب خواهد داد .در زمانیکه منتظر رأی داداگه هستید ،یمتوانید همچنان
متقایض پناهندیگ بایق بمانید .زمانیکه به پرونده شما رسیدیگ شد ،این جتدید نظر یمتواند رد و یا تأیید شود.
عدم ارائه درخواست جتدید نظر  -اگر بر اساس حکم داداگه هیچ رشایطی برای درخواست جتدید نظر وجود نداشته
باشد و یا از دادن جموزهای بیشرت جلوگریی شود ،شما  Appeal Rights Exhaustedخواهید بود .این بدین معین
است که شما دیگر نیمتوانید پناهجو باشید زیرا با درخواست پناهندیگ شما موافقت نشده است.
اگر درخواست جتدید نظر شاخص دیگری ندارید  Home Officeانتظار دارد که شما بریتانیا را ترک کنید:
 Home Officeانتظار دارد شما بریتانیا را ترک کنید اگر:
• •درخواست پناهندیگ شما رد شده است و به شما هیچگونه جموزی داده نشده است؛
• •مراحل جتدید نظر شما به انتها رسیده است؛ یا
• •از درخواست پناهندیگ انرصاف داده باشید.

 4B.9اگر داوطلبانه مایل به ترک بریتانیا باشم
اگر که تصمیم به بازگشت به وطن را دارید ،دو گزینه برای کمک به شما وجود دارد:
 .1شما یمتوانید از طریق وزارت کشور برنامه بازگشت داوطلبانه محایت شده را درخواست کنید ،برای اطالاعت بیشرت
برای حنوه تماس با آنها اینجا را ببینید:
www.gov.uk/return-home-voluntarily
Voluntary Departures Team: 0300 004 0202
 .2یمتوانید خودتان سفرتان را برنامهریزی کنید .برای اینکه قبل از خروجتان گذرنامه و مدارک مربوط به سفرتان را
حتویل بگریید و قرار مالقایت ترتیب داده شود ،باید قبل از رزرو سفر با  Home Officeتماس بگریید.

AVR 4B.10چیست؟
 - Assisted Voluntary Returnبرنامه بازگشت داوطلبانه محایت شده ( )AVRتوسط  Home Officeاجرا
یمشود .این برنامه به شما کمک یمکند تا به وطن خود یا کشور دیگری که مدریک دال بر حق زندیگ کردن در آن دارید
بازگردید .برای اطالاعت بیشرت اینجا را ببینید:
www.gov.uk/return-home-voluntarily

 4B.11اگر در خانواده چبه داشته باشیم؟
اگر عضوی از یک خانواده هستید هنوز هم رشایط اخراج شدن را دارید .وزارت کشور ( )Home Officeبا شما و
خانوادهتان برای حبث درباره گزینههایتان هماکری یمکند .آنها گزینههای زیر را مد نظر قرار یمدهند:
 - Assisted Voluntary Returnبازگشت داوطلبانه محایت شده  -برای اطالاعت بیشرت اینجا را ببینید:
www.gov.uk/return-home-voluntarily
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Voluntary Departures Team: 0300 004 0202
بازگشت الزایم ()Required Return
اگر خروج داوطلبانه از بریتانیا را انتخاب نکنید Home Office ،به شما ابالغ یمکند که باید بازگردید .یک
ً
اعالمیه دو هفتهای دریافت یمکنید و باید خود و چبهها را برای بازگشت اکمال آماده کنید .احتمال این وجود دارد که
گزینهای برای مدیریت بازگشت خود داشته باشید.
بازگشت تضمیین ()Ensured Return
بازگشت تضمیین زماین مورد استفاده قرار یمگرید که گزینههای دیگر برای بازگرداندن شما به کشورتان موفقیتآمزی
نباشد .اگر به سطیح برسید که بتوانید از بازگشت تضمیین استفاده کنید ،پرونده شما توسط یک هیئت مستقل
بازگشت خانوادیگ برریس یمگردد .این هیئت بهرتین روش را بر اساس محایت از کوداکن پیشنهاد خواهد داد.
 Home Officeدارای مرکز اساکن قبل از خروج از کشور یمباشد .آن را  Cedarsیمنامند و در نزدیکی فروداگه
 Gatwickواقع شده است .هیئت بازگشت خانواده ممکن است تصمیم بگرید که سایر گزینهها خسته کننده یا
نامناسب هستند.

 4B.12اگر خنواهم به کشورم برگردم چه اتفایق یمافتد؟
اگر از هیچیک از خدمات برای بازگشت خود کمک نگریید ،یا برای ترک بریتانیا اقدام نکنید ،آناگه Home Office
توسط عملیات اجرایی شما را جمبور به رفنت یمکند .این به این معین است که شما جمبور به بازگشت به وطن خود هستید.
اگر  Home Officeتصمیم بگرید که بریتانیا را ترک کنید ،پرونده شما از اداره مهاجرت و ویزای بریتانیا به دفرت
اجرایی مهاجرت منتقل یمشود.
اگر تصمیم بر این باشد که شما بریتانیا را ترک کنید ،نریوی انتظایم مهاجرت به شما اطالاعت مکتویب را خواهد داد
که یط آن درباره هرگونه حیق برای دادخواست جتدسد نظر به شما اطالع داده یمشود .اگر حق جتدید نظر نداشته باشید
و بیشرت از این حق ماندن قانوین نداشته باشید ،آنها مراحل قانوین را یط و شما را جمبور به ترک بریتانیا یمکنند .این
یمتواند به معین دستگریی و بازداشت تا زمان ترک کشور باشد .همچننی ،نریوی انتظایم مهاجرت از شما یمخواهد
تا زمان یط شدن مراحل بازگشتتان در زمانهای مشخص خود را به حمل تعینی شده معریف نماییدHome Office .
ممکن است در زمان اجنام مراحل بازگشت شما را بدون هیچ اخطاری توقیف کند.

 4B.13رشایط دستگریی
وزارت کشور ( )Home Officeعوامل زیر را در مورد تصمیمگریی برای بازداشتتان در نظر یمگرید .این موارد عبارتند
از:
• •سوابق قبیل مهاجرت
• •کشور یا منطقه شما
• •آیا شما از پذیرش موقتتان تبعیت یمکنید )بر اساس  IS96شما همیشه خودتان را معریف کردهاید؟(
• •مشکوک به فرار باشید
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 4B.14اگر فکر کنم که هنوز برای بازگشت امن نیست چه اتفایق یمافتد؟
اگر وضعیت پناهندیگ شما مشخص شده و درخواستتان مردود شده باشد ،بهرت است بدنبال مشاور حقویق بگردید تا
ببینید آیا گزینههای دیگری برای شما وجود دارد و آیا موضواعت دیگری هست که به پرونده شما کمک کند.
درباره این امر باید از مشاور حقویق خود سوال کنید .هناگیم که پرونده شما خمتومه یمشود ،باید سایر گزینهها را توضیح
دهند.
شاید بتوانید درخواست پناهندیگ جدیدی تسلیم  Home Officeبکنید .برای این اکر احتیاج به شواهد بیشرتی
دارید تا به  Home Officeارائه دهید .اگر اظهاراتتان بطور چشمگریی متفاوت با مطالب قبیل باشد ،به پروندهتان
ً
افزوده یمشود .اظهارات زماین اکمال متفاوت تلیق یمشوند که حمتوا:
ً
( )iقبال برریس نشده باشند؛ و
( )iiهمراه با مفاد برریس شده قبیل ،بدون توجه به رد شدن پرونده ،چشمانداز واقیع از موفقیت را اجیاد کند.

 4B.15اگر درخواست پناهندیگ من قبول نشود ،پشتیباین من چه خواهد شد؟

ً
اگر درخواست پناهندیگتان بدون ارتباط به زیر  18ساهل بودن و فاقد حق جتدید نظر بودن ( )AREاکمال رد شده است،
و یا تصمیم گرفتید که درخواست پناهندیگتان را لغو کنید 21 ،روز بعد از مشخص شدن وضعیت درخواستتان حق
استفاده از پشتیباین را از دست یمدهید .نامهای از وزارت کشور ( )Home Officeدریافت یمکنید و اگر در مرکز
استقرار  Home Officeاقامت دارید 7 ،روز مهلت دارید تا وسایل و داراییها را حتویل دهید.

 4B.16خبش  4پشتیباین
پشتیباین کوتاه مدت اگر درخواست شما ناموفق بوده است:
اگر پشتیباین شما به پایان رسیده است تا زمان ترک بریتانیا مشمول پشتیباین کوتاهمدت خواهید بود .این پشتیباین با
نام «خبش  4پشتیباین» شناخته یمشود زیرا حتت قواننی خبش  4قانون مهاجرت و پناهندیگ  1999ارائه یمشود .خبش 4
پشتیباین خمتص پناهجویاین است که درخواست آنان رد شده است .خبش  4پشتیباین بنا به دالیل زیر با پشتیباین (خبش
 95پشتیباین) که در یط مراحل پرونده دریافت یمکنید متفاوت است:
• •استخقاق مایل وجود تدارد .پشتیباین در قالب اکرت پرداخت ارائه یمشود .این اکرت را به عنوان اکرت “”Azure
یمشناسند .این اکرت تنها در فروشاگههای خایص در بریتانیا قابل استفاده است Tesco’s, Sainsbury’s, -
The Co-Operative, Morrisons, Peacocks, Early Morning Centre, Asda, Mothercare, The
 Red Crossو .The Salvation Army
برای واجد رشایط بودن برای خبش  4پشتیباین باید رشایط دقیق را داشته باشید .باید نیازمند باشید و یکی از رشایط
زیر را داشته باشید:
( (1شما تمام مراحل منطیق برای ترک بریتانیا را یط کرده باشید یا خودتان را در رشایطی قرار دهید که بتوانید
چننی اکری را اجنام دهید؛ یا
( (2شما و یکی از اعضای خانواده شما به دیلل مشکالت پزشیک و یا نداشنت قدرت بدین برای مسافرت
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قادر به ترک بریتانیا نباشید .یا
( (3قادر به ترک بریتانیا نیستید چون از نظر وزارت امور خارجه در حال حارض مسری مناسیب برای بازگشت
وجود ندارد؛ یا
( (4متقایض برریس قضایی درخواست پناهندیگتان باشید ،و به شما اجازه داده شده باشد که همراه پرونده
پیش بروید .یا
( (5بر اساس خبشنامه حقوق برش  ،1998اساکن برای ممانعت از نقض حقوق شما الزم است.
 .1تمام مراحل منطیق
برای اینکه واجد رشایط استفاده از خبش  4پشتیباین شوید باید نشان دهید که تمام اقدامات منطیق برای ترک
بریتانیا را اجنام دادهاید .اگر  Home Officeمعتقد است که شما از تمام فرصتهای موجود استفاده نکردهاید
ً
یمتواند پشتیباین شما را قطع کند .اینکه مرحلهای منطیق باشد یا نه ،به رشایط شما بستیگ دارد .معموال انتظار یمرود
که از طریق برنامه  Home Officeبه صورت داوطلبانه اقدام به ترک بریتانیا نمایید ،با سفارت کشورتان تماس
بگریید تا ترتیب گذرنامههای اضطراری را برای شما بدهند.
نکته مهم :اگر فکر یمکنید که یمتوانید درخواست جدیدی ارائه دهید بهرت است قبل از اقدام به ترک بریتانیا،
به دنبال مشاور حقویق باشید .هرگونه درخواست بازگشت داوطلبانه حیت اگر لغو شده باشد ممکن است بر روی
درخواست جدید شما تاثری بگذارد.
 .2ناتواین جسیم برای مسافرت
برای اینکه واجد این رشایط باشید الزم است که به دیلل مشکالت پزشیک قادر به مسافرت نباشید .باید به Home
 Officeثابت کنید که شما یا یکی از اعضای خانوادهتان به دیلل مشکالت فزییکی یا ذهین قادر به مسافرت
نیمباشید .اینکه نشان دهید که در بریتانیا حتت درمان قرار دارید ،و یا اینکه به نظر پزشک شما بهرت است به
مسافرت نروید اکیف نیست .باید رشایط پزشیک داشته باشید که مانع سفر شما یا یکی از اعضای خانواده شود.
مدارک الزم برای اثبات «ممانعت پزشیک برای سفر»:
ً
• •مدارک کتیب از پزشک که در آن مشخصا قید شود که شما قادر به سفر کردن نیستید ،دالیل این ناتواین و مدت
زماین که طول یمکشد تا رشایط سفر را داشته باشید.
• •الزم است از پزشک خود خبواهید تا فرم «خبش  4اعالم پزشیک» را پر کند .این فرم در سایت وزارت کشور وجود
دارد یا با  Asylum Helpبا شماره  0808 8000 632تماس بگریید تا یک نسخه از فرم را برای شما ارسال کنند.
بارداری و ممانعت جسیم برای سفر
بر اساس سیاست  ،Home Officeزنان در ماههای آخر بارداری ( 6هفته مانده به تاریخ زایمان و یا زودتر در
صورت وجود عوارض) و یا مادراین با نوزادان کوچکرت از  6هفته ،به طور خواکر پذیرفته یمشوند که قادر به مسافرت
نیمباشند.
برای اثبات بارداری باید مداریک دال بر بارداری مانند گوایه زایمان ،و گوایه تودل و یا گوایه پزشیک اگر  6هفته یا
زودتر از تاریخ زایمان درخواست دادهاید ارائه دهید.
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 .3عدم وجود مسری مناسب برای بازگشت
این رشط تنها برای کساین است که بر اساس نظر وزارت امور خارجه در حال حارض راه مناسیب برای بازگشت آنها
وجود ندارد.
 .4درخواست برریس قضایی
اگر مشاور حقویق شما بر اساس درخواست پناهندیگتان ،برریس قضایی را تقاضا کرده است ،این درخواست ابتدا باید
به داداگه اعیل تسلیم شود تا اجازه پیشربد پرونده داده شود .به حمض اینکه داداگه اعیل این اجازه را داد ،بر اساس این
جموز قادر به استفاده از خبش  4پشتیباین خواهید بود .اگر در اساکتلند زندیگ یمکنید و به Court of Sessions
تقاضا دادهاید ،شما یمتوانید حتت این خبش درخواست دهید.
مداریک که برای اثبات «درخواست برریس قضایی» الزم است:
نامهای از داداگه اعیل که جموز شما را تأیید یمکند/تأییدیهای که درخواست شما تسلیم شده است (اساکتلند)
 .5نقض حقوق برش
در صوریت که با لغو پشتیباین قواننی حقوق برشتان نقض یمشود Home Office ،اجازه چننی اکری را خنواهد داشت.
با وجودی که اخراج در بریخ رشایط به مزنهل نقض حقوق برش تلیق یمشود ،پناهجویی که موفق به اقامت نشده و
انتظار یمرود برای ترک بریتانیا هر اکری اجنام ندهد ،جماز به استفاده از این پشتیباین نیست .دیلل آن این است که
داداگهها حکم کردهاند که آنها به انتخاب خود اخراج شدهاند و بنابراین دارای هیچ حیق برای محایت نیستند .اگر
حقوق شما بر اساس کنوانسیون حقوق برش اروپا ( )ECHRنقض شده و محاییت از شما صورت نگرفته باشد ،وزارت
کشور باید از شما محایت کند.
به عنوان نمونه ،اگر شما یک دادخواست جدید برای پناهندیگ ارائه داده باشید که هنوز در حال رسیدیگ و دفاع است،
شما یمتوانید بر اساس این خبش عمل نمایید .همچننی اگر یک برریس قضایی ارائه شده است اما اجازه ادامه و پیشربد
مورد هنوز اعطا نشده است .اگر خانواده شما ،به خاطر حمرومیت از محایت بعیض از اعضاء از شما جدا شده باشند
نزی شما یمتوانید بر طبق این خبش عمل نمایید .اگر درخواسیت بر اساس حفاظت در  Home Officeدارید که هنوز
در جریان است بنابراین مشمول کمک خنواهید بود .این به عنوان مانع در ترک بریتانیا برای پیشگریی از عواقب
تنگدسیت تلیق خنواهد شد.
اگر مدارک جدیدی دارید که نشان دهد چرا نیمتوانید به وطن خود بازگردید ،یک مشاور حقویق یمتواند به شما
کمک کند.
مدارک مورد نیاز برای اثبات «نقض حقوق برش» شامل موارد زیر است:
• •تأیید اینکه یک دادخواست جدید ارائه شده است
• •گوایههای تودل ،اثبات زندیگ خانوادیگ
• •کیپ از مدارک ارائه شده به داداگه اعیل  -اگر درباره محایت خبش  4یا یافنت مشاور حقویق مشاوره نیاز دارید،
ً
لطفا با  Asylum Helpبه شماره  0808 8000 632تماس بگریید.
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 4B.17برای اثبات نیازمند بودنم چه اکری باید اجنام دهم؟
اگر شما در حال حارض ،یا در  14روز آینده ،به «حمل اقامت مناسب» دسرتیس ندارید یا اینکه هیچ رایه برای برآورد
کردن «نیازهای رضوری زندیگ» (دسرتیس به غذا ،نور ،و گرما) ندارید Home Office ،شما را به عنوان نیازمند در
نظر خواهد گرفت.
الزم است نشان دهید که در حال حارض یا در معرض خطر تبدیل شدن به «یبخانمان خیاباین» هستید .تنها اکیف است
که مداریک را ارائه دهید دال بر اینکه شما دارای حمل اقامت مناسب نیستید یا قادر نیستید که نیازهای رضوری زندیگ
خود را در  14روز آینده تأمنی کنید.
برریس تنگدسیت کمااکن اجنام خواهد شد که ممکن است منجر به درخواست اطالاعت بیشرت از متقایض گردد.
مدارک مورد نیاز برای اثبات «نیازمندی»:
• •رضوری است که شما یک فهرست از آدرسهایی که پس از پایان پشتیباین در آن ماکنها اقامت کردهاید به اضافه
جزئیات مدت زمان اقامت در هر یک از آدرسها و اینکه چرا این محایت ادامه پیدا نکرده است ،را ارائه دهید.
• •مدارک و شواهدی در رابطه با حمل اقامت اخری خود و دیلل اینکه این حمل اقامت در دسرتس شما نیست )مانند
نامهای از یک دوست یا خویشاوند( .این مورد باید  6ماه گذشته را پوشش دهد.
• •اخطار اخراج و غریه
• •مدارک مربوط به هرگونه محایت های خرییه که دریافت کردهاید یا تالش کردهاید که دریافت کنید.
• •کیپ از تمام حساب های بانکی )در صورت وجود( در یط شش ماه گذشته
• •اگر شما یکی از وادلین تنها هستید ،ممکن است از شما درخواست کنند مداریک از تالشهای خود دال بر
تقاضای نگهداری و محایت از پدر جبه ارائه دهید.
ً
• •اگر شما قبال جموز اکر داشته اید یا اینکه به صورت غریقانوین اکر یمکردهاید ،ممکن است از شما خبواهند که
آخرین  P60یا برگه دستمزد ،به اضافه مداریک دال بر اینکه در حال حارض اکر نیمکنید یا دارای هیچ عنوان اکری
نیستید را ارائه دهید.
• •اگر در یک حمل اقامت خصویص زندیگ یمکنید ،توافقنامه اجاره و یا هر درخواسیت در رابطه با ترک حمل زندیگ
ً
• •اگر قبال دادخواسیت برای به جریان انداخنت مزایایی را کردهاید ،مداریک دال بر اینکه اکنون از آنها برخوردار
نیستید )ازمجله نامهای از سوی  DWPارائه شود(
• •همچننی ممکن است مفید باشد که مجالت و توضیحایت شخیص را در رابطه با اینکه پس از پایان محایت قبیل
تاکنون چگونه زنده ماندهاید را تهیه کنید .این موارد برای کساین که جهت دستیایب به اطالاعت الزم دچار
مشکالیت هستند حائز اهمیت است.

 4B.18چگونه یمتوانم برای پشتیباین خبش  4اقدام کنم؟
اگر نیاز به اطالاعت بیشرت و مشاوره در رابطه با پشتیباین خبش  4دارید (از مجله واجد رشایط بودن) ،باید با Asylum
 Advice UKبا شماره  0808 8000 632تماس بگریید یا به این وب سایت مراجعه کنید:
www.asylumhelpuk.org
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اگر شما تصمیم گرفتید که برای پشتیباین خبش  4درخواست دهید و نیاز به کمک برای فرم درخواست داشتید ،الزم
است که با  Asylum Helpیا  Asylum Support Application UKبه شماره  0808 8000 633تماس بگریید یا
به آدرس  www.asylumhelpuk.orgمراجعه کنید.
الزم است مطمنئ شوید که تمایم مدارک مورد نیاز برای درخواست پشتیباین را دارید.
اطالاعت مهم :تا زماین که  Home Officeدرخواست شما را پردازش یمکند ،شما واجد رشایط دریافت پشتیباین
خنواهید بود.
 Asylum Helpیمتواند در تقاضای پشتیباین شما کمک کند اما شما باید مداریک دال بر نیازمندی خود و تأییدیه اینکه
چگونه با معیارهای باال تطبیق دارید ارائه کنید.
 Asylum Helpرشایط فردی شما را برریس خواهد نمود و مداریک را که  Home Officeبرای ارزیایب واجد رشایط
بودن شما نیاز خواهد داشت را توضیح خواهد داد .پس از دریافت تقاضا یمتوانیم درخواست شما برای پشتیباین را کمک
کنیم .اگر  Home Officeاحساس کنند که شما نتوانستهاید نشان دهید نیازمند هستید یا اینکه با معیارهای باال
مطابقت ندارید ،ممکن است تقاضای شما را رد کنند یا مدارک بیشرتی تقاضا نمایند.
اگر نتوانید مطابق درخواست مدارک مورد نیاز را به  Home Officeارائه کنید ،ممکن است درخواست شما بدون
هیچ اقدام بعدی بسته شود.

 4B.19درخواست خبش  4پشتیباین
اگر درخواست پشتیباین شما برای خبش  4پشتیباین رد شد حق درخواست رسیدیگ در داداگه بدوی
(( )First-tier Tribunalجهت پشتیباین پناهندیگ) دارید Home Office .نامهای حایک بر رد پشتیباین ارسال خواهد
نمود .این نامه زمینه/دالیل رد شدن را بیان یمکند .درخواست جتدید نظر باید حداکرث تا سه روز اکری از تاریخ
صدور حکم حتویل داده شود .شما باید هرچه رسیعرت برای درخواست خود با مرکز پشتیباین پناهنداگن برای کمک به
درخواست جتدید نظر تماس بگریید Asylum Help .تأیید یمکنند آیا زمینهای برای جتدید نظر دارید و گزینه ها را
با شما مرور یمکنند.
برای اطالاعت بیشرت به وب سایت پروژه جتدید نظرهای پشتیباین پناهندیگ ()Asylum Support Appeals Project
مراجعه کنیدwww.asaproject.org :

 4B.20تغیری در رشایط
به روز نگه داشنت  ،Home Officeداداگه و مشاور حقویقتان (در صورت وجود) در مورد رشایطتان اهمیت حائز
اهمیت است .این امر ممکن است بر پرونده شما تاثری بگذارد .اگر تغیری آدرس را به آنها اطالع ندهید ممکن است
نامههای مهم داداگه را از دست بدهید .اگر چبهدار شدید و به آنها اطالع ندهید ،کودک شما به برنامه پناهندیگتان
اضافه نیمشود .وزرات کشور درباره هریک از موارد زیر باید مطلع شود:
• •نام خود را تغیری دادهاید؛
• •هر یک از وابستاگن شما به  18سال رسیده باشند؛
• •به آدرس جدیدی اسباب کیش کرده باشید؛
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• •ازدواج کردهاید ،طالق گرفتهاید یا از همرس خود جدا شدهاید؛
• •در بیمارستان بسرتی شدهاید؛
• •شما یا همرستان باردار یا چبه دار شدهاید؛
• •چبهتان ترک حتصیل یا ترک خانه کرده باشد؛
• •یکی از اعضای خانواده به شما در بریتانیا ملحق شده باشد یا شما را ترک کرده باشد؛
• •شخص دیگری به حمل سکونت شما اضافه شده است یا حمل سکونت شما را ترک کرده باشد؛
• •زنداین شده باشید؛
ً
• •پویل دریافت کرده باشید که قبال درباره آن به ما نگفتهاید؛
• •بعد از خرید چزیی به پویل رسیده باشید یا پویل دریافت کرده باشید؛ یا
• •مدت زیادی است از ما خنواسته اید که برای شما حمل اقامیت فراهم کنیم.
موارد فوق یمتواند بر پشتیباین پناهندیگ شما داللت داشته باشد یا الزم است به داداگه/مشاور حقویق خود بگویید.
 Asylum Helpیمتواند به شما کمک کند به خبش محایت پناهندیگ  Home Officeتغیری در رشایط باال را اطالع
دهید .با اینحال ،مهم است که شما به خبش مهاجریت /Home Officeداداگهها نزی این تغیریات را اطالع دهید .مشاور
حقویق شما باید بتواند در این زمینه به شما کمک کند.

برای اطالاعت بیشرت در زمینههای کمک پناهندیگ یا به دست آوردن مشاوره حقویق
ً
لطفا با  Asylum Helpتماس بگریید.
www.asylumhelpuk.org
Asylum Advice UK - 0808 8000 632
Asylum Support Applications UK - 0808 8000 633
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