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پناه غوشتنه
 1.1آېا تاسې پناه غوښتلو ته اړ ېاست؟
تاسې ته په کار ده چې ېوازې په هغه صورت کې پناه )نړېوال تحفظ( وغواړئ چې خپل هيواد ته له ستنيدلو
وېرېږئ .که غواړئ چې د مهاجرت د حیثیت په باب د ملګرو ملتونو تر  ۱۹۵۱کنوانسېون الندې د مهاجر په توګه
وپیژندل شئ  ،باېد تاسې خپل هیواد پرېښې وي او و نه کړای شئ چې خپل هیواد ته د ځورونې د واقعي ویرې په
وجه چې له دې الندې سببونو څخه په یوه والړه وي ستانه شئ :
•ستاسې نژاد
•ستاسې دین
•ستاسي تابعیت
•ستاسې سیاسي نظریه یا
•د یوه ځانګړي ټولنیز ګروپ غړیتوب
که پرېکړه وشي چې تاسې په دې وجه چې غوښتنه مو له دا پاس یاد شویو پینځو سببونو
څخه په کوم یوه والړه نه ده ،د مهاجر په توګه نه پیژندل کیږئ ،خو نور داسې سببونه شته چې په دې یو څوک
معتقد کړي چې که تاسې خپل هیواد ته ستانه شئ نو د یوه جدي تاوان د ګاللو له واقعي خطر سره مخامخ کیږئ ،نو
بیا د بشري تحفظ وړ ګڼل کیدای شئ.
که تاسې فکر نه کوئ چې د نړیوال تحفظ )پناه او بشري تحفظ( غوښتنه لرئ ،خو غواړئ چې د نورو سببونو له
مخې په بریتانیا کې پاتې شئ نو په کار ده چې قانوني مشوره ولټوئ.
که د نړیوال تحفظ له پاره مو غوښتنه رد شي نو هغه به بریتانیا ته د راتګ د اجازې له پاره د ویزا په اضافي
غوښتنلیکونو باندې اغيز وکړي.

 1.2د پناه غوښتنه چیرې کوالی شم؟
آیا تاسې په کوم هوايي ډګر ،سمندري بندر یا د اورګاډي په نړیوال اډه کې یاست؟
که تاسې د پناه غوښتلو نیت لرئ  ،دا مهمه ده چې کله بریتانیا ته راننوځئ نو څومره چې ژر ممکنه وي هغه
وکړئ .که تاسې له ځورونې راتښتیدلي یاست او تحفظ ته اړ یاست نو باید د کډوالۍ د کوم افسر د لیدلو هڅه وکړئ.
کله چې تاسې د کډوالۍ له کوم افسر سره خبرې کوئ نو تاسې به اړ یاست چې د ا تصدیق کړئ چې له دې امله
چې په خطر کې یاست.په بریتانیا کې پناه غواړئ .
یا تاسې ال دمخه په بریتانیا کې یاست؟
که تاسې پناه غواړئ اوال دمخه په بریتانیا کې یاست ،نو باید د په کرایډن )جنوب -ختیځ لندن( کې د پناه غوښتنې
ادارې ) (Asylum Intake Unitته د ورتلو وخت ونیسئ .تاسې باید له خپل هر متعلق کس سره چې ستاسې د پناه
غوښتنې برخه جوړوي حاضر شئ .دا مهمه ده چې تاسې بریتانیا ته تر رارسیدلو وروسته ژر تر ژره یا ژر تر ژره
هغه مهال چې تاسو پوه شئ چې ستاسو حاالت بدل شوي او نړیوال تحفظ ته ضرورت لرئ ،د پناه غوښتنه وکړی.
په یاد ولری چه د کورانیو چارو وزارت د ستاسود تک مصرف  Croydonته نه ورکوی.
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د وخت نیولو پر سیستم عالوه د پناه اداره ) (Asylum Intake Unitهغه پناه غوښتونکي هم مني چې وخت له
نیولو پرته ورشي .مهرباني وکړئ په دې ځان پوه کړئ چې که تاسې له وخت نیولو پرته د ورتګ له خدمت څخه
ګټه اخلئ نو ددې ضمانت نه شته چې په همدغه ورځ ولیدل شئ .کیدی شی تاسو ته وویل شی چه بلی ورځی ته
وخت وټاکی تر څو د ستاسی دعریضی کار مخ ته ویسی
د(Asylum Intake Unitد وخت نیولو دټیلیفون شمیره020 8196 4524) :
د خال صیدو وختونه :د دوشنبی نه تر پنجشنبی پوری دصحار  ۹نه تر ۴:۴۵مازیګره پوری او د جمعی د صحار۹
نه تر  ۴:۳۰پوری Asylum Intake Unit .آدرس Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon, CR9 :
.2BY
که تاسو غواړی چه خپل وخت بدل کړی نو د ته تیلیفون وکړی.020 8196 4524 :
که چیرته تاسی بی وځله هستی او په سکاتلنډ کی ژوند کوی نو کیدی شی چه د ستاسی د آزموینی مرکه (Screening
)  interviewموپه  Glasgowکی تاسو ته اجازه ورکړی .خو په یاد ولری چه دا به د Home Office of
الرښوونه وی او فیصله کوی د ستاسو د موضوع په اساس.

 1.3د پناه غوښتنې او پناه د عملیې په باره کې مشوره او الرښوونه
د پناه مرسته ) (Asylum Helpد کډوالو د مرستو د خیره ادارې ) (Migrant Help Charityبرخه ده .د پناه
د مرستې ) (Asylum Helpله الرې دا سازمان پناه غوښتونکو ته رایګانه مشوره او الرښوونه ورکوي .د پناه
مرسته ) (Asylum Helpکوالی شي د پناه غوښتنې ،د پناه عملیې ،هستوګنځي ،مالي مرستې ، ،قانوني استازي
د موندلو ،وغتیا پالنې ته د السرسي او د پناه غوښتنې د نورو موضوعاتو په باره کې خپلواکه مشوره ،الرښوونه
 ،مالتړاو معلومات ورکړي.
د پناه د لومړۍ عملیې ،د لویې او مهمې مرکې او په دې باب چې کله ستاسې د غوښتنې په باب پرېکړه وشي نو څه
به کیږي ،معلومات د بریتانیا د پناه د مشورې ) (Asylum Advice UKپه ویبپاڼه کې په غږ او لیکلي ډول موندل
کیږي .دا په  15کلیدي ژبو کې ترالسه کېږي .هرباني وکړئ زموږ ویبپاڼه وګورئ:
www.asylumhelpuk.org
که غواړئ له کوم مشاور سره مستقیما وغږېږئ نو مهرباني وکړئ د پناه د مرستې
) Asylum Advice UKپه کرښه رایګان زنګ ووهئ0808 8000 638 :
مهرباني وکړئ دا په پام کې لرئ چې د پناه مرسته
) (Asylum Helpستاسې د پناه غوښتنې په باره کې هېڅ مشوره نه شي درکوالی.
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د پناه غوښتنه دیاګرام
د پناه غوښتنی عریضه

د ځان پیژند نی مرکه

د پناه غوښتنی مرکه

پریکړه

رد کول

داقامی درکولوقبولی

د اقامی درکولو قبولی

استناف

رد ځواب

لیږل او یا په خپل خوښه تګ

 1.4ایا تاسې د پناه مالتړ ته اړ یاست؟
چې کله مو غوښتنه ثبت شوه او د پناه مالتړ ته د عریضه کولو ته اړتیا لرئ او یا تاسوسره وخت نیول شوی دی نو
په کار ده چې رایګان زنګ ووهئ:
د پناه د مرستې کرښه )د مرستې غوښتنلیکونه) ) (Asylum Support Applications UKته په :
0808 8000 639
دا خدمت به په هغه ژبه کې درکړل شي چې تاسې پرې پوهیږئ.
پناه د مرستې په باره کې نور معلومات په دې ویبپاڼه کې موندل کیږي www.asylumhelpuk.org
که تاسې بې کوره یاست او نشئ کوالی چې خپل ځان وچلوئ ،نو مهرباني وکړئ دا خبره د پناه غوښتنې په
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لومړنۍ عملیه کې څرګنده کړئ .د کورنیو چارو وزارت ) (Home Officeبه دا خبره وڅیړي چې ایا تاسې موقتي
هستوګنځي ته چې د پناه تر لومړنۍ عملیې سمالسي وروسته به درکړل شي  ،اړتیا لرئ.
که چیرته تاسی  UKته په ویزه راغلی اوسی او یا دخپل ځان ساتنه په خپله کړی وی نو تاسو باید په خپل لومړنی
مرکه کی څرګنده کړی چه تاسو څنګه خپل ځان ساتلواو چیرته مو پیسی مصرف کړی او ولی دا مالتړ تاسو سره
اوس نه کیږی.دا ټول شواهدات خپل لومړنی مرکی) (screening interviewته راوړی.
که چیرته تاسو ته په لمړنی مرکه د هستوګنی ځای اجازه درنکړه نو  Asylum Helpپه دی برخه کی تاسو سره
مرسته نشی کوالی چه تاسو ته د عاجل هستوګنی ځای درکړی ،خو د ستاسی د اوږده مودی مالتړ عریضی سره
مرسته کوالی شی.

 1.5د خپلې خوښې مرسته شوې ستنیدا ()Assisted Voluntary Return
که تاسې پرېکړه وکړئ چې پناه نه غواړئ او یو بې قاعدې کډوال یاست او غواړئ خپل هیواد ته ستون شئ نود
کورنیو چارو وزارت ) (Home Officeبه تاسو سره مرسته وکړی.
د ال زیاتو معلوماتو له پاره مهربانی وکړی دی ویبپانی وګوری:
www.gov.uk/return-home-voluntarily
ږVoluntary Departures Team: 0300 004 0202

د دې برخې د هرې حصې په باب د زیاتو معلوماتو لپاره د پناه مرستې
) (Asylum Helpسره تماس ونیسئ.
www.asylumhelpuk.org
د پناه د مرستې کرښه )مشوره) :Asylum Advice UK
0808 8000 638
د بریتانیا د پناه د مرستې غوښتنلیک ):(Asylum Support Application UK
0808 8000 639
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