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تر پریکړې وروسته  -مثبت

 4Aتر پریکړې وروسته  -مثبت
دا برخه تشریح کوي چې تر هغې وروسته چې ستاسې د پناه پر غوښتنه تر غور کولو وروسته په بریتانیا کې د
هستوګنې اجازه ) (Leave to Remainدرکړله شوه نو څه به پيښیږي.دا الندي معلومات تشریح کوي چې بیا به
څه کیږي.

 4A.1الف زما د کتګورې څرنګوالی څه معنی لري؟
دری ډوله کتګوري دي چې د کورنیو چارو وزارت یې ورکوي:
1 1.د مهاجرت کتګوري
که تاسې د مهاجر په توګه وپیژندل شوئ معنی یې داده چې د کورنیو چارو وزارت ) (Home Officeپریکړه
کړې ده چې تاسې د مهاجرت تر کنوانسیون الندې د مهاجر په تعریف پوره خیژئ او منې چې له دې الندې معیارونو
څخه د یوې یا زیاتو په وجه د ځورول کیدو بابنسټه ویره لرئ :ستاسې نژاد ،ستاسې دین ،ستاسې قومیت ،په ځانګړي
ټولنیز ګروپ کې مو غړیتوب یا ستاسې سیاسي عقیده.
ډ کورنیو چارو وزارت به په پیل کې د پنځو کلونو د پاتي کیدلو اجازه ) دا په بریتانیا کې د اوسیدلو حق دی(
درکړي.ستاسې بیوميټریک او د کورنیو چارود وزارت ) (Home Officeلیکونه به تایید کړي چې تاسې د مهاجر
په توګه پیژندل شوې یاست.
د کډوالې اوسنۍ تګالر وایې چې د
مهاجرت او بشرې تحفظ تر  ۵کلنې دورې وروسته تاسئ کوالی شئ چې د پاتې کیدو نا محدودي اجازې (هغه
اجازه چې د وخت شرطونه په کې نه وي) ته عریضه وکړئ .
خو که تاسې یا ستاسې له متعلقینو څخه کوم څوک په جنایي جرم محکم شوی وي نو دا ردیدای شي.
 -2 2.بشري تحفظ
ددې معنی داده چې د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړي ده چې تاسې د مهاجرت په کتګورې باندې پوره نه خیژئ
 ،خو دا مني چې داسې دلیلونه شته چې ښيې چې که تاسې خپل اصلی هیواد ته ستانه شئ نو د جدی زیان ګاللو له
خطر سره به مخامخ شئ .دا کیدای شي په دي سببونو وي:
•د مرګ جزا  /اعدام
•غیر قانوني وژنه
•شکنجه
•نا بشري او له سپکي ډک چلن
•د نړیوالي یا کورنۍ شخړې په اوضاع کې د ړانده تشدد له امله جزا یا ژوند ته جدي او فردي ګواښ .
که تاسې ته بشري تحفظ درکړل شي نوپه بریتانیا کې به پنځوکلونو أه پاره د پاتي کیدلو اجازه ) د اوسیدو حق(
درکړله شي  .ستاسې اسناد به دا تاییدوي چې د بشري دلیلونو په وجه د اوسیدو اجازه درکړله شوې ده.
د کډوالې اوسنۍ تګالر وایې چې د بشرې تحفظ تر  ۵کلنې دورې وروسته تاسئ کوالی شئ چې د پاتې کیدو نا
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محدودي اجازې ته عریضه وکړئ .
3 3.لزوم دید له مخې پاتي کیدلو اجازه
که د کورنیو چارو وزارت ) (Home Officeدا نه مني چې تاسې د مهاجرت یا بشري تحفظ په معیار پوره خیژئ
 ،خو مني چې داسي استثنایي دلیلونه شته چې د موقتي پاتي کیدلو اجازه درکړله شي نو تاسې ته به د لزوم دیدي
پاتي کیدلو اجازه )د اوسیدلو حق( درکړله شي.
د لزوم دید اجازه زیاتره وخت تر اعظمي حده د دوه نیمو کلونو ( 30میاشتو( له پاره ورکوله کیږي .تاسې به وکړای
شئ چې د خپلي اجازي د اوږدولو له پاره عریضه وکړئ  ،او تر لسو کلونو وروسته د نامحدودې اوسیدلو اجازې
ته عریضه کوالی شئ.

 4A.2الف که ما ته د مهاجرت کتګورې را نه کړله شوله نو د تمیز غوښتنه (اپیل)
کوالی شم ؟
که تاسې ته د بشري تحفظ یا د لزوم دید له مخې د پاتي کیدلو اجازه درکړله شوې وي چې تر  12میاشتو زیاته ده ،
خو په دې باور لرئ چې د مهاجرت د کتګورې له پاره مو مضبوط دلیلونه درلودل نو بیا کوالی شئ چې د کورنیو
چارود وزارت د پریکړې پر خالف د تمیز غوښتنه )اپیل( وکړئ .دې ته )دکتګورې( د لوړولو تمیز غوښتنه )اپیل(
وایي.تاسې به له خپل قانوني مشاور سره پر دې باندې غږیدلو ته اړتیا لرئ .که تاسې بریالي شوئ نو د مهاجرت
کتګورې) حیثیت ( به درکړله شي.

 4A.3الف که زما د اوسیدلو اجازه په ختمیدلو وي بیا به څه کیږي؟
ستاسې د اوسیدلو د دوري د پای په رانیږدې کیدلو سره به اړ یاست چې د کورنیو چارو وزارت ته اضافي غوښتنه
واستوئ .یوازې هغه وخت خپله غوښتنه وړاندې کوالی شئ چې د اجازې ختمیدلو ته مو  28ورځي پاتي وي.
دا مهمه ده چې د رواني اجازې تر پای ته رسیدلو وړاندي مو غوښتنه ترالسه شي.
که د اوسنۍ اجازې تر ختمیدلو مو وړاندي ستاسې د غوښتنې په باره کې د کورنیو چارو وزارت Home Office
پریکړه ونه کړله نو تاسې به د همغو استحقاقونو درلودلو ته ادامه ورکوي چې مخکي مو درلودل.که غوښتنلیک
مو د کورنیو چارو وزارت  Home Officeته د اوسیدلو د اجازې تر رسیدلو وروسته ورسیږي نو تاسې به
احتماالً په بریتانیا کې ناقانونه شئ.د دې معنی دا ده چې تاسې به د کارکولو ،دولتې مرستو ،او له اجازې سره د
تړلیو ټولو استحقاقونو حق له السه ورکړئ .که دا پیښ شي نو تاسې به اړ یاست چې بیړنۍ قانونې مشوره وغواړئ.
په دې باره کې معلومات د کورنیو چارو د وزارت  Home Officeد کډوالو له ویبپاڼي څخه ترالسه کوالی شئ.
که تاسې ته د اوسیدلو لزوم دیدی اجازه درکړله شوې وي نو ار به یاست چې د نورې اوسیدا  /پاتي کیدلو د اضافي
مودي د اجازې غوښتنه وکړئ.که تاسې د تګلالرې له مخې د هغې اهل یاست نو د اضافي اوسیدلو اجازه به درکړله
شي.تاسې به داسې کولو ته تر هغې پورې اړ یاست چې مجموعا ً د لسو کلونو اجازه ولرئ.د اضافي اوسیدلو د
اجازې له پاره د عریضې کولو په باره کې د کورنیو چارو د وزارت  Home Officeپه ویبپاڼه کې معلومات
تر السه کیدالی شي.تر دې نقطې وروسته به تاسې کوالی شئ چې د اوسیدلو د نامحدودې اجازې له پاره عریضه
وکړئwww.gov.uk/browse/visas-immigration .
که مو عریضه بریالی شوله نو په بریتانیا کې به مو د اوسیدلو حق نور د وخت محدودیت نه لري.
مهمه یادونه دا مهمه ده چې پر هغو بدلونونو باندې ځان خبر وساتئ چې ښایي وخت په وخت پیښ شي.کوالی شئ
دا کار د کورنیو چارو د وزارت د ویپاڼې په کتلو سره وکړئ.
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 4A.4الف څه ډول لیک به ورکړل شي؟
بیومیټریک کارت
تاسې به د اوسیدلو بیومیټریک جواز (بیومیټریک کارت) تر السه کړئ.دا سند ستاسې د ارک  ARCپه شان
دی.ستاسې ببیومیټریک کارت په بریتانیا کې ستاسې د اوسیدلو  ،کار او زدکړې د حق ثبوت دي.تاسې به اړ یاست
چې خپل بیومیټریک کارت د هویت پاڼې په توګه وکاروئ.کله چې په بریتانیا کې د بانکې حساب له پاره عریضه
کوئ نو د هغه ښودلو ته به اړ یاست.تاسې اړ نه یاست چې ټول وخت هغه له ځان سره وګرزوئ خو که چې په
بریتانیا کې د خپلو حقونو او استحقاقونو تصدیولو ته اړشئ نو ورښیاست به یي.
ستاسې ببیومیټریک کارت به د خوندي پوستې له الرې یا تاسې او یا ستاسې قانونې مشاور ته درولیږل شي.د کورنې
د هر غړې له پاره به کارتونه درولیږل شي.
ستاسې ببیومیټریک کارت ستاسې نوم  ،جنس  ،د زیږیدو نیټه  /ځای ،ستاسې تصویر ،ستاسې د کډوالې کتګورې،
ستاسې د اوسیدلو د اجازې پای ،ستاسې د استحقاقونو تفصیل او ستاسې السلیک ښيي.په کارت باندې چې کوم چیپ
دی په هغه کې ستاسې ستاسې د ګوتو چاپونه او ستاسې د مخ تصویر موجود دی.
مهمه یادونه :تاسې اړ یاست چې دا چیک کړئ چې په کارت کې مو ټول تفصیل سم دی.که هره غلطې وي نو باید
د کورنیو چارو وزارت  Home Officeته یې سمالسې رپوټ کړئ .که چیرته کومه غلطی په کارت کی وی نو
تاسی باید د  10کاری ورځو تر منځ رپوټ ورکړی .که رپوټ ورنکړی نو تاسی دنوی کارت دپاره نوی عریضه
کوی او پیسی به هم ورکوی.
تاسو دا کرښی سره اړیکه ونیسی BRPError@homeoffice.gsi.gov.uk :او دا الندی شیان ورته ولیږی:
•د خپل پاسپورت نمبر
•بیومیټریک کارت نمبر
•د خپل د دوسیه شمیره
•د اړیکی تیلیفون شمیره
•او په دقیق توګه ووایی چه کومه غلطی ستاسو په کارت کی دی.
که زه خپل بیومیټریک کارت ورک کړم نو څه به کیږي؟
که ستاسې ببیومیټریک کارت ورک یا غال شې نو یاید ژر تر ژره یې د کورنیو چارو وزارت رپوټ ورکړئ .د
کورنیو چارو وزارت  Home Officeبه اړ وي چې ستاسې ببیومیټریک کارت لغوه کړي .تاسې قانونا ً اړ یاست
چې خپل کارت لغوه کړئ او باید د کورنیو چارو وزارت په دې پته د بریښنالیک له الرې خبر کړئ:
BRPLost@homeoffice.gsi.gov.uk
باید په خپل بریښنالیک کې ووایاست:
•خپل پوره نوم
•خپله د زیږیدو نیټه
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•خپل قومیت
•ستاسې د پاسپورت ګڼه
•ستاسې د ببیومیټریک کارت د ریفرینس ګڼه
•ستاسې د کیس د ریفرینس ګڼه
•ستاسې د تماس تفصیل او
•کله  ،چیرې  ،او څه ډول کارت ورک یا غال شو.
تاسې باید د ورکې او غال رپوټ ژر تر ژره پولیسو ته ورکړئ ،او د پولیسو د رپوټ او جرم ریفرینس تر السه
کړئ .که چیرته ستاسو کارت چا غال کړ نو د خپل پولیس ماموریت ته رپوټ وکړی او که چیرته ستاسو کارت ورک
شو نو دی کرښی ته رپوټ وکړی https://www.reportmyloss.com :په زیادترو سیمو کی تاسی £3.95
پیسی تحویلوی ،او تاسی باید د بانک کارت د الری دا پیسی تحویل کړی.
تاسې به د متبادل ببیومیټریک کارت له پاره عریضې کولو ته اړیاست .په دې باره کې معلومات د کورنیو چارو د
وزارت پر ویبپاڼه موندل کیدای شيhttps://www.gov.uk/biometric-residence-permits .
د ملی بیمې ګڼه )National Insurance Number (NINO
د لویې مرکې یوه برخه دا ده چې باید له تاسې سره د دملی بیمې د ګڼې ) (National Insurance Numberپه باره
کې مرکه وشي .ستاسې د ملی بیمې ګڼه یو داسې ریفرینس ګڼه ده چې یوازې ستاسې له پاره ده .دا په بریتانیا کې د
ملی بیمې په اداره او ټولنیزې رفاه په سیستم کې کارول کیږي.تاسې به د خپل ټول ژوند په اوږدو همدا عینې یو
لرئ.هغه دا اطمینانې کوي چې تاسې چې د ملی بیمې په نامه کومه مرسته او مالیه ورکوئ ستاسې په نامه په سمه
توګه ثبتیږي.کله چې تاسې د کار او تقاعد او عوایدو او ګمرک له وزارت
)Department for Work and Pensions (DWP) and HM Revenue & Customs (HMRC
سره مکلمه کوئ نو دا د ریفرینس په توګه کار کوي.
د ملی بیمې ګڼې په عامه توګه هغو کسانو ته ورکوله کیږي چې عمرونه یې تر شپاړسو کلونو لوړ وي.
له بالغ متعلقینو سره د پناه د مرکې په ترځ کې د ملی بیمې د ګڼې له پاره مرکه نه کیږي .دوی به په اتومات توګه د
ملی بیمې ګڼه تر السه نه کړي.تاسې به اړیاست چې د کار او تقاعد له وزارت سره تماس ونیسئ او هغوی به ستاسې
د متعلیقینو له پاره د ملی بیمې ګڼه برابره کړي.
که تاسې په دې وجه چې غواړئ کار پیل ګړئ یا ځان په خپله استخدام کړئ د ملی بیمې ګڼې ته ارتیا لرئ نو د
کار لټولو له دفتر سره په دې ګڼه تماس ونیسئ0845 600 0634 :
که د دولتې مرستې له پاره عریضه کوئ نو د کار او تقاعد وزارت به مو د کار موندلو د مرکې پر وخت د ملی
بیمې د ګڼې فورمه هم درته ډکه کړي .دې فورمې ته د  DCIفورمه وایې 1B.دا به غواړي چې تاسې ته د ملی
بیمې ګڼه  NINOدرکړله شي.
که تاسې د ملی بیمې دګڼې له پاره مرکې ته وروغوښتل شئ نو اړ به یاست چې خپل هویت او په بریتانیا کې د
کار کولو استحقاق ثابت کړئ .ستاسې بیومیټریک کارت به دا ثابته کړای شي .له تاسې نه ښایي وغوښتل شي چې
د هویت نور سندونه هم له ځان سره یوسئ .یو لیک به درته ولیکل شي چې درته ووایي چې کوم معلومات باید له
ځان سره یوسئ.
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 4A.5الف د ځای په ځای کیدلو د پور تفصیل
که تاسې ته بشرې تحفط یا د مهاجرت کتګورې درکړله شي نو تاسې به کوالی شئ چې د ځای په ځای کیدلو پور
ته عریضه وکړئ .د ځای په ځای کیدلو پور هغه پروګرام دی چې د کورنیو چارو د وزارت له خوا ددې له پاره
جوړ شوی چې د ځای په ځای کیدلو له لومړې پړاو سره مرسته وکړي .دا پور به په داسې فععالیتونو باندې لګول
کیږي چې د ځای په ځای کیدلو اسانتیا برابره کړي لکه:
•هغه مسلکي ټریننګ چې د کار موندلو دمرکزونو له الرې څخه نه تر السه کیږي .په کار ده په دې باره کې
د کارموندلو له خپل مشاور سره وغږیږئ.
•د هستوګنځې له پاره ډیپوزیټ
•د کور له پاره د بنیادي شیانو رانیول؛ یا
•د کار و بار د وسایلو اخیستل
که تاسې بانکې حساب نه لرئ نوبیا به تاسې یوازې د  450پونډونو له پاره عریضه کوالی شئ .په همدې وجه
مهمه ده چې که د زیات له پاره عرضه کوئ نو بانکې حساب پرانیزئ .د پور ستنیدل به د کار او تقاعد د وزارت
له خوا په منظمو قسطونو باندې کیږي.دا به یا مستقیما ً ستاسې له دولتې مرستې او یا ستاسې له بانکې حساب څخه
اخیستل کیږي .په زیاتره حالتونو کې د پور ستنیدل تر ورکولو شپږ اونۍ وروسته کیږي.
د پور تر درکولو وړاندې به تاسې اړ یاست چې د پور فورمه السلیک کړئ.د ملی بیمې د ګڼې له درلودلو پرته به
د ځای په ځای کیدلو پور د ترالسه کولو عریضه نه شۍ کوالی.
که تاسې له هغې پرته عریضه وکړئ نو نا مکمله او نامنظوره به وي او به بیرته به درکړله شي.
نور معلومات د پاره www.gov.uk/refugee-integration-loan/overview :

 4A.6الف NASS 35
که تاسې د کورنیو چارو د وزارت مرسته تر السه کوئ نو  NASS 35به هم تر السه کوئ.دا په پالستیک کې پوښله
شوې پاڼه ده چې ستاسې عکس او د مرستې تفصیل په کې دي.دا به تاسې ته د کورنیو چارو د وزارت د مرستې
د ټیم  Home Office Support Teamله خوا درولیږل شي.هغه به تاسې ته د هغې مرستې په باره کې چې تر
السه کوئ یې او هم په دې باب چې کله به مو مرسته بندیږي معلومات درکوي .د کورنیو چارو له خوا به ټولې
مرستې به تر هغې اته ویشت ورځې وروسته پای ته ورسیږي چې تاسې او یا مو قانونې مشاور ستاسې په باب د
پریکړې په باره کې خبر کړای شي.
که تاسو سره د  NASS 35درخواست مرستو ته اړتيا لري ،نو مهرباني وکړئ د پناغوښتنې مرسته پر
 0808 8000 638سره تماس ونيسئ.

 4A.7الف د ځان او خپلې کورنۍ مرسته څه ډول و کړم؟
تر هغې  28ورځې وروسته چې د خپل کډوالې د کتګورې په باره کې خبر درکړل شو د کورنیو چارو وزارت
ستاسې د مرستې دنده نه لري.تاسې به د دواړو کورنیو چارو د وزارت او هغې اداري له خوا چې هستوګنځی یي
درکړی دی ) که د کورنیو چارو د وزارت مرسته تر السه کوئ( لیک تر السه کړئ چې درته وایي به چې په کومه
نیټه مو مرسته پای ته رسیږي او په کومه نیټه باید له هستوګنځې څخه ووزئ.په هماغه نیټه باید تاسې له هستوګنځې
څخه ووزئ او خپل ټول شیان وباسئ.
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 4A.8الف هستوګنځی :انګلنډ او ویلز
د هستوګنځی له پاره ترجیحي اړتیا )بیړنی حالت /موقتي کور
که تاسې بې کوره یاست نو د خپلې محلې ښاروالې د هستوګنځی له برخې څخه د مرستې غوښتنه کوالی شئ.دهغې
سیمې ښاروالې چې تاسې په کې اوسیږئ په قانونې توګه مکلفه ده چې تاسې ته مشوره او مرسته درکړي.ستاسې
د شخصي حالت په پام کې نیولو سره هغوی د هستوګنځی د درکولو مکلفیت لري.
که تاسې فکر کوئ چې ترجیحې ارتیا لرئ (دا په دې سببونو کیدای شي:
ستاسې په کورنۍ کې د ماشومانو موجودیت ،په کومه جدې ناروغې جسمانې یا ذهنې باندې د کوم کس اخته توب ،
د کورنې تشدد خطر( ،د هستوګنځی دفتر به مکلف وي چې ځای درکړي.تاسې به د بې کورۍ د عریضې ورکولو
ته اړتیا لرئ .محلې ښاروالې به و څیړي چې ایا تاسې ته د ځای درکولو مکلفیت لري که نه .دوی دا څیړې چې
ایا تاسې بې کوره یاست ،ایا ترجیحې اړتیا لرئ ،ایا په خپله خوښه مو ځان بې کوره کړی دی ،او یا کوم محلې
تړاو لرئ.
که ښاروالې تاسې داسې ومومې چې ترجیحې ارتیا لرئ نو بیړنی یا موقتي هستوګنځی به درکړي.بیړنی هستوګنځی
ښایي د چپرکټ او ناشتې ځای او یا لیلیه وي.قانون وایي چې باید ښاروالې کورنۍ او امیدوارې میرمنې د چپرکټ
او ناشتي په هستوګنځی کې تر  ۶اونیو زیات پری نه ږدي.په کار ده چې تاسې مشوره وغواړئ له:
شیلټر دوی د هستوګنځی د ټولو حقونو په باره کې خپلواکه مشوره درکوالی شي او په دې شماره ورسره تماس
نیوالی شئ0800 800 4444 :
همدارنګه تاسې کوالی شې چې په خپله سیمه کې د هستوګنځی په باره کې خپلواک مشورتي مرکز ومومئ.
که ښاروالې ومني چې تاسې بې کوره یاست او دا منظوره کړي چې ستاسې د هستوګنځی مکلفیت لري.نو تاسې
ته به وړاندې کړي:
د ښاروالې هستوګنځی Council Housing
د کورونو د انجمن هستوګنځی Housing Association Housing
له خصوصي سکتور نه د اوږدي مودي کرایه شوی اطمیناني هستوګنځی
ښاروالې د هستوګنځی له پورته ډولونو څخه هر یو درته وړاندې کوالی شي.
کله یې چې کوم مناسب هستوګنځی درته وړاندي کړ نو مکلفیت یې پای ته رسیږي.
که فکر کوئ چې هستوګنځی مناسب نه دی نو مهمه ده چې تر ردولو یې وړاندې خپلواکه مشوره ولټوئ.که تاسې
هغه هستوګنځی چې ستاسې اړتیا ته مناسب بلل شوی وي رد وئ نو ښاروالې حق لري چې خپل مکلفیت ختم کړي.
که تاسې داسې وموندل شئ چې قصداً مو ځان بې کوره کړی وي نو دوی کوالی شي هر راز بیړنی ځای درکول
ودروي.
شیلټر دوی د هستوګنځی د ټولو حقونو په باره کې خپلواکه مشوره درکوالی شي او په دې شماره ورسره تماس
نیوالی شئ0800 800 4444 :
همدارنګه تاسې کوالی شې چې په خپله سیمه کې د هستوګنځی په باره کې خپلواک مشورتي مرکز ومومئ.
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خصوصي هستوګنځی
که تاسې داسې ونه ګڼل شئ چې ترجیحي اړتیا لرئ نو اړ به یاست چې کرایه شوې خصوصي هستوګنځی مخ
واړوئ.
که فکر کوئ چې تاسې ترجیحي حالت لرئ خو ښاروالې نه یاست منلي نو کوالی شئ د تمیز غوښتنه (اپیل) وکړئ.
تاسې به اړ یاست چې په داسې حالت کې خپلواکه قانونې مشوره ولټوئ.
که تاسې هستوګنځی اطمیناني کوي نو زیاتره د کورونو خاوندان ډیپوزیټ او د پوره میاشتي کرایه غواړي.د
کورونومحلي دفتر به درته وویالی شي چې ایا ستاسې په سیمه کې ستاسې له پاره کومه مرسته یا مدد شته.د سارې
په توګه کیدای شي کومه محلی کړۍ یا د ډیپوزیټ ورکولوکوم پروګرام موجود وي.تاسې به همدارنګه کوالی شئ
چې د ځای په ځای کیدلو د پور له پاره عریضه وکړئ.
د کوڅي بې کوري
که تاسې ځان د کوڅي بې کوره وبولی نو په سیمه کې به مو داسې سازمان کیدی شی وي چې درسره مرسته وکړي
ستاسو د محلي شورا باید له تاسو سره مرسته وکړي تر څو د سیمه ییزو ادارو جزئيات تر السه شي
او  /یا د شپې  Sheltersچې ښايي له تاسو سره مرسته .دا ښايي د یو خوندي ځای
خوب ،خوب کڅوړو یا تاوده خواړه.
شیلټر دوی د هستوګنځی د ټولو حقونو په باره کې خپلواکه مشوره درکوالی شي او په دې شماره ورسره تماس
نیوالی شئ0800 800 4444 :
تاسې کوالی شئ چې السرسی ولرئ:
د ورځې خدمتونه دوی درسره د خوړو ،جامو او ځان مینځلو د تشنابونو مرسته کوالی شي .هغوی خپلواکه مشوره
درکوالی شي.
بیړنۍ لیلیې او دشپې پناه ځایونه )شیلټرونه( که تاسې په کوځو کې اوسیږئ نو د یو دوو شپو له پاره به ځای ومومئ.
همدارنګه کوالی شئ چې په  0300 500 0914باندي له کوڅې کرښې سره ( STREETLINKسټریټ لینک( تماس
ونیسئ  ،هغوی به مشوره درکړي.

 4A.9الف هستوګنځی :سکاټلنډ
که تاسې بې کوره یاست نو د خپلې محلې ښاروالې د هستوګنځی له برخې څخه د مرستې غوښتنه کوالی شئ.دهغې
سیمې ښاروالې چې تاسې په کې اوسیږئ په قانونې توګه مکلفه ده چې تاسې ته مشوره او مرسته درکړي.که تاسې
د بې کورۍ عریضه وکړئ نو په هغه موده کې چې د کورونو دیپارټمینټ ستاسې استحقاق څیړي تاسې ته به بیړنۍ
مرسته وړاندي شي.
که ښاروالې په سیمه کې هستوګنځی نه لري نو وورته په کار ده چې له سیمې بهر ځای درکړي.
که هغوی پریکړه وکړله چې ستاسې د مرستي مکلفیت لري نو دایمي هستوګنځی به درکړي.
تر هغې چې دایمي هستوګنځی درکوي تاسې کوالی شي چې په خپل موقتي هستوګنځی کې واوسیږئ.
که هغوی له تاسې سره د اوږدي مودي د مرستي مکلفیت نه لري نو تاسې به کوالی شئ چې تر هغې پورې چې
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دایمې هستوګنځی مومئ په بیړني هستوګنځی کې واوسیږئ .که ښاروالې بیړنی هستوګنځی درنه کړي نو بیا به اړ
یاست چې د مرستي له پاره د هستوګنځی د مشورې له دفتر سره تماس ونیسئ.
که تاسې ځان بې کوره ومومئ د بیړنې هستوګنځی الرې دي:
•لیلیې ،د شپې پناه ځایونه (شیلټرونه) او د ژمې پناه ځایونه
•د کورنې تشدد او ښځو پناه ځایونه
•د چپرکټ او ناشتې هوټلونه
محلي ښاروالې به کوالی شي چې نور معلومات درکړي.تاسې دکورونو له محلي دفتره هم مرسته لټوالی شئ.کوالی
شئ چې په لګښت کې د مرستي له پاره د کور د کرایي له پاره دولتي مرستي ته عریضه وکړئ.ځینې هستوګنځایونه
به کران بیه وي او تاسې به اړ یاست چې د کور د کرایې له پاره دولتي مرسته پرې ورزیاته کړئ چې کرایه
ورکړای شئ.
مهمه یادونه د هستوګنځې محلي ډیپارتمین  Local Housing Departmentیا یا د هستوګنځې د مشوري دفتر
 Housing Advice Centreبه کوالی شي چې درته ووایې چې ایا ستاسې په ساحه کې د شپې پناه ځایونه یا لیلیې
شته.
د هستوګنځی په باب د نور معلومات له پاره مهرباني وکړئ له شیلټر سره په دي شماره تماس ونیسئ:
 0800 800 4444هغوی به وکړای شي چې د مناسب خدمت له پاره خپلواکه مشوره او پیشنهاد درکړي.

 4A.10الف هستوګنځی :شمالي ایرلنډ
که تاسې بې کوره یاست نو د شمالي ایرلنډ د هستوګنې دفتر) (NIHEقانوني مکلفیت لري چې مرسته او مشوره
درکړي.
ستاسې د شخصي حالت په پام کېنیولو سره به دوی هستوګنځی درته وړاندي کړي.
تاسې به د بې کورۍ د عریضې ورکولو ته اړ یاست NIHE .به دا وګوري چې ایا تاسې ته د ځای درکولو مکلفیت
لري .دوی دا څیړې چې ایا تاسې بې کوره یاست ،ایا ترجیحې اړتیا لرئ ،ایا په خپله خوښه مو ځان بې کوره کړی
دی ،او یا کوم محلې تړاو لرئ .په هغه موده کې چې ستاسې حالت څیړي هغوی به موقتي هستوګنځی درکړي.
که تاسې داسې وموندل شوئ چې ترجیحې اړتیا لرئ (دا په دې سببونو کیدای شي :ستاسې په کورنۍ کې ماشومان
شته ،په کومه جدې ناروغې– جسمانې یا ذهنې باندې د کوم کس اخته توب  ،د کورنې تشدد خطر) ، ،او نور
شرطونه بوره کړئ نو  NIHEباید ستاسې له پاره د ژوند کولو مناسب ځای ومومي .هغه باید کم تر کمه دوو کلونو
له پاره درته موجود وی.
دوی درته د دایمي هستوګنځې د برابرولو مکلفیت نه لري.
د نور معلومات له پاره  NIHEته په دې شماره زنګ ووهئ03448 920 920:
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 4A.11الف د کور د کرایي دولتي مرسته ،د هستوګنځې محلي مرسته او د ښاروالې
د مالیي دولتي مرسته
که ستاسې عاید کم وي او دولتي مرسته ترالسه کوئ ،نو ښایي کوالی شئ چې د کور د کرایي له پاره مرسته او یا د
هستوګنځې محلی مدد ترالسه کړئ چې د خپل کورد یو څه یا ټولې کرایې په ورکولو کې درسره الس وکړي .ددې
له پاره به تاسې اړ یاست چې ښاروالې ته عریضه وکړئ.د ښاروالې د مالیې په باب هم د مرستي عریضه کوالی
شئ .معموالً د کور د کرایي له پاره مرسته او یا د هستوګنځې محلی مدد په عیني فورمه باندې وي .

 4A.12الف دولتي مرستي
نړیوال مالی اعتبار:
دولت د هغه کسانو ته چه کار پسی ګرځی او یا لږ عاید والری د یو ځل دپاره پیسی ورکوی ،چه هغه ته نړیوال
مالی اعتبار وایی.
دا ټول مرستی چه دولت خلکو ته ورکوی لکه د کار لټونی دولتی مرسته ،د کور د کرایه مرسته او نوری مالی
مرستی سره یوځای کوی او یو ځل ورکوی.
نړیوال مالی اعتبار ښکاره شوی په څو صحنو کښی .که تاسی غواړی چه پوه شی چی آیا تاسی په دغه سیمه کښی
اوسیږی کوالی شی چه عریضه وکړی نو دا وبپاڼه وګوری www,gov.uk/universal-credit
تاسی کوالی شی چه خپله عریضه د همدغه وبپانی د الره وکړی www,gov.uk/universal-credit
که چیرته کم سوال په اړه لری تاسو کوالی شی د نړیوال مالی اعتبار تیلیفون وکړی 0345 600 0723
)په تیلیفون کولو خرچه راځی(
که تاسی د نړیوال مالی اعتبار مستحق نشوی  ،نو دا الندی مرستو ته عریضه کوالی شی.
کار لټونې دولتي مرسته (JSA) Job Seekers Allowance
دا دهغو کسانو له پاره دولتي مرسته ده چې یا په کار پسي ګرزیږي او یا د اونۍ تر شپاړسو ساعتونو لیږ کار کوي.
تاسې به اړ یاست چې د کار لټونې تړون یا د نوې مرسته غوښتونکې تعهد پاڼه السلیک کړئ.هغه دا ښیي چې باید
تاسې د کارموندلو له پاره څه وکړئ.هغه ستاسې ذمه وارې بیانوي چې د دولتي مرستي د تر السه کولو به بدل
کې د کار موندلو له پاره ټول هغه څه وکړئ چې کوالی شئ.
د کار لټونې دولتي مرستې د ترالسه کولو په موده کې چې تاسې د کار موندنې له پاره څه کوئ باید هغه ټول درج
کړئ.که تاسې خپل تعهد نه پوره کوئ نو د کار مرکز به مو مرسته یا وځنډوې او یا به یې بنده کړي.
تاسې کوالی شئ چې د کار د مرکز د ترینینګ کورسونو ته الر ومومئ.په دې کې کیدای شي د انګریزي ژبي
صنفونه ) (ESOLشامل وي .پر دې به د کار له مرکز سره غږیدلو ته اړ یاست.
د عاید مرسته Income Support
د عاید مرسته هغه دولتي کومک دی چې د خلکو له یو مشخصو ګروپونو سره چې د ژوند کولو له پاره کافي پیسې
نه لري کیږي.دا د شتمنې د اندازه کولو په بنسټ ده معنی دا چې ددې پریکړې د کولو له پاره چې د عاید څومره
مرسته درسره وشي هغه پی*سې چې تاسې یې لرئ په پام کې نیولې کیږي.
انګلنډ  ،سکاټلنډ او ویلز
ددې له پره چې د عاید د مرستې له پاره مستحق شئ باید په دې الندي کتګوریو ټولو کې راشئ:
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•د  16کلنې او تقاعد د کریډیټ د عمر تر منځ
•امیدواره  ،او یا پر بل چا پام کوئ ،یا یوازې مور یا پالر یاست چې تر  ۵کلن ټیټ ماشوم لرئ ،په ځینې
حالتونو کې ،د معیوبیت یا ناروغي په وجه کار نه شي کوالی
•د هیڅ عاید نه درلودل یا په ټیټ عاید باندي ژوند کول
•په اونۍ که تر  16ساعتونو لیږ کار کول )ژوند شریک مو تر  24ساعتونو زیات کار نه کوي(.
شمالي ایرلنډ
ددې له پاره چې په شمالي ایرلنډ کې د عاید د مرستې له پاره مستحق شئ باید په دې الندي کتګوریو ټولو کې راشئ:
•د  16کلنې او تقاعد د کریډیټ د عمر تر منځ
•ټیټ عاید درلودل
•به اونۍ کې تر  16ساعتونو لیږ کار کول ،ستاسې د تنخواه په اندازه پوري تړلې ده .
•په پوره وخت زدکړه بوخت نه وي )خو ځیني استثناوي شته(
•د کار لټونې دولتي مرسته یا د استخدام او ماتړ مرسته نه ترالسه کوي
•تر  16,000پونډونو زیات بچت ونه لري
په شمالي ایرلنډ کې ژوند کوئ
•د  16عمر او د عمر تر منځ تاسو کوالی شي د تقاعد د پورونو د تر السه
•یایوازې مور یا پالر
•د مور وپالرتوب یا پالرتوب په رخصتې یاست
•په چا پام کوئ
•هغه مهاجر یاست چې انګریزي زده کوئ او تر کال لیږ وړاندي راغلې یاست
• نه د پورته  £ 16،000سپما د تړاوپه
• په شمالي ایرلنډ کې ژوند کوي او
یا
• د سرغړولو په مورنی
• د مور او پالر او يا رخصت
• د پالونکی
• د کډوالو د انګلیسي څخه يو کال دمخه د لږ ته د زده کړې.
د استخدام د مالتړ مرسته (ESA) Employment Support Allowance
دا کومک د هغه چا له پاره دی چې داسې ناروغ او معیوب وي چې کار نه شي کوالی  ،یا په هغه راز کار کې
محدود دي چې کوالی یې شي.په داسې حال کې چې تاسې مرسته تر السه کوئ د کار مرکز به یو شخصي مشاور
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چې په ځانګړې توګه ترینینګ شوی وي درکړي .هغوی به ګڼ شمیر نور هغه خدمتونه درته وړاندي کړي چې هدف
یې مناسب کار ته ستاسې په لیږدیدلو کې مرسته ده.
دکار مرکز به درنه وغواړي چې یو پوښتنلیک ډک کړئ او یا د کار د وړتیا ارزیابي ته ورشئ.دوی به دا هم
ارزیابي کړي چې ایا تاسې داسې ګامونه پورته کوالی شئ چې کار ومومئ یا که ستاسې ناروغې او ممعیوبیت
دومره زیات ستاسې د کار په وړتیا اغیز کوي چې ددې ګامونو پورته کول به مسؤالنه نه وي.
له تاسې څخه کیدالی شي وغوښتل شي چې ډاکټر یا نرس ووینئ چې تاسې ارزیابي کړئ او خپله ارزیابي د کار
او تقاعد وزارت ته ولیږي .هغه به دا تایید کړي چې ستاسې ناروغې یا معیوبیت د هغه کارچې تاسې یې کوالی شئ
اندازه او څرنګوالی محدودوالی شي ،او ایا تاسې د استخدام او مالتړ مرستې مستحق یاست.
د استخدام او مالتړ دوه ډوله مرسته ده:
د کار مربوط فعالیت ګروپ:دا هغه دی چې که دکار او تقاعد وزارت باور کوي چې تاسې به په راتلونکي کې د کار
کولو وړ شئ .د کار مرکز به له تاسې توقع ولري چې په هره هغه مرکه کې برخه واخلئ چې په کار تمرکز کوي
اوهمدارنګه تاسې به اړ یاست چې په کار پورې مربوط فعالیت کې هم برخه واخلئ  ،که نه مرسته به مو کمه کړي.
د مالتړ ګروپ  -ددې معنی دا ده چې دکار او تقاعد وزارت پریکړه کړې ده چې ستاسې حالت هغه کار چې کوالی
یې شئ محدودوي .تاسې کوالی شئ چې په هغو مرکو کې چې پر کار تمرکز کوي او په کار پورې مربوط فعالیت
کې برخه واخلئ ،که غواړئ.
د ماشوم مرسته )(Child Benefit
تاسې به د ماشوم مرسته ترالسه کړای شئ که مو ماشوم:
•تر  16کلنې ټیټ وي
•تر  16پورته خو تر  20ټیټ وي  -او په هغه زدکړه یا ترینینګ کې وي چې د ماشوم مرسته ورکوله کیږي.
•تر  18کلنې ټیټ او زدکړه یا ترینینګ یې اوس پریښی وي – خو باید د کار ،زدکړې ،یا ترینینګ له پاره
د شغل له کوم خدمت ،ارتباطې کړۍ،د محلی حکومت د ماتړ خدمتونه ،دفاع وزارت یا دې ته ورته سره ثبت
شوی وي.
که د ماشوم د مرستې په باره کې نورې مشورې ته اړ یاست نو زنګ ووهئ :
0300 200 3103
د ماشوم د مالیې کریډیټ
د ماشوم د مالیې کریډیټ هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له ماشومانو سره ټیټ عاید لري یا دولتي مرسته ترالسه
کوي.
•تر  16کلنې ټیټ – د هغوی د زیږیدلو تر  16مې کلیزې وروسته د اګست تر  31مې پورې یې مرسته
ترالسه کوالی شئ.
•تر  20کلني ټیټ – که هغوی په معیارې زدکړه یا ترینینګ کې وي.
د ماشوم له پاره ذمه وارې
معموالً تاسې د یوه ماشوم ذمه وار یاست  ،که هغه:
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•ټول وخت له تاسې سره اوسیږي
•معموالً له تاسې سره اوسیږي او تاسې پر هغه باندې اصلي پام کوونکی یاست:
•په اروپا کې اوسیږي خو په مالي لحاظ په تاسې پورې تړلي دي.
که ماشوم معیوب وي
تاسې به ال زیات د ماشوم د مالیې کریډیټ ترالسه کړئ که ماشوم:
•د معیوبیت په وجه اضافي دولتي مرسته ترالسه کوي.
•ړوند ثبت شوی دی )یا د ماشوم د مالیې کریډیټ د ترالسه کولو په  28اونیو کې دننه(
د کار له مرکز سره تماس نیوالی شئ په :
ټلیفون 0800 055 6688 :ټیکسټفون0800 023 4888 :
دا شمارې د مځکې له ټلیفون څخه وړیا دي خو که له موبایله زنګ وهی نو لګښت به درباندي راځي .د کار مرکز
به وریا ټلیفوني کرښې لري چې تاسې یې کاروالی شئ.
همارنګه تاسې کوالی شئ چې ځیني غوښتنلیکونه انالین وکړئ.
د ماشوم د مالیې کریډیټ په باره کې د معلومات له پاره ټلیفون وکړئ0345 300 3900 :
یا د هغو له پاره چې کاڼه دي یا د اوریدلو یا خبرو معیوبیت لري:
0345 300 3909
د تقاعد کریډیټ )(Pension Credits
ددې له پاره چې د تقاعد کریډیټ مستحق شئ:
•باید په بریتانیا کې واوسیږئ:
•تاسې یا ستاسې ژوند شریک /شریکه هغه عمر ته رسیدلې وي چې د تقاعد کریډیټ ته برابریږي.
د تقاعد کریډیټ ته د برابریدلو عمر په تدریج سره  66ته لوړیږي او دا  65د ښځو له پاره د دولتي تقاعد د عمر له
زیاتیدلو او  66ته د سړو او ښځو له نور زیاتیدلو سره سم دي.
د تقاعد کریډیټ د غوښتلو کرښه
ټلیفون0800 99 1234 :
Textphone: 0800 169 0133
له دوشنبې تر جمعې پورې د سهار له  8حخه د ماښام تر  6پورې

 4A.13الف نورې دولتي مرستي
کیدای شي تاسې نورو دولتي مرستو ته عریضه وکړئ که ناروغ یاست ،په کور کې کوم معیوب کس لرئ ،په چا
پام کوئ ،یا کوم کس پر تاسې پام کوي یا تاسې زاړه عمر ته ورسیدلئ.
کوالی شئ د کار له مرکز سره تماس ونیسئ چې په دې باره کې مشوره درکړي یا د دولتي مرستو له خپل کوم
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متخصص نه خپلواکه مشوره ولټوئ .ستاسې محلي د اتباعو مشورتي دفتر ) (Citizen Advice Bureauبه هم
کوالی شي چې مرسته درسره وکړيhttp://www.adviceguide.org.uk .

 4A.14الف د کار کولو د مالیې کریډیټ Working Tax Credits
که تاسې کار کوئ او عاید مو کم وي نو تاسې به کوالی شئ چې د کار کولو د مالیې کریډیټ ته عریضه وکړئ.
ددې له پاره چې مستحق شئ باید د اونۍ یو معلوم شمیر ساعتونه کار وکړئ
که مو عمر له  25څخه تر  59پورې وي – د اونۍ د کار ساعتونه 30 :ساعتونه
که  60یا لوړوي  -د اونۍ د کار ساعتونه :کم تر کمه  16ساعتونه
که معیوب وي  -د اونۍ د کار ساعتونه :کم تر کمه  16ساعتونه
که یوازې مور یا پالر یاست له یوه یا زیات ماشوم سره  -د اونۍ د کار ساعتونه :کم تر کمه  61ساعتونه
که جوړه یاست له یوه یازیات ماشوم سره  -د اونۍ د کار ساعتونه :معموالً کم تر کمه  24ساعتونه ) له تاسې نه
به یو کم تر کمه  16ساعتونه کار کوي(
د زیات معلومات له پاره تماس ونیسئ له:
د مالیې د کریډیټ دمرستې کرښه
ټلیفون0345 300 3900 :
ټیکسټفون0345 300 3909 :

 4A.15الف ددولتي مرستې حدBenefit caps
ددولتي مرستې له پاره یو حد ټاکل شوی دی نو په دې تو ګه ټوله مرسته چې یو فرد یا کورنۍ یې تر السه کوي تر
اعظمې اندازې د:
•د مجرد مور یاپالر چې یو یا دوه ماشومان لري د اونۍ  500پونډه
•د مجردو خلکو له پاره د اونۍ  350پونډه
ددې له پاره چې د ټولو دولتي مرستو مجموع له دې پولو وانه اوړي نو د کور کرایه به راکمه کړله شي.
دا حد په هغه حالت کې عملي کیږي چې تاسې کار نه کوئ او دا دولتي مرستې تر السه کوئ :دعاید مرسته ،د
استخدام او مالتړ مرسته او د کار لټونې مرسته .د کور د کرایې مرسته د دولتي مرستو په اعظمې حد کې حسابیږي
نو هغه کسان چې لوړه کرایه ورکوي ډیر امکان لري چې اغیزمن شي .که تاسې او ستاسې د کورنۍ کوم غړی
ځیني مشخصي دولتي مرستي ترالسه کوي کیدای شي د ټاکل شوې حد په چوکاټ کې رانه شي .دا په څیني حالتونو
کې نه عملي کیږي.

 4A.16الف په بریتانیا کې کار کول
کله چې مو بیومیټریک کارت تر السه کړ نو ازاد یاست چې کار وکړئ .بریتانیا د تنخواه له پاره د ټول ملت په
سطحه یو حد اقل حد لري .مهربانې وکړئ اطمینانې کړئ تاسې چې چا ته کار کوئ هغه دا نرخ رعایت کړي.
مهم یادونه که د تنخواه النجه وي یا ناقانونه چلن وي په کار ده چې خپل محلي د اتباعو مشورتي دففتر
 Citizens Advice Bureauته ووایاست.
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تر ټولو د نږدي دفتر په باره کې معلومات تر السه کوالی شئ له :
www.citizensadvice.co.uk
په کار پسې ګرزیدل
که په کار پسې ګرزیږئ نو د کار د فرصتونو دلیست له پاره خپل محلي کار مرکز ته تلالی شئ .ستاسسې به محلي
سیمه کې به د استخدام ګڼ شمیر ایجنسۍ وي چې کارونه اعالنوي.
ډیري ملي او محلي ورځپاڼې د کار اعالنونه لري .مهمه ده چې چیک کړئ چې استخداموونکی د اعتبار وړ دی
او کم تر کمه د حد اقل په معیار پوره تنخواه درکوي.
په کار د ګومارل کیدلو له پاره عریضه
استخداموونکي به دا واضح کوي چې په څه ډول عریضه وکړئ .څو الرې دي چې کیدای شي له تاسې نه وغوښتل
شي:
دزدکړې او کار سوانح  -تاسې به معموالً دا واورئ او وبه یې وینئ چې د  CVپه نامه ورته اشاره کیږي.
استخداموونکی به له تاسې وغواړي چې  CVمو ورکړئ .دا ستاسې د تجربي او نورو اهلیتونو یو کلي تصویر
ورکوي .تاسې به اړ یاست چې خپل شخصي تفصیل ،زدکړه ،تجربه ،د کار تاریخ او دخپلي خوښي کار لیست کړئ.
ستاسې محلي کار مرکز به کوالی شي په دې کې درسره مرسته وکړي.
د کار د غوښتنې فورمه  -زیاتره استخداموونکي به درنه وغواړي چې دکار غوښتنې فورمه ډکه کړئ .تاسې به
احتمالي استخداموونکې ته ټلیفون یا بریښنالیک کوئ او ددې له باره چې هغوی د کار غوښتنې بنډل درولیږي.
په دی بنډل کې به د هغه کار په باره کې زیات تفصیل وي .د کار مشخصات به هغه وړتیاوي او مهارتونه چې
ورته اړتیا لري درته ووایې .دا مهم ده چې کله د کار له پاره عریضه کوئ نو خپل مهارتونه او تجربه د کار له
مشخصاتو سره برابر کړئ.
مرکه  -کله چې استخداموونکی ستاسې پرغوښتننلیک غور وکړي بیا به درنه وغواړي چې مرکې ته ورشئ چې
د کار له پاره مو وړتیا ال نوره ارزیابي کړي .دا کیدای شي له یوه فرد یا د څو کسانو له یوه هیت سره وي .دوی به
مو د غوښتنلیک د فورمې ،تجربي ،مهارتونو په باره کې او په دې باب چې ولی هغه کار غواړئ ،درنه پوښتنې
وکړي .دا ښه سوچ دی چې تر مرکي دمخه د هغې کمپنۍ په باره تحقیق وکړئ چې تاسې به ورته کار کوئ او په
هغه کار باندي په بشپړه توګه پوه شئ چې له تاسې څخه به یې دکولو غوښتنه کیږي .د هغو پوښتنو په باره کې چې
کیدای شي درنه وشي او دا چې څه ډول ځواب ورکړئ ،سوچ وکړئ.
په بریالیتوب سره د کار موندل؟
ستاس احتمالي استخداموونکی به د کار تر پیلولو وړاندي درنه وغواړي چې د کار کولو استحقاق ورته ثابت کړئ.
ددې د ثابتولو له پاره به تاسې اړ یاست چې خپل بیومیټریک کارت وروښیاست .تاسې به اړ یاست چې خپل د ملي
بیمې کارت ور وښیاست ،خو د کار د پیلولو له پاره یې درلودلو ته اړ نه یاست .ستاسې له تنخواه څخه به په اتومات
ډول مالیه او ملي بیمه واخیستله شي .که تاسې تر یوه کاره زیات لرئ نو اړ یاست چې خپل استخداموونکی او د
مالیې دفتر خبر کړئ چې هغوی مو د مالیې کوډ بدل کړي چې اطمیناني کړي چې تر خپل حده کمه مالیه ور نه
کړئ.
په خپله د ځان له پاره کار کول  /کوچني کاروبارونه
تاسې کیدای شي په خپله د ځان له پاره کار وکړئ یا خپل کاروبار پیل کړئ.
ډیر خلک دا په برې سره کوي .کیدای شي تاسې دداسې کولو له پاره د پور یا بسپنې مستحق یاست.ددې له پاره چې
وګورئ دداسې کولو په باره کې څه مرسته موجوده ده کوالی شئ چې له خپل د اتباعو محلي دفتر څخه مشوره
وغواړئ .تاسې به همدارنګه اړ یاست چې د مالیې او ملي بیمې په باره کې د مالیې له دفتر سره وغږیږئ.
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د شهادتنامو اړول
که تاسې داسې شهادت نامې لرئ چې په بریتانیا کې د پیژندلو وړ نه وي ،نو دا النددي سازمانونه به درسه مرسته
وکړای شي:
د  NARICوړیا مشوره:
که تاسې مهاجر یاست نو د خپلو شهادت نامو او زدکړو په باره کې په دې ټلیفون وړیا مشوره ترالسه کوالی شئ:
0870 990 4088

 4A.17الف د بریتانوې تابعیت حقونه
تر هغې وړاندي چې ورته عریضه وکړئ اوه اړتیاوي دي چې پوره کولو ته یې اړ یاست:
•باید عمر مو  18کاله یا لوړ وي
•باید سالیم دماغ ولرئ )په خپلو کړو وړو په بشپړه توګه وپوهیږئ(
•باید په بریتانیا کې د ژوند کولو د ادامې نیت ولرئ ،د پادشاهي خدمت ته  ،د هغه نړیوال سازمان خدمت ته
چې بریتانیا یې غړې ده ،د کومې کمپنۍ یا انجمن خدمت ته چې په بریتانیا کې ځا په ځای وي ادامه ورکړئ.
•باید په انګریزي ،ویلش یا سکاټي ؛ایلیک باندي تر منلو وړ حده خبري وکړای شئ
•باید په بریتانیا کې د ژوند کولو په باره کې کافي معلومات ولرئ.
•باید ښه کریکټر ولرئ.
•باید د اوسیدلو په معیار پوره وخیژئ )الندي وګورئ(.
د بریتانوې تابعیت له پاره د کډوالې د وخت محدودیت
کله چې د طبیعې کیدلو)دا هغه عملیه ده چې یو بهرنې ته تابعیت ورکول کیږي (.له پاره عریضه کوئ نو باید د
کډوالې د وخت له محدودیت څخه ازاد شوې یاست .په کار ده چې د هغې مودې په وروستیو  12میاشتو کې چې د
اوسیدلو د اهلتوب دوره ده تاسې د کډوالې د وخت له محدودیت څخه ازاد شوې یاست .ددې معنی دا ده چې د اوسیدلو
د نامحدودي اجازې تر درکولو  12میاشتي وروسته عریضه کوالی شئ.
باید د اوسیدلو د اهلتوب د دورې په اوږدو کې په بریتانیا کې په قانونې توګه اوسیدلی یاست .که مو په دې موده کې
د کډوالې قانون مات کړی وي نو د طبیعې کیدلو عریضه مو کیدای شي رده شي .ځینې لزوم دیدی صالحیتونه شته
چې د هغو عواملو په پام کې نیولو سره چې ددې قانون ماتونې سبب شول د اوسیلو د شرطونو په رابطه کارول
کیدای شي.
له بریتانیا څخه بهر وخت
د عریضې تر کولو د مخکي پنځو کلونو په ترځ کې مو باید تر  450ورځو زیات له بریتانیا څخه بهر نه وې تیرې
کړي.
د عریضې تر کولو د  12میاشتو مخکي مودې په ترځ کې باید له بریتانیا څخه تر  90ورځو زیات بهر نه یاست
پاتي شوي.
که تاسې د اوسیدلو په دې معیارونو پوره نه خیژئ خو فکر کوئ چې ستاسې حالت ځانګړې شرایط لري نو د
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عریضې کولو په وخت کې هغه تشریح کړئ.
ښه کریکټر
د ښه کریکټر له پاره باید وښیاست چې د بریتانیا قانون او ذمه وارۍ مو پوره کړي دي.
که کوم جنایې محکومیت ولرئ نو ښه کریکټر به درته ونه ویل شي .په دې کې د زندان جزا  ،جرمانه او د ټولنې
)اجباري( کار شامل دي .تر هغې چې دا تیر شوې نه وي ناممکنه ده چې تابعیت درکړل شي .دا هغه موده ده چې
تاسې د خپلې جزا تر پوره کولو وروسته تیره کړې ده ،تر هغې مخکې چې ستاسې له ریکارډه لري شي .دا له 3
تر  15کلونو پورې غزیږي .دا ډیره شکمنه ده چې د کورنیو چارو وزارت دې داسې چا ته تابعیت ورکړي چې په
 4کاله یا زیات زندان محکوم شوی وي.
د ماشومانو بریتانوې تابعیت
که تاسې ته تازه د اوسیدلو  /پاتي کیدلو نامحدوده اجازه درکړله شوې وي او کوم ماشوم لرئ چې تر دې وړاندي
په بریتانیا کې زیږیدلی نو کوالی شئ چې خپل ماشوم د بریتانوې تبع په توګه ثبت کړئ.
که تاسې ته د اوسیدلو نامحدوده اجازه درکړله شوې وي او ماشوم مو وزیږي نو ماشوم به مو له زیږیدو سره سم
بریتانوي وي.
د زياتو معلوماتو لپاره وګورئwww.gov.uk/becoming-a-british-citizen/check-if-you-can-apply :
یاد ولرئ چې د تابعیت لپاره غوښتنلیکونه مختلفو فيس شته.

 4A.18الف د کورنۍ یو ځای کیدل
که تاسې ته بشرې تحفظ یا د مهاجرت کتګورې درکړله شوې وي نو د کورنۍ د یوځای کیدلو له پاره د عریضې
کولو مستحق یاست .د کورنۍ یو ځای کیدل په بریتانیا کې له تاسې سره د هغو غړیو یوځای کیدل دي چې ال دمخه
موجود دي .هغوی کوالی شي چې ستاسې د اوسیدلو د اجازې ترعیني شرطونو الندي له تاسې سره یو ځای شي.
په دې کې راځي :میړه /میرمن  ،مدنې ژوند شریک او ناواده /همجنس ژوند شریکان.
په دې کې همدارنګه هغه ماشومان هم راځي چې تر  18کلونو یې عمر ټیټ دی او په تاسې پورې تړلې وو او د
راتښتیدلو پر وخت ستاسې د کورنۍ برخه وو .په دې کې هغه ماشومان هم راځي چې ستاسې له راوتلو دمخه د
مور په خیټه کې وو.
که چیرې داسې عاطفې دلیلونه وي چې د کډوالې له مقرراتو بهر پرې غور وشي نو د کورنیو چارو وزارت به
ستاسې د کورنۍ د نورو غړیو د یو ځای کیدلو اجازه هم درکړي .د نور معلوماتو دپاره دا وبپانه وګوری:
www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion

 4A.19الف انګریزې صنفونه
تاسې کوالی شئ چې د خپلې انګریزې مهارت مو ښه کړئ .دا په بریتانیا کې د ژوند د درک کولو او په محلي ټولنه
کې د ننوتلو لویه الر ده  .تاسې به غواړئ چې نګریزي ددې له پاره زده کړئ چې کار ومومئ ،د زدکړي وړ شئ،
د خپل ورځنې ژوند په کولوکې درسره مرسته وکړي او په اجتماعیتوب کې مو الس وکړي .تاسې به کوالی شئ
چې په ( ESOLهغه انګریزې چې د نورو ژبو د ویونکو له پاره ده( ټولګیو ته ورشئ .تاسې یې له هغې سطحې
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پیلوالی شئ چې درسره مناسبه ده .ددې له پاره چې وکتل شي چې ال دمخه مو څومره انګریزې زده ده او په مناسبه
سطحه کې ځای درکړل شي  ،تاسې به ازمویل کیږئ .تاسې به زده کړئ
•د خبرو انګریزې
•د اوریدلو انګریزې
•د لوستلو او لیکلو انګریزې
•د لغاتو ذخیره
•نقطه ګذارې او ګرامر
ددې له پاره چې د  ESOLکورس ته عریضه وکړئ نو په کار ده چې د اضافي زدکړو له محلی کالیج سره تماس
ونیسئ.
په عامه توګه کورسونه په سیپتمبر کې پیلیږي .که تاسې د داسې کالیج په موندلو کې چې د  ESOLمناسب کورس
درکړي ستونزه لرئ نو په کار ده چې د مرستې له پاره د کار له مرکز څخه پوښتنه وکړئ.
ایا زه به دپیسو ورکولو ته اړ یم؟
انګلنډ
که تاسې د کارلټونې مرسته یا د استخدام پر بنسټ  ESAتر السه کوئ نو کوالی به شئ چې د انګریزې وړیا
ټولګیو ته الرسی ولرئ..
په ویلس کی هم زدکړه رایګان دی.
سکاټلنډ
تاسې د انګریزې د ټولګیو د لګښت د مرستې له پاره له دې الرو عریضه کوالی شئ:
•په لوړو زدکړو کې د فیس او زدکوونکو مرسته
•به اضافي زدکړو کې د فیس بښل او د زدکونکو لزوم دیدي مرسته
تاسې به کوالی شئ چې دا وکړئ که د کورس د پیلیدلو په لومړۍ ورځ یو نورمال اوسیدونکی یاست.
ستاسې خاوند  /میرمن ،مدنې ژوند شریک یا مشوم چې په سکاټلنډ کې د نورمال اوسیدنې په معیار پوره خیږي هم
مستحق دي .تاسې کیدای شي د فردي زدکړي حساب یا د زدکړي د ساتنې مرستې ته د عریضې کولو مستحق
هم یاست.
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