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آيا تهيدست هستيد و در انتهای فرايند پناهندگی قرار داريد؟
آيا سازمان امور مرزی بريتانيا ( )UK Border Agency - UKBAتقاضای پناهندگی شما را رد کرده است؟ آيا در
تقاضای تجديد نظر در مورد پناهندگی خود ناموفق بوده ايد؟ اگر بر حمايت مالی از طرف دولت – سازمان امور مرزی
بريتانيا ( )UKBAمتكی بوده ايد ،در آن صورت  UKBAاز حمايت از شما دست خواهد کشيد .وقتی پناهجويان ديگر حق
درخواست تجديد نظر نداشته باشند از نظر  UKBAپناهجويان سابق تلقی می شوند.
معموالً مسؤالن از شما توقع دارند يا خود داوطلبانه کشور بريتانيا را ترك کنيد ،يا آنها ترتيبی خواهند داد شما را اخراج کنند.
اگر  UKBAنتواند شما را بی درنگ از بريتانيا اخراج کند ،شما بدون مسكن و حمايت مالی خواهيد ماند.
اگر چنين وضعيتی داريد ،ممكن است بتوانيد برای دريافت يك مورد کمك بسيار محدود بنام حمايت بخش 4
( )Section 4 supportبه  UKBAتقاضا بدهيد .اين حمايت مالی عمدتا ً مخصوص پناهجويان سابق بدون فرزند است.
پناهجويان سابق دارای فرزند زير  18سال تا زمانی که بريتانيا را ترک کنند تحت حمايت مالی قرار خواهند داشت.

حمايت بخش  4چيست؟
اگر واجد شرايط دريافت حمايت بخش  4باشيد UKBA ،فقط مسکن (بدون غذا) و يک کارت " "Azureجهت خريد ارزاق و
اقالم ضروری مانند وسايل بهداشتی برای شما تأمين خواهد کرد .شما پول نقد دريافت نخواهيد کرد .مبلغ حمايت هفتگی شما،
به ميزان  £35.39در هفته برای هر شخص ،به کارت پرداخت واريز خواهد شد .کارت  Azureرا می توان در فروشگاه
های خاصی ،از قبيل  Asdaو  Tescoمورد استفاده قرار داد تا اقالم ضروری از قبيل مواد غذايی ،وسايل بهداشتی و پاک
کننده را خريداری کرد .برای کسب اطالعات بيشتر دربارۀ کارت پرداخت  Azureبه جزوۀ »کارت پرداخت  Azureحمايت
بخش  «4در وب سايت http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/summary.htm#26 :نگاه کنيد.
اقامتگاه شما احتماالً در ناحيه ای خارج از لندن خواهد بود .شما فقط يک پيشنهاد مسکن دريافت خواهيد کرد و اگر به هر
دليلی اين پيشنهاد را رد کنيد UKBA ،ممکن است حمايت از شما را متوقف کند .فقط در مواقع استثنايی ،پناهجويان تحت
حمايت بخش  4ممکن است به محلی نزديک تر به اعضای خانواده خود منتقل شوند .احتمال زياد دارد که مجبور شويد مسکن
خود را با ديگری شريک شويد .اگر داليل استثنايی وجود داشته باشد که شراکت مسکن برای شما مناسب نباشد ،اين داليل را
بايد به صورت کتبی با  UKBAمطرح کنيد.

معيارهای احراز شرايط دريافت حمايت بخش  4چيست؟
 UKBAمعيارهای دقيقی برای تصميم گيری در مورد اينکه آيا به شما حمايت بخش  4بدهد يا خير دارد .اولين شرط از اين
شرايط اين است که شما تهيدست به نظر برسيد يا احتماال در ظرف مدت  14روز تهيدست شويد .اين بدين معناست که شما و
وابستگانتان مسکن مناسب يا امکانات الزم برای تأمين آن را نداريد و/يا نمی توانيد نيازهای اساسی خود مانند تهيه غذا را
برآورده سازيد .بايد توضيح دهيد که چگونه تا کنون معاش خود را تأمين می کرده ايد و الزم خواهد بود مدارکی ارائه دهيد تا
اين ادعا را ثابت کند.

ساير جزوه ها در وب سايت  http://languages.refugeecouncil.org.ukقابل دسترسی است.

Asylum Support Partnership is a partnership project hosted by the British Refugee Council
British Refugee Council, (commonly called the Refugee Council) is a company limited by guarantee registered in
England and Wales, [No 2727514] and a registered charity, [No 1014576].
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همچنين بايد نشان دهيد که دست کم يکی از شرايط زير را داريد:
 .1بايد در حال انجام اقدامات معقولی جهت ترک بريتانيا باشيد ،يا خود را در وضعيتی قرار می دهيد که بتوانيد اين کار را
انجام دهيد.
 .2يا بخاطر مشکل جسمی برای انجام سفر يا داليل پزشکی ديگر ،مثالً بيماری يا اواخر بارداری ،نتوانيد انگلستان را ترك
کنيد.
 .3يا درخواست تجديد نظر کرده ايد و به شما اجازه داده شده است که برای تجديد نظر قضائی به دادگاه عالی
( )High Courtبرويد تا نسبت به مخالفت  UKBAدر مورد تقاضای پناهندگی خود اقامه دعوی کنيد .توجه کنيد که در
اسكاتلند ،فقط الزم است نشان دهيد که تقاضای تجديد نظر قضايی داده ايد .ممکن است همچنين پرونده های باقی مانده نزد
 UKBAداشته باشيد مانند درخواست جديد برای پناهندگی.
 .4يا بخاطر اينكه مسير امنی برای بازگشت وجود نداشته باشد نتوانيد سفر کنيد .طبق نظر  UKBAدر حال حاضر هيچ
کشوری وجود ندارد که اين استدالل در مورد آن صدق کند .نماينده قانونی شما يا يک مشاور واحد خدمات متمرکز
( )One Stop Serviceخواهد توانست به شما بگويد که آيا اين موضوع تغيير کرده است.
 .5يا اينکه تأمين مسکن برای جلوگيری از نقض حقوق انسانی شما ضروری باشد ،مثالً اگر درخواست های بعدی ارائه نموده
باشيد که هنوز به آن رسيدگی نشده و تکرار اطالعاتی که قبال بررسی شده نبوده يا حاوی هيچ جزئياتی نمی باشد.
 UKBAصالحيتهای اختصاصی هر تقاضا را برای حمايت بخش  4در نظر می گيرد و از شما خواهد خواست که مدارك
مستندی درمورد علت ناتوانی جهت بازگشت خود به وطن يا ناتوانی در انجام سفر ارائه دهيد .اين مدارك می تواند شامل نامه
ای از يك پزشك مبنی بر اينكه چرا قادر نيستيد سفر کنيد يا مدرك کتبی مبنی بر اينكه اجازه درخواست تجديد نظر قضائی در
دادگاه عالی را داريد ،شود.

چگونه می توانم برای دريافت حمايت بخش  4تقاضا بدهم؟
شما می توانيد با استفاده از فرم درخواست  ASF1که از طريق وب سايت  UKBAبه نشانی زير قابل دسترسی است ،برای
حمايت بخش  4تقاضا کنيد/http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/support/apply/section4/ :
با واحد خدمات متمرکز ( )One Stop Serviceتماس بگيريد و آنها شما را راهنمايی خواهند کرد از کدام فرم استفاده کنيد
و به شما کمک خواهند کرد فرم را پر کنيد .يکی از مشاوران واحد خدمات متمرکز فرم تقاضای شما را برای بررسی به
 UKBAخواهد فرستاد و در مورد نتيجه تصميم گيری ،شما را مطلع خواهد ساخت .آنها همچنين درباره حمايتهای ديگری که
ممکن است نياز داشته باشيد ،مثالً هزينه های سفرتان از محل مسکونی به يک مرکز گزارش دهی ،به شما اطالعات خواهند
داد .برای کسب اطالعات در مورد نحوۀ يافتن نزديک ترين واحد خدمات متمرکز به انتهای اين جزوه نگاه کنيد.
به غير از واحد خدمات متمرکز ،نماينده قانونی (وکيل) شما ،مرکز حقوقی محلی ،مشاوره شهروندان ()Citizens Advice
يا سازمان جامعه اقليت پناهندگان نيز ممکن است بتوانند به شما کمک کنند برای دريافت حمايت بخش  4تقاضا دهيد.
لطفا ً توجه کنيد که به محض دريافت نامه  UKBAمبنی بر خاتمه حمايت قبلی از شما الزم است برای دريافت حمايت بخش 4
تقاضا بدهيد.
الزم است با امضای فرم تقاضايی تأييد کنيد که مفاد و شرايط دريافت حمايت بخش  4را درك می کنيد:



حمايت بخش  4شامل اقامتگاه ساده می شود.
 UKBAمعموالً خارج از لندن و به صورت "بدون انتخاب" اقامتگاه فراهم می کند که معنايش اينست که ممكن است مجبور
شويد محل سكونت خود را عوض کنيد مگر اينکه شرايط خاصی وجود داشته باشد که چرا الزم است در لندن سکونت داشته
باشيد.
برای اينکه واجد شرايط باقی بمانيد ،بايد به طور مداوم معيارهای مرتبط را احراز کنيد و  UKBAبه طور منظم بررسی
خواهد کرد که آيا باز هم نيازمند دريافت حمايت بخش  4هستيد يا خير.
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اگر نتوانيد هر يک از شرايطی را که حمايت بر اساس آن ارائه می شود برآورده سازيد ،از جمله گزارش و درخواست های
بعدی برای اطالعات ،اين حمايت ممکن است از شما سلب شود.
شما موافقت می کنيد که تمامی اطالعات مالی خود را فاش کنيد و به  UKBAاجازه می دهيد که به منظور بررسی شايستگی
و تشخيص کالهبرداری ،به اطالعات موجود در ديگر سازمان ها از جمله اطالعات مالی دسترسی داشته باشد.



اگر با تقاضای شما موافقت شود ،چند روز طول می کشد که  UKBAبرای شما اقامتگاه بيابد ،و آنها برای شما بليط مسافرتی
خواهند فرستاد تا بتوانيد به محل اقامت خود سفر کنيد.

چه مدت تحت حمايت بخش  4قرار خواهم داشت؟
 UKBAمرتبا ً صالحيت شما را برای دريافت حمايت بخش  4مرور خواهد کرد .آنها بررسی خواهند کرد که آيا اوضاع شما
تغيير کرده است و اينکه آيا هنوز موانعی بر سر راه شما در ترک بريتانيا وجود دارد يا خير.

اگر با تقاضايم برای دريافت حمايت بخش  4موافقت نشود چه پيش می آيد؟
اگر  UKBAبا تقاضای شما برای دريافت حمايت بخش  4مخالفت کند ،حق داريد عليه اين مخالفت درخواست تجديد نظر
بدهيد و واحد خدمات متمرکز در مورد اين درخواست تجديد نظر به شما کمک می کند .الزم خواهد بود ظرف يک محدوده
زمانی بسيار کوتاه درخواست تجديد نظر بدهيد – معموالً ظرف پنج روز کاری از زمان نامه تصميم .UKBA
اگر اوضاع شما از زمانی که آخرين بار برای دريافت حمايت بخش  4تقاضا داده ايد تغيير کرده باشد می توانيد مجدداً تقاضا
بدهيد .همچنين اگر مدرك جديدی داريد که تقاضای پناهندگی شما را مورد حمايت قرار می دهد می توانيد مجدداً تقاضا بدهيد.
 UKBAبررسی خواهد کرد که آيا در واقع تهيدست هستيد و از شما سؤال می کند که چگونه توانسته ايد از زمان آخرين
درخواست خود به زندگی خود ادامه دهيد.

چه حمايت ديگری قابل دسترس است؟
اگر مشكالت جسمی يا يادگيری ،ناتواناييهای شنوايی يا بينايی ،مسائل بهداشت روانی يا بيماری مزمن داريد ،در آن صورت
بايد پرس و جو کنيد که آيا می توانيد از اداره خدمات اجتماعی ( )social servicesشورای شهر خود کمك دريافت کنيد.
شما يا شخص ديگری از طرف شما بايد از اداره خدمات اجتماعی شورای شهر درخواست ارزيابی نيازهای مراقبتی جامعه
اقليت کنيد.
اگر در پايان فرايند پناهندگی بدون حق تجديد نظرخواهی بيشتر هستيد ،با درخواست شما جهت دريافت حمايت بخش 4
مخالفت شده است ،و هيچگونه وسيله ای برای تأمين معاش زندگی خود را نداريد ،می توانيد بدنبال گرفتن کمك از سازمانهای
خيريه باشيد .در برخی موارد ،سازمانهای جوامع اقليت محلی مانند جامعه پناهندگان يا گروههای اعتقادی ممكن است غذای
گرم ،بسته های غذا ،لوازم بهداشتی يا لباس تأمين کنند.
برای يافتن اينكه چه سازمانهای خيريه ای ممكن است به اين شيوه کمك کنند ،می توانيد از نزديكترين واحد خدمات متمرکز،
دفتر صليب سرخ ( )Red Crossمحلی ،مشاوره شهروندان يا مر کز مشاوره محلی سؤال کنيد .يا می توانيد از کتابخانه
محلی برای بدست آوردن نشانی و مشخصات تماس چنين سازمانهايی سؤال کنيد .شورای شهرتان ممكن است واحد خدماتی را
تشكيل دهد که به پناهجويانی که تهيدست شده اند به اين شيوه کمك کند.

واحدهای خدمات متمرکز
سازمانهای خيريه پناهندگان مانند :واحد خدمات پناهندگان شمال انگلستان (،)North of England Refugee Service
اقدام پناهندگان ( ،)Refugee Actionشورای پناهندگان ( ،)Refugee Councilشورای پناهندگان اسکاتلند
( )Scottish Refugee Councilو شورای پناهندگان ويلز ( )Welsh Refugee Councilسازمان های اصلی هستند
که به پناهجويان و پناهندگان کمک و مشاوره ارائه ميدهند .اين سازمان ها دربارۀ مسکن ،حمايت معاش ،پناهندگی ،بهداشت و
ساير مسائل از طريق واحد خدمات متمرکز خود در مناطق مختلف بريتانيا اطالعات و مشاوره ارائه می دهند.
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:شما می توانيد مشخصات تماس شعب های از واحد خدمات متمرکز در ناحيه خود را در وب سايت ذيل بيابيد
http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/services.htm

شما بازداشت شده ايد و نياز به يک آدرس کفالت داريد
 می توانيد با استفاده از فرم درخواست کفالت،اگر در بازداشت به سر می بريد و برای درخواست کفالت به مسکن نياز داريد
 برای، به نشانی زير در دسترس استUKBA ) که در وب سايتSection 4 Bail Application Form( 4 بخش
: درخواست کنيد4 حمايت بخش
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/asylum/section_4_bail_application_1.pdf

 الزم است که نشان دهيد که تهيدست هستيد يا اينکه يکی از پنج،4  برای احراز شرايط حمايت بخش،اگر در بازداشت هستيد
.معيار احراز شرايط را که در باال ذکر شد دارا هستيد
اطالعات بيشتر درباره نحوه درخواست کفالت از يکی از گروه های مالقات کننده
http://www.aviddetention.org.uk/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=5

 قابلwww.bid.org ) به نشانیBail for Immigration Detainees( يا از طريق کفالت برای بازداشت شدگان مهاجرت
.دريافت است

Asylum Support Partnership consists of:
North of England Refugee Service, charity number: 1091200 www.refugee.org.uk
Refugee Action, charity number: 283660 www.refugee-action.org.uk
Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org
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