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تقاضای کمک برای پناھندگی
اشخاصی که در جستجوی پناھندگی ھستند حق درخواست مزايای رفاھی اصلی را ندارند و بيشتر پناھجويان اجازه کار
ندارند .تحت يک شرايط استثنائی ممکن است که شما واجد شرايط برای کارکردن باشيد ،اما شما بايد در اين رابطه جويای
مشاوره شويد.
از آنجا که ممکن است روند تقاضای پناھندگی تان به درازا کشيده شود ،شايد شما نياز پيدا کنيد که راجع به چگونگی
حمايت مالی از خود فکر کنيد .ممکن است که شما واجد شرايط برای تقاضای کمک اداره مرزھای بريتانيا )(UKBA
اداره سرحدات بريتانيا ) (UK Border Agencyباشيد UKBA .يک اداره دولتی است که مسئول کمک به پناھجويان
بی چيز و بی سرپناه می باشد UKBA .ميتواند ھم اقامتگاه و ھم کمک نقدی برای غذا و لباس برايتان تھيه کند .اگر شما
خانه داشته باشيد ،برای مثال با دوستان و خويشان خود،آنگاه می توانيد صرف برای کمک نقدی تقاضا کنيد .کمک نقدی "
کمک معاش" نيز ناميده می شود.
اگر شما توانايی حمايت از خود را نداريد ،ميتوانيد در ھر زمان درطول مراحل پناھندگی تان تقاضای حمايت پناھندگی
نمائيد .اگر ضرورت داريد ،می توانيد در ھر حين مدتی که درخواست پناھندگی می کنيد تقاضای حمايت کنيد .آنگاه
 UKBAبايد برای شما مسکن موقت تھيه کند.
اشخاص جوان زير سن  :18اگر منحيث زير  18سال توسط  UKBAيا خدمات اجتماعی پذيرفته شده ايد ،و برای
خودتان تقاضای پناھندگی کرده ايد ،شما از اداره شھرداری منطقه ای کمک دريافت خواھيد کرد.

چه کسی واجد شرايط دريافت کمک از  UKBAميباشد؟
شما ممکن است که نياز به اقامتگاه و کمک نقدی داشته باشيد ،يا امکان دارد که صرف به کمک نقدی احتياج داشته باشيد.
در ھر حالت شما مجبور ھستيد اين مسائل را به  UKBAاثبات نماييد.
•
•
•
•

که تقاضای پناھندگی شما ثبت شده است و تاھنوز تصميمی درباره آن اتخاذ نشده است
که شما بی چيز و بی سرپناه می باشيد )يعنی يا ھيچ ،و يا پول بسيار ناچيزی داريد و خانه نداريد(
که شما پس از ورود به بريتانيا در زودترين وقت ممکن و معقول تقاضای پناھندگی نموده ايد
که شما بيشتر از  18سال سن داريد.

معنای "در زودترين وقت ممکن و معقول "چه می باشد؟
اين بررسی شامل اشخاصی می گردد که برای خانه و کمک نقدی ھر دو تقاضا می دھند و کسانی که فقط برای کمک نقدی
تقاضا ميکنند .ھنگام قضاوت در مورد تقاضانامه شما برای کمک نقدی )حتی اگر شما قبال اقامتگاه و کمک نقدی دريافت
کرده ايد و قصد داريد فقط کمک نقدی بگيريد(  UKBAمسائل زير را درنظر می گيرد:


آيا در ظرف مدت  3روز پس از ورودتان تقاضای پناھندگی کرده ايد يانه؛

ديگر رھنماھای ترجمه شده در اين سايت موجود استwww.refugeecouncil.org.uk :
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آيا گزارش شما در مورد زمان ورودتان به اين کشور معتبر می باشد يا نه.

معموال  UKBAاز معلومات داده شده توسط شما در ھنگام ارائه تقاضای پناھندگی ،برای فيصله کردن در مورد اين که آيا
شما "در زودترين وقت ممکن" تقاضا کرده ايد يانه  ،استفاده می کند .اگر  UKBAنتواند در مورد کمک به شما تصميم
بگيرد ،يا اگر آنھا فکر کنند که شما سريعا تقاضای پناھندگی نکرده ايد ،آنگاه شما را برای مصاحبه به کرويدون
) ،(Croydonگالسکو ) ،(Glasgowيا ليورپول ) ،(Liverpoolدعوت خواھند نمود .اگر شما به  UKBAاطالع دھيد
که شما توان سفر به کرويدون را نداريد ،آنھا ممکن است تا ترتيبی دھند تا مصاحبه در يکی از دفاتر محلی شان در
نزديک محل زندگی شما انجام گردد .اگر می خواھيد ثابت کنيد که به کمک نياز داريد و "در زودترين وقت ممکن"
تقاضای پناھندگی کرده ايد ،بسيار مھم است که شما در اين مصاحبه اشتراک کنيد.
 UKBAتقاضای کمک شما را رد نخواھد کرد ،اگر شرايط زير فراھم باشد:
•
•

•

اگر شما دارای فاميل و اطفال زير  18سال باشيد
اگر شما احتياجات مخصوص داشته باشيد ،برای مثال معلوليت عصبی و يا جسمی داشته باشيد؛ اگر دارای احتياجات
مخصوص باشيد ،مطابق "قانون مواظبت عمومی" برای انجام يک ارزيابی از احتياجاتتان توسط اداره محلی واجد
شرايط می باشيد .يک سازمان مشورتی يا يک عضو خانواده تان می تواند در قسمت درخواست اين ارزيابی به شما
کمک کند.
اگر بتوانيد ثابت نماييد که در صورت عدم کمک حکومت ،شما از رفتار غير انسانی و خفت بار ،بصورتی که در
کنوانسيون اروپائی حقوق بشر ) (European Convention on Human Rightsتعيين شده ،رنج خواھيد برد.
درصورتی که بدون حمايت پناھندگی مفلس و بی خانمان می شديد ،معموالً اين حالت در مورد شما صادق خواھد بود.
برای اين که بفھميد که واجد اين شرايط می باشيد ،ممکن است که احتياج به کسب مشاوره حقوقی داشته باشيد.

اگر شما بصورت قانونی در بريتانيا اقامت داشته ايد و بعدا بخاطر تغيير شرايط در کشور خودتان ،تقاضای پناھندگی داده
ايد UKBA ،اين مساله را بررسی خواھد نمود که آيا شما در اولين فرصت ممکن تقاضا کرده ايد يانه.

چگونه از  UKBAتقاضای کمک کنم؟
سازمانھای پناھندگی ای که لست نام آنھا در آخر اين اعالن آمده ،می توانند به شما برای ارائه تقاضای کمک از UKBA
مساعده کننند .سازمانھای ديگر نظير خدمات مشاوره شھروندان ) (Citizens Adviceيا گروه ھای پناھندگان نيز ممکن
است که بتوانند در اين زمينه کمک نمايند .اگر شما در يک مرکز اخراج توقيف ھستيد و در تقاضای ضمانت تان موفق
بوده باشيد ،ممکن است يکی از سازمان ھای پناھندگان بتواند به شما در تقاضا برای کمک  UKBAمساعدت کند.

من به اقامتگاه و کمک نقدی احتياج دارم
شما ميتوانيد ھمزمان برای اقامتگاه و کمک نقدی تقاضا کنيد .اگر شما در مدت زمانی که منتطر فيصله  UKBAھستيد تا
بدانيد آيا واجد شرايط دريافت کمک می باشيد ،جائی برای زندگی نداريد UKBA ،شما را در يکی از مراکز آشنايی و
معارفه و يا در يک اقامتگاه اوليه جا خواھد داد .اقامتگاه اوليه جای است که پناھجويان در ان اقامت کرده و برای مدت
کوتاه به انھا غذا و کمک نقدی داده ميشود.
 UKBAموافقت می کند که به من اقامتگاه بدھد
اگر  UKBAفيصله کند که شما واجد شرايط دريافت کمک می باشيد ،آنھا ترتيب انتقال شما به يک اقامتگاه را می دھند که
معموال در خارج لندن و جنوب شزقی انگلستان می باشد ) UKBAاين کار را پراکنده سازی می نامد( ،اين اقامتگاه شما
معموال در ھمان ساحه اقامتگاه اوليه شما می باشد .شما نمی توانيد جايی که  UKBAشمارا به آنجا روان می کند ،انتخاب
نماييد ،اما آنھا بايد احتياجات جسمانی و شرايط شخصی شما را در نظر بگيرند .قبل از حرکت به سوی اقامتگاه UKBA
به شما معلوماتی در باره محل زندگی تان  ،چگونگی دريافت کمک نقدی و شخصی که بايد در محل جديدبرای حل
مشکالتتان با او تماس بگيريد ،داده خواھد شد UKBA .ترتيبات و مصارف به محل سکونت را خواھد داد.
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چه نوع اقامتگاھی به من داده خواھد شد؟
 UKBAمعموال شما را در يک خانه اشتراکی و يا اتاقی در يک آپارتمان جا می دھد .اشخاصی که اين اقامتگاه ھا را
اداره می کنند ،صاحبخانه (يا لندلرد)نام دارند .آنھا برای شما وسايل خواب و لوازم اساسی آشپزخانه فراھم می کنند و
مسئول ھستند که به شما کمک کنند تا با سازمانھای خدمات عمومی در منطقه تان تماس گرفته و از خدمات آنھا استفاده
نماييد .آنھا تضمين می کنند که شما بتوانيد به يک داکتر محلی  ،مکتب و /يا کالج دسترسی داشته باشيد .صاحبخانه شما
مسئول می باشد تا تضمين کند که اقامتگاه شما در وضع خوبی به لحاظ ترميم قرار دارد .اگر شما ھر گونه تشويشی در
مورداقامتگاه خود و يا در مورد دسترسی به خدمات عمومی داريد ،آن را با صاحبخانه خود و يا با سرويس کمک و
مشاوره يک مرحله ای ) (One Stop Serviceدر منطقه تان طرح نماييد .لطفا به ياد داشته باشيد که ممکن است شما با
کسی شريکی زندگی کنيد که نمی شناسيد.
برای چه مدت می توانم در اقامتگاه  UKBAبمانم؟
 UKBAتوقع دارد که شما در اقامتگاھی که برايتان فراھم کرده است بمانيد تازمانی که اجازه انتقال به محل ديگری را به
دست آوريد.اگر شما بدون اجازه اقامتگاه خود را ترک نماييد  UKBAمی تواند تمام کمکھای خانه و کمکھای نقدی خود به
شما را يکجا توقف دھد .اگر می خواھيد اقامتگاه  UKBAرا تخليه نماييد و نزد شخص ديگری بمانيد ،بايد اين تغييرات را
به  UKBAاطالع دھيد .شما بايد تا زمانی که  UKBAدرمورد تقاضای پناھندگی تان فيصله می کند ،در اقامتگاه UKBA
بمانيد .اگر  UKBAبه شما موقعيت اعطا کند ،کمکھای  UKBAپس از  28روز قطع خواھد شد .معنی اين کار اين است
که شما بايد در مدت  28روز محل خود را تخليه نماييد.
آيا  UKBAدر زمانی که من تقاضای تجديد نظر را دنبال می کنم  ،به من کمک خواھد کرد؟
بلی .اگر  UKBAتقاضای پناھندگی شما را نپذيرفته باشد ،ولی شما در مدت زمان تعيين شده آنھا تقاضای تجديد نظر ارائه
داده باشيد ،ميتوانيد در اقامتگاه خود بمانيد و ھمچنين کمک نقدی تان را ھم دريافت نماييد.
اگر درخواست تجديد نظر من رد شده باشد آيا  UKBAاز من حمايت خواھد کرد؟
اگر شما اطفال وابسته زير سن  18داشته باشيد ،حمايت از شما بايد ادامه پيدا کند حتی اگر درخواست تجديدنظر شما رد
شده باشد.
اگر شما اطفال وابسته زير سن  18داشته باشيد و حق تقاضای تجديد نظر ديگری را نداشته باشيد 21 UKBA ،روز پس
از آنکه تقاضای پناھندگی شما بطور نھايی فيصله يافت،کمکھای شما را قطع می کند.
ولی شايد شما بتوانيد تقاضای دريافت کمکھای بخش  4را بکنيد ) .(Section 4 supportدر اين ارتباط لطفا رساله "آيا
شما فقير ئ بی جيز ھستيد و به پاين مراحل پناھندگی خود رسيده ايد؟" رھنمای حمايت پناھندگی (Asylum Support
) Partnershipرا در وب سايت  www.refugeecouncil.org.ukيا رھنمای شورای اسکاتلند " بخش  "4را اگر
در اسکاتلند زندگی ميکنيد ،بخوانيد .ممکن است که مشاور حقوقی شما و يا نزديکترين سازمان پناھندگی در منطقه تان
بتوانند برای تقاضای اين کمکھا به شما مساعدت نمايند.

من فقط به کمک نقدی احتياج دارم
اگر شما اقامتگاه ديگری داريد ،بطور مثال نزد دوستان و خويشاوندان ھستيد ،تنھا می توانيد از  UKBAتقاضای کمک
نقدی کنيد .معموال چند ھفته طول می کشد که  UKBAتقاضای شما را بررسی کنند .در طول اين مدت ھيچ کمکی داده
نميشود ،پرداخت ھای مربوط به گذشته ھم صورت نمی گيرد .اگر  UKBAبپذيرد که به شما کمک نقدی کند ،مراحل زير
اتفاق می افتد:
 UKBA .1برايتان نامه روان کرده و تاييد می کند که شما مستحق دريافت کمک نقدی می باشيد.
 .2آنھا سپس به شما کوپان ھای موقتی خواھند داد که به آن کوپان موقتی ھم ميگويند.اين کوپان ھا تنھا برای مدت
کوتاھی اعتبار دارند .شما می توانيد در پوسته خانه آنھا را با پول تعويض کنيد.
 .3اگر شما کارت ثبت نام برای درخواست پناھندگی ) Application Registration Card (ARCرا داريد
)ارک کارت( ،بايد بتوانيد معاش منظم خود را با ارائه کارتتان در پوسته خانه تعيين شده ،تحويل بگيريد
 Sodexoکمپنی ای که معاش را فراھم می کند ،برای شما نامه روان کرده و مشخص می کند که به کدام پوسته
خانه بايد برويد.
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اگر در ارتباط با کمک نقدی تان سوال و يا مشکلی داريد ،ميتوانيد با خط کمک تلفونی  UKBAبا شماره
 08456021739تماس بگيريد يا به نزديکترين محل خدمات يک مرحله ای مراجعه کنيد ،لطفا توجه کنيد که اين کار
در مورد افرادی انحام ميشود که ھم اقامتگاه و ھم کمک نقدی دريافت ميکنند.
اگر من کوپان ھا و يا  ARCخود را گم کنم ،چه خواھد شد؟
اگر شما کوپان ھا و يا  ARCخود را گم کنيد،يا اگر کسی آن را دزديده باشد ،بايد به پوليس گزارش بدھيد تا بتوانيد کوپون
ھای جديد و يا  ARCنو بگيريد .شما بايد يک گزارش کتبی از پوليس با شماره مربوط به گزارش جرم  ،و نام حوزه
پوليس را بگيريد .بعد بايد گزارش پوليس را برای  UKBAبه شماره  020 8633 0653يا  0780 336 9233فکس
کرده و يا با سرويس کمک و مشاوره يک مرحله ای ) (One Stop Serviceمنطقه تان تماس بگيريد.
اگر می خواھيد تا پوسته خانه ای که از آن معاش می گيريد را تغيير دھيد يا اگر دسترسی به پولتان با  ARCدشوار می
باشد ،بايد با خط کمک تلفونی  Sodexoبا شماره  01276 687 099تماس بگيريد.اگر انگليسی نمی دانيد ،شايد مجبور
باشيد تا از يک مترجم و يا يک دوست بخواھيد که برای تلفون به شما کمک کنند.
شرايط من تغيير يافته است
اگر وضعيت شما تغيير کرده و حاال به اقامتگاه و حمايت نقدی ھم احتياج داريد ،می توانيد بعدا تقاضای اقامتگاه نيز بکنيد .در اين
صورت بايد با نزديکترين سازمان پناھندگی تماس بگيريد تا دراين مورد به شما کمک کنند.

 UKBAچه کمکھای ديگری می تواند به من بدھد؟
کمک معاش مادر شدن
شما می توانيد برای يک طفل تازه تولد يافته از  UKBAتقاضای کمک معاش مادر شدن کنيد .اين کمک صرف يک
پرداخت  300پاوندی می باشد که به صورت کوپان اعطا خواھد شد .تقاضا نامه ھا بايد به شکل کتبی ،تا يکماه قبل از
تاريخی که انتظار تولد طفل ميرود ،يا حد اکثر  2ھفته پس ازتولد طفل ارائه شوند .شما بايد شواھد در مورد تاريخ تعيين
شده برای تولد طفل و يا شناسنامه کامل طفل را ضميمه درخواستتان کنيد .اطفالی که تا  3ماه يا کمتر قبل از ورود به
بريتانيا تولد يافته اند نيز مشمول اين کمک می گردند .لطفا توجه کنيد که کسانی که کمک بخش  4را دريافت می کنند فقط
 250پاوند به صورت کوپون دريافت ميکنند.
کمک معاش برای زنان حامله و اطفال
زنان حامله و فاميل ھايی که اطفال يک تا سه ساله دارند و از  UKBAکمک می گيرند ،مستحق دريافت  3پاوند اضافه بر
معاش پايه ای خود از  UKBAمی باشند .يک معاش  5پاوندی ھم در ھفته به اطفال زير يکسال پرداخت می گردد .اين
معاش در اختيار کسانی که کمک بخش  4را دريافت می کنند نيز قرار می گيرد.
سفر برای مصاحبه پناھندگی و يا برای بررسی تقاضای تجديد نظر
اگر شما کمک دريافت می کنيد UKBA ،مخارج سفرتان برای مصاحبه پناھندگی و تجديد نظر را خواھد پرداخت.برای
دريافت اين کمک می توانيد از قبل تقاضا کنيد .سرويس مشاوره و کمک يک مرحله ای ميتواند در اين تقاضا به شما کمک
کند.

معلومات ديگر
اگر  UKBAبه من کمک نکند يا تھديد کند که مرا حمايت نمی کند ،چه می شود؟
اگر  UKBAکمک به شما را رد کند ،ممکن است حق داشته باشيد تا از يک قاضی مخصوص تقاضای تجديد نظر کنيد،
اما تازمانی که انتظار فيصله تقاضای تجديد نظرتان را می کشيد ،قادر به در يافت ھيچ کمکی از  UKBAنخواھيد بود.
حق تجديدنظر برای پناھجويانی که حمايت آنھا به دليل تفاضا نکردن منحيث پناھجو "به زودترين فرصتی که عمالً ممکن
باشد" رد شده است وجود ندارد.
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اما ،اگر شما در حال دريافت کمک ھستيد و  UKBAتأييد می کند که اين حمايت متوقف خواھد شد ،ممکن است شما حق
درخواست تجديدنظر داشته باشيد و درمدتی که درخواست تجديد نظر می دھيد ،حمايت شما ادامه خواھد داشت.
برای معلومات بيشتر درباره تجديدنظرھای حمايت پناھندگی ،لطفا ً به ورقه معلوماتی پروژه تجديدنظرھای حمايت پناھندگی
) (Asylum Support Appeals Projectدر  www.asaproject.org.ukرجوع کنيد.
آيا می توانم سفر کنم؟
شما آزاد ھستيد که در محدوده بريتانيا ) (UKمسافرت کنيد ،اما اگر در اقامتگاه  UKBAزندگی می کنيد اجازه نداريد که
بيشتر از ھفت شبانه روز پی در پی و يا  14شبانه روز در طول يک مدت  6ماھه بيرون از خانه باشيد .اگر قصد
مسافرت داريد بايد به صاحبخانه خود اطالع دھيد.
آيا می توانم تا زمانی که در انتظار فيصله تقاضای پناھندگی خود می باشم کار کنم؟
بعنوان يک پناھجو ،معموال شما اجازه کار نداريد .ولی اگر بيشتر از يک سال در انتظار جواب اوليه درخواست پناھندگی
خود بسر برده ايد ميتوانيد تقاضای اجازه کار کنيد .وکيل شما ميتواند در اين مورد به شما کمک کند .شما در مدتی که در
پروسه پناھجويی ھستيد می توانيد به کارھای داوطلبانه بپردازيد که اين راه خوبی برای يادگيری مھارتھای جديد می باشد.
اين کار بايد حقيقتا داوطلبانه و رايگان باشد.اگر کار داوطلبانه می کنيد معموال مخارج غذا و سفر شما پرداخت خواھد شد.
نکته مھم:
اگر شرايط شما تغيير پيدا کند ،برای نمونه يکی از افراد فاميلتان با شما يکجا شود ،يا آدرس شما عوض شود و يا شما
بخواھيد تقاضای کمک معاش مادر شدن کنيد ،بايد تا جايی که ممکن است قبل از اين تغييرات به  UKBAاطالع دھيد .شما
بايد به صورت مکتوب به  UKBAدر مورد تغيير شرايط تان اطالع دھيد .لطفا يک کاپی از نامه خود را نگھداريد.
نزديکترين سازمان پناھندگی در منطقه شما که در لست زير نام آنھا آمده قادر خواھند بود که به شما در اين زمينه کمک
کنند.

منابع کمک و مشاوره
دفاتر پناھندگی نظير مراکز منابع چند فرھنگی ) ،(Multi-Cultural Resource Centreخدمات پناھندگی شمال
انگلستان ) ،(North of England Refugee Serviceشورای پناھندگان ) ،(Refugee Councilرفيوجی اکشن
)  ،(Refugee Actionشورای پناھندگان اسکاتلند ) ،(Scottish Refugee Councilو شورای پناھندگان ولش
) (Welsh Refugee Councilسازمانھای اصلی ای می باشند که برای پناھجويان کمک و مشاوره ارائه می کنند .آنھا
اعتقاد دارند که رفتار با پناھجويان و پناھندگان بايد با احترام و تفاھم باشد .اين سازمانھا مشاوره و اطالعات در مورد
اقامتگاه ،کمک نقدی ،پناھندگی ،صحت و مسائل ديگر را توسط دفاتر مشاوره و خدمات يک مرحله ای خود (One
) Stop Serviceدر مناطق مختلف بريتانيا فراھم می کنند .آنھا مستقل بوده و به دولت وابسته نمی باشند .کارکنان اين
مراکز با ھدف تامين منافع کامل تان به شما مشاوره می دھند .ولی لطفا در نظر داشته باشيد که آنھا نمی توانند فيصله
دوائر حکومتی راجع به دوسيه شما را تغيير دھند.سازمانھای ديگر نظير دفاتر مشاوره شھروندان (Citizen Advice
) ،serviceگروه ھای مشاوره و يا پناھندگی محلی نيز قادر ھستند که معلومات و مشاوره رايگان در اختيار شما بگذارند.
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Multi-Cultural Resource Centre (Northern Ireland)
Tel: 02890 238 645
www.mcrc-ni.org
North of England Refugee Service Head Office (North East)
Tel: 0191 245 7311
www.refugee.org.uk
Refugee Action Head Office (East Midland, North West, South Central, South
West)
Tel: 020 7654 7700
www.refugee-action.org.uk
Refugee Council Head Office (London, East of England, Yorkshire & Humberside,
West Midlands)
Free advice line: 0808 808 2255
Tel: 020 7346 6700
www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council
Tel: 0141 248 9799
Freephone: 0800 085 6087
www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council
Tel: 02920 489 800
www.welshrefugeecouncil.org

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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