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دپناه اخٌستنې لپاره غوښتنه
كله چې تاسو په برٌتانٌه ( )UKكې د پناه اخٌستنې له پاره غوښتنه كوئ ،تاسې له چارواكو (د كورنٌو چارو وزارت) څخه غواړئ چې
تاسې د كډوال په توګه وپٌژنً .د كډوال په توګه پٌژندنه په ٌو نړٌوال قانون كښې بٌان شوې ده چې د ملګرو ملتونو د كډوالو د وضعې
(حالت) په اړوند د  1951كال تړون په نوم ٌادٌږي .د برٌتانٌې حكومت به دا پرٌكړه وكړي چې آٌا تاسو د كډوال په حٌث د ژغورنې
وړ ٌئ او كه نه .د دې لپاره چې د كډوال په توګه وپٌژندل شئ ،د برٌتانٌې حكومت باٌد خامخا دا خبره په نظر كې ولري چې تاسې
داسې كوم دلٌل لرئ چې تاسو په رٌښتٌا هم په خپل هٌواد كې د توكم ،مذهب ،ملٌت ،د ٌوې مشخصې ټولنٌزې ډلې غړٌتوب ٌا سٌاسً
مفكورې له امله د څارنې ډار او وېرې الندې ٌاست .
په متبادله توګه،تاسو ښاًٌ د نورو بشر دوستانه ٌا د مجبورٌت د عواملو له امله غواړئ په برٌتانٌه كې و اوسٌږئ ،چې له هغوى څخه
انكار به د بشر د حقونو په اړوند د اروپاًٌ تړون ( )European Convention on Human Rightsالندې ستاسې له بشري حقونو
څخه سرغړونه وي .ستاسې قانونً استازى باٌد وكړاى شً تاسو ته وواًٌ چې اٌٌا دا پر تاسو تطبٌقٌداى شً .د پناه غوښتنې او د بشر
د حقوقو قوانٌن پٌچلً دي .دا ضروري ده چې تاسې باٌد ښه قانونً سال او استازٌتوب ولرئ .د قانونً سال او استازٌتوب په هكله د
زٌاتو معلوماتو لپاره ،د دې رسالې  5مخ وګورئ .كله چې تاسو د پناه غوښتنې تقاضا وكړئ ،چارواكً به تاسو ته د ٌو ' پناه
غوښتونكً' په توګه ګوري .كه عمر مو له  18كلونو كم وي ،او په ٌواځې ځان د پناه غوښتنه كوئ ،په عمومً ډول به ستاسو تماس د
ټولنٌزو مرستو ( )social servicesاو ٌا هم د كډوالو لهٌوې ادارې سره وكړاى شً.

څوك د پناه غوښتنې كار پر مخ بٌاًٌ؟
په برٌتانٌه كې ،د كورنٌو چارو وزارت ( )Home Officeمربوط د برٌتانٌې د سرحدونو اداره ( )UKBAد حكومت هغه اداره ده چې
د پناه غوښتونكو سره دمركو او د دوى د پناه غوښتنې د غوښتنلٌكونو د ارزٌابۍ مسوولٌت په غاړه لر ي.

زه د پناه غوښتنې لپاره څرنګه غوښتنلٌك وركړم؟
دا خورا مهمه ده چې تاسو برٌتانٌې ته له رسٌدو سره سم ژر تر ژره د پناه غوښتنه وكړئ ،او دا چې هر څومره
ژر ممكن وي د قانونً مشورې په لټه كې شئ.
تاسې د پناه غوښتنې غوښتنلٌك ور كوالى شئ
 د كډوالۍ افسر ته بندر ته د رسٌدو پر مهال ،د ساري په توګه ،په هواٌى ډګر ٌا سمندري بندر كېٌ .ا
 د برٌتانٌې د سرحدونو ادارې دفتر ته په  Croydonكې وروسته له هغې چې برٌتانٌې ته داخل شوئ .تاسوكٌداى شً ،د مثال
په ډول ،هېواد ته په غېر قانونً ٌا قانونً توګه د زده كړې ،سٌاحت ٌا سوداګرئ له وٌزې سره داخل شوي ٌاست .د
 Croydonد پناه غوښتنې د پلټنو څانګې ( )Asylum Screening Unitپته پدې ډولده:
Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY

 په ډٌر استثناٌی او ځانګړي حالت کې ممکن ستاسو د پناه غوښتنلٌک په سٌمه اٌز تطبٌق دفتر کې ثبت او وپلټل شً او ٌا هم
دا کار د پوستً الرې ترسره شً .دغه مرسته ممکن د هغه ماشومانو سره ترسره شً چه ورثه ونلري او ٌا هم د هغو کسانو
سره چه  Croydonته د راتلو جوګه نه دي .د مهاجرت د سٌمه اٌزې ادارې سره اړٌکه ونٌسً ترڅو د ځان په اړه د دغه
شراٌطو په هکله معلومات ترالسه کړی.

نورې ژباړل شوي رسالې په الندې وٌب پاڼه کې ترالسه کوالی شئ http://languages.refugeecouncil.org.uk
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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که چٌري تاسو غواړی چه د پناه غوښتنې د پلټنو څانګې سره د پناه غوښتنلٌک ثبت کړی ،د مالقات د وخت اخٌستلو لپاره د ٌادې ادارې
سره پدې  02081964524شمٌره اړٌکه ونٌسً .د مالقات لپاره د ال د وړاندي اخٌستلو پرته هٌڅ ډول تضمٌن نشً کٌدای چه د  vUKBAبه
ستاسو سره په عٌن ورځ وګوري.

كله چې زه پناه وغواړم څه پېښېږي؟
 UKBAد پناه غوښتنې درخواستونه د بٌالبٌلو الرو الندې څٌړى .د پناه غوښتنې ځٌنې غوښتنلٌكونه په ګړندۍ توګه تر نظر الندې نٌول
كٌږي UKBA .به له لومړۍ مركې وروسته  ،كومه چې د پلټنې مركه نومول كٌږى ،دا فٌصله وكړي چې ستاسو له درخواست سره څه
ډول معامله وكړي .كه چٌرې تاسو اړتٌا ورته ولرئ نو د ژباړن ٌا ترجمان بندوبست به هم وكړاى شً .تاسو كوالى شئ د نارٌنه او ٌا
هم ښځٌنه ژباړن غوښتنه وكړئ ،كه تاسو دې ته ترجٌح وركوئ.

د پلټنې په مركه كې څه پٌښٌږي؟
د دې مركې مقصد دا دې چې  UKBAستاسو د شخصً تفصٌالتو او روغتٌا په اړه او داچې تاسې څرنګه برٌتانٌې ته داخل شوئ او د
هغه غٌرقانونً فعالٌتونو په اړه ابتداًٌ پوښتنې ترسره کول دي کوم چه ممکن تاسو ترسره کړي وي .دوى پدې اړه چې ولى د پناه
غوښتنه كوئ او بٌرته خپل اصلً هٌواد ته نشً ستنٌدالی .هغوی باٌد له تاسو څخه د پناه اخٌستلو د علت په اړه تفصٌلً پوښتنې ونه
كړي .د هغه معلوماتو ډٌرۍ برخه چه د پلټنې د مرکې په ترڅ کې ٌی وړاندي کوی به ستاسو څخه د پناه غوښتنې په مرکه کې هم
وغوښتل شً او که چٌري د دغه دواړو مرکو معلومات سره ٌوشان نه وي ،د هغه په اړه به ستاسو څخه وضاحت وغوښتل شً.

شخصً تفصٌالت او اسناد
ستاسو د ژوند ملګری او ٌا هم ماشومان باٌد ستاسو سره په مرکه کې موجود وي ترڅو د هغوی په اړه معلومات ستاسو په غوښتنلٌک
کې موجود وي .ممکن مرکه ډٌر وخت ونٌسً نو که چٌري کوالی شً د ځان سره خواړه او اوبه راوړي.
 UKBAبه معلومه کړي چه تاسو کره او معتبر اسناد لري او پر هغوی باندي ستاسو هغه نوم او ملٌت لٌکل شوی دي چه تاسو برٌتانٌا
ته داخلٌدو په وخت کارولً وو .دغه اسناد ممکن پاسپورټ او ٌا هم د هوٌت پٌږندنې نور اسناد وي .که چٌري تاسو د خپل هوٌت په
اړه هٌڅ ډول اسناد نلري نو د هغه د علت په اړه تر ممکن حده پوره وضاحت ورکړي.
د پلټنې د مركې په بهٌر كې به  UKBAستاسو د ګوتو چاپونه او ستاسې ٌو عكس واخلً ،كوم چى به ستاسو د غوښتنلٌك ثبتونى كارت
( )Application Registration Card - ARCباندې ولګول شً .ستاسو د کورنی ټولو غړو ته به  ARCورکړل شً .د دا كارت
ثابتوى چې تاسو ٌو پناه غوښتونكى ٌاست او که چٌري تاسو له دې نه د خدمتونو په الس ته راوړلو كې ،لكه مالً مرستې ،كار
اخٌستلى شئ .كه له تاسو سره تر الس الندې كسان وي ،د مثال په توګه ستاسو د ژوند ملګرې او ٌا ماشومان کوالی شً د دغه کارټ
څخه په اونٌز ډول د پٌسو د اخٌستلو لپاره ګټه واخلً ،هغوى باٌد له تاسو سره دې مركې ته ٌو ځاى الړ شً ترڅو د دوى تفصٌالتو ته
هم ستاسو په غوښتنلٌك كې ځاى وركړاى شً .په ځٌنو قضٌو كې به UKBA ،ونه شى كړاى چې تاسو ته د  ARCكارت دركړي .د
هغه په ځاى به تاسو ٌو معٌاري د منلو لٌك ( )Standard Acknowledgment Letter – SALتر السه كړئ چې ستاسو د پناه
غوښتنې تصدٌق كوي.
اكثره پناه غوښتونكً ٌو لٌك ترالسه كوي چې د  IS96په نوم ٌادٌږي .د دې معنى دا وي پداسې حال كې چې چارواكً ستاسې د پناه
غوښتنلٌك په اړه فٌصله كوي تاسو ته په موقتً ډول په برٌتانٌه كې د اوسٌدلو اجازه دركړاى شوى ده ،او له تاسو څخه توقع كٌږى چې
په دې موده كې په منظم ډول سره د راپور وركولو ٌو مركز ته ورشئ.

له كوم ځاى نه راغلى ٌاست
د پلټنې په مركه كې به چارواكً داهم وڅٌړي چې كه كوم بل هېواد ،برٌتانٌه نه ،باٌد مسوولٌت ولري چې ستاسې د پناه غوښتنې
غوښتنلٌك وڅېړي؛ د مثال په ډول ،دا كٌداى شى له دې امله وي چې تاسو د كوم بل هېواد له الرې سفر كړى دى ،او  UKBAفكر
كوي تاسو كوالى شول هلته د پناه غوښتنه وكړئ.

اٌا د غوښتنلٌك په اړوند مو ژر پرٌكړه كٌداى شً؟
كه چارواكً دا فٌصله وكړي چې دوئ ستاسې د غوښتنلٌك په اړوند ژر پرېكړه كوالى شً نو بٌا به ستاسو غوښتنلٌك ممکن د ژر
پرٌكړې د كړنالرې سره سم تر څٌړنې الندې ونٌول شً .كه قضٌه داسې وي ،كٌداى شً چارواكً تاسې هارمونډز ورت د اٌستنې
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مركز (( )Harmondsworth Removal Centreكه تاسو سړى ٌاست) ٌا ٌا رلز ووډ د اٌستنې مركز ( Yarl’s Wood Removal
( )Centreكه تاسې ښځه ٌاست) واستوي ترهغه چې ستاسې د قضٌې په هكله بشپړه پرېكړه وشً؛ كه تاسو له دغو مركزونو نه په ٌوه

كً توقٌف شوي ٌئ ،نو باٌد قانونً وكٌل دركړاى شً مګر ستاسو د پناه غوښتنې د غوښتنلٌك په اړه به ډٌر ژر پرېكړه وشً .البته،
ټول هغه كسان چې قضٌې ٌى ډٌر ژر فٌصله كٌږي ،نه توقٌف كٌږي.
د اشخاصو ځانګړې طبقه لکه امٌندوارې مٌرمنې ،معلول او معٌوب کسان ،هغوی چه جدي عقلً او روانً ستونزې لري ،د قاچاق او
تاوترٌخوالً متضررٌن او ماشون د چټکې پرٌکړې لپاره مناسب او مستحق نه پٌږندل کٌږي .که چٌري دغه موارد ستاسو په اړه صدق
کوی ژر ترژره پدې اړه د خپل قانونً وکٌل سره خبرې وکړي.

أٌا تاسو د پناه غوښتنې غوښتنه هر څومره ژر چې ممكنه وه  ،كړې ده؟
 UKBAبه دا وګوري چې آٌا تاسو برٌتانٌې ته د رارسٌدو سره سم او هر څومره ژر چې ممكنه وي د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلٌك
وركړى دى او كه نه .كه ځواب ‘نه’ وي ،نو كٌداى شً چې تاسې د هستوګنځً اوٌ/ا نور د ژوند لګښتونو لپاره حكومتً مرستې تر
السه نه كړاى شئ .د زٌاتو معلوماتو لپاره چې څرنګه د پناه له پاره مالتړ په اړوند غوښتنلٌك وركړئ ،هغه رساله چې دپنا ه غوښتن
ېمرست ېلپار ه غوښتنلً كنومېږي وګورئhttp://languages.refugeecouncil.org.uk .

سربېره پردې ،احتمال لري دا الندې څه د پلټنې په مركه كې پٌښ شً:
• تاسو ته باٌد د  UKBAد مسوول ،چې د دوسٌې د مدٌر ( )case ownerپه نوم ٌادٌږي ،نوم او د ټٌلٌفون تفصٌالت دركړاى شً،
څوك چې به له پٌل نه تر پاٌه ستاسو د پناه غوښتنې دغوښتنلٌك مسوولٌت په غاړه ولري.د دوسٌې مدٌر له تاسو سره د مركې كولو او
ستاسو د غوښتنلٌك په اړه د پرٌكړې مسولٌت په غاړه لري .د دوسٌې مدٌر تاسو او ستاسو د وكٌل لپاره د اړٌكو نٌولو مركزي شخص
دى.
• د قانونً وكٌل د ترالسه كولو ترتٌبات فرق كوي .كٌداى شً تاسو ته د ٌوه قانونً وكٌل د اړٌكو تفصٌالت او نٌټه دركړاى شً تر
څو له هغه سره وګورئ ،او ٌا هم كٌداى شً تاسو ته د قانونً وكٌالنو ٌو لست دركړاى شً تر څو له هغوى سره اړٌكې ونٌسئ.
• تاسو ته باٌد د پلټنې مركې د ٌادښتونو ٌوه كاپً دركړاى شً.
• چارواكً به درته وواًٌ چې د پېژندنې (‘ )’inductionلپاره ورشئ تر څو غوره معلومات در كړي چې د پناه غوښتنې په پروسه پوه
شئ او تر هغه چې په برٌتانٌه كې ٌاست خپل حقونه او مسوولٌتونه وپٌژنئ.
د  UKBAچارواكً په قانونً توګه موګلف دي چه په  15ورځو كې د هغو اسانتٌاو په هكله (لكه مالً مرستې او هستوګنځى) چې
تاسو ٌې مستحق ګڼل شوي ٌاست خبر در كړي .همدا رنګه دوى به د هغو غٌر دولتً موسسو په هكله چې تاسو به د سال لپاره ورسره
تماس ولرئ معلومات دركړي او د هغو موسسو تفصٌالت به هم در كړي چې پناه غوښتونكو ته قانونً مشورې وركوي.

د پناه غوښتنې په مركه كې څه پٌښٌږي؟
د پلټنې له مركې نه وروسته به د  UKBAچارواكً له تاسو وغواړي په ٌوه اوږده مركه كې برخه واخلئ چې دپناه غوښتنې الملونه در
څخه وپوښتً .دا خورا مهمه ده چې تر مركې مخكې له ٌوه قانونً استازي سره د كتلو هڅه وكړئ .همدا راز كه تاسې ژباړونكً ته
اړتٌا لرئ باٌد په مركه كې د ژباړونكً د موجودٌت غوښته وكړئ .كه تاسً دا غوره ګڼئ چې د ٌوې ښځً ٌا نارٌنه لخوا مركه درسره
وشً ،تاسً د هغې غوښته هم كوالى شئ .دغه مرکه تاسو ته تر ټولو مهم فرصت او موقع ده چه وضاحت ورکړي ولً برٌتانٌا ته
راغلً ٌاست او نشً کوالی بٌرته خپل اصلً هٌواد ته ستانه شً .په مركه كې دا ډېره غوره ده چې څومره كوالى شئ د خپلې پناه
غوښتنې په اړوند مفصل معلومات وركړئ .نور اضافً شواهد او ثبوتونه مثالً طبى رٌكارډ ٌا د ورځپانې راپورونه د هغو پېښو په
هكله چې ستاسو په هېواد كې درته پېښ شوي ،باٌد وسپارئ .دا ډېره مهمه ده هغه معلومات او ثبوتونه چې تاسوچارواكو ته وركړي،
ٌو بل سره توپٌر ونلري او ستاسې د غوښتنې مال تړ وكړي .تاسې باٌد دلته په برٌتانٌه ٌا بل ځاى كې د خپلې كورنۍ په اړه معلومات
وركړئ ،كوم چې كٌداى شً په اٌنده كې ستاسې ٌا د هغوى لخوا په وركړل شوٌو غوښتنلٌكونو باندې اغٌزه وكړي.
زٌات احتمال لري چې ستاسو قانونً استازى د پناه غوښتنې په مركه كې برخه وانخلً ( د قانونً مشورې په اړوند د زٌاتو معلوماتو
لپاره  5م مخ وګورئ) .كه د مركې په جرٌان كې قانونً استازى حاضر نه وي نو له چارواكو څخه غوښتلى شئ چې مركه د ټېپ د
الرې ثبت كړي .كه د ټېپ له الرې د مركې ثبت كول غواړئ ،نو تر مركې  24ساعته وړاندې دوى ته خبر وركړئ .كه له مركې
وروسته تاسو دا فكر كوئ چې له تاسو نه كوم اړوند معلومات پاته شوې دي ،تاسو باٌد خپل قانونً استازي ته هرڅومره ژر چې كٌداى
شً خبر وركړئ .ستاسو قانونً استازى د پناه غوښتنې مرکه څخه وروسته ٌواځې  ۵ورځې وخت لري چې اضافً اړوند معلومات ٌا
شواهد وسپاري.
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توقٌف او راپور وركول
د  UKBAچارواكً دا واك لري چې ٌو پناه غوښتونكى د دوى د پناه غوښتنې د پروسې په هره مرحله كې توقٌف كړي خو باٌد وښاًٌ
چې ستاسو توقٌف ضروروي دى .زٌاتره وخت ،چارواكً هغه خلك توقٌف كوي چې دوى فكر كوي وبه كوالى شً د هغوى د پناه
غوښتنې د غوښتنلٌكونو په اړه ډٌر ژر فٌصله وكړي او ٌا كٌداى شً فكر وكړي چې دا كسان به له دوى سره تماس و نه لري .كه
چارواكً وغواړي تاسې توقٌف كړي ،دوئ باٌد لٌكلى خبر دركړي چې ولې تاسې توقٌف كوي .كٌداى شً تاسو په هغه پرېكړه
اعتراض وكړلٌشئ .تاسو باٌد قانونً سال ترالسه كړئ تر څو دخپل خالصون په هكله بحث وكړئٌ .وه موسسه چې د كډوالۍ توقٌف
شوٌو لپاره ضمانت (ضامن) ( )Bail for Immigration Detainees- BIDبلل كېږي ٌا د لٌدونكو ډله څوك چې توقٌف شوٌو خلكو
سره ګوري ،كوالى شً معلومات دركړي چې څرنګه د خپل خالصون لپاره بحث وكړئ .لطفا ً د  BIDوٌبځاى په
 http://www.biduk.orgكې وګورئٌ .ا  020 7247 3590ته تلٌفون وكړئ.
له اكثرو هغو پناه غوښتونكو څخه ،چې توقٌف شوي نه وي ،غوښتل كٌږي چې په منظم ډول د راپور وركولو مركز ته والړ شً .كه
تاسو اړ ٌاست چې د راپور وركولو لپاره له  3مٌله زٌاته فاصله سفر وكړئ ،نوكوالى شئ د مرستې غوښتنه وكړئ تر څو د سفركولو
لپاره مصرف دركړاى شً.

كله چې زه پرېكړې ته انتظار باسم څه پېښٌږي؟
تاسو باٌد لكه څرنګه چې چارواكً غواړي هماغسې ټولو مركو ته حاضر شئ .كومې فورمې چې د UKBAچارواكً ٌی تاسو ته
دركړي هغه باٌد ډكې او پر خپل وخت ٌې اړوند ځاٌونو ته وسپارئ .كه دا كار ونكړئ نو معنى به ٌې دا وي چې د UKBAچارواكو
ستاسې پناه غوښتنه ردكړي .ځكه چې تاسو د هغوئ د غوښتنې سره سم چلن ونكړاى شو .دا ډٌره مهمه ده چې په دې ټوله موده كې كه
تاسو خپل آدرس بدل كړئ ،نو باٌد د UKBAچارواكو ته بى له ځنډه خبر وركړئ .تاسو كوالى شئ چې دا كار په خپله وكړئ او ٌا هم
له خپل قانونً استازي نه وغواړئ چې ستاسو له پاره ًٌ هغه ترسره كړي.

كه زما غوښتنه رد شى څه پٌښٌږي؟
د پناه غوښتنې اكثرٌت غوښتنلٌكونه رد كٌږي ،كه څه هم ځٌنې د دغو غوښتنلٌكونو به وروسته د مرافعه غوښتنې په مرحله كې كامٌاب
شً .كه د  UKBAچارواكً ستاسو د پناه غوښتنً غوښتنلٌك رد كړي ،تاسو كوالى شئ چې د هغې خالف مرافعه غوښتنه وكړئ ،كه
څه هم ځٌنې پناه غوښتونكً به وكړاى شً چې ٌواځې له برٌتانٌى څخه د وتلو وروسته د هغې خالف مرافعه غوښتنه وكړي .كه چٌرې
ځٌنې نور دالٌل وي چې ولى باٌد تاسو ته دا اجازه دركړاى شً چې پاته شئ ،لكه تاسو په دې مجبورول چې برٌتانٌه پرٌږدئ ،كٌداى
شً چې ستاسو په بشري حقونو باندې تېرى وى ،دا خبرې باٌد په مرافعه غوښتنه كې ځاى پر ځاى كړاى شً .دا ډٌره مهمه ده چې
تاسو له خپل قانونً استازي سره سم دالسه اړٌكې ونٌسئ تر څو له تاسو سره مرسته وكړي چې مرافعه غوښتنه ثبت كړئ ،ځكه تاسو
به اړ ٌاست چې دا كار په ٌوه محدود وخت كې ترسره كړئ .كه ستاسو غوښتنه رد كړاى شً UKBA ،به دا توقع ولري چې تاسو
هېواد پرٌږدئ.كه تاسو په خپله خوښه والړ نه شئ ،كٌداې شً چارواكً دا هڅه وكړي چې تاسو په زور دې كار ته مجبور كړي.

د اضافً غوښتنو كول
كه ستاسې غوښتنه رد شوې وي ،او تاسې د نورو مرافعه غوښتنو حق نه لرئ ،كوالى شئ پرٌكړه وكړئ چې نوي ٌا اضافً دالٌل
وړاندې كړئ چې تاسو ته ولې باٌد په برٌتانٌه كې د پاتې كٌدلو حق دركړى شً .دا د «اضافً غوښتنو كولو» په نوم ٌادٌږي .دا خورا
مهمه ده چې مخكې تر دې تاسً حقوقً مشوره ترالسه كړئ .اضافً غوښتنې معموالَال ٌوازې په حضوري ډول كوالى شئ.
كه تاسو خپل د پناه غوښتنې لومړنۍ غوښتنلٌك د  2007كال د مارچ له  5مې نٌټې مخكې وركړى وي ،او ستاسو د درخواستً په اړه
بٌاکتنه ترسره شوې اما په بشپړ ډول نه دي تکمٌل شوي تاسو باٌد د مالقات لپاره و وخت نٌولو له الرې د اضافً تسلٌمی غوښتنه
وكړئ ،كوالى شئ د لٌورپول د اضافً غوښتنو څانګې ( )Liverpool Further Submissions Unit – FSUخپلې غوښتنې
شخصاَالوړاندې كړئ .تاسً باٌد  0151 213 2411شمٌرې ته په ټٌلٌفون كولو سره د كتنې وخت وټاكئ .كه تاسې د وخت له اخٌستلو
پرته  FSUته راشئ ،له تاسو سره به ونه لٌدل شً .كه تاسې ژباړن ته اړتٌا لرئ ،باٌد د كتنې وخت د ټاكلو په مهال د هغې ٌادونه
وكړئ.
كه تاسو خپل د پناه غوښتنې غوښتنلٌك د  2007كال د مارچ له  5مې نٌټې وروسته وركړى وي ،له تاسو غوښتل كٌږي چې په خپله
سٌمه كې د منظم راپور وركولو په مرکز کې په وخت د اضافً غوښتنو اقدام وكړئ.
ځٌنې پناه غوښتونكً چې په استثناًٌ معٌارونو برابر وي كوالى شً اضافً غوښتنې د شخصً حضور په ځاى د پستً له الرې
وكړي .ددې لپاره چې معلومه كړئ اٌا پدې ډله كې ٌاست له خپل نٌژدې سٌمه اٌز كډوالو دفتر سره اړٌكې ونٌسئ.
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د پناه غوښتنې جرٌان
دا الندې انځور هغه عمومى الره څرګندوي چې د پناه غوښتنې ٌو غوښتنلٌك ٌى تعقٌبوي .ستاسو كٌداى شً چې بل ډول وي –
مهربانً وكړئ د خپلې قضٌې په اړه د نورو معلوماتو له پاره د سالمشورې له كاركوونكى او ٌا هم قانونً استازي نه پوښتنه وكړئ .
د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلٌك
د پلټنې مركه

د پناه غوښتنې مركه

فٌصله

رد ول

منل كٌدل

منل كٌدل

مرافعه غوښتنه

رد ول

لٌرل كول او ٌا په خپله خوښه بٌرته تګ

قانونً مشوره
تاسو كوالى شئ چې قانونً سال مشوره له قانونً استازي نه ترالسه كړئ .قانونً استازى كٌداى شً چې ځان ته وكٌالن ،قاضٌان،
قانونً مشاورٌن ٌا قانونً استازي وواًٌ .كه چٌرې تاسو پوره پٌسې ونه لرئ مجبور نه ٌئ چې د قانونً مشورې لپاره پٌسې وركړئ.
ستاسو قانونً استازې كوالى شً له دولت نه د ده د قانونً لګښت لپاره د پېسو غوښتنه وكړي  .دا د قانونى مرستو ( )Legal Aidپه
نوم ٌادٌږي.كه تاسو اړتٌا ولرئ قانونً استازې باٌد د ژباړن ترتٌبات ونٌسً.
كه چېرې ستاسو پناه غوښتنه ونه منل شوه او تاسو غواړئ چې د استنٌاف غوښتنه وكړئ اما پري قانونً مرسته متکً ٌاست ،قانونً
استازې كوالى شً ستا سو د قضٌې له پرمخ بولوډډه وكړي كه چٌرې دوى دا احساس كړي چې ستاسو مرافعه غوښتنه د برٌالٌتوب
معقول چانس نه لري .كه چٌرې دا پٌښه شوه او تاسو احساس كړه چې ٌوه قوى دوسٌه لرئ ،كوالى شئ دخپل قانونً استازي په تصمٌم
باندې اعتراض وكړئ ،او د قانونً خدمتونو كمٌسون ( )Legal Services Commissionته عرٌضه وكړئ .ستاسو قانونً نماٌنده
باٌد د عرٌضې فورمه دركړي او درته اوواًٌ چې دا به څنګه وسپارئ .كه په سكاټلٌند كى ژوند كوئ نو هلته قانونً ترتٌبات بل ډول
دي .د سكاټلٌند د كډوالو كونسل ( )Scottish Refugee Councilبه وكوالى شً تاسو ته په دې اړه مشوره دركړي.
د برٌتانٌې په ځٌنو برخوكې ،هغه قانونً نماٌنده ګان كم دي چې دپناه غوښتنې كارونه كوي  .دا پدې معنى چې كٌداى شً تاسو په بله
سٌمه كښې د خپل وكٌل د لٌدلو له پاره اړ ٌاست چې سفر وكړئ .كه تاسې د پناه غوښتنې مرسته تر السه كوئ ،او ستاسو د اوسٌدلو په
سٌمه كى كوم قانونً استازى نه وي ،نو كېداى شً ستاسې وكٌل به تاسو ته د هغه سره د لٌدلو له پاره د سفر كراٌه در كړي.
كه چٌرېتاسو د خپل هستوګنځً په بدلولو سره له هغه ځاى نه چې لومړى مو د پناه غوښتنې مطالبه كړې وه بلې سٌمې ته تللً ٌاست ،
تاسو كوالى شئ د خپل قانونً نماٌنده د بدلولو غوښتنه وكړئ او په خپلې نوي سٌمه كښې بل وكٌل د ځان لپاره وټاكئ ،ځكه د لٌدنې
كتنې لپاره سفر كول كٌداى شً چې ستونزمن وي.
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دا مهمه ده چې تاسو د لوړ خاصٌت قانونً مشورې ترالسه كړئ .ستاسو قانونً استازى باٌد له كومې داسې ٌوې موسسې څخه وي
چې د مهاجرت په قانون كې د قانونً خدمتونو له كمٌسون ( )LSCسره اړٌكې ولري ٌا ٌو مشاور وي چې د مهاجرت د خدمتونو د
كمېشنرۍ له دفتر سره ( )Office of the Immigration Services Commissioner- OISCثبت شوى وي.
دغه موسسې ښاًٌ چى ٌوه او ٌا هم دواړه الندٌنۍ نښې ولري:

تاسو كوالى شئ د  OISCسره دهغو منظور شوٌو موسسو په هكله كومې چې دپناه غوښتنې د قانون په اړه مشورې وركوي تماس
ونٌسئ .ټٌلٌفونٌ 0845 000 0046 :ا د  OISCوٌب پاڼه وګورئhttp://www.oisc.gov.uk :

په انګلٌند او ولز كې قانونً مشوره
د حقوقً مشورې ټولنه ( )Community Legal Adviceپه انګلستان او وٌلز كې د قانونً نماٌنده ګانو لسټ نشروي.
تلٌفونٌ 0845 345 4345 :ا ًٌ له وٌب پاڼې څخه لٌدنه وكړئhttp://www.communitylegaladvice.org.uk :

په سكاټلنډ كې قانونً مشوره
د سكاټلنډ د قانون ټولنه ( )Law Society of Scotlandپه سكاټلنډ كې د د قانونً نماٌنده ګانو لسټ نشروي.
تلٌفون 0131 226 7061 :تماس ونٌسئ ٌا ٌې وٌب پاڼه وګورئhttp://www.lawscot.org.uk :

پۀ شمالً اٌرلنډ كښې قانونً مشوره
د شمالً اٌرلنډ د حقوقً خدمتونو كٌمسون ( )Northern Ireland Legal Services Commissionپه شمالً اٌرلنډ كې د قانونً
استازٌو ٌو لست خپروي .وٌب پاڼه وګورئhttp://www.nilsc.org.uk :
د قانونً استازٌو د پٌداكولو نورې الرې
د پناه مرسته (http://www.asylumaid.org.uk - )Asylum Aid

د مشورې كرخه 020 7354 9264 :د سه شنبې په ورځو د ماسپښٌن له  ۱نه د ماسپښٌن تر  4:00بجو پورى ،پنجشنبه د سهار له
 ۱۰څخه بٌا د غرمې تر  ۱۲:۳۰بجو پورى

د مهاجرت په قانون كښې دكار كوونكو ټولنه (- )Immigration Law Practitioners Association
http://www.ilpa.org.uk

د قانون د مراكزو فدراسٌون (- )Law Centres Federation

http://www.lawcentres.org.uk

آٌا تاسو له خپل قانونً استازي نه خوښ نه ٌاست؟
كه تاسو له خپل قانونى وكٌل نه خوښ نه ٌاست او دا احساس كوئ چې هغوى ستاسو نماٌندګً په ناسم او بد ډول سره كړى ده ،تاسو
كوالى شئ چې د كډوالو د خدمتونو كمٌشنر دفتر ته شكاٌت وكړئ .په دې شمٌره ټٌلٌفون ورته وكړئ  0845 000 0046او ٌا هم د
دوى انټرنٌټ پاڼه وګورئwww.oisc.gov.uk :

په د ې رساله كې معلوما ت د قانو ن بشپړ ه تشرٌح نده بلكه ٌوازې الر ښودنه ده .مهربانى وكړئ ،د مفصلې
مشورې لپاره قانونً مشوره وغواړئ.

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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