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آٌا تاسو ډېر غرٌب او د پناه غوښتنې پروسې په پاى كې ٌاست؟
آٌا د برٌتانٌې د سرحدونو ادارې ( )UK Border Agency - UKBAستاسو د پناه اخٌستلو غوښتنلٌك نه دى منلى؟ آٌا په خپله پناه
غوښتنه كى برٌالى شوى نه ٌاست؟ كه تاسى د دولت په مرسته باندى متكى ٌاست – د برٌتانٌې د سرحدونو اداره ( - )UKBAنو
 UKBAبه ستاسو مرسته بنده كړى وى .كله چى پناه غوښتونكى دپناه لۀ پاره د غوښتنى كولو نور حق ونه لرى ،د  UKBAلخوا دوى
د مخكنٌو پناه غوښتنكو په نوم سره پٌژندل كٌږى.
په عادى ډول،چارواكً له تاسو نه توقع لرى چى په خپله خوښه برٌتانٌا پرٌږدى ،او ٌا به دوى په ٌوه ډول سره تاسو وباسى .كه
 UKBAونشى كړاى تاسو له برٌتانٌى نه ژر وباسى ،نوكٌداى شى تاسو خپل استوګنځى او مالى مالتړ له السه وركړى.
كه چٌرى موضوع داسى وى ،تاسو كوالى شى چى له  UKBAڅخه د ډٌر محدود مالتړ لپاره چى د  4لمبر برخى مرسته
( )Section 4 supportپه نوم ٌادٌږى ،غوښتنه وكړى .دا مرسته اساسا ً د هغو مخكنٌو پناه غوښتونكو لپاره ده چى ماشومان نه لرى.
هغه پناه غوښتونكى چى تر  18كلنۍ نه الندى ماشومان ولرى ،د هغوى سره باٌد د برٌتانٌى تر پرٌښودلو پورى مرسته وشً.

د  4لمبر برخى مرسته څه شى دى؟
كه تاسو د  4لمبر برخى د مرستې لۀ پاره وړتٌا لرى ،نو  UKBAبه ستاسو ته په خپله سمبالونكى استوګنځى او د ٌ Azureو كارت
ستاسو د خوړو او ضرورت وړ ابتداٌى سامان لكه د نظافت ساتلو موادو لپاره دركړى .تاسې به نغدې پٌسې ترالسه نكړئ .ستاسې د
هرې اونۍ د مالتړ پٌسې چه  ۳۵.۳۹پاونډه د نفر پرسر دي ،به ستاسې د  Azureپه كارت كې اضافه كړى شً .د  Azureكارت
كوالى شئ په مشخصو مغازو كې ،په ګډون د  Asdaاو  Tescoوكاروئ چې د اړتٌا وړ ابتداًٌ شٌان ،د بٌلګې په توګه خواړه ،د
نظافت او پاكۍ ساتلو مواد واخلئ .د  Azureد پٌسو وركولو د كارت په اړه د نورو معلوماتو لپاره هغه رساله وګورئ چې عنوان ًٌ
دى "د  4لمبر برخې مرستې د  Azureد پٌسو وركولو كارت" او په پته ترالسه كٌداى شً.
http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/summary.htm#26

امكان لرى چى له لندن نه بهر په كومه ٌوه سٌمه كى به استوګن شى او تاسې ته به ٌوازې ٌو ځل د استوګنځً وړاندٌز وشً او كه
چٌرې تاسې دا وړاندٌز په هر دلٌل چې وي رد كړئ UKBA ،كٌداى شً ستاسې مرسته ودرويٌ .واځى په استثناٌى قضٌو كى ،هغه
پناه غوښتونكى چى د  4لمبر برخى په اساس مرسته ورسره كٌږى ،كٌداى شى چى د كورنى غړو سره نژدى ځاى ته ولٌږدول
شى.ډٌر احتمال لرى چى تاسو به خپل استوكنځى له نورو كسانو سره شرٌك كوى .كه چٌرى داسى كوم استثناٌى دالٌل موجود وى
چى وښاٌى ولى شراكت ستاسو لپاره مناسب نه دى ،دا دالٌل باٌد په لٌكلى ډول سره  UKBAته وسپارل شى.

د  4لمبر برخى مرستې د ترالسه کولو لپاره معٌار څه شى دى؟
 UKBAد پرٌكړى لپاره ډٌر سخت او دقٌق معٌار لرى ،تر څو دا معلومه كړى چى آٌا تاسو ته د  4لمبر برخى مرسته دركړى او كه
نه؟ د دى شراٌطو لومړى ٌى دا دى چى تاسو د  ۱۴ورځو په ترڅ کې د غربت په مرحله او ٌا هم د  ۱۴ورځو په ترڅ د فقر او
غرٌبی په لور روان ٌاست ،چى د هغى معنى دا ده چى تاسو او ستاسو ماشومان د اوسٌدو مناسب ځای نلری /اوٌ/ا دا امکان نلرى چى
اړٌن توکً لکه خواړه پرى وپلورى .تاسو به اړ ٌاست چى دا خبره روښانه كړى چى تر اوسه مو خپل ځان څه ډول سمبال كړى وه
او همدارنګه ښاٌى چى د دى خبرى د ثبوت لپاره ځٌنى شواهد هم وړاندى كړى.

نورى رسالى په الندى وٌب ساٌټ كى شته دىhttp://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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همدا راز تاسو باٌد وښاٌى چى له الندى شراٌطو نه كم له كمه يو ٌى ستاسو په اړه صدق كوى:
 .1تاسو باٌد د برٌتانٌې د پرٌښودلو په هڅه كى ٌاست او ٌا ځان ته داسً شراٌط برابر كړئ چې تاسې هلته دا كار كوالى شئ.
ٌ .2ا دا چى تاسو نشى كوالى چى برٌتانٌا پرٌږدى ځكه چى فزٌكى معٌوبٌت او ٌا هم بل طبی المل په وجه خپل هٌواد ته نشى
ستنٌدلى ،د بٌلګى په توګه ناروغٌتا او ٌا د امٌندوارى پۀ وروستٌو ورځو كښې.
ٌ .3ا تاسو درخواست كړى او اجازه دركړى شوى چى د عدلى بٌا كتنى لپاره سترى محكمى ( )High Courtته والړ شى او د
 UKBAلخوا د خپلى پناه غوښتنى د نه منلو (رد كٌدلو) په اړه عرض وكړى .په ٌاد ولرى چى په سكاټلٌند كى .تاسو ٌوازى اړ ٌاست
وښاٌى چى د عدلى بٌا كتنى غوښتنه مو كړى ده .همدا رنګه تاسو كٌداى شً له  UKBAسره د استازٌتوب ناتصفٌه شوي قضًٌ
ولرئ ،لكه د پناه غوښتنې تازه غوښتنه.
ٌ .4ا ونشى كړاى چى سفر وكړى ځكه چى د بٌرته ستنٌدو لپاره خوندى الره نشته .د  UKBAله خبرى سره سم ،په اوس وخت كى
هٌڅ داسى كوم هٌواد نشته چى د هغى په اړه دا استدالل ومنل شى .ستاسې قانونً استازى ٌا د ٌو درٌد خدمتونو
( )One Stop Serviceمشاور كوالى شً تاسو ته وواًٌ چې دا بدل شوي وي.
ٌ .5ا دا چى د استوګنځى وركول ضرورى دي تر څو ستاسو د بشرى حقوق تر پښو الندى نشى .د بٌلګى په ډول ،كه تاسواضافً
استازٌتوب تسلٌم کړی وي اما د هغه په اړه تراوسه غور نه دي شوی،او د پناه غوښتنې ٌو تازه غوښتنلٌک چه په دى غوښتنلٌك كى
شته معلومات ستاسو له اصلى غوښتنلٌك سره توپٌر ولرى او هغه پخوانی معلومات بٌا نه دي پکې تکرار شوي ،نو د 4لمبر برخى
مرسته باٌد چى ومنل شى.
 UKBAد  4لمبر برخى مرستې لپاره دهر غوښتنلٌك انفرادى وړوالى په پام كى نٌسى او له تاسو به پوښتنه وكړى چى خپل مستند
مدارك او شواهد وښاٌى چى ولى نشى كولى خپل هٌواد ته ستانه شى او ٌا سفر وكړى .دا كٌداى شى چى د كوم ډاكټر نه ٌو لٌك وى
چى څرګند كړى ولى تاسو سفر نشى كوالى او ٌا هم لٌكل شوى ثبوت ولرى چى تاسو په ستره محكمه كى د بٌا كتنى اجازه لرى.

د  4لمبر برخى مرستې لپاره زه څرنګه غوښتنه وكړم؟
د  ASF1څخه په ګټه اخٌستلو د هغه پناه غوښتونكى چى د  4لمبر برخى مرستې لپاره غوښتنه كوى ،د غوښتنلٌك دوه ډوله فورمى
شته دى .غوښتنلٌک چه تاسو ٌی د UKBAپه وٌب پاڼه ترالسه کوالی شً :د  4لمبر برخې مرستې لپاره د غوښتنلٌك فورمې په
الندې پته موندالى شئ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/support/apply/section4/ :
د خپل سٌمه ٌٌز ٌو درٌد خدمتونو سره اړٌكى ونٌسى او دوى به تاسو ته مشوره دركړى چى له كوم فورمى نه ګټه واخلى او له تاسو
سره به د وړ او مناسبى فورمى په تكمٌل كولو كى مرسته وكړى .د ٌو درٌد خدمتونو سالكار به ستاسو د غوښتنلٌك فورمه د كتنى
لپاره  UKBAته ولٌږى او د پرٌكړى په اړه به تاسو ته خبر دركړى .دوى همدا رنګه كولى شى چى تاسو ته د نورو مرستو په اړه
چى كٌداى شى اړتٌا ورته ولرى ،معلومات دركړى ،د بٌلګى په توګه ،ستاسو د استوګنى له ځاى نه د راپور وركولو تر مركز پورى د
سفر كولو لګښتونه.
د نورو معلوماتو لپاره چې تاسو ته تر ټولو نٌژدي د ٌو درٌد خدمتونو دفتر څانګه پٌدا كړئ ،د دې رسالې وروستۍ برخه وګورئ.
د ٌو درٌد خدمتونو نه پرته ،ستاسو قانونى استازى ،ځاٌى قانونى مركز ،د وګړو مشوره ( )Citizens Adviceاو ٌا د كډوالو ټولنو
ادارى هم كولى شى چى له تاسو سره د  4لمبر برخى مرستې لپاره په درخواست كولو كى مرسته وكړى.
هٌله كٌږى په ٌاد ولرئ چى د  UKBAلخوا دهغۀ لٌك ترالسه كولو سره سم چى ستاسو مخكٌنى مرستو د پاى ته رسٌدلو خبر دركوى،
تاسو له پۀ كار دي چى د  4لمبر برخى مرستې غوښتنه وكړئ.
تاسى باٌد د غوښتنلٌك فورمه السلٌك كړى چى دا ثابته كړى تاسو د  4لمبر برخى مرستې دالس ته راوړلو په شراٌطو او اصطالحاتو
پوهٌږئ:
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 4لمبر برخى مرستې كى ابتداٌى استوګنځى شامل دى.
 UKBAبه عموما ً له لندن څخه بهر د استوګنځى بندوبست وكړى په "قطعً ډول" ٌ ،عنى دا چى كٌداى شى تاسو بٌا ځاى پر
ځاى شى ،تر څو چى خاص شراٌط موجود وى چى وښاٌى ولى باٌد تاسو په لندن كى استوګن شى.
تاسو باٌد د ٌاد کمک څخه د ګټې اخٌستلو لپاره همدا ډول ټول اړٌن شراٌط پوره کړی او  UKBAبه په منظم ډول سره دا
څٌړى چى آٌا تاسو اوس هم د  4لمبر برخى مرستې وړ تٌا لرى او كه نه.
که چٌري تاسو د هغه شراٌطو چه د  4لمبر برخى مرستى ترالسه کولو لپاره اړٌن دي د راپور ورکولو او نورو غوښتنو په
ګډون په ٌوه شرط کې هم پاتً راشً او چارواكً له تاسو څخه د وړ معلوماتو غوښتنه وكړى ،ممکن دغه مرسته ستاسو
څخه وګرځول شً ،تاسو ته ښاٌى چى دا ډول غوښتنه پرځاى كړئ.
تاسو توافق وکړی چه خپل ټول مالً معلومات شرٌک کوي او  UKBAته اجازه ورکوي چه د مالً معلوماتو په ګډون
معلوماتو ته الس رسی پٌدا کړي او ستاسو د شمولٌت او د فساد په ډاګه کولو لپاره خپله پلټنه ترسره کړي.
كه چٌرى ستاسو غوښتنلٌك ومنل شى UKBA ،به د ٌو څو ورځو په موده كى تاسو ته استوګنځى پٌدا كړى او تاسو ته به د
سفر ټكټ در ولٌږى چې خپل نوى استوګنځى ته سفر وكړئ شئ.
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د  4لمبر برخى الندى به د څومره وخت لپاره له ما سره مرسته كٌږى؟
 UKBAبه په منظم ډول سره د  4لمبر برخى مرستې لپاره ستاسو وړتٌا والى څارى .دوى به ګورى چى آٌا ستاسو حاالت بدل شوى
دى او كه نه او دا چى آٌا اوس هم تاسو لۀ پاره د برٌتانٌى د پرٌښودلو په الر كى خنډونه شته او كه نه.

كه چٌرى د  4لمبر برخى لپاره زما غوښتنلٌك و نه منل شى نو څه به پٌښ شى؟
كه چٌرى  UKBAد  4لمبر برخى مرستې لپاره ستاسو غوښتنلٌك ونه منى ،تاسو حق لرى چى د نه منلو په خالف عرض وكړى او
ٌو درٌد خدمتونه به له تاسو سره په عرض كولو كى مرسته وكړى .تاسو به اړ ٌاست چى خپل عرض په ډٌر لنډ وخت كى وسپارى-
معموال د  UKBAد پرٌکړه لٌک وروسته د  ۵کاري ورځو په ترڅ کې.
كه ستاسو وضع له هغه وخته چى د ورورستى ځل لپاره مو د  4لمبر برخى مرستى غوښتنه كړى وه ،بدله شوى وى ،كوالى شى بٌا
غوښتنه وكړى .همدا رنګه كه چٌرى د خپلى پناه غوښتنى په مالتړ كى نوى ثبوت لرى ،كوالى شى بٌا غوښتنه وكړى UKBA .به دا
خبره وڅٌړى چى تاسى په رښتٌا هم غرٌب ٌاست كه نه او له تاسو به پوښتنه وكړى چى څه ډول مو وكړاى شول تر اوسه پورى خپل
ژوند پرمخ بوزى.

آٌا بله مرسته شته؟
كه تاسو فزٌكى ٌا د زده كړى ستونزى،د اورٌدلو ٌا لٌدلو نمګړتٌا ،ذهنى روغتٌاٌى ستونزې ٌا مزمنه ناروغى لرى ،نو تاسو ته پۀ كار
دي چى وګورى كه چٌرى تاسو كوالى شى له ځاٌى رسمى مقام د ټولنٌزو ( )social servicesخدمتونو له څانګى څخه مرسته
ترالسه كوالى شى .تاسو ٌا ستاسو پرځای بل كس باٌد له ځاٌى مقام ټولنٌزو خدمتونو څانګى څخه د ټولنى (كمٌونٌټى) پاملرنى اړتٌاو
د ټاكنې لپاره پوښتنه وكړى.
كه چٌرى تاسو د نورى غوښتنى د حق نه لرلو سره ،د خپلى پناه غوښتنى پروسى په وروستى پړاو كى ٌاستٌ ،ا ستاسو د  4لمبر
برخى مرسته رد شوى وى ،او ستاسو د خپلى مرستى لپاره هٌڅ هم نه لرى ،تاسو كوالى شى له خٌرٌه موسسو څخه مرسته وغواړى.
په ځٌنو قضٌو كى ،ځاٌى ټولنٌزى موسسى لكه د كډوالو ټولنه (كٌمونٌټى) ٌا عقٌدتى ډله ښاٌى تاوده خواړه ،خوراكى پارسلونه ،د
تشناب مواد ٌا كالى در له در كړى.
د دى لپاره چى پوه شى كومى خٌرٌه موسسى په دى ډول سره مرسته كوالى شى ،له ډٌر نژدى ٌو درٌد خدمت ،د سور صلٌب
( )Red Crossځاٌى دفتر ،دوګړو مشوره ٌا ځاًٌ مشاورتً مركزڅخه پوښتنه وكړىٌ .ا د اړٌكو نٌولو تفصٌالت له ځاٌى كتابتون
څخه و پوښتى .ستاسو ځاٌى رسمى مقام ښاٌى ٌو خدمت چمتو كړى وي چې د هغو پناه غوښتونكو سره چى په دى طرٌقه غرٌب
شوى دى ،مرسته وكړى.

ٌو درٌد خدمتونه
د كډوالو خٌراتً ادارې لكه د شمالً انګلٌنډ د كډوالو خدمت ( ،)North of England Refugee Serviceد كډوالو كړنً
( ،)Refugee Actionد كډوالو كونسل ( ،)Refugee Councilد سكاټلٌنډ د كډوالو كونسل ( ،)Scottish Refugee Councilاو د
وٌلش د كډوالو كونسل ( )Welsh Refugee Councilهغه اساسً ارګانونه دي چې د پناه غوښتونكو او كډوالو سره مرسته كوي او
هغوى ته سال مشوره وركوي .دا ارګانونه د استوګنځً ،خوراك او پوښاك مرستو ،پناه غوښتنې ،روغتٌا او نورو مسالو په اړه د
برٌتانٌې په بٌالبٌلو منطقو كې د هغوى د ٌو درٌد خدمتونو له الرې معلومات او سال مشوره وركوي.
تاسو په خپله سٌمه كې د ٌو درٌد خدمتونو د دفتر د اړٌكو تفصٌالت دلته موندالى شئ:
http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/services.htm

تاسو ګرفتار شوي او د ضمانت لپاره ٌوې پتې ته اړتٌا لری
که چٌري تاسو د مهاجرت په بندخونه کې ٌاست او د ضمانت د غوښتنلٌک په موخه مٌشت ځای ته اړتٌا لری تاسوکوالی شی د ۴
لمبر ضمانت غوښتنلٌک فورم څخه په ګټه اخٌستلو د  ۴لمبر مرستې لپاره خپله غوښتنه مطرح کړیٌ ،اد فورم د  UKBAپه وٌب پاڼه
په الندي پته موجود دي:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/asylum/section_4_bail_application_1.pdf

که چٌري تاسو په بندخونه کې ٌاست دا مهمه ده چه تاسو ثابت کړي چه ناداره ٌاست او د  ۴لمبر مرستو د ترالسه کولو لپاره پورته
ذکر شوي شراٌط پوره کوالی شً ترڅو تاسو د  ۴لمبر مرستې د ترالسه کولو مستحق وپٌږندل شً.
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تاسو کوالی شً د ضمانت فورم د ټکولو په اړه ال زٌات معلومات د بندخونې د مراجعٌنو ډلو څخه ترالسه کړی
http://www.aviddetention.org.uk/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=5
. باندي د مهاجرت د بندٌانو د ضمانت څخه ترالسه کړیwww.bid.org او ٌا هم

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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