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د پناه د مرستې لپاره غوښتنه
ھغه وګړي چې د پناه په لټه کې دي د اصلي مسير ښيګڼې ګټو ادعا څخه محروم او زياتره پناه غوښتونكو ته د كار كولو
اجازه نشته .پۀ استثنائي حاالتو كښې كيدی شي چې تاسې د كار كولو مستحق وګڼل شئ خو پۀ دې اړه تاسو سال تر السه
كولو ته اړتيا لرئ.
كيداى شي د پناه غوښتنې پروسه اوږده شي نو تاسې بايد فكر وكړئ چې ځان به څنګه وساتې .تاسې كوالى شئ د
بريتانيې د سرحدونو ادارې ) (UK Border Agency - UKBAڅخه د مرستې غوښتنه وكړئ UKBA .يوه
حكومتي څانګه ده ،چې لۀ خوارو او بيوزلو پناه غوښتونكو سره د مرستې مسؤليت لري UKBA .د ھستوګنځي او د
خوراك او جامو دواړو لپاره د نغدو پيسو مرسته كوي .كه چٻرې تاسې ھستوګنځى لرئ ،د ساري پۀ توګه لۀ خپلو
ٰ
دوستانو او خپلوانو سره ،نو بيا يوازې د نغدو پيسو غوښتنه كوالى شئ .د نغدو پيسو مالتړ ته ګوزاره
مالتړ ھم وٻئلى
شي.
كه تاسې د ځان سره د مرستې وس نۀ لرئ ،نو د پناه غوښتنې پۀ بھير كښې د پناه د مرستې غوښتنه كوالى شئ .تاسو
کوالی شئ په ھرځای کې د خپلې روانې پناه غوښتنې پرمھال غوښتنه وکړئ .که تاسو ورته اړتيا لرئ نو کوالی شئ په
عين وخت کې د مالتړ غوښتنه وکړئ کله چې د پناه غوښتنه کوئ .نو  UKBAبايد د ھغې وروسته تاسو لپاره موقتي
اوسيدونځای ترتيب کړي.
ځوان وګړي چې د اتلس کالو څخه کم عمر لري :كه چيرې تاسو د  UKBAاو/يا ټولنٻز خدمتونو لۀ لورى د  18كالو نه
كم عمره په توګه ومنل شئ ،او پۀ خپله پناه غواړئ ،نو تاسې لۀ ځائي واكمنۍ څخه مرسته تر السه كوالى شئ.

څوك لۀ  UKBAڅخه د مرستې وړتيا لري؟
كيداى شي تاسې استوګنځي او نغدو پيسو دواړو او يا يوازې د نغدو پيسو مرستې ته اړتيا ولرئ .پۀ دواړو صورتونو
كښې تاسې بايد  UKBAته څو شمير څيزونه ثابت كړئ:





دا چې تاسې د پناه لپاره غوښتنه كړيده او ستاسو غوښتنليك تراوسه ندی ټاکل شوی؛
دا چې تاسې بيوزله ياست )يعني ډٻرې لږې يا ھيڅ پيسې او ھستوګنځى نۀ لرئ(.؛
دا چې برتانيې ته د را رسيدو نه وروسته چې څومره ھم ژر كيداى ٰ
شو تاسې د پناه غوښتنه كړيده؛
دا چې ستاسي عمر له  18كلونو ډير دى.

د "ژر تر ژره عملي كيدو" معنى څۀ ده؟
دا ازميښت ھغه خلكو لپاره وي څوك چې د نغدو پيسو او ھستوګنځي دواړو مرستو ته او ھغه كسان چې يوازې د نغدو
پيسو مرستې ته غوښتنليك وركوي) .كه څه ھم چې د دې نه وړاندې تاسو د ھستوګنځي او د نغدو پيسو مرستې تر السه
كولې او غواړئ يوازې د نغدو پيسو مرستې ئې كړئ( نو  UKBAبه دا الندې ټكې پۀ پام كښې ونيسي:
نوري ژباړل شوي پاڼکۍ په دي ويبپاڼه کې تر السه کوالی
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آيا لۀ را رسٻدو سره سم پۀ دريو ورځو كښې مو د پناه غوښتنه كړيده؛
آيا ھغه حساب چې تاسې د را رسٻدو پۀ ھكله وركړى دى باوري دى

.
د دې معلومولو لۀ پاره چې آيا تاسې 'څومره ژر كيداى شوه’ ،د پناه غوښتنه كړيده  UKBAبه پۀ عادي ډول ھغه
معلومات كاروي چې تاسې ورته د پناه غوښتنې پۀ وخت وركړي وي .كه  UKBAنه شي كولي دا فيصله وكړى چې آيا
تاسو ته مرستې در كړي كه نه ،يا كه دوى دا وګڼي چې تاسې د پناه له پاره ژر غوښتنليك نۀ دى وركړئ ،نو بيا به مو
دوى كرائډون ،ګالسكو يا ليورپول ته د مركې لپاره را وغواړي .كه تاسې  UKBAخبر كړئ چې تاسې كرائډون ته د
تلو لۀ پاره پيسې نۀ لرئ نو بيا كٻداى شي چې ھغوى پۀ ھغه سيمه ايز دفتر كښې د مركې انتظام وكړي چٻرته چې تاسې
استوګنه كوئ .دا ډٻر مھم دي چې تاسې په دي مركه كښې برخه واخلئ كه تاسې غواړئ چې دا ثابته كړئ چې تاسې
مالتړ ته اړتيا لرئ او دا چې تاسې د پناه غوښتنې ليك تر ممكن حد پورې ژر نه ژر ور كړى ٰ
وو.
 UKBAبه ستاسې د مرستې غوښتنه رد نۀ كړي كه النديني حالتونه تطبيقيداى شي:





كه تاسې د داسې يوې كورنۍ غړي يي چې لۀ  18كلو نه كم عمره كوچنيان لري؛
كه تاسې ځانګړې اړتياوې لرئ .د مثال پۀ توګه دماغي يا بدني معيوبتيا؛ كه تاسې ځانكړې اړتياوې لرئ نو
حق لرئ ،چې د ټولنې د پاملرنې تر قانون الندې لۀ خپل سيمه ييزې واكمنۍ څخه د خپلو ضرورتونو غوښتنه
وكړئ .د مشورې يو نھاد يا ستاسو د کورنۍ يو غړی کوالی شي د دې ټاکلو غوښتنه کې ستاسو سره مرسته
وکړي؛
كه تاسې څرګندوالى شئ چې كه حكومت له تاسې سره مرسته ونۀ كړي نو د بشرد حقوقو پۀ اروپايي
تړون ) (European Convention on Human Rightsكښې د وضع شويو قوانينو پر ضد به
تاسو سره غير انساني او سپكاوى چلن شوى وي .دا به معموال ھغه قضيه وي چې تاسو
نيازمند شئ او پرته د پناه مالتړ څخه بې کوره شئ .د دې لپاره چې وګورئ دا پر تاسې
تطبيقيږي كه نه ،تاسې قانوني مشوري ته اړتيا لرئ.

كه تاسې پۀ بريتانيه كښې له پخوا نۀ قانوني ياست او بيا مو پۀ خپل ھيواد كښې د بدليدونكو حاالتو لۀ مخي د پناه غوښتنه
وكړه ،نو  UKBAبه دا ګوري چې آيا تاسې پۀ خپل ړومبي فرصت كښې د پناه غوښتنه كړٻده.

زۀ لۀ  UKBAڅخه د مرستې غوښتنه څرنګه وكړم؟
د دې پاڼې پۀ پاى كښې لست شوي د كډوالو موسسې کوالی شي تاسې سره لۀ  UKBAڅخه د مرستې پۀ غوښتلو كښې مرسته
وكړي .نورې موسسې لكه د وګړو مشاورتي خدمت ) ،(Citizens Advice Serviceيا د كډوالو ډلې به ھم پۀ دې لړ كښې
مرسته وكړي .كه تاسې د ايستنې پۀ مركز كښې بندي ياست او بيا د خپل ضمانت پۀ غوښتنه كښې بريالي شوي ياست ،نو يوه نه يوه
د كډوالو موسسه به تاسې سره لۀ  UKBAڅخه د مرستې پۀ غوښتنه كښې مرسته وكړي.

زۀ استوګنځي او د نغدو پيسو مرستې ته اړتيا لرم
تاسې كوالى شئ استوګنځي او د نغدو پيسو د مرستې غوښتنه پۀ يو وخت وكړئ .كه چيرته تاسې د استوګنې لۀ پاره څۀ
ځاى نۀ لرئ تر څو چې تاسې كومې يوې فيصلې ته انتظار كوئ چې آيا تاسې لۀ  UKBAڅخه د مرستې اخيستو وړ
ياست UKBA ،به تاسې د پناه غوښتنې په مھال د ګومارنې او استخدام پۀ يو مركز يا ړومبني استوګنځي كښې ځاى پر
ځاى كړي .ړومبني استوګنځى ھغه ځاي دي چيرته چې پناه غوښتونكو ته د لنډې مودې لپاره ھستوګنځى او خوراك يا
نغدې مرستې وركول كيږي
 UKBAدا مني چې ماته ھستوګنځى راكړي.
كه  UKBAدا فيصله وكړي چې تاسې د مرستې اخيستو وړ ياست ،نو دوى به عموما َ لندن نه بھر او پۀ جنوب
ختيځ انګلينډ كښې استوګنځي ته ستاسې د تګ چارې برابرې كړي UKBA .دې پروسې ته ٫تيت و پرک وای.
ستاسو د تيت و پرك كيدلو استوګنځى به عموماْ ستاسي د ړومبني استوګنځي په سيمه كې وي UKBA .تاسې
ستاسو د خوښې ځاى ته نۀ شي بيوالى ،خو ھغوى به ستاسې طبي اړتياوې او شخصي حاالت پۀ پام كښې نيسي.
مخكښې تر دې چې تاسې د  UKBAاستوګنځي ته والړ شئ ،معلومات به دركړل شي چې تاسې به پۀ كوم ځاى
كښې اوسيږئ ،څنګه به د نغدو پيسو مرسته تر السه كولى شئ او پۀ خپل نوي ځاى كښې د څۀ ډول ستونزې پۀ
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صورت كښې به لۀ چا سره تماس ونيسئ UKBA .به ستاسو اوسيدنځای ته سفر ترتيب او د ھغې لګښت به
ورکړي.
زۀ به څۀ ډول ھستوګنځى تر السه كړم؟
 UKBAبه عموما ً يو ګډ كور يا فليټ ته تاسو بوزي .كوم خلك چې دا ځايونه لري ،ھغوى مالكان بلل كيږي .ھغوى به
تاسې ته كټ بستره ،د پخلنځي لومړنۍ سامان دركړي او د ھغوى دا مسؤليت دى چې تاسې سره پۀ ساحه كښې خدمتونه
تر السه كولو او تماس نيولو كښې مرسته وكړي.دوى به د دې خبرې پخلى كوي چې تاسې سيمه ييزو ډاكټرانو،
ښوونځيو او/يا پوھنځيو ته رسٻدنه لرئ .ستاسې مالك دا مسؤليت لري چې د دې خبري ډاډ وكړي چې ستاسې استوګنځى
پۀ ښۀ حالت كښې دى .كه تاسې د خپل استوګنځي پۀ اړه يا ځائي خدمتونو ته د رسٻدنې پۀ اړه څۀ ھم اندٻښنې لرئ نو پۀ
دې اړه به د خپل مالك سره يا د خپل ځائي يو درٻد خدمتونه ) (One Stop Serviceسره اړيكې ونيسئ .مھرباني
وكړئ او په ياد ولرئ چې كيداى شي له تاسو نه وغوښتل شي له داسي يو كس سره خپل استوګنځى شريك كړئ چې
تاسو يي نه پيژنئ.
زۀ د  UKBAپۀ استوګنځي كښې د څومره مودې پورې پاتې كيداى شم؟
 UKBAلۀ تاسې نه تمه لري چې تر ھغه وخت پورې د ھغوى پۀ استوګنځي كښې پاتې شئ تر څو ،د تلو اجازه دركړي .كه چرې
تاسې لۀ اجازې پرته استوګنځى پرٻښود ،نو  UKBAكولى شي ستاسې مرسته او استوګنځى بيخي بند كړي .كه تاسې غواړئ چې د
 UKBAلۀ استوګنځي څخه والړ شئ او لۀ بل چا سره و اوسٻږئ ،نوتاسې بايد د دغه قسم بدلون پۀ باب  UKBAته خبر ور كړئ.
تاسې تر ھغه وخته پورې پۀ دى استوګنځي كښې پاتې كيداى شئ ،تر څو چې  UKBAستاسو د پناه غوښتنې پۀ ھكله پرٻكړه
وكړي .كله چې  UKBAتاسې ته د دريځ ،اجازه در كړي نو ستاسې سره به د  UKBAمرسته  28ورځې وروسته بنده شي .د دې
مطلب دا چې تاسې بايد پۀ  28ورځو كښې دننه ووځئ.

آيا  UKBAبه لۀ ما سره مرسته وكړي كوم وخت چې زۀ خپله غوښتنه تعقيبوم؟
ھو .كه چيرې  UKBAستاسې د پناه غوښتنه رد كړي مګر تاسې د ھغوى د وخت د ننه خپلھې مرافعه غوښتنھې كړې
وي نو تاسې كوالى شئ خپل استوګنځى كښې و اوسيږئ او مرستې به ھم تر السه كوئ.
که زما غوښتنه ردشي نو آيا  UKBAبه ما حمايه کړي؟
که تاسو د  ١٨کالو څخه کم عمر اړوند ماشوم لرئ ،نو ستاسو مالتړ بايد دوام ومومي حتی که ستاسو غوښتنه ھم
ردشوي وي.
که تاسو د  ١٨کالو څخه کم عمر اړوند ماشوم نلرئ او د استيناف نور حقوق نلرئ نو  UKBAبه ستاسو د پناه غوښتنې د ردٻدو
نه  21ورځې وروسته ستاسې مرسته بنده كړي.
خو بيا ھم تاسې كولى شئ د 4مې برخې د مرستې ) (Section 4 supportلۀ پاره غوښتنه وكړئ .مھرباني وكړئ د
پناه غوښتنې مالنړ شراكت) (Asylum Support Partnershipپاڼكۍ آيا تاسې بيوزلې او د پناه د پروسې پۀ پاى
كښې ياست؟ٰ .په دې ويب پاڼه  www.refugeecouncil.org.ukکې وګورئ .او يا كه تاسي په سكاټلند كې ژوند
كوئ ،د سكاټلند د كډوالو كونسل ) (Scottish Refugee Councilپاڼكۍ د ۴برخي د مرستي په نوم وګورئ .ستاسې
قانوني سالكار يا نږدې د كډوالو موسسه د غوښتنليك پۀ لړ كښې تاسې سره مرسته كوالى شي.

زۀ يوازې د نغدو پيسو مرستې ته اړتيا لرم
كه تاسې د استوګنځي لپاره كوم بل ځاى لرئ ،لكه دوستانو او خپلوانو سره ،نو كوالى شئ لۀ  UKBAڅخه يوازې د
نغدو پيسو د مرستې غوښتنه وكړئ .دا كيداى شي څو اوونۍ وخت غواړي څو  UKBAد غوښتنې پۀ ھكله پرٻكړه
وكړي .په دې موده كې ھيڅ ډول مرسته نه وركول كيږي ،او د  UKBAمخكينې پيسي ھم نشته .كه  UKBAدا ومنله
چې تاسې ته د نغدې پيسې مرسته در كړي ،نو النديني به پيښ شي:
 .1د دې تائيدولو لپاره چې تاسې د نغدو پيسو د مرستې اخيستو حق لرئ  UKBAبه تاسې ته يو ليك در واستوي.
 .2دوى به تاسې ته بيړني مالتړ سند در كړي چې ورته انتقالي نخښه وايي .دغه يوازي د لږ وخت لپاره باوري
وي .تاسې د دې پۀ بدل كښې لۀ پوسته خانې څخه پيسې تر السه كوالى شئ.
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 .3كه تاسې د خپل غوښتنليك د ثبتوونې كارت ) (Application Registration Card - ARCلرئ ،نو تاسې
به د مخصوصې پوسته خانې څخه د دغه كارت پۀ ښودلو سره پۀ منظمه توګه خپلې پيسې تر السه كولى شئ.
كوم چې ھغه شركت دى چې تاسې ته پيسې دركوي ،به تاسې ته د تائيدولو خط در وليږي چې تاسې بايد كومې
پوسته خانې ته والړ شئ.
كه تاسې د خپلو نغدو پيسو د مرستې پۀ لړكښې څۀ پوښتنه لرئ ،يا د كومې ستونزې سره مخ شئ ،نو د  UKBAد
مرستې كرښې ته پۀ  .0845 602 1739باندې ټٻليفون وكړئ او يا ھم تاسو ته تر ټولو نيژدي د يو دريد خدمتونه له
دفتر څخه ليدنه وكړئ .مھرباني وكړئ او په ياد ولرئ چې دا د ھغو خلكو لپاره راجع كيږي چې استوګنځي او نغدې
پيسې دواړه ترالسه كوي.
كه ټوكن يا  ARCلۀ ما څخه ورك شي ،څۀ به پيښ شي؟
كه چٻرته ټوكن يا  ARCلۀ السه وركړئ يا يې درنه څوك پټ كړي نو تاسې بايد د غال شوي يا ورك شوي ټوكن او پۀ
اړه پوليس ته راپور وركړئ چې دا ډول نوي ټوكن يا نوى  ARCتر السه كړئ .تاسې اړ ياست چې د ثبوت په ARC
توګه د پوليس ليكل شوى راپور د جرم د مراجعې نومره ،د پوليس د مامور نوم او د ماموريت نوم د ثبوت پۀ توګه تر
السه كړئ .تاسې بايد چې د پوليس راپور  UKBAته پۀ دې نومره  020 8633 0653يا سکاټلينډ کې په 0870
 336 9233باندې فاكس كړئ يا خپل ځايي )يو دريد خدمتونه( سره اړيكې ونيسئ
.
ھمدارنګه كه غواړئ ھغه پوسته خانه چې ور څخه پيسې اخلئ ،بدله كړئ ،يا د سره د  ARCپيسو اخيستلو پۀ اړوند
ستونزې لرئ ،بايد د د  Sodexoمرستې كرخې ته پۀ  01276 687 099باندې ټٻليفون وكړئ .كه پۀ انګليسي نۀ
ګړٻږئ ،بايد لۀ يو ژباړن يا لۀ يو دوست څخه مرسته وغواړئ چې پۀ ټٻليفون كولو تاسې سره مرسته وكړي.
زما حاالت بدل شوي دي
كه ستاسې حاالت بدل شو او استوګنې ته اړتيا لرئ په بيال بيا نغدو پيسو ته نوكوالى شئ پۀ وروسته پړاؤ كښې د
استوګنې غوښتنه وكړئ .د دې لۀ پاره تاسې خپل نږدې د كډوالو موسسې سره د مرستې لپاره تماس ونيسئ
.

 UKBAما سره بله كومه مرسته كولى شي؟
مورنۍ تاديه
تاسې كوالى شئ د نوي زٻږيدلي ماشوم لپاره د  UKBAڅخه د مورني بخشش غوښتنه وكړئ .دا يو وختي تاديه 300
برتانوي پونډ وي او پۀ ټوكن سره كيږي .ليكل شوي غوښتنه بايد د ماشوم لۀ زيږيدو نه يوه مياشت وړاندې يا لږ تر لږه
د زيږديدنې نه دوه اوونۍ وروسته تر سره شي .تاسې بايد د ماشوم د زيږيدنې متوقع ورځ ثبوت يا د زيږيدنې بشپړ
تصديق نامه شامله كړئ .ھغه ماشومان چې برتانيې ته د را رسيدو نه درې مياشتې وړاندې يا لۀ درې مياشتو كمه موده
كښې زيږيدلى وي ھم د مورنۍ تاديه اخيستو حق لري .لطفا ً دا خبره ياده وساتئ چې ھغه څوك چې د  4برخې مالتړ تر
السه كوي يوازي  250پونډه د ټوکن سره ترالسه کوي.
د اميندوارو ښځو او ماشومانو لپاره پيسې
ھغه اميندوارې ښځې او كورنۍ چې لۀ يو كلن تر درې كلن ماشومان لري او لۀ  UKBAڅخه مرسته اخلي ،پر UKBA
د مرستې سربيره اضافي  3برتانوي پونډ نور ھم تر السه كوي .لۀ يو كال څخه د كم عمر كوچنيانو ته پۀ اوونۍ كښې 5
برتانوي پونډ ھم وركول كيږي .دا تاديه د ھغو لۀ پاره ھم شته چې د  4برخې مالتړ تر السه كوي.
د پناه او د غوښتنې د مركې لپاره سفر
كه تاسې مرسته تر السه كوئ نو  UKBAبه ستاسې د پناه اوغوښتنې د مركې لپاره د تګ را تګ لګښت تاديه كوي.
تاسې د خپل سفر د خرڅ پۀ اړه د مرستې لۀ پاره غوښتنه كولى شئ .ستاسې ځائي د )يو دريد خدمتونه( د دې غوښتنې په
كولو كښې تاسې سره مرسته كولى شي.

نور معلومات
څۀ به پيښ شي كه  UKBAما سره مرسته كول رد كړي يا زما د مالنړ پريښودو باندې وګواښل شم؟
كه  UKBAتاسې سره مرسته كول رد كړي نو تاسې حق لرئ د مرستې د مل غوښتنه وكړئ .خو تر څو چې
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ستاسې د غوښتنې پۀ ھكله پرٻكړه نۀ وي شوئې تاسې حق نۀ لرئ لۀ  UKBAڅخه مرسته تر السه كړئ .د ھغه پناه
غوښتونکو لپاره د استيناف ھيڅ حق شتون نلري ،د چا مالتړ چې د پناه غوښتنې نه درلودلو پراساس رد شوی
٫څومره ژر چې په مناسب ډول عملي وي.
په ھرصورت ،که تاسو مالتړ السته راوړئ او  UKBAتاسو ته خبر درکړي چې ستاسو مالتړ به بيرته واخيستل شي نو
ممکن تاسو حق ولرئ چې د استيناف غوښتنه وکړئ او ستاسو مالتړ به دوام وکړي کله چې استيناف وغواړئ .د پناه
مالتړ استيناف په اړه نورو معلوماتو لپاره ،مھرباني وکړئ په  www.asaproject.org.ukکې د پناه مالتړ استيناف
پروژې معلوماتو پاڼې ) (Asylum Support Appeals Projectوګورئ.
زۀ سفر كولى شم؟
تاسې پۀ برتانيه ) (UKكښې دننه سفر كولو كښې آزاد ياست ،خو كه تاسې د  UKBAپۀ استوګنځي كښې اوسيږئ ،نو بيا
اجازه نۀ لرئ چې پۀ يو ځل تر  7ورځو او شپو او يا پۀ  6مياشتو كښې د  14ورځو او شپو څخه زيات پرله پسې بھر
پاتې شئ .كه غواړئ چې د خپل استوګنځي څخه لرې والړ شئ بايد خپل مالك ته خبر وركړئ.
تر ھغه چې زما د پناه غوښتنې پۀ ھكله پرٻكړه نۀ ده شوې ،نو زه كار كوالى شم؟
د يوه پناه غوښتونكي پۀ توګه تاسې اجازه نۀ لرئ چې كار وكړئ .خو كه تاسې د خپلې پناه غوښتنې پۀ ھكله د لومړۍ
پرٻكړې لپاره تر يو كال زيات انتظار كوئ نو كوالى شئ د كار كولو د اجازې اخيستو لپاره غوښتنه وكړئ .ستاسو
مدافع وكيل به پۀ دې لړ كښې مرسته كوالى شي .د پناه غوښتنې پروسې پرمھال تاسو رضاكارانه كارونه كولى شئ ،چې
د يو مھارت زده كولو لپاره غوره الره ده .دا كار بايد چې اصالً رضاكارانه وي ،او عوض كې يې پيسې نه وركول
كيږي .كه تاسې رضاكارانه كار كوئ ،نو د سفر او ډوډۍ لګښت به دركول كيږي.
مھمه يادونه:
كه ستاسې حاالت بدل شي ،د ساري پۀ توګه كه چيرته تاسې سره د كورنۍ يو غړى يو ځاى شي ،يا خپله پته بدله كړي،
يا غواړئ چې د مورنۍ تاديه غوښتنه وكړئ نو كه ممكن وي بايد د ھغې پۀ ھكله  UKBAته لۀ پيښيدو مخكې خبر وړ
كړې .تاسې بايد  UKBAته پۀ ليكلى بڼه خبر وركړئ ،چې ستاسې په حاالتو كې څه بدلون راغلى دى ..مھرباني وكړئ
د خپل ليك يو نقل ځان سره وساتئ .د كډوالو الندې فھرست شوي نږدې موسسې لۀ تاسې سره پۀ دې لړ كښې مرسته
كوالى شي.

د  UKBAد مرستې او سال سرچينې
د كډوالو اژانسونه لكه د څو فرھنګيزه سرچينو مركز ) ،(Multi-Cultural Resource Centreد انګلينډ شمال
كډوالو خدمت ) ،(North of England Refugee Serviceد كډوالو كړنى ) ،(Refugee Actionد كډوالو
كونسل ) ،(Refugee Councilد سكاټلينډ د كډوالو كونسل ) ،(Scottish Refugee Councilاو د ويلش د كډوالو
كونسل ) ،(Welsh Refugee Councilھغه غوره موسسې دي چې لۀ پناه غوښتونكو سره كومك او سال سنبالوي.
دوى دا ګڼي چې پناه غوښتونكي كډوال دي او لۀ دوى سره بايد د تفاھم او د عزت وړ چلن وشي .دا موسسې ھم پۀ يو
ځاي پۀ برتانيه كښې پۀ بيالبيلو سيمو كښې پناه غوښتونكو ته د استوګنځي ،نغدو پيسو ،مرستې ،د پناه غوښتنې روغتيا او
نورو ګټورو معاملو سال او خبرتيا د خپل يو درٻد خدمتونه لۀ الرې سنبالوي .دوى لۀ حكومت نه جال او آزاد دي .د دغو
موسسو كار كوونكي به تاسو ته پۀ زړه پورې مشورې در كړي .خو مھرباني وكړئ دا ياد ولرئ چې دوى نۀ شي كولى
پرٻكړه بدله كړي كومه چې د حكومتي څانګو لۀ اړخه شوئې وي .نورې موسسې لكه د وګړو مشاورتي خدمت ،سيمه
ييزې سال ،يا د كډوالو ډلې تاسې ته وړيا سال او خبرتيا در كولى شي.
)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
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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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