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درخواست براى دريافت حمايت مخصوص پناھجويان
پناھجويان نمیتوانند درخواست بھرهمندی از مزايای رفاھی اصلی را داشته باشند و بيشتر پناھجويان اجازه کار
ندارند .در شرايط استثنائى ممكن است استحقاق کار کردن داشته باشيد ولى الزم است درباره اين مسئله مشورت
بجوييد.
چون فرايند پناھندگی ممكن است طوالنى شود ،ممكن است الزم باشد درباره نحوه تأمين معاش زندگى خود فكر کنيد.
ممكن است واجد شرايط درخواست براى دريافت حمايت از سازمان امور مرزی بريتانيا )(UK Border Agency
باشيد UKBA .اداره دولتى متصدى حمايت از پناھجويان تنگ دست است UKBA .مى تواند ھم مسكن فراھم کند و
ھم حمايت نقدى جھت غذا و پوشاك تأمين کند .اگر مسكن داشته باشيد ،مثالً نزد دوستان و اقوام ،مى توانيد فقط
تقاضاى حمايت نقدى کنيد .حمايت نقدى ھمچنين "حمايت معاش" ناميده مى شود.
اگر قادر به تأمين معاش خود نيستيد ،مى توانيد درخواست دريافت حمايت پناھندگی را در ھر زمانى در خالل فرايند
رسيدگی به درخواست پناھندگی خود ارائه کنيد .اگر چنين قصدی داشته باشيد ،میتوانيد درخواست دريافت حمايت را
ھمزمان با درخواست پناھندگی ارائه کنيد .در آن صورت  UKBAترتيب اسکان موقت شما را خواھد داد.
جوانان زير  18سال :اگر توسط  UKBAو/يا تأمين اجتماعی زير  18سال شناخته شويد ،و شخصا ً درخواست
پناھندگی داده باشيد ،از شوراى شھر خود حمايت دريافت خواھيد کرد.

چه کسى واجد شرايط دريافت حمايت از  UKBAاست؟
ممكن است ھم مسكن و ھم حمايت نقدى نياز داشته باشيد ،يا ممكن است فقط به حمايت نقدى نياز داشته باشيد .در ھر
صورت ،بايد چيزھاى زيادى را به  UKBAثابت کنيد:
•
•
•
•

اينكه درخواست پناھندگى شما ثبت شده است و ھنوز درباره درخواست شما تصميمی گرفته نشده است
اينكه تنگدست ھستيد )به معنى اينكه اصالً پول نداريد يا پول بسيار ناچيزى داريد و مسکن نداريد(
اينكه "به محض امكان عملى معقول" پس از ورود به بريتانيا درخواست پناھندگى داده ايد
اينکه بيش از  18سال داريد

منظور از "به محض امكان عملى معقول" چيست؟
اين آزمون شامل حال افرادى مى شود که ھم براى مسکن و ھم برای حمايت نقدى درخواست می دھند و افرادی که
برای حمايت نقدی صرف درخواست می دھند )حتى اگر قبالً حمايت مسكن و حمايت نقدى دريافت مى کرديد و مايلند
آن را به حمايت نقدى صرف دريافت کنند(  UKBAموارد زير را مد نظر قرار خواھد داد:
ساير جزوات ترجمه شده در وبسايت  www.refugeecouncil.org.ukدر دسترس ھستند
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•
•

اينكه آيا ظرف سه روز پس از ورودتان درخواست پناھندگى داده ايد؛
اينكه آيا گزارشى که درباره ورودتان مى دھيد باورکردنى و قابل اعتماد ھست.

معموالً  UKBAاطالعاتى را که شما ھنگام درخواست پناھندگى به آنھا مى دھيد استفاده خواھد کرد تا تعيين کند آيا
در واقع ”به محض امكان عملى معقول“ درخواست داده بوديد .اگر  UKBAنتواند تصميم بگيرد که آيا به شما حمايت
اعطا کنند يا خير ،يا اگر تصور کند که به موقع درخواست پناھندگى نداده بوديد در آن صورت شما را جھت يك
مصاحبه به کريدون ،گالسکو ،يا ليورپول دعوت خواھند کنند .اگر به  UKBAاطالع دھيد که استطاعت پرداختن
ھزينه سفر را به کريدون نداريد ،در آن صورت آنھا ممكن است ترتيب بدھند که مصاحبه در دفتر محلى آنھا واقع در
محل زندگى شما صورت بگيرد .اگر مى خواھيد ثابت کنيد که به حمايت احتياج داريد و اينكه ”به محض امكان
عملى معقول“ درخواست پناھندگى داده بوديد ضرورى است که در اين مصاحبه شرکت کنيد.
اگر شرايط زير صدق کند UKBA ،از اعطای حمايت به شما سر باز نخواھد زند:
•
•
•

اگر عضو خانواده اى باشيد که فرزندان زير  18سال دارند؛
اگر نيازھاى ويژه ،مثالً ناتوانى جسمى يا ذھنى ،داشته باشيد؛ اگر نيازھاى ويژه داشته باشيد ،واجد شرايط
نيازسنجى توسط شوراى شھر خود بر اساس قانون مراقبت از اقليتھا ھستيد .يکی از سازمانھای مشاوره يا
يکی از بستگان شما میتواند شما را برای ارائه درخواست نيازسنجی ياری کند.
اگر بتوانيد نشان دھيد در صورتى که دولت به شما حمايت اعطا نكند به نحوى که پيمان اروپايى حقوق بشر
تعيين کرده در معرض رفتار غيرانسانى و تحقيرکننده قرار خواھيد گرفت .اين وضعيت معموالً زمانی پيش
میآيد که بدون بھرهمندی از حمايت ويژه پناھجويان مفلس و بیخانمان شده باشيد .برای اين که ببينيد مشمول
اين کمکھا ھستيد يا خير ،ممکن است به مشاوره حقوقی نياز داشته باشيد.

اگر قبالً به صورت قانونى در بريتانيا بوديد ،و سپس به خاطر تغيير شرايط در کشورتان ،درخواست پناھندگى داده
ايد UKBA ،بررسى خواھد کرد که آيا شما در اولين فرصت ممكن درخواست پناھندگى داده ايد يا خير.

چگونه مى توانم براى دريافت حمايت  UKBAدرخواست دھم؟
سازمانھاى پناھندگان مندرج در پايان اين جزوه میتوانند به شما کمك کنند که براى دريافت حمايت ،به UKBA
درخواست دھيد .ساير سازمانھا مانند سرويس مشاوره شھروندان ) (Citizens Advice serviceمحلى يا گروھھای
پناھندگان نيز ممكن است بتوانند در اين مورد کمك کنند .اگر در يك مرکز جمع آورى بازداشت ھستيد ،و با تقاضاى
شما جھت آزادى به قيد ضمانت موافقت شود ،يكى از سازمانھاى پناھندگان مى تواند به شما کمك کند تا درخواست
حمايت به  UKBAبدھيد.

من به مسكن و حمايت نقدى نياز دارم
مى توانيد ھمزمان براى مسكن و حمايت نقدى درخواست بدھيد .اگر جايى براى زندگى نداريد در حالى که منتظر
تصميمى ھستيد در مورد اينكه آيا واجد شرايط حمايت  UKBAھستيد يا خير UKBA ،وقتی تقاضای پناھندگی می
دھيد شما را در يك مرکز معارفه يا در يك مسكن مقدماتى جاى مى دھد .مسکن مقدماتی جايی است که پناھجويان به
 UKBAبرای دريافت مسکن مقدماتی شما را به صورت موقت اسکان می يابند و غذا يا کمک نقدی به آنھا داده می
شود.
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 UKBAموافق است مرا اسكان دھد
اگر  UKBAتشخيص بدھد شما واجد شرايط دريافت حمايت ھستيد ،ترتيبی خواھند داد شما را به يک محل سكونت،
که معموالً خارج از لندن و جنوب شرقى بريتانيا قرار دارد منتقل کنند UKBA .اين روند را پخش/پراکنده سازی
مینامد .محل پخش/پراکنده سازی شما معموالً در ھمان ناحيه ای قرار دارد که مسکن مقدماتی شما قرار دارد .نمى
توانيد انتخاب کنيد  UKBAشما را کجا بفرستد ،ولى آنھا نيازھاى جسمى و شرايط فردى شما را بايد در نظر بگيرند.
قبل از اينكه به مسكن  UKBAخود نقل مكان کنيد ،اطالعاتى درباره جايى که زندگى خواھيد کرد ،نحوه دريافت
حمايت نقدى ،و شخص مورد تماس در محل جديد در صورت داشتن مشكالت ،دريافت خواھيد کرد UKBA .مقدمات
سفر به مسکن را فراھم کرده و ھزينه آن را خواھد پرداخت.
چه نوع مسكنى دريافت خواھم کرد؟
نوع مسكنى که  UKBAشما را به آنجا منتقل خواھد کرد معموالً خانه يا آپارتمان مشترك خواھد بود .اشخاصى که
اين مكانھا را اداره مى کنند صاحبخانه ناميده مى شوند .آنھا به شما تختخواب و مالفه و وسايل اصلی آشپزخانه مى
دھند و مسؤول کمك به شما براى تماس و استفاده از خدمات در ناحيه خود ھستند .آنھا کسب اطمينان مى کنند که شما
به يك پزشك ،مدارس و کالج ھاى شھر دسترسى داريد .صاحبخانه شما مسئول است که اطمينان کسب کند مسكن شما
در وضعيت مناسب تعميراتى قرار دارد .اگر در مورد مسكن خود يا در مورد دسترسى به خدمات محلى نگرانى داريد
اين مسئله را با صاحبخانه يا مرکز خدمات متمرکز محلى ) (One Stop Serviceخود در ميان بگذاريد .لطفا ً به
خاطر داشته باشيد که ممکن است از شما خواسته شود با کسی ھم خانه شويد که نمی شناسيد.
چه مدت مى توانم در مسكن  UKBAاقامت کنم؟
 UKBAاز شما توقع دارد در مسكنى که برايتان فراھم مى کند باقى بمانيد مگر اينكه به شما اجازه نقل مكان بدھد.
اگر مسكن خود را بدون اجازه ترك کنيد ،ممكن است تأمين حمايت و مسكن براى شما را به طور کلى قطع کند .اگر
مايليد از مسكن تحت پوشش  UKBAخود خارج شويد و نزد کس ديگرى اقامت کنيد ،بايد درباره چنين تغييرى به
 UKBAاطالع دھيد .مى توانيد تا وقتى در مسكن بمانيد که  UKBAدرباره تقاضاى پناھندگى شما تصميم بگيرد .اگر
 UKBAبه شما وضعيت اعطا کند ،حمايت  UKBAشما پس از  28روز پايان خواھد يافت .معنايش اينست که شما
بايد ظرف  28روز از مسكن خود خارج شويد.

اگر درخواست تجديد نظر در مورد پناھندگى خود را پيگيرى کنم آيا  UKBAاز من حمايت خواھد کرد؟
بله .اگر  UKBAدرخواست پناھندگى شما را رد کند ولى در محدوده زمانى آنھا تقاضاى تجديد نظر کرده باشيد،
مى توانيد ھمچنان در مسكن خود بمانيد و باز ھم حمايت دريافت خواھيد کرد.
اگر درخواست تجديد نظر من رد شود آيا  UKBAاز من حمايت خواھد کرد؟
اگر فرزندان تحت تکفل زير  18سال داشته باشيد ،حتی در صورت رد شدن درخواست تجديد نظر ،حمايت از
شما ادامه خواھد يافت.
اگر فرزندان تحت تکفل زير  18سال نداشته باشيد و ديگر حق تقاضاى تجديد نظر نداشته باشيد 21 ،روز پس از
اينكه تقاضاى پناھندگى شما به صورت نھايى رد شده باشد  UKBAحمايت شما را قطع خواھد کرد
.
ً
ھر چند ،ممكن است بتوانيد براى دريافت حمايت ماده  (Section 4 support) 4درخواست بدھيد .لطفا به جزوه
مشارکت حمايت پناھندگان ) (Asylum Support Partnershipبه نام ”آيا تنگدست ھستيد و در پايان فرايند
پناھندگى قرار داريد؟“ در وبسايت  www.refugeecouncil.org.ukيا اگر در اسکاتلند زندگی می کنيد به جزوه
حمايت "ماده  "4شورای پناھندگان اسکاتلند نگاه کنيد .مشاور حقوقى شما يا نزديك ترين سازمان پناھندگان ممكن
است بتواند در مورد درخواست به شما کمك کند.
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من فقط به حمايت نقدى نياز دارم
اگر جاى ديگری براى اقامت داريد ،مثالً نزد دوستان و خويشاوندان ،مى توانيد فقط براى حمايت نقدى به
 UKBAدرخواست دھيد .ممکن است چند ھفته طول بكشد تا اينكه  UKBAدرخواستی را مد نظر قرار دھد .در
خالل اين دوره ھيچ حمايتی داده نخواھد شد و ھيچ پرداخت معوقه صورت نمی گيرد .اگر  UKBAموافقت کند به
شما حمايت نقدى بدھد ،موارد زير بايد رخ دھد:
 UKBA .1به شما نامه اى خواھد فرستاد و تأييد مى کند که شما واجد شرايط دريافت حمايت نقدى
ھستيد.
 .2به شما بن ھاى خريد موقتى به نام کوپن کمک اضطراری خواھد داد .اين کوپنھا فقط مدت کوتاھى
اعتبار دارند .مى توانيد آنھا را در دفتر پست با پول نقد عوض کنيد.
 .3اگر کارت ثبت درخواست ) (Application Registration Card - ARCخود را داشته باشيد ،بايد
بتوانيد مقررى منظم خود را با ارائه کارت خود در دفتر پست تعيين شده دريافت کنيدSodexo .
شرکتى که مقرريھا را مي پردازد به شما نامه اى خواھد داد که در آن تعيين مي کند به چه دفتر
پستى بايد مراجعه کنيد.
اگر سؤالى درباره حمايت نقدى خود داشته يا دچار مشكالتى شده باشيد بايد با راھنماى تلفنى  UKBAبه شماره
 0845 602 1739تماس بگيريد يا به نزديک ترين مرکز خدمات متمرکز خود مراجعه کنيد.
لطفا ً توجه داشته باشيد که اين موضوع به افرادی مربوط است که ھم کمک نقدی و ھم مسکن دريافت می کنند.
اگر کوپن يا کارت خود  ARCرا گم کنم چه اتفاقى مى افتد؟
اگر کوپنھا يا کارت  ARCخود را گم کرده باشيد ،يا کسى آن را از شما دزديده باشد ،الزم است گم شدن يا دزدى
را به پليس گزارش کنيد تا اينكه بتوانيد کوپنھاى جديد يا يك کارت  ARCجديد دريافت کنيد .بايد مدرك کتبى از
گزارش پليس با شماره ارجاع جنايى ،نام افسر پليس و کالنتری دريافت کنيد .الزم است گزارش پليس را به
 UKBAبه شماره  020 8633 0653يا  0780 336 9233در اسکاتلند فاکس کنيد يا با مرکز خدمات
متمرکز محلى خود تماس بگيريد.
اگر مى خواھيد دفتر پستى را که از آن مقررى خود را دريافت مى کنيد تغيير دھيد يا اگر مشكالتى در دسترسى
به مقررى خود از طريق کارت  ARCداريد با راھنماى تلفنى  Sodexoبه شماره  01276 687 099تماس
بگيريد .اگر بلد نيستيد انگليسى صحبت کنيد شايد الزم باشد از يك مترجم يا دوستى بخواھيد به شما کمك کند تا
تماس بگيريد.
شرايط من تغيير کرده است
اگر شرايط شما تغيير کند و نياز به مسكن و کمک نقدی نيز داشته باشيد ،مى توانيد در مرحله بعدى براى مسكن
ھم درخواست بدھيد .بايد با نزديك ترين سازمان پناھندگان تماس بگيريد که مى توانند در اين مورد به شما کمك
کنند.

 UKBAچه کمك ديگرى مى تواند به من بكند؟
مقررى زايمان
مى توانيد براى دريافت کمك ھزينه زايمان براى نوزاد به  UKBAدرخواست بدھيد .اين کمك ھزينه تك نوبتى به
مبلغ  300پوند به صورت کوپن است .تقاضاھا بايد به صورت کتبى تا يك ماه قبل از تاريخ احتمالى زايمان ،يا
حداکثر تا دو ھفته بعد از زايمان صورت گيرد .بايد گواھى تاريخ احتمالى تولد ،يا گواھى تولد کامل نوزاد را
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ضميمه کنيد .کودکانى که سه ماه يا آمتر قبل از ورود به انگلستان به دنيا آمده باشند نيز حق دريافت مقررى
زايمان را دارند .لطفا ً توجه داشته باشيد که اين مقررى براى اشخاصى که حمايت ماده  4را دريافت مى کنند فقط
م يتوانند مبلغ  250پوند به صورت کوپن دريافت کنند.
مقررى براى زنان باردار و فرزندان
زنان باردار و خانواده ھاى داراى فرزندان بين يك و سه سال که از  UKBAحمايت دريافت مى کنند واجد شرايط
دريافت  3پوند اضافى عالوه بر مقررى اصلى  UKBAھستند 5 .پوند اضافى در ھفته براى نوزادان زير يك سال
پرداخت مى شود .اين مقرريھا براى اشخاصى که تحت حمايت ماده  4را ھستند نيز قابل دسترس است.
سفر براى مصاحبه ھاى پناھندگى و تجديد نظر
اگر حمايت دريافت مى کنيدUKBA ،ھزينه ھاى سفرتان را براى مصاحبه ھاى پناھندگى و تجديد نظر خواھد
پرداخت .مى توانيد براى کمك به پرداخت ھزينه سفر خود درخواست بدھيد .مرکز خدمات متمرکز محلى شما مى
تواند در مورد اين درخواست شما کمك کند.

ساير اطالعات
اگر  UKBAدرخواست حمايت مرا نپذيرد يا من را تھديد به قطع کمک کند چه اتفاقى مى افتد؟
اگر  UKBAحمايت از شما را نپذيرد ،حق داريد به يك داور حمايت درخواست تجديد نظر بدھيد ،ولى در حالى
که منتظر ھستيد درباره تقاضاى تجديد نظرتان تصميم گيرى شود نمى توانيد ھيچ حمايتى از  UKBAدريافت
کنيد .پناھجويانی که کمک به آنھا به دليل عدم تقاضای پناھندگی در سريعترين زمان ممکن ،قطع شده است ،حق
تقاضای تجديد نظر ندارند.
ھر چند ،اگر شما در حال دريافت کمک باشيد و  UKBAبه شما اطالع دھد که اين کمک قطع خواھد شد ،حق
ارائه درخواست تجديد نظر برای شما محفوظ خواھد بود و حمايت از شما طی دوره رسيدگی به درخواست تجديد
نظر ادامه خواھد يافت.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره تجديد نظر در زمينه درخواست حمايت ويژه پناھندگان به قسمت "طرح
درخواست تجديد نظر در حمايت ويژه پناھندگان" در  www.asaproject.org.ukمراجعه کنيد.

آيا اجازه سفر دارم؟
آزاد ھستيد که در داخل کشور بريتانيا ) (UKسفر کنيد ولى اگر در مسكن  UKBAبه سر مى بريد ،فقط اجازه
داريد ھفت شبانه روز به صورت متوکلى در سفر باشيد يا  14روز شبانه روز در خالل يك دوره شش ماھه در
سفر باشيد .اگر قصد داريد از مسكن خود به سفر برويد بايد به صاحبخانه خود اطالع دھيد.
در حالى که منتظر تصميمى درباره تقاضاى پناھندگى خود ھستم آيا مى توانم کار کنم؟
به عنوان پناھجو معموالً اجازه کار نداريد .اما اگر بيش از يك سال منتظر تصميم اوليه در مورد تقاضاى
پناھندگى خود بوده ايد مى توانيد براى دريافت اجازه کار درخواست بدھيد .مشاور حقوقی شما ممكن است بتواند
در اين مورد به شما کمك کند .در مدتی که درخواست پناھندگی شما در دست رسيدگی است ،مى توانيد کار
داوطلبى به عھده بگيريد که روش خوبى براى يادگيرى مھارتھاى جديد است .اين کار بايد واقعا ً داوطلبى و بدون
دستمزد باشد .اگر کار داوطلبى انجام دھيد ھزينه ھاى سفر و ناھار معموالً پرداخت مى شود.
نکته مھم:
اگر شرايط شما تغيير کند ،مثالً يكى از اعضاى خانواده اتان به شما ملحق شود ،يا نشانى شما عوض شود يا
مايليد براى مقررى زايمان درخواست دھيد ،بايد در صورت امكان قبل از اينكه اين مسئله پيش آيد به اطالع
 UKBAبرسانيد .بايد به  UKBAنامه بنويسيد و به آنھا اطالع دھيد چگونه شرايط شما تغيير کرده است لطفا ً
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نسخه اى از نامه خود را نگه داريد .نزديك ترين سازمان پناھندگان که نامشان در زير درج شده است بايد بتوانند
در اين مورد به شما کمك کنند.

منابع کمك و مشاوره
سازمانھاى پناھندگان مانند مرکز منابع چندفرھنگی ) ،(Multi-Cultural Resource Centreاداره پناھندگان
شمال انگلستان ) ،(North of England Refugee Serviceاقدام پناھندگان ) ،(Refugee Actionشوراى
پناھندگان ) ،(Refugee Councilشوراى پناھندگان اسكاتلند ) ،(Scottish Refugee Councilو شوراى
پناھندگان ويلز ) (Welsh Refugee Councilسازمانھاى اصلى تأمين کننده کمك و مشاوره به پناھجويان ھستند.
آنھا اعتقاد دارند که بايد با پناھجويان و پناھندگان با شناخت و احترام رفتار کرد .اين سازمانھا مشاوره و
اطالعات درباره مسكن ،حمايت نقدى ،پناھندگى ،بھداشت و ساير موضوعات را از طريق دفاتر خدمات متمرکز
) (One Stop Servicesدر نواحى مختلف کشور بريتانيا ارائه مى دھند .آنھا مستقل و جداى از دولت ھستند.
کارآنان در اين سازمانھا کامالً به نفع شما مشورت ارائه مى دھند .ولى لطفا ً توجه کنيد که آنھا معموالً قادر نيستند
تصميمھاى صورت گرفته توسط ادارات دولتى درباره پرونده شما را تغيير دھند .ساير سازمانھا مانند اداره
مشاوره شھروندان ،گروھھاى پناھندگان يا مشاوره محلى نيز مى توانند مشاوره و اطالعات رايگان ارائه دھند.

)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
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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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