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داواکردنی پشتگيری پهناخوازی
ئهو کهسانهی که داوای پهناخوازی دەکهن بۆيان نييه دەستگيرۆيی خۆشگوزەرانی ئاسايی وەربگرن و
زۆربهی پهناخوازان مافی کارکردنيان نيه  .له ھهندێك حاڵهتی تايبهتدا لهوانهيه بشێيت کاربكهيت بهاڵم دەبێت لهو
بارەيهوە ڕێنمايی وەربگريت.
لهبهر ئهوەی پرۆسهی پهناخوازی لهوانهيه کاتێكی زۆر بخايهنێت ،پێويسته بير لهوە بكهيتهوه که چۆن پێداويستييهکانی
ژيانت دابين دەکهيت .ڕەنگه شياوی ئهوە بيت که داوای پشتگيری له دەزگای سنووری شانشينی يهکگرتوو
) (UK Border Agency - UKBAبکهيت UKBA .ئهو دەزگا حکومييهيه که بهرپرسه له پشتگيريی پهناخوازە
بێخانهوالنهکان UKBA .دەتوانێت شوێنی نيشتهجێبوون و پشتگيری پارەی کاشيش بۆ کڕينی خواردەمهنی و جلوبهرگ
دابين بکات .ئهگهر شوێنی نيشتهجێبوونت ھهيه ،بۆ نمونه لهگهڵ ھاوڕێ و خزم و کهسوکار ،دەتوانيت داوای تهنھا کاش
بکهيت .پشتگيری کاش ھهروەھا به 'پشتگيری گوزەرانی ژيان' يش ناسراوە.
ئهگهر ناتوانيت خۆت بهخێو بکهيت ،ئهوا له کاتێکدا که داوای پهناخوازييهکهت لهژێر باس و لێکۆڵينهوەدايه ھهموو کاتێك
دەتوانيت داواکاری بۆ پشتگيری پهناخوازی پێشکهش بکهيت .ئهگهر پێويستيت پێيبێت ،ئهوا دەتوانيت له ھهمانکاتدا که
داوکاری بۆ پهناخوازی پێشکهش دەکهيت داوای پشتگيريش بکهيت UKBA .دوای ئهوە ڕێوشوێن ساز دەکات بۆ
شوێنی نيشتهجێبوونی کاتيی بۆ تۆ.
کهسانی گهنج که تهمهنيان له  18ساڵ کهمترە :ئهگهر لهاليهن  UKBAوە/يان خزمهتگوزارييه کۆمهاڵيهتييهکانهوە
پهسهند بکرێيت وەك کهسێك که تهمهنی له  18ساڵ کهمترە وە خۆت بهتهنھا داوای پهناخوازی دەکهيت ،ئهوا پشتگيری
له دەسهاڵتی خۆجێی ناوچهکهی خۆت وەردەگريت.

کێ شياوی پشتگيرييه له  UKBAەوە؟
ڕەنگه تۆ شوێنی نيشتهجێبوون و پارەی کاشيشت پێويست بێت ،ياخوود ڕەنگه تهنھا پارەی کاشت پێويست بێت .ھهر
جۆرێکيان بێت ،دەبێت چهند شتيك به  UKBAبسهلمێنيت:





که داوانامهکهت بۆ پهناخوازی تۆمار کراوە وە داوانامهکهت ھێشتا دوا بڕياری لهسهر نهدراوە
که تۆ بێخانهوالنهيت )ئهوەش ئهوە دەگهيهنێت که پارەيهکی کهم يان ھيچ پارەت پێنييه و شوێنی
نيشتهجێبوونيشت نييه(
که تۆ 'بهزووترين کات که بتوانيت' دوای ئهوەی که گهيشتوويته شانشينی يهکگرتوو داوات پێشکهش کردووە بۆ
پهناخوازی
که تۆ تهمهنت له  18ساڵ زياترە

ئايا 'بهزووترين کات که بتوانيت' واتای چی دەگهيهنێت؟
ئهم تاقيکردنهوەيه بهسهر ئهو کهسانهدا دەچهسپێت که داوای ھهردوو شوێنی نيشتهجێبوون و پارەی کاش دەکهن وە
ھهروەھا ئهوانهش که تهنھا داوای پارەی کاش دەکهن .کاتيك که داوانامهکهت بۆ تهنھا پارەی کاش ڕەچاو دەکهن
)تهنانهت ئهگهر پێشتريش تۆ شوێنی نيشتهجێبوون و پارەی کاشت وەرگرتبێت و ئێستا حهز بکهيت تهنھا پارەی کاش
وەربگريت(  UKBAئهمانهی خوارەوە ڕەچاو دەکات:
باڵڤۆکی وەرگێڕاوی تر بهردەسته له ناونيشانی www.refugeecouncil.org.uk
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ئاخۆ له ماوەی سێ ڕۆژدا له کاتی گهيشتنتهوە بۆ شانشينی يهکگرتوو داوای پهناخوازيت کردووە؛
ئاخۆ ئهوەی که خۆت باست کردووە سهبارەت به گهيشتنت بۆ ئێرە جێگای باوەڕە.

به شێوەيهکی ئاسايی  UKBAئهو زانياريانهی که تۆ کاتێك داوای پهناخوازيت کردووە داوته بهوان بهکاردەھێنن بۆئهوەی
بڕياری کۆتايی بدەن که ئاخۆ تۆ 'بهزووترين کات که بتوانيت و له چوارچێوەی کاتێکی ماقوڵدا' داوای پهناخوازيت
کردووە .ئهگهر  UKBAنهتوانێت بڕيار لهسهر ئهوە بدات که ئاخۆ پشتگيريت بۆ دابين بکات ،ياخوود ئهگهر پێيان
وابێت که تۆ بهگوێرەی پێويست زوو داوای پهناخوازيت نهکردووە ئهوا بانگھێشتت دەکهن بۆ چاوپێکهوتنێك له کرۆيدن،
گاڵسگۆ يان ليڤهرپووڵ .ئهگهر  UKBAئاگادار بکهيتهوە که ناتوانيت بچيت بۆ کرۆيدن ئهوا ڕەنگه ڕێوشوێن ساز بکهن
بۆئهوەی چاوپێکهوتنهکه له فهرمانگهی ئهو ناوچهيهدا ئهنجام بدرێت که لێی دەژيت .شتێکی بنچينهييه که لهو
چاوپێکهوتنهدا ئامادە بيت ئهگهر دەتهوێت ئهوە بسهلمێنيت که پێويستيت به پشتگيرييه وە تۆ 'بهزووترين کات که
بتوانيت و له چوارچێوەی کاتێکی ماقوڵدا' داوای پهناخوازيت کردووە.
 UKBAئهگهر ئهم ھهلومهرجانهی خوارەوەت بهسهردا بچهسپێت پشتگيرييهکهت ڕەت ناکاتهوە:





ئهگهر تۆ ئهندامی خێزانێك بيت که مناڵی خوار تهمهنی  18ساڵی تێدا بێت؛
ئهگهر خاوەن پێداويستی تايبهت بيت ،بۆ نمونه ،کهمئهندامييهکی دەروونی يان جهستهييت ھهبێت؛ ئهگهر تۆ
خاوەن پێداويستی تايبهت بيت ،تۆ مافی ھهڵسهنگاندنێکی پێداويستييهکان له دەسهاڵتی خۆجێی خۆتهوە
دەتگرێتهوە بهگوێرەی ياسای سهرپهرشتی کۆمهڵگا .ڕێکخراوێکی ڕێنمايی يان ئهندامێکی خێزانهکهت دەتوانن
يارمهتيت بدەن بۆ داواکردنی ئهم ھهڵسهنگاندنه.
ئهگهر بتوانيت ئهوە نيشان بدەيت که تۆ دووچاری مامهڵهی نامرۆڤانه و ئابڕووبهرانه دەبيتهوە ،ھهر وەك له
جاڕنامهی ئهوروپی بۆ مافهکانی مرۆڤدا ھاتووە ،ئهگهر حکومهت پشتگيريت بۆ دەستهبهر نهکات .ئهمه
بهشێوەيهکی ئاسايی کاتێك ڕوودەدات ئهگهر تۆ بهبێ پشتگيری پهناخوازی بێخانهوالنه بيت يان بهبێ
خانهوالنهيی بکهويته سهر شهقام .ڕەنگه پێويستيت به ڕێنمايی ياسايی ھهبێت بۆئهوەی بزانيت ئايا ئهوە بهسهر
تۆدا دەچهسپێت.

ئهگهر تۆ پێشتر بهشێوەی ياسايی له شانشينی يهکگرتوو بووبيت وە دواتر داوای پهناخوازيت کردبێت بهھۆی گۆڕانی
ھهلومهرجهوە له واڵتهکهی خۆتدا UKBA ،لهوە دەکۆڵێتهوە که ئاخۆ تۆ له نزيکترين ھهلی گونجاودا داوای پهناخوازيت
کردووە.

ئايا چۆن دەتوانم داواکاری پێشکهش بکهم بۆ پشتگيری UKBA؟
ئهو ڕێکخراوە پهنابهريانهی که له کۆتايی ئهم باڵڤۆكهدا ناويان ڕيزبهندی کراوە دەتوانن يارمهتيت بدەن بۆ داوا پێشکهش
کردن به  UKBAبۆ پشتگيری .ھهروەھا ڕێکخراوی ديکهی وەك خزمهتگوزاری ڕێنمايی ھاواڵتيان ) Citizens
 (Adviceی خۆجێێ يان گرووپهکانی پهنابهرانيش ڕەنگه بتوانن لهو مهسهلهيهدا يارمهتيت بدەن .ئهگهر تۆ له بنکهيهکی
ڕاگواستندا دەستبهسهر کراويت ،وە تۆ له داوانامهی کهفالهتهکهتدا سهرکهوتوو بوويت ،يهکێك له ڕێکخراوە پهنابهرييهکان
ڕەنگه له داواکردنی پشتگيری  UKBAدا يارمهتيت بدەن.

من شوێنی نيشتهجێبوون و پارەی کاشم دەوێت
دەتوانيت له ھهمانکاتدا داوا بۆ شوێنی نيشتهجێبوون و پارەی کاش پێشکهش بکهيت .ئهگهر ھيچ شوێنێکت نهبێت که لێی
بژيت له کاتێکدا که چاوەڕوانی بڕيارێکيت لهسهر ئهوەی که ئاخۆ تۆ شياوی پشتگيری  UKBAت UKBA ،کاتێك که
داوای پهناخوازی دەکهيت تۆ دەکاته بنکهيهکی پێشوازی يان شوێنی نيشتهجێبوونی بنهڕەتی .شوێنی نيشتهجێبوونی
بنهڕەتی ئهو شوێنهيه که پهناخوازەکان بۆ ماوەی کوورت نيشتهجێ دەکرێن وە خواردن يان پارەی کاشيان دەدرێتێ.
 UKBAڕەزامهندی نيشان داوە که شوێنی نيشتهجێبوونم بداتێ
ئهگهر  UKBAبڕياری دا که تۆ شياوی پشتگيريت ،ئهوان ڕێوشوێن ساز دەکهن بۆ گواستنهوەت بۆ شوێنی
نيشتهجێبوون ،به شێوەيهکی ئاسايی له دەرەوەی لهندەن و باشووری خۆرھهاڵتی ئينگلتهرە UKBA .بهم پرۆسهيه دەڵێت
"باڵوەپێکردن" .شوێنی نيشتهجێبوونی باڵوەپێکردنت به شێوەيهکی ئاسايی له ھهمان ناوچهی شوێنی نيشتهجێبوونی
بنهڕەتيت دەبێت .تۆ ناتوانيت بڕيار لهسهر ئهوە بدەيت که  UKBAبۆ کوێت بنێرێت؛ بهاڵم ئهوان دەبێت پێداويستييه
جهستهييهکان و ھهلومهرجی تاکهکهسييت ڕەچاو بکهن .بهر لهوەی که بگوێزيتهوە بۆ شوێنی نيشتهجێبوونی  ،UKBAتۆ
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زانياريت بهدەست دەگات سهبارەت بهو شوێنهی که لێی دەژيت ،چۆن پارەی کاش وەردەگريت ،وە ئهگهر له شوێنه
نوێکهت کێشهت ھهبوو پهيوەندی به کێوە بکهيت UKBA .ڕێوشوێن بۆ گهشتهکهت ساز دەکات بۆ شوێنی
نيشتهجێبوونت و پارەی تێچوونهکهی دەدات.
ئايا من چ جۆرە شوێنێکی نيشتهجێبوون وەردەگرم؟
 UKBAبه شێوەيهکی ئاسايی تۆ بۆ خانووی ھاوبهش يان شوقهيهك دەگوێزێتهوە .ئهو کهسانهی که ئهو شوێنانه دەبهن
بهڕێوە
پێيان دەڵێن خاوەنموڵك .ئهوان نوێن و تهختی خهوتن ،ھۆکارە بنهڕەتييهکانی چێشتخانهت بۆ دابين دەکهن ،وە
بهرپرسن له يارمهتيدانی تۆ بۆ پهيوەندی پێوەکردن و بهکارھێنانی خزمهتگوزارييهکان له ناوچهکهتدا .ئهوان لهوە
دڵنيادەبنهوە که تۆ
دەتوانيت دەستت به دوکتۆرێکی خۆجێيی ،خوێندنگا وە/يان کۆلێژ ڕادەگات .خاوەنموڵكهکهت بهرپرسه له دڵنيابوونهوە
لهوەی
که شوێنی نيشتهجێبوونهکهت به باشی چاکدەکرێتهوە .ئهگهر ھهر نيگهرانييهکت ھهبوو سهبارەت به
شوێنی نيشتهجێبوونت يان دەستڕاگهيشتن به خزمهتگوزارييه خۆجێييهکان ئهوە لهالی خاوەنموڵك يان خزمهتگوزاری يهك
وێستگه ) (One Stop Serviceباس بکه .تکايه ئهوەت لهبير بێت که ڕەنگه داوات لێبکرێت لهگهڵ کهسێك بژيت که
نايناسيت.
ئايا من بۆ ماوەی چهندە دەتوانم له شوێنی نيشتهجێبوونی  UKBAبمێنمهوە؟
 UKBAوەھا لهتۆ چاوەڕوان دەکات که تۆ لهو شوێنی نيشتهجێبوونهدا بمێنيتهوە که ئهوان بۆيان دابين کردوويت تهنھا
لهکاتێکدا نهبێت که ئهوان خۆيان ڕێگهت پێبدەن که بگوێزيتهوە .ئهگهر شوێنی نيشتهجێبوونت بهبێ ڕێپێدان بهجێ
بھێڵيت UKBA ،دەتوانێت پشتگيری و شوێنی نيشتهجێبوونيشت بهتهواوی ببڕێت .ئهگهر حهز دەکهيت له شوێنی
نيشتهجێبوونی  UKBAدەربچيت وە لهگهڵ کهسێکی تر بمێنيتهوە ،پێويسته لهسهرت گۆڕانکاری لهو جۆرە به UKBA
ڕابگهيهنيت .دەتوانيت لهو شوێنی نيشتهجێبوونهدا بمێنيتهوە ھهتا  UKBAبڕيار لهسهر داوانامهی پهناخوازييهکهت
دەدات .ئهگهر  UKBAمافی پهنابهری بدات به تۆ ،پشتگيرييهکهت دوای  28ڕۆژ کۆتايی پێدێت .ئهمهش ئهوە
دەگهيهنێت که تۆ دەبێت لهماوەی  28ڕۆژدا لهو شوێنه بچيته دەرەوە.
ئايا  UKBAپشتگيری من دەکات ئهگهر پێداچونهوە بکهم؟
بهڵێ .ئهگهر  UKBAداوانامهی پهناخوازييهکهت ڕەت بکاتهوە بهاڵم تۆ لهماوەی کاتی دياريکراوی ئهواندا پێداچونهوەت
کردبێت ،دەتوانيت له شوێنی نيشتهجێبوونی خۆتدا بمێنيتهوە وە تۆ بهردەوام دەبيت لهسهر وەرگرتنی پشتگيری.
ئايا  UKBAپشتگيری من دەکات ئهگهر پێداچونهوەکهم ڕەت بکرێتهوە؟
ئهگهر مناڵی خوار تهمهنی  18ساڵت ھهبێت که لهگهڵ خۆت بژی ،پشتگيرييهکهت دەبێت بهردەوام بێت تهنانهت ئهگهر
پێداچونهوەکهشت ڕەتبکرێتهوە.
ئهگهر مناڵی خوار تهمهنی  18ساڵت نهبێت که لهگهڵ خۆت بژی ،وە مافی زياتری پێداچونهوەت نهبێتUKBA ،
پشتگيرييهکهت  21ڕۆژ دوای ئهوەی که بۆ دواجار داوای پهناخوازييهکت ڕەتکراوەتهوە ڕادەگرێت.
بهاڵم لهگهڵ ئهوەشدا ،ڕەنگه تۆ بتوانيت داوای پشتگيری سێکشن فۆڕ ) (Section 4 supportبکهيت .تکايه بڕوانه
باڵڤۆكی ھهرەوەزی پشتگيری پهناخوازی )' (Asylum Support Partnershipئايا تۆ بێخانهوالنهيت و لهکۆتايی
پرۆسهی پهناخوازيدايت؟' لهسهر  www.refugeecouncil.org.ukياخوود باڵڤۆكی ئهنجومهنی پهنابهرانی سکۆتلهند
'پشتگيری سێکشن فۆڕ' ،ئهگهر له سکۆتلهند بژيت .ڕاوێژکاری ياسايی خۆت يان نزيکترين ڕێکخراوی پهنابهری له
تۆوە ڕەنگه بتوانن له داوانامهکهدا يارمهتيت بدەن.

من تهنھا پێويستيم به پارەی کاشه
ئهگهر شوێنێکی ترت ھهيه که لهوێ نيشتهجێ ببيت ،بۆ نمونه لهگهڵ ھاوڕێ و خزم و کهسوکار ،دەتوانيت داوا تهنھا بۆ
پارەی کاش پێشکهش به  UKBAبکهيت .دەشێت چهند ھهفتهيهك بخايهنێت بهر لهوەی  UKBAداوانامهيهك ڕەچاو
بکات .لهو ماوەيهدا ھيچ پشتگيرييهك دابين ناکرێت ،وە ھيچ پارەيهکی ماوەی ڕابووردوو نادرێتهوە .ئهگهر UKBA
لهسهر ئهوە ھاوڕا بوو که پارەی کاشت بداتێ ،دەبێت ئهمهی خوارەوە ڕووبدات:
 UKBA .1نامهيهکت بۆ دەنێرێت ئهوە پشتڕاست دەکاتهوە که تۆ مافی وەرگرتنی پارەی کاشت ھهيه.
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 .2ئهوان ڤاوچهری کاتيت دەدەنێ که پێيان دەڵێن تۆکنی پشتگيری کوتوپڕی .ئهوانه تهنھا بۆ ماوەيهکی کورت
بهکاردێن .دەتوانيت له فهرمانگهی پۆسته بيانگۆڕيتهوە به کاش.
 .3ئهگهر کارتی تۆماری داوانامه ) (Application Registration Card-ARCت ھهبێت تۆ دەبێت بتوانيت
پارەپێدانی ڕێکوپێك و بهردەوامی خۆت وەربگريت به نيشاندانی کارتهکهت به فهرمانگهی پۆستهی دياريکراوی
خۆت ،Sodexo .ئهو کۆمپانيايهی که پارەپێدانهکه دابين دەکات ،نامهيهکت بۆ دەنێرێت ئهوە پشتڕاست دەکاتهوە که
دەبێت بچيت بۆ چ فهرمانگهيهکی پۆسته.
ئهگهر ھهر پرسيارێکت ھهيه سهبارەت به پارەی کاش ياخوود ئهگهر کێشهيهکت ھهيه دەبێت تهلهفوون بکهيت بۆ ھێڵی
يارمهتی  UKBAبه ژمارە  0845 602 1739ياخوود سهردانی نزيکترين خزمهتگوزاری يهك وێستگه ) One
 (Stop Serviceبکهيت .تکايه تێبينی بکه که ئهمه بهسهر ئهو کهسانهدا دەچهسپێت که کاش و شوێنی
نيشتهجێبوونيشيان بۆ دابين کراوە.
ئايا چی ڕوودەدات ئهگهر من تۆکن يان  ARCون بکهم؟
ئهگهر تۆ تۆکن يان  ARCی خۆتت ونکردووە يان کهسێك لێتی دزيون ،دەبێت ونبوون يان دزرانهکه به پۆليس
ڕابگهيهنيت بۆ وەرگرتنی تۆکن يان  ARCی نوێ .دەبێت بهڵگهيهکی نووسراوی ئهو ڕاگهياندنه به پۆليس لهگهڵ
ژمارەی سهرچاوەی تاوان ،ناوی پۆليسهکه و ناوی بنکهی پۆليسهکه وەربرگيت .دەبێت ئهو ڕاپۆرتی پۆليسه فاکس
بکهيت بۆ  UKBAبه ژمارە  0208 633 0653يان  0870 336 9233له سکۆتلهند ياخوود پهيوەندی به
خزمهتگوزاری يهك وێستگهی خۆجێی خۆتهوە بکهيت.
ئهگهر دەتهوێت ئهو فهرمانگهی پۆستهيه بگۆڕيت که پارەی لێ وەردەگريت ياخوود ئهگهر تۆ کێشهت ھهيه له وەرگرتنی
پارەکانتدا به  ARCدەبێت تهلهفوون بکهيت بۆ ھێڵی يارمهتی تهلهفوونی  Sodexoبه  01276 687 099ئهگهر
ناتوانيت به ئينگليزی قسه بکهيت ،دەتوانيت داوا له وەرگێڕێك يان ھاوڕێيهکت بکهيت که يارمهتيت بدات بۆ ئهو
تهلهفوون کردنه.
ھهلومهرجم گۆڕاوە
ئهگهر ھهلومهرجی ژيانت گۆڕانکاری بهسهردا ھات وە تۆ پێويستيت به شوێنی نيشتهجێبوون و پارەی کاشيش بوو،
دەتوانيت له قۆناغێکی دواتردا داوای شوێنی نيشتهجێبوون بکهيت .دەبێت پهيوەندی به نزيکترين ڕێکخراوی
پهنابهرانهوە بکهيت که دەتوانن لهو مهسهلهيهدا يارمهتيت بدەن.

ئايا  UKBAدەتوانێت چ يارمهتييهکی ترم بدات؟
پارەپێدانی دايکايهتی
دەتوانيت داوا پێشکهش به  UKBAبکهيت بۆ بهخشينی دايکايهتی بۆ مناڵێك که تازە لهدايك بووە .ئهمه پارەپێدانێکی يهك
جارەی  300پاوەندە به تۆکن .داوانامهکه دەبێت به نووسين بێت له ماوەی تا ڕادەی يهك مانگ بهر له بهرواری
چاوەڕوانکراوی مناڵبوون ياخوود زياتر نهبێت له دوو ھهفته لهدوای لهدايکبوونی مناڵهکه .پێويسته لهسهرت که بهڵگهی
بهرواری چاوەڕوانکراوی لهدايكبوون ،يان بڕوانامهی تهواوی لهدايکبوونی مناڵهکه لهگهڵی بنێريت .ئهو منااڵنهش که
سێ مانگ يان کهمتر بهر له گهيشتنيان بۆ شانشينی يهکگرتوو لهدايکبوون ھهروەھا مافی وەرگرتنی پارەپێدانی
دايکايهتييان ھهيه .تکايه ئاگاداربه که ئهوانهی پشتگيری سێکشن فۆڕ وەردەگرن دەتوانن  250پاوەند تۆکن وەربگرن.
پارەپێدان بۆ ژنانی سکپڕ و مناڵ
ژنانی سکپڕ و ئهو خێزانانهی که مناڵی تهمهنی نێوان يهك تا سێ ساڵيان ھهيه و پشتگيری له  UKBAوەردەگرن مافی
وەرگرتنی  3پاوەندی زيادەيان ھهيه لهسهرو پارەپێدانی بنهڕەتی  UKBAخۆيانهوە 5 .پاوەندی زيادە له ھهفتهدا
دابينکراوە بۆ ئهو کۆرپانهی که تهمهنيان له يهك ساڵ کهمترە .ئهو پارەپێدانانه ھهروەھا بۆ ئهوانه بهردەستن که لهسهر
پشتگيری سێکشن فۆڕن.
گهشت کردن بۆ چاوپێکهوتنی پهناخوازی يان پێداچونهوە
ئهگهر تۆ پشتگيری وەردەگريت UKBA ،پارەی تێچوونی گهشتهکهت دەدات بۆ چاوپێکهوتنهکانی پهناخوازی و
پێداچونهوە .دەتوانيت داواکاری پێشکهش بکهيت بۆ يارمهتيدانت بۆ ئهوەی پارەی گهشتهکهت بۆ بدەن .خزمهتگوزاری
يهك وێستگهی خۆجێيی خۆت دەتوانێت بۆ ئهو داخوازييه يارمهتيت بدات.
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زانياری ديکه
چی ڕوودەدات ئهگهر  UKBAپشتگيری منی ڕەتکردەوە ياخوود ھهڕەشهی کێشانهوەی پشتگيرييهکهمی کرد؟
ئهگهر  UKBAپشتگيری کردنی تۆی ڕەتکردەوە ،ڕەنگه مافی پێداچونهوەت ھهبێت بۆ بهردەم دادوەری پشتگيری،
بهاڵم ناتوانيت ھيچ پشتگيرييهك له  UKBAوەربگريت لهکاتێکدا که چاوەڕوانی ئهوەيت بڕيار لهسهر پێداچونهوەکهت
بدرێت .مافی پێداچونهوە بۆ ئهو پهناخوازانه نييه که پشتگيرييکهيان ڕەتکراوەتهوە لهسهر بنچينهی ئهوەی که بهزووترين
کات که بتوانيت و له چوارچێوەی کاتێکی ماقوڵدا داوای پهناخوازييان نهکردووە.
بهاڵم لهگهڵ ئهوەشدا ،ئهگهر تۆ پشتگيری وەردەگريت و  UKBAئاگاداری کردوويتهوە که ئهو پشتگيرييه
دەکشێنرێتهوە ،ڕەنگه تۆ مافی پێداچونهوەت ھهبێت وە له ماوەی پێداچونهوەکهتدا پشتگيرييهکهت بهردەوام دەبێت.
بۆ زانياری زياتر لهسهر پێداچونهوەکانی پشتگيری پهناخوازی ،تکايه بڕوانه وەرەقه زانيارييهکانی پڕۆژەی پێداچونهوەی
پشتگيری پهناخوازی ) ( Asylum Support Appeals Projectلهسهرwww.asaproject.org.uk :
ئايا من دەتوانم گهشت بکهم؟
تۆ ئازاديت که لهناو شانشينی يهکگرتوو ) (UKدا گهشت بکهيت بهاڵم ،ئهگهر تۆ له شوێنی نيشتهجێبوونی UKBA
بژيت ،تۆ تهنھا بۆ ماوەيهك ڕێگات پێدەدرێت که له ماڵ دوور بکهويتهوە که له حهوت ڕۆژ زياتر نهبێت بهسهر يهکهوە،
يان  14ڕۆژ و شهو له ماوەی شهش مانگدا .ئهگهر نيازی ئهوەت ھهبوو که له شوێنی نيشتهجێبوونی خۆت دوور
بکهويتهوە دەبێت خاوەنموڵكهکهت ئاگادار بکهيتهوە.
ئايا من دەتوانم کار بکهم له کاتێکدا چاوەڕوانی بڕيارێکم لهسهر داوای پهناخوازييهکهم؟
وەك پهناخوازێك تۆ به شێوەيهکی ئاسايی ڕێگات پێنادرێت کار بکهيت .بهاڵم لهگهڵ ئهوەشدا ،ئهگهر بۆ زياتر له ساڵێك
چاوەڕوانيت کردبێت بۆ بڕيارێکی بنهڕەتی لهسهر داوانامهی پهناخوازييهکهت دەتوانيت داوا پێشکهش بکهيت بۆ ڕێپێدان.
پارێزەرەکهت دەشێت بتوانێت لهو بارەيهوە يارمهتيت بدات .له کاتێکدا که تۆ له پرۆسهی پهناخوازيدايت دەتوانيت کاری
خۆبهخشی بکهيت که ڕێگايهکی باشه بۆ فێربوونی کارامهيی نوێ .ئهم کارە دەبێت بهڕاستی خۆبهخشی بێت و کرێ
وەرنهگريت .پارەی تێچوونی ھاتووچۆ و نانخواردن به شێوەيهکی ئاسايی دەدرێت به تۆ ئهگهر کاری خۆبهخشی بکهيت.
تێبينييهکی گرنگ:
ئهگهر ھهلومهرجی ژيانت گۆڕانکاری بهسهردا ھات ،بۆ نمونه ،ئهندامێکی خێزانهکهت گهيشته الت ،يان ناونيشانت
گۆڕی يان ويستت داوا پێشکهش بکهيت بۆ پارەپێدانی دايکايهتی ،دەبێت به  UKBAبڵێيت وە ئهگهر بکرێت بهر له
ڕوودانی ئهو گۆڕانکارييه .دەبێت نامه بۆ  UKBAبنووسيت وە ئاگاداريان بکهيتهوە که ھهلومهرجی ژيانت چۆن چۆنی
گۆڕاوە .تکايه وێنهيهکی نامهکهت لهالی خۆت بپارێزە .نزيکترين ڕێکخراوی پهنابهری له تۆوە که له خوارەوە
ڕيزبهندی کراون دەتوانێت يارمهتيت بدات.

سهرچاوەی يارمهتی و ڕێنمايی
ڕێکخراوە پهنابهرييهکانی وەك بنکهی سامانه فرە-کولتوورييهکان )،( Multi-Cultural Resource Centre
خزمهتگوزاری پهنابهری باکووری ئينگلتهرە ) ،(North of England Refugeeڕێکاری پهنابهران ) Refugee
 ،(Actionئهنجومهنی پهنابهران ) ،(Refugee Councilئهنجومهنی پهنابهرانی سکۆتلهندە ) Scottish Refugee
 (Councilوە ئهنجومهنی پهنابهرانی وەيڵز ) (Welsh Refugee Counciئهو ڕێکخراوە سهرەکيانهن که يارمهتی
و ڕێنمايی بۆ پهناخوازان دابين دەکهن .ئهوان لهو باوەڕەدان که پهناخوازان و پهنابهران دەبێت به لهيهکگهيشتن و
بهڕێزەوە مامهڵهيان لهگهڵدا بکرێت .ئهو ڕێکخراوانه ڕێنمايی و زانياری لهسهر شوێنی نيشتهجێبوون ،پارەی کاش،
پهناخوازی ،تهندروستی و کێشهی تر دابين دەکهن لهڕيگای خزمهتگوزاری يهك وێستگهوە له چهندەھا ناوچهی جياجيای
شانشينی يهکگرتوودا .ئهوان بێاليهن و جيان له حکومهت .کارمهندەکانی ئهو ڕێکخراوانه لهوپهڕی بهرژەوەندی خۆت
ڕێنماييت دەکهن .بهاڵم تکايه ئاگاداربه که ئهوان به شێوەيهکی ئاسايی ناتوانن ئهو بڕيارانه بگۆڕن که دامودەزگا
حکومييهکان لهسهر کهيسهکهت داويانه .ڕێکخراوی ديکهی وەك خزمهتگوزاری ڕێنمايی ھاواڵتيان ،ڕێنمايی خۆجێيی
يان گرووپهکانی پهنابهرانيش ھهروەھا دەتوانن ڕێنمايی و زانياری خۆڕايی پێشنياز بکهن.
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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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