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ﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮة
ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة إﻗﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة
إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ هﻨﺎ ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷدﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺤﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻲ أﻣﺮ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ أﺳﺮﺗﻚ.
إذا آﻨﺖ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة إﻗﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة إﻻ أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻻﺟﺌﺎ ﺑﻌﺪ وﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺪم أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻣﻌﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ
أن ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
*
*
*
*

أﻧﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪﻳﻚ إﺟﺎزة إﻗﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة .ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
ﺖ ﻟﻚ ﺑﺼﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ .ﻣﺜﻼ وﺛﻴﻘﺔ زواج أو ﻣﻴﻼد أو ﺗﺒﻨﻲ أو ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺤﻔﻞ اﻟﺰﻓﺎف أو ﺻﻮر ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.
أن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ َﻳ ُﻤ ّ
أﻧﻚ ﻣﺎ زﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ اﻵن .ﻣﺜﻼ ﺑﻄﺎﻗﺎت هﻮاﺗﻒ أو ﺧﻄﺎﺑﺎت أو إﻳﺼﺎﻻت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻘﻮد.
أﻧﻚ ﺳﺘﺴﺘﻄﻴﻊ أﻧﺖ وأﺳﺮﺗﻚ أن ﺗﻌﻴﺸﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎهﺎ اﻵن .وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﺈن هﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺴﻜﻦ آﺎف ﻹﻗﺎﻣﺘﻚ وأﺳﺮﺗﻚ وأن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ .ﻓﻤﺜﻼ آﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ أو ﻋﻘﻮد ﺗﻮﻇﻴﻒ أو إﻳﺼﺎﻻت ﺳﺪاد أو
ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﻜﻦ أو ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ.

وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
(1
أن آﻼآﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  21ﺳﻨﺔ أو ﻳﺰﻳﺪ.
*
2
*
أﻧﻜﻤﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠﺘﻤﺎ وﺗﻨﻮﻳﺎن اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ آﺰوج وزوﺟﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ .

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ زوﺟﺎ أو زوﺟﺔ أو اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ
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(2
*
*

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻃﻔﻼ )وهﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﺒﻨﻰ(:
أﻧﻪ دون  18ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺰوﺟﺎ وﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ.
إﻣﺎ:
أن ﻳﻜﻮن آﻼ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو
أﻧﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﻄﻔﻞ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ )ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل ﻧﻘﻮد إﻟﻴﻪ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﻪ(.

(3
*
*

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻖ ذآﺮهﻢ:
اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ هﻮ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ أو أﺣﺪ أﺟﺪادك أو ﺟﺪاﺗﻚ أو اﺑﻨﻚ أو اﺑﻨﺘﻚ أو أﺧﺘﻚ أو أﺧﻮك أو ﻋﻤﺘﻚ أو ﺧﺎﻟﺘﻚ أو ﻋﻤﻚ أو ﺧﺎﻟﻚ؛ و
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ أﺣﺪ أﺑﻮﻳﻚ أﺣﺪ أﺟﺪادك أو ﺟﺪاﺗﻚ وﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وأﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻤﻔﺮدﻩ ﻓﻲ
"ﻓﻲ أﺣﻠﻚ اﻟﻈﺮوف وأﻗﺴﺎهﺎ"  ،3ﻣﺜﻼ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض أو ﺷﺪة اﻟﻔﻘﺮ أو ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻦ دوﻧﻚ  ،و

1
2

اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻗﺪ اﺧﺘﺒﺮا ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﺴﺘﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﺠﺮة  ،اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ .317
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*
*

وأﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎدﻳﺎ اﻋﺘﻤﺎدا أﺳﺎﺳﻴﺎ  ،و
وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ أي ﻗﺮﻳﺐ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮك ﻟﻴﺴﺎﻋﺪﻩ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى هﺎﻣﺔ:
*
*
*

ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ أي ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺻﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
إذا آﺎن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺘﻪ ﻓﺴﻮف ﻳﻴﺴﺮ ذﻟﻚ آﺜﻴﺮا أﻣﺮ اﺳﺘﻘﺪاﻣﻪ إﻟﻰ هﻨﺎ.

ﻓﻲ أي ﻇﺮف ﻳﻌﻴﺶ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻵن؟ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ؟ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ وﻳﻤﺪ ﻟﻪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن؟

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ.
أدﻟﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﺷﺮوط اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

أﻣﺜﻠﺔ اﻷدﻟﺔ

إﺟﺎزة إﻗﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮك

اﻟﻌﻼﻗﺔ  /ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺳﺮة

وﺛﻴﻘﺔ زواج أو ﻣﻴﻼد أو ﺗﺒﻨﻲ أو ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺤﻔﻞ اﻟﺰﻓﺎف أو ﺻﻮر
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.

اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺘﻈﻢ

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ أو اﻟﺴﺠﻼت
ﺧﻄﺎﺑﺎت
إﻳﺼﺎﻻت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻘﻮد

ﻣﺎل ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ

ﻋﻘﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ
إﻳﺼﺎﻻت اﻟﺴﺪاد
آﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ

ف
ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ آﺎ ٍ

ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﻜﻦ
ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﻜﻦ

ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ؟
إن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮ .وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻤﺜﻠﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟ ﺪﻳﻚ ﻣﻤﺜ ﻞ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ أو أردت أن ﺗ ﺴﺘﺒﺪل ﻣﻤﺜﻠ ﻚ ﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺑ ﺂﺧﺮ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨ ﺎ أن ﻧﻤ ﺪك ﺑﺄﺳ ﻤﺎء وﻋﻨ ﺎوﻳﻦ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.
ف ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ
وآﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إذا أردت أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ وﺗﺨﻮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻓﻌﻠﻴﻚ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻧﻚ ﻣﺴﺘﻮ ٍ
ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام.

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ (170 Blythswood Court) Glasgow G2 7PH
ﻣﺸﻮرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ0800 085 6087 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@scottishrefugeecouncil.org.uk :
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻳﺐwww.scottishrefugeecouncil.org.uk :
هﻴﺌﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﻢSC008639 :

