دليل اإلسكان الخاص بالالئجيين في اسكتلندا
تيارال الستن :الرقي عن جعاسجو

نشرة  - 2أبري 2102

Housing – options outside Glasgow - Arabic

عندما تتلقى قرارا إيجابيا بشأن طلبك اللجوء فستتلقى أيضا نفس

الققسوو واتسستققاقال للتمتسد بتسدمال ا سستان التس يتمتسد بمسا يسرك مسن

مواطن المملتة المتقدة ،بما ف ذلك قرية اتتيار المتان الذي سوف تعيش فيه.
ومد هذا ،فإذا تنل تر ب ف اتنتقا إلى إنجلترا أو ويل ،،فقد يتون امأمر ععبا ،،لذلك يررجى اتطعا على القس التا

باتنتقا إلى

تارج استتلنده ف هذه النشرة ،و/أو ابقث عن النعيقة من فريو ا ستان.
وقد تقرر الرقي عن جعاسجو .إذا تان امأمر تذلك فإن هذه النشرة توضح لك تيفية القعو على الستن وماذا سيقدث عندما يتوقف عنك
دع اللجوء الذي تقدمه و،ارة الداتلية البريطانية (الت تانل تعرف سابقا بالتدمة الوطنية لدع طالب اللجوء) .يجب عليك أن تتأتد من
القعو على مشورة مناسبة قب اتتاذ قرار بمغادرة جعاسجو .يمتنك اتتعا بفريو ل شم العاجئين التابد لنا على الرق التال
.0800 085 6087

لدي تصريح بالمكوث هنا – ماذا سيحدث اآلن؟
إن منقتك وتالة القدود البريطانية ا ذن بالبقاء ف المملتة المتقدة فأنل ل تعد طالب لجوء إليما .وهذا يعن أن الوتالة المذتورة ستتوقف
عن ت،ويدك بالدع المال أو ا قامة.
لدي إذن بالمكوث هنا وأريد االنتقال إلى منطقة أخرى في اسكتلندا .فماذا أفعل؟
إذا تنل بالفع قد رتبل ستنا تاعا بك ف المنطقة الت تريدها فيمتنك ببساطة أن تتطر من ،ودك بستنك القال بمذا امأمر ث تنتق إلى
من،لك الجديد .وستتون مسؤوت عما يل،مك من مواععال ونق لألمتعة.
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فإذا ل تتن قد رتبل أمر متان إقامتك بالفع فإنك قد تقتاج إلى تقدي طلب فقد للمأوى .وسيتعين عليك الذهاب إلى تدمال فقد المأوى التابعة
للسلطة المقلية الت تود أن تعيش فيما وإطعاعم على تطاب وتالة القدود البريطانية (المتتب الرئيس ) والذي يشير إلى وجوب ترتك
لمتان إقامتك القال .

كيف يمكنني تقديم طلب فقد للمأوى؟
لدى العديد من المجال

فريو لمن ت مأوى لم يعالج جميد طلبسال فقسد المسأوى ،أو يمتسن لمتاتسب ا سستان المقليسة أن تقبلمسا .يمتنسك معرفسة

المتان الذي تقد فيه طلبك التا

بفقد المأوى من تعا اتتعا هاتفيا بالمجل

ابقث عن معلومال اتتعا التاعة بالمجال

التا

بالمنطقة الت تر ب ف العيش فيما.

المقلية ف استتلندا على الموقد ا لتترون التا

بـ :Directgov

http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DevolvedAdministrations/DG_4003604

تما يمتنك أن تجد تفاعي اتتعا للقعو على دلي تدمال المشورة التابد لـ :Shelter Scotland
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_services_directory

وستتون مسؤوت عما يل،مك من مواععال ونق لألمتعة.

ماذا سيحدث عندما أقوم بتقديم طلب فقد المأوى؟
بما أن لي

لديك أي تيار ف ترك مستنك فيمتنك تقدي طلب فقد للمأوى إلى المجل

فمن واجب ذلك المجل

توفير مستن لك إلى أن يتتذ قرارا قو طلبك.
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المتت

ف المنطقة الت تر ب ف العيش بما.

ولت يتتذ المجل

قرارا قو طلبك عليه أن ينظر ف أربعة أمور .فعليه أن يقو بما يل :



أكد على أنك بال مأوى ،أو على وشك أن تكون بال منزل في غضون شهرين.



يقرر مدى أولوية طلبك ،مأن لديه التثير من طلبال من يبقثون عن الستن ،وت منم له قالته وظروفه .وسينظر على سبي
المثا ف أمر عقتك وعقة أي من أفراد عائلتك ،وما إذا تان لديك أطفا ووضعك تطالب لجوء سابو؛ و



يتأتد من أنه ل يتن تطأك أنك أعبقل بعا مأوى .ومأن لي
أن ينظر لك المجل



لديك أي تيار ف مغادرتك لمتان إقامتك القال فمن ير المرجح

على أنك عرل بعا مأوى عمدا.

يقر بأن "اختبار االتصال المحلي" ال يسري عليك (في اسكتلندا) إذا سبق وأن تم منحك تصريحًا بالبقاء خالل الستة شهور األخيرة.

كيف سأعرف ما قرر المئجلس؟
ف

سوف تتلقى رسالة تتبرك بما قرره المجل
العواب فلديك القو ف أن تطلب من المجل

ضون  22يوما من تقديمك للطلب المذتور .إذا تنل تعتقد أن هذا القرار قد جانبه
إعادة النظر ف امأمر .ينبغ عليك أن تطلب المشورة على وجه السرعة قب أن تقد على

فع ذلك :يمتنك اتتعا بفريو إستان العاجئين التابد لنا على الرق التال .0800 085 6087
لقد قرر المئجلس أنني بال مأوى .ما الذي سيحدث اآلن؟
سيجد لك المجل

مق إقامة دائ  .وعادة ما تتون هناك إجراءال متتلفة لت مجل

مدينة بتعو

تمية العروض الت يقدمما بالنسبة

لإلقامة الدائمة .وتبد أن يقد ت عرض ف عورة متتوبة .وت يجب عليك قبو العرض إذا رأيل أنه ت يتناسب مد اقتياجاتك ،أو أنه
ير معقو  .ومد هذا ،ينبغ عليك أن تبقث عن اتستشارة من فريو إستان العاجئين على الرق  0800 085 6087قب رفض أي
عرض لتوفير مق إقامة.

وت يتعين عليك انتظار أن يعرض لك المجل



الستن .ينبغ عليك أيضا أن:

تبدأ ف التقد إلى رابطال ا ستان المقلية للقعو على ستن
انظر ف أمر تأجير مستن تا

.

تعرف على الم،يد من المعلومال ف الموقد ا لتترون التا

بـ Shelter Scotland

_http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/asylum_seekers_and
refugees/asylum_seekers_with_leave_to_remain/former_asylum_seekers_and_homelessness#3
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ال أريد تقديم طلب فقد للمأوى ،فما هي خيارات السكن المتاحة في اسكتلندا؟
هناك عدة طرو متتلفة للعثور على من ،جديد ف استتلندا:


فيمتنك استئجار مستن من المجال



ويمتنك استئجار مستن من مالك تا



وإذا تنل تدر



ويمتنك تذلك شراء من،

المقلية أو الجمعيال الستنية
أو من سمسار عقارال

ف إقدى التليال أو الجامعال فقد تتون قادرا على استئجار مستن منما

كيف يمكنني استيئجار مسكن من المئجالس المحلية؟
لدى معظ المجال

المقلية ف استتلندا مساتن لإليجار .إذا تنل قد تجاو،ل السادسة عشرة من عمرك ولديك إذن بالمتوث هنا فيمتنك

تقدي طلب للقعو على مستن من المجل  .تقظ أن معظ المجال

لديما قوائ انتظار لذا فمن الضروري أن تراع تيارال المستن ف

الوقل ذاته.
ولت تفع ذلك فعابد لك من م ء استمارة طلب يمتنك القعو عليما من إدارة ا ستان لتابعسة للمجلس  .يمتنسك مراسسلة متتسب المجلس

أو

اتتعا به هاتفيا أو تأت بنفسك إلى مقره للقعو على استمارة بمذا الشأن .وإلى جانب اتستمارة سسوف يس،ودك المتتعسون فس المجلس
بنشرة توضح ما يل :


تيفية م ء اتستمارة؛



ما ه الوثائو الت ستقتاج إليما ف تقديد الموية؛



ماذا سيقدث لعاستمارة بعد الفراغ من ملئما؛



تيف يقرر المجل

من المرجح أن يتون لدى المجل
التتعي

من الذي سيقع على من ،أوت.
قائمة انتظار ،وسوف يقي مدى قاجتك إلى من ،وذلك وفقا لمجموعة من القواعد – ما يسمى بسياسة

 .على سبي المثا سيت إعطاء أولوية لمن ت مأوى لم .

كيف يمكنني استيئجار مسكن من الئجمعيات السكنية؟
ويمتنك القعو على استمارة طلب ستن من ت الجمعيال الستنية ،هذا إلى جانب معلومال عن تيفية التقسد بمسذا الطلسب وتيسف تتعس
هذه الجمعيال المساتن .ومعظ الجمعيال لديما قوائ انتظار طويلة جدا ،ومسن ثس ننعسقك بسأت تجعس ذلسك هسو التيسار الوقيسد لسديك .تعسرف
على الم،يد قو العثور على مستن وذلك من تعا الموقد ا لتترون التا

بـ :Shelter Scotland

http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/housing_associations
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كيف يمكنني استيئجار مسكن من مالك خاص؟
هناك عدة طرو للعثور على مستن لإليجار يتبد امأهال  .يمتنك أن:


تسأ أفراد العائلة أو امأعدقاء أو ،معاء العم إذا تانوا يعرفون متانا معروضا لإليجار



تبقث ف ا ععانال الموجودة ف واجمال المقعال وعلى لوقال ا ععانال ف مقعال السوبر مارتل وف مرات ،المجتمد
المقل أو ف التليال والجامعال .ويمتنك أن تضد تفتة تاعة بك تعلن فيما أنك تبقث عن مستن.



تبقث ف ا ععانال الت تنشر ف العقف والمجعال المقلية



تبقث على عفقال مواقد ا نترنل :هناك العديد من المواقد تذتر العقارال المعروضة لإليجار.
المقل الذي تتبعه إذا تان لديه معلومال عن المعاك من القطا التا



تسأ المجل



تتع بسماسرة العقارال – فمؤتء لديم متاتب ف معظ مناطو التسوو

وهناك التثير من اتعتبارال يجب النظر فيما قين تستأجر مستنا من القطا التا
والت بعنوان" :استئجار مستن من مالك تا

.

 .نرجو اتطعا على النشرة رق  6من هذه السلسلة،

" ،وتجدها على موقعنا على شبتة ا نترنل .www.scottishrefugeecouncil.org.uk

يجب عليك أن تطلب الم،يد من المشورة من فريو إستان العاجئين التابد لنا على الرق  .0800 085 6087تعرف على الم،يد عن إيجار
مستن على الموقد ا لتترون التا

بـ :Shelter Scotland

http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/renting_privately/
finding_private_rented_accommodation

عند شروعك ف البقث عن مستن ،تأتد من اتلت،ا باتبا هذه القواعد التاعة بالسعامة:


ت تشر ف البقث بمفردك .اعطقب معك دوم،ا أقد امأشتا



أعل أقد امأشتا



اتع بم بعد ذلك ليطمئنوا على سعامتك.



توخ القذر بشت تا

عندما تقو ب،يارة أقد المنا ،أو الشقو.

الذين تأتمنم بالمتان الذي تذهب إليه ومن ستتقاب معه والموعد الذي يتعين عليك الرجو فيه.
إذا تنل ف طريقك للقاء شت
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ما عبر ا نترنل لرؤية أقد المساتن

ماذا لو كنتُ طالبا؟
عندما توفر لك إقدى الجامعال أو التليال متانا بما فينبغ أيضا أن ترس إليك معلومسال عسن السستن .فسإذا لس تتسن قسد تلقيسل شسيئا مسن ذلسك
فاتع بإدارة ا قامة ف هذه التلية أو الجامعة .ولك أن تتعرف علسى الم،يسد قسو العثسور علسى مسستن وذلسك مسن تسعا الموقسد ا لتترونس
بـ :Shelter Scotland

التا

http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/student_accommodation

وبعفتك طالبا يمتنك أن تتقد بطلب إلى إقدى جمعيال ا ستان للقعو على مستن ،أو يمتنك السع للقعو على مستن تا

.

تطلب من متتب إقامة الطعاب القعو على قائمة المعاك الذين يؤجرون للطعاب ،هذا إذا تنل طالبا.
إذا تنل طالب،ا بدوا ج،ئ أو إذا تنل أقد الفئال المستبعدة من طعاب الدوا التل  ،فقد يمكنك القعو على مساعدة ف دفد إيجارك.
اقرأ نشرتنا رق  7قو دفد تتاليف ا ستان لم،يد من المعلومال.
إذا ر بل ف القعو على م،يد من المعلومال قو الم،ايا الت ستتمتد بما ،اتع بمتتب اتستشارال المقل للمواطنين .CAB
أو تعرف على الم،يد عبر الموقد ا لتترون .http://www.cas.org.uk/find-a-bureau

كيف يمكنني شراء منزل؟
حينما تقوم بشراء منزل ،فمن الضروري أن تحصل على االستشارة المالية الكاملة من مستشار مالي مستقل لضمان أنك تستطيع سداد ثمن
المنزل ،وأيضا ً للتأكد من أنك تستطيع االحتفاظ بملكية منزلك في المستقبل.
هناك إجراءال قانونية تقم معالقك ومعالح البائد عند قيامك بشراء من . ،اقر على أن تقع على مشورة مناسبة ف هذا الشأن،
ويفض أن تتون هذه المشورة من قب مقا  .فيما يل سنذتر امأمور الرئيسية الت سوف تقتاج إلى القيا بما:


تأتد أنك تستطيد ماليا أن تشتري من،ت – فبا ضافة إلى سعر المن ،ستتون هناك تتاليف أترى مث الرسو
القانونية ورسو الماسح.



ابقث لك عن مقا يمتنه التعام مد الجانب القانون للمسألة



ابقث عن العقار الذي تريد شراءه

هناك إجراءال متبعة ف شراء المنا ، ،وقد يستغرو امأمر منك وقتا طويعا وتتلفة ت تجد المتان المناسب ،لذلك تأتد من قعولك على
نعيقة مناسبة ف هذا الشأن.
ولك أن تتعرف على الم،يد قو تيفية شراء من ، ،وذلك من تعا الموقد ا لتترون التا

بـ :Shelter Scotland

http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/buying_a_home
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لدي إذن بالمكوث هنا وأريد االنتقال إلى إنئجلترا وويلز .فماذا أفعل؟
إذا ل تتن قد رتبل ستنك التا بك ففتر مليا بشأن اتتاذ مث هذه التطوة واطلب المشورة .قد تجد ععوبة ف التقد تفاقد للمأوى ف تلك
المناطو ،وذلك مأن قوانين ا ستان ف إنجلترا وويل ،متتلفة عن قوانين ا ستان ف استتلندا .وقسد تقسو السسلطال المقليسة فس تلسك المنساطو
بإعادتك مرة أترى إلى استتلندا إن عج،ل عن إثبال وجود علة مقلية.
وما المقصود بالصلة المحلية؟
ما ل تتن أقد الماربين من العنف المن،ل أو يره من أشتا العنف فسوف تقتاج إلى إثبال أن لديك علة تربطك بالمنطقة الت تر ب ف
اتنتقا إليما – وهذه العلة قد تتون:


روابط أسرية  -ولتن هذا ت يشم أبناء وبنال ت من أعمامك وعماتك وت أبناء وبنال ت من أتوالك وتاتتك



اقتياجال عقية  -إذا ل تتمتن من القعو على الععاج الذي تقتاجه ف المنطقة الت تعيش فيما ف الوقل القاضر



وظيفة  -وتبد من أن تثبل وجود هذه الوظيفة.

علما بأنه ت يعد متان التعلي أو التدريب علة مقلية .وستتون مسؤوت عما يل،مك من مواععال ونق لألمتعة.
إذا تنل بالفع قد رتبل ستنا تاعا بك ف المنطقة الت تريدها فيمتنك ببساطة أن تتطر من ،ودك بستنك القال بمذا ث تنتق إلى من،لك
الجديد .وستتون مسؤوت عما يل،مك من مواععال ونق لألمتعة.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
إن هذه النشرة تقدم لك نصيحة عامة .يجب عليك التفكير مليا قبل اتخاذ قرار الخروج من جالسجو.
خدمة المشورة عبر الهاتف – هاتف رقم0800 085 6087 :
يمكنك االتصال للحصول على المشورة ومزيد من المعلومات على الرقم المذكور أعاله؛ قد يوفر االتصال عليك السفر إلى مكتبنا للمشورة

Scottish Refugee Council is a charity registered in Scotland.
Registered Charity: SC008639

