دليل اإلسكان الخاص بالالئجيين في اسكتلندا
هل مكان إقامتك صغير بشكل زائد عن الحد؟

Housing – accommodation size - Arabic

النشرة رقم  - 3أبريل 2102

عندما تتلقى قرارا إيجابيا بشأن طلبك للجوء أيضا تتلقى نفس الحقوق والمستحقات التي يتلقاها غيرك من المواطنين البريطانيين .بما في ذلك
المساكن ذات الحجم المناسب الحتياجاتك .إذا كان منزلك ال يتسع لعدد من يعيشون معك فيه فقد يصنف هذا المنزل على أنه مكتظ بالسكان.
وهذه النشرة تقدم لكم بعض المعلومات العامة عن هذا االكتظاظ وما يمكنك القيام به حيال ذلك.
ماذا نعني بكلمة منزل "مكتظ بالسكان"؟
نعني بها أن عدد من يسكنون في نفس المكان زائد عن الحد .وهذا قد يحدد ،علدى سدبيل الم،دال إذا كندت قدد تدم لدم شدمل عائلتدك ولكدن فدي
مسكن واحد كان لديكم من قبل.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كان بيتي مكتظا بسكانه؟
ما نذكره هنا ما هو إال إرشادات عامة .قد تحتاج إلى القيام بعض القياسات كذلك.


هل لديك ما يكفي من الغرف؟ ال يكون األمر كذلك في الحاالت التالية:
 oفي حالة وجود شخصين من جنسين مختلفين ليسا متزوجين وال توجد بينهما عالقة ينامان في غرفة واحدة ؛ و
 oكان كالهما قد تجاوز العاشرة من العمر.
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هل لديك ما يكفي من المساحة؟ لتعرف اإلجابة على هذا السؤال:
 .0قم بعد األشخاص الذين يعيشون في منزلك
-

واعتبر كل طفلين دون سن العاشرة شخصا واحدا

-

ال تأخذ في االعتبار األطفال الرضع الذين لم يبلغوا عامهم األول بعد

 .2قم بعد الغرف التي لديك
 ال تحسب المطبخ وال الحمام .3استخدم الجدول التالي لمقارنة النتائج التي توصلت إليها:
عدد  0غرفة

يمكن لشخصين العيش هناك

عدد  2غرفة

يمكن ل،ال،ة أشخاص العيش هناك

عدد  3غرف

يمكن لخمسة أشخاص العيش هناك

عدد  4غرف

يمكن لسبعة أشخاص وطفل العيش هناك

عدد  5غرف أو أك،ر

يمكن لكل شخصين أن يعيشا معا في كل غرفة من غرف المنزل

هذا على افتراض أن لديك غرفا ذات حجم عادي .فإذا كانت الغرف صغيرة الحجم فسيقل عدد من يمكنهم العيش معا في منزلك.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات والحصول على المساعدة؟
إن هذه النشرة تقدم نصيحة عامة .ويمكن للجهات التالية أن تناقش معك ظروفك وتقدم لك المشورة المناسبة:
فريق لم شمل الالجئين التابع لـ Scottish Refugee Council
خدمة المشورة عبر الهاتف – هاتف رقم:

0800 085 6087

يمكنك االتصال للحصول على المشورة ومزيد من المعلومات على الرقم المذكور أعاله؛ قد يوفر االتصال عليك السفر
إلى مكتبنا للمشورة.
Shelter Scotland
اتصل بهذا الرقم للحصول على نصيحة بالمجان0800 800 4444 :

Positive Action in Housing
اتصل هاتفيا بهذا الرقم للحصول على معلومات حول الخدمات المتوفرة هناك0141 353 2220 :
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