راهنمای تهيه مسکن برای پناهندگان در اسکاتلند
گزينه های مربوط به مسکن :اقامت در خارج از گالسکو
Housing – options outside Glasgow - Farsi

بروشور  – 2آوریل 2012

در صورتی که به درخواست پناهندگی شما پاسخ مثبت داده شود ،همان حقوق و خدمات مربوط به شهروندان انگلستان را نيز دريافت
خواهيد کرد؛ از جمله آزادی در انتخاب محل زندگی.
با اين وجود اگر قصد داريد به انگليس يا ولز نقل مکان کنيد ،ممکن است مشکل باشد .لذا لطفا ً در اين دفترچه قسمت مربوط به نقل
مکان از اسکاتلند را مطالعه کنيد ،و /يا از تيم مشاور مسکن ما کمک و راهنمايی بخواهيد.
ممکن است که قصد اقامت در خارج گالسکو را داشته باشيد .در اين صورت ،اين جزوه نحوه تهيه مسکن را به شما توضيح می دهد و
نيز بيان می کند که در صورت توقف دريافت کمکهای پناهندگی از دفتر مرکزی ( NASSسابق) چه وضعيتی پيش می آيد .قبل از
تصميم گيری برای ترک گالسکو ،بهره گيری از مشاوره های گروه ادغام پناهندگان ،از طريق تماس با شماره 0800 085 6087
ضروری است.

من مجوز اقامت دارم -اکنون وضعيت چگونه است؟
پس از دريافت مجوز اقامت در انگلستان از نهاد مرزی انگلستان ،ديگر يک پناهجو محسوب نمی شويد .يعنی اين نهاد ارائه پشتيبانی
مالی يا مسکن به شما را متوقف خواهد کرد.
من مجوز اقامت دارم و مايلم که در منطقه ديگری از اسکاتلند سکونت کنم .چه کار بايد بکنم؟
اگر هم اکنون ترتيب سکونت خود را در منطقه دلخواه خود داده ايد ،شما فقط بايد به ارائه کننده فعلی سرپناه خود اطالع داده و به محل
جديد نقل مکان کنيد .مسئوليت حمل و نقل اثاثيه تا محل جديد ،به عهده خود شما است.

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

اگر هنوز برای تهيه مسکن اقدام نکرده ايد ،بايد يک درخواست بی خانمانی ارائه دهيد .برای اين کار بايد به سرويس بیخانمانی
شهرداری محلی که مايليد در آنجا زندگی کنيد ،مراجعه کنيد و نامه ( UKBAوزارت کشور) را که الزام ترک خانه فعلی را ثابت
میکند ،به آنها نشان دهيد.
نحوه ارائه درخواست بی خانمانی چگونه است؟
بسياری از شوراها دارای يک گروه مربوط به بی خانمانی هستند که به تمام درخواست های بی خانمانی رسيدگی می کند ،يا دفاتر تهيه
مسکن محلی می توانند اين درخواستها را پذيرش کنند .اينکه درخواست بی خانمانی خود را بايد به کجا ارائه دهيد ،از طريق تماس با
شورای منطقه ای که قصد سکونت در آنجا داريد ،مشخص می شود.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره شوراهای محلی اسکاتلند ،به وب سايت  Directgovمراجعه کنيد:
http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DevolvedAdministrations/DG_4003604
همچنين می توانيد در مورد هريک از شوراها از طريق دايرکتوری خدمات مشاوره ای شلتر اسکاتلند ،اطالعات بيشتری کسب کنيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_services_directory
مسئوليت حمل و نقل اثاثيه تا محل سکونت ،به عهده خود شما است.

در صورت ارائه درخواست بی خانمانی چه اتفاقی می افتد؟
به دليل اينکه شما درباره ترک محل سکونت خود حق انتخابی نداريد ،می توانيد يک درخواست بی خانمانی را به شورای منطقه ای که
قصد سکونت در آنجا داريد ،ارائه دهيد .اين شورا وظيفه دارد که تا زمان اتخاذ تصميم درباره درخواستتان ،شما را اسکان دهد.
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برای اتخاذ تصميم درباره درخواست شما ،شورا بايد چهار مورد را در نظر بگيرد .شورا بايد:


تأئيد نمائيد که شما خانه ای نداريد يا در ظرف دو ماه آينده خانه خود را از دست می دهيد؛



تصميم بگيرد که به درخواست شما چه اولويتی بدهد؛ زيرا افراد بسياری در جستجوی مسکن هستند .برای نمونه بايد سالمت
شما و هر يک از اعضای خانواده را که با شما زندگی می کنند ،در نظر بگيرد .همچنين داشتن کودک و وضعيت شما را به
عنوان يک پناهجوی سابق ،در نظر بگيرد.



از اينکه در جريان بی خانمان شدن ،شما تقصيری نداشته ايد مطمئن شود .از آنجا که شما نمی توانيد محل سکونت فعلی خود
را ترک کنيد ،بعيد است که شورا شما را به عنوان کسی که عمداً بی خانمان شده است در نظر بگيرد.



اگر ظرف شش ماه گذشته مجوز اقامت به شما داده شده است ،تاييد کند که "آزمون ارتباط محلی" در مورد شما (در اسکاتلند)
صدق نمیکند.

چگونه مطلع شوم که شورا درباره من تصميم گيری کرده است؟
شما نامه ای دريافت خواهيد کرد که تصميم شورا را ظرف  28روز پس از درخواست ،به شما اطالع می دهد .اگر اين تصميم از نظر
شما نادرست باشد ،می توانيد درخواست بازبينی را به شورا ارائه کنيد .شما بايد قبل از انجام اين کار فوراً مشاوره کنيد :با گروه تهيه
مسکن مهاجران به شماره  ،0800 085 6087تماس بگيريد.

شهرداری تشخيص داده است که من بی خانه هستم .اکنون چه اتفاقی می افتد؟
شهرداری برای شما يک خانه دائمی پيدا خواهد کرد .هر شهرداری ممکن است سياست متفاوتی درباره تعداد دفعاتی که به شما يک
خانه دائمی را پيشنهاد می کند داشته باشد .هر پيشنهادی که می شود بايد به صورت کتبی باشد .اگر فکر می کنيد که يک خانه پيشنهادی
به صرفه و قابل قبول نيست و نيازهای شما را فراهم نمی کند ،شما مجبور نيستيد که آن را قبول کنيد .با اين وجود ،قبل از رد کردن
يک خانه پيشنهادی ،بهتر است که از طريق شماره تلفن  0800 085 6087با تيم مسکن پناهندگان ما تماس گرفته و درخواست
راهنمايی کنيد.
شما مجبور نيستيد در انتظار ارائه پيشنهادات مسکن از سوی شورا بمانيد .شما همچنين می توانيد:


از طريق اتحاديه مسکن برای تهيه مسکن اقدام کنيد



به دنبال اجاره مکان خصوصی باشيد.

برای کسب اطالعات بيشتر درباره گزينه های پيش رو ،به وب سايت شلتر اسکاتلند مراجعه کنيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/asylum_seekers_and_re
fugees/asylum_seekers_with_leave_to_remain/former_asylum_seekers_and_homelessness#3
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من قصد ارائه درخواست بی خانمانی را ندارم .گزينه های تهيه مسکن من در اسکاتلند چيست؟
راههای متعددی برای يافتن خانه جديد در اسکاتلند وجود دارد:


می توانيد از شورای محل يا اتحاديه مسکن اجاره کنيد



اجاره خانه از يک صاحبخانه خصوصی يا آژانس اجاره



در صورت دانشجو بودن در کالج يا دانشگاه ،می توانيد منزلی را از آنها اجاره کنيد



می توانيد يک خانه بخريد

چگونه خانه ای را از شورای محل اجاره کنم؟
بيشتر شوراها در اسکاتلند ،خانه هايی برای اجاره دارند .اگر سن شما باالی  16سال است و مجوز اقامت داريد ،می توانيد برای تهيه
مسکن از طريق شورا اقدام کنيد .توجه کنيد که بيشتر شوراها دارای فهرست انتظار هستند بنابراين بهتر است گزينههای مسکن را به
طور همزمان بررسی کنيد.
برای اقدام از طريق شورا ،بايد يک فرم درخواست را پر کنيد که اين فرم را می توانيد از بخش تهيه مسکن شورا دريافت کنيد.
شما م ی توانيد از طريق درخواست کتبی ،تلفنی يا حضوری ،فرمی را از متصدی دفتر شورا دريافت کنيد .همراه با اين فرم ،شورا
جزوه ای حاوی اطالعات زير به شما می دهد:


نحوه پر کردن فرم؛



مدارک الزم برای تعيين هويت؛



وضعيت پس از پر کردن فرم به چه صورت خواهد بود؛



نحوه تصميم گيری شورا برای اختصاص خانه ها به اشخاص.

شورا احتماالً دارای يک فهرست انتظار طوالنی است؛ درباره ميزان نياز شما به مسکن مطابق با مجموعه ای از قوانين – سياست
تخصيص -ارزيابی صورت می گيرد .برای نمونه ،در مورد افراد بی خانمان اولويت بندی صورت می گيرد.
چگونه منزلی را از اتحاديه مسکن اجاره کنم؟
شما می توانيد از هر اتحاديه مسکن نزديک به خود ،يک فرم تقاضانامه و نيز اطالعاتی درباره نحوه اقدام و نحوه اختصاص مسکن از
سوی اتحاديه دريافت کنيد .بيشتر اتحاديه ها دارای فهرست انتظار بسيار طوالنی هستند؛ بنابراين از اين گزينه به عنوان تنها گزينه پيش
رو استفاده نکنيد .برای کسب اطالعات بيشتر درباره نحوه اجاره خانه از يک اتحاديه مسکن ،به وب سايت شلتر اسکاتلند مراجعه کنيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/housing_associations
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چگونه بايد يک ملک را از صاحبخانه خصوصی اجاره کنم؟
راههای متعددی برای يافتن ملک خصوصی اجاره ای وجود دارد:


پرسش از خانواده ،دوستان يا همکاران درباره اطالع احتمالی آنها از مکانی برای اجاره



رجوع به تبليغات روی شيشه مغازه ها و روی تابلو اعالنات سوپرمارکتها ،مراکز تجمع يا کالجها و دانشگاهها .همچنين می
توانيد يک آگهی مبنی بر اينکه در جستجوی محلی برای اجاره هستيد ،نصب کنيد.



رجوع به تبليغات در روزنامه ها و مجالت محلی



جستجوی آنالين :وب سايتهای زيادی هستند که فهرست امالک اجاره ای را ارائه می کنند



سوال از شورای محل درباره اطالعات مربوط به صاحبخانه های شخصی



آژانسهايی با رويکرد اجاره – آنها در بيشتر محيطهای فروشگاهی دارای دفاتری هستند يا اينکه می توانيد به صورت آنالين
آنها را جستجو کنيد.

موارد متعددی وجود دارند که بايد برای اجاره خصوصی در نظر گرفته شوند .می توانيد به جزوه  6از اين مجموعه با عنوان "اجاره از
يک صاحبخانه شخصی" مراجعه کنيد که در وب سايت شورای مهاجرت اسکاتلند نيز موجود است .می توانيد توصيه های بيشتر را از
گروه تهيه مسکن پناهندگان به شماره  ،0800 085 6087دريافت کنيد.
برای کسب اطالعات بيشتر در مورد اجاره خانه از يک صاحبخانه خصوصی ،به وب سايت شلتر اسکاتلند مراجعه کنيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/renting_privately/fin
ding_private_rented_accommodation
وقتی برای ديدن خانهای می رويد ،حتما ً اين نکات ايمنی را رعايت کنيد:


برای بازديد از يک خانه يا آپارتمان ،هرگز تنها نرويد .حتما ً شخصی را با خود ببريد.



مقصد ،فرد مورد مالقات و زمان بازگشت خود را به افراد مورد اعتماد اطالع دهيد.



در پايان بازديد با آنها تماس گرفته و سالمتی خود را به آنها اطالع دهيد.



اگر از طريق اينترنت برای بازديد از خانهای با کسی قرار گذاشتهايد ،بيشتر مراقب باشيد
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وضعيت دانشجويان چگونه خواهد بود؟
وقتی يک کالج دانشگاهی يک سرپناه برای شما پيشنهاد می کند ،بايد اطالعاتی را در مورد تهيه مسکن نيز برای شما ارسال کند .در
صورت عدم دريافت اطالعات ،با بخش تهيه مسکن کالج تماس بگيريد .برای کسب اطالعات بيشتر در مورد تهيه مسکن دانشجويی ،به
وب سايت شلتر اسکاتلند مراجعه کنيد:
_http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/student
accommodation
به عنوان يک دانشجو ،می توانيد از طريق اتحاديه مسکن يا  GHAبرای تهيه خانه اقدام کنيد يا به دنبال منزل شخصی باشيد.
در صورتی که د انشجو هستيد ،فهرست صاحبخانه هايی را که به دانشجويان خانه اجاره می دهند ،از دفتر خانه دانشجويی
درخواست کنيد.
اگر دانشجوی پارهوقت هستيد يا جزو يکی از ردههای معاف دانشجويان تمام وقت هستيد ،ممکن است بتوانيد برای دريافت اجارهبهای
خود مساعده دريافت کنيد .برای کسب اطالعات بيشتر ،بروشور شماره  7ما را که درباره پرداخت هزينههای مسکن است ،مطالعه کنيد.
در صورت نياز به کسب اطالعات بيشتر درباره مزايايی که ممکن است به شما تعلق بگيرد ،با دايره مشاوره شهروندی ( )CABتماس
بگيريد .در وب سايت آنها به نشانی  http://www.cas.org.uk/find-a-bureauنيز اطالعات بيشتری ارائه شده است.

چگونه يک خانه بخرم؟
این موضوع مهم است که در هنگام خرید یک خانه ،از یک مشاور مالی مستقل در خصوص هزینه ها و پول مورد نیاز راهنمایی گرفته و
مشورت کنید تا مطمئن شوید که می توانید در آینده از عهده مالکیت آن برآئید.
يک روند قانونی ،منافع شما و فروشنده را در هنگام خريد خانه حفظ می کند .حتما ً از افراد مطمئن ،ترجيحا ً از يک وکيل ،مشاوره
بگيريد .کارهايی که الزم است انجام دهيد ،در اينجا ذکر شده است:


از استطاعت خود برای خريد خانه -مثالً توانايی مالی -مطمئن شويد .هزينه های ديگری نظير هزينه های قانونی و هزينه های
بازبينی نيز وجود دارد.



وکيلی را پيدا کنيد که بتواند به روند حقوقی رسيدگی کند



ملک دلخواه خود را پيدا کنيد

برای خريد خانه ،مجموعه ای از روندها وجود دارد و احتماالً زمان طوالنی برای اين کار الزم است .همچنين پيدا کردن مکان مناسب
می تواند هزينه بر باشد؛ بنابراين استفاده از مشاوره های مناسب ،ضروری است.
اطالعات بيشتر درباره نحوه خريد خانه را می توانيد در وب سايت شلتر اسکاتلند بيابيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/buying_a_home
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من مجوز اقامت دارم و مايلم که در انگلستان يا ولز سکونت کنم .چه کار بايد بکنم؟
اگر هم اکنون ترتيب سکونت خود را در منطقه دلخواه خود داده ايد ،درباره اين انتقال به صورت جدی فکر کرده و از مشاوره
استفاده کنيد .ممکن است حضور شما در اين مناطق به عنوان بی خانمان مشکل باشد؛ زيرا قوانين تهيه مسکن در انگلستان و ولز با
اسکاتلند تفاوت دارد .در صورتی که نتوانيد وابستگی محلی خود را ثابت کنيد ،احتمال دارد که مقامات محلی اين مناطق شما را به
اسکاتلند بازگردانند.
"وابستگی محلی" چيست؟
جز در صورت فرار از خشونت خانگی يا ساير خشونتها ،شما بايد ثابت کنيد که با مناطقی که قصد سکونت در آنها را داريد ،وابستگی
محلی داريد .اين وابستگی می تواند موارد زير را شامل شود:


وابستگی های خانوادگی – غير از فرزندان عمو ،عمه ،دايی و خاله



نيازهای بهداشتی – در صورت عدم دسترسی به درمانهای الزم ،در مناطقی که هم اکنون در آن زندگی می کنيد



شغل – بايد يک کار مورد تاييد باشد

شما نمی توانيد يک مکان آموزشی يا تربيتی را به عنوان وابستگی محلی در نظر بگيريد .مسئوليت حمل و نقل اثاثيه تا محل سکونت ،به
عهده خود شما است.
اگر هم اکنون ترتيب سکونت خود را در منطقه دلخواه خود داده ايد ،شما فقط بايد به ارائه کننده فعلی سرپناه خود اطالع داده و به محل
جديد نقل مکان کنيد .مسئوليت حمل و نقل اثاثيه تا محل سکونت ،به عهده خود شما است.
اطالعات بيشتر را از کجا می توان دريافت کرد؟
این جزوه حاوی توصیه های کلی است .شما باید قبل از ترک گالسکو به طور جدی فکر کنید.
سرویس مشاوره تلفنی – تلفن0800 085 6087 :
برای دریافت مشاوره و اطالعات با شماره باال با ما تماس بگیرید .برقراری تماس میتواند شما را از مراجعه حضوری به دفتر
بینیاز کند.
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