فرایند
پناهندگی

هر چه زودتر اقدام کنید!

به محض اینکه وارد کشور می شوید (در فرودگاه یا بندر) یا زمانی که توسط مددکار اجتماعی یا دیگر مددکاران
حمایت کننده وارد بریتانیا می شوید برای پناهندگی اقدام کنید .اداره تامین اجتماعی به شما کمک می کند یک
نماینده قانونی پیدا کنید و این شخص می تواند در فرایند پناهندگی به شما کمک و راهنمائی بدهد.

چه کسی مواظب شما خواهد بود؟

اداره تامین اجتماعی به شما خرجی می دهد و کاری می کند که حتماً جائی برای زندگی داشته باشید .این می
تواند یک واحد مسکونی یا پیش یک مراقبت کننده حمایتی  /مراقبت کننده پرورشی باشد .ضمناً شما را برای
معاینه پیش یک پزشک می برند.

مصاحبه اولیه

از شما خواسته می شود تا همراه مددکار اجتماعی یا قیم موقتی خود به سازمان مرزها
مهاجرت (وزارت کشور – هوم آفیس) بروید .در آنجا شما را به مسئول پرونده تان معرفی
می کنند .این شخصی در وزارت کشور (هوم آفیس) است که مسئول پرونده شماست .آنها
سواالتی درباره دلیل آمدن تان به بریتانیا می پرسند و اینها را به شما خواهند داد		 :
یک نامه که به شما اجازه ماندن در کشور را تا زمانی که درباره درخواست تان تصمیم
گرفته شود می دهد .به این نامه  IS96گفته می شود .یک فرم اظهارنامه شواهد (.)SEF

تکمیل کردن فرم  SEFخود

در این فرم باید سرگذشت خود را بنویسید .شما باید با کمک نماینده قانونی خود این فرم
را پر کنید .مددکار اجتماعی یا قیم موقت شما هم باید در این جلسه حاضر باشد .برای
پس فرستادن این فرم  20روز وقت دارید .در طول این مدت مسئول پرونده با شما
تماس می گیرد تا درباره آینده درخواست تان صحبت کند.

یک مصاحبه دیگر؟

اگر اداره مهاجرت سوال های بیشتری داشته باشد شاید از شما دعوت کنند در یک
مصاحبه دیگر شرکت کنید .نماینده قانونی در این باره به شما توضیح خواهد داد.

گزارش دادن

شاید از شما خواسته شود خودتان را مرتب به مرکز گزارش دفتر
محلی وزارت کشور (هوم آفیس) معرفی کنید .در این باره با شما و
مددکار اجتماعی شما صحبت خواهد شد.

تصمیم شما

وزارت کشور (هوم آفیس) درباره نوع وضعیت پناهندگی که به شما می
دهند تصمیم گیری می کند :وضعیت پناهندگی ،محافظت انسان دوستانه،
اجازه اقامت مصلحتی یا رد درخواست پناهندگی( .برای آشنا شدن با
معنی اینها به واژه نامه مراجعه کنید).

از تصمیمی که برای شما گرفته اند
راضی هستید؟

اگر یک نوع اجازه اقامت موقت به شما داده شده است باید ظر
ف مدت چند ماه و قبل از اینکه اجازه اقامت باطل شود با نماینده
قانونی خود تماس بگیرید تا وقت کافی برای دادن درخواست
تمدید داشته باشید.

?

از تصمیمی که برای شما گرفته اند راضی
نیستید؟

شما و نماینده قانونی تان باید ظرف مدت  1تا  10روز از
موقعی که تصمیم به شما اطالع داده می شود نزد دادگاه
پناهندگی و مهاجرت ( )AITدرخواست تجدیدنظر کنید.

توجه داشته باشید ،اگر تمایل دارید می توانید درخواست کنید مسئول پرونده و مترجمی که در مصاحبه های
وزارت کشور (هوم آفیس) به شما می دهند ،خانم یا آقا باشد.

