Applying for Section 4 support if you are pregnant
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ﺑﻨﺪ  (Section 4) 4ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر و در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ اﺳﺘﻴﻨﺎف اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﻓﻮرﯼ
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮدﻩ ﻳﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬا در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻳﺪ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
هﺴﺘﻴﺪ( ،در ﺻﻮرت ﺑﺎردار ﺑﻮدن ،واﺟﺪاﻟﺸﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ  4ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ  4ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺑﺎردارﯼ ،وزارت ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارﮎ زﻳﺮ را اراﺋﻪ دهﻴﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺪارﮎ و اﻃﻼﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ در زﻳﺮ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻳﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎ در ﺷﻮراﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺪ 4

ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ دهﻴﻢ.
ﻣﺪارﮎ ﺿﺮورﯼ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﻳﮏ ﮔﻮاهﯽ  MATB1از ﻃﺮف ﭘﺰﺷﮏ )ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ( ﺧﻮد ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻣﺎﻳﯽ در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻨﮑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  32هﻔﺘﻪ از ﺑﺎردارﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺎﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻳﮏ
وﻗﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻴﻢ؛
 .2ﻟﻴﺴﺖ ﻣﮑﺘﻮب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁدرس هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ در ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩ
اﻳﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺁدرس ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را در اﺑﺘﺪا و
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁدرﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ در ﺁن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ را در اﻧﺘﻬﺎ ذﮐﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻧﺎم اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﻧﺰد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ از ﻃﺮف ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ

زﻣﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺁﻧﻬﺎ و دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ از شﻣﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮارد
ﺑﻮﻳﮋﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اهﻤﻴﺖ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺁدرس هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ اﻧﺪ را ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ دهﻴﺪ ،ﮐﻤﮏ زﻳﺎدﯼ در ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ  4ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛

 .3ﻳﮏ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﮑﺘﻮب از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻞ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ در ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻳﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﻴﺶ هﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﺮم هﺎﯼ  P45ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻳﺪ ،اﻳﻦ ﮐﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﻨﺪ  4ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺁﻧﮑﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﺁن ﮐﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
 .4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺴﺎب هﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ دارﻳﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب هﺎﯼ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ و
 .5ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻨﻮز هﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط دارﻳﺪ ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ ﺁدرس ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب هﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯼ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺁن وﯼ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮد در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﻗﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،را اراﺋﻪ دهﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ وﯼ/ﺁﻧﻬﺎ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﯼ/ﺁﻧﻬﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻴﺴﺖ ﺁدرس هﺎ و ﻣﺤﻞ هﺎﯼ ﮐﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد )ﻓﺎرﺳﯽ( ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

