Pashto

د کورنی بیا يوځای کیدنه:
هغه مهاجرینو او یا خلکو ته چه بشري خونديتوب یی ترالسه کړي وي

الندي معلومات به ستاسو سره مرسته وکړي ترڅو تاسو مخکې تر تې چه د خپل وکیل سره وګوری د خپلې کورنې د بیاځایوالي په
اړه ټول هغه معلومات چه ستاسو لپاره اړین دي راټول کړي.
که چیري تاسو د مهاجرت موقف او یا هم بشري خونديتوب لري ،او غواړی چه ستاسود کورنی یو غړی برتانیا ته ستاسو سره د ګډ ژوند په
موخه راشي نو تاسو ته اړینه ده چه الندي خبري ثابتې کړي:
•
•
•

د بیلګې په ډول ستاسو د مهاجرت په اړه سند.
هغه اسناد چه ثابت کړي هغوی ستاسو د کورنۍ غړي دي او مخکې تر دې چه تاسو هغه ځاي پریږدي هغوی ستاسو سره ګډ ژوند کاوه.
د بیلګې په توګه نکاح خط او یا د زیږدنې/فرزندي سند او یا هم کورني انځورنه.
او دا چه تاسو په منظمه توګه د هغوي په تماس کې یاست .د بیلګې په توګه د تیلفون کارتونه ،لیکونه ،د پیسو د لیږدونې سندونه.

ستاسو د کورنی غړی هم باید د برتانیا سفارت ته ثابته کړي:
)1

د میړه/میرمنې/د ټولنیز ملګري په صورت کښې
هم هغوي او هم ستاسو عمر تر  21کالنی لوړ دي.
•
1

د ماشوم په حالت کښې (د فرزندي په ګډون)
)2
د هغه عمر تر  18کالو کم او واده یی ندي کړي او یا هم مستقل ژوند کوي( .که چیري ستاسو ماشوم  18کلنی ته نژدي وی،
•
نو مهرباني وکړي پدې اړه ژر تر ژره مشوره تر السه کړي – تاسو باید مخکې تر دې چه هغوي اتلسمه کلیزه ونمانځي باید
		
غوښتنه ثبت کړي).
		
)3
•
•

د نورو غړو په صورت کې
دا چه هغوي په تاسو باندي متکي دی ،د بیلګې په توګه تاسو هغوی ته پیسې استوي ،یا هغوی تنها او یا هم ډیر زاړه دي او یا هم هغوی
ستاسو د ډیر نژدو کورنیو غړو څخه دي ،او؛
2
د هغوي حالت داسي دي چه ”کار ته مجبور او ډیر خوار دي “ پدې معنې چه هغوی په ډیر ستونزمن حالت کښې ژوند کوي او د هغوی
د پاملرنې څوک نشته.

نور مهم معلومات:
•
•

هر ډول اصلي سند باید په انګلیسي ژبه وژباړل شي.
که چیري ستاسو د کورنی غړی پاسپورټ او یا هم د پیږندګلوي (تذکیره) سند ولري ،دغه کار به ستاسو د غوښتنلیک سره ډیره
مرسته وکړي.
ستاسو د کورنی غړي اوس په کوم حالت کښې ژوند کوي؟ د چا سره ژوند کوي؟ څوک ورسره مرسته کوي؟ او ولې هلته خپل ژوند ته
دوام نشي ورکوالی؟

1
2

د هم جنس بازو د حقوقو په رسمیت پیږندنه
 IATته د کورنیو چارو د وزارت د پالیسی جوړونې د څانګه یادداښت ،د  2004د جون  29مه

•

هغه ګټور شواهد چه تاسو یی د مقرراتو د پوره کولو په موخه را ټولوالی شي
د مقرراتو غوښتنې
د پاتي کیدلو لپاره غیر قطعي رخصتي

د شواهدو بیلګې
ستاسو د مهاجرت په اړه اسناد
ستاسو د سفر په اړه سند

اړیکې/د کورنی برخه

ستاسو نکاح خط
د ماشوم د زیږدنې/فرزندی سند
ستاسو د واده د مراسمو او یا کورني انځورونه

په منظم ډول د اړیکو ټینګول

د تیلفون کارټونه او یا ثبتونې
لیکونه
د پيسو د لیږدولو سند

څوک مرسته کوالی شي؟
د مهاجرینو لپاره د سکاټلنډ اداره د کورني سره د یوځای کیدو چوپړ نه وړاندي کوي ،البته ستاسو قانوني وکیل کوالی شي پدې اړه ستاسو سره
مرسته وکړي ،که چیري تاسو وکیل نلري او یا هم خپل اوسنی وکیل تغیر کړي ،نو مونږ کوالی شو د وکیالنو د نومونو او پتو لیست ستاسو
لپاره چمتو کړو.
لکه څرنګه چه پورته وویل شول ،مهرباني وکړي ډاډه شي چه تاسو ټولې اړینې غوښتنې او شواهد لوستلي او دا چه دغه ټول معلومات ستاسو د
غوښتنې د ثبتولو وړاندي د پلي کیدلو وړ دي.
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