
 اعرف حقوقك
 نصائح لطالبي اللجوء 

 ما الذي يجب عمله في حالة دخول سيركو لمنزلي لمحاوله اخالئي؟

 الرجاء البقاء هادئا

في حاله دخول سيركو منزلك لديك الخيار للقول ال واخبارهم انك بصدد الحصول على نصائح قانونيه 

 للطعن بقرار اخالئك

: 

مع سيركو انك التوافق على دخولهم منزلك اال في حاله اعطائك:اشرح لسيركو وللهوم اوفيس اذا كانو   

 بطاقة تعريفية 

 و 

التي تمنحهم اإلذن القانوني لدخول منزلك. إذا لم يكن لديهم إذن ، فال يمكنهم الدخول إال إذا كانت  -أمر من محكمة شريف

  هناك أسباب معقولة لهم للقيام بذلك

 او 

على سبيل المثال ألنهم بحاجة إلى إجراء إصالحات عاجلة أو  يحتاجون إلى دخول منزلكيوضح أنهم خطاب من سيركو 

خطارك بأية زيارات سيركو  إصالحات طارئة أو إجراء فحص للسكن. ما لم تكن حالة طارئة ، يتعين على شركة

.ر يذكرلإلصالحات أو عمليات التفتيش على اإلسكان ، وليس من المناسب أن يتصلوا بك دون أي إشعا  

 

 هل لي ان ارفض عدم الخروج؟

 نعم لك الحق بقول ال 

سيركو. من المهم أن تظل هادئًا وال تتجادل مع ضباط  

. يمكنك أيًضا إظهار بطاقتك حاول إيقاف الوضع عن السيطرة بإخبار الضباط بهدوء أنك تقيم في منزلك

 ، والتي تشرح باللغة اإلنجليزية أنك ال ترغب في مغادرة منزلك

الهدوء المتبقي يمكن أن يساعد في إيقاف ضباط سيركو عن أي سبب لالتصال بالشرطة على أساس 

 وجود اضطراب

يرجى تذكر أيًضا االحتفاظ بأية مستندات أو بطاقات مهمة تتعلق بقضية اللجوء الخاصة بك ، وأي 

 أوراق مهمة أخرى ، خاصةً إذا كنت تغادر المنزل في مكان غير مأهول في أي وقت

  الرجاء قلب الصفحة لمعلومات اكثر



 اعرف حقوقك
 نصائح لطالبي اللجوء

 هل يمكن لسيركو الهوم اوفيس او الشرطة اخارجي من منزلي عنوة؟

 ال

ال يمكن طردك بدون أمر من المحكمة. ال يُسمح للضباط باستخدام القوة ضدك ألن هذا سيكون بمثابة 

األوقاتاعتداء أو مضايقة. كن هادئًا في جميع   

 ذا تم إلقاء القبض عليك ، يجب على الشرطة إخطارك بذلك وتوضيح حقوقك لك

 عند القبض عليك ، يجب أال تستخدم الشرطة القوة المفرطة

 يجب عليك االتصال بمحام في أقرب وقت ممكن

 

 من الذي يجب االتصال به؟

 إذا كان لديك بالفعل محامي إسكان ، فاتصل بهم في أقرب وقت ممكن

 للحصول على المشورة والمساعدة للوصول إلى المشورة القانونية لإلسكان العاجل

Scottish refugee Council on 0141 223 7979 

Email: Dass@scottishrefugeecouncil.org.uk 

 يمكنك أيًضا االتصال بالمنظمات التالية للحصول على الدعم والمشورة

British Red Cross    0141 331 4170 

Govan Community Project  0141 445 3718 

The Ash project    07736 646197 

 

 


