
 افغانستان متاثر شده اند  بحران  و توسط  کنندیم یکه در اسکاتلند زندگ یافراد یمعلومات برا

افغانستان متاثر شده اند معلومات جمع   ریدر حال تغ تیو توسط وضع  کنندیم یکه در اسکاتلند زندگ ی ها افغان  یما برا

 .  میکرده ا یآوار

معلومات لطفاً به   نیتازه تر  ی. برامیخواهد کرد  یبه روز رسان  میکن   افتیصفحه را چنانچه اطالعات تازه در  نیا  مان

 صفحه موجود است. نیکه در ا دیمراجعه کن  یمنابع رسم

 د یخود نگران هست تیو در مورد وضع  دیهست ندشما در اسکاتل

  ی باشد که حاالت شخص   ن یا  یافغانستان ممکن به معنا  ر یدر حال تغ  تیوضع  د،یاسکاتلند هست  میافغان مق  کیاگر شما  

مشوره    تانیموجود برا  یها  نهی شما در مورد گز  یحقوق  نده  ی است. نماشده  آشکار    دیهم شواهد جد  ای\کرده است  ریشما تغ 

 :دیباش یبه دنبال مشاورت حقوق لیخواهد داد. در موارد ذ

 د یکن یدرخواست پناهندگ دیخواهیم •

 دیهست صلهیو منتظر ف دیکرده ا یاز قبل درخواست پناهندگ شما •

 دیطلب شده ا نافی تان است یبر ضد رد شدن درخواست پناهندگ شما •

 د یبه دنبال دادن درخواست تازه هست ای دیدرخواست تازه داده ا شما •

 دیاستفاده کرده ا یلبط نافیشما رد شده است و از تمام حقوق است یپناهندگ درخواست •

 دیکرده ا افتیخروج در می[ تصمسیاز وزارت امور داخله ]هوم اف شما •

افغانستان در مورد امن  ، یمحصل  زه  یبطور مثال و  دیموقت دار  زه  یو  شما • تان    تیو در صورت بازگشت به 

 د ینگران هست

 کرد؟ افتیدر یمشاورت حقوق یدر خصوص موضوعات مهاجرت و پناهندگ توان یاز کجا م

مشاور منظور    کی  دیتوانی . شما مدیکن  افتیدر  لیوک   کی -  انجمن حقوقی اساکتلند: دریافت وکیلدر   اسکاتلنددر    دیتوان ی شما م

 .دیکن افتیدر    OISCدریافت کننده  یک مشاو( در OISCخدمات مهاجرت ) ساریشده را از دفتر کم

 : دیمشاهده کن  نبرویدیفهرست وکال را در گالسگو و ا دیتوان ی م نطوریهم شما

 فهرست نمایندگان حقوقی در ایدینبرو/فهرست نمایندگان حقوقی در گالسگو

در مورد   دیممکن شما بتوان  د،یکن یم  افتیدر  یعاجتما  ت ی کمک مصئون  ای  \دیدار  نییدرآمد پا  د،یهست  ازمندیاگر شما ن

مورد کمک   ن یدر ا  تواندیم  یحقوق  نده  ی. نمادیکن  افتیدر  ی در اسکاتلند مساعدت حقوق  یپرداخت مصارف مشاورت حقوق

 از شما درخواست بدهد. یندگی کند و به نما

  ا ی تانی در بر شی در رابطه به حقوق خو دیخواهی و م د یشما از افغانستان به اسکاتلند انتقال شده ا

 د یبدان

معلومات    ایتانیمهاجرت به بر  ی و همچنان راه ها  شیدر مورد حقوق خو  اینجادر    دیشما از افغانستان انتقال شده ا  اگر

 . دیرا مطالعه کن ایتان یدولت بر

بدست   دیتوانیکه م  دیسوال دار  یو در مورد کمک ها  د یکن یم   یشما بعد از انتقال تان از افغانستان در هوتل زندگ  اگر

 . دیکن افتی رو اوقات کار آنها معلومات د ای تانی دولت بر یکمک  یدر مورد شماره ها صفحه نیدر ا د،یاوریب

 د یو در مورد خانواده و دوستان تان در افغانستان نگران هست  دیشما در اسکاتلند هست

خانواده  یکمک برا افتیدر یدر مورد چگونگ  دیخواهی و م دیتان در افغانستان نگران هست کیاگر در مورد اقارب نزد

آنها باز است    یکدام راه ها برا  نکهیکه هنوز در افغانستان  هستند، لطفاً در مورد ا  دیکن   افتیمعلومات در  یو دوستان

 . دیجستجو کن یمشوره  حقوق

 

https://www.lawscot.org.uk/find-a-solicitor/
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https://www.gov.uk/government/publications/afghanistan-evacuees-immigration-information/next-steps-in-the-uk-immigration-information-for-people-evacuated-from-afghanistan
https://www.gov.uk/government/publications/afghanistan-evacuees-immigration-information/next-steps-in-the-uk-immigration-information-for-people-evacuated-from-afghanistan


 دوستان:  ای خانواده 

که محدود به    ریخ  ای  دی ( هستARAPها ) مکان و کمک به افغان  ریتغ   یسیپال  یمستحق برنامه  فعل  ایکه آ  دیکن  یبررس

 درخواست بدهند. توانندیآنها چطور م نکهیافغان بوده و ا یمحل نیمامور

 خانواده:  یاعضا  یتنها برا

. دیمجدد خانواده صحبت کن وستنیپ نه  یتان در مورد گز لیبا وک  د،یتحفظ بشر دوستانه هست ایاسناد مهاجرت  ی اگر دارا

در مورد    ایآ   - که  دیابیدر  و  دیر یتماس بگ   ایتانیسرخ بر  بیبادفتر صل  همچنان دیتوان یشما م  دیکنیم  یاگر در گالسگو زندگ

که مکن به سبب چالش    دیداشته باش  ادیلطفاً به   .درخواست به ویزه  پیوستن مجدد خانواده کمک بدست آورده میتوانید یا خیر

شان با آن روبرو هستند، ممکن درخواست   کیومتریافغان در خصوص فراهم نمودن معلومات با  یکه خانواده ها  یها

 روبرو شود. ادیز ریمجدد خانوده با تاخ  وستنیپ یها

 . دیخانواده باز باشند بپرس یاعضا یمهاجرت ممکن برا گرید  یکدام راه ها نکهیتان در مورد ا لیاز وک

 

 و تماس تان با خانواده  تان در افغانستان قطع شده است  دیهست ندیشما در اسکاتل

که در خارج از    یکردن اقارب  دایخانواده ها در رابطه به پ  یابیرد  یالملل  نیخدمات ب  قیاز طر   ایتانیسرخ بر  بیدفتر صل

 .دیاوری مورد خدمات آنها معلومات بدست ب در اینجا در دیتوانیشما م .کندی کشور مفقود شده اند کمک م

 

 دیکن یمن آحساس نماخود را در  ن خانواده  تا خود وو   دیشما در افغانستان هست

که هنوز   ییایتان یبر  ریو اتباع غ  ایتانیاتباع بر   یکمک کننده برا  یشماره ها  افتیدر و موجود یها انواع کمک  یبرالطفاً  

 .دیمراجعه کن ا یتان یدولت بر  یبه صفحات معلومات در اینجا  در افغانستان هستند

مطالعه  را  افراد متاثر از بحران افغانستان    یو معلومات برا  تیدر مورد حما  نیمهاجر  یشورا  یخالصه  معلومات در اینجا

 . دیکن

 دیمطالعه کن  اینجادر افغانستان در  یبشر یدر مورد کمک هارا  ایتانیسرخ بر بیصل یصفحه  معلومات

که به    ی افغان ها  یو معلومات برا  انیو پناه جو  نیافغانستان را در مورد کمک به مهاجر  UNHCR   یصفحه  معلومات

و    کمک ها در افغانستانافغانستان همچنان در مورد     UNHCRصفحه   .دیمطالعه کن   اینجا  در  کنندیکشور ها فرار م  ریسا

 مختلف معلومات دارد. یدر کشور ها برنامه های تغیر مکان

 

مصئون به    دنی رسبه منظور  ها   افغان  یمکان و محافظت برا  ریتغ   یبرا  یلعف  یراه ها

 ای تانیبر

 در افغانستان  یکارمندان محل یبرا  گانیبرنامه  را 

با   میبعد از آن بطور مستق ای ۲۰۰۶ یم ۱ خیتار یالکه  ی ها افغان یآغاز شد تا برا ۲۰۱۳در سال  گانیبرنامه  را نیا

،  انداجرا نموده    فهیماه وظ  ۱۲از    شتریمدت ب  ی شان برا  یاستعفا  ای  ی و در زمان برطرفاند  ر کرده  اک ایتانیدولت بر

 در مورد ایتانیمعلومات دولت بر یبرارا    اینجا  دیتوانی. شما ممکان فراهم کند  ری)داخل کشور( و تغ   یآموزش، کمک مال
مکان   ریبرنامه مستحق تغ   نیا  تتح  دیکن یاگر فکر م .د یدر افغانستان مطالعه کن  یکارمندان محل  یبرا  گانیبرنامه  را

 .دیدرخواست بده  (ARAP) ها پالیسی تغیر مکان و کمک به افغانبرنامه   تحت  تا    کندیم  هیتوص  داً یاک  ایتان یدولت بر  د،یهست
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https://www.gov.uk/guidance/support-for-british-and-non-british-nationals-in-afghanistan
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 ( ARAPها ) مکان و کمک به افغان ر یتغ ی سیپال

طول خدمت   فه،یآغاز شد تا بدون در نظرداشت نقش، وظ  ۲۰۲۱  لیاپر  ۱  خیها بتار مکان و کمک به افغان  ریتغ  یسیپال

  ر یتغ  روبرو هستند  یجان  یبا خطر جد  در افغانستانکه  برحال و اسبق    یبه تمام کارمندان محل  فه،ی ترک وظ  لیدل  ای

از هر کشور، به شمول افغانستان   دیتوانیم  د،یمستحق هست  دیکنیفکر مفراهم سازد. اگر شما    اکمک ها ر  ریمکان و سا

 .دیرا مطالعه کن اینجا  ARAP برنامه  در مورد  دیتوان ی. شما مدیدرخواست بده

 اتباع افغانستان  ی برنامه  اسکان مجدد برا

است   یبرنامه اسکان مجدد افغان ها  نیهدف ا .اعالن نمود  ۲۰۲۱آگست    ۱۸  خیرا بتار  دیبرنامه  جد  نیا  ایتان یبر  دولت

  ی در خصوص تالش ها  که یبه شمول کسان  شوند،یتحفظ شمرده م  ازمندیقرار دارند و ن  تیکه در معرض خطر ازار و اذ

اند، مانند   تیحقوق زنان و حاکم  ان،یب  یازاد  ،یدموکراس  یترق یبرا  ایتان یدولت بر افغانستان کمک کرده  قانون در 

در معرض   یو مذهب  یقوم   تیهو   ت،یجنس  ،یجنس  شی به علت گرا  کهی و فعاالن و کسان  اسونیسقضات، خبرنگاران،  

اعالم کرده   ایتان یمگر، دولت بر  ؛برنامه هنوز آغاز نشده است  نیا  برنامه هنوز آغاز نشده است.   نیا خطر قرار دارند. 

داشته    ادیاسکان مجدد فراهم خواهد شد. مهم است تا به    قیطر  نیکه انتقال شده اند از ا  یتعداد از افراد  یاست که برا

در مورد برنامه     دیتوانیم  ا. شمدیبرنامه درخواست بده  نی به ا  دیتوانیو شما نم  ستیکه کدام روند درخواست موجود ن  دیباش

 . دیمطالعه کن اینجارا در  ایتانی معلومات دولت بر انیاتباع افغانستان و روند انتخاب متقاض یاسکان مجدد برا

 ا ی تانیبر  ینظام پناهندگ

اذ  یافراد  ی را امضا کرده است و برا  ۱۹۵۱کنوانسیون مهاجرت    ایتان یبر آزار و  از  اند و ن  تیکه  به   ازیفرار کرده 

 ا یتانیدر بر  دیشما با  یدرخواست دادن به پناهندگ  ی برادارد.    ینظام پناهندگ  کیرا دارند    ایتانیدر بر  یدرخواست پناهندگ

 .دیباش

 :دیاگر شما در اسکاتلند هست

 یبه شماره  کمک   یو کمک در مورد درخواست پناهندگ  انیمعلومات در مورد کمک به پناه جو  افتیدر  یبرا •

 (.دی )مترجم تقاضا کن 503 8010 0808 دیکن لفونیت مایگرنت هیلپ

  ی شورا   شماره  کمکیمعلومات و وکالت، به    سته،یشا  یحقوق  نده  ینما  کیاز    ییبتداابدست آوردن مشاورت    یبرا •

 (. دی)مترجم تقاضا کن7274 196 0808  دیکن لفونیاسکاتلند  ت نیمهاجر

 .دیمشاورت جستجو کن یحقوق سته  یشا  نده  ینما کی از •

 

 د یخواهیمو کمک   د یشما در اسکاتلند  هست

 افت یدر  یعمل  یکمک ها  یدوستانه برا  شنهاداتیپ  ادیاز سراسر اسکاتلند از گروه ها و افراد ز  ریاخ  یما در هفته ها

  د یتوانی . شما ممیآغاز کرده ارا   شبکه  کمکی افغانشما، ما    یکمک از سو  شنهاداتیتمام پ  ی. به منظور هماهنگ میکرده ا

ا از  استفاده  آنالین  نیبا  تان را راجستر کن  شنهادیپ  فورمه   ادیکمک  بعداً  ن  شنهاداتیپ  نی. ما  با   یها  یازمندیکمک را 

 کنندیم ییرایپذ ندهیآ یکه از آنها در هفته ها و ماه ها یو همچنان مقامات محل  شوندیافغان که وارد اسکاتلند م نیاجرمه

 . میخواهد نمود سهیمقا

https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2021/08/16/factsheet-uk-support-to-resettle-afghan-nationals/
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