
بریتانیاشاھیدولت

این برگھ معلومات، اطالعات کلیدی را برای افرادی کھ بھ دنبال کمک حقوقی ھستند و تحت تأثیر بحران در افغانستان قرار گرفتھ
.اند، ارائھ می کند

:این شامل افرادی می شود کھ در حال حاضر

در انگلستان درخواست پناھندگی/حمایت نموده اند؛.1
در افغانستان (یا کشور دیگر) ھستند و می خواھند بھ انگلستان نقل مکان کنند..2

آوریجمعافغانستاندربحرانازناشیقانونینیازھایازحمایتبرایحقوقیحامیانازایمجموعھتوسطمعلوماتاین
grfpledge@pilnet.orgبھ:بگیریدتماسلطفاًشود،شاملمی خواھیدکھداریدمنابعییاروزرسانیبھاگراست.شده

PILnet، APNOR، APRRN،وAMERAشمااگرامانیستند،مستقیمارجاعیاقانونیھایکمکارائھبھقادر
ھایکمکدھندگانارائھلیستلطفاًدارید،نیازحقوقیکمکبھکھھستیدتابعیتبدونفردیامھاجرپناھجو،یک

مورددررابیشترجزئیاتمی توانیدتماس،اطالعاتبرعالوهببینید.پاییندرراآنھاتماسجزئیاتومحلیحقوقی
UNHCRکشوریصفحاتپوششتحتکشورھایدرمحلیحقوقیھایکمکدھندگانارائھ Helpحقوقیا

AMERAدریابیدتبعید،در.

بریتانیادرحاضرافراد

افرادی کھ در انگلستان ھستند و تمایل بھ ماندن دارند می توانند اطالعاتی درباره گزینھ ھا در اینجا پیدا کنند:

oوضعیت پناھندگی
مھاجرتومھاجرتویزایبریتانیاداخلیاموروزارتتوسطپناھندگیوضعیتھایدرخواستانگلستاندر●

)UKVI(شود.میتعیین
)AIU(پناھندگیپذیرششعبھدرمالقاتقراریکطریقازبایدانگلستانداخلازشدهارسالھایدرخواست●

یکراهازاگرکنند.اقداموقتاسرعدربایدمتقاضیاناست.شدهواقعانگلستان،CroydoدرAIUشودثبت
پناھندگیدرخواستورودھنگامدرخواھیدمیکھبگوییدمھاجرتمقاماتبھرسیدید،بریتانیابھورودیبندر
کنید.

تماسAIUباوقت،اختصاصجھتحضوریدرخواستازقبلبایدمتقاضیانھستید،انگلستاندرفعالاگر●
،AIUبھدسترسینمبربگیرند. منتظرنیستنیازندارید،سکونتبرایمحلیاگراست.0300-123-4193

اطالعشمابھتابگیریدتماسپذیرشبخشباباشد.آیندهھفتھچندینداردامکانزیراباشید،مالقاتقراریک
بھراشمابایدکشوروزارتوھستیدخانمانبیشمااینکھوپناھندگینامثبتمکاننزدیکترینکھدھد

اطالعاتکھباشندآمادهبایدمتقاضیاندھد.اسکانراشمابررسیازپسوکندرھنماییمکاننزدیکترین
شخصی خود را ھنگام تعیین قرار ارائھ دھند.

متقاضیانگشتاثرAIUمسئولیکشود،پاسخوپرسششماازکندمیایجابAIUبامالقاتقرارگرفتن●
را می گیرد و شروع بھ جمع آوری جزئیات اولیھ درخواست پناھندگی می کند.

ادعاارزیابیبھکمکجھتمصاحبھیکبرایراشماوکندمیآغازراادعابھرسیدگیکشورادارهبعدا●
دعوت می کند. وکیل شما بھ شما کمک می کند تا بیانیھ ای تھیھ کنید و مدارک بیشتری را جمع آوری کنید.
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http://www.amerainternational.org/
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ازترسخاطربھوباشدکردهترکراخودکشوربایدمتقاضیشخصپناھندگی،برایبودنشرایطواجدجھت●
یکازشمااگرکھمعنیاینبھاندکردهتغییرفعالبریتانیادرقوانیننباشد.بازگشتبھقادراذیتوآزار

درتواندمیکشوروزارتودانستقبول""غیرقابلراادعاھاتوانمیباشید،کردهعبورسوم"امن"کشور
صورت بی خطر تشخیص دادن شما را بھ کشور سوم انتقال دھد.

استپیچیدهانگلستانروندباشید.پناھندگیدرخواستبرایحقوقیمشاورهدنبالبھوقتاسرعدرکھاستالزم●
و کمک ھای حقوقی برای بیشتر اشخاص قابل دسترس است.

برای معلومات بیشتر در مورد روند پناھندگی لطفاً مراجعھ کنید بھ:●

▪ https://www.gov.uk/claim-asylum

▪ https://righttoremain.org.uk/toolkit/claimasylum/

▪ https://asylumineurope.org/reports/country/united-kingdom/asylum-procedure/gene

ral/

کنندمکاننقلبریتانیادردارندتمایلبودنخطرتحتدلیلبھکھافرادی

افرادی کھ در حال حاضر در افغانستان (یا کشورھای دیگر) ھستند و در معرض خطر ھستند، ممکن است واجد شرایط زیر باشند:

oافغانستانکمکوجابجاییپالیسی)ARAP(
.باشدانگلستان)LES(سابقیافعلیمحلیکارکنانبایدمتقاضی،ARAPبرایبودنشرایطواجدجھت●
مراجعھزیرلینکبھبیشتراطالعاتبرایباشند.ARAPشرایطواجداستممکنکھداردوجودافرادازدستھچھار●

کنید.
نماید.تکمیلدفاعوزارتسایتوبدرراخوددرخواستبایدافراد،ARAPدرخواستبرای●
در اینجا پیدا کنید.کلیک کردنفرم را می توانید با●
بیابید.اینجاراھنمای فرآیند/فرم را می توانید در●

oافغانشھرونداناسکانطرح)ACRS(

اسکان مجدد شھروندان افغان برای افغان ھایی است کھ بھ تالش ھای بریتانیا در افغانستان کمک کرده اند و●
برای ارزش ھایی مانند دموکراسی و حقوق زنان و افراد آسیب پذیر از جملھ زنان، دختران و گروه ھای اقلیت

در معرض خطر ایستاده اند.
بیابید.اینجااطالعات بیشتر را می توانید در●
شود:میانجاممسیرسھطریقازنامزدیفرآیندندارد.وجودACRSبرایدرخواستیفرآیندھیچ●

است)رسیدهپایانبھاکنون(کھPittingعملیاتطریقازتخلیھ▪

کنید)مراجعھذیل(درUNHCRطریقازنامزدی▪

نامزدی از طریق دولت بریتانیا کھ گروه ھای در معرض خطر را شناسایی می کند.▪

یافت.اینجاابراز عالقھ برای اولین گروه ھای نامزد شده اکنون بستھ شده است، اما اطالعات را می توان در
شوند.نامزدUNHCRمجدداسکانبرایتاباشندکردهترکراافغانستانبایدمتقاضیان●

https://www.gov.uk/claim-asylum
https://righttoremain.org.uk/toolkit/claimasylum/
https://asylumineurope.org/reports/country/united-kingdom/asylum-procedure/general/
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اینجامعلومات بیشتر در مورد یافتن دفتر کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل و ثبت نام را می توانید در●
بیابید.

نقل مکان کنندبھ بریتانیاپیوندھای خانوادگیافرادی کھ میخواھند با

فرادی کھ در حال حاضر در افغانستان (یا سایر کشورھا) ھستند و اعضای خانواده آنھا در بریتانیا ھستند و می خواھند نقل.1
مکان کنند:

افرادی کھ در حال حاضر در افغانستان (یا سایر کشورھا) ھستند می توانند برای موارد زیر درخواست دھند:
oویزای خانوادگی

یاوالدینفرزند،نامزد،یاھمسرباانگلستاندرزندگیبرایخانوادگیویزهبرایتوانیدمیشمادرخواست:معیارھای●
بایدخانوادهاعضایازیکیدھید.درخواستکنند،میارائھشماازمدتطوالنیھایمراقبتکھخوداقاربازیکی

.باشنده انگلستان و یا ایرلندی باشد یا دارای  اجازه اقامت نامحدود زمانی و یا سند اقامت دائم در انگلستان داشتھ باشد
ھزینھاستممکنبتواند.کردهفراھمرامالیواقامتشرایطوباشدداشتھانگلیسیزبانبھتسلطبایدعموماًمتقاضیان●

درخواست ھمچنان  وجود داشتھ باشد.
جھت درخواست ویزای خانوادگی، افراد باید درخواست خود را بھ صورت آنالین تکمیل کنند.●
یافت.اینجادقیق تر را می توان دربیابید. راھنماییاینجاراھنمای فرآیند/فرم را می توانید در●

oاتحاد خانواده پناھندگان
کھوالدینییاشریکیاھمسرباانگلستاندرزندگیبرایخانوادگیویزهجھتتوانیدمیشمادرخواست:معیارھای●

عنوانبھزندگیبراینامحدوداقامتکسانیکھانعدهبھاگرجملھازدارند،بشردوستانھحمایتیاپناھندگیوضعیت
پناھنده یا گیرنده داده شده است منحیث حفاظت بشردوستانھ.

28ازبعدکھپناھندگانیبرایخانوادهاتحادقوانینندارد.مالینیازیازباناقامت،بھنیازیواسترایگانبرنامھاین●
مشاورهبایداست،شدهبریتانیاواردآنازپسشماخانوادهعضواگراست.تغییرحالدراندشدهوارد2022جون

حقوقی جداگانھ ای در مورد واجد شرایط بودن آنھا بخواھید.

کنید.پیدااینجاحقوقیانجمنطریقازتوانیدمیشما.شودانجاموکیلیککمکطریقازاستبھترواستپیچیدهخانوادهویزای
دریافتبرایبتواندوکیلاستممکناماھستند،رایگان)حقوقی(کمکحقوقیکمکمحدودهازخارجخانوادگیویزاھایبیشتر

» درخواست دھد.کمک حقوقی برای «کمک مالی استثناء
برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در زیر مراجعھ کنید.

ایحرفھکارویزایباشد.داشتھوجودبریتانیابھمکاننقلبرایدیگریراه ھایاستممکندارید،شغلییامھارتیاحرفھاگر
مسلکی " یا "شغل کمبود" پیشنھاد شده است.برای کسانی در بریتانیا وجود دارد کھ بھ آنھا شغلی در نقش "



رااینجابیشترجزئیاتبرایباشید.داشتھھست،جوازداریکھسازمانیازکاریپیشنھادیکبایددرخواست،برای
درخواستبرایوھستندایحرفھھایھایتواناییوانگلیسیزبانبھتسلطماننددرخواستیشرایطدارایویزاھااینببینید

ھزینھ ھایی نیز وجود خواھد داشت.

میمرتبطمرزھاازفراتراستعدادنامبھمختلفکشورھایدرکارفرمایانباماھرمشاغلدرراھاافغانکھداردوجودسازمانی
را ببینید.اینجاکند. برای اطالعات بیشتر

رایگانحقوقیکمک

سازمان ھا یا ارائھ دھندگان خدمات حقوقی زیر می توانند با کمک حقوقی رایگان برای کسانی کھ قبالً در بریتانیا ھستند پشتیبانی کنند:
oانگلستانمھاجرانکمک)Migrant Help UK(

نمایندگی، حمایت محل اقامت پناھندگی، خدمات اسکانحمایت درخواست پناھندگی و یافتنانواع خدمات یا تخصص:●
مجدد پناھندگان، ترجمھ.

غیر فعالمعیارھای ارجاع:●
migranthelpuk.orgسایت:وب●
ASCorrespondence@migranthelpuk.orgایمیل:●
08088010503تماس:شماره●
ساعت کاری: غیر فعال●
سایر اطالعات: پورتال و خدمات شخصی در دسترس است.●

oخط اطالعات شورای پناھندگان
اطالعات و خدمات در منطقھ خود برای حمایت از آنھااتصال پناھجویان و پناھندگان بھانواع خدمات یا تخصص:●

برای یافتن نمایندگی قانونی و کمک.
/https://www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services/infolineسایت:وب●
08081967272تماس:شماره●
12:30الی9:30ھاپنجشنبھوھادوشنبھکاری:ساعت●

oشورای مشترک رفاه مھاجران
ھای پناھندگی و درخواست ھای خانوادگی و کاری.مشاوره حقوقی در مورد درخواستانواع خدمات یا تخصص:●
غیر فعالمعیارھای ارجاع:●
https://www.jcwi.org.uk/Pages/Category/legal-adviceسایت:وب●
info@jcwi.org.ukایمیل:●
02072518708تماس:شماره●
غیر فعالساعت کاری:●
باشند.حقوقی رایگان باید دارای منبع عایداتیمتقاضیان برای واجد شرایط بودن برای کمکسایر اطالعات:●

oشبکھ مرکز حقوقی
ھای پناھندگی و درخواست ھای خانوادگی و کاری.مشاوره حقوقی در مورد درخواستانواع خدمات یا تخصص:●
: غیر فعالمعیارھای ارجاع●

http://migranthelpuk.org/
mailto:ASCorrespondence@migranthelpuk.org
https://www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services/infoline/
https://www.jcwi.org.uk/Pages/Category/legal-advice
mailto:info@jcwi.org.uk


/https://www.lawcentres.org.ukسایت:وب●
https://www.lawcentres.org.uk/contact-usایمیل:●
مکان خاص.شماره تماس:●
غیر فعالساعت کاری:●

مفیدمنابعسایر

oداشتن حق زندگی و بودن در انگلستان منحیث یک شخص مفید
راھنمای جامع و ضروری کمک بھ خود برای فرآیندھای مھاجرت در بریتانیا.●
/https://righttoremain.org.uk/toolkitسایت:وب●
بھ زبان پشتو و دری قابل دسترس است.●

oافغان پرو بونو ابتکار
خبرنامھ با بھ روز رسانی در مورد طرح ھای افغانستان و سواالت مکرر.●
ثبت نام کنیداینجا●
پشتو و دری قابل دسترس است●

مسئولیتسلب

این فرم اطالعاتی، اطالعات کلیدی در مورد قانون پناھندگی و مھاجرت انگلیسی را تشریح می کند؛ قصد ندارد یک نمای کلی جامع
ارائھ دھد و نھ جایگزین مشاوره حقوقی در مورد فردی شود.

تھیھ شده است.]نام سازمانلطفاً توجھ داشتھ باشید کھ نسخھ  توسط [
2022اکتوبر11رسانی:روزبھآخرین
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