
 

 اطالعات عملی برای درخواست
  پناهندگی در انگلستان

 
 محل اقامت در حالی که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی میشود

 
 

 ادعای پناهندگی را ثبت کنید1.
 
 

 مصاحبه اول- ارزیابی کنید که آیا "بی بضاعت" است2.
 
 

 در صورت عدم وجود ، در "محل اقامت اولیه" قرار دهید3.
 
 

 درخواست پشتیبانی کنید4.
 

 
 5. محل اقامت پراکنده و پشتیبانی مالی

 
 

 6. تصمیم برای ادعای پناهندگی
 
 

 پناهجویان در صورت رعایت معیارهای خاص ، حق اقامت و پشتیبانی مالی را دارند.  معیارها عبارتند از:
 

 
 آزمون "محرومیت زدایی" را بگذرانید - نشان دهید که مسکن کافی یا پول کافی برای تأمین هزینه●

 های زندگی برای خود و افراد وابسته ندارید
 ادعای پناهندگی مداوم داشته باشید●
 درخواست پناهندگی خود را در اسرع وقت عملی کنید (معموًال در نقطه ورود یا طی سه روز از●

 ورود به انگلستان)
 

 
 

 شرایطی که باید برای حفظ محل اقامت و پشتیبانی مالی مطابقت دهید:٠
 
  

 جابه جایی را دنبال کنید (برای مثال ، ممکن است از شما خواسته شود که محل اقامت را جابجا کنید 
 در آدرس مجاز زندگی کنید 
 

 قوانین مسکن را دنبال کنید 
 

 شرایط گزارشگری را تعیین کنید که توسط افسر مهاجرت تعیین شده است 
 

___________________________________________________________________

 



 

 با درخواست های دفتر خانه مالقات کنید (برای مثال ، شرکت در مصاحبه های مربوط به پناهندگی یا ارائه 
 (اطالعات در مورد درخواست پناهندگی

 
 

 شرایطی که باید برای حفظ اقامتگاه و پشتیبانی مالی مطابقت دهید:
 جابه جایی را دنبال کنید (برای مثال ، ممکن است از شما خواسته شود که محل اقامت را جابجا کنید●
 قوانین مسکن را دنبال کنید●
 شرایط گزارشگری را تعیین کنید که توسط افسر مهاجرت تعیین شده است●
 با درخواست های دفتر خانه مالقات کنید (برای مثال ، شرکت در مصاحبه های مربوط به پناهندگی یا●

 ارائه اطالعات در مورد درخواست پناهندگی)
● BioLive at authorised ادرس 

 
 اقامتگاه

 
مکان توانید نمی شما که معناست بدان این شود. می ارائه انتخاب بدون مبانی اساس بر پراکنده و موقت                     اقامتگاه

 زندگی خود را انتخاب کنید.
 

 خانواده ها معموًال با آشپزخانه و حمام دارای اقامتگاه شخصی هستند.
یک خانه هر در دارند. مشترک مسکن معمول طور به مجرد والدین و فرزند بدون های زوج ، مجرد                     افراد
صورت در کودک از مراقبت تجهیزات و شستشو به دسترسی ، غذاخوری صندلی و میز ، حمام ،                    آشپزخانه

 لزوم وجود خواهد داشت.  هنگام ورود حوله و مالفه به شما داده می شود.
 

 گاز ، آب و برق در محل اقامت گنجانده شده است.  هیچ هزینه ای وجود ندارد
 

 پشتیبانی مالی (بخش 95 پشتیبانی)
 
پول این است. پوند 37.75 هفته در خانواده اعضای از یک هر برای پناهجویان برای مالی کمکهای                   پرداخت
کارت این شود. می پرداخت آسپن) کارت نام (به پین و تراشه کارت، روی بر دفترخانه توسط هفته هر                     معموًال

 برای پرداخت در بیشتر مغازه ها یا برداشت پول نقد قابل استفاده است.
 

 برخی شرایط وجود دارد که می توانید پشتیبانی بیشتری را درخواست کنید:
o  اگر باردار هستید ، حق دریافت 3 پوند اضافی در هفته را دارید

 
o هفته هشت بین باید شما کنید. درخواست نیز را پوند 300 مبلغ توانید می هستید باردار                   اگر

در شما کودک اگر دهید. درخواست ، تولد از پس هفته شش حداکثر و مقرر موعد از                   قبل
 خارج از انگلیس متولد شده و کمتر از سه ماه دارد ، می توانید 300 پوند را نیز مطالبه کنید

 
o  می توانید برای هر کودک در خانواده خود زیر یک سال 5 پوند اضافی در هفته درخواست

 کنید
 

o  می توانید هفته ای 3 پوند اضافی برای کودک بین یک تا سه سال درخواست کنید 
 

o یا کودک هر برای اصلی شناسنامه باید ، کودکان برای اضافی هزینه پرداخت مطالبه                 برای
 سایر مدارک رسمی که تاریخ تولد آنها را تأیید می کند ، به اداره خانه ارسال کنید

 

___________________________________________________________________

 



 

 سواالت متداول
 

  سوال: ایا من میتوانم مکان زندگی خودم را انتخاب کنم
 

 پاسخ: نه. شما نمی توانید مکان را انتخاب کنید.  الزامات خاص (مانند ناتوانی) در نظر گرفته خواهد شد.
 

 سوال: آیا می توانم از اعضای خانواده درخواست حمایت کنم؟
 

 پاسخ: بله  می توانید موارد زیر را مطالبه کنید :
 

o(همسر و فرزندان زیر 18 سال) افراد وابسته 
oمی زندگی شما خانواده از بخشی عنوان به ماه 6 حداقل که سال 18 زیر خانواده نزدیک اعضای                    سایر

 کردند
oبزرگساالن باالی 18 سال که ناتوانی دارند 

 
 س: آیا می توانم از مزایای دیگر و همچنین هزینه  پشتیبانی  درخواست مطالبه کنم؟

 طور کلی واجد شرایط مزایای دیگر نیستند.
 

 س: آیا می توانم خدمات درمانی رایگان دریافت کنم؟
 

 اولیه و ثانویه NHS پاسخ: بله  پناهجویان با درخواست یا درخواست تجدیدنظر در حال انجام حق دارند خدمات 
 را بصورت رایگان دریافت کنند.  ممکن است مجبور شوید به عنوان یک بیمار موقت ثبت نام کنید.  اگر ادعای
 پناهندگی (و تجدید نظر) رد شود ، شما فقط در صورت نیاز فوری می توانید از حق درمان رایگان برخوردار

 شوید
 
 

 س: آیا می توانم از خدمات زایمان رایگان برخوردار شوم؟
 

 هستند.  اگر این موارد (NHS) پاسخ: پناهجویان همیشه مجاز به مراقبت از زایمان در خدمات درمانی ملی
 :رایگان باشد

 
○  شما درخواست پناهندگی داده اید و منتظر تصمیم هستید 

 
○  به شما پناهندگی داده شده است 

 
○  شما در حال دریافت کمک مالی برای پناهندگی هستید 

 
 

 س:آیا من اجازه کار را دارم؟
 
 پاسخ: خیر. پناهجویان مجاز هستند فقط درصورتی که منتظر تصمیم گیری در مورد پرونده خود باشند بیش از 
 یک سال و بدون هیچ تقصیری از طرف خودشان ، کار کنند.  سپس آنها می توانند برای اجازه کار به آژانس

 .مرزی انگلیس مراجعه کنند
 

 آیا در صورت عدم نیاز به اقامتگاه  هنوز می توانم حمایت مالی دریافت کنم؟ :
___________________________________________________________________

 



 

برای فقط توانید می ، دارید اقامت برای مکانی در نیازمند،اما عنوان به باشید شده شناسایی شما اگر بله                     پاسخ:
 کمک مالی درخواست دهید.

 
 چه اتفاقی می افتد که من در مورد درخواست پناهندگی خود تصمیم بگیرم؟ :

 پاسخ: اگر ادعای شما رد شد ، برای ترك انگلستان باید برنامه ریزی کنید.  حق حمایت شما 21 روز پس از
 تصمیم به پایان می رسد.  اما در صورت وجود فرزندان وابسته در حمایت از پناهندگی خانگی ، حمایت از

 .پناهندگی ادامه خواهد یافت.  اگر خانواده نتواند داوطلبانه کشور را ترک کند ، می توان به پایان رسید
 
 
اقامت و مالی پشتیبانی ، تجدیدنظر درخواست تعیین زمان تا کنید نظر تجدید توانید می شود رد شما ادعای                     اگر

 رایگان را دریافت خواهید کرد.
 

 اگر ادعای شما موفقیت آمیز باشد ، پشتیبانی پناهندگی شما 28 روز پس از اجازه مرخصی شما پایان می یابد.
 .بعد می توانید شغلی بدست آورید ، مزایای دیگری را مطالبه کنید و به دنبال مسکن خصوصی باشید

 
 

___________________________________________________________________

 


