
 

 معلومات حول عملیة طلب اللجوء في المملكة المتحدة
 
 

 اإلقامة أثناء معالجة طلب اللجوء الخاص بك
 
 

 تسجیل طلب اللجوء1.
 
 

 
 مقابلة الفحص - تقییم ما إذا كنت "معوز"2.

 
 
 

 إذا كنت معوز ، یتم وضعك في "سكن أولي"3.
 
 
 

 التقدم بطلب للحصول على الدعم4.
 
 
 

  اإلقامة المشتتة والدعم المالي5.
 
 

 
 قرار بشأن طلب اللجوء6.

 
 یحق لطالبي اللجوء الحصول على سكن ودعم مالي إذا استوفوا معاییر معینة. المعاییر هي:

 
oلدیك طلب لجوء مستمر 
oاجتیاز "اختبار العوز" - أظهر أنه لیس لدیك سكن مناسب أو ما یكفي من المال لتغطیة نفقات المعیشة لك 

 ولعائلتك
oقم بتقدیم طلب اللجوء الخاص بك في أقرب وقت ممكن عملًیا (عادة عند نقطة الدخول أو في غضون 

 ثالثة أیام من دخول المملكة المتحدة)
 
 

 الشروط التي یجب أن تستوفیها للحفاظ على اإلقامة والدعم المالي:
 

o(على سبیل المثال ، قد ُیطلب منك نقل اإلقامة) اتبع ترتیبات السفر 
oالعیش في العنوان المصرح به 
oاتبع قواعد اإلقامة 
oتلبیة متطلبات إعداد التقاریر التي وضعها ضابط الهجرة 
oتلبیة طلبات وزارة الداخلیة (على سبیل المثال ، حضور مقابالت اللجوء أو تقدیم معلومات حول طلب 

 اللجوء الخاص بك)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 نحیطكم علم بإخالء مسؤولیتنا عن أي عواقب قراراتهم
 قام الباحثون في Refugee Info Bus بتجمیع حزم المعلومات هذه باستخدام مصادرمثل الحق في البقاء ومجلس الالجئین وأوروبا.

  هذا الدلیل لیس بدیال عن الحصول على المشورة القانونیة بشأن طلب اللجوء. یتغیر قانون اللجوء وأن كل حالة مختلفة  عن األخرى ،  إذا كان لدیك شك

 في اي شيء ف علیك التحدث دائما إلى مختص  قانوني.



 

 
 اإلقامة

 
 یتم توفیر اإلقامة المؤقتة والتشتت على أساس عدم االختیار. هذا یعني أنه ال یمكنك اختیار المكان الذي تعیش فیه.

 
 عادة ما یتم تزوید العائالت بمكان إقامة مستقل مع مطبخ وحمام.

 
منزل كل سیحتوي السكن. العازبین واآلباء أطفال لدیهم لیس الذین واألزواج العازبون األشخاص یتشارك ما                 عادة
وجدت. إن األطفال رعایة ومعدات الغسیل مرافق إلى الوصول وإمكانیة وكراسي طعام وطاولة وحمام مطبخ                 على

 عند الوصول سیتم إعطاؤك المناشف والفراش.
 

 یتم تضمین الغاز والمیاه والكهرباء في أماكن اإلقامة. ال توجد رسوم.
 
 

 الدعم المالي (دعم القسم 95)
 
یتم ما عادة األسرة. أفراد من فرد لكل األسبوع في إسترلیني جنیه 37.75 اللجوء لطالبي المالي الدعم دفعات                    تبلغ
یمكن أسبوع. كل الداخلیة وزارة قبل من أسبن) بطاقة (تسمى السري والرقم الخصم بطاقة على األموال                  دفع

 استخدام البطاقة للدفع في معظم المتاجر أو لسحب النقود.
 

 هناك بعض الحاالت التي یمكنك فیها المطالبة بدعم إضافي:
 

oإذا كنت حامًال ، یحق لك الحصول على 3 جنیهات إسترلینیة إضافیة في األسبوع 
oثمانیة قبل طلب تقدیم علیك یجب استرلیني. جنیه 300 بمبلغ المطالبة أیًضا یمكنك ، حامًال كنت                  إذا

جنیه 300 بمبلغ المطالبة أیًضا یمكنك الوالدة. بعد أسابیع ستة وحتى االستحقاق تاریخ من                أسابیع
 إسترلیني إذا ولد طفلك خارج المملكة المتحدة وكان عمره أقل من ثالثة أشهر

oطبیب أو قابلة من الداخلیة وزارة إلى خطاب إرسال علیك یجب ، الحمل أثناء إضافیة بدفعات                  للمطالبة
 عام أو نسخة من شهادة األمومة MAT B1 (متوفرة من قابلة أو طبیب عام)

oیمكنك المطالبة بمبلغ إضافي قدره 5 جنیهات إسترلینیة لكل طفل في أسرتك دون عام واحد 
oیمكنك المطالبة بمبلغ إضافي قدره 3 جنیهات إسترلینیة لطفل یتراوح عمره بین سنة وثالث سنوات 
oأي أو طفل لكل األصلیة المیالد شهادة الداخلیة لوزارة ترسل أن یجب ، لألطفال إضافیة بدفعات                  للمطالبة

 دلیل رسمي آخر یؤكد تاریخ المیالد
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 نحیطكم علم بإخالء مسؤولیتنا عن أي عواقب قراراتهم
 قام الباحثون في Refugee Info Bus بتجمیع حزم المعلومات هذه باستخدام مصادرمثل الحق في البقاء ومجلس الالجئین وأوروبا.

  هذا الدلیل لیس بدیال عن الحصول على المشورة القانونیة بشأن طلب اللجوء. یتغیر قانون اللجوء وأن كل حالة مختلفة  عن األخرى ،  إذا كان لدیك شك

 في اي شيء ف علیك التحدث دائما إلى مختص  قانوني.



 

 أسئلة مكررة
 س: هل یمكنني اختیار المكان الذي أعیش فیه؟

 ج: ال. ال یمكنك اختیار الموقع. ستؤخذ بعین االعتبار المتطلبات المحددة (مثل اإلعاقة).
 

 س: هل یمكنني المطالبة بدعم أفراد العائلة؟
 ج: نعم. یمكنك المطالبة بما یلي:

o(18 الزوج واألطفال دون سن) المعالون 
oلمدة أسرتك من كجزء یعیشون والذین عاًما 18 عن أعمارهم تقل الذین اآلخرون المقربون العائلة                 أفراد

 6 أشهر على األقل
oالكبار فوق 18 سنة من ذوي اإلعاقة 

 
 س: هل یمكنني المطالبة بمزایا أخرى باإلضافة إلى مدفوعات الدعم؟

 ج: ال ، ال یحق لطالبي اللجوء عموًما الحصول على مزایا أخرى.
 

 س: هل یمكنني الحصول على رعایة صحیة مجانیة؟
األولیة الوطنیة الصحیة خدمات على الحصول مستمر استئناف أو طلب لدیهم الذین اللجوء لطالبي یحق نعم.                  ج:
فال ، (واالستئناف) الخاصبك اللجوء رفضطلب تم إذا كمریضمؤقت. التسجیل إلى تضطر قد مجاًنا.                   والثانویة

 یحق لك الحصول على العالج المجاني إال إذا كان ذلك عاجًال.
 

 س: هل یمكنني الحصول على رعایة أمومة مجانیة؟
 ج: یحق لطالبي اللجوء الحصول على رعایة األمومة في الخدمة الصحیة الوطنیة (NHS). سیكون هذا مجاًنا إذا:

oلقد طلبت اللجوء وأنت في انتظار القرار 
oلقد تم منحك وضع الالجئ 
oأنت تتلقى دعًما مالًیا للجوء 

 
 س: هل یمكنني الحصول على وظیفة؟

من خطأ أي دون عام من ألكثر قضیتهم بشأن قراًرا ینتظرون كانوا إذا إال بالعمل اللجوء لطالبي ُیسمح ال ، ال                       ج:
 جانبهم. ثم یمكنهم التقدم بطلب إلى وكالة الحدود البریطانیة للحصول على إذن للعمل.

 
 س: هل ال یزال بإمكاني الحصول على دعم مالي إذا لم أكن بحاجة إلى سكن؟

 ج: نعم. إذا اجتزت اختبار العوز ولكن لدیك مكان لتقیم فیه ، یمكنك التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي فقط
 
 

 س: ماذا یحدث عندما أحصل على قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بي؟
21 بعد للدعم استحقاقك سینتهي المتحدة. المملكة لمغادرة ترتیبات اتخاذ علیك فیجب ، مطالبتك رفض تم إذا                   ج:
فشلت إذا تنتهي أن یمكن فسیستمر. المنزلي اللجوء دعم في معالین أطفال هناك كان إذا ، ذلك ومع القرار. من                      یوًما

 األسرة في مغادرة البالد طواعیة.
 

 یمكنك االستئناف إذا تم رفض مطالبتك. ستستمر في تلقي الدعم المالي والسكن المجاني حتى یتم تحدید االستئناف.
 
ذلك بعد یمكنك اإلجازة. منحك من یوًما 28 بعد بك الخاص اللجوء دعم ینتهي فسوف ، مطالبتك نجحت                    إذا

 الحصول على وظیفة والمطالبة بمزایا أخرى والبحث عن سكن خاص.
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