
 

 :په انګلستان کې د پناه غوښتلو لپاره عملي معلومات
 

 استوګنځي پداسې حال کې چې ستاسو د پناه غوښتنې پروسه کیږي
 

 د پناه غوښتنې ثبت کول1.
 

 
 

 د سکرینینګ مرکه - ارزونه که2.
 "بېوزله"

 
 
 

 که بې وزله وي ، په "لومړني3.
 هستوګنځای" کې ځای په ځای کیږي

 
 
 

  د مالتړ لپاره غوښتنه وکړئ4.
 
 
 

 د استوګنې ځایونه او مالي مالتړ5.
 
 

 
 د پناه غوښتنې په هکله پریکړه6.
 
 

 پناه غوښتونکي د اوسیدو او مالي مالتړ مستحق دي که چیرې دوی ځینې معیارونه پوره کړي.  معیارونه
 :په الندې ډول دي

 
 د پناه غوښتنه روانه ادعا ولرئ *

 د "بېوزلي ازموینې" پاس کړئ - وښایاست چې تاسو د ځان او ستاسو د تکیه کونکو لپاره د ژوند *
 لګښتونو پوښلو لپاره مناسب هستوګنځای یا کافي اندازه پیسې نلرئ

 خپل د پناه غوښتنې غوښتنه ژر تر ژره د عملي کیدو وړ وټاکئ (معموال د ننوتلو په وخت کې یا *
 (انګلستان ته د ننوتلو په دریو ورځو کې

 
 :هغه شرایط چې تاسو باید د اوسیدو او مالي مالتړ ساتلو لپاره پوره شئ

 .هغه شرایط چې تاسو باید د اوسیدو او مالي مالتړ ساتلو لپاره پوره شئ *
 په مجاز پته ژوند وکړئ *

 د هستوګنې مقررات تعقیب کړئ *
 د راپور ورکولو شرایط تنظیم کړئ د مهاجرت افسر لخوا ټاکل شوی *

 د کورنیو چارو وزارت غوښتنې پوره کړئ (د مثال په توګه ، د پناه غوښتنې مرکې کې برخه *
 (اخیستل یا ستاسو د پناه غوښتنې په اړه معلومات چمتو کول
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 :هستوګنه
 

 لنډمهاله او ویشل شوې هستوګنه په غیر انتخابي اساس چمتو شوې ده.  دا پدې مانا ده چې تاسو نشئ کولی
 .چیرې چیرې ژوند کوئ

 
 .کورنۍ معموال شخصي خونه لري د پخلنځي او تشناب سره

 
 واحد خلکونه ، بې اوالدې جوړې او مجرد والدین معموال کورونه شریکوي. هر کور کې پخلنځی ، تشناب
 ، د خواړو میز او چوکۍ ، د مینځلو تاسیساتو ته السرسی او د ماشوم پاملرنې تجهیزاتو ته السرسي به شتون

 .ولري. د رارسیدو پر مهال به تولیه او بستر درکړل شي
 

 .ګاز ، اوبه او بریښنا په هستوګنه کې شامل دي.  هیڅ لګښت نشته
 

 (مالي مالتړ (د 95 برخې مالتړ
 

 د پناه غوښتونکو لپاره د مالي مالتړ تادیات د کورنۍ هر غړي لپاره په اونۍ کې 37.75£ پوند دي.
 پیسې معموال هره اونۍ د کورنیو چارو وزارت لخوا په چپ او پن ډیبټ کارت کې (د ایسپین کارت په
 نامه یادیږي) لخوا ورکول کیږي. کارت په ډیرو پلورنځیو کې د تادیې یا نغدو ایستلو لپاره کارول کیدی

 .شي
 

 :ځینې   شرایط شتون لري چیرې چې تاسو د اضافي مالتړ غوښتنه کولی شئ
 

 .که تاسو  امیندواره یاست نو په اونۍ کې د 3 £ اضافي مستحق یاست *
 که تاسو امیندواره یاست نو کولی شئ د £ 300 مجموعي ادعا هم وکړئ.تاسو باید د ټاکلې نیټې څخه *
 اته اونۍ مخکې او د زیږون څخه تر شپږو اونیو پورې غوښتنلیک وړاندې کړئ. تاسو کولی شئ د £
 300  ادعا هم وکړئ که ستاسو ماشوم له انګلستان څخه بهر زیږیدلی وي او له دریو میاشتو څخه لږ عمر

 .ولري
 څخه مکتوب یا د GP د امیندوارۍ پرمهال د اضافي تادیاتو ادعا کولو لپاره تاسو باید د کور دفتر ته د قابله یا *

MAT B1 زیږون سند یوه کاپي واستوئ (د قابله یا GP څخه شتون ولري). 
 تاسو کولی شئ په کورنۍ کې د هر یو کلن الندې ماشوم لپاره په اونۍ کې د 5 £ اضافي  غوښتنه *

 .وکړئ
 تاسو کولی شئ په یوه اونۍ کې د یو او درې  تر منځ کالو ماشومانو لپاره په اونۍ کې د £ 3  اضافي *

 .غوښتنه وکړئ
*  

 د ماشومانو لپاره د اضافي تادیاتو ادعا کولو لپاره تاسو باید د کور دفتر ته د هر ماشوم لپاره د زیږون اصلي *
 .سند یا نور رسمي شواهد ولرئ چې د زیږون نیټه یې تاییدوي

 
 :څو ځله پوښتل شوې پوښتنې

 
 پوښتنه: ایا زه زما د اوسیدو ځای غوره کولی شم؟

 
A: نه. تاسو موقعیت نشی غوره کولی.  ځانګړې اړتیاوې (لکه معلولیت) به په پام کې ونیول شي. 

 
 پوښتنه: ایا زه کولی شم د کورنۍ غړو لپاره مالتړ ادعا وکړم؟

 
A: هو.  تاسو د الندې لپاره ادعا کولی شئ: 
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 (انحصار (میړه او د 18 کالو څخه کم عمر لرونکي ماشومان *
 د کورنۍ نږدې نور غړي چې عمرونه یې د 18 کالو څخه کم وي څوک چې ستاسو د *

 کورنۍ د یوې برخې په توګه لږ تر لږه 6 میاشتې ژوند کوي
 له 18 کالو څخه لویان چې معلولیت لري *

 
 پوښتنه: ایا زه کولی شم د نورو ګټو او همدارنګه د مالتړ تادیې ادعا وکړم؟

 
A: نه. پناه غوښتونکي عموما د نورو ګټو لپاره وړ ندي. 

 
 پوښتنه: ایا زه وړیا روغتیایی څارنه ترالسه کولی شم؟

 
A: هو.  هغه پناه غوښتونکي چې روانه غوښتنلیک یا اپیل لري د لومړنۍ او ثانوي NHS وړیا خدماتونو 
 څخه ګته اخیستل شی. تاسو ممکن د لنډمهاله ناروغ په توګه ځان ثبت کړئ. که ستاسو د پناه غوښتنې

 .ادعا (او اپیل) رد شي ، تاسو ممکن یوازې د وړیا درملنې مستحق اوسئ که دا عاجل وي
 

 پوښتنه: ایا زه کولی شم د وړیا زیږون پاملرنه ترالسه کړم؟
 

 :کې د زیږون پاملرنې مستحق دي. دا به وړیا وي که (NHS) ج: پناه غوښتونکي تل د ملي روغتیا خدمت
 

 تاسو د پناه غوښتنه کړې او د پریکړې په تمه یاست *
 تاسو ته پناه ورکړل شوې ده *

 تاسو د پناه غوښتنې مالي مالتړ ترالسه کوئ *
 

 پوښتنه: ایا زه دنده ترالسه کولی شم؟
 

 ج: نه. پناه غوښتونکي یوازې د کار کولو اجازه لري که دوی د یوې قضیې څخه د خپل ځان د هیڅ غلطۍ
 له الرې له یوه کال څخه زیات د خپلې قضیې په اړه یوې پریکړې ته انتظار باسي.  بیا دوی کولی شي د

  .کار کولو اجازه لپاره د انګلستان سرحدي ادارې ته عریضه وکړي
 

 پوښتنه: که زه هستوګنې ته اړتیا ونلرم ، ایا زه الهم مالي مالتړ ترالسه کولی شم؟
 

A: هو.  که تاسو د بیوزلي ازموینه پوره کوئ مګر تاسو د پاتې کیدو لپاره ځای لرئ، تاسو کولی شئ یوازې 
 .د مالي مالتړ لپاره غوښتنه وکړئ

 
 پوښتنه: کله چې زه زما د پناه غوښتنې غوښتنلیک په اړه پریکړه ترالسه کړم نو څه پیښیږي؟

 
 ځواب: که ستاسو ادعا رد شي ، تاسو باید د انګلستان پریښودو لپاره چمتووالی ونیسئ. ستاسو د مالتړ
 کولو حق به د پریکړې 21 ورځې وروسته پای ته ورسیږي. په هرصورت ، که چیرې په کورنۍ کې

 انحصاري ماشومان شتون ولري د پناه غوښتنې مالتړ به دوام ومومي. دا پای کیدی شي که چیرې کورنۍ
 .په خپله خوښه هیواد پریږدي

 
 که ستاسو ادعا رد شي تاسو کولی شئ عریضه وکړئ ، تاسو به مالي مالتړ او وړیا هستوګنې ترالسه کولو

 .ته دوام ورکړئ تر هغه چې اپیل مشخص نه شي
 

 که ستاسو ادعا بریالۍ وي ، نو ستاسو د پناغوښتنې مالتړ به له رخصتیدو، 28 ورځې وروسته پای ته
 ورسیږي.  تاسو بیا دندې ترالسه کولی شئ ، د نورو ګټو ادعا کولی شئ او د شخصي هستوګنې په لټه

 .کې شئ
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