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الهدف من هذا الدليل
يستهدف هذا الدليل طالبي اللجوء المقيمين في سكن مؤقت ويتم تقييم طلباتهم
للحصول على اللجوء.
يحتوي هذا الدليل على معلومات مهمة تدور حول:
•السكن والخدمات التي تتوقع الحصول عليها منا
•المنظمات التي تقدم وتنفذ هذه الخدمات
•ما نتوقعه منك
•المكان الذي يمكنك من خالله اإلبالغ عن المشكالت والمخاوف والتغييرات في الظروف

كيف يمكنني استخدام هذا الكتيب؟
الرجاء قراءة هذا الكتيب بعناية .قم بتحديد أي معلومات مهمة تخصك أو تخص عائلتك .يحتوي هذا
الكتيب على الكثير من المعلومات ،لذا يُرجى االحتفاظ به في مكان آمن بحيث يمكنك الرجوع إليه الح ًقا.

ما الذي يمكنني توقعه كجزء من التعريف؟
ً
مفصل .ستحصل على
سيتم إعطاؤك مفاتيح للسكن ،وسيقوم مزود المأوى الخاص بك بمنحك توجيهًا
معلومات حول األجهزة واألدوات المساعدة بلغة تفهمها.

ضا على:
وسوف تحصل أي ً
•معلومات عن مزود المأوى الخاص بك وتوقعاتك نحوه
•معلومات حول مؤسسة مساعدة المهاجرين ( )Migrant Helpوتوقعاتك نحوها
•معلومات عن الخدمات المحلية التي يمكنك استخدامها ،كالصحة والتعليم والسلطة المحلية (الحكومة
المحلية) وخدمات الدعم
•كتيب دليل وزارة الداخلية للحقوق والتوقعات في المملكة المتحدة ،والذي يتضمن معلومات عن ثقافة
المملكة المتحدة والخدمات المتاحة لك أثناء تواجدك في المملكة المتحدة
إذا لم تحصل على أي من هذه الخدمات أو الموارد ،فالرجاء طلب ذلك من مسؤول اإلسكان لديك .احتفظ
بالكتيبات في مكان آمن للقراءة مرة أخرى الح ًقا .يمكنك الوصول إلى المعلومات الموجودة في هذا
الكتيب عبر اإلنترنت وأيضًا من خالل الرابطwww.gov.uk/government/publications/ :
living-in-asylum-accommodation
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إذا كنت تعتقد أن السكن غير مناسب لحاجة معينة لديك ،بسبب اإلعاقة ً
مثل
فأخبر مسؤول اإلسكان لديك على الفور.
ما المنظمات المهمة المشاركة في توفير اإلقامة والدعم لي؟
وزارة الداخلية هي المسؤولة في النهاية عن المأوى الذي تعيش فيه
وعن دعمك المالي.

مؤسسة مساعدة المهاجرين هي مزود المشورة واإلبالغ عن
المشكالت واألهلية ( )AIREالمعينة من قبل وزارة الداخلية .وهي
مؤسسة خيرية منفصلة عن وزارة الداخلية تقدم المشورة المستقلة .إذا
كنت بحاجة إلى معلومات بشأن دعمك ،أو لإلبالغ عن مشكلة ،أو
إلخبار وزارة الداخلية عن تغيير في ظروفك ،فيجب عليك االتصال
بمؤسسة مساعدة المهاجرين عبر الهاتف على .0808 8010 503

مزود المأوى الخاص بك .تستخدم وزارة الداخلية شركات خاصة
لتوفير السكن لك .عندما تنتقل ،سيتم تعيين موظف إسكان لتعريفك على
السكن الخاص بك واإلجابة على أي أسئلة.

السلطات المحلية ،والتي تعرف أيضًا باسم المجالس ،هي جزء من
الحكومة التي تقدم الخدمات والمرافق العامة في منطقة محلية،
كالمدارس والخدمات االجتماعية .يتم تقديم الخدمات المحلية من قبل
مزوديها استنا ًدا إلى ما إذا كنت تعيش في انجلترا أو اسكتلندا أو ويلز أو
أيرلندا الشمالية.
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االتصال بخدمات الطوارئ
في حالة الطوارئ ،يجب عليك االتصال بالرقم  999على الفور وإخبار مشغل الخدمة بالخدمة التي
تحتاجها  -سواء سيارة إطفاء ،أو شرطة أو سيارة إسعاف .من المهم ان تطلب هذا الرقم في حاالت
الطوارئ فقط.
إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية ،فيجب أوالً أن تذكر اسم اللغة التي ترغب في التحدث بها عند االتصال
بالرقم  .999وسيتم توفير مترجم لك إذا كان ذلك متاحً ا .المكالمات إلى  999مجانية.
الشرطة :عند استخدام العنف أو التهديد به ،أو إذا شاهدت ارتكاب جريمة ،فيجب عليك االتصال بالرقم
 999وطلب الشرطة .وإذا كنت ترغب في اإلبالغ عن جريمة أو كنت ضحية لجريمة ال تحتاج إلى
استجابة طارئة ،فعليك االتصال بالرقم .101
الحريق :إذا رأيت حري ًقا خطيرً ا أو عالمات حريق مثل الدخان ،فعليك االتصال بالرقم  999على الفور
وطلب خدمة اإلطفاء .ينبغي أال تقترب أو تحاول إخماد حريق خطير.
سيارة إسعاف :إذا كانت هناك حالة طبية طارئة عندما يكون شخص ما مصابًا بمرض خطير أو مصاب
وحياته معرضة للخطر ،فيجب االتصال بالرقم  999وطلب اإلسعاف .للحصول على الرعاية الطبية
العاجلة التي ال تحتاج إلى سيارة إسعاف ،يجب االتصال بالرقم .111

إذا كان لديك سؤال؟
للحصول على إجابة على أي سؤال لديك:
> >ابحث في كتيبات التعريف والمعلومات
> >تفضل بزيارة www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
أو www.migranthelpuk.org
> >اتصل بمؤسسة مساعدة المهاجرين على 0808 8010 503
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القسم 1

رحلة اإلقامة في المأوى

قد يكون هناك تباي ًنا في مقدار الوقت المستغرق لمعالجة طلب اللجوء .وقد
يعتمد ذلك على مدى تعقيد قضيتك وطول المدة الالزمة للحصول على األدلة
والمستندات.
يتم توفير دعم اللجوء ،بما في ذلك اإلقامة ،لطالبي اللجوء ممن لديهم أي وسيلة أخرى لدعم أنفسهم .يتم
توفير إقامة اللجوء بدون خيارات لذلك ال يمكنك اختيار محل إقامتك .ومع ذلك ،يجب على مزود المأوى
التأكد من أن السكن يلبي أي احتياجات خاصة لديك.

 .1اإلقامة األولية
اإلقامة األولية هي عبارة عن سكن قصير األجل يمكن أن يكون إقامة كاملة أو نصف
إقامة أو خدمة ذاتية .وعادة ما يكون في بيئة من نوع بيت الشباب .وهو مخصص
لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى اإلقامة بشكل عاجل ،قبل أن يتم تقييم طلبات الدعم
الخاصة بهم بالكامل ويمكن ترتيب اإلقامة على المدى الطويل .قد يتفاوت مقدار الوقت
الذي يقضيه األشخاص في السكن األولي ،ولكن يكون األمر طبيعيًا إذا تراوحت المدة
ما بين  3إلى  4أسابيع ،قبل االنتقال إلى مساكن متفرقة.

 .2السكن المتفرق
أنت هنا حال ًيا .تعد اإلقامة في سكن متفرق إقامة مؤقتة ذات مدى طويل يديرها مزودو
اإلقامة بالنيابة عن وزارة الداخلية .ستتمكن عاد ًة من اإلقامة في سكن متفرق حتى يتم
تحديد طلب اللجوء الخاص بك بالكامل .ليس من الممكن دائمًا اإلقامة في نفس السكن.

 .3التقدم
عندما يتم تحديد طلب اللجوء الخاص بك (بما في ذلك أي استئنافات) بالكامل ،ستحتاج
إلى مغادرة سكن اللجوء وسيتوقف دعم وزارة الداخلية .وإذا تم منحك تصريحً ا
بالبقاء ،فستكون مؤهالً للعمل والمطالبة بالمزايا الرئيسية والبحث عن السكن
والحصول على المساعدة بنفس الطريقة التي يتمتع بها سكان المملكة المتحدة
اآلخرون .ومع ذلك ،إذا لم تنجح مطالبتك ،فمن المتوقع منك أن تغادر المملكة المتحدة.
سيتم تقديم النصح واإلرشاد من قبل مؤسسة مساعدة المهاجرين بعد فترة وجيزة
من تلقي قرارك من وزارة الداخلية .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا
األمر في قسم "التقدم".
6

التوقعات
سيتم التعامل معك دائمًا باحترام وعدالة وحيادية.
وبالمثل ،نتوقع منك أن تعامل جميع الموظفين واألشخاص الذين تعيش معهم بنفس الطريقة.
يجب عليك اإلبالغ عن أي مشاكل تتعلق بسكنك أو دعمك بمجرد مالحظة ذلك ،عن طريق االتصال
بـمؤسسة مساعدة المهاجرين .لن يتأثر طلب اللجوء أو اإلقامة في سكن متفرق باإلبالغ عن قضية أو
مشكلة.

السرية ومشاركة البيانات
ستعمل وزارة الداخلية ومقدمو خدماتنا على حماية المعلومات الشخصية الخاصة بك والمحافظة عليها.
إال أن هناك بعض الحاالت التي قد نحتاج فيها إلى مشاركة معلوماتك مع وكاالت أخرى .وتشمل:
•مشاركة المعلومات مع المجالس المحلية بحيث يتم إجراء الرعاية االجتماعية أو اإلسكان المتخصص
أو تعديالت السكن من أجلك
•تبادل المعلومات مع الخدمات الصحية للتأكد من توفر أحكام الرعاية الصحية المناسبة الحتياجاتك
الصحية العامة وأي حاالت طبية أخرى
•تبادل المعلومات لحمايتك أو "تأمينك" أنت وعائلتك ،وخاصة األطفال والبالغين المعرضين للخطر
•تبادل المعلومات ذات الصلة مع السلطات التعليمية حتى يتمكنوا من تقديم خدماتهم
•اإلبالغ عن األمور الجنائية إلى الشرطة للمساعدة في الحفاظ على سالمتك في المجتمع
•مشاركة المعلومات لمكافحة االحتيال
•اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بإجراءات المحكمة
ينبغي على أي وكالة تتم مشاركة بياناتك معها أيضًا احترام سرية معلوماتك .يمكنك تقديم طلب وصول
إلى الموضوع لالطالع على معلوماتك التي تحتفظ بها وزارة الداخلية أو المنظمات األخرى.
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الشروط الواجب توافرها لتقديم الدعم
•يجب عليك اتباع ترتيبات السفر المقدمة لك .كاالنتقال إلى سكن آخر ً
مثل .إذا كان هناك أي سبب
يمنعك من اتباع ترتيبات السفر فيجب عليك إبالغ وزارة الداخلية مسب ًقا.
•كما يجب عليك أن تسكن في العنوان المصرح به فقط .ستحتاج إلى الحصول على تصريح من
وزارة الداخلية عن طريق االتصال بـ مؤسسة مساعدة المهاجرين إذا كنت تخطط لعدم التواجد ألكثر
من  7أيام متواصلة .ويجب أال تغيب أكثر من  14يومًا أو ليلة خالل فترة  6أشهر.
•يجب عليك اتباع قواعد المأوى الذي تقيم فيه .وسيخبرك مزود المأوى بالقواعد.
•ويجب أن ال تتصرف بطريقة عنيفة سواء لفظية أو جسدية .قد يؤدي السلوك العنيف إلى المالحقة
الجنائية فضالً عن المخاطرة بفقدان سكنك ودعمك المالي.
•ينبغي عليك الحصول على الدعم المالي الخاص بك بانتظام .يتم إعطاؤك مبل ًغا أسبوعيًا لتغطية
االحتياجات المعيشية األساسية ،وقد تسأل عن السبب في حالة عدم استخدامه.
•يجب عليك االلتزام بمتطلبات اإلبالغ التي حددها مسؤول الهجرة .في حالة عدم القيام بذلك ،فقد ال
تتمكن من الوصول إلى دعمك .سوف يفصل نموذج  BAIL 201الذي تم منحك إياه في مقابلة
الفحص الخاصة بك شروط كفالة الهجرة الخاصة بك.
•يجب عليك تلبية طلبات وزارة الداخلية .تتضمن هذا الطلبات ما يلي:
• المعلومات المتعلقة بطلب اللجوء الخاص بك
• المعلومات المتعلقة بدعم اللجوء الخاص بك
• حضورك في أي مقابالت
إذا لم تلتزم بشروط الدعم الخاص بك ،فإنك تخاطر بفقدان دعمك.
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التغيير في الظروف
أخبر وزارة الداخلية على الفور في حالة حدوث أي تغييرات في ظروفك.
أسهل طريقة للقيام بذلك هي من خالل مؤسسة مساعدة المهاجرين .إذا لم تعد بحاجة إلى سكن ،يظل
بإمكانك الحصول على الدعم المالي ،ولكن يجب عليك أن تطلبه أوالً.
التغيير في الظروف الذي يجب أن تخبر وزارة الداخلية عنه:
•إذا تلقيت أو تمكنت من الوصول إلى األموال أو األصول المالية
•إذا حصلت على وظيفة (يجب عليك التحقق مما إذا كان لديك تصريح بالعمل قبل الحصول على
وظيفة)
•إذا انتقلت إلى عنوان آخر أو قررت العيش مع العائلة أو األصدقاء أو الشريك
•إذا تزوجت أو انفصلت أو أصبحت مطل ًقا أو كوّ نت شراكة مدنية
•إذا دخلت المستشفى أو السجن
ً
حامل أو لديك طفل
•إذا أصبحت أنت (أو شريك حياتك)
•إذا غادر أي من أطفالك المدرسة أو المنزل
•إذا انضم أي من أفراد العائلة اآلخرين إليك في المملكة المتحدة أو غادرها
•إذا انضم أي شخص آخر إلى عائلتك أو تركها
•إذا قمت بتغيير اسمك
•إذا كنت تخطط لمغادرة المملكة المتحدة والعودة إلى الوطن
إذا لم تخبرنا عن أي تغيير في ظروفك ،فقد:
•تفقد دعمك من وزارة الداخلية
•يتوجب عليك أن تسدد أي دعم تلقيته ولم تكن تستحقه
•تكون مذنبا ً في جريمة بموجب قانون الهجرة واللجوء لعام 1999
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استئناف قرار دعم اللجوء
يمكنك عادة الطعن أمام محكمة الدرجة األولى (دعم اللجوء) إذا:
•تم رفض طلبك للحصول على دعم اللجوء
•كنت تتلقى دعم اللجوء وتم إيقافه
ستتلقى خطابًا من وزارة الداخلية يشرح سبب اتخاذ قرار رفض طلبك أو توقف دعمك .ستعرف من
خالل الخطاب أيضًا ما إذا كان بإمكانك االستئناف وكيفية القيام بذلك .المحكمة مستقلة عن الحكومة.
يستمع القاضي إلى وجهيّ الحجة قبل اتخاذ قرار.
يمكنك الحصول على المساعدة والمشورة قبل االستئناف.
•تستطيع مؤسسة مساعدة المهاجرين مساعدتك في ملء نموذج االستئناف
•اتصل بمشروع استئناف دعم اللجوء ( )ASAPللحصول على تمثيل قانوني مجاني إذا كانت لديك
جلسة استماع شفوية في محكمة أول درجة (دعم اللجوء)www.asaproject.org .
•يمكنك االتصال بـ إجراءات الالجئين  www.refugee-action.org.ukومجلس الالجئين
 www.refugeecouncil.org.ukللحصول على المشورة والدعم  -فقد يتمكنا من العثور على
منظمة أخرى لمساعدتك( .انجلترا وويلز)
•يمكنك أيضًا الحصول على مشورة قانونية أخرى متضمنة استشارة محام.
لمزيد من المعلومات ،انتقل إلى www.gov.uk/find-a-legal-adviser
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على
www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
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القسم 2

المنظمات المهمة

وزارة الداخلية
ما هي وزارة الداخلية؟
وزارة الداخلية هي اإلدارة الحكومية الرائدة في المملكة المتحدة للهجرة والتأشيرات وجوازات السفر
والشرطة والحريق وخدمات اإلنقاذ وضمان حماية مواطني المملكة المتحدة .تسمى اإلداترة التابعة
لوزارة الداخلية التي ستتعامل معها بشكل مباشر تأشيرات المملكة المتحدة والهجرة (.)UKVI

ما الذي يمكنني أن أتوقعه من وزارة الداخلية؟
ستتم معالجة طلب اللجوء الخاص بك وتقييمه بواسطة إدارة الهجرة والحماية في تأشيرات المملكة
المتحدة والهجرة .سيعتمد نجاح طلب اللجوء الخاص بك على تقييمهم ،وسوف يكونون على اتصال بك
إلبالغك بالقرار المتخذ.
يتم اإلشراف على إقامة اللجوء والدعم الخاص بك من قبل جزء مختلف في تأشيرات المملكة المتحدة
والهجرة ،مديرية التوطين ودعم اللجوء واالندماج (.)RASI
مديرية التوطين ودعم اللجوء واالندماج مسؤولة عن تحديد الدعم الذي يجب أن تحصل عليه وعن
اإلشراف على مقدمي الخدمة الذين يقدمون هذا الدعم .ستعمل مديرية التوطين ودعم اللجوء واالندماج
أي ً
ضا على التأكد من أن الخدمات التي يقدمها مزودو السكن لدينا تلبي التوقعات المحددة في هذا الكتيب.

ما الذي تتوقعه وزارة الداخلية مني؟
تتوقع وزارة الداخلية أن تلتزم بجميع شروط دعمك ،وأن تخبرنا بأي تغييرات في ظروفك .وإذا لم تقم
بذلك ،فمن المرجح أن يتأثر استحقاقك المستمر للدعم.
ال تتجاهل أي خطابات مرسلة إليك من وزارة الداخلية .إذا لم تكن متأكدا من معنى الخطاب ،فاتصل
بمؤسسة مساعدة المهاجرين للحصول على المشورة والتوجيه.
يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدمها الحكومة من خالل زيارة www.gov.uk

11

مزود المأوى الخاص بك؟
ما هو مزود المأوى؟
مزود المأوى هي شركة تعاقدت معها وزارة الداخلية لمنح طالبي اللجوء أماكن إقامة و صيانة لمحل
اإلقامة .يختلف مزودو المأوى تبعا للموقع.

ﺍﺳﻛﺗﻠﻧﺩﺍ
Mears Group

ﺷﻣﺎﻝ ﺷﺭﻕ ،ﻳﻭﺭﻛﺷﺎﻳﺭ
ﻭﻫﺎﻣﺑﺭﺳﺎﻳﺩ
Mears Group

e

ﻣﻳﺩﻻﻧﺩﺯ
ﻭﺷﺭﻕ ﺇﻧﺟﻠﺗﺭﺍ
Serco

ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ
No
ﺃﻳﺭﻟﻧﺩﺍ
Mears Group

ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ
Serco

ﻭﻳﻠﺯ
Clearsprings
Ready Homes
ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ
Clearsprings
Ready Homes
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ما الذي يمكنني أن أتوقعه من مزود المأوى الخاص بي؟
تشمل الخدمات التي سيقدمها مزود المأوى ما يلي:
•توفير وصيانة السكن واألثاث والمعدات والمرافق
•خدمة تعريفية عندما تصل إلى السكن ،بما في ذلك معلومات عن المجتمع المحلي والخدمات المحلية
المتاحة لك
•زيارتك مرة واحدة على األقل في الشهر
•تعزيز رفاهيتك ،بما في ذلك إجراء اإلحاالت إلى الوكاالت ذات الصلة التي يمكنها مساعدتك
•توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية عند الضرورة عند التواصل معك
•شرح عمليات التعليقات والشكاوى لك وحل أي شكاوى في غضون  5أيام كلما كان ذلك ممك ًنا
•التعامل مع السلوك المعادي للمجتمع والعنف الذي قد يحدث في السكن
•إبالغك بالمكان الذي توجد فيه أقرب عيادة طبية (أطباء) متاحة أو مساعدتك في التسجيل لدى طبيب
إذا كنت تعاني من حالة صحية
•تقديم الدعم المباشر لك عندما تكون في حاجة واضحة وعاجلة أو محددة للرعاية الطبية عند
الوصول إلى السكن
•تزويدك بوسيلة تنقل إذا انتقلت إلى مكان آخر
•توفير التمويل في حاالت الطوارئ إذا كانت هناك مشكلة في الدعم المالي المعتاد
إذا كانت لديك أي مشاكل مع العقار أثناء إقامتك في سكن متفرق ،فينبغي عليك رفعها إلى مؤسسة
مساعدة المهاجرين ،على  .0808 8010 503وسيقومون بعد ذلك بمعالجة المشكلة مع مزود المأوى
نيابة عنك .راجع "إصدار البالغات والشكاوى" لمزيد من المعلومات.

ماذا يتوقع مقدم السكن الخاص بي مني؟
يجب عليك التعامل مع مكان السكن باحترام .ويشمل ذلك الحفاظ على نظافته والحرص على عدم إتالف
التركيبات والتجهيزات داخله .كما يجب أن تحترم أيضًا أي شخص تشاركه اإلقامة وأي موظفين تقابلهم.
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مؤسسة مساعدة المهاجرين
ما هي مؤسسة مساعدة المهاجرين؟
مؤسسة مساعدة المهاجرين هي مؤسسة خيرية تقدم خدمة وطنية تسمى المشورة
واإلبالغ عن المشكالت واألهلية ( )AIREوهي منفصلة عن وزارة الداخلية.
يمكن أن توفر لك مؤسسة مساعدة المهاجرين مشورة وتوجيهات مستقلة بشأن
عملية اللجوء وبشأن حقوقك .كما يمكنها أيضًا توجيهك إلى الخدمات األخرى
المتاحة في المملكة المتحدة.

ماذا يمكن أن أتوقع من مؤسسة مساعدة المهاجرين؟
سوف تساعدك مؤسسة مساعدة المهاجرين في الوصول إلى الدعم المالي واإلقامة والمشورة القانونية
والخدمات األخرى التي يحق لك الحصول عليها بموجب القانون .وستقدم لك معلومات لمساعدتك في
فهم عملية اللجوء ،واستحقاقات الدعم الخاصة بك وكيف يمكنك الوصول إلى الخدمات األساسية األخرى
(بما في ذلك الرعاية الصحية والمشورة القانونية) قبل إجراء مقابلة اللجوء.
يمكن أن يساعدك خط المساعدة المجاني في مؤسسة مساعدة المهاجرين بلغتك .تشتمل المواضيع التي
يمكنهم المساعدة فيها ما يلي:
•كيفية طلب اللجوء
•الدعم المالي
•البحث عن التمثيل القانوني
•عمليات اللجوء
•الحصول على الرعاية الصحية
•دعم السكن
•أي قضايا أخرى متعلقة باللجوء
يساعد خط المساعدة الخاص بالمؤسسة عد ًدا كبيرً ا من طالبي اللجوء وقد تكون خطوط الهاتف مشغولة
مما قد يتسبب في تأخير الرد على مكالمتك .لذا يرجى التحلي بالصبر وسيتم الرد على مكالمتك في
أسرع وقت ممكن.
يمكن أن يتساعدك تمؤسسة مساعدة المهاجرين أيضًا في ملء نموذج طلب الدعم المالي وإقامة اللجوء .وهو
ما يعرف باسم  .ASF1وسوف يساعدونك أيضًا إذا كنت بحاجة إلى إخبار وزارة الداخلية بتغيير الظروف.
ال تستطيع مؤسسة مساعدة المهاجرين تقديم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني .ولكن يمكنهم تقديم
معلومات حول كيفية الوصول إلى الخدمات القانونية .ويمكنك أيضًا البحث عن مستشار قانوني على
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
ويجب أيضًا االتصال بـمؤسسة مساعدة المهاجرين إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن مزود المأوى
أو مقدم المدفوعات أو وزارة الداخلية أو مؤسسة مساعدة المهاجرين نفسها .إذا كان لديك أي مشاكل مع
اإلقامة الخاصة بك ،فيجب عليك أيضًا االتصال بمؤسسة مساعدة المهاجرين .يمكنك العثور على مزيد
من المعلومات حول كيفية القيام بذلك في قسم "إصدار البالغات والشكاوى".
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ماذا تتوقع مؤسسة مساعدة المهاجرين مني؟
•عندما تتصل بمؤسسة مساعدة المهاجرين ،يرجى الحصول على أي أرقام مرجعية من مستندات
وزارة الداخلية المتاحة الخاصة بك.
•حضور أي مواعيد يتم تخصيصها لك .الحصول على أي معلومات أو مستندات ذات صلة بمطالبتك.
•التحدث إلى مؤسسة مساعدة المهاجرين نفسها كلما كان ذلك ممك ًنا بدالً من أن يتصالألصدقاء أو
العائلة نيابة عنك .ال تقلق إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية ،فسيتم توفير المترجمين الفوريين.
•قم بتدوين المالحظات قبل االتصال بمؤسسة مساعدة المهاجرين أو حضور االجتماعات ،بحيث
يمكن التعامل مع جميع استفساراتك بكفاءة.
•اإلجابة عن أسئلة مستشاريهم على أكمل وجه ممكن .إنهم مدربون على األسئلة التي يحتاجون إليها
للمساعدة في استفسارك.
•حافظ على إبالغهم بالمستجدات الخاصة بأي تغيير في تفاصيل االتصال مثل رقم الهاتف وعنوان
البريد اإللكتروني.
•ستؤكد مؤسسة مساعدة المهاجرين دائمًا هويتك ولن تكشف أب ًدا عن معلومات شخصية ألطراف
أخرى ما لم تمنحها موافقة مسبقة.
•لن تقبل ا مؤسسة مساعدة المهاجرين السلوك التعسفي أو التهديدي أو العدواني .سوف يعاملك موظفو
المؤسسة بلطف واحترام .لذا يرجى القيام بنفس الشيء تجاههم.

االتصال بمؤسسة مساعدة المهاجرين
يتوفر مزيد من المعلومات والمشورة المترجمة بعشر لغات على موقع مؤسسة مساعدة المهاجرين على
اإلنترنت.www.migranthelpuk.org :
ويمكن االتصال بهم أيضًا بإحدى الطرق التالية:
الهاتف0808 8010 503 :
البريد اإللكترونيas@migranthelpuk.org :
العنوانMigrant Help:
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
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القسم 3

إصدار البالغات والشكاوى
إذا كنت تواجه مشكلة في السكن أو الدعم ،أو كنت ترغب في تقديم شكوى
بشأن أي من المنظمات الموجودة في هذه الرابطة ،فينبغي عليك القيام بذلك من
خالل مؤسسة مساعدة المهاجرين في أقرب وقت ممكن.
لن تؤثر أي شكاوى أو قضايا تثار على طلب اللجوء أو على استمرارك في الحصول على الدعم .ويجب
أن تشعر بالراحة وأن تعلم أن أي شكاوى تم تلقيها تؤخذ على محمل الجد ويتم التحقيق فيها من قبل
المنظمات ذات الصلة .سيتم التعامل مع األخطاء المبلغ عنها في إطار زمني معين اعتما ًدا على درجة
الخطأ .يمكن العثور على أمثلة في قسم "اإلصالحات والصيانة" .إذا لم يتم إصالح الخلل خالل هذا
اإلطار الزمني ،فيجب عليك االتصال بـ مؤسسة مساعدة المهاجرين مرة أخرى وسيؤدي ذلك إلى
تصعيد المشكلة.
إذا كنت ترغب في تقديم شكوى فيتعين عليك تقديمها في أقرب وقت ممكن .يتم الترحيب بالمالحظات
والشكاوى ألنها تساعد في تحسين الخدمات المقدمة.
يجب عليك االتصال بمؤسسة مساعدة المهاجرين بشأن بما يلي:
مشاكل الصيانة – لإلبالغ عن مشاكل في المأوى المخصص لالجئين الذي تقيم فيه .سيتحدثون مع مزود
المأوى نيابة عنك لمعالجة المشكلة.
طلبات المساعدة – إذا كنت تشعر بوجود خطر على صحة ورفاهية عائلتك .فيمكن أن يكون هذا
لإلبالغ عن إهمال األطفال المشتبه فيهم ،والعنف المنزلي ،والتحرش الجنسي أو االستغالل ،أو السلوك
المعادي للمجتمع ،أو العوز أو التشرد ،أو التطرف المشتبه به.
مشكالت مدفوعات اللجوء – في حالة فقدان بطاقتك أو سرقتها أو نسيان رقم التعريف الشخصي أو تلقي
دفعة غير صحيحة أو عدم تلقي دفعتك .سيتحدثون مع مزود المدفوعات نيابة عنك.
الشكاوى – إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها مؤسسة مساعدة المهاجرين أو
مقدم اإلقامة أو مزود مدفوعات دعم اللجوء أو وزارة الداخلية
التعليقات – للتحسين المستمر للدعم المتوفر طوال رحلة طلب اللجوء .يمكنك إخبارهم بتجربتك
للخدمات التي تقدمها مؤسسة مساعدة المهاجرين ،أو مزود المأوى الخاص بك ،أو مزود مدفوعات دعم
اللجوء ،أو وزارة الداخلية .وسوف ينقلون تعليقاتكم إلى المنظمة المناسبة.
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وللقيام بذلك ،اتصل على  0808 8010 503أو قم بتنزيل نموذج المالحظات أو الشكاوى من موقع
مؤسسة مساعدة المهاجرين .وسيتم حل المشكلة التي أثيرت بواسطة مؤسسة مساعدة المهاجرين مباشرة
ً
جدول زمنيًا لمدى السرعة
أو التأكد من أن المزود المعني يتعامل مع المشكلة .سيقدم لك مستشاروهم
التي يمكن أن تتوقعوها لحل المشكلة.
تهدف مؤسسة مساعدة المهاجرين إلى حل الشكاوى في غضون  5أيام عمل .وإذا لم تتمكن مؤسسة
مساعدة المهاجرين من حل الشكاوى ،فسوف يصعدونها إلى وزارة الداخلية.

كيف يمكنني تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية؟
يجب عليك تقديم شكوى مباشرة إلى وزارة الداخلية إذا:
راض عن النتيجة،
•تقدمت بشكوى بالفعل من خالل مؤسسة مساعدة المهاجرين وكنت غير
ٍ
•أو إذا كنت ال تعتبر شكواك يمكن حلها بواسطة مؤسسة مساعدة المهاجرين
إذا تلقت وزارة الداخلية شكوى كان ينبغي توجيهها إلى مؤسسة مساعدة المهاجرين ،فسيتم إرسالها إليها.
لتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية:
أرسل شكواك بالبريد اإللكتروني إلى  complaints@homeoffice.gov.ukأو راسلنا على:
Complaints Allocation Hub
Customer Correspondence Hub
7th Floor Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
يجب أن تدرج في شكواك ما يلي:
1.1تفاصيل االتصال الخاصة بك ،حتى نتمكن من االتصال بك
2.2األرقام المرجعية لوزارة الداخلية الخاصة بك ،حتى نتمكن من تحديد موقع قضيتك
3.3التفاصيل الكاملة للموضوع الذي تشكو منه بما في ذلك األوقات والتواريخ والمواقع
4.4أسماء  /أرقام تعريف أي موظف مشارك
5.5تفاصيل أي شهود على الحادث ،إذا كان ذلك مناسبًا
سنرسل إليك إقرارً ا عندما نتلقى شكواك ونهدف إلى التحقيق والرد عليك في غضون  20يوم عمل .إذا
لم تكن راضيًا عن كيفية معالجة شكواك ،فيمكنك أن تطلب منا مراجعة األمر.

17

القسم 4

معلومات ومعايير اإلقامة

مزودونا لديهم عدة أنواع من اإلقامة.
إما أنك ستبقى في:
أماكن إقامة مستقلة
ً
منزل أو شقة .سيكون للعائلة مرافق المطبخ
عادة ما تشغل العائالت هذا النوع من السكن وعادة ما يكون
والحمام الخاصة بها ولن تشاركها مع أي شخص آخر.
منزل مشترك
هذا النوع من السكن هو المكان الذي تشترك فيه األسر في السكن و  /أو المرافق ،وعادة ما يشغله
شخص أعزب أو األزواج الذين ليس لديهم أطفال و  /أو أحد الوالدين .ويجب أن يحتوي المنزل
المشترك على حمام واحد على األقل ومطبخ لكل  5أشخاص.
العديد من المنازل المشتركة مرخصة من قبل المجلس المحلي .عادة ما يتم عرض صورة من الرخصة
في منطقة عامة وسوف تحدد أي من متطلبات المجالس المحلية مثل عدد األشخاص الذين يمكنهم العيش
هناك.
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القواعد والمبادئ التوجيهية
لمساعدتك على االستقرار في السكن الذي تقيم فيه وتقليل إزعاج اآلخرين ،إليك بعض القواعد والمبادئ
التوجيهية البسيطة التي يجب اتباعها:

أفعل:
•كن حذرا من صحتك وسالمتك وتعامل مع جميع األجهزة بعناية
•عامل أي زميل في المنزل باحترام بغض النظر عن الجنس أو الهوية الجنسية
أو العرق أو اللغة أو الجنسية أو الدين أو اإلعاقة
•تصرف بطريقة مهذبة ومحترمة مع المشاركين والجيران اآلخرين
•قم باإلبالغ عن مشكالت اإلصالح أو الصيانة إلى مؤسسة مساعدة المهاجرين
بمجرد مالحظتها
•إذا كنت تتقاسم السكن فيرجى االحتفاظ بأي ممتلكات شخصية في غرفتك
•اغسل المرحاض بعد كل استخدام ،ولكن ال تقم بغسل األشياء مثل مناديل األطفال أو المنتجات
الصحية
•قم بتنظيف مكان اإلقامة بشكل منتظم وأخرج صناديق القمامة في يوم تجميع القمامة المحدد
•تأكد من تهوية الممتلكات الخاصة بك بشكل صحيح لمنع حدوث العفن أو الرطوبة
•تأكد من أن األبواب والنوافذ مغلقة في الليل وأثناء تواجدك بالخارج

ال تفعل:
•القيام بالمزيد من الضوضاء ،وخاصة بين الساعة  11:00م وحتي الساعة  8:00ص
•التدخين داخل السكن
•إبقاء الحيوانات األليفة أو الحيوانات العادية في السكن
•السماح للزائرين بالبقاء بالليل
•إتالف الممتلكات
•رمي الطعام أو غيره من النفايات في الحوض
•إجراء أي تغييرات أو إصالحات على الممتلكات أو الكهرباء
•تعطيل أجهزة إنذار الدخان
•االحتفاظ أو استخدام األدوية غير المصرح بها في المبنى
•إزعاج شاغلي السكن اآلخرين عن قصد
•اتباع سلوك أو التحدث بلغة غير الئقة مع أي شخص
•فتح رسائل اآلخرين
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العناصر المتوقعة
في السكن
يجب توفير العناصر التالية في مكان اإلقامة.
مكسورا ،فيرجى االتصال بـ مؤسسة مساعدة المهاجرين.
إذا كان أي شيء من هذه العناصر مفقودًا أو
ً
الحمام

•حمام و  /أو دش بما في ذلك األغطية المقاومة للمياه
عند الحاجة (مثل ستارة الحمام)
•حوض الغسيل
•حمام

المطبخ

•بوتاجاز أو فرن وموقد

•حوض

•ميكروويف

•ثالجة
وفريزر

•تجهيزات المطابخ واألواني
•أدوات المائدة واألواني
الفخارية
•دواليب
•منطقة إعداد الطعام
•أسطح العمل الصحية
وأغطية األرضيات
غرف النوم

•مكنسة و  /أو أي
أشكال أخرى من
معدات تنظيف
األرضيات
•جاروف
وفرشاة
•ممسحة

•سرير مناسب للشخص
(سرير مفرد أو مزدوج)
•خزانة مالبس واحدة لكل غرفة أو خزانة واحدة لكل
شخص عندما تتم مشاركة الغرفة من قبل أشخاص بالغين
ال عالقة لهم بالشخص
•خزانة واحدة ذات أدراج في الغرفة أو خزانة واحدة لكل
شخص عندما تتم مشاركة الغرفة من قبل أشخاص بالغين
ال عالقة لهم بالشخص
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حجرة تناول الطعام والمعيشة

•طاولة
• 1كرسي طعام للشخص الواحد
• 1كرسي ذو ذراعين أو كرسي أريكة للشخص الواحد

المرافق

•وصول معقول لمياه الشرب العذبة
•وصول معقول إلى مرافق الغسيل (مثل الغسالة)
•مجفف أو حبل المالبس لتجفيف أي الغسيل
•طاولة كي ومكواة مالبس
•أدوات عناية باألطفال إذا كان ذلك ممك ًنا ،بما في ذلك
أسرّ ة األطفال والكراسي العالية وأدوات التعقيم لألطفال
دون سن الواحدة
•معدات مثل الستائر أو الستائر التعتيمية لمنع أو حجب
الضوء
•كاشفات الدخان وأول أكسيد الكربون :يجب أن تحتوي
جميع المباني على أجهزة إنذار الدخان العاملة (في كل
طابق يستخدم كمسكن للمعيشة) وإنذار أول أكسيد
الكربون (في المباني التي تحتوي على الوقود الصلب أو
أجهزة الغاز)
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ضا على مزود المأوى تزويدك ببياضات شخصية جديدة عندما تنتقل إلى مكان اإلقامة.
ينبغي أي ً
مناشف حمام
( 2لكل شخص)

فانيالت وجه
( 2لكل شخص)

ماليات
( 2لكل شخص)

بطانيات ولحاف
( 1/2لكل شخص)

مناشف يد
( 2لكل شخص)

مناشف الشاي
( 1لكل شخص)

وسادات وأكياس وسادات
زوجين (لكل شخص)

أغطية لحاف
( 2لكل شخص)

العناصر االضافية
العناصر اإلضافية واألمتعة التي تأخذها إلى السكن هي مسؤوليتك الخاصة .لن يتحمل مزود المأوى
مسؤولية هذه العناصر .لن يُسمح لك باستخدام سخانات محمولة وسيُطلب منك التخلص من أي عناصر
أو مواد غير آمنة أو خطرة.
بعض العناصر الشائعة التي ال يحتاج المزودون إلى توفيرها:
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•هاتف

•اتصال واسع النطاق  /واي فاي

•تلفزيون

•مكنسة كهربائية

المنافع
يتم توفير الغاز والماء والكهرباء لك .كن على دراية بظروف البيئة وراقب
استخدام هذه األدوات المساعدة .سيزودك مسؤول اإلسكان الخاص بك بدليل
لمعرفة كيفية استخدام المرافق ،مثل كيفية تشغيل المدفئة وأماكن مفاتيح الكهرباء.
ويجب أال تغير إمدادات المرافق الخاصة بك.
إذا شممت رائحة غاز ،فيجب عليك االتصال برقم الطوارئ الخاص بشبكة الغاز
المحلية على الفور على الرقم  0800 111 999إلنجلترا واسكتلندا وويلز أو
 0800 002 001أليرلندا الشمالية ثم اإلبالغ عن المشكلة إلى مؤسسة مساعدة
المهاجرين بعد ذلك مباشرة.

معاينة السكن
تتم معاينة السكن للتأكد من أن مكان اإلقامة مناسب وآمن بالنسبة لك .يجب على مزود المأوى الخاص
بك تفقد مكان اإلقامة مرة واحدة على األقل في الشهر لتحديد وإصالح أي أعطال.
سيتم إعطاؤك إشعارً ا مدته  5أيام على األقل بتاريخ ووقت عمليات المعاينة حتى تتمكن من التواجد في
مكان اإلقامة .سيستمر مقدم الخدمة في معاينة السكن حتى لو لم تكن هناك.
ماذا يحدث أثناء المعاينة؟
سيتحدث المعاين معك عن السكن والتحقق من أي مشكالت .في حالة العثور على
أي عيوب ،سيتم اإلبالغ عنها إلصالحها .ويجب لفت انتباه المعاين إلى أي عيوب
قد ال تكون واضحة له.
من الذي يقوم بالمعاينة؟
سيتم إجراء عمليات معاينة السكن شهريًا على األقل من قِبل مزود المأوى .قد يقوم
شخص ما من مكتب تأشيرات المملكة المتحدة والهجرة أو المجلس المحلي أيضًا من المعاينة للتأكد من
تلبية مزود المأوى لديك بمعايير معينة.
كيف يمكنني اإلبالغ عن عيب؟
يجب اإلبالغ عن عيوب السكن إلى مؤسسة مساعدة المهاجرين حتى يمكن تسجيلها وإصالحها .يعمل
مقدمو السكن على إصالح األعطال خالل نطاقات زمنية محددة .إذا كنت متأثرً ا بعيب ما ،فيجب أال
تنتظر حتى تتم المعاينة المقررة حتى تبلغ عن هذا الخطأ.
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دخول السكن
يحمل مزود المأوى الخاص بك نسخة من المفتاح ،أو مفتاح رئيسي للسكن ويتم حفظه في مكان آمن .في
الظروف العادية ،سيتم دخول السكن إلجراء عمليات اإلصالح والمعاينة أثناء وجودك.
إذا كانت هناك حاجة إلى إصالحات أو صيانة روتينية للسكن ،فسييتم تحديد موعد ،ويجب
عليك الترتيب للحضور لمنح موظفي الصيانة حق الوصول إلى السكن .ومع ذلك ،إذا كانت
هناك حاجة إلى تنفيذ أعمال ضرورية في وقت قصير ،فسيتصل بك مقدم الخدمة الذي سيحدد
موع ًدا .إذا لم تتمكن من البقاء في السكن في الموعد المحدد فيمكن لمزود الخدمة الوصول إلى
العقار على أي حال ،باستخدام النسخة االحتياطية من المفتاح.

اإلصالحات والصيانة
يعمل مقدمو السكن على إصالح أي عيوب خالل نطاقات زمنية محددة وف ًقا
لتصنيف المشكلة .يوضح الجدول أدناه التصنيفات المختلفة للعيوب وأوقات
االستجابة وبعض أمثلة العيوب .إذا لم تكن متأك ًدا من تصنيف الصيانة ،أو إذا لم
يتم إصالح العيب المبلغ عنه خالل اإلطار الزمني المحدد ،فيجب عليك االتصال
بمؤسسة مساعدة المهاجرين.
تصنيف الصيانة
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مثال على الخطأ

المعنى

وقت االستجابة

الفئة 1

عيب يشكل ،أو من المحتمل
أن يتسبب في ،خطر على
صحتك أو سالمتك أو أمانك،
أو تعطيل أو فقدان خدمة
أساسية للسكن

إمكانية اتصال مستمر لفحص
وإصالح أو توفير أماكن
إقامة بديلة مؤقتة في غضون
 4ساعات من معرفة مقدم
الخدمة بمشكلة الصيانة

•تسرب الغاز
•فيضان المياه
•عدم استقرار المبنى
•عدم وجود مصدر للمياه
•الخسائر الناجمة عن الحرائق

الفئة 2

عيب قد يتسبب في تأثير
سلبي على صحتك أو سالمتك
أو أمانك أو له تأثير كبير
على السكن أو جودة معيشتك

 24ساعة لجعله آم ًنا ،و
 5أيام عمل إلجراء إصالح
دائم .إذا لم يستطع مزود
الخدمة تأمين المكان خالل
 24ساعة ،فيجب توفير سكن
بديل مؤقت

•عدم وجود مصدر للمياه الساخنة
•المدفئة ال تعمل
•عدم وجود إمدادات الطاقة
الكهربائية
•عدم وجود أجهزة إنذار للدخان أو
الحريق تعمل
•تفشي اآلفات التي تمثل خطرً ا
كبيرً ا على الصحة والسالمة

تصنيف الصيانة
الفئة 3

المعنى
عيب قد يكون له تأثير سلبي
على راحتك ،أو يحتمل أن
يؤدي إلى ضرر إضافي
للسكن إذا لم يتم معالجته.

وقت االستجابة
 21يوم عمل

مثال على الخطأ
•تقشير الطالء
•عالمات كبيرة من الرطوبة
ونمو العفن
•تلف الجدران والبالط بشكل كبير
•تفشي اآلفات األخرى

معلومات اإلقامة اإلضافية
السالمة من الحرائق
جميع العقارات مزودة بجهاز إنذار الدخان .إذا كان هناك حريق في العقار،
فسيتم إطالق إنذار الدخان وسيصدر صو ًتا "صافرة" مستمرً ا.
عند اكتشاف الحريق ،يجب عليك أنت وعائلتك:
	>مغادرة المنزل على الفور والذهاب إلى مكان آمن
	>عدم التوقف لجمع متعلقاتك الشخصية
	>غادر المبنى من أقرب مخرج آمن
	>اتصل بخدمة الحرائق واإلنقاذ على الرقم  999وأبلغ مزود السكن
ال تقم بإخراج البطارية من جهاز إنذار الدخان ألن ذلك قد يعرض حياتك للخطر .سيتم فحص كاشف
الدخان الخاص بك كل شهر عند معاينة العقار .إذا بدأ المنبه في إصدار صوت متقطع "صافرة" ،فهذا
يعني أن البطارية بحاجة إلى التغيير .اتصل بمؤسسة مساعدة المهاجرين
واطلب استبدال البطارية.
التنظيف
ينبغي الحفاظ على المكان نظيف ومرتب .إذا لم يتم الحفاظ على نظافة أماكن
اإلقامة ،فقد يتم جذب اآلفات ،مما يعرض سالمة الناس للخطر .أنت مسؤول
عن تنظيف سكنك الخاص.
إذا كنت تعيش في سكن مشترك ،يكون مزود المأوى الخاص بك مسؤوالً عن
تنظيف المناطق العامة بشكل منتظم ،على الرغم من أنه ال يزال يتعين عليك
أنت والسكان اآلخرون االهتمام بهذه المناطق.
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جمع القمامة
يجب وضع القمامة في صندوق القمامة الصحيح أو صندوق إعادة التدوير .حيث
يقوم المجلس المحلي بإفراغها على أساس منتظم ،لذا تأكد من إخراج صناديق
التجميع في اليوم المناسب.
التخلص من النفايات في الشوارع أو في األماكن العامة األخرى غير قانوني .وهو
ما يعرف باسم القلب العشوائي .وإذا ثبتت إدانتك بالقلب العشوائي ،فقد يتم تغريمك
أو سجنك.
السفر
أنت مسؤول عن دفع تكاليف النقل الخاصة بك .يوفر دليل التعريف
المحلي الخاص بك معلومات عن وسائل النقل العام المتاحة محليًا.
من الممكن أن تسفرك إلى مركز تقارير الهجرة يتم دفعه من قبل
وزارة الداخلية .ويمكن إضافة هذا تلقائيًا إلى بطاقة ASPEN
الخاصة بك .كما يمكن أن تعلمك مؤسسة مساعدة المهاجرين كيفية
الحصول على المساعدة في هذا الصدد.
البريد
بريدك خاص بك .يعد التدخل في بريد شخص آخر من المخالفات
الجنائية .إذا تلقيت رسالة موجهة إلى شخص ال يعيش في السكن،
فيرجى تقديمها إلى مسؤول اإلسكان لديك.
ستكون معظم المراسالت من وزارة الداخلية عن طريق البريد ،لذلك
من المهم أن تتحقق بانتظام من صندوق البريد الخاص بك وأن ٌتبقي
وزارة الداخلية على اطالع بأي تغييرات تطرأ في العنوان.
تنقالت السكن
تحرص وزارة الداخلية على التقليل من االضطرابات في حياتك ،ومع ذلك ،فقد يُطلب منك نقل مكان
إقامتك .على سبيل المثال ،في حالة نفاد مدة عقد اإليجار الخاص بالسكن ويريد المالك العقار مرة أخرى.
ستحاول وزارة الداخلية ومزود سكنك إبقائك على المستوى المحلي ،على الرغم من أن هذا غير ممكن
دائمًا .إذا كنت بحاجة إلى النقل ،فسيتم إرسال خطاب إليك لتأكيد الترتيبات .وإذا عرض عليك االنتقال
إلى مكان تظن أنه غير مناسب ،فيجب عليك رفع المشكلة على الفور إلى وزارة الداخلية أو مزود
المأوى الخاص بك ،قبل موعد النقل دائمًا.
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القسم 5

النقود ومدفوعات الدعم
عاد ًة ما تحصل على الدعم المالي من خالل "بطاقة  "Aspenلتتمكن من شراء المواد الغذائية وغيرها
لتغطية احتياجاتك المعيشية األساسية .يجب عليك االتصال بمؤسسة مساعدة المهاجرين إذا كان لديك أي
مشاكل أو أسئلة حول الدعم المالي الخاص بك .بطاقة Aspen
الخاصة بك تستخدم  Chip-and-Pinوتبدو كالصورة أدناه.

معلومات حول بطاقة  Aspenالخاصة بك
•البطاقة ليست ائتمانية وال تنشئ حسابًا مصرفيًا .تستطيع وزارة
الداخلية فقط وضع األموال على بطاقتك ،لذا ال يمكنك
استخدامها لتلقي المدفوعات من اآلخرين.
•ستقوم وزارة الداخلية بإخطارك بمبلغ الدعم المالي
الذي يحق لك الحصول عليه وسيتم توفيره على
بطاقتك كل أسبوع .سيتم ترحيل رصيدك من أسبوع
إلى أسبوع.
•يمكنك فقط إنفاق األموال المتاحة على البطاقة.
ستحتاج إلى معرفة أن لديك ما يكفي من األموال المتاحة قبل شراء األشياء ،أو قد يتم رفض الدفع.
•يجب استخدام البطاقة من قبل الشخص الذي تم تعيين رمز  PINله فقط .تقع على عاتقك مسؤولية
التأكد من االحتفاظ بالبطاقة بشكل آمن.
•يمكن لوزارة الداخلية مراجعة استخدام البطاقة للحماية من االحتيال وللمساعدة في حماية مستخدمي
خدمتنا.
•تاريخ انتهاء الصالحية على البطاقة ال يعني التاريخ الذي سينتهي فيه الدعم.
إذا كنت ما تزال تحصل على الدعم المالي عند انتهاء صالحية البطاقة ،فسيتم تجديدها.
•لن تتمكن من إجراء المدفوعات عبر الهاتف أو اإلنترنت أو استخدام بطاقتك في الخارج.
•قد تكون ممنوعًا من استخدام بطاقتك لشراء سلع وخدمات معينة.
ستتمكن من استخدام بطاقة  Aspenالخاصة بك من أجل:
•الدفع مقابل معامالت البيع بالتجزئة في معظم المتاجر التي تعرض شعار  ،Visaحسب قيمة
رصيدك المتاح
•تحقق من رصيدك المتبقي في ماكينة  ،ATMوالتي تسمى أيضًا بماكينة الصراف اآللي
•سحب النقود من ماكينة الصراف اآللي ،التي تصل قيمتها إلى  200جنيه إسترليني ،ولكن كن حذراً
ألن بعض ماكينات الصراف اآللي تتقاضى رسومًا على ذلك
•استرد نقودك عندما تشتري شي ًئا من المتاجر المشاركة لـVisa
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ومع ذلك ،إذا فشلت في الحصول على طلب اللجوء في قسم الدعم  ،4فلن تكون قادرً ا على سحب النقود
من ماكينة الصراف اآللي أو استرداد النقود من المتاجر.
اتصل بمؤسسة مساعدة المهاجرين على  0808 8010 503في أقرب وقت ممكن إذا:
•لم يتم استالم الدفعة التي تتوقعها ،أو كنت تتلقى مبل ًغا خاط ًئا
•فقدت بطاقتك أو تلفت أو سرقت (إللغائها والحصول على بديل)

المدفوعات اإلضافية
إذا كنت تعتقد أنك تستحق أي مدفوعات إضافية ،فاتصل بمؤسسة مساعدة المهاجرين على
 .0808 8010 503المعلومات الواردة أدناه توضح بعض الحاالت التي قد تكون مؤهالً فيها للحصول
على مدفوعات إضافية:
•الحمل
•إذا كنت حامالً ،فيحق لك أيضًا الحصول على  3جنيهات إسترلينية إضافية أسبوعيًا خالل فترة
الحمل .يمكنك أيضًا تقديم طلب للحصول على مبلغ  300جنيه استرليني للوالدة للمساعدة في
شراء أشياء لطفلك.
•ويجب عليك التقديم قبل  8أسابيع من موعد والدتك و  6أسابيع بعد الوالدة .لتقديم طلب قبل
الوالدة ،ستحتاجين إلى إطالع مؤسسة مساعدة المهاجرين على شهادة  MATB1األصلية أو أي
دليل طبي آخر على حملك .يمكنك أيضًا تقديم الطلب إذا كان طفلك مولو ًدا خارج المملكة المتحدة
وكان عمر طفلك أقل من  3أشهر أو في حاالت استثنائية أخرى .ستحتاجين إلى إظهار شهادة
الميالد الطويلة األصلية للطفل في هذه الحالة.
•ومن أجل زيادة الدعم المنتظم ليشمل الطفل الجديد ،ستحتاجين إلى تقديم شهادة الميالد الطويلة
األصلية في غضون  6أسابيع من الوالدة.
•وعندما يكون طفلك أقل من عام واحد ،ستتلقى  5جنيهات إسترلينية إضافية في األسبوع باإلضافة
إلى مدفوعاتك العادية ،و  3جنيهات إسترلينية لكل طفل يتراوح عمره بين عام واحد وثالثة أعوام.
•الظروف االستثنائية:
•إذا كانت لديك ظروف استثنائية تنشئ تكاليف كبيرة تتجاوز تغطية مستويات الدعم القياسية ،فقد
تكون مؤهالً للحصول على مدفوعات إضافية .على سبيل المثال ،إذا كان عليك السفر لمسافات
طويلة إلى المواعيد الطبية (يجب تقديم طلب لذلك قبل السفر) ،أو إذا كان لديك حالة طبية تتطلب
اتباع نظام غذائي خاص.

28

القسم 6

التقدم

عندما يتم البت في طلب اللجوء الخاص بك (بما في ذلك أي طعون) ،فعادة ما تتوقف عن الحصول على
الدعم من وزارة الداخلية .وإذا كان هذا هو الحال ،فستتلقى إشعارً ا بأن الدعم المالي الخاص بك سيتوقف
وأنه يجب عليك مغادرة محل اإلقامة .ما عليك القيام به بعد ذلك سوف يعتمد على ما إذا كان طلبك
للجوء ناجحً ا أم ال .ستتصل مؤسسة مساعدة المهاجرين بك مباشر ًة بعد تلقي قرارك وستقدم المشورة
بشأن الخطوات التالية.
قبل أن تغادر مكان اإلقامة ،يرجى التأكد من أن جميع متعلقاتك الشخصية معبأة وأن مكان اإلقامة نظيف
ومرتب وال تترك أي متعلقات شخصية وراءك.

المطالبات الناجحة
إذا مُنحت تصريحً ا بالبقاء في المملكة المتحدة  -إما وضع الالجئ أو التصريح التقديري أو الحماية
اإلنسانية ،فستكون حينئ ٍذ مؤهالً للعمل ،والمطالبة بالمزايا الرئيسية ،والبحث عن سكن خاص ،وللحصول
على مساعدة بهذه الطرق بنفس طريقة سكان المملكة المتحدة اآلخرين .سوف تحصل على تصريح
اإلقامة الحيوي ( )Biometric Residence Permitالذي يمكنك استخدامه إلظهار تأهيلك.
ينتهي حقك في الحصول على دعم اللجوء بعد  28يومًا من تاريخ منحك اإلذن .ستتلقى خطابًا يؤكد
التاريخ المحدد لنهاية دعم اللجوء الخاص بك .من المهم ج ًدا أن تبدأ في اتخاذ الترتيبات المستقبلية بمجرد
تلقي خطابك ،حيث قد يستغرق األمر بعض الوقت لالنتقال من دعم اللجوء .لن تتمكن وزارة الداخلية من
تمديد دعمك ألكثر من  28يومًا.
الحصول على وظيفة أو المطالبة بمزايا
سوف تحتاج إلى البحث عن عمل و  /أو المطالبة
بالمزايا .مركز الوظائف ()Jobcentre Plus
هو المكتب الحكومي الذي يتعامل مع هذا األمر.
يمكن أن تدعمك مؤسسة مساعدة المهاجرين بهذا
وستتصل بك لمساعدتك في تحديد موعدك األول
مع مركز الوظائف (.)Jobcentre Plus
ويتعين القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
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العثور على سكن بديل
ستحتاج إلى إيجاد سكن بديل .يمكن أن يكون هذا السكن مستأجراً للسكنى أو العمل في مكان يستوجب
المبيت أو نزل أو شقة أو حصة في السكن .باإلضافة إلى مؤسسة مساعدة المهاجرين ،يمكن لقسم
اإلسكان التابع للمجلس المحلي تقديم المشورة والمساعدة .إذا كنت معرضًا للخطر بشكل خاص أو لديك
أطفال ،فقد يكونون أيضًا مسؤولين عن إعادة تسكينك إذا احتجت إلى ذلك.
فتح حساب مصرفي
ستحتاج إلى فتح حساب مصرفي (إذا لم يكن لديك حساب بالفعل) حتى تتمكن من تلقي أي مزايا
مدفوعات ودفع اإليجار إذا كان ذلك مناسبًا .تطلب البنوك المختلفة معلومات مختلفة لفتح حساب ،لكنها
ستحتاج جميعها إلى االطالع على إثبات هويتك ،مثل تصريح اإلقامة الحيوي الخاص بك.

المطالبات غير الناجحة
إذا تم رفض مطالبتك (بما في ذلك أي دعاوى استئناف) ،فسيُتوقع منك اتخاذ الترتيبات الالزمة لمغادرة
المملكة المتحدة .تقدم وزارة الداخلية خدمة العودة الطوعية ،والتي يمكن أن تساعدك في اتخاذ أي
ترتيبات ضرورية .لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة ،يمكنك زيارة
 www.gov.uk/return-home-voluntarilyأو االتصال بخدمة العودة الطوعية.0300 004 0202 :
ستقوم مؤسسة مساعدة المهاجرين بالمملكة المتحدة باالتصال بك بعد فترة وجيزة من تلقي قرارك وتقديم
المشورة بشأن الخطوات التالية ،بما في ذلك معلومات ومزايا خدمة العودة الطوعية.
إذا كان لديك أطفال تقل أعمارهم عن  18عامًا في أسرتك وقت رفض طلبك وأي طلبات استئناف ،فلن
يتوقف دعم اللجوء الخاص بك تلقائيًا.
إذا لم يكن لديك أطفال في أسرتك ،فسيتوقف حقك في الحصول على دعم اللجوء بعد  21يومًا .ستتلقى
خطابًا يخبرك بالموعد المحدد عندما يتعين عليك مغادرة محل إقامتك .وستخبرك أيضًا عن كيفية التقدم
للحصول على مزيد من الدعم
إذا كنت تتخذ خطوات لمغادرة المملكة المتحدة ولكن ال تعتقد أنه يمكنك المغادرة في غضون  21يومًا.
يُعرف هذا النوع من الدعم باسم "الدعم في القسم  "4وقد يكون متاحً ا أيضًا في بعض الظروف األخرى،
التي سيتم توضيحها في الخطاب التي ستتلقاه.
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جهة اتصال للطوارئ:
خدمات الطوارئ (حريق  /شرطة  /سيارة إسعاف)999 :
الشرطة غير الطارئة101 :
خدمة الصحة الوطنية غير الطارئة111 :
غاز الشبكة الوطنية:
إنجلترا واسكتلندا وويلز.0800 111 999 :
أيرلندا الشمالية.0800 002 001 :
مؤسسة مساعدة المهاجرين:
الموقع اإللكترونيwww.migranthelpuk.org :
الهاتف0808 8010 503 :
البريد اإللكترونيas@migranthelpuk.org :
العنوانMigrant Help:
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
وزارة الداخلية:
معلومات حول التقدم بطلب للحصول على اللجوء ودعم اللجوء:
www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
نداءات دعم اللجوء:
www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
ابحث عن مستشار قانوني:
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
خدمة العودة الطوعية:
الموقع اإللكترونيwww.gov.uk/return-home-voluntarily :
الهاتف0300 004 0202 :
المنظمات الخيرية:
إجراءات الالجئينwww.refugee-action.org.uk :
مجلس الالجئينwww.refugeecouncil.org.uk :
مشروع استئناف دعم اللجوءwww.asaproject.org :
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