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راهنمای وزارت کشور برای

زندگی در محل های 
سکونت پناهجویان
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هدف این راهنما

این راهنما برای پناهجویانی تهیه شده است که در حین رسیدگی به پرونده 
تقاضای پناهندگی خود در محل اسکان موقت زندگی می کنند. 
این سند شامل اطالعات مهمی در رابطه با موارد زیر است:

محل اسکان و خدماتی که می توانید از ما انتظار داشته باشید	 

سازمان هایی که این خدمات را ارائه می کنند	 

انتظارات ما از شما	 

شیوه گزارش مشکالت، نگرانی ها و تغییر در شرایط	 

چگونه باید از این کتابچه استفاده کنم؟ 
لطفاً این کتابچه را به دقت مطالعه کنید. اطالعات مهم برای خودتان و خانواده تان را مشخص کنید. 

اطالعات زیادی در این کتابچه ارائه شده است، بنابراین آن را در یک مکان امن نگه دارید تا در 
صورت نیاز به آن دسترسی داشته باشید.  

در زمان پذیرش، انتظار چه مواردی را داشته باشم؟ 
شما کلیدهای محل اسکان را به همراه یک بسته پذیرش مفصل از طرف ارائه دهنده خدمات اسکان 

خود دریافت خواهید کرد. اطالعاتی نیز در خصوص وسایل و لوازم موجود به زبانی که برایتان قابل 
فهم باشد ارائه خواهند شد. 

همچنین موارد زیر را نیز دریافت خواهید کرد: 
اطالعاتی درباره ارائه دهنده خدمات اسکان و انتظاراتی که می توانید از آنها داشته باشید	 

اطالعاتی درباره Migrant Help )راهنمای مهاجرین( و انتظاراتی که می توانید از آنها داشته 	 
باشید

اطالعاتی درباره خدمات محلی که می توانید استفاده کنید از قبیل خدمات سالمت، آموزش، مقامات 	 
محلی )دولت محلی( و خدمات پشتیبانی

 	 "Home Office Guide to Rights and Expectations in the UK" کتابچه
)راهنمای وزارت کشور برای حقوق و انتظارات اشخاص در بریتانیا( که شامل اطالعاتی در 

خصوص فرهنگ بریتانیا و خدماتی است که هنگام اقامت در بریتانیا در دسترس شما خواهند بود

چنانچه هیچکدام از این خدمات یا منابع را دریافت نکردید، لطفاً از مسئول اسکان خود 
در این باره سوال کنید. کتابچه ها را برای مطالعه آتی در مکانی امن نگه دارید. اطالعات 

ارائه شده در این کتابچه، به صورت آنالین در وب سایت زیر در دسترس می باشند: 
www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation

http://www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
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چنانچه معتقدید خدمات اسکان در نظر گرفته برای شما بر اساس نیازهای 
خاصتان مانند نیازهای ناشی از معلولیت مناسب نمی باشد، موضوع را 

بالفاصله به مسئول اسکان خود اطالع دهید.
کدام سازمان های مهم در ارائه خدمات اسکان و پشتیبانی برای من مشارکت 

دارند؟

Home Office )وزارت کشور( که در نهایت مسئول تأمین محل 
اسکان شما و حمایت مالی از شما محسوب می گردد. 

Migrant Help )راهنمای مهاجرین( مسئول ارائه مشاوره، 
 )AIRE( گزارش مشکالت و تعیین واجد شرایط بودن متقاضیان
است که توسط وزارت کشور برای ارائه این خدمات تعیین شده 

است. آنها یک نهاد خیریه مجزا از وزارت کشور هستند که خدمات 
مشاوره مستقل ارائه می دهند. اگر به اطالعات بیشتری درباره 
پشتیبانی خود، گزارش یک مشکل، یا اطالع رسانی به وزارت 
کشور در خصوص تغییر در شرایط خود نیاز دارید، با شماره 

503 8010  0808 تماس بگیرید.

ارائه دهنده خدمات اسکان شما. وزارت کشور از شرکت های 
خصوصی برای ارائه خدمات اسکان به شما کمک می گیرد. وقتی 

پذیرش می شوید، یک مسئول اسکان برای شما تعیین می شود که 
یک بسته پذیرش در اختیارتان قرار می دهد و به سواالت شما پاسخ 

می دهد. 

مقامات محلی )Local authorities( که تحت نام شورای شهرها 
نیز شناخته می شوند، بخشی از دولت محسوب می شوند که خدمات و 
امکانات عمومی در یک ناحیه محلی مانند مدارس یا مراکز خدمات 
اجتماعی ارائه می دهند. خدمات محلی که ارائه می شوند و نهادهای 

ارائه دهنده آنها بسته به اینکه در انگلیس، اسکاتلند، ولز یا ایرلند 
شمالی زندگی می کنید، متفاوت خواهند بود. 
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تماس با خدمات اضطراری 
در موارد اضطراری/اورژانسی می بایست بالفاصله با 999 تماس بگیرید و خدماتی که نیاز دارید - 
آتش نشانی، پلیس یا آمبوالنس - را به اپراتور اطالع دهید. بسیار مهم است که در موارد اضطراری 

تنها با این شماره تماس بگیرید. 

چنانچه به زبان انگلیسی صحبت نمی کنید، به محض برقراری تماس با 999 می بایست نام زبانیرا که 
به آن صحبت می کنید به زبان بیاورید. در صورت امکان یک مترجم برای شما هماهنگ خواهد شد. 

تماس با 999 رایگان است.

پلیس: وقتی خشونت یا تهدید صورت می گیرد یا شاهد ارتکاب جرم هستید، باید با 999 تماس بگیرید 
و درخواست کمک از پلیس کنید. اگر می خواهید ارتکاب یک جرم را گزارش دهید یا قربانی جرمی 

هستید که نیاز به مداخله اضطراری ندارد، باید با 101 تماس بگیرید.

آتش نشانی: اگر شاهد یک آتش سوزی احتماالً خطرناک هستید یا نشانه های آتش سوزی مانند دود را 
احساس می کنید، باید بالفاصله با 999 تماس بگیرید و خدمات آتش نشانی درخواست کنید. نباید به آتش 

خطرناک نزدیک شوید یا سعی کنید آن را خاموش کنید.

آمبوالنس: اگر یک شرایط اورژانسی پزشکی وجود دارد که شخصی به شدت بیمار است یا 
آسیب دیده است و زندگی او در معرض خطر قرار دارد، باید با 999 تماس بگیرید و درخواست 

آمبوالنس کنید. در رابطه با نگرانی های پزشکی اورژانسی که نیاز به آمبوالنس ندارند، باید 
با 111 تماس بگیرید.

سوال دارید؟ 
برای یافتن پاسخ سواالت خود باید:

به بسته پذیرش و کتابچه های اطالعات خود مراجعه کنید <

>  www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum از 
یا www.migranthelpuk.org بازدید کنید

از طریق شماره  503 8010 0808 با Migrant Help تماس بگیرید <

http://www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
http://www.migranthelpuk.org
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فرآیند اسکان پناهجویان
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مدت زمان پردازش تقاضای پناهندگی برای افراد مختلف متفاوت است.  این 
زمان به میزان پیچیدگی پرونده و زمانی که برای دریافت شواهد و مدارک 

صرف می شود بستگی دارد. 
پشتیبانی پناهجویان از جمله اسکان، برای پناهجویانی ارائه می شود که به هیچ شیوه دیگری پشتیبانی 
نمی شوند. محل اسکان پناهجویان بدون "حق انتخاب" تعیین می شود و در نتیجه امکان انتخاب محل 

زندگی خود را نخواهید داشت. با این حال، ارائه دهنده خدمات اسکان شما می بایست اطمینان حاصل 
کند محل اسکان با نیازهای خاص شما مطابقت دارد.

1. اسکان اولیه
اسکان اولیه یک محل سکونت کوتاه مدت است که ممکن است به صورت فول برد 

)پذیرایی کامل( یا هاف برد )فقط صبحانه( باشد یا ساکنین شخصاً نسبت به طبخ غذای 
خویش اقدام کنند. محل سکونت معموالً به صورت مهمانخانه است. این محل برای آن 

دسته از پناهجویانی در نظر گرفته می شود که به محل اسکان فوری نیاز دارند، قبل از 
آنکه درخواست های پشتیبانی آنها به طور کامل رسیدگی شوند و محل اسکان بلندمدت 
برای آنها هماهنگ شود. مدت زمانی که افراد در محل اسکان اولیه می مانند، متفاوت 

خواهد بود اما معموالً 3 تا 4 هفته و قبل از نقل مکان به محل اسکان پراکنده است.

2. اسکان پراکنده
شما در حال حاضر اینجا هستید. اسکان پراکنده یک اقامتگاه موقت بلند-مدت تر 

است که از طرف ارائه دهنده خدمات اسکان طرف همکاری وزارت کشور مدیریت 
می شوند. معموالً به شما اجازه داده می شود تا زمان صدور حکم نهایی در خصوص 
تقاضای پناهندگیتان، در محل اسکان پراکنده بمانید. این امکان وجود ندارد که برای 

همیشه در یک محل سکونت بمانید.

3. نقل مکان
وقتی حکم نهایی )شامل احکام تجدیدنظر( در خصوص تقاضای پناهندگی شما صادر 
شود، باید محل اسکان پناهجویان را ترک کنید و حمایت وزارت کشور از شما پایان 

می یابد. اگر مجوز اقامت برایتان صادر شود، از آن پس همانند سایر شهروندان 
بریتانیایی برای اشتغال، درخواست مزایای متعارف، جستجوی خانه و دریافت کمک 
در این زمینه واجد شرایط محسوب خواهید شد. با این حال، اگر تقاضای شما رد شد، 
از شما انتظار می رود بریتانیا را ترک کنید. بالفاصله پس از دریافت حکم مربوط به 
 Migrant Help پرونده خود از وزارت کشور، خدمات مشاوره و راهنمایی توسط
به شما ارائه می گردند. اطالعات بیشتر در این خصوص را می توانید در بخش "نقل 

مکان" مالحظه نمایید.
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انتظارات
 همواره با احترام، عدالت و بیطرفی با شما رفتار خواهد شد. 

به همین ترتیب، از شما نیز انتظار داریم با همه کارکنان و افرادی که نزد شما زندگی می کنند، 
رفتار مشابهی داشته باشید.

 Migrant شما باید هر مشکلی در رابطه با محل اسکان یا خدمات پشتیبانی را به محض اطالع با
Help در میان بگذارید. تقاضای پناهندگی یا اقامت در محل اسکان پراکنده تحت تأثیر گزارش 

دادن یک مشکل یا مسئله قرار نخواهد گرفت.

رازداری و اشتراک گذاری داده ها
وزارت کشور و ارائه دهندگان خدمات ما اطالعات شخصی شما را محرمانه نگه خواهند داشت. 
ممکن است در برخی شرایط خاص ناگزیر شویم اطالعات شما را با سایر سازمان ها به اشتراک 

بگذاریم. این موارد عبارتند از:
اشتراک گذاری اطالعات با شوراهای محلی شهر تا امکان ارائه خدمات مراقبت اجتماعی، محل 	 

اسکان مخصوص یا امکانات خاصی در محل سکونت برای شما فراهم گردد
اشتراک گذاری اطالعات با خدمات بهداشت و سالمت برای کسب اطمینان از اینکه تمهیدات 	 

مراقبت های بهداشتی و درمانی مناسب برای نیازهای بهداشت و سالمت عمومی و هر گونه 
نیازهای پزشکی شما در نظر گرفته می شوند

اشتراک گذاری اطالعات برای محافظت یا "تأمین امنیت" شما و خانواده شما، بخصوص کودکان و 	 
بزرگساالن آسیب پذیر 

اشتراک گذاری اطالعات مرتبط با نهادهای آموزشی تا شرایط الزم برای ارائه خدمات به شما را 	 
فراهم نمایند

گزارش دادن مسائل جنایی به پلیس و کمک به تأمین امنیت شما در جامعه	 
اشتراک گذاری اطالعات برای مقابله با کاله برداری	 
افشای اطالعات در ارتباط با رسیدگی های قضایی	 

اطالعات شما در اختیار هر سازمانی که قرار بگیرند، آن سازمان نیز باید به محرمانگی اطالعات 
شما احترام بگذارد. برای پی بردن به اطالعاتی که وزارت کشور یا سایر سازمان ها درباره شما نگه 

می دارند، می توانید یک درخواست دسترسی متقاضی ارائه نمایید.
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شرایط پشتیبانی شما

شما باید از هماهنگی های مسافرتی که برایتان در نظر گرفته می شوند تبعیت کنید. برای مثال، 	 
نقل مکان به یک محل سکونت دیگر. چنانچه به هر دلیل نمی توانید از هماهنگی های سفر تعیین 

شده تبعیت کنید، می بایست موضوع را از قبل به وزارت کشور اطالع دهید. 

شما باید در آدرس تعیین شده زندگی کنید. چنانچه در نظر دارید برای بیش از 7 روز متوالی به 	 
منزل تعیین شده مراجعه نکنید می بایست از طریق تماس با Migrant Help از وزارت کشور 

اجازه بگیرید. شما نباید بیش از 14 روز یا شب در هر دوره 6 ماهه غیبت داشته باشید. 

 شما باید مقررات مربوط به محل اسکان خود را رعایت نمایید. 	 
ارائه دهنده خدمات اسکان قوانین را به شما اطالع خواهد داد.

شما نباید به روشی خشونت آمیز رفتار کنید یا به آزار و اذیت کالمی یا فیزیکی مبادرت ورزید. 	 
رفتار خشونت آمیز ممکن است به پیگرد قانونی شما منجر شده و همچنین خطر از دست دادن محل 

اسکان و پشتیبانی مالی شما را به دنبال داشته باشد.  

شما باید به طور منظم با پشتیبانی مالی خود در تماس باشید. یک مبلغ هفتگی برای تأمین 	 
نیازهای اساسی معیشتی برایتان در نظر گرفته می شود که اگر استفاده نشود ممکن است دلیل آن 

را از شما جویا شویم. 

 	 )Immigration Officer( شما باید ضروریات گزارش دهی تعیین شده توسط مأمور مهاجرت
را رعایت کنید. در صورت عدم رعایت، ممکن است دسترسی به خدمات پشتیبانی برایتان میسر 

نباشد. فرم BAIL 201 که در مصاحبه غربالگری در اختیارتان قرار داده شد، شرایط توقیف 
مهاجرتی را به اطالع شما می رساند. 

 شما باید درخواست های وزارت کشور را اجابت کنید. برخی از موارد آن عبارتند از: 	 
 	   اطالعات مربوط به تقاضای پناهندگی شما

 	   اطالعات مربوط به پشتیبانی پناهجویی شما و
	   حضور شما در جلسات مصاحبه

اگر شرایط پشتیبانی خود را رعایت نکنید، خطر از دست دادن پشتیبانی شما وجود خواهد داشت. 
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تغییر در شرایط

 در صورت تغییر در شرایط خود بالفاصله موضوع را به وزارت کشور اطالع دهید. 
ساده ترین راه برای انجام آن تماس با Migrant Help است. اگر دیگر نیازی به محل اسکان ندارید، 

کماکان می توانید پشتیبانی مالی دریافت کنید اما الزم است ابتدا آن را درخواست نمایید.

موارد تغییر در شرایط که الزم است به وزارت کشور اطالع دهید عبارتند از: 

دریافت پول یا دسترسی به منابع مالی 	 

مشغول شدن به کار )قبل از اشتغال باید بررسی کنید آیا اجازه کار کردن دارید یا خیر(	 

به یک آدرس دیگر نقل مکان می کنید یا تصمیم به زندگی با خانواده، دوستان یا یک شریک 	 
گرفته اید

تغییر در وضعیت تأهل از قبیل ازدواج، زندگی جداگانه، طالق یا هر نوع رابطه مدنی	 

بستری یا زندانی شدید	 

شما )یا شریک شما( باردار می شوید یا بچه دارید	 

هر کدام از فرزندان شما ترک تحصیل می کنند یا خانه را ترک می کنند	 

هر کدام از اعضای دیگر خانواده به شما در بریتانیا می پیوندند یا بریتانیا را ترک می کنند	 

هر شخص دیگری به خانوار شما می پیوندد یا آن را ترک می کند	 

نام تان را تغییر می دهید	 

قصد ترک بریتانیا و بازگشت به کشورتان را دارید	 

چنانچه تغییر در شرایط خود را به ما اطالع ندهید، ممکن است: 

پشتیبانی که از وزارت کشور دریافت می کنید را از دست بدهید	 

ناچار شوید حمایت های مالی که دریافت کردید اما مستحق آنها نبودید را پس بدهید	 

مطابق با قانون مهاجرت و پناهندگی )Immigration and Asylum Act( سال 1999 مجرم 	 
شناخته شوید
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اعتراض به یک حکم پشتیبانی پناهجو

در موارد زیر معموالً می توانید به حکم دادگاه بدوی )First-tier Tribunal( )پشتیبانی پناهجو( 
اعتراض کنید:

درخواست دریافت پشتیبانی پناهجویی شما رد شده است 	 

خدمات پشتیبانی پناهجویی که دریافت می کردید متوقف شده است	 

اگر درخواست شما رد شود یا پشتیبانی شما متوقف شود، یک نامه از طرف وزارت کشور دریافت 
خواهید کرد که در آن دلیل اتخاذ این تصمیم شرح داده شده است. در نامه امکان اعتراض و نحوه 
درخواست تجدیدنظر نیز تشریح می گردد. دادگاه مهاجرت مستقل از دولت فعالیت می کند. قاضی 

قبل از صدور حکم به استدالل های هر دو طرف گوش خواهد کرد.

قبل از ارائه درخواست تجدیدنظر می توانید مشاوره و راهنمایی دریافت کنید.

Migrant Help می تواند در زمینه تکمیل فرم تجدیدنظر به شما کمک کند	 

برای دریافت خدمات وکالت رایگان یا چنانچه یک جلسه استماع دادرسی در دادگاه بدوی 	 
 Asylum Support( دارید، با پروژه اعتراض به پشتیبانی پناهجویی )پشتیبانی پناهجویی(

www.asaproject.org .تماس بگیرید ASAP یا )Appeals Project

 	 Refugee Action برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی می توانید با مرکز
 Refugee Council www.refugeecouncil.org.uk و www.refugee-action.org.uk
تماس بگیرید - ممکن است قادر باشند یک سازمان دیگر برای کمک به شما پیدا کنند. )انگلیس و ولز( 

 همچنین می توانید سایر مشاوره های حقوقی شامل خدمات وکیل حقوقی نیز دریافت کنید. 	 
برای کسب اطالعات بیشتر از وب سایت www.gov.uk/find-a-legal-adviser بازدید کنید

www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum- اطالعات بیشتر را می توانید در وب سایت
support-tribunal مالحظه کنید 

http://www.asaproject.org
http://www.refugeecouncil.org.uk
http://www.refugee-action.org.uk
http://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
http://www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
http://www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
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 بخش 2
سازمان های مهم

وزارت کشور

وزارت کشور چیست؟ 
وزارت کشور وزارت دولتی اصلی در بریتانیا برای رسیدگی به امور مهاجرت و ویزا، پاسپورت، 
برقراری نظم در جامعه، ارائه خدمات آتش نشانی و امداد و اطمینان از امنیت شهروندان بریتانیایی 

است. حوزه ای از وزارت کشور که مستقیماً با آن سر و کار خواهید داشت، بخش مهاجرت و ویزای 
بریتانیا )UK Visas and Immigration( یا UKVI است. 

چه انتظاری می توانم از وزارت کشور داشته باشم؟
تقاضای پناهندگی شما توسط اداره کل مهاجرت و امنیت UKVI رسیدگی و ارزیابی می شود. نتیجه 
موفقیت آمیز تقاضای پناهندگی به ارزیابی آنها بستگی خواهد داشت و آنها در رابطه با تصمیمی که 

اتخاذ می شود با شما در ارتباط خواهند بود.

اسکان و پشتیبانی پناهجویان تحت نظارت بخش دیگری از UKVI به نام اداره کل اسکان 
 Resettlement, Asylum Support and( مجدد، پشتیبانی پناهجویی و ادغام در جامعه

Integration( یا RASI صورت می گیرد. 

RASI مسئولیت اتخاذ تصمیم درباره پشتیبانی که از شما به عمل می آید و نظارت بر ارائه دهندگان 
خدمات پشتیبانی را بر عهده دارد. همچنین RASI اطمینان حاصل خواهد کرد که خدمات ارائه شده 

توسط ارائه دهنده خدمات اسکان با انتظارات تشریح شده در این کتابچه مطابقت داشته باشند. 

وزارت کشور از من چه انتظاری دارد؟
وزارت کشور از شما انتظار دارد همه شرایط پشتیبانی را رعایت کنید و هر گونه تغییر در شرایط 

خود را به ما اطالع دهید. در غیر این صورت، ممکن است ادامه استحقاق شما برای دریافت خدمات 
حمایتی با ابهام مواجه شود. 

نامه هایی که از طرف وزارت کشور برایتان ارسال می شوند را نادیده نگیرید. چنانچه قادر به درک 
 Migrant Help نکات مطرح شده در یک نامه نیستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی با

تماس بگیرید. 

اطالعات بیشتر درباره خدماتی که توسط دولت ارائه می شوند را می توانید از طریق مراجعه به 
وب سایت www.gov.uk مالحظه نمایید

http://www.gov.uk
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ارائه دهنده خدمات اسکان شما؟

ارائه دهنده خدمات اسکان چیست؟
ارائه دهنده خدمات اسکان شرکتی است که برای ارائه دهنده خدمات اسکان به پناهجویان و نگهداری 

و مراقبت محل سکونت آنها با وزارت کشور قرارداد دارد. ارائه دهندگان خدمات اسکان بسته به 
موقعیت مکانی متفاوت می باشند. 

اسکاتلند
 Mears Group

Mears Group 

ایرلند شمالی
 

Serco

شمال غرب
Serco

جنوب 
Clearsprings  
Ready Homes

ولز 
Clearsprings  
Ready Homes

Mears Group

مناطق مرکزی 
و شرق انگلستان 

شمال شرق، یورک شایر 
و ھامبرساید 
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چه انتظاری می توانم از ارائه دهنده خدمات اسکان داشته باشم؟
خدمات یک ارائه دهنده خدمات اسکان عبارتند از:

تأمین محل اسکان و نگهداری از مبلمان و اثاثیه، تجهیزات و لوازم آن	 

خدمات پذیرش در زمان رسیدن به محل سکونت شامل ارائه اطالعات درباره جامعه محلی و 	 
خدمات محلی که می توانید استفاده کنید

مالقات با شما حداقل یک بار در ماه	 

بهبود شرایط رفاهی شما مانند معرفی شما به سازمان های مرتبط که ممکن است بتوانند به شما 	 
کمک کنند

ارائه خدمات ترجمه کتبی و شفاهی در صورت نیاز در هنگام ارتباط با شما	 

ارائه توضیحات درباره فرآیندهای طرح نظرات و شکایات و رسیدگی به شکایات ظرف مدت 	 
5 روز در صورت امکان

مدیریت رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت آمیز که ممکن است در محل اسکان رخ دهند	 

اطالع رسانی به شما درباره نزدیک ترین پزشک )پزشکان( عمومی موجود یا کمک به شما برای 	 
مراجعه به پزشک در صورت بروز مشکالت پزشکی

ارائه پشتیبانی مستقیم بری شما در مواردی که هنگام ورود به محل اسکان نیاز آشکار، فوری یا 	 
خاصی به مراقبت های پزشکی دارید

ارائه خدمات جابجایی در صورتی که به یک محل دیگر نقل مکان می کنید	 

ارائه کمک های مالی اضطراری در مواردی که حمایت مالی معمول کفایت نمی کند	 

چنانچه در زمان اقامت در محل سکونت با مشکلی مواجه شدید، می توانید از طریق تماس با شماره 
503 8010  0808 آن را با Migrant Help در میان بگذارید. آنها به جای شما مشکل را به ارائه 
دهنده خدمات اسکان اطالع خواهند داد. برای کسب اطالعات بیشتر، بخش "گزارش مشکالت و طرح 

شکایات" را مالحظه کنید. 

ارائه دهنده خدمات اسکان از من چه انتظاری دارد؟ 
شما باید در محل اسکان خود با احترام رفتار کنید. رعایت نظافت و احتیاط کافی برای وارد 

 نکردن خسارت به وسایل و لوازم محل سکونت از این جمله می باشند. 
همچنین باید با تمام افرادی که همانند شما در محل اسکان به 

سر می برند و کارکنانی که با آنها سر و کار دارید نیز محترمانه 
رفتار کنید. 
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راهنمای مهاجرین

Migrant Help )راهنمای مهاجرین( چیست؟
Migrant Help یک سازمان خیریه است که یک سرویس ملی تحت عنوان 

 )AIRE( مشاوره، گزارش مشکالت و تعیین واجدالشرایط بودن متقاضیان
 Migrant Help .را به صورت مستقل از وزارت کشور به پیش می برد
می تواند خدمات مشاوره و راهنمایی مستقل در رابطه با فرآیند پناهندگی و 

حقوق شما ارائه دهد. همچنین، آنها می توانند شما را به سایر خدماتی که در 
بریتانیا موجود هستند معرفی نمایند.

چه انتظاری می توانم از Migrant Help داشته باشم؟ 
Migrant Help به شما در زمینه دسترسی به حمایت مالی، محل اسکان، مشاوره حقوقی و سایر 
خدماتی که مطابق با قانون استحقاق دارید، کمک می کند. آنها قبل از جلسه مصاحبه پناهندگی شما 

اطالعاتی به منظور درک فرآیند تقاضای پناهندگی، خدمات پشتیبانی که استحقاق دارید و نحوه دسترسی 
به سایر خدمات اساسی )از قبیل مراقبت های درمانی و مشاوره حقوقی( در اختیارتان قرار می دهند. 

خط مشاوره رایگان Migrant Help می تواند خدمات مشاوره را به زبان شما ارائه دهد. آنها 
می توانند در زمینه های زیر به شما کمک کنند: 

نحوه ارائه تقاضای پناهندگی	 
پشتیبانی مالی	 
یافتن وکیل	 
فرآیندهای پناهندگی	 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی درمانی	 
پشتیبانی اسکان	 
هر نوع مسئله دیگر مرتبط با پناهندگی	 

خط مشاوره آنها به تعداد زیادی از پناهجویان کمک می کند و بنابراین ممکن است برخی اوقات خط 
مشغول باشد و پاسخگویی تماس شما با تأخیر انجام شود. لطفاً صبور باشید تا تماس شما در اولین 

فرصت پاسخ داده شود. 
Migrant Help می توانید در رابطه با تکمیل فرم درخواست پشتیبانی پناهجویی، حمایت مالی و محل 
اسکان نیز به شما کمک کند. این تحت عنوان فرم ASF1 نیز شناخته می شود. همچنین در صورتی که 

نیاز دارید تغییر در شرایط خود را به وزارت کشور اطالع دهید آنها نیز به شما کمک می کنند. 
Migrant Help قادر به ارائه مشاوره حقوقی یا وکالت پرونده شما نیست. آنها می توانند اطالعات 
مربوط به نحوه دسترسی به خدمات حقوقی را نیز در اختیارتان قرار دهند. با مراجعه به وب سایت 

www.gov.uk/find-a-legal-adviser نیز می توانید یک مشاور حقوقی پیدا کنید 
در صورتی که مایل به طرح شکایت در خصوص ارائه دهنده خدمات اسکان خود، ارائه دهنده 

حمایت مالی، وزارت کشور یا خود Migrant Help هستید نیز می توانید با Migrant Help تماس 
بگیرید. چنانچه مشکلی در رابطه با محل اسکان خود دارید، باید با Migrant Help تماس بگیرید. 

اطالعات بیشتر درباره نحوه انجام این کار را می توانید در بخش "گزارش مشکالت و طرح شکایات" 
مالحظه کنید. 

http://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
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Migrant Help از من چه انتظاری دارد؟ 
وقتی با Migrant Help تماس می گیرید، لطفاً تمامی شماره های ارجاع مربوط به مدارک 	 

وزارت کشور خود را در دسترس داشته باشید.
در تمامی قرارهای مالقاتی که برای شما هماهنگ می شود، حضور پیدا کنید. اطالعات یا مدارک 	 

مرتبط با تقاضای خود را به همراه داشته باشید. 
در صورت امکان شخصاً با Migrant Help صحبت کنید بجای اینکه دوستان یا اعضای 	 

خانواده از طرف شما اقدام کنند. در صورتی که به زبان انگلیسی صحبت نمی کنید، جای نگرانی 
نیست زیرا مترجم در دسترس می باشد.

قبل از تماس با Migrant Help یا حضور در یک جلسه نکات مدنظرتان را یادداشت کنید تا به 	 
همه سواالت شما به طور کامل پاسخ داده شود. 

تا جایی که امکان دارد به سواالت مشاورین آنها پاسخ دهید. آنها در رابطه با پاسخ دادن به 	 
سواالتی که مطرح می کنید آموزش دیده اند. 

هر نوع تغییر در اطالعت تماس از قبیل شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را به آنها اطالع دهید. 	 
Migrant Help همیشه مدارک شناسایی شما را مطالبه می کند و هرگز اطالعات شخصی شما 	 

را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد مگر اینکه قبالً رضایت شما را دریافت کرده باشد.
Migrant Help به هیچ وجه رفتارهای خشونت آمیز، تهدیدآمیز یا پرخاشگری را بر نمی تابد. 	 

کارکنان آنها با رعایت ادب و احترام با شما رفتار خواهند کرد. به همین ترتیب، انتظار ادب و 
احترام از شما دارند.

Migrant Help تماس با
اطالعات بیشتر و محتویات مشاوره ترجمه شده به 10 زبان در وب سایت Migrant Help به نشانی 

www.migranthelpuk.org موجود است.
به روش های زیر نیز می توانید با آنها تماس بگیرید: 

تلفن: 503 8010  0808
as@migranthelpuk.org :ایمیل

Migrant Help  :آدرس 
Charlton House 

Dour Street 
Dover 

CT16 1AT

http://www.migranthelpuk.org
mailto:as@migranthelpuk.org
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 بخش 3
گزارش مشکالت و طرح شکایات

چنانچه سوالی درباره اسکان یا پشتیبانی خود دارید یا مایل هستید یک 
شکایت درباره سازمان های دخیل در پرونده خود طرح نمایید، می بایست تا 

جایی که ممکن است آن را با Migrant Help در میان بگذارید. 
هر نوع شکایات یا مشکلی که مطرح نمایید هیچ گونه تأثیری بر روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی 
شما یا ادامه بهره مندی از خدمات پشتیبانی نخواهد داشت. الزم است خیالتان راحت باشد که هر نوع 

شکایات دریافتی به دقت رسیدگی شده و سازمان های مربوطه در رابطه با آنها بررسی های الزم 
را انجام خواهند داد. خرابی های گزارش شده نیز بسته به نوع آنها در بازه زمانی معینی رسیدگی 

می شوند. نمونه های آنها را می توانید در بخش "تعمیرات و نگهداری" مالحظه کنید. اگر خرابی در 
بازه زمانی معینی برطرف نشد، باید مجدداً با Migrant Help تماس بگیرید تا نسبت به رفع آن 

اقدام نمایند. 

بسیار حائز اهمیت است که در صورت تصمیم به طرح شکایت آن را در اسرع وقت انجام دهید. از 
نظرات و شکایات شما استقبال می شود زیرا کمک می کنند خدماتی که ارائه می دهیم را بهبود بخشیم. 

در رابطه با موارد زیر باید با Migrant Help تماس بگیرید:

مشکالت مراقبت و نگهداری –  این مشکالت باید به ارائه دهنده اسکان پناهجویان گزارش شوند. 
آنها از طرف شما با ارائه دهنده خدمات اسکان صحبت خواهند کرد تا مشکل برطرف گردد. 

درخواست کمک – در مواردی که احساس می کنید شما یا اعضای خانواده در معرض مخاطرات 
سالمتی یا رفاهی هستید. این قبیل موارد می توانند گزارش سهل انگاری مراقبت از کودک، خشونت 

خانوادگی، آزار و اذیت یا بهره برداری جنسی، رفتار ضد اجتماعی، تنگدستی یا بی خانمانی یا مظنون 
شدن به رفتارهای توام با افراط و تفریط باشند.

 PIN مشکالت کمک مالی پناهجویان – در صورت مفقود شدن یا سرقت کارت بانکی تان، فراموشی
خود، دریافت مبالغ اشتباه یا عدم دریافت مبالغ معین شده است. آنها از طرف شما با ارائه دهنده کمک 

مالی صحبت خواهند کرد تا مشکل برطرف گردد. 

شکایات – چنانچه در نظر دارید درباره خدماتی که توسط Migrant Help، ارائه دهنده خدمات 
اسکان، ارائه دهنده کمک مالی پناهجویان یا وزارت کشور ارائه می شوند شکایت کنید

نظرات – برای بهبود مستمر خدمات پشتیبانی که در طی فرآیند تقاضای پناهندگی شما ارائه می گردند. 
می توانید آن ها را در جریان خدماتی که توسط Migrant Help، ارائه دهنده خدمات اسکان، ارائه 

دهنده کمک مالی پناهجویان یا وزارت کشور ارائه می شوند قرار دهید. آنها نظرات شما را به سازمان 
مربوطه انتقال خواهند داد.

بدین منظور، با شماره 503 8010  0808 تماس بگیرید یا فرم نظرات یا شکایات را از وب سایت 
Migrant Help دانلود کنید. مشکل مطرح شده به صورت مستقیم توسط Migrant Help رسیدگی 
خواهد شد یا آنها اطمینان حاصل خواهند کرد که ارائه دهنده خدمات مربوطه، به شکل مناسب به آنها 

http://www.migranthelpuk.org
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رسیدگی می کند. مشاورین آنها یک دوره زمانی که می توانید انتظار داشته باشید مشکل رسیدگی شود 
را به اطالع تان خواهند رساند. 

هدف Migrant Help این است که ظرف مدت 5 روز کاری به همه شکایات رسیدگی کند. اگر 
Migrant Help قادر نباشد آن را برطرف کند، مشکل را به وزارت کشور ارجاع خواهند داد.

چگونه می توانم شکایت خود را به وزارت کشور ارائه کنم؟ 
در موارد زیر می توانید شکایت خود را مستقیماً به وزارت کشور ارائه کنید:

شما قبالً یک شکایت از طریق Migrant Help مطرح کردید اما از نتیجه رسیدگی رضایت 	 
ندارید، یا

شما شکایتی دارید که معتقدید Migrant Help برای رسیدگی به آن مناسب نیست	 

اگر وزارت کشور شکایتی دریافت کند که می بایست با Migrant Help در میان گذاشته می شد، آن 
را به Migrant Help ارجاع خواهد داد.

برای ارائه شکایت به وزارت کشور:

شکایت خود را به complaints@homeoffice.gov.uk ایمیل کنید یا از طریق آدرس زیر 
برایمان نامه بفرستید: 

Complaints Allocation Hub 
Customer Correspondence Hub 

7th Floor Lunar House 
40 Wellesley Road 

Croydon 
 CR9 2BY

شما باید موارد زیر را در شکایت خود لحاظ کنید:

اطالعات تماس شما تا بتوانیم با شما تماس بگیریم. 1
شماره های ارجاع وزارت کشور پرونده خود تا بتوانیم پرونده شما را پیدا کنیم. 2
شرح کامل مسئله ای که درباره آن شکایت دارید از قبیل زمان ها، تاریخ ها و مکان ها. 3
نام ها/شماره های شناسایی کارکنانی که آنها را در مسئله دخیل می دانید. 4
اطالعات مربوط به شهود رویداد، در صورت صالحدید. 5

وقتی شکایت شما را دریافت کنیم یک تأییدیه برایتان ارسال خواهیم کرد و هدف ما این است که 
ظرف 20 روز تحقیقات الزم را انجام داده و به شما پاسخ دهیم. چنانچه از نحوه رسیدگی به شکایت 

خود رضایت ندارید، می توانید درخواست بازبینی مسئله را مطرح نمایید.

mailto:complaints@homeoffice.gov.uk
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 بخش 4
اطالعات و استانداردهای محل اسکان

 ارائه دهندگان خدمات ما انواع مختلف اقامتگاه ها را در اختیار دارند. 
در یکی از اقامتگاه های زیر سکونت خواهید داشت: 

محل اسکان مستقل

این نوع محل اسکان معموالً در اختیار خانواده ها قرار می گیرد و به شکل آپارتمان یا خانه است. 
خانواده آشپزخانه و سرویس بهداشتی مخصوص خود را خواهند داشت و هیچکدام از آنها به صورت 

مشترک با دیگران نیست. 

 )HMO( خانه با چندین همخانه

در این نوع محل اسکان معموالً چندین خانوار به صورت مشترک زندگی کرده و از امکانات مشترک 
استفاده می کنند و ساکنین آنها معموالً اشخاص مجرد، زوجین بدون فرزند و/یا والدین تنها می باشند. 

همه HMO می بایست دست کم یک حمام و آشپزخانه به ازای هر 5 نفر داشته باشند. 

بسیاری از HMOها از مجوز شورای محلی برخوردارند. یک نسخه از مجوز معموالً در یک 
ناحیه مشاع نصب می گردد و در آن الزامات مدنظر شورای محلی از قبیل تعداد افراد ساکن مجاز 

مشخص می گردد. 



 بخش 4
اطالعات و استانداردهای محل اسکان
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قوانین و مقررات

جهت کمک به استمرار اقامت شما در محلی که سکونت دارید و به حداقل رساندن مزاحمت برای 
دیگران، یکسری قوانین و مقررات ساده وضع شده است که باید از آنها تبعیت کنید:

موارد زیر را انجام دهید:
به سالمت و امنیت خود اهمیت بدهید و با احتیاط از همه وسایل استفاده کنید	 
با همخانه های خود صرفنظر از تمایالت جنسی، جنسیت، هویت جنسی، نژاد، 	 

قومیت، زبان، ملیت، مذهب و معلولیت با احترام رفتار کنید 
با سایر ساکنین و همسایه ها مودبانه و محترمانه رفتار کنید 	 
به محض مشاهده نیاز به تعمیرات و موارد مربوط به مراقبت و نگهداری، 	 

آن ها را به Migrant Help گزارش دهید
در صورت اشتراک محل سکونت با فردی دیگر، وسایل شخصی خود را در اتاق تان نگهداری کنید 	 
بعد از هر بار استفاده از توالت، سیفون را بکشید، اما برای دور انداختن مواردی نظیر پوشک 	 

بچه و وسایل بهداشتی از سیفون استفاده نکنید 
به طور مرتب محل زندگی خود را تمیز کنید و سطل های زباله را طبق برنامه زمانی 	 

ببرید  بیرون  جمع آوری زباله ها 
اطمینان حاصل کنید که هوای محل سکونت شما به خوبی تهویه می شود تا از رشد کپک و 	 

رطوبت پیشگیری شود 
از قفل بودن درب ها و بسته بودن پنجره ها در ساعات شب و هنگامی که بیرون هستید، مطمئن شوید 	 

از این موارد اجتناب کنید:
سر و صدای زیاد، بخصوص بین ساعات 11 شب تا 8 صبح	 
استعمال دخانیات در محل اسکان 	 
نگهداری حیوانات اهلی و سایر حیوانات در محل زندگی	 
اجازه ماندن مهمان ها در طول شب	 
خسارت به محل سکونت 	 
انداختن غذا یا دیگر مواد زائد در سینک ظرفشویی	 
انجام هر گونه تغییر یا تعمیر محل سکونت یا وسایل الکتریکی	 
غیرفعال کردن سنسورهای دود 	 
نگهداری یا استفاده از داروهای غیرمجاز در محل سکونت 	 
مزاحمت تعمدی برای سایر ساکنین	 
بکارگیری رفتار و کالم نامناسب نسبت به دیگران	 
باز کردن نامه های دیگران	 
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 اقالمی که انتظار می رود در 
محل اسکان موجود باشند

 الزم است موارد زیر در محل اسکان موجود باشند. 
چنانچه هر کدام از موارد موجود در این لیست مفقود یا معیوب است، لطفاً موضوع را به 

Migrant Help اطالع دهید.

وان و یا/دوش حمام شامل پرده ضد آب در صورت 	 حمام
 وجود 

)مانند پرده حمام(

سینک دستشویی 	 

توالت	 

پکنیک یا اجاق گاز	 آشپزخانه

مایکروویو	 

لوازم و وسایل آشپزی	 

کارد و چنگال و ظروف 	 
آشپزی

قفسه ظروف	 

محل تهیه غذا 	 

کابینت و کف پوش بهداشتی 	 

سینک	 

یخچال و فریزر	 

جارو و/یا سایر 	 
وسایل شستشوی 

کف

خاک انداز و 	 
جاروی برسی

تی	 

تخت مناسب فرد )تخت یک یا دو نفره(	 اتاق خواب ها

1 کمد لباس در هر اتاق و یا 1 کمد برای هر فرد 	 
مجردی که با افراد بزرگ سال غریبه هم اتاق است

1 گنجه کشودار در هر اتاق و یا 1 گنجه برای هر فرد 	 
مجردی که با افراد بزرگ سال غریبه هم اتاق است
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میز	 پذیرایی و نشیمن

1 صندلی غذاخوری برای هر فرد	 

1 صندلی یا مبل راحتی برای هر فرد	 

دسترسی متعارف به آب آشامیدنی شیرین	 امکانات

دسترسی متعارف به امکانات رخت شویی )مانند ماشین 	 
لباسشویی(

رخت پهن کن یا طناب لباس برای خشک کردن لباس ها	 

میز اتو و اتو	 

تجهیزات مراقبت از کودک در صورت امکان که شامل 	 
صندلی غذای کودک و تجهیزات استریلیزه کردن برای 

بچه های زیر 1 سال

تجهیزاتی مانند پرده کرکره ای که جلوی نور را 	 
می گیرد یا پرده های نورگیر

 حسگرهای دود و مونوکسید کربن: 	 
همه محل های سکونت باید سنسور فعال دود )در هر 

طبقه که محل اسکان است( و سنسور مونوکسید کربن 
)در محل سکونت هایی که سوخت جامد و وسایل گازسوز 

دارند( داشته باشند



22

همچنین ارائه دهنده خدمات اسکان می بایست هنگام ورود به محل سکونت، محله و لوازم خواب 
شخصی جدید در اختیارتان قرار دهد. 

حوله حمام
2 عدد )برای هر نفر(

حوله صورت
2 عدد )برای هر نفر(

مالفه
2 عدد )برای هر نفر(

پتو و لحاف
2 عدد / 1 عدد )برای هر نفر(

حوله دست
2 عدد )برای هر نفر(

حوله خشک کردن ظروف
1 عدد )برای هر نفر(

بالش و رو بالشی
2 عدد از هر کدام )برای هر نفر(

روتختی
2 عدد )برای هر نفر(

موارد اضافی

مسئولیت موارد اضافی و وسایلی که همراه خود به محل اسکان می برید بر عهده خود شما می باشد. 
ارائه دهنده خدمات اسکان تعهد یا مسئولیتی در قبال این موارد نخواهد داشت. شما مجاز به آوردن 

بخاری های قابل حمل به داخل محل سکونت نیستید و از شما درخواست می شود که هر گونه وسایل و 
مواد خطرناک و ناامن را بیرون ببرید.

چند مورد وسایل معمول که ارائه دهندگان خدمات اسکان آنها را فراهم نمی کنند:

تلفن	 

تلویزیون	 

 	wifi اتصال پهن باند/اتصال

جارو برقی	 
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امکانات رفاهی

گاز، آب و برق برای شما فراهم شده است. مراقب محیط اطراف و نحوه 
استفاده از این امکانات رفاهی باشید. از طرف مسئول اسکان توصیه هایی 

برای چگونگی استفاده از این تسهیالت مانند راه اندازی سیستم گرمایش و مکان 
فیوزهای برق ارائه می شود. به هیچ وجه نباید پریزهای وسایل رفاهی را تغییر 

دهید. 

چنانچه بوی گاز احساس کردید، الزم است بالفاصله با شماره اورژانس 
999 111  0800 مربوط به National Grid Gas در انگلیس، اسکاتلند 

و ولز یا شماره 001 002  0800 در ایرلند شمالی تماس بگیرید و سپس 
موضوع را به طور مستقیم به Migrant Help گزارش دهید.

بازرسی محل سکونت

بازرسی محل سکونت برای اطمینان از اینکه محل سکونت شما مناسب و ایمن است، در نظر گرفته 
شده است. الزم است ارائه دهنده خدمات اسکان شما دست کم یک بار در ماه محل اسکان شما را 

بررسی و ایرادها را شناسایی و برطرف نماید. 

حداقل 5 روز پیش از زمان بازرسی به شما اطالع داده می شود تا در موقع بازرسی در محل سکونت 
حضور داشته باشید. حتی در صورتی که شما در محل سکونت نباشید، ارائه دهنده خدمات اسکان 

بازرسی را انجام خواهند داد.

در طول بازرسی چه اقداماتی صورت می گیرد؟ 

بازرس با شما درباره محل سکونت صحبت می کند و بروز هر خرابی را 
بررسی می کند. چنانچه خرابی هایی شناسایی شوند، برای تعمیر گزارش داده 

خواهند شد. خرابی یا ایرادی که ممکن است برای بازرس قابل تشخیص نباشد 
را باید به اطالع او برسانید. 

چه کسی بازرسی را انجام می دهد؟ 

بازرسی محل سکونت دست کم یک بار در ماه توسط ارائه دهنده خدمات اسکان 
شما صورت می پذیرد. همچنین ممکن است شخصی از طرف UKVI یا شورای 
محلی بازرسی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ارائه دهنده خدمات اسکان 

معیارهای خاصی را رعایت می کند.

چگونه می توانم خرابی محل سکونت خود را گزارش دهم؟ 

ایرادهای محل سکونت باید به Migrant Help گزارش داده شوند تا بتوان آنها را ثبت و برطرف 
نماید. ارائه دهندگان خدمات اسکان برای برطرف کردن خرابی ها طی یک برنامه زمانی مشخص 

شده اقدام می کنند. در صورتی که شما بر اثر یک خرابی دچار مشکلی شدید، نباید منتظر برنامه 
زمانی بازرسی برای گزارش آن بمانید.
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دسترسی به محل اسکان 

ارائه دهنده خدمات اسکان شما یک کلید یدکی یا کلید اصلی محل سکونت شما را در محلی ایمن 
نگهداری می کند. در شرایط عادی دسترسی به محل سکونت شما برای تعمیرات و بازرسی زمانی 

صورت می گیرد که شما در محل حضور داشته باشید.

در صورتی که تعمیرات یا نگهداری و مراقبت های معمول محل سکونت الزم باشد، آن گاه 
قرار مالقاتی گذاشته می شود و شما باید ترتیبی بدهید که جهت دسترسی کارکنان نگهداری 

و مراقبت در محل سکونت حضور داشته باشید. با این وجود چنانچه کاری ضروری 
دارید، ارائه دهنده خدمات شما در یک یادداشت مختصر به اطالع شما می رساند که یک 
تاریخ مالقات ترتیب داده شده است. اگر برایتان مقدور نباشد در زمان مالقات در محل 

حضور داشته باشید، در هر صورت ممکن است ارائه دهنده خدمات از طریق کلید یدکی به 
محل سکونت شما دسترسی پیدا کند.

تعمیرات و نگهداری

ارائه دهنده خدمات اسکان تالش می کند برای برطرف کردن هر ایرادی، طی 
برنامه زمانی مشخص شده طبق دسته بندی مشکالت اقدام کند. جدول زیر 

دسته بندی های مختلف ایرادها و زمان پاسخگویی و چند نمونه از خرابی ها را 
توضیح می دهد. چنانچه از دسته بندی برنامه نگهداری و مراقبت مطمئن نیستید 
یا در صورتی که خرابی گزارش شده در چهارچوب زمانی داده شده برطرف 

نشده است با Migrant Help تماس بگیرید.

دسته بندی 
نمونه خرابیزمان پاسخگوییمعنینگهداری و مراقبت

مشکلی که باعث خطر  دسته 1
بالفعل و یا بالقوه برای 

سالمتی، ایمنی یا امنیت، 
یا قطع یا عدم ارائه 

خدمات ضروری محل 
سکونت شما شود

بررسی مستمر امکانات 
برای عیب یابی و رفع 

مشکل یا اقامتگاه موقت 
جایگزین ظرف 4 ساعت 
از مطلع شدن ارائه دهنده 

خدمات در رابطه با مشکل 
مراقبت و نگهداری

نشت گاز	 
ترکیدن لوله ها	 
بی ثباتی ساختمانی	 
قطع شدن جریان آب	 
خسارت آتش سوزی	 

ایرادی که باعث تاثیر  دسته 2
مضر بر سالمت، ایمنی 

و امنیت شود یا تاثیر 
بسیار مهم بر محل 

سکونت و کیفیت زندگی 
شما دارد

24 ساعت برای ایمن 
سازی و 5 روز کاری 

برای تعمیر دائمی زمان 
می برد. در صورتی که 

ارائه دهنده خدمات نتواند 
ظرف 24 ساعت محل 

سکونت شما را ایمن 
سازی کند، باید برای شما 

اسکان جایگزین موقت 
فراهم شود

عدم تأمین آب گرم	 
کار نکردن سیستم گرمایشی 	 
عدم وجود جریان برق	 
عدم کارآیی سنسورهای دود 	 

و آتش
هجوم حشرات مزاحم/حیوانات 	 

موذی که نشان دهنده خطر 
جدی برای سالمت و ایمنی 

است 
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دسته بندی 
نمونه خرابیزمان پاسخگوییمعنینگهداری و مراقبت

ایرادی که باعث تاثیر  دسته 3
حتمی یا احتمالی 

بر میزان راحتی و 
آسایش شما شود و یا 
در صورت برطرف 

نشدن ممکن است باعث 
خسارت بیشتر به محل 

سکونت شود

کنده شدن الیه های رنگ 	 21 روز کاری 
دیوارها

عالئم مشخص رطوبت و 	 
رشد کپک

آسیب جدی دیوار و کاشی های 	 
کف

هجوم سایر حشرات مزاحم/	 
حیوانات موذی

اطالعات تکمیلی محل اسکان

ایمنی از لحاظ آتش سوزی 

همه محل های سکونت مجهز به سنسور دود هستند. در صورتی که در 
محل سکونت آتشی وجود داشته باشد، دود سنسور را فعال می کند و 

صدای "بوق" بلند پیوسته ای ایجاد می کند. 

به محض پی بردن به آتش سوزی، شما و خانواده باید:

بالفاصله خانه را ترک کنید و به مکانی امن بروید <

برای برداشتن اموال شخصی توقف نکنید <

از نزدیکترین خروجی ایمن، ساختمان را ترک کنید <

با خدمات آتش نشانی و امداد از طریق شماره 999 تماس بگیرید و به ارائه دهنده خدمات اسکان  <
اطالع دهید

باتری را از سنسور دود بیرون نیاورید، زیرا باعث به خطر افتادن زندگی شما می شود. کارآیی 
سنسور دود هر ماه زمان بازبینی محل سکونت شما بررسی می شود. در صورتی که سنسور دود 

شروع به ایجاد صدای بوق متناوب کرد، به این معناست که می بایست باتری تعویض شود. با 
Migrant Help تماس بگیرید و برای تعویض باتری درخواست بدهید.

نظافت

بسیار حائز اهمیت است که محل اسکان تمیز و مرتب نگهداری شود. 
در صورتی که محل اسکان تمیز نگهداری نشود، می تواند باعث تجمع 

حشرات مزاحم/حیوانات موذی و به خطر انداختن ایمنی افراد شود. 
مسئولیت نظافت محل اسکان شما بر عهده خودتان می باشد. 

اگر در یک خانه به همراه ساکنین دیگر زندگی می کنید، ارائه دهنده 
خدمات اسکان شما مسئول نظافت منظم قسمت های مشاع می باشد، هر چند 

الزم است شما و دیگر ساکنین مراقب این مکان ها باشید. 
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جمع آوری زباله

زباله ها باید در سطل آشغال بزرگ چرخ دار یا سطل زباله ریخته شوند. خدمات 
شورای محلی این سطل ها را به طور مرتب تخلیه می کنند، بنابراین مطمئن شوید 

زباله ها را برای جمع آوری در روز معین در سطل قرار می دهید. 

ریختن زباله در خیابان یا دیگر مکان های عمومی، غیر قانونی است. این اقدام دفع 
غیرمجاز زباله )fly-tipping( محسوب می شود. چنان چه شما به واسطه آشغال 
ریختن، مجرم شناخته شوید، ممکن است جریمه مالی یا حبس در انتظارتان باشد. 

سفر

پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب بر عهده شما می باشد. بسته 
پذیرش شامل اطالعاتی در خصوص امکانات حمل و نقل محلی 

می باشد. ممکن است هزینه سفر شما به مرکز گزارش دهی 
مهاجرت توسط وزارت کشور پرداخت شود. این مبلغ ممکن 

است به صورت خودکار به کارت ASPEN شما اضافه شود. 
Migrant Help قادر است برای شما این امکان را بوجود آورد 

تا بتوانید از این خدمت بهره ببرید. 

صندوق پست

صندوق پستی شما فقط مختص شماست. دسترسی به صندوق پستی 
فرد دیگری جرم کیفری دارد. چنانچه یک بسته پستی دریافت 
کردید که متعلق به فردی ساکن آدرسی غیر از محل سکونت 

شماست، لطفاً آن را به مامور اسکان خود تحویل دهید.

بیشتر مکاتبات وزارت کشور از طریق پست انجام می شود، 
بنابراین مهم است که به صورت مرتب صندوق پست خود را 
بررسی کنید و وزارت کشور را در جریان هر گونه تغییر در 

آدرس خود قرار دهید.

تغییر محل اسکان 

وزارت کشور مشتاق است تا کمترین خلل و مزاحمت در زندگی روزمره شما بوجود آید، با این وجود 
ممکن است از شما درخواست شود که محل سکونت خود را تغییر دهید. برای نمونه در صورتی 

که مدت اجاره محل اسکان به پایان برسد و صاحب محل اسکان خواستار تحویل ملک خویش باشد. 
وزارت کشور و ارائه دهنده خدمات اسکان شما تالش خواهند کرد تا شما را در همان محل زندگی 

نگه دارند، هرچند این امر همیشه میسر نمی باشد. در صورت نیاز به نقل مکان، یک نامه تأییدیه 
برایتان ارسال خواهد شد. چنانچه با پیشنهاد جابجایی مواجه شدید که تصور می کنید مناسب شما نباشد، 

الزم است موضوع را بدون واسطه با وزارت کشور و ارائه دهنده خدمات اسکان خود در میان 
بگذارید و ضمناً، این اقدام همیشه باید پیش از نقل مکان صورت پذیرد. 
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 بخش 5
پرداخت های نقدی و کمک هزینه ها

شما معموالً از طریق 'Aspen card' حمایت مالی خواهید شد تا قادر باشید غذا و اقالم دیگر را 
خریداری کنید و نیازهای اساسی زندگی خود را برطرف کنید. چنانچه مشکل یا سوالی در رابطه با 
حمایت مالی تان دارید، می بایست با Migrant Help تماس بگیرید. کارت Aspen شما به روش 

کشیدن کارت و برداشت وجه عمل می کند و شبیه تصویر زیر است. 

Aspen اطالعات مربوط به کارت
این یک کارت اعتباری نیست و برای آن حساب بانکی باز 	 

نمی شود. فقط وزارت کشور می تواند به آن وجه واریز کند، 
بنابراین شما نمی توانید از آن برای دریافت وجه از طرف 

دیگران استفاده کنید. 
وزارت کشور شما را از مقدار حمایت مالی که واجد 	 

شرایط هستید مطلع می سازد و این مبلغ هر هفته در 
حساب شما قابل دسترسی می باشد. موجودی حساب 

شما هر هفته به هفته بعد انتقال داده می شود.
شما تنها مجاز به مصرف مبالغ موجود در کارت 	 

هستید. قبل از اقدام به خرید می بایست از موجودی 
کارت مطلع باشید وگرنه ممکن است پرداخت شما با موفقیت انجام نشود. 

این کارت توسط شخصی که PIN به وی تخصیص داده شده است قابل استفاده است. شما موظف 	 
هستید کارت تان را در جایی امن نگهداری کنید. 

وزارت کشور می تواند نحوه استفاده از کارت شما را بررسی نماید تا بتواند از آن در مقابل 	 
کاله برداری محافظت نموده و به تأمین امنیت کاربران خدمات کمک کند. 

 تاریخ انقضاء روی کارت بدین معنا نیست که پشتیبانی از آن در این تاریخ پایان خواهد یافت. 	 
اگر در زمان انقضاء کارت کماکان پشتیبانی مالی دریافت می کنید، تاریخ کارت تمدید خواهد شد. 

شما قادر نخواهید بود پرداخت های سنسوری، تلفنی یا اینترنتی انجام دهید یا از کارت در خارج از 	 
کشور استفاده کنید. 

ممکن است محدودیت هایی در رابطه با خرید برخی محصوالت یا خدمات از طریق این کارت 	 
وضع گردد. 

شما می توانید از کارت Aspen خود برای موارد زیر استفاده کنید: 
پرداخت تراکنش های خرده فروشی در اکثر فروشگاه های دارای لوگوی Visa تا حداکثر مبلغ 	 

موجودی کارت
بررسی موجودی کارت در هر ATM که دستگاه خودپرداز نیز نامیده می شود	 
برداشت وجه نقد از دستگاه خودپرداز، تا حداکثر 200 پوند اما مراقب باشید زیرا برخی 	 

دستگاه های خودپرداز کارمزد می گیرند
 	Visa دریافت وجه استرداد شده هنگام خرید در فروشگاه های طرف قرارداد
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با این حال، اگر پناهجویی هستید که درخواست پشتیبانی بخش 4 شما رد شده است، قادر نخواهید بود 
وجه نقد را از دستگاه خودپرداز برداشت کنید یا وجه جایزه را باز پس بگیرید.

در اسرع وقت از طریق شماره   503 8010  0808 با Migrant Help تماس بگیرید:
پرداختی که انتظار دارید دریافت نشده است یا یک مبلغ اشتباه دریافت کردید 	 

کارت شما مفقود شده است، صدمه دیده است یا سرقت شده است )تا آن را لغو کنید یا تعویض نمایید(	 

پرداخت های اضافی
اگر معتقدید که ممکن است واجد شرایط هر نوع پرداخت اضافی باشید، از طریق شماره 

503 8010 0808 با Migrant Help تماس بگیرید. اطالعات زیر برخی موارد که ممکن است 
واجد شرایط پرداخت اضافه باشند را شرح می دهند: 

بارداری	 

اگر باردار هستید، طی دوران بارداری واجد شرایط دریافت 3 پوند بیشتر در هفته خواهید 	 
بود. همچنین می توانید برای خرید وسایل مورد نیاز نوزادتان درخواست 300 پوند کمک هزینه 

بارداری کنید. 

شما باید بین 8 هفته قبل از تولد نوزاد تا 6 هفته بعد از تولد این درخواست را ارائه دهید. برای 	 
درخواست قبل از تولد نوزاد خود می بایست اصل گواهی MATB1 یا سایر مدارک پزشکی 

تأیید کننده بارداری خود را به Migrant Help ارائه نمایید. همچنین می توانید در صورتی که 
فرزندتان خارج از بریتانیا متولد شده است و کمتر از 3 ماه سن دارد و همچنین در برخی موارد 

استثنایی دیگر نیز درخواست دهید. همچنین در این صورت نیاز است گواهی تولد اصلی نوزاد را 
نیز ارائه نمایید. 

برای آنکه حمایت های مالی معمول شما به نحوی افزایش یابد که کمک هزینه های مربوط به نوزاد 	 
جدید را نیز در بر گیرد، ضرورت خواهید داشت تا گواهی تولد اصلی را ظرف 6 هفته پس از 

تولد ارائه دهید.

وقتی نوزاد کمتر از 1 سال سن دارد، عالوه بر پرداخت های معمول، 5 پوند در هفته بیشتر 	 
دریافت خواهید کرد و این مبلغ برای کودکان 1 تا 3 سال، 3 پوند خواهد بود. 

شرایط استثنایی: 	 

اگر با هر نوع شرایط استثنایی که هزینه های سرسام آوری بیشتر از سطح پشتیبانی مالی استاندارد 	 
به شما تحمیل می کنند، ممکن است واجد شرایط پرداخت های اضافی محسوب گردید. برای مثال، 

اگر برای معالجات درمانی ضرورت دارد مسیرهای طوالنی 
را مسافرت کنید )این کمک هزینه را باید قبل از سفر تقاضا 

کنید( یا از یک عارضه پزشکی خاصی رنج می برید که 
مستلزم رعایت رژیم غذایی خاصی است. 
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 بخش 6
نقل مکان

وقتی حکم نهایی )شامل هر نوع درخواست تجدیدنظر( درباره تقاضای پناهندگی شما صادر شود، 
دیگر واجد لشرایط پشتیبانی وزارت کشور نخواهید بود. در این صورت، یک اطالعیه دریافت 

خواهید کرد مبنی بر اینکه حمایت های مالی از شما متوقف خواهند شد و باید محل اسکان پراکنده را 
ترک نمایید. اقداماتی که الزم است از این پس انجام دهید به موفقیت در تقاضای پناهندگی شما بستگی 
خواهند داشت. Migrant Help بالفاصله پس از دریافت حکم صادر شده برای پرونده با شما تماس 

خواهد گرفت و درباره اقدامات آتی شما را راهنمایی خواهد کرد.

لطفاً قبل از ترک محل اسکان پناهجویان اطمینان حاصل کنید که همه وسایل شخصی خود را جمع 
می کنید، محل سکونت را تمیز و مرتب تحویل می دهید و هیچکدام از وسایل خود را جا نمی گذارید. 

تقاضاهای قبول شده 
اگر جواز اقامت در بریتانیا برایتان صادر شود - هر کدام از وضعیت های پناهندگی، مجوز 

اقامت احتیاطی )discretionary leave( یا محافظت بشردوستانه-، از آن پس همانند سایر 
شهروندان بریتانیایی واجد شرایط اشتغال، تقاضا کردن مزایای متعارف، جستجوی خانه شخصی 

 Biometric( و دریافت کمک در این زمینه محسوب خواهید شد. شما یک جواز اقامت بیومتریک
Residence Permit( دریافت خواهید کرد که قادر خواهید بود آن را به عنوان مدرک واجد 

شرایطی خود ارائه دهید.

استحقاق شما برای دریافت پشتیبانی پناهجویی 28 روز پس از تاریخ اعطای جواز اقامت خاتمه 
خواهد یافت. تاریخ دقیق پایان پشتیبانی پناهجویی شما از طریق یک نامه به اطالع تان خواهد رسید. 
بسیار حائز اهمیت است که جهت انجام هماهنگی های آتی از قبیل دریافت نامه خود اقدام نمایید زیرا 

ممکن است انتقال آن از پشتیبانی پناهجویی زمان زیادی طول بکشد. وزارت کشور قادر به تمدید 
پشتیبانی شما بعد از دوره 28 روزه مذکور نخواهد بود. 

مشغول شدن به کار یا تقاضای مزایا

شما باید به دنبال کار بگردید و/یا تقاضای 
 Jobcentre Plus .دریافت مزایا نمایید

یک دفتر دولتی است که مسئولیت رسیدگی به 
 Migrant Help .این امور را بر عهده دارد

می تواند در این زمینه به شما کمک کند و برای 
کمک به شما در هماهنگی نخستین قرار مالقات 

با Jobcentre Plus با شما تماس خواهد 
گرفت. بسیار حائز اهمیت است که این قرار هر 

چه زودتر هماهنگ شود. 
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یافتن محل اسکان جایگزین

شما باید محل اسکان جایگزین پیدا کنید. این می تواند مسکن استیجاری، یک کار با جای خواب، 
مسافرخانه، آپارتمان یا خانه شریکی باشد. عالوه بر Migrant Help، بخش مسکن شورای شهر 
محلی نیز می تواند مشاوره و راهنمایی الزم را در این خصوص ارائه دهد. اگر به نوعی آسیب پذیر 
محسوب می شوید یا فرزند دارید، می بتوانید از آنها بخواهید مسئولیت تأمین مجدد مسکن شما را بر 

عهده بگیرند.

افتتاح یک حساب بانکی

شما باید یک حساب بانکی باز کنید )اگر از قبل یک حساب بانکی ندارید( تا کمک هزینه ها به آن 
واریز شوند و در صورت امکان، اجاره بهای خود را از طریق آن پرداخت کنید. بانک های مختلف 
اطالعات متفاوتی برای افتتاح حساب مطالبه می کنند، اما همه به مدرک شناسایی شما از قبیل جواز 

اقامت بیومتریک نیاز دارند.

تقاضاهای رد شده
اگر تقاضای شما )شامل درخواست های تجدیدنظر( رد شود، انتظار می رود هماهنگی های الزم جهت 
ترک بریتانیا را به عمل آورید. وزارت کشور خدمات بازگشت داوطلبانه ارائه می دهد که می توانید 

از آنها برای انجام هماهنگی های بازگشت به کشورتان استفاده کنید. جهت کسب اطالعات بیشتر 
در این رابطه می توانید از وب سایت www.gov.uk/return-home-voluntarily بازدید کنید 
یا از طریق شماره زیر با خدمات بازگشت داوطلبانه )Voluntary Returns Service( تماس 

بگیرید: 0202 004 0300 .

Migrant Help UK بالفاصله پس از دریافت حکم صادر شده برای پرونده با شما تماس خواهد 
گرفت و درباره اقدامات آتی از قبیل اطالعات و مزایای خدمات بازگشت داوطلبانه شما را راهنمایی 

خواهد کرد.

اگر در زمان رد شدن تقاضای پناهندگی و درخواست های تجدیدنظر دارای فرزندانی کمتر از 18 سال 
باشید، پشتیبانی پناهجویی شما به طور خودکار متوقف نخواهد شد.

اما اگر در خانوار خود فرزندی ندارید، پشتیبانی پناهجویی شما پس از 21 روز پایان خواهد یافت. 
تاریخ دقیقی که باید محل اسکان خود را ترک کنید از طریق یک نامه به شما اطالع داده خواهد شد. 

در این نامه برایتان شرح داده می شود در مواردی که قصد ترک بریتانیا را دارید اما معتقدید در 
این دوره 21 روزه خروج از کشور برایتان مقدور نیست، چگونه می توانید خدمات پشتیبانی بیشتر 

دریافت کنید. این نوع پشتیبانی تحت عنوان "پشتیبانی بخش 4" نیز شناخته می شود و ممکن است در 
برخی شرایط دیگر نیز ارائه شوند که در نامه ارسالی برایتان به تفصیل شرح داده می شوند.

http://www.gov.uk/return-home-voluntarily
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 بخش 7
اطالعات تماس مفید

اطالعات تماس اضطراری:
 خدمات اضطراری )آتش نشانی/پلیس/آمبوالنس(: 999

 پلیس در موارد غیر-اورژانسی: 101
NHS در موارد غیر-اورژانسی: 111

:National Grid Gas
 انگلیس، اسکاتلند و ولز: 999 111  0800.

ایرلند شمالی: 001 002  0800.

:Migrant Help
www.migranthelpuk.org :وب سایت 

 تلفن: 503 8010  0808
as@migranthelpuk.org :ایمیل 

Migrant Help  :آدرس 
Charlton House 

Dour Street 
Dover 

CT16 1AT

وزارت کشور:
 اطالعات مربوط به پناهندگی و پشتیبانی پناهجویی:

www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum

درخواست های تجدیدنظر پشتیبانی پناهجویی:
 www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support

یافتن یک مشاور حقوقی:
 www.gov.uk/find-a-legal-adviser

خدمات بازگشت داوطلبانه:
www.gov.uk/return-home-voluntarily :وب سایت 

تلفن: 0202 004  0300

سازمان های خیریه:
Refugee Action: www.refugee-action.org.uk 

Refugee Council: www.refugeecouncil.org.uk 
Asylum Support Appeals Project: www.asaproject.org

http://www.migranthelpuk.org
mailto:as@migranthelpuk.org
http://www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
http://www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
http://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
http://www.gov.uk/return-home-voluntarily
http://www.refugee-action.org.uk
http://www.refugeecouncil.org.uk
http://www.asaproject.org
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