د کورنیو چارو وزارت الرښود

د پناه غوښتنې په
استوګنځې کې ژوند
Pashto
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د الرښود موخه
دغه الرښود هغو پناه غوښتونکو لپاره دی چې هغه مهال چې د پناه غوښتنه
يي ارزول کېږي لنډمهاله استوګنځای کې پاتې کېږي.
د الندې مواردو اړوند اړین معلومات لري:
•هغه استوګنځای او خدمتونه چې تاسې يي له موږ څخه د ترالسه کولو تمه کولی شئ
•هغه ادارې چې دغه خدمتونه وړاندې او ترسره کوي
•هغه څه چې موږ يي له تاسې تمه لرو
•د ستونزې ،اندېښنې او حاالتو کې بدلون راپور باید چېرته ورکړل شي

دغه کتابچه څنګه وکاروم؟
لطفا ً دغه کتابچه په دقت سره ولولئ .هغه ټول معلومات چې تاسې او ستاسې کورنۍ ته مهم وي په
نښه کړئ .دغه کتابچه کې ډېر زیات معلومات دي نو لطفا ً خوندي ځای کې يي وساتئ تر څو وروسته
هم ورته مراجعه وکولی شئ.

د اشنا کولو برخې په توګه زه د څه تمه کولی شم؟
تاسې ته به د ملکیت کلۍ ،او د استوګنځای وړاندې کوونکی له لوري تفصیلي پېژندګلوی درکړل شي.
تاسې به د توکو او بېلونو اړوند معلومات په هغه ژبه چې تاسې پرې پوهېږئ ترالسه کړئ.

تاسې به همداراز ترالسه کړئ:
•د خپل استوګنځای وړاندې کوونکی اړوند معلومات او دا چې باید له هغوی څه تمه ولرئ
•کډوالو سره مرستې اړوند معلومات او دا چې باید له هغوی څه تمه ولرئ
•سیمهییزو خدمتونو چې تاسې يي کارولی شئ لکه روغتیا ،زده کړه ،سیمهییز چارواکي (سیمهییز
حکومت) او د مالتړ خدمتونو اړوند معلومات،
•د «انګلستان کې د حقونو او توقعاتو لپاره د کورنیو چارو وزارت الرښود» کتابچه ،چې په کې د
انګلستان کلتور او انګلستان کې ستاسې استوګنې پر مهال شته خدمتونو اړوند معلومات شامل دي
که دغه خدمتونه او سرچینې مو نه وي ترالسه کړې ،لطفا ً خپل استوګنځای افسر څخه په دې
اړوند پوښتنه وکړئ .کتابچې خوندي ځای کې وساتئ تر څو وروسته يي بیا ولوستلی شئ.
تاسې د دغه کتابچې معلوماتو ته په الندې ادرس په پرلیکه توګه هم الس رسی لرلی شئ:
www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
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که په دې باور یاست چې استوګنځای ستاسې ځانګړی اړتیا ته ،د مثال په
توګه ،د معلولیت له امله مشخصه اړتیا ،مناسب نه دی نو له ځنډ پرته د
استوګنځای افسر سره خبرې وکړئ.
هغه مهمې ادارې چې ماته استوګنځای او مالتړ وړاندې کولو کې ښکېل دي
کومې دي؟
کورنیو چارو وزارت کوم چې د هغې استوګنځای چې تاسې په کې
ژوند کوئ او ستاسې مالي مالتړ مسؤلیت لري.
د کډوالو مرسته د مشورې ،د راپور صادرولو او وړوالی ()AIRE
وړاندې کوونکی دی چې کورنیو چارو وزارت له لوري ګومارل
شوی .له کورنۍ چارو وزارت څخه جال خیریه ادارې هم شته چې
خپلواکه مشوره وړاندې کوي .که خپل مالتړ ،د ستونزو راپور
ورکول ،یا کورنیو چارو وزارت ته خپل حالت کې بدلون اړوند خبرې
کولو معلوماتو ته اړتیا لرئ ،تاسې باید کډوالو مرستې سره په تیلیفون
په  0808 8010 503اړیکه ټینګه کړئ.
ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی .د کورنیو چاروز وزارت
تاسې ته استوګنځای وړاندې کولو لپاره شخصي شرکتونه کاروي.
کله چې کډه وکړئ تاسې ته به د استوګنځای افسر وټاکل شي څوک
چې به تاسې ته د ملکیت اړوند معلومات درکړي او ستاسې پوښتنې
ځوابې کړي.
سیمه ییز چارواکي ،چې په مشاور هم پېژندل کېږي ،د دولت
برخه ده چې عامه خدمتونه او سیمهییزو سیمو کې اسانتیاوې ،لکه
ښوونځي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي .وړاندې شوي سیمهییز
خدمتونه او دا چې څوک يي وړاندې کوي په دې پورې چې تاسې
انګلینډ ،سکاټلینډ ،وېلیز یا شمالي ایرلینډ کې ژوند کوئ تړلی دی.
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بېړنیو خدمتونو سره اړیکه
بېړنۍ حالت کې ،له ځنډ پرته باید  999ته زنګ ووهئ او د خدمت اپراتور ته وویاست چې کوم
خدمت  -اور ،پولیس یا امبوالنس ته اړتیا لرئ .دا مهمه ده چې بېړنۍ حالت کې یوازې دغه شمېره
دایره کړئ.
که انګلیسي خبرې نه کوئ ،تاسې باید  999ته لومړۍ ځل زنګ وهلو پر مهال د هغه ژبې نوم
واخلئ په کوم چې غواړئ خبرې وکړئ .که چېرې موجود وي ،تاسې ته به یو ژباړونکی وړاندې
شي 999 .ته اړیکې وړیا دي.
پولیس :که چې شخړه شوې وي یا چا ته اخطار ورکړل شوی وي ،یا که تاسې کوم جرم لیدلی وي،
تاسې باید  999سره اړیکه ونیسئ او پولیس راوغواړئ .که غواړئ د داسې جرم راپور ورکړئ یا
تاسې خپله د داسې جرم قرباني یاست چې بېړنۍ غبرګون ته اړتیا نه لري ،تاسې باید  101ته زنګ
ووهئ.
اور :که مو خطرناک اور یا د اور نښې لکه لوګی لیدلی وي ،باید له ځنډ پرته  999ته زنګ ووهئ
او د اور خدمتونو غوښتنه وکړئ .خطرناک اور ته باید نژدې نشئ او د وژلو هڅه يي ونه کړئ.
امبوالنس :هغه بېړنۍ روغتیايي حالت کې چې یو کس جدي ناورغ یا ټپي وي او ژوند يي ګواښ سره
مخ وي ،تاسې باید  999ته زنګ ووهئ او امبوالنس وغواړئ .بېړنیو روغتیايي اندېښنو لپاره چې
امبوالنس ته اړتیا نه لري ،تاسې باید  111ته زنګ ووهئ.

کومه پوښتنه لرئ؟
هرې پوښتنې لپاره تاسې باید:
> >خپل د پېژندګلوی او معلوماتو کتابچې وګورئ
> >پاڼه وګورئ www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
یا www.migranthelpuk.org
> >د کډوالو مرستې سره په  0808 8010 503اړیکه ټینګه کړئ
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 1برخه

د پناه غوښتونکو د استوګنځای کتنه

د پناه ادعا پروسس کولو وخت توپیر لري .دا ستاسې د قضيي پېچلتیا او په دې
پورې چې د شواهدو او اسنادو ترالسه کول څومره وخت ته اړتیا لري تکيه کوي.
د پناه مالتړ ،د اسنادو په ګډون ،هغو پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي چې له خپل ځان څخه د مالتړ
هېڅ کومه بله الر نه لري .د پناه غوښتونکو استوګنځای د «د انتخاب حق نشته» پر بنسټ ورکول
کېږي نو تاسې د ژوند لپاره د ځای انتخابولو حق نه لرئ .خو بیا هم ،ستاسې د استوګنځای وړاندې
کوونکی باید ډاډه شي چې استوګنځای ستاسې ځانګړې اړتیاوې چې تاسې يي لرئ پوره کوي.

 .1ابتدائي استوګنځای
بنسټیز استوګنځای هغه استوګنځای دی چې لنډ مهال لپاره يي ترالسه کوئ او کوټه
له ډوډۍ ،کوټه پرته له ډوډۍ یا په خپله پخلی کېدلی شي .دا اکثره د لیلیي په څېر
چاپېلایر وي .دا هغه پناه غوښتونکو لپاره دی چې ،له دې وړاندې چې غوښتنلیک
يي په بشپړه توګه وارزول شي او د اوږدمهال استوګنځای ترتیب برابر شي د بېړنی
استوګنځای ته اړتیا لري .په بنسټیز استوګنځای کې د خلکو د پاتې کېدو وخت توپیر
کوي ،خو اکثره په نورماله توګه  4 - 3اوونۍ وخت نیسي ،مخکې له دې چې جال
استوګنځای ته واستول شئ.

 .2جال استوګنځای
تاسې اوسمهال دلته یاست .جال استوګنځای اوږدمهال مؤقتي استوګنځای دی چې د
استوګنځای وړاندې کوونکی له لوري د کورنیو چارو وزارت په استازیتوب ترتیب
شوی .تاسې اکثره په نورمال ډول جال استوګنځای کې تر هغې پورې چې ستاسې
د پناه ادعا په بشپړه توګه مشخص شوی وي پاتې کېږئ .هیڅ ممکنه نده چې تل په
همدي یو استوګنځآی کې پاتي شو.

 .3ادامه ورکول
کله چې ستاسې د پناه ادعا (د کوم استیناف په ګډون) په بشپړه توګه مشخص
شي تاسې باید د پناه غوښتونکو استوګنځای پرېږدئ او ستاسې د کورنیو چارو
وزارت مالتړ به پای ته ورسېږي .که تاسې ته د پاتې کېدو اجازه درکړل شوې
وي ،تاسې به د کار کولو ،اصلي ګټې ،د کور لټون او په دې برخه کې په هغه
ډول چې د انګلیستان استوګن يي ترالسه کوي د مرستې ترالسه کولو وړ یاست.
خو بیا هم ،که ستاسې ادعا ناکامه وي تاسې څخه غوښتل کېږي چې انګلستان
پرېږدئ .کډوالو مرسته به تاسې ته وروسته له هغه چې د کورنیو چارو وزارت
څخه پرېکړه ترالسه کړئ مشوره او الرښوونې وړاندې کړي .په دې اړه نور
معلومات د «ادامه ورکول» برخه کې موندلی شئ.
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تمې یا توقعات
تاسې سره به تل د درناوی ،انصاف او بې پریتوب پر بنسټ چلند وشي.
په ورته ډول ،موږ له تاسې تمه لرو چې ټولو کارکوونکو او هغه خلکو سره چې ورسره ژوند کوئ
ورته چلند وکړئ.
تاسې باید کډوالو مرستې سره اړیکې نیولو سره هغوی ته خپل استوګنځای او مالتړ اړوند شته
ستونزو له خبرېدو سره سم راپور ورکړئ .د ستونزې اړوند راپور ورکول به ستاسې د کډوالۍ
ادعا یا جال استوګنځای باندې هېڅ ډول اغېز ونه لري.

محرمیت او د معلوماتو شریکول
د کورنیو چارو وزارت او زموږ وړاندې کوونکي به ستاسې شخصي معلومات محرم وساتي .داسې
ځینې حاالت شته کوم کې چې کېدای شي موږ ستاسې معلومات له نورو ادارو سره شریک کړو .په
دې حاالتو کې شامل دي:
•سیمهییز شوراګانو سره ستاسې معلومات شریکول تر څو هغوی وکولی شي تاسې لپاره ټولنیزه
پاملرنه ،ځانګړې استوګنځای او د ملکیت تطابق چمتو کړي
•له دې څخه ډاډه کېدو لپاره چې ستاسې عمومي روغتیايي اړتیاوې او روغتیايي حاالتو لپاره د
روغتیايي پاملرنې ټول شرایط برابر دي ،روغتیايي خدمتونو سره ستاسې معلومات شریکول
•ستاسې او ستاسې کورنۍ په ځانګړی ډول ماشومان او زیانمنېدونکي ځوانانو خوندي ساتلو یا
«خوندیتوب» لپاره ستاسې د معلوماتو شریکول
•د زده کړې چارواکو سره اړوند معلومات شریکول تر څو هغوی وکولی شي تاسې ته خدمات
وړاندي کړي
•پولیس ته د جنايي ستونزو راپور ورکول او تاسې سره د ټولنې خوندي ژوند کې مرستې لپاره
•د درغلۍ سره مبارزې لپاره د معلوماتو شریکول
•د محکمې د پروسې اړوند د معلوماتو افشا کول
هره هغه اداره چې ستاسې معلومات ورسره شریک کېږي هم باید ستاسې د معلوماتو محرمیت ته
درناوی ولري .تاسې د هغو معلوماتو کتلو لپاره چې د کورنیو چارو وزارت او نورې ادارې ستاسې
اړوند ساتلي د موضوعي السرسی غوښتنه کولی شئ.
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ستاسې د مالتړ شرایط
•تاسې باید د سفر ترتیبات چې تاسې ته نیول شوی تعقیب کړئ .د مثال په توګه ،بل ملکیت
ته کډه کېدل .تاسې باید له وړاندې څخه د کورنیو چارو وزارت ته وویاست چې ولې د سفر
ترتیبات نشئ تقیبولی.
•تاسې باید مجاز ادرس کې ژوند وکړئ .که د  7پرلپسې ورځو لپاره د لرې پاتې کېدو پالن
لرئ تاسې باید د کډوالو مرستې سره له کورنیو چارو وزارت څخه د اجازې اخیستلو په
موخه اړیکه ټینګه کړئ .تاسې هېڅکله باید  14شپو او ورځو لپاره د -6میاشتو موده کې غیر
حاضر ونه اوسئ.
•تاسې باید د هغه استوګنځای چې تاسې په کې اوسېږئ قوانین مراعت کړئ.
ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی به تاسې ته دغه قوانین بیان کړي.
•تاسې باید له نورو سره له تاوتریخوالي ډک چلند ونه لرئ او نورو سره لفظي یا فزیکي شخړه
ونه کړئ .له تاوتریخوالي ډک چلند د جنايي تعقیب المل او همدا راز د خپل استوګنځای او مالي
مالتړ له السه ورکولو المل ګرځېدای شي.
•تاسې باید په دوامداره توګه خپل مالي مالتړ ته السرسی ولرئ .تاسې ته د خپل ژوند اړتیاوې
بشپړولو لپاره په اوونیزه توګه پیسې درکول کېږي ،او که يي ونه کاورئ موږ به يي د المل
پوښتنه وکړو چې ولې.
•تاسې باید د راپور ورکولو اړتیاوې چې د کډوالۍ افسر له لوري ټاکل شوی ولرئ .که
دغه برخه کې ناکامه شئئ ،تاسې به ونه کولی شئ خپل مالتړ ته السرسی ولرئ .ستاسې
 BAIL 201چې تاسې د خپل ارزونې مرکې کې ورکړی و به ستاسې د کډوالۍ ضمانت د
شرایطو تفصیل بیان کړي.
•تاسې باید د کورنیو چارو وزارت غوښتنې ومنئ .دې کې الندې غوښتنې شاملې دي:
• ستاسې د پناه د ادعا اړوند معلومات
• ستاسې د پناه مالتړ اړوند معلومات او
• ټولو مرکو کې ستاسې حاضري
که خپل د مالتړ شرایط پوره نه کړئ ،خپل مالتړ له السه ورکولو خطر سره مخ کېږئ.
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حاالتو کې بدلون
له ځنډ پرته کورنیو چارو وزارت خپل حاالتو کې بدلونونو څخه خبروئ.
دغه کار لپاره تر ټولو اسانه الره د کډوالو مرستې له الرې ده .که نور استوګنځای ته اړتیا نه لرئ،
بیا هم مالي مالتړ ترالسه کولی شئ ،خو لومړۍ باید غوښتنه وکړئ.
حاالتو کې هغه بدلونونه چې اړوند يي باید کورنیو چارو وزارت ته ووایاست په الندې ډول دي:
•که تاسې پیسو یا مالي ملکیتونو ته الس رسی پیدا کوئ
•که تاس دنده پیدا کوئ (دندې څخه وړاندې باید وګورئ چې ایا د دندې کولو اجازه لرئ)
•که مختلف ادرس ته کډه کوئ او له کورنۍ ،ملګرو یا ونډه وال سره د ژوند کولو پرېکړه کوئ
•که واده کوئ ،جال کېږئ ،طالق اخلي یا مدني ونډه والي جوړوئ
•که چېرې روغتون کې بستر یا بندي شئ
•که چېرې تاسې (یا ستاسې شریک) اميندواره شي او ماشوم/ماشومه ولري
•که کوم ستاسې له ماشومانو څخه یو يي کور یا ښوونځی پرېږدي
•که د کورنۍ بل غړی له تاسې سره انګلستان کې یو ځای شي یا انګلستان پرېږدي
•که کوم بل څوک ستاسې کورنۍ سره یو ځای یا ترې جال کېږي
•تاسې خپل نوم بدل کړئ
•تاسې د انګلستان پرېښودلو او خپل هېواد ته ستنېدلو پالن لرئ
که موږ خپل حاالتو کې بدلون څخه خبر نه کړئ ،تاسې شاید:
•کورنیو چارو وزارت څخه خپل مالتړ له السه ورکړئ
•ټول هغه مالتړ چې تاسې ترالسه کړی ،او تاسې يي وړ نه یاست باید بېرته ورکړئ
•د کډوالۍ او پناه غوښتنې د  1999مادې پر بنسټ تاسې د سرغړونې مجرم یاست
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د پناه غوښتنې مالتړ پرېکړې د استیناف غوښتنه
تاسې اکثره لومړۍ محکمه (د پناه مالتړ) کې د استیناف غوښتنه کولی شئ که چېرې:
•د پناه مالتړ لپاره ستاسې غوښتنلیک رد شوی وي
•تاسې د پناه مالتړ ترالسه کاوه خو اوس ودرېدلی
که چېرې ستساې غوښتنلیک رد شوی وي یا ستاسې مالتړ ودرېدلی وي تاسې به د کورنیو چارو
وزارت څخه یو لیک ترالسه کړی چې د دغې پرېکړې المل تشریح کوي .دغه لیک به همداراز تاسې
ته ووایي چې د استیناف غوښتنه کولی شئ او څنګه يي باید وکړئ .محکمه له حکومت څخه خپلواک
دی .قاضي به له پرېکړې څخه وړاندې د دواړو لورو دالیل واوري.
استیناف څخه وړاندې مرسته او مشوره ترالسه کولی شئ.
•د کډوالو مرسته تاسې سره د استیناف فورمې ډکولو کې مرسته کولی شي
•که لومړنۍ محکمه (پناه څخه مالتړ) کې شفاهي محاکمه لرئ په وړیا ډول ستاسې استازیتوب
کولو لپاره د پناه مالتړ د استیناف پروژې ( )ASAPسره اړیکه ټینګه کړئ.
www.asaproject.org
•تاسې د کډوالو فعالیت سره  www.refugee-action.org.ukاو کډوالو شورا
سره په  www.refugeecouncil.org.ukد مشورې او مالتړ لپاره اړیکه نیولی
شئ  -هغوی تاسې سره مرستې لپاره بله اداره موندلی شي( .انګلستان او وېلز)
•تاسې نورې قانوني مشورې ،د وکیل په ګډون ترالسه کولی شئ.
نورو معلوماتو لپاره www.gov.uk/find-a-legal-adviser
نور معلومات الندي موندلی شئ www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
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 2برخه

مهمې ادارې

کورنیو چارو وزارت
کورنیو چارو وزارت څه دی؟
د کورنیو چارو وزارت د انګلستان دولت د کډوالۍ او ویزې ،پاسپورټونو ،پولیس ،اور او ژغورنې
خدمتونو مهمه اداره ده او ډاډ ترالسه کوي چې د انګلستان وګړي خوندي دي .د کورنیو چارو وزارت
هغه برخه چې تاسې ورسره نیغه اړیکه لرئ د انګلستان ویزه او کډوالۍ ( )UKVIبلل کېږي.

د کورنیو چارو وزارت څخه څه تمه کولی شم؟
ستاسې د پناه ادعا به د  UKVIکډوالۍ او خوندیتوب مدیریت له لوري پروسس او وارزول شي .دا
چې ایا ستاسې د پناه ادعا بریالی دی د هغوی ارزونې پورې تړلې ،او هغوی به ترسره شوې پرېکړې
اړوند تاسې سره اړیکه کې وي.
ستاسې د پناه استوګنځای او مالتړ د  UKVIمختلفې برخې ،بیامېشتېدنه ،پناه څخه مالتړ او بيا
پېوستون ( )RASIمدیریت له لوري څارل کېږي.
 RASIد دې پرېکړې کولو چې تاسې باید کوم مالتړ ترالسه کړئ او د هغو وړاندې کوونکو چې
دغه مالتړ وړاندې کوي د څارنې مسؤلیت لري RASI .به همداراز ډاډ ترالسه کوي هغه خدمتونه
چې زموږ استوګنځای وړاندې کوونکي يي وړاندې کوي دغې کتابچې کې ټاکل شويو معیارونو باندې
برابر دی.

د کورنیو چارو وزارت زما څخه څه تمې لري؟
د کورنیو چارو وزارت له تاسې څخه غواړي چې د خپل مالتړ په شرایطو برابر واوسئ ،او موږ
خپل حاالتو کې هر ډول بدلون څخه خبر کړئ .که ونه کړئ ،مالتړ لپاره ستاسې دوامداره وړوالی
کېدای شي اغېزمن شي.
هېڅ لیک چې تاسې ته د کورنیو چارو وزارت له لوري استولی شوی له پامه مه غورځوئ .که ډاډه
نه یاست چې د لیک مطلب څه دی ،کډوالو مرستې سره د مشورې او الرښوونې لپاره اړیکه ونیسئ.
د حکومت له لوري نور وړاندې کېدونکو خدمتونو اړوند نور معلومات له دغه پاڼې ترالسه کولی
شئwww.gov.uk.
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ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی؟
استوګنځای وړاندې کوونکی څوک دی؟
استوګنځای وړاندې کوونکی هغه کمپنۍ ته چې کورنیو چارو وزارت ورسره تړون السلیک کړی چې
پناه غوښتونکو ته استوګنځای ورکړي او د استوګنځای ساتنه وکړي .د استوګنځای وړاندې کوونکی د
موقعیت پر بنسټ توپیر لري.

ﺳﮑﺎټﻠﻧډ
Mears Group

ﺷﻣﺎل ﺧﺗﯾځ ،ﯾﺎرﺷﺎﯾر
او ھﺎﻣﺑرﺳﺎﯾډ
Mears Group

ﻣﯾډﻟﯾﻧډ او
د اﻧګﻠﺳﺗﺎن ﺧﺗﯾځ
Serco

ﺷﻣﺎﻟﻲ اﯾرﻟﯾﻧډ
Mears Group

ﺷﻣﺎل ﻟوﯾدﯾځ
Serco

وﯾﻠز
Clearsprings
Ready Homes
ﺟﻧوب
Clearsprings
Ready Homes
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خپل استوګنځای وړاندې کوونکی څخه څه تمه لرلی شم؟
هغو خدمتونو کې چې استوګنځای وړاندې کوونکی يي وړاندې کوي الندې موارد شامل دي:
•د استوګنځای ،فرنیچر ،اوزار او سهولتونو وړاندې کول او ساتنه
•ملکیت ته رسېدو سره د پېژندګلوی خدمت ،د سیمهییزې ټولنې او تاسې لپاره شته سیمهییزو
خدمتونو اړوند معلوماتو په ګډون
•لږ تر لږه میاشت کې یو ځل له تاسې سره کتل
•ستاسې هوساینې غوره کول ،د اړتیا پر مهال اړوندو ادارو ته د راجع کولو په ګډون
•تاسې سره د اړیکو پر مهال چېرته چې اړتیا وي د ژباړې خدمتونه وړاندې کول
•تاسې ته د غبرګون او شکایاتو پروسې تشریح کول او چېرته چې ممکن وي  5ورځو کې دننه هر
شکایت اوارول
•استوګنځای کې واقع کېدونکی د ټولنې ضد او له تاوتریخوالي ډک چلند څخه مخنیوی
•تاسې ته د تر ټولو نژدې عمومي ډاکټر (ډاکټرانو) څخه خبرول یا که چېرې کومه روغتیايي
ستونزه ولرئ تاسې سره د داخلې ډاکټر سره د ځان ثبتولو کې مرسته کول
•کله چې تاسې ښکاره او بېړنۍ یا استوګنځای ته رسېدو سره ځانګړې روغتیايي پاملرنې ته اړتیا
ولرئ تاسې ته د مستقیم مالتړ وړاندې کول
•بل استوګنځای ته د کډه کېدو پر مهال د ترانسپورت وړاندې کول
•ستاسې عادي مالي مالتړ کې د ستونزې په صورت کې تاسې ته بېړنۍ بودېجه وړاندې کول
که جال استوګنځای کې پاتې کېدو پر مهال له ملکیت سره کومه ستونزه لرئ تاسې يي باید د کډوال
مرستې له الرې په  0808 8010 503شریکه کړئ .هغوی بیا ستونزه ستاسې په استازیتوب
ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی سره شریکوي .نورو معلوماتو لپاره د راپور او شکایاتو
صادرول وګورئ.

زما استوګنځای وړاندې کوونکی زما څخه څه تمې لري؟
تاسې باید استوګنځای سره په درناوی چلند وکړئ .په دې کې يي پاک ساتل او ملکیت کې دننه شته
څیزونو او توکو نه زیانمنولو لپاره پاملرنه کول شامل دي .تاسې باید همداراز هر هغه کس چې تاسې
ورسره استوګنځای شریکوئ او هر هغه کارکوونکی چې تاسې يي وینئ په درناوی چلند وکړئ.
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د کډوالو مرسته
د کډوالو مرسته څه ده؟
کډوالو مرسته یوه خیریه اداره ده چې ملي خدمت کې مشوره ،د راپور او
وړوالی صادرول ( )AIREبلل کېږي او کورنیو چارو وزارت څخه جال کار
کوي .کډوالو مرسته تاسې ته د پناه پروسې او ستاسې حقونو اړوند خپلواکه
مشوره او الرښوونه وړاندې کولی شي.
هغوی تاسې انګلستان کې شته نورو خدمتونو سره اشنا کولی شي.

کډوالو مرستې څخه څه تمه کولی شم؟
کډوالو مرسته به تاسې سره مالي مالتړ ته الس رسی ،استوګنځای ،قانوني مشوره او نورو هغو
خدمتونو کې چې تاسې قانوني حق لرئ مرسته کولی شي .هغوی به تاسې ته هغه معلومات چې تاسې
سره د پناه پروسې ،خپل د مالتړ وړوالی او دا چې د پناه غوښتنې مرکې څخه وړاندې څنګه بنسټیزو
خدمتونو (د روغتیايي پاملرنې او قانوني مشورې په ګډون) ته السرسی لرلی شئ باندې پوهېدلو کې
مرسته کوي وړاندې کوي.
د کډوالو مرستې وړیا اړیکه تاسې ته ستاسې په ژبه مشوره درکولی شي .هغه موضوعات چې هغوی
په کې تاسې سره مرسته کولی شي په الندې ډول دي:
•څنګه د پناه ادعا وکړئ
•مالي مالتړ
•قانوني استازی موندل
•د پناه غوښتنې پروسه
•روغتیايي پاملرنې ته السرسی
•د استوګنځای مالتړ
•د پناه غوښتنې نورې ستونزې
د هغوی د مرستې کرښه زیات شمېر پناه غوښتونکو سره مرسته کوي او تیلیفون کې مصروفه کېدلی
شی کوم چې ستاسې اړیکې ته په ځواب ورکولو کې د ځنډ المل ګرځي .لطفا ً زغم ولرئ او ستاسې
اړیکې ته به څومره ژر چې امکان ولري ځواب ورکړل شي.
کډوالو مرسته تاسې سره همداراز د پناه غوښتونکو مالي او استوګنیز مالتړ غوښتنلیک ډکولو کې هم
مرسته کولی شي .دا  ASF1په نوم پېژندل کېږي .هغوی تاسې سره کورنیو چارو وزارت خپل حالت
کې بدلون څخه خبرولو کې هم مرسته کولی شي.
کډوالو مرسته قانوني مشوره یا استازیتوب نشي وړاندې کولی .هغوی په دې اړوند چې قانوني
خدمتونو ته څنګه السرسی لرلی شي معلومات درکولی شي .تاسې همداراز قاوني مشاورین الندي
موندلی شئ www.gov.uk/find-a-legal-adviser
که چېرې تاسې د استوګنځای وړاندې کوونکی ،د تاديي وړاندې کوونکی ،کورنیو چارو وزارت یا
خپله کډوالو مرستې اړوند شکایات لرئ باید کډوالو مرستې سره هم اړیکه ونیسئ .که خپل استوګنځای
اړوند کومه ستونزه لرئ تاسې باید کډوالو مرستې سره هم اړیکه ونیسئ .دا چې دغه کار څنګه کولی
شئ اړوند نور معلومات په «د راپور او شکایاتو صادرول» کې موندلی شئ.
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کډوالو سره مرسته زما څخه څه تمې لري؟
•کله چې کډوالو سره مرستې سره اړیکه نیسئ ،لطفا ً کورنیو چارو وزارت کې خپل شته اسنادو د
مرجع شمېره ترالسه کړئ.
•هر مالقات وخت کې چې تاسې ته جوړېږي ګډون وکړئ .خپل ادعا اړوند ټول معلومات او
اسناد له ځانه سره ولرئ.
•د دې پر ځای چې ملګري یا کورنۍ ستاسې پر ځای خبرې وکړئ کله چې ممکن وي خپله شخصا ً
کډوالو مرستې سره خبرې وکړئ .که په انګلیسي نه پوهېږئ اندېښنه مه کوئ ،ژباړونکی به
موجود وي.
•کډوالو مرستې سره اړیکې یا غونډې کې حاضرېدو څخه وړاندې یاددښت جوړ کړئ ،تر څو
ستاسې ټولې پوښتنې په مناسبه توګه ځواب شي.
•د هغوی د مشاور پوښتنو ته څومره تفصیلي چې امکان لري ځواب ورکړئ .هغوی ستاسې سره
ستاسې پوښتنو کې مرستې لپاره پوښتنې کولو کې روزل شوي.
•هغوی ته د خپلې اړیکې وروستي تفصیالت لکه تیلیفون شمېره او برېښنالیک ورکړئ.
•کډوالو مرسته به تل ستاسې هویت تاییدوي او هېڅکله ستاسې شخصي معلومات له نورو ډلو سره
نه شریکوي ،مګر دا چې تاسې له وړاندې څخه رضایت ښودلی وي.
•کډوالو مرسته ناوړه ،اخطار ورکوونکی او سخت دريځ چلند نه مني .د هغوی کارکوونکی به
تاسې سره په تواضع او درناوی چلند کوي .لطفا ً د هغوی په وړاندې ورته چلند ولرئ.

کډوالو مرستې سره اړیکه
نور معلومات او  10ژبو ته ژباړل شوې مشوره د کډوالو مرستې وېب پاڼې کې موندلی شئ
.www.migranthelpuk.org
هغوی سره په الندې الرو هم اړیکه نیولی شئ:
تیلفون0808 8010 503 :
برېښناليکas@migranthelpuk.org :
ادرسMigrant Help:
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
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 3برخه

د راپورونو او شکایاتو صادرول

که استوګنځای یا مالتړ سره کومه ستونزه لرئ ،یا غواړئ د دغې ډلې کومې
ادارې څخه شکایت وکړئ ،تاسې باید دغه کار د کډوالو مرستې له الرې
څومره ژر چې امکان لري ترسره کړئ.
ټول شکایات یا شریکې شوې اندېښنې به ستاسې د پناه په ادعا یا مالتړ ته ستاسې دوامداره وړوالی
نه اغېزمنوي .تاسې باید د ارامۍ احساس وکړئ ځکه چې هر ترالسه شوی شکایت جدي نیول کېږي
او اړوندې ادارې له لوري يې پلټنه کېږي .راپور شوي ستونزو سره ټاکلي وخت کې د ستونزې
وېشنیزې ته په کتور سره برخورد کېږي .مثالونه يي د «ترمیم او ساتنه» برخې کې موندلی شئ .که
ستونزه ټاکل شوې وخت کې اواره نشي ،تاسې باید بیا کډوالو مرستې سره اړیکه ونیسئ او هغوی به
د ستونزې حل کې هڅې زیاتې کړي.
که غواړئ شکایت وکړئ دا مهمه ده چې څومر ژر چې امکان لري ويي کړئ .غبرګون او شکایاتو
ته هرکلی کېږي ځکه چې دا د وړاندې کېدونکو خدمتونو ته وده ورکولو کې مرسته کوي.
تاسې باید الندنیو مواردو اړوند کډوالو مرستې سره اړیکه ونیسئ:
د ساتنې ستونزې – خپل پناه غوښتنې استوګنځای اړوند ستونزې راپور ورکولو لپاره .هغوی به
ستاسې پر ځای دغې ستونزې اوارۍ لپاره استوګنځای وړاندې کوونکی سره خبرې وکړي.
د مرستې غوښتنه – که احساس کوئ چې تاسې یا ستاسې کورنۍ روغتیايي یا د هوساینې خطر
سره مخ یاست .دې کې احتمالي ماشوم له پامه ګورځونه ،کورنۍ شخړې ،جنسي ځورونه یا ناوړه
ګټه اخیستنه ،ټولنې ضد چلند ،بېوزلي او کور نه لرل یا شکمن افراطیت یا افراط ګرايي اړوند راپور
ورکول شامل دي.
د پناه تاديي ستونزې – که ستاسې کارت ورک یا غال شوی وي ،خپل  PINمو هېر شوی وي ،غلطه
تادیه ترالسه کوئ یا خپله تادیه نه ترالسه کوئ .هغوی ستاسې پر ځای تاديي وړاندې کوونکی سره
خبرې کوي.
شکایات – که غواړئ کډوالو مرستې له لوري وړاندې کېدونکو خدمتونو ،ستاسې استوګنځای وړاندې
کوونکی ،د پناه مالتړ تاديي وړاندې کوونکی یا کورنیو چارو وزارت اړوند شکایت وکړئ
غبرګون – په دوامداره توګه تاسې ته ستاسې د پناه ادعا سفر په جریان کې د شته مالتړ غوره والی
لپاره .تاسې هغوی ته د کډوالو مرستې ،ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی ،د پناه مالتړ تاديي
وړاندې کوونکی یا کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي خدمتونو اړوند خپلې تجربې په اړه ویلی شئ.
هغوی ستاسې تبصرې اړوندو ادارو ته استوي.
دغه کار کولو لپاره 0808 8010 503 ،سره اړیکه ونیسئ یا د غبرګون یا شکایاتو فورمه د
کډوالو مرستې وېب پاڼې څخه ښکته کولی شئ .راوالړه شوې ستونزه به په نیغه توګه کډوالو مرستې
له لوري اواره شي یا به هغوی ډاډ ترالسه کړي چې اړوند وړاندې کوونکی اقدام کوي .د هغوی
مشاورین به تاسې ته يو مهالويش درکړي چې څومره ژر دغه ستونزه اوارېدلی شي.
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کډوالو مرسته غواړي  5کاروي ورځو کې دننه شکایت حل کړي .که کډوالو مرسته يي نشي
اوارولی ،هغوی به يي کورنیو چارو وزارت ته راجع کړي.

کورنیو چارو وزارت ته څنګه شکایت کولی شم؟
تاسې باید په نیغه توګه کورنیو چارو وزارت ته شکایت وکړئ که چېرې:
•تاسې له وړاندې څخه د کډوالو مرستې له الرې شکایت کړی او پایلې څخه يي راضي نه یاست ،یا
•تاسې داسې ستونزه لرئ چې فکر کوئ اوارول يي کډوالو مرستې ته مناسب نه دی ترڅو حل شي
که کورنیو چارو وزارت داسې شکایت ترالسه کړي چې باید کډوالو مرستې ته استول شوی وی،
کډوالو مرستې ته به واستول شي.
کورنیو چارو وزارت ته شکایت کولو لپاره:
خپل شکایت راواستوئ  complaints@homeoffice.gov.ukیا مونږ ته لیک ولیکئ:
Complaints Allocation Hub
Customer Correspondence Hub
7th Floor Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
خپل شکایت کې بايد الندي شیان شامل کړئ:
1.1خپل د اړیکې تفصیالت ،تر څو موږ وکولی شو تاسې سره اړیکه ونیسو
2.2ستاسې د کورنیو چارو وزارت د مرجع شمېره ،تر څو موږ ستاسې قضیه پیدا کړو
3.3هغه ستونزې چې تاسې يي شکایت کوئ بشپړ تفصیالت د وخت ،نېټه او موقعیت په ګډون
4.4نوم /د هغه کارکوونکی د هویت شمېره چې فکر کوئ ښکېل دی
5.5د پېښې د شاهد تفصیالت ،که مناسب وي
کله چې شکایت ترالسه کړو تاسې ته به خبرتیا واستوو او موږ هڅه کوو چې  20کاري ورځو کې
دننه پلټنه ترسره کړو او تاسې ته ځواب ووايو .که له دې څخه چې شکایت مو څنګه مدیریت شوی
راضي نه یاست ،تاسې له موږ څخه ستونزې ته بیاکتنې غوښتنه کولی شئ.
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 4برخه

د استوګنځای معلومات او معیارونه

زموږ وړاندې کوونکي د استوګنې مختلفې بڼې لري.
تاسې به پاتې کېږئ په:
مستقل استوګنځای کې
دغه ډول استوګنځای اکثره کورنیو ته ورکول کېږي او په نورمال ډول اپارتمان یا کور وي .کورنۍ
به د شخصي پخلنځی او تشناب اسانتیاوې لري او له نورو سره به يي نه شریکوي.
څو کسیز کور ()HMO
دغه ډول استوګنځای کې کورنۍ استوګنځآی او/یا اسانتیاوې شریکوي ،او اکثره مجرد کسانو ته،
ماشومان لرونکو جوړو ته او/یا یو له مور او پالر څخه ته ورکول کېږي .ټول څو کسیز کورونه باید
لږ تر لږه په  5کسانو یو تشناب او پخلنځی ولري.
اکثره څو کسیز کورونه ته د سیمهییزې شورا له لوري جواز ورکړل شوی .د جواز یو نقل به عام
ځای کې نندارې ته ايښودل شوی وي ،او په کې د سیمهییزې شورا اړتیاوې لکه څومره خلک دلته
ژوند کولی شي لیکل شوی وي.
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قوانین او الرښوونې
تاسې سره استوګنځای کې ځای پر ځای کېدو کې مرستې او نورو ته خنډونه لږولو کې مرستې لپاره،
الندې د تقیبولو لپاره څو قوانین او الرښودونه ورکړل شوي:

هغه کارونه چې باید ترسره يي کړئ:
•خپل روغتیا او خوندیتوب ته پاملرنه وکړئ او توکي په احتیاط سره وکاروئ
•د کوټې نورو کسانو سره د جنس ،جنسیت ،جنسیتي هویت ،نژاد ،قومیت،
ژبې ،مذهب ،معلولیت پام کې نیولو پرته په درناوی چلند وکړئ
•له نورو اوسېدونکو او ګاونډیانو سره په ادب او درناوی چلند وکړئ.
•د ترمیم او ساتنې اړوند ستونزې له ځنډ پرته کډوالو مرستې ته راپور ورکړئ
•که ملکیت شریکوئ نو خپل شخصي توکي کوټه کې دننه وساتئ
•تشناب له هر ځل کارولو وروسته پاک کړی ،خو د ماشومانو پمپر او حفظ الصحې توکي مه
فلش کوئ
•استوګنځای په منظمه توګه پاک کړئ او ګند د ټولولو ټاکل شوې ورځې کې بهر وباسئ
•ډاډه شئ چې ملکیت ته مناسبه هوا ورځي او د چڼاسکه یا لندبل مخه ونیسئ
•ډاډه شئ چې د شپې یا کله چې بهر یاست دروازې کلپ دي او کړکۍ بندې دي

هغه کارونه چې باید ترسره يي نکړئ:
•ډېر شور مه کوئ ،په ځانګړی ډول د شپې  11او سهار  8بجو ترمنځ
•استوګنځای کې دننه سګرېټ څښل
•ملکیت کې کورنۍ او نور څاروې ساتل
•مالقات کوونکو ته د شپې پاتې کېدو اجازه ورکول
•ملکیت ته زیان رسول
•نلونو کې د خوړو او اضافي موادو اچول
•ملکیت او برېښنا کې بدلونونه او ترمیم
•د لوګی خطر زنګ بندول
•سیمه کې غیر مجاز درمل ساتل یا کارول
•په قصدي توګه نور اوسېدونکي تنګول
•نورو سره نامناسب چلند یا ژبه کارول
•د نورو خلکو لیکونه خالصول
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استوګنځای کې د کومو
توکو تمه ولرو
الندې توکي باید استوګنځای کې حاضر کړای شي.
که د دغه لېست کوم څیز ورک یا مات وي ،لطفا ً د کډوالو مرستې سره اړیکه ونیسئ.
تشناب

•حمام او/یا شاور د اوبو ضد په ګډون ويي پوښوئ که
چېرې مناسب وي (لکه د شاور پرده)
•د الس وینځلو لګن
•کموډ

پخلنځی

•دیګبخار یا تبۍ او دیګدان

•الس وینځلو لګن

•مایکرویو

•یخچال او فریزر

•د پخلی اوزار او لوښي

•جارو او/یا د ځمکې
پاکولو د اوزار
نورې بڼې

•کاچوغې ،پنجې او د پخلی
نور اوزار
•المارۍ
•د خوړو چمتو کولو ځای

•کثافت دانۍ او برس
•د ګردګیرۍ لرګی

•د حفظ الصحې کاري مېز او
د ځمکې سطحه پاکول
د خوب کوټې

•کس ته مناسب تخت (یو یا دوه کسیز تخت)
•کله چې کوټه پردیو ځوانانو سره شریکه شي نو د کوټې
په سر یا د کس په سر  1المارۍ
•کله چې کوټه پردیو ځوانانو ترمنځ شریکه شي نو د
کوټې په سر یا د کس په سر  1بنډل مېزخانه
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د خوړو او ناستې

•مېز
•کس په سر د خوړو  1څوکۍ
•کس په سر  1څوکۍ یا صوفه

اسانتیاوې

•د څښاک تازه اوبو ته مناسب السرسی
•د جامو وینځلو اسانتیا ته مناسب السرسی (لکه د کالو
وینځلو ماشین)
•جامو وچولو لپاره هوا ورکوونکی یا د جامو الین
•د اوتو کولو تخته او د جامو اوتو
•د ماشومانو پاملرنې توکي که د تطبیق وړ وي ،د کټونو
او لوړ څوکیو او تعقیم کولو اوزارو په ګډون له  1کال
څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو لپاره
•توکي لکه پردې او سترګې بندونکی د رڼا یا روښنايي
بندولو یا مخه نیولو لپاره
•د لوګی یا کاربن مونو اکساید موندونکی:
ټول ملکیتونه باید د لوګی فعاله زنګونه ولري (هر پوړ
باید د ژوند کولو استوګنځای په توګه وکارول شي) او
د کاربن مونو اکساید زنګ (د جامد تېل او ګېس اوزار
ځانګړنو سره برابر)
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د استوګنځای وړاندې کوونکی کله چې تاسې ملکیت ته راځئ تاسې ته نوی شخصي کتان څخه
جوړه ټوټه درکړي.
د المبلوتولیه
( 2د کس په سر)

د مخ فالنل
( 2د کس په سر)

سرتختي
( 2د کس په سر)

کمپلې او بړستنې
( 1 / 2د کس په سر)

د الس تولیه
( 2د کس په سر)

د چای تولیي
( 1د کس په سر)

بالښتونه او د بالښتونو پوښونه
هر یو څخه ( 2د کس په سر)

د بړستونو پوښونه
( 2د کس په سر)

اضافي توکي
اضافي توکي او څېزونه چې استوګنځای ته يي انتقالوئ ستاسې خپل مسؤلیت دی .ستاسې د
استوګنځای وړاندې کوونکی د دغو توکو مسؤلیت نه مني .تاسې د لېږدېدونکی بخارۍ اجازه نه لري
او تاسې څخه به وغوښتل شي چې غیر خوندي او خطرناک توکي او څېزنه لرې کړئ.
ځینې عام توکي چې وړاندې کوونکي یي نه وړاندې کوي:
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•تیلیفون

•براډبنډ /وای فای اړیکه

•تلویزیونTV/

•برېښنايي جارو

اسانتیاوې
ګیس ،اوبه او برېښنا تاسې ته وړاندې کېږي .خپل چاپېلایر څخه خبر اوسېږئ
او دغه اسانتیاوي کارونې باندې نظر وساتئ .خپل کور افسر څخه د دغو
اسانتیاو کارولو لکه څنګه باید بخارۍ وکاروئ او د برېښنا تڼۍ چېرته واقع دي
الرښوونې ترالسه کوئ .تاسې باید د اسانتیاو وړاندې کوونکی بدل نه کړئ.
که د ګیس بوی وي ،باید له ځنډ پرته د ګیس ملي شبکې بېړنۍ شمېرې ته
په انګلینډ ،سکاټلینډ او ېلیز کې په  0800 111 999یا شمالي ایرلینډ کې
 0800 002 001اړیکه ونیسئ او ستونزه د کډوالو مرستې ته له ځنډ پرته
راپور ورکړئ.

د ملکیت تفتیش
د ملکیت پلټنه له دې څخه ډاډه کېدو لپاره چې استوګنځای تاسې لپاره مناسب او خوندي دی ترسره
کېږي .ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی باید لږ تر لږه میاشت کې یو ځل د استوګنځای لیدنه
وکړي تر څو ستونزې په ګوته او ترمیم کړي.
تاسې ته به لږ تر لږه پلټنې څخه  5ورځې وړاندې د پلټنې وخت او نېټه درکړل شي ترڅو تاسې پلټنې
پر مهال ملکیت کې حاضر واوسئ .وړاندې کوونکی به حتی که تاسې ونه اوسئ هم ملکیت وپلټي.
پلټنې پر مهال څه واقع کېږي؟
پلټونکی به له تاسې سره د ملکیت اړوند خبرې وکړي او وبه ګوري چې څه
خو خراب نه دي .که څه خراب وي ،ترمیم لپاره به يي راپور ورکړي .هغه
نیمګړتیا چې پلټونکی ته معلومه نه وي باید ورته په ګوته يي کړئ.
څوک پلټنه ترسره کوي؟
د ملکیت پلټنه میاشت کې لږ تر لږه یو ځل ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی
له لوري ترسره کېږي .د  UKVIیا سیمهییزې شورا کوم کس هم پلټنه ترسره
کولی شي تر څو ډاډه شي چې ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی په ځانګړو
معیارونو برابر دی.
څنګه د نیمګړتیا راپور ورکولی شم؟
د ملکیت نیمګړتیاوې اړوند باید کډوالو مرستې ته راپور ورکړل شي تر څو ثبت او جوړ شي.
استوګنځای وړاندې کوونکي هڅه کوي ټاکل شوی وخت کې ننه نیمګړتیاوې اصالح کړي .که
کومه نیمګړتیا اغېزمن کړي یاست تاسې باید اړوند يي راپور ورکولو لپاره ټاکل شوې پلټنې پورې
انتظار ونه کړئ.
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استوګنځای ته الس رسی
ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی د ملکیت بله یا ماسټر کيلي لري چې خوندي ځای کې ساتل کېږي.
عادي حاالتو کې ،ملکیت ته د ترمیم او پلټنې لپاره السرسی هغه مهال چې تاسې یاست ترسره کېږي.
که ملکیت کې د ترمیم او ورځنۍ ساتنې اړتیا وي ،بیا یو مالقات وخت ټاکل کېږي ،او تاسې
باید حاضر واوسئ چې د ساتنې کارکوونکو ته ملکیت ته السرسی ورکړئ.
بیا هم ،که لنډې مودې کې ضروري کار ته اړتیا وي ،تاسې سره به وړاندې کوونکی له
لوري اړیکه ونیول شي او د مالقات وخت به وټاکي .که مالقات وخت کې نشئ کولی ملکیت
کې واوسئ وړاندې کوونکی په هر حال ملکیت ته د بلې کلۍ کارولو سره السرسی ورکوي.

ترمیم او ساتنه
استوګنځای وړاندې کوونکی هره نیمګړتیا د ستونزې وېشنیزې ته په کتنې
سره ټاکل شوی وخت کې دننه ترمیموي .الندې جدول د نیمګړتیاې ،د
غبرګون وختونه او د نیمګړتیاوې ځینې مثالونو مختلفې وېشنیزې ښيي .که
د ساتنې وېشنیزې څخه ډاډه نه یاست ،یا که راپور شوې نیمګړتیا ټاکل شوی
وخت کې نه دی جوړ شوی ،باید کډوالو مرستې سره اړیکه ونیسئ.
د ساتنې وېشنیزه
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معنی

د غبرګون وخت

د نیمګړتیا مثال

اسانتیا ته پرلپسې زنګ
وهل چې ستونزه وپلټي او
جوړ یي کړي یا وړاندې
کوونکی د ساتنې ستونزې
څخه خبرېدو  4ساعتونو
کې دننه مؤقتي بدل
استوګنځای وړاندې کړي

•د ګیس لیک
•سېالب
•ساختماني بې ثباني
•د اوبو اصلي وړاندې کوونکی
نشتوالی
•د اور زیان

 1کټګوري

هغه نمیګړتیا چې ستاسې
روغتیا ،خونديتوب یا
امنیت ،یا د استوګنځای
کوم اړین خدمت په
وړاندې خنډ یا د له منځه
تللو المل یا يي خطر کې
واقع کولو المل ګرځېدلی

 2کټګوري

24ساعتونو کې دننه
هغه نیمګړتیا چې ستاسې
باید خوندي شي،
په روغتیا ،خوندیتوب یا
 5کاري ورځو کې
امنیت منفي اغېز لري یا
په ملکیت یا ستاسې د ژوند باید په دایمي ډول
ترمیم شي .که وړاندې
په کیفیت ستر اغېز لري
کوونکی  24ساعتونو
کې دننه استوګنځای
خوندي نه کړي ،مؤقتي
بدیل استوګنځای باید
وړاندې شي

•د ګرمو اوبو نشتوالی
•بخاری کار نه کوي
•برېښنا نشته
•د لوګی او اور د خطر زنګ
کار نه کوي
•په افتونو ککړتیا چې روغتیا
او خوندیتوب ته جدي خطر
دی

د ساتنې وېشنیزه
 3کټګوري

معنی
هغه نیمګړتیا چې ستاسې
په ارامۍ او اسانتیاو منفي
اغېز لري یا يي د لرلو
المل کېدی شي ،یا که
چېرې رسېدګی ورته ونه
شي د ملکیت ته د نور
زیان رسولو وړتیا لري

د غبرګون وخت
 21کاري ورځې

د نیمګړتیا مثال
•د رنګ پوستکی کېدل
•د چڼاسکې او لوندوالي سترې
نښې
•په لوړه کچه د دیوال او
ځمکې خراب شوې کاشي
•په نورو افتونو ککړتیا

د استوګنځای اضافي معلومات
د اور خوندیتب
ټولو ملکیتونو کې د لوګی د خطر زنګ ځای پر ځای شوی .که ملکیت
کې اور وي ،لوګی به د خطر زنګ فعاله کړي او په لوړ غږ به د «بیپ»
غږونه وباسي.
د اور موندلو سره ،تاسې او ستاسې کورنۍ باید:
	>له ځنډ پرته کور پرېږدئ او خوندي ځای ته والړ شئ
	>شخصي توکو ټولولو لپاره مه ودرېږئ
	>ودانۍ څخه تر ټولو نژدې خوندي الرې څخه بهر شئ
	>په  999د اور او ژغورنې خدمت ته زنګ ووهئ او خپل استوګنځای وړاندې کوونکی خبر کړئ
د لوګی د خطر زنګ بېټرۍ مه وباسئ ځکه چې دغه کار ژوند خطر کې واقع کولی شي .ستاسې د
لوګی د خطر زنګ هره میاشت د ملکیت پلټنې پر مهال کتل کېږي .که د خطر زنګ په متناوب ډول د
«بیپ» غږ وباسې ،دا په دې معنی دی چې بېټرۍ يي باید بدل شي .کډوالو مرستې سره اړیکه ونیسئ
او د بېټرۍ بدلولو غوښتنه وکړئ.
پاکوالی
د استوګنځای پاک او صفا ساتل اړین دی .که استوګنځای پاک ونه ساتل
شي ،مېکروبونه به جذف کړي ،د خلکو خوندیتوب به خطر کې واقع کړي.
تاسې د خپل استوګنځای د پاکولو مسؤلیت لرئ.
که له نورو سره شریک کور کې ژوند کوئ ،ستاسې استوګنځای وړاندې
کوونکی په ورځنۍ ډول د عامو ځایونو پاکولو مسؤلیت لري ،خو بیا هم
تاسې او نور اوسېدونکي باید د دغه ځایونو ساتنه وکړي.
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ګند ټولونه
ګند باید صحیح کثافت دانې یا بېرته کارېدونکی سطل کې واچول شي .سیمهییزه
شورا يي په منظمه توګه تشوي ،نو ډاډمن شئ چې خپل ګند د ټولونې کره ورځې
کې کثافت دانۍ کې اچوئ.
کوڅو او نورو عامه ځایونو کې د ګند اچول غیر قانوني دی .دې ته د ګند غیر
قانوني ایسته اچونه وايي .که د ګند غیر قانوني ایسته اچونې مجرم وپېژندل شئ،
جریمه یا بندي کېدلی شئ.

سفر
تاسې د خپل ترانسپورت د لګښت مسؤلیت په خپله لرئ .ستاسې
سیمهییز اشنا کوونکی به تاسې ته سیمې کې شته عام ترانسپورت
اړوند معلومات درکړي .دا تاسې ته ممکن دی چې د کډوالو راپور
ورکولو مرکز ته د کورنیو چارو وزارت څخه پیسې ترالسه کولو
لپاره سفر وکړئ .دا به په اتومات ډول ستاسې  ASPENکارت
کې اضافه شي .کډوالو مرسته به تاسې ته ووایئ چې څنګه دغې
برخې کې مرسته ترالسه کولی شئ.
پوسټ
ستاسې پوست شخصي دی .د نورو پوست کې مداخله کول جنايي
جرم دی .که د داسې کس پوست چې ملکیت کې ژوند نه کوي
ترالسه کړئ ،لطفا ً خپل د استوګنځای افسر ته يي ورکړئ.
د کورنیو چارو وزارت اکثره ځوابونه د پوست له الرې وي،
نو مهمه ده چې هره ورځ باید خپل د پوست بکسه چک کړئ او
کورنیو چارو وزارت خپل ادرس کې بدلون څخه خبر وساتئ.
د استوګنځای بدلول
کورنیو چارو وزارت غواړي ستاسې ژوند کې خنډونه کم کړي ،بیا هم ،تاسې څخه به وغوښتل شي
چې بل استوګنځای ته والړ شئ .د مثال په توګه ،که د استوګنځای اجاره پای ته رسېږي او مالک
بېرته خپل ملکیت غواړې .کورنیو چارو وزارت او ستاسې استوګنځای وړاندې کوونکی به څه وکړي
تاسې همدې سیمه کې وساتي ،خو دا تل ممکن نه وي .که تاسې باید کډه وکړئ ،تاسې ته به یو لیک
چې دغه ترتیبات تاییدوی واستول شي .که تاسې ته داسې ځای ته د کډه کولو وویل شي چې فکر کوئ
مناسب نه دی ،باید له ځنډ پرته ستونزه له کورنیو چارو وزارت یا خپل استوګنځای وړاندې کوونکی
سره شريکه کړئ ،او دا تل باید له کډه کېدو وړاندې ترسره شي.
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 5برخه

پیسې او د تاديي مالتړ

تاسې ته تل مالي مالتړ د « ASPENکارت» له الرې درکول کېږي تر څو وکولی شئ خواړه او
خپل ژوند ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره نورې توکي وپېرئ .که خپل مالي مالتړ اړوند ستونزې او
پوښتنې لرئ کډوالو مرستې سره اړیکه ونیسئ .ستاسې  Aspenکارت چېپ-او PIN -لري او الندې
تصویر په څېر وي.

ستاسې اسپن ( )Aspenکارت اړوند معلومات
•دا کرېډېټ کارت نه دی او بانکي حساب نه جوړوي .یوازې
کورنیو چارو وزارت ستاسې کارت کې پیسې اچولی شي ،نو
تاسې يي له نورو څخه د پیسو ترالسه کولو لپاره نشئ
کارولی.
•کورنیو چارو وزارت تاسې ته د مالي مالتړ هغه مقدار
چې تاسې يي مستحق یاست خبر درکړي او دا به هره
اوونۍ ستاسې کارت کې واچول شي .بیالنس مو له
یوې اوونۍ څخه بلې ته انتقالېدلی شي.
•تاسې یوازې کارت کې شته بودېجه کارولی شئ .تاسې
باید څېزونو پرېدلو څخه وړاندې ډاډه شئ چې کافي اندازه پیسې لرئ ،کنه تادیه به فسخه شي.
•کارت باید یوازې هغه کس له لوري چې  PINورته ورکړل شوی وکارول شي .دا ستاسې
مسؤلیت دی چې ډاډه شئ چې کارت مو خوندي ساتل کېږي.
•د کورنیو چارو وزارت د کارت کارونه درغلۍ څخه مخنیوی او زموږ د خدمتونو کاروونکي
خوندیتوب لپاره ارزولی شي.
•د کارت د ختمېدو نېټه د مالتړ د پای ته رسېدو په معنی نه دی.
که کارت ورستۍ نېټه ته رسېدو سربېره مالي مالتړ ترالسه کوئ دا به نوی شي.
•تاسې بې اړیکې ،تیلیفون یا انټرنټ تادييوړتیا نه لرئ یا خپل کارت نورو هېوادونو کې نشئ کارولی.
•تاسې کېدای شي خپل کارت سره د ځینو توکو او خدمتونو پېرېدلو اجازه ونه لرئ.
تاسې کولی شئ خپل  Aspenکارت وکاروئ:
•کولی شئ د پرچون لېږدون لپاره هغو دکانونو کې چې د ویزه نښه ولري ،د خپل شته بیالنس
اندازې پورې پیسې ورکړئ
•خپل پاتې بیالنس د صرافۍ اتومات ماشین کې چې د پیسو ماشین هم بلل کېږي معلوم کړئ
•د پیسو ماشین څخه پیسې وباسئ ،تر  £200پاوڼده پورې خو پام مو وي چې د پیسو ځینې
ماشینونو کې د دې په بدل کې باید لګښت پرې کړئ
•ویزه اسانتیا لرونکو دوکانونو کې د یو څه پېرېدلو سره خپلې پیسې بېرته واخلئ
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خو بیا هم ،که تاسې د برخه  4مالتړ ناکامه پناه غوښتونکي یاست ،تاسې د پیسو ماشین څخه پیسې
نشئ وېستلی یا له دوکان څخه خپلې پیسې بېرته نشئ اخیستلی.
څومره ژر چې امکان ولري کډوالو مرستې سره په  0808 8010 503اړیکه ونیسې که چېرې:
•هغه تادیه چې تاسې يي تمه درلودۍ نه وي رسېدلې ،یا غلط مقدار مو ترالسه کړی وي
•ستاسې کارت ورک ،خراب یا غال شي (د فسخه کولو او نوی ترالسه کولو لپاره)

اضافي تاديي
که فکر کوئ د اضافي تاديي مستحق یاست ،کډوالو مرستې سره په  0808 8010 503اړیکه
ونیسئ .الندې معلومات هغه قضيي چې پر اساس يي کېدای شي تاسې يي وړتیا ولرئ تشریح کوي:
•امېدوارۍ
•که تاسې امېدواره یاست د خپل امېدوارۍ په جریان کې په اوونۍ کې  3پاونډه اضافه پیسې
ترالسه کولو مستحق یاست .تاسې همداراز د مور  300پاونډه غوښتنه کولی شئ تر څو د
ماشوم لپاره پرې څېزونه واخلئ.
•تاسې باید د ماشوم له پیدا کېدو څخه  8اوونۍ وړاندې او تر پیدا کېدو  6اوونۍ وروسته د
دغو پیسو غوښتنه وکړئ .ماشوم پیدا کېدو څخه وړاندې يي غوښتنه کولو لپاره ،تاسې باید
کډوالو مرستې ته خپل اصلي  MATB1سند یا د خپلې امېدوارۍ نور شواهد وښایاست .که
ستاسې ماشوم له انګستان څخه بهر پیدا شوی وي او له  3میاشتو څخه لږ عمر ولري یا
نورو استثنايي قضیو کې يي هم غوښتنه کولی شئ .دغه صورت کې باید د ماشوم د زېږېدنې
اصلي سند وړاندې کړئ.
•ستاسې عادي مالتړ کې د ماشوم لګښت شاملولو لپاره تاسې باید د ماشوم د زېږېدنې اصلي
سند د زېږېدنې  6اوونیو کې دننه وړاندې کړئ.
•کله چې ستاسې ماشوم  1کال څخه لږ عمر ولري ،تاسې به خپل عادي تاديي سره
 5پاونډه او هر هغه ماشوم چې عمر يي  1څخه  3پورې وي په سره  3پاونډه اضافي
پیسې ترالسه کړئ.
•استثنايي حاالت:
•که تاسې استثنايي حاالت لرئ کوم چې د ستر لګښت چې ستاسې مالتړ له کچې څخه لوړه
وي المل ګرځي ،تاسې د اضافي تاديي مستحق یاست .د مثال په توګه ،که چېرې تاسې باید
روغتیايي مالقات وخت لپاره اوږد سفر وکړئ (دې لپاره باید
سفر څخه مخکې غوښتنه وشي) ،یا خپل روغتیايي حالت له امله
ځانګړو خوړو ته اړتیا ولري.

28

 6برخه

ادامه ورکول

کله چې ستاسې د پناه ادعا (د کوم استیناف په ګډون) په اړه پرېکړه وشي ،تاسې به نور د کورنیو
چارو وزارت مالي مالتړ مستحق نه یاست .دغه صورت کې ،تاسې ته به خبرداری درکړل شي
چې مالي مالتړ مو پای ته رسېږي او دا چې تاسې باید جال استوګنځای پرېږدئ .دا چې راتلونکې
کې باید څه وکړئ په دې چې ایا ستاسې د پناه ادعا بریالی و که نه اړه لري .کډوالو مرسته به
پرېکړې ترالسه کولو څخه وروسته تاسې سره اړیکه ونیسي او راتلونکو اقداماتو اړوند تاسې ته
مشوره درکړي.
استوګنځای پرېښودلو څخه وړاندې ،لطفا ً ډاډه شئ چې ستاسې ټول شخصي توکي راټول شوي،
استوګنځای پاک ا وصفا دی او ستاسې شخصي توکي له تاسې نه پاتې کېږي.

بریالي ادعاوې
که تاسې ته انګلستان کې د پاتې کېدو اجازه درکړل شي  -د کډوالۍ حالت ،اختیاري پاتې کېدل یا
بشري خوندیتوب له الرې ،له هغې وورسته تاسې د کار کولو ،اصلي ګټې ادعا ،او شخصي کور لټون
مستحق کېږئ ،او دغو برخو کې به د انګلستان نورو اوسېدونکو په څېر مرسته ترالسه کړئ .تاسې
به د استوګنې بایومتریک جواز ترالسه کړئ ،کوم چې د دې ښودلو لپاره چې تاسې يي وړ یاست
کارول کېږي.
د پناه مالتړ ته ستاسې وړوالی د پاتې کېدو جواز له نېټې څخه  28ورځې وروسته پای ته رسېږي.
تاسې به یو لیک چې ستاسې د مالي مالتړ پای ته رسېدو کره نېټه به په کې ښودل شوی وي واستول
شي .دا ډېره مهمه ده چې تاسې د لیک ترالسه کولو وروسته څومره ژر چې امکان لري خپل
راتلونکی لپاره ترتیبات ونیسئ ،ځکه چې له پناه مالتړ څخه وتل وخت نیسي .کورنیو چارو وزارت
ستاسې مالتړ له  28ورځو څخه زیات نشي غځولی.
دنده ترالسه کول او د ادعا ګټې
تاسې باید د دندې او/یا ادعا ګټې وپلتئ .جاب سېنټر پلس ( )Jobcentre Plusدولتي دفتر دی
چې دغه برخه کې فعالیت کوي .کډوالو مرسته
تاسې سره دغه برخه کې مرسته کولی شي
او تاسې سره به جاب سېنټر پلس کې لومړۍ
مالقات وخت لپاره اړیکه نیولو کې مرسته
وکړي .مهمه ده چې څومره ژر چې امکان
لري ترسره يي کړئ.
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بدیل استوګنځای موندلی
تاسې باید بدیل استوګنځای پیدا کړئ .دا د کرايي استوګنځای ،ځای لرونکې دنده ،لیلیه ،اپارتمان یا
شریک کور کېدلی شي .همداراز کډوالو مرسته ،ستاسې سیمهییزې شورا د استوګنځای څانګه مشوره
او مرسته وړاندې کولی شي .که په ځانګړې توګه زیانمنېدونکي یاست یا ماشومان لرئ ،که چېرې
اړتیا ولرئ هغوی د بیا مېشتېدنې مسؤلیت هم لري.
بانکي حساب پرانیستل
تاسې باید بانکي حساب پرانیزئ (که له وړاندې څخه يي نه لرئ) تر څو د ګټو تاديي ترالسه کړئ او
خپلې کرايي تادیه کړئ .مختلف بانکونه د حساب پرانیستلو لپاره مختلفې پوښتنې کوي ،خو هغوی ټول
غواړي ستاسې د هویت شواهد لکه د استوګنې بایومتریک جواز وګورئ.

ناکامه ادعاوې
که ستاسې ادعا (د استیناف په ګډون) رد شوی وي تاسې څخه هیله کېږي چې د انګلستان
پرېښودو ترتیبات ونیسئ .د کورنیو چارو وزارت په خپله خوښه ستنېدو خدمت وړاندې کوي،
کوم چې تاسې سره مناسب ترتیباتو نیولو کې مرسته کولی شي .په دې اړه نورو معلوماتو لپاره
 www.gov.uk/return-home-voluntarilyڅخه لیدنه وکړئ یا په خپله خوښه ستنېدو خدمتونو
سره اړیکه ونیسئ.0300 004 0202 :
د انګلستان د کډوالو مرسته تاسې سره خپلې پرېکړې ترالسه کېدو څخه وروسته اړیکه نیسي او
راتلونکو اقداماتو اړوند ،په خپله خوښه بېرته ستنېدو معلومات او ګټې په ګډون ،معلومات درکوي.
که د ادعا پر مهال خپل کور کې له  18کلونو لږ عمر لرونکي ماشوم/ماشومه لرئ او ستاسې استیناف
رد شوی وي ،ستاسې د پناه مالتړ به په اتومات ډول ونه درول شي.
که خپل کور کې ماشومان نه لرئ ،د پناه مالتړ ته ستاسې وړوالی  21ورځې وروسته بندېږي .تاسې
به یو لیک چې په کې د استوګنځای خالي کولو کره نېټه ښودل شوی وي ترالسه کړئ .دا تاسې ته
همداراز د انګلستان پرېښودلو لپاره راتلونکو اقداماتو اړوند معلومات درکړي ،خو باور نه وکئ چې
 21ورځې کې به انګلستان پرېښودلی شئ .دغه ډول مالتړ «د برخه  4مالتړ» بلل کېږي او کېدای
شي ځېنو نورو حاالتو کې هم موجود وي ،کوم چې به هغه لیک کې چې تاسې يي ترالسه کوئ
موجود وي.
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بېړنۍ شمېرې:
بېړنۍ خدمتونه (اور/پولیس/امبوالنس)999 :
عادي پولیس101 :
عادي صحی خدمات111 :
د ګیس ملي شبکه:
انګلینډ ،سکاټلینډ او وېلز.0800 111 999 :
شمالي ایرلینډ.0800 002 001 :
د کډوالو مرسته:
وېب پاڼهwww.migranthelpuk.org :
تیلفون0808 8010 503 :
برېښناليکas@migranthelpuk.org :
ادرسMigrant Help:
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
کورنیو چارو وزارت:
د پناه غوښتنې او پناه مالتړ اړوند معلومات:
www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
د پناه مالتړ استیناف:
www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
قانوني مشاور موندل:
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
په خپله خوښه ستنېدو خدمت:
وېب پاڼهwww.gov.uk/return-home-voluntarily :
تیلفون0300 004 0202 :
خیریه ادارې:
د کډوالو اقدامwww.refugee-action.org.uk :
کډوالو کونسلwww.refugeecouncil.org.uk :
د پناه مالتړ د استیناف پروژهwww.asaproject.org :
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