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هدف این راهنما

این راهنما برای پناهجویانی تهیه شده است که در محل اسکان پناهجویان سکونت 
دارند و حاوی اطالعات مهمی درباره موارد زیر است:

فرهنگ، ارزش ها و قوانین بریتانیا	 

خدمات بهداشتی و رفاهی	 

برخورداری از امنیت و حمایت	 

لطفاً این کتابچه را به دقت مطالعه کنید و اطالعات مهم را برای خود مشخص کنید. این کتابچه را در محلی امن 
نگهداری کنید تا بعداً بتوانید دوباره به آن رجوع کنید.

همچنین موارد زیر را نیز دریافت می کنید:
اطالعاتی درباره خدمات محلی، برای مثال سالمت، آموزش، راه های ارتباطی و خدمات پشتیبانی به زبانی که 	 

متوجه می شوید.

 	 )A Guide to Living in Asylum Accommodation( "کتابچه "راهنمای زندگی در محل اسکان پناهجویان
که شامل اطالعاتی درباره زندگی در این مکان ها می باشد.

در صورتی که این کتابچه به شما داده نشد، از ارائه دهنده خدمات اسکان خود آن را درخواست کنید. همچنین، کتابچه 
آنالین در وب سایت وزارت کشور به آدرس زیر قابل دسترسی است: 

www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation

www.gov.uk/government/publications/asylum-support-UK-rights-and-expectations

http://www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
http://www.gov.uk/government/publications/asylum-support-UK-rights-and-expectations
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کدام سازمان ها در ارائه خدمات اسکان و پشتیبانی برای من مشارکت دارند؟

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

Migrant Help )راهنمای مهاجرین( مسئول ارائه مشاوره، گزارش مشکالت 
و تعیین واجد شرایط بودن متقاضیان )AIRE( 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، می بایست از طریق شماره رایگان 
503 8010 0808 با Migrant Help تماس بگیرید. خدمات مترجم نیز در 

دسترس است.

ارائه دهنده خدمات اسکان شما. وزارت کشور از شرکت های خصوصی برای 
ارائه خدمات اسکان به شما کمک می گیرد. هنگام نقل مکان یک مسئول اسکان 
 برای شما در نظر گرفته می شود که قادر خواهد بود به سواالت شما پاسخ دهد 

 و شما را به محل سکونت تان معرفی خواهد کرد و یک بسته معرفی محلی 
)local induction pack( شامل اطالعاتی از قبیل نحوه ثبت نام نزد یک 

پزشک عمومی )GP( و نقشه منطقه محلی در اختیارتان قرار خواهد داد.

مشخصات سازمان های ذکر شده در این راهنما در قسمت اطالعات تماس مفید موجود است. لطفاً توجه داشته باشید که 
ممکن است همه این سازمان ها خدمات مترجم ارائه ندهند و بعضی سازمان ها امکان ارائه خدمات در سراسر بریتانیا 

را ندارند. لطفاً جهت کسب اطالعات در خصوص سازمان های خاص منطقه ای، بسته های معرفی محلی خویش را 
مالحظه نمایید. 
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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 زبانی را که مایل هستید با 
آن صحبت می کنید و به دنبال آن آدرس وقوع مورد اضطراری را اعالم کنید، 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. )لطفاً توجه داشته باشید که خدمات 111 در 
ایرلند شمالی موجود نمی باشند(.

سوال دارید؟
به کتابچه های اطالعاتی و بسته معرفی خود مراجعه کنید	 

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

از طریق شماره 503 8010 0808 با Migrant Help تماس بگیرید	 
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 بخش 1: 
معرفی بریتانیا

قلمرو متحده پادشاهی )UK( با نام رسمی قلمرو متحده پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی شامل چهار کشور 

زیر است: انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی. گاهی اوقات به آن بریتانیا نیز گفته می شود.

 

انگلستان
۵۵ میلیونجمعیت: 
لندنپایتخت: 

انگلیسیزبان:

 

 

 

بریتانیا
۶۶ میلیونجمعیت:

 انگلیسیزبان اصلی: 
اسکاتلند

۴�۵ میلیونجمعیت:
ادینبراپایتخت:

زبان ھای رسمی:  

ولز
۳ میلیونجمعیت:
کاردیفپایتخت:

زبان ھای رسمی:  
انگلیسی و ولزی

ایرلند 
شمالی

۹�۱ میلیون جمعیت:
بلفاستپایتخت:

زبان ھای رسمی:  
انگلیسی، ایرلندی واسکاتلندی 

اولستر

انگلیسی، اسکاتلندی و
گالیک اسکاتلندی
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قلمرو متحده پادشاهی )UK( )بریتانیا( یک نظام سلطنتی مشروطه )constitutional monarchy( و دموکراسی 
پارلمانی است. بدین معنی که ملکه )هم اکنون ملکه الیزابت دوم( رئیس دولت است، ولی قدرت در اختیار دموکراسی 

پارلمانی انتخاب شده با رأی مردم است. نخست وزیر دولت را اداره می کند. دولت معموالً توسط بزرگترین حزب 
سیاسی که از طریق انتخابات آزادانه و عادالنه برگزیده می شود، تشکیل می گردد.

همچنین اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دولت مستقل دارند و علیرغم تفاوت در مسئولیت های خود، به طور معمول 
مسئولیت مسائلی از قبیل بهداشت و درمان و آموزش را بر عهده دارند. دولت اسکاتلند و ایرلند شمالی همچنین 

مسئولیت برقراری نظم در جامعه را نیز بر عهده دارند.

همچنین مقامات محلی که تحت عنوان شوراها نیز شناخته می شوند، مسئولیت خدمات عمومی و رفاهی در مناطق 
محلی را بر عهده دارند. آنها توسط مردم محلی انتخاب می شوند. خدماتی که به طور معمول شوراها ارائه می دهند: 

خدمات مسکن	 

آموزش و مدارس	 

مراقبت اجتماعی	 

خدمات محیط زیست	 

استقرار سطل های زباله، جمع آوری و بازیافت زباله ها	 

کتابخانه ها	 

خدمات تفریحی	 

خیابان ها و پارکینگ	 

امور رفاهی و مزایا	 

بهداشت عمومی	 

خدمات محلی که ارائه می شوند و نهادهای ارائه دهنده آنها بسته به محل زندگی شما متفاوت خواهند بود. بسته معرفی 
محلی شما، خدماتی را که توسط مقامات محلی در محل زندگی شما ارائه می شوند، معرفی خواهد کرد.

مراقبت های بهداشتی درمانی توسط خدمات ملی سالمت )National Health Service( یا NHS که شامل 
مجموعه ای از سازمان های جداگانه است، ارائه می شوند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره مراقبت های درمانی در 

بریتانیا به بخش 3 مراجعه نمایید.
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فرهنگ، ارزش ها و دین

مطابق با حقوق و آزادی های مشروط در قانون، در بریتانیا ما در ارزش های زیر مشترک هستیم:

احترام و اطاعت از قانون	 

احترام به حقوق دیگران، شامل حق اظهار عقاید آنها	 

رفتار منصفانه با دیگران.	 

آزادی کالم و بیان در قوانین بریتانیا برای حفظ این حقوق اساسی مورد حمایت قرار گرفته اند. با این حال نباید این 
آزادی دستاویزی برای آزار و اذیت دیگران و گسترش نفرت باشد.

مطابق با این ارزش های مشترک، تبعیض علیه افراد و رفتار نامناسب با آنها به دلیل خصوصیات ذاتی مانند موارد 
زیر امری خالف قانون به شمار می رود:

نژاد: بریتانیا مفتخر است که پذیرای طیف گسترده ای از فرهنگ ها و نژادها می باشد. بعضی مناطق بریتانیا 	 
بخصوص شهرهای بزرگتر تنوع نژادی بیشتری نسبت به مناطق دیگر دارند.

دین و اعتقاد: همه افراد می توانند به اصول اعتقادی خود پایبند باشند و مناسک و آئین های مذهبی خود را بجا 	 
بیاورند، مادامی که به اعتقادات دیگران احترام بگذارند و با قوانین بریتانیا مغایرت نداشته باشند. محل های عبادت 

مانند کلیساها، مساجد و کنیسه ها در بسیاری از شهرک ها و شهرها وجود دارند.

جنسیت: زنان و مردان از حقوقی برابر برخوردارند و باید به طور یکسان با آنها رفتار شود. تساوی حقوق زن و 	 
مرد یکی از مبانی اصلی فرهنگ بریتانیا است.

گرایش جنسی: روابط با همجنس در بریتانیا بالمانع و مجاز است و همچنین در قانون از آن حمایت می شود. 	 
زوج های همجنس می توانند با هم ازدواج کنند و همچنین اتحاد مدنی )civil partnership( داشته باشند.

تغییر جنسیت: افراد از این حق قانونی برخوردارند که تغییر جنسیت دهند و با جنسیتی که تمایل دارند مورد 	 
پذیرش و حمایت قرار گیرند.

سن: بدرفتاری با افراد بواسطه سن کم یا کهنسالی آنها، غیرقابل قبول است.	 

معلولیت: در بریتانیا انتظار می رود سازمان ها هماهنگی های معمول برای آسایش افراد معلول را درنظر بگیرند 	 
)اعمال تغییرات برای کمک کردن به عبور از موانعی مانند دست اندازها یا ترجمه به زبان اشاره( و حمل نقل 

عمومی نیز با تخفیف و یا به صورت رایگان است.

قیافه، تفکر و رفتار هر شخص ممکن است وابسته به 
یک یا چندین خصوصیت ذاتی وی باشد و باید به آن 
احترام گذاشته شود: برای مثال، نحوه لباس پوشیدن 
هر شخص ممکن است تابع تعلیمات دینی وی باشد. 
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قانون و جرم

در بریتانیا همه از حمایت قانون برخوردار هستند. کسانی که از قانون تبعیت نمی کنند، توسط سیستم دادرسی کیفری 
تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند، جریمه می شوند و یا راهی زندان می گردند. برخی فعالیت های خاص که در سایر 
کشورها مجاز هستند، ممکن است در بریتانیا قابل پذیرش نباشند و این مسئولیت شماست که از قوانین تبعیت کنید. به 
همین ترتیب، برخی فعالیت های خاص که ممکن است در سایر کشور ها غیرمجاز باشند، در بریتانیا قانونی می باشند. 
همچنین برخی قوانین در کشورهای انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی متفاوت می باشند که تفاوت های اصلی در 

مطالب بسته معرفی محلی مشخص شده اند.

پلیس
وجود پلیس برای راهنمایی، کمک و محافظت از شماست. در صورتی که قربانی یک 
جنایت هستید و یا شاهد رخ دادن یک جرم هستید، یا چنانچه نیازمند راهنمایی معمول 
هستید، برای مثال، زمانی که گم می شوید، نباید از نزدیک شدن یا تماس با پلیس ابایی 

داشته باشید. شما می توانید به روش های زیر با پلیس تماس بگیرید:

تماس با شماره 999 در موارد اضطراری	 

مراجعه به ایستگاه   پلیس محلی خود یا تماس با آنها	 

و یا اینکه می توانید جرم را از طریق سرویس Crime Stoppers به صورت 	 
ناشناس گزارش دهید. Crime Stoppers یک موسسه خیریه مستقل است که 

به شما کمک می کند که به صورت 100 درصد ناشناس برای توقف جرم صحبت 
کنید. اطالعات تماس آنها در قسمت اطالعات تماس مفید موجود است.

در صورتی که بازداشت شوید، معموالً شما را به ایستگاه  های پلیس خواهند برد. پلیس موظف است به زبانی که متوجه 
می شوید، حقوق تان را برای شما بیان کند. این حقوق شامل موارد زیر است:

مشاوره حقوقی رایگان	 

مطلع کردن دیگران از بازداشت خود	 

دریافت کمک پزشکی در صورت بیمار بودن	 

درخواست یک فرد بالغ بزرگسال سالم برای حضور در ایستگاه  های پلیس در زمان حضور شما در صورتی که 	 
آسیب پذیر می باشید.
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تأیید سن:
برای خرید برخی محصوالت خاص در بریتانیا باید ثابت کنید که باالی سن 

خاصی، معموالً 18 سال هستید. این محصوالت شامل سیگار و الکل هستند. 
با ارائه یک مدرک رسمی مانند پاسپورت، کارت ملی شناسایی یا گواهینامه 

رانندگی، می توانید سن خود را اثبات کنید.

الکل:
الکل فقط در مکان های مجاز به فروش می رسد. در صورتی که مایل به خرید 
الکل هستید، سن شما باید باالتر از 18 سال باشد. خرید الکل برای افراد زیر 

18 سال جرم محسوب می شود. مست بودن و ایجاد بی نظمی در مکان عمومی 
جرم محسوب می شود. در بعضی شهرک ها و شهرها نوشیدن الکل در مکان های 

عمومی جرم به شمار می آید.

استعمال دخانیات:
برای خرید سیگار و سایر محصوالت دخانی مانند سیگار الکترونیکی و 

سیگارهای بلند، فرد باید باالی 18 سال سن داشته باشد. استعمال دخانیات 
در مکان های عمومی )مانند رستوران ها، فروشگاه ها، حمل ونقل عمومی و 

بیمارستان ها( جرم محسوب می شود. در صورت استعمال دخانیات در مکان های 
عمومی ممکن است جریمه شوید. چنانچه برای استعمال دخانیات در یک مکان 

خاص مطمئن نیستید، اطراف خود را از لحاظ وجود عالمت ها و هشدارها 
بررسی کنید.

مواد مخدر:
مصرف مواد مخدر می تواند به سالمتی شما آسیب برساند و حتی منجر به مرگ 

شود. فرآوری، توزیع یا مشارکت در تولید مواد مخدر و داروهای نامتعارف 
 غیرقانونی است. مواد روانگردانی که به عنوان "نئشگی قانونی" 

)legal highs( شناخته می شوند، نیز بسیار خطرناک هستند و در صورت 
توزیع یا در اختیار داشتن آنها مرتکب امری خالف قانون شده اید.

رفتارهای افراط گرایی:
چنانچه رفتاری را مشاهده کنید که باعث نگرانی شما شود، مانند فعالیت های احتمالی مرتبط با تروریست می توانید با 

 پلیس تماس بگیرید. نگران نباشید، معطل نکنید، بالفاصله تماس بگیرید. 
فعالیت های مشکوک را به صورت محرمانه با این شماره به پلیس گزارش دهید 321 789 0800 یا به سایت زیر 

.www.gov.uk/ACT .مراجعه نمایید

https://act.campaign.gov.uk/
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رضایت برای رابطه جنسی:
سن رضایت برای برقراری رابطه جنسی در بریتانیا از 16 سالگی می باشد. این حداقل سن کافی قانونی یک فرد برای 

رضایت در اقدام به رابطه و فعالیت جنسی است. رضایت پسران و دختران زیر سال 16 در یک رابطه و فعالیت 
جنسی از نظر قانونی مجاز نمی باشد. هر نوع فعالیتی از این دست با این قبیل افراد از لحاظ قانونی یک جرم جدی و 

مصداق تجاوز جنسی است.

رفتار ضد اجتماعی:
رفتار ضد اجتماعی شامل طیف گسترده ای از فعالیت های غیر قابل قبول است که باعث آزار یک فرد یا جامعه و 

یا محیط اطراف او شود. این امر ممکن است رفتاری از سوی فردی دیگر باشد که باعث شکل گیری احساس ترس، 
نگرانی و یا اضطراب شما شود. همچنین شامل ترس از جرم یا نگرانی برای امنیت عمومی، اختالل نظم عمومی یا 

مزاحمت عمومی می شود.

این امر همچنین شامل آزار و اذیت، سروصدای بیش از حد و رفتارهای تهدیدآمیز می شود. هر فردی که چنین 
رفتارهایی بروز دهد، ممکن تحویل پلیس داده شود. آن دسته افراد قانون شکنی که تحت نظر وزارت کشور اسکان 

یافته اند، ممکن است حق اسکان و حمایت خود از طرف وزارت کشور را از دست بدهند.

فعالیت های زیر نمونه هایی از جرم های مخل نظم عمومی به شمار می روند:

انداختن آشغال	 

تکدی گری	 

نزاع	 

رفتارهای تهدید کننده یا توهین آمیز	 

حمل سالح	 

شایعه پراکنی	 

آب دهان انداختن	 

بکار بردن لحن نامناسب و تهاجمی	 

در صورتی که با مشکالت مربوط به رفتار ضداجتماعی یا نگرانی درباره آن یا سایر مسائل مرتبط با امنیت اجتماعی 
مواجه هستید، باید با پلیس محلی خود تماس بگیرید یا به شماره پلیس رسیدگی به موارد غیراضطراری 101 زنگ 

بزنید. در موارد اضطراری همیشه با 999 تماس بگیرید.
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جرایم ناشی از نفرت

جرم ناشی از نفرت چیست؟
جرم ناشی از نفرت )hate crime( جرم مرتکب شده علیه یک شخص یا اموال است که با انگیزه خشم یا تنفر نسبت 
به یک گروه مشخص صورت گرفته است. این ممکن است به دلیل خصوصیت ذاتی صورت گرفته باشد. ارتکاب جرم 

ناشی از نفرت خود یک جرم تلقی می شود.

جرایم ناشی از نفرت متنوع هستند و شامل موارد زیر می باشند:

حمله فیزیکی	 

آسیب به اموال مانند تخریب و آتش زدن.	 

رفتار تهدید کننده و وحشت آفرین	 

پوستر ، بروشور و نامه اهانت آمیز	 

خشونت کالمی	 

خشونت و قلدری در فضای مجازی	 

قتل عمد	 

اگر یک حادثه یا جنایت ناشی از نفرت را تجربه کردید یا شاهد وقوع آن بودید، می توانید آن را به پلیس گزارش دهید. 
.www.gov.uk/report-hate-crime اطالعات گزارش  یک جرم ناشی از نفرت در سایت زیر قابل مشاهده است

روش دیگر گزارش یک جرم ناشی از نفرت مراجعه به سایت زیر است:

 www.stophateuk.org، بسته به موقعیت شما	 

 www.report-it.org.uk/scotland در اسکاتلند	 

  www.galop.org.uk/hatecrime برای گزارش یک جرم ناشی از نفرت علیه شخصی که همجنس باز زن، 	 
 همجنس باز مرد، دوجنسه یا تراجنسیتی )LGBT( است

 Victim Support چنانچه شما قربانی یا تحت تأثیر یک جرم ناشی از نفرت واقع شدید، از طرف سرویس 
)حمایت از قربانیان( حمایت عملی و عاطفی می شوید. Victim Support )VS( یک موسسه خیریه مستقل 

مخصوص حمایت از قربانیان این قبیل جرایم است. اطالعات تماس آنها در قسمت اطالعات تماس مفید موجود است. 

http://www.gov.uk/report-hate-crime
http://www.stophateuk.org
http://www.report-it.org.uk/scotland
http://www.galop.org.uk/hatecrime
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 بخش 2: 
اطالعات مفید 

پول
واحد پول رایج در بریتانیا پوند استرلینگ )£( است. در بیشتر مکان ها پول نقد 
پذیرفته می شود، اما استفاده از دبیت کارت و کارت اعتباری برای خرید کاالها 
و خدمات روز به روز متداول تر می شود. پول نقد به صورت سکه های 1 پنی، 

2 پنی، 5 پنی، 10 پنی، 20 پنی، 50 پنی، 1 پوندی و 2 پوندی و همچنین 
 اسکناس های 5 پوندی، 10 پوندی، 20 پوندی و 50 پوندی موجود می باشد.

هر 1 پوند معادل 100 پنی یا پنس است.

فروشگاه ها
سوپرمارکت های فراوانی برای خرید مایحتاج شما موجود است. ساعات کاری آنها متفاوت است 

و سوپرمارکت های بزرگتر اغلب ارزانتر از سوپرمارکت های کوچک محلی هستند که ساعات 
بیشتر باز هستند. شما معموالً باید برای کیسه های دستی پول پرداخت کنید، بنابراین استفاده مجدد 

از آنها ایده خوبی بنظر می رسد. 

حمل ونقل عمومی
برای بسیاری از خدمات قطار شما باید از قبل مسافرت بلیط تهیه کنید، سفر بدون بلیط ممکن است باعث جریمه شما 

شود. چنانچه بلیط ها پیش خرید شوند، بهای کمتری برای آنها پرداخت می کنید. زمان و قیمت بلیط ها در مناطق مختلف 
بریتانیا متفاوت می باشند. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به ایستگاه  قطار محلی و یا وب سایت راه آهن ملی به 

.www.nationalrail.co.uk :آدرس زیر مراجعه نمایید

به جای قطار می توانید از اتوبوس وی ای پی/مبله )coach( نیز استفاده کنید. سفر با اتوبوس وی ای پی/مبله معموالً 
ارزانتر است، اما ممکن است زمان بیشتری برای رسیدن به مقصد صرف کنید. برای پیدا کردن نزدیک ترین ایستگاه 

اتوبوس و مسیرهای حرکت آنها می توانید به وب سایت زیر مراجعه کنید: www.nationalexpress.co.uk یا 
.www.megabus.co.uk

در صورت مسافرت با اتوبوس محلی، هنگام سوار شدن با اعالم مقصد خود به راننده، بهای سفر را پرداخت می کنید 
و می توانید بهای بلیط برگشت را هم بپردازید، که البته چنین چیزی درباره اتوبوس های شهر لندن صدق نمی کند. 

اطالعات حمل ونقل در لندن در وب سایت www.tfl.gov.uk قابل مشاهده است. برنامه زمانی حرکت اتوبوس ها در 
اکثر ایستگاه های اتوبوس موجود است.

بسته به محل زندگی شما خدمات حمل ونقل توسط شرکت های مختلفی ارائه 
می شود و هر شرکت شرایط متفاوتی برای استفاده شما از خدمات و نحوه 

پرداخت بهای خدمات ارائه می دهد. با خرید کارت سفر یا بلیط سفر گروهی که 
امکان سفر گروه یا چندین سفر در روز را فراهم می کند، می توانید بهای کمتری 

پرداخت کنید. ممکن است به دلیل معلولیت یا کهن سالی واجد شرایط بلیط 
رایگان یا با تخفیف ویژه باشید. این واجد شرایطی ممکن است بسته به منطقه 

شما متفاوت باشد.

www.nationalrail.co.uk
www.nationalexpress.co.uk
http://www.megabus.co.uk
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برای کسب اطالعات بیشتر درباره حمل ونقل و اطالعات بلیط می توانید از راننده یا دفتر بلیط فروشی درخواست 
راهنمایی کنید. اگر نیازمندی های خاصی در ناحیه زندگی شما وجود دارد، بسته معرفی محلی خود را بررسی کنید. 

راهنمای مهاجرین )Migrant Help( ممکن است بتواند مشورت ها و اطالعات بیشتری به شما ارائه دهد.

آموزش و پرورش

همه کودکان 5 تا 16 ساله )5 تا 18 ساله در انگلستان( باید به صورت تمام وقت آموزش ببینند. این وظیفه و مسئولیت 
والدین یا سرپرستان است که مطمئن شوند فرزندانشان به مدرسه می روند. چنانچه اجازه تحصیل به فرزندتان ندهید، 

ممکن است تحت تعقیب قانونی قرار بگیرید. معموالً ابتدا از طرف شورای محلی هشدار و پیشنهاد کمک به شما ارائه 
می شود. 

چگونه می توانم فرزندم را در مدرسه ثبت نام کنم؟
مسئول اسکان مشاوره الزم برای ثبت نام فرزند شما در مدرسه را ارائه می دهد. ممکن 

است مدرسه ای که برای شما در نظر گرفته می شود نزدیک ترین مدرسه به محل اقامت شما 
نباشد. در صورتی که خدمات پشتیبانی و اسکان از وزارت کشور دریافت می کنید، معموالً 

وعده های غذایی رایگان نیز در مدرسه برای فرزند شما در نظر گرفته می شود. در رابطه با 
این موضوع و هماهنگی های ایاب و ذهاب و یونیفرم مخصوص مدرسه با مسئولین مدرسه 

صحبت کنید چرا که ممکن است مدرسه قادر باشد در این موارد نیز به شما کمک کند. 
هنگام ثبت نام فرزند خود در مدرسه هر نیازهای دیگری که ممکن است فرزندتان داشته 

باشند را به مدرسه اطالع بدهید.

آموزش بزرگ ساالن:
خدمات تحصیالت بزرگساالن به طور خودکار برای پناهجویان در دسترس نمی باشند، با این حال، تعداد زیادی 

کالج های آموزشی و موسسات خیریه فرصت های آموزشی برای مثال برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی برای 
غیر انگلیسی زبانان )ESOL( ارائه می دهند. 

در ولز، ESOL و سایر دوره های مهارتی اساسی به صورت رایگان در سطوح پایین ارائه می شوند و در 	 
کالج های محلی و از طریق برخی گروه های خیریه قابل دسترسی می باشند. در کاردیف، سوانزی و رکسهام، 

ثبت نام از طریق مرکز REACH صورت می گیرد. همچنین ممکن است فرصت یادگیری زبان ولزی را نیز 
داشته باشید. 

در اسکاتلند، Scottish Funding Council )شورای حمایت مالی اسکاتلند( هزینه های تحصیل پناهجویانی که 	 
به صورت پاره وقت یا در دوره های آموزشی غیرپیشرفته کالج شرکت می کنند را حذف کرده است. 

 در سایر مناطق، قوانین و شرایط محلی را بررسی کنید. در غیر اینصورت، چنانچه تقاضای پناهندگی شما پس 	 
از 6 ماه به نتیجه نرسد و تقصیری متوجه شما نباشد، 50 درصد هزینه های شرکت در دوره های آموزشی 

ESOL به شما تعلق خواهد گرفت. 
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تحصیالت تکمیلی:
چنانچه از شرایط آکادمیک الزم برخوردار باشید، ممکن است بتوانید در مقاطع باالتر 

نیز به تحصیل بپردازید. برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر الزم است سطح زبان 
انگلیسی شما در حد مناسب باشد و این توانایی از طریق آزمون سیستم جهانی ارزیابی 

زبان انگلیسی )IELTS( مورد سنجش قرار می گیرد. با این حال، می بایست از استطاعت 
مالی کافی برخوردار باشید یا بورسیه دریافت کنید، زیرا واجد شرایط دریافت کمک 

هزینه دانشجویی محسوب نخواهید شد. اطالعات مستقل در خصوص دسترسی به خدمات 
 تحصیالت تکمیلی در وب سایت زیر ارائه شده است:

www.refugeesupportnetwork.org/pages/25-access-to-higher-
 .education

کار و خدمات داوطلبانه

آیا حق کار کردن دارم؟
تا زمانی که کارت ARC یا فرم Bail 201 شما آماده نشود، اجازه کار کردن نخواهید داشت. به همین ترتیب امکان 

راه اندازی کسب و کار برای خود را نیز نخواهید داشت. چنانچه تقاضای پناهندگی بدون این که عذری متوجه شما 
باشد پس از 12 ماه به نتیجه نرسیده باشد، شما می توانید درخواست مجوز کار خود را به تیم رسیدگی به پرونده 

پناهجویی UKVI مسئول پرونده خود ارائه دهید. در صورت موافقت آنها، تنها امکان درخواست برای مشاغلی که 
www.gov.uk/guidance/ :در لیست مشاغل دارای کمبود نیرو در وب سایت زیر ارائه می شود را خواهید داشت

immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list. چنانکه مشخص 
شود به صورت غیرقانونی کار می کنید، ممکن است شما و کارفرما تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید. در زمان 

رسیدگی به تقاضای پناهندگی شما در هیچ زمانی امکان اشتغال به صورت کارفرما یا انجام کارهای بدون مزد را 
نخواهید داشت.

آیا می توانم در فعالیت های داوطلبانه مشارکت داشته باشم؟
وزارت کشور شما را تشویق می کند به انجام فعالیت های داوطلبانه در سازمان های خیریه یا سازمان های دولتی 
بپردازید. فعالیت های داوطلبانه فرصت های ارزشمندی برای آشنایی و همکاری با افراد در جامعه محلی فراهم 

 می آورند. نکته حائز اهمیت این است که برای انجام فعالیت های داوطلبانه هیچ تعهد قراردادی در میان نباشد 
)برای مثال لزوم کار کردن برای چند ساعت خاص(، حقوق خاصی برای فرد در نظر گرفته نشود و شخص هیچ 

دستمزدی به جز هزینه هایی که در حین انجام این فعالیت ها متقبل می شود دریافت نکند. 

http://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list
http://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list
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مشاوره حقوقی
احتماالً مایل هستید خدمات مشاوره حقوقی یا وکالت در رابطه با پرونده تقاضای 

پناهندگی خود دریافت کنید. همچنین ممکن است که نیاز به کمک حقوقی در 
رابطه با سایر مسائل داشته باشید. 

سرویس Legal Aid )معاضدت قضایی( کمک می کند هزینه های مشاوره 
حقوقی، میانجیگری و و برخورداری از وکیل در دادگاه های عمومی یا 

اختصاصی )tribunal( را پرداخت نمایید. منابع مالی مربوط به این سرویس 
توسط دولت پرداخت می شود و هزینه های Legal Aid مستقیماً به ارائه دهنده 

خدمات مشاوره پرداخت می شود. هرچند این هزینه ها از طریق منابع دولتی 
پرداخت می شوند، ارائه دهندگان Legal Aid به طور کامل مستقل از وزارت 

کشور عمل می کنند. در صورتی که از خدمات Legal Aid استفاده کنید، نیازی 
به پرداخت هزینه های آن نخواهید داشت. 

اینگونه نیست که تمامی پرونده های حقوقی شرایط دریافت Legal Aid را داشته 
باشند و ممکن است در این خصوص نیاز به راهنمایی داشته باشید. با این حال، 

زمانی که خدمات حمایتی پناهجویی را دریافت می کنید، کماکان واجد شرایط 
دریافت Legal Aid خواهید بود مشروط به اینکه پرونده شما از شرایط الزم 

برخوردار باشد.

www.righttoremain.org.uk/toolkit یک راهنمای مستقل است. و برایتان 
توضیح می دهد که چه انتظاراتی از وکیل و سیستم رسیدگی به تقاضای پناهندگی 
خود داشته باشید، چارچوب کلی سیستم قضایی را به شما معرفی می کند و حقوق 

و اختیارات شما در هر مرحله را برایتان توضیح می دهد. این مطالب به زبان های 
مختلف در دسترس می باشند.

 :Legal Aid یافتن یک مشاور حقوقی
Law Centres Network: www.lawcentres.org.uk. مراکز 	 

خدمات محلی در سراسر بریتانیا که خدمات Legal Aid در رابطه با 
مسائل مختلف از قبیل پناهجویی، مهاجرت، رفاه و محل سکونت ارائه 

می دهند. 

 	www.lawworks.org.uk/legal- :یافتن یک مرکز مشاوره حقوقی محلی
 .advice-individuals/find-legal-advice-clinic-near-you

 	 www.gov.uk/find-a-legal-adviser :یافتن یک مشاور حقوقی
www.lawsociety.org.uk/for-the-public/using-a- یا در

 .solicitor/find-a-solicitor/

منطقه زمانی یا تغییر ساعت تابستانی
منطقه زمانی بریتانیا، ساعت متوسط گرینویچ )GMT( در ماه های زمستان و 
GMT +1 )که ساعت تابستانی بریتانیا یا BST نیز نامیده می شود( در طول 

تابستان است. برای بهره برداری بهتر از ساعات روزانه، بریتانیا )و سایر 
کشورهای اروپایی( در اواخر ماه مارس ساعت ها را یک ساعت به جلو می کشند 

و سپس در اواخر اکتبر آن را به عقب بر می گردانند.

http://www.lawworks.org.uk/legal-advice-individuals/find-legal-advice-clinic-near-you
http://www.lawworks.org.uk/legal-advice-individuals/find-legal-advice-clinic-near-you
http://www.lawsociety.org.uk/for-the-public/using-a-solicitor/find-a-solicitor/
http://www.lawsociety.org.uk/for-the-public/using-a-solicitor/find-a-solicitor/
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تعطیالت پایان هفته و تعطیالت بانکی
تعطیالت پایان هفته بریتانیا در روزهای شنبه و یکشنبه است و بیشتر ادارات 

در این دو روز تعطیل هستند. بانک ها و دفاتر پستی معموالً از روزهای دوشنبه 
تا جمعه باز هستند، روزهای شنبه صبح ها کار می کنند اما بعدازظهر روز شنبه 

و صبح و بعدازظهر روز یکشنبه تعطیل می باشند. با این حال، فروشگاه ها و 
رستوران ها در روز شنبه و بیشتر ساعات یکشنبه باز هستند.

چندین تعطیالت عمومی که تحت عنوان تعطیالت بانکی نیز شناخته می شوند 
در طول سال وجود دارد. برخی از این تعطیالت مربوط به سراسر بریتانیا 
هستند در حالی که برخی دیگر به انگلستان و ولز، اسکاتلند یا ایرلند شمالی 

مربوط می شوند. مدارس و اغلب کسب و کارها در این روزها تعطیل هستند، 
در حالیکه فروشگاه ها، رستوران ها و مراکز تفریحی معموالً باز و فعال هستند. 

Migrant Help که ارائه دهنده محل اسکان خدمات اضطراری شما می باشد، در 
تمام طول سال و در 24 ساعت شبانه روز آماده ارائه خدمات به شما است.

دسترسی به اینترنت
روش های زیادی برای دسترسی به اینترنت در بریتانیا وجود دارد. اغلب شهرها 
و شهرک ها تحت پوشش شبکه دیتای 4G هستند، بنابراین چنانچه گوشی هوشمند 

دارید استفاده از این خدمات هزینه زیادی به دنبال خواهد داشت و الزم است 
اطمینان حاصل کنید مصرف دیتای خود را تحت نظر دارید و هزینه های مربوطه 

را از اپراتور خدمات جویا می شوید. Wi-Fi عمومی نیز روز به روز بیشتر و 
بیشتر در بریتانیا متداول می شود. همچنین می توانید در کتابخانه ها به صورت 

رایگان و یا از طریق مراجعه به کافی نت ها نیز به اینترنت دسترسی پیدا کنید. 
هزینه کار با کامپیوتر در کافی نت معموالً به مدت زمان استفاده شما بستگی دارد.

تلفن های همراه و تلفن های عمومی
قیمت های تلفن های همراه نیز متفاوت است، اما گوشی ساده معموالً با قیمت ارزان 
10 پوند عرضه می شود. گوشی های هوشمند که قابلیت دسترسی به اینترنت دارند 

بسیار گران قیمت تر هستند. شما می توانید هزینه های استفاده از تلفن همراه را به 
صورت شارژ اعتباری و یا قبض ماهانه پرداخت کنید که البته برای روش دوم 

نیاز به حساب بانکی خواهید داشت. شارژ سیم کارت های اعتباری را می توانید از 
طریق اکثر سوپرمارکت ها و دکه های روزنامه فروشی خریداری نمایید. برقراری 

تماس با خارج از بریتانیا و استفاده از اینترنت بیش از تعرفه تعیین شده هزینه 
بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

چنانچه به تلفن همراه یا تلفن ثابت دسترسی ندارید استفاده از تلفن عمومی روشی 
مناسب برای برقراری تماس است. هزینه مکالمه نیز به مسافت فیمابین و مدت 

زمان مکالمه بستگی خواهد داشت.
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مجوز تلویزیون
هر خانوار می بایست قبل از استفاده از تلویزیون یا سایر تجهیزات برای تماشا 

یا ضبط برنامه های تلویزیونی در ابتدا یک مجوز تلویزیون خریداری کنید. نباید 
انتظار داشته باشید که ارائه دهنده خدمات اسکان، تلویزیون در اختیار شما قرار 
دهد اما در صورت دسترسی به تلویزیون یا جهت تماشای برنامه های تلویزیونی 

آنالین الزم است یک مجوز تلویزیون خریداری نمایید. این امر در رابطه با 
تماشای برنامه های تلویزیونی در لپ تاپ ها یا دستگاه های موبایل پس از بخش 

اولیه آنها نیز صدق می کند. در صورت تماشای تلویزیون بدون خریداری مجوز 
ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید. به روش های زیر می توانید یک 

مجوز تلویزیون خریداری کنید:

مراجعه به دفتر پست محلی.	 

تماس با تلفن راهنمای مجوز تلویزیون طریق شماره 567 567 0845.	 

از www.gov.uk/tv-licence دیدن کنید.	 

کتابخانه ها
کتابخانه ها معموالً تحت نظر مقامات شورای محلی خدمات ارائه می دهند. در 
کتابخانه قادر خواهید بود کتاب یا مجله به صورت رایگان امانت بگیرید، از 

کامپیوتر استفاده کنید و ضمن دسترسی به منابع متعدد دیگر، به اینترنت وصل 
شوید. جهت عضویت در کتابخانه، معموالً به یک مدرک شناسایی و تأییدیه آدرس 
نیاز دارید. در برخی کتابخانه ها کالس های رایگان از قبیل آموزش زبان انگلیسی، 

نوشتن رزومه و مهارت های IT برگزار می شود و فعالیت های زیادی نیز برای 
کودکان ارائه می گردد.

دفتر پست
دفاتر پستی در اکثر شهرها و شهرک های بریتانیا وجود دارند. در دفاتر پستی 

خدمات متعددی از قبیل خدمات پستی و امور بانکی ارائه می گردد.

دفاتر پستی معموالً از حدود ساعت 9 صبح تا 17:30 عصر روزهای دوشنبه تا 
شنبه باز می باشند. در برخی مناطق، ساعات کاری آنها کمتر است. اغلب دفاتر 

پستی در روزهای یکشنبه و تعطیالت بانکی تعطیل هستند. اطالعات جزئی تر را 
می توانید در www.postoffice.co.uk مالحظه کنید.
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 بخش 3: 
خدمات بهداشتی و رفاهی 

مراقبت از بهداشت و سالمت شخصی ایمنی خود از اهمیت زیادی برخوردار است و 
مسئولیت آن عمدتاً بر عهده خود شما است. چنانچه مشکلی رخ داده است یا نگران 

سالمتی خود هستید، می بایست از طریق اطالعات ارائه شده در اینجا اقدامات الزم را به 
عمل بیاورید، اعم از اینکه رزرو وقت معاینه نزد یک پزشک عمومی و یا تماس با یک 

سازمان خیریه باشد.

خدمات سالمت

بریتانیا دارای خدمات ملی سالمت )NHS( رایگان است. این شامل پزشکان عمومی که مراقبت های اولیه ارائه 
می دهند و همچنین بیمارستان ها که خدمات اورژانسی و مراقبت های متعاقب روتین به عمل می آورند نیز می باشد. 

NHS می تواند برای افرادی که نیازمند معالجه دارویی هستند خدمات ارائه کند و همچنین در زمینه های دیگری از 
قبیل پیشگیری از بارداری، تنظیم خانواده، تغذیه سالم و سالمت روان نیز کمک کند. وب سایت NHS اطالعات بیشتر 

در رابطه با خدمات سالمت و پشتیبانی در اختیار قرار می دهد. بسته به محل زندگی شما ممکن است نوع خدمات 
متفاوت باشد. 

 www.nhs.uk :انگلیس

www.wales.nhs.uk :ولز

www.scot.nhs.uk :اسکاتلند

www.hscni.net :ایرلند شمالی

در موارد سالمتی اضطراری چه اقدامی انجام دهم؟
در صورتی که شما یا شخصی دیگر به شدت بیمار هستید یا مصدوم 

شده اید و زندگی شما در معرض خطر قرار دارد، با 999 تماس 
 بگیرید و درخواست آمبوالنس کنید. 

آمبوالنس شخص مصدوم/بیمار را به نزدیکترین مرکز اورژانس 
و تصادفات )A&E که تحت عنوان بخش سوانح نیز نامیده می شود( 
انتقال می دهد. در صورتی که برای مراجعه به این بخش نیازی به 

استفاده از آمبوالنس ندارید، اطالعات دقیقتر در خصوص نزدیکترین 
A&E به خود را می توانید در وب سایت NHS مالحظه کنید. برای 

مداوای مشکالت پزشکی جزئی از مراجعه به بخش A&E بپرهیزید. 
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بخش A&E مسئول رسیدگی به مشکالت اورژانسی تهدید کننده حیات از قبیل موارد زیر است:

کاهش سطح هوشیاری	 

حالت گیجی حاد و حمالتی که متوقف نمی شوند	 

درد قفسه سینه	 

مشکالت تنفسی	 

واکنش های آلرژی شدید	 

سوختگی های شدید با آتش یا مایعات داغ	 

سکته مغزی 	 

خونریزی شدید که متوقف نمی شود	 

جراحت جدی برای مثال در یک تصادف رانندگی.	 

در صورتی که نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارید، اما وضعیت شما تهدید کننده حیات محسوب نمی شود، با شماره 
 NHS 111 تماس بگیرید تا به بهترین خدمات محلی ارجاع داده شوید. این ممکن است یک مرکز درمان اورژانسی 

یا یک مرکز پذیرش آنی باشد که بدون نیاز به رزرو وقت قبلی، به مداوای بیماری های جزئی می پردازد.

در رابطه با مشکالت پزشکی غیر اورژانسی، می بایست یک وقت معاینه نزد پزشک عمومی خود رزرو کنید.

اگر درباره خدماتی که نیاز دارید، از طریق شماره 111 با NHS تماس بگیرید. 

مراجعه به پزشک
به عنوان یک پناهجو، ثبت نام نزد یک پزشک عمومی و دریافت مراقبت های رایگان NHS در 
زمره حقوق شما به شمار می آیند. پزشک عمومی شما همان پزشک خانواده محلی شما می باشد. 

این پزشکان از مهارت های باالیی برخوردارند و در رابطه با تمامی جنبه های مراقبت و بهداشت 
آموزش دیده اند. پزشکان عمومی خدمات متنوعی ارائه می کنند. در صورتی که نیازمند خدمات 

بستری در بیمارستان باشید، پزشک عمومی شما را به آنجا معرفی می کند.

پزشکان عمومی معموالً روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8.30ق.ظ تا 6:30ب.ظ کار می کنند و برخی از این 
پزشکان روزهای شنبه نیز مشغول به فعالیت هستند. با این حال، این موضوع به خدمات پزشک عمومی در منطقه 

محلی شما بستگی دارد. لطفاً ساعات فعالیت پزشک عمومی را از قبل جویا شوید.

چگونه می توانم نزد یک پزشک عمومی ثبت نام کنم؟
ارائه دهنده خدمات اسکان شما اطالعات الزم را در خصوص نحوه ثبت نام نزد یک پزشک عمومی محلی در اختیارتان 

قرار می دهد. در همان روز که در محل اسکان پراکنده مستقر شوید، قادر خواهید بود نزدیکترین پزشک عمومی به 
خود را به صورت آنالین از طریق مراجعه به وب سایت NHS مربوطه پیدا کنید. 

ارائه دهندگان خدمات اسکان، زنان باردار، کودکان با سن کمتر از 9 ماه و افرادی که قبالً از مشکالت سالمتی رنج 
می بردند )مشکالت بلندمدتی که نیازمند مصرف منظم دارو می باشند از قبیل دیابت، بیماری های قلبی، آسم، صرع، 

هموفیلی، HIV ،TB و مشکالت سالمت روانی حاد( یا افرادی که نیازمند معاینه فوری توسط پزشک عمومی هستند 
را ظرف 5 روز کاری پس از استقرار در محل اسکان پراکنده جهت ثبت نام نزد پزشک عمومی می برند.

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص ثبت نام نزد یک پزشک عمومی در منطقه محلی خود به بسته معرفی محلی 
مراجعه کنید.
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چه زمانی باید به پزشک عمومی مراجعه کنم؟
در صورتی که مشکل اورژانسی نیست و نیاز دارید در رابطه با وضعیت سالمت خود با یک پزشک یا پرستار 

صحبت کنید به پزشک عمومی مراجعه کنید. قبل از درخواست وقت معاینه پزشک عمومی، راهکارهای جایگزین 
از قبیل مراجعه به یک دکتر داروساز محلی را در نظر بگیرید.

چگونه می توانم وقت معاینه بگیرم؟
برای مراجعه به یک پزشک عمومی یا پرستار الزم است از قبل وقت معاینه بگیرید. وقت معاینه را می توانید به 

صورت حضوری در مطب پزشک یا از طریق تلفنی و یا اینترنتی رزرو کنید. لطفاً زمانی که برای نخستین بار نزد 
یک پزشک عمومی ثبت نام می کنید، اولویت وی را بررسی کنید.

می توانید درخواست کنید که یک پزشک عمومی یا پرستار مرد یا زن شما را معاینه کند و مرکز پزشکی عمومی 	 
تالش خواهد کرد تا خواسته شما را برآورده کند.

در موارد غیر اورژانسی ممکن است ناچار باشید چند روز منتظر بمانید. در صورتی که الزم می دانید بالفاصله 	 
توسط پزشک معاینه شوید موضوع را به منشی اطالع دهید تا برایتان یک وقت مالقات فوری در نظر بگیرد.

برای هر کدام از اعضای خانواده یک وقت معاینه جداگانه رزرو کنید زیرا پزشک عمومی یا پرستار در هر 	 
نوبت مالقات تنها یک نفر را معاینه خواهد کرد.

مطمئن شوید که به موقع جهت معاینه مراجعه می کنید و در صورتی که امکان مراجعه ندارید، وقت معاینه خود را 	 
کنسل کنید.

آیا می توانم خدمات پزشکی را به زبان خودم دریافت کنم؟
هماهنگ های زبانی و ارتباطی مورد نیاز خود را در اسرع وقت به خدمات NHS اطالع دهید، نهایت تالش جهت 

تامین خواسته های شما به کار گرفته خواهد شد. این درخواست می تواند استفاده از خدمات مترجم یا دریافت اسناد جهت 
مطالعه به زبانی که درک می کنید باشد. 

چه خدمات دیگری برای من در دسترس می باشد؟
همچنین ممکن است نسخه های NHS به همراه خدمات مراقبت دندان پزشکی و بینایی سنجی رایگان دریافت کنید. 

نسخه ها توسط پزشک عمومی شما تجویز خواهند شد و می بایست با به همراه داشتن یک گواهی HC2 جهت دریافت 
داروی خود به داروخانه مراجعه کنید. گواهی HC2 واجد شرایط بودن شما جهت استفاده از این خدمات را تایید 
 HC1 دریافت نکرده اید، می بایست در مطب پزشک عمومی خود یک فرم HC2 می کند. در صورتی که گواهی

درخواست نمایید یا جهت دریافت آن با Migrant Help تماس بگیرید.
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بارداری

پناهجویان واجدالشرایط دریافت تمامی خدمات مراقبت بارداری به صورت رایگان می باشند. به محض اینکه متوجه 
بارداری خود می شوید، می بایست یک وقت معاینه نزد پزشک عمومی خود رزرو کنید. پزشک عمومی شما را به 

یک مرکز خدمات زنان و زایمان محلی معرفی خواهد کرد تا مراقبت های بارداری را دریافت کنید. ماما یا پزشکی که 
خدمات مراقبت های بارداری را در اختیار شما قرار می دهد اطمینان حاصل خواهد کرد که شما و فرزندتان هر دو در 

سالمت کامل به سر می برید. وی:

سالمت شما و نوزاد را بررسی خواهد کرد	 

اطالعات مفید برای کمک به بارداری سالم شما ارائه می دهد )از قبیل مشاوره در رابطه با تغذیه سالم و تمرینات ورزشی(	 

گزینه ها و و انتخاب های شما برای مراقبت از خود در حین بارداری، زایمان و تولد نوزاد را با شما در میان می گذارد	 

به سواالت شما پاسخ خواهند داد.	 

چنانچه در حین بارداری دچار هر نوع مشکل شدید، باید از پزشک عمومی خود وقت معاینه بگیرید یا از طریق 
شماره 111 با NHS تماس بگیرید تا در رابطه با اقدامات بعدی شما را راهنمایی کنند.

آیا در صورت بارداری، واجدالشرایط دریافت حمایت بیشتر خواهم بود؟
اگر باردار باشید، 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، در صورتی که خدمات حمایتی بخش 

4 را دریافت می کنید، مقدار این کمک هزینه 250 پوند خواهد بود. 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. گواهی MATB1 را می توانید از مامای خود یا پزشکی که 

مراقبت های پیش زایمانی شما را بر عهده داشت، دریافت نمایید. 

همچنین 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 می توانید این درخواست را ارائه دهید. 

آیا هنگام زایمان حمایت مالی بیشتر دریافت می کنم؟
الزم است در اسرع وقت تولد نوزاد را ثبت کنید. راهنمایی در خصوص ثبت کردن یک تولد را می توانید در سایت 

www.gov.uk/register-birth دیدن کنید. سپس برای هماهنگی جهت ارائه خدمات پشتیبانی الزم است اصل 
گواهی تولد را به Migrant Help 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، معادل 3 پوند خواهد بود.

چگونه باید برای حمایت مالی بیشتر درخواست دهم؟
از طریق شماره 503 8010 0808 یا ایمیل: as@migranthelpuk.org با Migrant Help تماس بگیرید
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مراقبت اجتماعی

چنانچه به دلیل بیماری و ناتوانی که زندگی روزمره شما را به طور ملموس تحت تاثیر قرار می دهد، نیاز به مراقبت 
اجتماعی دارید، این خدمات معموالً توسط شورای محلی به صورت جداگانه از معالجات پزشکی NHS در اختیارتان 

قرار می گیرد. مراقبت اجتماعی شامل اقداماتی از قبیل موارد زیر می باشد:

تجهیزاتی مانند واکر یا آالرم شخصی	 

تغییرات در محل سکونت مانند حمام همسطح بدون پله	 

کمک های عملی از طرف یک مراقبت کننده حقوق بگیر	 

آسایشگاه های روزانه تا شما یا شخصی که از شما مراقبت می کند کمی استراحت کنید.	 

نخستین مرحله برای دریافت مراقبت اجتماعی این است که درخواست کنید شورای محلی یک ارزیابی 
نیازها برای شما را انجام دهد. هر کسی می تواند انجام یک ارزیابی نیازها را درخواست بدهد: پزشک 

عمومی شما یا بیمارستان می تواند شما را معرفی کند یا بسیاری از مراکز خدمات پشتیبانی که در این راهنما 
به آنها اشاره شده است می توانند در این زمینه به شما کمک کنند. اطالعات بیشتر در این خصوص در 

www.gov.uk/apply-needs-assessment-social-services موجود است.

پس از انجام ارزیابی، خدمات پشتیبانی که نیاز دارید به صورت یک طرح مراقبت و پشتیبانی مدون می گردند. این 
طرح به طور منظم بازبینی خواهد شد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود و همچنین بررسی شود آیا کماکان 

بهترین روش موجود برای پشتیبانی از شما است.

چنانچه در یک محل اسکان پناهندگان سکونت دارید و نیاز به تغییرات وجود داشته باشد، ممکن است نیاز باشد 
ارائه دهنده خدمات اسکان بر اساس ارزیابی شورا اقدام کند.

چنانچه سطح نیازمندی های شما در حدی باال است که بهتر است به جای محل اسکان پناهندگان در یک مرکز مراقبت 
شبانه روزی سکونت داده شوید، این امر در ارزیابی نیازها تشخیص داده خواهد شد و شورا انتقال به مرکز مراقبت 

شبانه روزی را برای شما هماهنگ خواهد کرد. مقامات محلی مسئول ارزیابی فوری نیازها در مواردی هستند که 
در شروع فرآیند پناهجویی مورد نیاز است تا امکان ارائه خدمات اسکان و پشتیبانی میسر گردد، مطابق با آنچه در 
www.gov.uk/government/publications/asylum-seekers-with-care-needs-process بیان 

شده است. در سایر موارد، معموالً الزم است برای تکمیل ارزیابی نیازها منتظر بمانید زیرا تعداد متقاضیان این 
خدمات بسیار زیاد است.

http://www.gov.uk/apply-needs-assessment-social-services
http://www.gov.uk/government/publications/asylum-seekers-with-care-needs-process
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خدمات بهداشت روانی

بهداشت روانی )Mental Health( چیست؟
سالمت روان از بسیاری وجوه مشابه سالمت جسم است: همه از آن برخوردارند و باید مراقب آن باشند. سالمت 

روانی خوب بدین معناست که توانایی کلی برای فکر کردن، بیان احساسات و در صورت نیاز، بروز واکنش را داشته 
و مایل به ادامه زندگی باشید. اما چنانچه در دوره سالمت روانی ضعیف به سر ببرید ممکن است متوجه شوید که 

فکر کردن، بیان احساسات و بروز واکنش به همان شیوه های سابق برایتان دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. 
طیف مشکالت روانی از نگرانی هایی که ما در زندگی معمول خود تجربه می کنیم تا مشکالت جدی بلندمدت متفاوت 

می باشند. اضطراب، اختالل استرسی متعاقب ضایعه روانی و افسردگی متداول ترین مشکالت روانی هستند. عالوه بر 
این، مشکالت مربوط به غذا خوردن و خوابیدن نیز می توانند عالئم بروز مشکل سالمت روانی باشند.

در صورتی که در خصوص سالمت روانی خود نگران باشم، چه اقداماتی باید انجام دهم؟
اگر به مدت بیش از چند هفته دچار بی حوصلگی و کسالت هستید و سالمت روانی ضعیف تان زندگی روزمره را تحت 

تاثیر قرار داده است، با رزرو کردن وقت معاینه پزشک عمومی، با وی در این خصوص صحبت کنید. ممکن است 
پزشک عمومی بتواند شخصاً در این خصوص به شما کمک کند یا اینکه شما را جهت دریافت خدمات بیشتر ارجاع 
بدهد. گفتگو کردن با یک دوست یا عضو خانواده نیز ممکن است مفید واقع شود. همچنین، اطالعات مشاوره ای بر 

روی وب سایت NHS و از طرف نهادهای خیریه موجود می باشند.

جهت دریافت مشاوره پزشکی اضطراری، برای مثال در صورتی که به خود آسیب زده یا نگرانید که به خود 	 
آسیب برسانید، می توانید از طریق شماره 111 با NHS تماس بگیرید.

در رابطه با مسائل غیر اضطراری، می توانید به پزشک عمومی محلی خود مراجعه کنید یا با یک سازمان خیریه 	 
تماس بگیرید.
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برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
 	 NHS

راهنمایی بیشتر و اطالعات تماس پشتیبانی را می توانید بر روی وب سایت NHS مالحظه نمایید.

www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/

 	Mind

Mind یک بنیاد خیریه سالمت روان است که خدمات مشاوره ای و پشتیبانی متنوع ارائه می کند. آنها قادرند اطالعات الزم 
در خصوص مسائل مختلف از قبیل حالت های مختلف سالمت روان، مراکز دریافت کمک، خدمات دارویی و درمان های 

جایگزین را ارائه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به یکی از روش های زیر با Mind تماس بگیرید:

خطوط تلفن Mind از ساعت 9ق.ظ تا 6ب.ظ روزهای دوشنبه تا جمعه )بجز تعطیالت بانکی( پاسخگوی تماس های 
شما می باشند.

تلفن: 3393 123  0300

پیامک: 86463

info@mind.org.uk :ایمیل

www.mind.org.uk :وب سایت

 	The Samaritans

The Samaritans یک مکان امن برای شما فراهم می آورد تا هر وقت که تمایل دارید و به هر روشی که صالح 
می دانید درباره آنچه بر شما گذشته است صحبت کنید. تخصص اصلی آنها صحبت کردن با افرادی است که دیگر 

مایل به ادامه زندگی نیستند، با این حال ضرورت ندارد که جهت صحبت با آنها به چنین وضعیتی رسیده باشید. در 
24 ساعت شبانه روز، 365 روز سال و به صورت رایگان می توانید به روش های زیر با آنها تماس بگیرید:

www.samaritans.org/how-we-can-help-you :وب سایت

تلفن: 123 116.

jo@samaritans.org :ایمیل

 	 Refugee Council

Refugee Council یک سازمان خیریه است که خدمات درمانی در موقعیت های مختلف در سراسر بریتانیا ارائه 
می کند. جهت دریافت اطالعات بیشتر و اطالع از اینکه آیا یک سرویس خاص در منطقه شما ارائه می گردد یا خیر، از 

وب سایت آنها به آدرس /www.refugeecouncil.org.uk/service-category/mental-health دیدن کنید

http://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/mental-health/
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 بخش 4: 
برخورداری از امنیت و حمایت 

هر شخصی صرفنظر از اینکه چه کسی است و در چه شرایطی به سر می برد، از حق 
احساس امنیت برخوردار است. پشتیبانی ویژه برای افرادی ارائه می شود که قربانی 
جرایمی از قبیل خشونت مبتنی بر جنسیت، قاچاق انسان و شکنجه واقع شده اند. در 
صورتی که قربانی یک جنایت بوده اید، سازمان های داخلی متعددی برای پشتیبانی از 

شما وجود دارد. فرهنگ، مذهب و سنت ها نباید به عنوان دستاویزی برای اعمال جرم 
استفاده شوند. 

در صورتی که معتقدید شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر فوری قرار دارید، همیشه باید در اسرع وقت از 
طریق شماره 999 با خدمات اضطراری تماس بگیرید.

در غیر این صورت، می توانید از طریق تماس با سازمان های فهرست شده در زیر، خدمات مشاوره و پشتیبانی 
دریافت کنید و یا اینکه از طریق شماره خدمات غیر اضطراری پلیس )101( موضوع را به آنها اطالع دهید. در میان 
گذاشتن موضوع با شخصی که می شناسید و به وی اعتماد دارید، مانند یک معلم، یک پزشک یا یک مسئول اسکان نیز 

می تواند مفید واقع شود.

همچنین می توانید با Migrant Help نیز تماس بگیرید. چنانچه توسط هر کدام از مواردی که در این بخش مطرح شد 
 Migrant Help ،تحت تاثیر قرار گرفته اید یا معتقدید پشتیبانی و مشاوره تخصصی می تواند برایتان مفید واقع شود

می تواند شما را به سازمانی که قادر باشد در این خصوص کمک کند معرفی نماید. 

وزارت کشور، ارائه دهندگان خدمات اسکان، پلیس و شوراهای محلی همه مسئولیت دارند اطمینان حاصل کنند که شما 
هنگام حضور در بریتانیا در امنیت کامل به سر می برید. 

محافظت کردن چیست؟
محافظت کردن )Safeguarding( اصطالحی است که برای معرفی اقداماتی که جهت محافظت از سالمت، رفاه 
و حقوق بشر اشخاص صورت می گیرد اطالق می گردد و به این ترتیب اشخاص - به خصوص کودکان نوجوانان و 
جوانان آسیب پذیر- قادر خواهند بود زندگی عاری از سوء استفاده، آزار و اذیت و قصور در مراقبت از وی داشته 

باشند.
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محافظت و مراقبت از کودکان

سوء رفتار با کودکان:
سوء رفتار با کودکان )Child Abuse( شامل هر گونه اقدامی است که یک بزرگسال یا کودک دیگر انجام داده و 

منجر به آسیب دیدن یک کودک می شود. برخی نمونه های آن عبارتند از:

آزار و اذیت جنسی	 

غفلت و کم کاری	 

ختنه دختران	 

آزار و اذیت جسمی	 

آزار و اذیت روحی	 

آرایش کردن یک کودک برای سوء استفاده	 

اقدامات سایر اشخاص که کودک شاهد وقوع آنهاست یا تحت تاثیر آنها قرار می گیرد، برای مثال، خشونت خانگی 	 
یا بدرفتاری جدی در محل زندگی کودک

تنها گذاشتن یک نوزاد، نوپا یا کودک در خانه	 

در صورتی که کودک کتک زده شود، سیلی بخورد، آزار و اذیت ببیند یا در مراقبت از وی کوتاهی شود، خدمات 
اجتماعی می توانند مداخله کنند. در مورد جدی، حتی ممکن است سرپرستی کودک سلب شده و در اختیار شورای 

محلی قرار گیرد.

تنها گذاشتن کودکان:
یک والد یا قیم از نظر حقوقی برای محافظت، مراقبت و رفاه کودکان مسئول شمرده می شود. تنها گذاشتن کودک در 
مکان هایی که آنها را در معرض خطر قرار می دهد جرم محسوب می شود. این شامل واگذاری مراقبت از کودک به 
سایر کودکان نیز می باشد. یک والد باید قبل از تصمیم برای تنها گذاشتن کودک، برای مثال در خانه یا خودرو، بر 

اساس عقل سلیم خود تشخیص دهد کودک تا چه اندازه بالغ است.

انجمن ملی جلوگیری از آزار کودکان )NSPCC( اظهار می دارد:

کودکان با سن کمتر از 12 سال به ندرت به اندازه کافی بالغ هستند که بتوان آنها را برای مدت زمان طوالنی تنها 	 
گذاشت

کودکان با سن کمتر از 16 سال را نباید در تمام طول شب تنها گذاشت	 

نوزادان، اطفال نوپا و کودکان دارای سن پایین را هرگز نباید تنها گذاشت	 

در صورتی که والدین کودک را بدون مراقبت "به صورتی که احتمال آزار و اذیت ناخواسته یا مشکالت سالمتی وی 
وجود داشته باشد" تنها بگذارند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/ اطالعات و راهنمایی بیشتر در این خصوص در وب سایت
/keeping-children-safe/leaving-child-home-alone قابل دسترسی است

 بخش 4: 
برخورداری از امنیت و حمایت 
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برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
NSPCC )انجمن ملی جلوگیری از آزار کودکان(	 

انجمن NSPCC در راستای محافظت از کودکان، جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان و پایان دادن به این سوءاستفاده 
فعالیت می کند. اگر به عنوان یک بزرگسال در رابطه با یک کودک نگران هستید می توانید با تلفن مشاوره آنها تماس 

بگیرید یا چنانکه کودک هستید برای دریافت خدمات راهنمایی و پشتیبانی محرمانه با Childline تماس بگیرید.

اطالعات تماس:
www.nspcc.org.uk :وب سایت

 0808  800 500 :NSPCC تلفن مشاوره

Childline: 1111 0800 )24 ساعته(

خشونت مبتنی بر جنسیت

خشونت جنسیتی سوء رفتارهای مختلف از قبیل خشونت خانگی، آزار و اذیت و تعقیب پنهانی، تجاوز و آزار و اذیت 
جنسی، ختنه دختران، ازدواج اجباری، خشونت ناموسی و قاچاق انسان.

آزار و اذیت خانگی
آزار و اذیت خانگی چیست؟

آزار و اذیت خانگی )Domestic Abuse( شامل هر رویداد یا الگوی رفتاری تحکیم آمیز، قهری یا تهدیدکننده، 
خشونت یا بدرفتاری است که بین شرکای یک رابطه یا اعضای خانواده به وقوع می پیوندد.

چنانچه قربانی آزار و اذیت خانگی هستید، مجبور نیستید که کماکان نزد فرد آزار دهنده باقی بمانید. مقامات با رعایت 
ادب و احترام با شما رفتار خواهند کرد. وزارت کشور اطمینان می دهد که محل زندگی و پشتیبانی مناسب برای شما به 
دور از فرد آزار دهنده تامین خواهد کرد یا شخص آزار دهنده را از محل زندگی شما دور خواهد کرد تا شما در امنیت 

باقی بمانید و شما می توانید از طریق ارائه یک درخواست مهاجرت مجزا و همچنین با توجه به قوانین حقوق خانواده 
کمک های الزم را دریافت کنید. حتی اگر مایل به ترک شخص آزار دهنده نیستید، اقداماتی وجود دارد که می توان 

برای محافظت از شما در پیش گرفت. ما نیز متوجه هستیم که اتخاذ تصمیم صحیح برای شخصی که در چنین موقعیت 
آزار و اذیت قرار دارد چه اندازه مشکل است و به شدت توصیه می کنیم که در رابطه با بهترین راهکار موجود از 

خدمات مشاوره کمک بگیرید.



29

برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
تعدادی سازمان خیریه وجود دارد که حمایت و پشتیبانی اختصاصی برای قربانیان آزار و اذیت خانگی ارائه می کنند 

و برای هر گروه از قربانیان مرد، زن، همجنس گرای زن، همجنس گرای مرد، دوجنسه و تراجنس اطالعات تماس 
مجزایی ارائه می کنند. شماری خانه امن ویژه نیز برای قربانیانی که نیازمند پشتیبانی در محل و همچنین مکانی برای 

سکونت هستند، موجود است. 

 برای زنان ساکن انگلیس:  
www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk :وب سایت 

 تلفن: 247 2000 0808 
 helpline@womensaid.org.uk :ایمیل

 برای زنان ساکن اسکاتلند: 
 www.womensaid.scot :وب سایت 

 تلفن: 1234 027 0800
helpline@sdafmh.org.uk :ایمیل

 برای زنان ساکن ولز:
www.livefearfree.gov.wales :وب سایت 

 تلفن: 800 8010 0808 
 پیامک: 77333 078600 

 info@livefearfreehelpline.wales :ایمیل

 خدمات مختص مردان: 
مشاوره تلفنی مردان برای مردان: 

 تلفن: 0327 801 0808 )دوشنبه تا جمعه، 9 ق.ض تا 5ب.ظ(
info@mensadviceline.org.uk :ایمیل 

 مشاوره تلفنی مردان: 
تلفن: 334244 01823 

 برای زنان ساکن ایرلند شمالی:
 www.womensaidni.org :وب سایت 

 تلفن: 1414 801 0808
 پیامک: 839 805 07797

24hrsupport@dvhelpline.org :ایمیل

:+LGBT تلفن مشاوره ویژه 
 تلفن: 5428 999 0800

help@galop.org.uk :ایمیل

در صورتی که بابت رفتار خود نگران هستید با Respect Phoneline تماس بگیرید. این سرویس تاکنون به 
هزاران شخص مرتکب آزار و اذیت خانگی اعم از زن و مرد به صورت تلفنی، ایمیلی و چت اینترنتی کمک کرده 
است. خدمات Respect Phoneline مخصوص افرادی است که در رابطه با رفتار خود یا رفتار شخصی دیگر 

با شریک زندگی )مرد، زن، روابط دگرجنس گرایانه یا همجنس گرایانه( نگران هستند. اطالعات بیشتر از طریق 
وب سایت www.respectphoneline.org.uk قابل دسترسی است. 

تلفن: 4040 802 0808 . دوشنبه تا جمعه ساعت 9ق.ظ الی 5ب.ظ.

 info@respectphoneline.org.uk :ایمیل
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آزار و اذیت جنسی
آزار و اذیت جنسی چیست؟

آزار و اذیت جنسی )Sexual Abuse( به معنای هر نوع اقدام بع تماس تعمدانه جنسی با شخصی است که رضایت 
به انجام آن ندارد یا رضایت وی، وجاهت قانونی ندارد. سن رضایت برای رابطه جنسی در بریتانیا 16 سال است. 

چنانچه با شخصی که سن وی کمتر از این است، رابطه جنسی داشته باشید، حتی اگر با رضایت وی باشد، باز هم جرم 
سنگینی مرتکب شده اید. برخی نمونه های آزار و اذیت جنسی عبارتند از:

تماس جنسی با شخصی کوچکتر از 16 سال، ولو اینکه با رضایت او باشد	 

تماس جنسی قهری )تهدید یا اعمال زور(	 

تماس جنسی با شخصی که خواب، غیر هوشیار، دچار نئشگی یا مستی پس از نوشیدن الکل است	 

تماس جنسی بدون رضایت با یک شریک حتی شخصی که با وی در رابطه ازدواج باشید	 

اشتراک گذاری تصاویر دارای ماهیت جنسی بدون رضایت و اشتراک گذاری تصاویر جنسی کودکان	 

هر شخصی با هر سن و جنسیتی می تواند قربانی آزار و اذیت جنسی باشد	 

برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
 در انگلستان و ولز )تنها زنان و دختران(: 	 

 از طریق مراجعه به وب سایت 
www.rapecrisis.org.uk/get-help/find-a-rape-crisis-centre، نزدیک ترین مرکز حمایت از 

قربانیان تجاوز و اطالعات تماس آنها را پیدا کنید 

 در اسکاتلند:	 
www.rapecrisisscotland.org.uk :وب سایت 

 تلفن: 02 03 01 08088 )پاسخگو از ساعت 6ب.ظ تا نیمه شب(
 support@rapecrisisscotland.org.uk :ایمیل

 در ایرلند شمالی:	 
یک سرویس تلفن مشاوره خشونت خانگی و جنسی 24 ساعته برای تمامی زنان و مردانی که مورد تجاوز 

یا خشونت جنسی قرار گرفته اند و همچنین دوستان و اعضای خانواده قربانیان و بازماندگان این قبیل 
روابط در نظر گرفته شده است. با خیال راحت، با شماره 1414 802 0808 تماس بگیرید یا به آدرس 

24hrsupport@dvhelpline.org ایمیل بفرستید. جهت کسب اطالعات بیشتر از وب سایت زیر بازدید کنید: 
 www.belfastdvp.co.uk/get-help

 	 :Safeline - برای مردان 
Safeline یک نهاد خیریه ویژه است که در راستای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی و حمایت از قربانیان این 
روابط برای بازگشت به زندگی عادی فعالیت می کند. آنها یک تلفن مشاور اختصاصی برای بازماندگان مرد در 
نظر گرفته اند. لطفاً توجه داشته باشید که Safeline یک سرویس خدمات پشتیبانی و نه سرویس مداخله بحرانی 

است. جهت دریافت اطالعات بیشتر از وب سایت www.safeline.org.uk بازدید کنید یا به یکی از روش های 
 زیر با آنها تماس بگیرید: 

support@safeline.org.uk :ایمیل 
تلفن: 5005 800  0808

خشونت "ناموسی"
خشونت "ناموسی" چیست؟

خشونت "ناموسی" )Honour based violence( نوعی آزار و اذیت محسوب می شود و برای معرفی یک جرم 
یا رویداد اعمال خشونت یا قتل به کار برده می شود که برای حفظ و دفاع از آبروی خانواده و/یا جامعه صورت گرفته 

mailto:24hrsupport%40dvhelpline.org?subject=
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است یا ممکن است صورت گرفته باشد. این نوع خشونت عمدتاً اما نه همیشه بر علیه زنان و دختران و توسط اعضای 
خانواده یا عموم جامعه انجام می گیرد.

افرادی که "جرایم ناموسی" را رقم می زنند، اغلب به این دلیل آن را انجام می دهند که معتقدند قربانی)ان( کاری انجام 
دادند که باعث آبروریزی خانواده یا جامعه می شود. خشونت ناموسی جرم محسوب می گردد و به هیچ وجه توسط 

قانون به عنوان دفاع مشروع شناخته نمی شود. 

برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
 	 Karma Nirvana

Karma Nirvana یک موسسه خیریه داخلی است که از قربانیان خشونت ناموسی و ازدواج اجباری حمایت به عمل 
می آورد. اطالعات تماس آنها در قسمت اطالعات تماس مفید موجود است.

ازدواج اجباری
ازدواج اجباری چیست؟

این حق شماست که انتخاب کنید با چه کسی در چه زمانی ازدواج کنید و آیا اصالً ازدواج کنید یا خیر. ازدواج اجباری 
هنگامی است که شما برای ازدواج تحت فشار جسمی )برای مثال تهدید، خشونت جسمی یا خشونت جنسی( یا فشار عاطفی 

و روانی قرار می گیرید )برای مثال، به شما گفته می شود که در غیر این صورت باعث بی آبرویی خانواده خواهید شد(.

ازدواج اجباری در بریتانیا امری غیر قانونی است. این موارد عبارتند از:

بردن شخصی به خارج از کشور با هدف ازدواج کردن اجباری )اعم از اینکه ازدواج اجباری صورت بگیرد یا خیر(	 

ازدواج با شخصی که فاقد ظرفیت عقلی جهت ابراز رضایت با ازدواج است )اعم از اینکه تحت فشار باشد یا خیر(	 

در صورتی که در نظر دارید از ازدواج اجباری جلوگیری کنید یا برای نجات از ازدواج اجباری که برای شما در نظر گرفته 
شده است نیاز به کمک دارید، با Forced Marriage Unit )واحد جلوگیری از ازدواج اجباری( )FMU( تماس بگیرید.

Forced Marriage Unit 
fmu@fco.gov.uk :ایمیل 

 تلفن: 0151 7008 020
 دوشنبه تا جمعه، 9ق.ظ تا 5.ب.ظ

ساعات غیرکاری: 1500 7008  020

در صورتی که شخصی از آشنایان شما در معرض خطر است:
اگر شخصی را می شناسید که برای وادار کردن به ازدواج اجباری او را از کشور خارج کرده اند موضوع را به 

FMU اطالع دهید.

تا جایی که می توانید اطالعات کامل تر ارائه دهید، برای مثال:

شخص مورد نظر را به کجا برده اند	 

چه زمانی قرار است برگردند	 

آخرین خبری که از آنها در دست دارید چیست	 

 FMU با سفارت مربوطه تماس خواهد گرفت. جهت دریافت اطالعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید
 www.gov.uk/stop-forced-marriage

http://www.gov.uk/stop-forced-marriage
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برای دریافت خدمات حمایتی با چه کسی تماس بگیرم؟ 

 	 Karma Nirvana 
Karma Nirvana یک موسسه خیریه داخلی است که از قربانیان خشونت ناموسی و ازدواج اجباری حمایت به 

عمل می آورد. اطالعات تماس آنها در قسمت اطالعات تماس مفید موجود است.

عالوه بر این، در اسکاتلند می توانید با مشاوره تلفنی آزار و اذیت خانگی و ازدواج اجباری اسکاتلند به شماره 	 
1234 027 0800 تماس بگیرید یا از وب سایت www.sdafmh.org.uk دیدن کنید.

)FGM( ختنه دختران
FGM چیست؟

ختنه دختران )که در برخی موارد "بریدن" یا "قطع قسمت های بیرونی آلت تناسلی زنانه" نیز نامیده می شود( به عمل 
خاصی اطالق می شود که می تواند اندام تولیدمثلی زنانه را تغییر داده یا باعث بروز آسیب به آن شود، بدون اینکه هیچ 
گونه ضرورت پزشکی برای انجام آن در میان باشد. صرفنظر از زادگاه قومی و فرهنگی شما، این عمل در بریتانیا 

غیرقانونی است. FGM می تواند سبب بروز مشکالت جدی سالمت هم در زمان انجام عمل، هم در زندگی آتی شخص 
شود. هماهنگی برای انجام FGM در خارج از کشور نیز اقدامی غیرقانونی محسوب می گردد.

در صورتی که FGM روی شما انجام شده است یا خود شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر انجام آن 
هستید، از شما حمایت به عمل می آید. به خاطر داشته باشید که هیچ کس حق آسیب رساندن جسمی یا عاطفی به دیگران 

را ندارد و FGM در کشور ما ما امری غیرقانونی است.

در صورتیکه نگرانید در معرض خطر انجام FGM قرار داشته باشید، باید موضوع را به یک شخص مطمئن مانند 	 
یک معلم یا پرستار مدرسه در میان بگذارید. آنها قادر خواهند بود به شما کمک کرده و از شما محافظت نمایند.

اگر شخصی در شرایط خطر فوری قرار دارد، با پلیس تماس بگیرید.	 

اگر برای انجام FGM بر روی دختر خود تحت فشار هستید، برای دریافت کمک، موضوع را با پزشک عمومی، 	 
بازرس بهداشت یا سایر متخصصین خدمات بهداشت و درمان در میان بگذارید.

اگر FGM قبالً بر روی شما انجام شده است، این موضوع را به پزشک عمومی یا سایر متخصصین خدمات 	 
بهداشت و درمان اطالع دهید.

برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
 	Daughters of Eve 

Daughters of Eve )دختران حوا( یک سازمان غیرانتفاعی است که در راستای ترویج و محافظت از حقوق 
سالمت جسمی، روانی، جنسی و آمیزشی دختران/زنان جوان در جوامعی که ختنه دختران را انجام می دهند، 

 فعالیت می کند.
www.dofeve.org/get-help-now :وب سایت 

پیامک: 07983030488

National Society for the Prevention of Cruelty to Children )انجمن ملی جلوگیری از 	 
)NSPCC( )آزار کودکان 

NSPCC دارای سرویس تلفن مشاوره FGM است که در هر زمانی می توانید با آن تماس بگیرید - تماس با 
آن رایگان است و نیازی به ذکر نام خود ندارید. همچنین می توانید برای آنها ایمیل بفرستید. برای کسب اطالعات 

 بیشتر، از وب سایت آنها دیدن کنید.
fgmhelp@nspcc.org.uk :ایمیل 

 تلفن: 3550 028 0800
www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/female- :وب سایت

genital-mutilation-fgm

https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/female-genital-mutilation-fgm
https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/female-genital-mutilation-fgm
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برده برداری نوین و قاچاق انسان

برده برداری نوین چیست؟
قاچاق انسان به معنای بکارگیری، جابجایی یا گماشتن اشخاص در موقعیت های بهره برداری از طریق راهکارهای 

فریب کارانه یا تهدید و ارعاب است. برای مثال، ممکن است به شما گفته شده باشد که برای اشتغال در یک کار موجه 
و قانونی به بریتانیا می روید، اما به محض ورود به بریتانیا شما را وادار به انجام کاری مانند خدمتکار منزل یا فحشا 

می کنند، در صورتیکه مخالفت کنید با تهدید و خشونت با شما رفتار خواهند کرد.

قربانیان قاچاق انسان اغلب متوجه نمی شوند که در حال قاچاق شدن هستند. پرده برداری نوین می تواند به اشکال 
متعددی از قبیل قاچاق اشخاص، کار اجباری، خدمتکاری و بردگی انجام گیرد. حتی اگر به عنوان یک پناهجو در 

محل اسکان ویژه وزارت کشور سکونت دارید باز هم ممکن است یکی از قربانیان فعال برده داری نوین باشید. 

افرادی که در زمینه قاچاق انسان یا برده داری نوین فعالیت می کنند مرتکب جرم سنگینی شده و ممکن است به حبس 
طوالنی مدت محکوم شوند.

لطفاً به خاطر داشته باشید با رو در رو شدن با قاچاقچیان یا اطالع دادن به آنها یا سایر قربانیان در خصوص اینکه 
کار آنها را گزارش می دهید، زندگی خود یا دیگران را به خطر نیاندازید.

 National Referral Mechanism وقتی به عنوان یک قربانی بالقوه قاچاق انسان تشخیص داده شوید، به سرویس
)سازوکار ارجاع ملی( معرفی خواهید شد. حمایت های بیشتر از طریق این فرآیند به عمل خواهد آمد که از آن میان 
می توان به کمک های مالی، محل اسکان امن، دسترسی به خدمات بهداشتی و مشاوره و برقراری تماس با نهادهای 

اجرایی قانون اشاره کرد.

اگر مشکوک شدید که شما یا شخصی که می شناسید، ممکن است قربانی قاچاق انسان یا برده برداری نوین شده باشد، از 
 طریق شماره 999 با پلیس تماس بگیرید. اگر مایل نیستید با پلیس تماس بگیرید، می توانید از طریق شماره

700 0121 0800 با Modern Slavery Helpline )تلفن مشاوره برده برداری نوین( تماس بگیرید یا فرم تلفن 
مشاوره برده برداری نوین را تکمیل کنید.

همچنین می توانید با Migrant Help نیز صحبت کنید. تمامی مشاورین آنها برای تشخیص نشانه های برده برداری 
نوین آموزش کافی دیده اند و قادر خواهند بود شخص را به پلیس معرفی کنند.

چنانچه اطالعاتی در دست دارید که می تواند زمینه شناسایی، کشف و بازگرداندن قربانیان به زندگی عادی در بریتانیا 
را فراهم سازد، موضوع را از طریق شماره 700 0121 0800 با Modern Slavery Helpline در میان 

بگذارید.

www.unseenuk.org جهت دریافت اطالعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید

http://www.unseenuk.org
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برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
 	Salvation Army 

Salvation Army پشتیبانی اختصاصی برای تمام قربانیان بزرگسال برده داری نوین در انگلستان و ولز ارائه 
می دهد. آنها یک سرویس تلفن مشاوره ارجاع محرمانه دارند که به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته برای 

همگان قابل دسترس است تا قربانی شدن احتمالی خویش یا هر شخص دیگر در برده برداری نوین را گزارش داده 
 و درخواست کمک کنند. جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانید از وب سایت آنها دیدن کنید.

www.salvationarmy.org.uk/modern-slavery :وب سایت 
تلفن: 8151 303  0300

 	Trafficking Awareness Raising Alliance )TARA) – در اسکاتلند 
TARA یک سرویس حمایتی از بازماندگان قاچاق انسان است که در زمینه شناسایی و پشتیبانی از زنانی که 

ممکن است با هدف بهره برداری جنسی تجاری قاچاق شده باشند، فعالیت می کند. جهت دریافت اطالعات بیشتر از 
وب سایت www.glasgow.gov.uk/TARA دیدن کنید، با شماره 7724 276 0141 تماس بگیرید یا برای 

.CommsafetyTARA@glasgow.gov.uk آدرس زیر پیام بفرستید

http://www.salvationarmy.org.uk/modern-slavery
http://www.glasgow.gov.uk/TARA
mailto:CommsafetyTARA%40glasgow.gov.uk
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قربانیان شکنجه

شکنجه چیست؟
مقصود از شکنجه ایراد ضرب و جرح جسمی و آسیب روحی و روانی شدید تعمدی با اهداف خاص )تنبیه و مجازات، 

کسب اطالعات یا وادار کردن به انجام کاری خاص(، توسط مقامات دولتی یا با رضایت آنها یا توسط عوامل 
غیردولتی مانند گروه های شورشی و خالف کاران می باشد.

برای دریافت خدمات مشاوره و پشتیبانی با کجا تماس بگیرم؟
 	Freedom from Torture 

Freedom from Torture خدمات درمان و پشتیبانی برای بازماندگان شکنجه در بریتانیا ارائه می دهد. خدمات 
آنها در بریتانیا و از طریق مراکزی در شهرهای لندن، منچستر، بیرمنگام، نیوکاسل و گالسکو ارائه می شوند. آنها 
درمان های متمرکز بر آسیب جسمی/روحی در راستای کاهش اثرات شکنجه ارائه می دهند. این امر می تواند شامل 
بهبود عالئم اختالل استرسی متعاقب ضایعه روانی از قبیل کابوس های شبانه و یادآوری خاطرات ناگوار باشد. آنها 
می توانند در زمینه نیازهای پیچیده بهبود آسیب جسمی/روحی، افسردگی و سایر نیازهای سالمت روان نیز کمک 

کنند. آنها خدمات دیگری نیز برای کمک به مراجعین خود جهت بازیابی سالمت پس از این تجارب ناگوار و 
ازسرگیری زندگی مجدد معمول خویش ارائه می دهند. از جمله این خدمات می توان به تشکیل گروه های خالقانه از 

قبیل گروه های موسیقی و باغبانی، گروه های اجتماعی و ورزش درمانی اشاره کرد.

همچنین برای آن دسته از مراجعین که درصدد ارائه تقاضای پناهندگی هستند نیز مشاوره عملی ارائه می دهند. 
برای مثال، اطالعاتی در خصوص دسترسی خدمات محل سکونت و بهداشت و درمان. پزشکان متخصص 

آنها برای افرادی که به دنبال ارائه تقاضای پناهندگی در بریتانیا هستند، مدارک مستقل تایید کننده شکنجه 
ارائه می دهند.

www.freedomfromtorture.org/help-for-survivors :وب سایت 
تلفن: 7777 7697  020

 	The Helen Bamber Foundation 
The Helen Bamber Foundation یک بنیاد خیریه دفاع از حقوق بشر است که از پناهجویان و 

پناهندگانی که بازمانده اعمال خشونت بار ضدبشری هستند حمایت می کند. افرادی که این بنیاد از آنها حمایت 
می کند اعمال خشونت باری از قبیله شکنجه، قاچاق انسان، آزار و اذیت های مذهبی و سیاسی، کار اجباری، 

بهره برداری جنسی، خشونت های مبتنی بر جنسیت و ناموسی را تجربه کرده اند. بنیاد یک برنامه مراقبتی جامع 
شامل درمان، رفاه و امور قضایی، پشتیبانی مقابله با قاچاق انسان، خدمات مشاوره پزشکی و برنامه ادغام در 

جامعه ارائه می دهد.

بنیاد The Helen Bamber Foundation در کامدن لندن واقع است و به واسطه ظرفیت محدود تنها 
مراجعه کنندگان ساکن لندن را می پذیرد. با این حال، در برخی موارد خاص آن ها قادر هستند برای سایر مراجعه 

کنندگان نیز صرفاً مسئولیت تهیه گزارش پزشکی-حقوقی را برعهده بگیرند. این موضوعی است که الزم است با 
وکیل حقوقی خود در میان بگذارید.

www.helenbamber.org/referrals/ :ارجاع می تواند از طریق وب سایت زیر انجام شود 
تلفن: 2020 058  0203

http://www.freedomfromtorture.org/help-for-survivors
http://www.helenbamber.org/referrals/
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 بخش 5: 
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 )در ایرلند شمالی در دسترس نیست(

خدمات اضطراری شبکه ملی گاز:

 انگلیس، اسکاتلند و ولز: 999 111 0800
ایرلند شمالی: 001 002  0800

:)AIRE( ارائه دهنده خدمات مشاوره، گزارش مشکالت و تعیین واجد شرایط بودن متقاضیان
:Migrant Help

Migrant Help یک سازمان خیریه است که یک سرویس ملی تحت عنوان مشاوره، گزارش مشکالت و تعیین 
 Migrant Help .را به صورت مستقل از وزارت کشور به پیش می برد )AIRE( واجدالشرایط بودن متقاضیان

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. خط مشاوره رایگان Migrant Help می تواند 

خدمات مشاوره حل مشکالت 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 تقاضای پناهندگی	 

دسترسی به مراقبت های بهداشتی درمانی	 

پشتیبانی اسکان	 

هر نوع مسئله دیگر مرتبط با پناهندگی	 

 www.migranthelpuk.org جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره ترجمه شده به 10 زبان مختلف از وب سایت
 دیدن کنید یا به یکی از روش های زیر با Migrant Help 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%40migranthelpuk.org
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سازمان های خیریه:
:Refugee Action

Refugee Action یک نهاد خیریه است که در سراسر انگلستان فعالیت می کند. خدمات آنها برای پناهجویان شامل 
ارائه اطالعات و مشاوره الزم پیرامون مسائل متعدد از قبیل موارد زیر می باشد:

فرآیند پناهندگی	 

تقاضای پناهندگی	 

دریافت خدمات حمایتی که حین تقاضای پناهندگی به شما تعلق می گیرند	 

پشتیبانی از افراد بی خانمان	 

آنها از طریق دفاتر خود در شهرهای بیرمنگام، برادفورد، لیورپول، لندن و منچستر به ارائه خدمات به پناهجویان 
www.refugee-action.org.uk می پردازند. جهت دریافت اطالعات بیشتر، به وب سایت زیر مراجعه کنید

:Refugee Council

Refugee Council خدمات حمایتی برای افرادی که رسیدگی به پرونده تقاضای پناهندگی آنها در جریان است، 
ارائه می کند. آنها می توانند خدمات حمایتی زیر را در اختیار شما قرار دهند:

Health Access for Refugees Programme )برنامه دسترسی به خدمات سالمت برای پناهندگان(  	
(HARP( – به پناهجویان و پناهندگان کمک می کند به سیستم بهداشت و درمان بریتانیا دسترسی پیدا کنند.

Barnsley Advice Project )پروژه مشاوره Barnsley( – خدمات پشتیبانی و مشاوره برای افرادی که  	
رسیدگی به پرونده تقاضای پناهندگی آنها در جریان است، از طریق مراجعه حضوری همه هفته روزهای دوشنبه، 

سه شنبه و پنج شنبه.

London Destitution Service )خدمات حمایت از نیازمندان لندن( – حمایت های رویدادهای بحرانی و 	 
مشاوره عملی برای افرادی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده و اوضاع مالی آنها نامساعد است.

جهت کسب اطالعات بیشتر، لطفاً به وب سایت آنها مراجعه کنید: 
.www.refugeecouncil.org.uk/service-category/support-for-asylum-seekers/

همچنین Refugee Council خدمات پشتیبانی اختصاصی برای فرزندان پناهجویان متارکه کرده 
)UASC نیز نامیده می شوند( ارائه می کند و اطالعات مربوطه را می توانید در اینجا کسب کنید: 

www.refugeecouncil.org.uk/service-category/children-young-people/

چنانچه مجوز پناهندگی به شما اعطا شده است، Refugee Council طیف گسترده ای از خدمات ادغام در جامعه و 
اشتغال برای افرادی که به تازگی با پناهندگی آنها موافقت شده است، در شهرهای لندن، هرتفوردشایر و یورکشایر و 

هامبرساید ارائه می دهد. این خدمات عبارتند از:

پشتیبانی نقل مکان – در برخی مناطق کشور، خدمات مشاوره برای پناهندگانی که اخیراً پرونده آنها پذیرش شده 	 
است و فاقد محل سکونت هستند یا در خطر مشکالت مالی قرار دارند.

خو گرفتن با جامعه محلی – طیف گسترده ای از رویدادهای دوستانه، کارگاه ها و فعالیت های اجتماعی مخصوص 	 
بزرگساالن و خانواده ها برای کمک به آنها جهت برقراری ارتباط با جوامع محلی.

اشتغال – تیم های متخصص کاریابی آنها راهنمایی و مشاوره الزم برای افرادی که به دنبال یافتن کار در بریتانیا 	 
هستند، ارائه می دهند.

 جهت کسب اطالعات دقیقتر درباره هر کدام از خدمات Refugee Council، از وب سایت زیر دیدن کنید:
www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services

http://www.refugee-action.org.uk
http://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/support-for-asylum-seekers/
http://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/children-young-people/
http://www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services
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Scottish Refugee Council )فقط در اسکاتلند(

Scottish Refugee Council )شورای حمایت از پناهندگان اسکاتلند( از طریق دفتر مرکزی خود در گالسکو با 
پناهجویان و پناهندگان در سراسر اسکاتلند همکاری می کند. چنانچه به اطالعات و خدمات مشاوره ای در رابطه با مسائل 

پناهندگی و پناهجویی نیاز دارید، آنها می توانند در این زمینه نیز به شما کمک کنند. جهت کسب اطالعات بیشتر از 
وب سایت زیر بازدید کنید: www.scottishrefugeecouncil.org.uk یا از طریق شماره 7979 223 0141 با 
خدمات مشاوره تلفنی تماس بگیرید که روزهای کاری هفته از ساعت 10ق.ظ تا 12ب.ظ و از ساعت 2ب.ظ تا 4ب.ظ 

پاسخگو خواهد بود، غیر از روزهای چهارشنبه که ساعت 2ب.ظ تا 4ب.ظ )صبح تعطیل است( کار می کند.

Welsh Refugee Council )فقط در ولز(

Welsh Refugee Council )شورای حمایت از پناهندگان ولز( می تواند به افراد ساکن در ولز کمک کند از حقوق 
خود مطلع شده و به آنها دسترسی یابند. همچنین در زمینه های دیگری مانند پیدا کردن پشتیبانی مالی و وکیل حقوقی، 

دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، محل سکونت و مسائل متعدد دیگر پناهجویان نیز به مراجعین کمک می کنند. آنها 
می توانند از طریق جلسات حضوری، تماس تلفنی یا ارتباط اینترنتی که در صورت لزوم با همراهی یک مترجم صورت 
خواهد گرفت، اطالعات را به صورت اختصاصی ارائه دهند. جهت دریافت اطالعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید 

.www.welshrefugeecouncil.org.uk/what-help-do-you-need/i-am-seeking-asylum

British Red Cross

British Red Cross )صلیب سرخ بریتانیا( می تواند در رابطه با نیازهای فوری پناهندگان، پناهجویان و سایر 
مهاجرین آسیب پذیر کمک کند. کمک های آنها بسته به محل سکونت شما متفاوت می باشند. 

برخی نمونه های آن عبارتند از:

بسته های غذایی و بن غذا	 

مبلغ کمی وجه نقد	 

پوشاک	 

لوازم بهداشتی	 

پتو	 

وسایل نوزاد.	 

ممکن است قادر باشند سطح بیشتری از خدمات از شما به عمل بیاورند. بسته به شرایط و محل زندگی شما ممکن است 
اقالم زیر نیز در اختیارتان قرار گیرند:

بن های سفر	 

مشاوره کمک هزینه ها و اشتغال	 

خدمات بهداشتی درمانی - ثبت نام نزد یک پزشک عمومی یا دندان پزشک	 

همراهی شما در جلسات معاینه	 

مطابقت دادن خود با زندگی در بریتانیا	 

گشت وگذار - معرفی ناحیه محلی به شما	 

پشتیبانی عاطفی	 

پیوستن مجدد به خانواده.	 

 جهت دریافت اطالعات بیشتر و یافتن خدمات پناهندگی محلی خود از وب سایت زیر دیدن کنید
www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/translated-pages

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk
http://www.welshrefugeecouncil.org.uk/what-help-do-you-need/i-am-seeking-asylum
http://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/translated-pages
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 همچنین در صورتی که به واسطه جنگ، بالیای طبیعی یا مهاجرت از بستگان خود جدا شده اید، ممکن است 
The Red Cross قادر باشد از طریق سرویس بین المللی ردیابی خانواده به شما در پیدا کردن بستگان گم شده 

در خارج از کشور کمک کند. ممکن است که The Red Cross بتواند شما را در یافتن اعضای گمشده خانواده، 
ارسال پیام برای خانواده خود )اما نه پول یا بسته های پستی( و دریافت گواهی حبس برای افرادی که در حبس به سر 
می برند، کمک کند. این خدمات رایگان و محرمانه با هدف پیوستن مجدد اعضای خانواده با یکدیگر ارائه می شوند. 

آنها اطالعات شما را بدون کسب اجازه در اختیار هیچ شخص دیگر قرار نخواهند داد. جهت دریافت اطالعات بیشتر، 
www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family :از وب سایت آنها دیدن کنید

در وب سایت به آدرس زیر می توانید بررسی کنید آیا خانواده شما به دنبالتان می گردند و می توانید عکس خود را اضافه 
www.familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx :کنید

Doctors of the World

چنانچه برای دریافت خدمات بهداشت و درمان با مشکل مواجه هستید، تیم آنها می تواند حمایت های رایگان و محرمانه 
از شما به عمل بیاورد - صرف نظر از اینکه وضعیت مهاجرت شما به چه صورت است و در کجای بریتانیا زندگی 

می کنید. آنها می توانند به شما کمک کنند تا:

از حقوق خود برای دسترسی به خدمات بهداشت و درمان مطلع شوید	 

با یک پزشک و پرستار صحبت کنید )چنانچه قبالً نزد یک پزشک عمومی ثبت نام نشده باشید(	 

نزد یک پزشک عمومی ثبت نام کنید	 

به خدمات تخصصی دسترسی پیدا کنید	 

نسخه دارویی، آزمایشات چشم پزشکی و مراقبت دندان پزشکی رایگان دریافت کنید	 

از نظر بیماری های HIV و STI غربالگری شوید	 

به خدمات تنظیم خانواده دسترسی پیدا کنید.	 

 تلفن مشاوره کلینیک: 686 1647 0808 )تلفن رایگان(.
این تلفن از ساعت 10ق.ظ تا 12 ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه پاسخگو است.

برای افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمی کنند، خدمات مترجم نیز ارائه می شوند

جهت کسب اطالعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید 
.www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/?nabm=1#

The UK Lesbian and Gay Immigration Group )UKLGIG)

UKLGIG حمایت های عاطفی و خدمات مشاوره حقوقی برای همجنس بازان زن، مرد، دوجنسه، تراجنس، دگرباش 
و بیناجنس )LGBTQI+( که تقاضای پناهندگی دارند ارائه می دهد. آنها می توانند به شما در زمینه یافتن یک سازمان 

حمایت از LGBTQI+ در محل زندگی خود که از افراد متقاضی پناهندگی حمایت می کنند نیز کمک کنند. جهت 
کسب اطالعات بیشتر از وب سایت www.uklgig.org.uk دیدن کنید یا از طریق تلفن 7811 7922 020 یا ایمیل 

admin@uklgig.org.uk با آنها تماس بگیرید.

Galop

Galop خدمات مشاوره و حمایتی برای افرادی ارائه می کند که دوجنسگرا هراسی )biphobia(، همجنسگرا هراسی 
)homophobia(، تراجنسگرا هراسی )transphobia(، خشونت جنسی یا آزار و اذیت خانگی را تجربه کرده اند. 

آنها به همجنس بازان زن، مرد، دوجنسه، تراجنس و دگرباش که با پلیس دچار مشکل شدند یا در رابطه با سیستم 
قضایی کیفری سواالتی دارند نیز کمک می کنند.

Galop به صورت کامالً مستقل فعالیت می کند - آنها یک گروه جامعه محور هستند و هیچ ارتباطی
با پلیس ندارند. در صورت تمایل می توانید مشکل خود را به صورت ناشناس با آنها در میان بگذارید.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درباره Galop، از وب سایت www.galop.org.uk دیدن کنید یا برای آنها به ایمیل 
help@galop.org.uk پیام بفرستید

http://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family
http://www.familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/?nabm=1#
http://www.uklgig.org.uk
mailto:admin%40uklgig.org.uk
http://www.galop.org.uk
mailto:help%40galop.org.uk
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Galop همچنین خدمات تلفن ملی مشاوره آزار و اذیت خانگی +LGBT را نیز ارائه می دهد که از طریق شماره 
5428 999 0800 قابل دسترسی است. این خدمات روزهای دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 10ق.ظ تا 8ب.ظ، 

چهارشنبه و سه شنبه ساعت 10ق.ظ تا 8ب.ظ ارائه می شود و روز سه شنبه 1ب.ظ تا 5ب.ظ خدمات خاص 
تراجنسیتی ها را ارائه می دهد.

همچنین، برای دریافت مشاوره مستقل درباره جرم ناشی از نفرت نیز می توانید از طریق شماره 2040 704 0207 
یا ایمیل advice@galop.org.uk با Galop تماس بگیرید.

Micro Rainbow

Micro Rainbow به طور انحصاری از پناهجویان و پناهندگان همجنسگرای زن، مرد، دوجنسه، تراجنس و 
بیناجنس )LGBTI( پشتیبانی می کند. آنها خدمات خود را از طریق سه برنامه زیر ارائه می کنند:

 مسکن امن: آنها خانه هایی در اختیار دارند که تنها در اختیار پناهجویان LGBTI قرار می دهند. اطالعات . 1
housing@microrainbow.org :تماس

2 . LGBTI پذیرش اجتماعی: آنها برنامه های تئاتر، رقص و فعالیت های آگاهانه برای حمایت از پناهجویان 
برگزار می کنند تا ارتباطات آنها را تقویت نموده و سالمت روانی آنها را بهبود بخشند. اطالعات تماس: 

social@microrainbow.org

 قابلیت استخدام: آنها می توانند در زمینه هایی مانند دسترسی به Universal Credit و کسب مهارت های . 3
movingon@microrainbow.org :قابلیت استخدام به شما کمک کنند. اطالعات تماس

Micro Rainbow در شهرهای لندن، بیرمنگام، منچستر، لیدز و لیورپول فعالیت دارد و می تواند از پناهجویان و 
پناهندگان LGBTI در سراسر کشور از طریق تلفن مشاوره 7869 3096 020 کمک کند. اطالعات تکمیلی را 

.www.microrainbow.org می توانید از طریق مراجعه به وب سایت آنها به آدرس زیر مالحظه کنید

Karma Nirvana

Karma Nirvana یک موسسه خیریه داخلی است که از قربانیان خشونت ناموسی و ازدواج اجباری حمایت به عمل 
می آورد. جرائم ناموسی توسط سن، مذهب، جنسیت یا گرایشات جنسی مشخص نمی شوند و آنها از تمامی قربانیان 

حمایت می آورند.

آنها یک سرویس مشاوره تلفنی سراسری راه اندازی کرده و از این طریق پشتیبانی و راهنمایی الزم را در اختیار 
تمامی قربانیان و متخصصین قرار می دهند.

جهت دریافت اطالعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید www.karmanirvana.org.uk. برای تماس با 
Karma Nirvana می توانید با شماره 9247 599 0800 )دوشنبه تا جمعه 9ق.ظ تا 5ب.ظ( تماس بگیرید یا به 

ایمیل info@karmanirvana.org.uk پیام بگیرید.

City of Sanctuary

City of Sanctuaryمجموعه ای از گروه ها و افراد مستقل است که برای نیل به یک هدف مشترک گرد هم آمده اند 
و در نظر دارند یک حرکت اجتماعی بزرگتر را برای اطمینان از اینکه افراد متقاضی زندگی در یک مأمن پناهندگان 

)sanctuary( در بریتانیا مورد استقبال قرار می گیرند، شکل دهند.

 جهت دریافت اطالعات بیشتر و دسترسی به گروه های پشتیبانی محلی، از وب سایت زیر دیدن کنید
www.cityofsanctuary.org

Victim Support

)Victim Support )VS یک موسسه خیریه مستقل مخصوص حمایت از قربانیان این قبیل جرایم است. هدف آنها 
این است که از طریق ارائه خدمات ویژه به اشخاص آنها را در مقابله با شرایط نامساعد و بازگشت به زندگی عادی 

کمک کنند.

mailto:advice%40galop.org.uk
mailto:housing%40microrainbow.org
mailto:social%40microrainbow.org
mailto:movingon%40microrainbow.org
http://www.microrainbow.org
http://www.karmanirvana.org.uk
mailto:info%40karmanirvana.org.uk
http://www.cityofsanctuary.org
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www.victimsupport.org.uk :وب سایت انگلیس و ولز 
تلفن: 111 89 16 08 08 )24 ساعت(

www.victimsupportsco.org.uk :وب سایت اسکاتلند 
تلفن: 1985 160 0800 )دوشنبه تا جمعه ساعت 8ق.ظ الی 8ب.ظ.(

www.victimsupportni.com :وب سایت ایرلند شمالی

Crime Stoppers

Crime Stoppers یک موسسه خیریه مستقل است که به شما کمک می کند که به صورت 100 درصد ناشناس 
برای توقف جرم صحبت کنید. آنها همچنین خدمات مشاوره ای در رابطه با نحوه محافظت از عزیزان شما در برابر 

جرایم ارائه می دهند تا بتوانید احساس امنیت داشته باشید. در صورتی که شخصاً قربانی جرم باشید، آنها قادر نخواهند 
بود اطالعات را پردازش نمایند.

 اطالعات تماس:
www.crimestoppers-uk.org :وب سایت 

تلفن: 111 555 0800 )24 ساعته(

Citizens Advice

خدمات مشاوره ای رایگان، مستقل، محرمانه و بی طرفانه درباره حقوق اشخاص و مسئولیت های آنها ارائه می دهد. آنها 
همچنین می توانند اطالعات بیشتر در رابطه با خشونت مبتنی بر جنسیت، آزار و اذیت کودکان و معرفی سازمان های 

دیگری که ممکن است قادر به ارائه کمک باشند، در اختیار شما قرار دهند. اطالعات بیشتر در این خصوص را 
می توانید در وب سایت زیر مالحظه کنید: www.citizensadvice.org.uk. در رابطه با اسکاتلند از وب سایت زیر 

.www.cas.org.uk دیدن کنید

http://www.victimsupport.org.uk
http://www.victimsupportsco.org.uk
http://www.victimsupportni.com
http://www.crimestoppers-uk.org
http://www.citizensadvice.org.uk
http://www.cas.org.uk
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