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  درخواست پناهندگی
  

تقاضا می آنيد ) وزارت آشور( درخواست پناهندگی می دهيد، در واقع داريد از مقامات (UK)وقتی در بريتانيا 
 سازمان ملل 1951تعريف يك پناهنده از بخشی از قانون بين الملل بنام پيمان . پناهنده بشناسندبعنوان يک شما را 

اينكه آيا شما واجد شرايط پناهندگی هستيد يا نه بستگی به اين . آيدی د مربوط به وضعيت پناهندگان بدست ممتح
خواهد داشت آه آيا دولت بريتانيا معتقد است شما دليلی برای نگرانی از اذيت و آزار در آشورتان به خاطر 

  .ه سياسی خاصی داريد يا خيريا عقيداجتماعی نژاد، مذهب، مليت خود، يا وابستگی به يك گروه 
  

يا قانع آننده ديگری داشته باشيد آه الزم است در بريتانيا اقامت آنيد، آه انسان دوستانه يا ممكن است داليل 
 European(مخالفت با آن ممكن است حقوق انسانی شما را بر اساس پيمان اروپا در مورد حقوق بشر

Convention on Human Rights(ماينده حقوقی شما احتماًال می تواند به شما اطالع دهد آه آيا اين ن.  نقض آند
ضروری است آه . قوانين پناهندگی و حقوق بشر پيچيده هستند. موضوع در مورد شما صدق می آند يا خير
برای آسب اطالعات بيشتر در مورد مشاوره حقوقی و وآالت، به . مشاوره حقوقی و وآالت مناسبی داشته باشيد

خطاب خواهند “ پناهجو”وقتی درخواست پناهندگی می دهيد، مقامات شما را . اين جزوه نگاه آنيد 5 صفحه
  .آرد

 
 social'( سال هستيد، و شخصًا درخواست پناهندگی می دهيد، معموًال شما را به خدمات اجتماعی 18اگر زير 
services' (يا يك مؤسسه پناهجويی مرتبط می سازند.  

  
  تهای پناهندگی رسيدگی می آند؟چه آسی به درخواس

  
  در وزارت آشور)Border and Immigration Agency(در بريتانيا، سازمان امور مهاجرت و مرزی 

)Home Office(نهاد دولتی مسؤول مصاحبه با متقاضيان پناهندگی و ارزيابی درخواست پناهندگی آنهاست .  
  

  چگونه می توان برای پناهندگی درخواست داد؟
  

  وانيد به شيوه های زير درخواست پناهندگی بدهيدمی ت
  . درخواست به مأمور مهاجرت در مبدأ ورود به آشور، مثًال در يك فرودگاه يا بندر •
 در سازمان امور مهاجرت و مرزی شخصًا به نزديك ترين شعبه  بعد از ورود به بريتانياهمچنين می توانيد •

Croydon يا Liverpoolی يا  مثًال ممكن است به صورت غيرقانون.ی بدهيدست پناهندگ مراجعه آنيد و درخوا
 . با ويزای دانشجويی، سياحتی يا تجاری وارد آشور شده باشيد
ن در پی اكامی بدهيد، و اينكه به محض حائز اهميت است آه به محض ورود به بريتانيا درخواست پناهندگ

  .دريافت مشورت حقوقی باشيد
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 هم چه اتفاقی می افتد؟وقتی درخواست پناهندگی بد
  

به برخی از درخواستهای . ی به شيوه های مختلف رسيدگی می آند پناهندگیوزارت آشور به درخواستها
وزارت آشور پس از نخستين مصاحبه با شما آه مصاحبه غربالگری . ی می شود رسيدگپناهندگی بسيار سريع

اگر نياز داشته باشيد، يك . ی شما رسيدگی آندندگچگونه با درخواست پناهناميده می شود تصميم خواهد گرفت 
  .اگر ترجيح دهيد می توانيد درخواست يك مترجم زن يا مرد آنيد. مترجم شفاهی برای شما فراهم خواهد شد

  
 وزارت آشور –لطفًا مطالب زير را بخوانيد  داده ايد، 2007 مارس 5ی خود را پس از اگر درخواست پناهندگ

  .ت شما به شرحی آه در اين جزوه آمده است رسيدگی می آند درخواسهاحتماًال ب
  

در زير شرح  درخواست شما ممكن است به صورتی آه داده ايد،  2007 مارس5اگر درخواست خود را قبل از 
 ارائه شده است دارد به 2007 مارس 5اما بسياری از درخواستهايی آه قبل از . رسيدگی شده است داده شده

باز هم در مورد شما هم صدق خواهد آرد اآثر اطالعاتی آه در زير درج شده . ی می شودصورت مجزا رسيدگ
به  پرونده شما تصميم گيری در مورد وزارت آشور ممكن است برای –ی چند تغيير صورت خواهد گرفت ول

 آند ، در وزارت آشور شخص خاصی نخواهيد داشت آه به پرونده شما رسيدگینياز داشته باشدزمان بيشتری 
اگر جزء اين دسته افراد قرار . ، و محل اقامت شما ممكن است متفاوت باشد)’case owner‘" صاحب پرونده("

داشته باشيد به شما اطالع داده خواهد شد زيرا وزارت آشور پرسشنامه ای به شما خواهد داد آه اطالعاتی آه 
آنها ممكن است شما را به (پرونده شما چه آار آنند به روز در آوريد تا تصميم بگيرند در مورد را از شما دارند 

بايد . حائز اهميت است آه پرسشنامه را در محدوده زمانی خواسته شده برگردانيد). مصاحبه ديگری دعوت آنند
  . خود بحث آنيدحقوقیدر اين مورد به محض امكان با وآيل 

  
  می افتد؟ی  چه اتفاقیدر مصاحبه غربالگر

  
 برای وزارت آشور پرسيدن سؤالهای ابتدايی درباره مشخصات فردی شما و چگونگی هدف از اين مصاحبه

  .آنها نبايد از شما سؤالهای مفصل درباره علت درخواست پناهندگی شما بپرسند. ورود شما به بريتانيا است
  

  ی شمامشخصات و مدارك شخص
 آه روی آارت ثبت تهيه می کند در خالل مصاحبه غربالگری وزارت آشور اثر انگشتان و يك عكس از شما

اين آارت نشان می دهد آه . می شودچسبانده ) (Application Registration Card - ARCدرخواست پناهندگی شما 
 هر يك . برداری از خدماتی مانند حمايت مالی از آن استفاده آنيدهشما يك پناهجو هستيد و می توانيد برای بهر

ی ند همسر يا فرزندان، بايد همراه شما به اين مصاحبه بيايند تا اينكه مشخصات فرداز افراد تحت تكفل شما، مان
 به شما ARC، وزارت آشور قادر نخواهد بود يك آارت ی مواردعضب. آنها نيز در درخواست شما درج شود

يد آرد دريافت خواه) Standard Acknowledgment Letter(ثبت درخواست استاندارد در عوض، يك نامه . بدهد
  .آه درخواست پناهندگی شما را تأييد می آند

  
معنايش اين است آه ورود شما به صورت موقت به . IS96ی دريافت می آنند به نام اآثر پناهجويان نامه ا

بريتانيا پذيرفته شده است در حالی آه مقامات در مورد درخواست پناهندگی شما تصميم می گيرند و از شما توقع 
 خالل اين مدت وضع و حضور خود را به صورت مرتب به يك مرآز گزارشگری گزارش می رود آه در

  .بدهيد
  

ی خواهند آرد آه آيا مدرك معتبری داريد آه روی آن نام و مليت شما درج شده باشد، و از آن مقامات بررس
اگر .  شناسايی شما باشداين مدرك ممكن است گذرنامه يا ساير مدارك. برای ورود به بريتانيا استفاده آرده باشيد

  .مدرك معتبر شناسايی نداشته باشيد، بايد تا حد امكان به صورت مفصل توضيح دهيد چرا مدرك نداريد
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  از آجا آمديد
ی مقامات تصميم خواهند گرفت آه آيا آشور ديگری غير از بريتانيا ممكن است مسئول در مصاحبه غربالگر

ه طور مثال، ممكن است به اين علت باشد آه از طريق آشور ديگری ب. بررسی درخواست پناهندگی شما باشد
  .وارد شده باشيد آه وزارت آشور معتقد است می توانستيد در آنجا درخواست پناهندگی بدهيد

  
  ی شما به سرعت رسيدگی شود؟آيا ممكن است به درخواست پناهندگ

 شما سريعًا رسيدگی آنند در آن صورت اگر مقامات تصميم بگيرند آه می توانند به درخواست پناهندگی
اگر وضع چنين باشد، مقامات . درخواست پناهندگی شما به يك روال سريع تصميم گيری قرار داده خواهد شد

يا به ) اگر مرد باشيد) (Oakington Reception Centre(ممكن است شما را به مرآز پذيرش اوآينگتون 
منتقل آنند تا اينكه در مورد پرونده ) اگر زن باشيد) (Yarl’s Wood Removal Centre( يارلز وود گاهبازداشت

اگر در يكی از اين مراآز بازداشت باشيد، در آن صورت يك . پناهجويی شما به طور آامل تصميم گيری شود
 خواهد  ولی در مورد درخواست پناهندگی شما خيلی سريع رسيدگیدر اختيارتان گذاشته شود بايد حقوقیوآيل 
  .ولی، همه آسانی آه به درخواست پناهندگی اشان خيلی سريع رسيدگی می شود بازداشت نمی شوند. شد
  

  آيا به محض امكان درخواست پناهندگی داده ايد؟
وزارت آشور بررسی خواهد آرد آه آيا به محض اينكه برای شما پس از ورود به بريتانيا امكان داشت 

 مسكن و يا هزينه های معاش آمك برای نمی توانيداست، " خير"اگر پاسخ .  يا خيريده ادرخواست پناهندگی داد
برای آسب اطالعات بيشتر در مورد اينكه چگونه می توانيد درخواست پناهندگی بدهيد، . دولتی دريافت آنيد

  . را ببينيددرخواست برای حمايت از پناهندگی جزوه 
  

  :يش بيايدی پهمچنين موارد زير ممكن است در مصاحبه غربالگر
  
ی درخواست مسئول بررسخوانده می شود و  صاحب پرونده کهبايد نام و شماره تلفن مسئول وزارت آشور،  •

 همچنين ادغام ی رفاهی، وصاحب پرونده به نيازها. پناهندگی شما از آغاز تا انتهاست به شما داده شود
رسيدگی خواهد   شما اعطا شود تصميم مثبتی در مورد درخواست پناهندگیدر صورتی آه اجتماعی شما

 صاحب .ی خواهد آرد آه درخواست شما رد شود رسيدگی، يا به بازداشت و اخراج شما در صورتآرد
 . شماستحقوقیی تماس برای شما يا وآيل پرونده نقطه اصل

ممكن است مشخصات تماس و يك تاريخ برای مالقات با .  متفاوت استحقوقیی دريافت وآالت تمهيدات برا •
 . به شما داده شود يا فهرستی از وآال برای تماس داده شودحقوقیك وآيل ي
 .ی از يادداشتهای مصاحبه غربالگری به شما داده شودبايد نسخه ا •
ی و زندگی در  آه الزمست درباره فرايند پناهندگی اطالعات حياتی دريافتبرا به شما بگويند احتماًالمقامات  •

 .گزارش دهيد) ’induction‘" (معارفه"به بدانيد بريتانيا 
  

آه ممكن است واجد شرايط دريافت آن )  و مسكنیمانند حمايت مال (یروز درباره خدمات 15مقامات بايد ظرف 
 سازمانهای غيردولتی آه می توانيد برای مشاوره  در موردیآنها همچنين بايد اطالعات. باشيد به شما اطالع دهند

  . دهند به شما بدهندير سازمانهای آه مشورت حقوقی ارائه میو مشخصات سابه آنها مراجعه آنيد 
  

  ی می افتد؟چه اتفاقپناهندگی در مصاحبه 
  

پس از مصاحبه غربالگری، مقامات از شما خواهند خواست در يك مصاحبه طوالنی تری شرآت آنيد تا از شما 
از مصاحبه سعی آنيد با يك وآيل حائز اهميت است آه قبل . درباره علل درخواست پناهندگی اتان سؤال آنند

هر مدرك و .  بدهيدیدقيق بيشتری خود تا حد امكان جزئيات بايد درباره درخواست پناهندگ. حقوقی مالقات آنيد
گواه ديگری آه داريد، مانند سوابق پزشكی يا گزارش روزنامه ها آه مربوط به چيزی باشد آه در آشور شما 

 اهميت است آه هر گونه اطالعات و مدارك و شواهدی آه ارائه می دهيد بسيار حائز. رخ داده ارائه دهيد
  .متناقض نباشد و بتواند تقاضای شما را تأييد آند
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برای آسب اطالعات بيشتر درباره مشاوره ( اتان بعيد است در مصاحبه پناهندگی شما شرآت آند حقوقیوآيل 
الل مصاحبه شما حضور نداشته باشد، می توانيد از  در خحقوقیاگر وآيل ).  نگاه آنيد5، به صفحه حقوقی

 ساعت قبل از مصاحبه 24خواهيد مصاحبه ضبط شود بايد  اگر می. مقامات بخواهيد مصاحبه شما را ضبط آنند
اگر پس از مصاحبه تصور می آنيد اطالعاتی را جا انداخته ايد، بايد به محض امكان به وآيل . به آنها بگوييد

  . اتان پنج روز وقت دارد آه اطالعات بيشتر را ارائه دهدحقوقیوآيل .  خود اطالع دهيدحقوقی
  

 بازداشت و گزارشگری
  

ی                        اجازه  مقامات   د ول دگی اشان بازداشت آنن ه ای از درخواست پناهن دارند برخی از پناهجويان را در هر مرحل
د                 بسيار اتفاق می    . بايد ثابت آنند آه بازداشت آنها ضروری است        د می توانن ه تصور آنن ه مقامات وقتی آ افتد آ

ا حفظ                                ا آنه ردی تماس خود را ب د ف ا اگر تصور آنن د ي در مورد درخواست پناهندگی افرادی زود تصميم بگيرن
د           ه شما                       . نخواهد آرد آن افراد را دستگير می آنن ًا ب د آتب د، باي د شما را بازداشت آنن اگر مقامات تصميم گرفتن

د     اطالع دهند چرا ش    د             . ما را بازداشت می آنن راض آني ا اعت ن تصميم آنه ه اي د ب ايد بتواني ذاآره جهت    . ش رای م ب
د   ت آني وقی درياف شاوره حق د م ود باي اجرت  . آزادی خ دگان مه ت ش رای بازداش ت ب ام آفال ازمانی بن  س

)Bail for Immigration Detainees - BID (      د راد بازداشتی دي ه از اف ده آ ات آنن د   يا گروههای مالق ار می آنن
ه وب  . توانند اطالعاتی درباره اينكه چگونه می توانيد برای آزادی خود مذاآره آنيد، به شما ارائه بدهند   می لطفًا ب

  . تلفن آنيد3590 7247 020 نگاه آنيد يا به آنها با شماره www.biduk.org به نشانی BIDسايت 
  

دگ   از اآثر درخوا   ه يك مرآز گزارشگری گزارش                 ست آنندگان پناهن ع می رود ب ه بازداشت نمی شوند توق ی آ
رای    مجبور هستيد بيش از سه مايل برای گزارش دادن اگر  . دهند الی ب سفر آنيد، می توانيد جهت دريافت آمك م

  .پرداخت هزينه سفر خود درخواست بدهيد
  

  تفاقی می افتد؟در حالی آه منتظر دريافت يك تصميم هستيد چه ا
  

د        مقامات از شما م   ی آه   بايد در تمام مصاحبه هاي     د حضور يابي ه            . ی خواهند شرآت آني ه ب ه فرمی آ د هر گون باي
ه مقامات    باعث  انجام ندادن اين آار ممكن است . پر آنيد و برگردانيدشما می دهند ظرف مدت تعيين شده       شود آ

  .ز الزاماتشان رد آنندی شما را به خاطر عدم پيروی ادرخواست پناهندگ
  

د          در صورت  حائز اهميت است آه در خالل اين مدت        ه مقامات اطالع دهي د ب ر آن شانی شما تغيي ه ن ان  . ی آ خودت
  . خود بخواهيد اين آار را از طرف شما انجام دهدحقوقیتوانيد اين آار را انجام دهيد يا می توانيد از وآيل  می

  
  تقاضای تجديد نظر

  
تها ر درخواس دگیاآث ود ی رد  پناهن ه می ش د نظر پذيرفت ه تجدي ا در مرحل ه برخی از آنه ر چ ود اگ ر . می ش اگ

د،     مقامات درخواست پناهندگی شما را   د نظر بدهي رد آنند، قادر خواهيد بود در برابر اين امتناع درخواست تجدي
ا                        ه بريتاني د آ د نظر بدهن د درخواست تجدي ند      اگر چه برخی از پناهجويان وقتی می توانن رده باش رك آ اگر  . را ت

ا نقض                            رك بريتاني ه ت ار شما ب ه اجب د اينك داليل ديگری برای تداوم اقامت شما در بريتانيا وجود داشته باشد، مانن
ا      . داليل را بايد در درخواست تجديد نظر خود بگنجانيد    حقوق انسانی شما باشد، اين       ورًا ب ه ف حائز اهميت است آ

ار را                        خود تماس بگيريد     حقوقیوآيل   ن آ ور هستيد اي د چون مجب د نظر بدهي تا به شما آمك آند درخواست تجدي
  . انجام دهيدمهلت زمانی بدون انعطافیظرف 

  
  

  ی می افتد؟شما رد شود چه اتفاقتجديدنظر اگر درخواست 
  

د                     تجديدنظراگر درخواست    رك آني ه اگر داوطلبان   . شما رد شود، وزارت آشور از شما انتظار دارد آشور را ت
  .نرويد مقامات ممكن است سعی آنند شما را به زور اخراج آنند
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  یفرآيند پناهجوي

درخواست پناهندگی شما ممكن . ی را آه يك درخواست پناهندگی طی می آند نشان می دهداين نمودار مسير آل
يشتر در مورد  لطفًا از يكی از آارمندان مشاوره يا يك وآيل حقوقی برای آسب اطالعات ب–است متفاوت باشد 

  .خود سؤال آنيدپرونده 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یمشاوره حقوق
  
وآيل، حقوقدان و مشاور  خود را ی حقوقنماينده.  دريافت آنيدی مشاوره حقوقی توانيد از يك وآيل حقوقیم

 ینماينده حقوق.  پول بپردازيدیه حقوق مشاوری نداريد، شايد مجبور نباشيد برایاگر پول آاف.  نامندی میحقوق
. نامند یم) legal aid (یاين را آمك حقوق.  تواند از دولت بخواهد حق ويزيت و هزينه هايش را بپردازدی مشما
  . را، در صورت نياز شما، بدهندی بايد ترتيب آوردن يك مترجم شفاهی حقوقیوآال

  
 در یهيد درخواست تجديد نظر بدهيد، يك وآيل حقوق خوای شما رد شده باشد و میاگر درخواست پناهندگ

 شدن در تجديد نظر نداشته باشيد ممكن است از پذيرفتن پرونده برنده در ی آه احساس آند احتمال معقولیصورت
 توانيد از طريق ارائه ی داريد، می قوی رخ دهد و احساس آنيد آه دعویاگر چنين چيز. شما امتناع آند

 خود را مورد چالش یتصميم وآيل حقوق) Legal Services Commission (ی خدمات حقوقدرخواست به آميسيون
 درباره نحوه تسليم آن به ی اتان بايد به شما فرم درخواست تجديد نظر را بدهد و اطالعاتیوآيل حقوق. قرار دهيد
 پناهندگان اسكاتلند یشورا.  وجود داردی متفاوتی آنيد ترتيبات حقوقی می اگر در اسكاتلند زندگ.شما بدهد

)Scottish Refugee Council (ممكن است بتواند به شما مشورت ارائه دهند.  
  

 اين سخن یمعنا.  آنند محدود هستندی می آه آار پناهندگی حقوقی بريتانيا تعدا د وآالی از قسمتهایدر بعض
 یاگر حمايت مال.  سفر آنيدیديگر بايد به ناحيه ی ديدن يك وآيل حقوقی برااينست آه ممكن است مجبور باشيد

  ی پناهندگیدرخواست برا

  یمصاحبه غربالگر

  یمصاحبه پناهندگ

  تصميم

  ی وضعيت پناهندگیاعطا

 بازگشت داوطلبانه يا اخراج

  رد درخواست

  ی وضعيت اعطا   تجديد نظردرخواست

  رد درخواست
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 ی شما ممكن است هزينه های وجود ندارد، وآيل حقوقی آنيد و در ناحيه شما وآيل حقوقی دريافت میپناهندگ
  . مالقات با خودش را بپردازدیسفر برا

  
ت بخواهيد ، ممكن اس نقل مكان آرده ايدیبه ناحيه ديگر داديد ی آه در ابتدا درخواست پناهندگیپس از زماناگر 

 مالقات ممكن است دشوار ی رفتن به قرارهای نزديك تر به محل خود بيابيد چون آه سفر برایيك وآيل حقوق
  .باشد

  
 باشد آه با ی اتان بايد از سازمانیوآيل حقوق.  با آيفيت دريافت آنيدیحائز اهميت است آه مشاوره حقوق

 باشد آه نامش در اداره آميسيونر یه باشد يا مشاور در قانون مهاجرت قرارداد داشتیآميسيون خدمات حقوق
  .ثبت شده باشد) (Office of Immigration Services Commissioner - OISC خدمات مهاجرت

  
  : آنها را داشته باشندی از دو نشانه زير يا هر دویاين سازمانها بايد يك

 
 
 
 
 
 

 مشاوره ارائه ی مورد تأييد آه درباره قانون پناهندگیا از سازمانهی دريافت فهرستی توانيد برایشما همچنين م
 مراجعه www.oisc.gov.uk تلفن آنيد يا به سايت 0046 000 0845به شماره .  تماس بگيريدOISC دهند با یم

  .آنيد
  

   در انگلستان و ويلزیمشاوره حقوق
 در انگلستان و ی حقوقی از وآالیفهرست) Community Legal Service(ت  جامعه اقليیسازمان خدمات حقوق

  . مراجعه آنيدwww.clsdirect.org.uk تلفن آنيد يا به سايت 1122 608 0845به شماره . آند یويلز منتشر م
  

   در اسكاتلندیمشاوره حقوق
به .  آندی در اسكاتلند را منتشر می حقوقی از وآالیفهرست) Law Society of Scotland( اسكاتلند یانجمن حقوق

  . مراجعه آنيدwww.lawscot.org.uk تلفن آنيد يا به سايت 7411 226 0131شماره 
  

  ی ايرلند شمال دریحقوقمشاوره 
 ی از وآالیفهرست) Northern Ireland Legal Services Commission( ی ايرلند شمالیآميسيون خدمات حقوق

  . مراجعه آنيدwww.nilsc.org.uk آند، به سايت ی را منتشر می در ايرلند شمالیحقوق
 

  ی يافتن وآيل حقوقی ديگر برایروشها
  

  Asylum Aid( – www.asylumaid.org.uk( یآمك پناهندگ
 بعد از 12:30 ی صبح ال10:  بعد از ظهر، پنج شنبه4:30 ی ال2:  دوشنبه8741 7247 020: یخط مشاوره تلفن

  ظهر
  

  Immigration Advisory Service( – www.iasuk.org.uk(سازمان خدمات مشاوره مهاجرت 
  1200 7967 020 :یخط مشاوره تلفن

  
  Immigration Law Practitioners Association( – www.ilpa.org.uk( حقوقدانان مهاجرتاتحاديه 

  
 –) Joint Council for the Welfare of Immigrants( رفاه مهاجران ی مشترك برایشورا

www.jcwi.org.uk    
   بعد از ظهر5 ی ال2 سه شنبه و پنج شنبه 8706 7251 020: یخط مشاوره تلفن
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  Law Centres Federation( – www.lawcentres.org.uk( یفدراسيون مراآز حقوق
  8570 7387 020: تلفن

  
  Refugee Legal Centre( – www.refugee-legal-centre.org.uk(  پناهندگانیمرآز حقوق

   بعد از ظهر4:30 ی ال2 بعد از ظهر و 1 ی ال10:30 دوشنبه، چهارشنبه و جمعه 3220 7780 020: عمومی
 2 بعد از ظهر و 1 ی ال10:30 دوشنبه، چهارشنبه و جمعه 398 592 0800:  شدهمخصوص پناهجويان بازداشت

   بعد از ظهر4:30 یال
 بعد از ظهر يا آخر 8 تا 6 بين ی توان در شرايط شديدًا اضطراریفقط م (057 598 07831: یخدمت اضطرار

  ).هفته ها استفاده آرد
  

   هستيد؟ی خود ناراضی وآيل حقوقازآيا 
 انجام داده اند ی شما را به طور نامناسبی آنيد آه نمايندگی هستيد و احساس می خود ناراضیقوق وآيل حازاگر 
سايت وب  تلفن آنيد يا به 0046 000 0845به شماره .  توانيد به اداره آميسيونر خدمات مهاجرت شكايت آنيدیم

www.oisc.gov.ukمراجعه آنيد .  
  

 دريافت مشاوره یلطفًا برا.  از قانون نيست بلكه يك راهنماستیاطالعات مندرج در اين جزوه توضيح آامل
  . باشيدی دريافت مشورت حقوقیمفصل در پ

 


