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بدء التطبیق الخاص بك
وتتوقع وزارة الداخلیة أن األشخاص الذین یحتاجون حًقا إلى حمایة الالجئین سیطلبون اللجوء فور

وصولھم إلى المملكة المتحدة. ومع ذلك ، یمكن أن یكون ھناك العدید من األسباب المختلفة التي تجعل
الناس ال یمكنھم أو ال یستطیعون طلب اللجوء على الفور. إذا لم تطلب اللجوء فوًرا ، فیجب علیك

توضیح أسبابك.

من المھم أن یكون لدیك محام لمساعدتك أثناء عملیة اللجوء ولكن تذكر أنھ إذا تأخرت في طلب
اللجوء ، فھناك خطر قد تعتقد وزارة الداخلیة أنك لست بحاجة إلى حمایة الالجئین. لتسجیل طلبك ،

عائلتك.وعنعنكبسیطةأسئلةیسألونسوف.03001234193علىالداخلیةبوزارةاتصل
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لن یسألوا لماذا تطلب اللجوء. سیطلبون أیًضا عنواًنا لألرسال إلیك رسالة لتحدید موعد لمقابلة في
Lunar،اللجوءفحصوحدة House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY.

إذا كنت معوًزا أو بال مأوى ، یمكنك الذھاب مباشرا إلى وحدة فحص اللجوء. ال تحتاج إلى االتصال
بوزارة الداخلیة أوالً.

مقابالت الفرز

تسمى أول مقابلتین ستجریھما مع وزارة الداخلیة مقابلة الفرز. في مقابلة الفرز الخاصة بك ،
ستطرح وزارة الداخلیة أسئلة لتحدید من أنت وكیف وصلت إلى المملكة المتحدة. سیطلبون منك أیًضا

أن تذكر بإیجاز سببا أو أسبابا لطلب اللجوء.

سوف یأخذون بصمات أصابعك وصورتك. سوف یعطونك بعد ذلك بطاقة أو أوراقا أخرى تؤكد
تفاصیلك الشخصیة وأنك قد طلبت اللجوء. ستقوم وزارة الداخلیة بفحص سجالتھم لمعرفة ما إذا كنت
قد أقمت سابًقا في المملكة المتحدة ، وما إذا كنت قد أخذت بصمات أصابعك أو قدمت طلًبا للجوء في
بلد أوروبي آخر. إذا تم العثور على بصمات أصابعك في قاعدة البیانات األوروبیة ، فقد تقرر وزارة

الداخلیة الحًقا إعادتك إلى البلد الذي طلبت فیھ اللجوء مسبًقا أو تم أخذ بصمات أصابعك.

ستقدم لك وزارة الداخلیة مترجًما ، عادًة عبر الھاتف مجاًنا. من المھم أن تكون سعیًدا ألنك والمترجم
یفھمان بعضكما البعض جیًدا.

یمكنك البقاء في وحدة الفحص لعدة ساعات. ستقرر وزارة الداخلیة بعد ذلك ما إذا كانت ستعتقلك أو
تفرج عنك أثناء معالجة مطالبتك. من غیر المحتمل أن یتم احتجازك في وحدة الفحص.

أثناء مقابلة الفرز ، ینبغي أن تسأل وزارة الداخلیة أیًضا عما إذا كنت تفضل اللجوء ، أو مقابلة
كنت ستحتاج إلى مترجم. مقابلة اللجوءیتم إجراؤھا من قبل رجل أو امرأة ، وإذا"موضوعیة" ،

الخاصة بك ھي المقابلة الثانیة التي ستجریھا مع وزارة الداخلیة عندما تتحدث عن طلب اللجوء
الخاص بك بالتفصیل (انظر أدناه).

governmentالحكومةموقععلىاللجوءطلبعنالمزیداقرأ website.

)PIQ(األولیةالمعلوماتاستبیان
عليالداخلیةوزارةإلىوالعودةإكمالھإلىتحتاجاستبیاًناتتلقىقد،بعدھاأوالفرزمقابلةعند

تاریخ معین.
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یحتوي ھذا االستبیان على أسئلة تفصیلیة حول حالتك ، وینبغی أن تحصل على مشورة قانونیة إلكمالھ ألنھ
ِسكون جزًءا من دلیلك.

إذا لم تتمكن من إعادة االستبیان بحلول الموعد النھائي ، فیجب علیك االتصال بوزارة الداخلیة قبل أو في یوم
الموعد النھائي لتوضیح السبب. إذا لم تقم بإرجاع االستبیان أو لم تعط وزارة الداخلیة سبًبا لعدم تمكنك من

إكمالھ في الوقت المحدد ، فقد تعتبر وزارة الداخلیة أن طلبك قد تم سحبھ.

إذا لم یكن لدیك محاٍم ، فقد یتمكن المسؤول القانوني لدینا من تقدیم بعض النصائح إلیك ، بما في ذلك كیفیة
طلب مزید من الوقت ، ولكن لن یتمكن من إكمال االستمارة معك.

قم بعمل نسخة من االستمارة لنفسك قبل إرسالھا إلى وزارة الداخلیة.

مقابلة اللجوء
بعد مقابلة الفحص الخاصة بك ، سیكون لدیك مقابلة اللجوء الخاصة بك. في ھذه المقابلة ستسأل
وزارة الداخلیة عن تفاصیل مطالبتك. بعض الناس ال ینتظرون طویالً للحصول على موعد لمقابلة

اللجوء ، والبعض ینتظر لعدة أشھر. یمكن أن تستمر ھذه المقابالت عدة ساعات. إن كنت بحاجة إلى
مترجم ، فتأكد من إخبار وزارة الداخلیة مقدًما وسوف یرتبون مترجًما مجاًنا.

في بدایة المقابلة ، سوف تسألك وزارة الداخلیة عما إذا كنت تشعر بحالة جیدة بما یكفي إلجراء
مقابلة ، وإذا كان لدیك أي حاالت طبیة وإذا كنت أنت والمترجم یفھمان بعضكما البعض.

ستسألك وزارة الداخلیة أیًضا عما إذا كنت ترید تسلیم أي دلیل. یجب علیك ترجمة أي دلیل بلغات
أخرى إلى اللغة اإلنجلیزیة قبل تقدیمھ إلى وزارة الداخلیة. یجب علیك إظھار األدلة الخاصة بك إلى

محامیك قبل تسلیمھا إلى وزارة الداخلیة. قد ینصح محامیك بإرسال دلیلك بعد وقت قصیر من مقابلتك.
تذكر أن تحتفظ بنسخة من أي دلیل تقدمھ.

سوف یسأل المحاور في وزارة الداخلیة عن عائلتك وخلفیتك االجتماعیة. سیطلب منك المحاور أیًضا
بتصدیق أن مطالبتك تستند إلى التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة. ینبغي أن یسأل المحاور كیف ترید

أن یتم مخاطبتك ، على سبیل المثال ما االسم الذي ترید استخدامھ ، وما ھي الكلمات التي ترید منھم
استخدامھا لوصف میولك الجنسیة أو ھویتك الجنسیة أو خصائصك الجنسیة. سیسألونك عما تخشى

في بلدك األصلي. سیسألونك أسئلة حول كیفیة إدراكك التجاھك الجنسي أو ھویتك الجنسیة. إذا طلبت
اللجوء على أساس الخصائص الجنسیة الخاصة بك ، أي ألنك ثنائي الجنس ، فقد تطرح علیك أسئلة
حول كیف ومتى أصبحت على علم بأن خصائصك الجنسیة تختلف عن تلك المتوقعة عادة من الرجال
والنساء. ھذه أسئلة حول قصة حیاتك الشخصیة. قد یسألون كیف تفكر وتشعر عن نفسك. سیطلبون
منك أن تصف أي شيء قد حدث لك في بلدك األصلي أو إذا كان ذا صلة ، عن الشركاء السابقین أو

الحالیین. یجب أال تطلب منك وزارة الداخلیة وصف الممارسات الجنسیة. ستختلف األسئلة حسب
ظروف قضیتك.
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في نھایة المقابلة ، ستتاح لك الفرصة إلعطاء معلومات إضافیة. سیتم سؤالك أیًضا عما إذا كان لدیك
أي أسباب أخرى للبقاء في المملكة المتحدة باستثناء تلك التي تمت مناقشتھا في المقابلة.

إذا كنت بحاجة إلى استراحة أثناء مقابلتك ، یمكنك أن تسأل. إذا كنت ال تفھم السؤال ، یجب أن تقول
ذلك. إذا كنت ال تتذكر تاریًخا أو تفاصیل أخرى ، فمن األفضل أن تقول ذلك بدالً من التخمین ، لتجنب
خطر ارتكاب األخطاء التي قد تجعل وزارة الداخلیة تعتقد أنك ال تقول الحقیقة (ُتعرف باسم "اإلضرار

بمصداقیتك") .

وزارة الداخلیة تسجل المقابالت عادًة ، ولكن یمكنك التأكد من القیام بذلك عن طریق تقدیم طلب
مسبق. عادة یتم إعطاء سجل مكتوب للمقابلة وتسجیل على قرص الذاكرة قبل مغادرتك غرفة

المقابلة.

في مقابلتك ، قد ُیطلب منك إكمال نموذج یمنح فیھ اإلذن ، أو "الموافقة" ، إلى وزارة الداخلیة لطلب
سجالتك الطبیة من أطبائك. ال یتعین علیك إعطاء موافقتك على ذلك إذا كنت ال ترغب في ذلك. یجب
أال یؤثر رفض الموافقة على القرار بشأن طلبك. من األفضل طلب نصیحة محامیك قبل التوقیع على

نموذج الموافقة.

دلیل

الدلیل ھو أي شيء تقدمھ إلى وزارة الداخلیة لدعم مطالبتك ، بما في ذلك ما تقولھ. سجالت المقابالت ، البیانات
، الوثائق ، الرسائل ، التقاریر ، أقوال الشھود اآلخرین كلھا أدلة.

علیك أن تشرح بالتفصیل سبب خوفك من االضطھاد في بلدك األصلي. فی عدید من حاالت رفضت وزارة
ومزدوجيوالمثلیینالمثلیاتمنالمتقدمینأنیعتقدونالألنھمھياللجوءطلبات+LGBTQIلـالداخلیة

المیل الجنسي والمتحولین جنسًیا أو ثنائیي الجنس أو ثنائیي الجنس. لذلك من المھم أن تكون مستعًدا للتحدث عن
تجربتك فیما یتعلق بمیولك الجنسیة أو ھویتك الجنسیة أو خصائص الجنس. ھذا ال یعني الحدیث عن الجماع ،
ولكن كیف أن تكون من أنت كشخص. یجب أن تحصل على ترجمات احترافیة ألي دلیل مكتوب بلغات أخرى

إلى االنجلیزیة.

فیما یلي ھي فئات األدلة الرئیسیة ولكن یمكن أن یكون ھناك غیرھا كذالك

إفادة شھادتك الشخصیة
أيعنتفاصیلأیًضابیانكیقدمأنیجب+.LGBTQIشخصأنھعلىتجاربكبیانكیصفأنیجب

اضطھاد ربما تعرضت لھ في الماضي. یمكن أن یتضمن أوصاًفا ألي عالقات قد تكون لدیك. إذا كانت ذات
صلة ، یجب علیك كتابة شرح لماذا لم تطلب اللجوء في وقت سابق. انت أیضا بحاجة إلى شرح لماذا تخشى

العودة إلى بلدك ولماذاتعتقد أنك ستضطھد.
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بیانك ھو دلیلك الرئیسي ، وسیساعدك محامیك على إعداده. عادة ، ستبدأ بوصف لعائلتك ، وتعلیمك وأي عمل
قد یكون لدیك في بلدك األصلي أو في أي مكان آخر. یجب علیك تقدیم بعض التفاصیل عن رحلتك إلى المملكة

المتحدة.

ثم تحتاج إلى شرح أي تجارب أو حوادث ذات صلة بقضیتك. صفھا بترتیب حدوثھا، وانتھ بالسبب الذي قررتم
فیھ مغادرة بلدكم. إن كنت قد تعرضت لالضطھاد في الماضي ، أو تمكنت من تجنب االضطھاد ، فأنت تحتاج

إلى وصف ذلك.

في النھایة ، علیك أن تشرح سبب خوفك من العودة وما تخاف منھ.

إفادات الشھود أو رسائل الدعم
یمكن من شھادات أو رسائل الشھود من األصدقاء والعائلة والشركاء الحالیین أو السابقین دعم ما تقول عن

میولك الجنسیة ،

، وإذاقابل للتطبیق ، أي شيء حدث لك. لن یكون لدىالتعبیر الجنسي أو الخصائص الجنسیةالھویة الجنسیة و
الجمیع ، أو یحتاجون ، مثل ھذه العبارات.

یجب توقیع وتوثیق إفادات الشھود. یجب على الشاھد تقدیم اسمھ الكامل وعنوانھ وإرفاق نسخة من بطاقتھ
الشخصیة. یجب علیھم فقط التعلیق على ما یعرفونھ مباشرة ، وعدم التكھن بما قد یكون الخطر إذا عدت إلى

بلدك األصلي. إذا أرسل شاھد رسالة من الخارج ، فتأكد من االحتفاظ بالمغلف.

التقاریر الطبیة
إذا تعرضت ، على سبیل المثال ، للھجوم في بلدك األصلي أو كنت تعاني من حالة طبیة ، فقد یكون من المھم

تقریر من طبیب أو من المستشفى الذي تم عالجك فیھ.

معلومات عن البلد
تقاریرمثل،+LGBTQIلألشخاصبالنسبةاألصليبلدكفيالوضعتوضحالتيالمعلوماتتكونأنیمكن

حقوق اإلنسان والمقاالت الصحفیة ، مفیدة إلثبات وجود خطر الضرر. یجب أن یكون لدى وزارة الداخلیة حق
حول العدیدالمذكرات اإلعالمیة والسیاسة القطریةالوصول إلى المعلومات حول ما یحدث في كل بلد ولدیھا

من البلدان.

ستقوم وزارة الداخلیة بتحلیل المذكرات اإلعالمیة  وتقرر ما إذا كانت تعتقد أن الوضع في بلدك یعني أن ھناك
خطر حقیقي من حدوث ضرر جسیم تخشاه. ومع ذلك ، سیساعد قضیتك ، إذا كان بإمكانك تقدیم أدلة لدعم

بلدك.فيمضطھدون+LGBTQIاألشخاصبأنادعائك

النتائج الممكنة
ستتخذ وزارة الداخلیة قراًرا بشأن مطالبتك على أساس المقابالت واألدلة. قد یستغرق ھذا بضعة أیام أو أشھر.

إذا لم تتلق قراًرا خالل فترة زمنیة معقولة ، فقد یعترض محامیك وزارة الداخلیة  في تأخیر.
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ھناك ستة قرارات أو "نتائج" محتملة.

سنوات5لمدةالالجئوضعمنح:1النتیجة
إذا تم منحك وضع الالجئ ، فسیكون لك الحق في العمل والدراسة والمطالبة باالستحقاقات  في

المملكة المتحدة بنفس طریقة المواطن البریطاني.

في نھایة السنوات الخمس ، یمكنك التقدم بطلب للحصول على إجازة غیر محددة لالقامة إذا كنت ال
تزال معرًضا لخطر االضطھاد. علیك التقدم بطلب إلجازتك لالقامة كالجئ قبل تنتھي صالحیتھ.

سنوات5لمدةاإلنسانیةالحمایةمنحتم:2النتیجة
.اللجوءیطلبونالذیناألشخاص+LGBTQIعلىینطبقمانادراالالجئ.لوضعمشابھھذا

.مجموعة أدوات الحق في البقاءاقرأ عن الفرق بین وضع الالجئ والحمایة اإلنسانیة في

اإلجازةمنآخرشكلمنح:3النتیجة
قد تمنحك وزارة الداخلیة إجازة "تقدیریة" للبقاء في المملكة المتحدة أو إجازة "خارج القواعد"

لفترة محدودة (عادة لمدة عامین ونصف). ھذا نادر ولكنھ قد یكون مناسًبا ، على سبیل المثال ، إذا
كنت على عالقة مع مواطن بریطاني وھناك ظروف استثنائیة تجعلك ال تستطیع العودة إلى بلدك

األصلي للتقدم بطلب للحصول على تأشیرة لالنضمام إلى شریكك. قد یتم منحك أیًضا إجازة تقدیریة
للبقاء ألسباب أخرى.

المتحدةالمملكةفياالستئنافحقمع-رفض:4النتیجة
" لمزیداالستئنافإذا رفضت وزارة الداخلیة طلبك ، فسیكون لدیك عادًة حق االستئناف. راجع إلي "

من المعلومات.

المملكةمنالطردبعدحتىاالستئنافحقیوجدال-رفض:5النتیجة
المتحدة

تقوم وزارة الداخلیة أحیاًنا "بتوثیق" طلبات اللجوء بحیث "ال أساس لھا من الصحة". ھذا یعني أنھم
یعتقدون أن طلب اللجوء لن ینجح ، ولن یكون ھناك حق االستئناف من داخل المملكة المتحدة. یمكن

أن یحدث ھذا إذا اعتقدت وزارة الداخلیة أن بلدك األصلي آمن. في حاالت نادرة للغایة ، ستصدق
یمكنك+.LGBTQIالشخصیكونأنالمعقولغیرمنأنھاعتقدتإذامطالبةعلىالداخلیةوزارة

.محامالتقدم بطلب لمراجعة قضائیة بمساعدة
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االستئناففيحقال-رفض:6النتیجة
في حاالت قلیلة ، ترفض وزارة الداخلیة كل الحق في االستئناف ضد رفض اللجوء ألنھ كان ھناك

استئناف أو فرصة سابقة لشرح طلب اللجوء. یمكنك التقدم بطلب لمراجعة قضائیة بمساعدة محام.

.الحق في البقاءمجموعة أدواتاقرأ المزید عن المراجعات القضائیة في

االستئناف
إذا رفضت وزارة الداخلیة طلبك ، فسیكون لدیك حق االستئناف. یجب علیك إرسال نموذج االستئناف

الرفضرسالةإرسالتاریخمنیوًما14غضونفيواللجوء)الھجرة(دائرةاألولالشقمحكمةإلى
إلیك.

سیتم البت في االستئناف من قبل قاضي محكمة الشق األول ، وھي محكمة قانونیة. القاضي مستقل
عن وزارة الداخلیة. یجب علیك أن تستعد قضیتك عن طریق الرد على أسباب رفض وزارة الداخلیة

مطالبتك.

یجب أن تتوقع حضور المحكمة و "تقدیم األدلة" من خالل اإلجابة على األسئلة المتعلقة بقضیتك من
ممثل وزارة الداخلیة والقاضي. یجب أن یحضر أي شھود قد یكون لدیك أیضا. ستكون أنت

"المستأنف" وستكون وزارة الداخلیة ھي "المستجیب".

أوالبقاءفيالحقأدواتمجموعةفيالعلیاوالمحكمةاألولىالدرجةمحكمةإلىالتماستقدیمعنالمزیداقرأ
اإللكترونيالموقععلىاالستئنافحولمعلوماتعلىالعثورأیًضایمكنكمنسجم.بواسطةھذاالفیدیومقطع

الحكومي.

السریة في االستئناف

االستئنافات في المحاكم أو المحاكم األخرى في المملكة المتحدة علنیة ویمكن ألي فرد من الجمھور الحضور.
سیتم االستماع إلى استئنافك من قبل قاضي یستمع إلى استئناف أخر في نفس الیوم وقد یسمع أشخاص آخرون

عن قضیتك.

إن البت في أي استئناف (القرار الخطي الذي یوضح األسباب التفصیلیة) ھو وثیقة عامة تشمل علي أسماء

المستأنف وأي شھود مسجلة فیھا. من النادر أن تصبح قرارات محكمة الدرجة األولى علنیة ولكن قرارات
المحكمة العلیا تنشر عادة.

إذا كنت ال ترید أن ُیعلن اسمك للجمھور ، یجب أن تخبر المحكمة. یجب أن تطلب ذلك عند إرسال نموذج
االستئناف إلى المحكمة.

ھناك أمران یمكنك أن تطلبھما من المحكمة:
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قم بإخفاء االستئناف من خالل استبدال اسمك باألحرف األولى لإلسم أو إزالة جمیع األسماء من القرار إذا كان.1
ھناك سبب قوي. ستبقى األسماء في نسخ القرار المرسلة إلیك وإلى وزارة الداخلیة ، لكن األسماء لن تكون في

نسخة السجل العام أو في قائمة القضیات على الحائط خارج غرفة االستماع.
إذا كان ھناك سبب قوي جًدا ، فاجعل جلسة االستماع سریة ال أحد یسمح بدخول الغرفة..2

یجب علي المحكمة أن تخبرك كتابًة ، قبل جلسة االستماع ، بما إذا وافقوا على طلباتكم.. في یوم جلسة االستماع ،
قبل أن تبدأ ، تأكد من أن موظفي المحكمة یعرفون أنھ قد تم طلب جلسة استماع خاصة أو إخفاء الھویة.

نتائج االستئناف

ھناك نتیجتان محتملتان من محكمة الدرجة األولى.

باالستئنافالسماح:1النتیجة

ھذا یعني أنك فزت. یجب علي وزارة الداخلیة أن تمنحك حالة الالجئ أو الحمایة اإلنسانیة ، أو نوع
آخر من اإلجازات إذا فزت في طلب االستئناف على أساس مختلف ، على سبیل المثال حیاتك الخاصة

والعائلیة في المملكة المتحدة.

محكمةقرارفيللطعنإذنعلىللحصولبطلبللتقدمیوًما14الداخلیةوزارةلدى،ذلكومع
الدرجة األولى إذا اعتقدوا أن القاضي ارتكب "خطأً قانونًیا". إذا حصلت وزارة الداخلیة على إذن

لالستئناف ، فسیتم إرسال قضیتك إلى المحكمة العلیا.

االستئنافرفض:2النتیجة

ھذا یعني أنك خسرت.

التقدم بطلب للحصول على إذن لالستئناف في المحكمة العلیا

یمكنك التقدم بطلب للحصول على إذن لالستئناف أمام المحكمة العلیا ضد قرار محكمة الدرجة األولى
إذا كنت تعتقد أن القاضي ارتكب "خطأً قانونًیا". "خطأ في القانون" یعني أن القاضي ارتكب خطأ في

الطریقة التي طبق بھا القانون أو نظر في األدلة ، إذا لم یرتكبوا ھذا الخطأ ، فربما سمحوا باستئنافكم.

یخبركسوفإلیك.القرارإرسالبعدیوًما14یتجاوزالموعدفيكتابًیاالطلبتقدیمعلیكیجب
محامیك بما إذا كان طلب الحصول على إذن لالستئناف یمكن أن یكون ناجًحا. یجب علیك إرسال طلبك

للحصول على إذن لالستئناف أمام محكمة الدرجة األولى.

إذا رفضت محكمة الدرجة األولى اإلذن باالستئناف ، فیمكنك تقدیم طلب إلى المحكمة العلیا مباشرة.
محام.إذا رفضت المحكمة العلیا أیًضا اإلذن ، یمكنك التقدم بطلب لمراجعة قضائیة بمساعدة
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جلسة المحكمة العلیا

إذا سمحت لك محكمة الدرجة األولى أو المحكمة العلیا باالستئناف ، فستكون ھناك جلسة استماع في
المحكمة العلیا.

في الجلسة ، ستقرر المحكمة العلیا أوالً إذا ارتكبت محكمة الدرجة األولى خطأً قانونًیا. إذا وجدت
المحكمة العلیا أن ھناك خطأ في القانون ، فستقوم بأحد أمرین:

یعیدون القضیة إلى محكمة الدرجة األولى الستماعھا مرة أخرى من قبل قاضي مختلف ؛ أو.1
سیعیدون اتخاذ القرار بأنفسھم. إذا أعادت المحكمة العلیا اتخاذ القرار ، فعادة ما یتم ذلك بعد.2

جلسة استماع أخرى. إذا أعادت المحكمة العلیا اتخاذ القرار ، فیمكنھا إما السماح باستئنافك
أو رفضھ.

بدالً من ذلك ، یمكن للمحكمة العلیا أن تجد أنھ لم یكن ھناك خطأ قانوني في قرار محكمة الدرجة
األولى وترفض استئنافك.

یمكن استئناف قرارات المحكمة العلیا أمام محكمة االستئناف ، لكن ھذا معقد وستحتاج إلى محاٍم
.لمساعدتك

تقدیم مطالبة جدیدة

إذا تم رفض استئنافك وال یمكنك االستئناف أكثر ، فقد یكون من الممكن تقدیم "طلب جدید" للحصول
على اللجوء ولكنھا عملیة معقدة.

یمكنك تقدیم مطالبة جدیدة ، أو "المزید من الطلبات" ، إذا كان یمكنك الحصول على أدلة جدیدة أو إذا
لحضورموعدحجزعلیكیجباألصلي.بلدكفيأشخاص+LGBTQIوضعفيتغییرھناككان

وحدة التقدیمات اإلضافیة في لیفربول لتقدیم دلیلك الجدید. في بعض الظروف ، لن ُیتوقع منك الذھاب
إلى لیفربول ، على سبیل المثال إذا كنت محتجًزا أو ال یمكنك السفر بسبب مشكلة طبیة.

یمكنك أن تقرأ عن عملیة تقدیم مطالبة جدیدة على الموقع اإللكتروني الحكومي.

العثور علي محام

محامونلدیھالذي،UKLGIGموقععلىالمدرجینباألشخاصاالتصالیمكنك،محامعلىللعثور
یجب علیك الدفع لھم و محامون تدفع رواتبھم من خالل المساعدة القانونیة.
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إذا لم یكن لدیك ما یكفي من المال للدفع للمحامي ، فقد یحق لك الحصول على مساعدة قانونیة. یمكن
أن یكون محامو المساعدة القانونیة جیًدا جًدا ألنھم غالًبا ما یكون لدیھم الكثیر من الخبرة.

ستدفع المساعدة القانونیة لما یلي:

محامیك إلعداد طلب اللجوء الخاص بك●
مترجم محترف لحضور المواعید مع محامیك●
ترجمة األدلة●
تقاریر الخبراء الطبیة أو القطریة إذا لزم األمر●
محامیك إلعداد االستئناف الخاص بك●
محامیك أو محامي المحكمة العلیا لتمثیلك في جلسة المحكمة.●

ال تستطیع المساعدة القانونیة عادة الدفع لمحامي لالتصال بوزارة الداخلیة لتسجیل طلب لجوء نیابة
عنك ، أو لحضور مقابلة اللجوء الخاصة بك معك ما لم تكن  في قید االحتجاز. ال یمكنھا أن تدفع

للعمل في طلبات اللجوء التي من غیر المرجح أن تكون ناجحة.

لن تسمح المساعدة القانونیة بتغییر محاٍم جدید للمساعدة القانونیة إال إذا كان ھناك سبب قوي جًدا.

إذا كنت محتجًزا من قبل وزارة الداخلیة وتحتاج إلى محامي مساعدة قانونیة ، فاطلب من مكتب
الرعایة االجتماعیة تسجیلك إلجراء جراحة قانونیة.

تأكد من أنك تعمل بجد مع محامیك إلعداد قضیتك. اطرح األسئلة إذا كنت تعتقد أنھ ینبغي القیام بمزید
.االتصال بنامن العمل. إذا كنت قلًقا بشأن العمل المنجز في قضیتك ، فقد نتمكن من المساعدة - یرجى

أحیاًناUKLGIGلـیمكنمحام.إلىیحتاجمنلكلكافیینالقانونیةللمساعدةمحامونیوجدال
مساعدة األشخاص الذین لم یتمكنوا من العثور على محام بأنفسھم.

تحقق مما إذا كان یمكنك الحصول على مساعدة قانونیة وشاھد المزید من محامي المساعدة القانونیة على موقع
وكالة المساعدة القانونیة.

مزید من المعلومات

للمحامینUKLGIGقائمة●
تحقق من موقع وكالة المساعدة القانونیة على اإلنترنت إذا كنت تستطیع الحصول على مساعدة قانونیة●
معلومات حكومیة لألشخاص الذین یطلبون اللجوء●
مجموعة أدوات الحق للبقاء: دلیل لنظام الھجرة واللجوء في المملكة المتحدة●
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