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 لپاره څه ډول درخواست کولی شئ د پنا غوښتني  
 پښتو نخسه

  2020مارچ :ورستي معلوما

 

 

 په اړه  UKLGIGد 

هم جنس باز   ینههم جنس باز، نار ښځینه( UKLGIG) ګروپهم جنس باز  ینههم جنسباز او نار ښځینه ګلستاند ان

مرسته  یا ړمالت له الرې یستماو مهاجرت د س ښتنېله پنا غو و سره +( خلکLGBTQI) ښځیاناو نر یرکو ټرانس

 کوي.   سرهتر

 یا په الندي بریښنا لیک له الري اړیکه ټنګولی شئ  7811 7922 020تاسو موږ سره پدي شمیره 

admin@uklgig.org.uk. 

 

شوي مهاجرته چې د ساتنې حق ورکول شوي وي د پنا غوښتني په نوم یادیږي او د دې مطلب  یوپیژندل  

دا دې چې انګلستان به بیرته تاسو خپل هیواد یا سیمې ته نه استوي. د دې لپاره تاسو مجبوریات چې   

کورني دفتر یا قاضي ته بشپړ وضاحت ورکړئ  ، ځکه سو ښځینه همجنس باز، نارینه همجنس باز،  

یاست او په خپل هیواد کې اوسیدل مو ژوند   .(+LGBTQI)وه اړخیزه، ټرانس، کویر، یا نرښځیان د

 د خطر سره مخ کړی دی.  
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 پیل   غوښتنې پناه  د ستاسو

له هغو خلکو څخه تمه لري چې د مهاجرت د ساتني د ضرورت په اساس چې کله انګلستان ته  دکډوالو مرکزي دفتر د 

رارسیږي په چټکۍ سره به د پنا غوښتني ادعا کوي. که څه هم، ښای دلته ډېر دالیل شتون ولري چې له مخې یې خلک 

ه ونشو کړای چې د پنا غوښتني ولي په چټکۍ سره د پنا غوښتني ادعا نشي ترسره کولی. که تاسو چیرته په چټکۍ سر 
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دا ډېره اړینه ده چې تاسو باید یو قانون پوهه ولرئ چې له  . ادعا وکړئ نو په دې صورت کې باید وضاحت وړاندي کړئ

د پناه غوښتني په ادعا کې سستي وکړه، نو تاسو سره د پناه غوښتني په جریان کې مرسته وکړي، خو په یاد ولرئ که تاسو چیرته 

اره به ستونزه رامینځ ته کړي او د کورني دفتر غړي به فکر وکړي ګوندی تاسو د مهاجرت د ساتني لپاره ضرورت نه  ستاسو لپ

شمیري له الري اړیکه ټینګه کړئ. دوی به  4193 123 0300لرئ، د دې لپاره چې خپل ځان راجستر کړئ د کورني دفتر 

وښتنې وکړي. دوی به هیڅ کله له تاسو ونه پوښتي چې ولي د پناه غوښتني له تاسو څخه ستاسو او ستاسو د کورنۍ اړوند څو ساده پ

ویلیسلی   40همدا راز به دوی له تاسو څخه د موقیعت غوښتنه وکړي چې په پناه غوښتني سکرینیګ یونټ، لونار کور،  ادعا کوئ.  

او یا د وسیدنې لپاره  ووسئ ریبکه تاسو چیرته غکې درته د مرکې د نیټي لیک چیرته واستوي.  CR9 2BYسرک، کارویډون 

کور ونه لرئ کولی شئ چې مستقیم د پناه غوښتني سکرینیګ یونټ ته الړشئ. د دې لپاره اړتیا نشته چې تاسو لومړی باید د کورني 

 اړیکه ټینګه کړئ.  سره  Home Officeیا 

  مرکه سکرینینګ د

( سره ولرئ د سکرینیګ مرکي ګڼل کیږي. ستا سو په Home Officeلومړنۍ دوه مرکې چې تاسو به یې د کورني دفتر )

پوښتنې وکړي چې تاسو څه ډول تر انګلستانه را ورسیدلئ.  Home Officeیا د کډوالو مرکزي دفتر سکرینینګ مرکو کې به 

 دوی به له تاسو وپوښتي چې په لنډه توګه یې وضیح کړئ چې د پنا غوښتنې لپاره کوم دلیل یا دالیل لرئ.

ی به له تاسو څخه د ګوتې اخیستو سره سره یو عکس هم واخلي.دوی به تاسو ته ستاسو د شخصي معلوماتو د تصدیق لپاره دو

( به خپل Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر کارت یا نور اسناد درکړي چې تاسو د پناه غوښتني لپاهر ادعا کړي ده. 

دې وړاندي خو به تاسو په انګلستان کې یا په اروپا یې هیوادونوکې د پناه ریکارډ څخه پلټنه وکړي ترڅو معلومه کړي چې له 

 غوښتني د ادعا لپاره ګوتي نه وي لګولي. 

که د پلټونو وروسته دمعلوماتو په ډیټابس کې دا معلومه شوه چې تاسو وړاندي د پناه غوښتني لپاره په کوم بل هیواد کې ګوته لګولي  

 رته هغه هیواد ته ستانه شئ چې د پناه غوښتني لپاره مو پکې ګوته لګولي وه. له پرېکړي وروسته به تاسو بی

به ستاسو لپاره یو ژباړونکي وغواړي او ټولي ټلیفوني اړېکې به وړیا وي. دا ډېره مهم  Home Officeد کډوالو مرکزي دفتر 

 ده چې ژباړونکی او ستاسو یو بل په خوښۍ سره وپیژنۍ. 

به وروسته پریکړه وکړي چې د  Home Officeتاسو به د څو ساعتونو لپاره د سکرینینګ په خونه کې پاتي شئ. د کرو دفتر 

پناه غوښتني د جریان پر مهال تاسو له ځان سره وساتي او که خوشي مو کړي. خو دا ناممکینه ده چې تاسو د سکرینینګ په خونه  

باید له تاسو پوښتنه وکړي که تاسو   Home Officeد کډوالو مرکزي دفتر  ې پرمهال،  ستاسو د سکرینینګ د مرککې وساتل شئ.

د کډوالو چیرته دا غوره ګڼۍ چې ستاسو مرکه دې د سړي یا ښځي له لوري چمتو کړل شې او که یو ژباړونکي ته اړتیا لري. 

سره ستاسو د غوښتني د ادعا دوهم مرکه دوهمه مرکه  ده چې تاسو پکې د خپلي پناه غوښتني په   Home Officeمرکزي دفتر 

 اړه په تفصیل سره خبري کوي )الندي یې ووینۍ( 

 

  government website.په دولتي ویب پاڼه کې د پناه غوښتني په اړه نور معلومات ولولئ

 

 (PIQ)  پاڼه  پوښتن معلوماتو لمړني د

وروسته له له سکرینینګ مرکي، به تاسو یو پوښتن پاڼه ترالسه کړئ چې د بشپړونې وروسته به یې بیرته په مشخص 

 ( ته واستوئ.Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر شوي نیټه 

https://www.gov.uk/claim-asylum
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بشپړونې لپاره باید تاسو قانوني الرښونه ترالسه  په دې پوښتن پاڼه کې ستاسو د قضي اړوند پوښتني دي، او د دې د 

 کړئ ځکه دا به ستاسو د شواهیدو د یوي مهمي برخي په توګه موجوده وي.

(  ته وا نه  Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر که تاسو چیرته بیرته دغه پوښتن پاڼه په خپل ټاکل شوي نیټه 

( سره له ټاکلي نیټې وړاندي اړیکه ټینګه  Home Office) د کډوالو مرکزي دفترستوله، په دې صورت کې باید 

 ضیح یې کړئ چې ولي مو دا کار ونه کړ.وکړئ او 

( ته په خپل وخت وضاحت Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر که تاسو چیرته د نه استولو په صورت کې 

( به  Home Office)مرکزي دفتر  د کډوالوورنه کړ چې ولي مو پوښتن پاڼه د نیټې سره سمه نه ده استولی، نو 

 فکر وکړي ښای ستاسو درخواست له پروګرام څخه ویستل شوي دی.

که تاسو قانون پوهه ونه لرئ، زموږ قانوني افسر ښای  تاسو ته ځیني الرښونې وکړي، چې څه ډول کولی شې د زیات 

 ن پاڼې په بشپړونه کې مرسته وکړي. وخت لپاره غوښتنه وکړئ، البته دا به ممکینه نه وي چې له تاسو سره د پوښت

( ته واستوئ د ځان لپاره تري یوه کاپي Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر مخکي له دې چې تاسو فورم 

 واخلئ.

 

 مرکه غوښتنې  پناه د

 Home)د کډوالو مرکزي دفتر  به د دې لپاره وي چې  له سکرینیګ مرکې وروسته به تاسو د پناه غوښتني مرکه ولرئ. دا مرکه  

Office  ستاسو د ادعا د تفصیل په اړه پوښتنه وکړي. اکثره خلک د نیټي د ترالسه کولو لپاره د زیات وخت لپاره په تمه نه پاتي )

یاشتو لپاره په تمه پاتی کیږي.ممکینه ده چې دا مرکې په کمه موده کې ترسره شې. که تاسو چیرته کیږي او اکثره خلک بیا د څو م

( ته له مرکې وړاندي خبر ورکړئ ترڅو Home Office)  د کډوالو مرکزي دفتر  ژباړونکي ته اړتیا وینئ دخپلي ډاډمنتیا لپاره  

 ستاسو لپاره یو وړیا ژباړونکی چمتو کړي.

( له تاسو څخه ستاسو د روغتیا او د راحتۍ په اړه وپوښتي چې Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر به  د مرکې په پیل کې

 امده یاست چې مرکه ورکړئ،  ایا تاسو او ژباړونکی له  یو بل سره پیژندلی دی. ایا تاسو 

ثبوت په څیر اسناد په الس کې ( به له تاسو وپوښتي که تاسو چیرته غواړئ چې د یو Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر 

( ته له ورکولو وړاندي Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر ولرئ. تاسو باید خپل اسناد چې په هره ژبه لیکل شوي ووسئ 

( ته واستوئ قانون پوه ته یې Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر په انګلیسي ژبه وژباړئ. مخکي له دې  چې خپل اسناد 

سو قانون پوه ښای تاسو ته سپارښتنه وکړي چې خپل هغه ټول شواهید چې تاسو یې له ځان سره لرئ له مرکي وښایاست. ستا

( واستوئ. په یاده ولرئ هغه ټول شواهید چې تاسو چمتو کړي یوه کاپي له ځان  Home Office) د کډوالو مرکزي دفتر ورسته 

 وساتئسره هم 

( مرکه اخیستونکی  به له تاسو څخه ستاسو د کورنۍ او ټولنیز شالید په اړه پوښتنې Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر 

وکړي.مرکه اخیستونکی به له تاسو وپوښتي ترڅو ثابته کړئ چې ستاسو ادعا د جنسي لورمندنې یا د جنسي پیژند ګلوۍ په ساس 

چې باید ګټه   شئ، دمثال په ډول، تاسو کوم نوم غوره ګڼئ ي چې څه ډول باید تاسو معرفي تده.مرکه اخیستونکی باید له تاسو وپوښ

، جنسیت پیژند ګولۍ او یا مشخصات جنسیت لورموندنېاو له دوی څخه څه ډول غوښتنه لرئ چې ستاسو د، تري واخیستل شې

ه ویره لرئ.دوی به له تاسو پوښتنې وکړي چې  به له تاسو څخه پوښتنه وکړي د نصب اړوند په خپل هیواد کومدوی تشریح کړي. 

 څه ډول تاسو په خپل جنسي تمایل یا په جنسي پیژند ګلوۍ پوه شوئ. 

که تاسو د پناه غوښتنې ادعا د جنسي مشخصاتو پر اساس ده، ځکه تاسو د جنسیت بڼه جال ده، ښای له تاسو وپوښتل شې چې څه 

. دا ستاسو د شخصي نو او ښځو څخه جال دی چې عموما تري تمه کیږيډول وپوهیدئ چې ستاسو د جنسیت مشخصات له نرا

دوی به له تاسو څخه وپوښتي پوښتي د خپل ځان په اړه څه احساس او فکر لرئ.وتاریخچې اړوند پوښتنې دي. ښای دوی له تاسو 

هیواد کې د نصب اړوند  چې د هرهغه څه په اړه وضاحت ورکړئ چې ښای ستاسو د اوسني او یا پخواني ملګري سره ستاسو په
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( باید له تاسو څخه دا غوښتنه ونه کړي چې جنسي اعمال Home Officeمثایلو کې رامینځ ته شوي ووسئ. د کورني دفتر )

فرصت ولرئ  د دېمرکې په پای کې به تاسو د  ولري.ضیې په مختلیفو شرایطو پوري اړه پوښتنې به ستاسو د ق  تشریح کړئ.

 ېلرئ د د یللپاره کوم بل دل یدوک ېد پات ېک ګلستانتاسو په ان یاآ ېشي چ ښتلوپو هم دا له تاسو بهاضافي معلومات ورکړئ .

 .ید یشوبحث  ېپر ېپه مرکه ک ېچ یرهسرب

ښتنه سم پوهه نشوئ که تاسو د مرکې په جریان کې لنډی دمې ته اړتیا ولرئ کولی شئ  چې پوښتنه وکړئ. که تاسو چیرته په پو

پوښتنه وکړئ، بهتره خبره داده چې    د فکر کولو څخه  همداسي کولی شئ. که تاسو چیرته د نیټي یا نورو معلوماتو په اړه نه پوهیږئ

( فکر وکړي چې تاسو رښتیا نه وایاست Home Officeترڅو دغلطیو څخه ځان وژغورئ او د دې سبب نشې چې دکور دفتر )

 زیانمنوي( ) دا ډول پوهیدل ستاسو اعتبار 

( عموما مرکې ثبتوي، خو د دې لپاره تاسو ډاډ من ووسئ چې دوی د دي کار د ترسره کولو پرمهال Home Officeهوم هوس )

موال له دې مخکې چې تاسو د مرکې له ستاسو څخه غوښتنه کړي ده. د مرکې لیکل شوي متن او ریکارډ د میمورۍ په مرسته مع

  درکول کیږي.خونې څخه ووځئ 

 Home)د کډوالو مرکزي دفتر ښای ستاسو په مرکه کې، له تاسو څخه وپوښتل شې چې یو فورم ډک کړئ، چې له مخې یې 

Office وکړي. که تاسو ونه ( ستاسو اجازه او رضایت ترالسه کوي ترڅو له ډاکټر څخه ستاسو د طبي معلوماتو په اړه پوښتنه

کې پرېکړي زیانمنې   ښتنلیکغو. د رضایت رد کول باید ستاسو په غواړئ مهم نه ده چې د دې لپاره خپل رضایت ښکاره  کړئ 

 نه کړي. دا ډېره مهمه ده چې د خپل قانون پوه مشوري ته مخکي له دې چې د رضایت فورم السلیک کړئ غوږ ونیسئ. 

 

 دان شواهی

( ته ورکوئ ستاسو د ادعا سره مرسته کوي، ان Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر هر ډول شواهید چې تاسو 

هغه هم پکې شامل دې چې تاسو یې یادونه کوئ. د مرکې ریکارډ، بیانیه، اسنادونه. لیکونه، راپور، او د نورو عایني  

  دي.شاهیدانو بیانی ټول شواهید 

د کډوالو .    یل سره یې واضیح کړئ چې په خپل اصلي هیواد کې له بدلمنۍ څخه ولي ویره لرئتفص  تاسو اړ یاست چې په

پنا غوښتونکو زیاتي ردونې د دې لپاره دې چې د په    +LGBTQI( لخوا د Home Office)مرکزي دفتر 

غوښتونکې باور نه لري چې دوی ګني په حقیت کې لیسبین، نارینه هم جنسباز، هرجنس ته تمایل، ټرین، کویر یا نرښځۍ 

دا د دې لپاره مهم دی چې تاسو په اړیکو کې د جنسي تمایل، جنسي پیژندګلوي، یا جنسي مشخصاتو د تجربي په دي. 

د دې مطلب سیکس یا دجنسي اړیکو د ټینګولو اړوند خبري نه دي، بلکي د دې لپاره دې تر څو ړه خبري وکړئ، ا

هرهغه  شواهید چې له نورو ژوبو څخه په مسلکي توګه انګلیسي ته   معلومه شې د یو شخص په څیر تاسو څوک یاست.

 ژباړل شوي تاسو یې باید ترالسه کړئ. 

 ګوریاني دي خو دلته له دې پرته نور باید هم ووسي.الندی د ثبوتونو اصلي کټ

  ستاسو د شخصي شاهید بیانیه

ستاسو بیانیه باید په تفصیل سره د هر هغي شخص په څیر واضیح کړي. +LGBTQIستاسو بیانیه باید ستاسو تجربه د یو 

غي اړېکي لپاره چې ښای تاسو زورونې په اړه څرګندونه وکړي چې تاسو ښای ورسره پخوا مخ شوي یاست.دا کولی شې د ه

تاسو مناسب ووسي، په اړه یې تفصیل ولیکئ چې ولي مو مخکي د پناه غوښتنې ادعا نه کوله.که درلودله د وضاحت وړاندي کړي.

 همدا ډول اړیاست چې واضیح کړئ چې ولي بیرته خپل هیواد ته له ستنیدو ویره لرئ او ولې باورکوئ چې تاسو به وزورول شئ.

معموال، .ستاسو بیانیه ستاسو د ثبوت اصلي ټوټه ده، او د دې په چمتو کولو کې ستاسو قانون پوهه باید له تاسو سره مرسته وکړي

له تفصیل څخه پیل وکړئ، ستاسو تعلیم او هره دنده ښای تاسو په خپل هیواد کې ترسره کړي وي هغه که د خپلي کورنۍ  به تاسو

 تاسو باید انګلستان د خپل سفر په اړه ځیني معلومات وړاندي کړئ.هر چیرته وي واضیح کړل شې. 
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وروسته تاسو باید هرتجه به چې لرئ، یا پیښي چې ستاسو د قضی اړوند وي واضیح کړئ. دغه ټول د دې لپاره 

واضیح کړئ چې په پای کې د دې المل شوي ووسئ چې تاسو یې د خپل هیواد پریښودو ته اړکړي یاست. که چیرته 

اسو پخوا زورول شوي یاست، او یا مو له زورونې څخه د ځان ژغورنې هڅه کړي وي، له تاسو غوښتنه کیږي چې ت

 وضاحت یې ورکړئ.

په یای کې د دې اړتیا ده چې باید تاسو یې واضیح کړئ چې ولي بیرته هیواد ته له ستنیدو څخه ډار لرئ او څوک یا 

 کوم شی شتون لري چې ویره تري لرئ.

 

 شواهیدو بیانیه یا د مالتړ لیک د 

د شواهیدو بیانیه یا لیک له ملګرو، کورنۍ او اوسنی یا پخوانی ملګری چې اړېکه ورسره لرئ ستاسو د جنسي تمایل، د 

او که چیرته ممکینه وي جنسیت پیژندګلوۍ، جنسیت څرګندونه، یا جنسي مشخصاتو  په اړه چې تاسو یې ادعا کوئ ، 

 له تاسو سره مرسته کولی شي.  وښودل شې سره پیښ شوي وي هرهغه څه چې له تاسو

 هر شخص به دا ډول معلومات ونه لري، 

  .یا دا ډول بیانی ته اړتیا ولري

شاهیدان باید خپل بشپړ نوم ، ادرس او د پیژاند   .یا لیکونه باید له نیټو سره سم السلیک شوي ووسي شاهیدانو بیانید 

دوی باید یوازي په هغه څه تبصیره وکړي چې د څه په اړه پوهیږي، د دې ضرورت نشته   .پاڼي یو کاپي چمتو کړي

که چیرته له بهر څخه کوم شاهید لیک استوي ډاډمن ووسئ  .چې ستاسو هیواد ته بیرته د ستندو د خطر اټکل وکړي

  .چې په پاکټ کې ځای پرځای شوي وي. 

  طبی راپور 

ه خپل هیواد کې حمله شوي وي یا له طبي حالت څخه زوریږئ، او یو راپور له د بیلګې په ډول، که پر تاسو چیرته پ

 .ډېر مهم دی.  وي چمتو کړئ هغه ډاکټر څخه چیرته چې یې ستاسو درملنه کړي

 د هیواد معلومات

خلکو لپاره څه ډول حالت شتون  +LGBTQIهغه معلومات چې د دې څرګندونه کوي چې ستاسو په هیواد کې د 

لري، لکه د انساني حقونو راپورونه او د میډیا اړوند مقالي، کولی شې چې د هغه ځای د زورونو د خطر په اړه  

اتو ته الس رسی ولري چې نږدي په  ( باید معلومHome Office)د کډوالو مرکزي دفتر معلومات وړاندي کړي. 

د چې د ډېرو هیوادونو اړوند معلومات یاداشت کوي.  هیواد لپاره پالیسي لريد هر هیواد کې رامینځ ته کیږي او 

( به د هیواد معلومات و ارزوي او د دې په اړه به خپله پریکړه وکړي، که Home Office)کډوالو مرکزي دفتر 

دوی فکر وکړي چې ستاسو په هیواد کې روان وضیعت په ریښتیا سره د جدي زوروني معني لري له کوم څخه چې 

ا د مالتړ لپاره تاسو ویره لرئ. دا به ستاسو د قضی سره مرسته وکړي، په هر صورت، که تاسو چیرته دخپلي ادع

 خلک ستاسو په هیواد کې زورول کیږي. LGBTQIثبوت وړاندي کولی شئ  چې 

 

 پایلې مکینه

 ( به ستاسو د مرکو او د ثبوت په اساس ستاسو په ادعا پریکړه وکړي.Home Officeکورنی دفتر )

ښای دا یو څو ورځي یا میاشتي ونیسي. که تاسو چیرته په ورته وخت کې کومه پریکړه ترالسه نه کړه، ستاسو قانون پوهه ښای 

 ( چې معلومات یې ځنډولي وننګوي. Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر 

https://www.gov.uk/government/collections/country-policy-and-information-notes#s
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 دلته شپږ ممکینه پریکړي یا پایلي دي. 

 ن شوی دی کلونو لپاره تضمی 5پیاله: د مهاجرت حالت د  1 

که چیرته ستاسو د مهاجرت حالت تضمین شوی ووسئ، تاسو ته به د کار کولو حق درکړل شې، زده کړي او د ادعا ګټي به په 

 انګلستان کې د انګلستاني په څیر په واک کې درکړشي.  

لرئ د  ړتیاتاسو ا.ړئک ښتنهلپاره غو یدوک یشئ د تل پات یکول یاستسره مخ  ېکه تاسو اوس هم د زورون کالو په پای کې، 5د 

 شئ  ېپات ېپور یدوته رس یپا ډوالۍد ک ېچ ړئوک ښتنهدمخه غو یدورخصت

  ورکړل شویکلو نو لپاره د بشر دوستانه حافظت  5د  پایله: 2 

 خلکو د پناه غوښتنې په ادعا کولو کې  پلي کیږي +LGBTQIدا د مهاجرت حالت ته ورته دی. او ډېر کم وخت 

  و کې د کډوال حالت او د بشردوستانه د محافظت ترمینځ ټوپیر لپاره ولولئ دپاتي کیدني په وسیل

 پایله: یو بل فورم د رخصتۍ لپاره ورکړل شوي  3

( ښای تاسو ته په انګلستان کې د پاتی کیدو او بهرته رخصتیدو د محدود شوي وخت د Home Office)و مرکزي دفتر د کډوال

قوایدو له مخي ) معموال دوه نیم کالو( لپاره اختیار درکړي. دا ډېر کم ترسره کیږي خو ښای مناسب وي، د مثال په توګه، که تاسو  

نشئ ستنیدلی   ته ل هیوادیط وي چې له مخې یې تاسو بیرته خپشر ییاستثنا ښاروند سره اړیکه لرئ او دلته ا برتانويچیرته د یو 

 .یږيرخصت درکول ک یازلپاره همدا راز د امت یلونوتاسو ته د نورو دل . ترڅو د خپل ملګري دلیدو لپاره ویزه ترالسه کړئ

 مه پایله: په انګلستان کې د یو غوښتني حق راد شوو 4

( ستاسو غوښتنلیک رد کړ، تاسو به په ادي توګه د غوښتني حق ولرئ، د Home Office) د کډوالو مرکزي دفتر که چیرته 

 نورو معلوماتو لپاره اپیل یا غوښتنه ووینئ. 

   حق نشته ښتنيد وتلو وروسته د غو  څخه ګلستاند ان  مه پایله:5

ځکه دوی پوهیږي د پناه  .وي ییداساسه تا یادعاوي ب ښتنياکثره وخت د پناه غو (Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر 

 غوښتنې ادعا به بریالۍ نشي، او دلته به داخل په انګلستان د غوښتني حق شتون ونه لري

( باور ولري چې ستاو هیواد په امن کې دی. په Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر دا په هغه صورت کې واقع کیږي که 

( یو ادعا په هغه صورت کې تصدیق کړي که چیرته دوی فکر  Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر ډېرو کمو قضیو کې، 

کتني لپاره غوښتنه   ییقضاد   په مرسته lawyerدی. ته کولی شي چې د  +LGBTQIدا ډېره ناممکینه وي چې دغه شخص 

 وکړي. 

 پایله: ردـ د اپیل حق نشته 6

(  د غوښتنې ټول حقونه د پناه غوښتنې د رد په وړاندي ځنډوي ځکه Home Office)د کډوالو مرکزي دفتر  په لږو قضیو کې،  

 lawyerته کولی شي چې د دلته مخکي غوښتنه ترسره شوي وه یا د پناه غوښتنکي ادعا د وضاحت لپاره فرصت شتون درلود. 

 کتني لپاره غوښتنه وکړي.  ییقضاپه مرسته  د 

https://righttoremain.org.uk/toolkit/asylumdecision/
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 ..ولولئ ړهکتنو په ا یاب یید قضا ېک یلوپه وس یدنيد پاتي ک

 غوښتنه استناف

حق  ښتنېبه تاسو معموال د استناف غو ېپه دغه صورت ک ړي،رد ک ښتنلکد وزارت مسوله اداره ستاسو غو ینوکه د مهاجر

دننه د  ېک ځوور 14په  یتاسوته استول شو یکد رد ل ېسره سم چ یټيفورم د هغي ن ښتنېاستناف غو ېد خپل یدولرئ. تاسو با

  .واستوئ( ته ېخون ښتنېاو پنا غو ډوالو) د ک ېدرج ړئلوم

څیړل شې، کومه چې د قانو محکمه ده. د کډوالو وزارت وستاسو استناف غوښتنه به د لومړئ درجي محکمي له قاضي له خوا 

د د کډوالو وزارت مسولې ادار لخو  رد کړل شوي تاسو باید ادعا مسولې اداري قاضي د ازادئ اختیار لري. دا چې ولې ستاسو 

 ب وویاست. خپلې قضي لپاره دالیلو ته ځوا

له تاسو څخه تمه کیږي چې په محکمه کې ګډون وکړئ او د دکډوالو د وزارت مسولې اداري نماینده او دقاضي پوښتنو ته د شته  

ثبوتونو له مخې ځوابونه ووایاست. هرهغه شخص چې تاسو د شاهد په توګه لرئ کولی شې په مخکمه کې له تاسو سره ګډون 

 ( به ځواب ویونکي وي.Home Officeکی یاست او د کډوالو د وزارت اداره )وکړي. تاسو به استناف غوښتون

 لومړۍ درجې محکمي اود علی دیوان  مخکې ته د استناف غوښتني د لیږد په ا ړه نور معلومات د .

 ډول. تاسو همدا ینئشوي وو یمهضم ېچ ېک یډیوو ېپه د یې یاولولئ  ېک یلود حق په وس یدنېک ېپات

کولی شئ چې د استناف غوښتني د ال زیات معلوماتو د ترالسه کولو لپاره د د دولت ویب پانېته مراجعه 

ړئوک . 

 

  یتمحرم غوښتنې استناف  د

د انګلستان په محکمه یا نورو محکمو کې استناف غوښتنې عامې دی او د عامو خلکو هر وګړی کولی چې برخه پکې 

 خلکو نورو له ښای ورځ همدغه په به استنافونه نور کیږي اوریدل لخوا قاضي د به غوښتنه استناف د ستاسوواخلي. 

 .شې واوریدل اړوند قضي د ستاسو لخوا

او  یسند د ډولعام  یو( یلپاره چمتو شوي د یلودال  یلېد تفص ېچ یکړيشوي پر یکل) ل یتن ښتنېستناف غواد هري 

دا ډول کړنې د لومړنۍ محکمي له لوري ډېر لږ  .ثبت شوي دي ېشاهدن پک ټولنوم به ولري او  ښتونکيستناف غواد 

 وخت ترسره کیږي، خو ولې د علي دوان محکمې له لوري عموما ټولې پرېکړي نشریږي. 

محکمي ته  یواند ید عل یدبا ېصورت ک ېپه د ې،ش ښودلسره و ډولنوم مو په عام  ېچ ړئونه غوا یرتهکه تاسو چ

 .ته استوئ ېفورم محکم ښتنيتاسو کله د استناف غو ېچ ړئوخت وک هغه یدبا ښتنهکار غو ې. د دړئخبر ورک

 :ړئوک ښتنهغو یې څخه ېشئ له محکم یتاسو کول ېشتون لري چ یاندوه ش

 یلقوي دل یو یرتهکه دلته چ یا، یږيک ځایپر ځایتوري سره   ړيستاسو  نوم  دنوم لوم ېاستاف ک ګهپه نامعلومه تو  .1

نمونه پاتي   ټولبه  ېک یانوپه کاپ یکړو. د پریږيک یتلوس څخه یکړونمونه له پر ټول ېصورت ک شتون ولري، په دغه

 یستل ېاستول شوي دي، خو دغه نومونه به د عموم خوال  (Home Office) له ادراي ډوالوتاسو ته له ک ېچ ېش

 .وي یشو ځړول یوالاندي په دد ب ېپه خونه ک یدوداور ېچ یستپه هغه ل یود قض یاشتون ونه لري  ېک یکارډپه ر

که دلته چیرته قوي دلیل شتون ولري، نو اوریدنه به په یو شخصي ځای کې په داسي حال کې ترسره شې چې هیڅ  .2

 .شخص په خونه کې وجود ونه لري

https://righttoremain.org.uk/toolkit/jr/
https://righttoremain.org.uk/toolkit/ut/
https://righttoremain.org.uk/toolkit/appeals/
https://www.gov.uk/immigration-asylum-tribunal
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  ڼهب یکليتاسوته په ل یدبا ېصورت ک ېپه د ړينه ک ښکارهسره موافقه  ښتنېمحکمه ستاسو د غو ېچ یدوله اور ېمخک

ستاسو  یا یدنيمحکمه د شخصي اور ېچ ړئک ډاډه ځان یږيک یلپ ېچ ېمخکي له د ځ،په ور  یدنې. د اورړيخبر درک

  .ړيک ښتنهغو یېتاسو  ېچ یږيپوه ړهد محفي درخواست په ا

 

 

 د استناف پیالې

 دلته له اولې درجې محکمي له لوري دوه ممکینه پایلي وړاندي شوي دی.

 زه شتون لريااستناف اجپایله: د 1 

انساني تحفوظ درکړي، یا کوم بل ډول یا  دا په دې معنی داه چې تاسو ګټونکي یاست. د کډوالو اداره باید تاسو ته د کډوالۍ حالت 

، د بیلګې په ټوګه په  چې تاسو استناف له مختلیفو پړاونو  په اساس  ګټلی وي درکړيپه هغه صورت کې د رخصتۍ اجازه 

 انګلستان کې  ستاسو کرونی او شخصي ژوند.

په هغه وخت کې د استناف د غوښتنې لپاره  غوښتنه کولی شې چې د محکمي (  Home Office)  اداره    په هر صورت، د کډوالو

 اداره تیروتنه ترسره کړي ده. که چیرته د کډوالو کړو په جریان کې دمحکمي قاضيپه پریکړو باورلري چې قاضي د قانوني پری

(Home Office د استناف غوښتنې اجازه ترالسه کړي، په دغه صورت کې به ستاسو قضیه د علی دیوان محکمي ته واستول )

 شې. 

 پیاله: استناف له مینځه تللی دی 2

 ورکړي ده.په دې معنی چې تاسو قضیه له السه 

  د علي دیوان محکمې ته د استناف غوښتني لپاره د اجازي غوښتنه

د لومړۍ درجي محکمي د پرېکړي په وړاندي تاسو هغه وخت د علي دیوان محکمي ته د استناف غوښتني کولو  لپاره د اجازي  

تیروتنه کړي ده. . د قانوني  غوښتنه کولی شې چې تاسو په دې باور ولري چې قاضي د قانوني پریکړو په عملي کولو کې

پریکړو یوه غلطي، دا معنی لري چې قاضي هغه وخت چې پریکړي عملي کولی غلطي کړي ده یایې شاهد په نظر کې نیولی 

 شوی دی او که دوی چیرته غلطي نه وي کړي، بیا دوی ښای ستاسو استناف غوښتني لپاره اجازه ورکړي.  

ورځو ورسته له هغي چې تاسو ته پرېکړي استول شوي وي. ستاسو وکیل  14متو کړي له تاسو باید په لیکلي بڼه غوښتنلیک چ

باید تاسو ته مشوره درکړي ترڅو چې د استناف غوښتنې لپاره یوه اجازه بریالیتوب مومي. تاسو باید د اجزي ترالسه کولو 

 غوښتنلیک داستناف غوښتني لپاره د لومړۍ درجې محکمي ته واستوئ. 

لومړۍ درجي محکمي د استناف غوښتني اجازه رد کړه، نو په دغه صورت کې د علي دیوان محکمي ته په مستقیم   که چیرته د

ډول خپله غوښتنه استولی شئ. که بیا هم چیرته د علی دیوان محکمي د استناف غوښتني اجازه ونه منله، بیا تاسو کولی شۍ د 

 دي کولی شئ. خپل وکیل په مرسته د قضای کتني لپاره غوښتنه وړان

 د علی دیوان محکمي اوریدنه

که چیرته لومړۍ درجي او علی دیوان محکمو تاسوته د استناف غوښتني لپاره اجازه درکړه، نو د دې لپاره به اوریدنه په علی  

 دیوان محکمه کې صورت ونیسي. 
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سره کړي وه په دغه صورت کې د علی په اوریدنه کې، که چیرته د لومړۍ درجي محکمي د قانون په پلي کولو کې تیروتنه تر

دیوان محکمه به لوکړۍ پریکړه کوي، که چیرته د علی دیوان محکمي کومه تیروتنه چې د قانون په پلي کولو کې ترسره شوي 

 وه پیدا کړه، بیا به دوی یو یا دوه کارونه ترسره کوي. 

 درجې محکمي ته واستول شې د مخلتیوفو قضایانو د اوریدو لپاره به ستاسو قضیه بیرته د لومړۍ  .1

دوی به بیا پریکړه دخپل ځان لپاره چمتو کړي.که چیرته د علی دیوان محکمي بیا پریکړه چمتو کړه ، نو دابه د معمول  .2

په څیر له یوي بلي اوریدنې وروسته ترسره شې. که چیرته علی دیوان محکمي بیا پریکړه چمتو کړئ له دې سره دوی 

 کولی شي چي ستاسو استناف قبول یا له مینځه یوسي. 

چې د لومړۍ درجي محکمي د قانونې پریکړو په ترسره کولو په بدیله توګه، د علی دیوان کولی شې چي دا پیدا کړي  .3

  کې هیڅ ستونزه نه ده رامینځ ته شوي له دی ورسته د خپلي پلټنې په ساس ستاسو د استناف غوښتنه له مینځه وړلی شي.

دلی شي، خو دا ډیره پیچلي ده نو د دې لپاره به تاسو دخپل وکیل مرستې د علی دیوان د محکمي پریکړه په محکمه کې عملی کی

 ته ضرورت پیدا کړئ.  

دیوي تازه ادعا جوړونه    

که چیرته ستاسو د استناف غوښتنه له مینځه والړه او دبیا لپاره د استناف غوښتنه ونه کړای شئ، بیا نو دا ممکینه ده چې د پناه 

 تازه ادعا ترسره کونه به ستاسو لپاره ساده خبره نه وي.تازه ادعا چمتو کړئ خو البته د غوښتنې لپاره بیا له سره یوه 

تاسو کولی شئ چې یوه تازه ادعا چمتو کړئ، یا اضافه سپارنې، که تاسو کولی شئ چې یو نوی شاهید ترالسه کړئ یا که ستاسو 

لیدني وخت وټاکۍ ترڅو په لیور پور کې د سپارنو په په   تاسو باید دخلکو لپاره حالت تغیر وموند.  +LGBTQIپه هیواد کې د 

. په ورته شریطو کې، له تاسو څخه لیورپورته د تلو تمه نه کیږي دمثال په   یونټ کې ګډون وکړئ چې خپل نوی ثبوت وسپارئ

 توګه. که تاسو چیرته و ځنډول شوئ یا مو د طبی ستونزو له امله سفر نشو کړای. 

 کې ولولئ. د دولت په ویب پاڼهتاسو کولی شئ چې د تازه ادعا چمتو کولو لپاره اضافي معلومات 

 د وکیل پیدا کونه

د لیست څخه ورسره اړیکه ټینګه کړئ، کوم چې UKLGIG's websiteد دې لپاره چې وکیل ترالسه کړئ، کولی شئ چې 

 وکیالن لري او د کار لپاره به تاسو پیسي ورکوئ او یا هم دغه وکیالنو ته دولت پیسي ورکوي.  

که تاسو چیرته پوره پیسي ونه لرئ ترڅو وکیل ته یې ورکړئ، په دغه صورت کې ښای د قانوني مرستو ترالسه 

 قانوني وکیالن د دې لپاره ښه دي چې دوی اکثره ډېري تجربي لري. ق درکړل شي.کولو ح

 

 د دي لپاره قانوني مرسرتي ورکول کیږي:

 ستاسو وکیل چې ستاسو لپاره د پناه غوښتنې ادعا چمتو کوي •

  یو مسلکي ژباړنکو چې د لیدني وخت ستاسو د وکیل سره وینې •

  د ثبوتونو ژباړه  •

   د ضرورت په اساس طبی یا دهیواد تجربه کاره راپورونه  •

https://www.gov.uk/submit-new-evidence-asylum-claim
https://uklgig.org.uk/?page_id=100
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  ستاسو وکیل چې ستاسو لپاره استناف چمتو کوي  •

 ستاسو قانون پوه یا مدافع وکیل چې د اوریدنې په محکمه کې ستاسو نماینده ګي کوي    •

نماینده ګئ ستاسو د پناه غوښتنې ادعا د کډوالو قانوني مرستي معموال وکیل ته په غه صورت کي نه ورکول کیږي چې ستاسو په 

د اداري سره راجستر کړي. او یا ترهغي چې تاسو په ځنډ  یا بند کې یاست ستاسو  سره د پناه غوښتنې په مرکه کې ګډون ونه 

 شي کړای. هغه ته په هغه صورت کي پیسي نه ورکول کیږي چې د پناه غوښتني استنافونه د پریالیتوب وړ نه وي. 

 ړي، ته د مرستو بدلون ورک یلپه شتون سره به قانوني مرستي  نوي قانوني وک  یلقوي دل یود 

  ړئوک ښتنهغو څخهدفتر ته  ټبنس یریهلرئ د خ ړتیاته ا یلوک یاو د قانوني مرست یاست ېک یفاداري لخوا توق ډوالوکه تاسو د ک

 .ټاکيلپاره مو و ید قانوني جراح څوتر

 هغه له شې ترسره څه ډېر باید غواړئ که کوئ. مرسته ډېره کې جوړولو په قضی د سره وکیل خپل د تاسو چې ووسۍ ډادمن

 ښای کې صورت دغه په دی، شوي ترسره کې قضیه په ستاسو چې لرئ اندیښنه لپاره کار هغه د چیرته که وکړئ. پوښتنه څخه

 کړئ  ټینګه اړیکه سره زموږ وکړئ هربانيم ــ وکړو مرسته سره تاسو له چې شو وکولی موږ

ځیني وختونه دهغو  UKLGIGدلته د هر چا لپاره  چې اړتیا ورته لري داسي کوم وکیل نشته چې قانوني مرسته ترالسه کوي. 

 خلکو سره مرستي کوي چې کله هغوی له ځان لپاره وکیل پیدا نه کړای شې. 

 پلټنه وکړئ که تاسو چیرته قانوني مرستي ترالسه کولی شئ او نور زیات قانوني وکیالن د 

 قانوني مرستو د اجنسۍ په ویب پاڼه کې ووینۍ

 

 معلومات  نور

• UKLGIG list of lawyers 

• Check on the Legal Aid Agency website if you can get legal aid 

• Government information for people seeking asylum 

• The Right to Remain toolkit: a guide to the UK immigration and asylum 

system 

 

 

 

file://///users/ipeklenicandan/Downloads/ډادمن%20ووسۍ%20چې%20تاسو%20د%20خپل%20وکیل%20سره%20د%20قضی%20په%20جوړولو%20کې%20ډېره%20مرسته%20کوئ.%20که%20غواړئ%20باید%20ډېر%20څه%20ترسره%20شې%20له%20هغه%20څخه%20پوښتنه%20وکړئ.%20که%20چیرته%20د%20هغه%20کار%20لپاره%20اندیښنه%20لرئ%20چې%20ستاسو%20په%20قضیه%20کې%20ترسره%20شوي%20دی،%20په%20دغه%20صورت%20کې%20ښای%20موږ%20وکولی%20شو%20چې%20له%20تاسو%20سره%20مرسته%20وکړو%20ــ%20مهرباني%20وکړئ%20زموږ%20سره%20اړیکه%20ټینګه%20کړئ
https://www.gov.uk/government/publications/directory-of-legal-aid-providers
https://www.gov.uk/check-legal-aid
https://www.gov.uk/check-legal-aid
https://www.gov.uk/check-legal-aid
https://uklgig.org.uk/?page_id=100
https://www.gov.uk/check-legal-aid
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
https://righttoremain.org.uk/toolkit/
https://righttoremain.org.uk/toolkit/
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