برگه اطالعاتی :پیوستن مجدد خانواده ها :معاهده دبلن  :۳شواهد
هدف این برگه اطالعاتی کمک کردن با اشخاص غیر حقوقی است تا آنها در باره شواهد ضروری برای درخواست پیوستن مجدد خانواده ها طبق معاهده دبلن ۳
را درست اگاهی دریافت کنند.
گر شما یک مشاور حقوقی هستید و برای کمک کردن با موکلین تان در مورد درخواست های پیوستن مجدد خانواده شان بر اساس معاهده دبلن  3در جستجوی
معلومات بیشتر هستید پس در باره این موضوع به مواد آموزشی ما مراجعه کنید .اگر بعد از مراجعه به مواد آموزشی ما کمک بیشتر نیاز داشتید لطفا ً با  MLPدر
این صفحه  www.themigrantslawproject.orgتماس بگیرید.
شرایط
طفل بدون سرپرست ،سن اش کمتر از  ،۱۸در یکی از کشور های اتحادیه اروپا است
 یک عضو فامیلش در انگلستان قانونی مقیم است در هیچ کشور دیگر اتحادیه اروپا یک عضو فامیل ندارد که بتواند از طفل مراقبت کند برای طفل سودمند است که در کشور انگلستان باشد -اگر عضو فامیل طفل در انگلستان یک شخص کبیر (بالغ) است او باید توانایی مراقبت طفل را داشته باشد

معلومات که باید اخذ گردد – مثال های شواهد
-

هویت طفل بشمول ملیت :پاسپورت  /تذکره  /کتاب فامیلی /یک کارت هویت دیگر
طفل زیر سن  ۱۸است :پاسپورت  /تذکره  /کتاب فامیلی /یک کارت هویت دیگر (ا گر هیچ نوع شواهد در باره سن موجود نباشد و سن که گفته قبول نگردیده
باشد میتوان یک گزارش از یک سوشل ورکر مستقل دریافت نمود)
نسبت بین طفل و عضو فامیل که در اانگلستان است  :شناسنامه  /نکاحنامه  /تذکره  /کتاب فامیلی  /تصاویر فامیلی  /نتیجه معاینات دی این ای  ، DNAاگر
شواهد دیگر موجود نباشد.
وضعیت قانونی عضو فامیل در انگلستان :پاسپورت انگلیسی  /پاسپورت ویزه دار  /سند که وضعیت قانونی را تثبیت کند
ارتباط بین طفل و عضو فامیل در انگلستان :بل های تلفن که شماره ها در آن ذکر باشد  /ایمیل ها  /پیام ها و زنگ های وتس اپ و یا وایبر /رسید های انتقال
پول  /تصاویر  /تکت های سفر به آنجا به دیدار رفتید.
قصد و در بعضی قضایا توانایی عضو فامیل در انگلستان که ایا از طفل مراقبت کرده میتواند و یا خیر – مربوط میشود به خاله/کاکا/ماما /پدرکالن  /اقارب
دیگر :یک بیان از جانب عضو فامیل که تصدیق کند که او میخواهد که از طفل مراقبت کند و همچنان شواهد در مورد رهایش شواهد فراهم کند بگونه مثال یک
مکتوب از جانب مالک خانه که آنها راضی هستند که عضو فامیل طفل را در خانه آنها جای بدهد.
مسایل صحی ،جسمانی و یا ذهنی  :گزارشات از داکتر های مربوطه و جزئیات دوا ها

یادداشت :ترجمه اسناد و تصدیق آن – اسناد باید ترجمه شوند و وقتیکه طفل در باره سن  /ملیت  /نسبت فامیلی اسناد داشته باشد این باید قبل از فرستادن به مقامات توسط
یک متخصص تصدیق گردد البته در صورت امکان.

قضایای دیگر -مثال های شواهد
-

یک طفل که یک کسی از جمله خانواده گسترده اش (بطور مثال بچه کاکا) در انگلستان قانونی مقیم باشد ممکن بتواند بر اساس حالت استثنایی به انگلستان
انتقال گردد:شواهد در مورد نسبت و توانایی مراقبت از طفل و اگر مربوط باشد شواهد طبی در باره صحت او و یا هر نوع آسیب پذیری دیگر

-

یک شخص کبیر که همسر داشته باشد ،همسر یک کسی که هنوز ادواج نکرده باشند و یا طفلیکه تحت محافظت بین المللی باشد و یا درخواست پناهندگی اش
در انگلستان در جریان باشد ممکن بتواند درخواست کند :نکاحنامه و یا شناسنامه و یا برای همسران که ازدواج نکرده باشند شواهد در مورد نسبت شان

-

یک شخص کبیر که متکی به کمک طفلش ،برادرش/خواهرش و یا پدرش/مادرش باشد و او در ان گلستان قانونی مقیم باشد بنا بر حامله بودن ،طفل نوزاد،
مریضی جدی ،معلولیت جدی و یا کهنسالی ممکن بتواند بر اساس متکی بودن درخواست دهد :شواهد برای تثبیت نسبت و شواهد طبی برای تثبیت مشکالت
جسمانی و یا عقلی و عصبی و یا شناسنامه  /پاسپورت برای تثبیت کهنسالی و شواهد از جانب سوشل ورکر مستقل در باره متکی بودن به یک کسی  /همبستگی
فامیلی

-

شخص کبیر که بسیار آسیب پذیر باشد ممکن بر اساس حالت استثنایی درخواست کند :شواهد طبی و یا شواهد از جانب متخصص در باره مسایل صحی و یا
آسیب پذیری مشخص دیگر

یادداشت :در فوق شرایط و شواهد پیوستن مجدد خانواده ها تحت معاهده دبلن  ۳به منظور اگاهی بیشتر تشریح گردید .اما باید گفت که درخواست بسیار مهم
است و چون برای یک طفل و یا یک شخص آسیب پذیر که متکی به کسی دیگر باشد درخواست کردن در یک کشور خارجی کار دشوار است پس جدا توصیه
میشود که مشوره قانونی اخذ کنید و قبل از فرستادن درخواست تان برایتان یک وکیل بگیرید.

