برگه اطالعاتی :پیوستن مجدد خانواده ها :معاهده دبلن ۳
هدف این برگه اطالعاتی کمک کردن با اشخاص غیر حقوقی است تا آنها شرایط و روند درخواست برای پیوستن مجدد خانواده ها طبق معاهده دبلن  ۳را درست
بفهمند.
حوادث اخیر به ما واضح ساخت که یک راه مصون و قانونی برای اطفال بدون سرپرست در اروپا موجود است که آنها بتوانند با اقارب شان در انگلستان بپیوندند.
اگر شما در انگلستان اقامت قانونی دارید و از جمله اقارب تان یک کسی در اروپا است که همچنان زیرسن است و بدون سرپرست است و او میخواهد که با شما
بپیوندد ،این شاید ممکن باشد که با شما در انگلستان بپیوندد The Migrants’ Law Project .به همکاری  Safe Passageبه مردم های که میخواهند به فامیل
های شان تحت معاهده دبلن  ۳بپیوندند کمک میکند .اگر فکر میکنید که شما و یا فامیل تان از پیوستن مجدد خانواده تحت معاهده دبلن  ۳منفعت برداشته میتواند پس با
اداره  Safe Passageدر تماس شوید:
: www.safepassage.org.ukویب سایت ;: info@safepassage.org.ukایمیل ;: 020 7112 4984شماره تلفن
اگر 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  ww.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
این 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

روند
-

معلوما و شواهد جمع آوری میگردد (پایین ببینید) و ماخذات معاهده دبلن  ۳تکمیل میگردد
طفل در کشور اروپایی درخواست پناهندگی میکند و به مقامات دولتی اگاهی میدهد که یک عضو خانواده اش در انگلستان بسر میبرد و میخواهد با او بپیوندد
کشور اروپایی ممکن طبق ضرورت معلومات و شواهد بیشتر تقاضا کند
کشور اروپایی با مقامات دولتی انگلستان تماس میگیرد و از آنها خواهش میکنند که مسولیت قضیه را بدوش بگیرند
اگر کشور انگلستان مسولیت قضیه را بدوش بگیرد پس طفل به انگلستان انتقال میشود تا با عضو فامیلش بپیوندد .اگر کشور انگلستان مسولیت قضیه را بدوش
نگیرد ممکن قضیه تان را به قضا بکشانید که این روند  judicial reviewنامیده میشود .اگاهی حقوقی بیشتر باید دریافت نمود.

یادداشت :وقتیکه طفل به انگلستان انتقال یابد او یک پناهجو میباشد و قضیه پناهندگی اش در کشور انگلستان پیش برده میشود

قضایای دیگر
-

یک طفل که یک کسی از جمله خانواده گسترده اش باشد ممکن بتواند بر اساس حالت
استثنایی به انگلستان انتقال گردد
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
یک شخص کبیر که متکی به کمک طفلش ،برادرش/خواهرش و یا پدرش/مادرش باشد و
او در انگلستان قانونی مقیم باشد بنا بر حامله بودن ،طفل نوزاد ،مریضی جدی ،معلولیت
جدی و یا کهنسالی ممکن بتواند بر اساس متکی بودن درخواست دهد
شخص کبیر که بسیار آسیب پذیر باشد ممکن بر اساس حالت استثنایی درخواست کند

معلومات ضروری – تا حد امکان توسط شواهد تثبیت گردد
-

هویت طفل ،بشمول ملیت
طفل کمتر از  ۱۸سال دارد
نسبت بین طفل و عضوی فامیل که در انگلستان است
وضعیت حقوقی عضوی فامیل در انگلستان
ارتباط بین طفل و عضوی فامیل که در انگلستان است
قصد و در بعضی قضایا توانایی عضوی فامیل که در
انگلستان است که او طفل را میتواند مراقبت کند
تاثیر جدایی باالی طفل

یادداشت :در فوق شرایط و روند 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.

