
ایط بودن معیارها  برای واجد شر  
دندر ییک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشتنها و بدون همراه که در  سال ۱۸کودکان زیر _     

قانونی ساکن بریتانیا باشند به طور  عضای خانواده کودک باید _ ییک ار ا  
باشد نداشتهز خانواده کودک توانانی نگهداری از او  در ییک از کشورهای اروپانی را فرد دیگری ا_   
به نفع کودک است که در کشور بریتانیا باشد_   
،خاله،پدر بزرگ عضو اگر _   ۱۸کودک زیر و قادر به نگهداری و مراقبت از   بودهبزرگسال  خود  خانواده او باشد و عضو مادر بزرگ و یا  خانواده کودک عمه،عمو،دانی

دباش سال   
 

 

 
 
 
 پروژه مهاجرت مهاجران قانون

 
 

    سه دابلین قوانین اساس بر خانواده با دیدار تجدید جزوه
ی مو  شواهد  است تا به آنها کمک کند شده  نیستند تهیهوکیل کسانی که  این جزوه برای   ی دابلی   ۱۸به کودکان زیر  یم تواند  سه که جود بر اساس قوانی 

ی به خانواده رکردن برایپستنامه درخوا برایتنها و بدون همراه  سال کمک کند را متوجه بشوند.   پیوسی    
ی خود  ی به خانواده رکردن برایپدرخواستنامه  برایاگر شما یک نماینده قانونی به دنبال اطالعات برای کمک کردن به موکلی  تجدید دیدار با و   پیوسی 

ی  ی دابلی  ی این وارد آموزشی ما در این موضوع به مسه هستید لطفا خانواده با توجه و تکیه بر قوانی   موارد آموزشی مراجعه کنید. اگر بعد از در نظر گرفی 
ید: زیر با ال.ام.نی شتبانی بیشت  نیاز داشتید از طریق سایت  پهمچنان به  تماس بگت    
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 که باید به اثبات برسد: نمونه
ی
الزمهانی از مدارک اطالعان  

/شناسنامه / مدارک شناسانی دیگرمدارک شناسانی کودک بهمراه ملیت او: _ 
ی

گذرنامه )پاسپورت(/کتاب خانوادگ  
/شناسنامه / مدارک ش  است:  سال ۱۸کودک زیر سن  _ 

ی
سال  ۱۸ناسانی دیگر ) در صورن  که برای اثبات سن کودک زیر گذرنامه )پاسپورت(/کتاب خانوادگ

سال است( در این صورت از یک  ۱۸دلیل و مدرگ وجود نداشته باشد و ممکن است که سن کودک به مناقشه و بحث کشیده شود )شک کنند که کودک زیر 
 مددکار اجتمایع مستقل گزارش گرفته میشود(

/ عکسهای  اده او که ساکن بریتانیا میباشند: _ خویشاوندی بی   کودک و عضو خانو 
ی

گوایه تولد / مدرک یا سند ازدواج/ شناسنامه/ کتاب خانوادگ
/ شناسانی از طریق 

ی
س نباشد دی.ان.ای وقت  خانوادگ شواهد دیگری در دست   

ویزای انگلیس در آن وجود داشته باشد و یا مدارک پاسپورت اصیل انگلیس)بریتیش پاسپورت ( پاسپورن  که  _ مدارک قانون  عضو خانواده ساکن بریتانیا: 
 اقامت قانونی انگلیس

قبض تلفن که نشانگر مکالمات آنها باشد / ایمیل / پیام از طریق واتس اپ و یا وایتی /  _ تماسهای بی   کودک و عضو خانواده او که ساکن بریتانیا میباشند: 
ر وجود کودک با خانواده در زمانی که با هم بودند/ بلیطهای مسافرترسید پول و یا وجه فرستاده شده/ عکسهانی که نشانگ  

، خاله، پدر و یا مادر بزرگ و یا عضو   موارد توانانی نگهداری کودک توسط فامیل در بریتانیا) عمه ، عمو، دانی
 دیگر فامیل(:  _ تمایل داشیی  و در برخ 

س بودن محیل اند که تمایل به نگهداری کودک را دارند و شواهدی عمو ..... که در آن یادآور شدهبیانیه یا نامه ای از طرف فامیل کودک عمه.  دال بر در دست 
ل  ی  را فراهم کرده و ذکر کرده که ایشان کامال" موافقند که کودک در آن متی

ی
. برای مثال : نامه ای از طرف کیس که محل زندگ

ی
 کندبرای  زندگ

ی
زندگ  

/ روخ روان  کودک -متمسائل مربوط به سال  ی پزشیک مربوطه و مشخصات داروهای مرصفی کودک  : جسمان  گزارشی از متخصصی    _ 
 را ارائه میدهد وقت  کودک ی ده رسیم باشند . مدارک باید ترجمه و تایید ش توجه: 

ی
حت   ا اعضای خانواده مدارک مستند سن و سال / ملیت/ رابطه خانوادگ

    باشد  تایید شده یک کارشناس توسطباید   قبل از ارائه و ارسال المقدور 
  

 
الزم مدارکهایی از نمونه -موارد دیگر  

 عمو، عمه ، خاله، دانی (  دورتر  ییک از اعضای فامیل  کهکودگ_ 
در بریتانیا  قانونی  او به طور ) پرس عمو ،دانی ،عمه، خاله / دخت 

فامیل کودک باید . داشته باشد  مراجع قانونی  بسته به صالحدید  را  تواند تقاضای ورود به بریتانیا ممکن است ب ،اقامت دارد 
 و در صورت لزوممطالتی که در باال ذکر شد(  مشابهنگهداری از کودک را داشته باشند)  توانانی  و  نسبت با کودکشواهدی از 

. شواهد پزشیک مربوط به هرگونه بیماری و یا آسیب پذیری خاص دیگر را داشته باشد    
یک زندگ ،همرس د بزرگسایل که افرا_  ی  تحت،خردسالشان ویا فرزند  یشانشی هستندالملیل حمایت بی   
 آنها در بریتانیا تحت بررش است میتوانند  

ی
  : تقاضا بدهند  با ارائه این مدارک و یا تقاضای پناهندگ

( یک گوایه   سند ازدواج و یا   تولد ؛ برای شی
ی

از یک رابطه خوب و پایدار که ازدواج آنها ثبت نشده ) شواهدی  زندگ  ) 
خواهر و یا برادر و یا  ،معلولیت جدی و یا سن باال به کمک فرزند  ،بیماری جدی ،فرزند نوزاد  ،بعلت بارداری بزرگسایل که فرد _ 

ی ممکن است بتواند  ،والدینشان که به طور قانونی در بریتانیا اقامت دارند  ( داشته باشد. را  تقاضای ورود به بریتانیا نیاز دارند نت 
روانی / سند یا مدرک تولد / گذرنامه دال بر کهنسایل و بر هرگونه مشکل جسمانی یا رویح مدارک پزشیک دال  مدارک مورد نیاز: 

 
ی

 / ارتباط خانوادگ
ی

 شخص ویا شواهد یا گزارشی از یک مددکار اجتمایع مستقل مربوط به وابستیک
. داشته باشد بسته به صالحدید مراجع قانونی  تقاضای ورود به بریتانیا را د نپذیرند میتواایل که بسیار آسیببزرگس فرد _   

نیاز است.  دیگر که در رابطه با هر گونه مسائل بیماری و یا آسیب پذیری خاص دیگر باشد ان ارشناسشواهد پزشیک یا گزارشی از ک  

 

برای تقاضانامه  شما را از مدارکی که آمده است تا قانون دابلین سه در این جزوه شرایط و مدارک الزم  برای به هم پیوستن خانواده تحتتوجه: 
فرد وابسته و  ،برای کودک آنبه اهمیت تقاضانامه و سختی پر کردن  الزم است آگاه سازد. با توجه  برای به هم پیوستن خانواده تحت قانون دابلین سه

ید. تقاضانامه  بل از پر کردن تو صیه یم شود ق ،در خارج از کشورشان پذیر آسیبیا بزرگسال   و یا وکیل بگت 
مشورت قانونی  
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