
ایط بودن رها معیا 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 نداشتهفرد دیگری از خانواده کودک توانانی نگهداری از او  در ییک از کشورهای اروپانی را _   
به نفع کودک است که در کشور بریتانیا باشد_   
،خاله،پدر بزرگ عضو اگر _  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 ۱۸کودک زیر   

در صورت امکان ارایه شده با   -اطالعات مورد نیاز
 مدرک

مدارک شناسانی کودک بهمراه ملیت او _   

سال است ۱۸_ سن کودک زیر   
ی کودک و عضو _  خانواده او که ساکن خویشاوندی بی 

 بریتانیا میباشند
 _ مدارک قانونی عضو خانواده ساکن بریتانیا 

ی کودک و عضو خانواده او که ساکن بریتانیا _  تماسهای بی 
 میباشند

 موارد توانانی نگهداری کودک  _ 
ی و در برخی تمایل داشی 
 توسط فامیل در بریتانیا

ی  دوری بر روی کودکثتا_   
 

 
 
   پروژه مهاجرت مهاجران قانون

 
سه جزوه تجدید دیدار با خانواده بر اساس قوانی   دابلی     

 
ات جدید مبنی بر این است که یک راه قانونی و امن برای کودکان زیر  سال که در اروپا هستند وجود دارد که به خانواده و فامیل خود در  18تغیی 

 ،در اروپا به تنهانی برس یم برد و یم خواهد به شما بپیوندد  قانونی در بریتانیا اقامت دارید و کودیک از وابستگان شما بریتانیا بپیوندند. اگر شما به صورت 
تا به  کنند   " مهاجرت امن" با هم همکاری یمو  پروژه مهاجرت مهاجران قانونی این امکان وجود دارد که آنها به بریتاتیا آورده و به شما ملحق شوند. 

ی به خانواده از طریق کسانی ک ی و قانه بدنبال پیوسی  سه کمک کنند. اگر شما فکر یم کنید که شما یا اعضای خانواده اتان یم توانید از قانون  ن دابلی 
ی خانواده از طریق  ی و قانپیوسی  ید:  ،سه استفاده کنید  ن دابلی  با " مهاجرت امن" تماس بگی   

Main line: 020 7112 4984; email: info@safepassage.org.uk; website: www.safepassage.org.uk  

ی خود برای ی  رکردن برایپدرخواستنامه  اگر شما یک نماینده قانونی به دنبال اطالعات برای کمک کردن به موکلی  تجدید دیدار با و  به خانواده پیوسی 
ی  ی دابلی  ی این به موارد آموزشی ما در این موضوع سه هستید لطفا خانواده با توجه و تکیه بر قوانی   موارد آموزشی مراجعه کنید. اگر بعد از در نظر گرفی 

ید: شتبانی بیشی  نیاز داشتید از طریق سایت  زیر با ال.ام.نی پهمچنان به  تماس بگی    
Www.themigrantslawproject.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل انجام
ی سه تکمیل شود_   اطالعات و مدارک الزم )در زیر ببینید( جمع آوری شده و پیش زمینه دابلی   
 در ییک از کشورهای اتحادیه اروپا اقدام یم 18زمانیکه کودک زیر _ 

ی
، مسووالن را از اینکه خویشاوندی در بریتانیا دارد که قصد  کند سال برای پناهندیک

 دارد به آنها بپیوندد مطلع سازد
ی را بخواهندعضو ا کشور   _  تحادیه اروپا ممکن است اطالعات و مدارک بیشی   

د و از آنها یم خواهد که اروپا با مسووالن  _ کشور عضو اتحادیه  ندمسوولیت در بریتانیا تماس یم گی  پرونده را برعهده بگی   
د  اگر بریتانیا  به بریتانیا منتقل یم شود تا به عضو خانواده اش بپیوندد.  سال 18کودک زیر   ،_ اگر بریتانیا بپذیرد که مسوولیت پرونده را برعهده بگی 

د  یشی  باید در این زمینه حاصل شود. مشاوره قانونی بامکان تقاضای تجدید نظر قضانی وجود دارد  ،مسوولیت پرونده را برعهده نگی   
 

کودک بعنوان پناهنده محسوب شده و مراحل پناهندگیش در بریتانیا به اجرا در یم آید  ،به بریتانیا آمد  سال 18کودک زیر   توجه: وقن  که   
 
 

 موارد دیگر
) پرس عمو ،دانی ،عمه، خاله / دخی  عمو،  دورتر  ییک از اعضای فامیل  کهکودیک_ 

تواند ممکن است ب ،در بریتانیا اقامت دارد  قانونی  او به طور عمه ، خاله، دانی ( 
. داشته باشد بسته به صالحدید مراجع قانونی  تقاضای ورود به بریتانیا را    

یک زندگ ،همرس افراد بزرگسایل که _  حمایت  تحت،خردسالشان ویا فرزند  یشانشی
ی   آنها در بریتانیا تحت بررش است میتوانند  هستند الملیل بی 

ی
با  و یا تقاضای پناهندیک

تقاضا بدهند  الزم ارائه مدارک  
معلولیت جدی و یا  ،بیماری جدی ،فرزند نوزاد  ،بعلت بارداری بزرگسایل که _ فرد 

خواهر و یا برادر و یا والدینشان که به طور قانونی در بریتانیا  ،سن باال به کمک فرزند 
ی ممکن است بتواند  ،اقامت دارند  را داشته  تقاضای ورود به بریتانیا نیاز دارند نی 

  باشد 
بسته به  پذیرند میتواند تقاضای ورود به بریتانیا را بزرگسایل که بسیار آسیب _ فرد 

داشته باشدصالحدید مراجع قانونی   
 

 
ی سه آمده است تا شما را از مداریک که برای تقاضانامه توجه:  ی خانواده تحت قانون دابلی  ایط و مدارک الزم  برای به هم پیوسی  برای در این جزوه شی

ی سه  الزم است آگاه سازد. با توجه به اهمیت تقاضانامه و سخن  پر کردن آن برای کودک ی خانواده تحت قانون دابلی  ته و یا ، فرد وابسبه هم پیوسی 
ید. بزرگسال آسیب  و یا وکیل بگی 

پذیر در خارج از کشورشان، تو صیه یم شود قبل از پر کردن  تقاضانامه مشورت قانونی  

mailto:info@safepassage.org.uk
http://www.safepassage.org.uk/
http://www.themigrantslawproject.org/

