پېژندپاڼه :د کورنۍ بیایوځایوالی :ډوبلین  :IIIشواهد
د دغه پاڼې حدف دا ده چې د غیر مدافع خلکو سره مرسته وکړي چی تر څو د شواهدو په باره کی پوه چی د ډوبلین  IIIله مخې د بې سرپرسته کوچنۍ لپاره د خپلې
کورنۍ سره یوځای د غوښتنلیک مرسته و شي.
که تاسو یو قانون پوه یاست غواړی چی معلومات ترالسه کړی چی مراجعینو سره مرسته وکړی چی د ډوبلین  IIIپر بڼسټ دخپل کورنۍ سریوځای شی اود پیړو
غوښتنلیک د معلوماتو په لټه کې یاست ،مهرباني وکړئ په دې موضوع زموږ د روزنې مواد وګورئ .که چیری ،د زده کړې مواد ستاسو په پام کېدی  ،تاسو
اضافي مالتړ ته اړتیا لري ،نو تماس ونیسئ په:
www.themigrantslawproject.org
معیارونو
 بې سرپرسته ماشومان ،چې عمرونه یې تر  ۱۸کلوالدی وی ،د اروپایي ټولنې د غړو په هیواد کې د کورنۍ غړي په برتانیا کې په قانوني ډول حاضروی په یو بل اروپایي غړی هیواد کی یي نور د کورنۍ غړي نه شی کوالی چې له ماشوم څخه ساتنه وګړی د ماشوم ښه ګټه وي په انګلستان کې -که په انګلستان کې د کورنۍ غړي یو بالغ ترور ،تره یا نیکه او انا وی ،دوی باید د ماشوم پاملرنه وکړي شی

اطالعاتو ته جوړ شي :د شواهدو مثالونه
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪ هویت د ماشوم په ګډون د ملیت  :پاسپورت  /کورنۍ کتاب /تذکره  /بل هویت سند
 ۱۸کاله کم عمر ماشومانو :پاسپورت  /کورنۍ کتاب  /تذکره  /بل هویت اسناد (که د عمر ثبوت نه وی د عمر ښایي ناندریو وشی چه د یو
خپلواک ټولنیز کارکوونکي یو راپورترالسه کولو ته اړتیادی)
اړیکی د ماشوم او په برتانیا کې د کورنۍ د غړي ترمنځ  :د تولد د تصدیق (ونه)  /واده سند (ونه)  /تذکره  /کورنۍ کتاب  /د کورنۍ انځورونه /د ډی ان ای شواهد ،که د نورو شواهدو شتون نه وی
 په انګلستان کې د کورنۍ د غړي د اوسیدو حقوقي حالت :برتانوي پاسپورټ  /پاسپورټ د ویزې سره  /اوسیدوسند د ماشوم او په برتانیا کې د کورنۍ د غړي تر منځ د اړیکې شمېره :تیلیفون بلونه په ګډه ښیي غوښتنې  /برېښلیکونه  /واټساپ یا وایبر پېغامونه /پیسو د لیږدونې سندونه  /د ماشوم او د کورنۍ د غړي یوځای انځورونه  /د سفر ټکټ
لیوالتیا ،او په ځینو مواردو کې ،په انګلستان کې د کورنۍ د غړي وړتیا د ماشومانو د ساتنې لپاره  -ترور  /تره  /انا  /نورو خپلوانو :تصدیق خط
خپلوانو څخه چی لیوالتیا تصدیق کړی د استوګنې ځای د ماشوم او شواهد اوپاملرنه لپاره  ،د بېلګې په توګه  ،له هستوګنځي برابرونکي لیک
تصدیق کړي چې هغوی د ماشوم سره د هغوی د استوګنې د خپلوانو ژوند موافق دی
 روغتیا موضوعاتو ،فزیکي او یا رواني :له اړوندو طبي مسلکي (ونه) او د هر درمل جزئیات راپورټ (ونه)نوټ :د سند د ژباړې او تصدیق  -اسناد باید وژباړل شي او هلته د ماشوم  /د کورنۍ د غړو د عمر  /ملیت  /د کورنۍ اړیکو د مستند شواهد لري
دا باید د یو کارپوه لخوا تایید شي مخکې له دې چې دي وسپارل شي ،د امکان په صورت

نورو دوسی  -د شواهدو مثالونه
د ماشومانو غزول کورنۍ غړي (د بیلګې په توګه ،د تره زوی) چې په قانوني توګه په انګلستان کې ژوندکوی کېدی شي چې د وي په یوه اختیاري بنسټ ماشوم
بریتانیا ته راوواړی :د اړیکو او توان شواهد چې د ماشومانو د ساتنې لپاره (پورته وګورئ) او ،چې اړوند ،د طبي شواهد د ناروغ روغتیا یا د نورو په ځانګړي
ډول زیانمنې هغو ستونزو په اړوند

لویان د یوخاوند یا میرمن سره ،ناواده شوی چوړه ،کوچنۍ ماشوم چې د نړیوال حمایت څخه ګټه اخلی او یا درخواست کوی چی انګلستان کې پناه وغواړی  :د یو
خاوند ،یا تولد شهادتنامې یا ناواده ملګري د باثباته اړیکو شواهد
 د لویانو د ماشوم ،ورونړه یا مور او قانوني ډول د امیندوارۍ په دلیل په انګلستان کې اوسیدونکي مرستې سره تړاو لري؛ د نوي زېږېدلي ماشوم؛ جدي ناروغۍ؛سخت معیوبیت؛ د اړیکو شواهد او د زاړه عمر او شواهد ټولنیز یو خپلواک کارکوونکي څخه د تړاو /کورنۍ د تړاو په تړاو د شواهدو په توګه کومه فزیکي او یا
رواني روغتیایي مسایلو او یا د تولد د تصدیق /پاسپورت طب شواهد :یا زوړوالی کېدی شي چې یو متکي په توګه وي
د لویانو چې ډېر بېچاره او کېدی شي چې په یوه اختیاري بنسټ وي :طبي یا نورو کارپوه شواهد چې د ناروغ د روغتیا او یا نورو په ځانګړي ډول زیانمنې هغوستونزو په اړوند

نوټ :معیارونو او شواهد د خپلې کورنۍ سره یوځای سره د ډوبلین  IIIالندې په پورته کی ذکرشو لپاره د دی چې پوهاویود لوړولولپاره څه شواهد په کاردی چې
ښایي د ډوبلین  IIIالندې خپل کورنی متحدکیدوغوښتنلیک ته مالتړوکړی .د درخواست د اهمیت او د یوه ماشوم د ستونزې په پام سره ،سره تړاو لري او زیانمنونکو
د لویانو د غوښتنلیک یوازې د خپل اصلي هېواد څخه بهر د جوړولو دا سپارښتنه ته یو غوښتنلیک کولو مخکې د قانوني سال او استازیتوب په لټه کې

