معلوماتي پاڼه  :د کورنیو یوځای کیدل  :د ډبلن  ۳تړون
د دې معلوماتي پاڼې هدف هغو خلکو ته چې حقوق پوهان (وکیالن) نه دي د ډبلن  ۳د تړون پر اساس د کورنیو د یوځای کیدلو شرایط او د درخواست د پروسې تشریح
کول دي.
له وروستیو پیښو څخه موږ پوهیږو چې په اروپا کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره یوه خوندي او قانوني الره موجوده ده ترڅو دوی په انګلستان کې له خپلو خپلوانو
سره یوځای شي .که چېرې تاسې په انګلستان کې قانوني اوسېږئ او په اروپا کې ستاسې یو خپل شته چې یواځې دی او ماشوم دی او غواړي له تاسې سره یوځای
شي ،نو ښایي دا ممکن وي چې هغه انګلستان ته راوستل شي چې له تاسې سره یوځای شي ( The Migrants’ Law Project .مایګرنټ ال پراجیکټ) له
( Safe Passageسیف پیسیج) سره همکاري کوي تر څو هغو خلکو سره مرسته وشي چې غواړي د ډبلن  ۳د تړون پر بنسټ له خپلو کورنیو سره یوځای شي.
که چېرې تاسې فکر کوئ چې تاسې او ستاسې په کورنۍ کې کوم څوک د ډبلن  ۳د تړون له مخې له کورنۍ سره د یوځای کیدلو نه برخمن کیدالی شي نو له Safe
( Passageسیف پیسیج) سره تماس ونیسئ.
د تیلیفون شمېره ، 020 7112 4984 :ایمیل  ، info@safepassage.org.uk :ویب پاڼهwww.safepassage.org.uk :
که چېرې تاسې یو وکیل یاست او د معلوماتو په لټه کې یئ چې له موکلینو سره مو مرسته وکړئ ترڅو هغوی د ډبلن  ۳د تړون پر بنسټ د کورنۍ د یوځای کېدلو
درخواست وکړي نو لطفا ٌ په دې هکله زموږ روزنیزو موادو ته مراجعه وکړئ  .د روزنیزو موادو تر کتنې وروسته که نورې مرستې ته اړتیا ولرئ نو لطفا ٌ له MLP
سره د دغه ویبپاڼې له الرې  ww.themigrantslawproject.orgتماس ونیسئ .

شرایط
-

ماشوم بې سرپرسته دی ،عمر یې تر  ۱۸کم دی ،د اروپایي اتحادیې په یو هېواد کې دی
د کورنۍ یو غړی یې په برتانیه کې قانوني ژوند کوي
د اروپایي اتحادیې په بل هیواد کې کوم څوک و نه لري چې پاملرنه یې وکړای شي
دا د ماشوم لپاره ګټور وي چې په برتانیه کې واوسي او
که په ب رتانیه کې د ماشوم خپلوان یو بالغ کس وي ،ترور ،کاکا  ،نیکه ،هغوی باید وکړای شي چې د ماشوم پاملرنه وکړي .

پروسه
 معلومات او شواهد راټولیږي (الندې وګورئ) او د ډبلن  ۳ماخذات تکمیلیږي ماشوم په یو ارویایي هېواد کې پناه غواړي او چارواکو ته اطالع ورکوي چې په انګلستان کې د هغه د کورنۍ یو کس اوسېږي چې ورسره غواړي یوځای شي د اړتیا په صورت کې اروپایي هېواد ښایي د نورو معلوماتو او شواهدو غوښتنه وکړياروپایي هېواد له برتانوي چارواکو سره تماس نیسي او غوښتنه ورڅخه کوي چې د قضیې مسئولیت پر غاړه واخلي که برتا نیه د قضیې مسئولیت پر غاړه واخلي نو ماشوم به انګلستان ته انتقال کړای شي چې له خپلوانو سره یوځای شي ،که برتانیه د د قضیې مسئولیت پر غاړه وا نهخلي نو ښایي د دې امکان موجود وي چې د هغوی د دغې فیصلې په هکله محکمې ته مراجعه وشي چې  judicial reviewورته وایي – په دې هکله نوره قانوني مشوره
باید ترالسه شي.
یادداښت  :کله چې ماشوم برتانیې ته راوستل شي هغه به یو پناه غوښتونکي (پناهنده) وي او په برتانیه کې به د هغهء پر قضیه باندې فیصله کیږي

نورې قضیې
 هغه ماشوم چې په انګلستان کې یو څه لیرې خپلوان ولري چې قانوني ژوند کوي ممکن وکړای شيچې په استثنایي توګه برتانیې ته والړ شي
 یو بالغ کس چې میړه او یا میرمن یې او یا نامزاد یې په انګلستان کې وي او یا یو ماشوم چې ورتهنړیوال حفاظت ورکړل شوی وي او یا په برتانیه کې یې د پناهندګۍ درخواست دوام ولري ممکن
درخواست وکړای شي
 یو مشر کس چې د ماشوم پر مرستې باندې اتکا ولري ،ورور  /خور او یا مور  /پالر چې په انګلستانکې قانوني اقامت ولري د حامله دارۍ له کبله  ،یو نوی زیږیدلی ماشوم ،جدي ناروغي ،سخته معیوبی او
یا زړښت په صورت کې ممکن د متکي والي پر اساس درخواست وکړای شي
 -یو مشر (بالغ) کس چې ډېر اسیب پذیره وي ښایي د استثنایي حاالتو پر بنسټ درخواست وکړي.

دغو معلوماتو ته اړتیا ده – که ممکن وي سره له شواهدو
 د ماشوم هویت ،د ملیت په شمول د ماشوم عمر تر  ۱۸کم دی د ماشوم او په برتانیه کې د ماشوم د خپلوان تر منځ اړیکه په برتانیه کې د کورنۍ د غړي قانوني وضعیت (اسناد) د ماشوم او په برتانیه کې د کورنۍ د غړي تر منځ تماس په برتانیه کې د کورنۍ د غړي اراده او په ځینو قضیو کې د هغوی توان چېد ماشوم پاملرنه کوالی شي – پر ماشوم باندې د جال کیدلو اغېزې

یادداښت :د ډبلن  ۳د تړون پر بنسټ له کورنۍ سره د یوځای کیدلو شرایط او طریقه (پروسه) پورته تشریح شوله ترڅو د ډبلن  ۳د تړون له مخې له کورنۍ سره د یوځای
کیدلو د موجودو الرو په هکله اګاهي ورکړل شي .څرنګه چې درخواست ډېر مهم دی او د یو ماشوم ،متکي کس ،آسیب پذیره کس لپاره د خپل وطن نه بهر په یوازیتوب
کې درخواست کول ګران کار دی نو زموږ توصیه دا ده چې تر درخواست کولو د مخه قانوني مشوره ترالسه شي او وکیل دې ځانته ونیسي

