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 لیب سرخ بریتانیا ص

 افغان هایی که جدیداً به بریتانیا رسیده اند

 پرسش هایی مکرراً پرسیده شده

 بگیرم؟  تماس کسی  چه  به ها  (ARAP) افغان کمک و  سازی جابجا  پروگرام  تحت دسترس  قابل مساعدت  مورد  در

مساعدت قابل دسترس تحت پروگرام جابجا سازی افغان به این  برای تماس به دفتر مرکزی جهت دریافت معلومات در مورد 

 389980 2475(0) 44+  شماره زنگ بزنید:

اگر هنوز به مساعدت نیاز دارید که به شما مهیا نشده باشد، لطفاً به مهیا کنندۀ محل اقامت خویش و یا دارۀ محلی  

(https://www.gov.uk/find-local-council) .اطالع دهید، تا با شما کمک کند و یا شما را به ادارۀ مربوطه رهنمایی کند 

 بگیرم؟  تماس کسی چه   با باید باشید داشته نیاز کمک به  افغانستان در  من فامیل  اگر

ً  نیستید، بریتانیا شهروند  شما اگر  389 02475)و یا در داخل انگلستان با شمارۀ  980 389 2475 44+ دولتی شمارۀ  با لطفا

 . به تماس شوید( 980

ً  هستید، انگلستان شهروند  فامیل  عضو  یا هستید، انگلستان شهروند  شما اگر   یا )و 44+ 1908 516 666 دولتی شمارۀ  با لطفا

 بریتانیا شهروندان  برای کنسولی خدمات گزینۀ و  شوید  تماس به  ( 01908 516 666 شمارۀ  طریق   از  انگلستان داخل در

(nationals British for services Consular ) شوید.  تماس  به 

 ً   ببینید: ذیل لینک در  را  دولتی رهنمود  لطفا

 https://www.gov.uk/guidance/support-for-british-and-non-british-nationals-in-afghanistan  

 شوم؟  تماس به کسی چه   با باید بیاورم انگلستان به را خود فامیل  عضو  بخواهم  من اگر

در حال حاضر مشخص نیست که حق مردم برای آوردن اعضای فامیل شان به انگلستان چیست. با این حال افرادیکه تحت  

+ 389 2475 44مشوره با شمارۀ دولتیتان می آیند، میتوانند برای دریافت لسبه انگپروگرام جابجا سازی و کمک با افغان ها 

( به تماس شوند. وزارت دفاع نیز یک ایمیل برای ارائه رهنمایی 980 389 02475)و یا در داخل انگلستان با شمارۀ    980

 afghanistan@mod.gov.uk-localstaffها دارد: 

همچنان آرزو داشته باشید که با عضو پارلمان منطقۀ خویش به تماس شوید و از او درخواست مساعدت نمایید. شما  هما شاید 

یل نمایندۀ خویش را معلوم نمایید:  میتوانید با وارد نمودن کود پستی خود در ادرس ذ

.parliament.uk/members/commonshttps://members 

 برای دیگر راه های توصل به انگلستان لطفاً به شیت حقایق دولتی ذیل مراجعه نمایید:

-afghan-for-routes-resettlement-v.uk/2021/08/19/factsheethttps://homeofficemedia.blog.go

 nationals/ 

میتوانید در ویب سایت ادارۀ کمیشنران خدمات   . داشته باشیداگر برای ویزه ثبت نام میکنید شاید تقاضای دریافت مشورۀ حقوقی 

مشاور امور مهاجرت را جستجو نمایید و   adviser-immigration-an-https://www.gov.uk/find (OISC)مهاجرت  

 را جستجو نمایید.  advice/-immigration-https://ilpa.org.uk/find  ILPAیا در ویب سایت 

 هستند؟  ها افغان سازی   جابجا  جدید پروگرام  شرایط   واجد  من فامیل  اعضای  که بدانم چگونه

بطور کامل همگانی نشده است. اما با آن هم شما میتوانید از طریق ویب  هنوز جزئیات روند شنایی برای مردم تحت این پروگرام 

سایت ذیل به شیت حقایق دفتر مرکزی دولت دسترسی داشته باشید:  

-afghan-for-routes-resettlement-//homeofficemedia.blog.gov.uk/2021/08/19/factsheethttps:

nationals/ 
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   صلیب سرخ بریتانیا 

 

 صلیب سرخ بریتانیا چه کار انجام داده میتواند؟ 

 کند؟  همکاری افغانستان از بیرون به  ها پرواز  تنظیم در میتواند (BRC) بریتانیا سرخ   صلیب آیا

در روند تخلیه دخیل نیست. عالوه بر این خدمت مساعت سفر مواصلت مجدد فامیل های پناهندۀ ما به تعویق   BRC متأسفانه

 افتیده؛ ما در صورت به وجود آمدن تغییرات روند ها و ویب سایت های خود را بروز خوهیم کرد. 

 بگیرم؟  تماس  کسی  چه با باید گردید قطع  فامیلم اعضای  با  من ارتباط گرا

 ً   بین المللی با خدمت از طریق ویب سایت ذیل اگر ارتباط شما بعد از تحوالت اخیر با اعضای فامیل تان قطع گردیده باشد، لطفا

 redcross.org.uk/trace  سرخ بریتانیا به تماس شوید:ردیابی فامیل های صلیب 

 

  داخلی   شمارۀ  با  لطفا   دارید،  نیاز  عاطفی  کمک به  یا  نمیتوانید،  یافته دسترسی  فوق لینک   به یا  و  ندارید  دسترسی   انترنت به  اگر

 شوید.  تماس  به ( 0808 196 3651) بریتانیا  سرخ صلیب 
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