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 یو؟ څوک مونږ

 

ASAP  ( )له اے ایس اے پی Asylum Support Appeal Project د پناه د چې یو ټولنه خیریه کوچنۍ یوه مونږ دی۔ مخفف 

 Asylum Support Tribunal  ( اسايلم سپورټ ټرائبونل) د او)ھوم افس(  Home Office د ږنمو. وکو تمرکز قانون په مالتړ

 . یو خپلواک څخه

 وړیا کې ) رائبونلټ ټ)اسایلم سپور  د ته وقخل چې دندې یو پالن چلوو د موږ چې دی دا کوو ترسره یې مونږ چې نه څه ھغه له یو

له خوا د مرستې ورکولو یا دې ته د دوام ورکولو څخه د انکار  هوم افس د دوی چې کله او استازیتوب وړاندې کوي صالحوني قان

 خالف اپیل کوي۔ 

۔ موږ تر امکاني حده د زیاتو کسانو د یشوي هر يو کس استازيتوب نشو کوال موږ ته د تعرفه تل خېریه اداره یو او ۍکوچنموږ یوه 

  استازیتوب ھڅه کوو او که موږ ستاسو د استازیتوب اراده نه لرو، موږ به د محاکمې څخه مخکې تاسو ته خبر درکړو۔

 وکړو؟ استازيتوب ستاسې چې وکړئ غوښتنه څخه ږزمو شئ کوالی څرنګه تاسې

عریضه کولو کې مرسته کوي، لپاره کولو  او مالي امداد(  ترالسه نهګاستو) سپورټ  Support/کس ستاسې سره د  یو چېری که

۔ که چېرې څوک د د تعرفې او صالحیت فورمه ډکولو له الرې تاسو موږ ته راولیږي شئ چې زموږ یتاسې له ھغوي غوښتنه کوال

صالحیت د خپل السلیک کړې خپلې محاکمې یا قضیي څخه مخکې په عرېضه کولو کې ستاسو مرسته نه کوي، تاسو د  سپورټ

 ۔شئ یراتلپخپله موږ ته  له الرېشتون لري  www.asaproject.org/contact/referralsکومه چې زموږ په ویب پاڼه  فورمه

 ته واستوئ۔  referrals@asaproject.org.ukتاسې باید خپله فورمه د برېښنالیک له الرې 

  اراده لرو؟ استازيتوبد  ستاسې ږمو چېری که پيښېږي به څه

. مالقات وکړي سره ستاسې به استازی یو ږزمو راورسئ ته محکمې تاسې چې کله اراده لرو استازیتوبد  ستاسې مونږ چېری که

ستاسې په قضیه د ځان ښه پوھولو لپاره استازې باید ستاسو . راورسوئ ځان ته محکمې مخکې ساعت یو څخه کمېامح دباید  تاسې

خو اکثر دا پوښتنې  وي، شخصي پوښتنې دا کله کله. کړي پوه ښه ځانونه قضیه په ستاسې دوی څو تر څخه یو څو پوښتنې وکړې۔

د دې پوښتنو موخه تاسو  اقتصاد د مشخص معلوماتو او تاسو څرنګه خپل معاش برابروئ په اړه وي۔ستاسې د ډېرې تفصیلي او باید 

کومې چې په  ته ھغه پوښتنې معلومې وي یاستازستاسو  –ته په اپیل کې تر امکاني حده د بریا تر ټولو ښه فرصت وړاندې کول دي 

له مخې د دې پوښتنو کول تاسو د محاکمې لپاره ښه چمتو  شي۔ یپوښتل هوم افساحتمالي توګه ستاسو د محاکمې په ترڅ کې قاضي یا 

 کوي او د قضیي په جوړولو کې ستاسو د استازي مرسته کوي۔ 

نه مالقات وکړو او ستاسو قضیه ولولو موږ باید پرېکړه وکړو چې زموږ له خوا استازیتوب  سره تاسېس مونږ چې کله وختونه ځیني

 درکړو۔  صالحپه داسې پېښه کې موږ باید تاسې ته له محاکمې څخه مخکې او وروسته لپاره ګټور وي۔  کول به ستاسې

بیانوي  چې کړئ السلیک فورمه چې یوه وغواړي تاسې له به ھغوی ،مالقات وکړئ سره استازي خپل د ځل لومړي په تاسې چې کله

رانکړئ موږ  اجازه ته مونږ او کړئ نه السليک فورمه دا تاسې چېری که ۔ستاسو استازیتوب وکړي )اے  ایس اے پی(تاسو غواړئ 

 ستاسو استازيتوب وکړو۔  یبايد ونشو کوال

 اے ایس اے پیآیا تاسو توافق لرئ چې په راتلونکې کې چې چې ستاسې څخه غوښتنه کوي  لري، خانې اضافي دوه فورمه دغه

ہوم ستاسو د کورنۍ د قضیي په اړه جزئیات د  /چې ستاسو ته اجازه ورکوئ  اے ایس اے پیستاسو سره اړېکې ونیسي او آیا تاسو 

 خانې اضافي دغه چې ياست نه اړ تاسې  په اړه پرېکړو کولو او پالیسیانو ته وده ورکړې۔ اسايلم سپورټچې  سره شریک کړې افس

 نکړئ نښه په خانې دا تاسې چیرې که. لري اړه پورې تاسې په بشپړه توګه دا او وکړو استازیتوب ستاسې موږ ترڅو کړئ نښه په
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ته د برېښنالیک استولو له الرې له  asaproject.org.ukreferrals@وخت  ھر تاسې .وکړو استازيتوب ستاسې هم بيابايد  موږ

 شئ۔  یتوافق څخه الس اخیستل


