نبذة عنا
 SASAهو اختصار يرمز إلى  .Asylum Support Appeals Projectنحن منظمة خيرية صغيرة تركز على قانون دعم
اللجوء .دعم اللجوء هو المجال الذي تقدم فيه ال  Home Officeخدمات اإلقامة والدعم المالي لمن يسعون إلى اللجوء .كما أننا
مستقلون عن ال  Home Officeومحكمة دعم اللجوء .ومن األمور التي نقوم بها هي تنفيذ خطة عمل توفر المشورة القانونية
المجانية وتمثيل األشخاص لدى محكمة دعم اللجوء عندما يستأنفون ضد رفض ال  Home Officeمنح الدعم أو مواصلته.
ونظرا ألننا منظمة خيرية صغيرة فلن يمكننا دو ًما تمثيل األشخاص في جميع القضايا الموكلة لنا .ومع ذلك فإننا نسعى بقوة لتمثيل
ً
أكبر عدد ممكن من األشخاص ،وإن تعذر علينا تمثيلك فسوف نخبرك بذلك قبل الجلسة المحددة لك.
نرجو العلم بأننا ال نقدم خدمات التمثيل في طعون طلبات اللجوء أو أمور الهجرة ،بل يمكننا فقط المساعدة في دعم طعون طلبات
اللجوء.

كيف يمكنك أن تطلب منا تمثيلك؟
إذا كان هناك شخص ما يساعدك في تقديم الطلب ،فيمكنك أن تطلب منه إحالتك إلينا من خالل ملء نموذج اإلحالة والتفويض .وإذا
لم يساعدك أحد في تقديم الطلب ،فيمكنك إحالة نفسك من خالل إرسال نموذج التفويض الموقع الذي يمكنك االطالع عليه على موقعنا
اإللكتروني  aaa.wwwe.otsej.o./oeo.jwejo.sas..wwwقبل جلسة االستماع .يجب عليك إرسال النموذج الخاص بك عبر
البريد اإللكتروني الى referrals@asaproject.org.uk

ماذا يحدث إذا كنا سنقوم بتمثيلك؟
إذا كنا سنقوم بتمثيلك فسوف يلتقي بك ممثلنا في المحكمة لدى وصولك .يجب أن يكون وصولك الى المحكمة قبل ساعة على األقل
من جلسة االستماع .سيطرح عليك الممثل بعض األسئلة ليتسنى له فهم قضيتك بشكل أفضل .يمكن أن تكون هذه األسئلة شخصية
أحيانا الى حد كبير ،وغالبًا ما تكون األسئلة متعمقة وتفصيلية للغاية وتتعلق بمعلومات محددة ذات صلة بأموالك وكيف تدعم نفسك.
والسبب من وراء هذه األسئلة هو منحك أفضل فرصة ممكنة لكسب االستئناف  -يعرف ممثلك نوع األسئلة التي من المرجح أن
يسألها القاضي وممثل ال  Home Officeفي جلسة االستماع .من خالل طرح هذه األسئلة مسبقا ،فإن ذلك يجعلك جاهزا ً لإلجابة
عليها أثناء الجلسة ويساعد ممثلك أيضًا في التحضير لقضيتك.
يمكن ان يحدث في بعض األحيان ،بعد اللقاء معك ودراسة قضيتك ،أن نقرر أنه من األفضل لك عدم تمثيلك  .إن حدث هذا وعلى
الرغم من ذلك ،فسنبقى نقدم لك النصيحة قبل وبعد جلسة االستماع.
وعندما يتم عقد أول لقاء مع ممثليك ،سيُطلب منك التوقيع على نموذج يذكر فيه رغبتك في تمثيل " "SASAلك .وفي حالة عدم
التوقيع على هذا النموذج ،فإنه لن يمكننا تمثيلك.
النموذج يحتوي أيضًا على حقلين اختياريين إضافيين يشيران إلى موافقتك على التواصل معك " "SASAفي المستقبل ،وكذلك أخذ
االذن منك بالسماح لـ " "SASAبمشاركة بالتفاصيل الخاصة بك أو بعائلتك معا ال  Home Officeلغرض تحسين سياساتها
واتخاذ القرارات بشأن دعم اللجوء ليس بالضرورة ملء هذين الحقلين اإلضافيين على تمثيلنا لك ،فاألمر برمته متروك لك .فسوف
نمثلك حتى ولو لم تقم بوضع عالمة في هذين الحقلين .يمكنك أيضًا سحب موافقتك في أي وقت في المستقبل من خالل االتصال بنا
على .referrals@asaproject.org.uk
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