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 إرشادات خاصة باإلقرار الذي يطلب منك مشروع طلبات دعم اللجوء توقيعه
 

عدتك في الطلب المقدم منك اليوم. بموجب توقيعك على هذا النموذج ايتوجب عليك توقيع نموذج اإلقرار لنتمكن من مس

 حالتكأوراقك أوالً. بمجرد أن نقرأ أوراقك ونناقش قراءة  دونيمكننا مساعدتك فإنك تسمح لنا باالطالع على أوراقك. ال 

 عليك تمثيل نفسك. أنه يتوجبما إذا كان من األفضل أن نمثلك في جلسة االستماع أو سوياً  سنقرر معك،

 ( أمام المربعين أسفل توقيعك. يمكنك القيام بإحدى الخطوات التالية: √كما نطلب منك وضع عالمة )

 ( عدم وضع عالمة√)    مساعدتك اليوم(ب ال زلنا سنقوم)في هذه الحالة،  حقلينمن ال أمام أي 

 ( أمام كال ال√وضع عالمة )حقلين 

 ( أمام أحد ال√وضع عالمة )األول أو الثاني( حقلين( 

إذا رغبنا في تسمح لنا باالتصال بك في المستقبل،  لكيهو  األول حقلالأمام  (√) وراء طلبنا منك وضع عالمة من السبب

 من أجل:ذلك بأغلبية عمالئنا. وفي حالة اتصالنا، فقد يكون ذلك. نحن ال نتصل 

 أو الحصول على تعليقاتك ومالحظاتك حول خدماتنا 

  سرعة حصولك على الدعم بعد الموافقة على طلبكالحصول على معلومات عن 

 سبب آخر 

نتمكن من تحسين ما نقوم به، ومساعدة المزيد من طالبي لهو  الثاني حقلال( أمام √السبب وراء طلبنا منك وضع عالمة )

 اللجوء في المستقبل. 

اعتقدنا أن ذلك لن يؤثر على استحقاقك لدعم اللجوء إذا  فقط  Home Officeمع ال طلبك كمثال أثناء اتصالناسنستخدم 

ونقدم  بهم،تحسين جودة عملية صنع القرار الخاصة على  Home Office ال نحن نعمل معالحالي أو المستقبلي. 

مساعدة جميع مقدمي الهدف من ذلك هو  خاطئ.  على نحوإذا علمنا أن الوزارة قد رفضت دعم شخص ما أمثلة  لوزارةل

 طلبات دعم اللجوء في المستقبل. 


