بریکسیت
.و دبلین در پیوست با اعضای خانواده ها
بریکست چیست؟
.بریکسیت یعنی اینکه بریتان در ۳۱جنوری  ۲۰۲۰از اتحادیه اروپا خارج شد
گرچه انگلستان از اتحادیه اروپا در  ۳۱جنوری  ۲۰۲۰خود را جدا نمود ولی تا  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۰وقت داده بود برای تحول
زمان .و در این مدت قانون دبلین پیوست اعضای خانواده بهمان حالت قرار داشت.یعنی اینکه همه درخواستهای اعضای
 .خانواده از یونان و سایر کشورهای اروپای قبول میشد در انگلستان تا ۳۱دسامبر ۲۰۲۰
اگر درخواست من به انگلستان قبل از  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۰بود چه؟
 .اگر یونان درخواست تحول شما را به انگلستان قبل از  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۰فرستاده باشد  ،در همان قانون گرفته میشود
ولی اگر انگلستان در داخل ۲ماه جواب نداد،این به معنی این نیست که آنها درخواست شما را پذیرفته .و میتواند بعد از این ۲ماه
.مدت درخواست شما را رد کند
اگر جواب رد بعد از ۳۱دسامبر  ۲۰۲۰به شما برسد .و شما میخواهین این جواب رد دوباره بررسی مجدد شود.این مراحل
.معمول نمیباشد
?چطور میتوانم جواب رد درخواستم که بعد از  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۰بود را ادعا کنم
یگانه راه مبارزه در برابر جواب رد درخواست تان این است که مدیرت قانونی در انگلستان را دادگاه ببرید در داخل انگلستان ،
.و اینوع رقابت قانونی را بنام (جیودکل ریویو) رسیدگی قضای مینامند
.رسیدگی قضای باید در ضرف ۳ماه آغاز نمود از آن برج که درخواست مسئولیت داده شده بود
برای این شما به وکیل و راهنمای قانونی از وکیل در انگلستان نیاز دارید ،همچنان شما الزم دارید در خواست به کمک مالی از
 .دولت نماید که این کمک مالی را لیگل اید میگوید  ،با اخذ لیگل اید خرج وکیل و مصرف دادگاه از شما گرفته نمیشود
اگر من اقدام به این درخواست پیوست با اعضای خانواده در انگلستان قبل از ۳۱دسامبر  ۲۰۲۰ندادم چه؟
دیگر امکان ندارد درخواست کنید برای پیوست با اعضای خانواده تان در قانون دبلین به انگلستان  ،بخاطر که انگلستان قانون
 .خودشان را دارد در باره مهاجرا و آوردن اعضای خانواده شان ذیر قانون انگلستان
زیر قانون انگلستان بعضی از اعضای خانواده در بعضی شرایط میتواند درخواست ویزه کند که بتواند اعضای فامیل شان را
 .بیاورد به انگلستان
نام این درخواست ویزه است (انتری کلیرنس اپلیکشن)۰
یعنی بازهم راه وجود دارد که با اعضای خانواده یکجا شوید با آوردن شان .ولی قانون انگلستان برای یکجا شدن با اعضای
 .خانواده آنقدر غنا ندارد به مقایسه قوانین دبلین
.یعنی تنها طبقه باریکتر اشخاص از خانواده ای با شرایط خاص میتواند این درخواست بدهند
 .این درخواست مقررات سختگیرانه دارد  .با داشتن همه شرایط و مقررات این درخواست قبول میشود

میتواند کمکهمکاری ام کند با درخواست ام به پیوست اعضای فامیلم بعد از بریکسیت ؟  RLSچطور
لطفا” معلومات این بخش را زیر عنوان با داشتن امکانات یکجاشدن اعضای خانواده در انگلستان بعد از بریکسیت را مطالعه
.نماید
پروژه اروپای شان صفحه به عنوان پاسخ وجواب ها در باره پیوست اعضای خانواده در انگلستان بعد از بریکسیت با RLS
 .معلومات بیشتر و قوانین آن را مطالعه کنید

