پاسخها
.و جوابها در باره پیوست اعضای خانواده درانگلستان بعد از بریکسیت
مراحل مختلف وجود دارد بین آنهایی که بیایند به انگلستان تا با اعضای خانواده یکجا شوند و آنانی که می خواهند در کشورهای
.دیگر اروپا با خانواده ایشان یکجا می شوند
.اینجا در ذیل بعضی از پاسخهای که متواتر میشنویم درباره پیوند اعضای فامیل از یونان به انگلستان بعد از بریکسیت
کی ها میتواند درخواست کند پیوند اعضای خانواده به انگلستان
مراحل و قوانین بریکسیت انگلستان سختر اونقدر وسیع نیست به مقایسه قوانین دوبلین ( .قوانین دوبلین برای پیوست اعضای
) خانواده به کشورهای دیگر اروپا
.یعنی تعداد کمتری اعضای خانواده میتواند درخواست کند ومراحل سختر دارد
چندین نوع درخواست ها مختلف وجود دارد که نظر به اینکه ( )۱رشته تان با آنها چه است و از چه مدت )۲( .اعضای خانواده
که در انگلستان است چه اسناد قبولی دارد ( )۳وضعیت مالی و شرایط ذندگی این شخص خانواده در انگلستان و()۴شرایط
 .شخصی اعضای خانواده که در یونان میباشد
درخواست پیوست بااعضایخانواده که رفیوجی گرفته باشد ( Refugee family reunion application
 .از درخواست های بدون جنجالسریع میباشد
آن عضو خانواده که در انگلستان اقامت رفیوجی ویا حمایت فرعی گرفته باشد میتواند این درخواست دهد.و آن فرد خانواده که
.دارد در یونان از اینها باشد (همسر شان  ،شریک ذندگی مدت طوالنی ،وطفل ذیر سن  ۱۸سال شان
نسبت خانوادگی در نبود ازدواج یعنی این فرد پیش از فرار از مملکت که جان شان در خطر بود قبل از گرفتن اقامت رفیوجی
.نسبت داشتند.باید ۲سال قبل از فرار ملک شان با هم نسبت داشتن
اگر شرایط شما فرق دارد درخواستهای مختلف وجود دارد برای پیوست اعضای خانواد در انگلستان .سیع کنید با وکیل تجربه
میتواند  . RLSکار در این ساحه کار در انگلستان کمک گیرید تا بتواند شرایط شما را برسی کند برای پیوست اعضای خانواده
.حمایتهمکاری تان نمایند
آیا من باید پناهنده باشم در یونان که مستحق این درخواست پیوست با اعضای خانواده در انگلیس باشم ؟
نخیر ضرور نیست که شما در یونان پناهجو ثبت باشید ذیر قوانین انگلستان ،برای این درخواست پیوست با خانواده در
.انگلیستان
.شما حتا میتوانید بعد از گرفتن قبولی رفیوجی یا حمایت فرعی در یونان اقدام کنید
.بازهم میتوانید درخواست دهید که اگر پرونده پناهندگی تان در یونان در مراحل آخر آش باشد
.مثال” شما رد گرفتین یک یا دو مرتبه و یا قرار است برای امن بینالمللی درخواست بعدی نماید
من در یونان پناهندگی خواستیم و اگر من آقدام درخواست یکجا شدن به اعضای خانواده ام در انگلستان نمایم چه میشه؟
بر خالف سیستم های دوبلین درخواست پناهندگی شما در یونان متوقف نخواهد شد بخاطر درخواست پیوست به اعضای خانواده
 .در انگلیستان
بخاطر که درخواست پناهندگی در یونان کامال فرق دارد با در خواست پیوند اعضای خانواده در انگلیس.یعنی درخواست
.پناهندگی یونان عادی پیش خواهد رفت در عین زمان درخواست پیوند به اعضای خانواده هم پیش خواهد رفت

ولی مهم است وکیل قانونی برای کیس پناهندگی در یونان داشته باشید ،حتا اگر شما درخواست پیوند با اعضای خانواده را در
.انگلیس پیش میبرید
 .چگونه روند درخواست به انگلستان برسی میشود
.این درخواست تحت قانون انگلستان فرق دارد با قوانین تحت دوبلین
در قدم اول با وکیل قانونی در انگلستان مشهوره کنید که اگر میخواهید به اعضای خانواده در انگلستان پیوند شوید .سازمان
.در یونان توانای این کمک بشما واعضای خانواده شما در یونان دارد RLS
شما به کمک مالی احتیاج خواهید داشت که وکیل میتواند برایتان ورقهای درخواست لیگل اید پر کند در صورت که مستحق
.کمک مالی باشید
اگر وکیل برایتان گفت که میتوانیداقدام کنید ومستحق آستین ،با همکاری وکیل شواهد و سند های الزم را باید تهیه کنید برای
.موفقیت درخواست تان
بعد از جمع آوری تمام سند ها با کمک وکیل تان یک فورم آنالین است که پر میکنید.واین فورم را میفرستین  .بعد وقت میگرین
 .واقع شهر آتن  VACدر دفتر درخواست ویزه
رفتن به دفتر ویزه در شهر آتن از بعضی جزیره ها یونان مشکل خواهد بود بلخوصوص آنهایی که “کارت بسته” دارند ولی
.تان میتواند کمک تان کند راه حل برایتان پیدا خواهد کرد UKوکیل
 .وقتی مالقات را که مشخص کردین بعد تمام اسناد و شواهد در سیستم آنالین جمع آوری میشود
برای رفتن به مالقات در دفتر ویزه آتن شما باید بعضی از اسناد (مدرک)الزم با خودتان ببرید.آنجا شصت انگشت تان
(.بایومتریک) گرفته میشود شاید هم انترویو خلص از پیش تان بگیرند
 .وقتی این مراحل سپری شد بعد انگلستان در باره این درخواست تان فیصله میکند
من ادی کارت  /اسناد سفر تراور داکیمینت ندارم آیا میتوانم برای اخذ اش درخواست بدهم؟
این درخواست آسان میباشد که اگر شناخت کارت یا پاسپورت اصلی خود را داشته باشید .ولی اگر اخذ کردن این اسناد برای
.تان خطر ایجاد میکند باید به وکیل تان اطالع دهید
آیا درخواست من برای پیوست با اعضای خانواده در انگلیس فرستاده میشود به بخش دوبلین در آتن؟
.نخیر این درخواست مستقیم به انگلستان فرستاده میشود بخش ویزه فامیلی
.چون این درخواست به انگلستان از درخواست پناهندگی یونان کامال سیستم جدا دارد

در آتن ؟  VACاگر من بخاطر کارت بسته نتوانم بروم به دفتر ویزه
اشخاص که به جزیرهها ی (لیسوس،ساموس،چیو،لیروس،کاس)داخل یونان میشوند  .عموما” اینها بخاطر نقشه جغرافیای این
 .کارت بند دارند و نمیتواند از جزیره بیرون بروند ولی در شرایط خاص میتوانند
.اگر شما کارت بند با مور سرخ (قرمز) را دارید شاید رفتن به دفتر ویزه در آتن خیلی مشکل باشد
.وکیل تان باشد ما کوشش میکنیم این جنجالها را برایتان رفع کنیم و راه حل پیدا کنیم  RLSاگر
آیا من باید پول برای خرچ این درخواست بدهم ؟
بدبختانه جواب واضح و آسان برای این نداریم بخاطریکه بعضی از درخواست ها برای پیوست خانواده اصلن هزینه ندارد و
برخی دیگر هزینه دارد.و پول خرج مربوط به نوع از درخواست خواهد بود .اگر شما پول ندارید

امکان دارد از هزینه چشم پوشی شود در صورتی که درخواست تان بر اساس حقوقی انسانی شما میباشد یعنی شما حق زندگی
تا که امکانات کمک باشد کمک خواهند نمود.و شما نباید بخاطر هزینه یا مشکل مالی برای این RLSبا خانواده را دارید
.درخواست از ما دوری نماید ما برایتان زیاد کوشش خواهیم کرد.همراهی ما تماس بگرید
آیا حدود چه مدت مراحل این درخواست دربر میگیرد ؟
در حدود ۶۰روز عموما ً باید به این درخواست فیصله دهند.ولی در عمالً زیاد وقت دربر میگیرد بخاطر تاخیر توجه مدت
.طوالنی در بدست آوردن این فیصله در کار است
اگر جواب درخواست ام مثبت بگیرم بعد چه؟
 .اگر درخواست شما موفق شد و انگلستان درخواست تان پذیرفت ،توسط ایمیل به شما و نماینده قانونی تان اطالع میدهند
.برای شما ویزه سفربه انگلستان داده میشود  ،وقت  ۳۰روز
 .در آتن بروید  ،که جواب مثبت تان بااسناد سفر را بدست بیاورید  VACشما باید دوباره به دفتر ویزه
.شما باید در این ۳۰روز که معیار ویزه تان است به انگلستان سفر کنید
 .وقتی رسیدین به انگلستان برایتان اقامت موقت داده میشود
اقامت موقتیوشروط آن مربوط به نوع از درخواست تان میباشد یعنی اینکه چه درخواست داده بودین به اعضا خانواده تان در
 .انگلستان
من چطور سفر کنم به انگلستان وقتی جواب مثبت گرفتم به درخواستم ؟
در قانون دوبلین اگر برای شما ویزه فامیلی داده شود که میتوانند با فامیل تان یکجا شوید ،شما میتواند تکت (بلیط)خودتان
.بدست بیاورید و سازمانها استن که کمک مالی میکند برای هزینه بلیط و خرج سفر
شما الزم نیست منتظر باشین به دولت یونان که شما را (ترانسفر ) انتقال به انگلیستان نمایند ،بخاطر که بخش پناهندگی دولت
 .یونان بلکل جدا است از بخش درخواست ویزه انگلستان
ولی مهم این است که شما سریع سفر کنید به انگلستان چون ویزه تان برای  ۳۰روز وقت دارد و شما باید در این  ۳۰روز سفر
.کنید
اگر درخواستم موفق نشد چه میشود ؟
اگر جواب رد گرفتین بعد میتوانید برای ادعا تمجید فیصله به دادگاه انگلیستان درخواست کنید .برای درج این درخواست مولط
 ۲۸.روز وقت دارید
نظر به شرایط پرونده شما بعضی وقت بهتر میباشد درخواست جدید کنید بجای اینکه کوشش کنید فیصله ناموفق را دادگاه ببرید
.در محکمه انگلستان
دراین حالت وکیل انگلستان برای تان راهنمای خواهند نمود و بهترین راه که میتوانند پیش گیرید .همچنان برایتان واضح خواهد
نمود که شما میتوانید استیناف(اپیل) کنید

