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 یا برای رسیدگی به مسائل مهاجرت و پناهندگی به کمک نیاز دارید؟ آ
 چیزهایی که باید بدانید

 
ن کنید. درباره ایاگر برای رسیدگی به مسائل مهاجرت و پناهندگی به دنبال کمک قانونی هستید، این راهنما را با دقت مطالعه 

 دهد:موارد توضیح می

 توانند در امر مهاجرت/پناهندگی به شما کمک کنند، های مختلفی که میافراد و سازمان 

  ،نحوه انتخاب بهترین گزینه برای هر پرونده 

 ها داشته باشید؛ وپس از استخدام، باید چه انتظاری از آن 

 ام بدهید. توانید چه کاری انجاگر مشکلی پیش بیاید، می 

 تواند کمک کند؟چه کسی می
تواند درباره پرونده به شما راهنمایی بدهند و یا نماینده شما شوند. به این افراد ها هستند که میانواع مختلفی از افراد و سازمان

در بریتانیا، خدمات و  در حقیقت مشاور یا وکیلی است که اجازه دارد به جمعیت ساکن« دهندهارائه»شود. گفته می« دهندهارائه»
 های مهاجرتی ارائه کند. راهنمایی

 
ای را به خدمت نگیرید. در صورتی که تمایل دارید برای پیگیری دهندهتوانید به انتخاب خود برای پیگیری پرونده، هیچ ارائهمی

ده دهنی از انواع مختلف ارائهتواند به شما کمک کند. در زیر فهرستپرونده از شخص دیگری کمک بگیرید، این راهنمایی می
 تواند به شما در انتخاب بهترین روش کمک کند.وجود دارد که می

 

 توضیح اصطالحات دهندکاری که انجام می دهندهارائهنوع 

مشاورین 
 مهاجرتی

 توانند به شما در زمینه مشاورین مهاجرتی می

 قوانین مهاجرت، مشاوره بدهند. 

 

  ساده، مشاوره  هایدرخواستبعضی فقط برای

 کنند. دهند و شما را راهنمایی میمی

 

 تر های پیچیدهبعضی دیگر به درخواست

 خواهند دادگاهشما در  نمایندهکنند و رسیدگی می

 بود.

 

  ،همیشه باید پیش از استخدام یک مشاور

بررسی کنید و بدانید اجازه انجام چه کارهایی 

 را دارد.

 

  کمیسیوندفتر  ت نظارتتحمشاورین مهاجرتی 

 شونددهی میسامان( OISCخدمات مهاجرتی )

 . OISCمشاورین  –

 

  مشاورین مهاجرتی با توجه به نوع پیچیدگی

کاری که در آن دخالت دارند، در سه سطح 

 شوند )اجازه کار دارند(.متفاوت ثبت می

 

 

 

 هایی هستند که شما برای ارائه همان فرم هادرخواست

تقاضای استفاده از حقوق خود و اقامت در بریتانیا، 

 کنید.برای مثال ارائه تقاضای پناهندگی، پر می

 

 

 دهندهارائهدهد که یک زمانی روی می  نمایندگی 

برای ارائه در  موردنیازسازی اسناد در آماده

از طرف  کند ودادگاه )محکمه( به شما کمک می

 دهد.ای را ارائه میشما پرونده

  

 

 محلی است که یک قاضی در آن برای یک  دادگاه

 کند. گیری میپرونده تصمیم

 

 

 دهی شده توسط سامانOISC  به این معنی است که

تنظیم شده  OISCیک مجموعه از قوانین توسط 

ها است و مشاورین مهاجرتی ملزم به تبعیت از آن

حاصل شود کار خود را  هستند تا اطمینان

دهند و در جهت منافع شما انجام می درستیبه

 کنند.فعالیت می
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وکالی  -های مهاجرتی فعالیت دارند سه نوع وکیل اصلی در بریتانیا وجود دارد که در زمینه پرونده  وکال

 مشاور، وکالی مدافع و مدیران ارشد اجرایی. 

  شما به پرونده مورد بررسی و کاری که باید انجام شود، بستگی دارد. موردنیازنوع وکیل 

 در زیر، اطالعات بیشتری درباره انواع مختلف وکیل ارائه شده است:
 

 شوند؟دهی میتوسط که چه کسی سامان -قوانین  نوع وکیل 

مستقیم به شما مشاوره  صورتبهوکالی مشاور   وکالی مشاور

 کنند.ارائه می

 

 کنند، پرونده شما را مورد ها با شما مالقات میآن

دهند، تمام کارهای اداری را بررسی قرار می

 گیرند. دهند و با سایر افراد تماس میانجام می

 

  بعضی از وکالی مشاور در دادگاه هم حاضر

شوند، اما سایر وکال معموالً از طرف موکل می

یک وکیل مدافع را برای شرکت در دادگاه 

 کنند.تخدام میاس

 دهی وکالی وکالی مشاور توسط سازمان سامان

شوند، این به معنای ( اداره میSRAمشاور )

 هاوجود قوانینی است که وکالی مشاور باید از آن

تبعیت کنند تا اطمینان حاصل شود که کار خود را 

دهند و در جهت منافع شما انجام می درستیبه

 کنند.فعالیت می

یک وکیل مشاور  عنوانبهتوانند وکالی مدافع می  وکالی مدافع

توانند به ، برای مثال، میکنندهارائههم خدمات 

نویس اسناد را آماده شما مشاوره بدهند و پیش

 نمایند.

 

 عنوانبهتوانند در دادگاه هم عالوه بر این می 

 نماینده شما حضور پیدا کنند. 

 

 تر و یا وکالی مدافع معموالً در مراحل پیشرفته

در صورت پیچیدگی باالی پرونده، در مسائل 

 کنند.ورود پیدا می

 

 ( وکالی مدافع توسط قوانین کانون وکالBSB )

شوند، این به معنای وجود قوانینی است اداره می

ها تبعیت کنند تا که وکالی مدافع باید از آن

 درستیبهاطمینان حاصل شود که کار خود را 

دهند و در جهت منافع شما فعالیت انجام می

 کنند.می

 

مدیران ارشد 
 اجرایی

 توانند همان خدمات مدیران ارشد اجرایی می

 وکالی مشاور را ارائه دهند. 

 

  اگر برای انجام کارهایتان، وکیل مدافع یک

شرکت حقوقی را به خدمت گرفتید، ممکن است 

اجرایی بعضی از کارهای شما توسط مدیر ارشد 

 انجام شود.

 

 توانند مدیران ارشد اجرایی عالوه بر این می

 CCLExبرای تبدیل به مسئول مهاجرتی 

د توانندرخواست کنند. این بدان معنی است که می

مشاوره  خدماتمستقل، برای ارائه  صورتبه

 مهاجراتی از طریق شرکت خودشان، کار کنند.

 

  مدیران ارشد اجرایی از طریق مقرراتCILEx 

شوند، این به معنای وجود قوانینی است اداره می

ها تبعیت کنند که مدیران ارشد اجرایی باید از آن

 درستیبهتا اطمینان حاصل شود که کار خود را 

دهند و در جهت منافع شما فعالیت انجام می

 کنند.می

 
معموالً ابتدا به سراغ یک راهنما یا وکیل مشاور بیشتر افرادی که برای مهاجرات یا پناهندگی به کمک حقوقی نیاز دارند، 

 .مراجعه فرمایید 3صفحه ، به روند.  برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه انتخابمی
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 وکیل مدافع در دادگاه یا محکمه

رد  ا برای پناهندگیاگر الزم باشد در یک دادگاه یا محکمه به پرونده شما رسیدگی شود، )برای مثال، به دلیل اینکه درخواست شم
کنید( ممکن است بخواهید یک نفر، مثل وکیل مدافع، از طرف شما پرونده را ارائه  تجدیدنظرخواهید درخواست شده و شما می

 کند.
 

ثبت شده در  OISCتوانند برایتان یک وکیل مدافع به خدمت بگیرند )فقط مشاورین ها میاگر یک وکیل مشاور یا راهنما دارید، آن

توانید خودتان یک وکیل به خدمت توانند برای نمایندگی در دادگاه/محکمه یک وکیل مدافع به خدمت بگیرند(. یا میمی ۳سطح 
اگر یک وکیل مدافع دسترسی عمومی به خدمت بگیرید، ممکن است الزم   شود.گفته می «دسترسی عمومی»بگیرید. به این کار 

توزیع اسناد برای دیگران )مثالً در یک دادگاه( را خودتان انجام دهید، زیرا بیشتر وکالی مدافع اجازه  باد بعضی از موارد، مثل
اید و از او بپرسید امکان انجام چه کارهایی انجام این کار را ندارند. اطمینان پیدا کنید که مراتب را با وکیل مدافع بررسی کرده

 نجام بدهید. را دارد و چه کارهایی را خودتان باید ا
 

« مخاطبین مفید»ندارند. برای کسب اطالع درباره پیدا کردن یک وکیل مدافع، به « دسترسی عمومی»تمام وکالی مدافع 
 مراجعه کنید.

 دهندهارائهپرداخت هزینه 
ن هزینه را مشخص کنند، و اجازه دارند خودشاای دریافت میکنند، هزینهبرای کمکی که به شما ارائه می دهندگانارائهبیشتر 

توانید پیش از انتخاب یک های وکالی مشاور است. میهای وکالی مدافع مشابه نرخنمایند. در بسیاری از موارد، نرخ
دهنده، درباره چگونگی و زمان پرداخت ها را مقایسه کنید. پیش از به خدمت گرفتن ارائه، با چند نفر صحبت و قیمتدهندهارائه

 با او صحبت کنید. 
 

اگر توان مالی الزم برای پرداخت هزینه دریافت نماینده و مشاوره حقوقی را ندارید، ممکن است بتوانید کمک حقوقی دریافت 
گیرد تا هزینه نمایندگی و مشاوره حقوقی را کمک حقوقی به معنای کمکی است که از طرف دولت در اختیار شما قرار می کنید.

های مربوط به های تجدیدنظر، پروندههای پناهندگی و درخواستپرداخت کنید، اما فقط برای بعضی انواع خاص مثل پرونده
دهنده خود بپرسید که آیا کمک شوند. همیشه از ارائهوثیقه ارائه می قیددی به خشونت خانگی یا قاچاق انسان، بازداشت و آزا

  د.دولت مراجعه کنی سایت کمک حقوقیوبامکان دریافت کمک حقوقی برای شما وجود دارد یا خیر، یا برای بررسی بیشتر به 
 

توانید توانند در پرداخت هزینه به شما کمک کنند. اگر نمیمی OISCی دریافت کنید، بعضی از مشاورین اگر نتوانید کمک حقوق

کند، اما باید از طریق یک آژانس هم راهنمایی حقوقی رایگان ارائه می Bar Pro Bono Unitها را پرداخت کنید، هزینه

 هاییتباط برقرار کنید. برای کسب اطالع درباره مشاوران و سازمانها ارآنمشاوره، مثل مشاوره شهروندان یا مرکز قانونی با 
 مراجعه کنید. 6صفحه توانند کمک کنند، به که می

 
شما حق دارید از »الزحمه، به حق دریافتدهنده درباره نحوه توانید از یک ارائههایی که میبرای کسب اطالع درباره پرسش

 مراجعه نمایید. 4در صفحه « دهندگان سؤال کنیدارائه

 دهنده خوبانتخاب یک ارائه
دهنده مهاجرتی خود انجام دهید، این است که مطمئن شوید توانید برای کمک به انتخاب یک ارائهیکی از بهترین کارهایی که می

ای مورد داردهای حرفهکنند تا باالترین استاندهی شده، تمام تالش خود را میدهی شده باشد. افراد ساماندهنده شما سامانارائه
 دهندگان باید:ها قرار بگیرد. برای مثال، ارائهانتظار در اختیار مراجعین آن

 

  صادق باشندبا شما، 

 و ؛به نفع شما کار کنند 

 نگه دارند روزه قوانین و مقررات مهاجرتی را بهدانش خود در حیط. 

های رسمی که ایی باید قوانینی را دنبال کنند که توسط سازمان، وکالی مشاور، وکالی مدافع و مدیران ارشد اجرOISCمشاورین 

کند. افرادی دهی در صورت ایجاد مشکل از شما حفاظت میشوند. این سامانها را به عهده دارند، تنظیم میدهی آنوظیفه سامان
 کی داشته باشند.اند، ممکن است در رابطه با قوانین و مقررات مهاجرتی دانش بسیار انددهی نشدهکه سامان

 
نید که ای را انتخاب کدهندهدهنده خاص استفاده کنید. ارائهباید از یک ارائه آشنایانفکر نکنید که فقط به خاطر پیشنهاد یکی از 

 کند.ای است و پرونده شما را با جدیت دنبال میدهی شده و حرفهسامان
 

  

https://www.gov.uk/check-legal-aid
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ی هااگر درباره بهترین فرد برای کمک اطمینان ندارید، به یک سازمان مشاوره )یک سازمان مستقل که بودجه خود را از بنگاه
توانند می هاآیا آن دهید تشخصدهنده صحبت کنید تا مستقیم با چند ارائه صورتبهکند( مراجعه کنید یا خیریه و دولت دریافت می
کنند، اما ممکن است با شما مالقات می صورتبهدهندگان در اولین جلسه د یا خیر. بعضی از ارائهبه حل مسئله شما کمک کنن

 برخی دیگر برای جلسه اول از شما هزینه  دریافت کنند، بنابراین حتماً ابتدا بررسی الزم را انجام دهید.
 

 ید.کن مراجعه 6صفحه در « مفیدمخاطبین »دهنده به برای پیدا کردن یک ارائه

 دهندگان سؤال کنید شما حق دارید از ارائه
ها، ترتیب پرداخت و تمام موارد مهم دیگر را اینکه مطمئن شوید گزینه تا دهنده سؤال کنیدتا هر اندازه که نیاز دارید از ارائه

دهنده مناسبی برای شما است، اطالعات کافی گیری درباره اینکه چه کسی ارائهاید. اطمینان پیدا کنید برای تصمیمدرک کرده
 توانید بپرسید:اید. میکسب کرده

 
، سازمان OISC، CILExتوسط  – باشددهی شده شما باید سامان دهندهارائهکند؟ دهی میچه کسی شما را سامان .1

 (. BSB( یا قوانین کانون وکال )SRAدهی وکالی مشاور )سامان

 

دهنده یک ارائه ها استفاده کنم؟های خدمات حقوقی از کمک حقوقی یا سایر کمکتوانم برای پرداخت هزینهآیا می .2
چه شما کند. با شما صحبت می بارهدراینخوب برای مشخص شدن امکان استفاده شما از کمک حقوقی را بررسی و 

  .خودتان هزینه را پرداخت کنید و چه کمک حقوقی دریافت کنید، کیفیت خدمات دریافتی شما نباید هیچ تفاوتی پیدا کند
 توانید درخواست کمک حقوقی داشته باشید.(ه خدمت بگیرید، نمیب« دسترسی عمومی»اگر یک وکیل مدافع )
 

دهندگان با نرخ ساعتی الزحمه بعضی از ارائهحق کنید؟الزحمه شما چقدر است و هزینه خدمات را چطور اعمال میحق .3
شود، بعضی دیگر قیمت ثابتی دارند، برای مثال برای یک درخواست یا یک بار حضور در دادگاه به محاسبه می

دهنده بپرسید که آیا امکان پرداخت اقساطی توانید از ارائهکنند. همچنین مینمایندگی از طرف شما هزینه دریافت می
اگرچه افرادی زیادی این کار را انجام  -در طول یک دوره زمانی( وجود دارد یا نه  ترکوچکخت در مبالغ )پردا
 دهند.نمی

 
دهنده خوب به شکلی واضح یک ارائه حساب نهایی من چه خواهد بود؟ آیا هزینه اضافه دیگری وجود دارد؟صورت .4

 موردتوافق رداخت کنید. شما فقط برای کارهایی را باید پهادهد که چطور، چه موقع و به چه دلیل هزینهتوضیح می
خواهد مبلغ بیشتری پرداخت کنید، باید علت آن را به شما نشان دهد. دهنده از شما میهزینه پرداخت کنید. اگر ارائه

سؤال یا  حسابصورت بهدهنده رسید دریافت کنید. شما حق دارید نسبت همیشه برای هر پرداخت انجام شده، از ارائه
 شکایت داشته باشید.

 
دهنده خوب به یک ارائه توانم با شما تماس بگیرم؟گیرید؟ چطور میبار و چگونه با من تماس میهر چند وقت یک .5

شما اطالع خواهد داد که چگونه و در چه فواصل زمانی با شما تماس خواهد گرفت و شما را در جریان هر مرحله از 
این  -د داد. اما اگر بعد از مدتی با شما تماس گرفته نشد، هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد پیگیری پرونده قرار خواه

 مسئله ممکن است فقط به دلیل نبود خبر جدید و عدم ایجاد تغییر در شرایط پرونده رخ داده باشد.

 دهندهشروع کار با ارائه
دهنده بتواند به شکلی مناسب به شما کمک کند، باید در برای اینکه ارائه دهنده خود صادق و رو راست باشید.باید از ابتدا با ارائه

دهنده شما باید همه جریان تمام مواردی که ممکن است روی پرونده تأثیرگذار باشد، قرار بگیرد. به یاد داشته باشید: ارائه
دهنده خود بپرسید که به کدام مدارک شما ارائه دهید را محرمانه نگه دارد. عالوه بر این، ازاطالعاتی که در اختیارش قرار می

 شود.نیاز دارند. این کار باعث پیشگیری از ایجاد مشکالت و تأخیرهای احتمالی می
 

 کند، باید اطالعات کلیدی را در اختیار شما قرار دهد، از جمله:کار برای شما را آغاز می دهندهارائهزمانی که 

  اند، توافق کردهکاری که برای انجام آن با شما 

  نحوه و زمان انجام پرداخت از طرف شما؛ و 

  .نحوه تنظیم شکایت در صورت عدم رضایت شما از خدمات ارائه شده 

برای شما یک نامه ارسال کنند،  باید OISCوکالی مدافع و مشاورین  -شود کتبی در یک نامه انجام می صورتبهاین کار معموالً 

از تمام اسناد مربوط به پرونده خود ارائه کنند. شما حق دارید  دیگریتوانند این اطالعات را به شکل اما وکالی مشاور می
دهندگان برای شود )اگرچه ممکن است بعضی از ارائهای که به شما ارائه می، از جمله یک کپی از مشاورهدرخواست کپی کنید

 الزحمه داشته باشند(. ین کار تقاضای حقا
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 عالوه بر این: خوبدهنده یک ارائه
 کندبا احترام و تفاهم رفتار می 
 دهدپرسد و به پاسخ شما گوش میاز شما سؤاالتی مربوط به پرونده می 
 گیری کنید کند برای خودتان تصمیمدهد و به شما کمک میهای شما را توضیح میگزینه 
  دهددهد و شما را در فرآیند دخالت میکند بفهمید در هر مرحله چه اتفاقی رخ میکمک میبه شما 
  دهد، مفهوم این تصمیمات در مورد پرونده شما و مرحله بعدی پیگیری را برای شما توضیح میاتخاذشدهتصمیمات 
 دهد. هایی که برای شما آماده کرده است را ارائه میها، اسناد و درخواستیک کپی از نامه 

 
 تواند روی نتیجه پرونده تأثیرگذار بگذارد یا برای شما پارتی بازی کند را باور نکنید.کند میای که ادعا میدهندهحرف ارائه

 اگر خدمات بدی دریافت کردم چه؟
تان ، از خودبارهدراینگیری کنید، کار دشواری است. برای کمک به تصمیمه خدمات بدی دریافت میگاهی اوقات تشخیص اینک

 بپرسید:
 

 دهد که به سود من است؟دهنده من، مشاوره و کاری را انجام میآیا ارائه 

 دهنده من سعی دارد من را مجبور یا قانع کند کاری انجام دهم که به نظرم درست نیست؟آیا ارائه 

 ام هیچ پیشرفتی ندارد؟رسد پروندهبه نظر می کهدرحالیکند یا پول زیادی پرداخت میآ 

رایگان ارائه  صورتبهرا  باکیفیتکند. بسیاری از مؤسسات مشاوره بسیار خدمات خوب همیشه به هزینه ارتباط پیدا نمی
کنید. اگر از خدمات خدمات بهتری هم دریافت میتوان گفت کنید، نمیدهند، فقط به این دلیل که پول بیشتری پرداخت میمی

 توانید:دریافتی خود ناراضی هستید، می
 

 دهنده شکایت کنید، حتی در صورتی که کمک حقوقی . شما حق دارید در رابطه با مشکالت مربوط به ارائهشکایت کنید
دهنده شما مشاوره و/یا خدمات ضعیفی به شما ارائهتوانید به چند دلیل شکایت کنید، برای مثال اگر کنید. میدریافت می

 کند.الزحمه غیرمتعارفی را برای کار انجام نشده دریافت میکند یا اگر حقارائه می
 

 اگر مایل به شکایت در رابطه با وکیل مدافع یا وکیل مشاور هستید، باید:
 ها برای پاسخگویی به شما هشت هفته فرصت دارندمستقیم شکایت خود را به او ارائه کنید و آن صورتبه -
یا تماس با تلفن  سایتوبتوانید با مراجعه به  اگر پاسخی دریافت نکردید یا از پاسخ راضی نبودید، می -

 وقی شکایت کنید.به بازرس حق 03005550333

 
شکایت خود را به  03450000046یا تماس با  سایتوبمستقیم از طریق  صورتبه، OISCبرای شکایت از مشاور 

 ها منتقل کنید.آن
 

 گزارش کنید. OISCها را به توانید آنشود شما را راهنمایی کرده است، مییدهی نماگر متوجه شدید شخصی که سامان

 

 دهنده خود را عوض کنید، اگرچه ممکن است این شما حق دارید در صورت تمایل ارائه .دهنده خود را عوض کنیدارائه

دهنده جدید و در اطالع او از پرونده شما صرف شود. کار باعث شود هزینه و زمان بیشتری برای به خدمت گرفتن ارائه

دهنده جدید انجام داده است، ههمچنین ممکن است مجبور شوید برای کارهایی که پیش از انتقال مدارک شما به ارائ

 دهنده قبلی را پرداخت کنید.الزحمه ارائهحق

 

خود را تغییر دهید، ممکن است مجبور شوید یک شکایت  دهندهارائهخواهید کنید اما میاگر کمک حقوقی دریافت می

تقل شوید. در بعضی موارد خاص نیاز جدید من دهندهارائهدهنده فعلی خود تنظیم کنید تا بتوانید به یک رسمی درباره ارائه

 دهنده، تمام این موارد را با او بررسی کنید.اما نه تمام موارد. پس از به خدمت گرفتن یک ارائه -به انجام این کار است 

http://www.legalombudsman.org.uk/
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/complain-about-an-adviser

