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   انتقال  برنامھ ییتازه وارد از افغانستان تحت افراد   بستھ خوش آمدید برای
 کارمندان  محلی افغانستان 

این بستھ خوش آمدید برای کمک در راستای بناء نھادن زندگی شما در بریتانیا طراحی شده و برای آنانیکھ کھ تحت  
و ) ARAPیا () Afghan Relocation and Assistance Policyمکان و مساعدت افغان ھا (نقل  پالیسی 

بھ اینجا می آیند قابل تطبیق میباشد. این رھنمود ھمچنین شامل  ) EGSیا () Ex-Gratia Schemeطرح ارفاقی ( 
 .  زندگی در بریتانیا نیز میباشد  در مورد  مفید عمومی   اشارات  تعداد زیادی از نکات و  

برای   -خدمات مشخصی را صرف در انگلیستان تحت پوشش قرار میدھد معلوماتی در بعضی بخش ھا، این بستھ 
وجود دارد. معلومات مندرج در   GOV.UKدر صفحھ اصلی ویبسایت   آنھا  صفحات انترنتی سکاتلند و ویلز، لینک 

این بستھ   جدید  اشت. ھر نوع تغیر در نسخھٴ این بستھ، موقف فعلی را منعکس ساختھ و تحت تجدید نظر قرار خواھد د 
 منعکس خواھد شد.

 

 پیشگفتار از صدراعظم بریتانیا 
افتخار دارم اولین شخصی ام کھ از آمدن شما بھ بریتانیا با نھایت گرمی استقبال 

 مینمایم.  

تمام افغانھای است کھ در کنار دولت بریتانیا کار نمودند و جان  ممنونبریتانیا 
ھایشان را در کنار قوای مسلح ما در افغانستان در معرض خطر قرار دادند. با  

ایستادن دوشادوش دولت بریتانیا، شما سختی ھای این کار را متحمل شده اید. 
 . مشارکت شما در کار ما در افغانستان خارق العاده بوده است

ما مسوولیت اخالقی داریم تا خطراتی را کھ شما با آنھا روبرو شده اید تصدیق نماییم، و وظیفھ داریم تا تالش ھای  
شما را با تقدیم مکان امن در بریتانیا بھ شما و فامیل تان جبران نماییم. این باعث افتخار ماست کھ شما این پیشنھاد را  

 انتخاب نموده اید.  قبول نموده و بریتانیا را  خانھ خود 

شده است. جا دارد کھ در  نوشتھ   تان شما و فامیل رایب  و آغاز یک زندگی تازه  استقرار  بھ کمک جھت  این بستھ 
اینجا از شما استقبال بعمل آید و از روز اول طوری احساس نمایید کھ میتوانید این کشور را  خانھ خود بدانید. من  

مطمئن ھستم کھ بھ مرور زمان در اینجا احساس آرامش خواھید نمود و زندگی در بریتانیا برای شما و اعضای  
ه روشنی را تقدیم خواھد کرد. ھمچنان این را ھم میدانم کھ شما می خواھید لسان، فامیلتان، فرصت ھای جدید و آیند 

. مصًونیت و حق شما بھ یک زندگی آرام و شاد، اصول کلیدی بیآموزید   فرھنگ و رسوم این کشور و تاریخ آن را 
 است.   کش این رھنمود و این پیش

و بھ شما و فامیلتان در راستای شروع زندگی در بریتانیا   ،نمودهبھ پاس خدمات تان ابراز را من تمنیات قلبی خود 
 آرزوی موفقیت مینمایم. 
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 پیشگفتار از: 

 جناب رابرت جنریک نماینده پارلمان، وزیر مسکن، جوامع و دولت محلی و 

 جناب بن واالس نماینده پارلمان، وزیر دفاع 

 پریتی پاتیل نماینده پارلمان، وزیر داخلھ  خانم 

سیاست ھای داخلی و خارجی   بھ دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون زیربنای احترام
 بریتانیا میباشد. 

تا برای بازسازی، تثبیت و برقراری    بریتانیا در کنار شرکای بین المللی خود،  متعھد 
و دیگر بخش ھای  این کشور ، در کنار وزارت دفاع و قوای امنیتی افغانستنان در امنیت 

 دولت افغانستان کار نموده و آن ھا را حمایت کند.  

بدون تعھد و رشادت ھای   کار ھا  دولت بریتانیا بھ این واقعیت واقف است کھ این  
در موقعیت ھای خطرناک و چالش برانگیز افغانستان حاصل  ) LESکارمندان  محلی (

 شد.   نمی

دولت   ارائھ حمایت و خدمات کافی بھ کارمندان محلی و فامیل ھایشان، جزو اولویت ھای 
اخالقی خود نسبت بھ کسانی کھ بھ  بع تعھدات  یم تا تعھد متبریتانیا است. ما  دولت و محلی 

 .  عمل نماییم  این کشور خدمت نموده اند 

از این رو حمایت ھای مناسب را بھ کارمندان محلی فعلی و سابق ارائھ می کنیم تا  
–  گذاریمکھ در افغانستان بھ قوای امنیتی و دولت بریتانیا نموده اند ارج برا خدماتی 

کھ آنھا   و خطرات وظایف کھ آنھا انجام دادند  ناسب منعکس کنندهتی کھ بطور محمایت
  .متحمل شدند، باشد 

کارمندان محلی کھ تصمیم بھ نقل مکان بھ بریتانیا میگیرند، می توانند فامیل ھای خود را نیز ھمراه خود بیاورند. بعد  
.  یعنی در اولین فرصت بعد از  نمایید  درخواستمی توانید اقامت دائمی در بریتانیا را  شما  از سپری شدن مدتی 

 ورود، می توانید بھ بنا نھادن اساس زندگی و آینده خود در بریتانیا آغاز نمایید.  

این رھنمود حاوی معلومات موثری راجع بھ کمک ھای قابل دسترس بھ شما و طریقھٴ دسترسی بھ آن میباشد. این 
 ت صحی و تعلیمی میگردد.مسکن، اشتغال و دسترسی بھ خدما  در مورد شامل معلومات  

مشوره ھا تفصیلی راجع بھ خدمات   –معلومات متذکره در این رھنمود در واقع یک نقطھ شروع موثر برای شماست 
 مشخص در ساحھ محلی شما از طریق مراکز استقبال، شورا ھای محلی و جامعھ مدنی قابل دسترس می باشد. 

رک کشورتان مطلع ھستیم و می خواھیم از این فرصت استفاده نموده  ناشی از ت عظیمما از سختی ھا و پیچیدگی ھای 
می توانید از فرصت ھا و  شما ھر آنچھ را کھ در توان داریم انجام خواھیم داد تا مطمئن شویم کھ و بھ شما بگوییم کھ 

 امکاناتی کھ در بریتانیا برایتان قابل دسترس است، حداکثر استفاده را نمایید. 

ً ما بھ پاس خدمت  اظھار امتنان نموده و میخواھیم از ورود شما بھ بریتانیا استقبال گرم نماییم. امیدوار ھستیم   تان، عمیقا
ً بھ مرور زمان، بریتانیا برایتان مثل خانھ خودتان شود و عمیق  احساس نمایید کھ در بین مردم خود قرار دارید. ا
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 افغانستان : ورود بھ بریتانیا تحت طرح ھای کارمندان  محلی ۱
 

  ی دیگرحمایت ھا  یا  دولت بریتانیا در حال اجرای طرحی است کھ امکان نقل مکان و ، بھ این طرف  ۲۰۱۳از سال 
  ھا را فراھم می کند. تحت پالیسی مساعدت و نقل مکان افغان    افغان اسبقفعلی و )  LESرا بھ کارمندان  محلی (

)ARAP () و طرح ارفاقیEGS ،(بریتانیا را دریافت خواھند    ای متقاضیان تایید شده و وابستگان قانونی آنھا ویز
امعین  سال در بر خواھد داشت، ھمراه با فرصت درخواست اقامت ن ۵نمود کھ اجازه زندگی در بریتانیا را برای مدت 

 سالھ.   ۵در ختم  دوره 

 شما تیوضع

 :  قبول گردیده است ARAP/EGSاگر  درخواست تان برای نقل مکان بھ بریتانیا تحت طرح ھای 

شما و اعضای واجد شرایط فامیل تان قادر خواھید بود در بریتانیا زندگی، تحصیل و بطور عموم در ھر   •
 ظرفیت کار نموده و در مسیر اخذ تابعیت قدم بگذارید. 

بعد از پنج سال زندگی در بریتانیا، شما و اعضای فامیل تان می توانید درخواست اقامت دائمی داده، و  •
ن برای تابعیت درخواست بدھید. ضرور نیست کھ طی تمام این مدت در بریتانیا بمانید، و دوازده ماه بعد از آ

 می توانید بھ خارج از کشور سفر کنید.  
 .  مراقبت ھای صحی و مکاتب دسترسی خواھید داشت مانند  شما بھ خدمات عمومی  •
اخذ میگردد، شما  ) DWPبعد از کامیاب شدن در امتحان اقامت عادی کھ از طرف وزارت کار و تقاعد ( •

در   کھماه را در بر گیرد،  ۳واجد شرایط برای دریافت کمک ھا خواھید شد. این پروسھ می تواند حدود 
 جریان این مدت، شما از مقام محلی کمک دریافت خواھید کرد.  

جع بھ درخواست اخذ تابعیت بریتانیا و رھنمود پیرامون جنبھ ھای مختلف زندگی در بریتانیا  برای کسب معلومات را
بشمول ثبت نام برای رای دادن، بھ این آدرس  مراجعھ نمایید: 

https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship 

 ورود

برایتان صادر خواھد شد. این جواز در واقع نشان دھنده حق ) BRPبا ورود بھ بریتانیا، جواز اقامت بایومتریک (
کھ برای افتتاح حساب بانکی در بریتانیا ضرورت خواھد بود، تایید می   ، اقامت شما در بریتانیا بوده و ھویت شما را

 کند.  

 شما شامل موارد ذیل خواھد بود: BRPجواز 

 شما نام ، تاریخ و محل تولد  •
 نشان انگشتان و عکسی از چھره شما (این معلومات بایومتریک شماست)  •
 ط  اقامت شما ایشر و   حالت مھاجرت •
 خدمات عمومی ازقبیل خدمات صحی و کمک ھای دیگر امکان دسترسی بھ  •

 ً در حفظ و نگھداری از این سند کوشا باشید، چون نشان دھنده وضعیت اقامت قانونی شما در بریتانیا بوده و نشان  لطفا
مایید  اگر بھ خارج از بریتانیا سفر می کنید، باید اطمینان حاصل ن .بمانید میدھد برای چھ مدتی میتوانید در این کشور 

 کھ جواز اقامت بایومتریک خود را باخود دارید.  

 قرنطینھوتل 

کشورھایی اعالن شد کھ اگر شخصی از آنجا بھ بریتانیا وارد  ز، افغانستان ج۱۹-کوید مقابلھ با   خاطردر ماه جون، ب 
 کھ از طرف دولت بریتانیا فراھم شده، بمانند. مدیریت شده شود، باید مدتی را در ھوتل قرنطین

 مدیریت شدهبا توجھ بھ اینکھ این قانون تافعالً پابرجاست، شما و فامیل تان بعد از ورود بھ بریتانیا بھ ھوتل قرنطین 
تقل خواھید شد. در آنجا، غذای حالل و تشناب مناسب برای شما فراھم خواھد شد و اگر طفل خوردسال یا نوزادی من

، نیازمندیھای ایشان نیز مرفوع خواھد شد. ھمھ اتاق ھا تلویزیون و انترنت دارند. ھمچنین در این مدت  دارید  ھمراه

https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship
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ً لطمی توانید از خدمات شستشوی لباس نیز مستفید شوید.  ھای عمومی   مکاندر ھمھ  کشیدن سگرتمتوجھ باشید کھ   فا
 منع است.  

بسیار مھم است کھ در وقت گرفتن اتاق و یا خروج از آن، ھمواره ماسک بپوشید. کارمندان ھوتل ھم بطور مداوم 
 و ھمواره ماسک خواھند پوشید. شده  ۱۹-کوید تست 

 حکومت محلی   / محلی ات مقام

خواھید شد کھ طی دوازده ماه بعد از اینکھ دوره اقامت خود را در ھوتل قرنطین سپری نمودید، نزد مقام محلی منتقل 
محلی، نھاد اداره کننده ساحھ مشخصی   ات تان حمایت خواھد کرد. مقام تان در بریتانیا، از شما و وابستگان اول اقامت

 از بریتانیا است و مسئول خدمات و امکانات عامھ محلی میباشد. 

ندگی در بریتانیا بھ شما کمک  محلی شما، در اسکان و شروع ز اتمقام ، ARAP/EGSبھ حیث بخشی از طرح 
و مساعدتی را بھ شما پیرامون اشتغال، مزایای رفاھی، مسکن، صحت و تعلیم ارائھ  تیخواھد کرد، و بستھ مشور

 خواھد کرد. آنھا کمک خواھند نمود تا:

محلی ثبت نام نمایید، کھ این نھاد گستره وسیعی از خدمات صحی،  ) GPکلینیک داکتر عمومی (  درشما  •
 ول مشوره طبی، را فراھم مینماید.  بشم

ظیفھ در بریتانیا کمک خواھد و پیدا کردنشما با مرکز اشتغال محلی ثبت نام نمایید، کھ این نھاد شما را در  •
 کرد و می تواند یک نمبر بیمھ ملی برایتان صادر کند. 

 نمایید.  دریافتشما برای اطفالتان کھ بھ سن تحصیل رسیده اند، در مکاتب جای  •
ترک ھوتل، محل اقامت  بمجرد . ممکن است می نمایند  محلی یک محل اقامت نیز برایتان فراھم ات مقام •

آماده نباشد. اگر چنین اتفاقی رخ داد، تا زمان آماده سازی کامل مسکن اصلی،  ھنوزمدت شما -طوالنی
 میباشند. مفروش کامالً مسکن موقتی بھ شما فراھم خواھد شد. خانھ ھای فراھم شده  
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 : زندگی در بریتانیا ۲
 

 نفوس 

در کنار ھم  مختلف   پیشینھ ھایبریتانیا کشوری متعھد بھ آزادی، اختیار، بردباری و احترام متقابل است و مردم دارای 
ً  ۶۶زندگی و کار می کنند. حدود  شھرھای   ملیون نفر در بریتانیا زندگی می کنند. بعضی از مناطق بریتانیا مخصوصا

فیصد از نفوس کشور  ۱۴، در زمان آخرین سرشماری، بیش از ۲۰۱۱بزرگتر، تنوع نژادی بیشتری دارند. در سال 
نژاد غیر از سفید، معرفی کردند. در انگلستان، سرشماری امسال صورت خواھد گرفت:   ازخود را 

https://census.gov.uk/ 

 ی انتخاب محل زندگ

محلی در بریتانیا مستقر خواھید شد و برای دوازده ماه،  ات شما در یک منطقھ مقام، ARAP/EGSتحت پروگرام  
. شما حق دارید در ھر منطقھ ای از بریتانیا زندگی نمایید و میتوانید میگردد برایتان مسکن و حمایت ھای دیگر فراھم 

ان درخواست بدھید، ولی اگر تصمیم بھ چنین کاری بگیرید، دیگر از طرف مقام محلی حمایت نخواھید  برای نقل مک
ً شد. برای دیدن معلومات بیشتر در رابطھ با خرید یا کرایھ خانھ در بریتانیا،  : خانھ و خدمات" ۵بھ "فصل  لطفا

 مراجعھ نمایید.

ط قوت زیادی دارند. میتوانید در لینک ھایی ذیل، بیشتر  مناطق مختلفی در بریتانیا وجود دارند کھ صنعت و نقا
یا   /https://northernpowerhouse.gov.ukراجع بھ آن ھا مطالعھ نمایید:  

https://www.midlandsengine.org/. 

برای اطالع از مھارت ھای مورد ضرورت در ھر منطقھ، می توانید بھ صفحھ پنل مشورتی مھارت ھای منطقھ  
advisory-https://www.gov.uk/government/publications/skills-نظر مراجعھ نمایید:  مورد 
list-panels-advisory-panels/skills  

ً ، استتعلیم و تحصیل موضوع مھم برای فامیل شما در زمان نقل مکان اگر  و  ۷برای معلومات بیشتر بھ فصل  لطفا
 مراجعھ نمایید.  ضمیمھ ب 

https://census.gov.uk/
https://northernpowerhouse.gov.uk/
https://www.midlandsengine.org/
https://www.gov.uk/government/publications/skills-advisory-panels/skills-advisory-panels-list
https://www.gov.uk/government/publications/skills-advisory-panels/skills-advisory-panels-list
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 آب و ھوا 

بریتانیا بھ خاطر تنوع آب و ھوایش شھرت دارد. واقع شدن آن در کنار اقیانوس اطلس با آبھای گرمش و نزدیکی بھ  
مرکز قاره اروپا، نقش مھمی در این تنوع اقلیمی ایفا نموده است. تغییر در ویژگی ھای جغرافیایی و زمینی در 

 کنار خط ساحلی طوالنی وجزایر متعدد سبب ازدیاد این تنوع اقلیمی میگردند.فواصل نسبتا کوتاه، در 

بطور کلی مناطق شرقی و جنوبی بریتانیا خشک تر، گرمتر و آفتابی تر از بخش ھای غربی و شمالی بوده و نسبت بھ  
ن، بیشتر از خزان و در بھار و تابستا معموالً آن مناطق وزش باد کمتری  دارند. در ضمن این وضعیت اقلیمی جذاب 

زمستان دیده می شود. ولی این بھ ھیچ وجھ تمام ماجرا نیست و توضیحات اقلیمی در ویبسایت اداره ھواشناسی وجود 
اداره  –ی بریتانیا وآب و ھوای منطقدارد کھ تغییرات فصلی و منطقوی مھمتر را با جزئیات بیشتری شرح می دھد: 

 ھواشناسی 

 عبادتگاه ھا  

فیصد از نفوس)، مسیحیت است. دومین دین بزرگ با جمیعت   ۵۹ملیونی ( ۳۳.۲ین در بریتانیا با جمیعتبزرگترین د 
 . یستھیچ دینی نیروپفیصد از نفوس) اسالم است. در حدود یک چھارم نفوس بریتانیا  ۵ملیونی ( ۲.۷

عبادتگاه ھا در شھرھای کالنتر وجود دارند. و مسجد، کلیسا، کنیسھ، معبد و غیره  بودهبریتانیا یک جامعھ چند دینی  
بسیاری از کسانیکھ جدیداً بھ بریتانیا آمده اند، حمایت و کمک الزم برای پیدا نمودن عبادتگاه خود را دریافت کرده اند 

و ھمچنان دوستانی یافتھ اند کھ برای وفق و احساس راحتی در این کشور بھ آن ھا کمک نموده اند. گروپ ھایی  
) کھ در پیدا نمودن عبادتگاه /https://www.interfaith.org.ukیل شبکھ بین ادیان در بریتانیا وجود دارند (ازقب

 خواھد کرد. کمکشما را  مورد نظرتان ازقبیل کلیسا، مسجد و معبد بودایی 

 لسان ھا  

با انگلیسی امریکایی تفاوت دارد. لھجھ ھای محلی زیادی در   یبریتانوی استفاده می کند کھ  کمبریتانیا از امالء 
سراسر بریتانیا وجود دارند. اما در ھمھ مناطق بریتانیا، مردم بھ لسان انگلیسی صحبت می کنند.  لسان ویلش ھم  

سکاتلندی، اسکاتلندی، ایرلندی/گیلیک و  بصورت گسترده در ویلز استفاده می شود و لسان ھای دیگری ازقبیل گلیک ا
 کورنی ھم در مناطق مختلف رسمیت دارد.

   ی عموم یھا یآخر ھفتھ و رخصت یروز ھا

آخر ھفتھ بریتانیا در روزھای شنبھ و یکشنبھ است و اکثراً دفاتر و ادارات در این روزھا بستھ ھستند. بانک ھا و  
از روز دوشنبھ الی جمعھ و صبح شنبھ باز ھستند، ولی بعد از ظھر شنبھ و تمام روز یکشنبھ بستھ   معموالً دفاتر پست 

 .  میباشند شنبھ و حتی یکشنبھ نیز باز  ھای ا در روز می باشند. البتھ بیشتر فروشگاه ھا و رستورانت ھ

بعضی از آنھا در   .holidays-https://www.gov.uk/bankدر جریان سال چند رخصتی عمومی وجود دارد: 
سرتاسر بریتانیا تطبیق میگردند، ولی بعضی از آنھا مختص بھ انگلستان، ویلز و اسکاتلند ھستند. بیشتر تجارتھا در  

 تفریحی باز خواھند بود.  سھولت ھایند، ولی فروشگاه ھا، رستورانت ھا و ا این روزھا بستھ 

 فرھنگ 

فرھنگی ازقبیل کارناوال ناتینگ ھیل در لندن و فستیوال ادینبرگ در ، موسیقی و یدر جریان سال فستیوال ھای ھنر
اسکاتلند برگزار می شود. جشن ھای اصلی مسیحیت کریسمس و عید پاک ھستند و آداب و رسوم مناسب با ادیان 

مع  د کھ بطور گسترده ای ذریعھ جوانمختلف مثل عید (مسلمانان)، دیوالی (ھندو) و حنوکا (یھودی) ھم وجود دار
 . گردد  می  جلیلتمختلف در بریتانیا

بعضی از موزیم ھا و گالری ھای ھنری دنیا کھ البتھ بازدید از اغلب آن ھا رایگان است، تاالر موسیقی و تئاتر برتر  
و باغ ھای متنوع   ھا کردنیا در بریتانیا ھستند. بیرون از شھرھا نیز قریھ ھای زیبا با قلعھ ھا، خانھ ھای باستانی، پا 

 د.نود داروج

https://www.interfaith.org.uk/
https://www.gov.uk/bank-holidays
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اماکن مختلف  راجع بھ  کھاست بریتانیای کبیر رسمی سیاحتی ویبسایت   -  )Visit Britain( بریتین   تویزی ●
 . ھ مینمایند ئمعلومات ارا برای لذت از ھنر و فرھنگ بریتانیایی و فعالیت ھای دیگر 

کھ از طبیعت، زیبایی ھا و تاریخچھ کشور   است خیریھ ملی نھاد  یک  -)  National Trustنشنل ترست ( ●
محافظت می کند تا مردم از آن لذت ببرند. آنھا از خط ساحلی، جنگالت، قریھ ھا و صدھا ساختار تاریخی،  

 باغ ھا و کلکسیون ھای ارزشمند سراسر بریتانیا محافظت می کنند.
 بررسی مختصر تاریخ بریتانیا طی زمانھ ھای مختلف.  -  بی بی سی بریتانیا تاریخچھ  ●

 شما   ی محل زندگ

اداره پست، دواخانھ،  معموالً  بزرگ.  شھرھا و قریھ ھای باشد  می  رفاھی محلی امکانات  دارای یک سلسلھمحل شما 
. غذای حالل  در شھرھای اصلی و غذا تھیھ می کند انواع ذائقھ ھا  برای کھ   می باشد سوپر مارکیت و رستورانت 

شھرھای کوچکتر کھ جوامع مسلمان در آنجا زیاد است، در دسترس است. انواع و اقسام رستورانت ھا و خوراکھ 
فروشی ھای حالل در سرتاسر کشور وجود دارند. محل زندگی شما ممکن است مراکز تفریحی و کلپ ورزشی و  

رای پارک محلی و کتابخانھ ھم باشد تا بتوانید کتاب بھ امانت بگیرید و یا  بازی ھای مختلف داشتھ باشد و ھمچنان دا
در صورت عدم دسترسی بھ انترنت در خانھ، از انترنت در آنجا استفاده نمایید. مساجد، گردواره ھا، معابد و کلیساھا 

تابخانھ ھا و پارک ھا برای ھمھ  نیز مجموعھ کاملی از عبادتگاه ھا را در محل زندگی شما ایجاد می کنند. استفاده از ک
 رایگان است و استفاده از مراکز تفریحی نیز ارزان میباشد.  

 کار داوطلبانھ 

کار داوطلبانھ یک راه عالی برای آشنایی با مردم جدید و محل زندگی شماست. این کار می تواند در یک نھاد خیریھ،  
نھادھای قانونی باشد. برای کسب معلومات بیشتر راجع بھ   سازمان ھای داوطلب یا نھاد جذب سرمایھ مرتبط با آن یا 

یا   /https://www.ncvo.org.ukکار داوطلبانھ از این آدرس استفاده نمایید: 
org.uk/https://nhsvolunteerresponders.   19-کوید برای داوطلبان طرح واکسیناسیون . 

   ی اسیس ستمیس

 ارزش ھای اصلی بریتانیا عبارتند از دیموکراسی، حاکمیت قانون، احترام، بردباری و آزادی شخصی.

بریتانیا کشوری دارای سلطنت مشروطھ و دیموکراسی پارلمانی است. ملکھ الیزابت دوم در راس دولت قرار دارد، 
ذریعھ   معموالً ولی قدرت در دست پارلمان منتخب دموکراتیک است. صدراعظم حکومت را رھبری مینماید. حکومت 

 د.  گرد  ، تشکیل میمی شود حزب سیاسی کھ در انتخابات آزاد و منصفانھ از جانب مردم انتخاب  بزرگترین 

 ۶۵۰. مجلس عوام متشکل از  مجلس اعیانو  مجلس عوام : مجلس پارلمان استقدرت قانون گذاری در دست دو 
مجلس ای انتخابی میباشد کھ ھر پنج سال از طرف مردم انتخاب می شوند. از حوزه ھ) MPوکیل (اعضای پارلمان یا  

 از اعضای انتصابی تشکیل شده است.  اعیان 

اسکاتلند و ویلز ھم حکومت ھای مختص بھ خود را دارند و با اینکھ مسئولیت ھای آن ھا متفاوت است، ولی بصورت  
 موضوعاتی چون صحت و تعلیم مسئولیت دارند.   رابطھ باعموم در 

 لینک ھای ذیل می توانید راجع بھ خدمات مختلف این دو کشور معلومات بیشتری بدست آورید: از طریق

 scotland#/welcome-to-scotland/moving-in-https://www.scotland.org/liveاسکاتلند: 

 /https://gov.walesویلز: 

 ی دھ یرا  یثبت نام برا

برای کسب معلومات بیشتر در رابطھ با ثبت نام برای رای دھی می توانید از این لینک استفاده نمایید:  
vote-to-https://www.gov.uk/register وکیل پارلمان از محل شما در ویبسایت پارلمان بریتانیا در این .

   https://members.parliament.uk/members/Commonsده است: آدرس لیست گردی

https://www.ncvo.org.uk/
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.parliament.uk/
https://www.scotland.org/live-in-scotland/moving-to-scotland#/welcome
https://gov.wales/
https://www.gov.uk/register-to-vote
https://members.parliament.uk/members/Commons
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   یدولت محل 

از خدمات حیاتی برای مردم و تجارتھا در نواحی معین است. این دولت ھا  یک سلسلھدر بریتانیا، دولت محلی مسئول 
، و  زبالھ ھامسئولیت ھای شناختھ شده ای ازقبیل مراقبت اجتماعی، مکاتب، مسکن و پالن گذاری و جمع آوری 

 ده دارند.تری ازقبیل صدور جواز، حمایت تجاری، خدمات ثبتی و کنترول آفات را بھ عھ  نا شناختھ ھمچنان خدمات 

(کونسل  شاروالیمقامات محلی بودیجھ مورد ضرورت خود را از منابع مختلفی ازقبیل کمک ھای دولتی، مالیات 
ھر سالھ از طرف ھر مقام محلی تعیین شده و  شاروالی تکس) و فیس ھا و مخارج دیگر تامین می کنند. مالیات 

و عاید شان بپردازند. ممکن است بعضی معافیت ھای نیز قابل  ارزش خانھ  اب متناسب مالیاتی است کھ ھر خانواده باید 
 tax-https://www.gov.uk/council: نمایید تطبیق باشند. جھت معلومات بیشتر بھ اینجا 

ر نمایندگی نموده و کونسلر ھا (مشاوران) از مردم و شرکای محلی مثل تجارتھای محلی و سازمان ھای دیگ
با آنھا در رابطھ با توافق و تحقق اولویت ھای محلی کار میکنند. تصامیم ذریعھ اعضای دائمی و کارمندان 

شورا اجرا میگردند. در صورت داشتن ھر نوع مشکلی در محل زندگی خود کھ فکر میکنید کنسلر ھای شما  
، شما ھم میتوانید با آنھا بھ تماس شوید: نماید  تعقیب می توانند آنھا را بھ نمایندگی از شما 

councillors-local-your-https://www.gov.uk/find 

معلومات بیشتر راجع بھ اینکھ چگونھ شورای محلی خود را پیدا نمایید، در این آدرس موجود است:  
council-local-https://www.gov.uk/find 

 قانون در بریتانیا

احترام بھ قانون در بریتانیا بسیار مھم است و ھمھ باید از قانون اطاعت کنند. زیر پا گذاشتن قانون عواقبی را در پی  
 ن عواقب است. زندان از جملھ ایبھ  دارد. تادیھٴ جریمھ و رفتن 

قانون برای ھمھ شھروندان بریتانیا قابل تطبیق است. قاضی ھا در محکمھ قانونی راجع بھ دوسیھ ھا فیصلھ مینمایند.  
 در ھمھ دوسیھ ھا، با ھر دو طرف بطور عادالنھ رفتار می شود. ھر شخص حق داشتن وکیل را دارد. 

 در بریتانیا دو نوع قانون وجود دارد: 
 قانونی مدنی کھ اختالفات بین مردم را رفع می کند   •
 قانون جزا کھ مختص جرایم و مجازات ھاست   •

 نمی توانید مشخص می سازد.  انجام داده یا و می توانید انجام داده ھر دو قانون آنچھ را کھ در بریتانیا 

 بعضی قوانین مشخص بین کشورھای انگلیستان، ویلز و اسکاتلند متفاوت اند.  

 پولیس و وظایف شان 

وظیفھ پولیس محافظت از مردم، حقوق آن ھا و قانون است. پولیس برای کمک و یاری شما ایجاد شده و اگر قربانی  
ید (بطور مثال گم شده اید) نباید از  جرم ھستید، ارتکاب بھ جرمی را شاھد بوده اید یا بھ کمک دیگری ضرورت دار

 نزدیک شدن بھ پولیس بترسید.  

 بھ تماس شوید:    ااگر در رابطھ با جرمی بھ پولیس ضرورت دارید، باید با این شمارھ

اگر ھرگونھ مورد  عاجل دارید، بطورمثال بھ شما تعرض شده یا شاھد ارتکاب جرمی ھستید، باید با این   – ۹۹۹
شماره بھ تماس شوید. وقتی تماس می گیرید، حتما بگویید کھ بھ "پولیس" ضرورت دارید، چون این شماره تلیفون  

 امبوالنس و اطفاییھ نیز می باشد. 

حاالت با درجھ اھمیت کمتر ازقبیل متضرر شدن جایداد شما، دادن معلومات بھ پولیس  این شماره تلیفون برای  – ۱۰۱
 راجع بھ یک جرم، یا ھرگونھ مشکل دیگر، می باشد. 

یا اداره  واحد اگر از خدماتی کھ از پولیس دریافت می کنید، راضی نیستید، می توانید مستقیما شکایت خود را بھ 
، کھ مسئول نظارت بر سیستم رسیدگی بھ شکایات علیھ قوای پولیس دفتر مستقل بر رفتار پولیسپولیس ذیربط و یا 

https://www.gov.uk/council-tax
https://www.gov.uk/find-your-local-councillors
https://www.gov.uk/find-local-council
https://www.policeconduct.gov.uk/
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نھادھای کھ  ارائھ کنید. نقش )، PIRC(  کمیشنر تحقیقات و بررسی پولیسانگلستان و ویلز است، و یا در اسکاتلند بھ 
در اخیر ذکر گردیده  اینست تا رفتار و طرز عملکرد را بطور بی طرفانھ و مستقل از پولیس، مورد تحقیق قرار  

 دھند. 

 پول 

پنی یا پنس). در اکثر اماکن   p۱۰۰ )۱۰۰£ (یک پوند) = ۱پول رسمی و رایج بریتانیا پوند استرلینگ (£) است. 
کارت (دیبت یا  اعتبار پول نقد ھم پذیرفتھ می شود ولی این روزھا اکثر مردم برای خریداری ضروریات یا خدمات از 

 کریدت کارت) استفاده می کنند. 

 افتتاح حساب بانکی  

برای شما مناسب انتخاب نمایید.  کھ  اع و اقسام بانک ھا در بریتانیا وجود دارند و شما میتوانید ھر یکی از آنھا را انو
 د. نانترنتی اند ھم برای استفاده شما وجود دار-ھمچنان ارائھ دھندگان خدمات پولی کھ صرف 

یا کارت ھویت شناختھ    جواز رانندگییا  BRPقبیل پاسپورت،   بھ سند ھویت از معموالً برای افتتاح حساب بانکی،  
خط کرایھ یا بل گاز، برق یا تلیفون ضرورت دارید. در   شده و ھمچنان سندی برای اثبات آدرس تان از قبیل قرارداد 

 زمان افتتاح حساب بانکی، بھتر است راجع بھ مصارف آن سوال کنید.  

کارت بھ شما صادر خواھد گردید. بسیاری از کارت ھای  یک اعتبار   معموالً زمانیکھ حساب خود را افتتاح نمودید، 
بعضی از فروشگاه ھا و کمپنی ھای ترانسپورتی، بطورمثال در لندن، صرف تادیات   -صادر شده بدون تماس ھستند  

 . بپرسید بدون تماس را می پذیرند. می توانید درباره این موضوع از بانک 

می توانید کاری کنید کھ بل ھا بطور مستقیم از حساب بانکی شما تادیھ    دیبت یا دایرکت    با استفاده از " تادیھ مستقیم"
 شوند. 

جھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ طرز افتتاح حساب بانکی از این لینک استفاده نمایید:  
account/ -bank-a-money/banking/getting-and-https://www.citizensadvice.org.uk/debt   

 انتقال پول نقد بھ بریتانیا 

قد بھ کشور بیاورید. البتھ اگر مقدار آن پول (یا ارزش آن با اسعار  در زمان ورود بھ بریتانیا، می توانید با خود پول ن
اطالع مقدار پول را تا کنید ( پریرا خانھ £ پوند یا بیشتر باشد، در زمان ورود باید یک اظھارنامھ ۱۰۰۰۰دیگر) 
دریافت:  . معلومات بیشتر راجع بھ طرز پیدا کردن و خانھ پوری این اظھارنامھ را در اینجا میتوان دھید)

uk-into-cash-https://www.gov.uk/bringing 

 ات یمال ھیتاد

))  HMRCدر بریتانیا، دولت (از طریق سازمان عواید و گمرکات سلطنتی(
customs-revenue-https://www.gov.uk/government/organisations/hm  را  مالیات کار و دارایی

  زوده. عواید دولت مرکزی بطور عمده از طریق مالیات، سھم بیمھ ملی، مالیات بر ارزش اف نماید جمع آوری می  
)VAT(.مالیات کمپنی ھا و مالیات تیل بھ دست می آید ، 

، ولی برای جلوگیری از مالیات مضاعف،  د مالیھ میگرد شامل اید در بریتانیا واید خارجی ساکنان بریتانیا ھم مثل عوع
دولت بریتانیا با بسیاری از کشورھا توافق نموده تا مالیات برتیانیا با مالیات پرداختھ شده در خارج از مرز کشور 

ً متناسبآ جبران گردد. این مقادیر مورد نظر پرداختی در خارج از کشور،  اندازه ایکھ در واقع تادیھ شده  ھمان  بھ لزوما
 ، نیستند. است

بھ مقصد مالیات، عواید مالیھ دھندگان در مطابقت با ترتیب از قبل تعیین شده ارزیابی میگردد، طوریکھ در ابتدا 
مالیات عواید اشتغال بعد از کسر ھزینھ کمکی شخصی (پرسونل الوینس)، پس از آن عواید پس انداز (از سود یا در 

 مالیھ میگردند.شامل  غیر آن عاید حاصل نشده) و بعداً مفاد سھام

https://pirc.scot/
https://www.citizensadvice.org.uk/debt-and-money/banking/getting-a-bank-account/
https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
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شما مسئولیت دارید تا مقدار درست مالیات بر عایدات خود را تادیھ نمایید. مالیات بر عاید یک فیصدی معین از عاید  
این مالیات از طریق سیستمی بھ نام 'در حین حصول  معموالً ساالنھ شما میباشد. اگر شخصی شما را استخدام نموده، 

ما کسر خواھد شد. اما اگر در استخدام یک شخص یا یک کمپنی  و بصورت ماھانھ از معاش ش) PAYEتادیھ نمایید' (
نیستید ولی عاید دارید، این مسئولیت بھ عھده شماست کھ عاید خود را اظھار نموده و مقدار صحیح مالیات را تادیھ  

درس مراجعھ  این آبھ نمایید. مقدار مالیات کھ تادیھ میکنید بھ میزان عایدتان بستگی دارد. جھت کسب معلومات بیشتر 
   tax -income-https://www.gov.uk/estimateنمایید:  

عواید کرایھ از تجارت سرمایھ گذاری در جایداد (ازقبیل خرید جایداد بھ مقصد کرایھ دادن) تحت 'عواید حاصل از 
 مالیھ خواھد شد.  شامل ، (مورگیج) مخارج از جملھ سود ِگروپس اندازھای دیگر'، بعد از کسر 

دفتر مشورتی شھروندان و ھمچنان محاسبین مسلکی  ، HMRCبرای کسب معلومات بیشتر می توانید مستقیماً با اداره 
 صحبت نمایید. 

 ) NICتادیھ سھم بیمھ ملی (

 خاص و بعداً دریافت معاش تقاعدی شوید. شما سھم بیمھ ملی را تادیھ می کنید تا واجد شرایط دریافت مزایایی

 :ھستید سھم بیمھ ملی  تادیھ  ملزم بھ سالھ یا مسن تر ھستید و شامل یکی از گزینھ ھا ذیل میشوید،  ۱۶اگر شما 

 پوند در ھفتھ؛ ۱۸۴استخدام شده با عاید بیش از  •

 پوند در سال.  ۶۵۱۵دارای وظیفھ آزاد با مفاد  •

 کسانیکھ بھ سن دریافت معاش تقاعدی رسیده اند، ضرورتی برای تادیھ سھم بیمھ ملی وجود ندارد.

 ھمچنان می توانید بصورت داوطلبانھ سھم بیمھ را تادیھ نمایید تا از ایجاد وقفھ در سھم بیمھ ملی خود جلوگیری کنید. 

آدرس ذیل مراجعھ نمایید:   در GOV.UKبیشتر راجع بھ سھم بیمھ ملی بھ ویبسایت جھت کسب معلومات 
National Insurance.gov.uk 

  یترانسپورت عموم

وجود دارد. برای استفاده از امکانات ترانسپورت عمومی،  س بدر سراسر بریتانیا شبکھ وسیعی از خطوط مترو و 
قبل از سفر باید تکت خود را خریداری نمایید. اگر برای خرید تکت مترو و بس ھای ملی از قبل اقدام کنید،   معموالً 

قیمت آن بسیار ارزان تر خواھد بود. برای کسب معلومات بیشتر می توانید بھ ویبسایت ترانسپورت ریل کشور  
 .www.nationalrail.co.ukراجعھ نمایید:  م

 از طریقبرای سفر بین کشورھای انگلیستان، اسکاتلند و ویلز ضرورتی بھ نشان دادن سند ھویت نیست، مگر اینکھ 
 طیاره سفر نمایید.

 یرانندگ

داشتن بیمھ شخص ثالث حداقل سند  داشتھ باشید.موتر برای راندن وسیلھ نقلیھ خود در سرک ھای بریتانیا، باید بیمھ 
قانونی مورد ضرورت است. این یعنی در صورتی تصادم و رسانیدن صدمھ بھ شخص، وسیلھ نقلیھ، حیوان و جایداد  

پوشش   تحت  دیگری مثل ترمیم وسیلھ نقلیھ شما را دیگران، شما تحت پوشش قرار دارید. بیمھ شخص ثالث مخارج
 نمی دھد. قرار 

کامل برایتان صادر شده، بھ مدت یک سال می توانید از آن برای برای راندن وسایط  جواز رانندگیاگر در افغانستان 
جواز  ده نمایید. نفره) از آن استفا ۸کیلوگرم یا حداکثر  ۳۵۰۰نقلیھ کوچک (مثل موترسیکلت، موتر و وسایط نقلیھ زیر 

 مدار اعتبار باشد.  و   کھ شما می توانید برانید مشخص کند  شما باید وسیلھ نقلیھ را  رانندگی

موقت رانندگی دریافت نموده و قبل جواز برای اینکھ بتوانید بعد از این دوره نیز رانندگی کنید، باید یک  
فقانھ بگذرانید.  ماھھ، امتحان رانندگی بریتانیا را مو ۱۲از ختم این دوره 

licence-driving-provisional-first-https://www.gov.uk/apply 

https://www.gov.uk/estimate-income-tax
http://www.nationalrail.co.uk/
https://www.gov.uk/apply-first-provisional-driving-licence
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را کھ در دفتر پست:    D1موقت رانندگی باید فورم درخواستی  جواز متقاضیان 
https://www.postoffice.co.uk/  یا از آژانس صدور جواز رانندگی و وسیلھ نقلیھ

agency-licensing-vehicle-and-https://www.gov.uk/government/organisations/driver  در
دسترس است را خانھ پری نموده و  ھمراه با اسناد الزم از جملھ سند ھویت و سند اقامت قانونی ارسال کنند. اگر  

ھ آن را کھ در بریتانیا صادر شده و ذریعھ یک مترجم  اسنادی کھ ارائھ می کنید بھ لسان انگلیسی نیست، باید ترجم
توسط ترجمھ کھ  رسمی عضو انستیتوت زبان شناسان یا انستیتوت ترجمھ کتبی و شفاھی امضا شده را فراھم نمایید. 

مترجم کھ ذریعھ یک کمپنی ارائھ دھنده خدمات ترجمھ معتبر استخدام شده باشد و این کمپنی عضو انجمن کمپنی ھای  
 مھ باشد نیز قابل قبول است.ترج

 جوازاقامت نامعین را نشان دھند. متقاضیان کھ مدت متوجھ باشید کھ پاسپورت ھای حاوی ویزه/مھر اقامت اند باید  
BRP  د. این فورم درخواستی، بھ ھمراه اسناد مورد ضرورت  ینما فورم درخواستی ارسال  ضمیمھ دارند، باید آن را

 شود: فرستادهآن  بھ آدرس ذیل ار

The Driver and Vehicle Licensing Agency, Swansea, SA99 1BT 

قوانین دیگری  قابل تطبیق ممکن باشید  سپری نمودهامتحان رانندگی خود را در کشور دیگری   اگر
https://www.gov.uk/exchange-باشند. معلومات بیشتر در این آدرس قابل دسترس است: 

licence-driving-foreign 

  

https://www.postoffice.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency
https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence
https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence
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 : اشتغال  ۳
 

 اشتغال دارند کھ عبارتند از:کارمندان در بریتانیا، حقوق مشخصی در رابطھ با 

  1دریافت حداقل معاش تعیین شده •
 محافظت در مقابل کسر غیر قانونی از معاش  •
 حداقل سطح قانونی رخصتی با معاش  •
   برای استراحت حداقل طول زمان قانونی وقفھ  •
   صرفنظر نماید حق  اینانتخاب نماید کھ از ساعت کار نکند و یا  ۴۸اینکھ بطور اوسط در ھفتھ بیشتر از  •
 محافظت در مقابل تبعیض غیر قانونی  •
 زمانیکھ عمل نادرست در محیط کار را گزارش دھد  –محافظت در مقابل افشاگری  •
 در صورت کار نیمھ وقت، مورد سلوک نامطلوب قرار نگیرد  •

 شما ھمچنان حقوق ذیل را نیز خواھید داشت: 

 معاش رخصتی دوران بیماری   •
 ت معاش رخصتی دوران والد  •
 معاش رخصتی اوالد دار شدن برای پدران  •
 معاش رخصتی فرزندخواندگی •
 معاش رخصتی مشترک برای والدین  •

 کارمندان از روز اول استخدام، حقوق بخصوصی خواھند داشت. 

برای کسب معلومات بیشتر راجع بھ حقوق استخدام، از آدرس ذیل استفاده نمایید:  
status/worker-https://www.gov.uk/employment 

شھروندان بھ محلی ورتی اگر برای آشنایی با حقوق استخدام بھ کمک بیشتری ضرورت دارید، می توانید با دفتر مش 
 work-at-https://www.citizensadvice.org.uk/work/rightsتماس شوید: 

 یابیکار

 پیدا کردن وظیفھٴ مناسب نھ تنھا عایدتان را افزایش خواھد داد، بلکھ در شروع بھتر زندگی بھ شما کمک خواھد کرد.  

است، شما حق دارید بمجرد ورود بھ   گردیدهبھ شما ویزه بریتانیا اعطا   ARAP/EGSھای  برنامھچون تحت 
 کار کنید.   اقدام بھ  بریتانیا 

 بخودی بھ شما کار داده نخواھد شد. البتھ بصورت خود 

برای اطالع از مھارت ھای مورد ضرورت در ھر منطقھ، می توانید بھ صفحھ پنل مشورتی مھارت ھای منطقھ  
advisory-https://www.gov.uk/government/publications/skills-موردنظر مراجعھ نمایید: 

list-panels-advisory-panels/skills  . 

بھ ھزاران ' Find a Jobدولت نیز خدمت رایگان کاریابی را ارائھ می دھد کھ جویندگان کار را از طریق خدمت '
 . نماید صل می  ودر سرتاسر بریتانیا  مراجع استخدام کننده

روز ھفتھ    ۷ساعت در رزو و  ۲۴رایگان بوده و بھ کار جویان این امکان را می دھد کھ  کامالً  Find a Job خدمت
در جستجوی کار باشند. شما حتی بدون داشتن حساب ھم می توانید کار جستجو نمایید. ولی برای درخواست کار باید  

د شوید. این حساب کاربری امکان ردیابی فعالیت ھا،  یک حساب کاربری ایجاد کنید و یا بھ حساب کاربری خود وار

 
1 https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates 

https://www.gov.uk/employment-status/worker
https://www.citizensadvice.org.uk/work/rights-at-work
https://www.gov.uk/government/publications/skills-advisory-panels/skills-advisory-panels-list
https://www.gov.uk/government/publications/skills-advisory-panels/skills-advisory-panels-list
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(لیست رسمی کوایف تحصیلی و تجارب کاری   سوانحچندین کردن ذخیره امکان ایجاد ھشدار برای کارھای متناسب و 
 شما) را بھ شما می دھد.

مناسب خود را  ھمچنان می توانید در دیگر آژانس ھای مستقل کاریابی ھم ثبت نام کنید تا دایره جستجوی وظیفھ
 . از جملھ این آژانس ھا عبارتند از:  وسیعتر سازید 

 )  Indeedایندید ( •
 )Reedرید ( •
 ) CV Libraryسی وی الیبرری ( •
 )The Guardian Jobsگاردین جابز (  •
 )Total Jobsتوتل جابز ( •
 ) Monsterمانستر ( •
 )Jobsitesجابسایتس ( •

 دارد. ) Northern Powerhouseناردرن پاورھاوس (معلومات بیشتری راجع بھ مناطق مثل  ۲بخش 

پنل مشورتی مھارت ھا بصورت آنالین گزارش ھای مھارت ھای محلی را منتشر می کند و این گزارش ھا حاوی  
 معلومات کاری بسیار خوبی برای مردم محل میباشد.  

   فھینمودن وظ دایپ

 برای دریافت کمک جھت کاریابی، می توانید:  

 از روزنامھ ھای ملی و محلی یا ویبسایت ھای کاریابی ایکھ کار ھا در آن اعالن میگردد، دیدن نمایید.   •
 ان پست ھای خالی پیدا کند، ثبت نام کنید. تدر یک آژانس کاریابی کھ بتواند برای •
 و راجع بھ پست ھای خالی از آن ھا بپرسید. مراجعھ نمایید بھ کمپنی ھای محلی  •

 درخواست کار  

می توانید درخواست خود را از طریق فورم درخواستی کار یا   معموالً وقتی وظیفھ مناسبی را برای خود پیدا کردید، 
 ارائھ نمایید.  (cover letter) مکتوب در خواستی و لیست رسمی کوایف تحصیلی و تجارب کاری شما) ( CVیک 

اسناد اقامت شما را نیز درخواست کنند. بھتر است اصل سند اقامت خود،  مراجع استخدام کنندهھمچنان ممکن است 
بیآورید تا حق قانونی خود برای کار در بریتانیا را نشان دھید. دیپلوم کالج و  مرجع استخدام کنندهرا نزد  BRPمثل 

بود. ھمچنان ممکن   موثر خواھد  مرجع استخدام کنندهکدام ثبوت کوایف تحصیلی و تجارب کاری برای نشان دادن بھ 
درخواست معرفینامھ از اشخاصی بکنند کھ میتوانند مناسب بودن شما را برای اشتغال تایید   مراجع استخدام کنندهاست 

 کنند (مثآل مدیر قبلی، معلم یا ھمکار). 

 ی مشوره کار

دریافت کنید. نشنل ملی)، مشوره کاری و حمایت ھای مناسبی   شغلیمی توانید از نشنل کریرز سرویس (خدمات 
کریرز سرویس، معلومات کاری، مشوره و رھنمایی را بھ اشخاص بالغ در انگلستان، در محل، آنالین و تلیفونی،  

سالھ ھم می توانند از طریق این خط تلیفون، معلومات مورد ضرورت خود را  ۱۳ارائھ می دھد. جوانان باالتر از 
وی مجموعھ ای از کار ھای مختلف و مسیرھای پیشرفت است. جھت  . این ویبسایت حا ۰۸۰۰۱۰۰۹۰۰دریافت کنند:

 /https://nationalcareers.service.gov.ukکسب معلومات بیشتر بھ این آدرس مراجعھ نمایید: 

 شما  یمل مھینمبر ب

دارید تا مطمئن شوید کھ سھم بیمھ مالی و مالیات شما، صرفاً بھ اسم شما ثبت میشوند. ) NIشما یک نمبر بیمھ ملی (
 این نمبر از تعدادی حروف و اعداد تشکیل شده و ھیچگاه تغییر نمی کند. 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnationalcareers.service.gov.uk%2F&data=04%7C01%7CEmily.Pignon%40communities.gov.uk%7C62139d83d6cb4cfc490308d8e3d25d55%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637509839972037792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TKrr%2BaOHK1O0WZ%2F%2BfiY6TrkK1Gno0z9hBk3UFsMRUuM%3D&reserved=0
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اگر بتوانید ثابت کنید کھ جواز کار در بریتانیا را دارید، می توانید بدون نمبر بیمھ ملی ھم بھ جستجوی کار آغاز  
تان ثابت بسازید کھ حق کار در بریتانیا را دارید و وضعیت حق کار شما در   BRPشما میتوانید با نشان دادن نمایید. 

 عقب آن چاپ شده است.

از این بررسی ھا   زجواز کار ھمھ کارمندان خود ھستند. داشتن نمبر بیمھ ملی ج دیدنزم بھ مل مراجع استخدام کننده
 نیست و داشتن نمبر بیمھ ملی بھ مفھوم داشتن حق کار در بریتانیا نیست. 

ندارید، می توانید جھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ طریقھٴ دریافت یک نمبر بھ آدرس   NIاگر شما نمبر  
number-insurance-national-https://www.gov.uk/apply رائھ درخواست مراجعھ نمایید و در زمان  ا

الزم است کھ یک کاپی از پاسپورت و ثبوت داشتن حق کار را نیز فراھم کنید.در زمان ارائھ درخواست، در رابطھ بھ  
 کھ شما باید فراھم نمایید بھ شما گفتھ خواھد شد. اسناد 

   تحصیلیشناختن اسناد  تیبرسم

خارج از بربتانیا، برای فرصت ھای کاری، تحصیل بیشتر و یا   تحصیلی دارای اسناد )  LES(افغان کارمندان  محلی 
آموزش ھای تربیوی مجدد ممکن نیاز داشتھ باشند تا اسناد شان بھ رسمیت شناختھ شود. افراد میتوانند برای دریافت  

یاد  UK NARICکھ در گذشتھ بنام   )K ENICUمرکز معلومات شبکھ اروپایی بریتانیا (کمک ھای بیشتر بھ 
یک اداره ملی تعیین شده دولت بریتانیا است کھ بھ نمایندگی از دولت بریتانیا   UK ENICمیگردید، مراجعھ نمایند. 
 بین المللی، بشمول افغانستان، مشوره تخصصی می دھد. تحصیلی در رابطھ با مقایسھ اسناد 

از بریتانیا، ممکن نیاز داشتھ باشند تا اسناد شان بصورت رسمی بھ رسیمت   خارج  تحصیلی  اشخاص  دارای اسناد 
شخاص مسلکی در مورد درستی  اشناختھ شود تا در یک مسلک تنظیم شده در بریتانیا بھ کار بپردازند. در صورتیکھ 

ارتباط   )UK CPQلیت ھای مسلکی بریتانیا (مرکز قاب می توانند باآنھا ، باشند ناداره تنظیم کننده مورد نظر مطمئن 
بگیرند تا دریابند با کدام نھاد تنظیم کننده برای کسب معلومات بیشتر راجع بھ طریقھ بھ رسمیت شناسی قابلیت مسلکی  

شان تماس بیگیرند. اگر سند قابلیت مسلکی شما از قبل بطور رسمی ذریعھ نھاد تنظیم کننده ذیربط بریتانیا برسمیت  
 . آن اطمنان حاصل نمایید شرایط  و از بگیرید   اداره تماسشناختھ شده باشد،  با ھمان 

 ukcpq@ecctis.comبرای کسب معلومات بیشتر با این ایمیل تماس بیگیرید: 

 حقوق و حفاظت شما در محل کار

و در یک محیط امن کار   وقتی در محل کار حاضر می شوید، این حق را دارید تا بطور منصفانھ با شما رفتار شده
، ھمکاران یا مشتریان کار  مرجع استخدام کنندهکنید. ھمچنان این حق را دارید کھ بدون ترس یا آزار و اذیت از طرف  

 کنید.  

کشور باید حداقل معاش تعیین شده فی ساعت را بھ کارمندان خود بدھند. مقدار این معاش   مراجع استخدام کنندهھمھ 
ً لطففی ساعت بھ سن شما بستگی دارد. برای کسب تازه ترین معلومات  بھ این آدرس مراجعھ نمایید:    ا

rates-wage-minimum-ationalhttps://www.gov.uk/n . 

شرایط و ضوابط کار شما، در قرارداد استخدام درج خواھد بود. قبل از امضا، از درک صحیح آن اطمینان حاصل 
 کرده و در صورت ضرورت از ترجمان استفاده نمایید.  

از این شماره با   با استفاده مرجع استخدام کنندهجھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ حقوق شما و مسئولیت ھای 
ACAS  :۰۳۰۰۱۲۳۱۱۰۰بھ تماس شوید . 

 

 

 

 

 کار   طیدر مح ضیو تبع یبرابر

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fapply-national-insurance-number&data=04%7C01%7CEmily.Pignon%40communities.gov.uk%7C359d0e6f7ff949c984fb08d8ed50878d%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637520277445241849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VMJ755OfvYRuYMterGnDWE4If59Jll7AIWMQ4Xmy5uA%3D&reserved=0
https://www.enic.org.uk/
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fcpq.ecctis.com%2F%23:%7E:text%3DThe%2520UK%2520Centre%2520for%2520Professional%2Cemployers%252C%2520and%2520sector%2520skills%2520councils.&data=04%7C01%7CAsma.Mouden%40communities.gov.uk%7C55560fa7d7154575d62108d8e7abce08%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637514072364920677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=trDLclZOVlQSBa%2FwQvx98c99%2BmZqsiuGCO0PC7xRaAs%3D&reserved=0
mailto:ukcpq@ecctis.com
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
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سازمان ھا و تجارتھا وظیفھ قانونی دارند تا در محیط کار و در زمان استخدام با ھمھ اشخاص بطور منصفانھ برخورد 
در محیط کار یا با کسانی کھ تقاضای کار دارند، بر بنیاد جنسیت، نژاد، دین، متاھل بودن یا رفتار تبعیض آمیز  .نمایند 

 .  غیر قانونی است یا حاملھ بودن شریک مدنی داشتن، معلولیت، سن، گرایش جنسی

باید تا زمانی کھ با وظیفھ کارمندان تداخلی ایجاد نکند، بھ ضروریات آنان احترام   مراجع استخدام کنندهبنابراین 
 بگذارند. 

اگر فکر می کنید کھ برای شما بھ طرز غیرمنصفانھ ای تبعیض قائل شده است، می توانید جھت کسب معلومات و  
   www.equalityadvisoryservice.comحمایت ھای بیشتر با خدمات مشورتی برابری تماس بیگیرید:  

نجام کاری شده اید یا کارفرمای شما بھ حقوق شما احترام نمی گذارد، می توانید با نمبر تلیفون لین اگر مجبور بھ ا
 . ۰۸۰۰۰۱۲۱۷۰۰بھ تماس شوید:  (مدرن سلیوری) کمکی برده داری مدرن

 
  

http://www.equalityadvisoryservice.com/
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 : شروع نمودن تجارت ۴
 

 ایتانیبنا نھادن تجارت در بر

جھانی، و    تاست. این کشور محیط تجاری قدرتمند و امن، اتصاالبریتانیا یک مکان عالی برای شروع و رشد تجارت 
کھ در موفقیت کمپنی ھا نقش مھمی ایفا می کنند  برترگستره عظیمی از صنایع مختلف با نیروی کاری تحصیل کرده 

 را ارائھ می دھد.
 

 بریتانیا یک کشور امن و قابل اعتماد برای انجام تجارت است  –محیط قانونی و نظارتی قدرتمند  ثبات: •
دارای تجارب عمیق و متنوع در ارائھ خدمات مسلکی کھ برای تجارت  کھ نھاد ھای پیشگام جھان  خدمات:  •

 حیاتی میباشد، بطور مثال بانکداری، حسابداری، قانون و تفتیش
 ترین کشورھای جھان یکی از خالق  تشبث:م •
 جز بھترین کشورھا برای سرمایھ گذاری مستقیم خارجی در سطح جھان. سرمایھ گذاری:  •

 
بریتانیا ھمواره مکانی بوده است کھ اشخاص متشبث مھاجر متولد خارج در آن بھ شگوفایی رسیده اند. در راپور اخیر  

اقل یک موسس مھاجر داشتھ  بریتانیا از نظر سرعت رشد، حد کمپنی برتر  ۱۰۰فیصد از  ۴۹شبکھ متشبثین آمده کھ 
فیصد از بریتانوی ھا مالک   ۱۰فیصد از اتباع غیر بریتانوی مالک تجارت خود ھستند و در مقابل  ۱۷اند. در واقع 

 تجارت خود ھستند.

ن یکی از آسانترین قوانین  بنابر راپور بانک جھانی، بریتانیا جز ده کشور برتر جھان برای انجام تجارت بوده و ھمچنا
کھ   کرد آغاز  کار تجارت جدید در بریتانیا بھ  ۱۰۰۰۰۰، بیش از ۲۰۲۰برای شروع تجارت را داراست. در سال 

 حاکی از روحیھ نوآوری، نیروی متشبث کاری و فضای دوستانھ تجاری بریتانیا میباشد. 

منحصر بھ   جارت ھایت قانونی آن را تعیین کنید. اکثر تجارت ھا بشکل   چارچوببرای شروع تجارت، در ابتدا باید 
تجارت خود در خانھ کمپنی   نمودنایجاد میشوند. شما احتماآل بھ ثبت  ی یا مشارکتالمسٴولیت فرد، شرکت ھای محدود 

شروع مینمایید، ممکن    کھ  نظر بھ نوعیت تجارت نیاز خواھید داشت.) Companies Houseکمپنی ھاوز یا ھا (
است ضرورت بھ اخذ لیسنس  و جواز  خاص (بطور مثال برای فروش غذا یا داد و ستد کنار سرک) و یا بیمھ داشتھ 
باشید. اگر اجناسی را از طریق انترنت میفروشید، اجناس را وارد یا صادر می کنید، و یا معلومات شخصی اشخاص 

 در این مورد قوانینی وجود دارند کھ باید از آنھا پیروی کنید.   را ذخیره یا از آن استفاده می کنید،
 

منبع اصلی برای اخذ مشوره و رھنمایی بشمول حمایت از کارمندان، ابزار برای شناسایی منابع پولی مناسب و لیست  
کارھای مورد ضرورت جھت شروع تجارت در مطابقت با قواعد، برای شروع تجارت یا وسیع ساختن تجارت  

از آنجاییکھ  . https://www.gov.uk/browse/businessو این آدرس می باشد:  GOV.UKجود، ویبسایت مو
رھنمایی ھای الزم را در  GOV.UKحمایت از تجارت تا حدی زیادی یک موضوع محول شده است، ویبسایت 

 رف حکومت اسکاتلند و ویلز را ھم ارائھ مینماید.  رابطھ با حمایت محول شده از ط
 

 ذکر گردیده اند: ذیالً خالصھ از مالحظات اصلی 
 

A . انتخاب ساختار قانونی 
معین ساختن  کھ نیاز بھ تاسیس آن دارید مشخص میسازد و دررا ھدف تجاری شما نوعیت فعالیت  •

 کمک مینمایند.   وضعیت قانونی و مالیاتی شما
 ایجاد میشوند. ی یا مشارکتالمسٴولیت و منحصر بھ فرد، شرکت ھای محدود  تجارت اکثر تجارت ھا بشکل  •

 
B .ثبت نمایید  وزدر کمپنی ھا 

 بھ موارد ذیل ضرورت خواھید داشت:  وز ثبت نام در کمپنی ھابرای  •
o  یک نام مناسب برای کمپنی 
o  آدرس کمپنی 
o حداقل یک رییس 
o   یک سھامدار ضرورت دارید حد اقل شما بھ  –جزئیات پیرامون سھام کمپنی 

https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-your-company
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o ‘ برای دانستن کود طبقھ بندی استندرد صنعتSIC’ code   کھ تعیین کننده فعالیت کمپنی
 شماست بھ این آدرس مراجعھ نمایید. 

 ضرورت خواھید داشت:  ھمچنان بھ موارد ذیل نیز  •
o  تفاھم نامھ و اساسنامھ"توافق سھامداران برای ایجاد کمپنی و قوانین تحریری در سند ایکھ بنام" 

 شناختھ میشود  
o  با کنترول قابل مالحظھ ( جزئیات از اشخاصPSC (  در کمپنی شما، برای بطورمثال کسی کھ

 فیصد از سھام یا حق رای را داشتھ باشد  ۲۵بیش از 
پوند از طریق انترنت انجام   ۱۲اگر ھمھ اسناد الزم را آماده نموده باشید، ثبت نام را میتوانید با تادیھ مبلغ  •

 برایتان انجام دھد.بدھید. ممکن است یک مشاور مسلکی این کار را 
 

C .افتتاح حساب بانکی تجارتی 
اگر قصد دارید در بریتانیا تجارت کنید، ضرورت بھ حساب بانکی تجارتی خواھید داشت. این کار نھ تنھا بھ   •

تجارت شما در بربتانیا اعتبار خواھد داد، در صورتیکھ معامالت زیادی دارید، مدیریت آن ھا بصورت محلی  
انتقاالت بانکی خارج از کشور کھ ھمیشھ ھزینھ گزاف دارند، ارزان تر نیز خواھد بود. ضمن در مقایسھ با 

داشتھ باشید) داشتن یک حساب بانکی   VATیا  این (در صورتیکھ نیاز بھ ثبت برای مالیات بر ارزش افزوده
 تجارتی این پروسھ را سریعتر میسازد.  

 باید با خود بیآورید:   جھت افتتاح حساب بانکی تجارتی، اسناد ذیل را •
o   فورم درخواستی مشتری تجارتی 
o سند اختیارات برای کمپنی ھاییکھ تحت قانون کمپنی ھا ثبت شده اند 
o   مکتوب ثبت کمپنی 
o  .تعیین و تایید آدرس، چارت ساختار کمپنی ، صورت حساب ھای بانکی و حساب ھای تفتیش شده 

ضمن بانک ھای سنتی، بریتانیا دارای سکتور تکنالوجی مالی قدرتمند با کمپنی ھای متعدد برای ارائھ خدمات   •
ً بانکی دیجیتل میباشد. با اینکھ این راه حل کاملی نیست، ولی  ای دیجتالی دسترسی بھ خدمات  این گزینھ ھ اغلبا

بانکداری تجاری را سریعتر و آسان تر ساختھ و می توانند بھ تجارت ھای  و متشبثین و تجارت ھای بین  
المللی کمک کند تا سریعتر وارد بازار بریتانیا شوند، نیازمندی ھای تعمیلی سازمان عواید و گمرکات سلطنتی 

)HMRC ( پرداخت و دریافت نمایند. را برآورده ساختھ و وجوھات را 
 

D .) ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزودهVAT( 
پوند باشد، باید خود را با   ۸۵۰۰۰اگر حجم معامالت مشمول مالیات ارزش افزوده تجارت شما بیش از  •

HMRC   برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت نمایید. اغلب تجارت ھا می توانند بصورت انترنتی ثبت نام
  VATکنند. با انجام این کار، شما برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و یک حساب کاربری 

بھ این حساب نیاز   HMRCایجاد مینمایید. شما برای تسلیم صورت حساب مالیات بر ارزش افزوده بھ 
 خواھید داشت.

معلومات مشخص را  ماه اول شروع تجارت،  ۳شما باید در  –)Corporation Taxمالیات شرکت (  •
  از این معلومات استفاده نموده و معین میسازد  HMRCارائھ نمایید.   HMRCراجع بھ کمپنی خود  بھ 

را از طریق انترنت  کار  د اینیرا تادیھ نماید. شما میتوان Corporation Taxچھ زمانی کمپنی شما   کھ
خود را کھ ظرف چند روز بعد از  ) UTRانجام بدھید بعد از آنکھ شما شماره منحصر بھ مالیات دھنده ( 

 ثبت کمپنی بھ شما ارسال میگردد، دریافت نمایید.
 

E . ثبت نام برای لیست پرداخت معاشات 
باید، بصورت نورمال منحیث بخشی از لیست پرداخت معاشات،   مرجع استخدام کنندهشما منحیث یک  •

برای جمع    HMRCیک سیستم  PAYEکارمندان را پرداخت نمایید.  ) PAYEمالیات در حین درآمد (
 آوری مالیات بر عاید و بیمھ ملی از کار است. 

  PAYEسیستم  بصورت انترنتی وارد  ثبت نام کنید و HMRCبا  کننده مرجع استخدامیک    منحیث •
 شوید. باید قبل از اولین روز تادیھ معاشات ثبت نام کنید. 

برای جذب کارمندان مورد ضرورت در بریتانیا، گزینھ ھای مختلفی از طریق آژانس ھای کاریابی وجود  •
 ارد کھ می توانند در پروسھ جذب کارمند بھ شما کمک کنند. د 
 

https://www.gov.uk/government/publications/standard-industrial-classification-of-economic-activities-sic
https://www.gov.uk/government/publications/give-notice-of-subscribers-company-with-share-capital
https://www.gov.uk/register-employer
https://www.gov.uk/paye-online
https://www.gov.uk/paye-online
https://www.gov.uk/paye-online
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F . جستجو برای جایداد 
برای کمپنی ھاییکھ در بریتانیا مستقر میشوند، فیصلھ کلیدی در رابطھ بھ مکان اینست کھ آیا مکان را بھ   •

” freeholdرا خریداری نمایند (کھ بنام “  یاد میگردد) و یا مکان ” leaseholdکرایھ بیگیرند (کھ بنام “
 یاد میگردد).  

 آن تحقیق نمایید.  نرخ ھای تجارتیپیرامون  •
 

G . دریافت بیمھ تجارتی 
کمپنی شما آغاز   زمان در بریتانیا، بیمھ برای محافظت از شما در مقابل خطرات مختلف اجباری است.  •

د، شما باید بیمھ را ترتیب دھید. طبق قانون بریتانیا، شما نیاز بھ داشتن بیمھ  ایبھ استخدام کارمند نم
و بیمھ شخص ثالث وسایط نقلیھ دارید. بیمھ ھایی دیگری کھ می توانید در   مرجع استخدام کنندهمسولیت 

 م و خطرات دیگر می شود. اید، مکلفیت ھا، مرد ونظر بگیرید شامل بیمھ دارایی، ع
 بیمھ می تواند ذریعھ متصدی ھای متعدد در بریتانیا ارائھ شود.  •

 
 تمویل برای تجارت  

بانک انکشافی دولتی بریتانیا است. این بانک بھ تجارت ھای  )، British Business Bankبانک تجارت بریتانیا (
. در  کند شناسایی گزینھ ھای تمویل مناسب ارائھ می   جھتکمک  انند کوچک بریتانیا مشوره و حمایت ھای مختلف م

برای شروع تجارت و مشوره رایگان برای کمپنی ھای جدیدالتاسیس نیز ارائھ   ھ ی  ھمکاری با شرکا، این بانک قرض
.  bank.co.uk-business-www.britishمی دھد. جھت کسب معلومات بیشتر بھ این آدرس مراجعھ نمایید: 

بانک تجارتی بریتانیا در این آدرس قابل دسترس میباشد:  ) online Finance Hubکانون تمویل انترنتی (
hub-bank.co.uk/finance-business-www.british 

بانک تجارتی بریتانیا، قرضھ ھای تجاری تحت حمایت  یک بخش  )  Start Up Loansتارت اپ لونز (کمپنی اس
سال را ارائھ می کند.   ۵الی  ۱فیصد و مدت بازپرداخت   ۶پوند را، با سود ثابت ساالنھ  ۲۵۰۰۰الی  ۵۰۰دولتی 

ی رایگان یک متخصص تجارت  برعالوه تمویل، بھ ھر دریافت کننده قرضھ خدمات رھنمودی و دسترسی بھ رھنمای
 تا در ھمھ جوانب شروع یک تجارت بھ آن ھا کمک کند.  را فراھم می نماید  ماه  ۱۲برای مدت 

 
 کھ بتوانند در شروع یک تجارت بھ شما کمک کنند، عبارتند از:   مراجعمنابع دیگر مشوره و 

مراکز پیشرفت محلی در انگلستان یا اتاق ھای تجارت می توانند مشوره مناسب ارائھ دھند و در تمویل و   •
میتوان در اینجا پیدا نمود: را رشد تجارت بھ شما کمک کنند. لیستی  چنین مراکز  در محل شما 

support-finance-usinesswww.gov.uk/b 
 

منابع انترنتی برای نوشتن برنامھ ھای تجارتی. بطورمثال، می توانید الگوی پالن تجارتی را از ویبسایت   •
طرز نوشتن  ) دانلود نمایید یا معلومات تفصیلی راجع بھ  trust.org.uk-www.princesپرینسز تراست (

 ) بھ دست آورید.www.startupdonut.co.ukپالن تجارتی را از ویبسایت استارت اپ دونت (
 

 حمایت تجارتی در اسکاتلند  
 gov.scot/https://findbusinesssupport.ویبسایت: 

 ۰۳۰۰۳۰۳۰۶۶۰تلیفون: 
 ۰۸۰۰۰۲۳۲۰۷۱دورنگار:  

 بعد از ظھر  ۵:۳۰صبح الی  ۸:۳۰دوشنبھ الی جمعھ، 
 

 تجارت ویلز 
 /https://businesswales.gov.walesویبسایت: 

 ۰۳۰۰۰۶۰۳۰۰۰تلیفون: 
 بعد از ظھر  ۵:۳۰صبح الی  ۸:۳۰دوشنبھ الی جمعھ، 

 
  ۰۸۰۰۹۹۸۱۰۹۸حمایت ھای مورد ضرورت از طریق  تلیفون رایگان حامی تجارت (صرفاً برای انگلستان) با نمبر 

 و بانک تجارت بریتانیا در سراسر کشور در دسترس خواھد بود.
  

https://www.gov.uk/introduction-to-business-rates
http://www.british-business-bank.co.uk/
http://www.british-business-bank.co.uk/finance-hub
https://www.gov.uk/business-finance-support
https://www.princes-trust.org.uk/
http://www.startupdonut.co.uk/
https://findbusinesssupport.gov.scot/
https://businesswales.gov.wales/
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 : مسکن و خدمات  ۵
 

 خرید خانھ خودتان

مختصر توضیح میدھد و دولت ھم جھت ارائھ معلومات  این بخش پروسھ خرید خانھ برای خود را بطور 
جا نشر نموده است:  رھنمود تفصیلی را در این

buy-to-home/how-a-buy-to-https://www.gov.uk/government/publications/how 

این یک بیان   دریافت نمایید. (مورگیج) قبل از اینکھ شروع بھ دیدن از جایداد ھا کنید، باید اصوالً یک فیصلھ ِگروی 
کتبی از جانب قرضھ دھنده است و تخمین مقدار پولی را کھ می توانید قرض بگیرید ارائھ مینماید. این سند حاکی از  
بودیجھ شما بوده و بھ فروشندگان نشان می دھد کھ شما در رابطھ بھ خرید خانھ جدی ھستید. دریافت فیصلھ اصولی 

شما مجبور ھستید از ایشان پول قرض بگیرید. ولی، برای ارائھ فیصلھ  از یک قرضھ دھنده بھ این معنا نیست کھ
تحقیق خواھند نمود. بعضی از قرضھ دھندگان تحقیق ابتدایی انجام  شما اصولی، اغلب قرضھ دھنده ھا راجع بھ اعتبار  

خواھند داد کھ   انجام  عمیق تراعتبار شما را متاثر نخواھد ساخت. قرضھ دھندگان دیگر تحقیق  میزانمی دھند کھ 
تحقیقات   چونکھ قرضھ دھندگان کدام نوع تحقیق را انجام میدھند  بفھمید اعتبار شما را متاثر بسازد. باید  میزانممکن 

 گذارد. باعتبار شما  روی میزانبیش از حد ممکن تاثیری منفی  

مذاکره مجدد قرار گیرد، ولی قبل از مذاکره ، الی زمانیکھ قرارداد تبادلھ میگردد، میتواند  مورد بیھ پشنھاد شفاھی 
مجدد باید با دقت فکر کنید و تنھا زمانی این کار را انجام دھید کھ تغییر منصفانھ باشد، بطورمثال در صورتیکھ  

سروی خانھ مشکالت اساسی را شناسایی نماید. تالش ھا برای مذاکره مجدد برای قیمت در نزدیکی تکمیل معاملھ،  
 عث تاخیر در پروسھ و حتی لغو معاملھ گردد.ممکن است با

خرید خانھ می تواند کار پیچیده ای باشد ولی وقتی مکان مناسبی را انتخاب کردید، احساس راضی کننده خواھد داشت. 
ً دانستن اینکھ چھ توقع باید داشت و چگونھ قدم برداشت نھا  معلومات مزید در ضمیمھ الف درج شده است.  مھم اند.  یتا

 ھ کردن خانھکرای

خود استفاده نمایید تا  ) BRPشما حق کرایھ نمودن خانھ در بریتانیا را دارید. می توانید از جواز اقامت بایومتریک (
وضعیت نقل مکان خود بھ بریتانیا، از جملھ حق کرایھ نمودن خانھ را ثابت کنید. برای اثبات دیجیتلی وضعیت نقل  

 نمایید:  مراجعھ ایھ جایداد، می توانید از خدمات آنالین در این آدرسمکان خود بھ صاحب خانھ یا آژانس کر
rent-to-right-https://www.gov.uk/prove 

بررسی ھای را کھ  قبل از قبول نمودن کرایھ نشین جدید ھر نوع کھ  آژانس ھای کرایھ جایداد طبق قانون آزاد ھستند 
الزم میبنند انجام دھند. این کار می تواند بشمول بررسی مقدار عاید کرایھ نشین یا ضرورت ارائھ ضامن باشد کھ البتھ  

نظر برای شما چالش برانگیز است، توصیھ می کنیم   بھ تصمیم خود صاحب خانھ بستگی دارد. اگر ارائھ اسناد مورد 
کال دیگر بررسی کھ ممکن است قابل قبول باشد با آژانس کرایھٴ جایداد یا  کھ راجع بھ حاالت شخصی خود و اش

 صاحب خانھ صحبت کنید.  

خانھ ھای کرایی را میتوان از طریق آژانس ھای کرایھٴ جایداد محلی یا ویب سایت ھای جایداد پیدا کرد. انواع خانھ  
   اند.ھای کرایی شخصی  قابل دسترس در مناطق مختلف کشور با ھم متفاوت 

 
وقتی یک خانھ یا آپارتمان پیدا کردید، بھ احتمال زیاد ضرورت بھ پرداخت پیشکی خواھید داشت. بعداً الزم است کھ  

کرایھ  و  مقدار خط  قرارداد   خط کرایھ" را امضا کنید. این یک قرارداد قانونی بین شما و صاحب خانھ است. "قرارداد 
ت و ترمیمات کھ مسئولیت شماست و آنھاییکھ مسئولیت صاحب خانھ اند،  زمان پرداخت پول کرایھ، لیست حفظ مراقب

  و دیگر قواعد و محدودیت ھا، بطور مثال ممنوعیت کشیدن سگرت، را واضح میسازد.
 

ماھھ خواھد بود. صاحب خانھ موظف است بھ شما اجازه بدھد تا  ۱۲الی   ۶بھ مدت ثابت   معموالً کرایھ نمودن خانھ 
کرایھٴ خانھ را افزایش دھید، می توانید نظر  معیاد ماه در ملکیت اقامت نمایید. اگر می خواھید  ۶برای مدت حد اقل 

مدت کھ کرایھ نشین ھستید،  صاحب خانھ را در این مورد بپرسید. شما موظف ھستید کھ پول کرایھ را طی تمام 
 بپردازید.

 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-buy-a-home/how-to-buy
https://www.gov.uk/prove-right-to-rent


 

22 
 

 

میتوانید جھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ مسئولیت ھا و حقوق شما منحیث کرایھ نشین بھ "رھنمود طرز کرایھٴ  
نمودن خانھ" دولت در آدرس ذیل مراجعھ نمایید: 

-checklist-the-rent-to-rent/how-to-https://www.gov.uk/government/publications/how
england-in-renting-for 

 
 )  ھرداری شکونسل تکس (مالیات 

ھستید. این یک مقدار مشخص برای ھر سال مالی از ماه اپریل   شھرداریمالیات شما برای جایداد خود مسئول تادیھٴ 
  ات، مالیاتی است کھ بھ مقاممالیات شھرداریالی مارچ می باشد، وشما میتوانید این مالیات را ماھانھ تادیھ نمایید. 

می  الت محلی پرداختھ یمراقبت، خدمات اجتماعی، پولیس و تسھحفظ و خدمات محلی مثل  جھت عرضھ محلی شما 
 شود. 

 مساعدت بیخانمانی و فراھم آوری مسکن از طرف کونسل

در کشور انگلستان، اگر شما بطور قانونی بیخانمان میشوید یا عنقریب در خطر از دست دادن خانھ خود قرار 
محلی می تواند آن ھا را  اتوجود دارد کھ مقامھا محلی باید بھ شما کمک کند. انواع مختلف حمایت  اتمیگیرید، مقام

ارائھ دھد. بطور مثال، آنھا میتوانند بھ شما مشوره، مسکن عاجل (ایمرجنسی)، کمک برای دریافت مسکن طویل 
کھ بھ شما ارائھ می شود، بھ واجد شرایط  المدت و یا کمک کھ بتوانید در خانھ خود بمانید، فراھم نمایند. نوع کمک 

، و چھ باعث شد کھ شما بی خانھ شوید، یا خیر  بودن شما برای کمک، اینکھ آیا شما "نیازمند دارای اولویت" ھستید 
 بستگی دارد.

 اگر شما در خطر بیخانمانی ھستید، بھتر است ھر چھ زودتر با مقام محلی خود تماس بیگیرید.  

 

 
  

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-rent/how-to-rent-the-checklist-for-renting-in-england
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-rent/how-to-rent-the-checklist-for-renting-in-england
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 مراقبت ھای صحی: ۶
 

 بھ کدام خدمات دسترسی دارم؟   عاجل در شرایط 

تان   اگر برای شما یا یک عضو فامیل تان حادثھ یا مریضی جدی پیش آمد، باید بھ نزدیک ترین شفاخانھ محل زندگی
 و حوادث داشتھ باشد، مراجعھ نمایید، و این خدمت برای ھمھ رایگان است.   عاجل  کھ بخش 

بھ تماس شوید تا برای انتقال شما بھ شفاخانھ، امبوالنس بفرستد.   ۹۹۹  شمارهبسیار وخیم است، با  وضعیت شما اگر 
این خدمت رایگان بوده و صرف باید در واقعات ایمرجنسی مورد استفاده قرار بگیرد. اگر قادر ھستید، می توانید  

 مراجعھ نمایید.   شفاخانھ عاجل  خودتان ھم بھ بخش

 مراجعھ نکنید.  عاجل برای مشکالت صحی جزئی، بھ بخش 

شفاخانھ بھ حال ثابت برگردد، ممکن نیاز باشد تا مدتی را در بخش عاجل وقتی وضعیت جسمانی شما در بخش 
 تخصصی شفاخانھ سپری نمایید تا بھبود کامل حاصل نموده و بتوانید بھ منزل برگردید.  

ی ضرورت دارید ولی وضعیت طوری نیست کھ حیات شما بھ خطر اگر بصورت عاجل بھ کمک یا مشوره صح
 بھ تماس شوید.   NHS ۱۱۱  مواجھ باشد، میتوانید با شماره

ً معلومات کھ در ادامھ آمده، بھ خدمات مراقبت طبی انگلستان مربوط است،  برای ویلز، اسکاتلند و آیرلند شمالی   لطفا
 بھ ویب سایت ھای مربوطھ آن ھا مراجعھ نمایید.

 ) GP(  یعموم داکتر  کی – داکتر  کیثبت نام با 

ھا   GPمالقات خواھید کرد.   معموالً اولین داکتری است کھ شما  GPدر دسترسی بھ مراقبت ھای صحی در بریتانیا، 
الن و صحت روانی تعلیم  اس داکتران ماھری ھستند کھ در ھمھ بخش ھای طب عمومی ازقبیل صحت طفل، طب کالن

مًسولیت امراض طوالنی مدت مثل  معموالً دیده اند. نرس ھای کلینیک نیز دارای قابلیت مسلکی و ثبت شده اند کھ 
 کار می کنند. GPمثل فارمسیست و فزیوتراپیست نیز در کلینیک  دیابت، را دارند. دیگر متخصصین صحی 

کھ بنام   GPمحلی بھ شما کمک می کند تا با نزدیک ترین کلینیک  اتبا اینکھ حتی فعالً مریض ھم نیستید، مقام
 پرکتیس نیز یاد میشود، ثبت نام کنید.  

در بریتانیا، معلومات کسب کنید:    GPبا این آدرس می توانید راجع بھ طرز ثبت نام در یک کلینیک  
surgery/-gp-a-with-register-to-services/gps/how-https://www.nhs.uk/nhs   

ضرور است کھ نام، تاریخ تولد، آدرس و نمبر تلیفون خود را بھ مسئول مربوطھ بدھید. ، GPبرای ثبت نام با یک 
لد تان (مثل پاسپورت یا کارت ھویت  ممکن است از شما جویای سند ثبوت ھویت با نام و تاریخ تو GPکلینیک  

 شناختھ شده) و سند اثبات آدرس شما شوند. ولی، اگر این اسناد موجود نبود آنھا نمیتوانند از ثبت نام انکار نمایند.  

از طرف یک نرس انجام   معموالً بھتر است،  تقاضا معاینھ صحی نمایند. این معاینھ ،  GPبعد از ثبت نام با یک 
تھ حائز اھمیت است کھ حتی اگر مریض ھم نیستید، باید در این قرار مالقات حاضر شوید. اگر قصد  میشود. این نک

جدید ثبت نام نمایید. شما میتوانید صرف در   GPنقل مکان بھ شھر یا منطقھ دیگری از بریتانیا را دارید، باید با یک 
 ثبت باشید. GPیک  

 خدمات صحت روانی 

روانی از تشویش ھایی کھ ھمھ ما در زندگی روزمره داریم تا امراض جدی و دراز مدت می  گستره مشکالت صحت 
د. اضطراب، اختالل اضطراب بعد از حادثھ و افسردگی از جملھ رایج ترین مشکالت روانی ھستند. اگر بیش از  نباش

گذاشتھ، جھت مالقات با   چند ھفتھ است کھ احساس افسردگی دارید و یا اضطراب باالی زندگی روزمره شما تاثیر
 . نمایید داکتر اقدام 

https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/
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) مشوره ھایی در دسترس است کھ  health/-https://www.nhs.uk/mentalبا آدرس ( NHSدر ویب سایت  
ھمچنان جزئیاتی پیرامون سازمان ھای   NHSسایت  . ویب پیدا نمایید   تا احساس بھتر می تواند بھ شما کمک کند 

 را نیز شامل میشود کھ میتوانید برای دریافت کمک و مشوره با آنھا ارتباط بیگیرید.   حمایتی و شماره ھای تماس شان

 کنم؟  افتیمورد نظر خود را از دواخانھ در  یچگونھ دوا

نسخھ ای بنویسد. نسخھ خود را نزد دواخانھ یا  تان   برای  وادویھ بیگیرید شما شما بخواھد کھ  GPممکن است 
 فارمسیست ببرید. 

برای پیدا کردن دواخانھ ھای نزدیک محل زندگیتان، میتوانید بھ 
 ch/10Search/Pharmacy/LocationSear-http://www.nhs.uk/Serviceآدرس

 خود کمک بخواھید.  GPمراجعھ نمایید و یا از  

فارمسیست ھم میتواند برای تداوی امراض جزئی مثل سرماخوردگی یا سرفھ بھ شما مشوره رایگان بدھد. بعضی   
ھا بدست آورید، ولی برای دریافت آن باید   واخانھرا میتوانید بدون نسخھ از د  ،بشمول مسکن و ادویھ صرفھ ،ادویھ

 پول بپردازید. ممکن است برای ادویھ تجویز شده در نسخھ پول تادیھ نمایید. 

 )۱۹-دیکو(  کرونا روسیو

خود در آدرس  ۱۹-کوید ست. دولت بریتانیا در صفحھ مشوره  ا در حال حاضر بریتانیا درگیر ویروس ھمھ گیر کرونا
https://www.gov.uk/coronavirus   معلوماتی راجع بھ نحوه راپور عالیم و حمایت ھای الزم در زمان

قرنطین خانگی را در اختیارتان قرار میدھد. این صفحھ ھمچنان قوانین کھ باید در زمان ھمھ گیری کرونا مراعات 
مراعات نمودن نمایید را نیز در بردارد. از جملھ این قوانین تعداد اشخاصی کھ مجاز ھستند در کنارھم قرار بگیرند، 

فاصلھ اجتماعی، استفاده از ماسک در ھمھ اماکن عمومی میباشند. ھمچنان می توانید معلومات راجع بھ "مسیر" 
 نشان میدھد، بدست آورید.را رھایی از محدودیت ھای ملی را کھ احتمال تغییر قوانین کرونایی در ماه ھای آینده 

 است، باید طبق قوانین دولتی مدتی قرنطین شوید. "لیست سرخ"   جزاگر از کشوری بھ بریتانیا می آیید کھ 

 کرونا نیواکس  نمودن زرفیر

ثبت باشید،  GPھستید. در صورتیکھ در یک  NHSاز طریق   ۱۹-شما واجد شرایط دریافت رایگان واکسین کوید
واکسین کرونا را در این آدرس میتوانید پیدا نمایید:   برای  جزئیات نحوه گرفتن وقت

-vaccination/book-19/coronavirus-covid-k/conditions/coronavirushttps://www.nhs.u
vaccination/-coronavirus 

برای  این واکسین برای ھمھ کسانی کھ در بریتانیا زندگی می کنند عرضھ شده و بطور رایگان در دسترس خواھد بود. 
شبکھ کانون   ھ ھای محلی،. دواخاننیست NHSیا داشتن نمبر   GPدریافت واکسین ضرورت بھ ثبت نام 

  مکان ھای موقت و مودل ھای سیار پخش واکسین میتوانند بھ کسان)، PCNشبکھ مراقبت ھای اولیھ ( ،واکسیناسیون
 ندارند، کمک کنند.  GPفعالً    کھ تا

 دییتولد و مرگ را ثبت نما

 معلومات ارائھ میدھند. ویب سایت ھای دولتی ذیل در رابطھ با مراحل ثبت تولد یا مرگ عضو از فامیل 

birth-https://www.gov.uk/register 

dies-someone-https://www.gov.uk/when 

 خدمات و مراقبت ھای دوران حاملگی  

 تحت نظر یک قابلھ میگردد: خدمترخصت شدن خدمات دوران حاملگی شامل مراقبت ھا از شروع حاملگی الی 
قابلھ   ھفتھ بعد از تولد نیز طول بکشد. ۶ تا می تواند گاھی ولی  ختم می شود روز بعد از تولد نوزاد  ۱۰  معموالً  صحی

والدت و بعد از تولد، بطور کامل  زمان کھ مراقبت ھای ویژه  طی تمام دوران حاملگی،   ھا اطمنان حاصل مینمایند 
کمک ھای     در صورت لزوم  و ارائھ شود. بسیاری از این مراقبت ھا مستقیماً از طرف قابلھ ھا صورت می گیرند 

 نسایی و طبی دیگر را نیز ھمآھنگ مینمایند.  

https://www.nhs.uk/mental-health/
http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.gov.uk/register-birth
https://www.gov.uk/when-someone-dies
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یا قابلھ تماس بیگیرند. این نکتھ   GPتمام کسانیکھ در بریتانیا اقامت دارند باید بمجرد دانستن اینکھ حاملھ ھستند با 
تولد) و  یا قابلھ برود تا مراقبت ھای حاملگی (قبل از  GPحائز اھمیت است کھ مادر در سریعترین زمان ممکن نزد 

، والدت، تولد و دوره حملرا در رابطھ با  دارد دریافت کند.ھمھ معلوماتی احتیاجکھ برای والدت سالم  را معلوماتی
 .)NHS )www.nhs.uk–حاملگی : قابل دسترس میباشد نیاز دارید، در این آدرس  NHSخدمات حاملگی 

 رھنمود پیرامون تطبیق قواعد دریافت ھزینھ از بازدید  – عھ نمایید جھت کسب معلومات بیشتر بھ این آدرس مراج
 .  )e.gov.ukpublishing.servicکنندگان خارجی (

 الصحھ دندان  طب دندان / خدمات و حفظ

کھ یک خدمت عمومی بوده و نیاز بھ   NHSاگر در بریتانیا اقامت دارید، حق استفاده از خدمات حفظ الصحھ دندان 
بیماران یک   جز، مگر اینکھ رایگان نیست NHSحق اقامت ندارد، را خواھید داشت. خدمات حفظ الصحھ دندان 

گروپ دارای معافیت باشید، بنابراین ھر کس کھ در بریتانیا زندگی می کند، ھمانند دیگر شھروندان بریتانوی باید 
 مخارج الزم را بپردازد. 

 رایگان قابل تطبیق میباشد:  خدماتدر حاالت ذیل،  

 مصنوعی) رایگان استمعالجھ (مثل دور نمودن کوک ھا، توقف خونریزی در دھن، ترمیم دندان  •
 سال و در تحصیل تمام وقت است  ۱۹سال است، یا زیر  ۱۸شخص زیر  •
یا جواز معافیت حاملگی   MAT B1ماه گذشتھ والدت کرده است. جواز  ۱۲شخص حاملھ است و یا در  •

)MatEx (.در کلینیک دندان باید نشان داده شود 

 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf
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 : دسترسی بھ تعلیم  ۷
 

تعلیم و مراقبت اجتماعی اطفال درمسئولیت ھر یک از   موضوعات مربوط بھ تعلیم یک موضوع محول شده است، 
 کشورھای بریتانیا است.  

 مراقبت از طفل 

سالھ است، شما میتوانید چندین ساعت خدمات رایگان مراقبت از اطفال دریافت کنید.   ۴الی  ۲وقتی طفل شما از 
 خدمات ذیل درخواست دھید:ممکن است بتوانید برای 

سالھ کھ در انگلستان زندگی می کنند در دسترس بوده  ۴و  ۳برای ھمھ اطفال ساعتھ عمومی:  ۱۵استحقاق  •
 ندارد. آنھاوضعیت اقامت  ھو ارتباط ب

سالھ کھ محروم تلقی می شوند، در   ۲برای اطفال سالھ محروم:  ۲ساعتھ عمومی برای اطفال  ۱۵استحقاق  •
خانواده ھای واجد شرایط، والدین ھستند کھ دریافت کننده حمایت ھای دولتی مثل یونیورسل دسترس است.  

این،   عالوه براقل سطح تعیین شده پایین تر است.  حد از کریدیت یا تکس کریدیت ھستند و یا عواید شان 
 یط ھستند.  اند واجد شرا) EHCPاطفال کھ تحت مراقبت اند یا دارای پروگرام تعلیمی و مراقبت صحی (

  childcare-https://www.gov.uk/get برای کسب معلومات بیشتر بھ این آدرس مراجعھ نمایید:

 مکتب  

تعلیم  سالھ است، باید اطمینان حاصل نمایید کھ آنھا  ۱۶الی   ۵اگر در انگلستان سکونت دارید و طفلی دارید کھ بین 
 .  می رساند   یاریمحلی کھ از شما و فامیل شما حمایت می کند، در این راه شما را  اتتمام وقت دریافت میکنند. مقام

 تعلیم و تربیھ طفل شما میتواند در یکی از موارد ذیل صورت بگیرد: 

در یک مکتب کھ از طرف دولت تمویل گردیده است و از شما برای تعلیم و تربیھ طفل تان پول دریافت نمی  •
 کند؛  

برای تعلیم طفل تان از   معموالً در یک مکتب مستقل (معروف بھ مکتب خصوصی یا مکتب عمومی)، کھ  •
 شما پول می گیرد، یا 

 م و تربیھ دھید. می توانید تصمیم بگیرید کھ در خانھ بھ طفل خود تعلی •

در یک مکتب ابتدایی تعلیم تمام وقت دریافت می کنند، ولی این گزینھ را دارید کھ الی شروع  معموالً سالھ  ۴اطفال 
 سالگی طفل تان بصورت نیمھ وقت  بھ مکتب برود.   ۵دوره تعلیمی بعد از 

سالگی بھ مکتب برود. بعضی از   ۵از   تان از شروع دوره تعلیمی بعد  بھ جای آن میتوانید درخواست بدھید تا طفل
سالھ نیز تعلیم می دھند. این اشخاص جوان ھمچنان میتوانند برای شامل شدن بھ  ۱۸الی  ۱۶مکاتب بھ اشخاص جوان 
سالھ تعلیم می دھند) یا کالج ھای تحصیالت بیشتر کھ   ۱۹الی  ۱۶بھ اشخاص جوان  معموالً کالج ھای فورم ششم (کھ 

 از آن تعلیم می دھند، درخواست بدھند.  ترو اضافھ سالھ   ۱۶بھ اشخاص 

    تان طفل یانتخاب مکتب مناسب برا

 تماس بیگیرید تا موارد ذیل را دریافت کنید: خود  محلی کونسل بااگر در انگلستان زندگی می کنید 

 مکاتب دولتی در محل زندگی شما •
 در مکاتب مورد نظر شما  پذیرش  معیار •

 

ضمیمھ الف  و  اینجا در این ما معلومات مورد ضرورت برای آشنایی والدین با سیستم پذیرش در مکاتب انگلیسی را
 ارائھ نموده ایم. این بستھ

انگلستان داخل بریتانیا میگردند  بھ ما راجع بھ حقوق اطفال اتباع خارجی کھ بھ مقصد دسترسی بھ یک مکتب 
 ، فراھم نموده ایم. در اینجا  را معلوماتی

https://www.gov.uk/get-childcare
https://www.gov.uk/find-your-local-council
https://www.gov.uk/schools-admissions/admissions-criteria
https://www.gov.uk/schools-admissions
https://www.gov.uk/schools-admissions
https://www.gov.uk/schools-admissions
https://www.gov.uk/guidance/schools-admissions-applications-from-overseas-children
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اگر در کشورھای اسکاتلند و ویلز زندگی می کنید، دو لینک ارائھ شده در فوق، لینک ویب سایت ھای این کشورھا را  
 نیز ارائھ مینماید. 

انتخاب مکتب مناسب در ادامھ آورده شده است. احتمال زیاد وجود دارد زمانیکھ وارد انگلستان  بارهدر جزئیات بیشتر 
سال قرار خواھد گرفت، بنابراین توجھ زیادی بھ این بخش از رھنمود -می شوید، درخواست شما تحت پروسھ میان

 داشتھ باشید. 

 شتریب التیتحص

میگردد (در  ،تعلیمات ثانوی  کھ بخشی از تحصیالت عالی نباشد شامل ھر نوع تحصیل بعد از ) FEتحصیالت بیشتر(
 صورتیکھ منحیث بخشی از تحصیل دوره لیسانس یا ماستری نباشد). 

سالھ، مشروط بر اینست کھ فرد حق اقامت در بریتانیا را در  ۱۹الی  ۱۶واجد شرایط بودن برای تمویل اشخاص 
مطابقت با قواعد مھاجرت کھ از طرف وزارت داخلھ معین گردیده، داشتھ باشد. مکتب یا موسسھ تعلیم بیشتر شما  

 میسازید یا خیر، بھ شما کمک نمایند.  برآورده را خواھد توانست در بررسی اینکھ شما نیازمندی اقامت 

 مراجعھ نمایید. اینجاجھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ دروس تعلیم بیشتر و تمویل، بھ این 

  اینجاسالھ بھ این  ۱۹الی  ۱۴جھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ دروس و قابلیت ھای مسلکی برای اشخاص 
 مراجعھ نمایید.  

 ) نتسشپی (اپر ی کارآموز

کارآموزی یک وظیفھ واقعی است کھ می توانید یاد بگیرید، تجربھ کسب کنید و معاش دریافت نمایید. شما یک مامور  
ھستید. در ختم دوره کارآموزی، شما مھارت ھای الزم و دانش کافی برای وظیفھ  با قرارداد استخدام و حق رخصتی 

 مورد نظرتان را خواھید داشت.

نظر بھ نوع کارآموزی کھ شما انتخاب مینمایید، سطح کارآموزی و تجارب گذشتھ، تکمیل دوره کارآموزی شما می  
شما  مرجع استخدام کنندهھای مالی دولت و تواند از یک الی شش سال را در بر گیرد. بودجھ آن از طرف کمک 

 تامین میشود. 

معیارات واجد شرایط   ، نیازمندی قواعد تمویل  در صورتیکھ اجازه زندگی و کار در بریتانیا را دارید و طبق شرح
 ید، شما برای کارآموزی تمویل شده واجد شرایط خواھید بود. بودن اقامت را برآورده میساز

 برای کارآموز شدن، شما باید: 

 سالھ یا باالتر باشد  ۱۶ •
 از قبل در تعلیم تمام وقت نباشید  •
 در انگلستان زندگی کنید  •

ھید، می  حرفھ خاصی را شروع کنید، آن را تغییر دھید یا مھارت وظیفھ فعلی خود را افزایش د  در صورتیکھ بخواھید 
توانید دوره کارآموزی را شروع کنید. شما میتوانید از قبل قابلیت مسلکی مانند درجھ تحصیلی داشتھ باشید و با اینحال  

 ھم دوره کارآموزی را شروع کنید.

ً اگر در انگلستان زندگی نمی کنید،   . نمایید را مشاھده  ویلزو  اسکاتلند طرح ھای کارآموزی در لطفا

جھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ دوره کارآموزی بھ آدرس ذیل مراجعھ نمایید:  
https://www.apprenticeships.gov.uk  

 ترانسپورت مکتب  

ھای  ممکن است اطفال شما ترانسپورت رایگان الی مکتب دریافت نمایند و این بھ فاصلھ پیاده روی، نیازمندی
 خاص کھ آنھا دارند و مصونیت پیاده روی بستگی دارد.

https://www.gov.uk/further-education-courses
https://www.gov.uk/courses-qualifications
https://www.gov.uk/guidance/apprenticeship-funding-rules
https://www.apprenticeships.scot/
https://gov.wales/apprenticeships-genius-decision
https://www.apprenticeships.gov.uk/
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سال واجد شرایط ترانسپورت رایگان بھ مکتب ھستند، البتھ اگر آنھا بھ نزدیک ترین مکتب   ۱۶الی  ۵ھمھ اطفال بین  
 مناسب محل زندگی خود بروند و:

 سال باشد   ۸ سن  میل باشد و طفل زیر ۲فاصلھ خانھ الی مکتب حد اقل   •

 از آن باشد سالھ و باالتر  ۸میل باشد و طفل  ۳فاصلھ خانھ الی مکتب حد اقل   •

 برای اطفال فامیل ھای کم عاید امتیازات دیگر ترانسپورت رایگان الی مکتب نیز وجود دارد. 

 از شورای محلی تان دریافت نمایید.  مکتب بھ رایگان  ترانسپورتمعلومات بیشتر را راجع بھ 

 ) SENDھای خاص تعلیمی دارند ( ھ معلولیت و نیازمندیاطفال و جوانانیک

را شناسایی و رفع کنند. ھمھ   SENDمکاتب و کالج ھای عمومی انگلستان نیازمندیھای اطفال   کھ تمام  توقع میرود 
ھماھنگ کننده نیازمندیھای خاص تعلیمی) ھستند کھ نقشی اساسی را در حمایت از  (  SENCoمکاتب دارای یک 

ندیھای خاص تعلیمی را  . ضمن این، ھمھ مکاتب راپور معلومات نیازمنماید و فامیل ھایشان ایفا می  SENDاطفال 
را کھ یک مکتب در رابطھ با نیازمندیھای   در ویب سایت مکتب نشر می کنند تا فامیل ھا بتوانند نوع کمک ھای 

 دارد  خاص تعلیمی ارائھ می دھد بھ خوبی دریابند. مکاتب نمیتوانند از پذیرش طفل کھ نیازمندیھای خاص تعلیمی
 . نمایند انکار 

ی یک طفل پیچیده تر باشد و بالطبع از چیزی کھ مکاتب معمولی ارائھ می دھند بھ حمایت  اگر نیازمندیھای تعلیم
د کھ می توانند خدمات متناسب با نیازمندیھای  نبیشتری ضرورت داشتھ باشند، در ھر منطقھ مکاتب استثنایی وجود دار

قھ آنھا نیازمندیھای خاص تعلیمی و یا  طفل را ارائھ دھند. مقامات محلی وظیفھ دارند کھ اطفال و جوانانی کھ در منط
معلولیتی دارند را شناسایی کنند. بھ حیث بخشی از این وظیفھ، انتظار داریم کھ مقامات محلی نسبت بھ ورود کسان کھ  
ممکن است بھ حمایت ضرورت داشتھ باشند، عکس العمل مناسب نشان دھند و مشوره و معلومات الزم را در رابطھ  

آفر یا "امکانات محلی" را  وکل لشان بھ بھترین شکل ممکن بھ فامیل آنھا بدھند. ھر مقام  یاتبا طرز رفع ضرور
 منتشر میکند کھ معلومات کامل راجع بھ مجموعھ خدمات تخصصی در محل را ارائھ می دھد.

 ساالن  کالن میتعل و شتریب التیتحص

سالھ را برآورده سازید، شما   ۳معیار اقامت عادی کھ شما معیارات نشر شده واجد شرایط بودن بشمول  در صورت
ساالن   برای دسترسی بھ تعلیم و آموزش بیشتر بشمول کورس ھای لسان انگلیسی کھ از طریق بودیجھ تعلیم کالن

)AEB ( تمویل میگردد واجد شرایط ھستید. قوانین تمویلAEB  معیارات عمومی شایستگی و اقامت را واضح
rules-funding-aeb-budget-education-https://www.gov.uk/guidance/adult-2020-میسازد: 
2021 -to   

 ً از طرف    فیصد  ۵۰(حدود   تعلیم و آموزش عملی نظر بھ سن، تحصیالت قبلی و شرایط شخص میتواند کالً یا قسما
 دولت) تمویل گردد.

ً جھت کسب معلومات بیشتر  مھارت خود را  تماس بیگیرید یا بھ این ویب سایت مراجعھ نمایید: شورای محلیبا  لطفا
   .در لسان انگلیسی، ریاضی و تکنالوجی معلوماتی بھبود ببخشید

 –اخت پول ھستید، کورس ھای لسان انگلیسی خصوصی از طریق بریتش کونسل قابل دسترس است اگر مایل بھ پرد 
   بریتش کونسل انگلیسی بیآموزید | 

یی شما در لسان انگلیسی از طریق یک امتحان لسان انگلیسی مصون در این معلومات بیشتر راجع بھ اثبات توانا
language-english-your-https://www.gov.uk/guidance/prove-آدرس قابل دسترس است: 

selt-test-language-english-secure-a-with-abilities  

 تحصیالت عالی 

 عالی را جستجو نمایید و برای شمولیت درخواست بدھید.می توانید از طریق انترنت کورس ھای تحصیالت 

https://www.gov.uk/help-home-school-transport
https://www.gov.uk/guidance/adult-education-budget-aeb-funding-rules-2020-to-2021
https://www.gov.uk/guidance/adult-education-budget-aeb-funding-rules-2020-to-2021
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Ffind-local-council&data=04%7C01%7CFreddy.Crawford%40communities.gov.uk%7C3262c7b710b04da2232e08d91b8da97b%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637571117507981441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MgI%2BMb8E0gKdLUufpFxtkJFCi%2FZ23%2FFRjLyxOVbYZk8%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fimprove-english-maths-it-skills&data=04%7C01%7CFreddy.Crawford%40communities.gov.uk%7C3262c7b710b04da2232e08d91b8da97b%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637571117507991400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ow1Ne%2B%2B8MMG2T36mlXuXX4dgIieYfLHDREAiSWdaVK8%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fimprove-english-maths-it-skills&data=04%7C01%7CFreddy.Crawford%40communities.gov.uk%7C3262c7b710b04da2232e08d91b8da97b%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637571117507991400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ow1Ne%2B%2B8MMG2T36mlXuXX4dgIieYfLHDREAiSWdaVK8%3D&reserved=0
https://www.britishcouncil.org/english
https://www.britishcouncil.org/english
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fguidance%2Fprove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt&data=04%7C01%7CCharlotte.Henniker-Gotley%40homeoffice.gov.uk%7C87097b0f096b4054d85308d8fb5b2ffd%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637535716346148607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gOZuYZyDiIZcysh0iotMk13UMT9JV7tSw8MEpkZCtLk%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fguidance%2Fprove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt&data=04%7C01%7CCharlotte.Henniker-Gotley%40homeoffice.gov.uk%7C87097b0f096b4054d85308d8fb5b2ffd%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637535716346148607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gOZuYZyDiIZcysh0iotMk13UMT9JV7tSw8MEpkZCtLk%3D&reserved=0
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سال و باالتر باشد. این کورس ھا   ۱۸برای اشتراک در یک کورس تحصیالت عالی الزم است کھ سنتان   معموالً 
 در مراکز ذیل تدریس میشوند: معموالً 
 ھا  دانشگاه •
 کالج ھا •
 موسسات تخصصی مثل موسسھ ھنری یا کالج ھای زراعت  •

 الت عالی شامل ذیل میشوند:اسناد تحصی
 دیپلوم ھا •
 سند لیسانس •
 سند درجھ تحصیلی بنیادی  •
 سند تحصیالت فوق لیسانس  •

نمایند، بنابراین در صورت داشتن سوال،   ھای خودشان را خود کنترول می پوھنتون ھا پالیسی ھا پذیرش و نیازمندی
 بیگیرید. با موسسھ تحصیالت عالی مورد نظرتان بطور مستقیم تماس 

طبق قوانین فعلی، شما جھت تادیھ فیس ھنوز ھم محصل خارجی محسوب می شوید، الی زمانیکھ مسیر سکونت دائمی  
 را تکمیل و اوراق اقامت نامعین را دریافت نمایید.  

ختھ  برای اینکھ شخص واجد شرایط تادیھ فیس محصل داخلی در بریتانیا شود، باید وضعیت اقامت دائمی یا ارتباط شنا
ھای مرتبط با اقامت عادی در بریتانیا ھم وجود دارند. مشروط بھ برآورده ساختن  شده با بریتانیا داشتھ باشد. نیازمندی

نیازمندیھای واجد شرایط شدن، زمانیکھ شما وضعیت استقرار در بریتانیا را بدست آوردید، واجد شرایط برای تادیھ  
 ھم قابل تطبیق است.  شما مھ وابستگانفیس داخلی خواھید شد. این قانون برای ھ

تحصیل در بریتانیا |  پیرامون گزینھ ھای تحصیل در بریتانیا و پروسھ درخواست تحصیل از طریق   بیشتر معلومات 
 . قابل دسترس است بریتش کونسل

 تحصیلی اسناد 

شناختھ میشد) بھ نمایندگی از دولت  UK NARICکھ قبالً بنام  UK ENICمرکز معلومات شبکھ اروپایی بریتانیا (
 افغانستان، مشوره تخصصی می دھد.  اسناد تحصیلیبین المللی، بشمول   تحصیلی بریتانیا در رابطھ با مقایسھ اسناد 

UK ENIC خارجی را درک و  تحصیلی افراد کمک میکند تا اسناد  در بریتانیا بھ پوھنتون ھا، کالج ھا و ھمچنان
صادر گردیده معلومات تفصیلی مقایسوی را ارائھ مینماید.   UK ENICبپذیرند. بیانیھ ھای قابلیت مقایسھ کھ ذریعھ 

شامل اسناد جزئی و یا ناقص قابلیت ھای مسلکی می شود تا مکاتب و کالج  UK ENICمشوره ارائھ شده از طرف 
سالھ ھا و پذیرش برای تحصیالت   ۱۹الی  ۱۶معافیت مالی)، A levelدر رابطھ با شمولیت در صنف سیزده ( ھا را 

 عالی رھنمایی و کمک کند.  

ً جھت کسب معلومات بیشتر   بھ تماس شوید. info@enic.org.uk ا و یا ب www.enic.org.ukبھ آدرس  لطفا

 افغان  نیمعلم

را در این کشور  ) QTCمعلمین افغان میتوانند با تکمیل دوره معتبر تربیھ معلم در انگلستان، سند معلم واجد شرایط (
بھ دست آورند. از سوی دیگر، معلمین با تجربھ افغان دارای درجھ تحصیلی میتوانند صرف مسیر ارزیابی را تکمیل  

این آدرس موجود است:   در رابطھ با این موضوع، در بیشترنمایند. معلومات 
https://getintoteaching.education.gov.uk/   

ھم میتوانند در اکادمی ھا یا مکاتب رایگان تدریس کنند. معلمین خارجی، از جملھ کسانی کھ در   QTCمعلمین بدون 
اکثر برای مدت چھار سال در مکاتب کنترول شده   حد ، QTCدند، میتوانند بدون سند کشور افغانستان واجد شرایط بو 

 تدریس کنند. 

 ۱۷۰۰۰پست ھای خالی تدریس، یک خدمت رسمی کاریابی از طرف وزارت معارف است و از طرف 
مکتب مورد استفاده قرار می گیرد تا معلمین مورد ضرورت خود را استخدام کنند. در این خدمت میتوانید  

https://www.britishcouncil.hk/en/study-uk
https://www.britishcouncil.hk/en/study-uk
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.enic.org.uk%2F&data=04%7C01%7CChris.Turner%40communities.gov.uk%7C197d6f520b0d4c81508208d8ea264647%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637516798003777453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=96pUch11pz%2BrcPVfEmGHdN%2F10uo7NR8qzAoCMbDBJfA%3D&reserved=0
https://getintoteaching.education.gov.uk/


 

30 
 

 

زنگ ھشدار   دنبال وظیفھ در یک مکتب یا موسسھ تعلیمی باشید، وظیفھ ھای مورد نظر را ذخیره کنید و یا
تنظیم کنید. جھت دسترسی بھ خدمت پست خالی تدریس میتوانید بھ این آدرس مراجعھ نمایید: 

vacancies.service.gov.uk/-https://teaching 

 

  

https://teaching-vacancies.service.gov.uk/
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 : حقوق قانونی و مسئولیت ھا  ۹
 

 حقوق و آزادی ھا  

بنیادی و آزادی ھای یکسانی اند کھ تحت محافظت قانون قرار دارند. این   یھر شخص در بریتانیا دارای حقوق بشر
 ست. بطور مثال:  ا زیربنای طرز زندگی مردم در بریتانیا

 ھمھ اشخاص حق اختیار دارند. •
 بھ جا آورند.ھمھ اشخاص آزادی فکر داشتھ و حق دارند کھ احکام دینی خود را  •

البتھ بھ حیث احکام دینی، اشتراک در فعالیت ھاییکھ قانون بریتانیا را زیر پا می گذارند، غیر قانونی خواھد بود. 
 تبعیض و آزار و اذیت اشخاص بھ خاطر دین و مذھب آن ھا، غیر قانونی است.  

  ایتانیھا در بر  تیارزش ھا و مسئول

شده در قانون، از ھمھ اشخاص کھ در بریتانیا زندگی، و یا از اینجا دیدن می  بر بنیاد حقوق و آزادی ھای محافظت 
 کنند، انتظار می رود کھ بھ مجموعھ ای از ارزش ھا و مسئولیت ھای مشترک، پابند باشند:  

 احترام و پیروی از قانون   •
 احترام بھ حقوق دیگران، از جملھ حق بیان نظریات خودشان  •
 رفتار منصفانھ با دیگران  •

 ازدواج  

بین ازدواج مدنی و ازدواج دینی تفاوت ھایی وجود دارد. ازدواج ھای دینی تا وقتی ثبت نشده باشند، قانونی نیستند.  
کھ قصد انجام چنین ازدواج ھایی دارند، باید بعضی از ازدواج ھای دینی در بریتانیا قانونی نیستند و زوج ھایی 

بصورت مدنی ھم ازدواج خود را ثبت کنند. جھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ شروط الزم برای ثبت قانونی  
ازدواج در انگلستان و ویلز بھ این آدرس مراجعھ نمایید:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/347609/357c_V3.pdf 

سال، ضرورت بھ   ۱۸ی ال ۱۶سال می باشد. برای ثبت ازدواج زوج ھای بین  ۱۶حداقل سن ازدواج در بریتانیا  
 رضایت خط والدین است.  

قانونی و پذیرفتھ شده است. قانون از ھمھ    کامالً در کشور انگلستان، ازدواج زن و مرد، دو زن با ھم و دو مرد باھم، 
 این ازدواج ھا حمایت و حفاظت می کند.  

 صورت بگیرد.  جانبازدواج باید با رضایت کامل ھر دو 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/347609/357c_V3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/347609/357c_V3.pdf
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 تبعیض آمیز : رفتار ۱۰
 

 در بریتانیا رفتار متفاوت با دیگران بھ خاطر جنسیت، نژاد، دین، سن، معلولیت یا گرایش جنسی غیر قانونی است.  

شان   نژادپرستی در بریتانیا غیر قابل قبول است. صدمھ رساندن، تعرض و آزار و اذیت کالمی اشخاص بھ خاطر نژاد 
جدی است. دامن زدن بھ تنفر نژادی نیز بر خالف قانون است. تبعیض   ، یک جرم دلیلشان بھ این  و تخریب اموال

نژاد، قومیت و کشور زادگاھش غیر قابل قبول است. در زمان ثبت درخواست  دلیلقائل شدن نسبت بھ یک شخص بھ 
یا خرید از یک فروشگاه، نباید بھ خاطر نژادتان ) NHSکار، جستجو برای خانھ، استفاده از خدمات صحت عامھ (

 .متحمل شوید رفتار متفاوتی را 

(یعنی زمانی کھ مردم راجع بھ نژاد یا کشور  در محل کار، مکتب یا اماکن عمومی نباید آزار نژادی را تجربھ کنید 
 تان نظراتی می دھند کھ از نظرتان توھین آمیز یا ناراحت کننده باشد).   زادگاه

و اذیت نژادی قرار می گیرد، بھ پولیس راپور دھید. کوشش نکنید کھ   ر اگر شما یا شخصی از دوستان تان مورد آزا
 مقابلھ کنید.   پرست  خودتان با نژادپرستی یا اشخاص نژاد 

 ارتکاب جرم   یقربان

کھ بریتانیا را بھ حیث خانھ خود انتخاب نموده و ھمراه با فامیل خود بھ اینجا   کارمندان افغان  اطمینان داریم کھ از 
 نقل مکان مینمایند، بھ خوبی استقبال خواھد شد و خواھند توانست در جامعھ مدغم شوند.

 
غیر قابل قبول بوده و نباید تحمل شود و کسانی   کامالً تعرض بھ دیگران بھ خاطر نژاد یا خصوصیات شخصیت شان 

یا   ۱۰۱ھای  شمارهرا کھ از جرایم نفرت محور رنج می برند یا تھدید جدی می شوند، تشویق میکنیم تا با تماس با 
این چنین موارد را  it.org.uk-http://www.report ، و یا بصورت انترنتی با آدرسعاجلدر وضعیت  ۹۹۹

 باید بتوانند بدون ترس و آزار زندگی کنند.  راپور بدھند. مردم
 

معلومات بیشتر پیرامون اطمینان خاطر بیشتر قربانی ھای جرایم نفرت محور در این آدرس قابل دسترسی است:  
it.org.uk/covid_19_and_racis_hate_crime-https://www.report  

 
اگر قربانی جرمی ھستید، می توانید در آدرس ذیل در رابطھ با حمایت ھای ارائھ شده معلومات کسب کنید:  

crime-of-victim-a-as-support-https://www.gov.uk/get   
 

  

http://www.report-it.org.uk/
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.report-it.org.uk%2Fcovid_19_and_racis_hate_crime&data=04%7C01%7CAsma.Mouden%40communities.gov.uk%7C0a8aff21fbdc4451f2c408d8e4a11916%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637510727840051788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6yi9%2FR0lAPSG%2BacbOCQSlaqiZxlo5B8u304WKLpKN%2B8%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fget-support-as-a-victim-of-crime&data=04%7C01%7CAsma.Mouden%40communities.gov.uk%7C0a8aff21fbdc4451f2c408d8e4a11916%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637510727840041832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0nIatmFK81EN%2B04y3LeBQcJARcyeEluK7B%2B0KsY%2FzMo%3D&reserved=0
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 ضمیمھ الف: خرید خانھ برای خود
 

دانستن سطح انتظارات و طرز انجام پروسھ خرید خانھ بسیار حیاتی است. قبل از اینکھ شروع بھ جستجوی خانھ جدید 
در می توانید خرج کنید. اغلب خریداران برای خرید خانھ ضرورت بھ قرضھ  نمایید، باید بدانید کھ برای خرید خانھ چق

 دارند و برای گرفتن قرضھ مناسب باید خوب جستجو نمایید.  

انواع مختلفی از قرضھ ھا (مورگیج) وجود دارند. ویب سایت ھای مقایسھ قیمت می توانند در درک انواع قرضھ ھای  
دسترس بھ شما کمک کنند یا می توانید با یک مامور قرضھ صحبت نمایید تا مشوره اختصاصی برای اخذ قرضھ  قابل 

یید). اگر شرایط غیر معمولی دارید (بطورمثال اگر وظیفھ آزاد بگیرید (البتھ برای چنین خدماتی باید مبلغی را تادیھ نما
د نچنین عواملی می توان  زیرااعتبار شما پایین است)، گرفتن مشوره اختصاصی میتواند موثر باشد،  میزاندارید یا 

  انواع قرضھ ھای در دسترس را محدود سازد. ھمچنان بسیاری از قرضھ دھندگان مشاورین قرضھ مسکن اختصاصی
 خودشان را دارند کھ می توانند در رابطھ با قرضھ ھای خودشان، مشوره بدھند.

دریافت نمایید. این یک بیان   (مورگیج) قبل از اینکھ شروع بھ دیدن از جایداد ھا کنید، باید اصوالً یک فیصلھ ِگروی 
ائھ مینماید. این سند حاکی از  کتبی از جانب قرضھ دھنده است و تخمین مقدار پولی را کھ می توانید قرض بگیرید ار

بودیجھ شما بوده و بھ فروشندگان نشان می دھد کھ شما در رابطھ بھ خرید خانھ جدی ھستید. دریافت فیصلھ اصولی 
از یک قرضھ دھنده بھ این معنا نیست کھ شما مجبور ھستید از ایشان پول قرض بگیرید. البتھ، بھ حیث بخشی از  

ندگان در مورد اعتبار شما تحقیق انجام خواھند داد. بعضی از قرضھ دھندگان تحقیق  فیصلھ اصولی، اکثر قرضھ دھ
انجام خواھند  بیشتر اعتبار شما را متاثر نخواھد ساخت. قرضھ دھندگان دیگر تحقیق  میزانابتدایی انجام می دھند کھ 

دگان کدام نوع تحقیق را انجام میدھند، اعتبار شما را متاثر بسازد. باید دریابید کھ کھ  قرضھ دھن  میزانداد کھ ممکن 
 اعتبار شما بگذارد.  روی میزانتحقیقات بیش از حد ممکن تاثیری منفی  چون

آژانس ھای امالک، وکال و قرضھ دھندگان طبق قانون موظف ھستند کھ برای جلوگیری از پولشویی، ھویت شما را  
خواھد بود کھ اسناد اثبات ھویت یا آدرس محل زندگی و   بررسی کنند. در چندین مرحلھ در طول تکمیل معاملھ، الزم 

معلومات مربوط بھ منابع مالی خود را ارائھ دھید. از جملھ این اسناد می توان بھ رسید فروش جایداد دیگر، پس  
ای  اندازھا، ارثیھ و ھدایای مالی از فامیل یا دوستان اشاره نمود. بررسی این معلومات شروط الزم و قانونی است بر

 حفاظت از معاملھ، و عدم ارائھ اسناد ھویتی می تواند سرعت پروسھ خرید جایداد را کاھش دھد.

 آماده نمودن اسناد مورد ضرورت قبل از شروع پروسھ و اطمینان از آمادگی کامل این اسناد، موثر خواھد بود: 

 رانندگی  جوازپاسپورت،  – اثبات ھویت  •
ماه گذشتھ  ۳(کھ طی  حساب بانکی یا کارت اعتباری، بل آب یا برقرانندگی، صورت  جواز  –اثبات آدرس  •

 صادر شده باشد) بل تلیفون موبایل سند معتبری برای اثبات آدرس نیست. 
، مرجع استخدام کنندهاز  P60ماه اخیر، فورم   ۳از جملھ صورت حساب معاشات  –اثبات منابع مالی  •

صورت حساب مالیاتی، و اسناد دیگر در صورت اشتغال آزاد. معلومات مزید راجع بھ اسناد مورد ضرورت 
 قابل دسترس است.) Money Advice Serviceدر ویب سایت خدمات مشورتی پولی ( 

دم جستجوی خانھ را از ویب سایت ھای مربوطھ یا رھنماھای معامالت محلی شروع می کنند. بسیاری از  بیشتر مر
تشخیص دھد کھ آن جایداد مناسب او راحت ترمجازی برخوردار ھستند تا خریدار  بتواند  سیر رھنماھا، از قابلیت 

ارد. برای انتخاب خانھ درست باید البتھ برای بررسی دقیق تر امکان مشاھده حضوری ھم وجود د  .است یا خیر 
معیارات مختلفی مثل تعداد اتاق ھای خواب، موقیعت،امکانات ترانسپورتی، مکاتب محلی و نوساز یا دست دوم بودن  
خانھ را مد نظر قرار دھید. جایداد ھای نوساز بھ خاطر پاکی و کم مصرف بودن، می توانند رضایت بخش و مناسب  

دست دو، گران تر   لیاشید کھ ممکن است قیمت آن ھا نسبت بھ خانھ دارای اندازه یکسان وباشند ولی توجھ داشتھ ب
 باشد.

است یا  ) leaseholdدر زمان خرید یک جایداد، این نکتھ بسیار پر اھمیت است کھ بدانید آن ملکیت استیجاری (
د و زمین ھستید. مالکیت  دارد. مالکیت مطلق یعنی شما بصورت کامل صاحب جایدا) freeholdمالکیت مطلق ( 

استیجاری یعنی شما بھ مدت چند سالی صاحب جایداد ھستید. شما حق دارید کھ در آن جایداد زندگی کنید، ولی باید  
بھ این معناست کھ در ایجاد ھرگونھ تغییرات   معموالً خط ذکر شده، پیروی نمایید، کھ   از ھمھ قوانینی کھ در قرارداد 
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ت دارید. ھمچنان ممکن است کھ ضرورت باشد در طول مدت کرایھٴ آن، مبلغ کرایھ و  در جایداد متذکره محدودی
استیجاری ھستند ولی خانھ   معموالً مصرف خدمات مختلفی را بھ کرایھ دھندهٴ جایداد تادیھ نمایید. واحد ھای آپارتمانی 

خواھد شد، ولی بھتر است قبالً  خط مشخص  ھای ویالیی ھم می توانند استیجاری باشند. طول مدت کرایھ در قرارداد 
و بعد از کسب معلومات الزم،  باقی است  از رھنمای معامالت بپرسید کھ چقدر از وقت معینھٴ ختم مدت کرایھ 

پیشنھاد خود را ارائھ دھید. ھر اندازه طول مدت کرایھ کمتر باشد، ارزش جایداد ھم از آن متاثر میگیردد، 
 ً ال باشد. بسیاری از قرضھ دھندگان عالقھ ای بھ ارائھ قرضھ برای جایدادی س ۸۰وقتی طول آن کمتر از  مخصوصا

سال است، ندارند. رھنمای موجود در این آدرس، نکات بیشتری پیرامون خرید   ۸۰کھ طول مدت کرایھ آن کمتر از 
یک خانھ با مالکیت استیجاری در اختیارتان خواھد گذاشت:  

lease-to-https://www.gov.uk/government/publications/how . 

وقتی خانھ ای پیدا نمودید کھ مناسب سلیقھ و شرایط شماست، برای خرید آن باید پیشنھادی را بھ فروشنده ارائھ دھید. 
آماده نیستید ، نباید برای ارائھ پیشنھاد تحت فشار قرار بگیرید. برای   کامالً ست و الی زمانیکھ  این تصمیم بزرگی ا

 موثر است.   معموالً یا خیر، بررسی دوباره آن ست  ااینکھ بھ درستی تصمیم بگیرید کھ یک خانھ مناسب شما 

این قیمت تنھا نقطھ   چونیشنھاد کنید، الزم نیست کھ برای خرید یک جایداد، قیمتی کھ فروشنده درخواست نموده را پ
شروع مذاکرات بین دو طرف است و شما می توانید پیشنھادی باالتر یا پایان تر از آن بدھید. طبق قانون، رھنمای  
  معامالت موظف است کھ ھمھ پیشنھادات ارائھ شده را بھ فروشنده ارائھ دھد و فروشنده ھم مجبور نیست کھ صرف

 شنھادی را قبول کند. نظر از قیمت، ھر پی

وقتی قیمتی را پیشنھاد کردید کھ از جانب فروشنده مورد قبول واقع شد، بھ یک نماینده قانونی ضرورت خواھید داشت  
کھ در اجرای بررسی ھای قانونی و تکمیل پروسھ قانونی انتقال مالکیت جایداد جدید شما، نقشی اساسی و مھم ایفا می  

قانونی را بھ رھنمای معامالت معرفی نمایید و از رھنمای معامالت خود ورق تفاھنامھ را   کند. بھتر است این نماینده
واقع پیشنھاد کتبی شما است. ھمچنان الزم است کھ فورم درخواستی قرضھ مسکن با قرضھ دھنده مورد  بگیرید کھ در 

بھ نیابت از شما این کار را خواھند  نظرتان را تکمیل نمایید، البتھ اگر یک مامور قرضھ استخدام نموده اید، ایشان 
کرد. قبل از تکمیل قرارداد، جداً توصیھ می شود کھ جایداد مورد نظرتان را سروی نمایید. این کار شما را از  

 ترمیمات کوچک و بزرگ کھ فوراً یا در آینده بھ آن نیاز خواھد بود باخبر میسازد.  

  بھ ھم هفتھ شد، از طریق نماینده قانونی خود مطمئن شوید کھ فروشند چند روز بعد از اینکھ قیمت پیشنھادی شما پذیر 
نماینده قانونی خود ھدایت داده و پروسھ خرید در حال پیشرفت است. خرید خانھ میتواند یک پروسھٴ طوالنی باشد، با  

. پروسھ فروش اینکھ زمانبندی ھا متفاوت است ولی بطور معمول این پروسھ حدود دوازده ھفتھ را در بر می گیرد 
 د. ن، یعنی چندین معاملھ بصورت ھمزمان تکمیل می شود گیربصورت زنجیره ای صورت می  معموالً جایداد 

پشنھاد شفاھی، الی زمانیکھ قرارداد تبادلھ میگردد، میتواند ھر زمانی مورد مذاکره مجدد قرار گیرد، ولی قبل از 
این کار را انجام دھید کھ یک تغییر منصفانھ باشد، بطورمثال در  مذاکره مجدد باید با دقت فکر کنید و تنھا زمانی 

صورتیکھ سروی خانھ مشکالت اساسی را شناسایی نماید. تالش ھا برای مذاکره مجدد برای قیمت در نزدیکی تکمیل  
 معاملھ، ممکن است باعث تاخیر در پروسھ و حتی لغو معاملھ گردد.

ھ نمودید و مبلغ پیشکی را تادیھ نمودید، شما وارد یک تعھد قانونی شده اید کھ آن  وقتی قرارداد خود را با فروشنده تبادل
جایداد را خریداری کنید. اگر بعد از تبادلھ قراردادھا، قصد خروج از این تعھد را داشتید، ممکن است پیشکی خود را  

ان تبادلھ قراردادھا، ھمچنان  از دست بدھید و ممکن برای خسارت ھای دیگر بھ فروشنده خسارت بپردازید. در زم
ھفتھ بعد خواھد بود (البتھ  ۴الی  ۲ معموالً الزم است کھ یک تاریخ تکمیل قرارداد را با فروشنده تعیین نمایید کھ  

 تکمیل قرارداد می تواند در ھمان روز ھم صورت بگیرد).  

الزم است کھ طرز انتقال اسباب و لوازم شخصی خود بھ خانھ جدید را ھم در نظر بگیرید. اگر برای نقل مکان می  
 انتقال اسباب استفاده نمایید، باید قبالً تاریخ کوچ کشی خود را بھ آن ھا اطالع دھید. تخصصی خواھید از کمپنی 

شما، مبلغ باقی مانده را بھ نماینده قانونی فروشنده انتقال دھد  تکمیل قرارداد، وقتی صورت می گیرد کھ نماینده قانونی
کلید خانھ در نزدیکی نان چاشت در روز تکمیل قرارداد بھ  معموالً و شما منحیث صاحب جدید جایداد تعیین شوید. 

ید و یا تغییرات  ، و در این زمان شما می توانید لوازم خود را بھ داخل خانھ جدید انتقال دھشد  دست شما سپرده خواھد 
 و ترمیمات خود را در خانھ آغاز نمایید.  

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-lease
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 ضمیمھ ب: معلومات پیرامون دریافت جای در مکتب برای اطفال در انگلستان 

 

 مقدمھ 

سالھ است، باید اطمینان حاصل نمایید کھ آنھا تعلیم   ۱۶الی   ۵اگر در انگلستان سکونت دارید و طفلی دارید کھ بین 
 دریافت میکنند. تعلیم و تربیھ طفل شما میتواند در یکی از موارد ذیل صورت بگیرد:تمام وقت 

 در یک مکتب ایکھ از طرف دولت تمویل گردیده است و از شما برای تعلیم طفل تان پولی دریافت نمی کند؛   •
ز شما برای تعلیمطفل تان ا معموالً در یک مکتب مستقل (معروف بھ مکتب خصوصی یا مکتب عمومی)، کھ  •

 پول می گیرد، یا
 می توانید تصمیم بگیرید کھ در خانھ بھ طفل خود تعلیم و تربیھ دھید.  •

سپتمبر بعد از چھارمین سالروز تولدشان بطور تمام وقت در مکتب حاضر می شوند، ولی اگر  ماه در معموالً اطفال 
یشان را بطور نیمھ وقت شامل نمایید. از  سالگی طفل، ا ۵بعد از  فوراً    2بخواھید می توانید الی شروع سمستریکھ 

شامل     م تولد شان۵سوی دیگر نیز میتوانید طوری درخواست نمایید کھ طفل تان در شروع سمستر بعد از سالروز 
 مکتب شود.  

سالھ نیز تعلیم می دھند. این جوانان می توانند بھ شمولیت بھ کالج   ۱۸الی  ۱۶بعضی از مکاتب بھ اشخاص جوان 
سال زمینھ تعلیم را فراھم مینمایند، یا کالج   ۱۹الی  ۱۶بھ جوانان  معموالً فورم ششم درخواست بدھند، کھ این کالج ھا 

سال (گاھی بطور استثنایی بھ اشخاص زیر سن) تعلیم   ۱۶ر ازھای تحصیالت بیشتر کھ می توانند بھ اشخاص باالت
 فراھم نمایند.  

این ضمیمھ روی ارایھ مشوره بھ شما پیرامون طریقھٴ درخواست نمودن در یک مکتب دولتی در انگلستان متمرکز  
 خواھد بود. 

 ود رھنم

 مراجعھ نمایید.  اینجاجھت کسب معلومات بیشتر راجع بھ پروسھ پذیرش مکتب در انگلستان بھ این 

،  در این اینجا معلومات راجع بھ حقوق دسترسی اطفال اتباع خارجی کھ بھ انگلستان بھ مقصد شمولیت در مکتب میآیند 
 قابل دسترسی است.  

 اگر در کشورھای اسکاتلند یا ویلز زندگی می کنید، لینک ویب سایت ھای مورد نظر در این آدرس موجود است.  

نمی توانید بسیار قبل تر از وقت معینھ جھت ثبت نام در مکتب دولتی اقدام نمایید. شمولیت ھای "ھماھنگ   معموالً 
برای شمولیت در   معموالً از موارد استثنایی   تعلیمیشمولیت در "گروپ  سنی ذیربط"،  قبل از شروع سال  شده" برای

 مراجعھ نمایید).  اینجا (برای دریافت رھنمایی بیشتر بھ  میباشد   ۷ریسپشن (کودکستان) و سال (صنف) 

  معموالً اگر در بریتانیا زندگی می کنید، حق استفاده از مکاتب دولتی برای اطفال تان را خواھید داشت. از این رو،  
قبل از اریھ درخواست بھ مکتب، باید وضعیت اقامت خود در بریتانیا را مشخص سازید. قبل از نقل مکان بھ بریتانیا  

تا زمانیکھ در کشور زندگی نکنید، امکان  معموالً ھید، ولی می توانید برای دریافت جای بھ مکتب درخواست بد 
 اختصاص جای مکتب وجود ندارد.  

 
  ۳۱بخش تقسیم می شود. با اینکھ ممکن است ھر منطقھ تاریخ ھای متفاوتی داشتھ باشد، ولی سمستر خزانی بعد از  ۳سمستر ھا: سال تحصیلی معموالً بھ  2

سمستری و  -یمھمارچ آغاز می شود. ھر سمستر معموالً شامل یک رخصتی کوتاه ن ۳۱دسمبر و سمستر تابستانی ھم بعد از   ۳۱آگست، سمستر بھاری بعد از 
ھفتھ است کھ بین سمستر تابستانی و شروع سال تحصیلی   ۶یک رخصتی دراز مدت تری بین سمستر ھا میشود. طوالنی ترین رخصتی ھا معموالً حدود 

 بعدی قرار می گیرد. 

https://www.gov.uk/schools-admissions
https://www.gov.uk/guidance/schools-admissions-applications-from-overseas-children
https://www.gov.uk/schools-admissions
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 پروسھ شمولیت ھماھنگ شده. 

  اینجامحل زندگی شما اجرا می شود. در )  LAپروسھ ای بھ نام "ھماھنگی شمولیت" وجود دارد کھ ذریعھ مقام محلی (
 می توانید مقام محلی خود را پیدا نمایید.  

برای طفل خود بھ جستجوی مکتبی در یک "گروپ  سنی ذیربط برای شمولیت" در ماه سپتمبر بعدی    زمانیکھ
 ، پروسھ ھماھنگ شده بھ کار گرفتھ می شود. 3ھستید 

(برای   ۷سالھ می شوند) و سال   ۴سال ریسپشن (برای اطفالی کھ در سپتمبر بعدی  معموالً گروپ ھای  سنی ذیربط 
 سالھ می شوند) ھستند.    ۱۱اطفالی کھ در سپتمبر بعدی 

شما در فورم درخواستی عادی کھ در بخش "شمولیت مکتب" یا "مکاتب" ویب سایت موجود است، درخواست جای  
مکتب را در فورم خود انتخاب نموده و درخواست  ۳اقل می توانید  حد  مکتب را بھ مقام محلی خود ارائھ می دھید. 

مشخص نمایید ولی  اول  ترجیحبدھید. می توانید مکتبی را بھ حیث  دیگر  را بھ مقام محلی خود و بھ مقامات محلی
خواھد شد.  پیشنھاد جای در آن برای شما بیشترانس شبطور عموم، ھر مکتبی کھ بھ محل زندگیتان نزدیک تر باشد، 

پذیرش در یک مکتب، بھ قواعد و ضوابطی کھ مسئول پذیرش وضع   چونالبتھ ورود بھ ھمھ مکاتب اینگونھ نیست، 
، بستگی دارد. جستجوی انترنتی برای مکتب و بررسی قواعد شمولیت منتشر شده، می تواند نشان دھد کھ طفل  شده

 ورود بھ آن مکتب را دارد یا خیر. انس ششما 

را برای طفلتان داراست، ذریعھ مقام محلی ارائھ خواھد شد. اگر مکاتب کھ شما ترجیح    ترجیحھ باالترین مکتبی ک
 بھ شما پیشنھاد خواھد شد کھ جای خالی داشتھ باشد.  دیگریمیدھید جزو پیشنھادات ارائھ شده نبود، مکتب 

 ند از:آخرین مھلت ثبت درخواست برای پذیرش در مکاتب برای ماه سپتمبر عبارت 

 اکتوبر ۳۱ – متوسطھ •
 جنوری ۱۵ – ابتدایھ •

 تاریخ ارائھ پیشنھادات:

 مارچ   ۱ –  متوسطھ •
 اپریل   ۱۶ – ابتدایھ •

پروسھ ھماھنگ شده، با ارائھ پیشنھاد ذریعھ مقام محلی در گروپ  ھای سنی باال، برای متقاضیان و کسانیکھ در 
 آگست ادامھ خواھد یافت.   ۳۱ الی، اند  تاریخ ھای فوق مکتب مورد نظرشان انتخاب شده

 سالی"  -پذیرش ھای "میان –متقاضیان خارج از زمانبندی فوق 

فیصدی زیادی از متقاضیانی کھ از فامیل ھای افغان ھستند، حداقل در سال اول زندگی در انگلستان، بھ احتمال زیاد  
 سالی" قرار می گیرند.  -جز گروپ بھ نام پذیرش ھای "میان

 سالی: -یک پذیرش میان

  تعلیمی وع سال )، بعد از شر۷سال ریسپشن یا سال  معموالً درخواست ثبت نام در یک گروپ  سنی ذیربط ( •
 است، یا 

 درخواست ثبت نام در ھر گروپ  سنی دیگری در ھر وقت سال.   •

پر شدن  دلیلبھ  معموالً  موجود با اینکھ بعضی از مکاتب در جریان سال جای خالی خواھند داشت، ولی گزینھ ھای  
 سالی، محدود خواھد بود. -بعضی از محبوب ترین مکاتب کشور در زمان ثبت درخواست پذیرش میان

از طریق مقام محلی نزدیک بھ مکاتب مورد نظر، می توانید در رابطھ با اینکھ کدام مکاتب ھنوز ھم در دسترس  
 ھستند، معلومات کافی بھ دست آورید.  

 
 است.   ۷ال ریسپشن و سال گروپ  سنی شمولیت عادی برای مکتب، معموال پایان ترین گروپ  سنی است. رایج ترین گروپ  سنی متناسب، س 3

https://www.gov.uk/find-local-council
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، باید درخواست خود را مستقیماً بھ مسئول پذیرش ارائھ دھید. توصیھ راجع بھ اینکھ  سالی-برای ثبت نام میان  معموالً 
پذیرش از طریق ویب   مرجع، در پایان این ضمیمھ آورده شده است. ارتباط با است مرجع کداممقام پذیرش یک مکتب 

وطلبان می توانید با  یا دا (کمیونیتی سکول)مردمی  سایت مکتب صورت می گیرد، ولی برای مکاتب تحت کنترول 
 مقام محلی ارتباط برقرار کنید.  

سالی ھم می باشد. برای اینکھ بدانید در منطقھ  -در بعضی از مناطق، مقام محلی مسئول بررسی درخواست ھای میان 
 شما از کدام سیستم استفاده می شود، باید با مقام محلی خود صحبت نمایید.  

سالی برای مکاتب را  -ست کھ حتی در جاییکھ مقامات محلی درخواست ھای میانتفاوتی کھ متوجھ آن خواھید شد این ا
ھماھنگ می کنند، اگر بخواھید برای مکتبی خارج از منطقھ زندگی خودتان درخواست دھید، نظر بھ اینکھ کدام 

در ھمسایگی   سیستم برای تخصیص جای در کار است، شما باید درخواست خود را مستقیماً بھ مقام محلی یا مکتبی کھ 
 محل تان است ارائھ دھید.  

 جای در مکاتب چگونھ اختصاص داده می شوند؟

پذیرش مکاتب ھم قواعد پذیرش در مکتب را   مرجعھر مکتب، تعداد جای ھای محدودی را در دسترس قرار می دھد. 
عد پذیرش منتشر شده خود  بھ جای ھای موجود بیشتر باشند، مکتب باید قوا ت تعیین می کند. اگر تعداد متقاضیان نسب

آمده  اینجاو  اینجارا بھ کار بگیرند تا اشخاصی کھ واجد شرایط پذیرش ھستند را بپذیرند. نمونھ ھای قواعد پذیرش در 
 اند. 

 پذیرش، قبل از ارائھ جای خواستھ شوند   مرجعاسناد درخواستی کھ ممکن از طرف 

ت کننده آدرس شما را نیز تقاضا کنند. این نکتھ مھم  پذیرش در کنار فورم درخواستی، اسناد اثبا مرجعممکن است 
در کھ بھ مکتب نزدیک تر ھستند  را  است چون بعضی از مکاتب بر بنیاد ساحھ پوشش فعالیت مینمایند (اطفالی 

اولویت قرار می دھند) و اگر دو طفل دارای عین کوایف برای آخرین جای یک مکتب درخواست داده باشند، فاصلھ  
 ب برای اینکھ کدام طفل شامل مکتب گردد فیصلھ کننده خواھد بود.  خانھ تا مکت

پذیرش اینگونھ مکاتب   مراجعمکاتبی کھ دین معینی دارند، ممکن است اطفال را نسبت بھ دینشان اولویت بندی کنند. 
ی سازد  احتماالً از شما درخواست تکمیل فورم مکملی خواھند نمود کھ جھت تطابق با معیارات عقیدتی، مشخص م

برای مکاتب   معموالً طفل شما دین مربوطھ را داراست یا خیر. معیارات رایج دینی و احکام آن، غسل تعمید آن دین (
 کاتولیک رومی) یا حضور در کلیسا، معبد، مسجد یا کنیسھ (نظر بھ دین معین آن مکتب) می باشد.  

پذیرش حق ندارد در جریان پروسھ پذیرش، معلومات شخصی شما یا فامیل تان مثل نمرات گذشتھ طفلتان را   مرجع
پذیرش طفل شما باشد، یا برای مکاتب کھ دین  مرجعطلب کند.  تنھا استثنای این قانون زمانی است کھ مقام محلی 

. ھمچنان در  در اولویت قرار خواھند گرفت  ، اطفال فامیل ھایی کھ ھمان دین یا مذھب را دارند،4معینی دارند 
مکاتبی کھ چنین اطفال را در   ، این اطفال برایباشد  تعلیمی طفل واجد شرایط برای کمک مصرف   صورتیکھ یک 

 ، اھمیت دارد. 5اولویت پذیرش قرار می دھند 

 ا طلب کند.  زمانیکھ جای بھ اطفال پیشنھاد شد، ممکن است مکتب سند برای ثبوت تاریخ تولد طفلتان ر

 کارھای مورد ضرورت در صورت عدم رسیدن بھ مکتب موردنظر 

 ممکن است جایگاه مکتب مورد نظرتان بھ شما پیشنھاد نشود.  

لیست انتظار برای مکتب   یتوجود ماگر نمی خواھید از جایگاھی کھ بھ شما پیشنھاد شده استفاده نمایید، در صورت  
پذیرش بخواھید کھ شما را در لیست انتظار قرار دھد. لیست انتظار بھ اساس قواعد  مرجعموردنظرتان، می توانید از 

 
تعریف شده است. یک طفل در صورتی تحت مواظبت مقام محلی قرار دارد کھ در    ۱۹۸۹در انگلستان، اصطالح "اطفال تحت مواظبت" در قانون اطفال  4

 ال’ برای اطفالیکھ تحت مراقبت اند). ساعت مسکن فراھم بسازد (بطور مثال ‘خانھ اطف ۲۴مراقبت مقام محلی باشد و یا مقام محلی بھ او بھ مدت بیش از  
بعضی از اطفال محروم باعث جلب کمک ھای مالی دولتی برای اطفال می شوند و بعضی از مکاتب بھ چنین اطفالی اولویت پذیرش   5

می دھند. با پیمایش بھ پایین این صفحھ می توانید ببینید کدام اطفال واجد شرایط اند:  
premium-premium/pupil-https://www.gov.uk/government/publications/pupil   

https://www.westbucklandprimary.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/WB-admission-arrangements-for-2021-22.pdf
https://www.theharefieldacademy.org/_site/data/files/gaynor/95CC68ECD3E3B7EA1593DDDC4DDDE0E5.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/pupil-premium/pupil-premium
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پذیرش منتشر شده مکتب ترتیب میشود و نھ بھ اساس تاریخ. یعنی بھ مرور زمان اسم طفل شما در لیست میتواند باال  
 یا پایان برود.  

ضای تجدید نظر کنید. ھرزمان کھ درخواست ھمچنان می توانید نسبت بھ رد درخواست شما برای جای در مکتب، تقا
پذیرش مکتب باید پیشنھاد درخواست تجدید نظر بدھد. ھیئت تجدید نظر مستقل از مکتب    مرجعیک جای رد می شود، 

موجود است. شما می توانید از شخصی بخواھید کھ  اینجا است. رھنمود برای والدین در مورد پروسھ تجدید نظر در
نماینده شما در جلسھ تجدید نظر باشد و یا خودتان دوسیھ خود را ارائھ دھید. ھیئت تجدید نظر مشخص می کند کھ  

اجع بھ رد درخواست طفل شما حق داشتھ، یا دالیل شما برای ضرورت بھ جای در آن مکتب، محکم  پذیرش ر  مرجع
 پذیرش می باشد.   مرجعتر از دالیل رد درخواست از جانب 

این روزھا جلسھ  معموالً ، طریقھ دیگری برای برگزاری جلسھ تجدید نظر اتخاذ می شود. ۱۹-بھ خاطر اپیدمی کوید 
 قابل دسترس است.   اینجا د. توصیھ ھا درنزی برگزار می شوتجدید نظر بصورت مجا 

 انتخاب مکتب 

 ی انتخاب مکتب مناسب مورد استفاده قرار دھند.  منابع زیادی وجود دارد کھ والدین می توانند برا

" می توانید مکاتب نزدیک بھ محل زندگی خود را پیدا نمایید.  کسب معلومات راجع بھ مکاتببا جستجو در قسمت "
 خانھ و نوع مکتب، فلتر نمایید.   می توانید جستجوی خود را بر بنیاد فاصلھ مکتب الی

ھمچنان مقامات محلی یک رھنمای پذیرش را در ویب سایت خود منتشر می کند کھ شامل لیستی از مکاتب محلی می  
 ھستند. اینجا و  اینجاشود. دو نمونھ از این موارد در 

، می توانید کارایی مکاتبی کھ مد نظر دارید را با ھم مقایسھ نمایید. نمره  ویب سایت مقایسھ کارایی مکاتببا مشاھده 
مضمون ارزیابی می کند.   ۸را در  متوسطھ، میزان پیشرفت طفل در دورهٴ بین ورود تا خروج از مکتب  ۸پیشرفت 

 ب ابتدایی است.  نمره پیشرفت در خواندن، نوشتن و ریاضی مقیاس مشابھی برای مکات 

اگر می خواھید بطور دقیق تری مکاتب را مقایسھ نمایید، مکاتب جدید راپور بررسی اداره ارزیابی استندرد تعلیم  
 ، آن را مشاھده نمایید.  این ویب سایتدارند کھ می توانید از طریق ) Ofstedبریتانیا ( 

 ت برای جای در کالج فورم ششم  درخواس

 سالھ و باالتر از آن میباشد.   ۱۶جوانان  برای  معموالً کالج فورم ششم  

 ذریعھ نھادھای ذیل ارائھ می شود:  معموالً سالگی  ۱۶ سن چنین تعلیم بعد از

 بعضی از مکاتب   •
 کالج فورم ششم  •
 کالج ھای تحصیالت بیشتر  •

مکاتب و  کھ ذریعھ  ،سالگی ۱۶ سن  بعد ازکورس ھای درسی ارائھ داده کھ در آن   ویب سایتی ، خدمات شغلی ملی
 را مشخص می کند.   میشوند، ارائھ کالج ھا

سال) بھ ندرت نقش   ۱۹الی   ۱۶ی جوانان بین مقامات محلی در تعیین جای در کالج فورم ششم (بطورمثال جای برا
مستقیم ایفا می کنند.  بعضی از مقامات محلی بھ والدین در رابطھ با جای خالی در کالج ھای فورم ششم رھنمایی می  

 کنند. از این رو برای اطالع از جای خالی موجود در منطقھ، می توانید با مقام محلی خود ارتباط برقرار نمایید.  

" این ویب سایت نشان می دھد کدام مکاتب محلی فرصت درس را بھ  کسب معلومات راجع بھ مکاتب" در بخش
ھ  سال ارائھ می دھد. بعد از آن باید بھ ویب سایت مکتب مراجعھ نمایید تا معلومات پیرامون طریق ۱۸الی  ۱۶جوانان 

 و مھلت ثبت درخواست را بھ دست آورید.  

برای کالج ھای فورم ششم نیز قابل   معموالً اختصاص داده می شوند. این  تعلیمیاکثر جای ھا قبل از شروع سال 
تطبیق است، ولی ممکن است کالج ھای محلی برای تحصیالت بیشتر، نظر بھ موجودیت کورس ھای درسی، در طول 

 سال جای ارائھ دھند.

https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/advice-for-parents-and-guardians-on-school-admission-appeals
https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/advice-for-parents-and-guardians-on-school-admission-appeals
https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/advice-for-parents-and-guardians-on-school-admission-appeals
https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/coronavirus-covid-19-school-admission-appeals
https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/coronavirus-covid-19-school-admission-appeals
https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/coronavirus-covid-19-school-admission-appeals
https://get-information-schools.service.gov.uk/
https://www.somerset.gov.uk/education-and-families/
https://www.richmond.gov.uk/media/3066/secondary_admission.pdf
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
https://reports.ofsted.gov.uk/
https://nationalcareers.service.gov.uk/find-a-course/search
https://get-information-schools.service.gov.uk/
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 انواع مکاتب دولتی 

انواع مختلفی از مکاتب دولتی در انگلیستان وجود دارد. نقطھ مشترک ھمھ آن ھا این است کھ ھمگی پروگرام تعلیمی  
و مکاتب  ) UTCکالج ھای تخنیکی ( بعضی از پوھنتونمتعادل و گسترده اییرا بھ اطفال شما ارائھ می دھند، اگرچھ 

 سال ارائھ می دھند.    ۱۴را بھ اطفال باالتر از تری   حرفوياستدیویی دوره تعلیمی 

مکتب ممتاز، بھ اطفالیکھ از نظر علمی تواناتر ھستند، پروگرام تعلیمی ارائھ می دھد. طفل شما برای پذیرش در   ۱۶۳
پذیرش مکتب یا مقام محلی برگزار می   مرجعچنین مکاتبی باید در امتحان گزینش کامیاب شود. این امتحانات ذریعھ 

 د. ھمھ مناطق کشور دارای مکتب ممتاز نیستند.  شو

مکتب) از نوع مکاتب جامع ھستند. این نوع مکاتب بھ اطفالی   ۳۲۰۰(نزدیک بھ  متوسطھرایج ترین نوع مکاتب  
مکتب) بھ اطفالی با انواع توانایی ھا تعلیم   ۱۷۰۰۰دارای ھمھ توانایی ھا تعلیم می دھند. ھمھ مکاتب ابتدایی (حدود 

 .  می دھند 

بعضی از مکاتب از نوع دینی ھستند و ممکن است در پروسھ پذیرش، دین اطفال را اولویت بندی نموده و بر بنیاد آن  
 انتخاب کنند. برای شناخت چنین مکاتبی باید ویب سایت آن ھا را ببینیند.  

 پذیرش مکتب  مرجع

ذکر ثبت شده بھ مقام محلی داده میشوند، کھ در تاریخ ھای فوق ال ۷در حالیکھ درخواست ھای سال ریسپشن و سال 
 پذیرش داده می شوند. این ھا شامل ذیل می شوند: مرجعسالی در بسیاری از مناطق مستقیماً بھ  -درخواست ھای میان

 مقام پذیرش    نوع
مقام محلی، جزئیات تماس در ویب سایت    مکتب)  ۶۰۰۰(بیش از کمیونیتی سکول 

 شان.  
نھاد اداره کننده، جزئیات تماس در ویب    مکتب)  ۷۰۰(بیش از  (فوندیشن)  مکتب بنیادی

 سایت مکتب. 
مقام محلی، جزئیات تماس در ویب سایت    مکتب)   ۱۷۰۰مکتب کنترول شده داوطلبانھ (بیش از 

 شان.  
نھاد اداره کننده، جزئیات تماس در ویب    مکتب)   ۳۰۰۰مکتب حمایت داوطلبانھ (حدود  

 سایت مکتب. 
ھیئت امنای مکتب، جزئیات تماس در ویب    مکتب)   ۸۰۰۰مکتب اکادمی (بیش از 

 سایت مکتب.  
ھیئت امنای مکتب، جزئیات تماس در ویب    مکتب)   ۴۰۰مکتب آزاد (بیش از 

 سایت مکتب. 
ھیئت امنای مکتب، جزئیات تماس در ویب    مکتب)  ۲۰مکتب استدیویی (بیش از 

 سایت مکتب. 
ھیئت امنای مکتب، جزئیات تماس در ویب    مکتب)   ۵۰کالج تخنیکی (بیش از پوھنتون 

 سایت مکتب. 
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