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 الدائمة اإلقامة على للحصول التوطین طلبات  تقدیم عملیة عن معلومات
  توطین إعادة برنامجي طریق عن  توطینھم أُعید الذین لالجئین

  (VCRS)المستضعفین واألطفال (VPRS)  األشخاص
 

Information on settlement 
application process for refugees 
resettled under the Vulnerable 
Persons and Vulnerable Children’s 
Resettlement Schemes   

 
 2019 حزیران

 
  تمت  قد . الدائمة اإلقامة طلبات بعملیة یتعلق فیما البریطانیة الداخلیة وزارة إرشادات إلى الوثیقة ھذه تستند

 األصلیة النسخة تتوافر. والالجئین للمجتمعات ریسیت منظمة طریق  عن يالتال  الرابط اإلرشادات ھذه  ترجمة
 ملف :عبر

 
This document is based on the Home Office guidance regarding the settlement 
application process for resettled refugees that has been translated by Reset 
Communities and Refugees. The original file is available here. 
 

https://training-resetuk.org/
https://training-resetuk.org/sites/default/files/toolkit-files/2021-11/home-office-post-y5-advice.pdf
https://training-resetuk.org/sites/default/files/toolkit-files/2021-11/home-office-post-y5-advice.pdf
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  أو (VPRS) المستضعفین األشخاص برنامج  طریق  عن توطینك  إعادة تم وقد  الجئ  إقامة تحمل كنت إذا 
  محدودة  الجئ إقامة منحك  تم قد   یكون ما  فعادة  ، (VCRS) للخطر المعرضین األطفال توطین  إعادة برامج

  .دةالمتح المملكة في للبقاء سنوات خمس  لمدة
  المملكة في توطین  على للحصول بطلب التقدم لك یحق  قد ،  المتحدة المملكة في  بقائك من سنوات خمس  بعد

ً  ناجح طلبك  كان وإذا  ، المتحدة   من اً  شھر 12  بعد . المتحدة المملكة في (ILR) دائمة إقامة على فستحصل ، ا
 .شروطھا  تستوفي كنت إذا  البریطانیة الجنسیة على التقدیم تستطیع الدائمة اإلقامة على حصولك

 
 :الطلب نفس  في التالیین األسرة أفراد تضمین یمكن

 
ً  عام  18 عن أعمارھم تقل الذین) وأطفالك( زوجتك  أو زوجك) الشریك •   في توطینھم إعادة تم إذا ( ا

 توطینك؛ إعادة فیھ  تم الذي الوقت نفس  في المتحدة المملكة

 .الشمل لم  طریق  عن  المتحدة المملكة في في  إقامة منحھ  تم ممن أسرتك أفراد من  فرد أي •

 
 .المناسب الوقت في  طلباتھم تقدیم إلى اآلخرین األسرة أفراد من أي سیحتاج

 
  بطلب تتقدم أن الضروري من .  المتحدة المملكة في الحالیة إقامتك من األخیر الشھر خالل التقدیم علیك یجب

  عدم إن. صالحة إقامة دون  المتحدة  المملكة في المطاف بك ینتھي  ال حتى سنوات الخمس  انتھاء قبل توطین
 .المتحدة المملكة في البقاء على قدرتك على سلبًا یؤثر قد  توطین بطلب التقدم

 
 : التقدیم  كیفیة

 
  :التالي العنوان طریق عن اإلنترنت عبر الدائمة اإلقامة على للحصول التوطین طلبات  تقدیم یتم
p-immigration.service.gov.uk/product/set-visas 

 :ھنا المعلومات من   مزید على العثور یمكنك
protection-humanitarian-or-refugee-gov.uk/settlement 

 
 الطلبات؟ تكلفة ھي ما

 
 اإلنسانیة  الحمایة منحھم  تم لمن أو الجئ إقامة لحاملي الدائمة اإلقامة على للحصول بطلب للتقدم رسوم أي یوجد ال

 
 مساعدة؟ إلى بحاجة كنت لو ماذا

 
 على لإلطالع أو الدائمة اإلقامة على للحصول توطین بطلب للتقدم كمبیوتر جھاز إلى للوصول مساعدة إلى جةبحا كنت إذا

 : یمكنك ، اإلنترنت عبر الطلبات إجراءات حول المعلومات من المزید
 
 675 445 03333  : التالي بالرقم االتصال •

  مساء 5:00 حتى اً  صباح 9:00 الساعة من ، الجمعة إلى اإلثنین من

https://training-resetuk.org/
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/set-p
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/set-p
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 07537 416 944  :الرقم إلى نصیة رسالة عبر" VISA"  كلمة إرسال •
  

 . فقط اإلنجلیزیة باللغة متاحة  المعلومات ھذه أن مالحظة یرجى
 

  المستشارین بعض یقدم. ھجرة مستشار إلى التحدث إلى فستحتاج ، طلبك في قانونیة مساعدة أو استشارة إلى بحاجة كنت إذا
  :التالي الویب موقع باستخدام ھجرة مستشار على العثور یمكنك.  اً  رسوم آخرون یفرض قد ولكن مجانیة استشارة

adviser-immigration-an-gov.uk/find 
 

 0345 000  0046: التالي بالرقم االتصال أو
 

 (Immigration Services الھجرة خدمات  مفوضیة بمكتب مسجال الھجرة مستشار یكون أن یجب
(Commissioner لك القانونیة المساعدة أو االستشارة تقدیم یستطیع حتى  3 المستوى أو 2 المستوى في . 

 قادر غیر كنت  إذا فیھا تعیش التي البلدیة في للموظفین أو  لك الدعم قدمت التي المجتمعیة الرعایة مجموعة إلى التحدث یرجى
 .أحدھم على العثور في مساعدتك على قادرین یكونون قد ألنھم لھجرةا مستشار مساعدة  تأمین على

https://training-resetuk.org/
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser
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