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 هل أنت طالب لجوء؟ 

 هل تريد أن تبدأ العمل؟ 

يعني التغيير األخير في قانون الهجرة أن بعض طالبي اللجوء سيتمكنون اآلن من بدء العمل. هذا الملخص القصير موجه  

 لطالبي اللجوء الذين يرغبون في معرفة المزيد حول هذا الموضوع

من مشروع عدالة الهجرة التي ستوفر  الملخصات التعريفيةيرجى قراءة هذه المعلومات بعناية والبحث عن مزيد من 

 المزيد من اإلرشادات حول العملية.  

 

 :اللجوء بالعمل فقط إذا بالعمل. يُسمح لطالب ا  مومال يُسمح لطالبي اللجوء ع :خلفيةمعلومات 
 
ا التخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص   12أكثر من  كان ينتظر منذأ(   و ؛  بهشهر 
 .قائمة المهن التي تعاني من نقصدرجة في مُ وظيفة  وجدب( 
 

، على سبيل  تعتبر تخصصيةومع ذلك ، فإن معظم الوظائف المدرجة في قائمة المهن التي تعاني من نقص شديد 
، ثبت أنه يكاد يكون من  هذا التاريخحتى والمثال. المهندسين المدنيين واألطباء البيطريين والمهندسين المعماريين. 

 .المستحيل على طالبي اللجوء العثور على عمل مناسب
 

ا توسيع قائمة المهن التي تعاني من نقص لتشمل اآلن  )ومساعدي التمريض(. في   التمريضومع ذلك ، فقد تم مؤخر 
ا إضافة  2022 شباط  إلى القائمة. هذا يفتح إمكانية التوظيف لطالبي اللجوء. أعمال الرعاية، ستتم أيض 

 

 للعمل؟  تصريحبطلب للحصول على   كيف أتقدم .1

العمل تلقائي ا: عليك تقديم طلب إلى وزارة الداخلية للحصول عليه. نوصي بأن تطلب من محاميك    تصريحال يتم إصدار 

 القيام بذلك نيابة عنك. يمكن لمحاميك أن يخبرك:

 للعمل ؛ و  تصريحأ( إذا كنت مؤهال  لتقديم طلب للحصول على 

 . 1 ب( إذا كان هناك أي سبب يمنعك من التقديم

 مساعدتك.  1المستوى  مكتب مفوض خدمات الهجرة، يمكن لمستشار  وكخيار بديل

 قد يرغب محاميك أو مستشارك في استخدامه.  موذج خطابن )NI) reLaw Cent مركز القانون  عد لقد أ

 

 العمل؟  تصريحمن يحق له الحصول على   .2

 :بالعمل فقط إذا  تصريحستمنحك وزارة الداخلية 

ا فأكثر ؛ و   18 كان عمرك •  عام 

 ؛ و  2قرار بشأن طلب اللجوءلصدور  ا  شهر 12أكثر من  تانتظرقد  •

 
يجب أن تدرك أن التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل قد يدفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بك. قد يكون من    1

  في المملكة المتحدة   للبقاء  إذنعلى سبيل المثال األشخاص الذين يخططون للتقدم بطلب للحصول على    -المستحسن أن يقوم بعض طالبي اللجوء  

 .للعمل تصريحال تتقدم بطلب للحصول على  -لى قواعد اإلقامة الطويلة بناء  ع
 هذا يشمل طلب اللجوء اإلبتدائي  والطلب الجديد   2

https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-shortage-occupations/skilled-worker-visa-shortage-occupations
https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-shortage-occupations-for-health-and-education/skilled-worker-visa-shortage-occupations-for-healthcare-and-education
https://www.gov.uk/government/publications/letter-to-mac-about-care-workers-and-home-carers/letter-to-the-mac-about-care-workers-and-home-carers-accessible-version
https://www.lawcentreni.org/how-we-help/important-contacts-1
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 .3التأخيرسببت قد  أنت فقط إذا لم تكن •

 قد يتم رفض طلبك إذا كان لديك سجل جنائي.

 

 كيف أعرف إذا تم منحي تصريحاً للعمل؟ .3

إذا تم قبول طلبك ، فستتلقى بطاقة تسجيل لجوء  
 :حدثة تنص علىم  

 
 .اآلن العملأي يمكنك ،   مسموح العمل ▪
أي يمكنك فقط القيام  : الوظائف ذات النقص  ▪

التي تعاني من  المهنبعمل ما في قائمة 
 .نقص

أي ال يمكنك المطالبة :  ال أموال عامة  ▪
بمعظم مزايا الضمان االجتماعي ، أو  

 مساعدة اإلسكان من الحكومة 

 

 

 أتصل بمحاميك إذا تم رفض طلبك.

 

 شهادة خلو الحالة الجنائية التأمين الوطني والتقدم بطلب للحصول على رقم  .4

بمجرد حصولك على بطاقة تسجيل اللجوء المحدثة الخاصة بك ، سوف تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على  

 رقم التأمين الوطني. 

ا إكمال فحص  السجل الجنائي    فحص عبارة عن هوالحالة الجنائية، وقد يطلب منك صاحب العمل الجديد أيض 

بارتكاب جريمة جنائية أو تم منعك من العمل مع األطفال أو  تم أدانتك لصاحب العمل معرفة ما إذا  والذي يتيح

 الفئات الضعيفة األخرى. هذا هو اإلجراء القياسي ألي شخص يعمل مع األشخاص المستضعفين.

 

وشهادة خلو التي تشرح كيفية التقدم للحصول على رقم التأمين الوطني  سننشر قريب ا المزيد من اإليجازات

 الحالة الجنائية. 

 ؟  في أي عمل بدءالإذا حصلت على تصريح بالعمل ، هل يمكنني  .5

ال ، ال يمكنك العمل إال في وظيفة مدرجة في قائمة المهن التي تعاني من نقص. إذا حصلت على وظيفة غير 

فأنت وصاحب العمل الخاص بك تخاطر بارتكاب جريمة جنائية. قد يكون لهذا آثار   مدرجة في هذه القائمة ،

خطيرة بما في ذلك تأثير سلبي على طلب اللجوء الخاص بك. أنت مسؤول عن التأكد من أنك تعمل ضمن  

 .القانونية  القواعد

العديد من الوظائف   للعمل ، فقد ال تتمكن من العثور على عمل مناسب. تتطلب تصريححتى إذا حصلت على و

 . خاصة مهارات اللغة اإلنجليزية أو مؤهالت أو خبرة 

  

 
 هذا يعني أنه يجب أن تكون قد حضرت جميع المقابالت المجدولة وقدمت أي معلومات تطلبها وزارة الداخلية.   3
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 للعمل أيًضا؟  تصريحعلى طلب اللجوء الخاص بي. هل سيحصل على هو تابع زوجي / شريكي  .6

للعمل. إذا كان لديك زوج أو زوجة أو طفل    تصريحال ، يجب على جميع طالبي اللجوء التقدم بشكل فردي للحصول على 

ا فما فوق  18يبلغ من العمر  ا طلب مساعدة محام في التقدم   كتابع فيعام  طلب اللجوء الخاص بك ، يجب عليهم أيض 

 .للعمل تصريح للحصول على 

 ل ، ما هي مدة صالحيته؟إذا حصلت على تصريح بالعم .7

سينتهي تصريحك بالعمل إذا تم رفض طلب اللجوء واستنفدت أي حقوق استئناف. أشارت الحكومة إلى أن خيار عمل  

ا في البداية إال لمدة  ا 12الرعاية لن يكون متاح   .شهر 

 إذا حصلت على تصريح للعمل ، هل يجب علي الحصول على وظيفة؟  .8

 .بالعمل ، فأنت لست مطالب ا بالعثور على وظيفة تصريحال ، إذا تم منحك 

 إذا حصلت على تصريح بالعمل ، هل يجب علي دفع الضريبة؟ .9

 .نعم ، يجب على كل من يعمل أن يدفع الضرائب ، والتي عادة ما تُخصم تلقائي ا من األجور

 ؟)المالي واإلسكاني(  اللجوء الخاص بي  إذا بدأت العمل ، هل يمكنني االحتفاظ بدعم .10

. سننشر المزيد  من الدعم المالي واإلسكاني لطالب اللجوءإذا بدأت العمل ، فمن المحتمل أن تفقد بعض أو كل استحقاقك 

 من المعلومات لشرح ذلك.

 

 

 ؟كخطوة قادمةماذا علي أن أفعل 
 

روع عدالة  العمل لطالبي اللجوء من مشتحدث إلى محاميك بأسرع ما يمكن. ابحث عن مزيد من المعلومات حول 
 .  Law Centre NIن الهجرة في مركز القانو

 
 02890244401خط استشارات الهجرة: هاتف:  
 الخميس  - االثنين                                   
 مساء   4.30  - 2مساء  و  1 - ا  صباح 9.30                                     

 
 
 


