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 د؟ یپناهجو هست  کیشما  ایآ

 د؟ یکنبه کار   شروع  دیخواه یم ایآ

  نی. هدف ابه کار کنند توانند شروع  یاکنون م انیاز پناهجو یاست که برخ یمعن نیدر قانون مهاجرت به ا ریاخ رییتغ

 بدانند  شتریمورد ب نیخواهند در ا یاست که م یانیپناهجو یکوتاه برا نوشته 

 یشتریب یها ییکه راهنما دیاز پروژه عدالت مهاجرت باش  شتریب  حاتیو منتظر توض دیاطالعات را به دقت بخوان نیا لطفا  

 در دسترس خواهند بود. یدهد. ترجمه ها به زود  یروند ارائه م نیدر مورد ا

 

مجاز به کار هستند که: یتنها در صورت انیمعموال  اجازه کار ندارند. پناهجو انی: پناهجونهیشیاطالعات پ  
خود بوده اند. و  یدر مورد درخواست پناهندگ  میماه منتظر تصم 12از  شی( بالف  

 ب( شغلی را بیابید که در لیست مشاغل کمبود قرار دارد. 
هستند، به عنوان مثال. مهندسان عمران،   یتخصص اریمشاغل موجود در فهرست مشاغل کمبود، بس شتریحال، ب نیا با

بوده است. رممکنیغ بایتقر انیپناهجو یکار مناسب برا افتنیدامپزشکان و معماران. تا به امروز،   
با این حال، فهرست مشاغل کمبود اخیرا   گسترش یافته است و اکنون شامل پرستاری )و دستیاران پرستاری( می شود.  
در فوریه 2022، کارهای مراقبتی نیز به این لیست اضافه خواهد شد. این  امر امکان اشتغال را برای پناهجویان باز 

کند. یم  
 

 

 اجازه کار اقدام کنم؟ یتوانم برا ی. چگونه م1

خود  لیاز وک میکن یم هی. توصدیبه وزارت کشور درخواست ده دیآن با یشود: برا یکار به طور خودکار صادر نم اجازه

 :دیتواند به شما بگو  یشما م لیشما انجام دهد. وک یکار را برا نیا دیبخواه

 و د؛یدرخواست اجازه کار هست طیواجد شرا( اگر الف

 1. عدم درخواست شما وجود دارد یبرا یلی( اگر دلب

کرده   هیته یینامه الگو کی Law Centre NIتواند به شما کمک کند.  یم OISC 1مشاور سطح  کی گر،یطرف د از

 مشاور شما بخواهد از آن استفاده کند. ای لیاست که ممکن است وک

 مجوز کار هستند؟ افتی در طیواجد شرا ی. چه کسان2 

 دهد که:  یبه شما اجازه کار م یکشور تنها در صورت وزارت

 سال سن دارند. و 18 یباال •

 و    2منتظر بوده اند.  یدر مورد درخواست پناهندگ یریگ میتصم یماه برا 12از  شیب •

 
از   یشود که برخ   هی. ممکن است توصرد یبگ  میشما تصم یکه درخواست اجازه کار ممکن است وزارت کشور را وادار کند که در مورد درخواست پناهندگ د یتوجه داشته باش دیبا* 1

 درخواست نکنند. اجازه کار  ی برا -  هنداقامت درخواست د یمرخص یمدت برا  یاقامت طوالن نیکه قصد دارند بر اساس قوان ی به عنوان مثال. افراد - انی پناهجو
 شود  یم د یو درخواست جد یپناهندگ هیشامل درخواست اول  نیا  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/skilled-worker-visa-shortage-occupations-for-health-and-education/skilled-worker-visa-shortage-occupations-for-healthcare-and-education
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
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 3د ینشده باش ریکه شما باعث تأخ یفقط در صورت •

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ممکن است درخواست شما رد شود  یفریصورت داشتن سابقه ک در

 

 داده شده است؟ . چگونه متوجه شوم که اجازه کار به من 3

 کرد که در آن آمده است:  دیخواه افتیبه روز در یکارت ثبت نام پناهندگ کیباشد،  زی آم تیدرخواست شما موفق اگر

 . دیکار کن دیتوان یاکنون م یعنیکار مجاز است،  *

 . دیمشاغل کمبود انجام ده ستیرا در ل یکار دیتوان یشما فقط م  یعنی : OCCکمبود  *

 .دیمسکن را از دولت مطالبه کن یکمک ها ای یاجتماع نیتام یایمزا شتریب دیتوان ینم  یعنی: یبدون وجوه عموم *

 .دیریخود تماس بگ لیدرخواست شما رد شد با وک اگر

 

 NIبه  یو دسترس یمل مه یشماره ب ی. درخواست برا4

 . دیدرخواست ده یمل  مهیشماره ب یبرا دیبا د،یکرد افتیبه روز شده خود را در یکه کارت ثبت نام پناهندگ یهنگام

 یبررس کی نی. ادیکن لیرا تکم Access NI یبررس کیممکن است از شما بخواهد که  نیشما همچن دیجد یکارفرما

از کار با   ای دیجرم مجرمانه محکوم شده ا کیشما به   ایدهد که آ یشما اطالع م یاست که به کارفرما یفریسوابق ک

 یکار م ریپذ بیاست که با افراد آس یهر کس یروش استاندارد برا نی. ادیمنع شده ا ریپذ بی آس یگروه ها ریسا ایکودکان 

 کند.

  حیرا توض NI یو دسترس یمل مهیشماره ب یکرد که نحوه درخواست برا میرا منتشر خواه شتریب حاتیتوض یبه زود ما

 دهد.  یم

 

 را شروع کنم؟ یتوانم هر کار یم ایمجوز کار، آ افتی. در صورت در5

 
 . د یتوسط وزارت کشور را ارائه کرده باش یو هر گونه اطالعات درخواست  دیشده خود شرکت کرده باش ی زیبرنامه ر یدر تمام مصاحبه ها  دیاست که شما با یبدان معن ن یا   3
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  ستیل نیکه در ا دیکن دایپ یمشاغل کمبود قرار دارد. اگر شغل ستیکه در ل دیکار کن یدر شغل دیتوان یشما فقط م ر،یخ

از جمله   یجد یامدهایتواند پ یم نی. ادیریگی قرار م یفر یدر معرض خطر ارتکاب جرم ک تانیشما و کارفرما ست،ین

کار  نیکه در چارچوب قوان دیحاصل کن نانیکه اطم دیشما داشته باشد. شما مسئول هست یبر درخواست پناهندگ  یمنف ریتأث

 . دیکن یم

 ای یسیزبان انگل یاز مشاغل به مهارت ها یاری. بسدیکن دایپ  یکار مناسب دیممکن است نتوان د،یریاگر اجازه کار بگ  یحت

 دارند. ازین یتجربه خاص ایمدارک 

 او هم اجازه کار خواهد گرفت؟ ایمن است. آ یمن وابسته به درخواست پناهندگ یزندگ کی. همسر / شر6

سال   18 یفرزند باال ایاجازه کار درخواست دهند. اگر شوهر، همسر  یبه صورت جداگانه برا دیبا انیهمه پناهجو ر،یخ

 .رندیکمک بگ  لیوک کیدرخواست اجازه کار از  یبرا  دیشما وابسته است، آنها با ی که به درخواست پناهندگ دیدار

 مجوز کار، مدت اعتبار آن چقدر است؟ افتی. در صورت در7

برود، اجازه کار به   نینظر از ب دیشما رد شود و هر گونه حق تجد دیدرخواست جد ای یکه درخواست پناهندگ یصورت در

 ماه در دسترس خواهد بود.  12  یفقط در ابتدا برا یکار مراقبت نهیرسد. دولت اشاره کرده است که گز یم انیپا

 کنم؟ دایکار پ دیبا ایمجوز کار، آ افتی. در صورت در8

 .دی شغل ندار افتنیبه  یازیاگر به شما اجازه کار داده شود، ن ر،یخ

 پرداخت کنم؟  اتی مال دیبا ایمجوز کار، آ افتی. در صورت در9

 شود. یبپردازند که معموال  به طور خودکار از دستمزد کسر م اتیمال دیکنند با یکه کار م یهمه کسان بله،

 خود را حفظ کنم؟  ی/ پناهندگ NASS یبانیتوانم پشت یم ای. اگر شروع به کار کنم، آ10

داد. ما   دیاز دست خواه NASS یاز پناهندگ تیحما  یتمام حق خود را برا ای یاحتماال  بخش د،یشروع به کار کن اگر

 کرد.  میموضوع منتشر خواه نیا حیدر توض یشتریاطالعات ب

چکار کنم؟  بعدش  
 

از پروژه عدالت  انیپناهجو یدر مورد کار برا شتریکسب اطالعات ب ی. برادیخود صحبت کن  لیاسرع وقت با وک در
NI یمهاجرت در مرکز حقوق .دیمراقب باش   

 
   02890244401مشاوره مهاجرت: تلفن:  خط

پنجشنبهالی  دوشنبه   
16:30 یال  14و  13:00  یال  9:30  

 

 

 

 


