
 

 

 

كیفیة الحصول على المعلومات والمشورة
بشأن قضیة الھجرة الخاصة بك

الغرض من ھذا الدلیل ھو مساعدة األشخاص الذین یحتاجون إلى مشورة ومعلومات قانونیة بعد انتقالھم إلى
المملكة المتحدة. إن قانون الھجرة معقّد، لذا فمن المھّم أن تحصل على مشورة قانونیة مھنیة. ھذا الدلیل

یقّدم لك معلومات حول كیفیة الحصول على مثل ھذه المشورة، واألماكن التي یمكنك الحصول منھا على
المشورة. وال یعتبر ھذا الدلیل بدیالً عن المشورة المھنیة. إذا حاولت أن تتولى أمر قضیتك بنفسك قد تقع

في بعض األخطاء. لذا فمن المھّم أن تستعین بمستشار قانوني أو محاٍم یتولى قضیتك بأفضل أسلوب ممكن.

تم إعداد ھذا الدلیل لبرنامج "خدمات تكامل لّم شمل األسر" التابع لمنظمة الصلیب األحمر البریطانیة
في برمنغھام بواسطة طالب یدرسون التعلیم القانوني العام في كلیة الحقوق بجامعة واریك في العام

الدراسي 2020-2021.



 

المحتویات

الحصول على معلومات موثوقة
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الفھرس

األطر البرتقالیة التي تتضمن نصاً ویعلوھا      ھي تنبیھات. ویعني ذلك أنھا
تشیر إلى أمور یجب االنتباه إلیھا.

األطر الزرقاء تتضمن معلومات وإرشادات عامة.

األطر الخضراء التي تتضمن نصاً ویعلوھا        ھي نصائح مفیدة. وھي
تتضمن معلومات إضافیة مفیدة.

األطر الصفراء التي تتضمن نصاً ویعلوھا         تتضمن شرحاً. أي أنھا
توّضح معاني مصطلحات أو تشرح دور مؤسسة ما.

الحاسوب            یعني أن ھناك موقعاً إلكترونیاً یمكنك زیارتھ بالضغط على
الرابط (الذي تحتھ سطر).

!



 

الحصول على معلومات موثوقة

الحصول على معلومات موثوقة

یعتبر موقع gov.uk نقطة انطالق جیدة للعثور
على معلومات ومشورة قانونیة موثوقة، إذ إنھ یوفر

معلومات حول الحكومة وخدماتھا.

مواقع مثل موقع Citizens Advice (مكتب
إسداء المشورة للمواطنین)

(www.citizensadvice.org.uk)
Advicenow (www.advicenow.org.ukو

) یقدمان معلومات موثوقة ومفصلة عن القانون
بطریقة یسھل فھمھا.

أخیراً، فإن منتدیات النقاش وغیرھا من وسائل
التواصل االجتماعي مثل فیسبوك وواتساب كثیراً ما

تنشر معلومات خاطئة ومضللة.

یمكن الحصول على الكثیر من المعلومات عبر اإلنترنت.
ولكن یجب توّخي الحذر والتأكد من أن المعلومات التي
حصلت علیھا موثوقة. فیما یلي بعض النصائح التي قد

تساعدك في الحصول على معلومات قانونیة مفیدة:
 

 

 

 
إذا تلقّیت أو رأیت أي معلومات على أي من منّصات
التواصل االجتماعي، یجب التحقق من مدى موثوقیة

المعلومات.

إن موقع gov.uk مصدر للمعلومات
األّولیة، ولكنھ لیس مصدر المشورة
الوحید، فإذا كانت لدیك أسئلة حول

أي شيء على الموقع یرجى طرحھا
على أحد المستشارین ولیس على

وزارة الداخلیة.

تنبیھ

من الصعب العثور على معلومات 
حول الھجرة. من المصادر التي 

یمكنك مراجعتھا:
https://righttoremain.org.uk/

 نصیحة مفیدة
معلومات حول الھجرة
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http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.advicenow.org.uk/
https://righttoremain.org.uk/


 

الحصول على معلومات موثوقة

فیما یلي بعض األسئلة التي یمكنك طرحھا خالل بحثك عن معلومات
موثوقة على اإلنترنت.

ما نوع ھذا الموقع؟ ما ھو عنوان (URL) ھذا الموقع؟ 
org.ukو gov.uk ھناك أنواع كثیرة من المواقع اإللكترونیة. المواقع التي ینتھي عنوانھا بـ

عادة ما تتضمن معلومات أكثر موثوقیة. منتدیات النقاش ومواقع التواصل االجتماعي لیست
مصدراً موثوقاً للمعلومات وكثیراً ما تنشر معلومات خاطئة.

 
َمن الذي أعّد المعلومات، أو من الذي قام بنشر المعلومات على الموقع؟ 

تحقّق من اسم كاتب المعلومة. إذا لم یتسّن لك تحدید اسم كاتب المعلومة، یفّضل أن تبحث عن
مصدر آخر. 

 
ھل الموقع مصدر یمكنك أن تثق بھ؟

تحقّق مّما إذا كانت المعلومات حدیثة. إذا لم تكن متأّكداً من مدى موثوقیة المعلومات، تأّكد مّما
إذا كانت المعلومات نفسھا موجودة على مواقع أخرى. إذا كانت كذلك، فمن المحتمل أن تكون

المعلومات دقیقة. إذا كان الموقع یحاول أن یبیع لك خدمة ما، فقد تكون المعلومات غیر موثوقة.
 

ھل تنطبق المعلومات التي وجدتھا على المكان الذي تعیش فیھ؟ 
تأّكد من أن المعلومات التي وجدتھا مناسبة للمكان الذي تعیش فیھ. على سبیل المثال، إذا كنت

تبحث عن معلومات تنطبق على إنجلترا، فیُنصح بتضمین كلمة "إنجلترا" في البحث األّولي.
 

https://www.advicenow.org.uk/know-hows/top-tips-finding-and-
using-online-resources
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الحصول على مشورة قانونیة جدیرة بالثقة
نصیحة مفیدة:

إن شؤون الھجرة واللجوء معقّدة، ومن السھل ارتكاب أخطاء إذا قمت بالعمل بمفردك، مّما قد
یؤّدي إلى رفض طلبك. لذا فإن من المفّضل أن تستعین بمستشار قانوني أو محاٍم.
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2. تمویل القضایا االستثنائي
(Exceptional Case Funding)

المعونة القانونیة غیر متوفّرة لكل القضایا
(مثل قضایا لّم شمل األسر). في الحاالت

التي ال تتوفّر فیھا المعونة القانونیة قد
یتوفّر تمویل القضایا االستثنائي. وتقّدم
الحكومة ھذا الدعم إذا كنت غیر قادر

على تسدید رسوم المساعدة المھنیة بنفسك
وكذلك إذا كان وضعك یعني أنھ من غیر

ل أن المنصف أال تحصل على دعم. ویفضَّ
تستعین بمحاٍم أو مستشار في شؤون

الھجرة عندما تقّدم على ھذا الدعم، ولكن
یمكن أن تقّدم طلب التمویل بنفسك.

(Legal Aid) 1. المعونة القانونیة
 

إذا كنت تواجھ نوعاً معیّناً من المشكالت القانونیة
وكان دْخلك منخفضاً، فقد یمكنك الحصول على
معونة قانونیة. ویعني ذلك أن تساعدك الحكومة

في تسدید تكالیف المشورة والتمثیل القانوني
(على سبیل المثال، رسوم محامیك). المعونة

القانونیة ال تصلح لكل القضایا المتعلقة بالھجرة.
فھي متوفرة لطلبات اللجوء (بما في ذلك طلبات

الحمایة اإلنسانیة)، وضحایا العبودیة الحدیثة
وضحایا االتّجار البشري. كما أنھا متاحة لقضایا
العنف المنزلي. إال أنھا غیر متاحة لغیر ذلك من
القضایا المتعلقة بالھجرة في إنجلترا وویلز (مثل

قضایا لّم شمل األسر ودعاوى استئناف أحكام
الترحیل).

(Legal Aid) ھناك ثالث خیارات لتمویل المساعدة القانونیة. 1. المعونة القانونیة
 (Exceptional Case Funding) 2. تمویل القضایا االستثنائي

قد یكون من المفید أن تأخذ بتوصیات أفراد األسرة واألصدقاء بخصوص مستشارین ومحامین.
ولكن یظّل من المھم أن تتأّكد من أن ھؤالء المستشارین أو المحامین جدیرون بالثقة. ویساعدك

ھذا الدلیل على ذلك.

نصیحة مفیدة:

اسَع للحصول على معلومات مھنیة

التوصیات

3. أن تدفعھا بنفسك



 

الحصول على مشورة قانونیة جدیرة بالثقة:

یمكنك أن تتّصل بإحدى الجھات التي تقّدم المعونة القانونیة لتعرف ما إذا
كنت مؤّھالً للحصول على المعونة القانونیة. قم بالخطوات التالیة:

1.قم بزیارة ھذا الموقع:
https://checklegalaid.service.gov.uk/find-a-legal-

  adviser?category=immigration
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2. اكتب الرمز البریدي الخاص بك، ثم اضغط على زر البحث.

3. ستظھر قائمة بأسماء المستشارین على جانب الخریطة.

4. إذا اخترت أن تتّصل بأحدھم، سیحّدثك عن قضیتك وما إذا كنت مؤّھالً للحصول على
المعونة القانونیة.

تنبیھ  
!ال یعمل كل المحامین والمستشارین في مجال المعونة القانونیة - ھذا الموقع  

المعونة القانونیة

سیساعدك في العثور على المحامین والمستشارین الذین یعملون في ھذا المجال.
(انظر الخطوة 

األولى أدناه)

https://checklegalaid.service.gov.uk/find-a-legal-adviser?category=immigration
https://checklegalaid.service.gov.uk/find-a-legal-adviser?category=immigration


 

الحصول على مشورة قانونیة جدیرة بالثقة:

 

 

إذا احتجت إلى مزید من الدعم قد تتمكن من الحصول على مساعدة محلیة، 
 

المراكز القانونیة ھي منظمات تدافع عن الحقوق القانونیة لألشخاص غیر القادرین على دفع رسوم
محاٍم. یمكنك زیارة ھذا الموقع للتحقّق مّما إذا كان ھناك مركز قانوني قریب منك:

 https://www.lawcentres.org.uk/about-law-centres/law-centres-on-
google-maps/geographically

 

نصیحة مفیدة:  
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تمویل القضایا االستثنائي والدعم اإلضافي
الحصول على تمویل القضایا االستثنائي

إن تقدیم طلب الحصول على تمویل القضایا االستثنائي أمر صعب، لذا فیفّضل أن تستعین بمحاٍم أو
مستشار قانوني إن أمكن.

 

إذا لم یكن ذلك ممكناً فیمكنك أن تقّدم الطلب بنفسك. ویشمل ذلك تقدیم الطلب لھیئة المعونة القانونیة
(Legal Aid Agency أو LAA). ویمكن إرسال الطلب بالبرید اإللكتروني أو البرید العادي. وستطلب
ھیئة المعونة القانونیة: 1) معلومات حول قضیتك، 2) استمارات طلب موقّعة، و3) إثبات وضعك المالي.

 

لمزید من المعلومات حول النقاط الثالث ھذه یرجى التواصل مع LAA. یمكنك االتصال بھم على رقم: 
 2020 200 0300. أو یمكنك مراسلتھم بالبرید اإللكتروني على:

contactECC@legalaid.gsi.gov.uk أو أن ترسل لھم أسئلتك على:
Exceptional Case Funding Team

(Legal Aid Agency (8.51
102 Petty France

London SW1H 9AJ
 

على سبیل المثال، 

من مركز قانوني محلّي.

(Refugee and Migrant Centre Birmingham) مركز الالجئین والمھاجرین ببرمنغھام
https://rmcentre.org.uk/

(Coventry Refugee and Migrant Centre) مركز كوفنتري لّالجئین والمھاجرین
https://www.covrefugee.org/

(Central England Law Centre) مركز وسط إنجلترا القانوني
https://www.centralenglandlc.org.uk/

مراكز محلّیة لتقدیم المشورة

https://www.lawcentres.org.uk/about-law-centres/law-centres-on-google-maps/geographically
https://rmcentre.org.uk/
https://www.covrefugee.org/
https://www.centralenglandlc.org.uk/


 

نصائح مفیدة:
التكلفة

الحصول على مشورة قانونیة جدیرة بالثقة

من ھو المحامي؟

المحامي یساعد الناس في
شؤون قانونیة.

بعض المحامین مدّربون في
قانون الھجرة. ویمكنھم أن

یساعدوك في الشؤون القانونیة
المتعلّقة بانتقالك إلى المملكة

المتحدة.

    نظراً لتفاوت التكالیف فمن
المفید أن تقارن بین رسوم

المحامین والمستشارین
المختلفین.

    المحامي أو المستشار الذي
یتقاضى رسوماً عالیة لیس

بالضرورة أفضل من غیره.
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إذا كنت غیر قادر على الحصول على المعونة القانونیة أو تمویل القضایا االستثنائي یمكنك أن توّكل
محامیاً أو مستشاراً وتدفع رسومھ بنفسك. وستعتمد رسوم المحامي أو المستشار على تفاصیل قضیتك

وعلى أسعاره.

المحامي

كیفیة العثور على محاٍم جدیر بالثقة:

https://solicitors.lawsociety.org.uk/

Solicitor's Regulation) لدى ھیئة تنظیم المحامین
Authority أو SRA) قائمة بأسماء المحامین الذین

تنّظمھم في إنجلترا وویلز
 

ویعني ذلك أن ھیئة SRA تفحص ھؤالء المحامین للتأكد
من أنھم جدیرون بالثقة وأنھم یقّدمون مشورة جیدة.

 

للعثور على محاٍم على قائمة SRA یمكنك استخدام أداة
'Find a solicitor' على موقع:

وھذا ھو شكل الموقع:

Immigration and changing' قم باختیار
countries' للعثور على محاٍم یمكنھ مساعدتك في

الشؤون القانونیة المتعلّقة بانتقالك إلى المملكة المتحدة.

.1

.2

https://solicitors.lawsociety.org.uk/


 

الحصول على مشورة قانونیة جدیرة بالثقة

نصیحة مفیدة:
ال ضمانات

حتّى المحامي أو المستشار الممتاز
ال یمكنھ أن یِعدك بأنّھ سیكسب

قضیتك، فالنتیجة لیست بیده.

مستشار شؤون الھجرة یمكنھ أن یقّدم
لك المساعدة في شؤون الھجرة

واللجوء.
یجب أن یجتاز المستشار اختبارات 
قبل أن یتأّھل لتقدیم المشورة. ویتم

تنظیم المستشارین على ثالثة 
مستویات مختلفة.

ویمكن لكل مستشار على كل 
مستوى أن یساعد في شؤون مختلفة.

 

یمكنك أن تتعرف على الشؤون التي
یمكن أن یساعد فیھا المستشارون على

كل مستوى على صفحة:
https://www.gov.uk/find-an-

immigration-adviser/what-
 advisers-can-do

 

من ھو مستشار
شؤون الھجرة
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مستشار شؤون الھجرة

كیفیة العثور على مستشار متخّصص في
شؤون ال ھجرة جدیر بالثقة

https://home.oisc.gov.uk/adviser_finder/
finder.aspx

لدى مكتب مفّوض خدمات الھجرة (OISC) قائمة
بمستشاري شؤون الھجرة الذین ینّظمھم المكتب.

 
 إن تقدیم شخص ما (غیر محاٍم) المشورة حول الھجرة
وھو غیر منّظم من قبل OISC یمكن أن یعتبر جریمة.

 
للعثور على مستشار على قائمة OISC یمكنك استخدام

أداة 'Adviser Finder' على موقع

 
وھذا ھو شكل الموقع:

https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/what-advisers-can-do
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/what-advisers-can-do
https://home.oisc.gov.uk/adviser_finder/finder.aspx
https://home.oisc.gov.uk/adviser_finder/finder.aspx


 

مقابلة المحامي/ المستشار 

أسئلة

من الطبیعي أن تكون ھناك أسئلة متبادلة كثیرة بینك
وبین محامیك أو مستشارك. قم بإعداد قائمة بأسئلتك

قبل موعد المقابلة أو االتصال. فیما یلي بعض األسئلة
التي یمكنك أن تطرحھا على المحامي أو المستشار:

 
كم من الوقت ستستغرق القضیة؟

متى تتوقع أن تسمع منھم؟
كم مرة سیتّصلون بك؟

في أي مرحلة تمّر قضیتك، أو ما الذي یتّم حالیاً في
قضیتك؟

كم ستكون تكلفة القضیة؟
كیف یمكن التقدیم على المعونة القانونیة؟

ما ھو المتوقّع منك؟

أخبر المحامي أو المستشار بأي شيء لم تفھمھ. قم
بتدوین األشیاء/ اإلجراءات التي لم تفھمھا، واسألھ

عنھا.
إذا وجدت صعوبة في فھمھ، اطلب منھ أن یوفر
مترجماً فوریاً إذا كنت تظن أن ھذا سیساعدك.

ً إن األخذ بمشورة المحامي أو المستشار قد یكون أمرا
مقلقاً، لكن تذّكر أّن دورھم ھو مساعدتك.
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نصیحة مفیدة:
اإلعفاء من الرسوم

ً قد تفرض الحكومة رسوما
مختلفة على طلبك. إذا كنت

غیر قادر على دفع ھذه
الرسوم، فاسأل المحامي أو

المستشار عن إمكانیة
اإلعفاء من الرسوم. وقد

یمكنك الحصول على
اإلعفاء، أي أنك لن تكون
مطالباً بدفع تلك الرسوم.

نصیحة مفیدة:
حاالت التأخیر

قد تكون ھناك أسباب مختلفة
لتأّخر المحامي أو المستشار
في الرد علیك، فربما یكون

في انتظار رّد وزارة
الداخلیة. لذا فمن المھم أن
تسألھ عن المرحلة التالیة
المتوقعة، ومتى تتوقّع أن

یرّدوا علیك.



 

مقابلة المحامي/ المستشار
حافظ على نظام مستنداتك:

إن تنظیم مستنداتك من البدایة سیوفّر علیك الكثیر
من القلق وضیاع الوقت. فإذا احتفظت بمستنداتك

بشكل منّظم وفي مكان آمن ستتمّكن من تقدیم
المستندات المطلوبة عند اللزوم.

 
للحفاظ على نظام مستنداتك یمكنك البدء بإعداد

قائمة مرجعیة وفقاً الحتیاجاتك. على سبیل المثال،
یمكنك إعداد قائمة مرجعیة للتأّكد من أن لدیك كل

المستندات المطلوبة لقضیتك.
 

قم بإعداد نسخ من المستندات األصلیة المھّمة، مثل
جواز سفرك، واحتفظ بھا في ملّف أو مكان آمن.

 
احتفظ ببیانات االتصال أو البرید اإللكتروني

الخاص بمحامیك أو مستشارك في مكان آمن أو
سّجلھا على ھاتفك النقال.

قبل أن توقّع على أي أوراق مطلوبة منك، تأّكد من
أنّك استفسرت وفھمت المطلوب منك توقیعھ.

نصیحة مفیدة: 
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تنبیھ:

یمكنك الرجوع إلى القائمة المرجعیة
الخاصة بلّم شمل األسرة،

والموجودة في دلیل منظّمة الصلیب
Applying for‘ األحمر البریطانیة
’Refugee Family Reunion

("تقدیم طلب لّم شمل أسرة
الالجئ") صفحة 21.

إذا قمت بتسلیم أي مستندات
للمحامي أو المستشار، اطلب منھ

أن یعطیك ورقة أو إیصاالً یفید
باستالمھ المستندات، واحتفظ بھ

في مكان آمن.

!

 
قم بتدوین التواریخ المھّمة. على سبیل

المثال، تاریخ انتھاء تصریح اإلقامة
الخاص بك ومتى یمكنك أن تطلب

التمدید (أحیاناً ال یمكنك أن تطلب ذلك
إال قبل شھر واحد من انقضاء المھلة).

نصیحة مفیدة:
تواریخ مھّمة:

نصیحة مفیدة:
القائمة المرجعیة الخاصة

بلّم شمل األسرة
 

تمّھل قبل التوقیع



 

تقدیم شكوى ضد محاٍم ما

كیفیة تقدیم شكوى:

     عادة ما یتم تقدیم الشكوى إلى مكتب المحاماة مباشرة. وعلیك أن تمنح شركة المحاماة 8 أسابیع كحد
أقصى لحسم شكواك. 

     أما إذا ظللت غیر راٍض بعد تقدیم الشكوى لمكتب المحاماة، فیمكنك اللجوء إلى المساعدة المجانیة.
وستتحّدد الخطوات التالیة حسب نوع الشكوى التي قّدمتھا. وھناك خیاران: أمین المظالم القانونیة أو ھیئة

تنظیم المحامین.
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(SRA) ھیئة تنظیم المحامین أمین المظالم القانونیة 
(Legal Ombudsman)

یتعامل أمین المظالم القانونیة مع الشكاوى بشأن
سوء خدمة العمالء. على سبیل المثال:

- المحامي یتقاضى مبلغاً مبالغاً فیھ
- المحامي لم یعُد یرّد علیك، أو أنھ أعطاك

مشورة غیر واضحة
- المحامي لم یرد لك مستنداتك

تتعامل ھیئة تنظیم المحامین (SRA) مع
الشكاوى المتعلقة بالسلوك غیر األمین أو غیر

المھني. على سبیل المثال:
- شخص ما یّدعي أنھ محام بینما ھو لیس كذلك
- تمت معاملتك بشكل غیر عادل بسبب أصلك

اإلثني أو العرقي أو سنّك، إلخ. 
- تم تزویدك بمعلومات خاطئة

تنبیھ:

ً في بعض األحیان قد یقع خالف كبیر بینك وبین المحامي. قبل أن تقّدم شكوى، من المھّم أن تفكر ملیّا
في سبب رغبتك في تقدیم الشكوى.

!
قبل أن تقّدم شكواك ألمین المظالم القانونیة یجب أن تكون قد تقّدمت بشكوى لمكتب المحاماة أّوالً

وتلقّیت رّداً نھائیاً منھ. ولكن ھذا الشرط ال ینطبق على الشكاوى المقّدمة لھیئة تنظیم المحامین
.(SRA)

مكتب أمین المظالم وھیئة تنظیم المحامین لیسا مكاتب محاماة، لذا فھما ال یقّدمان مشورة قانونیة.

.1

.2



 

تقدیم شكوى ضد محاٍم ما
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شطب اسم المحامي من الئحة المحامین
إغالق مكتب المحاماة

التعویض في حالة الخسارة المالیة

من األمثلة عن الحلول التي تقّدمھا ھیئة تنظیم
المحامین:

رّد المبالغ المدفوعة أو تخفیض رسوم المحامي
رّد المستندات إلیك

التعویض في حالة الخسارة أو سوء المعاملة

من األمثلة عن الحلول التي یقّدمھا أمین المظالم
القانونیة: 

حلول ممكنة:

المھلة الزمنیة: ھیئة تنظیم المحامین
(SRA)

لیست ھناك مھلة زمنیة لتقدیم شكواك لھیئة
تنظیم المحامین إال أنھ دائماً ما یفّضل أن تقّدم

الشكوى في أسرع وقت ممكن.

نصیحة مفیدة: 
یمكنك أن تطلب من أحد أفراد أسرتك أو أحد األصدقاء أن یساعدك في كتابة خطاب الشكوى. أّما

إذا كان وضعك خاّصاً وال یسمح لك باالستعانة بأحد، فیمكنك أن تتواصل مع أمین المظالم القانونیة
أو ھیئة تنظیم المحامین للحصول على مساعدتھم في ملء طلب الشكوى. كذلك قد یكون من الممكن

ملء طلب الشكوى بلغة غیر اللغة اإلنجلیزیة.

لمزید من المعلومات اتصل بأمین المظالم القانونیة
(Legal Ombudsman) على:

لمزید من المعلومات اتصل بھیئة تنظیم المحامین
(SRA) على:

2555 606 0370 أو عبر البرید اإللكتروني 
contactcentre@sra.org.uk 

0333 555 0300 أو عبر البرید اإللكتروني 
enquiries@legalombudsman.org.uk 

لمزید من المعلومات وللحصول على استمارة
الشكوى یرجى زیارة:

https://www.sra.org.uk/consumers/
problems/report-solicitor/

المھلة الزمنیة: أمین المظالم القانونیة
أمامك 6 شھور من تاریخ وصول رّد مكتب

المحاماة النھائي لكي تتّصل بأمین المظالم القانونیة.

https://www.legalombudsman.org.uk/
information-centre/consumer-

resources/complaining-to-a-service-
provider/

لمزید من المعلومات وللحصول على استمارة
الشكوى یرجى زیارة: 

دعم إضافي إلكمال طلب الشكوى

https://www.sra.org.uk/consumers/problems/report-solicitor/
https://www.sra.org.uk/consumers/problems/report-solicitor/
https://www.legalombudsman.org.uk/information-centre/consumer-resources/complaining-to-a-service-provider/
https://www.legalombudsman.org.uk/information-centre/consumer-resources/complaining-to-a-service-provider/


 

تقدیم شكوى ضّد مستشار شؤون الھجرة
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https://www.gov.uk/government/publications/oiscs- :قم بزیارة موقع
complaints-scheme-complaints-form-english

قم بتنزیل استمارة الشكوى باللغة التي تناسبك
امألھا بأكبر قدر من التفصیل.

.pdf احفظ االستمارة كملف
أرسل االستمارة مع أي مستندات ذات صلة بالشكوى بالبرید اإللكتروني إلى

complaints@oisc.gov.uk

كیفیة تقدیم شكوى عبر اإلنترنت
.1

.2

.3

.4

.5

في بعض األحیان قد یقع خالف كبیر بینك وبین مستشار شؤون الھجرة. قد تعتقد أنھ قد
قّدم لك مشورة سیئة أو أنھ عاملك بشكل غیر عادل. یمكنك إن أردت أن تقّدم شكواك

(OISC) لمفوض خدمات الھجرة

كیفیة تقدیم الشكوى إذا كانت غیر قادر على تقدیمھا عبر اإلنترنت
یمكنك أن تحصل على استمارة الشكوى من العنوان التالي: 

Office of the Immigration Services Commissioner,
5th Floor 21 Bloomsbury Street,

London WC1B 3HF
(الھاتف: 0046 000 0345)

 
كما یمكنك الحصول علیھا من أي منظمة أخرى مسّجلة لدى مكتب OISC (كالمنظمة التي یتبع لھا

مستشارك)
 

یمكنك أن ترسل نسخة ورقیة من استمارة الشكوى بالبرید إلى:
Office of the Immigration Services Commissioner,

5th Floor 21 Bloomsbury Street,
London WC1B 3HF

 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/oiscs-complaints-scheme-complaints-form-english
mailto:complaints@oisc.gov.uk

