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  . العثور على عملية جذرية جديدة إلدارة عودة األسر ليس لديهم الحق في أن تكون في المملكة المتحدة تبدأ اليوم
  

 - 4عملية . سع نطاقا ، وتحديث إلدارة عائدات األسرةجزء من نهج أو 1جديدة ومستقلة األسرة يعود الفريق هو 
مرحلة جديدة تهدف إلى عودة أولئك الذين ليس لهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة مع الكرامة ، وضمان رفاه 

  . األطفال في جميع األوقات
  
  : المرحلة العملية ينطوي على  4

  
خلق حالة من أصحاب المتخصصة األسرة في وآالة الحدود صنع القرارات التي سيتم تعزيزها من خالل     

البريطانية ، وتطوير الطيارين الختبار طرق جديدة للعمل مع األسر وعملنا المستمر مع المفوضية العليا لالجئين 
  . نوعية صنع القرار لديناالختبار وتحسين ) وآالة المملكة المتحدة لالجئين(

مؤتمرات األسرة لمناقشة منزل العائلة العودة ، والرعاية الطبية والشواغل ، ساعدت عودة ، بما في ذلك ال    
  ومدى توافر المساعدة مصممة حزم العودة الطوعية للمساعدة في إعادة توطين األسر لدى عودتهم ؛ 

ولكن  إرجاع المطلوبة للعائالت التي ال تأخذ في مجموعات المساعدة ، والسماح لهم بالبقاء في المجتمع ،    
  إعطاء إشعار أسبوعين على متن الرحلة وطنهم والسماح الذاتي لمن دون الحاجة إلجراءات اإلنفاذ ، و 

وسوف يعود الفريق الجديد األسرة . عودة ضمان ، آمالذ أخير لألسر الذين يرفضون مغادرة المملكة المتحدة    
. الى ضمان رفاه الطفل في الحسبان بشكل مناسبإسداء المشورة إلى وآالة الحدود البريطانية عن خطط العودة 

آمالذ أخير حيث األسر  --وتشمل الخيارات شكل من أشكال إزالة إشعار محدودة ، واستخدام اإلقامة فتح ، و
  . صديقة لألسرة اإلقامة قبل المغادرةتفشل بحزم على االمتثال؟ 

  
لمملكة المتحدة على أفضل طريقة لضمان عودة وسيكون فريق من الخبراء لتقديم المشورة وآالة الحدود في ا

  . العائالت الفردية ، مع األخذ في االعتبار احتياجات الرعاية الخاصة لألطفال
  

  : وقال وزير الهجرة داميان غرين 
  
وإرجاع العائلة الفريق هو خطوة حاسمة نحو عملية إزالة أآثر إنسانية للعائالت التي ال حق ليكون في '    

  . المملكة المتحدة ، وهي العملية التي يضع رفاه األطفال في مرآز الصدارة
  
ا نحن نأخذ وفي آل مرحلة من مراحل هذه العملية ، ونحن نتوقع العائالت إلى مغادرة طواعية ، ولكن بينم'    

دائما نهج الرأفة يجب علينا أن نضمن أن األفراد مع أي حق قانوني ليكون في المملكة المتحدة ال يمكن أن إطالة 
  . أمد إقامتهم وآسر القواعد

  
ونحن نقدم المساعدة حزم والمؤتمرات األسرة . أعتقد أن لدينا تدابير جديدة على حد سواء عملية وعادلة'    

  ' . خياراتهم ، وسوف تحاول ضمان أن األسر يمكن أن تبقى في المجتمع قبل مغادرتهم المنزل لضمان أسر فهم
  

  : سارة  Teatherوقال وزير الدولة لشؤون األطفال والعائالت 
  
وسيكون الفريق توفير الخبرة المستقلة . نحن نضع الشفقة والرعاية للطفولة في صميم هذه الترتيبات الجديدة'    

السبل إلدارة العائدات من العائالت الفردية ، مما يدل على تقدم حقيقي على التزامنا إلصالح عملية  على أفضل
  ' . العودة للعائالت الذين ليس لديهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة



  
السيد سبنسر ، مدير حتى وقت قريب جدا من الخدمات . وسوف يقدم رئيس مؤقت مستقلة تكون آريس سبنسر

للطفولة في مجلس هيلينجدون ، هو أيضا عضو بارز في رابطة إدارة خدمات األطفال ، وهو طبيب نفساني 
  . تدريب الطفل ، ولها عالقة طويلة األمد مع قضايا سالمة الطفل

  
سيكون األعضاء اآلخرين تشمل حاليين وسابقين آبار السلطة المحلية للطفولة إدارة خدمات حماية الطفل 

وستكون هناك أيضا ما ال يقل عن طبيب واحد لتقديم المشورة الطبية المهنية وممثل من وآالة . مجلسوأعضاء ال
  . الحدود البريطانية وزارة التعليم

  
  : وقال آريس سبنسر ، الرئيس المؤقت لفريق جديد إرجاع العائلة 

  
دي احتياجات األسر واألطفال أثناء وإرجاع العائلة الفريق هو هيئة الترحيب وحيويا في ضمان الرفاه الفر'    

  . عودتهم إلى بلدانهم األصلية
  

ونحن نرحب بهذه الفرصة لمساعدة الحكومة والمملكة المتحدة وآالة الحدود في تحقيق هدفها إلقامة أآثر '    
  ' .إنسانية سياسة اإلبعاد األسرة

  
 .ن المقرر أن تبدأ في وقت الحق من هذا العاموقد تم تعيين الفريق على أساس مؤقت مع عملية فتح باب التعيين م

 


