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Asylum Advice - part of the Migrant Help organisation

ትሕዝቶ
ክፍሊ ሓደ:
ዑቕባ ምሕታት
1.1 ዑቕባ ክትሓቱ ትደልዩ ዲኹም?
ዑቕባ ክትሓቱ(ኣህግራዊ ዑቕባ) ዘብቅዓኩም ምኽኒት፡ እንተድኣ ንሃገርኩም ከይትምለሱ ፍርሒ ኣለኩም ጥራይ
እዩ። በቲ ናይ 1951 ናይ ሕቡራት መንግሥታት ብዛዕባ ስደተኛታት ዝምልከት፡ ከም ስደተኛ ኮይንኩም ንኽቕበሉኹም
ዓዱኹም ገዲፍኩም ዝወጻእኩም ምኽንያት፡ ብቁዕ ዝኾነ ናይ ምህዳን ፍርሒ ክምዝኾነን፡ ክትምለሱውን ዘይትኽእልሉ
ምኽንያት ካብዚእን ዝሰዕቡ እንተድኣ ኮይኑ እዩ።
•ዓሌትኩም
•ሃይማኖትኩም
•ዜግነትኩም
•ፓለቲካዊ ሪኢቶኹም ወይ ከኣ
•ናይ ፍሉይ ዝኾነ ማሕበረሰባዊ ጉጅለ ኣባል እንተ ድኣ ኮይንኩም
እንተድኣ ዑቕባ ስደተኛታት ክትኾኑ በዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሓሙሽተ ምኽንያታት ዘይተቀበሉኹም ካልእ
ምኽንያታት ናብ ዓድኩኹም ተመሊስኩም ንሂወትኩም ኣብ ሓደጋ ዘቃልዓኩም ኩነታት እንተድኣ ሃልዩ ብናይ ሰብኣዊ
ድሕንነት ምኽንያት ክቕበሉኹም ይኽእሉ እዮም።
እንተድኣ ናይ ኣህጉራዊ ዑቅባ ወይ ከኣ (ሰብኣዊ ደሕንነት ዑቕባ) መሕተቲ ምኽንያት ዘይብልኩም ግና ኣብ ዓዲ
ብሪጣኒያ ንኽትነብሩ ካልእ ምኽኒት ኣልዩኩም ካብ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ (ጠበቓ) ምኽሪ ክትረኽቡ ይግባእ።
እንተድኣ ኣብ ብሪጣኒያ ዝሓተትኩሞ ዑቕባ ዘይተቐበሉኹም ንዝመጽእ ናብ ብሪጣኒያ ንኽትመጽኡ ፍቓድ
መመልከቲኹም ክጸልዎ ይኽእል ።

1.2 ዑቕባ ዝሓተሉ ቦታ ኣበይ እዩ?
ኣብ ኤርፖርት ዲኹም ዘለኹም ዋላስ፡ ወደብ ባሕሪ፡ ወይ ከኣ ኣህጉራዊ መደብር ናይ ባቡር?
እንተድኣ ዑቕባ ክትሓቱ ኮይኑ እላማኹም፡ ናብ ብሪጣኒያ ኣብዝኣተኹምሉ እዋን ዑቕባ ክትሓቱ ኣገዳሲ እዩ።
ካብ ህድናን መቅጻእትን ሃዲምኩም እንተድኣ መጺእኩም እሞ ከኣ ዑቕባ ደሊኹም ምስ ናይ ኢሚግረሽን
በዓልስልጣን ክትራኸቡ ክትሓቱ ይግባእ። ምስ ናይ ኢሚግረሽን በዓልስልጣን ክትዘራረቡን’ ኮለኹም ኣብ ብሪጣኒያ
ዑቕባ ክትሓቱ ትደልዩሉ ምኽንያት ኣብ ሓደጋ ስለዘለኹም ከምዝኾነ ከተፍልጥዎም ይግባእ።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቲኹም ዲኹም ዘለኹም?
እንተድኣ ዑቕባ ክትሓቱ ደሊኹም እሞ ኸኣ ኣብ ብሪጣንያ እንተሃሊኹም፡ ምስ ኣሳይለም ኢንተክ ዩኒት(ናይ ስደተኛ
መጻረዪ ማእከል) ኣብ ክሮይደን (ደቡባዊ ምብራቕ ሎንዶን) ቆጸራ ክትሕዙ ይግባእ። ምስ እቲ ናይ ዑቕባ ትሓትዎ
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ጉዳይኩም ዝኣትው ኣብ ትሕቴኹም ዝናበዩ ሰባት (ከም መጻምድትኹም ወይ ከኣ ደቅኹም)እንተድኣ ኣለውኹም
ኮይኖም ኣብ እቲ ቆጸራ ምሳኹም ክርከቡ ይግባእ። ኣብ ብሪጣኒያ ኣብዝኣተኹምሉ ብቑልጡፍ ዑቕባ ክትሓቱ ኣዚዩ
ኣገዳሲ እዩ። ወይውን ልክዕ ኩነታትኩም ከምዝተቕየረ ምስ ፈለጥኩምን ናይ ኣህጉራዊ ዑቕባ ምስ’ ዘድልየኩም።
ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ ናብ ክሮይደን ትኸዱሉ መጓኣዚ ሆም ኦፊስ ኣይክከፍሎንዩ’።
ኣብላእሊ ካብዝተገለጾ ቆጸራ መግበሪ መገዲ ብተወሳኺ; ኣሳይለም ኢንቴክ ዩኒት ብዘይ ቆጸራ ንዝመጽኡ ኣመልከቲ
መጻረዪ ክገብረሎም ኢዩ። ግና እቲ ሽኡ መኣልቲ መመልከቲኹም ንኽረእይ መረጋገጺ ስለዘየለ መመልከቲኹም
ንኽረእይ ቆጸራ ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል።
ዑቕባ ንምሕታት ቆጸራ መግበሪ መስመር ናይ Asylum Intake Unit (ኣሳይለም ኢንተክ ዩኒት) ክፍሊ ቂጽሪ
ስልኪ ከምዝስዕብ እዩ። 020 8196 4524
ንሰርሃሉ ሰኣታት ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9.00 ናይ ንግሆ ስጋብ 4.45 ናይ ምሸትን ዓርቢ ከኣ ካብ
ሰዓት 9.00 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 4.30 ናይ ምሸት እዩ።
ናይ ዑቕባ መሕተቲ ክፍሊ ኣድራሻ :(ኣሳይለም ኢንቴክ ዩኒት)Asylum Intake Unit
Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY
እንተ ድኣ ቆጸራ ጊዜ/ሰዓታት ክትቕይርዎ ወይ ከኣ ክትዝርዙ ደሊኹም ብኽብረትኩም ብቑልጡፍ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ
ቴሌፎን 020 8196 4524 ደዊልኩም ኣፍልጡና። ኣብ ስኮትላንድ ዝበሃል ዓዲ ትነብሩ እንተድኣ ኮይንኩምን ከቢድ
ናይ ጥእና ጸገም ዘለኩም እንተደኣ ኮይንኩም እቲ ናይ መጀመሪታ ቃለ መጠይቕ ስክሪኒንግ ኢንተርቪዩ ዝበሃል ኣብ
ግላስጎ ከተማ ክተካይድዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ግና ከከምኩነታቱ ብሆመ ኦፍፊስ ዝውሰን ውሳኔ እዩ።

1.3 ዑቕዕባ ክትሓቱ ዘድሊ ምኽርን ኣገባብ መንገድን መምርሒ ምሃብ
ኣሳይለም ሄልፕ (ሓገዝ ናይ ዑቕባ ምሕታት)ምስ ማይግራንት ሄልፕ(ናይ ፈለስቲ ሓገዝ)ክፍሊ ኣገልግሎት ገበርቲ
ሰናይ እዩ። ኣሳይለም ሄልፕ ነጻን ዘየዳልው ሃገዛት ምኽርን መምርሒ ኣሰራርሓ ነቶም ዑቕባ ሓተቲ ይህብ። ዝሕቦ
ሓገዛትውን ፍሉይ መምርሂ ኣገባብን ሓበሬታ ብዛእባ ዑቕባ ኣታሃትታ፡ መገዲ ናይ ዑቕባ ምህታት፡ መንበሪ ቦታ ናይ
ገንዘብ ሓገዝ፡ ጉዳይኩም ዝከታተለልኩም ጠበቃ ምርካብን ንካልእ ብዛእባ ዑቕባ ንዝምልከት ሓገዛት ኢዩ።
ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ መጀመሪታ ምርመራ፡ ካላኣይ ዓቢ ቃለመጠይቕ፡ ብድሕሪ ውሳኔ ምስተወሰነ ብዛዕባ ጉዳይኩም
እንታይ ከምዝኸውን፡ ዝምልከት ክስማእ ዝኽእል ዝተቀድህ ድምጽን ጽሑፋዊ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ASYLUM
ADVICE UK (ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩከይ) ዝብል መርበብ ሃበሬታ ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ
ሓበሬታ እዚ ከኣ ብዝተፋላለየ 15 ዋና ዋና ቋንቋታት ኣሎ። ብኽብረትኩም ናብቲ ዝስዕብ ናትና መርበብ ሃበሬታ
ተወከሱ። www.asylumhelpuk.org.
እንተድኣ ብቐጥታ ምስ‘ቶም ምኽሪ ዝህቡ ሰባት ክትራኸቡ ደሊኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ ሓገዝ ናይ ዑቕባ
(ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩኬ)ናይ ናጻ ስልክና ደዊልኩም ተራኸቡና: 0808 8000 645 ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ ናይ
ዑቕባ ምሕታት ሓገዝ (ኣሳይሎም ሳፖርት) ብዛዕባ ሕጊ ዝምልከት ምኽሪ ክህበኩም ኣይክእልን እዩ።
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ናይ ዑቕባ ኣተሓታትታ ኣገባብ መንገዲ ዘርኢ ስእላዊ መግለጺ
ምልክታ መቕረቢ ፎርም ይምላእ

ናይ መጀመሪያ ሓጺር ቃለመጠይቕ ዑቕባ ከምዝሓተትኩም ዝምዝገበሉ

ዑቕባ ዝሓተትኩሙሉ ዓቢ ቃለ መጠይቕ

ውሳኔ

ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ተቐቢሎሞ

ጉዳይኩም ኣይተቐበልዎን

ይግባይ ትብሉ

መንበሪ ፍቓድ ተዋሂብኩም

ኣይተቐበልኹምን

ወይ ንሃገርኩም ትጥረዙ ወይ ከኣ ብድሌትኩም ንሃገርኩም ትምለሱ

1.4 ናይ ዑቕባ ምሕታት ሓገዝ (ኣሳይለም ሰፖርት) የድልየኩም ድዩ?
ናይ ዑቕባ ሓገዝ ምልክታ ከተቕርቡ እንተድኣ ደሊኹም ሓንሳብ እቲ ዑቕባ ዝሓተትክሞ ምስተመዝገበ ወይ ከኣ
ቆጸራ እንተድኣ ተዋሂብኩም ናብ ዚ’ ዝስዕብ ናይ ናጻ ቁጽሪ ቴሌፎን ሓገዝ መስመር ክትድውሉ ይግባእ።
ናይ ዑቕባ ሓተቲ ናይ ሓገዝ መስመር ብዛዕባ መመልከቲ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ(ኣሳይለም ሰፖርት ኣፕሊከሽን ዩኬ)
0808 8000 645
እዚ ኣገልግሎት እዚ ከኣ በቲ ንዓኹም ዝርደኣኩም ቋንቋ ከወሃበኩም ይከኣል እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ሓገዝ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ክርከብ ይኽእል
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እንተድኣ መንበሪ ገዛ ዘይብልኩም ኾይኑን ነብስኹም ኪኢልኩም ክትነብሩ እንተድኣ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም፡
ብኽብረትኩም ነቶም ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩምሉ ክፍሊ ኣፍልጥዎም። እቶም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት(ሆም ኦፊስ)
መንበሪ ገዛ የድልየኩምን ዘየድልየኩም ምዃኑ ምርመራ ምስ ገበሩልኩም ሽዑን ሽዑን መንበሪ ቦታ ክምድቡልኩም
ይኽእሉ እዮም። እንተድኣ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ብቪዛ ተዋሂብኩም እንተደኣ ኣቲኹም ወይ ከኣ ሂወትኩም ብዘይ
ሓገዝ ባዕልኹም ክትነባበሩ እንተድኣ ጸኒሕኩም ብኸመይ ትናበሩ ከምዝነበርኩምን ሰልድኹም ኣብምንታይ
ከምዘውኣልኩሞ መረድኢ ክተቕርቡ ኣለኩም። እቲ ዝነበረኩም ሃገዝ ድህርህጂ ንምታይ ክህልው ከምዘይኽእል
መረድኢ ከተቕርቡ ኣለኩም። ብዛዕባ እዚ ኩነታትኩም ዝገልጽ መረጋገጺ ኣብቲ ናይ መጀመሪታ ቃለ መጠይቕ
(ስክሪኒንግ ኢንተርቪዩ) ዝበሃል ክትማልኡዎ ኣለኩም። ኣብ ናይ መጀመርታ ቆጸራኹም ሃገዝ ናይ ገዛ እንተደኣ
ተነጺግኩም ኣሳይለም ሄልፕ ቀልጢፍኩም ናይ ገዛ ሃገዝ ንኽትረኽቡ ክህግዘኩም ኣይክእልን ግና ቀጻላይ ዝኾነ ሃገዝ
ንኽትረኽቡ ክህግዘኩም ይኽእል።

1.5 ብድሌትኩም ተሓጊዝኩም ንዓድኹም ክትምለሱ (ኣሲስትደድ ቮልንታሪ ሪተርን)
እንተድኣ ኣነ ዑቕባ ክሓትት ኣይደልይን እየ ኢልኩም ወሲንኩም፡ እሞ ኸኣ ዘይልሙድ ፈለስቲ እንተድኣ ኮይንኩም
ናብ ዓድኹም ክትምለሱ እንተድኣ ደሊኹም ካብ ሆም ኦፊስ ኣሲስትድ ቮሎንታሪ ሪተርን (ብድሌትኩም ሓገዝ
ተዋሂብኩም ናብ ሃገርኩም ምምላስ ዝሕግዝ ክፍሊ)ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
እንተድኣ ተውሳኺ ሓበሬታ ደሊኹም ከኣ ብኽብረትኩም ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተወከሱ፡
www.gov.uk/return-home-voluntarily
ብድልየት ናይ ምምላስ ክፍሊ ሃገዝ: 0300 004 0202

ብዛዕባ እዚ ክፍሊ ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተድኣለኩም ብኽብረትኩም ናብ ኣሳይለም
ሄልፕ (ናይ ዑቅባ ሓገዝ) በዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተራኸቡና።
www.asylumhelpuk.org
Asylum Advice UK (ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩኬ)ናይ ዑቕባ ሓተቲ ሓገዝ
0808 8000 644
Asylum Support Application UK (ኣሳይለም ሰፖርት ኣፕሊኬሽን ዩኬ)ሓገዝ
መስመር ምኽሪ ንዑቕዕባ መመልከቲ ንዘቕርቡ) ቴሌፎን ቁጽሪ
0808 8000 645
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