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ቅድሚቲ’ ናይ መጀመርታ
ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር

Asylum Advice - part of the Migrant Help organisation

ክፍሊ 2:
ቅድሚቲ’ናይ መጀመርታ መርመራ ቃለ
መጠይቕ ምግባር
2.1 መእተዊ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ መሕታት መጀመርታ ቃለ መጠይቕ
ሚኒስቴር ውሽጣዊ ጉዳያት (ሆም ኦፊስ)ብኽብሪ፡ ብመዓረግ፡ ዕድመ፡ ስንክልና ዓሌት፡ ፆታ፡ ፅታዊ ስጋዊ ርክብ
ዝንባለ ሃይማኖት ብዘየገድስ፡ ብዘይምድላው፡ መንገዲ ክርእየኩም ‘ዩ።
ናይ ብሪጣንያ ቪዛን ኢሚግረሽን (UKVI)(ዩ.ኪ.ቪ.ኣይ) ክፍሊ ሚኒስቴር ውሽጣዊ ጉዳያት (ሆም ኦፊስ) እቲ
ናይ ዑቕባ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ጉዳይ ዝምርምሩን፡ ኣብ መበቆል ሃገርጉም ሂወትኩም ኣብ ሓደጋ እንተደኣ ኮይኑን;
ናይ ኃገራዊ ዑቕባ የድልየኩም እንተደኣ ኮይኑ ከኣ ዝውስን; መንግስቲ ኣካል ብሪጣንያ ኢዩ።
ዑቕባ ምሕታት ዝተፈላየ ደረጃታት ኣለዎ፡ ጉዳይኩም ተራኢልኩም ውሳኔ ክወሃበኩም ከኣ ከከምኩነታትኩም እዩ፡
እንተኾነ ግን እቲ ዑቅባ ዝሓተትኩሞ ጉዳይኩም ስጋብ ዝውደኣልኩም ካብ ብሪጣኒያ ክትወጹ ኣይትግደዱን ኢኹም።
እቲ ናይ መጀመሪያ ደረጃ ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ቀዳማይ ምርመራ ቃለ መጠይቕ እዩ፡ እዚ ከኣ ዑቕባ ምስ
ሓተትኩም ዝግበር እዩ። ዋና ምኽንያት ናይቲ’ ቀዳማይ ደረጃ ምርመራ ቃለመጠይቕ ዝግበረልኩም መንነትኩም
ንምፍላጥ፡ ናብ ብሪጣኒያ ብኸመይ ከምዝኣተኹምን ፍሉይ ነገራት ዘድልየኩም ንምፍላጥ እዩ።
ኣብቲ’ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለመጠይቅ መሰረታዊ ሕቶታት ኢኹም ትሕተቱ። እቲ ዓቢ ቃለመጠይቕ (ዋና
ናይ ዑቕባ ቃለመጠይቕ) ዳሕራይ ካልእ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ ዝግበረልኩም። ኣብ እቲ ዓቢ ቃለመጠይቕኩም ንምንታይ
ንስኹምን ቤተሰብኩምን ኣብ ብሪጣኒያ ዑቕባ ክትሓቱ ከምዝደለኹም፡ ንምንታይ ደሕንነትኩም ኣብዚ ክሕለወልኩም
ትሓቱ ከምዘለኹም ትሕተቱ። እቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለ መጠይቅ ዝግበረልኩም ዑቕባ ሓቲትኩም
ከምዘለኹም ትምዝገብሉ፡ ኩሉ ውልቃዊ ዝርዝርኩም ከምኡውን; (1)ሓጺር (2)ዝርዝር ብዛዕባ ኩነታትኩም
ትሕተቱሉ ኢዩ። ቃለ መጠይቕ ክግበረልኩም ከሎ ከኣ ወዲ ተባዕታይ ዲኹም ትደልዩ ዋላስ ጓል ኣንስተይቲ ክትመርጹ
ክትሕተቱ ኢኹም። ኣብዚ’ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ዑቕባ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ጉዳይ ብዙሕ ዝርዝር ኣይክትሕተቱን
ኢኹም።
ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ፡ ኣብቲ’ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለመጠይቕ ክትገብሩ ኮለኹም ዝበልኩሞ ምስ እቲ
ኣብ ዋና ቃላመጠይቕ ትህቡዎ መልሲ ሓደ ዓይነት ከምዝኾነ ክነጻጸር ኢዩ።
ምስ ሆም ኦፊስ ክትዘራረቡ ኮለኹም ኩሉ እቲ ትብልዎ ነገራት ሓቂ ክኸውን ኣለዎ።
እንተድኣ ናብ ስደተኛ መጻረዪ ማእከል; ናይ መጀመርታ ቃለ መጠይቕ ቆጸራ ክግበረልኩም ቴሌፎን ደዊልኩም፡ ሓደ
ሓደ ቀሊል ሕቶታት ክትሕተቱ ኢኹም፡ እቲ ዝሃብኩሞ መልሲ ከኣ ኣብቲ’ ቆጸራኹም ምስ ተረኸብኩም ትኽክል
ከምዝኾነን ዘይኮነን ከተረጋግጽዎ ዕድል ክትዋሃቡ ኢኹም። ንስኹም ወይ ኣብ ትሕቴኹም ተኣልዩ ዝነብር ሰብ ዝኾነ
ጸገም ወይ ከኣ ናይ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተድኣ ኣሎ ብኽብረትኩም ንሆም ኦፊስ ኣፍልጥዎም።
ናብ ቆጸራ መስመር ናይ ዑቕባ ሓተቲ ክፍሊ ክትድውሉ እንተደኣ ደሊኹም ብቁጽሪ ስልኪ፡ 0208 196 4524 ካብ
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር
ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9.00 ናይ ንግሆ ክሳብ 4.45 ናይ ምሸት ዓርቢ ከኣ ካብ 9.00 ናይ ንግሆ ክሳብ
4.30 ናይ ምሸት ክትድውሉ ትኽእሉ።

2.2 ናይ ዑቕባ መጀመርታ ምርመራ ኣገባብ
እንተድኣ ዑቕባ ኣብቲ ናይ ስደተኛ መጻረዪ ማዕከል ትሓቱ ሃሊኹም እሞ ኸኣ እቶም ኣብ ትሕቴኹም ትኣልይዎም
ከም (መጻምድትኹም ወይ ከኣ ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ደቅኹም) ምስ ዑቕባ ትሓትዎ መመልከቲ
ብሓደ እንተ ድኣ ክኣትዉ ኾይኖም ኣሰንዮምኹም ክመጽኡ ይግባእ። ኣብ ትሕቲ ወለዲ ወይ ከኣ መጻምድትኹም
ዝተመርኮዘ ዑቕባ መህተት መመልከቲ ክተዕትው መሰል ኣለኩም። እንተድኣ ተቕርብዎ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣልዩኩም
ግና ውልቃዊ መመልከቲ ዑቕባ ክተዕትው ትኽእሉ ኢኹም
ኣብ ናይ ስደተኛ መጻረዪ ማዕከል ምስ በጻሕኩም;ክሳብ ሽምኩም ተጸወኢኹም ቃለመጠይቕ ትገብሩ;ኣብቲ
መጸበይ ኣጋይሽ ክትጽበዩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ናይ መጀመርታ ቃለ መጠይቕ መርመራ ብዙሕ ሰዓታት ክወስድ
ስለዝኽእል እንተኺኢልኩም ዝብላዕን ዝስተ ሒዝኩም ክተመጹ ይምረጽ። እቲ ናይ ስደተኛ መጻረዪ ማዕከል ንቤተሰብ
ዝኸውን ቦታ ከምኒ’ ቤተሰብ ዝምቸው ክፍሊ ቃለመጠይቕ መጻውቲ ቆልዑት ኣለዎ። ኣብኡ ፍሉይ ክፍሊ ንመጻወቲ
ቆልዑት;ወረቐት ሕብሪ ምልካይን ተለቪዥን ዝረኣየሉ ቦታ ኣለዎ። እንተኾነውን ግና ምሳኹም ናይ ቆልዑት መጻወቲ
ነገራት ወይ ከኣ መሓዛ ነቶም ቆልዑት ክሕልውልኩም ዝሕግዝ ሒዝኩም ክተመጹ ትኽእሉ ኢኹም።
መርመራ ሕቶ ዑቕባ ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣለዎ። ከምዚ ዝስዕብ የጠቓልል
•መንነትኩም ዝገልጽ ባዮሜትሪክ ሓበሬታ (ኣሰር ኢድኩምን; ስእልኹምን) ክወሰደኩም እዩ። ኣሰር
ኢድኩምን ስእልኹም ምስተወሰደ ኣብቲ ናይ መጀመርታ መርመራ ቃለ መጠይቕ ዝግበርኩምሉ ጊዜ፡
ዝተወሃበኩሞ ካርድ ክኣቱ እዩ። እዚ ኸኣ ናይ መመልከቲ መመዝገቢ ካርድ (ARC) (ኣ.ር.ክ) ተባሂሉ
ይጽዋዕ። እዚ ከኣ ዑቅባ ከምዝሓተትኩም ዘረጋግጽ ክኸውን ከሎ፡ ንሆም ኦፊስ ዝሃብክሞም ሓበሬታ ዝሓዘ
እዩ። እንተድኣ ኣብ ብሪጣኒያ ክትነብሩ ፍቃድ ተዋሂብኩም፡ ነዚ ዘረጋግጽ መንበሪ ፍቓድን; ኣብዚ ንክትሰርሑ
ከምዝፍቀደኩም ዘርኢ ወረቐት ክስደደልኩም እዩ። እዚ ከኣ ኣሰር ኢድኩምን ስእልኹምን ዘለዎ; ኣብዚ
ንዝነብሩ ስደተኛታት ዝወሃቦም ፍቓድ እዩ። እቲ ባዮሜትሪክ ካርድ (ኣሰር ኢድኩምን; ስእልኹምን
ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት) ኣብ ብሪጣኒያ ክትነብሩ ፍቃድ ከምዘለኩም ዘረጋግጽ ወረቐት እዩ።
•ናይ መንነትን ደሕንነትን ዝግበር መርመራ።
•ኣብዚ ዓዲ መንበሪ ቦታ ክወሃበኩም ሓገዝ ከምዘድልየኩም ንምርግጋጽን፡ ሓበሬታት
ብዛዕባ ኣበይ መንበሪ ቦታ ክወሃበኩም ከምዘለዎ ንምውሳን ይሕግዝ።
•ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለመጠይቕ ትሕተቱዎ ሕቶታት።
￮￮ መሠረታዊ ሕቶታት ብዛዕባ መንነትኩምን ሓበሬታታት ብዛእባ ቤተሰብኩም፡
￮￮ መዓስ ሪፖርት ከምትገብሩ(ቀጻላይ ትፍርሙሉ) ብዛእባ ትፍርሙሉ ናብ ዝገልጽ ክፍሊ ጽሑፍ ዚያዳ
ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ተወከሱ።
￮￮ ናብ ብሪጣኒያ ክትመጹ ብኸመይ መንገዲ ከምተጓዓዝኩም
￮￮ ዝኾነ ናይ ጥዕና ኩነታት እንተድኣ ኣለኩም ኾይኑ
￮￮ ሓጺር መብርሒ ንምንታይ ካብ ኣድኹም ከምዝሃደምኩም
￮￮ ሕቶታት ብዛዕባ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ገበን ዝፈጸምክሞ እንተድኣ ሃልዩ፡ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኅገራዊ
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ደሕንነት ዝምልከት ሕቶታት ክትሕተቱ ኢኹም።
￮￮ ኣብቲ ዋና ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዑቕባ ዝግበረልኩም እቶም ቃለመጠይቕ ዝገብሩልኩም ወድተባእታይ
ድዩ ዋላስ ጓልኣንስተይቲ ትደልዩ ምርጫ ክወሃበኩም ኢዩ።
￮￮ እንተድኣ መንበሪ ቦታ ዘይብልኩም ኮይኑ ነቶም ናይ ሆም ኦፊስ ጸሓፍቲ ንቤተሰብኩም ዘድልዮም ነገራት
ክትሕብርዎም ይግባእ። ድሕሪቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለመጠይቕ ምስወዳእኩም እንተድኣ
ወላሓንቲ ገንዘብ ወይ ከኣ መንበሪ ቦታ ዘይብልኩም ከምኩነታቱ ሪኢዮም፡ ኣብ ናይ ጊዚያዊ መንበሪ ቦታ
ክወስድኹም ይኽእሉ። ንስኹም; ወይ ትናብዩዎም (መጻምድትኹም ኮነ ደቅኹም)ዝኾነ ናይ ጥዕና
ጸገማት እንተደኣልዩኩም ንሆም ኦፊስ ክትሕብርዎም ይግባእ።
￮￮ ኣፋውስ እንተድኣ ወዲእኩም ኮይንኩም
￮￮ እንተድኣ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት የድልየኩም ኾይኑ
￮￮ እንተድኣ ስቓይ ጉድኣት ጥቕዓት ዝወረደኩም ሰባት ኮይንኩም
￮￮ እንተድኣ ዘይሕጋዊ ኣስጋርታት ኮይኖም ዝምጽኡኹም; ከምኡውን ከኣ ብኦኦም ትምዝመዙ ኣለኹም
ኮይንኩም
￮￮ ደቅኹም ካልኦት ወለዲ ኣብ ብሪጣኒያ እንተደኣ ሃሊዮሞም
￮￮ ካብቶም ደቅኹም ናይ መወዳእታ ናይ ትምህርቲ ፈተና ዝገብሩ እንተድኣ ሃልዮም
￮￮ ጥንስቲ እንተድኣ ኮይንኪ
ሆም ኦፊስ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ግምት ኣእትዮም ኣበይ ጊዜያዊ መንበሪ ቦታ ክወሃበኩም ከምዘለዎ ውሳኔ ይውስኑ። እዚ
መንበሪ ቦታ ኣብ ጊዚያዊ ማእከል እዩ ክኸውን። እቲ ብሆም ኦፊስ ጊዚያዊ መንበሪ ቦታ ዝወሃበኩም ምርጫ ዘይብሉ
ክኸውን ከሎ፡ ኩነታትኩም ኣብ ግም ብምእታው ዝወሃብ እዩ።
እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ኣብ መዝገብ ምስ ኣተወ ብድሕሪኡ ኣብ ማእከል መቐየዲ ክትጸንሑ እንተደኣ ኮይኑ
ክውሰን እዩ። እንተድኣ ኣብ ማእከል መቐየዲ ክትጸንሑ ተወሲንልኩም እቲ ዘቕረብክሞ መመልከቲ ብናይ ማእከል
መቐየዲ ቦታ ዝጸንሑ ቀልጢፉ ጉዳዮም ዝረኣየልኩም ብ (DFT) (ዲ.ኤፍ.ቲ) መንገዲ ክኽውን ከሎ እዚ
ማለት ከኣ ጉዳይኩም ብቑልጡፍ ክውሰነልኩም እዩ። እንተድኣ ኣብ ማእከል መቐየዲ ቦታ ክትጸንሑ ተወሲንልኩም
ንምንታይ እዚ ውሳኔ ከምዝተወሰነልኩም መግለጺ ከወሃበኩም እዩ። በቲ ናይ (DFT) (ዲ.ኤፍ.ቲ) ኣገባብ ገንዘብ
ዘይክፍለሉ ናይ ሕጊ ምኽሪ ዕድል ከወሃበኩም እዩ፡ ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዑቕባ ሓቲትክሞ ዘለኹምውን
ክግበረልኩም እዩ።እንተድኣ እቲ ዝሓተትኩሞ ዑቕባ ተነጺግኩም ምናልባት ክሳብ ካብ ብሪጣኒያ ትስጎጉ ኣብ ማእከል
መቐየዲ ክትጸንሑ ትኽእሉ። እንተድኣ ኣብ ብሪጣኒያ ከለኹም ይግባይ ክትብሉ ተፈቒድልኩም ኣብ ማእከል መቐየዲ
ከለኹም ይግባይ ክትብሉ ትክእሉ ኢኹም።

2.3 ሓቂ ክትዛረቡ ይግባእ
ንሆም ኦፊስ ብዛዕባ መመልከቲኹም ሃደሃደ ነገራት ኣይትንገርዎም ተባሂልኩም ተማዒድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ
ኢኹም፡ ምናልባትውን ብዛዕባ ኩነታትኩም ብሙሉእ ካልእ ዘይኮነ ታሪኽ ንገሩ ተባሂልኩም ተመኺርኩም ትኽእሉ
ኢኹም። እንተድኣ ከምዚ ጌርኩም ነቲ ጉዳይኩም ክጎድኦ ይኽእል እዩ፡ ከምኡውን ክንጸግውን ይኽል እዮ። ሓቂ
ክትዛረቡ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ።
እንተድኣ ሓቂ ዘይብሉ ወይ ከኣ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ኣቕሪብኩም፡ ከምኡውን ዶንጊኹም
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር
ካልእ ተወሳኺ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክጥቀሙሉ ኢልኩም እንተድኣ ኣቕሪብኩም፡ ክነጽጉኹም ይኽእሉ። መመልከቲኹም
ውን ምስተረእየ; ካብዚ ዓዲ ክትስጎጉ ትኾኑ ኢኹም ። ናይ ገለ ጉዳያት ይግባይ ምባል ዝፍቐድ ካብ ብሪጣኒያ
ምስወጻእኹም ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ነቲ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ መመልከቲ ክሕግዝ ኢልኩም ናይ ሓሶት ወረቃቅቲ እንተድኣ ተጠቂምኩም ክሲ ክቐርበልኩም
ይኽእል መእሰርቲውን ከስእብ ይኽእል እዩ።

2.4 ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለመጠይቕ ዝግበረልኩም ጊዜ እንታይ ክትጽበዩ
ትኽልኡ።
ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሆም ኦፊስ ምርመራ ቃለ መጠይቕ፡ እቶም ጸሓፍቲ መሰረታዊ ሓበሬታታት ጥራይ እዮም
ዝወስዱ። እቲ ንዓኹም ዘድልየኩም ነገራት ከኣ ኣብ ግምት ከእትውዎ ይግባእ። ከምኡ እውን እቲ ዑቕባ ሓቲትኩም
ዘለኹም ጉዳይ ብኸመይ መንገዲ ክማላእ ከምዘለዎ ክውስኑ እዮም። ንምሳሌ እንተድኣ ብዛእባ ዑቕባ ጸገም
ካብዘይብሉ ሓገር መጺእኩም፡ ኣብ ማእከል መቐየዲ ጸኒሕኩም በቲ (ዲ.ኤፍ.ቲ)መሠረት ጉዳይኩም ቀልጢፉ
ክውሰነልኩም ይኽእል። እንተድኣ ናብ ብሪጣኒያ ክትኣትው ከለኹም፡ ካልእ ዓዲ ሰላም ዝኾነ ሓሊፍኩም እሞ
ከኣ ናይታ ሓሊፍኩም ዝመጻእኩም ዓዲ ናይ ኢምግረሽን ጸሓፍቲ ኣጓኒፎምኹም ኔሮም እቲ ጉዳይኩም ናብ ሳልሳይ
ዓዲ ፍክሊ (ሆም ኦፊስ ሰርድ ካንትሪ ዩኒት) ክተሓላለፍ እዩ። እዚ ማለት ከኣ ሆም ኦፊስ;ነታ ዝሓለፍኩማ ዓዲ
ጉዳይኩም ክሪእዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ክሓትዎም እዮም። እዚ ከኣ ምናልባት ናብታ ዓዲ ክትምለሱ ትኽእሉ
ኢኹም ማለት እዩ። ሆም ኦፊስ እቲ ዝመጻእክሙሉ ዓዲ ናይ ደሕንነት ጸገማት ዘለዎ ዓዲ እንተደኣ ኾይኑ ከኣ ዑቕባ
ሓቲትኩሞ ዘለኹም ጉዳይ ብቑልጡፍ መገዲ ተራኢልኩም ናይ ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበኩም ክውስን ይኽእል
እዩ። ሆም ኦፊስ ብዘይምድላው ብግልጺ መገዲ እዮም ክርእዩኹም፡ ውሳኔ ክውስኑ ኸለው ከኣ በቲ ዝምልከቶ
ሕጊ ተመርኪሶም እዮም ዝውስኑ። ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ ቅዳህ ናይቲ ቃለመጠይቕ ዝገበርኩምሉ ወረቐት
ክወሃበኩም ክትሓቱ መሰልኩም እዩ።

2.5 ኣስተርጎምቲ
ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም እንተድኣ ኾይኑ ከነዳልወልኩም ኢና። ቆጸራ ጌርኩም እንተድኣ ኮይንኹም ኣስተርጓማይ
ክዳለወልኩም እዩ። እንተድኣ ናብቲ ብዘይ ቆጸራ ኬድካ ዑቕባ ዝሕተተሉ ቦታ ከይድኩም;ምናልባት ኣስተርጓማይ
ክሳብ ዝመጽ ክትጽበዩ ትኽእሉ ኢኹም።
ሆም ኦፊስ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ዝግበረልኩም ዕዋን ኣስተርጓማይ ዘድልየኩም እንተድኣ
ኮይኑ ከዳልውልኩም እዮም። እቶም ኣስተርጎምቲ እቲ ንስኹም ትብልዎ ብትኽኽል ከተርጉሙልኩም ይግባእ ምንታን
ሆም ኦፊስ ትብህብዎ ሓበሬታ ብትኽኽል ክምዝግበልኩም። እንተድኣ ደሊኹም ወይ ወዲ ተባዕታይ ወይ ከኣ ጓል
ኣንስተይቲ ኢና ቃለመጠይቕ ክገብረልና ንደሊ ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣስተርጎምቲ ንስኹም ትህብዎ ሓብሬታት ብጽኑዕ ስቱር መንገዲ ክሕዝዎ ይግባእ።
ብዛእባ ኣስተርጓማይ እንተድኣ ዝኾነ ዘተሓስስብ ጉዳይ ኣጋጢሙኩም፡ ንምሳሌ እንተድኣ እቲ ዝብሎ ነገራት
እንተደኣ ዘይርዳኣኩም ኾይኑ ነቲ ቃለመጠይቕ ዝገብረልኩም ኣፍልጥዎ። እዚ ከኣ ንጉዳይኩም; ወይ ከኣ ንውሳኔ
ናይ ጉዳይኩም ኣይክጸልዎን እዩ።
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2.6 ጥርዓን ከመይ ጌርኩም ክተቕርቡ ትኽእሉ
እንተ ድኣ በቲ ዝሃብናኩም ኣገልግሎት ዑጉባት ዘይኮንኩም ወይከኣ እቶም ናይ ሆም ኦፊስ ጸሓፍቲ ወይከኣ
ኣስተርጎምቲ ወይ ከኣ ምስ ሆም ኦፊስ ዝኾነ ዝተተሓሓዘ;ብኽብሪን መዓረግ ዘይብሉ ኣገባብ ሪኦሙኹም ; ወይ
ከኣ እቶም በኣል ሞያታት ዘርኣይዎ ጠባያት ዘተሓሳስብ ኮይኑ ረኺብኩሞ ጥርዓን ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ
ጥርዓን ከተቕርቡን ኮለኹም ኩነታት ኣብዝተፈጠረሉ ዕዋን ብቑልጡፍ ክኸውን ኣለዎ። ምብዛሕቱ ጊዜ ሆም ኦፊስ
እቲ ተቕርብዎ ጥርዓን ልዕሊ 3 ወርሒ እንተድኣ ኮይኑ ምርመራ ኣየካይዱሉን እዮም።
እቲ ተቕርብዎ ጥርዓን ብጽሑፍ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ጽሑፍ ከኣ ወይ ብእንግሊዘኛ ቋንቋ ወይ ከኣ ብዌልሽ ቋንቋ
ጥራይ እዩ ክቐርብ ዘልዎ። እንተደኣ ኣብ ብሪጣንያ ኮይንኩም ትነብሩ ትልእኹሉ መገዲ;ወይ
•ብኢመይል complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. ሆም ኦፊስ መብዛሕትኡ
ጊዜ ዝቐርበሎም ጥርዓን ብኢመይል እንተኾይኑ ቀልጢፎን እዮም መልሲ ዝሕቡ።
•ብፖስታ UKVI, Complaints Allocation Hub, 11th Floor, Lunar
House, Wellesley Road, Croydon, CR9 2BY.
እቲ ትሰድዎ ጽሑፍ ጥርዓን እዘን ቀጺለን ዘለዋ ዝርዝ ዘማልእ ክኸውን ይግባእ፡
•ሽምኩምን; ምሉእ መራኸቢ ዝርዝርኩምን
•ሙሉእ ዝርዝር ናይቲ ተቕርብዎ ጥርዓን (ዕለት፡ መዓልትን፡ ቦታትን) ዘማልእ ክኸውን ይግባእ።
•ናይቶም ምሳኹም ርክብ ዝነበሮም ሰራሕተኛ ናይ ዩኬ ቪዛስ ኤንድ
ኢሚግሬሽን ጸሓፍቲ ኣሽማቶም ወይ ከኣ መለለይ ቁጽሮም።
•ዝርዝር ናይ ዝኾነ መሰኻኽር (ምስ እቲ ተቕርብዎ ጥርዓን ዘራኽብ)፡
•ቅዳህ ናይ ደብዳቤታት ወይ ወረቓቕቲ ምስ እዚ ተቕርብዎ ጥርዓን ዝተታሓሐዘ።
•ናይ ሆም ኦፊስ ቁጽሪ መዝገብኩም።
እቲ ተቕርብዎ ጥርዓን ብሓደ ናይ ሆም ኦፊስ ናይ ዓማውል ኣገልግሎት ክፍሊ (CSUS) ክረእይ እዩ።. ንሳቶም ከኣ
እቲ ዘቕረብኩሞ ጥርዓን ብዘዕግብ መንገድን ብቁልጡፍን ጌሮም መልሲ ክህቡ ሓላፍነት ኣለዎም። ሆም ኦፊስ እቲ
ዝሰደድኩሞ ጥርዓን ከምዝበጽሖምን ነቲ ጉዳይኩም መን ከምዝከታተሎ ዘሎ ዝገልጽ ደብዳቤ ክልእኩልኩም እዮም።
መብዛሕትኡ ጊዜ ከኣ መልሲ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ እዮም ዝህቡ። እንተኾነ ግን እቲ ዘቕረብኩሞ ጥርዓም
ብዛእባ እቶም በዓልሙያ ከቢድ ዝኾነ ዘይእዱብን ዘይቁኑዕ ኣሰራርሓ ዘርኢ እንተድኣ ኮይኑ ክሳብ 12 ሰሙናት
ክወስድ ይክእል፡ ምኽንያዩ ፍሉይ ምርመራ ክግበር ዝለዝኮነ። ጥርዓን ስለዘቕረብኩም እቲ ጉዳይኩም ውሳኔ ክወሃብ
ከሎ ወለሓንቲ ጸገማት ወይ ከኣ ናይ ጉዳይኩም ውጽኢት ውሳኔ ኣይክትንፎን እዩ።
ብዛዕባ እዚ ተወሳኪ ሓበሬታ እንተድኣ ኣድሊዩኩም ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ተራኸቡና፡
ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩከይ ( ምኽሪ ናይ ዑቕባ ብሪጣኒያ) ብ፡ 0808 8000 644
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2.7 ናብ ኣሳይለም ኢንተይክ ዩኒት(ናይ ስደተኛ መጻረዪ ማእከል)ሒዝክሞ ክትከዱ
ዘለኩም ወረቃቅቲ
ነቲ ዑቕባ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ክሕግዘኩም ዝኽእል ዘለኩም ወረቃቅቲ ኩሉ ኣብ ዝቐልጠፈ ዕድል ዘለኩም
ከተረክብዎ ይግባእ።
ፓስፖርት - ናትኩም ፓስፖርት ወይ ከኣ ኣብ ትሕቴኹም ትናብዮም ዘለኹም (ከም መጻምድትኹም ወይ
ደቅኹም)ኣብቲ ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ጉዳይኩም ኣለው እንተደኣ ኮይኖም።
ናይ መገሻ ወረቃቅታት - ዝኾነ ቴኬት ናይ መጎዓዓዚ፡ ኣብ ነፋሪት ክትስቀሉ ዝተዋበኩም ቴኬት።
ወይ ንዓኹም ወይ ከኣ ቤተሰብኩም ናይ ፖሊስ ሰርቲፊኬት ዝተመዝከብኩሙሉ ዝተዋህበኩም እንተድኣ ኣለኩም
ኮይኑ።
ካልእ ዝኾነ መንነትኩም ከርኢ ዝኽእል ወረቃቅታት - ከም መንነት ወረቐት (ታሴራ) ወይ ናይ ልደት ወይ ናይ
መርዓ ሰርቲፊኬት ወይ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰርቲፊኬት፡ ኣባል ከምዝኾኑኩም ዘርኢ ታሴራ ወዘተ… እዚ ከኣ ንሆም
ኦፊስ መንነትኩምን ዜግነትኩም ከረጋግጽ ክሕግዘኩም ምንታን እዩ።
ናይ ጥዕና ዝምልከት ወረቃቅታት -ሆም ኦፊስ ዝርዝር ናይ ዝኾነ ናይ ጥዕና ኩነታት ዘለኩም ከምኡውን ኣብ እዚ
ሰዓት እዚ ትወስድዎ መድኃኒት እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ ክፈልጡ ይደልዩ።
ብዛዕባ መንበሪ ገዛኹም መረጋገጺ- እንተድኣ ኣብ ብሪጣኒያ ትነብሩ ኔርኩም ሆም ኦፊስ ናይ መንበሪ ቦታኹም
ዘርኢ መረጋገጺ ክሪእዩ ከሓቱ እዮም። ናይ ገዛ ክራይ ውዕሊ ወይ ከኣ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኸፈልኩሞ (ንምሳሌ ናይ
ጋዝ፡ ኤሌትሪክ ወዘተ….) ሙሉእ ሽምኩምን ኣድራሻኹምን ዘርኢ። ንምንታይ ነብስኹም ኪኣኢልኩም ክትነብሩ
ከምዘይትኽእሉ መግለጺ ከተቕርቡ ይግባእ። ብድሕሪኡ ሆም ኦፊስ ወይ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ወይ ከኣ ኣብ ካልእ ሃገር
ወለሃንቲ ሃብቲ ከምዘይብልኩም ዘረጋግጽ ምርመራ ከካይድ እዩ።
እንተድኣ ምስ ካልእ ሰብ ተጸጊዕኩም ተነብሩ ኮይንኩም ከኣ ብኽብረትኩም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ
ምስኦም ክትነብሩ የፍቁድልኩም ዲዮም ዋላስ ኣየፍቁድልኩምን ዘርኢ፡ ብተወሳኺ ከኣ ናታቶም ሙሉእ ሽምን
ኣድራሻን ዘለዎ መረጋገጺ ናይ ጋዝ ወይከኣ ኢሌትሪክ ዝኸፍልሉ ወረቃቅቲ ኣተሓሒዝኩም ከተቕርቡ ይግባእ።
እንተድኣ ጊዜያዊ መንበሪ ቦታ ዘድልየኩም ኮይኑ ጭብጢ ብዛዕባ እቲ ትነብርሉ ዝነበርኩም መንበሪ ቦታን ሕጂ
ንምታይ ከምዘይብልኩም ዘርኢ ከተቕርቡ የድሊ። ሆም ኦፊስ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ኮነ ካብ ኣዲ እንግሊዝ ወጻኢ
ንብረት እንተደኣሊዩኩም ኩነታትኩም ከጻርይ ኢዩ።
ሆም ኦፊስ ተቕርብዎ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ክሳብ ዝውዳእ፡ እቲ ትህብዎም ዋና ወረቃቅቲ ምስኦም ክሕዝዎ እዮም።
እንተድኣ ደሊኹም ቅዳህ ናይቲ ተቕርብዎ ወረቃቅቲ ክወሃበኩም ይኽእል እዩ፡ ምኽንያቱ እቲ ዋና ወረቃቅቲኹም ናይ
ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ጉዳይ ምስተወደእ ጥራይ ስለ ዝምለሰልኩም።
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2.8 መንበሪ ገዛን ናይ ዑቕባ ሓገዝን
ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ምርመራ ቃለመጠይቕ ዝግበረልኩም ጊዜ መንበሪ ቦታን ሓገዝን
የድልየኩም ድዩ ኢሎም ክሓትኹም እዮም። ሓገዝ ንክወሃበኩም ዘብቅዓኩም ዝግበር መጻረዪ ኣሎ። እቲ ሓገዝ
ዝግባኣኩም ከምዝኾነ ንምርግጋጽ ሆም ኦፊስ ዝተፈላለየ መጻረዪ ክገብር ኢዩ።
መንበሪ ቦታን ሓገዝን ዘድልየኩም እንተ ድኣ ኮይኑ
እንተ ድኣ መንበሪ ቦታ ዘድልየኩም ኮይኑ፡ ናብቲ ቀዳማይ ምርመራ ቃለመጠይቕ ክግበረልኩም ከሎ;ኩሉ ንብረትኩም
ሒዝኩም ክትርከቡ ኣገዳሲ እዩ። እንተድኣ ዝኾነ ሰልዲ ዘይብልኩምን መንበሪ ቦታ ክወሃበኩም ተቐቢልናኩም ድሕሪ
እቲ ቀዳማይ ምርመራ ቃለመጠይቕ ምስወዳእኩም ካብኡ ብቐጥታ ናብ እቲ ጊዜያዊ ናይ መጀመርታ ግዚያዊ መንበሪ
ቦታኹም ክትውሰዱ ኢኹም። እዚ ከኣ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎ ቦታ ኽከውን ይኽእል እዩ። ነቶም ጸሓፍቲ
ሕጹጽ ኣገዳሲ ዘድልየኩም ነገራት እንተድኣ ሃሊኩም ጽልዋ ከየምጽኣልኩም ከተፍልጥዎም ይግባእ። እዚ ጊዚያዊ
መንበሪ ቦታ እዩ፡ ኣብ እዚ ቦታ ከኣ ን 21 መዓልትታት ዝኸውን ክትጸንሑ ኢኹም። እንተኾነ ግን ከከም ውልቃዊ
ኩነታትኩም እዚ ጊዜ እዚ ክነውሕ ይኽእል እዩ ።
ነብስኹም ባዕልኹም ክትኣልዩ ዘይትኽእሉ እንተድኣ ኮይንኩም ንሆም ኦፊስ ከተእምንዎም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።
እቶም ሆም ኦፊስ ነቲ ቁጠባዊ ኩነታትኩም ኣብ ብሪጣኒያን ኣብ ወጻእ ዓዲ ዘሎ ክምርምርዎ እዮም። እንተድኣ
ባዕልኹም ነብስኹም ኪኢልኩም ክትነብሩ ዘኽእለኩም ወይከኣ መሓዛ ወይ ዘመድ ንዓኹም መግብን መንበሪ
ቦታን ክህቡኹም ዝኽእል ኣለውኹም እንተድኣ ኮይኑ እቶም ሆም ኦፊስ ነብስኹም ባዕልኹም ክትኣልዩ እዮም
ዝጽበዩኹም።
ሆም ኦፊስ ናትኩምን ናይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕተኹም ዝእለ ነዘን ቀጺለን ዝስእቡ ዝርዝር ከተቕርቡ ክሓትኹም
እዮም፡
•ናይ ባንክ ሕሳብ ዘርኢ ጸብጻብ ናይ 6 ኣዋርሕ ናይ ባንክ ሕሳብ ኣብ ብሪጣኒያን
ኣብ ካልእ ሃገራትን። ከምኡውን ንስኹም ትውንንዎ ናይ ባንክ ሕሳብ ዝኾነ ገንዘብ
ካብኡ ናብ ካልእ እንተድኣ ተሓላሊፉ ኔሩ ከኣ ምርመራታት ከካይድ እዩ።
• ዘለኩም ዝርዝር ንበረት እዚ ተሸይጡ ነብስኹም ባዕልኹም ክትኣልዩ
ትኽእሉ እንተድኣ ኮይንኩም ከኣ ምርመራ ክካየደልኩም እዩ።
• ሓበሬታ ብዛዕባ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ብሪጣኒያ ዝሰራሕኩሞ። - ቅዳህ ናይ (P45)ፒ45 ካብ ኣስሪሒኹም
ስራሕ ጠጠው ኢልኩም ከምዘለኹም መዓስ ጠጠው ከምዝበልኩም ዘረጋግጽ ከተቕርቡ ይግባእ።
• ዝርዝር ናይ ኣታዊኹም እቲ ኣታዊኹም ከኣ ከመይ ጌርኩም ከምዘጥፋእኩሞ ዘርእይ
ረሲት፡ መረጋገጺ እቲ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከምዘውዓልኩሞ ዘረጋግጽ።
• ዝኾነ ክቡር ዋጋ ዘለዎ ስልማት ኣዋርቅ
• ንብረት መንበሪ ገዛ ኣብ ብሪጣኒያ፡ እንተደኣልዩኩም; ክሽየጥ ዝኽእል እንተደኣኾይኑ ዘርኢ መረጋገጺ ወረቐት
• ምሳኹም ዘለኩም ገንዘብ ወይ ከኣ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ክትኣትዉ ኮለኹም ዝነበረኩም፡
ገንዘብ እንተደኣ ኔሩን ኣበይ ከምዝወዓለን ሕጂኸኣ ገንዘብ እንተደኣ’ልዩኩም።
•ዝኾነ ሓገዝ ኣብ ብሪጣኒያ ዝወሃበኩም እንተደኣሎ መረጋገጺ እዚ ሓገዝ እዚ ጠጠው ከምዝበለ ወይ
ከኣ እቲ መጠን ገንዘብ ትወስድዎ ዘረጋግጽን ኣብ ክንደይ ግዜ ከምዝወሃበኩም ዘርኢ መረጋገጺ ጽሑፍ።
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር
ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዚያዊ መንበሪ ቦታ ምስ መጻእኩም፡ ካብ ማይግራንት ሄልፕ ዝተላእኹ ሰራሕተኛ ኣባላት
ኣብቲ ትነብርሉ ቦታ ክራኸቡኹም ኢዮም ናጻ ዝኾነ ምስካልእ ርክብ ዘይብሉ ስቱር ሓገዝን ሓበሬታን ክህብኹም
እዮም። ቆጸራ ነቲ ናይ ኣዲ እንግሊዝ ዑቕባ ምስሃተትኩም ዝዋሃብ ሓገዝ ክወሃበኩም ምንታን;(ASF1) ፎርም
ክምለኣልኩም እዩ። ብኽብረትኩም ኣብ እዚ ቆጸራ ኩሉ እቲ ዘለኩም ወረቃቅቲ ተማልኡዎ።
ናይ መጀመርታ መንበሪ ቦታ ዝወሃበኩም ሆስተል መባእታዊ ዘድሊ መግብን መጸራረዪን ክወሃበኩም እዩ። ኣብቲ ናይ
መጀመርታ መንበሪ ቦታ እንዳነበርኩም ከለኹም ወለሓንቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣይወሀበኩምን እዩ። ኣብ ስኮትላንድ
ኣብቲ ናይ መጀመርታ መንበሪ ቦታ ዝወሃበኩም መግብን መጸራረይን ባእልኹም ስለትገዝኡ;ንመዓልቲ £5
ክወሃበኩም ኢዩ።
በቲ ዘቕረብኩሞ ናይ ሓገዝ ምልክታ እንተድኣ ተቐቢሎምኹም ካልእ ቀዋሚ መንበሪ ቦታ ክወሃበኩም እዩ። ንሰደኩም
መንበሪ ቦታ ከኣ ኣብ ውሽጢ ብሪጣኒያ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምርጫ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ንሆም ኦፊስ ብዛዕባ
ጥዕናኹም ወይ ከኣ ካልእ ዘለኩም ኩነታት ኣበይ ከምትምደቡ ክትንክፎ ዝኽእል ኩነታት እንተደኣሎ ከተፍልጥዎም
ይግባእ። እዚ ከኣ ነቲ ፎርም ናይ መንበሪ ገዛ ክትመልእዎ ከለኹም ክትሕብርዎም ዘለኩም ነገራት እዩ፡ እንተዘይኮኑ
እቲ ዝወሃበኩም መንበሪ ቦታ ምስቲ ዘለኩም ኩነታት ዘይሰማማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ፎርም ክትመልኡ ከለኹም ብኽብረትኩም ነቶም ናይ ዑቕባ መመልከቲ ተሃጋገዝቲ (ኣሳይለም ሰፖርት ኣፕሊኬሽን
ኬዝ ወርከር)ዘለኩም ኩነታት ብምልኡ ምሳኣቶም ተዘራረቡ ኢኹም።
እንተድኣ መንበሪ ክሳብ ዝወሃበኩም ምስ የእሩኽትኹም ክትነብሩ ጸኒሕኩም; ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክሳብ ናብ ቀዋሚ
መንበሪ ገዛ ትግእዙ ኣይክጅመረልኩምን እዩ።
እንተድኣ ምስ የእሩኽትኹም ወይ ከኣ ኣዝማድኩም ክትነብሩ ጸኒሕኩም ሕጂ ግን ምንበሪ ገዛ ክወሃበኩም ሓገዝ
እንተዳኣ ኣድልይኩም ንኣሳይለም ሄልፕ ብቑጽሪ ቴሌፎን 0808 8000 645 ብቁልጡፍ ደዊልኩም ተራኽቡና።
ክሳብ ግዳም ሃደር ትኾኑ ኣይትደንጉዩ። እንተድኣ ናይ ጊዚያዊ መንበሪ ቦታ ኣለኩም ኮይኑ ኣብኡ እንተጸናሕኩም
ዝበለጸ;ምኽንያቱ ሆም ኦፊስ ኣብኡ ኮለኹም ነቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ሪኢዮም ምሳኹም ዝሰማማዕ መንበሪ ገዛ
ደልዮም ክምድቡኹም ይኽእሉ።
መንበሪ ቦታ እንተድኣ ዘየድለየኩም ኮይኑ፡
እንተድኣ ምስ የእሩኽትኹም ወይ ቤተሰብኩም ኮይንኩም ትነብሩ;ኣብኡ ከምትነብሩ ዘርኢ መረጋገጺ ክተቕርቡ
ይግባእ። እንተድኣ መንበሪ ጥራይ እንበር ካልእ ሓገዝ ክህብኹም ዘይክእሉ ኮይኖም ናይ ገንዘብ ሓገዝ (ንመግቢ
ዝኸውን ጥራይ) ክወሃበኩም መመልከቲ ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
እንተድኣ ገዛ ዘድልየኩም ኮይኑ
እንተድኣ የእሩኽትኹም ወይ ከኣ ቤተሰብኩም ዘድልየኩም መግቢ ክህብኹም ዝኽእሉ ኮይኖም ወይ ከኣ ኣታዊኹም
ውሑድ እንተድኣ ኮይኑ መንበሪ ገዛ ጥራይ ካብ ሆም ኦፊስ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
እንተድኣ ሓገዝ ዘድልየኩም ኮይኑ ምስ ኣስይለም ሰፖርት ኣፕሊከሽን ዩኬ (ናይ ዑቕባ ሓገዝ ብሪጣኒያ)
ተራኺብኩም መመልከቲ ክተእትዉ ይግባእ።
Asylum Support Application UK (ኣስይለም ሰፖርት ኣፕሊከሽን ዩኬ) 0808 8000 645
www.asylumhelpuk.org
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ኣንተድኣ ናይ መግቢ ዝኸውን ገንዘብ ሓገዝ ጥራይ ኮይንኩም መመልከቲ ተቕርቡ ዘለኹም፡ ትነብርሉ ከኣ ምስ
የእሩኽትኹም እንተድኣ ኮይኑ፡ ክሳብ እቲ ዘቕረብክሞ መመልከቲ ተመርሚሩ ውጺኢቱ ዝንገረኩም;ናይ ገንዘብ
ሓገዝ ኣይጅምርን እዩ።
እንተድኣ ኣብ ብሪጣኒያ ንነዊሕ እዋን ክትነብሩ ጸኒሕኩም፡ ናብዚ ዓዲ ኣብቲ ዝኣተኹምሉ ዕዋን ዑቕባ እንተድኣ
ዘይሓተትኩም ናይ ሆም ኦፊስ ሓገዝ ፍቓድ ክትንጸጉ ትኽእሉ ኢኹም።
ብቑዕ ዝኾነ ወለሓንቲ መበሪ ቦታ ከምዘይብልኩም ዘርኢ መርትዖ ከተቕርቡ እንተድኣ ዘይኸኣልኩም ወይ ከኣ ንሂወት
ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ክትረኽቡ እንተድኣ ዘይኪኢልኩም (መግቢ/ መውዓይ ገዛ) ወይከኣ ሓገዝ ዝይምርካብኩም
እቲ ሰብኣዊ ግብእኩም ዝትንክፎ እንተድኣ ኮይኑ ሆም ኦፊስ ሓገዝ ምሃብ ክኽልክለኩም ግቡእ ኣለዎም።

2.9 እንተድኣ ንበሰይ ባዕለይ ክኣልይ ዘይክእል እንተድኣ ኮይነ ኸ?
ሆም ኦፊስ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ ቃለመጠይቕ ክገበረልኩም ከሎ ብዛዕባ ዘድልየኩም ሓገዝ ከኣ
ክምርምሩኹም እዮም። ምናልባት በቲ ዝገበሩዎ ምርመራ ነብስኹም ባዕልኹም ክተመሓድሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም
ኢሎም ክውስኑልኩም ይኽእሉ እዮም።
እዚ ከኣ ምናልባት ከቢድ ሕማም፡ ኣካላዊ ስንኩልነት፡ ናይ ትምህርቲ ምቕባል ክእለት ዘይምህላው ስንኩልነት፡
ናይ ስነኣእምሮ ሕማም ስንክሉነት ወይ ከኣ ካብ ዕቤት ዝተላዕለ ድኽመት እንተድኣ ሃሊይኩም ክኽውን ይኽእል።
ካብዚእን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ንዓኹም ዝምልከት እንተ ድኣ ኮይኑ፡ ጉዳይኩም ናብ ናይ ማሕብረሰብ ኣገልግሎት
(ኮሚኒቲ ኬር ኣሰስመንት)ምንታን ምርመራ ክግበረልኩም; ድሕሪ ናይ መጀመርታ መርመራ ቃለመጠይቅ
ምስተገብረልኩም ከተሓላልፍዎ ይኽእሉ ። እንተዳኣ ንጹር ዝኾነ ሕጹጽ ሓገዝ ዘድልየኩም ኮይኑ ናይቲ ከባቢ ዞባ
ማእከል ዘድልየኩም ሓገዝ ኣገልግሎት ክህበኩም ሓላፍነት ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ መንበሪ ቦታን ናይ ገንዘብ
ሓገዝን ክወሃበኹም ከጠቓልል ይኽእል እዩ።
እንተድኣ ተወሳኺ ሓገዝ ዘድልየኩም ኮይኑ እንተኾነ ግን ንጹር ሕጹጽ ሓገዝ እንተድኣ ዘይኮይኑ፡ ናብቲ
ዝተመደበልኩም መንበሪ ቦታ ምስተወሰድኩም ናይ (ኮሚኒቲ ኬር ኣስስመንት) ዝተባህለ ምርመራ ክግበረልኩም
ይኽእል እዩ። እቲ ዝግበረልኩም ምርመራ ከኣ እንተድኣ ተወሳኺ ሓገዛት (ንምሳሌ መሳርሒ) ዘድልየኩም
እንተድኣ ኮይኑ ይውስን።
እንተድኣ ንስኹም ትኣልይዎ ሕጻን ቆልዓ ምሳኹም ዝነብር ኣሎ እሞ ኽኣ ንጹር ዝኾነ ተወሳኺ ሓገዝ ዘድልዮ
ኾይኑ(ንኣብነት ብሰንኪ ኸቢድ ስንኩልነት ወይ ከኣ ከቢድ ሕማም ስለዘልዎ) እቲ ዑቕባ ዝሓተትክሞ ጉዳይ ውሳኔ
ክሳብ ዝመጽእ;እቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ዞባ ማእከል ምምህዳር; ግቡእ ዝኾነ ሓገዝን ክንክን ክገብሩሉ
ይግባእ። ምንታን ትኽኽል ዝኾነ ኣገልግሎት እቲ ሕፃን ይወሃቦ ከምዘሎ ክረጋገጽ; እቲ ጉዳይ ናብ ናይ ሕፃናት
ኣገልግሎት ክፍሊ ክመሓላለፍ ይግባእ ።
ብዛዕባ እዚ ምኽሪ ወይከኣ መምርሒ ክወሃበኩም የድልየኩም እንተድኣ ኮይኑ ብኽብረትኩም ናብዚኦም ዝስእቡ
ተወከሱ፡Asylum Advice UK (ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩ.ከይ)0800 8000 644
www.asylumhelpuk.org
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር

2.10 ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቃለ መጠይቕ ዝወሃበኩም ወረቃቕትታት
ዑቕባ ከምዝሓተትኩም ዘርኢ ታሴራ (ኣፕሊከሽን ረጂስትረሽን ካርድ) (አ.ር.ክ) (ARC) ክወሃበኩም ኢዩ።
እዚ ካርድ ዑቕባ ከምዝሓተትኩም ዘርኢ ኣገዳሲ መርጋገጺ እዩ። ነቲ ኣ.ር.ክ ካርድ እንተድኣ ዘይተዋሃበኩም;
ዑቕባ ከምዝሓተትኩም ዝገልጽ (SAL)(ሳ.ል)ዝባሃል ደብዳቤ ከወሃበኩም እዩ። እዚ ደብዳቤ እዚ ከኣ ውልቃዊ
ዝርዝርኩምን ስእልኹም ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ዑቕባ ሓቲትኩም ከምዘለኹም ከኣ ዘረጋግጽ እዩ።
ነቲ (ሳ.ል)ዝባሃል ደብዳቤ ናብ ናይ (አ.ር.ክ)ካርድ መዓስን ኣበይን ክትቅይርዎ ከምትኽእሉ ዝህብር ደብዳቤ
ክለኣኸልኩም እዩ። እንተድኣ ነዚ ዝገልጽ ደብዳቤ ዘይተሰደደልኩም ግና ብኽብረትኩም ናብ ሰንትራል ኢቨንት
ቡኪንግ ዪኒት (CEBU)(ቆጸራ ዝግበረሉ ቦታ)በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 0300 123 2235 ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ካብ ሰዓት 9.30 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 3.00 ናይ ምሸት ደዊልኩም ተራኸብዎም።
እቲ ናትኩም ውልቃዊ ዝርዝር ኣብ(ኣ.ር.ክ) ካርድ ዝተመዝገበ ትኽኽል ምዃኑ ክተረጋጹ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።
ሽምኩም፡ ዕለተ ልደትኩም፡ መበቆል ሃገርኩም ብትኽኽል ተመዝጊቡ ከምዘሎ ከተረጋግጹ ይግባእ። እዚ ዝርዝር እዚ
ሓንሳብ ምስተመዝገበ ንክትቅይሮዎ ከቢድ እዩ።
እቲ ካርድ ኣብዚ ኣዲ ብዛእባ ሕጋዊ መንበሪ ኩነታትኩም ዝህብር እዩ። እቲ(ኣ.ር.ክ) ካድኹም ኣብዚ ኣዲ
ክትሰርሑ ይፍቐደኩም ድዩ ዋላስ ክትሰርሑ ፍቓድ የብልኩምን ይገልጽ፡ እንተድኣ ቅድሚ ዑቕባ ምሕታትኩም ናይ
ስራሕ ፍቓድ እንተደኣ ዘይነበረኩም ዑቕባ ክትሓቱ ከለኹም ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣይክወሃበኩምን እዩ። እቲ ካርድኹም
ስራሕ ክትሰርሑ ከምዘይፍቀደኩም ክህብር እዩ።
እቲ(ኣ.ር.ክ) መንነትኩም ዘረጋግጽ ታሴራ ኣይኮነን፡ ዑቕባ ክትሓቱ ከለኹም ዝሃብክሞ መንነት ዝርዝር
ዝተመዝገበሉ እዩ። እንተድኣ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክትቅበሉ ተፈቒዱልኩም፡ ገንዘብ ክወሃበኩም ክትከዱን ከለኹም ነቲ
ARC (ኣ.ር.ክ) ካርድ ክተርእዩ ይግባእ።
ንኹሎም ኣባል ቤተሰብኩም ከኣ ነናቶም(ኣ.ር.ክ) ካርድ ክወሃቦም እዩ። ነዚ ካርድ እዚ ኣብ ጽቡቕ
ከተቐምጥዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ዕድመኹም ልዕሊ 18 ዝኾንኩም ሓተቲ ዑቕባ እንተደኣ ኮይንኩም ወይ ከኣ
እቲ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ እንተድኣ ተነጺግኩም እሞኻኣ ናትኩም ወይ ከኣ ናይቶም ኣብ ትሕቴኹም ተኣልዮም
ዝነብሩ(ኣ.ር.ክ)ካርድ ጠፊኡ፡ ተሰሪቑ ወይ ከኣ ምስራሕ ኣብዩ ብኽብረትኩም ምስ ኣሳይለም ሄልፕ ብቁልጡፍ
ተራከቡ ምንታን ንሆም ኦፊስ ክሕብሩልኩም።
ኣንተድኣ ኣብ ብሪጣኒያ መንበሪ ፍቓድ ኣለኩም ኮይኑ ወይ ከኣ ትሕቲ ዕድመ እንተዳኣ ኮይንኩም ግና ብኽብረትኩም
ንሆም ኦፊስ ብቐጥታ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ቴሌፎን 0300 123 2235 ደዊልኩም እቲ ካር ወይ ጠፊኡ; ተሰሪቑ ወይ
ከኣ ተባላሽዩ ከምዘሎ ሓብርዎም።
እንተድኣ ሰሙናዊ ገንዘብ ሓገዝ ካብ ፖስት ኦፊስ ከድኩም ትቕበሉ ኮይንኩም ነቶም ናይ ዑቕባ ሓተቲ ሓገዝ ዝህቡ
ክፍሊ ከተፍልጥዎም ይግባእ። ናብ ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩከ በዚ ቁጽሪ ቴሌፎን 0800 8000 644 ክትድውሉ
ከለኹም ብኽብረትኩም ነዚ ሓበሬታ ምሳኹም ቁሩብ ጌርኩም ደውሉ። ናይቶም ሓገዝ ዝህብኹም ክፍሊ መራኸቢ
ዝርዝር ኣድራሻን ተሌፎም ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ካብ ሆም ኦፊስ ዝስደደልኩም ደብዳቤታት ብዛዕባ መንበሪ ገዛኹምን
ብዛዕባ ዝወሃበኩም ሃገዝ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ሓድሽ (ኣርክ) ካርድ ዝስደደልኩም፡ ጊዚያዊ
ሕጹጽ ሓገዝ ገንዘብ ክስደደልኩም ይኽእል እዩ። ነቲ(ኣ.ር.ክ)ካርድ መጺእኩም ባዕልኹም ምንታን ክትቅበልዎ
ኣብ ከባቢኹም ናብ ዝርከብ ኬድኩም ኣብ ትፍርሙሉ ቤት ጽሕፈት ቆጸራ ክግበረልኩም ኢዩ ። ናብዚ ቆጸራ እዚ
ንኽትከዱ ግና ናይ መጎዓዓዚ ገንዘብ ባዕልኹም ኢኹም ትኸፍልዎ።
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እንተድኣ ተወሳኺ ሓገዝ ወይ ከኣ ምኽሪ ብዛዕባ እዚ ዘድልየኩም ኮይኑ ምስ ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩኬ በዚ ቁጽሪ
ስልኪ 0800 8000 644 ክትራኸብዎም ትኽእሉ ኢኹም።
እቲ ሓድሽ(ኣ.ር.ክ)ካርድ ምስ ተላእኽልኩም ሰሙናዊ ሓገዝ በቲ(ኣ.ር.ክ)ካርድ ክጅመረልኩም እዩ።

2.11 በብጊዜኡ ከይድካ ምፍራም ኣድላይነት IS96 (ኣይ.ኤስ96)
ኣብ ናይ ኢሚግረሽን ቤትጽሕፈት ከከይድኩም ወይ ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ ክትፍረሙ ክትሕተቱ ትኽእሉ
ኢኹም። IS96 (ኣይ.ኤስ96) ዝበሃል ደብዳቤ ክወሃበኩም እዩ። እዚ ደብዳቤ ከኣ ናይ ከከይድኩም ትፍርምሉ
መምርሕታትን ዝርዝር ብዛእባ ጊዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ብሪጣኒያ ዘለኩም ይገልጽ።
መብዛሕቶም ዑቕባ ሓተቲ እንተ ድኣ ኣብ ማእከል መቀየዲ ዘይኣተው በብጊዜኡ ወይ ኬድካ ኣብ ትፍርመሉ ቦታ ወይ
ከኣ ኣብ መደብር ፖሊስ ከይዶም ክፍርሙ ይግባእ።
እንተድኣ ዑቕባ ሓቲትኩም እሞ ከኣ እቲ ከከይድኩም ትፍርሙሉ ቦታ ካብቲ ትነብሩሉ ቦታ ልዕሊ 3 ማይል
(5ኪሎ ሜትር) ንላዕሊ ርሕቀቱ ኮይኑ፡ እሞ ከኣ ናይ ሆም ኦፊስ ሓገዝ ትቕበሉ እንተድኣ ኮይንኩም፡ መጎዓዓዚ
ቲኬት ከወሃብከኩም ክፍቀደልኩም እዩ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ትፍርምሉ ቆጸራኹም ሓገዝ ናይ ሆም ኦፊስ ትቕበሉ
ከምዘለኩም መረጋገጺ ወረቃቅቲ ተማልኡ። ብድሕሪኡ ዘሎ ጊዜ ከከይድኩም ክትፍርሙ መኸዲኹም ዝኸውን
መጎዓዓዚ ቲኬት ክወሃበኩም እዩ። እዚ ከኣ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብቲ ከከይድኩም ትፍርምሉ ቦታ እዩ ዝወሃበኩም።
ኣብቲ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ቆጸራ ትፍርምሉ ጊዜ ናይ ባዕልኹም መጎዓዓዚ መንገዲ ኢኹም ከተዳልው ዘለኩም።
ናይዚ መጀመርታ መዓልቲ መኸዲ ዝኸፈልኩሞ ኣይክምለሰልኩምን እዩ።
ከከይድኩም ኣብ ትፍርሙ እዋን እቲ ናይ (ኣይ.ኤስ 96) ደብዳቤን(ኣ.ር.ክ) ካርድ ተዋሂቡኩም እንተደኣ
ኾይኑ ከኣ ክትማልኡዎ ይግባእ።
እንተድኣ ናይ ሆም ኦፊስ ሓገዝ ዘይወሃበኩም ኮይኑ፡ ምናልባት ናይ መጎዓዓዚ ቲኬት ንክወሃበኩም ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት
እንተድኣ ሃሊዩኩም መመልከቲ ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነቶም ናይ ኢሚግረሽን ጸሓፍቲ ኣብ እቲ ትፍርምሉ ቦታ
ኤክሰፕሽናል ትራቨል ሪክዌስት ፎርም (ፍልይ ዝበለ ኩነታት መመልከቲ ፎርም) ከወሃበኩም ክትሓቱ ኣለኹም። ናይ
በጎዓዓዚ ገንዘብ ባዕልኹም ከፊልኩም ክትመጽኡ ከምዘይትኽእሉ ብጽሑፍ ከተቕርቡ ይግባእ።

2.12 ኣብቲ ዝተወሰነልካ ቦታ ኬድካ ዘይምፍራም
ኣብቲ ዝተመደበመልኩም ቦታ ኬድኩም በቲ ዝተዋሃበኩም መምርሒ መሰረት ከከይድኩም ክትፍርሙ ኣዚዩ ኣገዳሲ
እዩ። እንተድኣ ኣብቲ ዝተወሰነልኩም ሰዓትን መዓልትን ክትርከቡ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ቅድሚ እቲ ኬድኩም
ትፍርምሉ መዓልቲ ናብቲ ትፍርሙሉ ማእከል; በቲ ኣብ ኣይ.ኤስ 96 ዘሎ ቴሌፎን ቁጽሪ ደዊልኩም እቲ ትፍርሙሉ
ዕለት ክቕየረልኩም ዝከኣል እንተኾይኑ ሕተቱ። ሕቶኹምውን ብቁዕ ከምዝነበረ መረጋገጺ ክተቕርቡ ይግባእ። ንምሳሌ
ብጥዕና ምኽንያት እንተድኣ ኮይኑ ንዑዑ ዝምልከት መረጋገጺ ወረቀት ሕክምና ከተቕርቡ ኣለኩም።
እንተድኣ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ጥንሲ ደረጃ በጺህኪ ኮይንኪ; እቲ ከከይዲ ትፍርምሉ ክሳብ ቆልዓ ትሓርሲ
ክስረዘልኪ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ጥንስቲ ምዃንኪ ዘርኢ ናይ ጥኑሳት ሰርቲፌኬት (MAT B1) (ማት.ቢ1)
ዝበሃል ሒዝኪ ናብቲ ኬድኪ ትፍርምሉ ቦታ ክትሕብሪ ይግባእ። እዚ ከኣ ካብ ዶክተር ወይ ከኣ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት
ክፍሊ (ሄልዝ ቪዚተር)ክወሃበኪ ይከኣል። እቲ ማእከል ምፍራም ሽኡ ክሳብ ቆልዓ ትወልዲ ነቲ ከከይድኪ ትፍርምዮ
ክስርዙልኪ ይክእሉ እዮም። እንተድኣ ኣብቲ ከይድኩም ትፍርሙሉ ቦታ ክትከዱ ዘይከኣልኩም ነቶም ትፍርሙሉ
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር
ቦታ ክትመጽኡ ከምዝይከኣልኩም ክትሕብርዎም ብጣዕሚ ኣገዲ እዩ፡ ወይ ከኣ ንጠበቓኹም እንተደኣ ሓቢርኩሞም
ብዛዕባዚ ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም።

2.13 በብግዜኡ እንዳኸድኩም ኣብትፍርምሉ ክትማልኡዎ ዝግባእ ወረቃቕትታት
ናብቲ ከከይድኩም ትምርሙሉ ቦታ ክትከዱ ከለኹም ምሳኹም መሐበሪ ወረቐት IS96 (አይ.ኤስ.96)
ን(ኣ.ር.ክ.) ካርድን ክትማልኡዎ ይግባእ። እቶም ትሕብሩሉ ቦታ ነቲ(አ.ር.ክ.) ካርድ ሪኦም ኣብ ብሪጣንያ
ንክትጸንሑ ዝተዋህበኩም መምሪሕታት ትከታተሉ ከምዘለኹም በብግዜኡ ከሕድስዎ እዮም። እንተድኣ ናብ ሪፖርት
ዝግበረሉ ቦታ ከይከድኩም ተሪፍኩም ወይከኣ እቲ ካርድ ረሲዕክሞ ከይድኩም፡ እቲ ዝወሃበኩም ሓገዝ ንኸይትወስዱ
ብኣውቶማቲክ ነቶም ፖስት ኦፊስ ይህብሩዎም። ክሳብ ናብቲ ካርድ ሓበሬታ ዘማሃላልፉሉ ሓገዝ ኣይትረኽቡን። እቶም
ፖስት ኦፊስ ጌጋ 4 ዝብል ኮድ ዘለዎ ረሲት ክህብኹም ኢዮም። እንተድኣ ከይፈርምኩም ተሪፍኩም እሞ ከኣ ንሆም
ኦፊስ ዘይሓበርክሞም እቲ ሓግዝኩም ክቋረጽ ይኽእል ኣብ ሓድ ሓደ ኩነታትውን ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ እዮም።
ብካርድኹም ሓገዝ ንኽቕጽለልኩም ናብ ከባቢኹም ዝርከብ ከከይድካ ዝፍረመሉ በቲ ዝተኣዘዝኩም መሰረት
ኬድኩም ብሰዓትኩም ክትፍርሙ ይግባእ።

2.14 ሕጋዊ ምኽሪ
ምስ ናይ ሕጊ ኣማኽሪ ብቑልጡፍ ክትራኸቡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።
እቶም ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ብዛዕባ ዑቕባ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ኣገባብ ሓበሬታ ክህቡኹም ይኽእሉ፡ ዘለኩም
ወረቃቕቲ ኣስተርጒሞም ከቕርቡልኩም ይኽእሉ፡ ተወሳኺ ጸብጻብ እንተለኩምውን ብጽሑፍ ኣቕሪቦም ንሆም ኦፊስ
ክሰድልኩም ይኽእሉ።
እቶም ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ትጥቀሙሎም ምስ እዘን ዝስዕባ ትካላት ዝተመዝገቡ ምኳኖም ከተረጋግጹ ይግባእ።
•Law Society of England and Wales (ሎ ሶሳይቲ ኦፍ
ኢንግላን ኤንድ ዌልስ) በቲ ሙያ ዝተማህረ ጠበቓ።
•Law Society of England and Wales(ሎ ሶሳይቲ ኦፍ
ኢንግላንድ ኤንድ ዌልስ) በቲ ሙያ ዝተማህረ ጠበቓ።
•Law Society of Northern Ireland (ሎ ሶሳይቲ ኦፍ ኖርዘርን ኣይርላንድ)በቲ ሙያ ዝተማህረ ጠበቓ።
•Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) (ኦፊስ ኦፍ ዘ ኢሚግረሽን
ሰርቪስ ኮሚሽነር) (ኦ.ኣይ.ኤስ.ሲ) ናይ እሚግረሽን ቤት ጽሕፈት ኮምሽን፡ ኣብ ትምህርቶም ደረጃ
2 ወይከኣ 3 ዝበጽሑ ሙዝጉባት ዝኾነ ኣማኸርቲ ኣለውዎም። ደረጃ 2 ወይ ከኣ 3 ማለት እቶም
ኣማኸርቲ ብዛዕባ እቲ ዑቕባ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ጉዳይኩም ምኽሪ ንኽህብኹም ብቑዕ ትምህርቲ
ዘለዎም ክኾኑ ከለው ነኣኹም ወኪሎም ነቲ ናይ ዑቕባ ጉዳይኩም ክሕግዝኹም ይኽእሉ እዮም።
•ንጠበቓኹም ምስ መን ከምዝተመዝገቡ ክትሓትዎም ይግባእ። ካብቶም ጠበቓኹም (ናይ ሕጊ
ኣማኸርቲ) ዝስደደልኩም ደብዳቤታት ማሕተም ናይ እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ትካላት ክህልወን
ይግባኣ። ከምኡውን ምስ እቶም ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ተመዝጊብና ኢና ዝበልኹም ትካል ብቐጥታ
ተራኺብኩም ተመዚጎቦም ዲዮም ዋላስ ኣይተመዝገቡን ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም።
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Asylum Advice - part of the Migrant Help organisation

ገንዘብ ዘይክፍለሉ ናይ ሕጊ ምኽሪ
ከም ዑቕባ ሓተቲ መሰረት ገንዘብ ዘይክፈሎ ናይ ሕጊ ምኽሪ ከወሃበኩም ይግባ እንተድኣ እቲ ኩነታትኩም ካብ
ናይ ሊጋል ኤድ ሓገዝ ንኽወሃበኩም ዝፍቀድ ኩነታት እንተደኣ ኮይኑ። ብወግዓዊ ዑቕባ ሓተቲ ኢኩም ተባሂሉ
ክፍለጠልኩም ዝኽእል ድሕሪ እቲ ናይ መጀመሪያ ቃለ መጠይቕ ምርመራ ምስተገበረልኩም እዩ። ገንዘብ ዘይክፈሎ
ናይ ሕጊ ምኽሪ ዝወሃበኩም፡ ሕጋዊ ሓገዝ ዝህብ ክፍሊ ኣታዊኹም ብጣዕሚ ትሑት ምዃኑን እቲ ሓቲትኩሞ ዘለኹም
ዑቕባ ክትዕወቱ ጽቡቕ ዕድል ከምዘለኩም ክተርእዩ ይግባእ።
Legal Aid England and Wales (ሊጋል ኤድ ኢንግላንድ ኤንድ ዌልስ)
The Legal Aid Agency overseas Legal Aid (ዘ ሊጋል ኤድ ኤጀንሲ ኦቨርሲስ ለጋል ኤድ) ወኪል ናይ ሕጊ
ሓገዝ በዓል ስልጣን ካብ ብሪጣኒያ ወጻኢ
ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ንኽትረኽቡ፡
Law Society (ለው ሶሳይቲ) ናይ ሕጊ ሕብረተሰብ (ማሕበር)
http://www.lawsociety.org.uk/find-a-solicitor/
Direct Gov (ዳይረክት ጋቭ)
https://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
OISC (ኦ.ኣይ.ኤስ.ሲ) 2 ደረጃ 3 ደረጃ ዝተማህሩ (ነዚ ሙያ ዘጽንዑ)
www.oisc.homeoffice.gov.uk/how_to_find_a_regulated_immigration_adviser
ከምኡ እውን ምስ እዞም ዝስዕቡ ትካላት ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም፡
Asylum Advice UK (ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩከይ) ናይ ዑቅባ ምክሪ ብሪጣኒያ 0808 8000 644
www.asylumhelpuk.org
Legal Aid Scotland (ሊጋል ኤድ ስኮትላንድ) ኣብ ስኮትላን ዝርከብ ናይ ሕጊ ሓገዝ
The Scottish Legal Aid Board administers Legal Aid (ስኮትሽ ሊጋል ኤድ ቦርድ ኣድሚኒስተርስ ሊጋል
ኤድ) ኣብ ስኮትላን ዝርከብ ናይ ሕጊ ሐገዝ ኣማሃደርቲ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሕጊ ሐገዝ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ
ስልኪ ደዊልኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ። 0845 122 8686
ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ክትረኽቡ እንተድኣ ደሊኹም፡
Scottish Legal Aid Board: ስኮትሽ ሊጋል ኤይድ ቦርድ
http//www.slab.org.uk/public/solicitor-finder/#register
OISC:
http//www.oisc.homeoffice.gov.uk/how_to_find_a_regulated_immigration_adviser
The Law Society of Scotland(ዘ ሎ ሶሳይቲ ኦፍ ስኮትላንድ):
0131 226 7411 ወይ ከኣ መርበብ ሃበሬታ www.lawscot.org.uk
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር
ናይ ሕጊ ሓገዝ ኣብ ኖርዘርን ኣይርላንድ (ሰሜናዊ ኣይርላንድ)
ናይ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ሕጋዊ ኣገልግሎት ተወከልቲ (ዘ ኖዘርን ኣይርላንድ ለጋል ሰርቪስ ኮሚሽን ኣድሚኒስተርስ
ሊጋል ኤድ) ኣብ ኖርዘርን ኣይርላንድ
ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ወኪል ንክትረኽቡ ናብ ዝስእብ መርበብ ሃበሬታ ተወከሱ
ኖዘርን ኣይርላንድ ለጋል ሰርቪስ ኮሚሽን:
http://www.nilsc.org.uk/solicitors.asp?on=solicitors
ሎ ሶሳይቲ ኖዘርን ኣይርላንድ:
http://www.lawsoc-ni.org/solicitors-directory/how-to-use-the-solicitors-directory
OISC(ኦኣይኤስሲ):
http://oisc.homeoffice.gov.uk/how_to_find_a_regulated_immigration_adviser

ኣብ ኣዲ እንግሊስ ወይ ከኣ ኣብ ዌልስ፡ ኣብ ሰሜናዊ ኣይርላንድ ወይ ከኣኣ ኣብ ስኮትላንድ እንተድኣ ትነብሩ
ኾይንኩም በዚ ዝስዕብ ምስ ኣሳይለም ዩከ ተራኸቡ- 0808 8000 644
www.asylumhelpuk.org

2.15 ብዛዕባ ሕማቕ ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ከመይ ጌርኩም ጥርዓን ከተቕርቡ ትኽእሉ
እንተድኣ ሕማቅ ናይ ሕጊ ምኽሪ ተወሂቡኒ ኢልኩም ተኣምኑ ኮይንኩም ብዛዕባ እዚ ጥርዓን ከተቕርቡ መሰል
ኣለኩም። መጀመርታ ናይ ጽሑፍ ጥርዓን ነቶም ጉዳይኩም ሒዞሞ ዘለው ትካል ከተቅርቡ ይግባእ።
እቲ ተቅርብዎ ጽሑፍ እዘን ዝስዕባ ነከራት ከማልእ ኣለዎ።
•ሽምኩምኩምን ሙሉእ መራኸቢ ዝርዝርኩምን
•ናይቲ ተቕርብዎ ዘለኹም ጥርዓን ሙሉእ ዝርዝር (ዕለት፡ ሰዓት፡ ቦታ ከይተረፈ)
•ናይ ዝኾነ ሰብ ምስክር (ምስ እቲ ትኸስዎ ዘለኹም ጉዳይ ዝምልከት)
•ምስ እቲ ተቕርብዎ ጥርዓን ዝምልከት ቅዳህ ዳቤታትን ወይከኣ ወረቓቕቲ
•ናትኩም ናይ ቁጽሪ ጉዳይ መዝገብ
ምስ ናይ ሕጊ ኣማኻሪኹም ንመጀመርታ ጊዜ ክትራኸቡ ከለኹም ናይ ዓሚል ኣገልግሎት ምእላይ ዝብል ደብዳቤ
ሂቦኹም ይኾኑ። እዚ ደብዳቤ እዚ ከኣ እቲ ንሳቶም ከማልእዎ ዝግባእ ስራሕን እንተድኣ ጥርዓን ከተቅርቡ ደሊኹም
እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ዝገልጽ ደብዳቤ እዩ። ነቲ ዘቕረብኩሞ ጥርዓን ምርመራ ንኽገብሩውን ክንደይ
ከምዝወስደሎም ይገልጽ።
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2.16 ኩነታትኩም እንተድኣ ተቐይሩ
ብዛዕባ ኩነታትኩም ወይ ከ ብዛዕባ ኣብ ትሕቴኹም ተኣልዩ ዝነብር ሰብ ዝኾነ ነገራት እንተድኣ ተቐይሩ ንሆም ኦፊስ
ብቑልጡፍ ከተፍልጥዎም ይግባእ።
ከተፍልጥዎም ዘለኩም ነገራት ከኣ፡
•ሽምኩም እንተድኣ ቀይርኩም
•ቅድምሕጂ ዘይሓበርኩምና ገንዘብ እንተድኣ ተቐቢልኩም ወይክኣ እንተድኣ ተወሂብኩም
•ዝኾነ ነገር ናትኩም ምሸጥኩም ዝኽሰብኩሞ ገንዘብ እንተድኣ ኣሎ
•ናብ ካልእ ኣድራሻ እንተድኣ ጊዒዝኩም
•እንተድኣ ተመርዒኹም ወይ ተፋቲሕኩም ወይ ከኣ ምስ ካላኣይኩም እንተድኣ ተፈላሊኹም
•ምስ ካላኣይኩም እንተድኣ ብሓደ ክትነብሩ ወሲንኩም ወይከኣ
ብሲቪል መንገዲ ምስ ካላኣይኩም ክትነብሩ ወሲንኩም
•ኣብ ሆስፒታል እንተድኣ ኣቲኹም
•ወይ ከኣ ሰበይትኹም እንተድኣ ጥንስቲ ኮይና ወይከኣ ቆልዓ ትክወልድ እንተድኣ ኮይና፡
•ካብ እቶም ቆልዑትኩም እንተዳኣ ትምህርቲ ዘቋርጹ ኮይኖም ወይ ከኣ
ምሳኹም ምንባር ኣቋሪጾም ጊዒዞም እንተ ድኣ ኮይኖም፡
•ዝኾነ ኣባል ቤተሰብኩም ምሳኹም ክነብሩ ናብ ብሪጣንያ እንተደኣ
መጺኦም ወይ ከኣ ካብ ብሪጣንያ ወጺኦም እንተድኣ ከይዶም።
•ዝኾነ ሰብ ምሳኹም ምንባር ዝጀመረ ወይ ከኣ ካባኹም ተፈልዩ ዝወጸእ እንተደኣ ኣሊዩ።
•እንተደኣ ተኣሲርኩም
•ስራሕ እንተድ ጀሚርኩም ወይ ኣቋሪጽኩም
•ጥንሲ እንተድኣ ኣጋጢሙ
•እቲ ትረኽቡዎ ሓገዝ ካብ ናይ ገዛን መግብን ሓገዝ ናብ ናይ መግቢ
ጥራይ ወይ ከኣ ናብ ገዛ ሓገዝ ጥራይ ኣንተዳኣ ተቒሩ
ብዛዕባ ኩነታትኩም ዝምልከት ዝኾነ ዝተቐየረ ነገራት እንተድኣ ኣሎ ኮይኑ ንሆም ኦፊስ ከተፍልጥዎም ብጣዕሚ
ኣገዳሲ እዩ፡ ምኽንያቱ እቲ ዝግበኣኩም ኣገዝ መጠን ክቕየር ስለዝኽእል።
እንተድኣ ዝኾነ ዘለኩም ለውጢ ንሆም ኦፊስ ክትህብሩ ደሊኹም ኣሳይለም ሄልፕ ምስ ናይ ሓገዝ ክፍሊ ተራኺቡ
ዘለኩም ለውጢ ንክሕብርልኩም; በዚ ዝስእብ ተራከቡዎም።
ኣሳይለም ሳፖርት ኣፕሊከሽን ዩኬ(ናይ ዑቕባ መመልከቲ ንዘቕረቡ ሓገዝ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ)
0808 8000 645 መርበብ ሃበሬታ
www.asylumhelpuk.org
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር
ብዛእባ ዝኾነ ዓይነት ለውቲ ኣብ ሂወትኩም ዘሎ ንጠበቃኹምን ነቶም ኢሚግረሽን ክፍሊ ኣብ ሆም ኦፊስ
ክትሕብርዎም ብታዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

2.17 ናይ ጥዕና ኣገልግሎት
ክሳብ እቲ ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ጉዳይኩም ዝውደኣልኩም ወይ ከኣ ይግባይ ዝበልኩሞ መልሲ ክሳዕ ዝወሃበኩም
ሃገራዊ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት (NHS) (ኤን.ሄች.ኤስ) ክትረኽቡ ይፍቀደኩም እዩ። ኣብ እቲ ናይ መጀመርታ
መንበሪ ገዛ ዝወሃበኩም ምስ በጻሕኩም ናይ ጥዕና ምርመራ ክግበረልኩም ቆጸራ ክግበረልኩም እዩ።
እንተ ድኣ ኣብ እቲ ናይ መጀመርታ ጊዜ ዝወሃበኩም መጻንሂ ገዛ ዘይኮንኩም ወይከኣ ናብ ካልእ ቦታ ክትነብሩ
ተሰዲድኩም፡ እቲ ዘድልየኩም ሕክምና ንኽትረክቡ ምንታን ኣብቲ ትነብርሉ ቦታ ከባቢ ዝርከብ ናይ ሕክምና ማእከል
ኬድኩም ምስ ናይ ኣጠቓላይ ሓኪም (GP) (ጂ.ፒ) ክትምዝገቡ ይግባእ። ንኽትምዝገቡ;ሽምኩም፡ ኣድራሻኹም፡
ዕለተ ልደትኩምን፡ ቁጽሪ ቴሌፎንኩም ክትህቡ ይግባእ። ከምእዉውን ናይ ሓዲሽ ተሓካሚ ናይ ጥዕና ጸብጻብ መርመራ
ከተማልኡ ይግባእ። ገንዘብ ዘይክፈሎ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ንኽትረኽቡ ምንታን እቲ ዑቕባ ሓቲትኩም ከምዘለኹም
ዘረጋግጽ ኣርክ ካርድኹም ከተርእይዎም የድልይ ይኸውን።
እንተድኣ በቲ ዓንቀጽ 95 ናይ ዑቕባን ፈለስቲን ኣዋጅ(ኣሳይለም ኤንድ ኢሚግረሽን ኣክት) ትሕገዙ እንተደኣ
ኮይንኩም ናይ ጥዕና ሕክምና ፍቓድ ሰርቲፊኬት HC2 (ሄች.ሲ.2)ዝበሃል ክስደደልኩም እዩ። እዚ ወረቐት እዚ
ከኣ ወይ ኣብቲ ናይ መጀመሪያ ዝወሃበኩም መንበሪ ቦታ ወይከኣ ድሕሪ 18 መዓልቲ ናብቲ ቀዋሚ ኣድራሻኹም
ክትነብሩ ምስጀመርኩም ምስቲ ዝዋሃበኩም ላልእ ሓበሬታ ክወሃበኩም እዩ። እንተ ድኣ ናይ ሆም ኦፊስ ሓገዝ
ዘይትረኽቡ ኮይንኩም HC1 (ሄች.ሲ.1) ዝበሃል ፎርም ክትረኽቡ ይግባእ። ብዛዕባዚ ዝምልከት ዝርዝር ካብ
ዶክቶር ወይ ከኣ ካብ ክፍሊ ስራሕን ጥሮታን(ደፓርትመንት ኦፍ ዎርክ ኤንድ ፐንሽን)ሕተቱ። እቲ HC2
(ሄች.ሲ.2) ሰርቲፍኬት ደብዳቤ ሕክምና ክወሃበኩም ዘፍቕድ ወረቐት መብዛሕትኡ ጊዜ ን 6 ወርሒ ዝኣክል
ጥራይ ኢዩ ዘገልግለኩም። ነዚ (ሄች.ሲ.2) ሰርቲፍኬት ንምሕዳስ ሓድሽ HC1 (ሄች.ሲ.1)ፎርም ክትመልኡ
ኣለኩም፡ ኣዚ ከኣ በዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ክርከብ ይክእል።
http//www.nhsbsa.nhs.uk/HealthCosts/1128.aspx
ከምኡውን ከኣ ነቲ ፎርም ካብ ጆብ ሰንተር;ካብ ናይ ስኒ ሕክምና; ካብ ናይ ኣይኒ ሕክምና ወይ ከኣ ካብ ፋርማሲ
ክተምጽእዎ ትኽእሉ ኢኹም።
በቲ HC2 (ሄች.ሲ.2) ዝበሃል ፍሮም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኣገግሎታት፡•NHS (ኤን.ሄች.ኤስ) ንዝእዝዘልኩም መድኃኒት(ኣብ ስኮትላንድ ወይከኣ ዌልስ) ንዝነብሩ ብጥርሑ
•NHS (ኤን.ሄች.ኤስ) ናይ ስኒ ሕክምና ኣገልግሎት (ንጽባቒ ተባሂሉ ዝወሃብ ሕክምና ዘይኾነ)
•ናይ ዓይኒ ምርመራ
•መነጽር;ኣብ ዓይኒ ዝኣቱ መነጽር (እቶም ሓኻይም ናይ ዓይኒ እቲ
ክትሓትዎ ትኽእሉ ዋጋ መነጽር ክገልጹልኩም እዮም)
•ናብ ሕክምና ኣገልግሎት NHS (ኤን.ሄች.ኤስ) ኣማኻሪ ንምርኣይ
ትመላለሱዎ ክኽፈል ዘለዎ ናይ መጎዓዓዚ ገንዘብ
•ናይ NHS (ኤን.ሄች.ኤስ) ናይ ሓሶት ጸጉሪ ብሰንኪ ሕማም ጸጉሮም ንዝውዳእ ንምሳሌ
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ንናይ ዓንዲ ሕቆ ወይከኣ ናይ ከብዲ ደገፍ ወይከኣ መጥባሕቲ ናይ ጡብ ካብ ሆስፒታል
ዝወሃብ ዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ስኮትላንድ ወይከኣ ዌልስ ንዝነብሩ ብጥርሑ እዩ።
እንተ ድኣ ዓባይ ሰዓል (TB) (ቲ.ቢ) ወይከኣ ካልእ ብቐሊሉ ክተሓላለፍ ዝኽእል ሕማም ይህልወኒ እዩ ኢልኩም
ትሓስቡ ኮይንኩም ብቑልጡፍ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክትሓቱ ይግባእ። እንተድኣ እቲ ናይ መጀመርታ መጻንሂ
ገዛኹም ኣብ ስኮትላንድ ኮይኑ ዝተመደብኩሞ ናይ ሓኪምኩም ዝርዝር ቅድሚ ካብ እቲ ጊዚያዊ መጻንሂ ገዛ
ምግዓዝኩም ኣበይ ምዃኑ ክሕብሩኹም ኢዮም። ኣብ ስኮትላንድ ዑቕባ ሓተቲ ናይ (ኤን.ሄች.ኤስ) ሕክምና
ኣገልግሎት ኣብ ብሪጣኒያ ክሳብ ዘለውሉ ጊዜ ብጥርሑ እዮም ዝረኽቡ እቲ ናይ ዑቕባ ጉዳዮም ክፉት ይሃሉ ወይ
ይተዓጾ ብዘየገድስ።

2.18 ኣብ ጊዜ ጥንሲ ዝዋብ ክፍሊት
ናይ ዑቕባ ሓገዝ ንዝረኽቡ ንጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ;መታን ንቆልዓ ክውለድ ከሎ ዘድሊ ነገራት ንክገዝኡ ክሕግዘን
ሓንሳብ ጥራይ ዝኽፈል £300 ክወሃቦም ይኽእል። ነዚ ሓገዝ ንክወሃብ ግና መመልከቲ ወረቐት ብጹሑፍ;
ንምሕራስ 8 ሰሙን ክተርፎ ከሎ ወይ ከኣ እቲ ቆልዓ ምስ ተወልድ ክሳብ ሽዱሽተ ሰሙን ዝመልኦ ዘለዎ ጊዜ ክስደድ
ኣለዎ። ቆልኣ መኣስ ከምዝውለድ ዘርኢ መረጋገጺ (MATB1) ዝበሃል ወረቐት ወይ ከኣ ናይ ቆልዓ ሙሉእ
ናይልደት ሰርቲፊኬት ከተቕርቡ ይግባኣ። እቲ ዝኽፈል መጠን ሰልዲ £300 ንሓደ ቆልዓ ክኸውን ከሎ እንተድኣ
ማንታ ቆልዑት ኮይኖም ከኣ £600 ክኸፈል እዩ። እቲ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ትረኽብዎ ሴክሽን 4 ዝወሃበኩም
እንተድኣ ኮይኑ;ንምሕራስ 8 ሰሙን ክተርፈኩም ከሎ ወይ ከኣ እቲ ቆልዓ ምስ ተወልድ ክሳብ ሽዱሽተ ሰሙን
ዝመልኦ ዘለዎ ጊዜ እቲ £250 ንክኽፈለኩም ምንታን; መመልከቲ ብጽሑፍ ክትሰዱ ይግባእ።
ናይ ዑቕባ ሓገዝ ዝወሃበን ዘሎ ኩለን ጡኑሳት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከኣ ዕድሚኦም ትሕቲ 3 ዓመት ዝኾኑ
ቆልዑት ንዘለውዎም ተወሳኺ ሓገዝ ገንዘብ ክወሃበን መሰል ኣለወን። ዕድሚኦም ትሕቲ ሓደ ዓምት ንዝኾኑ ቆልዑት
£5.00 ሰሙናዊ ሓገዝ ክወሃብ ይኽእል። ጥኑሳት ኣንስትን ዕድሚኦም ትሕቲ 3 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑት ንዘለዎም
ከኣ ሰሙናዊ ተወሳኺ £3.00 ሓገዝ ብጀካ እቲ ናይ ዑቕባ ዝወሃቦም ሓገዝ ይወሃቦም።

2.19 ቤታዊ ዓመጽ
ቤታዊ ዓመጽ ክበሃል ከሎ ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ናይ ምፍርርራሕ ጠባያት፡ ጭካነ ዘለዎ መጥቃዕቲ ወይ ከኣ ዝኾነ
ዓይነት ዓመጽ ኣብ መንጎ ብሓደ ዝነብሩ ሰባት ወይ ከኣ ኣብ መንጎ ቤተሰብ; ወይውን ኣብ መንጎ ካልኦት ሰባት
ብሓደ ዝነብሩ ወይ ከኣ ብሓደ ክነብሩ ዝጸንሁ ሰባት ፆታኦም ወይ ከኣ ዝንባለ ግብረስጋዊ ድልየቶም ብዘየገድስ
ከጋጥም ኮሎ ኢዩ።
ቤታዊ ዓመጽ ንዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋናት ክጎድእ ዝኽእል ኩነታት እዩ። ንወድተባእታይ ወይ ከኣ ንጓልኣንስተይቲ
ካብ እቶም ምስኦም ዝነብሩ ዘለው ሰባት; ምስኦም ዘለዎም ርክብ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ከጋጥሞም ዝኽእል
መጥቃዕቲ ኢዩ። እንተድኣ ምስ ከምዚ ዓይነት ጠባያት ዘለዎ ሰብ ትነብሩ ኣለኹም ኮይንኩም;ግዳያት ናይቲ
መጥቃዕቲ እንተደኣ ኮይንኩም ወይ ከኣ ንኻልእ ሰብ እዚ መጥቃዕቲ ይወርዶም ከምዘሎ እንተድኣ ፈሊጥኩም ሓገዝ
ክትሓቱ ከምትኽእሉ ክትፈልጥዎ ኣዚዩ እገዳሲ እዩ። ኩሉ ሰብ ብዛዕባ መንበሪ ፍቓድ ኩነታቶም ብዘየገደስ ደሕንነቱ
ተሓሊልይሉ ክነብር መሰል ኣለዎ። እንተዳኣ እዚ ኩነታ እዚ ኣጋጢምኩም ምስ 24 ሰዓታት ኩፉት ዝኾነ ኣገልግሎት
ናይ ሃገራዊ ቤታዊ ዓመጽ በዚ ዝስዕብ ናጻ ዝኾነ ቁጽሪ ስልኪ 0808 2000 247፡ ደዊልኩም ሓብሩዎም። ከምኡውን
ንፖሊስ፡ ንሓኪምኩም፡ ብዛእባ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት እንዳመጹ ንዝከታተሉኹምን፡ ኣብ ከባቢኹም ንዝርከብ
ንስደተኛታት ዝሕግስ ትካል ተራኺብኩም ክትሕብርዎም ትኽእሉ ኢኹም።
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ቅድሚ እቲ ናይ መጀመሪያ ምርመራ ቃለ መጠይቕ ምግባር
እንተድኣ ደሊኹምውን ምስ ጓል ኣንስተይቲ ሰራሕተኛ ወይ ኣስተርጓማይ ኢና ክንዘራረብ ንደሊ ኢልኩም ክትሓቱ
ትኽእሉ። ኩሉ እቲ ትህቡና ሓበሬታ ብስቱር መንገዲ ኢና ንሕዞ።

2.20 ብድሌትኩም ምምላስ
ድሕሪ እቲ ናይ መጀመሪያ ቃለ መጠይቕ ምስ ገበርኩም; ኩነታትኩም ስለዝተቐየረ; ሓሳብኩም እንተ ድኣ
ቀይርኩም ንሃገርኩም ክትምለሱ ወሲንኩም (ነቲ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ዑቕባ ክትቕጽልዎ እንተድኣ ዘይደሊኹም)
ብሆም ኦፊስ ንቲ ዝዳለው ኣሲስትድ ቮለንተሪ ሪተርን ፕሮግራም(ብድሌትካ ናብ ሃገርካ ምምላስ)ተራኸቡዎም።
ብዛዕባ እዚ ዚያዳ ተወሳኺ ሓገዝ ሓበሬታ እንተደኣ ደሊኹም ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተወከሱ፡
www.gov.uk/return-home-voluntarily
ብድልየት ናይ ምምላስ ክፍሊ ሃገዝ: 0300 004 0202
እንተድኣ ኣነ ዑቅባ ክሓትት ኣይደልን እዬ ኢልኩም ወሲንኩም ኣሞ ኸኣ ዘይልሙድ ፈለስቲ እንተደኣ
ኮይንኩም(ሕጋዊም መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ዘይብልኩም) ናብ ኣድኹም ክትምለሱ እንተደኣ ደሊኹም
ካብ ሆም ኦፊስ ንቲ ዝዳለው ኣሲስትድ ቮለንተሪ ሪተርን ፕሮግራም 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

2.21 ብድሕሪኡ ዝስእብ?
ብድሕሪ እቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ; ቆጸራ ናይቲ ዋና ቃለ መጠይቕ ክዳለወልኩም እዩ። ቅድሚቲ ዋና
ቃለመጠይቕ ምግባርኩም ግና ጠበቓ ረኺብኩም፡ ነቲ ዘለኩም ጭብጥጣት ኣስቶርጊሞም ከዳልውልኩምን
ከእቱዉልኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብኽብረትኩም ነቲ ቅድሚ ዋና ቃለመጠይቕ ምግባርኩም ዝብል መግለጺ
ተወከስዎ።
ብዛዕባ ኣሳይለም ሄልፕ(ሓገዝ ንሓተቲ ዑቕባ )ጥርዓን ምቕራብ
ዝኾነ ሰብ ናይ ማይግራንት ሄልፕ (ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ዝረክብ) ጥርዓን ከቕርብ ይኽእል እዩ።
በቲ ንሕና ንህቦ ኣገልግሎት ዝኾነ ጸገማት እንተድኣ ኣጋጢምኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡ነቲ ዘለኩም ጸገም ብቑልጡፍ ወይ ንሰራሕተኛ ወይ ከኣ ነቶም ገበርቲ ሰናይ ኣፍልጥዎም። እንተ ድኣ እቲ ጸገም
ብዘይወግዓዊ መንገዲ ብዘዕግብ ክፍታሕ ዘይተኻእለ፡ ብድሕሪኡ እቲ ጥርዓን ብጽሑፍ፡ ናይ ጥርዓን መግበሪ ፎርም
መሊእኩም ከተቕርቡዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ፎርም ከኣ ቴሌፎን ናብ ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩከይ( ዑቕባ ንዝሓተቱ
ምኽሪ) ብ0808 8000 644 ደዊልኩም ወይ ከኣ ናብ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ
ኢኹም።
www.asylumhelpuk.org
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እቲ ተቕርብዎ ጥርዓን ነቲ ዑጉባት ዘይኮንኩምሉ ኣገልግሎት ዝህብ ሓላፊ ኢኹም ከተቕርብሉ ዘለኩም። እቲ
ተቕርብዎ ጥርዓን ብእንግሊዘኛ ቋንቋ ተጻሒፉ ክቐርብ ኣገዳሲ ኣይኮነን። በቲ ንስኹም ትዛረብዎ ቋንቋ ተጻሒፉ
ክቐርብ ይኽእል እዩ፡ ብድሕሪኡ ኣሳይለም ሄልፕ ነቲ ጽሑፍ ከተርጉሙልኩም እዩም። እቶም ሓለፍቲ ነቲ ዝቐረበ
ጥርዓን መርሚሮም መልሲ ክህቡ እዮም። እንተ ድኣ ዘዕግብ መልሲ ብቑልጡፍ ክንህብ ዘይከኣልና፡ ሙሉእ መልሲ
ናይቲ ዘቕረብኩሞ ጥርዓን ብጽሑፍ ክማላእ ዘለዎ ምትዕርራይን; ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ዝገልጽ ኣብ ውሽቲ 10
መዓልቲ ከነቕርበልኩም ኢና።
እንተድኣ በቲ ዝተወሃብኩም መልሲ ዑጉባት ዘይኮንኩም ነቲ ጉዳይ ናብ ናይ ጥርዓን ጸሓፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ብኣድራሻ
Migrant Help, Charlton House, Dover, CT16 1AT ከተሓላልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ ሕጂውን
በቲ ዝተዋህበኩም መልሲ ዘይዓገብኩም፡ እቲ ዘቕርብክሞ ጥርዓን ከምዘይተፈትሓልኩም ኣብ መዝገብ ኣእቲና፡ ካልእ
መንገድታት ምስ ካልኦት ትካላት ተራኺብኩም ጥርዓን ከተቕርብሉ ትኹሉሉ መንገዲ ክንኽብረኩም ኢና።

ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ክፍሊ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተድኣ ኣድልይኩም ብኽብረትኩም ምስ
ኣሳይለም ሄልፕ(ሓገዝ ንሓተቲ ዑቕባ )ተራኸቡ።
www.asylumhelpuk.org
ኣሳይለም ኣድቫኢስ ዩኬ (ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ምኽሪ)፡
0808 8000 644
ኣሳይለም ሳፖርት ኣፕሊከሽን ዩኬ (ናይዑቕባ ሓተቲ ሓገዝ ናይ መመልከቲ)
0808 8000 645
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