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Asylum Advice - part of the Migrant Help organisation

ክፍሊ 4ሀ፡ ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ
ምስተወሰነልኩም
እዚ ክፍሊ እዚ ‘መንበሪ ፍቓድ’ ኣብ ብሪጣኒያ ክትነብሩ ምስተፈቀደልኩም እንታይ ከምዝስእብ ዝገልጽ እዩ።
ቀጺሉ ዘሎ ሓበሬታ መግለጺ እንታይ ከምዝስእብ ዝሕብር እዩ።

4.ሀ.1 እቲ ዝተዋህበኒ መንበሪ ፍቓድ ዓይነት እንታይ ማለት እዩ?
ሆም ኦፊስ ዝህቦ ሰለስተ ዓይነት ዝተፈላለየ መንበሪ ፍቓድ ኣሎ።
1. ስደተኛ ፍቓድ መንበሪ
እንተ ድኣ ሆም ኦፊስ ስደተኛ ኢኹም ኢሉ ተቐቢሎምኹም፡ ነቲ ኣብ ሞንጎ መንግስታት ዝተገብረ ውዕሊ ስደተኛታት
ኣማሊእኹም ማለት ኢዩ። ከምኡውን ከኣ ሃቅነት ዘለዎ ፍርሒ;ከይትእሰሩ ወይ ከኣ መጥቃእቲ ከይወርደኩም
ፈሪህኩም ኣድኹም ገዲፍኩ ዝወጻእኩምሉ ምኽንያት ካብዚእን ዝስእቡ ብሃዲኡ ከምዝኾነ ኣሚኖምሉ ማለት እዩ፡
ብዘርእኹም፡ ሃይማኖትኩም፡ ዜግነትኩም፡ ኣባልነት ናይ ዝተወሰነ ሕብረሰብ ብምዃንኩም ምኽንያት፡ ወይከኣ ናይ
ፖለቲካ ሪኢቶኩም።
መጀመርታ ሆም ኦፊስ ናይ ሓሙሽተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ (እዚ ከኣ ኣብ ብሪጣኒያ ክትነብሩ ፍቓድ) ክወሀበኩም
እዩ። እቲ ካብ ሆም ኦፊስ ዝወሃበኩም ስእልኹምን ናይ ኣሰር ኢድኩም ዘለዎ(ባዮሜትሪክ) ከምስደተኛ
ከምዝተቐበልኹም ዝገልጽ እዩ።
ኣብ እዚ ሰዓት እዚ ዘሎ ናይ ኢሚግረሽን ሕጊ ዝብል፡ ድሕሪ 5 ዓመት ስደተኛ ከምዝኾንኩም ዝተቐበልኹምን
ብሰብኣዊ ድሕነት ዝተቐበልኹም ምስ ሓረረ ‘ንዘልኣለም መንበሪ ፍቓድ’ (ቆዋሚ ፍቃድ ዘይወድቕ) ክወሃበኩም
ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።
እንተኾነ ግና ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ኣባል ቤተሰብኩም ኣብ ትሕቴኹም ተናብዩ ዝነብር እንተድኣ ገበን ፈጺምኩም
ተኸሲስኩም ገበነኛታት ኮይንኩም ተረኺብኩም ነቲ ዝሓተትኩሞ ክትንጸጉ ትኽእሉ ኢኹም።
2. ሰብኣዊ ደሕንነት
እዚ ማለት ከኣ ሆም ኦፊስ ንስደተኛ ኢኹም ተባሂሉ ፍቓድ ዘውህብ ምኽንያት የብልኩምን፡ እንተኾነ ግና እንተድኣ
ናብ ሃገርኩም ተመሊስኩም ንዓኹም ክጎድእ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ከጋጥመኩም ከምዝኽእል ኣብ ሓደጋ
ክትኣትዉ ከምትኽእሉ ተቐቢሎሞ ማለት እዩ።
እዚ ከኣ በዘን ኣብ ታሕቲ ዘዘርዚረን ዘለዋ ምኽንያታት ክኸውን ይኽእል፡•ናይ ሞት መቅጻእቲ/ናይ ምርሻን
•ዘይግቡእ መቕተልቲ
•ምስቓይ
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•ሰብኣዊ ዘይኮነ ን ዘሕፍር (ዘዋርድ) ኣተሓሕዛ
•መቕጻዕቲ ወይ ከኣ ከቢድ ውልቃዊ ናይ ሂወት ምጥፋእ ምፍርራሕ ብሰንኪ ምፍልላይ ዝወርድ መጥቃዕቲ
ኣብ ኩነታት ዓለምኣቀፋዊ ወይ ከኣ ኣብ ውሽቲ ሃገር ዘይምስምማዕ ብመሳርሒ ዝግበር ውግእ ምኽንያት።
እንተ ድኣ ብ ሰብኣዊ ደሕንነት ምኽንያት ተቐቢልናኩም ‘መንበሪ ፍቓድ’ (ፍቓድ መንበሪ መሰል) ኣብ ዓዲ
እንግሊዝ ንሓሙሽተ ዓመታት ተዋሂብኩም ማለት እዩ። እቲ ዝወሃበኩም ወረቓቕትታስ ከኣ ብሰብኣዊ ደሕንነት
ምኽንያት መንበሪ ፍቓድ ከምዝተዋህበኩም እዩ ዝገልጽ።
ብመሰረት ኣብዚ ጊዜ እዚ ዘሎ ናይ ስደተኛ ሕጊ ከኣ እቲ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ብሰብኣዊ ደሕንነት ዝተዋህበኩም
መንበሪ ፍቓድ ምስ ተወድእ ‘ንዘልኣለም መንበሪ ፍቓድ’ ክወሃበኩም ምልክታ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
3.ብፍሉይ ምኽንያት መንበሪ ፍቓድ ምውሃብ
እንተድኣ ሆም ኦፊስ ናይ ሰብኣዊ ደሕንነት ወይ ከኣ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ክወሃበኩም ዘኽእል ምኽንያት ዘይተቐበሎ
እንተኾነ ግና ፍሉይ ዝኾነ ምኽንያት ኣለኩም; ንጊዜያዊ ኣብ ብሪጣኒ ክትነብሩ ፍቃድ ክወሃበኩም እዩ። እዚ ከኣ
‘ብፉሉይ ምክንያት መንበሪ ፍቓድ’ (ኣብ እዚ ክትጸንሑ) ፍቓድ ማለት እዩ።
እዚ ብፉሉይ ምኽንያት ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ መብዛሕትኡ ጊዜ ዝለዓለ ጊዜ ንክልተ ዓመት ወይ ከኣ ን (30
ኣዋር) ኣብ ሓደ ጊዜ እዩ ዝወሃብ። ንዝተዋህበኩሞ መንበሪ ፍቓድ ጊዚኡ ምስ ኣኸለ ከተናውሕዎ መመልከቲ
ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ከኣ ‘ንዘልኣለም መንበሪ ፍቓድ’ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

4.ሀ.2 እንተድኣ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ዘይተዋህበኒ ይግባ ክብል ይኽእል ዶ?
እንተድኣ ሰብኣዊ ደሕንነት ወይ ከኣ ፍሉይ ምክንያት መንበሪ ፍቓድ ተዋሂብኩምን እቲ መንበሪ ፍቓድ ከኣ ንልእሊ
12 ኣዋርሕ እንተድኣ ኮይኑ፡ ግን ናይ ስደተኛ ፍቓድ ክወሃበኩም ብቑዕ ምኽንያት ከምዘለኩም ትኣምኑ እንተ ድኣ
ኮይንኩም፡ ነቲ ሆም ኦፊስ ዝወሰንዎ ውሳኔ ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ከኣ ንኽመሓየሽ ዝግበር ይግባይ
ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብዛእባ እዚ ዝምልከት ከኣ ምስ ጠበቓኹም ክትዘራረብሉ ይግባእ። እንተድኣ ተዓዊትኩም ናይ
ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ከወሃበኩም እዩ።

4.ሀ.3 እቲ ዝተዋህበኒ መንበሪ ፍቓድ ክወድቕ ከሎ እንታይ ይኸውን?
ነቲ መንበሪ ፍቓድ ክወድቕ ምስተቓረበ ክሕደሰልኩም ናብ ሆም ኦፊስ መመልከቲ ከተቕርቡ ይግባእ። እቲ መንበሪ
ፍቓድ ክወድቕ 28 መዓልቲታት ክተርፎ ከሎ ጥራይ ኢኹም መመልከቲ ከተቕርብዎ ትኽእሉ።
እቲ ትሰድዎ መመልከቲ ቅድሚ መንበሪ ፍቓድኩም ምሕራሩ ክበጽሖም ብጣሚ ኣገዳሲ እዩ። እንተድኣ ሆም ኦፊስ
ብዛዕባ እቲ መሐደሲ መንበሪ ፍቓድ ምልክታ መልሲ ዘይሃብኹም እሞ ኸኣ ኣብ መንግኡ ወረቐትኩም ሓሪሩ፡ እቲ
ፍቃድኩም ከምዘለዎ እዩ ዝቕጽል። እንተ ድኣ ተቕርብዎ ምልክታ ናብ ሆም ኦፊስ ድሕሪ እቲ መንበሪ ፍቓድኩም
ምስሓረረ ኣቕሪብኩሞ ምናልባት ኣብ ብሪጣንያ ብዘይሕጋዊ ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም ክትበሃሉ ትኾኑ ኢኹም። እዚ
ማለት ከኣ ናይ ስራሕ ፍቃድ፡ ናይ ሓገዝ ፍቃድ ኩሉ ምስ እቲ መንበሪ ፍቓድኩም ዝመጽእ መሰልኩም ይስረዝ ማለት
እዩ። ከምዚ እንተ ድኣ ኣጋጢምኩም ብቑልጡፍ ምስ ጠበቓኹም ተራኺብኩም ምኽሪ ክትረኽቡ ኣለኩም። ብዛዕባ
እዚ ዝምልከት ሓበሬታ ዝርዝር ኣብ ናይ ሆም ኦፊስ መርበብ ሃበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።
እንተድኣ ብ ‘ፍሉይ ምኽንያት መንበሪ ፍቓድ’ ተዋሂቡኩም ኔሩ ‘ተወሳኺ መንበሪ ፍቓድ’ ክወሃበኩም ቀዋሚ
ወይ ከኣ ጊዚያዊ መንበሪ ፍቓድ ምልክታ ከተቕርቡ ይግባእ። በቲ ሕጋዊ ኣገባብ መንገዲ እንተድኣ ኩነታትኩም
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ዘፍቅዶ ኮይኑ ተወሳኺ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበኩም ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ክሳብ ኣብ ብሪጣኒያ ንዓሰረተ ዓመት
ዝኣክል ትነብሩ ቀጻላይ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር እዩ። ሓብሬታ ብዛዕባ እዚ ከኣ ኣብ ናይ ሆም ኦፊስ መርበብ ሃበሬታ
ኣቲኹም ከመይ ጌርኩም ምልክታ ከተቕርቡ ከምትኽእሉ ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም።
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration ድሕሪ እዚ ጊዜ እዚ ከኣ ን ዘልኣለም ቀዋሚ
ምንበሪ ፍቓድ’ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ በቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ተቐቢሎምኹም
ብድሕሪኡ ዝኾነ ውስን ጊዜ የብልኩምን ኣብ ብሪጣኒ ንዘልኣለም ክትነብሩ ትኽእሉ ማለት እዩ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ሓድሽ ሕግታት ክህሉ ስለዝኽእል በብጊዚኡ ዝወጽእ ዘሎ ሓድሽ ለውጢታት ናይ ኢሚግረሽን
ኩነታት ክትከታተልዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከኣ ናብ ሆም ኦፊስ መርበብ ሃበሬታ ኣቲኹም ክትከታተሉዎ
ትኽእሉ ኢኹም። https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

4.ሀ.4 እንታይ ዓይነት ወረቓቕትታት እዩ ዝወሃበኒ?
ባዮመትሪክ ካርድ ዝበሃል ስእልኹምን ኣሰር ኢድኩም ዘለዎ ካርድ
ባዮመትሪክ ካርድ ዝበሃል ስእልኹምን ኣሰር ኢድኩም ዘለዎ ካርድ ይስደደልኩም። እዚ ካርድ እዚ ከኣ ነቲ ቅድሚ
ሕጂ ተዋሂብኩም ዝነበረ ARC (ኣ.ር.ክ.)ካርድ እዩ ዝመስል። እዚ ባዮመትሪክ ካርድ ዝበሃል ከኣ መረጋገጺ
ኣብ ብሪጣኒያ ክትነብሩ፡ ክትሰርሑ ክትመሃሩ ፍቓድ ከምዘለኩም እዩ ዘርኢ። ባዮመትሪኽ ካርድ ዝበሃል ናይ
መንነትኩም መረጋገጺ ጌርኩም ከኣ ክጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ብሪጣኒያ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ ነዚ
ከተርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ካርድ እዚ ከኣ ኩሉ ጊዜ ምሳኹም ክትህዝዎ ኣለኩም ማለት ኣይኮነን እንተኾነ
ግና መንበሪ ፍቓድ ከምዘለኩምን ኩሉ ዝፍቐደኩም ነገራት ከም መረጋግጺ ከተርእይዎ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም።
እቲ ባዮመትሪክ ካርድ ከኣ ወይ ናባኹም ናብ ትነብርዎ ኣድራሻ ወይ ከኣ ናብ ጠበቓኹም ብውሕስነት ዘለዎ ጽኑዕ
ፖስታ መንገዲ ክስደደልኩም እዩ። ንኣባላት ቤተሰብኩም ከኣ ነናቶም ባዮመትሪክ ካርድ ክስደደሎም እዩ።
እቲ ባዮመትሪክ ካርድ ከኣ ሽምኩም፡ጾታኹም፡ ዝተወለድኩሙሉ ቦታን ዕለትን፡ ስእልኹም፡ ናይ ኢሚግረሽን
ኩነታትኩምን መንበሪ ፍቓድኩም መዓስ ከምዝሓርርን፡ ዝፍቀደኩም ነገራትን ፌርማኹም ዘጠቓልል እዩ። ኣብቲ
ባዮመትሪክ ካርድ ዘሎ ቺፕ(ኤሌክትሮኒካዊ ጸብጻብ መሃዚ)ከኣ ስእልኹምን ኣሰር ኢድኩም ዝሓዘ እዩ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ኣብቲ ካርድ ዘሎ ዝርዝርኩም ብሙሉኡ ትኽኽል ከምዝኾነ ከተረጋገጹ ይግባእ። እንተ ድኣ ዝኾነ
ጌጋታት ኣለዎ ኮይኑ ንሆም ኦፊስ ብቑልጡፍ ከተፍልጥዎም ኣለኩም። ዝኾነ ጌታት እንተድኣ ኣለዎ ከይኑ ካርድኹም
ምስመጽእ ኣብ ውሽጢ 10 ማዓልቲ ከተፍልጡና ኣለኩም። እንተዳኣ ኣብ እዚ ጊዜ ውሽጢ ዘየፍልጥኩምና
ከምብሓድሽ ነቲ ካርድ ክወሃበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ ኣለኩም ማለት እዩ፡ ናይ ባዮመትሪክ ካርድ መውጽኢ
ከኣ ባዕልኹም ኢኹም ትኸፍልዎ ማለት እዩ። ኢመይል ጌርኩም መልእኽቲ ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም፡ ኣድራሻ
ኢመይል ከኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡BRPError@homeoffice.gsi.gov.uk
ኣብቲ ትሰዱልና ኢመይል እዚ ዝስዕብ ዝርዝር ከተእትውሉ ይግባእ
•ናይ ፓስፖርትኹም ቁጽሪ
•ናይ ባዮመትሪክ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ቁጽሪ
•ናይ ጉዳይኩም መዝገብ ቁጽሪ
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ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሰነልኩም
•ናትኩም መራኸቢ ቴሌፎን ቁጽሪ
•ዝርዝር ብዛዕባ እቲ ዘሎ ጌጋታት
እንተድኣ ባዮመትሪክ ካርድ ኣጥፊኤዮ ኸ?
እንተድኣ ባዮመትሪክ ካርድ ኣጥፊእኩሞ፡ ወይ ከኣ ተሰሪቑኩም ንሆም ኦፊስ ብቑልጡፍ ከተፍልጥዎም ኣለኩም።
ሆም ኦፊስ ነቲ ባዮመትሪክ ካርድ ክስርዝዎ ኣለዎም። ብሕጊ ነቲ ባዮመትሪክ ካርድ ክተሰረዝዎ ኣለኩም፡ ንሆም
ኦፊስ ከኣ በዚ ዝስዕብ ኢመይል ኣድራሻ ጺሒፍኩም ከተፍልጥዎም ይግባእ። BRPLost@homeoffice.gsi.gov.
uk.
ኣብቲ ትሰድዎ ኢመይል ከኣ
•ሙሉእ ሽምኩም
•ዕለተ ልደትኩም
•ዜግነትኩም
•ናይ ፓስፖርት ቁጽርኹም
•ባዮሜትሪክ ካርድ መዝገብ ቁጽሪ
•ናይ ጉዳይኩም መዝገብ ቁጽሪ
•ኩሉ መራኸቢ ዝርዝርኩም
•መዓስ፡ ኣበይን ብኸመይ መንገድን እቲ መንበሪ ፍቓድኩም ከምዝትጠፍእ ወይ ከኣ ከምዝተሰርቀን፡
ከምኡውን ከምዝጠፍኣኩም ወይከኣ ከምዝተሰርቀ ንፖሊስ ክትሕብርዎም ይግባእ፡ ካብ ፖሊስ ከኣ ናይ ገበን መዝገብ
ቁጽሪ ብዝተኻእለ መጠን ብቑልጡፍ ከተምጽኡ ኣለኩም። እንተድኣ እቲ ካርድኹም ተሰሪቑ ኮይኑ ነቲ ገበን ነቶም
ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ፖሊስ ክትሕብሩዎም ይግባእ። እቲ ካርድኹም እንተድኣ ጠፊኡ ኮይኑ ከኣ በዚ ዝስዕብ ናይ
መርበብ ሃበሬታ ጌርኩም ክትሕብሩና ይግባእ። https://www.reportmyloss.com -ሓዳሽ መውጽኢ
ገንዘብ ከኣ ኣብ መብዛሕትኡ ቦታት £3.95 እዮም ዘኽፍሉ። ነዚ ንኽትገብሩ ዘኽእለኩም ከኣ ወይ ደቢት/ክረዲት
ካርድ(ናይ ባንክ ካርድ)ከድልየኩም እዩ።
ባዮመትሪክ ካርድ ቅያር ክወሃበኩም ምልክታ ክተቕርቡ ኣለኩም። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ናይ ሆም
ኦፊስ መርበብ ሃበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
https://www.gov.uk/biometric-residence-permits
ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር( ሃገራዊ ውሕስነት መለለይ ቁጽሪ)(NINO)
ከም ሓደ ክፍሊ ኣብቲ ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሙሉ ዋና ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር (ሃገራዊ
ውሕስነት መለለይ ቁጽሪ) ቃለ መጠይቕ ተጌሩልኩም ክኸውን ይግባእ። ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር መዝገብ ከኣ
ፍሉይ ቁጽሪ ንዓኹም ጥራይ ዝወሃብ እዩ። እዚ ከኣ ኣብ ብሪጣኒያ ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር ንናይ ማሕበረሰብ
ደሕንነት ኣሰራርሓ ዝጥቀመሉ ኢዩ። ኣብ ሙሉእ ሂወትኩም ከኣ እታ ቁጽሪ ኣይትቕየርን እያ። እዚ ከኣ ብሽምኩም
ኣብ ትሕቲ ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበርኩም ኩሉ እቲ ዝኸፈልኩሞ ግብሪታት ከምዝምዝገብ የረጋግጽ። ከምኡ እውን
ምስ ዲፓርትመንት ፎር ዎርክ ኤንድ ፐንሽን (ደ.ዳብሊው.ፒ) (ክፍሊ ስራሕን ጥሮታን) ምስ ሄች.ኤም ረቨኒዩ
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ኤንድ ካስተም (ሄች.ኤም.ኣር.ሲ) ምስ ክፍሊ ኣታውን ግብርን ክትራኸቡ ከለኩም ከም ቁጽሪ መዝገብኩም
ጌርኩም ክጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር መብዛሕትኡ ጊዜ ንልዕሊ 16 ዕድሜኦም ሰባት እዩ ዝወሃብ።
ዓበይቲ ሰባት ኣብ ትሕቲ ካልእ ሰብ ተናብዮም ዝነብሩ ናይ ዑቕባ ቃለመጠይቕ ክገብሩ ከለው ብዛዕባ ናሽናል
ኢንሹራንስ ናምበር ቃለ መጠይቕ ኣይገብሩን እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ከኣ ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር ሃገራዊ
ውሕስነት መለለይ ቁጽሪ ኣይወሃቦምን እዩ። ምስ ደፓርትመንት ፎር ዎርክ ኤንድ ፐንሽን (ደ.ዳብሊው.ፒ)
(ክፍሊ ስራሕን ጥሮታን) ተራኺብኩም ነቶም ኣብ ትሕቴኹም ትናብዮዎም ዝነብሩ ልዕሊ ዕድመ ናሽናል ኢንሹራንስ
ናምበር ክወሃቦም መመልከቲ ከተቅርቡ ኣለኩም።
እንተድኣ ስራሕ ክትቁጸሩ ደሊኹም ወይ ከኣ ናይ ባዕልኹም ስራሕ ክትሰርሑ እንተ ደሊኹምን ናሽናል ኢንሹራንስ
ናምበር ክወሃበኩም ምልክታ ከተቅርቡ ደሊኹም ምስ ጆብ ሰንተር ፕላስ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ቴሌፎን ደዊልኩም
ተራኸብዎም
0845 600 0643
እንተድኣ ሓገዝ ክወሃበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ ደሊኹም ምስ ዲፓርትመንት ፎር ዎርክ ኤንድ ፐንሽን
(ደ.ዳብሊው.ፒ) (ክፍሊ ስራሕን ጥሮታን) ተራኺብኩም ኣብቲ ዕዋን ናይ ስራሕ ክትረኽቡ ተባሂሉ ዝግበረልኩም
ቃለመጠይቕ ምስኡ ብሓባር ናይ ናሽናል ኢንሹራንስ ናብመር መመልከቲ ክገብሩልኩም እዮም። እዚ ፎርም እዚ ከኣ
‘DCI 1B form’’ዲ.ሲ.ኣይ 1ቢ ፎርም’ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ከኣ መመልከቲ ንናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር
እዩ።
እንተድኣ ንናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር ክወሃበኩም ምንታን ቃለ መጠይቕ ክግበረልኩም ተጸዊዕኩም ኣብ ብሪጣኒያ
ክትነብሩ ክትሰርሑ ፍቓድ ከምዘለኩም ዘረጋግጽ ወረቐት ሒዝኩም ክትቀርቡ ይግባእ። እቲ ባዮመትሪክ ካርድ
ከምመረጋገጺ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ካልእ መንነትኩም ዘርኢ ወረቃቅቲ ሒዝኩም ክትቀርቡ
ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ቃለመጠይቕ ዝግበረልኩም ዕዋን እንታይ ሒዝኹም ክትቀርቡ ከምዘለኩም ዝገልጽ
ደብዳቤ ክስደደልኩም እዩ።

4.ሀ.5 ለቃሕ ብዝዕባ ኣብ ማሕበረሰብ መወኃኃዲ ዝምልከት ዝርዝር
እንተድኣ ፍቓድኩም ብናይ ሰብኣዊ ደሕንነት ወይ ከኣ ከም ስደተኛ ኮይንኩም ተቐቢሎምኹም ‘መወኃኃዲ ለቃሕ
ገንዘብ’ ክትሓቱ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናይ መወኃኃዲ ለቃሕ ዝወሃብ ከኣ ብ ሆም ኦፊስ
ዝመሓደር ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ መጀመሪያ ናብራ ኣብ እዚ ዓዲ ክትጅምሩ ሓገዝ ክኸውን ተባሂሉ ዝወሃብ እዩ።
እቲ ለቓሕ ከኣ ንዝተፈላለየ ነገራት ወይ ከኣ ንጥፈታት ንኽትወኃኃዱ ዝሕግዝ ንኣብነት ከምዝስዕቡ፡
•ትምህርቲ ልምምድ ብናይ እቲ ትደልይዎ ዓይነት ሙያ ብ ጆብ ሰንተር ፕላስ ክውሃብ ዘይከኣል እንተድኣ ኮይኑ።
እዚ ከኣ ምስቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ጆብ ሰንተር ፕላስ ኣማኸርቲ ኣቐዲምኩም ክትዘራረብሉ ይግባእ።
•ንመንበሪ ገዛ ክትካረዩ ከለኹም ኣቐዲምካ ትኸፍሎ ትሕጃ ክጥቀምሉ ትኽእሉ።
•ንመንበሪ ገዛኹም ዘድልየኩም ኣገዳሲ ዝኾኑ ነገራት መግዝኢ ክጥቀምሉ ትኽእሉ፡ ወይ ከኣ
•ንግዲ ክትገብርሉ ትደልዩ ዝኾነ ኣቕሓ መግዝኢ ክጥቀምሉ ትኽእሉ።
እንተ ድኣ ናይ ባንክ ሕሳብ ቁጽሪ ዘይብልኩም ኮይኑ እቲ ዝለዓለ መጠን ክትሓትዎ ትኽእሉ ለቃሕ £450.00 እዩ።
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ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሰነልኩም
ስለዚ ካብዚ መጠን እዚ ንላዕሊ ለቃሕ እንተድኣ ኮይንኩም ትሓቱ ዘለኹም ናይ ባንክ ኣካውንት (ሕሳብ) ክትከፍቱ
ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዝተለቃሕክሞ ለቃሕ ክትከፍልዎ ከኣ በብቑሩብ ብወገን ዲፓርትመንት ፎር ዎርክ ኤንድ
ፐንሽን (ደ.ዳብሊው.ፒ)(ክፍሊ ስራሕን ጥሮታን) ኢኹም ትኸፍልዎ። እዚ ከኣ ወይ ብቐጥታ ካብቲ ዝወሃበኩም
ሓገዝ እንዳተቐነሰ ይወሰድ ወይ ከኣ ካብ ናይ ባንክ ሕሳብኩም በብጊዜኡ ብቐጥታ ከምዝኽፈል ይግበር ማለት እዩ።
መብዛሕቱ ጊዜ ነቲ ዝተለቃሕክሞ ገንዘብ ምኽፋል ዝጅመረሉ ድሕሪ 6 ሰሙን ካብቲ ገንዘብ ዝተዋሀብኩም ጊዜ
ጀሚሩ እዩ። ቅድሚ እቲ ለቓሕ ፍቃድ ምውሳድኩም ውዕል ናይቲ ለቃሕ መዓስ ክኽፈል ከምዘለዎን ዝገልጽ ክትፍርሙ
ይግባእ። ብዘይ ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር ለቓሕ ከወሃበኩም ኣይፍቀደልኩም እዩ። እንተድኣ ብዘይ ብኡ ለቃሕ
ክወሃበኩም መመልከቲ ኣቕሪብኩም ለቃሕ ኣይፍቀደኩምን እዩ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ከኣ ክምለሰልኩም እዩ።
ዚያዳ ሓበሬታ ካብዚ ዝስእብ መርበብ ሃበሬታ ክትረኽቡ ትኸ ሉ፡
https://www.gov.uk/refugee-integration-loan/overview

4.ሀ.6 NASS 35 (ና.ስ.35)
እንተድኣ ናይ ሆም ኦፊስ ሓገዝ ክወሃበኩም ጸኒሑ፡ ና.ስ.35 ዝበሃል ዶኩመንት ከኣ ክለኣኸልኩም እዩ። እዚ
ከኣ ብ A4 (ኤይ4) (ግዝፉ ክንዲ ናይ ደብዳቤ ወርቐት ዝኸውን) ስእልኹም ዘለዎን ብላስቲክ ዝተሸፈነ
ናይ ክወሃበኩም ዝጸንሔ ሓገዝ ዝርዝር ዝሓዘ እዩ። እዚ ወርቐት እዚ ከኣ ብሆም ኦፊስ ክፍሊ ጉጅለ እዩ
ዝለኣኸልኩም። ሓገዛት ክወሃበኩም ከዝጸንሔን እቲ ሓገዝ ከኣ መዓስ ከምዘቋርጽ ዝገልጽ ወርቐት እዩ። ኩሉ ብሆም
ኦፊስ ዝወሃበኩም ሓገዛት ዘቋርጽ ውሳኔ ፍቓድኩም ንጠበቓኹም ምስተሰደደ ድሕሪ 28 መዓልቲ እዩ። (ና.ስ 35)
ንክስደደልኩም ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም ብኽብረትኩም ምስ ኣሳይለም ሄልፕ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ክፍሊ ብተሌፎን
ቁጽሪ 0808 8000 644 ደዊልኩም ተራኸቡና።

4.ሀ.7 ነብሰይን ቤተሰበይን ብኸመይ መገዲ ክናቢ ይኽእል?
ውሳኔ ምስ ተዋህበኩም ድሕሪ 28 መዓልትታት ሆም ኦፊስ ሓገዝ ክህብኹም ሓላፍነት የብሉን። ደብዳቤ ካብ
ክሊትኦም ሆም ኦፊስን ካብ ናይ ገዛ ዝሕግዝኹም ክፍሊ (እንተድኣ ብሆም ኦፊስ ትሕገዙ ኔርኩም) እቲ ትወስድዎ
ዝነበርኩም ሓገዛት መዓስ ከምዘቋርጽን ካብቲ ተዋሂብኩሞ ዝነበረ መንበሪ ገዛ መዓስ ክትወጽኡ ከምዘለኩም ዝሕብር
ደብዳቤ ክስደደልኩም እዩ። በዚ ዝተዋህበኩም ዕለት ከኣ ንብረትኩም ብሙልኡ ጠርኒፍኩም ካብቲ መንበሪ ገዛ
ክትወጽኡ ኣለኩም።

4.ሀ.8 መንበሪ ገዛ ኣብ ብሪጣኒያን ዌልስን
ቅድሚያ መንበሪ ገዛ ዘድሊ (ብሕጹጽ/ጊዝያዊ መንበሪ ገዛ)እንተድኣ መንበሪ ገዛ ዘይብልኩም ኣብ ከባቢኹም
ዝርከብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ኬድኩም ሓገዝ ናይ ገዛ መንበሪ ክወሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ኣብ
ትነብርሉ ከባቢ ዝርከብ ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ሓገዝ ክህበኩም ብሕጊ ይሕተት እዩ። ከከም ናይ
ውልቃዊ ኩነታትኩም መጠን ምናልባት መንበሪ ገዛ ከህቡኹም ይኽእሉ እዮም።
መንበሪ ገዛ ቀዳምነት ዘውህብ ኩነታት ምኽንያት እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ (እዚ ከኣ በዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን
ዘለዋ ምክንያት፡- ኣብ ቤተሰብኩም ሕፃናት ቆልዑት እንተድኣ ኣለው ኮይኖም፡ ከቢድ ሕማም እንተድኣ ኣለኩም
ኮይኑ፡ ስነኣእምራዊ ወይ ከኣ ናይ ኣካላት ሕማም፡ ስድራቤታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደኩም እንተድኣ ኮይንኩም) እቶም
ናይ መንበሪ ገዛ ቤት ጽሕፈት መንበሪ ገዛ ክህብኹም ይኽእሉ እዮም። ትነብርሉ ገዛ ከምዘይብልኩም ዘርኢ ምልክታ
ከተቅርቡ ኣለኩም። እቶም ቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ መርሚሮም እንተድኣ
መንበሪ ገዛ ክህብኹም ሓላፍነት ኣለዎም ኮይኑ ክሪእዎ እዮም። ምርመራ ብዛዕባ እቲ መንበሪ ገዛ ዘይብልኩም
ኩነታትኩም ቀዳምነት ክወሃቦ ዝኽእል ድዩ ኣይኮነን; መንበሪ ገዛ ዘይብልኩም ብምርጫኹም ድዩ ወይ ከኣ ምስ እቲ
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ከባቢ ማሕበረሰብ ርክብ ኣለኩም ዲዩ ዘምሰለ ኹነታት ክምርምሩዎ እዮም።
እንተድኣ እቲ ቤት ምክሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ምርመርኦም ጌሮም ‘ቀዳምነት ክወሃበኩም’ ቀዳምነት
ክወሃበኩም ከምዘለዎ ወሲኖም ብቑልጡፍ ጊዜያዊ መንበሪ ገዛ ክህብኹም እዮም። እቲ ናይ ሕጹጽ ዝወሃበኩም
መንበሪ ገዛ መብዛሕቱ ጊዜ ቁርስን መደቀስን (B&B) (ቢ.ኤንድ.ቢ) ወይ ከኣ ሆስተል ጊዚያዊ ከይኮነ ኣይተርፍን
እዩ። እቲ ሕጊ ቤተሰብን ጥኑሳት ኣንስትን ኣብ መደቀስን ቁርስን ዝወሃቦ መንበሪ ገዛ ካብ ልዕሊ 6 ሰሙናት ክነብሩ
ኣይግብኦምን እዩ ዝብል። ምኽሪ ካብ ኣብ ታሕቲ ተጠቂሱ ዘሎ ትካል ክትረኽቡ ኣለኩም
ሸልተር - ፍሉይ ምኽሪ ብዛዕባ መንበሪ ገዛ ዝምልከት ኩሉ መሰልኹም ክገልጹልኩም ይኽእሉ። መራኸቢ ቴሌፎን
ቁጽሮም ከኣ ክምዝስዕብ እዩ። 0800 800 4444
ከምኡ እውን ፍሉይ ብርእሱ ዝመሓደር ናይ መንበሪ ገዛ ምኽሪ ዝህብ ትካል ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ክትረኽቡ
ትክእሉ ኢኹም።
እቶም ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት እንተድኣ መንበሪ ገዛ ከምዘይብልኩም ተቐቢሎምኹም መንበሪ ገዛ
ክህብኹም ሓላፍነት ኣለዎም። ክህቡኹም ዝኽእሉ
1) ናይ መንግስቲ መንበሪ ገዛ
2) ሃውሲንግ ኣሶስየሽን (ናይ ማሕበር ገዛውቲ)
3) ዘተኣማምን ንነዊሕ ጊዜ ዝኸውን ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ
ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ካብዚእን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ምንበሪ ቦታታት ሓድኤን ክህቡኹም ይኽእሉ
እዮም። ሓንሳብ ብቑዕ ዝኾነ ትነብርሉ ገዛ ምስ ሃቡኹም ሓላፍነቶም ኣብኡ የብቅዕ።
እንተድኣ እቲ ክህቡኹም መንበሪ ገዛ ብቑዕ ኣይኮነን ንዓይ ኢልኩም ትሓስቡ ኮይንኩም ቅድሚ ኣይቅበሎን እየ
ኢልኩም ምንጻግኩም ካብ ብውልቁ ዝመሓደር ትካል ምኽሪ ክትቅበሉ ኣለኩም። እንተድኣ ነቲ ዝሃቡኹም መንበሪ
ገዛ ኣይቅበሎን እየ ኢልኩም ነጺግኩሞ፡ እሞ ኸኣ እቲ መንበሪ ገዛ ከኣ ንዓኹም ዝኸውን ብቑዕ መንበሪ ገዛ እዩ
ኢሉ ኣሚኑሉ; እቲቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ናይ መንብሪ ቦታ ምሃብ ሓላፍነቱ ኣብዚ የብቅዕ። ጊዜያዊ ናይ
ሕጹጽ ምንበሪ ገዛ ብቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ዝተዋህበኩም ከኣ ይስረዝ ማለት እዩ። እዚ ከኣ ‘ባዕልኹም
ንነብስኹም ገዛ ኣልቦ ዝገበርኩማ’ ተባሂሉ ስለዝህሰብ።
ሸልተር - ፍሉይ ምኽሪ ብዛዕባ መንበሪ ገዛ ዝምልከት ኩሉ መሰልኹም ክገልጽልኩም ይኽእሉ መራኸቢ ቴሌፎን
ቁጽሮም ከኣ ክምዝስዕብ እዩ። 0800 800 4444
ከምኡውን ፍሉይ ብውልቁ ዝመሓደር ናይ መንበሪ ገዛ ምኽሪ ዝህብ ትካል ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ክትረኽቡ ትክእሉ
ኢኹም።
ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ
እንተድኣ ቀዳምነት ከውህበኩም ዝኽእል ኩነታት የብልኩምን ተባሂሉ ተወሲንልኩም ባዕልኹም ኣብ ከባቢኹም
ዝርከብ ናይ ግሊ ትነብርሉ ገዛ ክትረኽቡ ይግባእ።
እንተድኣ ኣነ ቀዳምነት ክውህበኒ ዘኽእል ኩነታት ኣለኒ ኢልኩም ትኣምኑ ኾይንኩም ብቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት
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ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሰነልኩም
ጽሕፈት ዝተወሰነኩም ውሳኔ ይግባይ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኩነታት እዚ ከኣ ካብ ብውልቁ ዝመሓደር ናይ
ናይ ሕጊ ምኽሪ ክትረኽቡ ሓገዝ ክትሓቱ ይግባእ።
እንተድኣ ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ ክትካረዩ ኮይንኩም መብዛሕትኦም ዋናታት ናይ ወርሒ ክራይ ትሕጃን ናይ ወርሒ
ክራይን ኣቐዲምኩም ክትከፍሉ ክሓትኹም ይኽእሉ እዮም። ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ መንበሪ ገዛ ትካል
ክትረኽብዎ ትኽእሉ ሓገዛት እንተድኣ ኣሎ ኾይኑ ክሕብርኹም ይኽእሉ። ምናልባት ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ንምሳሌ
ትሕጃ ብሽምኩም ዝከፍሉልኩም ምገዲ ወይ ከኣ ስምምዕ ምስ ዋና ገዛ ብሽምኩም ኣእትዮም ክሕግዝኹም ዝኽእሉሉ
መገዲ ክህሉ ይኽእል። ከምእውን ናይ መወኃኃዲ ዝኸውን ለቓሕ ገንዘብ ክወሃበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ
ኢኹም
ኣብ ጽርጊያ ዝሓድሩ መንበሪ ገዛ ዘይብሎም
እንተድኣ ገዛ ኣልቦ ኾይንኩም ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ምናልባት ክሕግዝኹም ናይ ዝኽእሉ ኣብ
ከባቢኹም ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትኻላት ዝርዝር ክህብኹም ወይ ከኣ ናይ ለይቲ መሕደሪ ክህቡኹም ዝኽእሉ ቦታት
ክሕብርኹም ይኽእሉ። እቲ ሓገዝ ከኣ ሓልዮት ዘለዎ ቦታን ዓራት ወይ ከኣ ውዑይ መግቢ ክትረኽብሉ ትኽእሉ
ቦታታት ክኸውን ይኽእል።
ከምኡ እውን ምስ ሸልተር - ፍሉይ ምኽሪ ብዛዕባ መንበሪ ገዛ ዝምልከት ኩሉ መሰልኩም ክገልጽልኩም ይኽእሉ
መራኸቢ ቴሌፎን ቁጽሮም ከኣ ክምዝስዕብ እዩ። 0800 800 4444
ካብቶም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ሓገዛት ምኽሪ
መዓልታዊ ዝወሃብ ሓገዛት - ናይ መግቢ፡ ክዳውንቲ ነብስኹም ትሕጸብሉ ቦታታትን; ንሳቶም ውልቃቂ ምኽሪ
ክህብኹም ይኽእሉ።
ናይ ሕጹጽ መሕደሪ ቦታ ናይ ለይቲ መሕደሪ ቦታ - እንተድኣ ኩነታትኩም ኣብ ጽርጊያ ክትሓድሩ ኣገዲድኩም ንክልተ
ለይቲ ዝኸውን መሕደሪ ቦታ ክረኽብልኩም ይኽእሉ።
ብተወሳኺውን ናብ ስትሪት ሊንክ ብቴሊፎን ቁጽሪ 0300 500 0914 ደዊልኩም ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

4.ሀ.9 መንበሪ ገዛ ኣብ ስኮትላንድ
ኣብ ትኸድዎ መንበሪ ገዛ እንተድኣ ዘይብልኩም ኮይኑ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ብዛዕባ
መንበሪ ገዛ ምኽሪ ዝወሃበሉ ክፍሊ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ትነብርሉ ከባቢ ዝርከብ ቤት ምኽሪ ናይ
መንግስቲ ብሕጊ ምኽርን ሓገዝን ክብበኩም ይግደድ እዩ። እንተድኣ ናይ መንበሪ ገዛ ዘይብሉ ዝብል መመልከቲ
ኣቕሪብኩም እቲ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ምኽሪ ዝህብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ጊዜያዊ መንበሪ ገዛ ክበኩም
እዩ ክሳብ ኩነታትኩም መርሚሩ መንበሪ ገዛ ክወሃበኩምን ዘይዋበኩም ምዃኑ ውጺኢት ዝህብ። እንተድኣ ቤት
ጽሕፈት መንግስቲ ምኽሪ ዝህብ ኣብቲ ከባቢ መንበሪ ገዛ ክረኽቡልኩም ዘይኸኣሉ ካብቲ ከባቢ ወጻኢ መንበሪ ገዛ
ክረኽብልኩም ይግባእ።
እንተዳኣ መንበሪ ገዛ ንክህብኹም ሓላፍነት ከምዘለዎም ዘይተቐበሉኹም ግና እቲ ዝህብኹም መንበሪ ገዛ ቆዋሚ
ክኸውን ይግባእ። ኣብቲ ጊዜያዊ መንበሪ ገዛ ዝተዋህበኩም ክሳብ ቀዋሚ መንበሪ ገዛ ዝርከበልኩም እሞ ዝወሃበኩም
ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም።
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እንተድኣ መንበሪ ገዛ ክህብኹም ሓላፍነት ከምዘለዎም ዘይተቐበልኹም ግና ክሳብ ባዕልኹም ቀዋሚ መንበሪ ገዛ
ትረኽቡ ኣብቲ ንሳቶም ዝሃቡኹም ጊዜያዊ መንበሪ ገዛ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ
ምኽሪ ዝህብ ጊዚያዊ ናይ ሕጹጽ መንበሪ ገዛ ዘይሃብኹም ግና ምስ ናይ መንበሪ ገዛ ምኽሪ ወሃብቲ ትካላት ሓገዝ
ክህብኹም ክትራኸቡ ይግባእ።
እንተድኣ ገዛ ኣልቦ ኾይንኩም ናይ ሕጹጽ መንበሪ ገዛ ምርጫኹም እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ትካላት እየን፡•ሆስተል፡ ናይ ለይቲ - መህደሪ ወይ ከኣ ዊንተር ሸልተርስ (ኣብ ዕዋን ቁሪ መህደሪ ዝህቡ)
•ቤተሰባዊ መጥቃእቲ ንዝወረደን ደቂ ኣንስቶዮ መጸግኢ
•መደቀስን ቁርስን ዘወሃቦ ሆቴላትን እዮም።
ከባቢኹም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ምኽሪ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበኩም ይግባእ። ከምኡውን ዚያዳ ሓገዝ ካብ ከባቢኹም
ዝርከብ ወኪላት ናይ ገዛውቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ገዛ ክራይ ንክኽፈለልኩም ሓገዝ ክወሃበኩም
መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሓድ ሓደ መንበሪ ገዛታት እቲ ናይ ክራይ ዋጋ ክቡር ከኸውን ይኽእል እዩ
ስለዚውን ምናልብታ ነቲ ገዛ ክራይ ዚያዳ ዝመጽእ ባእልኹም ክትምልእዎ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ናይ መንበሪ ገዛ ምኽሪ ዝወሃቦ ክፍሊ እንተድኣ ናይ ለይቲ መህደሪ ወይ
ከኣ ሆስተላት ኣብከባቢኹም ኣለዉ ኾይኖም ክሕብሩኹም ይኽእሉ።
ዚያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ መንበሪ ገዛ ዝምልከት እንተድኣ ደሊኹም ብኽብረትኩም ምስ ሸልተር ብቴሊፎን ቁጽሪ 0800
800 4444 ደዊልኩም ተራኸብዎም። ውልቃዊ ዝኾነ ምኽሪ ክህብኹም ይኽእሉ ከምኡው ኣበይ ከይድኩም ሓገዛት
ክትረኽቡ ከምትኽእሉ ክሕጉዝኹም እዮም።

4.ሀ.10 መንበሪ ገዛ፡ ኣብ ኖርዘርን ኣይርላንድ(ሰሜናዊ ኣይርላንድ)
እንተድኣ መንበሪ ገዛ ዝይብልኩም ኖርዘርን ኣይርላንድ ናይ ገዛውቲ ኣፈጸምቲ (ኤን.አይ.ኤች.ኢ)ብሕጊ
ትነብርሉ ገዛ ክህበኩም ይግባእ።
ከከም ውልቃዊ ኩነታትኩም ምናልባት መንበሪ ገዛ ክህብኹም ይኽእሉ እዮም።
መንበሪ ገዛ ከምዘየብልኩም ዘርኢ መመልከቲ ፎርም መሊእኩም ከተቅርቡ ይግባእ። (NIHE) (ኤን.
አይ.ኤች.ኢ) ከኣ ነቲ ዘቅረብኩሞ መመልከቲ መርመራ ጌሮም መንበሪ ገዛ ንኽቡኹም ሓላፍነት ኣለዎም ዲዩ
የብሎምን ክውስኑ እዮም። እቲ ናይ ገዛ ኣልቦ ምዃንኩ ኩነታት ቀዳምነት ክወሃቦ ዝኽእል ድዩ ኣይኮነን ይምርምሩ፡
ብምርጫኹም ዲኹም ገዛ ኣልቦ ዘለኹም ወይከኣ ምስቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ ርክብ ኣለኩም ድዩ ዋላስ
ኣይፋልን ኢሎም ይውስኑ። ኩነታትኩም ክሳብ ዝምርምርዎ ጊዚያዊ መንበሪ ገዛ ክህብኹም ይኽእሉ እዮም።
እንተድኣ ቀዳምነት ክወሃበኩም ተቀቢሎምኹም እዚ ከኣ በዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ምኽንያት ክኸውን
ይኽእል፡- ኣብ ቤተሰብኩም ውሽጢ ቆልዑት ስለዘለው፡ ካባኻትኩም ከቢድ ሕማም ዘለዎ ሰብ ስለዘሎ፡ ናይ
ስነኣእምሮ ወይከኣ ኣካላታዊ ሕማም; ቤተሰባዊ መጥቃዕቲ እንተድኣለኩም ኮይኑ ከምኡውን እቲ NIHE (ኤን.
ኣይ.ሄች.ኢ)ክተማልኡ ዝሃቶ ነገራት ንዓኹም ዝሰማማዕ መንበሪ ገዛ ክትረኽቡ ክሕግዘኩም ይግባእ። እዚ ከኣ
እንተወሓደ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ክኸውን ኣለዎ። ቀዋሚ መንበሪ ክረኽቡልኩም ኣይግደዱን እዮም።
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4.ሀ.11 ሃውዚን ቤኒፊት (ሓገዝ ናይ ገዛ ክራይ ዝዋሃብ ተወሳኺ ሓገዝ ኣብ ገዛ
ውሽጥን; ናይ መንግስቲ ግብሪ ሓገዝ)
እንተድኣ ኣታዊኹም ትሑት ኮይኑ፡ ወይከኣ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ዝወሃበኩም እንተድኣ ኾይኑ ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝ
ክወሃበኩም ይኽእል እዩ፡ እቲ ሓገዝ ወይ ብሙሉኡ ገዛ ክራይኩም ወይ ከኣ ክፋል ናቱ ይኽፈለልኩም። ነዚ ሓገዝ
ክትረኽቡ ከኣ ናብ ናይ ቤት መንግስቲ ቤት ጽሕፈት መመልከቲ ከተቕርቡ ኣለኩም። ከምኡውን ናይ መንግስቲ ግብሪ
ክኽፈለልኩምውን ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። መብዛሕትኡ ጊዜ ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝን/ ናይ ገዛ ሓገዝ ፍቓድን
ኣብ ሓደ ፎርም ክኸውን ይኽእል እዩ።

4.ሀ.12 ናይ መንግስቲ ሓገዝ
ዩኒቨርሳል ክረዲት
መንግስቲ ብሪጣኒያ ነቶም ስራሕ ዝደልዩ ዘለው ሰባት ወይ ከኣ ውሑድ ኣታዊ ንዘለዎም ሰባት ዝወሃብ ሓገዝ ናብ
ሓድሽ ኣከፋፍላ ሓገዝ በብቑሩብ እንዳቀየሮ ኢዩ። እዚ ከኣ ዩኒቨርሳል ክረዲት ዝበሃል ናይ ኩሉ ሓገዝ ዝወሃብ ኣብ
ሓደ ጌሩ ዝኽፈለሉ ኣከፋፍላ መንገዲ እዩ። እዚ ከኣ እቲ መንግስቲ ዝህቦ ዝተፈላለየ ሓገዛት ጆብ ሲከርስ ኣላዋንስ
ከይተረፈ ከምኡውን ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝ ኣብ ሓደ ጌሮም እቲ ሓገዝ ክህቡ እዮም። እቲ ዩኒቨርሳል ክረዲት በብቑሩብ
እዩ ኣብ ተግባር ዝውዕል ዘሎ። እንተድኣ እቲ ዩኒቨርሳል ክረዲት ሓገዝ ኣብዝጀመረሉ ቦታ ከምዘለኹም ንኽተረጋግጹ
ምንታን ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተወከሱ፡https://www.gov.uk/universal-credit
ከምኡውን ሓገዝ ክወሃበኩም ምንታን ዩኒቨርሳል ክረዲት ኣብ ኢንተርነት ኣቲኹም መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ
ኢኹም።
https://www.gov.uk/universal-credit
ሕቶታት እንተዳኣ ኣልዩኩም ኮይኑ ከኣ ናብ ዩኒቨርሳል ክረዲት ብቴሌፎን ቁጽሪ 0345 600 0723 ደዊልኩም
ክትራኸብኡና ትኽእሉ ኢኹም (መደወሊ ቴሌፎን ግና ገንዘብ ክትከፍሉ ኢኹም)
እንተዳኣ ዩኒቨርሳል ክረዲት ዘይፍቀደኩም ኾይኑ ከኣ እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘሪረን ዘለዎ ዓይነት ሓገዝ ክወሃበኩም
ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ጆብ ሲከርስ ኣልዋንስ(ጄኤስኤ)
እዚ ሓገዝ እዚ ስራሕ ንዝደልዩ ዘለው ሰባት ወይ ከኣ 16 ሰዓት ወይ ትሕቲኡ ንሰሙን ንዝሰርሑ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ
ነዚ ሓገዝ ክወሃበኩም ናይ ስራሕ ዝደልዩ ዘልው ውዕል ወይ ከኣ ሓገዝ ዝሓቱ ዘለው ከማልእዎ ዘለዎም ነገራ ዝብል
ፎርም ክትመልኡ ኣለኩም። እዚ ዝራሕ ንኽትረክቡ ከተማልእዎ ዘድልየኩም ነገራት ዝርዝር ዘርኢ ጽሑፍ እዩ።
ምንታን ሓገዝ ክወሃበኩም ስራሕ ንኽትሰርሑ ከተማልእዎ ዘለኩም ሓላንፍነት።
55

Asylum Advice - part of the Migrant Help organisation

ስራሕ እንዳድለኹም ከለኹም ዝወሃበኩም ሓገዛት ክትረኽቡ ምንታን፡ ስራሕ ንክትረኽቡ ኩሉ እቲ ትገብርዎ
ምቅስቓሳት ዝርዝር ክትምዝግብዎ ኣለኩም። እቲ ከተማልእዎ ዝግበኣኩም ነገራት እንተድኣ ዘየማላእኩም ነቲ
ዝወሃበኩም ሓገዝ ወይ ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ ወይ ከኣ ከቋረጽዎ ይኽእሉ እዮም።
ስራሕ ንኽትረክቡ ዝሕግዘኩም ናይ ስራሕ ልምምድ ክወሃበኩም ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ናይ ኢንግልዘኛ ቋንቋ
ከይተረፈ(ESOL) (ኢ.ሶ.ኦ.ል) ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል። ብዛእባ እዚ ከኣ ምስ ጆብ ሰንተር ክትዘራረብሉ
ኣለኩም።
ኢንካም ሳፖርት
ኢንካም ሳፖርት ክነብሩ እኹል ገንዘብ ንዘይብሎም ንዝተወሰኑ ጉጅለ ሰባት ዝኽፈል እዩ። እዚ ከኣ ኩነታትኩም
ተመሪሚሩ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ፡ እዚ ማለት ከኣ ዝኾነ ገንዘብ ትቕበልዎ ኣብ ግምት ኣትዩ ክንደይ ገንዘብ ክወሃበኩም
ከምዘለዎ ተጸብጺቡ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ።
ብሪጣኒያ፡ ስኮትላንድን ዌልስ
ናይ ኢንካም ሳፖርት ሓገዝ ንክወሃበኩም ነዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቂሰን ዘለዋ ከተማልኡ ኣለኩም፡
• ዕድሜኹም ካብ 16 ክሳብ ናይ ጥሮታ ትቀብልሉ ዕድመ ዝበጻሕኩም ክትኾኑ ኣለኩም
•ጥንሲ ዘለኪ ወይ ትኣልይዎ ሰብ ክህልው ኣለዎ; ወይ ከኣ በይና ቆልዑት ተእብይ
ኣደ ወይ ከኣ ኣቦ ቦይኑ ዘዕቢ ዕድሚኦም ትሕቲ 5 ንዝኾኑ፡ ወይ ከኣ ፍሉይ ዝኾነ
ኩነታት እንተድኣ ሓሚምኩም ወይ ከኣ ስንክልና እንተደኣ ኣልዩኩም
•ወላሓንቲ ኣታዊ እንተድኣ ዘይብልኩም ኮይኑ ወይ ከኣ ኣታዊኹም ትሑት እንተድኣ ኮይኑ
•ትሕቲ 16 ሰዓታት ንሰሙን እንተድኣ ትሰርሑ ኮይንኩም ( ሰብኣይኩም ወይ
ከኣ ስበይትኹም ንሰሙን 24 ሰዓታት ይሰርሑ እንተድኣ ኮይኖም)
ኖርዘርን ኣይላንድ
ኣብ ኖርዘርን ኣይላንድ ሓገዝ ክወሃበኩም እንተድኣ ኾይኑ ነዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቂሰን ዘለዋ ኩለን ክተማልኡ ይግባእ
•ዕድሜኹም ካብ 16 ክሳብ ናይ ጥሮታ ክትቀብልሉ ዕድመ ዝበጻሕኩም ክትኮኑ ኣለኩም
•ኣታዊኹም ትሑት እኸውን ኣለዎ
•ከከም ናይ ሰዓት ደሞዝኩም ዋጋ፡ ትሕቲ 16 ሰዓታት ንሰሙን ትሰርሑ ክትኮኑ ኣለኩም ፡
•ናይ ሙሉ ሰዓት ትምህርቲ ትመሃሩ ክትኾኑ የብልኩምን (ግና ኣብ
ሓድ ሓደ ፍሉይ ኩነታት ዝፍቀድሉ ጊዜ ኣሎ)
•ናይ ጆብ ሲከርስ ኣላዋንስ ወይ ከኣ ኢንምፖይመንት ኤንድ ሳፖርት
ኣላዋንስ ሓገዝ ትወስዱ ክትኾኑ የብልኩምን።
•ልዕሊ £16,000 ገንዘብ ዘዋህለልኩሞ ክህልወኩም የብሉን።
•ኣብ ኖርዘርን ኣይርላንድ ትነብሩ ክትኾኑ ኣለኩም
ወይ ከኣ
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•ቆልዓ ወይ ኣደ ወይ ከኣ ኣቦ በይንኹም ተዕብዩ
•ሕጻን ምስ ተወልደ ዝወሃብ ዕረፍቲ ጊዜ እንተዳኣ ኣለኩም ኮይኑ
•ኣለይቲ እንተድኣ ኮይንኩም
•ናብዚ ዓዲ ካብ ትመጹ ትሕቲ ሓደ ዓመት እንተድኣ ጌርኩም ሰደተኛ
ኮይንኩም ቋንቋ እንግሊዘኛ ትመሃሩ እንተድኣለኹም
ኢምፕሎይመንት ሳፖርት ኣላዋንስ (ኢ.ኤስ.ኤይ)
እዚ ክፍሊት እዚ ብሕማም ምኽንያት ወይ ከኣ ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ስራሕ ክሰርሑ ዘይኽእሉ ወይ ከኣ ክሰርሕዎ
ዝኽእሉ ዓይነት ስራሕ ብጣዕሚ ውሱን እንተድኣ ኮይኑ ዝኽፈል ኢዩ። ነዚ ሓገዝ ገንዘብ እንዳተዋህበኩም ከሎ ጆብ
ሰንተር ማዕዳ ዝህበኩም ፍሉይ ብዛእባ እዚ ዝተማህረ በዓልሞያ ክምድበልኩም ኢዩ። ንዓኹም ዝሳማማዕ ስራሕ
ንኽትረክቡ ክሕግዘኩም ዝኽእል ካልእ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ከወፊዩልኩም ይኽእሉ።
እቶም ጆብ ሰንተር ምናልባት ሕቶን መልስን ዝህብ ፎርም ክትመልኡ ወይ ከኣ ናብ ካልእ ቦታ መርመራ ዝግበረሉ
“ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ዝምርምር” ቦታ ክሰዱኹም ኢዮም። ከምኡውን ስራሕ ንኽትረኽቡ ክትወስድዎ ዘለኩም
ስጉምትታት እንተሎ ንምፍላጥ መርመራ ክገብርልኩም እዮም፡ ወይ ከኣ እንተድኣ እቲ ስንክልናኹም ወይ ከኣ
ሕማምኩም ነዚ ስጉምትታት ክትወስዱ ዝከብደኩም እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ከተማልኡ ኣይክትግደዱን ኢኹም።
ምናልባት ወይ ዶክቶር ወይ ከኣ ነርስ ክምርምርኹም ይኽእሉ፡ ፎርም መሊኦም ምንታን ናብ ጆብሴንተር
(ዲ.ዳብሊው.ፒ) ክሰድልኩም። እቲ ዘለኩም ስንክልና ወይ ከኣ ሕማም ዝርዝር ናይ ስራሕ ንኽትሰርሑ
ዝጽግመኩም ነገራት የራጋግጽ; ናይ ኢምፕሎይመንት ሳፖርት ኣላዋንስ ሓገዝ ክትወስዱ ይፍቀደልኩም ዶ
ኣይፍቅደልኩምን ንምምዛን።
ክልተ ዓይነት ESA (ኢ.ኤስ.አ) እዩ ዘሎ
ምስ ስራሕ ዝተታሓሓዘ ናይ ምንቅስቓስ ስራሕ - እዚ ከኣ እንተድኣ ዲ.ዳብሊው.ፒ ምናልባት ከኣ ንመጻኢ ጊዜ
ኣብ ስራሕ ዓለም ክትኣትው ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሉ ዝእመን እንተድኣ ኮይኑ። እቶም ጆብ ሰንተር ዝኾነ ንስራሕ
ክተረኽቡ ክሕግዘኩም ዝኽእል ቃለ መጠይቅ ክትገብሩ ክዕድሙኹም ይኽእሉ ከምኡውን ንስራሕ ዝምልከት
ምንቅስቓሳት ክትካፈሉ ክትሕተቱ ትኽእሉ ወይ ከኣ እቲ ዝወሃበኩም ሓገዝኩም ክቕነሰልኩም ይኽእል እዩ።
ሳፖርት ግሩፕ (ናይ ሓገዝ ጉጅለ) - እዚ ማለት ከኣ ዲ.ዳብሊው.ፒ ( ክፍሊ ስራሕን ጥሮታን) በቲ ዘለኩም
ኩነታት ሰንኪ ክትሰርሑ ዝዕግተኩም ጸገማት ኣለኩም ኢሎም ተቐቢሎሙኹም ኣለው። እንተድኣ ደሊኹም ኣብ ናይ
ስራሕ ክርከበሉ ዝሕግዝ ቃለመ መጠይቕ ወይ ከኣ ምስ ስራሕ ዝተታሓሓዘ ምንቅስቃሳት ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ቻይልድ በነፊት (ናይ ቆልዓ ሓገዝ)
ናይ ቻይልድ በነፊት ናይ ቆልዓ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ደቅኹም እንተድኣ፡
•ትሕቲ 16 ዓመት ኾይኖም
•ልዕሊ 16 ግና ትሕቲ 20 - ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዝርከብ ወይ
ከኣ ናይ ስራሕ ልምምድ ናይ ግምት ውሽጢ ዝኣቱ።
•ትሕቲ 18 ዕድሜኦም ኣብ ቀረባ እዋን ትምህርቲ ወይ ከኣ ልምምድ ዘቋረጸ - እንተኾነ
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ግና ምስ ናይ ስራሕ ወሃብቲ ኣገልግሎት ንኣብነት ኮነክሽን፡ ከባቢ ዝርከብ ናይ መንግስቲ
ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት፡ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ወይ ከኣ ተመሳሳሊ፡ ንስራሕ ወይ
ከኣ ትምህርቲ ወይ ከኣ ልምምድ ክገብሩ ዝተመዝገቡ እንተደኣ ኾይኖም
እንተድኣ ተወሳኺ ምክሪ ብዛዕባ ናይ ቻይልድ በነፊት ደሊኹም በዚ ዝስዕብ ቴሌፎን ቁጽሪ ድውሉ፡ 0300 200
3103
ቻይል ታክስ ክረዲት (ናይ ቆልዑት ናይ ግብሪ ገንዘብ)
ቻይል ታክስ ክረዲት ዝኽፈል፡ ንሕፃናት ቆልዑት ዘለዎም ቤተሰብ; ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ወይ ከኣ ናይ መንግስቲ
ሓገዝ ንዝቕበሉ እዩ።:
•ዕድሜኦም ትሕቲ 16 ንዝኾኑ- 16 ምስመልኦም ክሳብ 31 ነሓሰ ክኽፈሎም ይኽእል።
ትሕቲ 20 - እንተዳኣ ኣብ ፍሉጥ ትምህቲ ይመሃሩ ኣለው ወይ ከኣ ልምምድ ይገብሩ ኣለው ኮይኖም፡ ሓገዝ
ክኽፈለኩም ይኽእል ኢዩ።
ሓላፍነት ናይ ቆልዑት
መብዛሕትኡ ጊዜ ሓላፍነት ናይ ደቅኹም ናባኹም እዮ; እንተድኣ እቲ ቆልዓ፡•ኩሉ ጊዜ ምሳኹም ዝነብር ኮይኑ።
•ምብዛሕትኡ ጊዜ ምሳኹም ዝነብር ኮይኑ እሞ ከኣ ዋና ኣላይ ንስኹም እንተዳኣ ኾይንኩም።
•ኣብ ኢሮፓ ይነብሩ እንተድኣ ኮይኖም ግና ገንዘብ ብኣኹም ዝናበዩ እንተድኣ ኮይኖም።
እቲ ቆልዓ ስንኩል እንተድኣ ኮይኑ
ዚያዳ ቻይልድ ታክስ ክረዲት (ናይ ቆልዓ ናይ ግብሪ ክፍሊት) ክወሃበኩም ይኽእል እንተድኣ፡•ብስንክ ልና ምኽንያት ዚያዳ ሓገዝ ትቕበሉ ኮይንኩም።
•ዓይነ ስውር እንተድኣ ኮይኑ (ውይከኣ መመልከቲ ናይ ክብሪ ግንዘብ ኣብ
ዘቕረብክሞ ጊዜ ኣብ ውሽጢ 28 ሰሙን ዓይነ ስውር እንተደኣ ኔሩ)
ምስ ጆብ ስነተር ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ቴሌፎን ቁጽሪ: 0800 055 6688 / ቴክስት ቁጽሪ ስልኪ፡ 0800 023 4888
እዘን ቁጽሪ ስልክታት እዚእን ብናይ ገዛ ቁጽሪ ቴሌፎን ገንዘብ ብጥርሑ እዩ እንተድኣ ሞባይል ኮይንኩም ትጥቀሙ ግና
ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ጆብ ሰንተር ገንዘብ ዘይክፍሎ ናይ ተሌፎን መስመር ኣለዎም።
ከምኡውን ሓድ ሓደ መመልከቲ ኣብ ኢንተርነት ኣቲኹም ክትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ሓበሬታ ብዛዕባ ቻይልድ ታክስ በነፊት ናይ ቆልዓ ግብሪ ሓገዝ፡ ቴሊፎን ቁጽሪ ስልኪ 0345 300 3900 ወይከኣ ነቶም
ክሰምዑ ንዘይኽእሉ ወይ ከኣ ናይ ምዝራብ ወይከኣ ናይ ምስማዕ ክእለት ዘይብሎም፡ 0345 300 3909
ናይ ጥሮታ ኣታዊ ገንዘብ
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ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሰነልኩም
ናይ ጥሮታ ገንዘብ ክፍቀደልኩም
•ኣብ ብሪጣንያ ትነብሩ ክትኾኑ ኣለኩም።
•ወይ ንስኹም ወይ ሰብኣይኩም ወይ ከኣ ሰበይትኹም ኣብ ናይ ጥሮታ
ዝወሃበሉ ዕድመ ዝበጻህኩም ክትኾኑ ኣለኩም።
ጥሮታ ክወሃበሉ ዝኽእል ዕድመ እንዳለዓለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወዲ ተባዕታይ 66 ንጓል ኣንስተይቲ ከኣ 65 ካብኡ
ንላዕሊ እንዳወሰኸ ክኸይድ እዩ ክሳብ 66 ንወዲ ተባዕታይን ንደቂ ኣንስልትዮን።
ናይ ጥሮታ ገንዘብ ዝወሃበሉ ቴሌፎን ቁጽሪ መስመር
ቴሌፎን ቁጽሪ: 0800 99 1234
ተክስት ፎን: 0800 169 0133
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ክሳብ 6 ናይ ምሸት

4.ሀ.13 ካልእ ሓገዛት
እንተድኣ ሓሚምኩም፡ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ኣብ ትሕቴኹም ተኣልዩ ዝነብር እንተድኣ ኣለኩም ኾይኑ፡ ንስኹም
ትኣልይዎ ሰብ እንተድኣ ኣለኩም ኾይኑ፡ ካልእ ሰብ ንዓኹም ዝኣሊ ሰብ ኣለኩም ኮይኑ፡ ወይ ከኣ ዕድሜኹም ኣብ
እርጋን ዝበጽሔ እንተድኣ ኮይኑ ናይ ካልእ ሓገዛት መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ።
ብዛዕባ እዚ ክሕግዝኹም ምንታን ምስ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ጆብ ሰንተር ወይከኣ ፍሉይ ምክሪ ዝህብ ብዛእባ ሓገዝ
ዘጽንእ ትካል ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም;ከምኡውን ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሲትዝን ኣድቫይስ ቢሮ(ናይ ምዕዶ ሓገዝ
ዝህብ ትካል) ብዛዕባ እዚ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ከምኡውን ኣብ መርበብ ሃበሬታ ኣቲኹም ሓገዝ ክትሓቱ
ትኽእሉ ኢኹም http://www.adviceguide.org.uk

4.ሀ.14 ዎርኪንግ ታክስ ክረዲት( ናይ ስራሕ ግብሪ ገንዘብ ዝምለስ)
ትሰርሑ እንተድኣ ኣለኹም ኮይንኩም፡ እሞ ከኣ ኣታዊኹም ትሑት እንተድኣ ኮይኑ፡ ዎርኪንግ ታክስ ክረዲት( ናይ
ስራሕ ግብሪ ገንዝብ) ክምለሰልኩም ይኽእል እዩ።
ነዚ ክፍቀደልኩም ዝተወሰነ ሰዓታት ክትሰርሑ ይግባእ ።
ዕድሜኩም ካብ 25 ክሳብ 59 እንተድኣ ኮይንኩም - ትሰርሕዎ ሰዓታት ኣብ ሰሙን፡ እንተውሃደ 30 ሰዓታት
እንተድኣ ኾይኑ
ዕድሜኹም 60 ወይ ከኣ ካብኡ ንላዕሊ ኮይኑ - ትሰርሕዎ ሰዓታት ንሰሙን፡ እንተውሓደ 16 ሰዓታት እንተድኣ
ኾይኑ፡
ስንክልና ዘለኩም ሰብ ኮይንኩም - ሰዓታት ትሰርሕዎ ንሰሙን - እንተውሓደ 16 ሰዓታት እንተ ድኣኮይኑ፡
እንተድኣ 1 ቆልዓ ወይ ከኣ ካብኡ ንላዕሊ ኣለውኹም - ወይ ኣቦ ወይ ከኣ ኣደ በይንኹም ተዕብዩ - ሰዓታት
ትሰርሕዎ ንሰሙን፡ እንተውሓደ 16 ሰዓታት ኾይኑ።
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ሰብኣይን ሰበይትን ምስ 1 ቆልዓ ወይ ከኣ ካብ 1 ንላዕሊ ዘለዎም - ሰሙናዊ ዝሰርሕዎ ሰዓታት፡ መብዛሕትኡ
ጊዜ እንተወሓደ 24 ሰዓታት (ሓደ ሰብ ጥራሕ ዝሰር እንተኾይኑ ከኣ 16 ሰዓታት)
ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ እዘን ኣብ ታትሕቲ ተጠቂሰን ዘለዋ ክፍሊታት ተራኸቡ፡ታክስ ክረዲት ሄልፕ ላይን( ናይ ግብሪ ዝምለሰልኩም ሰልዲ ናይ ሓገዝ መስመር)
ቴሌፎን ቁጽሪ: 0345 300 3900
ቴክስት ፎን: 0345 300 3909

4.ሀ.15 በነፊት ካፕ( ውሱን መጠን ሓገዝ)
እቲ ቤኒፊት ካፕ ሓደ ሰብ ወይ ከኣ ቤተሰብ ናይ ሓገዝ ብመንግስቲ ዝወሃቦ ውሱን መጠን ኣጠቃላይ ሓገዝ ንሰሙን
ዝለዓለ መጠን እዩ።
•£500 ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ቆልዑት ወይከኣ(በይኖም ቆልዑት
ዘእብዩ) ወይ ኣደ ምስ ቆልዑት ወይ ከኣ ኣቦ ምስ ቆልዑት
•£350 ንሰሙን እንተድኣ ሓደ ሰብ በይኑ ኾይኑ
ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝ ዝወሃብ ክቕንስ እዩ፡ ምንታን ነቲ ኣጠቓላይ ንሰሙን ዝወሃብ መጠን ካብቲ ውሱን መጠን
ንላዕሊ ከይኸውን።
እዚ ውሱን መጠን ሓገዝ ዝምልከተኩም እንተድኣ ስራሕ ዘይብሉም ኮይኑ ጥራይ እዩ፡ ወይ ኢንካም ሳፖርት፡
ኢንፕሎይመንት ከምኡውን ሳፖርት ኣላዋንስን ጆብ ሲከርስ ኣላዋንስ ሓደ ካብ እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሓገዝ
ትወስዱ ኣለኹም ጥራይ እዩ። ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝ ኣብቲ ዝለዓለ መጠን ሓገዝ ክወሃበኩም ዝኽእል ድምር ይኣትው
እዩ፡ ስለዚ እቶም ናይ ገዛ ኽራይ ዝለዓለ ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት እዮም ዚያዳ በዚ ክትንከፉ ዝኽእሉ። ወይ ንስኹምው ወይ
ከኣ ኣባል ቤተሰብኩም እንተድኣ ሓገዝ ትረኽቡ ኣለኹም;ኣብዚ ፍሉይ መጠን ኣይትኣትውን ትኾኑ ኢኹም። እዚ
ከኣ ኣብ ሓድ ሓደ ኩነታት ኣይምልከቶን ይኸውን።

4.ሀ.16 ኣብ ብሪጣንያ ስራሕ ምስራሕ
ሓንሳብ ባዮመትሪክ ካርድ ምስ በጽሓኩም ኣብ ብሪጣኒያ ስራሕ ክትሰርሑ ይፍቀደልኩም እዩ። ብሪጣኒያ ሓደ ሰብ
እንተወሓደ ንሰዓት ክንደይ ይክፈሎ ከምዘለዎ ዝብል ሕጊ ኣሎ። ብኽብረትኩም እቲ ዘስርሓኩም ትካል ነዚ መጠን
እዚ ከምዘማልእ ኣረጋግጹ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ። እንተድኣ ናይ ደሞዝ ዘይምስምማዕ ጸገም ወይ ከኣ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ እንተድኣ ኣብ
ልዕሊኹም ተፈጺሙ ናብ ከባቢኹም ዝርከቡ ስቲዘንስ ኣድቫይ ቢሮ ከይድኩም ምኽሪ ክትሓቱ ይግባእ።
ብዛዕባ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቤትጽሕፈት ሓባሬታ ክትረኽቡ ናብ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተወከሱ
www.citizensadvice.co.uk
ስራሕ ክትደልዩን ከለኹም
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ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሰነልኩም
እንተዳኣ ስራሕ ትደልዩ ኮይንኩም ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ጆብ ሰንተር ከይድኩም ዝርዝር ክፉት ዘሎ ዝራሕ ክትሪኡ
ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ተወከልቲ ትካላት ከይድኩም ዘለዎም
ዝራሕ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ከባቢኹም ዝሕተም ጋዜጣታት መብዛሕትኡ ከኣ ዘሎ ክፉት ስራሕ ዝርዝር ምልክታ የውጽኡ እዮም። እቲ
ዝራሕ ዘስርሓኩም ትካል ጽቡቕ ሽም ከምዘለዎን እቲ ዝወሓደ ግቡእ መንግስቲ ደሞዝ መጠን ክኸፍለኩም ምዃኑ
ኣቐዲምኩም ከተረጋግጹ ኣገዳሲ እዩ።
ስራሕ ክትኣትው መመልከቲ ምቕራብ
እቶም ሥራሕ ዘስርሑ ትካላት ከመይ ጌርኩም ነቲ ስራሕ መመልከቲ ከተቕርቡ ከምዘለኩም ክሕብሩኹም እዮም።
ብዝተፈላለየ መገዲ መመልከቲ ከተቅርቡ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም
1) ከሪኮለም ቪተይ - መብዛሕትኡ ጊዜ ከም “CV””ሲ.ቪ”ተባሂሉ ዝጽዋዕ ተሞክሮ ናይ
ስራሕን ትምህርትን ሞያ ልምምድ ዝገበርክሞ ዝገልጽ ጽሑፍ መዝገብ እዩ። ስራሕ ዝቆጽረኩም
ትካል”CV””ሲ.ቪ” ክትህቡ ክሓተኩም ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ዘለኩም ናይ ስራሕ ልምድን
ካልእ ተወሳኺ ናይ ትምህርትን ልምምድ ዝገበርኩሞ ታሪኽ ዘርኢ ጽሑፍ እዩ። ኣብቲ ጽሑፍ
ከኣ ዝርዝርኩምን፡ ትምህርቲ ደረጃ ዝተማሃርክሞን፡ ልምምድን፡ ናይ ስራሕ ታሪኽን ከምኡውን
ገንዘብ ዘይክፈሎ ብገበርቲ ሰናይ መልክዕ ዝሰራክሞ(ቮለንትሪ ስራህ) ዝገልጽ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ
ከባቢኹም ዝርከብ ጆብ ሰንተር (ናይ ስራህ ማሕደር) ብዛዕባ እዚ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።
2) ናይ ስራሕ መመልከቲ መቕረቢ ፎርም - መብዛሕትኦም ስራሕ ዝቆጽሩ ትካላት ፎርም ክትመልኡ
ክሓትኹም እዮም። ነቶም ስራሕ ዘስርሑ ወይ ብተሌፎን ደዊልኩም ወይ ከኣ ብኢመይል ጺፍኩም እቲ ናይ ስራሕ
ፎርም ናበይ ክሰደደልኩም ከምዘለዎ ኣድራሻኹምን ሽምኩምን ክትህብዎም ኣለኩም። ኣብዚ መግለጺ ጽሑፍ
እዚ ዚያዳ ብዛዕባ ዘሎ ዕዮታት ዝገልጽ ዝርዝር; እቲ ናይ ስራሕ ዝርዝር; እንታይ ክእለት ወይ ከኣ ናይ ስራሕ
ልምዲ ዘለዎ ሰብ ይደልዩ ከምዘለው ክገልጸልኩም እዩ። ስራሕ ክትሰርሑ መመልከቲ ከተቕርቡ ከለኹም ነቲ
ትሓትዎ ዘለኹም ስራሕ እቲ ዝድለ ናይ ስራሕ ልምድን ክእለትን ተመሳሳሊ ከህልወኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።
3) ቃለ መጠይቕ - ሓንሳብ እቲ ስራሕ ዘስርሕ ነቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ኣብ ግምት ምሰእተወ
ምናልባት ነቲ ዝድለ ስራሕ ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ዲኹም ንምርግጋጽ ቃለመጠይቕ ክግበረልኩም ምንታን
ቆጸራ ክገብረልኩም ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ወይ ምስ ሓደ ሰብ ወይ ከኣ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ዝርከበሉ
ቃለ መጠይቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕቶታት ብዛዕባ እቲ ዘቕረብክሞ መመልከቲ ክሓትኹም ይኽእሉ፡
ዘለኩም ናይ ስራሕ ልምድን ሙያን፡ ከምኡውን ንምንታይ ነዚ ስራሕ እዚ ክትሰርሑ ከምዝደለኹም
ዝኣመስለ ሕቶታት ከቕርብልኩም ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ ናብ ቆጸራኹም ምኻድኩም ብዛዕባ እቲ
ኣመልኪትክሞ ዘለኹም ስራሕ እንታይ ዓይነት ምዃኑን እቲ ትካል ኣንታይ ዓይነት ስራሕ ከምዘካይድ ዚያዳ
ሓታቲትኩም ኣንቢብኩም ተቐሪብኩም ክትጸንሑ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኣቐዲምኩም ከኣ እንታይ ዓይነት
ሕቶታት ክሓትኹም ከምዝኽእሉ ሕሰቡሉ፡ ከምኡውን እንታይ ኢልኩም መልሲ ከምትህቡ ከኣ ሕሰብሉ።
ተዓዊትኩም ስራሕ እንተድኣ ረኺብኩም?
እቶም ስራሕ ከስርሕኹም ዝቆጽርኹም ዘለው ትካል ናይ ስራሕ ፍቓድ ከምዘለኩም ዘርኢ ወረቃቕቲ ከተርእዩ
ክሓትኹም እዮም። ነዚ ከተረጋግጹ ከኣ እቲ ባዮመትሪክ ካርድ ከተርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺውን እቲ
ናይ ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር( ሃገራዊ ደሕንነት መለለይ ቂጽሪ)፡ ዋላእክዋ ስራሕ ምስራሕ ንኽትጅምሩ እዚ
ኣይሃልውኩም እምበር። እቲ ትቕበልዎ ደሞዝ ከኣ ብኣውቶማቲክ ግብርን ናሽናል ኢንሹራን ክቕነሶ ይግባእ። እንተ
ድኣ ካብ ሓደ ንላዕሊ ስራሕ ኣለኩም ኮይኑ እዚ ነቶም ዘስርሕኹም ኣካል ክትሕብርዎም ይግባኣ ምናልባት ካብቲ
ዝግባኣኩም ንታሕቲ ግብሪ ትኸፍሉ ከይትህልው ንምርግጋጽ።
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ርእስኻ ኪኢልካ ብወላደ ከይተቆጸርካ ምስራሕ/ንእሽተይ ንግዲ ምኽፋት
ወይ ርእስኹም ኪኢልኩም ክትሰርሑ ወይ ከኣ ናትኩም ንእሽተይ ንግዲ ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሓት ሰባት
ነዚ ብዑውት መንገዲ የማልእዎ እዮም ነዚ ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም ወይ አቃሕ ወይ ከኣ ህያብ ገንዘብ ክወሃበኩም
ይኽእል እዩ። ምናልባት ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ምኽሪ ወሃብቲ ቤት ጽሕፈት (ሲትዘን ኣድቫይስ ቢሮ) ኬድኩም
ማዕዳ ክትረኽቡ ትኽእሉ;እንታይ ዓይነት ሓገዛት ከምዘሉ ምኽሪ ምንታን ክህብኹም።
እቲ ዘለኩም ናይ ትምህሪ ብቕኣት ናብዚ ሃገር ምትሕልላፍ
እንተድኣ ናይ ትምህርቲ ብቕኣት ካብ ዓድኹም ዘምጻእኹሞ ግና ኣብ ብሪጣኒያ ዘይቕበሉዎ እንተድኣ ኣለኩም ኾይኑ፡
እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ትካላት ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም።
NARIC(ኤን.ኤ.ኣር.ኣይ.ሲ) ገንዘብ ዘይኽፈለኡ ምኽሪ
ስደተኛታት እንተድኣ ኮይንኩም ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ገንዘብ ዘይክፈሎ ማዕዳ ክትረክቡ ብዚ ዝዕብ ቴሌፎድ
ደዊልኩም ክትሃቱ ትኽእሉ ኢኹም 0870 990 4088

4.ሀ.17 ዜግነት ብሪጣኒያ ክወሃበኩም
ቅድሚ መመልከቲ ምቕራብኩም ሸውዓት ዝተፈላለየ ነገራት ከትማልኡ ኣለኩም ።
•ዕድሜኹም ወይ 18 ወይ ከኣ ልዕሊኡ ክኸውን ኣለዎ
•ሓንጎልኩም ዝተማለኤ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ (ትወስድዎ
ስጉምትታት ሙሉእ ብሙሉእ ምንታን ክርድኣኩም)
• ኣብ ብሪጣኒያ ቀጻሊ ክትነብሩ መደብ ዘለኩም ክትኾኑ ኣለኩም ወይ ከኣ ተቆጸርቲ
ምስ መንግስቲ ብርጣኒያ ትሰርሑ፡ ወይ ከኣ ናይ ዓለም ኣቀፍ ትካል ኾይኑ ግና ብሪጣኒያ
ኣባል ዝኾነ ወይ ከኣ ናይ ሓደ ትካል ኣብ ብሪጣኒያ ዝተተኽለ ኽወን ኣለዎ።
•ተቐባልነት ዘለዎ ደረጃ ናይ ቋንቋ ክእለት ወይ ብእንግሊዘኛ፡ ዌልስ፡ ስኮትሽ
ገይሊክ ክትዛረቡ ወይ ከኣ ዝርድኣኩም ክትኾኑ ይግባእ።
•ብቑዕ ናይ ሂወት ፍልጠት ኣብ ብሪጣኒያ ክህልወኩም ይግባእ።
•መለለይ ጠባይኩም ጽቡቕ ክኸውን ኣለዎ
•እቲ ናይ ነባሮ ከማልእዎ ዝግብኦም ነገራት ከተማልኡ ይግባእ (ኣብ ታሕቲ ዘሎ መግለጺ ተወከሱ)
ናይ ብሪጣኒያ ዜግነት ከወሃበኩም ናይ ኢሚግረሽን ጊዜ መጠን ከተማልኡ ይግባእ።
ናይ ብሪጣኒያ ዜግነት(ከም ወዲ ሃገር ዜጋ ምቕባል) ክወሃበኩም ክትሓቱ ከለኹም ኢምግረሽን ዝውስኖ
ፍሉይ መምርሒ ጊዜ ዝተገብረልኩም ክህልው የብሉን። ቅድሚ ፍቓድ ምርካብኩም ናይ ኢምግረሽን ውሱን ጊዜ
ዝወሃብ ን12 ወርሒ ዝኣክል ነጻ ክትኾኑ ኣለኩም። እዚ ማለት ከኣ ድሕሪ 12 ወርሒ ናይ ቆዋሚ መንበሪ ፍቓድ
ምስተዋህበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ።
ናይ ብሪጣኒያ ዜግነት ክዋሃበኩም ዘብቅእ ዕዋን ኣብ ብሪጣኒያ እንተደኣ ኔርኩም;ሕጋዊ ነበርቲ ምዃንኩም ክተርእዩ
ይግባእ። ኣብቲ ጊዜ እቲ እንተድኣ ናይ ኢሚግረሽን ሕጊ ጥሒስኩም ናይ ዜግነት ፍቓድ ክትንጸጉ ትኽእሉ። ኣብ ሓድ
ሓደ ኹነታት ከኣ ነቲ ሕጊ ዝተማሃላለፍኩሞ ምኽንያት ተራእዩ ፍሉይ ዋስኔ ወይከኣ ፍቓድ ክወሃበኩም ይኽእል እዩ።
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ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሰነልኩም
ካብ ብሪጣኒያ ወጻኢ ዘሕለፍኩሞ ጊዜ
ቅድሚ ነዚ መመልከቲ ምቕራብኩም ኣብ ውሽጢ እዚ 5 ዓመት ን 450 መዓልትታት ዝኣክል ካብ ብሪጣኒያ ወጻኢ
ዝነበርኩም ክትኮኑ የብልኩምን።
ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ቅድሚ መመልከቲ ምእታውኩም ዘሎ ጊዜ ካብ 90 መዓልትታት ንላዕሊ ካብ ብሪጣኒያ
ወጻኢ ክትነብሩ የብልኩም።
እንተድኣ እዘን ኣብ ካላዕሊ ዝተጠቕሳ መምርሕታት ከተማልኡ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም እንተኾነ ግና ፍልይ ኩነታት
መግለጺ ክትህብሉ ትኽእሉ እንተድኣ ኣለኩም ኾይኑ፡ መመልከቲ ከተቕርቡ ከለኹም ክትገልጾዎ ይግባእ።
ጽቡቕ መለለይ ጠባይ
ጽቡቕ መለለ ጠባይ ክህልወኩም ሕግን መምርሕን ናይ ብሪጣኒያ ተኸቲልኩም ክትነብሩ ከምዝጸናሕኩም ከተርእዩ
ይግባእ።
እንተድኣ ዝኾነ ናይ ገበን ዝፈጸምክሞ ታሪኽ ኣለኩም ኮይኑ ጽቡቕ መለለይ ጠባይ ኣለኩም ክትባሃሉ ኣይትኽእሉን
ኢኹም። እዚ ከኣ ቤት ማእሰርቲ ክትእሰሩ ፍርዲ ዝተዋህበኩም እንተድኣ ኾይኑ፡ ወይ ከኣ ቅጽዓት ገንዘብ ክትኸፍሉ
እንተድኣ ተፈሪድኩም ወይከኣ ቅጽዓት ኣብ ማሕብረሰብ ኣገልግሎት ክትህቡ እንተድኣ ተፈሪድኩም። እዘን ኣብ
ላዕሊ ዝተጠቕሳ መቅጻእትታት ክሳብ ትውድኡ ናይ ብሪጣኒያ ዜግነት ክወሃበኩም ዕድል የብልኩምን። (እዚ ከኣ
እቲ ድሕሪ ነቲ ዝተፈርደኩም ፍርዲ ምስ ወዳእኹምን ክሳብ እቲ መዝገብ ዝኣተወ ገበን ካብ መዝገብ ዝሓርር ዘሎ
ጊዜ ማለት እዩ።) እዚውን ካብ 3 ዓመት ክሳብ 15 ዓመት ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ሆም ኦፊስ ኣብ ብሪጣኒያ ገበን
ፈጺሞም ን 4 ዓመት ንዝተፈርዶም ውልቀሰባት ዜግነት ናይዚ ዓዲ ንክህቦም ዘለዎም ዕድል ብጣዕሚ ትሑት እዩ።
ናይ እንግሊዝ ዜግነት ንቆልዑት
እንተድኣ ኣብ ቀረባ እዋን ‘ንዘልኣለም መንበሪ ፍቃድ’ (ILR) (ኣይ.ኤል.ር) ከምእውን እንተድኣ ሕፃን ቆልዓ
ኣለኩም ቅድሚ ነዚ ምውሃብኩም ዝተወልደ፡ ሕፃን ከም ናይ ብሪጣኒያ ዘግነት ዘለዎ ከተመዝግብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
እንተድኣ ቆልዓ ወሊድኩም ‘ድሕሪ ቀዋሚ መንበሪ ቅቓድ ምስተዋህበኩም’ እቲ ሕፃን ቆልዓ ብሪጣኒያዊ እዩ
ዝኸውን ዜግነቱ። ተወሳኺ ዚያዳ ሓባሬታ ብዛዕባ እዚ ክትረኽቡ ኣንተድኣ ደሊኹም ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ
ተወከሱ። https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen/check-if-you-canapply ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ ናይ ዜግነት ምውሳድ መመልከቲ ከተቕርቡ ከለኹም ዝተፈላለየ መጠን ክፍሊት
ዝኽፈል ኣለዎ።

4.ሀ.18 ምስ ቤተሰብኩም ምትእኽኻብ
እንተድኣ ናይ ሰብኣዊ ደሕንነት ዑቅባ ተዋሂብኩም ወይ ከኣ ስደታኛ ኢኹም ተባሂሉ እንተድኣ ተቐቢሎምኹም ምስ
ቤተሰብኩም ክትተኣኻኸቡ ፍቓድ ክወሃበኩም ይከኣል እዩ። ምስ ቤተሰብኩም ምትእኽካብ ማለት ከኣ ቅድሚ ናብዚ
ምምጻእኹም ዝነበሩ ቤትሰብኩም ናብ ብሪጣኒያ መጺኦም ብሓባር ምሳኹም ክነብሩ ዝዋሃብ ፍቓድ እዩ። ንሳቶውም
ከኣ ልክዕ ከምቲ ናትኩም ዘለኩም መንበሪ ፍቓድ ሓደ ዓይነት ተዋሂብዎም ምሳኹም ክነብሩ ክፍቐዶም ይኽእሉ።
እዚ ከኣ ቀጺሉ ንዘሎ ዝርዝር የጠቓልል፡ ሰበይትኹም ወይ ከኣ ሰብኣይኩም፡ ብሲቪል ካላኣይኩም፡ ዘይተመርዓኹም
ወይ ከኣ ሓደ ዓይነት ከማኹም ፆቶኦም የጠቓልል። ከምኡውን ከኣ እንኮላይ ቆልዑት ዕድሚኦም ትሕቲ 18
ምሳኹም ኣብ ትሕቴኹም ተኣልዮም ዝነብሩ ካብ ሃገርኩም ክትሃድሙ ከለኹም ምሳኹም ዘይመጽኡን ቅድሚ ካብ
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ሓገርኩም ምህዳምኩም ዝተጠንሱ ከይተረፈ ዘጠቓልል እዩ።
እንተ ዳኣ ዘረህርህ ምኽንያት ኣለኩም ኮይኑ ካብ ናይ ኢምግረሽን ሕጊ ወጻኢውን እንተኾነ ሆም ኦፊስ
ንካልኦት ቤተሰባትውን ክራኸቡ እሞ ብሓደ ክነብሩ ከፍቓድ ክህብ ይኽእል ። ዚያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ
ኩነታት እዚ ከኣ ኣብ ናይ ሆም ኦፊስ መርበብ ሃበሬታ ኣቲኹም ተወከሱ https://www.gov.uk/
settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion

4.ሀ.19 ናይ እንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርቲ
ቋንቋ እንግሊዘኛ ክእለትኩም ከተማሓይሽዎ ትደልዩ ትኾኑ። እዚ ከኣ ሓደ ካብቲ ጽቡቕ መገዲ ናብራ ብሪጣንያ
ክትርድዎ ትኽእልሉ ከምኡውን ምስቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ማሕበረሰብ ትወኃኃድሉ መንገዲ እዩ። ምንታን ስራሕ
ክትረኽቡ ክሕግዘኩምን፡ መዓልታዊ ሂወትኩም ከተካይዱን ምስ ማሕበረሰብ ክትወኃኃዱ ክሕዘኩም ቋንቋ እንግሊዘኛ
ምምሃር የድልየኩም ክኸውን ይኽእል። ትምህቲ ናይ እግንሊዘኛ ቋንቋ ን ESOL (ኢ.ሶ.ል)እንግሊዘኛ ቋንቋ
ንካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝተዳለወ። ኣብቲ ንዓኹም ዝጸማማዕ ደረጃ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ እንግሊዘኛ ቋንቋ
ክእለት ማዕረ ኽንደይ ከምትፈልጡ መርመራ ክትገብሩ ኢኹም ምንታን ምስቲ ዘለኩም ክእለት ዝመጣጠን ትምህርቲ
ክትኣትው። ትመሃርዎ ነገራት ከኣ
•ቋንቋ እንግሊዘኛ ምዝርራብ
•ቋንቋ እንግሊዘኛ ምስማዕ
•ቋንቋ እንግሊዘኛ ምጽሓፍን ምንባብን
•ማሕደረ ቃላት
•ስርዓተ ነጥብታት ን ስዋስው
ምንታን ናይ ESOL (ኢ.ሶ.ል)(እንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርቲ ንኻልእ ቋንቋ ዝዛረቡ) ትምህርቲ ክትረኽቡ ናብ
ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ኮለጅ ኬድኩም ሕተቱ።
ትምህርቲ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብ መስከረም ወርሒ እዩ ዝጅምር እንተድኣ ኮለጅ(ቤት ትምህርቲ) ንዓኹም
ዝሰማማዕ ESOL (ኢ.ሶ.ኦ.ል)(እንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርቲ ንኻልእ ቋንቋ ዝዛረቡ) ክትረኽቡ ጸጊምኩም ናብ
ከባቢኹም ዝርከብ ጆብ ሰንተር ፕላስ ክሕዝኹም ሕተትዎም።
ገንዘብ ክኸፍለሉ ዶ ኣለኒ?
ብሪጣኒያ
እንተድኣ ጆብ ሲከርስ ኣላዋንስ ስራሕ ክትረኽቡ እንዳደለኹም ዝወሃብ ሓገዝ ወይ ከኣ ብሕማም ምኽንያት ዝወሃብ
ሓገዝ (ኢ.ኤስ.ኤ) ትረኽቡ ኮይንኩም ገንዘብ ዘይክፈለሉ ናይ እንግሊዘኛ ቋንቋ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ዌልስ
ኣብ ዌልስ ናይ (ኢ.ሶ.ል)(እንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርቲ ንኻልእ ቋንቋ ዝዛረቡ)ብጥርሑ ገንዘብ ከይተኸፍለሉ እዩ
ዝወሃብ።
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ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሰነልኩም
ስኮትላንድ
ናይ እንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርቲ ክትመሃሩ ክኽፈለልኩም በዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ መገዲ ክትሓቱ ትኽእሉ
ኢኹም፡•ናይ ትምህርቲ ዝኽፈል ገንዘብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ(HE) (ሃየር ኤጁኬሽን) (ሄች.ኢ)
•ላዕለዋይ ደረጃ ዝዋሃብ ፍሉይ ሓገዝ ገንዘብ (FE) (ፉርዘር ኤዱኬሽን) (ኤፍ.ኢ)
ነባሪ ናይቲ ከባቢ እንተድኣ ኮይንኩም ዝፍቀደልኩም እንተድኣ ኾይኑ ኣብቲ መጀመርታ ትምህርቲ ዝጅመረሉ መዓልቲ
ክትገብርዎ ትኽእሉ።
ሰበይትኹም ወይ ከኣ ሰብኣይኩም፡ ወይ ምሳኹም ብሓባር ዝነብር ካላእይኩም፡ ቆልዑት ንኹሉ ናይ ስኮትላንድ
ነባሪውን እንተደኣ ኣማሊኦም ይፍቀዶም ኢዩ። ከምኡውን ናይ ውልቃዊ (ኢንዲቪጅዋል ለርኒንግ ኣካውንት) ወይ ከኣ
(ኤጁከሽን ሜንተናንስ ኣላዋንስ) ዝተባህለ ሓገዛት ክወሃበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
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