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Asylum Advice - part of the Migrant Help organisation

ክፍሊ 4.ለ ፡ ምስተነጸግኩም እንታይ
ከምዝስእብ
እዚ ክፍሊ እዚ እንተድኣ ተነጺግኩም እንታይ ከምዝስእብ ዝገልጽ እዩ; ሕቶታት ነቲ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ዝምልከት
እንተዳኣ ኣለኩም ኮይኑ ምስ ጠበቓኹም ተራኺብኩም ክትሓትዎ ይግባእ።

4.ለ.1 ድሕሪ ‘ቲ ምንጻግ ዘለኩም ምርጫታት
ድሕሪቲ ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ቃለመጠይቕ ምግባርኩም ሆም ኦፊስ ነቲ ጉዳይኩም ክነጽግዎ ይኽእሉ እዩም።
ምናልባት ነቲ ሆም ኦፊስ ዝወሰነልኩም ውሳኔ ይግባይ ክትብሉ መሰል ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ሆም ኦፊስ ነቲ
ዝሓተትኩሞ ዑቕባ እንተ ድኣ ዘይተቐበሉኹም ደብዳቤ መግለጺ ንምንታይ ከምዘይተቀበልኹም ክሰድልኩም እዮም።
እቲ ደብዳቤ ብእንግሊዘኛ ዝተጻሕፈ እዩ ክኸውን፡ ብዛእባ እቲ ትሕዝቶ ናይ ደብዳቤ ምስ ጠብቓኹም ክትዘራርቡን
ምኽሪ ክትወስዱን ይግባእ። እቲ ሆም ኦፊስ ዝሰደልኩም ደብዳቤ ንምንታይ ብዑቕባን ብሰብኣዊ ደሕንነት ነቲ
ጉዳይኩም ዘይተቐበሉሉ ምኽንያታት ዝገልጽ እዩ። ኣብ እዚ ሰዓት እዚ ዘለኩም ምርጫጫት ተጠንቂቕኩም
ክትሓስብሉ ይግባእ።
እዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ምርጫታት ኣለዋኹም፡•ነቲ ሆም ኦፊስ ዝወሰነልኩም ውሳኔ ይግባይ ክትብሉ መሰል ኣለኩም። እዚ ማለት ከ ንናይ ኢሚግረሽን
ዳኛ ምስ ሆም ኦፊስ ወለሓንቲ ርክብ ዘይብሉ፡ ነቲ ተወሲንልኩም ዘሎ ውሳኔ መሊሱ ክሪአልኩም እሞ
ነቲ ዝተሃበ ውሳኔ ይቕበሎ ዶ ኣይቅበሎን ይነግረኩም። ነዚ ከኣ ምስ ጠበቓ ክትዘራረብሉ ይግባእ።
ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ፡ ንሆም ኦፊስ ይግባይ ንኽትብሉ ጽኑዕ ዝተወሰነ ግዜያት እዩ ዘወሃበኩም።
•እንተ ድኣ እቲ ዝተዋህበኩም ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ መልሲ ውጺኢት “ሰርቲፋይድ ረፊዩዛል” ኮይኑ
እዚ ማለት ይግባ ንምባል መሰል የብልኩምን። እንተኾነ ግና ጁዲሻል ረቪው ነቲ ጉዳይኩም ዳኛ ከምብሓድሽ
ክሪኤልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ከኣ ምስ ጠበቓ ክትዘራረብሉ ይግባእ። እቲ ጠበቓ ብጁዲሻል ረቪው
ነቲ ጉዳይኩም ዳኛ ከምብሓድሽ ንኽሪኤልኩም ክሓተልኩም ዝኽእል ብቁእ ምኽንያት እንተደኣ ኣሎ ጥራይ ኢዩ።
•እንተ ድኣ ይግባይ ክትብሉ ዘይትደልዩ ኮይንኹም ቮለንትሪ ሪተርን ስኪም (AVR)
(ኤ.ቪ.ኣር) እቲ ብቐሊሊ ካብ ብሪጣኒያ ንኽትወጽኡ ዝሕግዝ ዝበለጸ ምርጫኹም
እዩ። (ኤ.ቪ.ኣር) ብሆም ኦፊስ ዝዳለው ኢዩ፡ ናብዚ ዝስእብ ተወከሱ
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

4.ለ.2 ይግባይ ክትብሉ እንተ ድኣ መሪጽኩም
እንተ ድኣ እቲ ጉዳይኩም ብሆም ኦፊስ ተነጺጉ እሞ ኸኣ እቲ ዘለኩም መሰል ይግባይ ምባል ክጥቀምሉ እንተ ድኣ
መሪጽኩም፡ ቀልጢፍኩም ልክእ እቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ጉዳይኩም ተነጺግኩም ዝብል ምስበጽሓኩም ምስ ጠበቓ
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ምስተነጸግኩም እንታይ ከምዝስእብ
ክትራኸቡ ይግባእ። ምንታን ነቲ ጉዳይኩም ተዋሂብኩም ዘሎ ዝይመቐበሊኹም ምኽንያት ክትዘራረቡሉ እሞ ይግባይ
መበሊ ነጥብታት እንተ ድኣ ኣለኩም ከይኑ ምንታን ክትዘራረቡሉ ቆጸራ ክትገብሩ ይግባእ ።
ጠበቓ ብሽምኩም ጉዳይኩም ክከታታለኩም ክሕግዘኩም ዕቶትኩም ውሁድ ከምዝኾነ ክትህብሩዎምን ናይ ጉዳይኩም
ንኽትስዕሩ ትኽእሉሉ እኹል ነጥብታት ከምዘለዎ እንተሪኢዮም ክህግዙኹም ይኽእሉ። እዚ ማለት ከኣ እቶም ናይ
ሕጊ ሓገዝ ዝህቡ ወይ ከኣ ንጠበቓኹም ክኸፈሎም ዘፍቅዱ እቲ ጉዳይኩም እንተዋሓደ 50% ክትስዕሩ ከምትኽእሉ
ዕድል ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ጠበቓኹም ነዚ ንምፍላጥ ከርኢ ዝኽእል ብሽምኩም ፎርም ክመልኡልኩም እዩም።
እንተ ድኣ ነዚ ምርመራ እዚ ተሪፍኩም ናይ ሕጊ ሓገዝ ክወሃበኩም ኣይፍቀደልኩምን እዩ።

4.ለ.3 እንተ ድኣ ናይ ሕጊ ሓገዝ ከወሃቢ ተኸልኪለ ኸ?
ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ጠበቓኹም ነቲ ናይ ሕጊ ሓገዝ ክወሃበኩም ዝይተፈቕደኩም እንደገና ክረኣየልኩም ክትሓቱ
ትኽእሉ ኢኹም። ብኽብረትኩም ነቲ ጠበቓ ብዛዕባ እዚ ናይ ሕጊ ሓገዝ ዝይተፈቕደልኩም ይግባይ ክብለልኩም
ሕተትዎ።
እንተ ድኣ ናይ ሕጊ ሓገዝ ክትረኽቡ ዘይከኣልኩም እቲ ጠበቓ ከኣ ብግላዊ መንገዲ ምሳኹም ክሰርሕ እንተ ድኣ
ዝኽእል ኮይኑ ባዕልኹም ክትከፍልዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ብግላዊ መንገዲ ንጉዳይኩም ክሰርሑ ቅድሚ ምጅማሮም
ነቲ ኣሰራርሓ መንገዲ ሕጎም ክገልጽልኩም ይግባእ ንስኹም ከኣ ክትሰማምዕሉ ይግባእ።
እንተ ድኣ ናይ ሕጊ ሓገዝ ዘይፍቀደኩም ኮይኑ፡ ጠበቓ ባዕልኹም ክትከፍልዎ እንተ ድኣ ዘይከኣልኩም፡ እንተ
ደሊኹም ጉዳይኩም ባዕልኹም ክትሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም።

4.ለ.4 ይግባይ ዝበልኩሞ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝረኣየሉ
ይግባይ ዝተባህለ ጉዳያት ኣብ ኣሳይለም ኢሚግረሽን ትራይብዩናል (AIT) (ኣ.ኣይ.ቲ) (ናይ ዑቕባ ኢሚግረሽን
ቤት ፍርዲ) እዩ ዝርአይ። ሓንሳብ ነቲ ይግባይ ትብልዎ ጉዳይ መሰቕረብኩሞ ኣበየናይ ቤት ፍርዲ እቲ ጉዳይኩም
ከምዝረኣየልኩም ኣቐዲሙ ክንገረኩም እዩ። ክልተ ዓይነት ቤት ፍርዲ እዩ ዘሎ ፈርስ ቲር ትራይብዩናል (ቀደማይ
ደረጃ ቤት ፍርዲ) ን ኣፐር ትራይብዩናል (ላዕለዋይ ደርጃ ቤት ፍርዲ )ኣብ ክልቲኡ ከኣ ናይ ኢሚግረሽንን ናይ
ዑቕባን ቤት ምኽሪ ኣሎ። ቤት ፍርዲታት ኣብ ብሪጣኒያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣሎ። ዋና ሓላፍነት ናይ ቀዳማይ
ደረጃ ቤት ፍርዲ ብሆም ኦፊስ ዝተወሰነ ውሳኔ ሰሚዖም እቲ ውጽኢት ትኽኽል ድዩ ኣይኮነን ኢሎም ዝውስኑሉ እዩ።
ሓንሳብ እቲ ጉዳይኩም ዝረኣየሉ ዕለት ምስ ተወሰነ፡ ጉዳይኩም ዝረኣየሉ ዕለት ሰዓትን ቦታን ዝሕብር ደብዳቤ
ክስደደልኩም እዩ። እንተድኣ ብሆም ኦፊስ ትሕገዙ ኮይንኹም ናይ መጎዓዓዚ ቲኬት ክወሃበኩም መመልከቲ
ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ቅዳህ ናይ ቤትፍርዲ ቀጸራን መጎዓዚ ከምዘድልየኩም ዝገልጽ ደብዳቤ ክትሰዱ ይግባእ።
እዚ ከኣ ብዝተኻእለኩም መጠን ቀልጢፍኩም ከተማልእዎ ይግባኣኩም። ኣሳይለም ሄልፕ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት
ሓገዝ ክህብኹም ይኽእሉ እዮም። እንተድኣ ሓገዝ ኣድልይኩም ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ቴሌፎን ቁጽሪ ደዊልኩም
0808 8000 644 ተራኸቡና።
እቶም (AIT) (ኣሳይለም ኢሚግረሽን ትራይቢዩናል) ዑቅባ ኢሚግረሽን ዳያኑ፡ ነቲ ጉዳዩኩም ምስ ረኣዩ (ኣብ
ዝኾነ ግዜ ቅድሚ እቲ ጉዳይኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ)፡ እቲ ኣብ ጉዳይኩም ዘሎ ጸገማት ወይ ከኣ ኣገዳሲ
ነጥብታት ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ እቲ ኩዳይኩም ብናይ (ኢሚግረሽን ፓነል) ናይ ኢሚግረሽን ዳያኑ፡ ወይ ከኣ ዝለዓለ
ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ኢሚግረሽን ዳኛ ክርእዮ ነቲ ጉዳይ ከመሓላልፉዎ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም።
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ናብቲ ጉዳይኩም ዝረኣየሉ ቦታ እንተዋሓደ 30 ደቃይቕ ቅድሚ ቆጸራኹም ምጅማሩ ክትበጽሑ ብጣዕሚ ኣገዳሲ
እዩ። ቅድሚ ናብቲ ቦታ ምእታውኩም ክትፍተሹ ኣለኩም፡ ከምኡውን ጉዳይኩም ኣበየናይ ክፍሊ ከምዝረኣየልኩም
ክትረኽብዎ ኣለኩም። ኣብቲ ጉዳይኩም ዝረኣየሉ ሰዓት እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው ሰባት ኣብ እቲ ክፍሊ
ክጸንሕኹም እዮም።
•ናይ ኢሚግረሽን ዳኛ ኣብ ቅድሚት ኣብ እቲ ክፍሊ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ እዮም ኮፍ ዝብሉ። ነቲ ጉዳይ
እቶም ዳያኙ እዮም ዝመርሕዎ፡ ሓድ ሓደ ሕቶታት ክሓትኹም ይኽእሉ፡ ከምኡውን ጠበቓኹምን ነቶም
ናይ ሆም ኦፊስ ነቲ ጉዳይኩም ሒዞሞ ዘለዎ ብዛዕባ ጉዳይኩም እቲ ዳኛ ክሓቶም ይኽእል እዩ።
•ሆም ኦፊስ ፕረሰንቲንግ ኦፊሰር( ብሆም ኦፊስ ተወኪሉ ጉዳይኩም ሒዝዎ ዘሎ ሰብ)ሆም ኦፊስ
ንምንታይ ነቲ ጉዳይኩም ከምዝነጸግዎን ፍቓድ መንበሪ ኣብ ብሪጣኒያ ንምንታይ ከምዘይሃቡኹም
ዝገልጽን ዝከራኸርን ብሽሞም ነቲ ጉዳይኩም ዝሓዘ ሰብ ክልእኹ ይኽእሉ እዮም።
•መሰኻኽር ብሽም ጉዳይኩም መጺኦም ምስክር ክህቡ ዝቐርቡ
•ናይ ቤት ፍርዲ ኣስተርጓሚ እንተድኣ ኣስተርጓሚ ክግበረልኩም ሓቲትኩም ኮይንኩም እቲ ዳኛ
ዝሓተኩም ዝኾነ ሕቶታትን ትህብዎ መልስን ከተርጉሙልኩም እዮም። እቶም ኣስተርጎምቲ ትህብዎ
መልሲ ብትኽኽል ከተርግሙ ይግባእ ምንታን ሆም ኦፊስ ትህብዎ ሓበሬታ ብሙሉኡ ንኽምዝግብዎ።
ኣስተርጎምቲ ትህብዎ ሓበሬታት ብጽኑዕ ስቱር መንገዲ ክሕዝዎ እዩ ዘለዎም። እንተድኣ ብዛዕባ ኣስተርጓሚ ዝኾነ
ዘተሓሳስብ ኩነታት ኣለኩም ኮይኑ ወይ ከኣ ሙሉእ ብሙሉእ ኣወጻጽኣ ቃላቶም ክትርድእዎም ዘይኸኣልኩም፡
ብቅልጡፍ ነቶም ጠበቓን ንናይ ኢሚግረሽን ዳኛን ብቑልጡፍ ክትሕብርዎም ይግባእ። ከምዚ ስለዝገበርኩም ከኣ ነቲ
ጉዳይኩም ብዝኾነ መገዲ ወይ ከኣ ነቲ ውጺኢት ናይ ጉዳይኩም ኣይትንክፎን እዩ።
ቤት ፍርዲ ክፍልታት ንሕዝቢ ክፍቲ ዝኾነ ቦታ እዩ፡ ምናልባት ካልኦት ሰባት ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ኮፍ ኢሎም
ክሰምእዑ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም።

4.ለ.5 ጉዳይኩም ንኻልእ መዓልቲ ንኽርአይ ክተሓላለፍን ከሎ
ወይ ብኣኹም ወይ ከኣ ብጠበቓ ነቲ ዝተዋህበኩም ቆጸራ ዕለት ክቕየረልኩም ን AIT (ኤ.ኣይ.ቲ) ኢመግረሽን
ቤት ፍርድኪ ክሓተልኩም ይከኣል እዩ። እዚ ግን ቅድሚ እቲ ቆጸራ ዕለት ምእኻሉ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ። እዚ
ሕቶ እዚ ከኣ ኣብቲ ጉዳይኩም ክቐርብ ከሎ ዘድሊ ነገራት ንምዝርራብ ዝግበር ካልእ መዓልቲ ቆጸራ ንኽግበር
ዝሕተተሉ እዩ። ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ጠበቓኹም ነቲ ዘድሊ መርትኦ ክሳእ ተዳልዉ ዚያዳ ጊዜ ንክወሃበኩም
እኹል ጊዜ ምንታን ክህልወኩም ትሃቱዎ ኢዩ ንምሳሌ (ናይ ጥዕና ጸብጻባት ወይ ከኣ ወረቃቕቲ ካብ ካልእ ዓዲ
ንኸተምጽኡ)።
ኣብቲ ጉዳይኩም ዝረኣየሉ መዓልቲ ተወሳኺ ምርመራታት ዘድልዮ ነጥቢ እንተ ድኣሊዩ፡ ወይ እቲ ዳኛ ወይ ሆም ኦፊስ
ንጉዳይኩም ሒዙ ዝቐርብ ጠበቓኹም እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ መዓልቲ ንኽቕየረልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
እንተድኣ ካብ መቦቆል ዓድኹም ከተምጽእዎ ትኽእሉ ወረቃቕቲ ንጉዳይኩም ክሕግዝ ዝኽእል ኣሎ ኾይኑ ብቑልጡፍ
ነቶም ጠበቓኹም ከተፍልጥዎም ይግባእ። ምናልባት ነዚ ወረቃቕቲ ክሳብ ካብ ዓድኹም ተምጽእዎ ክናዋሓልኩም
ክፍቀደልኩም ይኽእል ይኸውን እዩ እንተ ድኣ ነዚ ክትገብሩ ንዓኹም ወይ ከኣ ንቤተሰብኩም ኣብ ሓደጋ ከእትወም
ዘይኽእል ኮይኑ።
እንተ ድኣ እቲ ዳኛ ነዚ ተቐቢሉ ነቲ ጉዳይ ኣብ ካልእ መዓልቲ ክረእይ ተሰማሚዑ፡ ጉዳይኩም ዝረኣየሉ ካልእ ቆጸራ
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ምስተነጸግኩም እንታይ ከምዝስእብ
ክወሃበኩም ይኽእል። እዚ ከኣ ካብቲ ጉዳይኩም ክረኣየሉ ዝተገበረልኩም ቆጸራ ዕለት ጀሚሩ ልዕሊ 28 መዓልትታ
ኢዩ ክኽውን;ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት እንተተረኺቡ ጥራይ እዩ ካብኡ ንላዕሊ መዓልቲ ክዋሃሃበኩም ዝኽእል።
ምናልባት እቲ ዳኛ ተወሳኺ ጊዜ ክህብ እንተ ድኣ ዘየፍቀደ በቲ ዝተዋህበኩም ዕለት ኣብ ቤት ፍርዲ ክትርከቡ
ይግባእ። እንተ ድኣ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይተረኸብኩም ብዘይብኣኹም እቲ ጉዳኩም ክስማዕ እዩ ውሳኔ ከኣ ክውሰን
እዩ።

4.ለ.6 ኣብቲ ይግባይ ዝበልኩምሉ ጉዳይኩም ዝረኣየሉ ጊዜ
ዳኛ ንዝሓተኩም ሕቶታት ብዝተኻእለኩም ምሉእ ሓበሬታ ዘልዎ መልሲ ክትህቡ ክትፍትኑ ይግባእ። እቲ ዳኛ፡ ምስ
ጠበቓኹምን ምስ ሆም እፊስ ተወከልቲ፡;እቲ ሕጊ ነቲ ጉዳይኩም ብኸመይ መገዲ ከምዝምልከቶ ክዘራረቡ ይኽእሉ
እዮም።
ምናልባት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመኩም ዝተፈላለየ ጸገማት ክትዛረቡ ዘይትደልዩ ክትኮኑ ትኽእሉ፡ ብሕልፊ ውልቃዊ
ወይ ከኣ ከቢድ ዝኾነ ዘጋጠመኹም ነገራት; እንተኾነ ግና መብዛሕትኡ ጊዜ ክትዛረቡሉ ከቢድ ዝኾነ ዘሕለፍኩሞ
ነገራት ነቲ ጉዳይኩም ኣገዳሲ ጭብጢ ዝገልጽ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ እቲ ክትህብዎ ትኽእሉ ሓበሬታት ነቲ ዳኛ
ጉዳይኩም ንኽውስኖን ንምንታይ ዑቕባ ትሓቱ ከምዘለኹም ዚያዳ ንኽርድኦ ክሕዞ ዝኽእል ።
ንምንታይ ኣብዚ ዓዲ ዑቕባ ትሓቱ ከምዘለኹም፡ ሓቂ ክትዛረቡን ብዝተኻእለኩም መጠን ዘሎ ሓበሬታ ዝርዝር
ክትህቡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
ጉዳይኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ተራእዩ ምስተወድእ እቲ ዳኛ ዝህቦ ውሳኔ ሽዑን ሽዑን ኣይወሃበኩምን እዩ። እቲ ዳኛ ኩሉ
እቲ ዘሎ ወረቃቕቲ ብዛዕባ ጉዳይኩም ምስኡ ወሲዱ መሊሱ ኣንቢቡን መርሚሩን እዩ ውሳኔ ዝውስን። ብድሕሪኡ እቲ
ዳኛ ዝወሰኖ ውሳኔ ብደብዳቤ ክለኣኸልኩም እዩ።
እቲ ዳኛ ጉዳይኩም ብዛዕባ ዝሓተትኩሞ ዑቕባ ክውስኖ ከሎ ’ረፊዩጂ ኮንቨንሽን’ን (ናይ ስደተኛታት ውዕል) ናይ
’ኢሮፕያን ኮንቨንሽን ኦፍ ሁማን ራይት’ (ናይ ኢሮፓ ስምምዕ ውዕል መግለጺ) መሰረት፡ ነቲ ውልቃዊ ኩነታትኩም
ብዛዕባ ጉዳይኩም ዝምልከት ብምምዛን ኢዩ። ዳኛ ኣብ ብሪጣኒያ ከጽንሓኩም ዘኽእል ምኽያት እንተ ድኣ ኣለኩም
ኮይኑ ክምርምሮዎ እዮም።
እቲ ዳኛ ናይ ጉዳይኩም ውሳኔ ምስ ወሰነ፡ ናባኹምን ናብ ጠበቓኹምን ናብ ወኪል ናይ ሆም ኦፊስ ደብዳቤ
ክሰደልኩም እዩ። እቲ ዳኛ እንተዳኣ ኣብዚ ዓዲ ከጽንሓኩም ዘኽእል ምኽንያት ኣለኩም ኮይኑ ናይ እዚ ዓዲ መንበሪ
ፍቓድ ክወሃበኩም ክውስነልኩም እዩ። ንሱ/ንሳ ወይ ነቲ ይግባይ ዝበልኩሞ ጉዳይኩም ክቕበልዎ እዮም ወይ ከኣ ነቲ
ጉዳይ ክነጽግዎ እዮም። እቲ ዝወሃበኩም ውሳኔ ዝተወሰነሉ ምኽንያት መግለጺ ጽሑፍውን ከወሃበኩም እዩ።

4.ለ.7 ድሕሪ ‘ቲ ውሳኔ ምስ ተወሰነልኩም
ኣብ ሓድ ሓደ ጉድያት ነቲ ዝተዋህበኩሞ ውሳኔ እንተ ድኣ ዘይተቐበልኩሞ ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ወኪል ናይ ሆም
ኦፊስ ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። እንተ ድኣ ኣብ ብሪጣኒያ ውሽጢ ኮይንኩም ዘለኹም ኣብ ውሽጢ 10
መዓልቲ ይግባይ ክበሃል ይግባእ፡ እንተ ድኣ ኣብ መጽንሒ ቦታ (ቤት ማእሰርቲ) ኣለኹም ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ
5 መዓልቲ ይግባይ ትብሉ። እንተ ድኣ ካብ ብሪጣኒያ ወጻኢ ኮይንኩም ከኣ 28 መዓልቲ ይግባይ ክትብሉ ዕድል
ይወሃበኩም። ይግባ ክትብሉ ፍቓድ ክወሃበኩም መመልከቲ ናብ ‘ኣሳይለም ኢሚግረሽን ትራይቢዩናል’ (ዑቕባ
ኢሚግረሽን ቤት ፍርዲ) ‘ኣፐር ትራይብዩናል’ (ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ )ኢኹም ተቕርብዎ ኣብዚ ጊዜ ነቲ ዝቐርብ
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ይግባይ ወይ ብኣኹም ወይ ከኣ ብሆም ኦፊስ ዳኛ ውሳኔ ክዋሃብ ከሎ ዝተጋገዮ ናይ ሕጊ ነጥቢ እንተ ድኣ ኣሎ ጥራይ
እዩ ይግባይ ክበሃል ክፍቀድ ዝኽል።
ኣብ ብሪጣኒያ እንተ ድኣ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ብኣፐር ትራይቢዩናል (ኢምግረስን ኤንድ ኣሳይለም ቸይምበር) ላዕለዋይ
ቤት ፍርዲ ናይ ኢምግረሽን ንዑቕባ ዝርእዮ፡
•ጉዳያት እቲ ይግባይ ብ(ቀደማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ)ዝተፈረዱ ጉዳያት ስደትን ዑቕባን ዜግነትን
•ሓድ ሓደ ዳኛ ክፈርዶዎ ዝኽእሉ ናይ(ኢሚግረሽን)
ኣብ (ስኮትላንድ) እቲ ጉዳይኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ክካየድ ይኸል እዩ።
ኣብ (ኖርዘርን ኣይርላንድ) እዚ ጉዳይ እዚ ዝረኣዮ ብቤት ፍርዲ ኣካል (ክዊንስ ቤንች ዲቪዥን) ዝበሃል ቤት
ፍርዲ ክፍሊ እዩ።
ጠበቓኹም ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ዚያዳ ሓበሬታ ክህብኹም ይኽእሉ እዮ።
ጉዳይኩም ንኽትከራኸሩ ይግባይ ክትብሉ ትኽእልሉ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እዚ
ምኽሪ ንኽትረኹም ምስ እቶም ጠበቓኹም ተዘራረቡ ኢኹም።
ጠበቓ ንኽትረኽቡ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም ብኽበትኩም ምስ እዚእን ዝስዕቡ ትካላት ተራኸቡ፡ ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩ.ከይ 0808 8000 644
www.asylumhelpuk.org
ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ ንሕና ብዛዕባ ጉዳይኩም ዝምልከት ዝኾነ ዓይንት ሓገዝ ክንህበኩም ኣይንኽእልን ኢና

4.ለ.8 ይግባይ ምስበልኩ ኸ እንታይ እዩ ዝስእብ?
እንተ ድኣ እቲ ይግባይ ዝበልኩሞ ውጽኢት ናይ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ መልሲ ተቐቢሎምኹም ኮይኖም፡ ከምኡውን
እቶም ሆም ኦፊስ ከኣ ነቲ ዝተወሰነ ውሳኔ ይግባይ ዘይበልዎ፡ ብድሕሪኡ ደብዳቤ ካብ ሆም ኦፊስ ኣብ ብሪጣኒያ
ክትነብሩ ፍቓድ ከምዝተዋህበኩም ዝገለጽ ክስደደልኩም እዩ። (ብኽብረትኩም መግልጺ ድሕሪ እቲ ይግባይ
ዝበልኩሞ እንተድኣ ተቐቢሎምኹም ዝብል ጽሑፍ ኣንብብዎ)
እንደገና ይግባይ ምባል - ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ሆም ኦፊስ እንተድኣ እቲ ዝተዋህበ ውሳኔ ይግባይ ኢልኩሞ፡ ይግባይ
ክትብሉ እንተ ድኣ ተቀቢሎምኹም፡ እቲ ቤት ፍርዲ ይግባይ ዝግበረሉ ዕለት ከዳልወልኩም እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ካልእ
ውሳኔ ክሳብ ዝውስን ኣሳይለም ሲከርስ (ከም ዑቕባ ሓተቲ) ኮይንኩም ክትነብሩ ትቕጽሉ። ሓንሳብ እቲ ጉዳይኩም
ምስ ዝተሰምእ ከኣ ወይ እቲ ይግባይ ክፍቀድዩ ወይ ከኣ ክስረዝ እዩ።
እንደገና ይግባይ ክትብሉ ኣይፍቀድን - ድሕሪ እቲ ቤት ፍርዲ ዝህቦ ውሳኔ፡ ካልኣይ ጊዜ ይግባይ ክትብልሉ ትኽእሉ
መካትዒ ነጥቢ ስዘየለ; ወይ ከኣ ይግባይ ኢልኩም ስለዘይተቐበልኹም፡ ተመሊስኩም ነቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ይግባይ
ክትብሉ ስለዘይትኽእሉ ኣፒል ራይትስ ኤግዞስተድ (ARE)ይግባይ ትብልሉ መሰል ተወዲኡ። እዚ ማለት ከኣ ዑቕባ
ሓተቲ ምዃንኩም ኣብዚ የቋርጽ፡ ብኽንያቱ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ስለዘይተቐበሉኹም።
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ምስተነጸግኩም እንታይ ከምዝስእብ
እንተ ድኣ ካልእ ይግባይ ትብልዎ ዝተረፈ ዘይብልኩም ኮይንኩም ሆም ኦፊስ ካብዚ ዓዲ ክትወጽኡ እዩ ዝጽበየኩም።
እቲ ሆም ኦፊስ ካብዚ ዓዲ ክትወጹ ዝጽበየኩም እንተድኣ፡•ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ዘይተቐበሉኹም መጻኒሒ መንበሪ ፍቓድ ከኣ ዘይሃበኩም፡
•ኣብቲ ይግባይ ዝበልኩሞ ጉዳይ ክውዳእን ከሎ እንተድኣ ናብዚ ዓዲ መጺእኩም፡ ወይ ከኣ
•እቲ ዑቕባ ክትሓቱ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ሰሪዝኩሞ።

4.ለ.9 እንተዳኣ ካብ ብሪጣኒያ ባዕለይ ወጺኤ ክኸይድ መሪጸ ኸ?
እንተ ድኣ ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ወሲንኩም ክሕግዘኩም ዝኽእል ክልተ ምርጫታት ኣለኩም ፡
1) መመልከቲ ናይ ኣሲስትድ ቮልንተሪ ሪተርን (ኤ.ቪ.ኣር) (AVR)
ብድሌትኩም ክትምለሱ ሓገዝ እንተደኣ ትደልዩ ኾይንኩም ዚያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ
ንኽትረኽቡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተወከሱ፡
www.gov.uk/return-home-voluntarily
ብድልየት ናይ ምምላስ ክፍሊ ሃገዝ: 0300 004 0202
2) ወይ ከኣ ባዕልኹም መጎዓዓዚ ዘድልየኩም ነገራት ክተዳልዉ ትኽእሉ። ቅድሚ ናይ መጎዓዚ
ቴኬት ምግዛእኹም ምስ ሆም ኦፊስ ኣቐዲምኩም ክትራኸቡ ይግባእ ምንታን ዘድልየኩም ፓስፖርት፡
መንቀሳቐሲ ፍቓድን ካልእ ዘድልየኩም ወረቃቕቲ ቅድሚ ምኻድኩም ከዳልውልኩም።

4.ለ.10 AVR (ኤ.ቪ.ኣር.) እንታይ ማለት እዩ?
ኣሲስትድ ቮለንትሪ ሪተርን (AVR)(አ.ቪ.ኣር)፡ብድሌትኩም ንሃገርኩም ክትምለሱ ምስወሰንኩም ሆም ኦፊስ
ናብ ሃገርኩም ተመሊስኩም ንኽትከዱ ክሕጉዙኹም ይኽእሉ ወይ ከኣ እንተዳኣ ናብ ካልእ ሃገር ክትከዱ ፍቓድ
አለኩም ኮይኑ ናብኡ ንኽትከዱ ክህግዙኹም ይኽእሉ እዮም ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተዳኣ
ደሊኹም ብኽብረትኩም ናብዚ ዝስዕብ መረበብ ሃበሬታ ተወከሱ።
www.gov.uk/return-home-voluntarily
ብድልየት ናይ ምምላስ ክፍሊ ሃገዝ: 0300 004 0202

4.ለ.11 እንተዳኣ ኣብ ቤተሰበይ ሕፃናት ኣለው ኾይኖም ከ?
እንተደኣ ኩሉኹም ሓደ ቤተሰብ ኾይንኩም ካብዚ ኣዲ ክትወጹ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም። ሆም ኦፊስ ምሳኹምን
ምስ ቤተሰብኩም ዘለኩም ምርጫ ንምዝዝራብ ብሓባር ምሳኹም ክሰርሕ እዩ። ነዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ
ምርጫታት ክርእዩልኩም እዮም፡
ኣሲስተድ ቮለንትሪ ሪተርን ብድልየትኩም ተሓጊዝኩም ናብ ሃገርኩም ምምላስ
ተወሳኺ ሓበረታ እንተደኣ ደሊኹም ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተወከሱ።
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www.gov.uk/return-home-voluntarily
ብድልየት ናይ ምምላስ ክፍሊ ሃገዝ: 0300 004 0202
እንተዳኣ ክትምለሱ ኣለኩም ኾይኑ
እንተዳኣ ካብ ብሪጣንያ ብድልየት ክትወጽኡ ዘይመረጽኹም ሆም ኦፊስ ብደብዳቤ ጺሂፎም ንሃገርኩም ክትምለሱ
ከምዘለኩም ክህብሩኹም ኢዮም። ናኣኹምን ንኣባላት ቤተሰብኩም ንኽትቀራረቡ ናይ ክልተ ሶሙን ግዜ ክሁቡኹም
ኢዮም። ባእልኹም ናይ መምለሲ መገዲ ንከተዳልዉ ምርጫ ክህቡኹም ኢዮም።
ምምላስ ዝተረጋገጸ
ዝተረጋገዘ ምምላስ ንክትምለሱ ኩሉ ካልእ መገድታት ተፈቲኑ እንተደኣ ዘይተሳለጠ; ዘለኩም ኣማራጺ መገዲ እዩ።
እንተ ድኣ ጉዳይኩም ናብ ዝተረጋገጸ ምምላስ ክካየድ ተወሲኑ፡ ኩነታትኩም ብፍሉይ ናይ ቤተሰብ ንሃገሮም ዝምለስሉ
ክፍሊ ጉጅለ ክምርመር እዩ። እቶም ጉጅለ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ሕልዮት ናይ ቆልዑት ዝተረጋገጸሉ መገዲ መሪጾም
ክውስኑ እዮም።
ሆም ኦፊስ ንቤተሰብ ዝኸውን ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማርኩም መጻንሒ መንበሪ ቦታ ኣለዎም። እዚ ከኣ ሴዳርስ ተባሂሉ
ይጽዋዕ ኣብ ጥቓ ጋትዊክ ኣይርፖርት እዩ ዝርከብ። እቶም ናይ ቤተሰብ ምምላስ ዝውስኑ ጉጅለ ምናልባት ኩሉ ካልእ
ዘሎ ምርጫጫት ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ነዚ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም።

4.ለ.12 እንተ ድኣ ክምለስ ዘይደለኹ ኸ እንታይ ይኸውን?
እንተ ድኣ እቲ ንኽትምለሱ ዘሎ ኣገልግሎት ክጥቀምሉ ዘይደሎኹም ወይ ከኣ ካብ ብሪጣኒያ ንኽትወጹ ዘድልየኹም
ምቅርራብ ዘይገበርኩም፡ ሆም ኦፊስ ክትወጹ ዘገድደኩም ስጉምትታት ክወስድ እዩ። እዚ ማለት ከኣ ናብ ሃገርኩም
ንኽመልስኹም ከገድደኩም እዩ ማለት እዩ።
እንተ ድኣ ሆም ኦፊስ ካብ ብሪጣንያ ከውጽኣኩም ኾይኑ ጉዳይኩም ካብ ናይ ሆም ኦፊስ ዩ.ከይ ቪዛን ኢሚግረሽን
ክፍሊ ናብ ሆም ኦፊስ ናይ ኢሚግረሽን ሕጊ ኣስፈጻማይ ክፍሊ የመሓላልፎ።
ኢሚግረሽን ሕጊ ኣስፈጻማይ ክፍሊ ብጽሑፍ መጠንቀቕታ ካብ ብሪጣኒያ ከውጸኣኩም መደብ ከምዘለዎ ክሕብረኩም
ኢዩ; ብዛዕባ እዚ ውሳኔ እዚ ከኣ መሰል ናይ ይግባይ እንተ ድኣ ኣሎ ኾይኑ ከፍልጠኩም ኢዩ። ብሓይሊ እንተ ድኣ
እቲ ይግባ ትብልሉ ኩነታትኩም ኩሉ ተወዲኡ እሞ ከኣ ወለሓንቲ ሕጋዊ ዝኾነ ምንበሪ ፍቓድ ኣብዚ ኣዲ ክትነብሩ
ዘይብልኩም ኮይኑ፡ ብሓይሊ ካብ ብሪጣንያ ብሕጋዊ ዝኾነ ክወጽኡኹም ክግደዱ ኢዮም። እዚ ማለት ከኣ ምናልባት
ተኣሲርኩም ኣብ ዕጽው መጽንሒ ቦታ ክሳብ ዓድኹም ትምለሱ ክትጸንሑ ክግበር ይኽእል። ወይ ከኣ ናይ ኢሚግሬሽን
ሕጊ ኣስፈጻማይ ክሳብ ንኽትጎዓዙ ዘድልየኩም ነገራት ዘዳልወኩም በብጊዜኡ ከከይድኩም ትፍርምሉ ቦታ ኣዳልዮም
ክገድፉኹም እዮም። ሆም ኦፊስውን ምናልባት መጎዓዓዚ ዘድልየኩም ነገራት ክሳብ ዘዳልዉልኩም ኣብ ዕጽው ቦታ
ብዘይመጠንቀቕታ ከጽንሕኹም ይኽእሉ እዮም።

4.ለ.13 ኣብ ዕጽው ቦታ ክትጸንሑ ዘኽእል ኩነታት
ሆም ኦፊስ ኣብ ዕጹው ቦታ ክትጸንሑ ቅድሚ ምውሳኖም ከኣ እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ኩነታት ይሪኡ።
እዚኤን ከኣ
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ምስተነጸግኩም እንታይ ከምዝስእብ
•ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኢሚግረሽን ታሪኹም
•ዝመጻእኹምሉ ዓዲ
•እቲ ምስ ጊዚያዊ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበኩም መምሪሕታት (ከከይድኩም ክትፍርምሉ
ዝተበደበልኩም ቦታ ብ ናይ IS96 (ኣይ.ኤስ96) ብጉቡእ እንተደኣ ፈጺምኩሞ)
•እንተ ድኣ ኣብ ደገ ገዲፎምኹም ናይ ምህዳምኩም ዘሎ ዕድል

4.ለ.14 እንተ ድኣ ሕጂ ውን ናብ ሃገረይ ክምለስ ሓደገኛ እዩ ኤለ ዝሓስብ
እንተኾይነ ኸ?
በቲ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ጉዳይኩም እንተ ድኣ ከይተዓወኩም ተሪፍኩም፡ ናይ ሕጊ ምኽሪ ክትረኽቡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ
እዩ፡ ካልእ ብዛዕባ ጉዳይኩም ክትከራኸርሉ ትኽእልሉ ምርጫ እንተ ድኣ ኣልዩኩም ኮይኑ ክረኣየልኩም ምንታን።
ነቶም ናይ ሕጊ ኣማኻርቲ ብዛዕባ እዚ ክትሓትዎም ኣለኩም። ነቲ ጉድይኩም ክዓጽውዎን ከለው ኩሉ እቲ ዘለኩም
ምርጫታት ክገልጽልኩም ይግባእ።
ምናልብታ ሓድሽ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ናብ ሆም ኦፊስ ከተቕርቡ ትኽልእሉ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ
ንኽትገብሩ ንኽፍቀደኩም ከኣ ሓድሽ መረትኦታት ንሆም ኦፊስ ክትህብዎም ትኽእሉ ክህልወኩም ይግባእ። እንተ
ድኣ እቲ ተቕርብዎ ሓድሽ መረትኦታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብኩሞ ጭብጥታት ፍሉይ ኮይኑ ሓድሽ ናይ ዑቕባ
መመልከቲ ከተቕርቡ ክፍቀደልኩም ይኽእል። እቲ ተቕርብዎ ሓድሽ መረትኦ ፍሉይ ክገብሮ ዝኽእል እንተዳኣ እቲ
ትሕዝቶ፡(i) ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግምት ዘይኣተወ ሓድሽ መረትኦ ከምኡውን
(ii)ኩሉ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝቐረበ መረትኦታት ኣብ ግምት ብምእታው፡
ዝእመን ወይ ከኣ ከእውተኩም ዝኽእል ዕድል እንተደኣልዩዎ ብዛዕባ ናይ ቅድሚ
ሕጂ ዘይተዓወትኩሞ ኩነታት ብዘየገድስ ክረኣየልኩም ይኽእል እዩ።

4.ለ.15 እቲ ዝወሃበኒ ሓገዝ እንታይ ክኸውን እዩ እንተ ድኣ ዑቕባ ዝሓተትክዎ
ከይተዓወትኩ ተሪፈ?
እንተ ድኣ ዑቕባ ዝሓተትኩሞ ዘይተቐበልኹም፡ እሞ ኸኣ ቆልዑት ዕድምኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ እንተ ድኣ
ዘይብልኩም፡ ኣፒል ራይትስ ኤግዞውስትድ (ARE)(ይግባይ ትብልሉ መንገዲ እንተድኣ ተወዲኡ)፡ ወይ ከኣ እቲ
ዑቕባ ትብልዎ ጉዳይ ከተርቋርጽዎ እንተ ድኣ ደሊኹም፡ ጉዳይኩም ተወሲኑ ምስ ተወድእ ዝወሃበኩም ሓገዝ ድሕሪ
21 መዓልትታት ክቋረጽ እዩ። ደብዳቤ ካብ ሆም ኦፊስ ክስደደልኩም እዩም፡ እንተድኣ እቲ ትነብርሉ ቦታ ብሆም
ኦፊስ ዝተዋህበ ኾይኑ ናይ 7 መዓልቲ መጠንቀቅታ ካብቲ ትነብርሉ ቦታ ክትወጽኡ ክትሕተቱ ኢኹም።
እንተ ድኣ ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዝኾኑ ኣብ ትሕቴኹም ተኣልዮም ዝነብሩ ቆልዑት ኣለውኹም ኮይኖም ናይ ሆም
ኦፊስ ሓገዝኩም ክቕጽል እዩ ክሳብ ንስኹምን ቤተሰብኩምን ብድሌትኩም ናብ ሃገርኩም ትምለሱ ወይ ከኣ ካብዚ
ኣዲ ክሳብ ዘውጽኡኹም ወይ ከኣ እቶም ኣብ ትሕተኹም ትኣልዮም ዝነብሩ ዕድሚኦም 18 ክሳእ ዝመልኡ።
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4.ለ.16 ክፍሊ 4 ሓገዝ
ናይ ሓጺር ጊዜ ሓገዝ እንተ ድኣ ዘቕረብክሞ መመልከቲ ከይተዓወትኩም ተሪፍኩም።
እቲ ዝወሃበኩም ሓገዝ እንተ ድኣ ተቋሪጹ፡ ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ክሳብ ትዳለው፡ እቲ ዝወሃበኩም ሓገዝ ንሓጺር
ጊዜ ክቅጽል ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ‘ሴክሽን 4 ሓገዝ’’ክፍሊ 4 ሓገዝ’ ተባሂሉ ይጽዋዕ፡ ምኽንያቱ በቲ ናይ
ኢሚግረሽንን ዑቕባን ሕጊ 1999 ዝወጸ መሰረት ስለዝወሃብ። ክፍሊ 4 ሓገዝ ነቶም ዑቕባ ሓቲቶም ዘይተቀበልዎም
ዝወሃብ ሓገዝ እዩ። ክፍሊ 4 ሓገዝ ዝወሃብ ሓገዝ ካብቲ ዑቕባ ሓቲትኩም ዝጅመረልኩም ሓገዝ (ሰክሽን 95
ሓገዝ) ክፍሊ 95 ሓገዝ ዝተፈለየ እዩ፡ በዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ምኽንያት፡
•ናይ ጥረ ገንዘብ ሓገዝ ኣይወሃብን እዩ ሓገዝ ብናይ መኽፈሊ ካርድ እዩ ዝወሃብ። እዚ
ከኣ ’ኣዙር ካርድ’ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ከኣ ኣብ ብሪጣኒያ ኣብ ዝተወሰና ደዃኩን ጥራይ
ኢኹም ክጥቀምሉ ትኽእሉ - Tesco(ተስኮ)፡ Sainsbury(ሰይንስበሪ)፡ The CoOperative(ዘ ኮኦፐረቲቭ)፡ Morrisons (ሞሪሶንስ)፡ Peacocks(ፒኮክስ)፡ Early
Learning Centre(አርሊ ለርኒን ሰንተር)፡ Asda(ኣስዳ)፡ Mothercare(ማዘር ኬር)
The Red Cross(ዘ ሬድ ክሮስ) ን The Salvation Army (ዘ ሳልቨሽን ኣርሚ)
ናይ ክፍሊ 4 ሓገዝ ንክተኽቡ ጽኑዕ ዝኾነ ዘድሊ ነገራት ከተማልኡ ይግባእ። ኣብዘን ታሕቲ ዘለዋ ነገራት ከተማልኡን
ጽጉማት ክትኾኑ ኣለኩም፡
1) ካብ ብሪጣኒያ ክትወጹኡ እቲ ኣድላይ ዝኾነ ስጉምትታት ትወስዱ ክትኾኑ
ኣለኩም ወይ ከኣ ንኽትወጹኡ ትዳለዉ ዘለኹም ክትኾኑ ኣለኩም፡ ወይ ከኣ
2) እንተ ድኣ ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ኣባል ቤተሰብኩም ብናይ ኣካላታዊ ስንኩልነት (ዕንቅፋት) ምኽንያት
ወይ ከኣ ብኻልእ ናይ ጥዕና ምኽንያታት፡ ካብ ብሪጣኒያ ክትወጽኡ ዘይትኽእሉ እንተደኣ ኾይንኩም ወይ ከኣ
3) ካብ ብሪጣንያ ክትወጽኡ ዘይኸኣልኩምሉ ምኽንያት ብናይ ናይ ቤት ጽህፈት ክፍሊ መንግስቲ
ሪኢቶ መምለሲ ዝኸውን ወለሓኒት መገዲ የለን ኢሉ ዝኣምን እንተ ድኣ ኮይኑ፡ ወይ ከኣ
4) ናይ ዑቕባ ጉዳይኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ክረኣየልኩም ምልክታ ኣቕሪብኩም እቲ
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከኣ ክትካትዑ ፍቓድ እንተ ድኣ ሂብኩም ኮይኑ። ወይ ከኣ
5) በቲ ናይ ሰብኣዊ ደሕንነት ሕጊ ኣብ 1998 ዝወጸ መሰረት መንበሪ ገዛ ክወሃበኩም ።
1. ኩሉ ቅቡል ዝኾነ ስጉምትታት
ናይ ክፍሊ 4 ሓገዝ ክትረኽቡ ፍቓድ ንኽወሃብኩም፡ ካብ ብሪጣኒያ ክትወጹ እቲ ዘድሊ ስጉምትታት ከምትወስዱ
ዘለኹም ከተርእዩ ኣለኩም። ሆም ኦፊስ እንተ ድኣ እቲ ዘድሊ ዘለኩም ኩሉ ምርጫታት ኣይትጥቀሙን ኢኹም
ዘለኹም ኢሉ ዘኣምን ኮይኑ ሓገዝ ክነጽገኩም ይኽእል እዩ ። ዝኾነ ትወስድዎ ስጉምቲታት ‘ብቑዕ’ ድዩ ኣይኮነን
ከኣ ከከምኩነታትኩም እዩ ዝውስኖ። መብዛሕትኡ ጊዜ ምስ ሆም ኦፊስ ተራኺብኩም መመልከቲ ናይ ብድሌትኩም
ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ከተቅርቡ ኣለኩም። ምስ ናይ ሃገርኩም ኤምባሲ ተራኺብኩምውን ናይ ሕጹጽ ፓስፖርት
(ኣድላይ እንተ ድኣ ኮይኑ)ከተዳልዉ ኣለኩም።
ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርቡ ብቑዕ ምኽንያት ኣለኒ ኢልኩም ትኣምኑ እንተ ድኣ ኮይንኩም፡ ናይ
ሕጊ ምኽሪ ክትረኽቡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ዝኾነ መመልከቲ ብዛዕባ ብድሌትኩም ንሃገርኩም ምምላስ ተቕርብዎ
ነቲ ሓድሽ ናይ ዑቕባ ተቅርብዎ መመልከቲ ክጸልዎ ይኽእል እዩ።
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ምስተነጸግኩም እንታይ ከምዝስእብ
2. ንኽትጎዓዙ ናይ ኣካላዊ ዕንቅፋት ወይ ከእ ናይ ጥዕና ጸገም
ብዚ ምኽንያት እዚ ፍቓድ ንክወሃበኩም ብጥዕና ምኽንያት ጉዕዞ ክትጎዓዙ ዘይትኽእሉ ክትኮኑ ኣለኩም። ንሆም ኦፊስ
ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ኣባል ቤተሰብኩም ብናይ ኣካላዊ ጥዕና ምኽንያት ወይ ከኣ ስነ ኣእምራዊ ምኽንያት ክትጎዓዙ
ዘይትኽእሉ ምዃንኩም መርዖ ከተቅርቡ ኣለኩም።ኣብ ብሪጣኒያ፡ ናይ ጥዕና ሕክምና ይወሃበኩም ከምዘሎ ምንጋርን
ወይ ከኣ ሓኪምኩም ዝህቦ ሪኢቶ ክትጎዓዙ ኣይትኽእሉን ዝብል እንተ ድኣ ኮይኑ እዚእን ጥራይ ብቑዕ መርትዖታት
ኣይኮኑን። ብቑእ ናይ ጥዕና ጸገም ወይ ንስኹም ወይ ከኣ ቤተሰብኩም ክትጎዓዙ ዘየብቅኣኩም ክህልው ኣለዎ።
ዘድሊ መርትዖ ‘ኣካላታዊ ዕንቅፋት ንክትጎዓዙ ዝዕግተኩም’
•ብጹሑፍ ዝቐርብ ወረቃቕቲ ካብ ሓኪም ዝርዝር ንምንታይ ክትጎዓዙ ከምዘይትኽእሉ ዝገልጽ፡ ምኽንያት
መግለጽን፡ ንኽንደይ ዘኣክል እቲ ናይ ጥዕናኹም ኩነታት በዚ ዘለዎ ክጸንሕ ክምዝኽእል ዝገልጽ ክቐርብ ኣለዎ።
•ንሓኪምኩም ብዛዕባ ‘ክፍሊ 4 ናይ ጥዕና ኩነታትኩም መግለጺ’ ክመልኣልኩም ክትሓቱ ይግባኣኩም።
እዚ ፎርም እዚ ከኣ ካብ መርበብ ሃበሬታ Gov.uk ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፡ ወይ ከኣ ንኣሳይለም
ሄልፕ ብቴሌፎን 0808 8000 644 እንተደኣ ደዊልኩም ናይቲ ፎርም ቅዳህ ክሰዱልኩም ይኽእሉ።
ጥንሲን ንኽትጎዓዙ ዝጽግመኩም ናይ ኣካላታዊ ዕንቅፋት
ደቅንስቶዮ ክሓርሳሉ ኣብ ዝቃረባሉ እዋን፡ (ቅድሚ ምሕረሰን 6 ሰሙን ክተርፈን ከሎ ወይ ከኣ ቅድሚኡ እንተ ድኣ
ኣብ ጊዜ ጥንሲ ዝተሓላለኸ ናይ ጥዕና ጸገም ኣለወን ኮይኑ) ወይ ከኣ ሕጻን ቆልዓ ዕድሚኦም ትሕቲ 6 ሰሙን ዘለወን
ብናይ ሆም ኦፊስት ሕጊ ብዝኾነ ንኽጎዓዛ ኣይክእላን እየን ኢዩ ዝብል።
መመልከቲ ተቅርባሉ ከኣ 6 ሰሙን ቅድሚ ምህራስ እንተ ድኣ ኮይንክን; ጥንሲ ከምዘለኪ ዘርኢ መርትዖ ካብ
ሕክምና ዝወሃብ፡ ናይ ኣደነት ወረቐት ምስክር፡ ልደት ምስክር ወረቀትን፡ ናይ ሕክምና መረጋገጺ የድልይ።
3. ሃገርኩም ክትምለስሉ ትኽእሉሉ ወለሓንቲ መገዲ እንተ ድኣ ዘየለ ኮይኑ
እዚ ከኣ ነቶም ውልቀሰባት ካብ ብሪጣኒያ ክወጹኡ ዘይኽእሉ፡ ብምኽንያት ሪኢቶ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ንሃገሮም
ንኽምለሱ ዝኽእሉሉ ወልሓንቲ መገዲ የለን ተባሂሉ ዝተረጋገጸ እንተ ድኣ ኮይኑ እዩ።
4.ጉዳይኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ክረኣየልኩም መመልከቲ ምቕራብ
በቲ ዑቕባ ዝሓተትኩም ዝተዋህበኩም መልሲ ምኽንያት እንተ ድኣ ኩዳይኩም ኣብ ቤት ፍርዲ
ክረኣየልኩምጠበቓኹም መመልከቲ ኣቕሪብልኩም፡ መጀመርታ ፍቓድ ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክቕጽል ክወሃበኩም
ኣለዎ። ልክዕ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ምስ ሃበኩም ክፍሊ 4 ሓገዝ ክወሃበኩም ክጅመረልኩም እዩ። ኣብ
ስኮትላንድ እንተድኣ ትነብሩ ኮይንኩም እቲ መመልከቲኹም ከኣ ናብ ቤት ፍርዲ እንተድኣ ኣቕሪብክሞ ኮይንኩም
እቲ መመልከቲኹም በዚ ዓንቀጽ ሕጊ መሰረት ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ዘድሊ መርትዖ መመልከቲ ቤት ፍርዲ ጉዳይኩም ክረኣየልኩም ከምዝሓተትኩም ዘርኢ።
ደብዳቤ ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተላእከ ጉዳይኩም ክረኣየልኩም ከምዝተፈቕደልኩም ዘርኢ። እቲ ዘቕረብክሞ
መመልከቲ ከምዘቕረብክሞ ዘረጋግጽ ኣብ (ስኮትላንድ) ከተቕርቡ ይግባእ።
5. ሰብኣዊ ደሕንነት መሰል ምጥሓስ
እንተ ድኣ እቲ ዝወሃበኩም ሓገዝ ብምቋራጽ ሰብኣዊ መሰልኩም ዝትንክፎ ከይኑ፡ ሆም ኦፊስ ሓገዝ ዝወሃበኩም
ከቋርጸልኩም ኣይክእልን እዩ።
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ዋላ እክዋ ጽጉም ምዃን ንናይ ወድ ሰብ ሰብኣዊ መሰል ይትንክፎ ይኹን እንበር፡ ሓደ ሰብ ናይ ዑቕባ መመልከቲ
ዝተነጽገ፡ ካብ ብሪጣኒያ ንኽወጽእ ወለሓንቲ ስጉምትታት ዘይወስድ እንተ ድኣ ኮይኑ ወለሓንቲ ሓገዝ ክወሃቦ
ኣይክእልን እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእለሉ ምኽንያት ከኣ፡ ቤት ፍርዲ ሓደ ሰብ ንነፍስወከፍ ባእሉ እንተደኣ ጽጉም
ጌሩ ሓገዝ ንክዋሃቦ መሰል የብሉን ኢሉ ስለዝወሰንልኩም ኢዩ። እንተ ድኣ ሓገዝ ከይተዋሃበኩም ብምትራፉ ን ናይ
ኣውሮፓ ሰብኣዊ መሰል ውዕሊ ዝትንክፎ እንተ ድኣ ኮይኑ ሆም ኦፊስ ሓገዝ ክህበኩም ኣለዎ።
ንኣብነት እንተ ድኣ ሓድሽ መመልከቲ ናይ ዑቕባ እንተ ድኣ ኣቕሪብኩም ኮይንኩም፡ እሞ ኸኣ ብዛዕብኡ ገና
መልሲ እንተ ድኣ ዘይተዋህበኩም ኮይኑ ገና፡ በዚ ክፍሊ እዚ መሰረት ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን
እንተ ድኣ ቤት ፍርዲ ጉዳይኩም ክሪእይልኩም መመልከቲ ኣቕሪብኩም ግና እቲ ቤት ፍርዲ ገና ይግባይ ክትብሉ
ዝተቐበሎን ዘይተቐበሎን መልሲ እንተ ድኣ ዘይሃበኩም ሓገዝ ክወሃበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ልዕሊኡውን እንተ ድኣ ሓገዝ ንገለኹም ስለዘይተፈቐደ ኣባል ቤተሰብኩም ካባኹም ክፍለ ተገዲዱ; ሓገዝ
ክዋሃበኩም ይኽእል ። እንተ ድኣ ንሆም ኦፊስ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ብዛእባ ደሕንነትኩም ዘይተተሓሓዘ ኮይኑ
ሆም ኦፊስ ሐገዝ ኣይክህበኩምን እዩ። ምኽንያቱ ጽጉማት ንኸይትኾኑ ካብዚ ኣዲ ክትወጽኡ ስለትኽእሉ።
እንተዳኣ ንሃገርኩም ክትምለስሉ ዘይትኽእሉ ሐድሽ መርትዖ አለኩም ኮይኑ እቶም ናይ ሕጊ አማኻርቲ ብሽምኩም
ጌሮም ክካትዑልኩም ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም።
‘ሰብኣዊ መሰልኩም ከምዝተተንከፈ’ ከተቕርብዎ ትኽእሉ መርትዖታት እዘን ዝስዕባ የጠቓልል፡•ሓድሽ መመልከቲ ከምዘቅረብኩም ዘርኢ መረጋገጺ ወረቀት
•ዕለተ ልደት ዘርኢ ወረቐት ምስክር፡ ሕይወት ምስ ቤተሰብኩም ዘርኢ መርትዖ
•ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መመልከቲ ከምዘቕረብኩም ዘርኢ ቅዳህ ወረቐት። እንተድኣ ተወሳኺ ምኽሪ
ብዛዕባ ክፍሊ 4 ሓገዝ ደሊኹም ወይ ከኣ ብዛዕባ ጠበቓ ከመይ ከምትረኽቡ ሓገዝ ኣድልይኩም
ብኽብረትኩም ምስ ኣሳይለም ሄልፕ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን ደዊልኩም ተራኸቡ። 0808 8000 644

4.ለ.17 ጽጉም ምዃነይ ከርኢ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ሆም ኦፊስ ‘ጽጉም‘ ኢኹም ኢሎም ኣብ ግምት ከእትውኹም ዝኽእሉ እንተ ድኣ ‘ብቑዕ ዝኾነ መንበሪ ቦታ’
ዘይብልኩም ኮይኑ ወይ ከኣ ‘ንሂወት ኣድላይ ዝኾነ መዓልታዊ ነገራት’ (ከም መግቢ ክትረኽቡ እንተ ዘይኪኢልኩም፡
ብርሃን ወይ ከኣ መውኣይ)ክትረኽቡ ዘይትኽእሉ እንተ ድኣ ኮይንኩም፡ ሕጂ ወይ ከኣ ንዝመጽእ 14 መዓልትታት።
ኣብዚ ሰዓት እዚ መንበሪ ገዛ ከምዘይብልኩም ወይ ከኣ ኣብ ‘ጺርጊያ ክትሓድሩ’ ትኽእሉ ምዃንኩም ከተርእዩ
ኣገዳሲ ኣየኮነን፡ እንተ ደኣ፡ ንዘመጽእ 14 መዓልቲ ብቑዕ መንበሪ ገዛ ዘይብልኩም ምዃኑ ዘርኢ መርትዖ ወይ ከኣ
ንመዓልታዊ ሂወትኩም ዝኸውን መነባብሮ ገንዘብ ወይ ከኣ ሓገዝ ከምዘይብልኩም ጥራይ ኣቕሪብኩም እኹል እዩ።
ምርመራታት ብዛዕባ እቲ ነብስኹም ክትኣልዩ ወለሓንቲ ገንዘብ ወይ ከኣ ንብረት ከምዘይብልኩም መረጋገጺ
ክግበረልኩም እዩ፡ ስለዚ ከኣ ኣብ ካልእ መልካቲ ተወሳኺ ሓበሬታት ንኽትህቡ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት
እዩ።
’ጽጉም ‘ ኢኹም ዘብለኩም ኣድላይ ዝኾነ መርትዖ፡
•ዝወሃበኩም ዝነበረ ሓገዝ ምስተቋረጸ ክትነብርሉ ዝጸናሕኩሞ ዝርዝር ኣድራሻታት ክትህቡ ይግባእ፡
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ምስተነጸግኩም እንታይ ከምዝስእብ
ብተወሳኺውን ኣብተን ዝተፋላለያ ኣድራሻታት ንኽንደይ ዘኣክል ከምዝተቐመጥኩም መግለጺ ክትህቡ
ኣለኩም፡ ከምኡውን ንምንታይ እዚ ሓገዝ እዚ ከምዘይቀጸለ ምኽንያት ከተቅርቡ ይግባእ።
•ብዛዕባ ኣብ ቀረባ እዋን ትነብርሉ ዝነበርኩም መንበሪ ኣድራሻኹም፡ እቲ ኣድራሻ
ኣበይ ከምዝነበረ፡ ንምንታይ ሕጂ ኣብኡ ክትነብሩ ዘይኸኣልኩም(ደብዳቤ ካብ
ዘመድ ወይ ከኣ መሓዛ)፡ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዝሽፍን ክኸውን ይግባእ።
•ካብዚ ገዛ ውጹኡ ዝብል ጽሑፍ ወዘተ…
•መ ርትኦ ካብ ዝኾነ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሓገዝ ክትረኽቡ ዝፈተንኩምሉ
ወይ ከኣ ሓገዝ ትረኽቡ ከምዘለኹም ዘርኢ፡
•ቅዳ ህ ናይ ዝኾነ ባንክ ጸብጻብ (ኣንተ ድኣ ሕሳብ ባንክ ኣለኩም ኮይኑ) ናይ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ።
•እንተ ድኣ ቆልዓ በይንኹም ተዕብዩ ኣለኹም ኮይንኩም፡ ነቲ ኣቦ ቆልዓ ክትረኽብዎ ሓገዝ
ክህበኩም ዝፈተንክሞ ነገራት እንተ ድኣ ኣሎ መርትዖ ከተርዩ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም።
•እንተ ድኣ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ ክትሰርሑ ፍቓድ ሃሊይኩም ጸኒሑ ወይ ከኣ ብዘይሕጋዊ
ስራሕ ክትሰርሑ እንተ ድኣ ጸኒሕኩም፡ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዋህበኩም P60 (ፒ 60)
ግብሪ ዝኸፈልክሙሉ ወርቐት ከምኡውን ከኣ ዶሞዝ ዝተዋህብኩምሉ ፋክቱርን ኣብ እዚ
ሰዓት እዚ ስራሕ ዘይትሰርሑ ከምዝኾንኩም ወይ ከምዘይፍቀደኩም ዘርኢ መርትኦ።
• እንተ ድኣ ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ ተኻሪኹም ትነብሩ ኔርኩም፡ ናይ ገዛ ክራይ ውዕሊ
ከምኡውን ካብቲ መንበሪ ገዛ ክትወጽኡ ኣለኩም ዝብል ጽሑፍ ደብዳቤ።
•እንተ ድኣ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክትወስዱ ጸኒሕኩም፡ ካብ ሕጂ ኒንዮ ኣይትወስዱን
ኢኹም ዝብል መረጋገጺ (ንምሳሌ ደብዳቤ ካብ ጆብ ሴንተር ዝተሰደደ)።
•ከምኡውን ጽሁፍ ቃልኩም ካብቲ ዝወሃበኩም ዝነበረ ሓገዝ ዝቋረጽ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ከመይ
ኢልኩም ትናበሩ ከምዝጸናሕኩም ዝገልጽ እንተ ድኣ ኣቕሪብኩም ክጠቅም ይኽእል እዩ። እዚ
ከኣ ነቶም ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ንኸምጽኡ ጸገም ዘለዎም ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ።

4.ለ.18 ናይ ክፍሊ 4 ሓገዝ ክወሃበኩም ከመይ ጌርኩም መመልከቲ ተቕርቡ?
እንተ ድኣ ተወሳኺ ምኽርን ሓብሬታን ብዛዕባ ( ሰክሽን 4) ሓገዝ ከመይ ጌርኩም ክትረኽቡ ከምትኽእሉን
ይግባኣኩም እንተደኣ ኮይኑ ክትፈልጡ ደሊኹም ምስ ኣሳይለም ኣድቫይስ ዩኬ ብቁጽሪ ተሌፎን 0808 8000 644
ክትራኸቡ ኣለኩም። ወይ ከኣ ናብ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ www.asylumhelpuk.org
እንተ ድኣ ናይ ሴክሽን 4 ሓገዝ ክወሃበኩም ወሲንኩም ኮይንኩም፡ እሞኽኣ ፎርም መሊእኩም መመልከቲ
ከተቅርቡ ሓገዝ የድለየኩም እንተ ድኣ ኮይኑ፡ ምስ ኣሳይለም ሄልፕ ሃገዝ ብዛእባ መመልከቲ ተራኸቡ www.
asylumhelpuk.org ወይ ከኣ ምስ ሓገዝ ንሓተቲ ዑቕባ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን ደዊልኩም ተራኸቡ 0808
8000 645
ሓገዝ ክወሃበኩም መመልከቲ ንኸተቕርቡ ኩሉ ዘድልየኩም መርትኦታት ክህልወኩም ይግባእ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ሆም ኦፊስ ክሳብ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ መርሚሩ ዝውድእ ሓገዝ ክትረኽቡ
ኣይፍቀደልኩምን እዩ። ኣሳይለም ሄልፕ ነቲ ተቕርብዎ መመልከቲ ንኸተቕርቡ ክሕጉዙኹም ይኽእሉ እዮም፡ እንተኾነ
ግና ጽጉማት ከምዝኾንኩምን ነዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቂሰን ዘለዋ ከምተማልኡ መረጋግጺ መርትዖ ከተቕርቡ ኣለኩም።
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ኣሳይለም ሄልፕ እቲ ውልቃዊ ዝኾነ ኩነታትኩም ብዝርዝ ሪኡ ነቲ ዘድልየኩም ዘሎ ሓገዝ ንኽወሃበኩም ፍቓድ
ክትረኽቡ መታን እቲ ሆም ኦፊስ ከተቕርብዎ ኣለኩም ኢሉ ዝሓተኩም መርትዖታት ከምዘለኩም ከረጋግጸልኩም
እዩ። ኩሉ እቲ ዘድልይ ወረቓቕትን መርትዖን ምስበጽሓና ከኣ ነቲ ናይ ሓገዝ ፎርም ክትመልኡ ክንሕግዘኩም ኢና።
ሆም ኦፊስ እንተዳኣ እቲ ዘቕረብኩሞ ፎርም ተቐቢሎም ሓገዝ ክትረክቡ ዘይተቐበሉኹም ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ
ንኸተቕርቡ ክሓትኹም እዮም ወይ ከኣ ነዚ ሓገዝ ክትረኽቡ ኣይፍቀደኩምን እዩ ኢሎም መልሲ ክህብኹም እዮም።
እንተዳኣ እቲ ሆም ኦፊስ ከተቕርብዎ ኣለኩም ኢሉ ዝሓተተኩም መርትዖ ወይ ከኣ ወረቓቕት ከየቕርብክሞ
ተሪፍኩም ከኣ እቲ ጉዳይኩም ብዘይ ተወሳኺ ስጉምቲ ክዕጾ ይኽእል እዩ።

4.ለ.19 ክፍሊ 4 ሓገዝ ይግባይ ምባል
እንተ ድኣ ብኽፍሊ 4 መሰረት ሓገዝ ክወሃበኩም ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ተነጺጉ፡ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ
(ዑቕባ ሓገዝ) ናይ ይግባይ መመልከቲ ከተቅርቡ ይግባእ። ሆም ኦፊስ ሓገዝ ከምዝነጸጉኹም ደብዳቤ ክሰዱልኩም
ኢዮም። እቲ ደብዳቤ ንምንታይ ነቲ ሓገዝ ከምዘይህብኹም ዝገልጽ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ይግባይ ክትብሉ
እንተ ድኣ ትደልዩ ኮይንኩም ድሕሪ እቲ ውሳኔ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ክትብሉ ይግባእ። ምስ ኣሳይለም ሄልፕ
ብዛዕባ ይግባይ ትብሉዎ ክሕግዙኹም ብቑልጡፍ ክትራኸቡ ይግባእ። ኣሳይለም ሄልፕ ይግባይ ክትብልሉ ትኽእሉ ብቑዕ
ምኽንያት ኣለኩም ድዩ ዋላስ የብልኩምን ከረጋግጽልኩም ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም። ዚያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ
ጉዳይ እዚ እንተዳኣ ደሊኹም ናብ ሓገዝ ንሓተቲ ዑቕባ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሃበሬታ ተወከስዎ።
www.asaproject.org

4.ለ.20 ኩነታትኩም እንተ ድኣ ተቐይሩ
ንሆም ኦፊስ ንጠበቓኹም እንተዳ (ጠበቓ ኣለኩም ኮይኑ) ከምኡውን ንቤት ፍርዲ ብዛእባ ዘሎ ኩነታትኩም
ከተፍልጥዎም ይግባእ። እዚ ከኣ ነቲ ጉዳይኩም ክጸልዎ ስለዝኽእል እዩ። እንተ ድኣ ኣድራሻ ከምዝቐየርኩም
ከይሓበርኩሞም ተሪፍኩም ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ቤት ፍርዲ ቆጸራ ክሓልፈኩም ይኽእል እዩ። ሕጻን ቆልዓ እንተ ድኣ
ኣለኩም፡ እሞ ዘይሓበርኩም፡ እቲ ቆልዓ ኣብ መዝገብ ናይ እቲ ዘቕረብኩሞ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ኣይኣትውን እዩ።
ኣብ እዚእን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ነገራት ለውጢ እንተ ድኣ ኣለኩም ኮይኑ ንሆም እፊስ ክትሕብርዎም
ይግባእ፡
•ሽምኩም እንተ ድኣ ቀይርኩም፡
•ኣብ ትሕቴኼም ተኣልዮም ዝነብሩ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 እንተ ድኣ መሊኡ
•ኣድራሻ ናብ ካልእ ቦታ እንተ ድኣ ቀይርኩም፡
•እንተ ድኣ ተመርዒኹም፡ እንተ ድኣ ተፋቲሕኩም፡ ወይ ከኣ ምስ
ካላኣይኹብ ብሓባር ትነብርዎ ዝነበርኩም ሰብ ተፈላሊኹም፡
•ኣብ ሆስፒታል እንተ ድኣ ኣቲኹም፡
•ሰበይትኹም ወይ ከኣ ካላኣይትኹም ምሳኹም ትነብር እንተ ድኣ
ጥንስቲ ኮይና ወይ ከኣ ሕፃን ቆልዓ እንተ ድኣ ወሊዳ።
•ካብ እቶም ደቅኹም ምሳኹም ዝነብሩ ትምህርቲ ዝወድኡ ወይ ከኣ
ምሳኹም ምንባር ዝገደፍዎ እንተ ድኣ ኣለው ኮይኑም።
•ዝኾነ ኣባል ቤተሰብኩም ናብ ብሪጣኒያ ምሳኹም ክነብር እንተ ድኣ
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ምስተነጸግኩም እንታይ ከምዝስእብ
መጺኡ ወይ ከኣ ካባኻትኩም እንተ ድኣ ተፈልዩ።
•ኣብቲ ትነብሩሉ ቦታ ዝኾነ ሰብ ምሳኹም ክነብር እንተ ድኣ ጀሚሩ
ወይ ከኣ ካባኹም ተፈልዩ ክነብር እንተ ድኣ ወሲኑ።
•እንተ ድኣ ተኣሲርኩም
•ገንዘብ ቅድም ሒጂ ከምዘለኩም ዘይሓበርኩምና እንተዳኣ ተቀቢልኩም ወይ ከኣ ረኺብኩም፡
•ድሕሪ ዝኾነ ንበረት ወይ ከኣ ዝኾነ ነገር ንስኹም ትውንንዎ
ሸይጥኩም ገንዘብ እንተ ድኣ ተዋሂብኩም። ወይ ከኣ
•እንተ ድኣ መንበሪ ገዛ ንሕና ክንህበኩም ዘይትደልዩና ኮይንኩም።
እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ኩነታት ነቲ ናይ ዑቕባ ሓተቲ ዝወሃበኩም ሓገዛት ክትንክፎ ስለዝኽእል ወይ ንቤት ፍርዲ
ወይ ከኣ ነቶም ጠበቓ ክትነግሩዎም ኣለለኩም። ኣሳይለም ሄልፕ ምስ ሆም ኦፊስተራኺቡ ብዛዕባ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ
ዘሎ ዝኾነ ለውጢ ኩነታትኩም ክትሕብርዎም ክሕጉዙኹም ይኽእሉ እዩም። እንተኾነ ግና ነቶምናይ ኢሚግረሽን
ክፍሊ ብዛዕባ ኩነታትኩም ዘሎ ለውጢ ከተፍልጥዎም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ጠበቓኹም
ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም።

ትወሳኺ ሓብሬታ ብዛዕባ እዚ ናይ ዑቅባ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ወይ ከኣ ምስ ናይ ሕጊ
ኣማኻሪ ክትራኸቡ እንተ ድኣ ደሊኹም ብኽብረትኩም ምስ ኣሳይለም ሄልፕ( ዑቕባ
ሓተቲ ሓገዝ) ተራኸቡ።
www.asylumhelpuk.org
ኣሳይላም ኣድቫይስ ዩከ (ዑቅባ ሃተቲ ሓገዝ መስመር ምኽሪ)
0808 8000 644
ኣሳይለም ሳፖርት ኣፕሊከሽን ዩከ( ናይ ዑቅባ ሓተቲ ሓገዝ መመልከቲ) ቁጽሪ ቴሌፎን
መስመር ኣብ
0808 8000 645
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