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የዚህ መመሪያ ዓላማ

ይህ መመሪያ የጥገኝነት ጥያቄያቸውን በመታየት ላይ እያለ በጊዚያዊ ማረፊያ
ለሚቆዩ ለጥገኝነት ፈላጊዎች ነው።
አስፈላጊ መረጃ ይዟል ስለ፥
• ከኛ ለመቀበል የሚጠብቁት ቤት እና አገልግሎቶች
• እነዚህን አገልግሎቶች የሚያቀርቡ እና የሚያደርሱ ድርጅቶችን
• ከእርስዎ የምንተብቀው ምንድነው
• ችግሮችን፣ የሚያሳስቡትን እና በሁኔታዎች ውስጥ መቀያየርን የት እንደሚዘግቡ

ይህንን ትንሽ መጽሓፍ እንዴት መጠቀም እችላለሁ?
እባክዎ ይህንን ትንሽ መጽሓፍ በጥንቃቄ ያንብቡ። ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ አስፈላጊ የሆነውን
ማንኛውም መረጃ ያስምሩበት። በዚህ ትንሽ መጽሓፍ ውስጥ ብዙ መረጃ አለ እና እባክዎ ደህንነቱ
በተጠበቀ ቦታ ያስቀምጡ እና በኋላ ማጣቀስ ይችላሉ።

እንደ ተገፊ አካል ምን እጠብቃለሁ?
የንብረቱን ቁልፎች እና ከማረፊያ አቅራቢዎ ዝርዝር ግፊት ይሰጥዎታል። ስለ መሳሪያዎች እና ቁሳቁሶች
አጠቃቀም በቋንቋዎ መረጃ ያገኛሉ።

እንዲሁም ያገኛሉ፥
• መረጃ ስለ ማረፊያ አቅራቢዎ እና ከነሱ የሚጠብቁት
• መረጃ ስለ ስደተኛ እገዛ እና ከነሱ የሚጠብቁት
• መረጃ እርስዎ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ የአካባቢ አገልግሎቶች፣ ለምሳሌ ጤና፣ ትምህርት፣
የአካባቢ ባለስልጣን (የአካባቢ አስተዳደር) እና የድጋፍ አገልግሎቶች
• በዩኬ ውስጥ ሳሉ ስለ ዩኬ ባህል እና ለእርስዎ የሚገኙ አገልግሎቶች ያካተተ ‘በዩኬ ውስጥ
መብቶች እና ተስፋዎች የ Home Office መመሪያ’ ትንሽ መጽሐፍ
ከነዚህ አገልግሎቶች ወይም ሃብቶች ምንም ካላገኙ፣ እባክዎ የእርስዎ የቤት ምድባ ሃላፊ ስለነሱ
ይጠይቁት። በኋላ እንደገና ለማንበብ ትንሽ መጻሕፍቶቹን ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ ያስቀምጡዋቸው።
እዚህ ትንሽ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን መረጃ ለመዳረስ በመስመር ላይ ማግኘት ይችላሉ በ፥
www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
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ማረፊያው እርስዎ ለሚፈልጉት ምቹ ካልሆነ ወዲያውኑ ለቤት ሃላፊው
ይንገዱት፣ ለምሳሌ ለአካለ ስንክልናዎ የማይመች ከሆነ።
ለኔ ማረፊያ እና ድጋፍ በማቅረብ የሚሳተፉ አስፈላጊ ድርጅቶች እነማን ናቸው?
የ Home Office እርስዎ ለሚኖሩበት ያለ ማረፊያ እና የፋይናንስ
ድጋፍ የመጨረሻው ሃላፊነት ያለው ነው።
የስደተኛ እገዛ በ Home Office የተመደበ የምክር፣ የችግር መዝገብ
እና የብቁነት (AIRE) አቅራቢ ነው። እነሱ ከ Home Office የተለየኡ
ነጻ አገልግሎት አቅራቢ ናቸው። ስለ ድጋፍዎ ችግርን ለመዘገብ ወይም
በሁኔታዎ ውስጥ ስላለ ለውጥ ለ Home Office ለመንገር መረጃ
ከፈለጉ፣ በስልክ ቁጥር 0808 8010 503 የስደተኛ እገዛን መገናኘት
ይችላሉ።
የማረፊያ አቅራቢ። ለእርስዎ ቤት ለማቅረብ የ Home Office ግላዊ
ኩባንያዎችን ይጠቀማል። ሲቀይሩ በንብረትዎ ላይ የሚያቀርብ እና
ማንኛውም ጥያቄዎችን ለመልስልዎ የቤት ሃላፊ ይመደብልዎታል።
የአካባቢ ባለስልጣናት፣ እንዲሁም ምክር ቤት ተብለው የሚታወቁት፣
እንደ ትምህርት ቤቶች እና የማህበራዊ አገልግሎቶች የመሳሰሉ
በአካባቢ ውስጥ ህዛባዊ አገልግሎቶች እና ቁሳቁሶችን የሚያቀርቡ
የመንግስት አካላት ናቸው። ፣ የቀረቡ የአካባቢ አገልግሎቶች እና ማን
እንዳቀረባቸው፣ እርስዎ በእንግሊዝ፣ ስኮትላንድ፣ ዌልስ ወይም ሰሜን
አየርላንድ የሚኖሩ ከሆነ ይመረኮዛል
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የአስቸካይ አገልግሎቶችን በመገናኘት ላይ
በአስቸኳይ ጊዜ፣ በቀጥታ 999 በመደወል ምን ዓይነት አገልግሎት – እሳት አደጋ፣ ፖሊስ ወይም
አንቡላንስ እንደሚፈልጉ የአገልግሎት ከዋኙን ይንገሩ። እነዚህን ቁጥሮች የሚደውሉት በአስቸካይ
ጊዜያት ብቻ መሆኑን አስፈላጊ ነው።
እንግሊዘኛ መናገር የማይችሉ ከሆነ፣ መጀመሪያ 999 ሲደውሉ ሊናገሩት የፈለጉትን ቋንቋ ማለት
አለብዎ። ከተገኘ አስተርጓሚ ይቀርብልዎታል። ወደ 999 ጥሪዎች ከክፍያ ነጻ ናቸው።
ፖሊስ፥ ሃይል ወይም ማስፈራራት ጥቅም ላይ ከዋለ ወይም ወንጀል መፈጸሙን የዓይን ካዩ፣ 999
ደውለው ፖሊስን ይጠይቁ። አስቸኳይ ምላሽ የማያስፈልገው ወንጀልን መፈጸሙ ወይም ወንጀል
የደረሰብዎ መሆንን ሊዘግቡ ከፈልጉ፣ 101 ይደውሉ።
እሳት አደጋ፥ አደጋ ሊያስከትል የሚችል እሳት ወይም እንደ ጭስ የመሳሰሉ የእሳት ምልክቶች ካዩ፣
ወዲያውኑ 999 ደውለው የእሳት አደጋ አገልግሎቱን ይጠይቁ። አደገኛ እሳትን ለመቅረብ ወይም
ለማጥፋት እንዳይሞክሩ።
አምቡላንስ፥ የሆነ ሰው በከባድ ከታመመ ውይም ከተጎዳ እና ህይወቱን አደጋ ላይ ካለ የሕክምና
አስቸኳይ እርዳታ ለማድረግ፣ 999 በመደወል አንቡላንስ ይጠይቁ። አምቡላንስ ለማያስፈልጋቸው
ለአስቸኳይ የህክምና ጉዳዮች፣ 111 ይደውሉ።

ጥያቄ አለዎት?
ላልዎት ማንኛውም ጥያቄዎች፥
>> በእርስዎ እና መረጃ ትንሽ መጽሐፍቶች ውስጥ ይመልከቱ
>> ወደ www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
ወይም www.migranthelpuk.org ጉብኝነት ያድርጉ።
>> በስልክ ቁጥር 0808 8010 503 የስደተኛ እገዛን ይደውሉ
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ክፍል 1

የጥገኝነት ጠያቂ ማረፊያ ጉዞ

የጥገኝነት ጥያቄ ሂደት ለማካሄድ የሚፈጀው ጊዜ ሊለያይ ይችላል። የእርስዎን
ጉዳይ ምን ያህል ውስብስብ መሆኑን እና ጭብጥ እና ሰነዶችን ለመቀበል ምን
ያህል እንደሚፈጅ ሊመሰረት ይችላል።
የጥገኝነት ድጋፍ፣ ማረፊያን ጨምሮ እራሳቸውን መደገፍ የሚችሉበት ምንም መንገድ የሌላቸው
የጥገኝነት ጠያቂዎች ይሰጣቸዋል። የጥገኝነት ማረፊያ “ምርጫ በሌለው” መሰረት ስለሚቀርብ
የሚኖሩበትን ቦታ መምረጥ አይችሉም። ይሁንእንጂ፣ የማረፊያ አቅራቢዎ እርስዎ ሊፈልጉት
የሚችሉትን ማንኛዎም ልዩ ፍላጎቶችን ማሟላቱን ማረጋገጥ አለበት።

1. መነሻ ማረፊያ
መነሻ ማረፊያ ማለት በሆቴል ወይም በእንግዳ ማረፊያ የሚሰጥ ሙሉ መስተንግዶ፣
ግማሽ መንስተንግዶ ወይም ራስን ማስተናገድ የሚካሄድበት የአጭር-ጊዜ መኖሪያ
ነው። ይህ ልክ እንደ ሆስቴል ዓይነት አካባቢ ነው። የድጋፍ ማመልከቻቸውን ሙሉ
ለሙሉ ከመታየቱ እና የረጅም-ጊዜ ማረፊያ ከመዘጋጀቱ በፊት አስቸኳይ ማረፊያ
ለሚፈልጉ ጥገኝነት ፈላጊዎች ነው። በመነሻ ማረፊያ ሰዎች የሚቆዩበት ጊዜ ሊለያይ
ይችላል፣ ይሁንእንጂ ወደ መደልደያ ማረፊያ ከመቀየርዎ በፊት፣ 3-4 ሳምንታት ድረስ
መቆየት መደበኛ ነው።

2. የመደልደያ ማረፊያ
አሁን እርስዎ እዚህ ነዎት። የመደልደያ ማረፊያ በ Home Office ምትክ በማረፊያ
አቅራቢዎች የሚተዳደር የረጅም-ጊዜ የጊዜያዊ ማረፊያ ነው። የጥገኝነት ጥያቄዎ ሙሉ
ለሙሉ እስከሚወሰን ድረስ በመደልደያ ማረፊያ ሊቆዩ ይችላሉ። ሁልጊዜ በተመሳሳይ
ንብረት ውስጥ ለመቆየት አይችሉም።

3. መቀየር
የጥገኝነት ጥያቄዎን (ማንኛውም ይግባኝ ጨምሮ) ሙሉ ለሙሉ ሲወሰን የጥገኝነት
ማረፊያውን እንዲለቁት እና የ Home Office ድጋፍዎን እንዲቆም ይደረጋል።
እንዲቆዩ ፈቃድ ከተሰጥዎ፣ ለመስራት ብቁ መሆንዎን፣ ዋና ጥቅማጥቅሞችን
መጠየቅ፣ ቤት መፈለግ እና እንደሌሎች የ UK ነዋሪዎች ተመሳሳይ መንገድ በዚህ
ውስጥ እገዛ ያገኛሉ። ይሁንእንጂ፣ ጥያቄዎን ስኬታማ ካልሆነ Ukን እንዲለቁ
ይጠበቅብዎታል። ከ Home Office ውሳኔዎን ከተቀበሉ በኋላ ምክር እና መመሪያ
በ ስደተኛ እገዛ ይቀርብልዎታል። ስለዚህ በ ’መቀየር’ ክፍል ውስጥ ተጨማሪ
መረጃ ማግኘት ይችላሉ።
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ግምቶች
እርስዎ ሁልጊዜ በክብር፣ በፍትሃዊነት እና ያለ አድልዎ ይስተናገዳሉ።
በተመሳሳይ፣ እርስዎም በተመሳሳይ መንገድ ሁሉም ሰራተኛ እና ከሚኖሩዋቸው ሰዎች ጋር በእኩልነት
እንዲያስተናግዱ እንጠብቃለን።
በእርስዎ ማረፊያ ወይም ድጋፍ አካባቢ ለሚነሱ ማንኛዎቹ ችግሮች እርስዎ ካወቁበት ጊዜ ጀምሮ
የስደተኛ እገዛን በመገናኘት መዘገብ አለብዎ። አሳሳቢውን ነገር ወይም ችግርን በመዘገብዎ በጥገኝነት
ጥያቄዎ ወይም በማረፊያዎ ድልድል ላይ ተጽዕኖ አያሳድርብዎትም።

ምስጢራዊነት እና የውሂብ ማጋራት
የ Home Office እና የኛ አቅራቢዎች የእርስዎን ግላዊ መረጃ በምስጢራዊነት ይዘው ይጠብቁታል።
በአንዳንድ ሁኔታዎች መረጃዎን ለሌሎች ወኪሎች ልናጋራበት የምንችል ሊኖር ይችላል። እነዚህንም
ያጠቃልላ፥
• ከአካባቢ ምክር ቤቶች ጋር መረጃ ማጋራት እናም የማህበራዊው እንክብካቤ፣ ልዩ ቤት ወይም
የንብረት ማመቻቸት ይደረግልዎታል ።
• ለጠቃላይ የጤና ፍላጎቶችዎ እና ማንኛውም ሁኔታዎች ትክክለኛ የጤና እንክብካብ አቅርቦቶች
መደረጋቸውን ለማረጋገጥ ከጤና አገልግሎቶች ጋር መረጃ ማጋራት
• እርስዎን እና ቤተሰብዎን፣ በተለይ ልጆች እና ተተቂ አዋቂዎችን ለመጠበቅ ወይም ‘ለመከላከል’
መረጃ ማጋራት
• አገልግሎታቸውን እንዲያገኙ፣ ከትምህርት ባለስልጣናት ጋር ተዛማጅ መረጃን ማጋራት
• ወንጀል ነክ ነገሮችን ወደ ፖሊስ መዘገብ እና እርስዎን በማህበረሰቡ ደህንነትዎን እንዲጠበቅ
ለማገዝ
• ማታለልን ለመዋጋት መረጃን ማጋራት
• በፍርድ ቤት ትእዛዝ ጋር በተያያዘ መረጃን መግለጥ
የእርስዎን ውሂብ የተጋራ ማንኛውም ወኪል የመረጃዎን ምስጢራዊነት ማክበር ያስፈልጋል። ስለ
እርስዎ የያዙ የ Home Office ወይም ሌሎች ድርጅቶች መረጃን ለመዳረስ መጠየቅ ይችላሉ።

7

የድጋፍዎ ሁኔታዎች
• ለእርስዎ የተደረገ የጉዞ ዝግጅቶች መከተል አለብዎ። ለምሳሌ፣ ወደ ሌላ ንብረት መቀየር። የጉዞ
ዝግጅቶችን ለመከተል እንደማይችሉ ማንኛውም ምክንያት ካልዎት፣ ለ Home Office መንገር
አለብዎት።
• በጠፈቐደው አድርእሻ መኖር አለብዎት። በተከታታይ ከ 7 ቀናት በላይ ወደ ሌላ ቦታ ርቀው
ለመሄድ ካቀዱ ከስደተኛ እገዛ ጋር በመገናኘት ከ Home Office ፈቃድ ማግኘት ያስፈልግዎታል።
በማንኛው 6-ወር ጊዜ ውስጥ ከ 14 ቀኖች ወይም ሌሊቶች በላይ መቅረት የለብዎትም።
• በሚቆዩበት ማረፊያ ውስጥ ያሉትን የማረፊያ ደንቦችን መከተል አለብዎት።
ደንቦቹን የማረፊያ አቅራቢዎ ይነግርዎታል።
• በሃይለኝነት አገባብ ወይም በቃል ወይም በጉልበት መዝለፍ ባህሪ ማሳየት የለብዎትም። የሃይለኝነት
ባህሪ የወንጀል ክስ እና ማረፊያዎን እና የፋይናንስ ድጋፍን ማጣት ሊያስከትል ይችላል።
• የፋይናንስ ድጋፍውን በመደበኛ ማግኘት አለብዎ። አስፈላጊ የሆኑትን የንሮ ፍላጎቶችን ለመሸፈን
ሳምንታዊ የገንዘብ መጠን ይሰጥዎታል እና ይህ ጥቅም ላይ ካልዋለ ለምን እንዳልዋለ ልንጠይቅዎ
እንችላለን።
• በኢሚግሬሽን ሃላፊ የተዘጋጁትን ሪፖርት የማድረግ መመዘኛዎችን ማሟላት አለብዎ። ይህንን
ሊያደርጉ ካልቻሉ፣ ድጋፍዎን ማግኘት አይችሉም። በእርስዎ የማጣራት ቃለ መጠይቅ ጊዜ
የተሰጥዎትን የ BAIL 201 ቅጹን የእርስዎን የኢሚግሬሽን ዋስትና ሁኔታዎችን በዝርዝር ይገልጻል።
• የ Home Office ጥያቄዎችን ማሟላት ይገባዎታል። ይህ ጥያቄዎችን ያካትታል፥
• የጥገኝነት ጥያቄዎ ጋር በተያያዘ መረጃ
• የጥገኝነት ድጋፍዎ ጋር በተያያዘ መረጃ እና
• በማንኛውም ቃለ መጠይቆች የእርስዎን መገኘት
የድጋፍዎን ሁኔታዎች ካልያዙ፣ ድጋፍዎን የማጣት አደጋ አለው።
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በሁኔታዎች ላይ ለውጥ
ለሁኔታዎችዎ ማንኛዎችን ለውጦች ካሉ ወዲያውኑ ለ Home Office ይንገሩ።
ይህንን ለማድረግ ቀላሉ መንገድ በስደተኛ እገዛ ነው። ማረፊያ ካልፈለጉ፣ ፋይናሳዊ ድጋፍን ያገኛሉ፣
ይሁንእንጂ መጀመሪያ መጠየቅ አለብዎት።
ለ Home Office መንገር ያለብዎትን የሁኔታዎች ለውጥ፥
• ለገንዝበ ወይም የፋይናንስ እሴቶችን ከተቀበሉ ወይም መዳረሻ ካገኙ
• ስራ ካገኙ (ስራ ከማግኘትዎ በፊት ለመስራት ፈቃድ እንዳልዎ እመጀመሪያ ያጣሩ)
• ወደ ሌላ አድራሻ ከቀየሩ ወይም ከቤተሰብ፣ ጓደኞች ወይም የትዳር አጋርዎ ጋር መኖር ከወሰኑ
• ካገቡ፣ ከተለያዩ፣ ከተፋቱ ወይም ከተመሳሳይ ጾታ ግርሕጋዊ ጋብቻ ከፈጸሙ
• በሕክምና ሆስፒታል ከገቡ ወይም ከታሰሩ
• እርስዎ (ወይም አጋርዎ) እርጉዝ ወይም ከወለደች
• ከልጆችዎ ማንኛቸው ትምህርት ወይም ቤት ከለቀቀ
• ሌላ የቤተሰብ አባል በ UK ከተቀላቀልዎ ወይም UK ከለቀቀ
• ማንኛውም ሰው ከተቀላቀለ ወይም ከቤትዎ ከለቀቀ
• ስምዎን ከቀየሩ
• UK ን ለቀው ወደ አገርዎ መመለስ ካቀዱ
ስለ ሁኔታዎችዎ ለውጥ ካልነገሩን፥
• ከ Home Office የሚያገኙትን ድጋፍ ያጣሉ
• የማይገባዎትን የተቀበሉት ማንኛውም ድጋፍ መክፈል አለብዎት
• በኢሚግሬሽን እና የጥገኛ አንቀጽ 1999 ጥሰት መሰረት ጥፋተኛ ይሆናሉ
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የጥገኝነት ድጋፍ ውሳኔ ይግባኝ
ሁልጊዜ የመጀመሪያ-ደረጃ ፍርድ ቤት (የጥገኛ ድጋፍ) ይግባኝ ማለት ይችላሉ፥
• የጥገኝነት ድጋፍ ማመልከቻዎ ተቀባይነት ካላገኘ
• የጥገኝነት ድጋፍ እያገኙ እንደነበር እና ሆኖም ግን ከተቋረጠ
ማመልከቻዎን ተቀባይነት ካላገኘ ወይም ድጋፍዎን ከተቋረጠ፣ ውሳኔውን ለምን እንደተደረገ
በማብራራት ከ Home Office ደብዳቤ ይደርስዎታል። ይግባኝ ማለት እና እንዴት ማለት
እንደምትችል ደብዳቤው ይነግርዎታል። ፍርድ ቤቱ ከመንግስት ነጻ ነው። ውሳኔ ከማድረጉ በፊት
ፍርድ ቤቱ የሁለቱም ወገኖች ክርክር ያዳምጣል።
ይግባኝ ከማለትዎ በፊት እገዛ እና ምክር ማግኘት ይችላሉ።
• የስደተኛ እገዛ የይግባኝ ቅጹን በመሙላት ሊያግዝዎ ይችላል
• በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የቃል መስማት ካልዎ፣ የይግባኝ ድጋፍ ይግባኝ ፕሮጀክት (ASAP)
ይገናኙ። www.asaproject.org
• ለምክር እና ለድጋፍ Refugee Action www.refugee-action.org.uk እና Refugee
Council www.refugeecouncil.org.uk መገናኘት ይችላሉ - ሌላ የሚያግዝዎ ድርጅት
ሊያገኝልዎ ይችላሉ። (እንግሊዝ እና ዌልስ)
• ከጠበቃም ጨምሮ ሌላ ሕጋዊ ምክር ማግኘት ይችላሉ።
ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.gov.uk/find-a-legal-adviser ይሂዱ
በwww.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal ላይ ተጨማሪ መረጃ
ማግኘት ይችላሉ
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ክፍል 2

አስፈላጊ ድርጅቶች

Home Office
Home Office ምን ማለት ነው?
Home Office ለ ቪዛዎች፣ ፓስፖርት፣ ፖሊሲ ማውጣት፣ ለእሳት አደጋ እና የማዳን አገልግሎቶች
እና የ UK ዜጎች መጠበቃቸውን የሚያረጋግጥ መሪ የ UK የመንግስት ክፍል ነው። በ Home Office
ውስጥ በቀጥታ የሚገናኙት አካባቢ የ UK ቪዛ እና ኢሚግሬሽን(UKVI) ተብሎ ይጠራል።

ከ Home Office ምን እጠብቃለሁ?
የጥገኝነት ጥያቄዎን በ UKVI ኢሚግሬሽን እና ጥበቃ ዳይረክትሮይት ተካሂዶ ይገመገማል። የጥገኝነት
ጥያቄው ስኬታማ መሆኑን እና አለመሆኑን የሚሞረኮዘው በግምገማቸው ነው እና ስለ ወሰኑት ውሳኔ
ከእርስዎ ጋር ይገናኛሉ።
የጥገኝነት ማረፊያዎ እና ድጋፍዎ በማስፈር፣ የጥገኝነት ድጋፍ እና ውህደት (RASI) ዲረክተሮች በ
UKVI በተለየ አካል ይታያሉ።
RASI ምን ዓይነት ድጋፍ እንደሚያስፈልግህ እና ድጋፉን የሚያደርሱ አቅራቢዎችን የመከታተል
ሃላፊነት አለው። በማረፊያ አቅራቢዎቻችን የቀረቡ አገልግሎቶችን በዚህ ትንሽ መጽሃፍ የተዘጋጁ
ግምቶችን ማሟላታቸውን RASI ያረጋግጣል።

Home Office ከእርስዎ ምን ይፈልጋል?
የ Home Office የድጋፍዎ ሁሉም ሁኔታዎችን መጠበቅዎን እና በሁኔታዎችዎ ውስጥ ማንኛውም
ለውጦች እንዲነግሩን ይጠብቃል። ካልሆነ ግን፣ የድጋፍዎ መቀጠል ሊጎዳ ይችላል።
በ Home Office ወደ እርስዎ የተላኩትን ማንኛቸውም ደብዳቤዎች ችላ አይበሉ። ደብዳቤ ማለት
ምን ማለት መሆኑን እርግጠኛ ካልሆኑ፣ ለምክር እና ለመመሪያ የስደተኛ እገዛን ያነጋግሩ።
ወደ www.gov.uk በመጎብኘት በመንግስት ስለሚቀርቡ አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይችላሉ
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የማረፊያዎ አቅራቢ?
የማረፊያ አቅራቢ ማለት ምን ማለት ነው?
ፍኢያ አቅራቢ ማለት ለጥገኝነት ፈላጊዎች ማረፊያ የሚያቀርብ እና ማረፊያውን የሚጠብቅ በ Home
Office ኮንትራት የተደረገለት ኩባንያ ማለት ነው። ፊያ አቅራቢዎች እንደየቦታው ይለያያሉ።

ስኮትላንድ
Mears Group

ሰሜን አየርላንድ
Mears Group
ሰሜናዊ ምስራቅ፣
ዮርክሻየር እና ሃምበርሳይድ
Mears Group

ሰሚናዊ ምዕራብ
Serco

ሚድላንድስ እና
ምስራቃዊ እንግሊዝ
Serco

ዌልስ
Clearsprings
Ready Homes
ደቡብ
Clearsprings
Ready Homes

12

ከማረፊያ አቅራቢየ ምን እጠብቃለሁ?
የማረፊያ አቅራቢው የሚያቀርባቸው አገልግሎቶች የሚያካትቱት፥
• ማረፊያ፣ ቁሳቁሶች፣ መሳሪያዎች እና መገልገያዎችን ማቅረብ እና መጠበቅ
• ንብረቱ ጋር ሲደርሱ ስለ አካባቢው ማህበረሰብ እና ለእርስዎ የሚገኙ የአካባቢው አገልግሎቶችን
አካቶ የማስተዋወቅ አገልግሎት ይሰጣል
• ቢያንስ በወር አንዴ እርስዎን በመጎብኘት
• ሊያግዝ ወደሚችለው ወደ ተዛማጅ ወኪሎችን ሪፈራል በማድረግ በጤንነትዎ በማዳበር
• ከእርስዎ ጋር መገናኘት አስፈላጊ ሲሆን የጽሑፍ ትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎቶችን
በማቅረብ
• ግብረመልስ እና የቅሬታዎችን ሂደቶች ለእርስዎ በመግለጽ እና በተቻለ መጠን ማንኛውም
ቅሬታዎችን በ 5 ቀኖች በመፍታት
• በማረፊያ ውስጥ ለሚፈጸሙ ጸረ-ማህበራዊ እና የሃይለኝነት ባህሪ በማስተዳደ
• በአቅራቢያ የሚገኝ የጠቅላላ ሕክምና (ዶክተሮች) ቀዶ ጥገና የት እንደሚገኝ በማሳወቅ ወይ
የሕክምና ሁኔታ ካልዎ ከጠቅላላ ሐኪም ጋር እንዲመዘግገቡ በማገዝ
• ፍኢያ በደረሱበት ጊዜ ግልጽ እና አስቸኳይ ወይም የሕክምና እንክብካቤ ፍላጎት ሲኖር ቀጥታ
ድጋፍ በመስጠት
• ወደ ሌላ ንብረት ሲንቀሳቀሱ መጓጓዣ በማቅረብ
• በፋይናንሻል ድጋፍዎ ላይ ችግር ካለ አስቸኳይ የገንዘብ እገዛ በማቅረብ
በመደልደያ ማረፊያ በሚቆዩበት ወቅት በንብረቱ ላይ ችግር ካልዎ በ ስልክ ቁጥር 0808 8010 503
ለስደተኛ እገዛ ማቅረብ ይኖርብዎታል። ከዚያ በምትክዎ ከማረፊያ አቅራቢዎ ጋር ጉዳዩን
ይነጋገሩበታል። ለተጨማሪ መረጃ በ ‘ችግር መዘገብ እና ቅሬታዎችን’ ውስጥ ይመልከቱ።

የማረፊያ አቅራቢየ ከኔ ምን ይጠብቃል?
ማረፊያው በክብር ይያዙ። ይህ ጽዳቱን መጠበቅ እና በንብረቱ ላይ እቃዎችን እና ተገጣጣሚዎችን
ላለምጉዳት ጥንቃቄ ማድረግ ያካትታል። ማረፊያውን ከሚጋሩት ማንኛውም ሰው እና የሚያገኙትን
ማንኛውም ሰራተኛ ጋር ክብር መስጠት አለብዎት።

13

የስደተኛ እገዛ
የስደተኛ እገዛ ምንድነው?
የስደተኛ እገዛ ከ Home Office የተለየ ምክር፣ ችግር መዘገብ እና ብቁነት
(Issue Reporting and Eligibility (AIRE)) ተብሎ የሚጠራ ብሄራዊ
አገልግሎት የሚያከናውን የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። የስደተኛ እገዛ በጥገኝነት
ሂደትዎ እና መብቶችዎ ላይ ነጻ የሆነ ምክር እና መመሪያ ይሰጥዎታል።
እንዲሁም በ UK ውስጥ የሚገኙ ሌሎች አገልግሎቶችን ይመርዎታል።

ስደተኛ እገዛ ምን እጠብቃለሁ?
የስደተኛ እገዛ የፋይናንሻል ድጋፍ፣ ማረፊያ፣ ሕጋዊ ምክር እና በሕግ ለእርስዎ የተሰጡ ሌሎች
አገልግሎቶችን ለማግኘት እገዛ ያደርግልዎታል። የጥገኝነት ቃለ መጠይቅዎ በፊት የስደተኛ ሂደትን፣
የድጋፍ እና ሌሎች አስፈላጊ አገልግሎቶችን (የጤና እንክብካቤ እና ሕጋዊ ምክር አካቶ) እንዲረዱ
ለማገዝ መረጃ ያቀርብልዎታል።
የስደተኛ እገዛ ነጻ የስልክ መስመር በቋንቋዎ ምክር ሊሰጥዎ ይችላል። ሊያግዝዎ የሚችሉዋቸው
አርእስቶች የሚያካትተው፥
• ጥገኝነትን እንዴት መጠየቅ እንደሚችሉ
• የፋይናንስ ድጋፍ
• ህጋዊ ውክልና ማግኘት
• የጥገኝነት ሂደቶች
• የጤንነት እንክብካቤ መዳረስ
• የማረፊያ ድጋፍ
• ማንኛውም ሌላ የጥገኝነት ችግሮች
ነጻ የስልክ መስመራቸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ጥገኝነት ጠያቂዎችን ያግዛል እና የስልክ መስመሮቹ
ስራ ስለሚበዛባቸው ጥሪዎን መቀበል ይዘገያል። እባክዎ ትዕግስት ይኑርዎ እና በተቻለ መጠን ጥሪዎን
ምላሽ ያገኛል።
የስደተኛ እገዛ የፋይናንሻል እና የማረፊያ የጥገኝነት ድጋፍ ማመልከቻ ቅጹን ለመሙላት እገዛ
ሊያደርግልዎ ይችላል። ይህ ASF1 ይባላል። የሁኔታ መለወጥ ለ Home Office ለመንገር ከፈለጉ
ይህም ያግዛል።
የስደተኛ እገዛ ህጋዊ ምክር ወይም ውክልና ማቅረብ አይችልም። ህጋዊ አገልግሎቶችን እንዴት መዳረስ
እንደምትችል መረጃ ሊያቀርቡልህ ይችላሉ። ለህጋዊ ምክር በ www.gov.uk/find-a-legal-adviser
ላይ መፈለግ ይችላሉ።
ስለ ማረፊያ አቅራቢዎ፣ የክፍያ አቅራቢ፣ Home Office ወይም የስደተኛ እገዛ ራሳቸውን ቅሬታ
ማድረግ ከፈለጉ የስደተኛ እገዛ መገናኘት ይችላሉ። በማረፊያዎ ላይ ማንኛውም ችግሮች ካልዎት
የስደተኛ እገዛ መገናኘት አለብዎ። ይህንን እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ተጨማሪ መረጃ በ ‘ችግር
መዘገብ እና ቅሬታዎች’.ውስጥ ማግኘት ይችላሉ።
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የስደተኛ እገዛ ከኔ ምን ይጠብቃል?
• ከስደተኛ እገዛ ጋር ሲገናኙ፣ እባክዎ ከ Home Office ሰነዶችዎ ላይ ማንኛውም ማጣቀሻ ቁጥሮችን
ይኑርዎት።
• ለእርስዎ የተደረጉ ማንኛውም ቀጠሮዎች ይሳተፉ። ከጥያቄዎ ጋር የተያያዘ ማንኛውም መረጃ
ወይም ሰነዶች ይውሰዱ።
• በተቻለ በምትክዎ ከጓደኞች ወይም ቤተሰብ ጋር ከመነጋገር ለስደተኛ እገዛ በአካል ያነጋግሩ።
እንግሊዘኛ መናገር የማይችሉ ከሆነ አይጨነቁ፣ አስተርጓሚዎች ይኖራሉ።
• የስደተኛ እገዛ ከመጥራትዎ በፊት ማስታወሻ ያድርጉ ወይም ስብሰባ ይሳተፉ እና ሁሉም
ጥያቄዎችዎ በብቃት ይወጡታል።
• በተቻለ መጠን የአማካሪዎቻቸውን ጥያቄዎች ሙሉ ለሙሉ ይመልሱ። በጥቄዎች የሰለጠኑ ናቸው
እና ጥያቄዎን ለማገዝ መጠየቅ ይፈልጋሉ።
• የቁጥር እና የኢሜይል አድራሻ የመሳሰሉ የአድራሻ ዝርዝሮችን ማንኛውም ለውጥ ያሳውቁዋቸው።
• የስደተኛ እገዛ ሁልጊዜ ማንነትዎን ያረጋግጣል እና ቅድሚያ ስምምነትዎን ካልሰጥዋቸው በስተቀር
ግላዊ መረጃዎን ለሌሎች አካሎች በጭራሽ አይገልጹም።
• የስደተኛ እገዛ የስድብ፣ ማስፈራራት ወይም ጠብ ጫሪ ባህሪያትን አይቀበሉም። አባሎቻቸው
በአክብሮት እና በክብር ያስተናግድዎታል። እባክዎ በተመሳሳይ መንገድም ለነሱ ያሳዩዋቸው።

የስደተኛ እገዛ መገናኘት
ተጨማሪ መረጃ እና የተተረጎመ ምክር በ 10 ቋንቋዎች በስደተኛ እገዛ ድረ-ገጽ www.migranthelpuk.org.
ይገኛል።
በሚከተሉት መንገዶችም ማግኘት ይቻላል፥
ተሌፎን፥ 0808 8010 503
ኢሜይል፥ as@migranthelpuk.org
አድራሻ፥ Migrant Help
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
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ክፍል 3

ችግር መዘገብ እና ቅሬታዎች

በመኖሪያ ስፍራ ወይም ድጋፍ ላይ ችግር ቢኖርና ለድርጅቱ ቅሬታ ማቅረብ
ከፈለጉ በስደተኛ እርዳታ በሚያቀርቡ በኩል ማመልከት ይቻላል።
ችግርን ወይንም ቅሬታን ማመልከት የእርሶ የጥገኝነት ማመልከቻም ሆነም ተከፋፍሎ የተሰጠ የመኖሪያ
ቦታ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም። የሚያቀርቡት ቅሬታ በቁም ነገር ተወስዶ ና ምርመራ
ተደርጎበት ወደ ሚመለከተው ተቋም እንደ ልክ ይወቁ። የችግሩ ጥቆማ የሚታየው በጊዜ ግድብ
ና እንደየ ችግሩ ምደባ ነው። ‘በጥገና እና እድሳት' ምእራፍ ላይ ችግሮች በምሳሌ ተቀምጣውል።
የስደተኛ እርዳታ ለተፈጠረው ችግር በተሰጠው የጊዜ ገደብ ካልተሰራ በድጋሚ ጋር በመደወል ችግሩን
ያቅርቡ።
ቅሬታ ማቅረብ ሲፈልጉ በአስቸኮይ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ቅሬታ ና አስተያየቶች መስጠት ለሚያገኙት
አገልግሎት ማሻሻያ ይሆናል።
እሱን በተመለከተ ስድስተኛ እርዳታ ያግኙ፥
የጥገና ችግር – በጥገኝነት ለሚኖርበት ቤት የችግር ጥቆማ ለማድረግ። እነሱም ችግሩን ለመኖሪያ ቤት
አቅራቢ እርሶን ወክለው ያቀርባሉ።
የእርዱኝ ጥያቄ – በእርሶና ቤተሰብ ጤና እና ደህንነት ላይ አደጋ አለ ብለው ካሰቡ። ይህም ጥቆማ
የሚጠረጥሩት የህፃናት ብዝበዛ፣ የጉልበት ብዝበዛ፣ ፆታዊ ጥቃት ና ብዝበዛ፣ ማህበራዊ ያልሆኑ
ባህርያት፣ ጎዳና ተዳዳሪ ወይም ቤት አልባ፣ አክራሪ ወይም ስር ነቀል አስተሳሰብ።
የጥገኝነት ክፍያ ችግር ሲኖር – ካርድ ቢጠፋ፣ ቢሰረቅ፣ ሚስጥራዊ ቁጥር ቢረሱ፣ የተሳሳት ክፍያ
ቢቀበሉ ወይንም ክፍያ ካልተከፈሎት። እርስዎን በመወከል ክፍያ የሚያቀርበውን አካል ያናግራሉ።
ቅሬታ – አገልግሎት የሚያቀርበው ላይ ቅሬታ ለማቅረብ ስድተኛን ሚረዱ፣ መኖሪያ ቤት አቅራቢ፣
ጥገኛ ድጋፍ አቅራቢ ወይም ለቤቶች ቢሮ
ግብረመልስ – በጥገኝነት ጥያቄዎ ሂደት በሙሉ ድጋፍዎን ያለማቋረጥ ለማሻሻል። አገልግሎት ካገኙ
በኋላ ስለ ስራቸው ለማሳወቅ ስድተኛን የሚረዱ፣ መኖሪያ ቤት አቅራቢ፣ ጥገኛ ድጋፍ አቅራቢ ወይም
ለቤቶች ቢሮ። የሰጡትን አስተያየት ለሚመለከተው ድርጅት ያስተላልፋል።
ይህን ለማድረግ 0808 8010 50 ወይም ከስደተኛ እርዳታ ድህረ ገጽ ላይ ቅሬታ ና አስተያየቶች ቅጽ
ያውርዱ። ያቀረቡት ጥቆማ በስደተኛ እርዳታ ሰራተኞች ወይም እነሱ ለሚመለከተው አካል በማቅረብ
ችግሮት ይፈታል። ይነሱ አማካሪ ችግሩ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ እንደሚስተካከል የጊዜ ገደብ
ይሰጣሉ።
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የስደተኞች እርዳታ ሰራተኞች ያቀረቡትን ችግር በ5 የስራ ቀናት ለመፍታት ይጥራሉ። የስደተኞች
እርዳታ ሰራተኞች መፍትሄ ካላገኙ ወደ መኖሪያ ቤት ቢሮ ያስተላለፉታል።

ለመኖሪያ ቤት ቢሮ እንዴት ቅሬታ አቀርባለው?
ቅሬታ ካለ ቀጥታ ለመኖሪያ ቤት ቢሮ ያቅርቡ።
• ለስደተኛ እርዳታ ቅሬታ አቅርበው ነገር ግን በውጤቱ ደስተኛ ካልሆኑ ወይም
• ያሉት ቅሬታ የስደተኛ እርዳታ ሊፈታው የማይመጥን ከሆነ
የመኖሪያ ቤት ቢሮ ወደ ስድስተኛ እርዳታ መመለስ የነበረበት ቅሬታ ከተቀበለ ወደ ስደተኛ እርዳታ
ይላካል።
ለመኖሪያ ቤት ቢሮ ቅሬታ ለማቅረብ፥
ቅሬታዎን በኢ-ሜይል ይላኩ complaints@homeoffice.gov.uk
ወይም በፅሁፍ ይላኩ፥
Complaints Allocation Hub
Customer Correspondence Hub
7th Floor Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
ቅሬታ ላይ መካተት ያለበት፥
1.
2.
3.
4.
5.

መገኘት ሚችሉበት የስልክ ቁጥር
የርስዎ ቤት ቢሮ ማጣቀሻ ቁጥሮች ጉዳይዎትን ለማግኘት።
ስለ ቅሬታ ስለሚያቀቡት ያለ ጉዳይ ሙሉ ዝርዝር መረጃ ሰአት፣ ቀንና ቦታዎች ያካትታል
የሚያቁት ሰራተኛ በጉዳዩ ውስጥ ያለ ስም\መለያ ቁጥር
አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በአካባቢው የነበረ ምስክሮች ሁሉ ዝርዝር መረጃ

ያቀረቡትን ቅሬታ ስንቀበልልዎ በ 20 የስራ ቀናት ውስጥ ምርመራን እና መልስ እንሰጣለን። አቤቱታዎ
እንዴት እንደተሰራ ካልተደሰቱ, ጉዳዩን እንድንገመግም ሊጠይቁን ይችላሉ።
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ክፍል 4

የማረፊያ መረጃ እና መስፈርቶች

አቅራቢያችን በርካታ አይነት መኖሪያ ቤቶች አሏቸው።
እርስዎም በሚከተሉት ውስጥ ይቆያሉ፥
የብቻ መኖሪያ ቤት
ይህ ዓይነቱ መጠለያ ብዙውን ጊዜ በቤተሰቦች የተያዘ ሲሆን ብዙ ጊዜ ደግሞ ቤት ነው። ቤተሰቡ
የራሳቸው ማእድ ቤት እና የመታጠቢያ ቤቶች ይኖሯቸዋል እና እነዚህን ነገሮች ለሌላ ለማንም
አያጋሩም።
በብዛት የመኖሪያ ቤት (HMO)
ይህ ዓይነተኛ መጠለያ ማረፊያ ወይም መገልገያ ቦታዎች ሲካፈሉ እና አብዛኛውን ጊዜ ላጤ፣ ልጅ
የሌላቸው ባለትዳር እና ነጠላ ወላጅ ናቸው። የጋራ ቤት መኖሪያ በ 5 ሰዎች ውስጥ ቢያንስ አንድ
የመታጠቢያ ቤትና ምግብ ቤት ሊኖረው ይገባል።
አብዛኛው የጋራ መኖሪያ ቤት በአካባቢ ምክር ቤት ፈቃድ አላቸው። የፍቃዱ ግልባጭ በአብዛኛው
በጋራ መ / ቤት ውስጥ ይታያል, እና ለማንኛውም የአካባቢ ምክር ቤት መስፈርቶች ያመላክታል
ምን ያህል ሰዎች መኖር እንደሚችሉ ነው።

18

ህግና መምሪያ
የሚገቡት መኖሪያ ቤት ውስጥ እንዲሰፍሩ እና ሌሎችንም መስተጓጉልዎን እንዲቀንሱ ለማገዝ
የሚከተሉትን ጥቂት ቀላል ደንቦች እና መመሪያዎችን እነሆ።

መደረግ ያለበት፥
• ለጤንነትዎ እና ለደህንነትዎ ጥንቃቄ ያድርጉ እና ሁሉንም መሳሪያዎች በጥንቃቄ ይያዙ
• ማንኛውም በቤት ውስጥ አብረው ለሚኖሩ ሰዎች አክብሮት ማሳየት በወሲባዊ፣ ፆታ፣
የፆታ ማንነት፣ጎሳ፣ ብሔር፣ ቋንቋ፣ ዜግነት፣ ሃይማኖትና አካል ጉዳተኝነት።
• ሌሎች ነዋሪዎችን ና ጉረቤቶችን በአክብሮት ና ትህትና ያስተናግዱ
• ጥገና ና ብልሽት ችግር እንዳዩ ወዲያውኑ ለስደተኛ እርዳታ ክፍል ያመልክቱ
• ከጋራ ንብረት ውጪ የግል ንብረቶን የእርሶ ክፍል ያስቀምጡ
• ሽንት ቤት ከተጠቀሙ በሆላ በውሃ ያውርዱት ነገር ግን የንፅህና መጠበቂያ ምርቶችን እንደ
የህፃናት ዋይፕስ አይነቶችን እንዳይጨምሩ
• የመኖሪያ ቤቱን ሁሌም ያፅዱ፣ ቆሻሻን በሚወሰድበት ጊዜ ያውጡ
• የግል ንብረቶን አየር ማስገባት አይርሱ ምክንያቱም እርጥበት ና ሻጋታ እንዳያመጣ
• ማታ ላይ ና ቤት በማይኖሩበት ወቅት በርና መስኮት መቆለፉን ያረጋግጡ

መደረግ የሌለበት፥
• ከምሽት 11 እስከ ጥዋት 8 ባለው ጊዜ ውስጥ ብዙ ጩህት ወይም ድምፅ ማሰማት
• ቤቱ ውስጥ ማጨስ
• የቤት እንስሳት ና እንስሳትን የመኖሪያው ስፍራ ማስቀመጥ
• እንግዳ ማሳደር
• ንብረት ማውደም
• ምግብና ቆሻሻ የእቃ ማጠቢያ ውስጥ መጣል
• ለንብረት ወይም ኤሌክትሪክዎች ማንኛውንም ለውጦች ወይም ጥገናዎች ማረግ
• የጭስ ማስጠንቀቂያውን ማጥፋት
• ህገወጥ ዕፅ በአካባቢው መጠቀም ወይም ማስቀመጥ
• ሆነ ብሎ ሌሎች ነዋሪዎችን መበጥበጥ
• አላግባብ ባህሪ ወይም ቃላት መጠቀም
• የሌላውን ደብዳቤ መክፈት
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የመኖሪያ ቤት
የሚያገኙት እቃ
የሚከተሉት እቃዎች በሚኖሩበት ቤት ያገኛሉ
ከነዚህ ውስጥ የጉደለ ወይም የተሰበረ ካለ ለስደተኛ እርዳታ ሰራተኞች ያሳውቁ
ሽንት ቤት

• ገንዳ ወይም ሻወር በተጨማሪም ከውሃ ሚከላከል
ሽፋን (የሻወር መጋረጃ)
• የእጅ መታጠቢያ
• ሽንት ቤት

ኩሽና

• ማብሰያ ወይም ምድጃ

• እቃ ማጠቢያ

• ማይክሮዌቭ

• ፍሪጅ እና ፍሬዘር

• የምግብ እቃዎችና
መጠቀሚያዎች

• መጥረጊያ እና
የማፅዳጃ እቃ

• ማብሰያ እና ማቅረቢያ

• የቆሻሻ መጣያ ና
ብሩሽ

• ቁምሳጥን
• የምግብ ማብሰያ ቦታ

• መወልወያ

• የንፅህና ሥራዎች እና የወለል
ማጠቢያዎች
መኝታ ቤት

• ለግለሰብ በቂ የሆነ አልጋ (ባለ አንድ/ሁለት)
• 1 ቁምሳጥን ለ 1ክፍል ወይም ለ1 ሰው ለጋራ መኖሪያ
ክፍል
• የጋራ መኖሪያ ክፍል ውስጥ አንድ መደርደሪያ ለአንድ
ሰው

20

መመገቢያ ና መኖሪያ

• ጠረጴዛ
• 1 የመመገቢያ ወንበር ለአንድ ሰው
• 1 መቀመጪያ ወንብር/ ሶፋ ለአንድ ሰው

መገልገያዎች<

• ንፁህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት
• የልብስ ማጠቢያ አቅርቦት (የልብስ ማሽን)
• የልብስ ማስጭያ ወይም ማድረቂያ
• የካውያ ጠረቤዛ ና ካውያ
• አግባብነት ያለው የሕጻናት እንክብካቤ መሳሪያዎች፣
አልጋ እና ከፍተኛ ወንበሮችን እና የስትራላይዘር
መሳሪያዎችን ጨምሮ ዕድሜያቸው ከ 1 ዓመት በታች
ለሆኑ ልጆች
• የብርሃን ና ጨረር መከላከያ መጋረጃ ወይም ሽፋን
• ጭስ እና የካርቦን ሞኖክሳይድ መቆጣጠሪያዎች፥
በሁሉም የመኖሪያ ክፍል የጭስ መቆጣጠሪያ
መስራት አለበት (የካርቦን ሞኖ ኦክሳይድ
መቆጣጠሪያ) የሚነድ ቁስ ወይም ጋዝ ያለ ቦታ
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አገልግሎት አቅራቢው ወደ መኖሪያ ቤት ሲገቡ አዲስ አንድን ያቀርባል።
ፎጣ
2 (በ ሰው)

የፊት ፎጣ
2 (በ ሰው)

ኣንሶላ
2 (በ ሰው)

ብርድልብስ ና አልጋ ልብስ
2 / 1 (በ ሰው)

የእጅ ፎጣ
2 (በ ሰው)

የሻይ ፎጣ
1 (በ ሰው)

ትራስ እና የትራስ ልብስ
2 የእያንዳንዱ (በ ሰው)

የአልጋ ልብስ ሽፋን
2 (በ ሰው)

ተጨማሪ እቃ
ወደ መኖሪያ ቤቱ የሚወስዷቸው ተጨማሪ ዕቃዎች እና ንብረቶች የእራስዎ ኃላፊነት አለባቸው።
የመኖሪያ አቅራቢዎ ለእነዚህ ንብረቶች ኃላፊነት ኃላፊነት አይወስድም። ተንቐሳቓሲ መውዓዪ
ንብረት ክህልወኩም ኣይፍቀድን ከምኡ ውን ዝኾነ ዘይውሑስ ወይ ሓደገኛ ንብረትኩም ከተወግዱዎ
ክትሕተቱ ኢኹም።
አቅራቢዎች ማዘጋጀት የማይጠበቅባቸው ቁሶች፥
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• የቤት ስልክ

• ዋየርለስ ኢንተርኔት

• ቲቪ

• ቫክዩም ማፅዳጃ

መገልገያዎች
ጋዝ፣ ውሃ እና መብራት ይቀርባሉ። ለአካባቢ ጥበቃ ሲባል አጠቃቀሞን በጥንቃቄ
ያድርጉ። መቆጣጠሪያ እንዴት እንደሚሠራ እና ኤሌክትሪክ የጉዞ ማስተላለፊያ
እንዴት እንደሚሰራ የመሳሰሉ መገልገያዎችን እንዴት መጠቀም እንዳለብዎት
ከቤቶችዎ መመሪያ ይሰጥዎታል። መገልገያዎችን መቀየር የለቦትም
የጋዝ ሽታ ካለ ወድያውኑ ብሄራዊ የጋዝ መስመር ይደውሉ 0800 111 999
ለእንግሊዝ፣ስኮትላንድ እና ወኤልስ ወይም 0800 002 001 ለሰሜናዊ
አየርልንድ ከዛም ችግሩን ለስደተኛ እርዳታ ወዲያውኑ ያሳውቁ።

የንብረት ቁጥጥር
የመኖሪያ ቤቱ ሁኔታ ተስማሚና ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ የንብረት ፍተሻ ይደረጋል።
ጉድለቶችን ለመለየትና ለማስተካከል ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ውስጥ መኖሪያ ቤት አቅራቢዎ የመኖሪያ
ቦታውን ለመመርመር ያስፈልጋል።
ቢያንስ ከፍተሻው 5ቀናት በፊት ይነገሮታል የመኖሪያ ቤት መገኘት ስላለቦት። መገኛት ባይችሉም
አገልግሎት የሚያቀርበው ፍተሻውን ያደርጋል።
የፍተሻ ጊዜ ምን ይሆናል?
ፈታሺው ስለ ንብረቶች ያናግሮታል ችግር ካለም ይጠይቃል። ችግር ያለበት ነገር
ካለ ለጥገና ይመዘገባል። ችግሩ ምን እንደሆነ ማይታወቅ ለመርማሪው ማሳየት
ይገባል።
መርማሪው ማን ነው?
የንብረት መርማሪ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ በአገልግሎት አቅራቢው ይዘጋጃል።
አንድ የተመደበ ሰው ከዩኬቪኣይ ወይም የአከባቢው መዘጋጃ ቤት የመኖሪያ አቅራቢዎ የተወሰኑ
መመዘኛዎችን ማሞላት ለማረጋገጥ ፍተሻ ሊያደርግ ይችላል።
ብልሽት እንዴት ላመልክት?
የንብረት ብልሽት ለ ስደተኛው እርዳታ መጠቆም እነሱም ተመዝግበው እንዲጠግኑ። አገልግሎት
አቅራቢው በተወሰነ ጊዜ ውስጥም ችግሩን ለመጠገን ይሰራል። የተበላሸው በእርሶ ላይ ተፅእኖ ካለው
ምርመራው ለተሰጠው ጊዜ መጠበቅ የለቦትም።
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የመኖርያ ቤት መዳረሻ
መኖሪያ ቤት አቅራቢው የቤቱን ትርፍ ወይም ዋናው ቁልፍ በጥንቃቄ ያስቀምጣል። በተለመደ ሁኔታ
የቤቱ ፍተሻ ና ጥገና እርሶ ባሉበት ይካሄዳል።
በንብረቱ ላይ ጥገና ወይም መደበኛ ጥገና የሚያስፈልግ ከሆነ, ከዚያም አንድ ቀጠሮ
ይዘጋጃል, እንዲሁም የጥገና ሰራተኞች ለንብረቱ እንዲያገኙ ለማድረግ ዝግጁ መሆን
አለብዎት። ይሁን እንጂ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራ መሰራት ካለበት በጣም አስፈላጊ ከሆነ
የቀጠሮ ቀን በአገልግሎት አቅራቢዎ ይያዛል። በቀጠሮ ቀን ቤት ውስጥ መገኘት ካልቻሉ
አገልግሎት አቅራቢው ተቀያሪ ቁልፍ በመጠቀም ይከፍታል።

እድሳት እና ጥገና
የመኖሪያ ቤት አቅራቢዎች ችግሩን በመመደብ በተወሰነው የጊዜ ገደብ
ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለማስተካከል ይሰራሉ። ከታች ያለው ሰንጠረዥ
የተለያዩ ጉድለቶችን፣የጥገና ሰዓቶችን እና አንዳንድ ስህተቶችን ምሳሌዎችን
ያብራራል። ስለ ጥገና ምድብ እርግጠኛ ካልሆኑ, ወይም በተጠቀሰው የጊዜ
ሰሌዳ ውስጥ የተከሰተው ስህተት ያልተስተካከለ ከሆነ, የስደተኞች እርዳታ
ማነጋገር አለብዎ።
የጥገና ምድብ
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ትርጉም

ምላሽ ጊዜ

የችግር ምሳሌ

ምድብ 1

ለጤና፣ ለደህንነትዎ ወይም
ለደህንነትዎ ሊያጋልጥ
ወይም ሊያመጣ የሚችል
ችግር ወይም የመኖርያ
ቤት አስፈላጊ አገልግሎት
እንዳይቋረጥ ወይም
እንዲጠፋ ሚያድረግ

በአቅራቢው በአራት
ሰዓቶች ውስጥ
አስፈላጊውን
ጥገናብእንዲያደርግ
ማሳወቅ እና ጊዜያዊ
ተለዋጭ መኖሪያ ያቀርባል

•
•
•
•
•

ምድብ 2

ዝኾነ ብልሽት ኣብ ጥዕና ፣
ዉሕስነት ፣ ድሕነት ናይ
ናብራኹም ዘይምቹእነት
ዝፈጥር ከምኡ ውን ርኡይ
ጽልዋ ኣብ ንብረትን
ናብራኹምን ዘለዎ።

24 ሰዓታት ግዝያዊ
ዉሕስነት ንምፍጣር
፣ 5 መዓልታት ስራሕ
ድማ ቐዋሚ ጽገና
ንምክያድ እንተድኣ ቐራቢ
መንበሪኹም ኣብ ዉሽጢ
24 ሰዓታት ንመንበሪኹም
ዉሑስ ክገብሮ ዘይኪኢሉ
ግዝያዊ ቅያር መንበሪ
ክቕርበልኩም ኣለዎ።

• ስእነት ቐረብ ዉዑይ ማይ
• መውዓዪ ምስራሕ እንተኣብዩ
• ስእነት ቐረብ ሓይሊ
ኤሌክትሪክ
• ናይ ትኪ ወይ ሓዊ ሓደጋ
ደወል ዘይሰርሕ እንተኾይኑ
• ኣብ ጥዕናን ዉሕስነትን
ተቐማጣይ ሓደጋ ዝፈጥር
ናይ ባልዓት ወራር
እንተኣጋጢሙ።

የጋዝ ፍሳሽ
ጎርፍ
የግንባታ አለመረጋጋት
የውሃ አቅርቦት አለመኖር
የእሳት ውድመት

የጥገና ምድብ
ምድብ 3

ትርጉም
ዝኾነ ብልሽት ኣብ
ምቹእነት ናይ ናብራኹም
ጸገም ክፈጥር ዝኽእል
፣ እንተዘይተዓርዩ ድማ
ተወሳኺ ብልሽት ኣብቲ
ንብረት ናይ ምስዓብ
ተኽእሎ ዘለዎ።

ምላሽ ጊዜ
21 ናይ ስራሕ መዓልታት

የችግር ምሳሌ
• ዝቐራረፍ ሕብሪ መንደቕ
• ርኡይ ራህዲ ወይ ምሕባጥ
ናይ መንደቕ
• ተጨማሪ መረጃ ስለ መኖሪያ
ቤት
• Other pest infestations

ተጨማሪ መረጃ ስለ መኖሪያ ቤት
የእሳት ጥንቃቄ
ሁሉም የመኖሪያ ቤቶች የጭስ መቆጣጠሪያ ተገጥሞላቸዋል። በቤት ውስጥ
እሳት ከተነሳ የጭስ መቆጣጠሪያው ተከፍቶ ሃይለኛ ድምፅ ‘ቢቢቢቢ’
የሚል ያሰማል።
እሳት በሚነሳበት ጊዜ እርስዎ ና ቤተሰብ ማድረግ ያለቦት፥
>> ቤቱን ለቆ ወደ ደህነት ቦታ መሄድ
>> የግል ንብረቶን ለመሰብሰብ አይቁሙ
>> በአቅራቢያው ብለ ደህና መውጫ ቤቱን ለቀው ይውጡ
>> ወደ እሳት ማጥፊያ 999 ይደውሉ ከዛም ለመኖሪያ ቤት አቅራቢ ያሳውቁ
ከጭስ መቆጣጠሪያ ውስጥ ባትሪውን እንዳይወጡ ህይወትን አደጋ ላይ ይጥላል። ወርሃዊ የንብረት
ፍተሻ ላይ የጭስ መቆጣጠሪያው ይሞከራል። የጭስ መቆጣጠሪያ ያለማቆረጥ ድምፅ ካወጣ ይህ ማለት
ቅያሪ ባትሪ ይፈልጋል። የስደተኛው እርዳታ ጋር በመደወል ተቀያሪ ባትሪ ድንጋይ ይጠይቁ።
ፅዳት
የመኖሪያ ቤቱን ንፅህና መጠበቅ አስፈላጊ ነው። የመኖሪያ ቤት ንፅህና
አለመጠበቅ ተባይ ያመጣል እሱም ሰዎችን አደጋ ላይ ይጥላል። የእርሱን
መኖሪያ ማፅዳት ሃላፊነት አለቦት።
በአንድ ቤት የሚኖሩ ከሆነ የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎችን አዘውትሮ የማጽዳት
ሃላፊነት የእርስዎ መኖሪያ አቅራቢው ሃላፊ ነው, እርስዎ እና ሌሎች
ነዋሪዎች አሁንም እነዚህን አካባቢዎች መከታተል አለባቸው።
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ቆሻሻ መሰብሰብ
ቆሻሻ በተገቢው መጣያ ገንዳ ወይም በድጋሜ ጥቅም ላይ የሚውለው መጣያ
ውስጥ መቀመጥ አለበት። የአካባቢው መዘጋጃ ቤት እነዚህን በመደበኛነት ባዶ
ያድርጉታል ስለዚህ በትክክለኛው ቀን ቆሻሻ ለክምችቱ ማስገባትዎን ያረጋግጡ።
ቆሻሻን በመንገድ ወይም አደባባይ ላይ መጣል ህገ ወጥ ነው። ይህ የዝንብ
ማቅረቢያ ተብሎ ይታወቃል። በዝንብ ማቅረቢያ ከተወነጀሉ ገንዘብ ቅጣት ወይም
እስራት ይቀጣሉ።
ጉዞ
የራስዎን መጓጓዣ መክፈል ሃላፊነት አለቦት። የእርስዎ በአካባቢያዊ
የሚገኝ ማስተዋወቂያ ሰሌዳ ስለ ህዝብ መጓጓዣ መረጃ አለው።
ወደ ኢሚግሬሽን ለማመልከት የሚሄዱበት የትራንስፖርት ገንዘብ
በቤቶች ቢሮ ሊከፍል ይችላል። ይህም በቀጥታ ወደ አስፕን ካርድ
ይገባሎታል። ይህን እርዳታ እንዴት እንደሚያገኙ የስደተኞች
እርዳታ ያስረዳዎታል።
ፖስታ
የእርሶ ፖስታ የግል ነው። ናይ ካልእ ሰብ ፖስጣ ክትርኢ ገበናዊ
በደል እዩ።የሌላን ሰው ደብድቤን ላይ ጣልቃ መግባት ወንጀል
ነው። በሚኖሩበት የፖስታ አድራሻ አብሮ የማይኖር ሰው ደብዳቤ
ከመጣ ለቤቶች ቢሮ ይስጡ።
አብዛኛዎቹ ከቤቶች ቢሮ የሚላኩ ደብዳቤዎች በፖስታ ይመጣል፣
ስለዚህ የመልዕክት ሳጥንዎን በመደበኛነት ማረጋገጥ እና ለቤቶች
ቢሮ በየትኛውም የአድራሻ ለውጥ ካለ ማሳወቁ አስፈላጊ ነው።
ከመኖሪያ ቤት መልቀቅ
የ Home Office በህይወትዎ ላይ የመረበሽ ሁኔታን ለመቀነስ ይፈልጋሉ, ሆኖም ግን የመጠለያ ቦታ
እንዲቀይሩ ሊጠየቁ ይችላሉ። ለምሳሌ; የኪራይ ቤቱ ውል ጊዜ ሲያልቅ የቤቱ አከራይ ቤቱን ማስመለስ
ሲፈልግ። ምንም እንኳን ይህ ሁልጊዜ የ Home Office እና የመኖሪያ አቅራቢዎ በአካባቢዎ እንዲያቆዩ
ይሞክራል። መልቀቅ የሚያስፈልግዎ ከሆነ, ደብዳቤው ለእርስዎ ዝግጅቱን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ
ይላክልዎታል። እንዲ ለቁ ተጠይቀው ግን አግባብ አይደለም ካሉ ወዲያውኑ ከቤቶች ቢሮ ወይም
የመኖሪያ ቤት አቅራቢ ጋር የመውጫ ጊዜ ሳይደርስ መወያየት አለቦት።
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ክፍል 5

የገንዘብ እና የድጋፍ ክፍያዎች

አስፈላጊውን የኑሮ ፍላጎቶችዎን ለመሸፈን ምግብ እና ሌሎች እቃዎችን ለመግዛት የሚያስችሉዎትን
አብዛኛውን ጊዜ በአስፓርድ ካርድ በኩል የገንዘብ ድጋፍ ያገኛሉ። ስለገንዘብ ድጋፍዎ ጉዳዮች ወይም
ጥያቄዎች ካለዎት በስደተኛ እርዳታ ማነጋገር አለብዎት። የእርስዎ Aspen ካርድ ቺፕ እና ፒን ን
ይጠቀማል እና ከዚህ በታች ያለው ምስል ይመስላል።

ስለ Aspen ካርድ መረጃ
• የብድር ካርድ አይደለም እና የባንክ ሂሳብ አይፈጥርም። የ
Home Office ብቻ ገንዘቦችን በካርድዎ ላይ ማስቀመጥ
ስለሚችል, ከሌሎች ሰዎች ክፍያ ለመቀበል
ሊጠቀሙበት አይችሉም።
• የ Home Office ምን ያክል የገንዘብ ድጋፍ
እንደሚያገኙ ያሰውቆታል ከዛም በየሳምንቱ ወደ
ካርድ ይላካል። ሂሳብዎ ከሳምንት ወደ ሳምንት
ይደርሳል።
• በካርድዎ ላይ የሚገኙትን ገንዘቦች ብቻ
የሚያወጡት። ነገሮች ከመግዛቱ በፊት በቂ ገንዘብ እንዳለዎት ማወቅ አለብዎት, አለበለዚያ ክፍያ
ሊፀድቅ ይችላል።
• ካርዱ ፒን በተመደበለት ሰው ብቻ መጠቀም አለበት። ካርዱን በጥንቃቄ መያዝ የእርስዎ
ሃላፊነት ነው።
• የቤቶች ቢሮ የካርዱን አጠቃቀም ይገመግማል እሱም ከማጭበርበር እና የተጠቃሚውን ደህነት
ለመጠበቅ።
• ካርዱ ላይ የሚወድቅበት ቀን የተፃፈው ድጋፍ ያቆማል ማለት አይደለም።
ካርዱ ጊዜው ቢያልፍበት ና እርስዋም ድጋፍ እየወሰዱ ከ ሆነ አዲስ ካርድ ይቀየራል።
• ካርዱን በመጠቀም አላስፈላጊ፣ ስልክ ኢንተርኔት እና ወደ ውጭ ሀገር ክፍያ ማድረግ አይችሉም።
• በካርዱ የተወሰኑ ሸቀጦችን እና አገልግሎት መግዛት ሊታቀቡ ይችላሉ።
የ Aspen ካርድን መጠቀም የሚችሉት፥
• በሚቀሮት ቀሪ ሂሳብ በአብዛኛው ሱቆች የቪዛ ምልክት ያላቸው ላይ መጠቀም ይችላሉ
• ያለዎትን ቀሪ ሂሳብ ለማወቅ በኤቲኤም ወይም የገንዘብ ማሽን ላይ ይጠይቃሉ።
• ከገንዘብ ማሽኑ እሰከ 200€ ብቻ ነው ማውጣት የሚችሉት ይጠንቀቁ አንዳንድ ማሽኖች
ለአገልግሎት ያስከፍላል።
• በቪዛ ተከፋፍዮች ሱቆች ላይ ሲገዙ ገንዘብዎን መልስ ያገኛሉ
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ሆኖም ግን በክፍል 4 ድጋፍ የተጓደልዎ ጥገኝነት ጠያቂ ከሆኑ ከገንዘብ ማሽኖች ማውጣት ወይም
ከሱቆች ገንዘብ ማግኘት አይችሉም።
ይህ ከሆነ የስድተኛ እርዳታው ጋር ይደውሉ 0808 8010 503፥
• ትጽበዮ ክፍሊት ተዘይተቐቢልካ፡ወይ ጌጋ መጠን ተተቐቢልካ
• ካርድካ ተጠፊኡ፡ተተባላሽዩ፡ወይ ተተሰሪቑ (ክትስርዞ ከምኡውን ቅያር ክትወስድ)

ዝያዳ ክፍሊት ተተቐቢልካ
ተጨማሪ ክፍያ ይገባኛል ብለው ካሰቡ የስደተኛን እርዳታ ጋር ይደውሉ 0808 8010 503።
የሚከተሉት ሁኔታዎች ተጨማሪ ገንዘብ ይሰጣል፥
• ጥንሲ
• እርጉዝ ከሆኑ በእርግዝናዎ ወቅት ተጨማሪ £3 በሳምንት ያገኛሉ። ለሚወለደው ህፃን ዝግጅት
ተጨማሪ £300 የመውለጃ ብለው ያመለክታሉ።
• ኣብ መንጎ 8 ሳምንታት ቕድሚ ህጻንኪ ምውላዱ ከምኡውን 6 ሳምንታት ድሕሪ ምውላዱ
ከተመልክቲ ኣለኪ። ቕድሚ ህጻን ምውላዱ ከተመልክቲ ፡ንክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ኦሪጅናል
ምስክር ኤምኤቲቢ1 ወይ ካልእ ጥንስቲ ምካንኪ ናይ ሕክምና መረጋገጺ ከተቕርቢ ኣለኪ። ልጆ
ከእንግሊዝ ውጭ ከተወለደ ና ከ 3 ወር በታች ከሆነ ወይም ለየት ያለ ጉዳይ ብሎት ማመልከት
ይችላሉ። የህፃኑን የልደት ካርድ ሊጠየቁ ይችላሉ።
• ስሩዕ ሓገዝኪ መታን ኽውስኽን ነቲ ሓድሽ ሕጻን ዝጥርንፍ ክኸውንን እቲ ኦሪጂናል ምስክርነት
ናይ ልደት ኣብ ውሽጢ 6 ሳምንታት ናይ ምውላዱ ከተቅርቢ ከድልየኪ እዩ።
• ልጆ ከ 1 አመት በታች ከሆነ ተጨማሪ £5 በሳምንት ይቀበላሉ እናም ለልጆች ከ 1 እስከ 3 በታች
ተጨማሪ £3 ለእያንዳንዱ በሳምንት ይደርሶታል።
• ተጨማሪ ለየት ያለ ሁኔታ፥
• ልዩ ሁኔታ ብሎት ና ከሚደርሶት ድጋፍ በተጨማሪ ወጪ ካለ ለተጨማሪ ክፍያ ብቁ ሊሆኑ
ይችላሉ። ንኣብነት፡ንሕክምናዊ ቆጸራታት ነዊሕ ርሕቀት ክትጓዓዝ እንተኮይንካ(እዚ ቅድሚ
ምጉዓዝካ እቲ ጠለብ ክኣቱ ኣለዎ)፡ወይ ሕክምናዊ ኩነታት ዝጠልቦ ፍሉይ ኣመጋግባ የድልየካ
እንተኾይኑ።
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ክፍል 6
መቀየር ላይ

ናይ ዑቕባ ሕቶካ(ዋላ ውን ኩሉ’ቲ ናይ ይግባይ ጠለብ) ምስ ተወሰነ፡ኩሉ ካብ ሆም ኦፊስ ዝግብኣካ
ሓገዝ ጠጠው ይብል እዩ። ኣብ ከምዚ ጉዳይ፡ገንዘባዊ ሓገዛትካ ጠጠው ከም ዝብል መፍለጢ ክወሃበካ
እዩ ከምኡውን ዝተፈላለየ መንበሪኻ ክትገድፎ ከምዘለካ። ንዝመጽእ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ
ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ዕዉት ድዩ ኣይኮነን እዩ ዝምርኮስ። ክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ድሕሪ ውሳኔ ምቕባልካ
ከይደንጎየ ኽረክበካን ከምኡውን ንዝመጽእ ስጉምቲ ምኽሪ ከዳልወልካ እዩ።
ከሚኖሩበት ቦታ በሚለቁበት ጊዜ ሁሉም የግል ንብረቶን ማሸገዎን ፣ ሲኖሩበት የነበረው ቦታ ንፁህና
ፅዱ መሆኑን እና ማንኛውም የግል ንብረት ጥለው አለመሄዶን ያረጋግጡ።

ውጤታማ ማመልከቻ
በእንግሊዝ እንዲቆዩ ከተደረገ ና የስደተኝነቶ ከተረጋገጠ፣ ነፃ ፍቃድ ወይም ሰብአዊ ከለላ ከተደረገ፣
የመስራት ፍቃድ ካገኙ፣ማመልከቻዎ ዋና ጥቅም እና የግል የመኖሪያ ቦታ ከፈለጉ እናም በዚህ ዙሪያ
እርዳታ ከፈለጉ እንደማንኛውም እንግሊዛውያን መጠየቅ ይችላሉ። ህጋዊነቶን የሚያረጋግጥ የመኖሪያ
ፍቃድ ያለው መታወቂያ ያገኛሉ።
ለቆ የመሄድ ፍቃድ ካገኙ ከ28 ቀናት በሆላ የጥገኝነት የሚያገኙት እርዳታ ይቆማል። እርዳታው
የሚቆምበትን ቀን የሚያሳውቆ ቀደም ብሎ ይደርሶታል። ይህን ደብዳቤ ከተቀበሉ በሆላ የወደፊት
እቅድ ማውጣት አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ከጥገኝነት እርዳታ ወጥቶ ራስን መቻል ጊዜ ስለሚወስድ።
የመኖሪያው ቢሮ ከ 28 ቀናት በላይ ጊዜ ማራዘም አይችልም።
የስራና ማመልከቻ ማግኘት ጥቅሞች
ስራ ማፈላለግ ወይም ማመልከቻ ማስገባት አለቦት። ይህን ጉዳይ ሚመለከተው መንግስታዊው
ድርጅት ጆፕ ሴንተር ነው። የስደተኛ እርዳታ ይሚሰጡ ሰራተኞች በዚህ ጉዳይ ላይ ድጋፍ ና
የመጀመሪያ የቀጠሮ ቀን በጆብ ሴንተር ለማግኘት ይረዳሉ። ይህን በአስቸኮይ ማድረግ አስፈላጊ ነው።
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ተቀያሪ የመኖሪያ ቦታ ማፈላለግ
ሌላ የመኖሪያ ቦታ መፈለግ አለቦት። ይህም ኪራይ ቤት፣ አዳሪ ስራ፣ አልጋ ኪራይ ወይም የጋራ
መኖሪያ ስፍራ ነው። በተጨማሪ ስደተኛን ሚረዱ ና በአካባቢዩ ያለ የቤት ጉዳይ አማካሪ ክፍል የምክር
ና እርዳታ አገልግሎት ያደርጋል። ልጆች ካለ ወይም በተለይ ተጋላጭነት ከሆኑ እነሱ ቤት ማፈላለጉን
ሀላፊነት ይወስዳሉ።
የባንክ ደብተር ማውጣት
የባንክ ደብተር ከሌለው አዲስ ማውጣት አስፈላጊ ነው እሱም ክፍያን ለማግኘትና የቤት ኪራይ
መክፈል ካስፈለገዎ። ሁሉም ባንኮች አዲስ ደብተር ለማውጣት የተለያዩ መረጃዎችን ይጠይቃሉ ግን
የሚፈልጉት ማነቶን ማረጋገጫ መታወቂያ ሲሆን እንደ ጊዝያዊ ያገኙት ህጋዊ መታወቂያ አይነት ነው።

ውጤታማ ያልሆነ ማመልከቻ
የእርሶ ማመልከቻ ወይም ይግባኝ የጠየቁት ተቀባይነት ከሌለው አመቻቸተው ከእንግሊዝ
ለቀው እንዲወጡ ይጠበቃል። የመኖሪያ ቢሮ በፍቃደኝነትት ወደ ሀገር የመመለስ
አስፈላጊ ሆኔታዎችን በማዘጋጀት ይረዳዎታል። ለበለጠ መረጃ ድህረ ገፃችንን ይጉብኙ
www.gov.uk/return-home-voluntarily ወይም በፍቃደኝነት መመለስ አገልግሎት
ይደውሉ። 0300 004 0202.
ውሳኔው ከደረሶት በሆላ በእንግሊዝ ያሉ ስድስተኛን ሚረዱ ደውለው ቀጣይ መውሰድ ያለቦት
እርምጃ የምክር አገልግሎት ና በፍቃደኝነት ወደ ሀገር ቤት የመመለስ መረጃዎችንና ጥቅሞችን
አገልግሎት ይሰጣሉ።
ማመልከቻዎ ተቀባይነትት ከሌለው እና በእርሶ ስር ከ 18አመት በታች ህፃናት ካሉ የጥገኝነት እርዳታ
ወዲያውኑ አይቆምም።
በእርሶ ስር ማንኛውም ልጅ ከሌለ የጥገኝነት እርዳታው ከ21 ቀናት በሆላ። ከመኖሪያ ቦታ መቼ ቀን
መልቀቅ እንዳለበት የሚያሳውቅ ደብዳቤ ይደርሶታል። ከእንግሊዝ ለመውጣት እርምጃ ከወሰዱ ከዛ
በሆላ ማመልከቻ ማስገባት ያለቦትን ነገር የምክር አገልግሎት ና ድጋፍ ያገኛሉ። ነገር ግን በ21 ቀናት
እወጣለው ብለው እንዳያምኑ። ይህ ድጋፍ “ምእራፍ 4 ድጋፍ “ ይባላል ይህም በሌሎች ሁኔታ ላይ
ሊያገኙት ይችላሉ። የበለጠ ዝርዝር በሚደርሶት ደብዳቤ ላይ አለ።
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ክፍል 7

ጠቃሚ አድራሻዎች

አስቸኮይ የስልክ ጥሪ
አስቸኳይ አገልግሎት (እሳት/ፓሊስ/አምቡላንስ) 999
አስቸኮይ ላልሆነ የፖሊስ ጥሪ 101
አስቸኮይ ላልሆነ ህክምና አገልግሎት 111
ብሄራዊ የጋዝ መስመር
ኢንግላንድ፣ ስኮትላንድ እና ወኤልስ 0800 111 999.
ሰሜናዊ አይርላንድ 0800 002 001.
የስደተኛ እርዳታ
ድህረ ገፅ www.migranthelpuk.org
ስልክ 0808 8010 503
ኢሜይል as@migranthelpuk.org
አድራሻ Migrant Help
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
የመኖሪያ ቢሮ
ጥገኝነት እና የጥገኛ እርዳታ ማመልከቻ ለማስገባት መረጃ
www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
የጥገኞች እርዳታ ይግባኝ
www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
የህግ አማካሪ ለመፈለግ
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
በፍቃደኝነት የመመለስ አገልግሎት
ድህረ ገፅ www.gov.uk/return-home-voluntarily
ስልክ: 0300 004 0202
የበጎ አድራጎት ተቋማት
የስደተኛው ተግባር www.refugee-action.org.uk
የስደተኞች አማካሪ www.refugeecouncil.org.uk
የጥገኝነት እርዳታ ይግባኝ ፕሮጀክት www.asaproject.org
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