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ዕላማ ናይዚ መምርሒ

እዚ መምሪሒ’ዚ ንሓተቲ ዑቅባ፣ ጉዳዮም ክሳብ ዝጻረ ኣብ ጊዝያዊ መንበሪ
ንዘለዉ ዝምልከት እዩ።
ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዓባ እዘን ዝስዕባ ነጥብታት ይሕዝ፥
• ካባና ትጽበዮ ናይ ገዛንን ኣገልግሎትናን
• እዚኦም ኣገልግሎታት ዝህቡን ዘብጽሑን ትካላት
• ካባኻ እንታይ ንጽበ
• ጸገማት፣ ስክፍታታትን ለውጢ ኣብ ኩነታትካ ወይ ጉዳይካ ናበይ ከምተመልክት

ከመይ ገረ ነዚ ኑኡስ-መጽሓፍ ክጥቀመሉ ይግባእ?
ሓደራ ነዚ ኑኡስ-መጽሓፍ ተጎህካ ንበቦ። ነዓኻን ን ስግራበትካን ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ኣተኩረሎም።
ኣብዛ ኑኡስ-መጽሓፍ ቡዙሕ ሓበሬታ ስለዘሎ ኣብ ዉሑስ ቦታ ኣቀምጣ፣ ስለዚ ኣብ ዲሒርካ ኣብ
ዘድልየትካ ክትውከሳ ትኽእል።

ከም ኣካል ናይዚ ኣስተምህሮ እንታይ ክጽበ ይኽእል?
መፍትሕ ናይቲ ንብረትን፣ ዝርዝራዊ ኣስተምህሮን ካብ ቀረብቲ መንበሪ ክትዋሃብ ኢኻ። ሓበሬታ
ብዛዕባ መሳርያታትን ኣጎልጉሎት ማይ፣ መብራህቲ፣ ወዘተ ብዝርደኣካ ቃንቃ ክትወሃብ ኢኻ።

ብተወሳኺ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ክትወሃብ ኢኻ፥
• ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዝ ስደተኛ (Migrant Help)፣ ካብኦም እንታይ ክምትጽበን
• ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ መንበሪኻ ቀረብቲ፣ ካብኦም እንታይ ክምትጽበን
• ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዝ ስደተኛ(Migrant Help)፣ ካብኦም እንታይ ክምትጽበን
• ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ ክትረኽቦ ትኽእል ኣገልጎሎት፣ ንኣብነት ጥዕና፣ ትምህርቲ፣
ናይ ከበቢ ሰብ መዝን ናይ ሓገዝ ኣገልጉሎትን
እዛ ‘ Home Office መምሪሒታት ን መሰልን ትጽቢታትን ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ’ ኑኡስ-መጽሓፍ፣
ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ዓዲ-እንግሊዝ ባህልን፣ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ከለኻ ’ክትረኽቦ ዘለካ ኣገልጎለትን
ተጠቃልል። ካብዚ ዝተጠቅሰ ዝኾነ ይኩን ኣገልጉለትን ምስ ዘይትረክብ፣ ን ናይ ገዛኻ ሓላፊ
ተወከሶ። ኣብዛ ኑኡስ-መጽሓፍ ዘሎ ሓበሬታ ኣብዚ ጥብቆ ብ ኣብ መስመር ክረክብውን ይከኣል እዩ፥
www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
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መንበሪኺ ብንጹር ምክንያት፣ ንኣብነት ስንክልና ፣ ምሳኻ ዝሰማማዕ ምስ
ዘይከውን ተቀለጢፍካ ን ናይ ገዛ ሓልፊካ ሓብር።
መን እዮም እቶም ኣገደስቲ ማሕበራት ናይ መንበሪን ሓገዛትን ዝህቡኒን
ዝሳተፉን?
Home Office ሓላፍነት ናይ ትነብረሉ ዘለኻ መንበሪን
ፋናንሳዊ ድጋፍን ይወስድ።
Migrant Help ብ Home Office ዝተመደበ ናይ ምኽሪ፣ ጉዳያት
መመልከትን ብቅዓትን (AIRE) ኣቕረብቲ እዮም። ገበርቲ ሰናይ
ካብ Home Office ዝተፈልዩ ዝተፈላልዩ ምኽርታት ዝህቡ ኣለዉ።
ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዛትካ፣ ጉዳይካ ንምምልካት፣ ወይ'ውን Home
Office ምቅይያራት ኣብ ጉዳይካ ክትነግር ምስ ትደሊ ን Migrant
Help ብ ተለፎን 0808 8010 503. ክትሕብር ኣለካ።
ናይ መንበሪካ ቀራቢ። Home Office ንኽቅሪበልካ ናይ ውልቂ
ትካላት ይጥቀም። ኣብ ግዘ ምጋዓዝካ መባእታዊ መላለዪን ሕቶታትካ
ዝምልስ ናይ ገዛ ሓላፊ ክምደበልካ እዩ።
ናይ ከባቢ ሰብ መ፣ ተወሳኺ ብ ኣማኸርቲ ዝፍለጡ፣ ናይ መንግስቲ
ኣካላት ኮይኖም ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣብ ከባቢኻ ከም ትምህርትን
ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ይቅርቡ። ዝዋደድ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን
መን ከም ዘዳልዎምን ኣብ ኢንግሊዝ፣ ስኮትላንድ፣ ወልስ ወይ
ደቡባዊ ኣይርላንድ ኣብ ትነብረሉ ቦታ ይምርኮስ።
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ህጹጽ ኣገልግሎታት ንምርካብ
ኣብ ህጹጽ ግዜ ብቀጥታ ናብ 999 ብምድዋል ን ኦፐረተር ዘድልየካ ኣገልግሎት ክትሕብር ኣለካመጥፋእቲ ሓዊ፣ ፖሊስ ወይ ኣምቡላንስ። ኣብ ህጹጽ ግዜ ጥራይ ናብዘን ቁጽሪታት ከምትድውል
ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ቋንቋ ኢንግሊዝ ዘይትዛረብ እንተ ደኣ ኮንካ፣ 999 ምስ ደወልካ ስም ናይቲ ትዛረቦ ቃንቋ ጥቀስ። እንተ
ሃሊዩ ሓደ ተርጓማይ ክቅረበልካ እዩ። ናብ 999 ደወል ናጻ እዩ።
ፖሊስ፥ ዓመጽ ወይ ታህዲድ ምፍርራሕ ወይ ድማ ገበን ክፍጸም ምስ ትዕዘብ ፣ ናብ 999 ደዊልካ ን
ፖሊስ ሓብር ጸብጻብ ናይ ገበን ክትሕብር ወይ ከኣ ግዳይ ናይ ህጹጽ ግብረመልሲ ዘየድልዮ ገበን ምስ
ትከውን ፣ ናብ 101.ደውል
ባርዕ: ሓደገኛ ባርዕ ወይከኣ ምልክታት ናይ ባርዕ ከም ትኪ ምስ ትዕዘብ ብቀጥታ ናብ 999 ብምድዋል
ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ተወከስ። ናብ ሓደገኛ ባርዕ ክትቐርብ ወይ ከተጥፍእ ኣይትፈትን።
ኣምቡላንስ: ህጹጽ ዝኾነ ሕክምናዊ ኩነተ-ሓደጋ ምስ ዝህሉ ወይውን ዝኾነ ሰብ ብከቢድ ምስ
ዝሓምም ወይከኣ ዝቖስል ሂወቱ ውን ኣብ ሓደጋ (ርከሳ) ምስ ዝህሉ ፣ ናብ 999 ደዊልካ ንኣምቡላንስ
ተወከስ ህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ግን ከኣ ኣምቡላንስ ዘየድልዮ ምስ ዝኸውን ናብ 111 ደውል።

ዝኾነ ሕቶ ኣለካ ድዩ
ንዝህልወካ ዝኾነ ሕቶ
>> ኣብቲ ዝወሃበካ መሐበሪ ደብተርካ ተመልከት
>> ኣብዚ ርኣይ www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum<
ወይ ከኣ www.migranthelpuk.org
>> ንሓገዝ ስደተኛታት ናብዚ ቁጽሪ 0808 8010 503
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ትሕዝቶታት

ክፋሊ 1 ኣካይዳ ቀረብ መዕረፊ ንተዓቋቢ

6

ናይ ደገፋትካ (ሓገዛትካ) ኩነታት
ኣብ ኩነተ ለውጢ
ናይ ሓታቲ ዑቕባ ሓገዝ ውሳነ ይግባይ
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ክፋሊ 2 ኣገደስቲ ትካላት
Home Office
ወሃብቲ መንበሪካ
ሓገዝ ስደተኛ
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ክፋሊ 3 ጉዳያትምምልካትንጥርዓንን
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ክፋሊ 4 ናይ መንበሪ(መዕረፊ) ሓበሬታን መለኪዒታትን

18

ሕግታትን መወከሲ ሓበሬታን
ትጽበዮም ዓይነት ኣቕሓ ኣብ መንበሪ (መዕረፊ)
ፍተሻ ንዋይ
ኣጠቓቅማ መንበሪ
ጽገናን ምትዕርራይን
ተወሳኪ ሓበሬታ ብዛዕባ መንበሪ

ክፋሊ 5 ገንዘብን ደገፍ(ሕገዝ) ክፍሊትን
ሓበሬታ ብዛዕባ Aspen ካርድካ
ተወሳኪ ክፍሊት

ክፋሊ 6 ምቅያር መንበሪ ቦታ
ቅቡል ጥርዓን
ዘይቅቡል ጥርዓን

ክፋሊ 7 ጠቐምቲ መራኸቢታት
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24
25
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ክፍሊ 1

ጉዕዞ መዕረፊ ሓታቲ ዑቕባ

መስርሕ ሕቶ ናይ ዑቅባ ዝወስዶ ግዜ ክፈላለ ይክእል እዩ። ኣብ ምትሕልላኽ
ናይ ጉዳይካ ከምኡውን ኣብ ምቕባል ናይ ጭብጥን ሰነዳትን ይሙርከስ።
ሓገዝ ዑቅባ፣ ከም መንበሪ፣ ንሓተትቲ ዑቅባ ኮይኖምካልእ ነብሶም ክሕግዝሉ ዝክእሉ ቅጥ ዕታት
ንዘይብሎም ሰባት እዩ ዝወሃብ። መንበሪ ዑቅባ ዝወሃበሉ ኣብ ’ኣማራጺ ዘይብሉ’ ሰረት እዩ ስለዚ
ኣበይ ከም ትነብር ክትመርጽ ኣይከኣልን። ይኩን እምበር፣ ናይ መንበሪካ ኣዳላዊእቲ መንበሪ ዝኾነ
ዝተፈለየ ድልየታት ንዝህልወካ ከምዘማልእ ከረጋግጽ ኣለዎ።

1. ፋልማይ መንበሪ
ፋልማይ መንበሪ ናይ ሓጺር ግዜ ኣባይቲ እዩ ሙሉእ ምግብና፣ፍርቂ ምግብና ወይ ከኣ
ርእሰ ምክሻን ክከውን ይክእል። ኩሉ ግዜ ኣብ ሓባራዊ መሕደሪ ዓይነት ከባቢ እዩ።
እዚ ንህጹጽ መንበሪ ዘድልዮም ሓተትቲ ዑቅባ እዩ፣ቅድሚ ናይ ደገፍ መሕተቲታት
ብምሉእ ምግማቱ ናይ ነዊሕ ግዜ መንበሪ ክመዓራረ ይክኣል። ሰባት ኣብ ፋልማይ
መንበሪ ዝጸንሕዎ መጠን ግዜ ክፈላለ ይክእል፣ግን 3-4 ሳምንታት ልሙድ እዩ፣ቅድሚ
ናብ ዝተፈላለየ መንበሪ ምግዓዞም።

2. ዝተፈላለየ መንበሪ
ንግዚኡ ኣብዚ ኣለካ። ዝተፈለየ መንበሪ ናይ ነዊሕ-ግዜ ግዝያዊ መንበሪ እዩ ኣብ ክንዲ
ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ከኣ ብናይ መንበሪ ኣዳለውቲ ዝተካወነ እዩ። ክሳብ ናይ ዑቅባ
ጥርዓንካ ዝውሰን ኣብ ዝተፈለየ መንበሪ ከኣ ከም ልሙድ ክትጸንሕ። ኩሉ ግዜ ኣብ
aሓደ ዓይነት ንብረት ክትጸንሕ ኣይከኣልን እዩ።

3. ምቅያር ቦታ
ናይ ዑቅባ ሕቶካ (ዝኾነ ይግባይ ዘጠቃለለ) ብዝግባእ ብምልኡ ምስ ተወሰነ ናይ
ዑቅባ መንበሪካ ክትገድፎ ከድልየካ እዩ ከምኡ ውን ሓገዝ ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት
የቋርጽ። ፍቃድ መውጽኢ እንተተፈቂዱካ፣ንክትሰርሕ ብቑዕ ትከውን ፣ሕቶ ተቅርብ
ንዝያዳ መክሰብ ፣ገዛ ክትርኢ ከምኡውን ከም ዜጋታት ዩ ከይ ዝሕገዝዎ ብምዕረ
ክትሕገዝ ትኽእል። ይኩን እምበር ፣ ጥርዓንካ ዕዉት ምስ ዘይከውን UK ክትገድፎ
ክትጽበካ ኢካ። ድሕሪ ካብ Home Office ውሳኔ ምቅባልካ ብቕልጡፍ ምኽርን
መምርሒታትን ካብ ናይ ስደተኛ ሓገዝቲ ክወሃበካ እዩ። ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ
ኣብ ክፋል ‘ምቅያር ቦታ’ ክትረክብ ትክእል።
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ትጽቢታት
ኩሉ ግዜ ብ ክብረት፣ ብርትዒ ከመኡውን ብቅኑዕ ክትእንገድ (ክትግልገል) ኢካ
ከምኡውን ንስካ ንዝኾነ ሰራሕተኛ ይኩን ምሳካ ኣብ ጉዕዞካ ንትረክቦም ሰባት ብዝግባእ ከተአንግድ
ትጽቢት ኣለና
ን ዝኾነ ጉዳይ ብዛዕባ መንበሪ ይኩን ደገፋት(ሓገዛት) ብቅልጡፍ ንናይ ስደተኛ ሓገዝቲ ክትራኸብ
ኣለካ ብትህቦም ጸብጻባት ሓበሬታታትን ንዘጋጠሙ ጸገማት ይኩን ጉዳያት ንናይ ዑቅባ መሰልካ ይኩን
ንናይ ትቅመጠሉ መንበሪ ቦታ ኣይጸልዎን እዩ።

ምስጢራውነትን ዴታ ምክፍፋልን
ማእከላይ ቤት ጽሕፈትናን ወሃብቲ ኣገልግሎትናን ናይ ውልቃዊ ሓበሬታካ ብምስጢር(ብሕድሪ)
ክሕልውዎን ክዕቅብዎን እዮም ኣብ ገለ ኩነታት ግን ሓበሬታካ ምስ ካልኦት ወከልቲ ምክፍፋል
የድልየና ይከውን እዩ። እዚ የጠቃልል፥
• ሓበሬታ ምክፋል ምስ ውሽጣዊ ኣማኻሪ ሽማግለ ስለዚ ማሕበራዊ ክንክን፣ ክኢላ ኣባይቲ ወይ
ዋንነት መዕቆቢ ተጌርልካ እዩ
• ሓበሬታ ምክፋል ምስ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት እቲ ቅኑዕ መንገዲ ናይ ጥዕና ክንክን ንሓፈሻዊ ናይ
ጥዕናካ ድልየታት ከመኡውን ኩነታት ናይ ጥዕናካ ኣብ ቦትኡ ምህላዉ ምርግጋጽ
• ሓበሬታ ምክፋል ንኸከላከል ወይ ‘ሓላዊ’ ን ዓካን ን ስድራቤትካን፣ ብዝያዳ ንቆልዑን ከምኡውን
ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ዓበይቲ
• ምክፋል ኣገዳሲ ሓበሬታ ምስ ናይ ትምህርቲ ሰበስልጣን ብከምኡ ከኣ ኣገልግሎቶም
• ጉዳይ ገበን ምምሕልላፍ ን ፖሊስ ከምኡ ውን ኣብ ሕብረተሰብ ብውሕስነት ክትሕሎ ክሕግዘካ
• ንዘጋጥም ምጭብርባር ን ፖሊስ ሓበሬታ ምክፋል
• ምቅላዕ ሓበሬታ ምስ ሜላ ኣሰራርሓ ቤት ፍርዲ ብምትሕሓዝ
ዝኾነ ዳታካ ዘካፈልካዮ ወኪል ምስጢራውነት ናይ ሓበሬታካ ከክብሮ የድልዮ እዩ። Home Office
ወይ ካልኦት ማሕበራት ብዛዕባካ ዘለወን ሓበሬታ ክትርኢ ጠለብ ክትሕትት ትኽእል
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ናይ ደገፋትካ ኩነታት
• እቲ ዝተሰራሓልካ ዝተሰርዐ ጉዕዞ ክትከታተሎ ኣለካ። ንኣብነት፣ ምቅያር ናብ ካልእ ንብረት።
ዝኾነ ምኽንያት ነቲ ዝተሰርዐ ጉዕዞ ንኽትከታሎ ምስ ዘየኽእለካ ኣቐዲምካ ንHome Office
ክትሕብር ኣለካ።
• ኣብ ዝተፈቀደልካ ኣድራሻ ክትቕመጥ ኣለካ። ንልዕሊ 7 ዝተከታተለ መዓልታት ኣከታቲልካ
ክትርሕቕ ምስ ትውጥን ናብ ናይ ስደተኛ ሓገዝቲ ደዊልካ ካብ Home Office ፍቓድ ክትወስድ
የድልየካ። ኣብ ውሽጢ ዝኾነ እዋን ናይ 6 ኣዋርሕ ን ልዕሊ 14 መዓልታት ወይ ለይቲ ከትቦኽር
• ሕግታት ናይቲ ትቕመጠሉ ዘለካ መንበሪ ክትክተሎ ኣለካ።
እቲ ሕግታት ወሃቢ መንበሪካ ክነግረካ እዩ።
• ካብ ዓመጻዊ ኣገባብ ወይ ውን ኣፋዊ ወይውን ኣካላዊ በደል ክትገብር የብልካን። ውጽኢት
ዓመጻዊ ጠባያት ገበናዊ ክሲ ከምጽኡ ይክእሉ ከመኡውን ርከሳ ምስኣን ናይ መንበሪካን
ከመኡውን ገንዘባዊ ሓገዝ።
• ገንዘባዊ ሓገዛትካ ብስሩዕ ክትጥቀመሉ ኣለካ። ሰሙናዊ ዝወሃበካ መጠን ገንዘብ መሸፈኒ ናይ
ኣገዳሲ ሂወታዊ ኣድላይነት እዩ፣እዚ እንተዘይተጠቂምካሉ ንሕና ስለምንታይ እዩ ክንሓተካ
ንክእል።
• ብ ናይ ኢሚግሬሽን መኮንን ዝሓለፈ ጠለባት ክትዕቅቦ ኣለካ። ነዚ ክትገብር ተዘይከኣልካ፣ ሓገዛት
ክትጥቀመሉ ከምዘይትክእል ትከውን። እታ ኣብ ቅድመ መፍለጢ ቓለ-መሕትት ዝተዋሃብካያ
መውሓሲ ቅጥዒ 201 ኩነታት ናይ ስደትካ ውሕስነት ክትዝርዝር እያ።
• ጠለባት ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ከተማልእ ግዴታ ኣለካ። እዚ የማልእ ጠለባት ናይ፣
• ተዛማዲ ሓ በሬታ ንናይ ዑቅባ ጥርዓናትካ
• ተዛማዲ ሓበሬታ ንናይ ዑቅባ ሓገዛትካ ከመኡውን
• ህላውነትካ ኣብ ዝኾነ ቓለ-መሕትት
ኩነታት ሓገዛትካ እንተ ዘይዓቂብካ ፣ ሓገዛትካ ናይ ምስኣን ሓደጋ ኣሎ።
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ኣብ ኩነተ ለውጢ
ዝኾነ ምቅይያራት እንተ ደኣ ሃልዩካ ብቕጽበት ንናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ንገር።
እቲ ዝቀለል መንገዲ ነዚ ክትገብሮ ብናይ ስደተኛ ሓገዝቲ እዩ። ካብዚ ንንየው መንበሪ ምስ ዘየድልየካ፣
ጌና ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢካ፣ ግን ኣቀዲምካ ክትሓትት ኣለካ።
ብዛዕባ ኩነተ ምቅይያራት ንHome Office ክትነግሮ ዘለካ ከኣ፣
• ትርፊ መጠቀሚ ገንዘብ ወይ ገንዘባዊ ሃብቲ እንተ ተቀቢልካ
• ስራሕ እንተረኪብካ ( ቕድሚ ስራሕ ምርካብካ ግን ንክትሰርሕ ፍቃድ ኣለካ ድዩ የብልካን
ከተረጋግጽ ኣለካ)
• ናብ ዝተፈለየ ኣድራሻ እንተ ግዒዝካ ወይ ምስ ስድራቤት፣ ዓርከ-መሓዛ፣ ወይ መጻምዲ ክትነብር
ምስ ትውጥን
• እንተ ተመርዒካ፣ ተተፈላሊካ፣ ተተፋቲሕካ ወይ
• ኣብ ሕክምና እንተ ተዓቂብካ ወይ ተተኣሲርካ
• ንስካ (ወይ መጻምድካ) ነብሰጾር እንተኮይንካ ወይ ቆልዓ እንተሃልዩካ
• ዝኾነ ካብ ደቅካ ትምህርቲ እንተገዲፍዎ ወይ ገዛ እንተገዲፍዎ
• ዝኾነ ካልእ ካብ ኣባላት ስድራቤትካ ናብ UK ምስ ዝስዕብ ወይ ን UK ምስ ዝገድፍ
• ካልእ ዝኾነ መናብርትካ ሰብ ምስ ዝስዕብ ወይ ምስ
• ስምካ ምስ ትቅይሮ
• ን ዩከይ ክትገድፍ ከመኡውን ንዓድካ ክትምለስ ምስ
ብዛዕባ ኩነተ ምቅይያራት እንተዘይነጊርካ፣ ክትከውን
• ሓገዛት ካብ Home Office ትስእን
• ንዘይግባኣካ ዝኾነ ዝተቀበልካዮ ሓገዛት ትከፍሎ
• ብምጥሓስ ሕጊ ገበነኛ ምካን ኣብ ትሕቲ መስደዲ ከመኡውን ፈጻሚ ዑቅባ 1999
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ናይ ሓታቲ ዑቕባ ሓገዝ ውሳነ ይግባይ
ኩሉ ግዜ ይግባይ ናብ ቀዳማይ ውድብ፥
• መመልከቲ ጽሑፍ ናይ ዑቅባ ሓገዝካ ምስ ዝንጸግ
• ናይ ዑቅባ ሓገዝ ትቕበል ኔርካ እሞ ምስ ዘቋርጽ
ካብ Home Office ደብዳቤ ክትቕበል ኢካ እንተ ደኣ ዘመልከትካዮ ጽሑፍ ተነጺጉ ወይ ከኣ ሓገዛትካ
ምስ ዘቓርጽ ስለምንታይ ከም ዝተወሰነ ክገልጸልካ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ደብዳቤ ይግባይ ክትብል
ትክእል ተኾይንካ ክነግረካ እዩ ምስኡ ውን ብከመይ ይግባይ ከም ትብል። እዚ ባይቶ ካብ መንግስቲ
ናጻ እዩ። ፈራዲ ቅድሚ ውሳኔ ምግባሩ ንናይ ክልቲኡ ወገናት ዘሎ መጎተ ክሰምዖ እዩ።
ቅድሚ ይግባይ ምባልካ ምኽርን ሓገዝን ካብ ሓገዝቲ ስደተኛ ክትረክብ ትክእል።
• ሓገዝቲ ስደተኛ ንናይ ይግባይ ቅጥዒ ኣብ ምምላእ
• ምስ ይግባይ ሓገዝ ናይ ዑቅባ ውጥን ተራከብ(ኣሳፕ) ን ናይ ናጻ ሕጋዊ ወከልቲ እንተ ደኣ ኣፋዊ
ስምዕታ ኣለካ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ባይቶ(ሓገዝ ዑቅባ)።
www.asaproject.org
• ንናይ ስደተኛ ፈጻሚ ክትራከብትክእልwww.refugee-action.org.ukከምኡውን ናይ ስደተኛ
ኣማካሪ ሽማግለwww.refugeecouncil.org.ukንምኽርን ሓገዝን-ካልእ ክሕግዛካ ዝክእላ ማሕበራት
ክደልዩልካ (ኢንግላንድ ከመኡውን ዌይልስ)
• ብተወሳኪ ካልእ ሕጋዊ ምኽሪ ትረክብ፣ ን ጠበቃ ዘጠቃልል
ንዝያዳ ሓበሬታ እቶ ናብwww.gov.uk/find-a-legal-adviser
ዝያዳ ሓበሬታ ኣብwww.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunalክርከብ
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ክፍሊ 2
ኣገደስቲ ትካላት

Home Office
Home Office እንታይ እዩ፧
እዚ Home Office እቲ ዝለዓለ ክፍሊ ናይ መንግስቲ UK ንኢሚግሬሽን ንቪዛታት፣ ፓስፖርትታት፣
መምሪሕታት፣ ሓዊ ከምኡውን መድሓኒ ኣገልግሎታት ከምኡውን ዜጋታት UK ሕልዋት ምካኖም
ዘረጋግጽ። እዚ ቦታ Home Office ምስ ዩከይ ቪዛታት ከሙውን ኢሚግሬሽን(ዩከይቪኣይ) ዝበሃል
ብቐጥታ ትራከበ

እንታይ ክጽበ ይኽእል ካብ ኣቕራቢ መንበሪ፧
ናይ ዑቅባ ሕቶካ ብ ዩከይቪኣይ’ስ ኢሚግሬሽን ከምኡውን ብናይ ሓለዋ ሓለፍቲ እዩ
ዝካየድን ዝረኣይን። ናይ ዑቅባ ሕቶካ ዕዉት ድዩ ኣይኮነን ኣብ ናቶም ኣካይዳ እዩ ዝምርኮስ፣
ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ውሳነ ምሳኻ ኽራከቡ እዮም።
ናይ ዑቅባካ መንበሪ ከምኡውን ሓገዝ ብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ዩከይቪኣይ እዩ ዝግበር፣ እቲ
ምስፋር፣ ሓገዝ ዑቅባ ከምኡውን ሓለፍቲ ምውህሃድ(ራሲ)።
ራሲ (RASI ) ግቡኡ እዩ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትወስድ ከም ዘለካ ክውስን ከምኡዉን
ነቶም ነቲ ሓገዝ ዝዕድልዎ ኣዳለውቲ ይከታተልዎም። ብተወሳኺ ራሲ (RASI )ነቲ በቶም
ኣዳለውቲ መንበሪ ዝተዳለወ ኣገልግሎታት ምስቲ ኣብ ደብተር ሰፊረ ዘሎ ትጽቢታት
ምምልኡ የረጋግጽ።

እዚ Home Office ካባይ እንታይ ይጽበ፧
እዚ Home Office ኩሉ ኩነታት ናይ ሓገዝካ ክትዕቅብ እዩ ዝጽበየካ፣ ከመኡውን ንዝኾነ
ኩነተ ምቅይያራትካ። እንተዘይኮይኑ፣ መሰል ቀጻልነት ናይ ሓገዝካ ክትንከፍ ተኽእሎ ኣሎ።
ካብ Home Office ዝተሰደ ዝኾነ ደብዳቤ ኣይትንጸግ። እንተደኣ ደብዳቤ አንታይ ምካኑ
ዘይተረዳኣካ፣ ንናይ ስደተኛ ሓገዝቲ ርከቦም ን ምኽርን መምሪሒታትን።
ንዝያዳ ሕበሬታ ብዛዕባ ብመንግስቲ ዝግበር ኣገልግሎታት ኣብዚ ብምብጻሕ ክትረክብ
ትክእል www.gov.uk
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ኣዳላዊ መንበሪካ፧
እንታይ እዩ ኣዳላዊ መንበሪ፧
ኣዳላዊ መንበሪ ትካል እዩ ንሓተትቲ ዑቅባ መንበሪ ክህብ ከምኡውን መንበሪ ኽከናከን ብHome
Office ውዕል ዝተገበረሉ እዩ። ኣዳለውቲ መንበሪ ከከም ቦትኦም ዝተፈለዩ እዮም።

ስኮትላንድ
Mears Group

ሰሜን ኣየርላንድ
Mears Group
ሰሜናዊ ምብራቓዊ፣
ዮርክሻየርን ሃምበርሳይድ
Mears Group

ሰሜናዊ ምዕራብ
Serco

ሚድላንድስን
ምብራቓዊ እንግሊዝን
Serco

ዌልስ
Clearsprings
Ready Homes
ደቡባዊ
Clearsprings
Ready Homes
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እንታይ ክጽበ ይኽእል ካብ Home Office፧
ኣዳለውቲ መንበሪ ዘብጽሕዎ ኣገልግሎታት ዝሓቅፎ፣
• ምድላው ከመኡውን ምኽንካን መንበሪ፣ ኣቅሓ ገዛ፣ መሳርሒ ከምኡውን ቀንዲ ረቃሒታት
• ቐጻሊ ኣገልግሎት ናብ ንብረትካ ምስ በጻሕካ፣ ተወሳኪ ሓበሬታታት ብዛዕባ ውሽጣዊ
ሕብረተሰብ ከምኡውን ንዓካ ንዝህልዉ ውሽጣዊ ኣገልግሎታት
• ብዝወሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ክበጽሕካ
• ክሕግዝ ዝኽእል ናብ ተዛመድቲ ወኪላት ሪፈራል ብምግባር ጥዕኻ ምምዕባል
• ከም ኣድላይነቱ ምድላው ተርጎምትን ቀየርትን ምሳካ ኣብ ዝዛረቡሉ
• ምግላጽ ናባካ ዝተመስርሑ ግብረመልስን ጥርዓናትን ከምኡውን ብዝተካኣለ መጠን ምፍታሕ
ጥርዓናት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት
• ኣብ መንበሪ ክረኣዩ ዝክእሉ ኣንጻር-ሕብረተሰብ ከምኡውን ዓማጺ ባህርያትንምምዕርራይ
• ኣብ ከባቢካ ዝርከብ ዝቀረበ ጂፒ(ሓካይም) ናይ መጥባሕቲ ክሕብረካ ወይከኣ ሕክምናዊ
ኩነታት እንተ ሃልዩካ ናብ ጂፒ ክትምዝገብ ይሕግዘካ
• ፍሉጥ ኣብ ዝኾነሉ ከምኡውን ህጹጽ ወይከኣ ንጹር ድልየታት ናይ ክንክን ጥዕና ኣብ መንበሪ
ዝኣተወ ምስ ዝከውን ቐጥታዊ ሓገዝ የዳልወልካ
• ናብ ካልእ ዋንነት ገዛ ትግዕዝ እንተ ኣለኻ መጓዓዝያ የዳልዉልካ
• ካብ ናይ ኩሉ እዋን ወጻኢ ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ ዘጋጥመካ ህጹጽ ምወላ የዳልዉልካ
እንተደኣ ዝኾነ ጉዳይ ኣለካ ኣብቲ ዝተፈለየ መንበሪ ገዛ ኣብ ትነብረሉ እዋን ብመንገዲ ሓገዝቲ
ስደተኛ ብ0808 8010 503 ሓብር። ብድሕሪኡ ንሳቶም ምስ ኣዳለውቲ ናይ መንበሪ ኣብ ክንዳካ
ክሕብሩ እዮም። ንዝያዳ ሕበሬታ ‘ጉዳያት ምምልካትን ከምኡውንጥርዓናት’ ተመልከት።

ኣዳላዊ መንበሪየይ ካባይ እንታይ እዩ ዝጽበ፧
ንመንበሪካ ብክብረት ኽትከናከኖ ኣለካ። እዚ ጽርየቱ ምሕላው ከምኡውን ኣቁሑትን ንብረትን
ከይዓንወካ ጥንቁቕ ምካንየጠቓልል። ብተወሳኪ ምሳኻ ነቲ መንበሪ ዝካፈልዎ ሰባት ከምኡውን
ንዝኾነ ሰራሕተኛምሉእክብረት ክህልወካ ኣለዎ።
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ሓገዝ ስደተኛ
እንታይ እዩ ሓጋዚ ስደተኛ፧
ሓጋዚ ስደተኛ ማሕበር ናይ ግብረሰናይ ኮይኑ ምክሪ፣ ጉዳያት ምሕባር
ከምኡውን ብቅዓት (ኣይረ) ዝበሃል ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘካይድ እዩ። ሓጋዚ
ስደተኛ ናይ ነጻ ምክሪ ከምኡውን መምርሒታት ኣብ ናይ ዑቅባ መስርሕን
መሰልካን ከዳልወልካ ይክእል። ብተወሳኪ ውን ኣብ ዩከይ ዘሎ ካልእ
ኣገልግሎታት ብቐጥታይመርሕ።

ኣነ እንታይ ክጽበ ይኽእል ካብ ሓጋዚ ስደተኛ፧
ሓጋዚ ስደተኛ ኣብ ኣጠቃቕማ ገንዘባዊ ሓገዝ፣ መንበሪ፣ ሕጋዊ ምክሪ ከምኡውን ካልእ ኣገልግሎታት
ዝግብኣኻ ብሕጊ ክሕግዘካ እዩ። ቕድሚ ናይ ዑቕባ ቃለ መሕትት ሓበሬታ ንናይ ዑቅባ መስርሕ፣
ዝግበኣካ ሓገዝ፣ ከምኡውን ብከመይ ካልእ ጠቓሚ ኣገልግሎታት (ጥዕናዊ ክንክን ሕጋዊ ምክርን
የጠቃልል) ብምሃብ ይሕግዝ።
ናይ ስደተኛ ሓጋዚ ናጻ ናይ መስመር ሓገዝ ብቓንቛካ ክመኽሩካ ይክእሉ እዮም። እቲ ኣርእስቲ
ክሕግዝዎ ዝክእሉ ዘጠቃልሎ፣
• ዑቅባ ብከመይ ትሓትት
• ገንዘባዊ ሓገዝ
• ሕጋዊ ወኪል ምርካብ
• መስርሕ ናይ ዑቕባ
• ምውሳኽ ጥዕናዊ ክንክን
• ደገፍ መንበሪ
• ካልእ ፍሉይ ዝኾነ ጉዳያት ዑቅባ
ናይ ሓገዝ መስመሮም ብዙሕ ቁጽሪ ናይ ሓተትቲ ዑቅባ የአንግድ ከምኡውን ናይተሌፎን መስመር
ጽሙድ ስለዝከውን ምድንጋይ ናይ ምምላስ ከስዕብ ይክእል። በጃካ ትዕግስቲ ግበር ደወልካ
ብዝተካኣለ መጠን ክምለስ እዩ።
ሓጋዚ ስደተኛ ብተወሳኪ ኣብ ምምላእ መመልከቲ ቅጥዒ ን ገንዘባዊ ከምኡውን መንበሪ ሓገዝ
ዑቅባ ክሕግዝ ይክእል እዩ እዚ ዝፍለጠሉ ከኣ ብ ኤ ኤስ ኤፍ1። ብተወሳኪ'ውን ብ ኩነተ ምቅይያር
ን Home Office ክትነግር ምስ ትደሊ'ውን ክሕግዙካ እዮም።
ሓጋዚ ስደተኛ ሕጋዊ ምክሪ ወይ ውክልና ከዳሉኣይክእልን እዩ። ከመይ ኢልካ ሕጋዊ ኣገልግሎት
ትረክብ ሓበሬታከዳልዉልካ ይክእሉ። ብተወሳኪ ኣብ www.gov.uk/find-a-legal-adviser
ሕጋዊ ኣማኻሪ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ
ጥርዓን ብዛዕባ ኣዳላዊ መንበሪ፣ ኣዳላዊ ናይ ክፍሊት፣Home Office ንባዕሎም ሓጋዚ ስደተኛ
ምስ ትደሊ ብተወሳኪ ንሓጋዚ ስደተኛ ምርኻብ ይከኣል። ብተወሳኪ ዝኾነ ጸገም ኣብ መንበሪካ
ምስ ዝህሉ ን ሓጋዚ ስደተኛ ምርኻብ ይከኣል። ዝያዳ ሓበሬታ ብከመይ ነዚ ከም ተተግብሮ ኣብ
‘ ጉዳያት ምምልካትን ከምኡውን ጥርዓና ክርከብ ይከኣል።
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ሓጋዚ ስደተኛ ካባይ እንታይ ይጽበ፧
• ምስ ሓጋዚ ስደተኛ ኣብ ትራከበሉ ግዜ ፣ በጃካ ካብቲ ኣብ Home Officeካ ዘሎ ሰነዳት ዝኾነ
መወከሲ ቁጽሪ ክህልወካ ኣለዎ።
• ኣብ ዝኾነ ንዓካ ዝተገብረ ቆጸራታት ተሳተፍ። ዝኾነ ሓበሬታ ከምኡውን ሰነዳት ምስ ሕቶካ
ዝተኣሳሰር ውሰድ።
• ንሓጋዚ ስደተኛ ኣብ ትዛረበሉ ግዜ ልዕሊ ብጾትካ ወይ ስድራቤትካ ኣብ ክንዳካ ብዝተካእለካ
መጠን ባዕልካ ብኣካል ተዛረብ። ኢንግሊሽ ዘይትክእል እንተኾይንካ ኣይትሸገር ፣ ተርጋሚ
ክህልወልካ እዩ።
• ቅድሚ ሓጋዚ ስደተኛ ምድዋልካ ወይ ኣብ ኣኼባ ቅድሚ ምስታፍካ መዘኻከሪ ግበር፣ ስለዚ ከኣ
ኩሉ ሕቶታትካ ብጽፉፍ ይትግበር።
• ብዝተካኣለካ መጠን ናይ ኣማኻሪኦም ሕቶታት ብምልኡ መልሶ። ኣብ ሕቶታት ሰልጢኖም እዮም
ን ሕቶታትካ ክሕግዙ ክሓቱካ ኣለዎም።
• ኣብ መራከቢ ዝርዝራትካ ከም ቁጽሪ ቴሌፎን ከምኡውን ኣድራሻ ኢመይል ዝኾነ ለውጢ እንተሎ
ኣማሕይሾም።
• ሓጋዚ ስደተኛ ኩሉ ግዜ መንነትካ ከረጋግጾ እዩ ከምኡውን ናይ ውልቃዊ ሓበሬታካ ጠቅላላ ናብ
ካልእ ወገናት ኣየቃልዖን እዩ ባዕልካ ኣቀዲምካ ውዕልእንተዘይሂብካዮም።
• ሓጋዚ ስደተኛ በዳሊ፣ ሃዳዲ ወይ ሓራቕ ጠባይ ኣይቕበልን እዩ። ሰራሕተኛታቶም ብ ክብረት
ከምኡውን ብትሕትና ክሕብሕቡካ እዮም። በጃኻ ከም ናቶም ግበር።

ሓገዝ ስደተኛ ኣብ ምርኻብ
ተወሳኪ ሓበሬታ ከመኡውን ብ10 ቋንቋ ዝተተርጎመ ምክሪ ኣብ መርበብ ሓጋዚ ስደተኛ
www.migranthelpuk.org. ኣሎ።
ብተወሳኪ ውን ብከምዚ ዝስዕብ መንገዲ ክትራከብ ትኽእል ኢካ፣
ተሌፎን፥ 0808 8010 503
ኢመይል፥ as@migranthelpuk.org
አድራሻ፥ Migrant Help Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
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ክፍሊ 3

ጸገም ምሕባርን ጥርዓናትን

እንተ ደኣ ዝኾነ ጸገም ሃልዩካ ኣብ መንበሪ ወይ ሓገዝ፣ ወይ ብዛዕባ ዝኾነ ኣብዚ
ውሽጢ ማሕበር ዘሎ ጥርናፈ ክትጠርዕ ምስ ትደሊ፣ ብዝተካእለካ መጠን
ብቅልጡፍ ብመንገዲ ሓገዝ ስደተኛ ክትገብሮ ኣለካ።
ዝኾነ ጥርዓን ወይ ዝለዓል ጉዳይ ንናይ ዑቅባ ሕቶካ ወይ ንቀጻሊ መሰል ሓገዝካ ኣይጸልዎን እዩ።
ዝኾነ ዝበጽሐ ጥርዓን ብዕቱብ ስለ ዝውሰድ ከምኡውን ብግበኡ መጽናዕቲ ዝገብራ ማሕበራት ስለ
ዝርኣይ ምቹእነት ክስመዓካ ኣለዎ። ምሕላፍ ናይ ጉድለት ኣብ ርጉጽ ውሱን ግዜ እዩ ዝግበር ኣብቲ
ዓይነት ጌጋ ከኣ ይምርኮስ። ኣብነታት ከኣ ኣብቲ ክፋል ናይ ‘ምዕራይን ጽገናን’ ክርከብ ይከኣል። እቲ
ጉድለት ኣብ ውሱን ግዜ እንተዘይተዓራርዩ ፣ ምስ ሓገዝ ስደተኛ እንደገና ክትራከብ ኣለካ ንሳቶም
ከቀላጥፍዎ እዮም ነቲ ጸገም።
ጥርዓን ተቕርብ እንተኮይንካ ፣ ብዝተኻኣለካ መጠን ብ ቅልጡፍ ክትገብሮ ኣገዳሲ እዩ። ግብረ መልሲ
ከመኡውን ጥርዓን ንምዕባይ ናይ ዝወሃብ ኣገልግሎት ስለ ዝኮኑ ቅቡላት እዮም።
ንዕኦም ዝምልከት ንሓገዝ ስደተኛ ክትረክቦም ኣለካ፣
ጉዳያት ምጽጋን – ጸገማት ከተማሓላልፍ ብዛዕባ ናይ ዑቅባ መንበሪካ። ኣብ ክንዳካ ኮይኖም ምስ
ኣዳላዊ መንበሪ ክዘራረቡ እዮም ንከፍልጥዎም።
ጠለብ ን ረዳት – ናትካ ወይ ናይ ስድራቤትካ ጥዕና ወይ ምቹእነት ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ምስ ዝመስለካ።
እዚ ክሓልፍ ከሎ ምስ ጥርጣረ ናይ ቆልዓ ሸለልትነት፣ ዘቤታዊ ዓመጽ፣ ጾታዊ ግፍዒ ወይ ምዝመዛ፣
ኣንጻር ማሕበራዊ ጠባያት፣ ምምስካን ወይ ገዛ ዘይምህላው ወይ ጥርጣረ ጽንፈት ወይ ሕማቅ ኣንፈት።
ጉዳያት ክፍሊት ተዓቋቢ – ምናልባት ካርድካ ምስ ዝጠፍእ ወይ ዝስረቕ፣ ፒንካ ምስ ትርስዖ፣ ብጌጋ
ክፍሊት ምቅባል ወይ ክፍሊትካ ዘይምቅባል። ኣብ ክንዳካ ምስ ኣዳላዊ ክፍሊት ክዘራረቡ እዮም።
ጥርዓናት – ምስ ብ ሓገዝ ስደተኛ ዝወሃበካ ኣገልግሎታት፣ ኣዳላዊ መንበሪ፣ ሓገዝ ክፍሊት ዑቅባ ወይ
ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ዝተኣሳሰር ጥርዓን ክትገብር እንተደሊካ
ግብረመልሲ – ብቀጻሊ ምዕባይ ነቲ ዘሎ ሓገዝ ካብኡ ወጻኢ ጉዕዞ ሕቶታት ናይ ዑቅባ። ብ ሓገዝ
ስደተኛ፣ ናይ መንበሪኻ ኣዳላዊ፣ ሓገዝ ክፍሊት ተዓቋቢ ወይ Home Office ዝተዋህቡኻ ኣገልግሎታት
ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ። ርኢቶታትካ ናብቶም ብቑዓት ማሕበራት ክሓልፍ እዩ።
ነዚ ክትገብር፣ 0808 8010 503 ደውል ወይ ካብቲ ናይ ስደተኛ ሓገዝ መርበብ ናይ ርኢቶ ወይ ናይ
ጥርዓን ቅጥዒ ኣውርድ። እቲ ዝተላዓለ ጉዳይ ብቐጥታ ብሓገዝ ስደተኛ እዩ ክፍታሕ ወይ እቲ ቅኑዕ
ኣዳላዊ ዝገበሮ ንምርግጋጽ። ኣማኸርቶም ከኣ መደብ ናይ ግዜ ክህቡካ ክሳብ ክንደይ ቀልጢፍካ
ተፍልጦም ከኣ ክጽበዩካ እዮም።
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ሓጋዚ ስደተኛ ጥርዓናት ኣብ ውሽጢ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፈትሖም እዩ ዝህቕን። እንተ ደኣ
ሓጋዚ ስደተኛ ክፈትሖ ዘይክእል ኮይኑ፣ ብቑልጡፍ ናብ ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት የሕልፍዎ።

ብከመይ እየ ናብ ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ጥርዓን ዝገብር፧
ብቐጥታ ናብ ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ጥርዓን ክትገብር ትኽእል ኢካ እንተ ደኣ፣
• ድሮ ጥርዓን ብመንገዲ ሓገዝ ስደተኛ የእቲካ ኣለካ ከምኡውን በቲ ውጽኢት ኣይዓገብካን፣ ወይ
• ጥርዓን ኣለካ ሓገዝ ስደተኛ ክፈትሖ ትኽክል ኣይኮነን ኢልካ ትሓስቦ
እንተደኣ ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ጥርዓን ብቐጥታ ናብ ሓጋዚ ስደተኛ ክትበጽሕ ዘለዋ ተቀቢሉ፣
ናብ ናይ ሓጋዚ ስደተኛ ትስደድ።
ጥርዓን ናብ ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት ዝከይድ ክትገብር፣
ኢመይል ጥርዓንካ ናብ complaints@homeoffice.gov.uk ወይ ናባና በዚ ጽሓፈልና፣
Complaints Allocation Hub
Customer Correspondence Hub
7th Floor Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
ኣብ ጥርዓንካ ከተማልኦ ዘለካ፣
1.
2.
3.
4.
5.

ዝርዝር መራኸቢካ፣ ክንረኽበካ መታን
ናይ ገዛ ቤትጽሕፈት መወከሲ ቁጽሪ፣ ጉዳይካ መታን ከነስፍሮ
ምሉእ ዝርዝር ብዛዕባ ናይቲ ትጠርዖ ዘለካ ነገር ግዜ፣ ዕለት ከምኡውን ቦታ የጠቃልል
ኣስማት/መለለዪ ቁጽርታት ናይ ዝኾነ ከተፍልጦ ዝተደልየ ነገር
እንተደኣ ሃልዩ ፣ ዝርዝር ናይ ዝኾነ ዝተዓዘብካዮ ኣጋጣሚታት

ጥርዓንካ ምስ ተቀበልናዮ ከምኡውን ከነጻርዮ ምስ ሃቐንና መረጋገጺ ክንሰደልካ ኢና ከመኡውን ኣብ
20 ናይ ስራሕ መዓልታት ክንምልሰልካ ኢና። ኣተሓሕዛ ጥርዓንካ እንተደኣ ዘይኣዕጊቡካ፣ ነገራትካ
ክረኣየልካ ክትሓተና ትክእል ኢካ።
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ክፍሊ 4

ሓበሬታን ቅጥዕታትን መንበሪ

ኣዳለውትና ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ኣለዎም፣
ኣብ ዘለካዮ ክትጸንሕ ትክእል፣
ኩሉ ዘማልአ መንበሪ
እዚ ዓይነት መንበሪ ኩሉ ግዜ ብ ስድራቤት እዩ ዝበሓት ከመኡውን ከም ልሙድ መንበሪ ገዛ ወይ
ብሕታዊ እዩ። እቶም ስድራቤት ናይውልቆም ክሽነ ከምኡውን ዓይኒ ምድሪ ይውንኑ ከምኡውን ምስ
ዝኾነ ካልእ ክካፈለዎ ኣይከኣልን።
ገዛ ኣብ ሓባራዊ ቦታ (HMO)
እዚ ዓይነት መንበሪ ዝኾነ ዓይነት ንብረት ናይ መንበሪ ዝኸፋፈል ከምኡውን/ወይ ኣቁሑት፣ ኩሉ
ግዜ ከኣ በይኖም ዝነብሩ፣ ኣዕሩኽ ብዘይ ቆልዑ ከምኡውን/ወይ ንበይኖም ዝነብሩ ወለዲ። ኩሎም
HMO እንተውሓደ ሓደ ሽቓቕን ሓደ ክሽነን ን 5 ሰባት ክህልዎም ኣለዎ።
ብዙሓት HMO ብከባቢያዊ ቤት ምኽሪ ፍቓድ ተዋሂብዎም እዩ። ቅዳሕ ናይቲ ፍቓድ መብዛሕትኡ
ግዜ ኣብ ሓባራዊ ከባቢ ክረአ ይግበር ከምኡውን ክንደይ ሰብ ኣብኡ ከምዝነብር ዝኣመሰሉ ዝኾነ
ናይ ከባቢያዊ ቤት ምኽሪ መምዘኒታት የዳሉ።
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ሕግታትን መምርሒታትን
ኣብቲ ዘለኻዮ መንበሪ ክትቅመጥ ንምሕጋዝን ንኻልኦት ምዝንባላት ምቕናስን፣ ሓድ ሓደ ክትክተሎም
ዘለካ ህግራትን መምርሒታትን ኣብዚ ኣለውኻ፥

ክትገብሮም ዘለካ፥
• ብዛዕባ ጥዕናኻን ድሕነትካን ኣስተውዕል ከምኡውን ኩሎም መሳርሒታት
ብጥንቃቐ ሓዞም
• ጾታ፣ መንነት፣ ዓለት ፣ብሄር፣ ቛንቛ ፣ዜግነት ፣ሃይማኖት ከምኡ'ውን ስንክልና
ብዘየገድስ ንወዲ ገዛኻ ብኣኽብሮት ሓዞ።
• ንመናብርትኻ ይኹን ንጎረባብትኻ ምቕሉልን ኣኽብሮት ዘለዎ ጠባይ ኣርኢ
• ንሓጋዚ ስደተኛ ብዝተካእለ መጠን ብዝቐልጠፈ ብዛዕባ ጽገናን ምትዕርራይን
ዝምልከት ሓብር
• ናይ ሓባር እትጥቀመሉ ንብረት ምስዝህሉ፣ ናትካ ንብረት ፈሊካ ኣቐሚጥ
• ዓይኒምድሪ ምስተጠቀምካ ማይ ድፋሉ። ጨርቂ ሽንቲ ቆልዓ(ፓምፐር) ወይ መሐበሲ
ንጽህና (ሞድየስ) ዝኣመሰሉ ነገራት ኣይተእትወሉ
• መዕረፍ ኣጋይሽ ወይ መንበሪ ክፍሊ ብቐጻልን ብመደብን ኣጽሪ፣ግሓፍ ኣብዝተመደበሉ ግዜ
ጽረጎን ጓሓፎን
• ንብረትካ ወይ መሳርሒካ ንከይ ስብብ ንከይ ጠሊል ብግቡእ የንበድብድ ወይየሽርፍ( ንፋስ
ይረክብ) ምህላዉ ኣረጋግጽ
• ብግዜ ለይቲ ከምኡ'ውን ኣብ ትወጸሉ ማዕጾ ከምዝተሸገጠ መስኮት ወይ ፍኒስትራ ከም
ዝተዓጽወ ኣረጋግጽ

ክትገብሮም ዘይብልካ፥
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ዓው-ዓው ኣይትበል ኣውያት ኣይተስምዕ ብፍላይ ካብ 11 ድ፣ ቀ ክሳብ 8 ቅ፣ ቐ
ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ወይ መቐበሊ ኣጋይሽ ሽጋራ ኣይተትክኽ
እንስሳ ዘቤት ወይ ምሳካ ዝነብሩ እንስሳታት ኣብ ንብረት ኣይትዓቅቦም
በጻሕቲ ምሉእ ለይቲ ክጸንሑ ኣይተፍቅድ
ንብረት ኣይተዕኑ ወይ ኣይተባላሹ
መግቢ ወይ ተረፍመረፍ ኣብ መሕጸቢ ኢድ ኣይትደርቢ
ኣብ ንብረት ይኹን ኣብ ኤለክትሪክ ምትዕርራይ ይኩን ምቅይያራት ኣይትፈጽም
ደወል ናይ ትኪ ኣይትብተኽ ወይ ኣይትቑረጽ
ኣብ ቀጽሪ ወይ መንበር ገዛ ዘይፍቁድ መድሃኒት ኣይትሓዝ
ንካልኦት ተቐመጥቲ ወይ ነበርቲ ብፍላጥ ኣይትረብሽ
ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣጸያፊ ቛንቛ ወይ ዘየድሊ ባህርያት ኣይተርኢ
ዘይናትካ ወይ ናይ ካሊእ ሰብ ደብዳቤ (ሰታሪት) ኣይትኽፈት
19

ኣብ መቀበሊ ጋሻ ወይ መንበሪ
ክህልዉ ዝኽእሉ ንብረት፦
እዞም ዝስዕቡ ንብረት ኣብ መዕረፊ ኣጋይሽ ወይ መቀበሊ ኣጋይሽ ዘድልዩ ኢዮም።
ካብዞም ተዘርዚሮም ዘለዉ ንብረት ምስዝስበር ወይ ምስዝጠፍእ ንተሓጋገዝቲ ስደተኛ ሓብር።
ክፍሊ መሕጸቢ ሰብነት

• ዝሰማማዕ እንተደኣ ኮይኑ ንመዕገቲ ማይን መሸፈንን
ሕጸቦን ማይ ድፋሉን።( ንኣ፣ መጋረጃ ናይ ክፍሊ
መሕጸቢ ሰብነት)
• መሕጸቢ ሽሓኒ ወይ ሒላብ
• ዓይኒ ምድሪ

ክሽነ

• ምድጃ ን መርሰኒን

• መሕጸቢ ኢድ

• እቶን ማይክሮወይቭ

• መዝሓልን
መብረድን ፍሪጅ

• መበሳሰሊ ወይ መብልዒ
• መምተሪ ጣውላን ስራሓት
ካይላን
• ኣርማድዮ ወይ ከብሒ
• መግቢ ዝቕረበሉ ቦታ
• ጥዕንኡ/ጽሬቱ ዝተሓለወ
ጠረጴዛን መሸፈኒ ምድርን
መደቀሲ ክፍሊ

• መኮስተርን
ካልኦትናይ ጽሬት
• መንገፍን መጽረጊ
ደሮናን
• መወልወሊ

• ንሰብ ዝምጥን ዓራት( ንጽል ወይ ድርብ ዓራት)
• ዘይዛመዱ እኹላት ሰባት ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ምስዝነብሩ1
ኮመዲኖ ንሓንቲ ክፍሊ ወይ 1 ንሓደ ሰብ፣ ይሃሉ
• ዘይዛመዱ እኹላት ሰባት ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ምስዝነብሩ1
ኣርማድዮ ክዳውንቲ ንሓንቲ ክፍሊ ወይ 1 ንሓደ ሰብ፣
ይሃሉ
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መመገቢን መቀበሊ ኣጋይሽን

• ጠረጴዛ
• 1 መመገቢ ሰድያ ንሓደ ሰብ
• 1 ሰድያ ወይ ኮፍ መበሊ ሳሎን ናይ ሓደ ሰብ

ኣገልግሎታት ወይ መሳለጥያታት

• ርትዓዊ ዕደላ ጽሩይ ዝስተ ማይ
• ርትዓዊ ዕደላ መሕጸቢ መሳለጥያታት
( ንኣ መኪና ሓጻቢት ክዳን )
• መንቀጺ ወይ መስጥሒ ክዳን ንዝኾነ ዝተሓጽበ
• መስታረሪ ጣውላን መስታረሪ ክዳንን
• ዝጥዕም እንተደኣ ኮይኑ ንኽንክን ህጻናት ዝከውን
መሳርሒ፣ ከም ዓራት ቆልዓ፣ ነዊሕ ሰድያ
ከምኡ'ውን መምከኒ መሳርሒ ካብ 1 ዓመት
ንታሕቲ ዝኮኑ ቆልዑት
• መሳርሒታት ከም ብዓል መጋረጃ ወይ መጋረዲ
ብርሃን ዝጋርድ ወይ ዝኽውል ወይ ከኣ ረቂቅ
• ትክን ካርቦን ሞኖክሳይድን ዝጸርግ
ኩሉ ንብረት ደወል ትኪ ክህልዎ ኣለዎ(ኣብ ኩሉ
ምድሪቤት ናይ ከም መንበሪ ትጥቀመሉ ቤት)
ከምኡ'ውን ደወል ናይ ካርቦን ሞኖክሳይድ(ኣብ
ንብረት ከም ደረቕ ነዳዲ ወይ ኣቕሑ ጋዝ)
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እቲ ገዛ ዝዕድል ውን ናብቲ ንብረት ክትግዕዝ ከለካ ሓድሽ ኣንሶላ ክዕድለካ ኣለዎ።
ሽጓማይኖ መድረቒ ነብሲ
2 (ንሓደ ሰብ)

መወልወሊ ገጽ
2 (ንሓደ ሰብ)

ኣንሶላ
2 (ንሓደ ሰብ)

ኮቦርታን ኣንሶላን
2 / 1 (ንሓደ ሰብ)

ሽጎማኖ ኢድ
2 (ንሓደ ሰብ)

ናይ ክሽነ ሽጎማኖ
1 (ንሓደ ሰብ)

መተርኣስ ምስ መትሓዚኡ
2 ናይ ነፍስወከፍ (ንሓደ ሰብ)

መሸፈኒ ኣንሶላ
2 (ንሓደ ሰብ)

ተወሳኺ ንብረት
ናብ መንበሪኹም ትወስዱዎ ዝኾነ ተወሳኺ ንብረትኩም ናትኩም ሓላፍነት ይኸውን። ቐራቢ
መንበሪኹም ናይዚ ንብረት እዚ ሕጋዊ ግዴታ ወይ ሓላፍነት ኣይቅበልን። ተንቐሳቓሲ መውዓዪ
ንብረት ክህልወኩም ኣይፍቀድን ከምኡ ውን ዝኾነ ዘይውሑስ ወይ ሓደገኛ ንብረትኩም ከተወግዱዎ
ክትሕተቱ ኢኹም።
ገለ ካብ ልሙድ ንብረታት ኣቕረብትኩም ክቕርቡልኩም ዘየድልዮም፥
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• ቴሌፎን

• መስመር ቴሌፎን/መስመር ዋይ ፋይ

• ቴሌቪዥኝ/ቲቪ

• መጽረይት ገዛ ፣ ቫኩም ክሊነር

መሳርሒ ኣቕሑ
ጋዝ፣ ማይ ከምኡ ውን ኤለክትሪክ ክቕረበልኩም ኢዩ። ኣከባቢኩም
እንዳሓለኹም መሳርሒ ኣቕሑትኩም ከመይ ትጥቀሙሎም ክትጥንቀቁ
ኣለኩም። ብናይ ገዛ በዓል መዚ እቲ መሳርሒ ኣቕሑ ከመይ ከም ትጥቀሙሉ
መምርሒ ክወሃበኩም ኢዩ ፣ ንኣብነት መውዓይት ከመይ ትሰርሕ ፣ ናይ
መብራህቲ መወልዒ ኣበይ ይርከብ ዝኣመሰለ መሳርሒ ኣቕሑ ዝቕርበልኩም
ኣካል ብፍጹም ክትቕይሩ የብልኩምን።
ጋዝ እንተድኣ ጨንዩኩም ብህጹጽ ናብ ናሽናል ግሪድ ጋዝ በዚ ቑጽሪ
ደዉሉ 0800 111 999 ንኢንግላንድ ፣ ስኮትላንድ ከምኡ ውን ዌልስ
ወይ 0800 002 001 ንሰሜን ኣየርላንድ። ብድሕሪ‘ዚ ነቲ ጉዳይ ናብ ክፍሊ ሓገዝ ንስደተኛታት
ብቅልጡፍ ሓብሩ።

ቑጽጽር ንብረት
ቑጽጽር ንብረት እቲ ገዛ ንዓኻ/ንዓኺ ዉሑስን ምቹእን ምኳኑ ንምርግጋጽ ኢዩ ዝግበር። ቐራቢ
መንበሪኹም እንተወሓደ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ንብረት ገዛ ክቆጻጸርን ንዝተበላሸወ ከዐርን ይሕተት።
ብዛዕባ ዝግበር ምቑጽጻር እንተወሓደ ቅድሚ ሓሙሽተ መዓልቲ ክሕበረኩም ኢዩ ኣብቲ እዋን
ኣብ ገዛኹም ንክትጸንሑ ምእንታን። ቐራቢ መንበሪኹም ወላውን ኣብ ዘየለኩምሉ እቲ ምቑጽጻር
ከካይዶ ኢዩ።
ኣብ እዋን ምቑጽጻር እንታይ ኢዩ ዝግበር?
ተቖጻጻራይ ብዛዕባ እቲ ንብረታት ክዛረበኩምን ዝኾነ ብልሽት እንተ ሃልዩ ድማ
ክሪኢ ኢዩ። ዝኾነ ብልሽት እንተ ተረኺቡ ንክዕረ ጸብጻብ ክሓልፍ ኢዩ ዝኾነ
ንተቖጻጻራይ ዘይነጸረሉ ብልሽት ከተርእዩዎ ኣለኩም
መን’ዩ ምቑጽጻር ዘካይድ?
ናይ ንብረት ምቑጽጻር እንተወሓደ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ብቐራቢ መንበሪኹም
ኢዩ ዝካየድ። ዝኾነ ኣካል ካብ UKVI ወይ ካብ ከባብያዊ ምሕደራ ውን ነዚ
ምቑጽጻር ከካይዶ ይኽእል’ዩ፣ ኣቕራቢ መንበሪኹም ዝተወሰኒ መለኪዒታት
ከምዘማለኣ ንምርግጋጽ።
ዝኾነ ብልሽት ብኸመይ ክሕብር ይኽእል?
ዝኾነ ናይ ንብረት ብልሽት ተመዝጊቡ ንክዕረ ናብ ክፍሊ ሓገዝ ንስደተኛታት ክሕበር ኣለዎ። ቐራቢ
መንበሪኹም ኣብ ውሽጢ ዝተዋህቦ ገደብ ግዜ ነቲ ብልሽት ንምዕራይ ክሰርሕ ኣለዎ። ብዝኾነ ዘጋጠመ
ብልሽት ትጽሎ አንተኾይንኻ ንኽትሕብር ክሳብ ናይ ምቑጽጻር ግዜ ዝኣክል ክትጽበ የብልካን።
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መእተዊ ፍቓድ ናብ መንበሪኹም
ቐራቢ መንበሪኹም ብጽኑዕ ዝዕቀብ ቅያር መፍትሕ ወይ ርእሰ-መፋትሕ ኣለዎ። ኣብ ልሙድ እዋናት
፣ ንብረት ንምዕራይ ወይ ንምቑጽጻር ናብ መንበሪኹም ዝግበር ምእታው ንስኹም ኣብ ዘለኹሞ
ይኸውን።
እንተድኣ ናይ ምዕራይ ወይ ልሙድ ንብረት ናይ ምዕቓብ ስራሕ ኣድሊዩ ቖጸራ
ክግበረልኩም’ዩ ፣ ኣብ እዋን ቖጸራ ክትርከቡን ንዓረይቲ ኣባላት ናብ መንበሪኹም ክኣትዉ
ፍቓድ ክትህብዎም ውጥን ከተውጽኡ ኣለኩም። ይኹን ምበር ኣብ ሓጺር ግዜ ዘድሊ
ኣገዳሲ ስራሕ እንተ ተረኺቡ ቐራቢ መንበሪኹም ቖጸራ ክገብረልኩም’ዩ። ኣብ እዋን ቖጸራ
ኣብ መንበሪኹም ክትርከቡ እንተ ዘይኪኢልኩም ቐራቢ መንበሪኹም ቅያር መፍትሕ
ተጠቂሙ ናብ መንበሪኹም ናይ ምእታው ፍቓድ ይህልዎ።

ምትዕርራይን ምዕቃብን
ቐራቢ መንበሪኹም ነቲ ብልሽት ንምዕራይ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ
ምደባ ናይቲ ጸገም ምርኩስ ብምግባር ይሰርሕ። እዚ ዝስዕብ ሰንጠረዥ
ምደባ ናይ ዝተፈላለዩ ብልሽታትን ፣ ንምዕራዩ ዝወስዶ ግዜን ከምኡ ውን
ገለ ኣብነታት ናይ ብልሽት ይገልጽ። ብዛዕባ ምደባ ናይ ምዕቃብን ምዕራይን
ርግጸኛ እንተዘይኮይንካ ወይ ውን እቲ ዝተሓበረ ብልሽት ኣብ ምዱብ ግዚኡ
እንተዘይተዓርዩ ናብ ክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ክትሕብር ኣለካ።
ናይ ምዕቃብን
ምዕራይን ምደባ
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ትርጉም

ንግብረ-መልሲ ዘድሊ
ግዜ

ኣብነት ናይ ብልሽት

ምድብ 1

ዝኾነ ብልሽት ናይ ጥዕና
፣ ዉሕስነትን ፣ ድሕነትን
ሓደጋ ዘስዕብ ወይ ውን
ምቑራጽን ስእነት ናይ
ኣገዳሲ ኣገልግሎት ኣብ
መንበሪ ዘስዕብ

ብምዱብ ናይጻዊዒት
ማአክል አገልግሎት
ንምርመራ ወይ ንጽገና
ክም አማራጺ ንግዜኡ ናይ
መምበሪ አገልግሎት ይህቡ
ኢዮም። አብ ውሽጢ 4
ሰዓታትዘቅረብዎ ናይ ጽገና
ጉዳይ ምፍላጥ፣

•
•
•
•
•

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 እንተዘይኪኢሉ
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

ላሕኹ ናይ ጋዝ
ምዕልቕላቕ
ናይ ትሕተ-ቕርጺ ዘይርጉእነት
ስእነት ቐረብ ማይ
ናይ ሓዊ ሓደጋ

ናይ ምዕቃብን
ምዕራይን ምደባ
ምድብ 3

ትርጉም

ንግብረ-መልሲ ዘድሊ
ግዜ

ዝኾነ ብልሽት
21 ናይ ስራሕ መዓልታት
ኣብ ምቹእነት ናይ
ናብራኹም ጸገም ክፈጥር
ዝኽእል ፣ እንተዘይተዓርዩ
ድማ ተወሳኺ ብልሽት
ኣብቲ ንብረት ናይ ምስዓብ
ተኽእሎ ዘለዎ

ኣብነት ናይ ብልሽት
• ዝቐራረፍ ሕብሪ መንደቕ
• ርኡይ ራህዲ ወይ ምሕባጥ
ናይ መንደቕ
• ብርኡይ ዝተበላሸወ መንደቕ
ወይ ማቶኔላ ናይ ምድሪ-ቤት
• ካልእ ናይ ባልዕ ወራራት

ተወሳኺ ናይ መምበሪ ሓበሬታ
ድሕነት ሐደጋ ሓዊ
ኩሎም ንብረታት ደወል ሓባሪ ሓዊ ውይ ትኪ ዝተገጥሞም ኢዮም። ኣብቲ
ንብረት ሓዊ አንተተላዒሉ፣ እቲ ትኪ ነቲ ናይደወል መተሰኢ ምስአጥፈኦ
ዕብይ ቕጻሊን ድሙቕ ድምጺ የስምዕ።
ንስኻን ስድራቤትካን ናይ ሓዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመኩም፥
> ብፍጥነት ገዛኩም ሓዲግኩም፣ ናብ ዉሑስ ቦታ ትኽዱ
> ናይ ግሊ ንብረትካ ንምአካብ ደዉ ኣይትበል
> አብ ቀረባኻ ዝርክብ ናይ ድሕነት መዉጸኢ ማዕጾ ጌርካ ካብቲ ህንጻ ውጻ
> ናብ አገልግሎት ድሕነት መጥፈአቲ ሓዊ ብ 999 ደዉሉ፣ ክም ኡዉን ንመንበሪ አዳላዊ ሓብር
ባትሪ ናይ ደወል ሓባሪ ሓዊ ውይ ትኪ ከይተዉጸኦ፣ ንህይወትካ ሓደገኛ ክኽውን ይኽአል ኢዩ። ናይ
ትኪ ሓባሪ ንብረት ኣብ ዝምርመረሉ አዋን ኣብ በብ ወርሒ ይፍተን ኢዩ። እንድሕር እቲ ሓባሪ ደወል
ዘይንቡር ድምጺ እንተ ኣስሚዑ፣ ባትሪ ክቕየር አለዎ፣ ምስ ሓገዝ ስደተኛታት ተራኺብካ ነቲ ባትሪ
ክቅየር ሕተት።
ምጽራይ
መንበሪካ ብጽሬትን ብጽፈትን ክትሕዝ ኣገዳሲ እዩ። መንበሪካ
ብጽሬት እንተዘይተታሒዙ፣Home Officeባልዕ ክስሕብ ይኽእል ፣
እዚ ድማ ናይ ህዝቢ ዉሕስነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኢዩ። ንጽሬት ናትካ
መንበሪ ሓላፍነት ዝስከም ባዕልኻ ኢኻ።
እንተ ደኣ ኣብ ገዛ ኣብ ውሽጢ ሓባራዊ ቦታ ትቕመጥ ኮይንካ፣
ኣዳላዊ መንበሪካ ነቲ ሓባራዊ ከባቢታት ብስሩዕ ኸጽርዮ ጉቡኡ
እዩ፣ ንስኻን ካልኦት ነባሮን ውን ነዞም ከባቢታት ክትኸናከንዎም
ኣለኩም።
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መአከቢ ጎሓፍ
ርስሓት ኣብቲ ቅኑዕ መጉሓፊ ቦታ ወይ ዳግመ መመስርሒ ቦታ ክቕመጥ ኣለዎ።
ምምሕዳር ከባቢኻ ብስሩዕ ስለዝእክቦ መጉሓፊኻ ኣብ ልክዕ መዓልቱ ኣብ ደገ ከም
ዘውጻኻዮ ኣረጋግጽ።
ጎሕፍ ኣብ ጽርግያ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ክትጉሕፍ ዘይሕጋዊ እዩ። እዚ ከኣ
ብዘይ ሕጋውነት ምጉሓፍ ተባሂሉ ይፍለጥ። ብዘይ ሕጋውነት ምጉሓፍ ገበነኛ
ኮይንካ ምስ ትርከብ ብገንዘብ ክትቕጻዕ ወይ ክትእሰር ተእሎታት ኣሎ።
ጉዕዞ
ናይ መጓዓዝያኻ ክፍሊት ክትከፍሎ ሓላፍነትካ ኢዩ። እቲ ናይ
ከባቢኻ ድርኪት ጠማሪ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ ዝህሉ ናይ ህዝባዊ
መጓዓዝያ ኣገልግሎት ሓበሬታ ክቕርበልካ ኢዩ። ናብ ማእከል
ጸብጻብ ኢሚግሬሽን ትገብሮ ጉዕዞ ብHome Office ክኽፈለልካ
ይክኣል እዩ። እዚ ከኣ ብቐጥታ ናብ ኣስፐን ካርድኻ ክውሰኽ
ይኽውን እዩ። ክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ነዚ ሓገዝ ክትረክቦ
ትኽእል እንተኮይንካ ከፍልጠካ እዩ።
ፖስጣ
ፖስጣካ ናትካ ናይ ውልቕኻ እዩ። ናይ ካልእ ሰብ ፖስጣ ክትርኢ
ገበናዊ በደል እዩ። ናይ ምሳኻ ኣብ መንበሪ ዘይነብር ሰብ ዝተላኣከ
ፖስጣ እንተተቀቢልካ፣ ብክብረት ናብቲ ናይ ገዛውቲ ሰራሕተኛ
ኣረክቦ።
መብዛሕትኦም መልእኽትታት ካብ Home Office ዝመጻካ ብ
ፖስጣ እዩ ክኽውን፣ ስለዚ ብስሩዕ ሳጹን ፖስጣካ ክትከታተል
ኣገዳሲ እዩ ከምኡውን ዝኾነ ናይ ኣድራሻ ምቅያር ምስ ዝህሉ ናብ
Home Office ክትሕብር ኣለካ።
ምግዕዓዝ መንበሪ ቦታ
Home Office ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ዘይምቹኡነት ንከይፍጠር ይጽዕር’ዩ ይኹን እምበር መንበሪካ
ክትቕይር ክትሕተት ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፣ ምናልባት እቲ ዉዕል ክራይ ናይ መንበሪ እንተ
ተወዲኡ’ሞ እቲ ወናኒ ገዛ ድማ ክምለሰሉ ምስ ዝደሊ። Home Office ምስ ቐራ መንበሪኻ ብምዃን
ኣብቲ ከባቢ ከምትከውን ክገብር እዩ፣ ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ግዜ ዘይከኣል ክኸውን ይክእል’ዩ።
ንክትግዕዝ እንተ ደኣ ተደልዩ ፣ ነቲ ስምምዕን መደባትን ዘረጋግጽ ደብዳቤ ክስደደልካ እዩ። ዘይግባኣካ
ምግዓዝ ምስ ዘጋጥመካ ንዕካ ከኣ ግቡእ ኮይኑ እንተዘይተራእዩካ፣ ብመንገዲ ሆም ኦፊቸ ወይ ቐራቢ
መንበሪኻ ጌርካ ክትፈትሖ ኣለካ ፣ እዚኩሉ ግዜ ቅድሚ ምግዓዝካ እዩ ዝካየድ።
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ክፍሊ 5

ክፍሊታት ገንዘብን ደገፍን

ኩሉ ግዜ ገንዘባዊ ሓገዝ ብመንገዲ ናይ (Aspen ካርድ) እዩ ክወሃበካ ፣ እዚ ንመግቢ ከምኡውን
ካልኦት ኣድለይቲ ናይ ሂወት ነገራት ክትሽፍን የኽእለካ። ብዛዕባ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእይቶ
እንተሃልዩካ ንክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ክትረኽቦም ኣለካ። Aspen ካርድካ ጽላትን መርፍእ ወረቐትን
ትጥቀም ልክዕ ነዛ ኣብዚ ታሕቲ ዘላ ስእሊ ትመስል።

ሓበሬታ ብዛዕባ Aspen ካርድካ
• ናይ ለቃሕ ካርድ ኣይኮነትን ከምኡውን ሕሳብ ናይ ባንክ
ኣይትከፍትን እያ፣ ፣ Home Office ጥራይ እዩ ናብ ካርድካ
እኩብ ገንዘብ ዘቐምጠላ። ካብ ካልኦት ኣካላት ገንዘብ
ክትቅበለላ ኣይትኽእልን ኢኻ።
• Home Office ክንደይ መጠን ገንዘባዊ ሓገዝ
ከምዝግብኣካ ከፍልጠካ እዩ ከምኡውን እዚ ሰሙናዊ
ኣብ ካርድካ ከም ዝህሉ ክግበር እዩ። ሕሳብካ ሰሙን
ሰሙን ክጸዓን እዩ።
• ኣብ ካርድካ ዘሎ እኩብ ገንዘብ ጥራይ ኢካ ተጥፍእ።
ቕድሚ ነገራት ምግዛእካ እኩል እኩብ ገንዘብ
ከምዘለካ ክትፈልጥ የድልየካ እዩ ፣ ወይ እቲ ምግዛእ
ክጎናደብ ይኽእል’ዩ።
• እዚ ካርድ ነቲ መርፍእ ወረቐት ዝተዋህቦ ሰብ ጥራይ እዩ ክጥቐመሉ ዘለዎ። ካርድካ ብጽኑዕ
ከምዝተዓቀበ ከተረጋግጽ ሓላፍነትካ እዩ።
• እዚ Home Office ኣንጻር ምጥፍፋእ ንምኽልካል ከምኡውን ተጠቐምቲ ኣገልግሎትና ንምሕላው
ኣጠቃቕማ ካርድ ደጊሙ ክርእዮ ይኽእል።
• እቲ ካርድ ዝወድቀሉ መዓልቲ ማለት መወዳእታ መዓልቲ ናይ ሓገዝ ማለት ኣይኮነን።
ካርድ ወዲቑ እንከሎ ገና ገንዘባዊ ሓገዝ ትረክብ እንተ ደኣ ኣለካ ክትሕደስ እያ።
• ስልኪ ኣልቦ ርክብ፣ ተሌፎን ወይ ናይ ኢንተርነት ክፍሊት ወይ ውን ካርድካ ኣብ ስግር ባሕሪ
ክትጥቐመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ።
• ካርድካ ተጠቒምካ ን ገለ ገለ ንብረታትናይ ምግዛእ ኣገልግሎትካ ዝተሓጽረ እዩ።
ናይ Aspen ካርድካ ነዚ ዝስዕብ ክትጥቀመሉ ትኽእል፥
• ኣብ ዝበዝሓ ደኳኩን ኣርማ ናይዚ ቪዛ ዝርኣየለን ናይ ምግዛእን ምልዋጥን ፣ ክሳብ ዘለካ ዓቀን
ሕሳብ ክትከፍል
• ተረፍ ሕሳብካ ኣብ ኤይ ት ኤም ብተወሳኪ ውን ናይ ሕሳብ ማሽን ዝበሃል ከተረጋግጽ
• ካብ ናይ ጥረ ገንዘብ ማሽን ክሳብ 200 ፓውንድ ዝኣክል ጥረ ገንዘብ ከተውጽእ ግን ተጠንቀቕ ገለ
ውሑዳት ማሽናት ገንዘብ ከተውጽእ የክፍላኻ ኢየን
• ዝኾነ ነገር ካብ ቪዛ ዘሳትፋ ድኳናት ምስ ትሽምት ጥረ ገንዘብካ ክትወስድ
27

ይኩን እምበር ፣ እንተደኣ ናይ ዑቕባ ጠለብካ ዝተነጽገ ተቐባሊ ሓገዝ 4ይ ክፋል ኮይንካ ፣ ጥረ ገንዘብ
ካብ ማሽን ናይ ጥረ ገንዘብ ክትስሕብ ወይ ካብ ደኳኩን ማልስ ክትወስድ ኣይትክእልን ኢካ።
እንተደኣ እዚ ዝስዕብ ኣጋጢሙካ ብቑልጡፍ ናብ ክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ደውል 0808 8010 503:
• ትጽበዮ ክፍሊት ተዘይተቐቢልካ፣ ወይ ጌጋ መጠን ተተቐቢልካ
• ካርድካ ተጠፊኡ፣ ተተባላሽዩ፣ ወይ ተተሰሪቑ (ክትስርዞ ከምኡውን ቅያር ክትወስድ)

ዝያዳ ክፍሊት ተተቐቢልካ
ንዝኾነ ዝያዳ ክፍሊት ብቑዕ ይከውን እየ ኢልካ ምስ ትሓስብ፣ ናብ ክፍሊ ሓጋዝ ስደተኛታት ብ
0808 8010 503 ደውል። ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ብቑዕ ትኮነሉ ገለ ጉዳያት ይገልጽ፣
• ጥንሲ
• ጥንስቲ እንተደኣ ኮይንኪ ኣብ እዋን ጥንስኺ ሰሙናዊ 3 ፓውንድ ዝያዳ ክትቕበሊ ይግበኣኪ።
ከምኡ ውን ተወሳኪ ንህጻንኪ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትገዝእሉ ክሕግዘኪ 300 ፓውንድ ናይ ኣደነት
ክፍሊት ንምውሳድ ኣመልክቲ።
• 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።
ብተወሳኺ ህጻንካ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ወጻኢ እንተደኣ ተወሊዱ’ሞ ዕድመ ህጻንኪ ትሕቲ 3
ወርሒ እንተኮይኑ ወይ ብካልእ ፍሉይ ጉዳያት ከተመልክቲ ትኽእሊ። ኣብ ከምዚ ጉዳይ ናይ
ህጻንኪ ኦሪጂናል ምስክርነት ናይ ልደት ከተርእዪ ከድልየኪ እዩ።
• ስሩዕ ሓገዝኪ መታን ኽውስኽን ነቲ ሓድሽ ሕጻን ዝጥርንፍ ክኸውንን እቲ ኦሪጂናል ምስክርነት
ናይ ልደት ኣብ ውሽጢ 6 ሳምንታት ናይ ምውላዱ ከተቅርቢ ከድልየኪ እዩ።
• ሕጻንካ ትሕቲ 1 ዓመት ተኮይኑ፣ ዝያዳ 5 ፓውንድ ን ሰሙን ኣብ ልዕሊ ልሙድ ክፍሊታት
ክትቕበል ኢካ፣ ከመኡውን 3 ፓውንድ ን ንነፍሲወከፍ ቆልዓ ካብ 1 ክሳብ 3 ዝዕድሚኡ።
• ፍሉይ ኩነታት፣
• ፍሉይ ኩነታት እንተድኣ ሃልዩካ’ሞ ካብቲ ስሩዕ ዓቐን ሓገዝ ንላዕሊ ወጻኢታት ይፈጥረልካ
እንተኾይኑ ፣ ተወሳኺ ሓገዝ ንምርኻብ ብቑዕ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። 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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ክፍሊ 6
ይቕጽል

ናይ ዑቕባ ሕቶካ(ዋላ ውን ኩሉ’ቲ ናይ ይግባይ ጠለብ) ምስ ተወሰነ፣ ኩሉ ካብ Home Office
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።
ካብ መንበሪኹም ቅድሚ ምልቃቕኩም ኩሉ ንብረትኩም ከምዝጠርነፍኩምን ዝተረፈኩም ከምዘየለን
ከምኡ ውን ነቲ መንበሪ ኣጽሪኹም ትገድፉዎ ከምዘለኹም ኣረጋግጹ።

ዘይዕዉት ጠለባት
እንተድኣ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክትቕመጡ ፍቓድ ተዋሂቡኩም (ናይ ስደተኛ ፍቓድ ፣ ናይ ምድንጋጽ
ግዝያዊ ፍቓድ ወይ ውን ሰብኣዊ ውሕስነት ፍቓድ) ነዚ ዝስዕብ ኣገልግሎታት ብቑዓት ክትኮኑ ኢኹም
፣- ስራሕ ንምርካብ ፣ ዝወሃብ ልሙድ ጥቕምታት ምሕታት ፣ ዉልቓዊ ገዛ ምድላይ ከምኡ ውን ከም
ኩሉ ነባሪ ዓባይ ብሪጣንያ ዝወሃብ ሓገዛት ምርካብ። ሓበሬታኹም ዝሓዘ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት
ክወሃብውኩም’ዩ ፣ ብቑዓት ምዃንኩም ንምርኣይ ድማ ክሕግዘኩም’ዩ።
ናይ ዑቕባ ሓገዛት ናይ ምዉሳድ መሰልኩም 28 መዓልታት መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምውሳድኩም
የብቅዕ። ናይ ዑቕባ ሓገዛትኩም ብርግጽ መዓስ ከምዘብቅዕ ዝነግር ደብዳቤ ክስደደኩም ዩ። እዛ
ደብዳቤ ምስ ተቐበልኩም ብቑልጡፍ ናይ መጻኢ ዉጥናትን መደባትን ክትሰርዑ ኣለኩም ምኽንያቱ
ብዘይ ናይ ዑቕባ ሓገዛት ምንባር ክትክእል ግዜ የድልየካ’ዩ። Home Office ነዚ ሓገዛት ንልዕሊ 28
መዓልታት ከቐጽሎ ኣይክእልን ኢዩ።
ስራሕ ምርካብ ወይ ንዘይሰርሑ ዝወሃብ ጥቕምታት ምሕታት
ስራሕ ክትደልን ወይ ንዘይሰርሑ ዝወሃብ ጥቕምታት ክትሓትትን ኣለካ። እዚታት ዝምልከቶ ቤትጽሕፈት መንግስቲ ጆብ ሰንተር ፕላስ ኢዩ። ክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ድማ ኣብዚ ክድግፈካን ቐዳማይ
ቖጸራኻ ምስ ጅብ ሰንተር ፕላስ ክትሕዝ ክሕግዘካን ኢዩ። እዚ ብዝተኻእለ ቐልጢፍካ ተገበርካዮ
ኣገዳሲ ኢዩ።
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ቅያር መንበሪ ቦታ ምርካብ
ቅያር መንበሪ ቦታ ባዕልኻ ክትደሊ ኣለካ። እዚ ዝካረ መንበሪ ቦታ ፣ ትቕመጠሉ ቦታ ስራሕ ፣ ሆቴል ፣
ኣፓርትመንት ወይ ዝካፈል ክፍሊ ክኸውን ይኽእል። ካብ ክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ፣ ካብ ናይ ከባቢኻ
ቤት ምኽሪ ክፍሊ መንበሪ ቦታ ምኽርን ሓገዝን ክትረክብ ክሳብ ዝኸኣልካ። ፍሉይ ተኣፋፍነት ዘለካ
ወይ ቖልዑ ዘለካ ሰብ ተኾይንካ ውን ኣብ ዝደለኻሉ ዳግማይ ገዛ ክረኽቡልካ ሓላፍነት ኣለዎም።
ናይ ባንኪ ሕሳብ ምኽፋት
ኣቐዲሙ እንተ ዘይብልካ ኮይኑ ናይ ባንኪ ሕሳብ ምኽፋት ከድልየካ’ዩ። እዚ ዝኾነ ጥቕምታታን
ደሞዝን ክትቕበል ከምኡ ውን ዝግበኣካ ተኾይኑ ክራይ ገዛ ክትከፍል ይሕግዘካ። ዝተፈላለያ
ባንክታት ሕሳብ ንምክፋት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይሓታ ፣ ኩለን ግን መንነትካ ዝገልጽ ጭብጢ
ይሓታ ኢየን ንኣብነት መንበሪ ፍቓድ ወረቐትካ።

ዕዉት ጠለባት
እንተድኣ ጠለብካ (ዋላ ውን ናይ ይግባይ ጠለብ) ተነጺጉ፣ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ንምውጻእ
መደባት ክትሰርዕ ትጽቢት ይግበር። Home Office ብወለንታኻ ትምለሰሉ ኣገልግሎት
ኽቕርበልካ’ዩ ፣ እዚ ዘድሊ ዉጥናት ክትሰርዕ ይሕግዘካ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ድሕረ-ገጽ ተወከስ
www.gov.uk/return-home-voluntarily ወይ ናብ ክፍሊ ኣገልግሎት ወለንታዊ ምምላስ ደውል፥
0300 004 0202.
ክፍሊ ሓገዝ ስደተኛታት ዓባይ ብሪጣንያ ውጽኢትኩም ምስ ፈለጥኩም ኣብ ሓጺር ግዜ ክረክበኩምን
ምኽርን ሓበሬታን ብዛዕባ ትረኽቡዎ ጥቕምታትን ፣ ኣገልግሎት ወለንታዊ ምምላስን ክህበኩም ኢዩ።
እንተድኣ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቖልዑ ኣብ ስድራኹም ሃልዮምኹም ጠለብኩምን ናይ ይግባይ
ጉዳይኩምን ኣብ ዝንጸገሉ ናይ ዑቕባ ሓገዛትኩም ብቐጥታ ኣይከቛርጽን ኢዩ።
ቖልዑ ዘይብልኩም እንተኾይኑ ግን ንናይ ዑቕባ ሓገዝ ዘለኩም መሰል ድሕሪ 21 መዓልታት ከቛርጽ
ኢዩ። ካብ መንበሪኹም ትወጹሉ ልክዕ ዕለት ዝሕብር ደብዳቤ ክስደደኩም ኢዩ። እንተድኣ ካብ ዓባይ
ብሪጣንያ ክትወጹ ተሳልጡ ሃሊኹም እሞ ኣብ ዉሽጢ 21 መዓልታታ ድማ ዘይትወጹ እንተኾይንኩም
ኣብቲ ደብዳቤ ተወሳኺ ምኽሪ ብዛዕባ ብኸመይ ተወሳኺ ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ክወሃበኩም ኢዩ።
እዚ ዓይነት ሓገዝ ብ”ክፍሊ ሓገዝ 4” ኢዩ ዝፍለጥ ፣ ኣብ ገለ ተወሳኺ ኩነታት ውን ዝወሃብ ሓገዝ
ኢዩ ፣ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ዝስደደልኩም ደብዳቤ ክግለጽ’ዩ።
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ክፍሊ 7

ጠቐምቲ መራኸቢታት

ናይ ህጹጽ እዋን ኣድራሻታት፥
ህጹጽ ኣገልግሎታት (መጥፋእቲ ሓዊ/ፖሊስ/ኣምቡላንስ)፥ 999
ህጹጽ ዘይኮነ ጉዳይ ፖሊስ፥ 101
ህጹጽ ዘይኮነ NHS፥ 111
ናሽናል ግሪድ ጋዝ፥
እንግሊዝ፣ ስኮትላንድ፣ ዌልስ 0800 111 999።
ሰሜን ኣየርላንድ፥ 0800 111 999።
ሓገዝ ስደተኛ፥
መርበብ ሓበሬታ፥ www.migranthelpuk.org
ተሌፎን፥ 0808 8010 503
ኢሜይል፥ as@migranthelpuk.org
ኣድራሻ፥	Migrant Help
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
Home Office፥
ሓበሬታ ብዛዕባ ጠለብ ናይ ዑቕባ ምቕራብን ሓገዝ ናይ ዑቕባ ምሕታትን፥
www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
ይግባይ ብዛዕባ ሓገዝ ዑቕባ፥
www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
ሕጋዊ ኣማኻሪ ምርካብ፥
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
ኣገልግሎት ወለንታዊ ምምላስ፥
መርበብ ሓበሬታ፥ www.gov.uk/return-home-voluntarily
ተሌፎን፥ 0300 004 0202
ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበራት፥
ተግባር ስደተኛ፥ www.refugee-action.org.uk
ቤት ምኽሪ ስደተኛ፥ www.refugeecouncil.org.uk
ፕሮጀክት ይግባይ ደገፍ ሓታቲ ዑቑባ፥ www.asaproject.org
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