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Tigrinya

እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መስርሕ በጺሑ ከሎስ
ሓገዜ ወይ ኣታዊ ይብሉ ድኻ ውልቀሰብ ዲኻ?
እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዜ ናይ ዶብ ኤጄንሲ (UK Border Agency - UKBA) ነቲ እተኻዮ ናይ ዑቕባ ሕቶ ነጺግዎ ድዩ? በቲ
ቕረብካዮ ናይ ዑቕባ ምርካብ ይግባይ ከይተዓወተ ድዩ ተሪፉ? ካብ መንግስቲ - ካብ ናይ ዓዲ እንግሊዜ ናይ ዶብ ኤጄንሲን
(UKBA) - ብዜውሃብ ዯገፍ ትናበር ለኻ እንተዄንካ፡ ሕጂ UKBA ነቲ ሓገዜ ጠጠው ከብሎ እዩ። ሓተትቲ ዑቕባ ይግባይ ናይ
ምሕታት መሰል እንተዯኣ ይብሎም ኯይኖም፡ ብቤት ጽሕፈት UKBA ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓተቲ ዑቕባ ተባሂሎም ይጽውዑ።
ብዘሕ ጊዛ፡ እቶም ሰበ ስልጣናት ብፍቓድካ ዓዲ እንግሊዜ ለቒቕካ ክትወጽእ ይጽበዩኻ፤ እንተይኮነ ከኣ ባዕላቶም ከውጽኡኻ
መንገዲ የዳልዉ። ቤት ጽሕፈት UKBA ካብ ዓዲ እንግሊዜ ሽዑ ንሽዑ ከውጽኣካ እንተዯኣ ይከኣለ፡ ብይ መንበሪ ገዚ ከምኡውን
ብይ ገለ ናይ ገንብ ሓገዜ ትጸንሕ።
እቲ ጉዳይ ከምዙ እንተዯኣ ኮይኑ ድማ፡ 'ሰክሽን 4 ዯገፍ' (‘Section 4 support’) ዜበሃል ኣዜዩ ውሱን ዜኾነ ሓገዜ ንኽህበካ
ናብ ቤት ጽሕፈት UKBA ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እዙ ሓገዜ እዙ፡ ነቶም ቆልዑ ይብሎም ናይ ቀዯም ሓተትቲ ዑቕባ’ዩ
ይምልከት። ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዜዕድመኦም ቆልዑ ለዎም ሓተትቲ ዑቕባ ግን ክሳብ ካብ ዓዲ እንግሊዜ ዜወጹ ሓገዜ
ይወሃቦም እዩ።

ሰክሽን 4 ዯገፍ ዜበሃል እንታይ እዩ?
ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምርካብ ብቑዕ ምስ ትኸውን፡ ቤት ጽሕፈት UKBA፡ ባዕልኻ መግብኻ እትሰርሓሉ መንበሪ ገዚን ከምኡውን
ንምግብኻን ንኻልእ ኣድላዩ ነገራትን ከም መግቢን ናይ ሽንት ቤት ኣቕሑን ዜኣመሰሉ ነገራት መግዜኢ ዜኸውን ናይ ‘Azure’ ካርድ
ክህበካ እዩ። ጥረ ገንብ ኣይክውሃበካን እዩ። እቲ ኣብ ሰሙን ንሓዯ ሰብ ዜውሃብ ሰሙናዊ ኣበል ማለት £35.39፡ ኣብቲ ናይ
‘Azure’ ካርድኻ ከምዜኣቱ ይግበር። እቲ ናይ Azure ካርድኻ፡ ኣብ ከምኒ Asdaን Tescoን ዜኣመሰሉ ሓዯሓዯ ድናት ጥቓሚ
ነገራት ንኣብነት ከም መግቢ፣ ናይ ሽንት ቤት ነገራት፣ መጸራረዪን ንምግዚእ ይጠቅም። ብዚዕባ ኣከፋፍላ Azure ካርድ ዜምልከት
ዜያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ነቲ "ሴክሽን 4 ኣከፋፍላ ናይ Azure ካርድ ድጋፍ" ዜብል ሓጺር ሓበሬታዊ ጽሑፍ፡ ኣብዙ መርበብ
ሓበሬታ’ዙ ተመልከት፥ http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/summary.htm#26
መብዚሕትኡ ግዛ፡ እቲ ዜወሃበካ መንበሪ ገዚ ካብ ከተማ ለንዯን ወጻኢ ይኸውን። መንበሪ ኣባይቲ ናይ ምርካብ ዕድል ሓንሳብ
ጥራይ ዜወሃበካ ክኸውን እንከሎ፡ ብዜኾነ ምኽንያት ነቲ ዜተዋህበካ ዕድል እንተዯኣ ነጺግካዮ፡ UKBA ዜህበካ ዜነበረ ሓገዜ
ከቋርጾ ይኽእል እዩ። ኣብ ሓዯሓዯ ፍሉይ ዜኾነ እዋናት ጥራይ ግን፡ እዙ ናይ ሰክሽን 4 ዯገፍ ዜወሃቡ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ጥቓ
ቤተሰቦም ከም ዜምዯቡ ይግበር። ከምኡውን ኣብ መብዚሕትኡ እዋናት እቲ ዜወሃበካ መንበሪ ኣባይቲ ምስ ካልእ ሰብ እትቕመጠሉ
ይኸውን። ምስ ካልእ ሰብ ክትነብር ይትኽእል ፍሉይ ዜኾነ ምኽንያት እንተዯኣ ኣሎ ኮይኑ ግን ናብ UKBA ብጽሑፍ ክቐርብ
ይግባእ።

ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምርካብ ድልዩ መምኒታት እንታይ እዮም?
ቤት ጽሕፈት UKBA፡ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንክህበኩምን ንኽውስን ኣዜዩ ጽኑዕ ዜኾነ መምኒታት ይሓትት። እቲ ናይ መጀመርያ መምኒ
ድማ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ድኻ ምዃንካ ወይ ክትከውን ተኽእሎ ከምሎ ምስዜፍለጥ እዩ። እዙ ማለት ድማ ንስኻ ይኹን
ምሳኻ ዜነብሩ ጽግዕተኛታት፡ እኹል መንበሪ ኣባይቲ ይብልኩም ወይ ንዕኡ ክትረኽቡ ምንም ምንጪ ይብልኩም ከምኡውን/ወይ
ድማ መግዜኢ መግቢ ዜኸውን ዋላ ሓንቲ ይብልኩም ክትኮኑ ኣለኩም ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ብኸመይ መንገዲ ክትናበር
ከምዜጸናሕካ ክትገልጽ ኣሎካ፡ ነዙ ዜድግፍ ክትረክብ ድማ ለካ መርትዖታት ድማ ከተቕርብ ይግበኣካ።
ካልእ ዜተተርጏመ ንኡስ-ጽሑፋት ኣብዙ http://languages.refugeecouncil.org.uk ይርከብ እዩ
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ከምኡውን እንተወሓዯ ሓዯ ካብዝም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ለዉ ነገራት ከተማልእ ይግበኣካ፥
1. ካብ ዓዲ እንግሊዜ ለቒቕካ ንክትወጽእ ዜግበኣካ ስጉምቲ ክትወስድ ይግበኣካ ወይድማ ባዕልኻ ከምኡ ክትገብረሉ እትኽእል
ከተጠዓዕም ትኽእል ኢኻ።
2. ወይ ድማ፡ ብምኽንያት ኣካላዊ ዜኾነ ዕንቅፋታት ንዓዲ እንግሊዜ ለቒቕካ ናብ ዓድኻ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ፤ ንኣብነት
ብምኽንያት ሕማም ወይ መዓልቱ ዜቐረበ ጥንሲ።
3. ወይድማ፡ እንዯገና ኣመልኪትካ ብ UKBA ዜተነጽገ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ናብቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ (High Court) ሓሊፉ
እንዯገና ክርኤ ዜተፈቐዯልካ እንተኾይኑ። መተሓሳሰቢ፥ ኣብ ስኮትላንድ ጉዳይካ እንዯገና ብቤት ፍርዲ ክርኣየልካ
ከምመልከትካ ከተርኢ ጥራይ’ዩ ድልየካ። ከምኡውን ምስ UKBA ገና ይተወዯአ ጉዳይ ክህልወካ ይኽእል እዩ፤ እዙ ድማ
ከምኒ ዑቕባ ናይ ምርካብ ሓድሽ ምልክታ።
4. ወይድማ፡ ካብ ሓዯጋ ናጻ ዜኾነ መጎዓዙ ስለየለ ክትምለስ ኣይከኣልካን። ብናይ UKBA ርድኢት ኣብዙ እዋን እዙ ከምዙ
ዓይነት መርትዖ ዜምልከታ ሃገር የላን። እዙ ነገርዙ እንተዯኣ ተቐይሩ ድማ እቲ ጠበቓኻ ወይድማ እቲ ኣማኻሪ ዋን ስቶፕ
ሰርቪስ (One Stop Service) ክሕብረኩም እዩ።
5. ወይድማ፡ ናትካ ሰብኣዊ መሰላትካ ንይምግሃስ ተባሂሉ መንበሪ ኣባይቲ ክወሃበካ ኣድላዩ ምስ ዜኸውን፡፡ ንኣብነት፡ ሕጂ ሓድሽ
ካልእ ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣመልኪትካ እንተኾንካ እሞ እዙ ዓንቀጻት ወይ ሓበሬታታት እዙ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መልከትካዮ
ናይ ዑቕባ ሕቶ ግዛ ይወጸ እንተዯኣ ኔሩ ኮይኑ፤ ናይ ሰክሽን 4 ዯገፍ ክወሃበካ ይግባእ።
UKBA ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣመልካቲ ናይ ሰክሽን 4 ዯገፍ መሰላት ዜሕሉ ክኸውን እንከሎ፡ ስለምንታይ ንዓድኻ ክትምለስ ወይ
ክትጎዓዜ ከምይትኽእል መርትዖ ዜኸውን ጽሑፋት ወይ ዶኰመንት ከተቕርብ ይሓትት። እዙ ድማ ስለምንታይ ክትጎዓዜ
ከምይትኽእል ዜገልጽ ናይ ሓኪም ወረቐት ወይድማ ብናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጉዳይካ እንዯገና ከምዜርኤ ዜገልጽ ዯብዳቤ
ክኸውን ይኽእል።

ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምርካብ ብኸመይ የመልክት?
ንቅጥዕታት መመልከቲ ASF1 ብምጥቃም ሰክሽን 4 ዯገፍ ንኽትረክብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ መርበብ ሓበሬታ UKBA
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/support/apply/section4/ ክትረኽቦ ትኽእል።
ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዜርከቡ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ተወከሶም፡ ንሳቶም ድማ ኣየናይ ፎርም ክትጥቀም ከምሎካ ምኽሪ ክህቡኻ
ከምኡውን እቲ ኣድላዪ ዜኾነ ፎርም ኣብ ምምላእ ክሕግዘኻ እዮም። ኣማኻሪ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ድማ ነቲ መመልከቲኻ
እንዯገና ንኽርኢ ናብ UKBA ምስ ለኣኾ፡ እቲ ዜተወሃበ ውሳኔ እንታይ ምዃኑ ክሕብረካ እዩ። ካልእ እንታይ ዓይነት ሓገዜ
ከምድልየካ ድማ ክሕብረካ እዩ፤ ንኣብነት፥ ካብቲ መንበሪኻ ናብቲ ሪፖርት እትገብረሉ ማእከል ንምኻድ ናይ መጎዓዜያ
ወጻኢታት እንተዯኣ ኣሎ ኮይኑ ይሕብረካ። ኣብ ከባቢኻ ዜርከብ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ንምርካብ ኣብ መወዳእታ እዙ ጽሑፍዙ ሎ
ተመልከት።
እዙ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንኽትረክብ ብይካ እዙ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ፤ ሕጋዊ ወኪልካ ወይ ጠበቓኻ፣ ናይ ከባቢ ናይ ሕጊ ማእከል፣
ሲቲንስ ኣድቫይዜ (Citizens Advice) ወይድማ ናይ ስዯተኛታት ማሕበር ኮሚኒቲ እውን ክሕግዘኻ ይኽእሉ እዮም።
እቲ ቅድሚ ሕጂ እትረኽቦ ዜነበርካ ዯገፍ ከምቋረጸ ካብ UKBA ዯብዳቤ ምስ ተቐበልካ፡ ናይ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምርካብ
ቀልጢፍካ ከተመልክት ከም ዜግበኣካ ብኽብረትኩም ኣስተውዕል።
ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምርካብ ድሊ ውዕላትን ስምምዓትን ብግቡእ ከምዜተረዳኣካ ንምርግጋጽ ኣብቲ ናይ መመልከቲ ፎርም
ክትፍርም ይግበኣካ፤
•
•
•
•
•

ሰክሽን 4 ዯገፍ መሰረታዊ ዜኾነ ናይ መንበሪ ኣባይቲ የጠቃልል።
መብዚሕትኡ ግዛ UKBA፡ ‘ቦታ ክትመርጽ ከየፍቀዯ’ ካብ ለንዯን ወጻኢ መንበሪ ኣባይቲ ይህቡኻ፤ እዙ ማለት ድማ ኣብ
ለንዯን ክትቅመጥ ከምሎካ ፍሉይ ዜኾነ ምኽንያት እንተየሎ ኮይኑ ናብ ካልእ ቦታ ክትግዕዜ ትሕተት።
ብቑዕ ንኽተከውን ነቲ ክማላኣ ለዎ ረቛሒ ብቐጻሊ ከተማልእ ኣሎካ፣ ናይ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንኽትቅበል ብቑዕ ሙኻንካ
ንምርኣይ UKBA ጉዳይካ ክምርምር እዩ።
ከም ሪፖርት ምግባር ከምኡውን ተወሳኺ ሓበሬታ ምሃብ ጠቓልል ዯገፍ ኣብ ዜውሃበካ እዋን ከተማልኦ ንሎካ
ስምምዓት እንተየማሊእካ፡ እቲ ዯገፍ ከቋርጽ እዩ
ሎካ ፋይናንሳዊ ሓበሬታ ንኸትርእን መሰል ከምሎካ ንምርግጋጽን ምጥፍፋእ እንተተገይሩ ንምርካብን ተባሂሉ
ንፋይናንሳዊ ሓበሬታ ዛጠቓልል ብካልኦት ትካላት ተታሒዘ ሎ ሓበሬታ UKBA ንኽሪኦ ፍቓድ ክውሃቦን ትሰማማዕ።

እቲ እተኻዮ መመልከቲ እንተዯኣ ተዓዊቱ፡ UKBA መንበሪ ኣባይቲ ንኽረኽበልካ ቁሩብ መዓልታት የድልዮ፤ ዯሓር ድማ ናብቲ
ዜረኸበልካ መንበሪ ንኽትጎዓዜ ናይ መጎዓዜያ ቲኬት ይሰዯልካ።
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ኣብ ትሕቲ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንኽንዯይ ዜኣክል ግዛ ክጸንሕ እኽእል?
UKBA፡ ናይ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምቕባል ብቑዕ ምዃንካ ንምርኣይ መመሊሱ ኩነታትካ ይከታተል። እቲ ዜነበርካዮ ኩነታት ተቐይሩ
እንተኾይኑ ከምኡውን ካብ ዓዲ እንግሊዜ ንከይትወጽእ ዕንቅፋት ዜኾኑ ነገራት ገና ምህላዎም ንምርግጋጽ እንዯገና መርመራ
የካይድ።

እቲ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምርካብ ቕረብክዎ መመልከቲ እንተዯኣ ይተዓወተ’ኸ?
ነቲ ሰክሽን 4 ዯገፍ ንምርካብ እተኻዮ መመልከቲ፡ UKBA እንተዯኣ ነጺግዎ፡ ነዙ ውሳኔ እዙ ብምቅዋም ይግባይ ክትብል ትኽእል
ኢኻ፤ ነዙ ንምግባር ድማ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ክሕግካ ይኽእል እዩ። ኣብ ሓጺር እዋን - ማለት መብዚሕቱ እዋን ካብቲ ዯብዳቤ
ውሳኔ UKBA ካብ ዜተዋህበሉ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት - ናይ ይግባይ መመልከቲ ክተእትው ይግባእ።
ንመጨረሻ ግዛ ሰክሽን 4 ዯገፍ ክወሃበካ መልከትካሉ እዋን ኩነታት እንተዯኣ ተቐይሩ ኮይኑ፡ እንዯገና ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
ከምኡውን ነቲ ቕረብካዮ ናይ ዑቕባ ሕቶ ዜድግፍ ሓድሽ መርትዖ እንተዯኣ ኣሎካ ኮይኑ፡ እንዯገና ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
UKBA ድማ ሓገዜ ወይ ኣታዊ ይብልካ ውልቀሰብ ምዃንካን ከምኡውን ክሳብ እቲ ምልክታ ተእትወሉ እዋን ብኸመይ ትናበር
ከምዜነበርካን ክሓተካ እዩ።

ካልእ እንታይ ዓይነት ዯገፍ ኣሎ?
ኣካላዊ ጉድለት ወይድማ ናይ ምምሃር ሕጽረት፣ ናይ ምስማዕ ወይ ምርኣይ ሽግር፣ ናይ ኣእምሮ ሕማም ወይውን ነባር ዜኾነ ናይ
ጥዕና ጸገም እንተዯኣ ኣሎካ ኮይኑ፡ ካብቲ ኣብ ከባቢኻ ዜርከብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት (social services) ሓገዚት
እንተዯኣ ኣሎ ኮይኑ ክትሓትት ይግበኣካ። ንስኻ ወይድማ ካልእ ዜውክለካ ሰብ፡ ኮማዊ ክንክን እንተልዩ ንምፍላጥ፡ ኣብ ከባቢኻ
ኣብ ዜርከብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንዜሰርሑ ሰበ-ስልጣን ክትሓትት ይግበኣካ።
እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብቲ ናይ መጨራሻ መስርሕ በጺሑ እንተዯኣ ኮይኑ እሞ ይግባይ ንኽትብል ድማ ዯጊም መሰል ይብልካ
እንተዯኣ ኲንካ፡ ከምኡውን ናይ ሰክሽን 4 ዯገፍ ሕቶኻ ተነጺጉ፣ ርእስኻ እትኽእለሉ ዋላ ሓዯ መንገዲ እንተዯኣ ይብልካ ኮይኑ፣
ካብ ማሕበራት ገበርቲ ሰናይ ሓገዜ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓዯሓዯ እዋናት፡ ከም ማሕበረ-ኮም ስዯተኛታት ወይ ጉጅለታት
እምነት ዜኣመሰሉ ኣብ ከባቢኻ ዜርከባ ኮማዊ ማሕበራት፡ ውዑይ ምግቢ፣ ዕሹግ ምግቢ፣ ካልእ ድሊ ንኣሽቱ ነገራት ወይድማ
ክዳውንቲ ይህቡ እዮም።
ኣየኖት ማሕበራት በዙ መንገዲ እዙ ከምዜሕግዚ ንምፍላጥ፡ ነቲ ኣብ ጥቓካ ዜርከብ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ፣ ኣብ ከባቢ ዜርከብ ቤት
ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል (Red Cross)፣ ሲቲንስ ኣድቫይዜ፣ ወይድማ ናይ ከባቢ ናይ ምኽሪ ማእከል ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ወይድማ ካብቲ ናይ ህዜቢ ቤት መጽሓፍቲ ዜርዜር ኣድራሻታት ንኽወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቶም ኣብ ከባቢኻ ዜርከቡ
ሰበስልጣናት በዙ መንገዲ እዙ ኣታዊ ወይ ሓገዜ ይብሎም ሓተቲ ዑቕባ ንምሕጋዜ ኣገልግሎታት ከዳልዉ ይኽእሉ እዮም።

ዋን ስቶፕ ሰርቪሲስ
ከምኒ ናይ ስሜናዊ ዓዲ እንግሊዜ ናይ ስዯተኛታት ኣገልግሎት (North of England Refugee Service)፣ ረፍዩጂ ኣክሽን
(Refugee Action)፣ ቤት ምኽሪ ስዯተኛታት (Refugee Council)፣ ቤት ምኽሪ ስዯተኛታት ስኮትላንድ (Scottish Refugee
Council) ከምኡውን ቤት ምኽሪ ስዯተኛታት ዌልስ (Welsh Refugee Council) ዜኣመሰሉ ናይ ስዯተኛታት ገበርቲ ሰናይ
ንስዯተኛታትን ሓተቲ ዑቕባን ሓገዜን ምኽርን ዜህባ ለዋ ዋና ማሕበራት እየን። እን ማሕበራት እዙኣተን በቲ ኣብ መላእ ዓዲ
እንግሊዜ ዜርከብ ዋን ስቶፕ ሰርቪሲስ ኣቢለን ብዚዕባ መንበሪ ኣባይቲ፣ ናይ ናብራ ሓገዜ፣ ዑቕባ፣ ጥዕናን ከምኡውን ካልእ ጉዳያት
ሓበሬታን ምኽርን ዜህባ እየን።
ብዚዕባ ኣብ ከባቢኻ ዜርከብ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ዜምልከት ዜርዜር ኣድራሻታት ኣብዙ ዜስዕብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፥
http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/services.htm

ስለ ዜተኣሰርካ ዋሕስ እትረኽበሉ ኣድራኻ ኣብ ዜዯለኻ እዋን
ኣብ መቐየዲ ኢሚግሬሽን እንተሊኻ፡ መመልከቲ ዋሕስ ንኸተቕርብ መንበሪ ገዚ ድልየካ እንተኾይኑ፡ ነቲ ኣብዙ ዙስዕብ መርበብ
ሓበሬታ UKBA ዜርከብ ቅጥዒ መመልከቲ ዋሕስ መመልከቲ ሰክሽን 4 (Section 4 Bail Application Form ) ብምጥቃም ዯገፍ
ሰክሽን 4 ንኽትረክብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፥
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/asylum/section_4_bail_application_1.pdf
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ኣብ መቐየዲ እንተሊኻ፡ ዯገፍ ሰክሽን 4 ንኽትረክብ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ድኻ ምዃንካ ወይ ንሓዯ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዜተርረ
ሓሙሽተ ረቛሒታት ብቕዓት እተማልእ ምዃንካ ከተርኢ ኣገዳሲ እዩ።
ዋሕስ ንኽትረክብ ብኸመይ ከምእተመልክት ዙሕብር ዜያዳ ሓበሬታ፡ ካብ ሓዯ ጉጅለታት በጻሕቲ ቀይዲ ኽትረኽቡ ትኽእሉ
ኢኹም፥ http://www.aviddetention.org.uk/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=5
ወይ ካብ ዋሕስ ንእሱራት ኢሚግሬሽን (Bail for Immigration Detainees ) ኣብ www.bid.org ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

Asylum Support Partnership consists of:
North of England Refugee Service, charity number: 1091200 www.refugee.org.uk
Refugee Action, charity number: 283660 www.refugee-action.org.uk
Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org
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