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Tigrinya

ዑቕባ ንምርካብ ምምልካት
ኣብ ዓዱ እንግሊዜ ዑቕባ ንምርካብ ከተመልክት ከለኻ፡ እቶም ሰበ ስልጣን (ውሽጣዊ ጉዲያት)፡ ከም ስዯተኛ ክፈልጡኻ
ትሓትት ኣሎኻ ማለት እዩ። እቲ ስዯተኛ ዜብል ቃል ብዓለምለኻዊ ሕጊ ኣብ 1951 ኩነታት ስዯተኛታት ብዜምልከት ናይ
ሕቡራት መንግስታት ስምምእ መሰረት ዜወጸ እዩ። ከም ስዯተኛ መጠን ዑቕባ ንምርካብ ብቑዕ ሙዃንካን ይምዃንካን
መንግስቲ ዓዱ እንግሊዜ ውሳነዑ ክህብ እዩ። ከም ስዯተኛ መጠን ብቑዕ ንሙዃን፡ መንግስቲ ዓዱ እንግሊዜ ናብ ዓድኻ
እንተተመሊስካ ግፍዒ ወይ ስቅያት ክወርዯካ ይኽእል ኢዩ ኢሉ ክኣምን ኣለዎ፤ እዙ ድማ ብምኽንያት ዓሌት፣ ሃይማኖት፣
ዛግነት፣ ከምእውን ናይ ሓዯ ማሕበር ኣባል ወይ ዜተፈልየ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ስለለካ ዜወርድ ግፍዒ ማለት እዩ።
ብኻልእ አማራጺ ድማ፡ ኣብ ዓዱ እንግሊዜ ንኽትጸንሕ ገድዯካ ካልእ ምኽንያት ወይ ምስ ሰብኣዊ መሰል ዜተሓሓዜ
ነገር ይህልወካ ይኸውን እዩ፡፡ ነዙ ከምዙ ዜኣመሰለ ምኽንያት ምንጻግ ድማ ብመሰረት ናይ ኤውሮጳ ስምምዕ ሰብኣዊ
መሰላት (European Convention on Human Rights) ሰብኣዊ መሰላትካ ምግሃስ ይበሃል። ናይ ሕጊ አማካሪኻ ድማ
እዙ ነገር እዙ ንዓኻ ዜምልከት እንተኾይኑ ክነግረካ ይግባእ። ዑቕባ ምሕታትን ሰብኣዊ መሰላትን ዜተወሳሰበ ጉዲይ እዩ።
ስለዜኾነ ተኣማምን ሕጋዊ ምኽርን ሕጋዊ ውክልናን ክትረክብ ብጣዕሚ አገዲሲ እዩ። ብዚእባ ሕጋዊ ምኽርን ውክልናን
ዜያዲ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ገጽ 5 ናይዙ ጽሑፍ እዙ ተመልከት። ዑቕባ ክወሃበካ እንተዯኣ ኣመልኪትካ ኯንካ፡ ዜኾነ
በዓል ስልጣን ከም "ሓታቲ ዑቕባ" እዩ ዜፈልጠካ። ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ኯንካ ዑቕባ ክትረክብ እንተዯኣ ባዕልኻ
ተመልክት ኣሎኻ ኯንካ፡ ምስ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት (Social Services) ወይድማ ምስ ወኪል ሰዯተኛታት
ክትራኸብ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ።
እቲ ናይ ዑቕባ ምልክታ ዜርእዮ መን እዩ?
ኣብ ዓዱ እንግሊዜ፡ ኣብ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዲያት (Home Office) ሎ ናይ ዓዱ እንግሊዜ ናይ ዶብ ኤጄንሲ
(UKBA) ናይ መንግስቲ ኣካል ክኸውን ከሎ ንሓተቲ ዑቕባ ቃለ መጠይቕ ናይ ምግባርን ነቲ መልከትዎ ሕቶ ናይ
ምግምጋምን ሓላፍነት ዜወስድ እዩ።
ዑቕባ ንምርካብ ብኸመይ ከመልክት ይኽእል?
ናብ ዓዱ እንግሊዜ ምስኣተኻ፡ ዑቕባ ንኽትረክብ ከተመልክትን ሕጋዊ ምኽሪ ኣብ ዜቐልጠፈ እዋን ኽትሓትትን ኣገዲሲ እዩ።
በዝም ዜስእቡ መንገድታት ከተመልክት ትኽእል
 ኣብቲ ዜኣቶኻሉ ቦታ፡ ንኣብነት፡ ኣብቲ ኤርፖርት ወይድማ ወዯብ ዜርከብ ናይ ኢሚግሬሽን በዓል ስልጣን
ብምምልካት፡ ወይድማ
 ዓዱ እንግሊዜ ድሕሪ ምእታውካ ኣብ Croydon ሎ ናይ ዓዱ እንግሊዜ ናይ ዶብኤጄንሲ ብኣካል ብምኻድ
ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እዙ ድማ ንኣብነት ናብዙ ዓዱ ሕጋዊ ብይኮነ መንገዱ ወይድማ ብሕጋዊ
መንገዱ ናይ ተማሃራይ፣ በጻሒ፣ ወይ ድማ ንግዱ መእተዊ ቪዚ ረኺብካ አቲኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።
እቲ ናይ ክሮይዶን ናይ ስዯተኛታት መጻረዪ ማእከል (Asylum Screening Unit) ኣብ Lunar House፡
40 Wellesley Road፡ Croydon CR9 2BY ይርከብ።
 ኣብ ኣዜዩ ፍሉይ ዜኾነ ኵነታት ድማ እቲ ቕረብካዮ መመልከቲ ዑቕባ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዙርከብ ኣተግባሪ ቤት
ጽሕፈት (Local Enforcement Office) ክምዜገብን ክምርመርን ወይ ብጶስጣ ኪልኣኽ ይከኣል እዩ። እዙ ድማ ነቶም
ኣለይቲ ይብሎም ቆልዑን ነቶም ለዎም ኵነታት ናብ Croydon ንኽጉዓዘ ትጽቢት ክግበረሎም ንይክእሉ ሰባት
ዙምልከት እዩ። እዙ ንዓኻ ዙምልከት እንተኾይኑ ንምፍላጥ፡ ንናይ ስዯተኛታት ኤጀንሲ ተወከስ።
መመልከቲ ዑቕባ፡ ኣብ ናይ ስዯተኛታት መጻረዪ ማእከል ከተቕርብ እንተዯሊኻ፡ ቆጸራ ንምሓዜ ናብ 020 8196 4524
ክትድውል ይግባእ። ቆጸራ ከይሓዜካ፡ ኣብቲ ዜመጻእካሉ መዓልቲ ምስ UKBA ንኽትራኸብ ውሕስነት የብልካን።

ካልእ ዝተተርጐመ ንኡስ-ጽሑፋት ኣብዚ http://languages.refugeecouncil.org.uk ይርከብ እዩ
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ዑቕባ ድሕሪ ምምልካተይ እንታይ ይስዕብ?
UKBA ድማ ነቲ ዜቐረበ ናይ ዑቕባ ምልክታታት ብዜተፈላለየ መንገዱታት የሳልጦ። ገለገለ ናይ ዑቕባ ሕቶታት
ቀልጢፎም ይረኣዩ። ድሕሪ እቲ ናይ ምጽራይ ቃለ መጠይቕ ተባሂሉ ዜጽዋዕ ናይ መጀመርያ ቃለ መጠይቕ UKBA ነቲ
ምልክታኻ ብኸመይ ከሳልጦ ከምዜኾነ ይውስን። ኣተርጓሚ እንተዯኣ ድልየካ ኮይኑ ከኣ ክዲለወልካ እዩ፡፡ ጓል
ኣንስተይቲ ወይ ወዱ ተባእታይ ኣተርጓሚ ክቀርበልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ናይ መጻረዪ ቃለ መጠይቕ እንታይ ይፍጸም?
ዕላማ ናይዙ ቃለመጠይቕ’ዙ፡ UKBA፡ ብዚዕባ ለካ ውልቃዊ ሓበሬታን ጥዕናን፣ ናብ ዓዱ እንግሊዜ ብኸመይ
ከምዜመጻእካን ብዚዕባ ዜፈጸምካዮ ይሕጋዊ ተግባራትን ዙምልከት መሰረታዊ ሕቶታት ንኽሓትት እዩ። ናብ ዓዱ እንግሊዜ
ብዚዕባ ዜመጻእካሉ ምኽንያትን ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ብዚዕባ ይትኽእልሉ ምኽንያትን ክሓተካ እዩ፣ ዑቕባ ብዚዕባ
እትሓተሉ ሎኻ ምኽንያት ዙምልከት ዜርዜር ሕቶታት ግን ኣይክሓተካ እዩ። መብዚሕቱ ኣብቲ መርመራ ንኽካየዯልካ
ዜተገብረ ቃለመጠይቕ ዜተዋህበ ሓበሬታ፡ ኣብ ግዛ ቃለመጠይቕ ዑቕባ ዯጊሙ ኪሕተት እዩ፣ እቲ ዜሃብካዮ ሓበሬታ ምስቲ
ናይ ቅድም ይሰማማዕ እንተኾይኑ፡ ክምኡ ዜኾነሉ ምኽንያት ንኽትገልጽ ትጽቢት ይግበረልካ።

ናይ ግሊ ዜኾነ ሓበሬታን መዜገብ ምሓዜን
ከም መጻምድትኻ ወይ ዯቅኻ ዜኣመሰሉ ጽግዕተኛታት፡ ናብቲ ዙካየዯልካ ቃለመጠይቕ ኣሰንዮሙኻ ክመጹ ስለለዎም፡
ንዕኦም ዜምልከት ዜርዜር ሓበሬታ ኣብቲ እተቕርቦ መመልከቲ ከምዜኣቱ ይግበር። እዙ ቃለመጠይቕ፡ ነዊሕ ግዛ ኪወስድ
ስለዜኽእል፡ እንተተኻኢሉ ምግብን ዜስተ ነገርን ምሳኻ ሒዜካ ክትመጽእ ኣሎካ።
UKBA፡ ስምካን ዛግነትካን ኣብኡ ዜተጻሕፎ ሕጋዊ ሰነድ እንተልዩካ፣ ናብ ዓዱ እንግሊዜ ንኽትኣቱ ድማ ንዕኡ
ዜተጠቐምካ እንተዄንካን ከረጋግጽ እዩ። እዙ ድማ ፓስፖርት ወይ ዜኾነ ወረቐት መንነት ኪኸውን ይኽእል እዩ። ሕጋዊ
ወረቐት መንነት እንተይብልካ፡ ክህልወካ ብዚዕባ ይከኣለሉ ምኽንያት እንተተኻኢሉ ብዜርዜር ክትገልጽ ይግባእ።
ኣብ ግዛ እቲ ናይ መጻረዪ ቃለ መጠይቕ UKBA ናይ ኣጻብእትኻ ኣሸራ (fingerprints) ወሲዶም ኣብቲ ናይ መመልከቲ
መመዜገቢ ካርድ (Application Registration Card - ARC) ክጥቅዕዎ እዮም። ከም ልሙድ፡ ኵሎም ኣባላት ስድራኻ፡
ARC ክውሃቡ እዮም። እዙ ካርድ እዙ ድማ ሓታቲ ዑቕባ ምኻንካ የርኢ። ፋይናንሳዊ ሓገዜ ንኽውሃበካ መልከትካ
እንተዄንካ፡ ነዙ ካርድ’ዙ፡ ሰሙናዊ ገንብ ንኽትቅበለሉ ክትጥቀመሉ ኢኻ። ኣብ ሓዯሓዯ ጉዲያት UKBA እቲ ARC
ዜበሃል ካርድ ከይህበካ ይኽእል እዩ። ኣብ ክንድዑ ግን ወግዓዊ ዜኾነ ናይ ተፈላጥነት ዯብዲቤ (Standard
Acknowledgment Letter - SAL) ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም።
መብዚሕትኦም ሓተቲ ዑቕባ IS96 ዜበሃል ዯብዲቤ ይወሃቦም። እዙ ማለት ከኣ እቶም ሰበ ስልጣናት ኣብቲ ናትካ ናይ
ዑቕባ ሕቶኻ ውሳኔ ክሳብ ዜህቡ፡ ኣብ ዓዱ እንግሊዜ ንኽትጸንሕ ንግዙዑ ተፈቒደልካ ኣሎ ማለት እዩ፤ ኣብዙ ግዛ እዙ
ድማ ናብ'ቲ ሪፖርት ዜግበሮ ማእከል ብምኻድ ድማ ቀጻሊ ሪፖርት ክትገብር ትሕተት። እቶም ሰበ ስልጣናት ናብ ዓዱ
እንግሊዜ ክትኣቱ ከሎኻ፡ ሕጋዊ ዜኾነ ወረቓቕቲ ኣሎካ እንተዯኣ ኮይኑ ክሓቱኻ እዮም።

ካበይ ከም ዜመጻእካ
ኣብቲ ናይ መጻረዪ ቃለ መጠይቕ ብምቕጻል፡ እቶም ሰበ ስልጣናት ካብ ዓዱ እንግሊዜ ወጻኢ ካልእ ዓዱ ብዚእባ ናትካ
ጉዲይ ሓላፍነት ክትወስድ ለዋ እንተዯኣ ኣላ ኮይና ክሓቱኻ እዮም። ንኣብነት ብካልእ ዓዱ ጌርካ መጺእካ እንተኸንካ
እሞ UKBA ኣብዑ ዑቕባ ክትሓትት ይግበኣካ እዩ ኢሉ እንተዯኣ ሓሲቡ።

እቲ እተኻዮ ምልክታ ኣብ ዜሓጸረ ግዛ ክርአ ይኽእልዶ?
እቶም ሰበ ስልጣናት ጉዲይካ ቀልጢፉ ክረአ ኣለዎ እንተዯኣ ኢሎም፡ እቲ እተኻዮ ምልክታ ብዜቐልጠፈ ውሳኔ
ከምዜወሃቦ ይግበር። ጉዲይካ ነዙ እንተዯኣ ዜመስል ኮይኑ፡ እቶም ሰበ ስልጣናት ነቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ሙሉእ
ንሙሉእ ውሳኔ ክሳብ ዜህብሉ፡ ናብ ሃርሞንድስዎርዜ ሪሙቫል ማእከል (Harmondsworth Removal Centre)፡
(ወዱ ተባእታይ እንተዯኣ ኮንካ) ይክወስደኻ ወይ ድማ (ጓል ኣንስተይቲ) እንተዯኣ ኮንኪ፡ ናብ ያርልስ ዉድ ሪሙቫል
ማእከል (Yarl’s Wood Removal Centre) ክወስደኪ ይኽእሉ እዮም፡፡ ኣብ ሓዯ ካብዝም ቦታታት እዙኣቶም ኣብ
ትሕቲ ቀይዱ እንተዯኣ ኣሎኹም ኯንኩም፡ ጠባቓ ክወሃበኩም ጉዲይኩም ቀልጢፉ ምእንቲ ክርአ ድማ ብቕልጡፍ
ዑቕባ ክትሓቱ ኣሎኩም፡፡ እንተኾነ ግን፡ እቶም ጉዲዮም ዜተወሰነሎም ኵሎም ኣመልከትቲ ዑቕባ ኣይኮኑን ብቑልጡ
ከምዜቕየደ ዜግበር። ንጥኑሳት ዯቀኣንስትዮ፣ ስንኩላን፣ ብኣዜዩ ከቢድ ስነ-ኣእምሮዊ ጸገማት ዜሳቐዩ ሰባት፣ ግዲያት
ስቓይ ወይ ንግዱ ኣህዚብ ከምኡውን ቆልዑ ዜርከብዎም ገለ ሰባት ግን ህጹጽ መስርሕ ውሳኔ ንኺካየዯሎም ኣይጥዕምን
እዩ። እዙ ይምልከተኒ’ዩ ኢልካ ትሓስብ እንተዄንካ፡ ቀልጢፍካ ምስ ሕጋዊ ወኪልካ ተራረብ።
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ዑቕባ ክወሃበካ ኣብ ዜቐልጠፈ ግዛዶ ኣመልኪትካ?

UKBA ናብ ዓዱ እንግሊዜ ምስ ኣቶኻ፡ ኣብ ዜቐልጠፈ እዋን ዑቕባ ሓቲትካ እንተኾንካ ኽሓተካ እዩ። መልስኻ
"ኣይፋልን" እንተኾይኑ ድማ እቲ ዜወሃብ ናይ መንግስቲ መንበሪ ሓገዜ ወይድማ/ከምእውን ዜወሃብ ናይ መንበሪ ገንብ
ሓገዜ ክትክልከል ትኽእል ኢኻ። ከመይ ጌርካ ዑቕባ ከተመልክት ከምሎካ ዜያዲ ሓበሬታ ንምርካብ 'ናይ ዑቕባ ሓገዜ
ንምርካብ ምምልካት' ዜብል ሓጺር ጽሑፍ ኣብ፡ http://languages.refugeecouncil.org.uk ተመልከት።

ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ መጻረዪ ቃለ መጠይቕ እዝም ከምዙ ዜስእብ ክፍጸም ይኽእል እዩ


ናይ UKBA በዓል ስልጣን ቁጽሪ ስልክን ዜርዜር ሓበረታን ክትወሃብ ኢኻ፡ እዙ ድማ ጉዲይካ ዜከታተል
('case owner') ይበሃል። ንሱ ነቲ እተኻዮ ናይ ዑቕባ ሕቶ ክሳብ መወዲእታ ይከታተሎ ማለት ኢዩ። እዙ

ጉዲይካ ዜከታተል፡ ንዓኻ ቃለ መጠይቕ ክገብረልካ፡ ከምእውን ብዚእባ እተኻዮ ሕቶ ውሳነ
ክህብን ሓላፍነት ኣለዎ። እዙ ተኻታታሊ ጉዲይ እዙ እምበኣር እቲ ቀንዱ ንስኻ ወይ ወኪልካ ትውከስዎ




ሰብ እዩ።
ሕጋዊ ዜኾነ ወኪል ንምርካብ ዜተፈላለየ መንገዱ ኣሎ። ኽትውከሰሉ ሎካ ስልኪ ቁጽሪ ከምእውን
ሕጋዊ ወኪል እትርእየሉ ዕለት ይወሃበካ፤ ወይድማ ዜርዜር ኣስማት ናይ ሕጋዊ ወኪላት ክትወሃብ ትኽእል
ኢኻ።
ናይ ዜገበርካዮ ናይ መጻረዪ ቃለ መጠይቕ ቅዲሕ ጽሑፍ ክወሃበካ ኣለዎ።
እቶም ሰበ ስልጣናት ድማ ብዚእባ ኣብ ዓዱ እንግሊዜ ዑቕባ ምሕታትን ናብራን ክትፈልጦ ሎካ
ኣገዲሲ ሓበሬታ ንምርካብ ናብቲ መላለዪ (‘Induction’) ሪፖርት ክትገብር ክነግሩኻ ኣለዎም።

UKBA፡ ብዚዕባ ክትረኽብዎ መሰል ለኩም ኣገልግሎታት (ንኣብነት፡ ናይ ገንብ ሓገዜ ከምእውን መንበሪ ኣባይቲ)
ብዜምልከት ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ክሕብርኹም ይግበሶም። ከምእውን ብዚዕባ መንግስታዊ ይኮና ማሕበራት
ሓበሬታ ክህብኹም ይግበሶም፤ ንስኻትኩም ድማ ናብኡ ብምኻድ ምኽሪ ከምእውን ብዚዕባ ካልሶት ማሕበራት ዜህብሶ
ሕጋዊ ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብቲ ናይ ዑቕባ ቃለ መጠይቕ ግዛ እንታይ ይፍጸም?
ድሕቲ እቲ ናይ መጻረዪ ቃለ መጠይቕ፡ UKBA፡ ንውሕ ዜበለ ቃለ መጠይቕ ንኽትገብሩ ክሓትኹም እዮም፤ ኣብዙ ግዛ
እዙ ድማ ንምንታይ ዑቕባ ትሓቱ ከምሎኩም ክሓትኹም እዮም። ቅድሚ እቲ ቃለ መጠይቕ፡ ጠበቓ ምዜርራብ ኣድላዪ
እዩ። ከምእውን እንተዯኣ ኣድልዩኩም ኣብቲ ናይ ቃለመጠይቕ ግዛ፡ ኣስተጓሚ ከምጽእልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ብተወሳኺ፡ እቲ ቃለመጠይቅ ዜገብረልኩም ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ወዱ ተባእታይ ክኾነልኩም እንተዯኣ ትዯልዪ
ኯንኩም ክቐርበልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብቲ ናይ ቃለመጠይቕ ግዛ፡ ንምንታይ ናብ ዓዱ እንግሊዜ ከምዜመጻእካልን ናብ መበቆል ሃገር ክትመልሰሉ
ይትኽእለሉ ምኽንያትን ንኽትገልጽ ኣዜዩ ኣገዲሲ ዕድል እዩ። ብዚዕባ እቲ ናይ ዑቕባ ምልክታኻ ብዜተኻእለ መጠን፡
ዜርዜር ሓበሬታ ምሃብ ኣድላዪ እዩ። ኣብ ሃገርካ ከሎኻ እንታይ ከምጓነፈካ ዜገልጽ ካልእ ሎካ ተወሳኺ ሓበሬታ፡
ንኣብነት፡ ናይ ሕክምና መረጋገጺ ወይድማ፡ ኣብ ጋዛጣ ዜወጸ ጽሑፍ ዜኣመሰለ ከተቕርቦ ኣሎካ። ዜኾነ ይኹን እትህቦ
ሓበሬታ፡ ወይ መረጋገጺ፡ ነቲ መልከትካዮ ዜድግፍ እምበር ምስኡ ዜጋጮ ፍጹም ክኸውን የብሉን። ኣብ ዓዱ እንግሊዜ
ወይድማ ኣብ ካልእ ቦታ ለዉ ቤተሰብኩም ከተእትውዎም ይግባእ፤ እዙ ድማ ኣብ ዜመጽእ ግዛ ምናልባት ንስኹም ወይ
ንሳቶም ንዜገብርዎ ምልክታ ክጸልዎ ስለዜኽእል።
እቲ ናይ ሕጊ ወኪልካ ኣብቲ ናይ ቃለ መጠይቕካ ግዛ ከይሳተፍ ይኽእል እዩ (ሕጋዊ ዯገፍ ብዜምልከት፡ ንዜበለጸ ሓበሬታ
ኣብ ገጽ 5 ተመልከት)። ኣብቲ ናይ ቃለ መጠይቕ ግዛ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ እንተዯኣ ይነበረ፡ ነቶም ሰበ ስልጣናት ብቴፕ
ቀሪጾም ክህቡኻ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ። ነቲ ቃለ መጠይቕ ኣብ ቴፕ ቀሪጾም ክህቡኻ እንተዯኣ ትዯሊ ኮንካ፡ 24 ሰዓታት
ቅድሚ ቃለ መጠይቕ ክትሕብሮም ይግበኣካ። ድሕሪ እቲ ቃለ መጠይቕ ይተዚረብካዮ ዜኾነ ይኾን ኣገዲሲ እዩ እትብሎ
ሓበሬታ እንተዯኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዜቐልጠፈ ግዛ ንጠበቓኻ ክትሕብሮ ይግበኣካ። ጠበቓካ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታታት ወይ
መርትዖ ንክህብ፡ ካብቲ ቃለመጠይቕ ዑቕባ ዜተገብረሉ እዋን፡ ሓሙሽተ መዓልታት ጥራይ እዩ ለዎ።

ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ምጽናሕን ሪፖርት ምግባርን
UKBA፡ ንሓዯሓዯ ሓተቲ ዑቕባ፡ ኣብ ዜኾነ ናይ ዑቕባ ሕቶሶም ግዛ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ከጽንሕዎም ስልጣን ኣለዎም።
እንተኾነ ግን ኣብቲ እዋን እቲ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ምእታው ግቡእ መንገዱ ከምዜነበረ ከርእዩ ኣለዎም። ብዘሕ ግዛ
እቶም ሰበ ስልጣናት ንሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ጽንሕዎም ምኽንያት፡ ነቲ ብዚእባ ዑቕባ መልከትዎ ምልክታ፡
ቀልጢፎም ውሳኔ ክህብሉ እንተዯኣ ዯልዮም፡ ወይድማ እቲ መልከተ ሰብ እንዯገና ኣይምለስን እዩ ኢሎም እንተዯኣ
ሓሲቦም እዩ። እቶም ሰበ ስልጣናት፡ ክኣስሩኻ እንተዯኣ ወሲኖም፡ ንምንታይ ይኣስሩኻ ከምለዉ፡ ብጽሑፍ ክገልጹልካ
ኣለዎም። ነዙ ውሳኔዙ ክትካታዓሉ ትኽእል ትከውን ኢኻ። ናጻ ክሰደኻ ንኽትከራኸር ክትክእል ድማ ሕጋዊ ምኽሪ
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ክትረክብ ይግበኣካ። ዋሕስ ናይ ኢሚግረሽን እሱራት (Bail for Immigration Detainees - BID) ዜበሃል ማሕበር ወይ
ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ለዉ ሰባት ዜበጽሑ በጻሕቲ ጉጅለ፡ ናጻ ንኽትልቀቕ ብኸመይ ከም እትከራኸር ሓበሬታ ክህቡኻ
ይኽእሉ እዮም። ብኽብረትካ ናይ BID መርበብ ሓበሬታ ኣብ http://www.biduk.org ተመልከት ወይ ድማ ብስልኪ
ቁጽሪ 020 7247 3590 ዯውል።
ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ይኣተዉ ሓተቱ ዑቕባ መብዚሕትሶም ናብቲ ሪፖርት ዜግበሮ ማእከል ሪፖርት ክገብሩ ይሕተቱ።
ሪፖርት ንኽትገብር ካብ ሰለስተ ማይል ንላእሊ እንተዯኣ ክትጎዓዜ ኣሎካ ኮይኑ፡ ናይ መጎዓዙ ክኽፈለካ ክትሓትት
ትኽእል እኻ።

ንውሳኔ ኣብ ዜጽበየሉ እዋን እንታይ ክስእብ ይኽእል?
UKBA ዜገብረልካ ናይ ቃለ መጠይቓት መጸዋእታ ብምልኡ ክትሳተፎ ይግባእ። ዜሃቡካ ዜኾነ ይኹም ፎርም እንተዯኣ
ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ዜተመዯበልካ ግዛ ውሽጢ ክትመልሶ ይግበኣካ። ከምኡ እንተይገበርካ ግን፡ UKBA፡ ነቲ ዜሓትዎ
መምኒታት ስለየማላእካ፡ ነቲ ናይ ዑቕባ ሕቶካ ክነጽግዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብዙ ግዛ እዙ ኣድራሻ ቀይርካ እንተኾንካ
ንUKBA ክትሕብር ኣድላዪ እዩ። እዙ ባእልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፤ ወይድማ እቲ ናይ ሕጊ ወኪልካ ንዓኻ ወኪሉ
ክገብሮ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።

ጉዲየይ ምስዜንጸግ እንታይ ይስዕብ?
ምንም እኳ መብዚሕትሶም እቶም ዜቐርቡ ናይ ዑቕባ ሕቶ እኳ ተቐባልነት ይረክቡ እንተኾኑ፣ ሓዯሓዯ ካብቶም ዜተነጽጉ
ሕቶታት ዯሓር ኣብ ናይ ይግባይ ግዛ ተቐባልነት ይረኽቡ እዮም። UKBA፡ ነቲ እቶካዮ ናይ ዑቕባ ሕቶ እንተዯኣ
ነጺጎሞ፡ ኣንጻር እዙ ውሳኔ'ዙ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ፤ ግናኸ ሓዯሓዯ ሓተቲ ዑቕባ ካብ ዓዱ እንግሊዜ ለቒቖም
ድሕሪ ምኻዶም ጥራይ ይግባይ ክብሉ ይፍቀዯሎም። ክትጸንሕ ንኽፍቀዯልካ ካልእ ምኽንያት እንተዯኣ ኣሎካ ኮይኑ፡
ንኣብነት፡ ዓዱ እንግሊዜ ለቒቕካ እንተዯኣ ኬድካ ሰብኣዊ መሰላትካ ዜግፈፍ እንተዯኣ ኮይኑ፡ ናይ ይግባይ ምልክታ
ከተእቱ ይግበኣካ። ዜተወሰነ ግዛ ጥራይ ስለዜፍቀዯልካ ድማ፡ ናይ ይግባይ ምልክታ ከተእቱ መታን ክሕግካ ነቲ ናይ ሕጊ
ኣማኻሪኻ ብዜተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ርኸቦ። ናይ ይግባይ ሕቶካ እንተዯኣ ተነጺጉ፡ UKBA ሃገር ለቒቕካ ክትወጽእ
ይጽበየካ። ብፍቓድካ እንተዯኣ ይከድካ ድማ፡ እቶም ሰበ ስልጣናት ዜሓይሊ ክሰጉኻ ይኽእሉ እዮም።

ተወሳኺ ምልክታታት ምግባር
እቲ ቕረብክሞ ናይ ይግባይ ሕቶኹም እንተዯኣ ተነጺጉ፡ እሞ ዯጊምካ ይግባይ ናይ ምባል መሰል እንተዯኣ ይብልኩም
ኯይኑ፡ ኣብ ዓዱ እንግሊዜ ንኽትጸንሑ ንምንታይ ክፍቀዯልኩም ከምለዎ ዜድግፍ ተወሳኺ ምኽንያታት ከተቕርቡ
ክትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዙ ድማ 'ተወሳኺ ምልክታታት ምቕራብ' ተባሂሉ ይጽዋእ። ብዚዕባ’ዙ ዙምልከት ሕጋዊ
ምኽሪ ኽትሓቱ ኣገዲሲ እዩ። ተወሳኺ ምልክታታት ብኣካል ጥራይ ኢኹም ከተቕርብዎም እትኽእሉ።
መጀመርያ ናይ ዑቕባ ሕቶ እተኽሞ ቅድሚ መጋቢት 5፡ 2007 ዓ.ም እንተዯኣ ኯይኑ፡ ጉዲይኩም ተራእዩስ ናይ
መወዲእታ ውሳኔ ይተዋህቦ እንተኾይኑ፡ እሞ ተወሳኺ ምልክታ ከተእትዉ እንተዯኣ ዯሊኹም፡ ኣብ ናይ ሊቨርፑል
ተወሳኺ ምልክታ ምቕራብ ማእከል (Liverpool Further Submissions Unit - FSU) ብቖጻራ ከምኡውን ብኣካል
ብምቕራብ ክትገብሩዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናብዙ ስልኪ ቁጽሪዙ 0151 213 2411 ብምድዋል ቆጸራ ክትሕዘ ይግባእ።
ቆጸራ ከይሓዜኩም ናብ FSU እንተዯኣ መጺኩም ክመልስኹም እዮም። ኣስተርጓሚ እንተዯኣ ድልየኩም ኯይኑ፡
ቆጸራ ክትሕዘ እንከለኹም ክትነግርዎም ይግባእ።
ናይ ዑቕባ ሕቶ እተኽሞ ኣብ መጋቢት 5፡ 2007 ዓ.ም ወይድማ ድሕሪዑ እንተዯኣ ኯይኑ፡ ኣብቲ ናይ ከባቢኹም
ዜርከብ ብስሩዕ ሪፖርት እትገብርሉ ቤት ጽሕፈት፡ ተወሳኺ ምልክታ ከተቕርቡ ይግበኣኩም።
ሓዯሓዯ ፍሉይ ዜኾነ መምኒታት ማልኡ ሓተቲ ዑቕባ፡ ነቲ ተወሳኺ ምልክታ ኣብ ክንዱ ብኣካል ረክብዎ
ብኣገልግሎት ፖስታ ክልእኽዎ ይኽእሉ እዮም። እዙ ዜምልከተኩም እንተኾይኑ ንምፍላጥ ኣብ ከባቢኩም ዜርከብ ናይ
ስዯተኛታት ኤጄንሲ ተወከሱ።
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ናይ ዑቕባ መስርሕ
እዙ ታሕቲ ሎ ስእላዊ መግለጺ ናይ ዑቕባ ሕቶ ክስራሕ ከሎ ርኢ እዩ፡፡ ናይካ ጉዲይ ፍሉይ ክኸውን ይኽእል እዩ –
ናትካ ጉዲይ ብዜምልከት ብኽብረትካ ነቲ ናይ ምኽሪ ሰራሕተኛ ወይድማ ጠበቓ ሕተቶ ዜያዲ ሓበሬታ ክህቡኻ ሕተቶም።

ናይ ዑቕባ ምልክታ

መጻረዩ ቃለ መጠይቕ

ናይ ዑቕባ ቃለ መጠይቕ

ውሳኔ

መንበሪ ፍቓድ ይወሃብ

ይንጸግ

ይግባይ

መንበሪ ፍቓድ ይወሃብ

ይንጸግ

ይስጎግ ወይ ብናጻ ይምለስ
ሕጋዊ ምኽሪ
ሕጋዊ ምኽሪ፡ ካብ ናይ ሕጊ ወኪል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ሕጊ ወኪላት ሕጋዊ ምኽሪ ዜህቡ ሰባት፡ ናይ ሕጊ
ምሁራት፣ ጠበቓታት፣ ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ወይድማ ናይ ሕጊ ወኪላት ተባሂሎም ይጽውዑ። እኹል ገንብ እንተዯኣ
ይብልካ ኮንካ ነቲ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ወይ ወኪል ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ። እዙ ማለት ድማ እቶም ናይ ሕጊ ወኪላት፡
እቲ ንናይ ሕጋዊ መስርሓት ውጽእዎ ወጻኢታት፡ ንመንግስቲ ክኸፍሎም ይሓቱ ማለት እዩ። እዙ ድማ ናይ ሕጊ ሓገዜ
(Legal Aid) ይበሃል። እቶም ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ፡ እንተዯኣ ድልየካ ኮይኑ ኣስተርጎምቲ ከቕርቡልካ ይግብሶም።
እንተኾነ ግን እቲ ናይ ዑቕባ ምልክታኻ ተነጺጉ እንተኮይኑ፡ እሞ ኸኣ ናይ ሓገዜ ብምርካብ ይግባይ ክትብል እንተዯኣ
ዯሊኻ፡ ናይ ሕጊ ወኪል ነቲ ጉዲይካ ንኽወስዶ ክኣብየካ ይኽእል እዩ፤ ምክንያቱ ተኣማምን ምክንያት ናይ ይግባይ
ስለይብልካ ክትስእር ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ስለ ዜሓሰበ ኢዩ። ከምዙ እንተዯኣ ኣጋጢሙካ፡ እሞ እኹል ዜኾነ
ምኽንያት ኣሎኒ እንተዯኣ ትብል ኮንካ፡ ናብቲ ናይ ሕጋዊ ኣገልግሎት ኮሚሽን (Legal Services Commission - LSC)
ይግባይ ብምባል፡ ነቲ ናይ ጠበቓኻ ሓሳብ ክትቃዎሞ ትክእል ኢኻ። እቲ ጠበቃኻ ድማ ናይ ይግባይ ዜምላእ ቅጥዒታት
ክህበካ፡ ከመይ ጌርካ ከምተመልክት ድማ ክሕብረካ ይግብሶ። ኣብ ስኮትላንድ እንተዯኣ ኣሎኻ ኮንካ ዜተፈላለየ ሕጋዊ
መስርሓት ኣሎ፡፡ ብዚእባ እዙ ቤት ምኽሪ ስዯተኛታት ኣብ ስኮትላንድ (Scottish Refugee Council) ምኽሪ ክህበኩም
ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓዯሓዯ ቦታታት ዓዱ እንግሊዜ ናይ ስዯተኛታት ጉዲይ ዜሰርሑ ጠበቓታት ዋሕዱ አሎ።። እዙ ማለት ድማ ጠበቓ
ንምርካብ ናብ ካልእ ዓዱ ክትገይሽ የድልየካ ማለት እዩ። ኣብቲ እትነብረሉ ከባቢ፡ ካልእ ክውክለካ ዜኽእል ጠበቓ
እንተዯኣ የለ እቲ ጠበቓኻ ኬድካ ምእንቲ ክትርእዮ ንመጉዓዙ ዜኸውን ገንብ ክህበካ ይኽእል እዩ።
እቲ መንበሪኻ ካብቲ መጀመርያ ዑቕባ ዜሓተትካሉ ቦታ ርሑቕ እንተዯኣ ኮይኑ፡ ቆጸራ ንምሓዜ ክትጉዓዜ ከቢድ ኪኸውን
ስለዜኽእል ኣብ ከባቢኻ ንዜርከብ ሕጋዊ ወኪል ክትቅይር ትኽእል ኢኻ።
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ብቑዕ ሕጋዊ ምኽሪ ክትረክብ ኣገዲሲ እዩ። እቲ ናይ ሕጊ ወኪልካ ዜተመዜገበ ጠበቓ፡ ኣብ ናይ ኢሚግርሽን ሕጋዊ
ኣገልግሎታት ኮሚሽን (LSC) ኣባል ዜኾነ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ሙኻኑ ከተረጋግጽ ኣሎካ። ወይከኣ ኣብ ቤት ጽሕፈት
ኢሚግረሽን ብናይ ኣገልግሎት ኮሚሽነር (Office of the Immigration Services Commissioner - OISC)፡
ዜተመዜገበ ጠበቓ ክኸውን ኣለዎ።
እተን ዜተመዜገባ ማሕበራት፡ ሓዯ ኣርማ ወይ ክልቲኡ ለወን ክኽና ኣለወን፥

ሕጊ ናይ ስዯተኛታት ዜምልከት ምኽሪ ክህባኻ ዜኽእላ ቅቡላት ዜኾና ማሕበራት ስም ዜርዜር ንምርካብ ን OISC
ተወከሶ። ስልኪ ቁጽሪ፥ 0845 000 0046 ወይድማ ኣብ http://www.oisc.gov.uk ተመልከት
ሕጋዊ ምኽሪ ኣብ ዓዱ እንግሊዜን ዌልስን
እቲ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ሕጊ ምኽሪ (Community Legal Advice) ኣብ ዓዱ እንግሊዜን ኣብ ዌልስን ለዉ
ጠባቃታት ስም ዜርዜር ብጽሑፍ የቕርብ። ስልኪ ቁጽሪ፥ 0845 345 4345 ወይድማ ኣብ
http://www.communitylegaladvice.org.uk ተመልከት
ሕጋዊ ምኽሪ ኣብ ስኮትላንድ
ኣብ ስኮትላንድ ሎ ናይ ሕጊ ማሕበረሰብ (Law Society of Scotland) ኣብ ስኮትላንድ ለዉ ጠባቃታት ስም ዜርዜር
ብጽሑፍ የቕርብ። ስልኪ ቁጽሪ፥ 0131 226 7411 ወይድማ ኣብ http://www.lawscot.org.uk ተመልከት
ሕጋዊ ምኽሪ ኣብ ሰሜናዊ ኣየርላንድ
ኣብ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ሎ ናይ ሕጊ ኣገልግሎታት ኮሚሽን (Northern Ireland Legal Services Commission)
ኣብ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ለዉ ጠባቃታት ስም ዜርዜር ብጽሑፍ የቕርብ። ኣብ http://www.nilsc.org.uk ተመልከት

ሕጋዊ ወኪል ክትረኽበሉ እትኽእል ካልእ መንገዱታት
ናይ ዑቕባ ዯገፍ (Asylum Aid) – http://www.asylumaid.org.uk
ናይ ምኽሪ መስመር፥ 020 7354 9264 ሶኑይ፥ 2 ድ.ቀ – 4.30 ድ.ቀ፡ ሓሙስ፥ 10 ቅ.ቀ – 12.30 ድ.ቀ
ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ሕጊ ፈላጣት ማሕበር (Immigration Law Practitioners Association) –
http://www.ilpa.org.uk
ናይ ሕጊ ማእከላት ፌዯረሽን (Law Centres Federation) – http://www.lawcentres.org.uk

በቲ ናይ ሕጊ ወኪልካ ሕጉስ ዶ ኣይኮንካን ኢኻ?
በቲ ናይ ሕጊ ወኪልካ ሕጉስ እንተዯኣ ይኮንካ፡ ከምእውን ጽቡቕ ጌሩ ኣይወከለንን ኢልካ ትኣምን እንተዯኣ ኮንካ፡ ናብ
ናይ ስዯተኛታት ኣገልግሎት ኮሚሽነር ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ስልኪ ቁጽሪ 0845 000 0046 ወይድማ ኣብቲ
ዌብሳይቶም ኣብ www.oisc.gov.uk ተመልከት

ኣብዙ ጽሑፍ እዙ ተዋሂቡ ሎ ሓበሬታ፡ ናይ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ሙሉእ መግለጺ ይኮነስ፡ መምርሒ ጥራይ

እዩ። ብኽብረትኩም፡ ምኽሪ ብሰፊሑ ንክትረኽቡ ሕጋዊ ምኽሪ ሕተቱ።

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

