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የጥገኝነት ዴጋፍን ስሇማመሌከት
ጥገኝነት የሚፈሌጉ ሰዎች ከዋናው የመንግስት ተረጂዎች ጥቅማ ጥቅሞች ያሌተካተቱ ናቸው እና አብዛኞቹ
ጥገኝነት ጠያቂዎች ስራ መስራት አይፈቀዴሊቸውም። ሌዩ በሆኑ ሁኔታዎች ሊይ ግን እንዱሰሩ ሉፈቀዴሊቸው
ስሇሚችሌ፡ ስሇዚህ ሁኔታዎች ምክር ሇማግኘት መፈሇግ ይገባሌ።
ጥገኝነት የመጠየቅ ሂዯት ረዘም ሉሌ ስሇሚችሌ፡ እራስዎን እንዳት ሇማገዝ እንዯሚችለ ማሰብ ይኖርብዎታሌ።
ስሇዚህ ከየእንግሉዝ አገር የድብ ማሕበር UK Border Agency ( UKBA) ጽህፈት ቤት የሚገኙትን ዴጋፎች
ሇማግኘት ብቁ ሉሆኑ ይችሊለ። ይህ UKBA የሚባሇው ማህበር ምንም ዓይነት የገንዘብ ገቢ የላሊቸው ችግረኛ
ጥገኝነት ጠያቂዎችን የሚረዲ የመንግስት አካሌ ነው። UKBA የመኖርያ አገሌግልትና እንዱሁም ሇምግብና
ሇሌብስ የሚሆን የገንዘብ እገዛ ሉሰጥዎት ይችሊሌ። የመኖርያ ቤት ካሌዎት ሇምሳላ፡ ከጓዯኞች እና ከዘመድች ጋር
የሚኖሩ ከሆኑ ‘subsistence support’ ('የዴጎማ ዴጋፍ') በመባሌ የሚታወቀውን የገንዘብ እገዛ ብቻ
እንዱሰጥዎ ማመሌከት ይችሊለ።
ስሇሆነ፡ ራስዎን መርዲት የማይችለ ከሆነ፡ በጥገኝነት ጥያቄዎ ሂዯት ሊይ የጥገኝነት እገዛ ሇማግኘት
ማመሌከት ይችሊለ። የጥገኝነት ይግባኝዎ በመሄዴ ሊይ እያሊ ይጠቁሙ። ካስፈሇግዎም፣ ጥገኝነት
በጠየቁበት ተመሳሳይ ጊዜ ዴጋፍ መጠየቅ ይችሊለ። UKBA ም ጊዜያዊ ማረፊያ ያዘጋጅሌዎታሌ።
ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች፡ ሇጥገኝነት በግሌዎ ያመሇከቱ መሆንዎን ከተረጋገጠ በ UKBA
ወይም/እና በማሕበራዊ አገሌግልት ጽህፈት ቤት እዴሜዎ ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ፡ የሚፈሌጉትን እገዛ
ከአካባቢው የሚገኝ ባሇስሌጣን ሉያገኙ ይችሊለ። የጥገኝነት ጥያቄ በሚያቀርቡበት ጊዜ ከፈሇጉም እገዛ
እንዱሰጥዎት ወዴያውኑ ሇማመሌከት ይችሊለ።

ከ UKBA እገዛ ሇማግኘት ብቁ የሚሆነው ማን ነው?
የመኖርያና የገንዘብ ዕርዲታ ወይም የገንዘብ እገዛ ብቻ የሚያስፈሌግዎት ሉሆን ይችሊሌ። እንግዱህ እነዚህ
እገዛዎችን ብቻ ሇማግኘት በሚያመሇክቱበት ወቅት ሇ UKBA የሚከተለትን ማስረጃዎች ማቅረብ አሇብዎት።





ሇጥገኝነት ያመሇከቱት ጥያቄ የተመዘገበና ማመሌከቻው ውሳኔ ያሌተሰጠበት መሆኑን
ምንም ገቢ የላሌዎት መሆኑን (ማሇት ትንሽ ገቢ ወይም ምንም ገንዘብና መኖርያ ቤት እንዯላሌዎት)
እንግሉዝ አ ገ ር ከገቡ ሇጥገኝነት ያመሇከቱት 'በተቻሇ መጠን በፍጥነት' መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ።
ዕዴሜዎ ከ 18 ዓመት በሊይ መሆኑንዎን ማረጋግጥ ይገባሌ።

'በተቻሇ መጠን በፍጥነት' ማሇት ምን ማሇት ነው?
ይህ ፈተና ሇገንዘብና የመኖርያ ቤት እገዛ የሚያመሇክቱ እንዱሁም የገንዘብ እገዛ ብቻ ሇሚያመሇክቱ ሰዎች
የሚመሇከት ነው። የገንዘብ እገዛ ሇማመሌከት ብቻ በሚፈሌጉበት ጊዜ (ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ
የመኖርያና የገንዘብ እገዛ ወይም የገንዘብ እገዛ እያገኙ እያለ ሆነው የገንዘብ እገዛ ብቻ ሇማግኘት ሇመቀየር
የሚፈሌጉ ከሆነ) UKBA ቀጥል ያለትን ነገሮች ግምት ውስጥ ያስገባሌ፡



ሇጥገኝነት ያመሇከቱበት ጊዜ፡ አገር ውስጥ በገቡ በሶስት ቀናት ውስጥ እንዯሆነ፡
ስሇ አመጣጥዎ የሰጡት ዝርዝር መረጃ አሳማኝ መሆኑን፤

ላልች የተተረጎሙ ጽሁፎች ቀጥል ባሇው ዴረገጽ ሉገኙ ይችሊለ፡ www.refugeecouncil.org.uk
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UKBA በተሇምድ በተቻሇ መጠን በፍጥነት እንዲመሇክቱ ሇማረጋገጥ፡ በተሇምድ የጥገኝነት ሇመጠየቅ
በሚያመሇክቱበት ወቅት የሰጡት መረጃን ይመሇከታሌ። ምናሌባት UKBA እገዛውን ሇመስጠት ሇመወሰን
የሚራስቸግረው ወይም ሇጥግኝነት ያመሇከቱበት በጊዜው አይዯሇም ብል ካሰበ ባሇስሌጣናቱ ሇቃሇ መጠየቅ
ወዯ Croydon፡ Glአsgow ወይም Liverpool እንዱመጡ ሉጠርዎት ይሆናሌ። ወዯ Croydon ሇመምጣት
የማይቹለ መሆንዎን ሇ UKBA አስቀዴመው ካሳወቁ፡ ቃሇ መጠየቁ በሚኖሩበት አካባቢ ወዯሚገኘው የጽህፈት
ቤታቸው እንዱዯረግሌዎት ሉያዯርጉ ይችሊለ። እገዛ የሚያስፈግዎትና 'በተቻሇ መጠን በፍጥነት' እንዲመሇክቱ
መሆንዎን ሇማሳመን ይህን የቃሇ መጠይቅ ቀጠሮው ሊይ መገኘት ይገባሌ፡
ቀጥል በተዘረዘሩት ሁኔታዎች ሊይ ካለ UKBA እርስዎን እገዛዉ አይከሇክሌም፡
ከ 18 ዓመት በታች ሌጆች ያሌው የቤትሰብ አካሌ ከሆኑ፡
ሌዩ የሆነ እንክብካቤ የሚያስፈሌግዎት ከሆነ፡ ሇምሳላ የአእምሮ ወይም የአካሌ ጉዲተኛ ከሆኑ፡ ሌዩ እንክብካቤ
የሚያስፈግዎት ከሆነ፡ በማህበረሰብ እንክብካቤ ህግ መሰረት በአካባቢዎ ወዯሚገኘው ባሇስሌጣን ጽህፈት ቤት
ሄዯው ግምገማ እንዱዯረግልት መብት አሌዎት። ይህን ግምገማ ከ UKBA እንዱጠይቁ የምክር ሰጪ ዴርጅቶች
ወይም የቤተሰብዎ አባሌ ሉረዴዎት ይችሊለ።
ይህ መንግስት እገዛ ካሌሰጥዎት፡ በአውሮፓ የሰብዓዊ መብቶች ውሌ መሰረት (European Convention on
Human Rights) ባሌሆነ ሁኔታ እንዯሚሰቃዩና የሚዋረደ መሆንዎን ማሳመን ከቻለ፣ ይህን እርስዎን
የሚመሇከት መሆኑን ሇማረጋገጥ ከፈሇጉ፡ ህጋዊ የሆነ ምክር መፈሇግ ይገባሌ።
እንግሉዝ አገር ውስጥ በህጋዊ መንገዴ እየኖሩ እያለ፡ አገርዎ ውስጥ ያሇው ሁኔታ ተቀይሮ ጥገኝነት የጠየቁ
ከሆኑ፡ UKBA ይህን ማመሌከቻ ያዯረጉበት ጊዜ በተቻሇ መጠን በፍጥነት መሆኑን ያጣራሌ።

ሇ UKBA እገዛ እንዳት ማመሌከት አሇብኝ?
በዚህ የመረጃ ጽሁፍ መጨረሻ ሊይ የተረዘረዘሩትን የስዯተኞች ጉዲይ ዴርጅቶች እንዳት ሇ UKBA እገዛ
ማመሌከት እንዯሚችለ ሉያስረዴዎት ይችሊለ። እንዱሁም ላልች እንዯ የዜጎች የምክር አገሌግልት (Citizens
advice service) እና የስዯተኞች ቡዴኖቸ በዚህ ሁኔታ ሊይ ሉያግዝዎ ይችሊለ። በማሰናበቻ ማዕከሌ ከታሰሩና
በዋስ ሇመፈታት ሊቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት ካገኙ፡ ከስዯተኞች ማህበሮች አንደ ሇዚህ የ UKBA እገዛ
ማመሌከቻ ሇማስገባት ሉተባበርዎት ይችሊለ።

የመኖርያና የገንዘብ ዴጋፍ እፈሌጋሇሁ
የመኖርያና የገንዘብን ዴጋፍ ሇማግኘት፡ ሇሁሇቱም ፍሊጎትዎን አንዴ ሊይ ማመሌከት ይችሊለ። ነገር ግን የ
UKBA ጽህፈት ቤት ብቁ መሆንዎን አረጋግጦ ውሳኔ እስኪሰጥዎት ዴረስ የሚኖሩበት ቦታ ከላሌዎት፡
የጥገኝነት ጥያቄዎን እስኪወሰን ዴረስ የUKBA ጽህፈት ቤት በማስተዋወቂያው ማዕከሌ እንዱገቡ ወይም
በጊዜያዊ የመኖርያ ማህበር እንዱቆዩ UKBA ጊዜያዊ ማቆያ እንዱሰጥዎት ሉሌክዎት ይችሊለ። ይህ ጊዜያዊ
ማቆያ የሚባሇው ቦታዎች ጥገኝነት ጠያቂዎች ሇአጭር ጊዜ የመኖርያ፣ የምግብና የገንዘብ ዴጋፍ የሚያገኙባቸው
ቦታዎች ናቸው።
UKBA መኖሪያ ሉሰጠኝ ከተስማማስ
የ UKBA ጽህፈት ቤት እርስዎ ዴጋፍ ሇማግኘት ብቁ ነዎት ብል ከወሰነ፡ በተሇምድ ከሇንዯንና ከኢንግሊንዴ
ዯቡባዊ ምስራቅ ውጪ ወዯሚገኙት ወዯ አዱሱ የመኖርያ ቦታዎ እንዱንቀሳቀሱ ሁኔታዎችን ያመቻችሌዎታሌ።
UKBA ይህን ‘ዱስፐርሳሌ’ ሂዯት ይጠራዋሌ። የዱስፐርሳሌ ማረፊያ ቦታዎ ሌክ መጀመያ እንዯተሰጥዎት የማረፊያ
ቦታዎች ናቸው። በ UKBA በሚሊኩበት ጊዜ የሚሄደበትን ቦታ ሇመምረጥ አይችለም፡ ሆኖም ግን የአካሊዊና
ግሊዊ ሁኔታዎን ግምት ውስጥ ያስገባለ። UKBA ወዯ የሚሰጥዎት ቦታ ከመግባትዎ በፊት የት እንዯሚኖሩ፡
የገንዘብ ዴጋፍዎን እንዳት ሇማግኘት እንዯሚችለ፡ እና በዚህ አዱስ ቤትዎ ችግር ካጋጠምዎት ማንን ማነጋጋር
እንዯሚችለ መረጃ ይሰጥዎታሌ። UKBA ወዯ ማረፊያዎ ሇሚያዯርጉት ጉዞ ያመቻቻሌ ይከፍሊሌ።
ምን ዓይነት የመኖርያ ቤት ነው የማገኘው?
UKBA የሚሰጥዎ የመኖርያ ቤት የጋራ ቤት ወይም አፓርታማ ሉሆን ይችሊሌ። እነዚህ ቤቶችን የሚቆጣጠሩ
ሰዎች ዯግሞ ሊንዴልርዴስ (ባሇቤቶች) ተብሇው ይጠራለ። እነዚህ ባሇቤቶች ዯግሞ የአሌጋና ፡አስፈሊጊዎቹ
የማዕዴ ቤት ዕቃዎች እንዱሰጥዎትና በአከባቢው የሚገኙት አገሌግሇቶች እንዱያሳይዎት ሃሊፊነት አሊቸው።
እንዱሁም የአከባቢው ድክተር፣ ትምህርት ቤቶች ፣ እና/ወይም ኮላጆች ያሳይዎታሌ ። በተጨማሪም እነዚህ
ባሇቤቶች፡ የሚኖሩበትን ቤት በዯንብ የታዯሰ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባሌ። ስሇ መኖርያ ቤቱም አካባቢው ከሚገኙ
አገሌግልቶች የሚያሳስብዎት ነገር ካሇ ከባሇቤቱ ወይም ከዋን ስቶፕ አገሌግልት (One Stop Service) ጋር
መነጋገር አሇብዎት። መገንዘብ የሚገባዎት ነገር ዯግሞ ከማያውቁት ሰው ጋር አብረው በጋራ እንዱኖሩ ሉዯረግ
ይችሊሌ።
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በዚህ የ UKBA መኖርያ ቤት ሇምን ያህሌ ጊዜ እቆያሇሁ?
UKBA በዚህ የሰጥዎትን የመኖሪያ ቤት እንዱሇቁ ትዕዛዝ ካሌሰጥዎት በስተቀር፡ በመኖርያ ቤቱ እንዱቆዩ
ይፈሌጋሌ። ነገር ግን ከመኖርያ ቤቱ ያሇ ፍቃዴ በፍሊጎትዎ ከሇቀቁ፡ ከ UKBA ያገኙት የነበረውን የገንዘብና
የመኖርያ ቤት እገዛ በሙለ ይቋረጣሌ። ስሇሆነ ከዚህ በ UKBA የተሰጥዎትን ቤት ሇመሌቀቅ ከፍሇጉ፡ የUKBA
ጽህፈት ቤትን አስቀዴመው ማሳወቅ ይገባሌ። የUKBA ጽሕፈት ቤት የጥገኝነት ጥያቄዎ ውሳኔ እስኪሰጡ ዴረስ
በተሰጥዎትን የመኖሪያ ቤት ሉቆዩ ይችሊለ። የ UKBA ጽህፈት ቤት እንዯ ስዯተኛ ከተቀበሌዎት፡ ይህ ያገኙት
የነበረውን እገዛ ከ 28 ቀናት በኋሊ ያቆማሌ። ይህ ማሇት ዯግሞ በ28 ቀናት ውስጥ መሌቀቅ አሇብዎት።
የጥገኝነት ይግባኝ ካዯረኩ ይህ ከ UKBA የማገኘው እገዛ ይቀጥሊሌ?
አዎ። የ UKBA ጽህፈት ቤት ማመሌከቻዎን ካሌተቀበሌዎትና ጽሕፈት ቤቱ በፈቀዯው የጊዜ ገዯብ መሰረት
የይግባኝ ማመሌከቻ ካስገቡ፡ በመኖርያ ቤቱ እንዱቆዩና ያገኙት የነበረውን ዴጋፍም እንዱቀጥሌ ይዯረጋሌ።
የጥገኝነት ይግባኜ ተቀባይነት ካሊገኘ UKBA ይዯግፈኛሌ?
ከ18 ዓመት በታች ያለ ጥገኛ ሌጆች ካሌዎት እና የይግባኝ ጥየቃዎ ተቀባይነት ባያገኝ እንኳ ያገኙት የነበሩት እገዛዎች
መቀጠሌ ይገባዋሌ።
ከ18 ዓመት በታች ያለ ጥገኛ ሌጆች ከላሌዎት እና በዚህ የጥገኝነት ጥየቃ ሂዯት ሊይ የመጨረሻው ዯረጃ ሊይ
ከዯረሱና ይግባኝ ሇማሇት መብት ከላሌዎት፤ UKBA ያገኙት የነበሩትን እገዛዎች ይህ የመጨረሻ ውሳኔ ከተሰጥዎት
ከ 21 ቀናት በኋሊ ያቋርጠዋሌ።
ሆኖም ግን፡ የክፍሌ 4 ዴጋፍ (Section 4 support) ማመሌከት ይችሊለ። ስሇዚህ ዴጋፍ መረጃ ከፈሇጉ ቀጥል ባሇው
ዴረገፅ ሊይ www.refugeecouncil.org.uk የጥገኝነት እገዛ ትብብር (Asylum Support Partnership)
የሚሇውን በራሪ ወረቅት አርዕስት ሊይ 'በጥገኝነት ጉዲይዎ መጨረሻ ምንም ገቢ የላሌዎት ንዎትን?' የሚሇውን
በራሪ ጽሁፍ ሇማንበብ ይችሊለ ወይም ስኮትሊዴ ሊይ የሚኖሩ ከሆኑ ዯግሞ Scottish Refugee Council leaflet
‘ሴክሽን 4 ዴጋፍ የሚሇውን ጽሁፍ ሇማንበብ ይችሊለ። ሇዚህ ዴጋፍ ማመሌከቻ ሇማዴረግ የህግ አማካሪዎ ወይም
በአቅራብያዎ የሚገኝ የስዯተኞች ማህበር ሉተባበርዎት ይችሊሌ።

የሚያስፈሌገኝ የገንዘብ ዴጋፍ ብቻ ነው
በመኖርያ ቤት አገሌግልት የማይቸገሩ ከሆኑ፡ ሇምሳላ ከጓዯኞችዎ እና ዘመዴዎ ጋር የሚኖሩ ከሆኑ፡ የገንዘብ እገዛ
ብቻ ሇማግኘት ወዯ UKBA ሇማመሌከት ይችሊለ። አብዛኛውን ጊዜ የUKBA ጽሕፈት ቤት ያቀረቡትን ማመሌከቻ
በተመሇከተ ውሳኔ ሇመስጠት ጥቂት ሳምንታት ይወስዴባቸዋሌ። በዚህ ጊዜ ምንም አይነት ዴጋፍ ኣይሰጥም።
ስሇሆነም ተመሊሽ ክፍያ ኣይኖርም ማሇት ነው። መጨረሻ ሊይ UKBA የገንዘብ እገዛውን ሉሰጥዎት ከተስማማ፡
የሚከተለትን ነገሮች ይፈጸማለ፤
1. የገንዘብ እገዛ ሇማግኘት እንዯተፈቀዯሌዎ የሚገሌጽ ዯብዲቤ UKBA ይሌክሌዎታሌ።
2. ጊዜያዊ የገንዘብ ዴጋፍ ኩፖኖች በመባሌ የሚያውቁትን የዴንገተኛ ጊዜ አዯጋ የዴጋፍ ኩፖኖች
ይሰጥዎታሌ። እነዚህ ኩፖኖች ዯግሞ ሇትንሽ ጊዜ ብቻ ያገሇግሊለ። ወዯ ፓስታ ቤት በመሄዴ ዯግሞ ወዯ
ገንዘብ ሉቀዩሩዋቸው ይችሊለ።
3. የማመሌከቻ መመዝገቢያ ካርዴ (Application Registration Card - ARC) ከተሰጥዎት ግን፡ ወዯ
ተመዯበልት ፓስታ ቤት በመሄዴ ካርደን አሳይተው የሚሰጥዎትን ገንዘብ ሇመሰብሰብ ይችሊለ። ገንዘቡን
የሚሰጥዎት ጽሕፈት ቤት የትኛው ፖስታ ቤት ሄዯው ገንዘብዎን ሇመቀበሌ እንዯሚችለ የሚያረጋግጥ
ዯብዲቤ ይሌክሌዎታሌ።
ስሇሚያገኙት የገንዘብ ዴጋፍ ማንኛውም ዓይነት ጥያቄ ካሌዎት ወይም የሚቸገሩ ከሆነ፡ ወዯሚቀጥሇው የUKBA
የእገዛ መስመር ዯውሇው ሇመጠየቅ ይችሊለ፡ 0845 602 1739 ወይም በአቅራብያው የሚገኘውን የዋንስቶፕ
አገሌግልት (One Stop Service) መጎብኘት ይችሊለ። እባክዎን ይህ ሇገንዘብና መኖርያ ቤት ዴጋፍ ሇሚያገኙ
ሰዎችም የሚመሇከት መሆኑን ያስተውለ።
ኩፖኑ ወይም የ ARC ካርዴ ከጠፋብኝ ምን ይከሰታሌ?
ይህን ኩፖን ወይም ARC ካርዴ ከጠፋብዎት፣ ከተሰረቀብዎት፡ ላሊ አዱስ ኩፖን ወይም የ ARC ካርዴ
ሇማግኘት፡ የጠፋና የተሰረቀ ዕቃ የሚመሇከትበት ፖሉስ ክፍሌ ሪፖርት ማዴረግ ይገባዎታሌ። ከፖሉስ ጣብያው
ዯግሞ የወንጀሌ መሇያ ቁጥር፡ የመዝጋቢው ፖሉስ ስም እና የፖሉስ ጣብያው ስም የያዘ ማረጋገጫ ዯብዲቤ
ማምጣት አሇብዎት። ይህ ዯብዲቤ ዯግሞ ወዯ UKBA ጽህፈት ቤት ስኮትሊንዴ በ 020 8633 0653 ወይም
08703369233 የፋክስ ቁጥር ማዴረግ ወይም ወዯ አቅራብያው ወዯሚገኝ የዋን ስቶፕ አገሌግልት ጽህፈት ቤት
ማነጋገር ይገባሌ።
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ገንዘብ የሚቀበለበት ፖስታ ቤት ሇመቀየር ከፈሇጉ ወይም በ ARC ካርዴዎን በመጠቀም ገንዘብዎን የማግኘት
ችግር የሚያጋጥምዎት ከሆነ፡ የእገዛ መስመር በሆነው ስሌክ ቁጥር 01276 687 099 ዯውሇው ማነጋገር
ይችሊለ። እንግሉዘኛ ቋንቋ የማይችለ ከሆኑ፡ UKBA ስሌክ ሇመዯወሌ አስተርጓሚ ወይም ጓዯኛ እንዱተባበርዎት
መጠየቅ አሇብዎት።
ያሇሁበት ሁኔታ ተሇውጧሌ
ሁኔታዎ ተቀይሮ በአሁኑ ጊዜ የመኖርያ ዴጋፍ እንዱሁም የገንዘብ ዴጋፍ ጭምር የሚያስፈሌግዎት ከሆነ፡ ሇዚህ
ተጨማሪ የመኖርያ ዴጋፍ በፈሇጉበት ጊዜ ሇማመሌከት ይችሊለ። ይህን ጉዲይ በተመሇከተ ዯግሞ፡ በአቅራቢያው
ወዯሚገኘው የስዯተኞች ማህበር በመሄዴ ሇማነጋገር ይችሊለ።

UKBA ምን አይነት ተጨማሪ ዴጋፍ ሉሰጠኝ ይችሊሌ?
የእናትነት ክፍያ
ሌጅ ከወሇደ ሇአዱስ ሌጅዎ የሚሆን ከ UKBA ሇተጨማሪ እርዲታ ሇማመሌከት ይችሊለ። ይህ እርዲታ ዯግሞ
ሇአንዴ ግዜ የሚሰጥ የ £300 ኩፖን ነው። ሌጅ ሇመውሇዴ በሚጠብቁበት ከአንዴ ወር በፊት ወይም ሌጁ
ከተወሇዴ በኋሊ ባለት ሁሇት ሳምቶች ውስጥ በጽሁፍ ማስገባት ይኖርብዎታሌ። ማመሌከቻውን ሇመውሇዴ
በሚጠብቁበት ግዜ በፊት የሚያስገቡት ከሆነ ማረጋገጫ ማቅረብ ወይም ሌጁ ከተወሇዯ በኋሊ ከሆነ ዯግሞ
የሌጁን የሌዯት ማስረጃ ማቅረብ ይገባሌ። እንግሉዝ ኧገር ከመወሇዲቸው በፊት ከሶስት ወር ወይም ከዛ ያነሰ
ጊዜ የሚወሇደ ህፃናቶች ሇዚህ የወሉዴ እርዲታ ሇማግኘት ብቁ ናቸው። ማስታወስ ያሇብዎት ነገር ግን፡ የሴክሽን
4 ዴጋፍ የሚያገኙ ስዎች ግን እስከ £250 ፓውንዴ በቶከን መሌክ ይቀበሊለ።
ሇእጉዝ እናቶችና ህፃናቶች የሚሰጥ ክፍያ
የ UKBA እገዛ የሚቀበለ እርጉዝ እናቶች ወይም ከአንዴ እስከ ሶስት ዓመት የሆኑ ህፃናቶች ያሎቸው ቤተሰቦች፡ ከ
UKBA የሚያገኙት መሰረታዊ እገዛ በሊይ የ £3 ተጨማሪ ክፍያ የማግኘት መብት አሊቸው። ከአንዴ ዓመት በታች
የሆነ ህፃን ያሊቸው ዯግሞ በሳምንት £5 ተጨማሪ ይሰጣቸዋሌ። እነዚህ ክፍያዎች የክፍሌ 4 ዴጋፍ የሚያገኙትም
ይመሇከታቸዋሌ።
ሇጥገኝነት ወይም ሇይግባኝ ቃሇ መጠይቅ ሇማዴረግ የሚዯረጉ ጉዞዎች
እገዛ የሚቀበለ ከሆኑ፡ UKBA ሇጥገኝነት ወይም ሇይግባኝ ቃሇ መጠይቅ ሇማዴረግ በሚጓዙበት ጊዜ፡ የጉዞዉን
ወጪ ይከፍሌሌዎታሌ። ሇዚህ የጉዞ ወጪ ሇመክፈሌ እገዛ እንዱሰጥዎት ማመሌከት ይችሊለ። ይህንን ጥያቄ
በተመሇከተ ዯግሞ የዋን ስቶፕ አገሌግልት ጽሕፈት ቤት ሉተባበርዎት ይችሊሌ።

ላልች መረጃዎች
የ UKBA ጽሕፈት ቤት ሉረዲኝ የማይፈሌግ ከሆነስ? ወይም ዴጋፌን ሇማቋረጥ ካስፈራራኝስ?
UKBA እርስዎን ሇመርዲት እምቢ ካሇ፡ ጉዲይዎን ወዯ ዲኛ አቅርበው ይግባኝ የማሇት መብት አሇዎት። ነገር ግን
ጉዲይዎ እስኪጣራ ዴረስ ከ UKBA የሚያገኙት ምንም እገዛ አይኖርም። ‘በተቻሇ መጠን በፍጥነት’ ይግባኝ
ባሇማሇታቸው ምክንያት ጥገኝነታቸው የዴጋፍ ተቀባይነት ያሊገኙ የጥገኝነት ፈሊጊዎች ምንም የይግባኝ መብት
የሊቸውም።
ሆኖም ግን፣ ዴጋፍ እየተቀበለ ከሆነና UKBA ይህ ዴጋፍ እንዯሚቋረጥ ካስታወቅዎት፣ ይግባኝ የማሇት
መብት ሉኖርዎት ይችሊሌእና ዴጋፍዎ በይግባኝ ሂዯቱ ሊይ ይቀጥሊሌ። በጥገኝነት ዴጋፍ ይግባኝ ሊይ ሇበሇጠ
መረጃ ፣ እባክዎ የጥገኝነት (Asylum Support Appeals Project) ዴጋፍ ይግባኝ ፕሮጀክት ፋክትሺቶችን
በ፡ www.asaproject.org.uk ሊይ ይመሌከቱ ።
ሇመንቀሳቀስ እችሊሇሁኝ?
እንግሉዝ አገር (UK) ውስጥ ወዯ ፈሇጉበት ቦታ ሇመንቀሳቀስ ይችሊለ፡ ነገር ግን በ የUKBA መኖርያ ቤት
የሚሆሩ ከሆኑ፡ አከታትሇው ከሰባት ቀንና ሇሉት ወይም በስዴስት ወር ጊዜ ከ 14 ቀናት በሊይ ቤቱን ሇቀው
ሇመሄዴ አይፈቀዴም። የመኖርያ ቤቱን ሇቀው ሇጊዜው የሚሄደ ከሆነ፡ ባሇቤቱን ማሳወቅ አሇብዎት። UKBA።
ሇጥገኝነት ያቀረቡት ጥያቄ ውሳኔ እስኪሰጠኝ ዴረስ ስራ ሇመስራት እችሊሇሁኝ?
በተሇምድ ጥገኝነት ጠያቂዎች ስራ ሇመስራት አይፈቀዴሊቸውም። ነገር ግን፡ የጥያቄዎ የመጀመርያ ውሳኔ
እስኪሰጥዎት ዴረስ ከአንዴ ዓመት በሊይ የጠበቁ ከሆነ፡ ስራ ሇመሰራት ፍቃዴ እንዱሰጥዎት ሇማመሌከት
ይችሊለ። የህግ ኣማካሪዎ በዚህ ጉዲይ ሊይ ሉተባበርዎት ይችሊለ። በላሊ በኩሌ ዯግሞ፡ በጥገኝነት ሂዯት ውስጥ
እያለ አዱስ የሆነ ችልታ ሇማዲበር የሚረዲውን ነጻ የበጎ ስራ ሇመስራት ይችሊሌ። ይህ ዓይነት ስራ ዯግሞ
በፍቃዯኝነት የሚሰራና የማይከፈሌበት ስራ ነው። ሆኖም ግን፡ የነጻና የበጎ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ሇጉዞና ሇምሳ
የሚያወጡት ወጪዎች አብዛኛው ጊዜ ይከፈሌዎታሌ።
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አስፈሊጊ ማስታወሻ
የነበሩበት ሁኔታ ከተሇወጠ፡ ሇምሳላ፡ የቤተሰብዎ አባሌ ከእርስዎ ከተቀሊቀሇ፣ አዴራሻ ከቀየሩ፣ ወይም
የነፍሰጡር እናቶች እገዛ ሇማመሌከት ከፈሇጉ፡ በተቻሇ መጠን ይህንን ከመሆኑ አስቀዴመው የ UKBA ጽህፈት
ቤት ማሳወቅ ይኖርብዎታሌ። ሁኔታዎ እንዳት እንዯተቀየረ በሚቀጥሇው አዴራሻ በመጠቀም ወዯ UKBA
ዯብዲቤ ይጻፉ፡ እባክዎትን የዚህን ዯብዲቤ ቅጂ ይያዙ። በአካባቢዎ የሚገኝ ከዚህ በታች የተጻፈው የስዯተኛ
ማህበር በዚህ ጉዲይ ሊይ ሉተባበርዎት ይችሊለ።
UKBA

የእገዛና የምክር ምንጮች

ሇጥገኝነት ጠያቂዎች የሚሆን ምክርና እገዛ የሚያቀርቡ ዋናዎቹ የስዯተኞች ማህበሮች ጥቂቶቹ ቀጥል
የተዘረዘሩት ናቸው፤ መሌቲ ካሌቸራሌ ሪሶርስ ሴንተር (Multi-Cultural Resource Centre)፡ ኖርዝ ኦፍ
ኢንግሊንዴ ሪፊውጂ ሰርቪስ (North of England Refugee Service)፡ ሪፍዩጂ አክሽን (Refugee
Action)፡ ሪፊዩጂ ካውንስሌ (Refugee Council)፡ ስኮቲሽ ሪፉዩጂ ካውንስሌ (Scottish Refugee
Council)፡ እና ዌሌሽ ሪፊዩጁ ካውንስሌ (Welsh Refugee Council) የመሳሰለት ናቸው። እነዚህ
ማህበሮች ጥገኝነት ጠያዊዎችና ስዯተኞች በትክክሇኛ መንገዴና በክብር መያዝ ይገባቸዋሌ የሚሌ ዓሊማ
አሊቸው።
እነዚህ ማህበሮች እንግሉዝ አገር ውስጥ በተሇያዩ ቦታዎች በሚገኙ የዋን ስቶፕ አገሌግልት (One Stop
Services) ጽህፈት ቤታቸው በኩሌ ስሇ መኖርያ ቤት፣ ስሊለት የገንዘብ ዴጋፎች፣ የጥገኝነት ጉዲዮችን፣
በጤናና ላልች ጉዲዮች ምክርና መረጃዎች ያቀርባለ። እነዚህ ማህበሮች ከመንግስት ነጻ የሆኑ ማህበሮች
ናቸው። ስሇሆነም የነዚህ ማህበሮች አባሌ ሰራተኞች፡ ሇራስዎ የሚጠቅምዎትን የምክር አገሌግልት
ያቀርብሌዎታሌ። ነገር ግን ጉዲይዎን አስመሌክቶ በመንግስት የተሰጠ ውሳኔ ሉቀይሩ አይችለም። እንዯ የዜጎች
የምክር አገሌግልት ፡ የአካባቢ የምክር ጽህፈት ቤት ወይም የስዯተኛ ጓድች ያለ ላልች ማህበሮች ነጻ
ምክሮችና መረጃዎች ይሰጣለ።
Multi-Cultural Resource Centre (Northern Ireland)
Tel: 02890 238 645
www.mcrc-ni.org
North of England Refugee Service Head Office (North East)
Tel: 0191 245 7311
www.refugee.org.uk
Refugee Action Head Office (East Midland, North West, South Central, South West)
Tel: 020 7654 7700
www.refugee-action.org.uk
Refugee Council Head Office (London, East of England, Yorkshire & Humberside,
West Midlands)
Free advice line: 0808 808 2255
Tel: 020 7346 6700
www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council
Tel: 0141 248 9799
Freephone: 0800 085 6087
www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council
Tel: 02920 489 800
www.welshrefugeecouncil.org
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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