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Amharic

ሇጥገኝነት ማመሌከት
እንግሉዝ አገር ውስጥ ጥገኝነት ሇማግኘት ጥያቄ ሲያቀርቡ፡ ሇባሇሥሌጣኖቹ (የአገር ውስጥ ጉዳይ ጽሕፈት ቤት) እንደ ስደተኛ ታዋቂነት
እንዲሰጥዎት ጠይቀዋሌ ማሇት ነው። ስደተኛ የሚሇው ቃሌ ትርጉሙ የተወሰደው፡ የስደተኞች የመኖርያ ሁኔታ በተመሇከተ የ1951
የተባበሩት መንግስታት ስምምነት ተብል ከሚጠራው አሇም አቀፋዊ የሆነ ሕግ አንድ ክፍሌ ነው። የእንግሉዝ አገር መንግስት እርስዎ
እንደስደተኛ ከሇሊ ሇማግኘት ብቁ መሆንዎንና አሇመሆንዎን ይወስናሌ። የእንግሉዝ ምንግስትየስደተኛነት ፍቃድ እንዲያገኙ ሇመወሰን ግን
እርስዎ ወደ አገርዎ ከተመሇሱ በዘርዎ፡ በሃይማነትዎ፡ በብሄርዎ፡ የአንድ ማህበር አባሌ በመሆንዎ ወይም የተሇየ የፖሇቲካ አስተያየት ስሊሌዎት
በደሌ ወይም ስቃይ ሉደርስብዎት ይችሊሌ ብል ካመነ በኋሊ ነው።
በላሊ በኩሌ ደግሞ፡ በእንግሉዝ አገር እንዲኖሩ የሚያደርግዎት ላሊ የሰብአዊ ጉዳይ ወይም የሚያስገድድዎት ምክንያት ሉኖር ይችሊሌ፡፡ ነገር
ግን ይህ ተቀባይነት ካጣ፡ የአውሮፓ የሰብአዊ መብቶች ስምምነት (European Convention on Human Rights) መሰረት ሰብአዊ መብትዎ
አሌተከበረም ማሇት ነው። የህግ አማካሪዎ ይህ ጉዳይ እርሶን ሉመሇከት እንደሚችሌ ወይም እንደማይችሌ ማሳወቅ መቻሌ አሇበት፡፡ እነዚህ
የጥገኝነትና የሰብአዊ መብቶች ህጎች የተወሳሰቡ ነገሮች ስሇሆኑ ጥሩ የህግ ምክር የሚሰጥና ወኪሌ የሚሆንዎት አማካሪ ማግኘት በጣም
አስፈሊጊ ነገር ነው። የህግ ምክርና ውክሌናን በተመሇከተ የበሇጠ መረጃ ሇማግኘት ከፈሇጉ፡ እባክዎን በዚህ ጽሑፍ ገጽ 5 ሊይ ይመሇከቱ።
ሇጥገኝነት በሚያመሇክቱ ጊዜ፡ በባሇሥሌጣናቱ "ጥገኝነት ጠያቂ" ብሇው ይጠራዎታሌ። ከ 18 ዓመት በታች እድሜ ከሆኑና ሇጥገንነት በግሌዎ
ካመሇከቱ ጉዳይዎ ወደ የማህበራዊ ጉዳይ አገሌግልት (social services) ወይም ወደ ስደተኛ ማእከሌ ይሊካሌ።

የጥገኝነት ጥያቄ የሚመሇከተው አካሌ ማን ነው?
በእንግሉዝ አገር፡ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር (Home Office) አካሌ የሆነ የእንግሉዝ አገር ድንበር ወኪሌ (UK Border Agency UKBA) ሇጥገኝነት የሚያመሇክቱ ሰዎችን ቃሇ መጠይቅ የማድረግና ማመሌከቻቸውን የመመርመር ሃሊፊነት አሇው።

ሇጥገኝነት እንዴት ነው የማመሇክተው?
ወደ እንግሉዝ አገር በገቡበት ጊዜ ተል ብሇው ሇጥገኝነት ማመሌከትና የህግ አማካሪ መፈሇግ በጣም አስፈሊጊ ተግባሮች ናቸው።
ሇጥገኝነት ሇማመሌከት የሚችለባቸው መንገዶች፡
 ወደ አገሩ በሚገቡትበት ጊዜ፡ አውሮፕሊን ማረፍያው ወይም በባህር ወደብ ሊይ የሚገኘው የኢምግሬሽን ባሇሥሌጣን በማሳወቅ ሇማመሌከት
ይችሊለ፡ ወይም
 ወደ እንግሉዝ አገር ከገቡ በኋሊ፡ በ Croydon በሚገኙት የድንበር ወኪሌ ጽሕፈት ቤቶች በአካሌ ሄደው ሇማማሌከት ይችሊለ። ይህም ወደ
አገሪቱ ህጋዊ ባሌሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ህጋዊ በሆነ መንገድ ሇምሳላ፡ የተማሪ፣ የጉብኝት፣ወይም የንግድ ቪዛ አግኝተው የገቡ ሉሆኑ
ይችሊለ። የክረይደን የጥገኝነት ማጣርያ ክፍሌ (The Croydon Asylum Screening Unit) አድራሻው፡ Lunar House, 40 Wellesley
Road, Croydon CR9 2BY ነው።
 በጣምሇ ሇየት ባለ አጋጣሚዎች የጥገኝነት ማመሌከቻዎ በአካባቢያዊ ህግ አስፈጻሚ ቢሮ (Local Enforcement Office) ሉቀዳ ወይም
በስክሪን የሚታይ የሚችሌበት ሁኔታ አሇ፡፡ ይህ ተንከባካቢ የላሊቸው ህጻናት እና አሳማኝ በሆነ ምክንያት ወደ ክራይዶን
(Croydon )እንዲቀሳቀሱ የማይጠበቅባቸው ሊይ ተግባራዊ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህ በእርሶ ሊይ ሉሰራ እንደሚችሌ ሇማወቅ በአካባቢዎ
የሚገኘውን የስደተኞች ወኪሌ ያነጋግሩ፡፡
በጥገኝነት ማጣሪያ ክፍሌ የጥገኝነት ማመሌከቻ ሇማቅረብ ከፈሇጉ ቀጠሮ ሇመያዝ በስሌክ ቁጥር 020 8196 4524 መደወሌ አሇብዎ፡፡ ያሇ ቀጠሮ
በመጡበት ቀን UKBA ሉያነጋግርዎ እንደሚችሌ ምንም አይነት ማረጋገጫ የሇም፡፡
ቀጥል ባሇው ድርጣቢያ ሊይ ላልች የመረጃ ጽሑፎች ሉያገኙ ይችሊለ፡ http://languages.refugeecouncil.org.uk
Asylum Support Partnership is a partnership project hosted by the British Refugee Council
British Refugee Council, (commonly called the Refugee Council) is a company limited by guarantee registered in
England and Wales, [No 2727514] and a registered charity, [No 1014576].

Applying for asylum

ሇጥገኝነት ሳመሇከት ምን ይከተሊሌ?
የ UKBA ጽህፈት ቤት የጥገኝነት ማመሌከቻዎችን በተሇያየ መንገድ ያዩታሌ። አንዳንድ ማመሌከቻዎች ወዲያውኑ ሉታዩ ይችሊለ። ስሇሆነ
የሚያቀርቡትን ማመሌከቻ እንዴት እንደሚታዩት የ UKBA ጽህፈት ቤት የማጣራት ቃሇመጠይቅ ተብል የሚታወቀውን የመጀመርያው ቃሇ
መጠይቅ ካደረገልት በኋሊ ይወስናሌ። አስተርጓሚ የሚስፈሌግዎት ከሆነ ሉቀርብልት ይችሊሌ። በተጨማሪም የሴት ወይም የወንድ አስተርጓሚ
ሇመምረጥ ይችሊለ።

የማጣራት ቃሇ መጠይቅ በሚካሄድበት ጊዜ ምን ይከሰታሌ?
የዚህ ቃሇ መጠይቅ ዋና ዓሊማ የአገር ውስጥ ጽህፈት ቤት UKBA ስሇእርስዎ መደበኛ ግሊዊ መረጃ ጤንነትዎ እና ወደ እንግሉዝ አገር እንዴት
እንደገቡ እና የተሳተፉባቸውን ህገወጥ ድርጊቶችሇመጠየቅ ነው። ሇምን ወደ እንግሉዝ እንደመጡ እና ወደአገርዎ ሇምን መመሇስ እንደማይችለ
ይጠየቆታሌ ነገርግን ሇምን ሇጥገኝነት እንዳመሇከቱ የሚያሳዩ ዝርዝር የሆኑ ጥያቄዎች ሉጠይቁ አይገባም። አብዛኛዎቹ በምርመራ ቃሇመጠይቅ
ሊይ ያስገቧቸው መረጃዎች በድጋሚ የጥገኝነት ቃሇመጥይቅዎ ሊይ ይጠየቃለ ሁሇቱ መረጃዎች የሚሇያዩ ከሆነ ይህንን እንዲያስረዱ ይጠየቃለ፡፡
የግሌ ዝርዝር መረጃዎችና ስነዶች
ማንኛውም ከእርሶ ጋር ጥገኛ የሆኑ ሰዎች ካለ፡ ሇምሳላ፡ ሚስትና ሌጆች ካሌዎት ደግሞ፡ በማመሌከቻዎ ውስጥ እንዲመዘገቡ ወደ ማጣራት
ቃሇመጠይቅ በሚመጡበት ጊዜ አብረዎት መምጣት አሇባቸው። ቃሇመጠይቁ ረጅም ጊዜ ሉወስድ ስሇሚችሌ ከቻለ ምግብ እና መጠጥ ይዘው
ይምጡ፡፡
እርስዎ እንግሉዝ ሇመግባት የተጠቀሙበት ስምዎ እና ዜግነትዎ የተፃፈበት ትክከሇኛ ሰነድ እንዳሇዎ UKBA ስምዎ ያረጋግጣሌ፡፡ ይህ ፓስፓርት
ወይም ላሊ የመታወቂያ ሰነድ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ትክክሇኛ የሆነ የመታወቂያ ሰነድ ከላሌዎ ሇምን እንደላሌዎ በተቻሇ መጠን በአግባቡ በተብራራ
ዝርዝር መግሇጽ አሇብዎ፡፡
በዚህ የማጣራት ቃሇመጠይቅ ጊዜ የ UKBA ጽህፈት ቤት፡ የጣት አሸራዎንና ፎቶግራፍዎን በመውሰድ የማመሌከቻ መመዝገብያ ካርድ
(Application Registration Card - ARC) የሚባሇው ካርድዎ ሊይ ይሇጥፉታሌ። አብዛኛውን ጊዜ ሁለም የቤተሰብዎ አባሊት ይህ ARC ካርድ
ይሰጣቸዋሌ፡፡ ይህ ካርድ ደግሞ እርስዎ የጥገኝነት አመሌካች መሆንዎን ያመሇክታሌ፡ በላሊ በኩሌ ደግሞ የገንዘብ ድጋፍ ሇማግኘት ከጠየቁ
በየሳምንቱ ገንዘብ ሇመውሰድ ይጠቀሙበታሌ፡፡ ይችሊሌ። አንዳንድ ጉዳይዎች ሊይ የ UKBA ጽህፈት ቤት ይህን ARC የሚባሇውን ካርድ
ሊይሰጥዎት ይችሊሌ። መንትኩ ግን የጥገኝነት ጠያቂ መሆንዎን የሚገሌጽ ህጋዊ የእውቅና ደብዳቤ (Standard Acknowledgment Letter SAL) ሉሰጥዎት ይችሊሌ።
አብዛኞቹ የጥገኝነት ጠያቂዎች IS96 የሚባሇው ደብዳቤ ይሰጣቸዋሌ። ይህ ደብዳቤ የሚገሌጸው ደግሞ፡ እርስዎ ጉዳይዎ/ማመሌከቻዎን
ባሇሥሌጣኖቹ እስኪያጣሩት ድረስ በጊዚያዊነት እንግሉዝ አገር ሇመኖር እንደተፈቀደልት የሚያሳይ ነው። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ሊይ ሁሌጊዜ
ሪፖርት ወደማድረጊያው ማእከሌ እየሄዱ ሪፖርት ማድረግ ይገባሌ። ባሇሥሌጣኖቹ እንግሉዝ አገር በገቡበት ጊዜ ስምዎንና ዜግነትዎን የሚገሌጽ
ህጋዊ የሆነ ወረቀት እንዳሌዎት ያጣራለ። ይህ ወረቀት ደግሞ ፓስፖርት ወይም ላሊ የመታወቂያ ወረቀት ሉሆን ይችሊሌ። ህጋዊ የሆነ ወረቀት
ከላሌዎት፡ ሇምን እንደላሌዎት በተቻሇ መጠን በዝርዝር ማስረዳት አሇብዎት።
የመጡበት ቦታ
የማጣራት ቃሇመጠይቅ በሚደረግበት ጊዜ፡ ባሇሥሌጣናቱ ከእንግሉዝ አገር ላሊ የእርስዎን የጥገኝነት
ጥያቄ ሃሊፊነት የሚወስድ ላሊ አገር ካሇ ይወስናለ። ሇምሳላ፡ የ UKBA ጽህፈት ቤት እርስዎ ወደ እንግሉዝ አገር በሚመጡበት ጊዜ በላሊ አገር
በኩሌ የመጡ ከሆነ እዛ አገር ውስጥ ሇጥገኝነት ማመሌከት ይችለ ነበር ብል ካመነ ነው።
የሚያቀርቡትን ማመሌከቻ በፍጥነት ሉታይ ይችሊሌን?
ባሇሥሌጣናቱ ያቀረቡት ማመሌከቻ በፍጥነት መታየት አሇበት ብሇው ካሰቡ፤ ማመሌከቻዎን በአስቸኳይ የውሳኔ አሰራር ይታያሌ። ሁኔታው ይህ
ከሆነ፡ ባሇሥሌጣናቱ ውሳኔያቸውን ሙለ በሙለ እስኪሰጡ ድረስ ወደ ሃርሞንድስዎርዝ የመጠሇያ ማእከሌ (Harmondsworth Removal
Centre) (ሇወንዶች) ወይም ያርሌስ የመጠሇያ ማእከሌ (Yarl’s Wood Removal Centre) (ሇሴቶች) ሉያሸጋግርዎት ይችሊለ። በእነዚህ
መጠሇያ ውስጥ ካለ፡የህግ አማካሪ ይዘጋጅልታሌ፡ እንዲሁም የጥገኝነት ጥያቄዎ በፍጥነት መሌስ ይሰጠዋሌ። ሆኖም ግን በፍጥነት የሚወሰኑ
ማመሌከቻዎች ያሎቸው ጥገኝነት ጠያቂዎች በሙለ በመጠሌያ ውስጥ ይቆያለ ማሇት አይደሇም።

የጥገኝኘት ማመሌከቻዎ በተቻሇ መጠን በጊዜው አስገብተዋሌን?
የ UKBA ጽህፈት ቤት እንግሉዝ አገር ውስጥ ከገቡ በኃሊ የጥገኝነት ማመሌከቻዎ በተቻሇ መጠን ቶል ብሇው
ያስገቡ እንደሆነ ያጣራለ። የዚህ መሌስ 'አይደሇም' ከሆነ፡ ከመንግስት የሚሰጦት የመኖርያ ቤት እና/ወይም የመኖርያ ድጎማዎችን ሊያገኙ
ይችሊለ። ስሇ ጥገኝነት እርዳታ ተጨማሪ መረጃ ከፈሌጉ፡ 'ሇጥገኝነት ድጋፍ ማመሌከት' የሚሇውን ጽሁፍ ቀጥል ባሇው ድረገጽ ማንበብ
ይችሊለ። http://languages.refugeecouncil.org.uk
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በተጨማሪም፡ የማጣራት ቃሇመጠይቅ በሚደረግበት ጊዜ፡ አብዛኛው ጊዜ ቀጥል ያለት ነገሮች ይከናወናለ፡
•

•
•
•

የ UKBA ጽህፈት ቤት ባሌሥሌጣን የጉዳዩ ባሇቤት (‘case owner’) በመባሌ የሚታወቀው ስምና ስሌክ ቁጥር ሉስጥዎ ይገባሌ።
ይህ ባሇሥሌጣን ደግሞ ጉዳይዎን ተጀምሮ እስኪያሌቅ ድረስ ይከታተሊሌ። የጉዳይ ሰራተኛው ከእርስዎ ጋር ቃሇ መጠይቅ ማድረግና
ሇማመከቻዎ ውሳኔ የመስጠት ሃሊፊነት አሇው። በተጨማሪም ይህ የጉዳይ ባሇሥሌጣን የሚባሇው ሰው የሚያስፈሌግዎትን
የማህበራዊ ዋስትና ፍሊጎቶች እንዲያገኙ፡ አወንታዊ የሆነ ውሳኔ
ከተሰጥዎት ደግሞ ወደ እንግሉዝ አገር እንዲቀሊቀለ ወይም ማመሌከቻዎ ተቀባይነት ካጣ ደግሞ ሇቀው ሇመውጣት
ይተባበርዎታሌ። ይህ የጉዳይ ባሇሥሌጣን ሇእርስዎ ወይም ወኪሌዎ ዋና የመረጃ
ምንጭ ነው።
የህግ አማካሪ የማግኚያ መንገድ ሉሇያይ ይችሊሌ። የሕግ አማካሪ ሇማግኘት አድራሻና የቀጠሮ ቀን ወይም የህግ
አማካሪዎች ዝርዝር ስም ሉሰጥዎት ይችሊሌ።
በማጣራት ቃሇመጠይቅ ሊይ የተወሰዱ የማስታወሻዎች ቅጂ ሉሰጥዎት ይገባሌ።
ባሇሥሌጣኖች ስሇ ጥገኝነትና እንግሉዝ አገር ውስጥ ኑሮ የበሇጠ መረጃ የሚሰጠውን 'ማስተዋወቂያ' (‘induction’)
ወደሚባሇው ፕሮግራም ሪፖርት እንዲያደርጉ ሉያሳውቅዎት ይገባሌ።

UKBA ስሊለት አገሌግሇቶች (ሇምሳላ፡ የገንዘብ ድጋፍና የመኖርያ ቤት) ወይም ሉያገኟቸው የሚገባ አገሌግሇቶችን በተመሇከተ በ 15
ቀኖች ውስጥ ሉያሳውቅዎት ይገባሌ። በተጨማሪም ምክር ሉሰጥዎት ስሇሚችለ መንግስታዊ ያሌሆኑ ማህበሮች እና ላልች ህጋዊ
ድጋፍ የሚሰጡ ማህበሮች መረጃ ሉያቀርብልት ይገባሌ።

በጥገኝነት ቃሇመጠይቅ ሊይ ምን እርምጃ ይወሰዳሌ?
ከማጣራቱ ቃሇ መጠይቅ ቀጥል፡ UKBA ሇጥገኝነት ያስገቡት ማመሌከቻ በተመሇከተ ሉጠይቅዎት ረዘም ያሇ ጊዜ የሚወስድ ቃሇ መጠይቅ
ሇማድረግ እንዲመጡ ይጠይቆታሌ። ከቃሇ መጠይቁ በፊት ከህግ አማካሪ ጋር መመካከር በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡በዚህ ጊዜ ሊይ አስተርጓሚ
የሚያስፈሌግዎት ከሆነ እንዲገኝ መጠየቅ ይገባሌ። እንደየፍሊጎትዎ ደግሞ ወንድ ወይም ሴት አስተርጓሚ እንዲዘጋጅልት ሇመጠየቅ ይችሊለ።
ይህ ቃሇ መጠይቅ እርስዎ ሇምን ወደ እንግሉዝ መምጣት እንደፈሇጉ እና ወደ ትውሌድ ሃገርዎ ሇምን መመስ እንደማይፈሌጉ ሇማብራራት
በጣም አስፈሊጊ እድሌ የሚሰጥዎ ነው፡፡ ስሇ ጥገኝነት ማመሌከቻዎ በተቻሇ መጠን በርካታ ዝርዝር ነገሮችን መስጠት አሇብዎ ፡፡
ማንኛውንም ተጨማሪ መረጃ ማስገባት አሇብዎ፣ ሇምሳላ፡ የህክምና መዝገብ ወይም የአገርዎ ሁኔታን የሚያያሳይ ጋዜጣ ሊይ የወጡ ጽሁፎች
ካለ ደግሞ ማቅረብ ይገባሌ። ነገርግን ያቀረቡትን መረጃ በሙለ ማመሌከቻውን የሚደግፍ እንጂ ተቃራኒ እንዳሌሆነ ማረጋገጡ አስፈሊጊ
ነው። እንግሉዝ አገር ውስጥ ወይም በላልች አገሮች የሚኖሩ ቤተሰብ ካሌዎት ሇመጪው የእነሱን ወይም የእርስዎን ማመሌከቻ ጋር ሉያያዝ
ስሇሚችሌ ስሇነዚህ ሰዎች መረጃ መስጠት ይገባሌ።
የህግ አማካሪዎ የጥገኝነት ቃሇ መጠይቅ በሚያደርጉ ግዜ የመገኘት እድለ ዝቅተኛ ነው (ስሇ ህግ አማካሪ የበሇጠ መረጃ ከፈሇጉ፡ ገጽ 5 ሊይ
ይመሌከቱ)። ቃሇ መጠይቅ በሚያደርጉበት ጊዜ የህግ አማካሪዎ ካሌተገኘ፡ ቃሇመጠይቁን በቴፕ እንዲቀዳ ባሇሥሌጣኖቹን ሇመጠየቅ ይቻሊለ።
ቃሇ መጠይቁ በቴፕ ሬከርደር እንዲቀዳ የሚፈሌጉ ከሆነ ቃሇ መጠይቁ ከመጀመሩ 24 ሰዓቶች በፊት ማሳወቅ ይኖርብዎታሌ። ከቃሇመጠይቁ
በኋሊ ማንኛውም ያሊቀረቡት አስፈሊጊ መረጃ ካሇ፡ ሇህግ አማካሪዎ በተቻሇ መጠን በፍጥነት መንገር ይገባሌ። የህግ አማካሪዎ ተጨማሪ የሆነ
መረጃ ሇማቅረብ አምስት ቀን ብቻ ነው የሚፈቀድሇት።

ቁጥጥር ሥር መዋሌና ሪፖርት ማድረግ
ባሇስሌጣናቱ ሇአንዳንድ ጥገኛ ጠያቂዎች በማንኛውም የጥገኝነት ጥያቄ ሊይ እያለ በቁጥጥር ስር እንዲቆዩ የማድረግ ሥሌጣን አሊቸው፡ ነገር
ግን በዚህ ጊዜ ቁጥጥር ስር ማስገባቱ ተገቢ እርምጃ እንደሆነማሳየት መቻሌ አሇባቸው። አብዛኛው ጊዜ ባሇሥሌጣናቱ ሰዎቹን በቁጥጥር ስር
እንዲቆዩ የሚያደርጉበት ምክንያት የጥገኝነት ጥያቄያቸውን በተመሇከተ ቶል ብሇው ውሳኔ ሇመስጠት ከፈሇጉ ወይም ደግሞ ያመሇከተው ሰው
ተመሌሶ አይመጣም ብሇው ከጠረጠሩ ነው። ባሇሥሌጣኖቹ በቁጥጥር ስር እንዲቆዩ ከወሰኑ፡ ሇምን ቁጥጥር ስር እንዲቆዩ እንደተፈሇገ በጽሑፍ
ሉነግሮት ይገባሌ። ውሳኔአቸውን ደግሞ መቃወም ይችሊለ። ነጻ እንዲሇቁዎት ሇመወያየት ደግሞ፡ ህጋዊ የሆነ ምክር ማግኘት መቻሌ
አሇብዎት። የኢሚግሬሽን እስረኞች ዋስትና (Bail for Immigration Detainees – (BID) የሚባሇው ማህበር ወይም ደግሞ በእስር ቤት ያለ
ሰዎችን የሚጠይቁ ጠያቂ ቡድን ከእስር ቤት እንዲሇቀቁ እንዴት መወያየት እንደ ምትችለ መረጃ ሉሰጡዎት ይችሊለ። እባክዎን የ BID
ድርጣቢያ (ድረገጽ) በ http://www.biduk.org ይመሇከቱ ወይም በስሌክ ቁጥር 020 7247 3590 መደወሌ ይችሊለ።
አብዛኞቹ ቁጥጥር እንዲቆዩ ያሌተደረጉ የጥነኝነት ፈሊጊዎች ወደ ሪፖርት ማእከሌ በመሄድ በመደበኛው ሪፖርት እንዲያደርጉ
ይጠበቅባቸዋሌ። ሪፖርት ሇማድረግ ከሶስት ማይሌ በሊይ የሚራመዱ ከሆነ የጉዞ ወጪ እንዲከፈሌዎት ሇመጠየቅ የችሊለ።
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ውሳኔ ሇማግኘት በምጠብቅበት ጊዜ ምን ይከሰታሌ?
UKBA በሚጠይቁት መሰረት እያንዳንዱ ቃሇመጠይቆች ሊይ መሳተፍ ይገባሌ። የሚሰጥዎትን ቅጽ በሙለ በጊዜየው ሞሌተው መመሇስ
ይገባሌ። ይህን ተግባር ሳይፈጽሙ ከቀሩ ግን፡ UKBA የሚጠይቁትን ነገር አሊሟለም ብሇው ስሇሚያስቡ፡ የጥገኝነት ጥያቄዎን ሊይቀበለት
ይችሊለ። በዚህ ጊዜ አድራሻዎን ከቀየሩ፡ UKBA ማሳወቅ በጣም አስፈሌጊ ነው። ይህም ራስዎ ሉያደርጉት ይችሊለ ወይም የህግ አማካሪዎ
እርስዎን በመወከሌ እንድያደርግልት መጠየቅ ይችሊሌ።

ያቀረብኩት ጉዳይ ተቀባይነት ካሊገኘ ምን ይከተሊሌ?
አብዛኛውን ጊዜ አብዛኞቹ እነዚህ የሚቀርቡት የጥገኝነት ማመሌከቻዎች ተቀባይነት እንኳን ባይኖራቸው አንዳንዱ ግን በይግባኝ በኋሊ
ተቀባይነት ይኖራቸዋሌ። ያቀረቡትን የጥገኝነት ጥያቄ UKBA ካሌተቀበለት፡ አንዳንዶቹ የጥገኝነት ጠያቂዎች ከእንግሉዝ አገር ከወጡ በኋሊ
ብቻ ይግባኝ ማሇት የሚፈቀድሊቸው ቢሆንም እንኳን፡ ፡ ይህን የተሰጥዎትን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇመጠየቅ ይችሊለ። እንዲቆዩ
የሚያስችሌዎት ላሊ ምክንያቶች ካሌዎት፡ ሇምሳላ ከእንግሉዝ አገር ሇቀው እንዲወጡ ከተደረገ የሰብአዊ መብትዎ የሚጣስ ከሆነ ፤ በዚህ
የይግባኝ ማመሌከቻዎ ሊይ መግሇጽ አሇብዎት። ይህ የግባኝ ጥያቄ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ብቻ ማስገባት ስሊሇብዎት፡ ከማድረግዎ በፊት ተል
ብሇው የህግ አማካሪዎን ማነጋገር ይገባሌ። ያቀረቡት ይግባኝ ጥያቄ ተቀባይነት ካሊገኘ፡ የ UKBA ጽህፈት ቤት አገሩን ሇቀው እንዲወጡ
ይጠበቅቦታሌ፣ በፍቃደኝነት አገሩን ሇቀው ካሌወጡ ደግሞ ባሇሥሌጣኖቹ በግድ ሉያስወጥዎት ይችሊለ

ተጨማሪ ማረጋገጫዎችን ማቅረብ
ያቀረቡት ይግባኝ ተቀባይነት ካሊገኘና ተጨማሪ ይግባኝ የማሇት መብት የላሌዎት ከሆነ እንግሉዝ አገር ውስጥ ሇመቆየት የሚያስችሌዎት ላሊ
አዲስ ወይም ተጨማሪ ምክንያቶች ሇማቅረብ ይችሊለ። ይህ ደግሞ 'ተጨማሪ ማረጋገጫ ማቅረብ' ተብል ይጠራሌ። ይህንን አሰራር
በተመሇከተ ግን የህግ ምክር ማግኘት አስፈሊጊ ነው። ማንኛውም የሚቀርቡ ተጨማሪ ማረጋገጫዎች በአካሌ ብቻ መቅረብ አሇባቸው።
ያቀረቡትን የመጀመርያ የጥገኝነት ጥያቄ ከ 5 መጋቢት 2007 በፊት ያስገቡት ከሆነና ተጨማሪ ማረጋገጫዎች ሇማቅረብ የሚፈሌጉ ከሆነ ወደ
ሉቨርፑሌ ተጨማሪ ማረጋገጫ ማቅረብያ ክፍሌ Liverpool Further Submissions Unit ( FSU) በመሄድ በአካሌ ማቅረብ ይገባሌ።
ይህን ሇማድረግ አስቀድመው ወደ 0151 213 2411 በመደወሌ ቀጠሮ መያዝ ይገባሌ። ቀጠሮ ሳይዙ ወደ FSU የመጡ ከሆነ ግን እንዲመሇሱ
ይደረጋሌ። አስተርጓሚ የሚፈሌጉ ከሆነ ቀጠሮ በሚይዙበት ጊዜ መንገር አሇብዎት።
ያቀረቡትን የጥገኝነት ጥያቄ በ 5 መጋቢት 2007 ወይም ከዚህ ቀን በኋሊ ያስገቡት ከሆነ፣ ተጨማሪ ማረጋገጫዎች ሇማቅረብ የሚፈሌጉ ከሆነ
በሚኖሩበት ክፍሇ ሃገር ሊይ በሚደረገው የመደበኛ የማረጋገጫ ማቅረብያ ጊዜ ሊይ ማቅረብ ይገባሌ።
ሌዩ የሆነ ሁኔታ የሚያሟለ አንዳንድ የጥገኝነት ጠያቂዎችች ይህ የሚያቀርቡት ተጨማሪ ማረጋገጫ በአካሌ መጥተው ሳይሆን በፖስታ
እንዲሌኩት ሉደረግ ይችሊሌ። ስሇሆነ እርስዎ በዚህ ረድፍ የሚገኙ መሆንዎን ሇማረጋገጥ በአቅራብያዎ የሚገኘውን የሬፍውጅ ካውንስሌ
ጽህፈት ቤትን መጠየቅ ይችሊለ።
የጥገኝነት ጥያቄ አሰራር ሂደት
የእርስዎ ጉዳይ የተሇየ ቢሆንም ቀጥል ያሇውን ሰንጠረዥ ጠቅሊሊ የሆነ የጥገኝነት ሂደት ያሳያሌ – እባክዎን ስሇ ጉዳይዎ ተጨማሪ መረጃ
ከፈሇጉ ምክር ሰጪ ሰራተኛውን ወይም የህግ አማካሪዎን ይጠይቁ።

የጥገኝነት ማመሌከቻ

የማጣራት ቃሇመጠይቅ

የጥገኝነት ቃሇመጠይቅ

ውሳኔ
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ተቀባይነት ማግኘት

ተቀባይነት ማጣት

ይግባኝ

ተቀባይነት ማግኘት

ተቀባይነት ማጣት

ከአገር ማባረር ወይም በውድ መመሇስ

የህግ ምክር
የሚያስፈግዎትን የህግ ምክር ከህግ ወኪልች ሉያገኙ ይችሊለ። እነዚህ የህግ ወኪልች ሶሉሲተር፡ ጠበቃ ወይም የህግ አማካሪዎች በመባሌ
ይታወቃለ። በቂ የሆነ ገንዘብ ከላሌዎት፡ ሇነዚህ የህግ አማካሪዎች ሊይከፍለ ይችሊለ። የህግ አማካሪዎ ክፍያውንና ወጪውን መንግስት
እንዲከፍሇው ሉጠይቅ ይቻሊሌ። ይህ አሰራር ደግሞ የህግ እርዳታ (legal aid) በመባሌ ይታወቃሌ። አስተርጓሚ የሚያስፈሌግዎት ከሆነ ደግሞ
እነዚህ የህግ ወኪልች ሉያዘጋጅልት ይችሊለ።
ያቀረቡት የጥገኝነት ጥያቄ ተቀባይነት ካጣና፡ የይግባኝ ማመሌከቻ ሇማስገባት ፈሌገው ወደ እነዚህ የህግ ወኪልች ከሄዱ፡ ወኪልቹ ጉዳይዎ
በቂ የሆነ ማስረጃ የሇውም ብሇው ካሰቡ፡ እርዳታ ሊይሰጥዎት ይችሊለ። ይህ ካጋጠምዎትና ጠንካራ የሆነ ማስረጃ አሇኝ የሚለ ከሆነ ግን፡ ወደ
ህግ አገሌግልት ኮሚሽን ጽህፈት ቤት (Legal Services Commission) በመሄድ ይግባኝ በማሇት የህግ ወኪለን ውሳኔ ሉቃወሙ ይችሊለ።
ይግባኝ ሇማስገባትም ይችሊለ። የህግ ወኪሌዎ ደግሞ የይግባኝ ማመሌከቻ ቅጽ በመስጠት የት ማስገባት እንዳሇብዎት መረጃ መስጠት
ይገባዋሌ። በስኮትሊድ የሚኖሩ ከሆነ፡ የተሇያዩ የህግ አሰራር አለ። ስሇዚህ ጉዳይ ረፍዩጂ ካውንስሌ በስኮትሊንድ (Scottish Refugee
Council) መጠየቅ ይችሊለ።
በእንግሉዝ አገር አንዳንድ ቦታዎች ሊይ በጥገኝነት ፈሊጊዎች ጉዳይ ሊይ የሚሰሩ የሕግ ወኪልች ቁጥር የተወሰነ ነው። ይህ ማሇት ደግሞ፡ የሕግ
ወኪሌ ሇማግኘት ወደ ላሊ ቦታ ሉጓዙ ይችሊለ ማሇት ነው። የጥገኝነት ድጋፍ የሚቀበለ ከሆነና በሚኖሩበት አከባቢ የህግ ወኪሌ ከላሇ፡ ወደ
ህግ አማካሪዎ ሇመሄድ የሚያወጡትን ወጪ የህግ አማካሪዎ ሉከፈሌ ይችሊሌ፡፡
የጥገኝነት ጥያቄ ካቀረቡ ወዲህ ወደ ላሊ አከባቢ የመኖርያ ቤት የሚቀይሩ ከሆኑ፡ አብዛኛው ጊዜ በአከባቢው ሉገኝ የሚችሌ የህግ ወኪሌ
ማግኘት ይገባሌ። ምክንያቱ ወደ ህግ አማካሪዎ ሇመጓጓዝ ቀሊሌ ሊይሆን ስሇሚችሌ።
ጥሩ የሆነ የህግ ምክር ማግኘት በጣም አስፈሊጊ ነው። ስሇሆነም የሚመርጡትን የህግ ወኪሌ በኢምግሬሽን ህግ ሊይ ከህግ አገሌግልት ኮሚሽን
(Legal Services Commission – (LSC)) ግኑኝነት ያሇው ማህበር አባሌ ቢሆን ወይም በኢምግላሽን አገሌግልት ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት
(Office of the Immigration Services Commissioner – (OISC)) ሊይ የተመዘገበ አማካሪ ቢሆን ይመረጣሌ።

እነዚህ ማህበሮች ደግሞ ቀጥል ካለት አርማዎች አንዱ ወይም ሁለቱም ሉኖራቸው ይገባሌ።

በተጨማሪም ወደ OISC ጽህፈት ቤት በመሄድ ስሇ ጥገኝነት ህግ ምክር ሇመስጠት የተፈቀደሊቸው ማህበሮች ስም ዝርዝር ሇመጠየቅ ይችሊለ።
ስሌክ ቁጥር፡ 0845 000 0046 ወይም http://www.oisc.gov.uk ሊይ ሇማንበብ ይችሊለ።
የእንግሉዝ አገርና የዌሌስ የህግ ምክር
የአከባቢ የህግ ምክር (Community Legal Advice) በእንግሉዝ አገርና በዌሌስ የሚገኙትን የህግ ወኪልች ዝርዝር ያወጣሌ። ስሌክ ቁጥር:
0845 345 4345 ወይም http://www.communitylegaladvice.org.uk ሊይ ሇማንበብ ይችሊለ።
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የስኮትሊድ የህግ ምክር
የስኮትሊድ የህግ ማህበር (Law Society of Scotland) በስኮትሊንድ የሚገኙትን የህግ ወኪልች ዝርዝር ያወጣሌ። ስሌክ ቁጥር፡ 0131 226 7411
ወይም http://www.lawscot.org.uk ሊይ ሇማንበብ ይችሊለ።
የሰሜናዊ አይርሊንድ የህግ ምክር
የሰሜናዊ አየርሊድ የህግ አገሌግልት ኮሚሽን (Northern Ireland Legal Services Commission) በሰሜን አየርሊንድ የሚገኙትን የህግ ወኪልች
ዝርዝር ያወጣሌ። http://www.nilsc.org.uk ሊይ ሇማንበብ ይችሊለ።

የህግ ወኪሌ ሇማግኘት የሚያስችለ ላልች መንገዶች
የጥገኝነት እርዳታ (Asylum Aid) – http://www.asylumaid.org.uk
የምክር መስመር: 020 7354 9264 ሰኞ: 2 – 4.30 ከሰዓት በኃሊ ሓሙስ: 10 ጥዋት – 12.30 ከሰዓት በኃሊ
የኢምግሬሽን ህግ ሰራተኞች ማህበር (Immigration Law Practitioners Association) – www.ilpa.org.uk
የህግ ማእከሊት ፌደሬሽን (Law Centres Federation) – http://www.lawcentres.org.uk

ባሌዎት የህግ ወኪሌ ደስተኛ አይደለም ወይ?
ባሌዎት የህግ ወኪሌ ደስተኛ ካሌሆኑና ጉዳይዎን በደምብ አሊቀረቡትም ብሇው ካመኑ ወደ የኢምግሬሽን አገሌግልት ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት
በመሄድ መክሰስ ይችሊለ። ስሌክ ቁጥር፡ 0845 000 0046 ወይም ቀጥል ባሇው ድርገጻቸው ሂደው ሇማንበብ ይችሊለ፡ www.oisc.gov.uk

በዚህ ጽሁፍ ያለትን መረጃዎች ሇመመርያ እንጂ ስሊሇው ህግ ሙለ መግሇጫ አይሰጡም። እባክዎን ዝርዝር የሆነ ምክር
የሚፈሌጉ ከሆነ ከህግ አማካሪ ጋር ይነጋገሩ።

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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