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Amharic

ጥገኝነት ጠያዊዎች ለሆኑ ወላጆች የሚሰጡ የEናትነት ክፍያዎች
ከ የEንግሊዝ Aገር የዶብ ማህበር (UK Border Agency - UKBA) የጥገኝነት ድጋፍ የሚቀበሉ ከሆነ፣ ወይም Eርጉዝ
ከሆኑ ወይም ከሰዎስት Aመት በታች የሆኑ ልጆች ካልዎት ተጨማሪ የገንዘብ Eርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ። ስልሆነ ይህ በራሪ
ጽሁፍ የሚያገኙትን ድጋፍ ምን Aይነት Eንደሆነ መሰረት በማድረግ ምን Aይነት ክፍያዎች ለማግኘት Eንደሚችሉና Eነዚህ
ክፍያዎች ለማግኘት ምን ማድረግ Eንዳለብዎት ማብራርያ ያቀርባል። Eነዚህ የሚሰጡት ድጋፎች በሙሉ ለማግኘት
ከፈለጉ፣ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ደረጃዎች በየጊዜ ገደባቸው ውስጥ በደንብ መከተል ይገባል።

በየሳምንቱ የሚሰጡ ተጨማሪ የገንዘብ ክፍያዎች
Eርጉዝ በሆኑበት ጊዜና ህጻንዎ ከተወለደ በኃላ ከ UKBA ጽህፈት ቤት ተጨማሪ ክፍያዎች ሊያገኙ ይችላሉ። በEርግዝና
ጊዜዎ ላይ በሳምንት ተጨማሪ £3 ለማግኘት መጠየቅ ይችላሉ። ልጅዎ ከተወለደ በኃላ ደግሞ ህጻኑ/ንዋ Aንድ Aመት
Eስኪሞላው ድረስ በሳምንት ተጨማሪ £5 የማግኘት መብት Aልዎት። ልጅዎ Aንድ Aመት ከሞላው በኃላ ደግሞ ሶስት
Aመት Eስኪሞላው ድረስ በሳምንት £3 ተጨማሪ የማግኘት መብት Aልዎት። ነገርግን ህጻኑ ሶስት Aመት ከሞላው ያገኙት
የነበረውን ተጨማሪ ክፍያ የሚቆም ሲሆን ከ UKBA ጽህፈት ቤት ለወላጆችና ህጻናቶች የሚሰጠው መደበኛው የገንዘብ
ድጋፍ ብቻ ያገኛሉ።
የ ሴክሽን 4 ድጋፍ (Section 4 support) የሚባለው ድጋፍ የሚቀበሉ ከሆነ፣ ተመሳሳይ የሆኑት ክፍያዎች ለማግኘት
ሊያመለክቱ ይችላሉ። ህጻኑ ከተወለደ በኃላ 16 Aመት Eስኪሞላው ድረስ ለልብስ መግዣ የሚሆን ተጨማሪ £5
በየሳምንቱ ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ። የሚሰጥዎትን ተጨማሪ ክፍያዎች በሙሉ ወደ የ Azure ካርድዎ ይጨመራሉ።
Eድሜኣቸው ከ 18 Aመት በታች የሆኑ ልጆች ካልዎት፣ በAzure ካርድዎ ላይ ከAንድ ሳምንት ወደ ቀጣዩ ሳምንት
የሚጨመረውን የድጋፍ መጠን ገደብ Eንዲኖረው Aይገባም። ይህ የመጀመርያ ልጅዎ ከሆነ ደግሞ የEናትነት ድጋፍ
Eንዲያገኙ በሚፈቀድሎት ጊዜ የ UKBA ጽህፈት ቤት £5 የመቀጠል Aለበት የሚለውን Eገዳ ማንሳት ይኖርበታል።

Aንድ ጊዜ ብቻ የሚከፈል ተጨማሪ የEናትነት Aበል
የጥገኝነት ድጋፍ Eየተቀበሉ Eያለ ልጁ ከተወለደ ለልጅ ልብሶችና ሌሎች ለህጻኑ የሚያስፈልጉ Eቃዎችን መግዣ የሚሆን
ተጨማሪ Aንዴ የሚከፈል £300 ክፍያ የማግኘት መብት Aልዎት። መንታ ከወለዱ ደግሞ £600 ያገኛሉ፣ ይሀውም £300
ለAንድ ህጻን ማለት ነው። Eነዚህ ክፍያዎች ለማግኘት ግን ልጅዎ ከመወለዱ በፊት ስድስት ሳምንት ወይም ደግሞ ህጻኑ
ከተወለደ በሁለት ሳምንት ውስጥ ማመልከት ይገባል።
የሴክሽን 4 ድጋፍ Eየተቀበሉ ከሆነ፣ Aንድ ጊዜ ብቻ የሚከፈል የ £250 ክፍያ Eንዲሰጥዎት ማመልከት ይችላሉ።
መንታ ከወለዱ ደግሞ £500 የማግኘት መብት Aልዎት። Eነዚህ ክፍያዎች ደግሞ ወደ የ Azure ካርድዎ ላይ
ይጨመራሉ። ይህ ድጋፍ ለማግኘት ደግሞ ህጻኑ ከመውለድዎ በስምንት ሳምንት ውስጥ ወይም ህጻኑ ከተወለደ ባሉት
ስድስት ወራት ውስጥ ማመልክት ይገባል።

ምን ማድረግ ይገባኛል Eና መቼ?
Eነዚህ ክፍያዎችን ማግኘት ከፈለጉ ወደ UKBA ጽህፈት ቤት ፊርማ ያለበት በጽሑፍ ማመልከት ይገባል። ከ UKBA ጽህፈት
ቤት የሴክሽን 4 ድጋፍ የሚቀበሉ ከሆነ ለEነዚህ ክፍያዎች የሴክሽን 4 ተጨማሪ ክፍያዎች የሚለውን ፎርም ላይ ሁሉም
ቀጥሎ ባለው ድረገጽ ሌሎች ጽሁፎች ተዘጋጅተው ይገኛሉ http://languages.refugeecouncil.org.uk
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የሚመለከትዎትን ሳጥኖች ላይ ምልክት በማድረግ ፎርሙን ሞልተው ማመልከት ይገባል። ማመልከቻዎ ወደ ተጠቀሰው
የጉዳይ ባለቤት (case owner) ሰራተኛ መላክ ይኖርብዎታል። የጉዳይ ባለቤት ከሌልዎት ወደ የ UKBA የክፍለ ሃገር
ጽህፈት ቤት መጻፍ ይገባል።
ማንኛውም ጥያቄ ለማቅረብ በሚፈልጉበት ጊዜ የ UKBA ጽህፈት ቤት የላከሎትን ዋና ሰነዶችን ኣብረው መላክ ይገባል።
ለራስዎ መዝገብ ሲሉ ግን የሚልኳቸው የጥያቄዎችንና የሰነዶችን ቅጂ መያዝ ይገባል። የሚልኳቸው ጥያቄዎችንና
ሰነዶችን 'የተመዘገበ መልEክት' (‘recorded delivery’) (ስለዚህ Aሰራር ፖስታ ቤቱን ለመጠየቅ ይችላሉ) ተጠቅመው
መላክ ይገባል።
ይህ ማመልከቻ ለማስገባት Eርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ የAከባቢው የስደተኛ ማህበርን መጠየቅ ይችላሉ።

Eርጉዝ በሚሆኑበት ጊዜ፡
የሚከፈለው የ £3 የEናትነት ክፍያ Eና፣ Aንድ ጊዜ ላይ የሚከፈለውን £300/£250 የEናትነት Aበል ለማግኘት በ UKBA
ጽህፈት ቤት ወደሚገኘው የጉዳዩ ባለቤት ደብዳቤ ይላኩ ወይም ከዶክተሩ ወይም Aዋላጅዋ ያገኙት Eርጉዝ መሆንዎን
የሚያረጋግጥ የ MATB1 ፎርም Eና ህጻኑ የሚወለድበት ቀን (የትውልድ ቀን) መላክ ይገባል።
የEናትነት Aበል ለመጠየቅ ከፈለጉ UKBA በሚፈቅደው የጊዜ ገደብ ውስጥ መጠየቅ Eንዳለብዎት ያስታውሱ፥
•
•

መደበኛው የጥገኝነት ድጋፍ Eየወሰዱ ከሆነ፣ ህጻኑ ከመወለዱ በፊት ከስድስት ሳምንት ወይም ህጻኑ ከተወለደ በኃላ
ባሉት ሁለት ሳምንት ውስጥ £300 Eንዲሰጥዎት መጠየቅዎን
የሴክሽን 4 ድጋፍ Eየወሰዱ ከሆነ፣ ህጻኑ ከመወለዱ በፊት ከስምንት ሳምንቶች ወይም ህጻኑ ከተወለደ በኃላ ባሉት
ስድስት ሳምንቶች ውስጥ £250 Eንዲሰጥዎት መጠየቅዎን

ከተወሰነው ጊዜ Aስቀድመው ካመለከቱ የ UKBA ጽህፈት ቤት ማመልከቻውን ላይመለከተው ይችላል። ስለሆነ ፎርሙን
በተፈቀደው ጊዜ Eንደገና ለመላክ የሚስፈልግ Eንዳይሆን Eባክዎን ያረጋግጡ። በAንዳንድ Aጋጣሚዎች የ UKBA ጽህፈት
ቤት ይህ የሚሰጠው የEናትነት Aበል ህጻኑ ከመወለዱ በፊት ላይሰጡ ይችላሉና፤ ህጻኑ Eንደተወለደ ለማረጋገጥ (ለምሳሌ፡
የትውልድ ምስክር ወረቀት [birth certificate]) Eንድታቀርቡ ሊጠይቁ ይችላሉ።
Eነዚህ ክፍያዎች ለማግኘት በተወሰነው የጊዜ ገደብ ውስጥ ካላመለከቱ፡ የሚሰጠውን ክፍያ ለማግኘት Eንደማይችሉ Eባክዎን
ያስተውሉ።

ህጻኑ ከተወለደ በኃላ፡
ወደ Aቅራብያዎ የሚገኘው የምዝገባ ጽህፈት ቤት በመሄድ በተቻለ መጠን ቶሎ ብለው ህጻኑን ማስመዝገብ ይገባል። ይህ
ጽህፈት ቤት 'Aጠር' ያለ የትውልድ ምስክር ወረቀት በነጻ ሊሰጥዎት ይችላሉ። ትንሽ ክፍያ በመክፈል ደግሞ ዝርዝር
መረጃ ያለበት 'ረዘም' ያለ የትውልድ ምስክር ወረቀት ሊሰጥዎት ይችላሉ። ሁለቱም የምስክር ወረቀቶች ማግኘት Aለብዎት።
የሴክሽን 4 ድጋፍ Eየተቀበሉ ከሆነ ለዚህ ረዘም ያለ የምስክር ወረቀት ለማግኘት የገንዘብ Eርዳታ Eንዲሰጥዎት ለ UKBA
ጽህፈት ቤት ለመጠየቅ ይችላሉ።
ልጅዎ በሚያገኙት ድጋፍ Eንደተጨመረ ለማረጋገጥ፣ ፊርማዎ ያለበት የማመልከቻ ደብዳቤ ወደ የጉዳይ ባለቤትዎ መላክ
Aለብዎት። 'ረዘም' ያለውን የትውልድ ምስክር ወረቀት ከዚህ ደብዳቤ ጋር ኣያይዘው መላክ ይገባል። የ UKBA ጽህፈት
ቤት ያቀረቡትን ማመልከቻ ከተቀበለ በኃላ፣ Eላይ የተጠቀሱትን ክፍያዎች በሚያገኙት የጥገኝነት ድጋፍ ላይ ተጨምሮ
Eንዲሰጥዎት ያደርጋል።
በሁለት ወይም ሰዎስት ሳምንት ውስጥ ክፍያው ካላገኙት Aከባቢዎ ወደሚገኘው የስደተኞች ማህበር ሂደው ማነጋገር
ይችላሉ።
ለብቻቸው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ Aባቶች ደግሞ የልጆቹን Eናት ከሌሉ Eነዚህ መመርያዎችን ተከትለው የሚሰጠውን ድጋፍ
ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ።

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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