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ምንም ገቢ የላሌዎት እና የጥገኝነት ማመሌከቻዎ ሂደት በመጨረሻ ደረጃ የደረሰ
ጥገኝነት ፈሊጊ ነዎትን?
ያቀረቡት የጥነኝነት ጥያቄ በየእንግሉዝ አገር የድንበር ኤጀንሲ (UK Border Agency - UKBA) ተቀባይነት አሊገኘም ወይ? ያቀረቡት
የጥገኝነት ጥያቄ አስመሌክቶ ያገቡት የይግባኝ ጥያቄ ተቀባይነት አሊገኘም? ከመንግስት በሚሰጠው እገዛ የሚተዳደሩ ከነበሩ - የእንግሉዝ አገር
የድንበር ማህበር (UKBA) - UKBA እገዛ መስጠት አቋርጦ ይሆናሌ። ጥገኝነት ጠያቂዎች የይግባኝ መብታቸው ተጠቅመው ከጨረሱ ወዲህ፡
እነዚህ ሰዎች በ UKBA ማህበር የቀድሞ ጥገኝነት ጠያቂዎች ተብሇው ይጠራለ።
በተሇምዶ ባሇሥሌጣናቱ እርስዎ በፈቃደኝነት እንግሉዝን ሇቀው እንዲወጡ ይፈሌጋለ፡ ወይም እርስዎን ሇማባረር አስፈሊጊውን ዝግጅት
ያደርጋለ። የ UKBA ማህበር እርስዎን ወድያውኑ ከእንግሉዝ አገር ሇማባረር ካሌቻሇ፡ በማሀሌ ባሇው ጊዜ ውስጥ የመኖርያ ቤትና የገንዘብ
እገዛ የሚሰጥዎት ክፍሌ አይኖርም።
ጉዳዩ እንደዚህ ከሆነ፡ ከሴክሽን 4 እገዛ (Section 4 support) በመባሌ የሚታወቀውን ሌዩ የእገዛ ፕሮግራም እገዛ ሇማግኘት ወደ UKBA
ማህበር ማመሌከቻ ማቅረብ ይገባሌ። ይህ እገዛ አብዛኛውን ጊዜ ሌጅ ሇላሊቸው የቀድሞ ጥገኝነት ፈሊጊዎች የሚሰጥ እገዛ ነው። እድሜያቸው
ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ ሌጆች ያሎቸው ጥገኝነት ጠያቂዎች ግን እንግሉዝ አገርን ሇቀው እስኪወጡ ድረስ እገዛው ይሰጣቸዋሌ።

ይህ ሴክሽን 4 እገዛ የሚባሇው ምንድን ነው?
ሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት አስፈሊጊውን መስፈርት ያሟለ ከሆነ፡ የ UKBA ማህበር የመኖርያ ቤት ከነእቃው እና ሇምግብና ሇመሰረታዊ የሽንት
ቤት እቃዎች ሇመግዛት የሚያስችሌዎት የ ‘Azure’ ካርድ ይሰጥዎታሌ። ጥሬ ገንዘብ አይሰጥዎትም፤ የሚሰጥዎትን £35.39 በሰው በሳምንት
ወደ Azure የክፍያ ካርድዎ ሊይ ይሞሊሌ። ይህ የ Azure ካርድ በተወሰኑ ሱቆች ሇምሳላ በ Asda (አስዳ) እና Tesco (ቴስኮ) በመሳሰለት
መደብሮች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እንደ ምግብ፣ የሽንት ቤትና የፅዳት እቃዎች ሇመገዛት ይችሊለ። ስሇ Azure የክፍያ ካርድ የበሇጠ መረጃ
ከፈሇጉ ወደሚከተሇው ድረገጽ በመሄድ 'የ ሴክሽን 4 የ Azure የክፍያ ካርድ' በሚሌ አርእስት ሊይ ሇማንበብ ይችሊለ።
http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/summary.htm#26
እነዚህ የሚሰጡ የመኖርያ ቤት አገሌግሇቶች ኣብዛኛው ጊዜ ከሇንደን ከተማ ውጭ ናቸው። የሚቀርብልት የመኖርያ ቤት እድሌ አንዴ ስሇሆነ
በሆነ ምክንያት የቀረበልትን ቤት ሇመውስድ ፍቃደኛ ካሌሆኑ፣ የ UKBA ማህበር የሚሰጥዎን ድጋፍ ሉያቋርጡት ይችሊለ። ነገር ግን፡ ሌዩ
በሆኑ ጉዳዩዎች፡ የሴክሽን 4 እገዛ የሚቀበለ ጥገኝነት ፋሊጊዎች ከዘመዳቸው አቅራቢያ በሆኑ ቦታዎች የመኖርያ ቤት ሉሰጣቸው ይችሊሌ።
አብዛኛው ጊዜ በነዚህ የመኖርያ ቤቶች ሲገቡ ከላልች ሰዎች ጋር በጋራ የመኖር እድል ከፍተኛ ነው። ሆኖም ግን፡ ከላልች ሰዎች አብሮ
ሇመኖር የማይችለበት ሌዩ የሆነ ምክንያት ካሌዎት፡ እነዚህ ምክንያቶች ምን እንደሆኑ በዝርዝር በመግሇጽ በጽሁፍ ሇ UKBA ማህበር
ጉዳይዎን ማቅረብ አሇቦት፡፡

የሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት ብቁ የሚያደርጉ መስፍርቶች ምንድን ናቸው?
የ UKBA ማህበር ማን የሴክሽን 4 እገዛ ማግኘት እንደሚችሌ የሚወሥንበት ጥብቅ የሆኑ መስፍርቶች አለት። ከመስፈርቶቹ እንዱ ምንም
ገቢ የላሌዎት ወይም በ 14 ቀናት ውስጥ ገቢዎ የሚቋረጥ መሆኑ ነው፤ ይህ ማሇት ደግሞ ምንም አይነት የመኖርያ ቤት እና/ወይም ምግብ
ሇእርሶ ወይም በስርዎ ሊለት ሰዎች እንደላልት እና ይህንንም ማሟሊት የሚችለበት መንገድ እንደላሇ እና መደበኛ ፍሊጎቶቻችሁን ማሟሊት
አይችለም ማሇት ነው። በተጨማሪም እስከ አሁን እንዴት ራስዎን ያስተዳድሩ እንደነበር፤ ሇሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ደግሞ ማስራጃዎች
ማቅረብ ይገባሌ።

ቀጥሎ ባለው ድረገፅ ላይ ተጨማሪ ፅሁፎች ለማግኘት ይችላሉ http://languages.refugeecouncil.org.uk
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በተጨማሪም ቀጥል ከተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች ቢያንስ አንዱን የሚያሟለ መሆንዎን ማሳየት አሇብዎት፤
1. እንግሉዝ አገርን ሇቀው የመውጣት ዝግጅት እያደርጉ መሆነዎን ማሳየት ወይም ራስዎ የመጀመርያ እርምጃ እያሳዩ መሆንዎን ማሳየት
ይገባሌ።
2. ወይም ባሌዎት የጤንነት ችግሮች ሇምሳላ ህመሞች ወይም ሇመውሇድ ትንሽ ቀን የቀርዎት እርጉዝ እናት በመሆንዎ እንግሉዝን ሇቀው
መውጣት እንደማይችለ ማሳየት
3. ወይም፡ በ UKBA ማህበር ሇጥገኝነት ማመሌከቻው የሰጠውን ውሳኔ ሇመከራከር ይግባኝ እንዳለና ጉዳይዎ ደግሞ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት
(High Court) እንደተሊሇፈ ማሳየት፡ ማስታወስ ያሇብዎት ነገር በስኮትሊድ ሊይ ከሆኑ ጉዳይዎ በህግ እንደገና ሉታይ እንዳመሇከቱ የሚያሳይ
ማረጋገጫ ካቀረቡ በቂ ነው። ወይም ደግሞ በ UKBA ማህበር ሊይ አዲስ ያሌተፈታ የጥገኝነት ጥያቄ ሉኖርብዎት ይችሊሌ
4. ወይም ወደ አገርዎ ሇመመሇስ ሰሊም የሆነ መንገድ የላሇ መሆኑን ካሳዩ። በ UKBA ማህበር አመሇካከት ደግሞ፡
በአሁኑ ጊዜ ይህን ችግር ያሇበት አገር የሇም። ይህ ከተሇወጠ ደግሞ የህግ አማካሪዎ ወይም የዋንስ ስቶፕ አገሌግልት (One Stop Service)
አማካሪዎ ሉነግርዎት ይችሊሌ
5. ወይም የመኖርያ ቤት ካሌተሰጥዎት ሰብኣዊ መብትዎን መጣስ መሆኑን ካሳዩ። ሇምሳላ፡ አዲስ የጥገኝነት ማመሌከቻ ካስገቡና በዚህ
ማመሌከቻ ያሇው መረጃ አስቀድመው ካቀረቡት የተሇየ ከሆነ፡ የሴክሽን 4 እገዛ ማግኘት ይገባሌ።
የ UKBA ማህበር ሇሴክሽን 4 እገዛ ሇሚያመሇክቱ ሰዎች የእያንዳንዱ አመሌካች መሌካም ስራን ይመሇከታሌ፡ እንዲሁም ወደ አገርዎ ሇምን
ሇመመሇስ እንዳሌቻለና ሇምን ሇመጓዝ እንደማይችለ ያሌዎትን ምክንያዎቶች የሚያሳዩ ማስረጃዎች እንዲያቀርቡ ይጠይቃሌ። እነዚህ
ማስረጃዎች ደግሞ፡ እርስዎ ሇመጓዝ እንደማይችለ የሚገሌፁ የዶክተር ወረቀት ወይም ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳይዎን በተመሇከተ ቀጠሮ
እንዳሌዎት የሚሳይ ደብዳቤ የመሳሰለትን ማስረጃዎች ያጠቃሌሊሌ።

የሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት እንዴት ሇማመሌከት ይቻሊሌ?
ሇዚህ የሴክሽን 4 እገዛ ሇማመሌከት የሚፈጉ ጥገኝነት ፈሊጊዎች የሚሞለት ሁሇት ቅጾች ይገኛለ። የሴክሽን 4 እገዛ ማመከቻ ፎርም ከፈሇጉ
ቀጥል ባሇው ድረገጽ ሉያገኙ ይችሊለ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/support/apply/section4/ በአከባቢዎ
የሚገኘው የዋንስቶፕ አገሌግልትን ማነጋገር ይችሊለ፡ የትኛው ቅጽ መሙሊት እንዳሇብዎትና እንዴት ሇመሙሊት እንደሚችለ ምክር
በመስጠት እርዳታ ያቀርብልታሌ። የዋንስቶፕ አግሌግልት የተሞሊውን ማመሌከቻዎ ወደ UKBA ማህበር እንዲመሇከቱት በመሊክ ሇሚገኘው
ውሳኔ ያሳውቆታሌ፤ በተጨማሪም ስሇ ላልች እገዛዎች መረጃ ይሰጥዎታሌ፤ ሇምሳላ፡ ከመኖርያ ቤትዎ ወደ ሪፓርት ማድረግያ ጣብያ
የመጓጓዣ ወጪዎች፣ በአከባቢዎ የሚገኝ የዋንስቶፕ አገሌግልት አድራሻ ሇማግኘት የበሇጠ መረጃ በዚህ አጭር ጽሁፍ መጨረሻ ሊይ
ይገኛሌ።
ከዋንስቶፕ አገሌግልት በስተቀር፡ የሴክሽን 4 እገዛ ማመሌከቻ ሇማድረግ የህግ አማካሪዎ፡ የአከባቢ የህግ ማእከሌ፡
የዜጎች ምክር (Citizens Advice) ወይም የስደተኛ ማህበሮች የመሳሳለት አካልች ሉተባበርዎት ይችሊለ።
ያገኙት የነበረውን እገዛ እንደሚቋረጥ የሚገሌጽ ደብዳቤ ከ UKBA ማህበር ከተቀበለ በኋሊ እባክዎን ወድያውኑ ሇሴክሽን 4 እገዛ ማመሌከት
እንደሚገባዎት ያስተውለ
የሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት ከደንቦችና ቅድመ ሁኔታዎች ጋር መስማማታቸውን ሇመግሇጽ፡ የማመሌከቻ ፎርሙ ሊይ መፈረም ይገባሌ።
•
•



•

የሴክሽን 4 እገዛ መሰረታዊ የሆነ የመኖርያ ቤትን ያካትታሌ።
አብዛኛው ጊዜ የ UKBA ማህበር ከሇንደን ከተማ ውጭ የመኖርያ ቤት ያቀርባሌ፡ ይህ ማሇት ደግሞ እርስዎ ሇንደን ከተማ የመኖርያ ቤት
ሉያሰጥዎት የሚችሌ ሌዩ የሆነ ምክንያት ከላሌዎት በስተቀር በሇንደን ከተማ ውስጥ የመኖያ ቤት አይሰጥዎትም
ሁለንም የፋይናንስ መረጃ ሇማቅረብ ተስማምተዋሌ እና UKBA ዳታውን እንዲያገኝ ፈቃድ ሰጥተዋሌ እንዲሁም በላልች ኤጀንሲዎች
ማሇትም የፋይናንስ ዳታን ጨምሮ ይህም ደግሞ ሉያገኙ የሚገባውን ሇመፈተሸ እና የተጭበረበረውን ሇመቀነስ ይረዳው ዘንድ ሇመስጠት
ተስማምተዋሌ፡፡
ዘገባን እና ሇመረጃ የሚሆኑ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ጨምሮ እገዛው በሚሰጥበት ስር ያለ ማንኛውን ሁኔታዎች ማሟሊት የሚሳንዎ ከሆነ፣
ሉወጣ ይችሊሌ፡፡
የሴክሽን 4 እገዛ የሚቀበለ ከሆነና ባሇሥሌጣናቱ መረጃ እንዲሰጡ በሚጠይቅዎት ጊዜ፡ የተጠየቀውን መረጃ ማቅረብ ይገባሌ።

ያቀረቡት ማመሌከቻ ተቀባይነት ካገኘ፡ የ UKBA ማህበር በታቸሇ መጠን በጥቂት ቀኖች ውስጥ የመኖርያ ቤት ያገኝልታሌ። በተጨማሪም
ወደ መኖርያ ቤቱ እንዲሄዱ የጉዞ ቲኬት ይሌክልታሌ።

2

Section 4 leaflet

የሴክሽን 4 እገዛ ሇስንት ጊዜ ያህሌ ሇማግኘት እችሊሇሁኝ?
የሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት መስፈርት እንዳሟለ የ UKBA ማህበር በየጊዜው ግምገማ ያደርጋሌ። ይህ ሲባሌ ደግሞ የነበርዎትን ሁኔታ
ከተቀየረ ወይም እንግሉዝ አገር ሇቀው ሇመውጣት የሚገታዎት ችግሮች ያለ እንደሆነ ያረጋግጣለ ማሇት ነው።

የሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት ያቀረብኩት ማመሌከቻ ተቀባይነ ካጣ ምን ይሆናሌ?
የ UKBA ማህበር የሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት የማይፈቅድ ከሆነ፡ የተሰጠው ውሳኔን በመቃወም ይግባኝ ሇማሇት ይችሊለ፡ ይግባኝ ሇማሇት
ደግሞ የዋን ስቶፕ አገሌግልት ጽህፈት ቤት ሉተባበርዎት ይችሊሌ። በጣም አጭር በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ማመሌከት ያስፈሌግዎታሌ ብዙውን ጊዜ የ UKBA የውሳኔ ደብዳቤ በአምስት ቀናት ውስጥ፡፡
የሴክሽን 4 እገዛ ሇማግኘት ካመሇከቱ ወዲህ፡ ሁኔታዎ ከተቀየረ መሌሰው ላሊ ማመሌከቻ ማስገባት ይገባሌ። የጥገኝነት ጥያቄዎን በተመሇከተ
አዲስ ማስረጃ ከተገኘ፡ እንደገና ማመሌከቻ ማቅረብ ይችሊለ። የ UKBA ማህበር እርስዎ በእርግጥ ምንም ገቢ የላሌዎት መሆንዎን
በማረጋገጥ፡ ካደረጉት የመጨረሻ ማመሌከቻ ወዲህ የነበረውን ጊዜ እንዴት ሉኖሩ እንደቻለ ይጠይቅዎታሌ።

ምን አይነት ላልች እገዛዎች አለ?
የአካሌ ስንክሌና ወይም የመማር፡ የመስማት ወይም የማየት ችግር፡ የአእምሮ ወይም ላሊ የማይድን ህመም ካሇብዎት፡ አከባቢዎ የሚገኘው
የአከባቢ ባሇሥሌጣን የማህበራዊ አገሌግሇቶች (social services) ክፍሌ በመሄድ መጠየቅ አሇብዎ። እርስዎ ወይም በእርስዎ ምትክ ላሊ
እርሶን የሚወክሌ ሰው ወደ አከባቢ ባሇሥሌጣን የማህበራዊ አገሌግሇቶች ክፍሌ በመሄድ ስሇ የኮሚኒቲ እንክባካቤ ፍሊጎት ግምገማ እንዲደረግ
መጠየቅ አሇብዎ።
የጥገኝነት ጥያቄዎን በተመሇከተ የመጨረሻ ይግባኝ መብትዎን ተጠቅመው ማመሌከቻ አስገብተው መሌስ እየጠበቁና የሴክሽን 4 እገዛ
ከማግኘት የተከሇከለ ከሆነ፡ ከበጎ አድራጊ ማህበሮች እርዳታ መጠየቅ ይችሊለ። በአንዳንድ ሁኔታዎች ሊይ፡ አንዳንድ የአከባቢ የኮሚኒቲ
ማህበሮች እንደ ረፍዩጂ ኮሚኒቲ ወይም የእምነት ቡድን የመሳሰለት ማህበሮች የሞቁ ምግቦች፡ የታሸጉ ምግቦች፡ የሽንት ቤት እቃዎች እና
ሌብሶች ያቀርባለ።
የትኛው የበጎ አድራጊ ማህበር እነዚህ ነገሮች ሉሰጥዎት እንደሚችሌ ሇማወቅ ከፈሇጉ፡ አቅራብያዎ የሚገኝ የዋንስቶፕ አገሌግልት፡ የቀይ
መስቀሌ (Red Cross) ጽህፈት ቤት፡ የዜጎች ምክር ወይም የአከባቢ የምክር ማእከሌ ሇመጠየቅ ይችሊለ። ወይም በአከባቢው ቤተ መፅሀፍት
በመሄድ የነዚህ ማህበሮች አድራሻ ሇመጠየቅ ይችሊለ። የአከባቢው ባሇሥሌጣን ጽህፈት ቤት፡ በዚህ መንገድ ምንም ገቢ የላሊቸው ጥገኝነት
ፈሊጊዎች የሚሆን የተዘጋጀ የእርዳታ አገሌግሇቶች ሉኖራቸው ይችሊሌ።

ዋንስቶፕ አገሌግሇቶች
የሰሜን እንግሉዝ የስደተኞች አገሌግልት (North of England Refugee Service)፣ ረፍውጅ አክሽን (Refugee Action)፣ የረፍውጅ
ካውንስሌ (Refugee Council)፣ ረፉውጅ ካውንስሌ በስኮትሊንድ (Scottish Refugee Council) እና ረፉውጅ ካውንስሌ በዌሌስ (Welsh
Refugee Council) የመሳሰለት የበጎ አድራጊ ማህበሮች ሇጥገኝነት ፈሊጊዎችና ስደተኞች እርዳታ ምክር የሚያቀርቡ ዋናዋና ማህበሮች
ናቸው። እነዚህ የበጎ ኣድራጎት ማህበሮች ስሇ መኖርያ ቤት፣ የመኖርያ ድጋፍ፣ ጥገኝነት፣ ጤና እና በመሊው እንግሉዝ በሚገኙ የዋን ስቶፕ
አገሌግልቶች በኩሌ የተሇያዩ ምክሮችና እርዳታዎች ይሰጣለ።
ቀጥል ያሇውን ድረገጽ በመጎብኘት በአከባቢዎ የሚገኘውን የዋን ስቶፕ አገሌግልት አድራሻ ሇማግኘት ይችሊለ፡
http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/services.htm

በቁጥጥር ስር ውሇዋሌ እና የዋስትና አድራሻ ያስፈሌግዎታሌ
በቁጥጥር ስር የዋለ ስደተኞች ውስጥ ከሆኑ እና የዋስትና ማመሌከቻን ሇማቅረብ የሚያመቻችሌዎት ከፈሇጉ በ UKBA ድረ ገጽ
የሴክሽን 4 ድጋፍን የሴክሽን 4 የማመሌከቻ ቅጽን (Section 4 Bail Application Form) በመጠቀም ማመሌከት ይችሊለ፡
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/asylum/section_4_bail_application_1.pdf

በቁጥጥር ስር ከዋለ፣ ችግረኛ እንደሆኑ ማሳየት ሇእርስዎ ጠቃሚ ነው ወይም ሇሴክሽን 4 ድጋፍ ብቁ ይሆኑ ዘንድ ከሊይ
ከተገሇጹትን አምስቱን የብቃት መስፈርት ማናቸውንም እንደሚያሟለ ማሳየት ይጠቅምዎታሌ፡፡
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በቁጥጥር ስር የዋለትን ከሚጎበኙ ቡድኖች አንዱ ዋስ እንዲሆኖዎት እንዴት ማመሌከት እንዳሇብዎ ሇማወቅ በሚከተሇው ድረ
ገጽ ተጨማሪ መረጃን ያገኛለ፡http://www.aviddetention.org.uk/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=5
ወይም በቁጥጥር ስር ከዋለ ስደተኞች ዋስትና (Bail for Immigration Detainees) www.bid.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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