መብቶትን ይወቁ

ስደተኞች
መብታቸውን እንዲረዱ እና
እንዴት ማረጋገጥ እንደሚችሉ
የሚረዳ መመሪያ

መመሪያውን ያወጣው ማን እንዳዘጋጀ
መመሪያው በስደተኞች መብት አውታረመረብ ተመርቶ የተቀናጀ ነበር
አስተዋጽዖ አበርካቾች:

ለህፃናት ድንበር ፣ የዓለም እንግሊዝ ሀኪሞች ፣ በሠራተኛ ብዝበዛ (FLEX)፣ የነፃነት
ስደተኞች በሥራ ላይ ትኩረት ፣ የስደተኞች መብቶች ኔትዎርክ (MRN) ክፍት መብቶች
ቡድን ፣ ፕሮጀክት 17 ፣ የተጎጂዎች ድጋፍ እና የዌልሽ የስደተኞች ካውንስል

የሚመሰገኑ: ዣን ደማርስ ፣ የስደተኞች ደህንነት የጋራ ምክር ቤት (JCWI)፣ StopWatch

፣ እንግሊዝን መጥላት አቁሙ ፣ ለችግር ትርጉም ምላሽ ሰጡ

እነዚህ ሁሉ ድርጅቶች የተሰበሰቡት ይህንን መመሪያ ለመፃፍ ስለ ተሰባስበን የስደተኞችን
ሁሉ መብት ለማስጠበቅ እና ለማስተዋወቅ ስለኖርን ነው ፡፡ ህጉ እንዴት እንደሚነካዎት
እና ምን ማድረግ እንደሚችሉ ለመረዳት ይረዳዎታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ፡፡

መግቢያ
በዩኬ ውስጥ ለሚኖሩ ስደተኞች ሁሉ ይህንን መመሪያ ጽፈናል ፣ ሰነድ የሌላቸውን እና
ስደተኞቻቸውን ጨምሮ ስደተኞቻቸውን ሁኔታቸውን መደበኛ ለማድረግ የሚሞክሩትን ጨምሮ
፡፡
ይህ መመሪያ የኢሚግሬሽን ህጎች በየጊዜው በሚለዋወጡበት ሁኔታ ውስጥ መብቶችዎን
ለመረዳት እንዲችሉ ነው ፡፡ እንዲሁም እንግሊዛዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ ለማይችል ወይም
ለመቆየት የማይገደብ ፈቃድ ላላቸው ሁሉ ጠቃሚ ነው ፣ ለምሳሌ ፓስፖርት ወይም
የኢሚግሬሽን ሰነዶች ከሌሉዎት ፡፡ ሌሎች የአውሮፓ ህብረት የመጡ ስደተኞችን ፣ ስደተኞችን
እና የመኖር ውስን ፈቃድ ያላቸውን ጨምሮ ጠቃሚም ሆኖ ያገለግላቸዋል ፡፡
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ የስደተኞች ፍተሻ ሳይፈሩ እና ከሀገር የመባረር ወይም የማስፈራራት
ስጋት ሳይኖር ሁሉም ስደተኞች ህይወታቸውን እንዲኖሩ እያደረገ ነው ፡፡ መንግስት ይህ ብዙዎች
እንግሊዝን ለቀው እንዲወጡ ያስገድዳቸዋል ብሎ ተስፋ ያደርጋል ፡፡ ሌሎች ሰዎች ወደ ሀገር
እንዳይገቡ ተስፋ ለማስቆረጥም ይፈልጋሉ ፡፡

መንግስት ምን እያደረገ ነው
• ደበኛ ያልሆኑ ኑሮን ለመኖር የሚያስፈልጉትን የዕለት ተዕለት
ሥራዎች እንዳያደርጉ ሰነድ አልባ ስደተኞችን ለማስቆም እየሞከረ
ነው ፤ መሥራት፣ የባንክ ሂሳብ መያዝ ፣ መኪና መንዳት ፣ ቤት
ማከራየት
• እንዲሁም አንዳንድ ስደተኞች ከአስቸኳይ ሁኔታዎች በስተቀር
ለህክምና ቅድሚያ እንዲከፍሉ እየጠየቀ ነው (ስለ ጤና ዝርዝር
መረጃ ይመልከቱ)
• የሰዎችን ሰነዶች ለማጣራት ሐኪሞችን ፣ ነርሶችን ፣ ባንኮችን ፣
አከራዮችን ፣ አሠሪዎችን ይጠይቃል
• የአገር ውስጥ ጉዳይ ጽ / ቤት አንዳንድ ጊዜ ከሌሎች የመንግሥት
መሥሪያ ቤቶች ያልተመዘገቡ ስደተኞችን ለመፈለግ መረጃ ያገኛል፡፡

በዚህ መመሪያ ውስጥ የምንገልጸዉ፡
መብቶችዎ ምን እንደሆኑ
በሕጉ ላይ የሚደረጉ ለውጦች እንዴት ሊነኩዎት
ተግዳሮቶች ካጋጠሙዎት ምን ማድረግ
እንዳለቦት ድጋፍ እና ምክር ለማግኘት የት
መሄድ እንዳለቦት

ባንኪንግ

ባንኪንግ
ምን አዲስ ነገር አለ?
ባንኮች እና የህንፃ ማህበራት በዩኬ ውስጥ ለመቆየት ወይም
ለመልቀቅ ፈቃድ ለሌላቸው ሰዎች አካውንት እንዲከፍቱ
አይፈቀድላቸውም ፡፡
አንድ የባንክ ወይም የህንፃ ህብረተሰብ የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱልዎ
ፈቃደኛ ካልሆኑ ለምን እንደሆነ ሊነግራችሁ ይገባል።
ከጥቅምት 30 ቀን 2017 ጀምሮ ባንኮች እና የህንፃ ማህበራት በየ 3
ወሩ በሁሉም ደንበኞች ላይ የኢሚግሬሽን ፍተሻ ማድረግ ነበረባቸው
፡፡ ያለ ፈቃድ እንግሊዝ አገር ውስጥ እንደሚገኙ ካወቁ ለሀገር ውስጥ
ጉዳይ ቢሮ ማሳወቅ አለባቸው ፡፡
ይህ ከተከሰተ የአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ምናልባት፡
•

አካውንትዎን እንዲያቆሙ ፍርድ ቤት ይጠይቁ ፣ ይህም ማለት
ሂሳብዎን ለተወሰነ ጊዜ መጠቀም አይችሉም ማለት ነው፡፡

•

ባንኩ ሂሳብዎን እንዲዘጋ ያድርጉት፡፡

በግንቦት ወር 2018 የመንግሥት መንግሥት የባንክ ሂሳቦች መዘጋትን
አግዷል፡፡ የባንክ ሂሳቦች መዘጋት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መቀጠሉ ግልጽ
አይደለም፡፡

ሆኖም ባንኮች አሁንም በየሦስት ወሩ በሁሉም ሂሳቦች ላይ የኢሚግሬሽን ፍተሻዎችን
እያደረጉ ሲሆን ለእንግሊዝ አገር ያለ ፈቃድ በእንግሊዝ ያሉ ሰዎች ናቸው ብለው
የሚያምኑትን አካውንት ለአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ይነግራቸዋል ፡፡

አዲስ የባንክ ሂሳብ ለመክፈት የተለዩ ነገሮች አሉ?
የአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ እንግሊዝን ለመልቀቅ የማይችሉበት ጥሩ ምክንያት ካለ ከዩኬ
ለመልቀቅ ‘ህጋዊ እንቅፋት’ ብለው የሚጠሩ ከሆነ ለመቆየትም ሆነ ለመልቀቅ ፈቃድ
ባይኖርም የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱ ሊፈቀድልዎ ይችላል ለመግባት።
የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ‘ሕጋዊ እንቅፋት’ ምን ማለት እንደሆነ አልገለጸም። የአገር
ውስጥ ቢሮን ከማነጋገርዎ በፊት የሕግ ምክር ማግኘት አለብዎት ፡፡

ባንኩ ስህተት ከሠራ ምን ማድረግ እችላለሁ?
በዩኬ ውስጥ በሕጋዊነት እንደሚገኙ የሚያምኑ ከሆነ ወይም የባንክ ሂሳብ እንዲይዙ
የሚፈቀድልዎት ሌላ ምክንያት ካለ በቀጥታ ለአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ አቤቱታ ማቅረብ
አለብዎት ፡፡ ይህንን ከማድረግዎ በፊት የሕግ ምክር ማግኘት አለብዎት ፡፡
ባንክዎ ሂሳብዎን ከቀዘቀዘ አቤቱታ የማቅረብ መብት አለዎት ፣ ነገር ግን
ይህንን ከማድረግዎ በፊት የሕግ ምክርን መጠየቅ አለብዎት ፡፡

ባንኩ ስህተት ከሠራ ምን ማድረግ አለበት?
ሂሳብ እንዲፈቀድልዎ ማስረጃ ካለዎት እና ባንክ ለእርስዎ አካውንት ለመክፈት ፈቃደኛ
ካልሆነ ፣ የአገር ውስጥ ቢሮን ማነጋገር አለባቸው። ማስረጃው ፓስፖርትዎ ፣ ባዮሜትሪክ
የመኖሪያ ፈቃድ ወይም በዩኬ ውስጥ የመቆየት መብት እንዳለዎት የሚያሳይ ሌላ ሰነድ
ሊሆን ይችላል። ባንኩ ከነዚህ ሰነዶች ውስጥ አንዱን ካሳዩ በኋላም ቢሆን የቤት ውስጥ
ቢሮን ለማነጋገር ፈቃደኛ ካልሆነ ፣ እራስዎን ከ Home Office ጋር ከመገናኘትዎ በፊት
የሕግ ምክርን መጠየቅ ይኖርብዎታል ፡፡
ባንክዎ ሂሳብዎን እየዘጋ ከሆነ እና ሂሳብዎ መዘጋት እንደሌለበት የሚያሳዩ ማስረጃዎችን
ካቀረቡ ባንክዎ ስለ ሂሳብዎ ከ Home Office ጋር መገናኘት አለበት ፡፡

ለበለጠ መረጃ እና ድጋፍ

የስደተኞች መብቶች አውታረ መረብ
020 7424 7386
07534 488696
ከሰኞ እስከ አርብ 9:30 እስከ 5:30
info@migrantsrights.org.uk
www.migrantsrights.org

ዲጂታል
መብቶች

ዲጂታል መብቶች
ምን እየተፈጠረ ነው?
አንድ ግለሰብ የሚያሳስብዎት ከሆነ ሊታመንበት በሚችለው የውሂብ ጥበቃ ህግ 2018
መሠረት አንድ ሰው በርካታ መብቶች አሏቸው፡
• የግል መረጃዎ በሕገ-ወጥ መንገድ ጥቅም ላይ እየዋለ መሆኑን ፡፡
• በግል ውሂብዎ ውስጥ መስተካከል ያለበት ስህተት አለ።
• እርስዎ መቃወም ወይም ማቀናበርን መገደብ ወይም የግል መረጃዎን መደምሰስ
ይፈልጋሉ።
• እርስዎ በመገለጫ ወይም በራስ-ሰር የውሳኔ አሰጣጥ (በሂሳብ ስልተ-ቀመር)
የተደረጉ ውሳኔዎች እየተሰጡዎት ነው።

መብቶቼ ምንድ ናቸው?
አንድ ግለሰብ ከመረጃ ተቆጣጣሪ (የግል መረጃዎ ሊኖረው የሚችል ማንኛውም ድርጅት
ለምሳሌ የአከባቢ ባለስልጣን ፣ አሠሪ ፣ አከራይ ፣ ዶክተር ወይም ትምህርት ቤት) የግል
መረጃዎቻቸው እየተሰራ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ የማረጋገጥ መብት አለው ፣ እና
በሚሰራበት ቦታ የግል መረጃዎችን እና የሚከተሉትን መረጃዎች ማግኘት፡

ማግኘት ያለብዎት መረጃ፡
1

ለምን መረጃዎን ለምን እየሰሩ እንደሆነ እና ምን ዓይነት የግል
መረጃዎችን እያቀናበሩ ነው ፡፡
የግል ውሂብዎን ለምን ያህል ጊዜ እንደሚያከማቹ ፡፡

3

በመረጃ ጥበቃ ህግ 2018 መሠረት ሌሎች መብቶችዎ - የማረም ፣ የመሰረዝ ፣
የአሠራር መገደብ ወይም የግል መረጃዎን የማቀናበር የመጠየቅ መብት።

4

ቅሬታዎን ለማን ሊያቀርቡ ይችላሉ - ከቁጥጥር ባለሥልጣን ጋር ቅሬታ የማቅረብ
መብት ፡፡

5

የግል መረጃውን ከእርስዎ ካልሰበሰቡ ፣ ከማን እንዳገኙት - እንደ ምንጫቸው
የሚገኝ ማንኛውም መረጃ ፡፡

6

በአልጎሪዝም ስለ እርስዎ የተሰጠ ውሳኔ ስለመኖሩ እና ይህ ውሳኔ
እንዴት እንደ ተደረገ መረጃ - የራስ-ሰር የውሳኔ አሰጣጥ መኖር ፣
መገለጫዎችን ጨምሮ ፣ እና በአንዳንድ ሁኔታዎችም ስለ ተዛባሪው
አመክንዮ ትርጉም ያለው መረጃ እንዲሁም ስለ መረጃው ርዕሰ
ጉዳይ አስፈላጊነት እና የታሰበው ውጤት ፡፡

በሂደት ላይ ያለ የግል መረጃዎን ቅጂ እና ከላይ የተጠቀሱትን መረጃዎች ያለ ክፍያ
የመቀበል መብት አለዎት ፡፡

በያዙት የግል መረጃ ላይ ስህተት
አይቻለሁ - ምን ማድረግ እችላለሁ?
ስለእርስዎ የሚይዙትን ትክክለኛ ያልሆነ የግል መረጃ እርማት
ያለ አግባብ መዘግየት ከተቆጣጣሪው የማግኘት መብት አለዎት
(አንቀጽ 16 GDPR) ፡፡ ለውሂብ ተቆጣጣሪ መግለጫ
በመስጠት ይህንን ማድረግ ይችላሉ ፡፡ ተቆጣጣሪው ያንን
እርምት ለእርስዎ እና ለሌሎች መረጃዎ ላሳዩት ለሌላው
ድርጅቶች ማሳወቅ አለበት ፣ የማይቻል ወይም ያልተመጣጠነ
ጥረትን የሚያካትት ካልሆነ በስተቀር ፣ እና እርስዎ ከጠየቋቸው
እነዚያ ድርጅቶች እነማን እንደሆኑ ሊያሳውቁዎት ይገባል።

የግል መረጃን መደምሰስ ፣ የግል መረጃዎችን
አሠራር መገደብ ወይም አሠራሩን መቃወም እፈልጋለሁ
እንዲሰረዝ የመጠየቅ መብት አለዎት (‘የመረሳት መብት’) (አንቀጽ 17)
መረጃው ለተሰበሰበበት ዓላማ ከአሁን በኋላ አስፈላጊ ካልሆነ ወይም
የመረጃ ተቆጣጣሪው መረጃውን በፈቃድዎ ላይ እያሰናዳው ከሆነ ያንን
ስምምነት ያስወግዳሉ እና ለማስኬድ ሌላ ህጋዊ መሠረት የለም።

ለምሳሌ መረጃውን ትክክል አይደለም ብለው የሚከራከሩ ከሆነ እና የመረጃ ተቆጣጣሪው
በዚህ ላይ ማጣራት ቢያስፈልግ (ሂደቱን እንዳይሰራ የመከልከል) (አንቀጽ 18) የመገደብ
መብት አለዎት (አንቀጽ 18) ፡፡
በተወሰኑ ምክንያቶች እየተሰራ ከሆነ የግል መረጃን የግል መረጃን ለማቀናጀት የመቃወም
መብት አለዎት፡
• በሕዝብ ፍላጎት ወይም በይፋ ባለሥልጣን ሥራ ላይ (በመንግሥት ባለሥልጣናት
ብዙ ሂደት እንደሚከናወኑ በዚህ መሠረት ይከናወናል) ፡፡
• በመቆጣጠሪያው ለሚከተሉት ህጋዊ ፍላጎቶች ዓላማ አስፈላጊ ነው (ይህ ለህዝባዊ
ተግባራት እንቅስቃሴ አይገኝም ስለሆነም አይቀርም)
እርስዎ የሚቃወሙ ከሆነ መሰረታዊ መብቶችዎን እና ነፃነቶችዎን የሚሻውን መረጃን
በሂደቱ ለመቀጠል አሳማኝ ምክንያት መኖሩን ለማሳየት ለመረጃ ተቆጣጣሪው ነው።

ስለእኔ የተሰጠው ውሳኔ በራስ-ሰር ውሳኔ መስጠቱ ተነግሮኛል
የተወሰኑ ሁኔታዎች ካልተተገበሩ በቀር በራስ-ሰር ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ብቻ
የተመሠረተ ውሳኔ እንዳይሰጥዎት መብት አለዎት ፡፡

የመረጃ መቆጣጠሪያው የአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ከሆነ ፣ ገደቡ ተፈጻሚ መሆኑን
ለእርስዎ ማሳወቅ እና ሁሉም የመረጃ ተቆጣጣሪዎች የመረጃ መብቶችዎን በመገደብ
ውሳኔ ላይ ቅሬታ የማቅረብ ወይም ይግባኝ የማለት መብት እንዳለዎት ሊነግሩዎት
ይገባል።

ለተጨማሪ ድጋፍ ወደ ማን መሄድ እችላለሁ?
የኢንፎርሜሽን ኮሚሽነር ጽ / ቤት በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የመረጃ ጥበቃ ሕግ
ተቆጣጣሪ በመሆኑ የግለሰቦችን አቤቱታዎች መቀበል ይችላል ፡፡
እንደ ኦፕን ራይት ግሩፕ ፣ ፎክስግሎቭ እና ግላዊነት ኢንተርናሽናል ያሉ ድርጅቶች
ሁሉም የኢሚግሬሽን ድርጅቶችን ለመደገፍ የሚፈልጉ በመሆናቸው ተጨማሪ ድጋፍ
በማድረጋቸው ደስተኞች ናቸው ፡፡
የኢሚግሬሽን ነፃ ማውጣት የውሂብ መብቶችዎን የሚገድብ ነው የሚል ስጋት ካለዎት
የኦፕን መብቶች ቡድን (ኦፕን ራይትስ ግሩፕ) በተለይ ለመስማት ፍላጎት ይኖረዋል ፡፡
.

ለበለጠ መረጃ እና ድጋፍ
ስለ ዲጂታል መብቶች እና ስለ መረጃ ጥበቃ ጉዳይ ለማንሳት
እባክዎ በሚከተለዉ ያነጋግሩ፡
ክፈት መብቶች ቡድን/Open Rights
Group
0207 096 1079
immigration@openrightsgroup.org

መንዳት

መንዳት
ምን አዲስ ነገር አለ?
ከ2014 ጀምሮ ድራይቪንግ ኤንድ ቬሂክል ላይሰንስ ኤጀንሲ (DVLA) የዩናይትድ
ክንግደም(UK) ህጋዊ ነዋሪ ላልሆነ/ነች ግለሰብ የመንጃ ፍቃድ መስጠት አቁመዋል።
ይህም አዲስ ወደ ሀገሪቱ በሚገቡ እንዲሁም ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ባላቸው ዜጎችም
ላይ ተግባራዊ ይደረጋል፡፡
ኤጀንሲው (DVLA) አንድ ዜጋ ወደ ሀገሪቱ(UK) የገባው ያለፈቃድ ነው ብሎ ካሰበ
መንጃ ፈቃድ ሊሰርዝ ይችላል፡፡ ይህንንም ሲያደርጉ ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ
ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ተቆጣጣሪዎች እስኪያስቆሟቸው ድረስ
በህገወጥ መንጃ ፈቃድ እያሽከረከሩ መሆናቸውን አያውቁም፡፡

የትራፊክ ፖሊሶች ምን ስልጣን አለዉ?
የትራፊክ ፖሊሶች አሽከርካሪዎችን በማንኛውም ጊዜና ስፍራ የማስቆም ስልጣን አላቸው፡
፡ ይህ ማለት እርስዎ ያደረጉት ስህተት ነው ብለው ባያስቡም እንኳ እርስዎን የማቆም
መብት አላቸው ማለት ነው።
በሚያሽከረክሩበት ጊዜ በፖሊስ ቢያቆሙዎት የሚከተሉትን ሰነዶች እንዲያዩ መጠየቅ
ይችላሉ፡
- የመንጃ ፈቃድ
- የመድን ዋስትና
- የትራንስፖርት ሚኒስቴር የምስክር ወረቀት

ከላይ የተጠቀሱትን ዶክመንቶች ይዘን ካልተገኘን በሚቀጥሉት 7 ቀናት ውስጥ
ዶክመንቶቹን ይዘን ፖሊስ ጣብያ ማመልከት ይኖርብናል፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ህግ
እንደተጣሰ ተቆጥሮ ፍርድ ቤት ልንቀርብ እንችላለን፡፡
በተጨማሪም የትራፊክ ፖሊሶች በውስጣችን ያለውን የአልኮል መጠን ለማወቅ የትንፋሽ
ምርመራ ናሙና በሚጠይቁበት ጊዜ ለመተባበር ፈቃደኛ አለመሆን ህግን አንደመተላለፍ
ተቆጥሮ ፍርድ ቤት ያስቀርባል፡፡
አንዳንዴም የትራፊክ ፖሊሶች የኢንሹራንስ ወረቀት እንደሌለን ከተጠራጠሩ
ተሽከርካሪውን ወስደው የኢንሹራንስ ወረቀቱን አምጥተን እስክናረገግጥ ድረስ ሊያቆዩት
ይችላሉ፡፡

የትራፊክ ፖሊሶች ሲያስቆሙን ምን ማድረግ አለብን?
ስለ ኢሚግሬሽን ሁኔታዎ የፖሊስ መኮንኖች ጥያቄዎችን መመለስ የለብዎትም።
ስለ ኢሚግሬሽን ጉዳያችን በፖሊስ ብንጠየቅ መመለስ የለብንም፤ ነገር ግን ስም፣ አድራሻ፣
የትውልድ ቀን እንዲሁም የተሽከርካሪ ባለንብረት ስምና አድራሻ በተጠየቅን ጊዜ መናገር
ይኖርብናል፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ህግ እንደጣስን ተቆጥሮ በፍርድ ቤት ድረስ ሊያስቀርበን
ይችላል፡፡

አንድ የትራፊክ ፖሊስ ከባድ የደንብ ጥሰት የተፈጸመ መስሎ ከተሰማው በቁጥጥር ስር
ሊያውለን ይችላል፤ ይህ ሲሆን ፖሊሱ “ምንም ነገር መናገር ላይኖርብህ ይችላል ግን በኋላ
ፍርድ ቤት ስትቀርብ የሚጠቅምህን መረጃ መስጠት የምትችለው አሁን የተጠየከውን
ስትመልስ ነው፤ ማንኛውም የምትሰጠን መረጃ አንደ ማስረጃ ይጠቅማል፡፡” ብሎ
ሊያሳውቀን ይችላል፡፡ በመቀጠልም ከመታሰራችን በፊት ማናገር የምንፈልገው ባለሙያ
ወይም ጠበቃ ካለ ማናገር ስለምንችል ያለጠበቃችን እውቅና ከፖሊሶች ጋር ባንነጋገር
ይመከራል ፡፡

መንጃ ፈቃዴ እንደተሰረዘ ማረጋገጥ እችላለሁ?
.

የመንጃ ፈቃድ መረጃዎትን እዚህ ያጋሩ
www.gov.uk/view-driving-licence
0300 083 0013
ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 2፡00 እስከ ማታ 1፡00
ቅዳሜ ከጠዋቱ 2፡00 እስከ ቀን 8፡00

እንዲታገድ የተወሰነ መንጃ ፈቃድ ላይ ይግባኝ ማለት እችላለሁ?
አዎ፤ አንድ መንጃ ፈቃድ ላይ አንዲታገድ የተላለፈውን ውሳኔ ተቃውመን ይግባኝ ማለት
እንችላለን፡፡

ለበለጠ መረጃ እና እርዳታ
ሊበርቲ(Liberty)
0845 123 2307
020 3145 0461
ከሰኞ እስከ ሀሙስ
ከምሽቱ 12፡30 እስከ 2፡30
እሮብ ከምሽቱ 6፡30 እስከ 8፡30

https://www.libertyhumanrights.org.uk/

ትምህርት

ትምህርት
ምን አዲስ ነገር አለ?
በእንግሊዝ ውስጥ ያለ ማንኛውም ከ 16 አመት በታች ያለ ልጅ የስደት
ሁኔታው ምንም ይሁን ምን የመማር መብት አለው::

ምን እየተፈጠረ ነው?
ከ2016 ጀምሮ የትምህርት ቤት ቆጠራ አካል እንደመሆኑ መጠን
ትምህርት ቤቶች ከ5-19 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ልጆች የትውልድ እና
የትውልድ ሀገር እንዲሰበስቡ በትምህርት መምሪያ ታዞ ነበር። ለሁለት
ዓመት የዘመቻ እና የሕግ እርምጃን ተከትሎ የትምህርት መምሪያው
ከከኤፕሪል 2018 በኋላ ትምህርት ቤቶች ይህንን መረጃ እንዲሰበስቡ
አያስገዽም ብሏል ፡፡ ነገር ግን፣ በ2016 እና 2018 መካከል የተሰበሰበውን
መረጃ እንደማያጠፋው አሳውቆል።
የልጅዎ ትምህርት ቤት ከአሁን በኋላ የልጅዎን ዜግነት ወይም የትውልድ
አገሩ መጠየቅ አይጠበቅበትም። እነሱ ካደረጉ እምቢ የማለት መብት
አለዎት።
በትምህርት ቤቱ ቆጠራ (ለምሳሌ በቤት አድራሻ) የተሰበሰቡ ሌሎች የግል
መረጃዎች በብሔራዊ የተማሪዎች የውሂብ ጎታ ውስጥ ይቀመጣሉ ፡፡
በሐገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ የሚፈለጉ ከሆነ በትምህርት ቢሮ ያሉ
መረጃዎች ሊተላለፉ ይችላሉ ፡፡.

ይህ ለምን ችግር ሆነ?
በየወሩ የቤቶች ጽ/ቤት ከትምህርት ቤቶች በቆጠራ መልክ የተሰበሰበ መረጃ ይጠይቃል
ይህም ያለ መኖሪያ ፈቃድ ዩናይትድ ክንግደም(UK) ውስጥ ያሉትን ወላጆች ለመለየት
ይረዳል፡፡ በተጨማሪም የቤቶች ጽ/ቤት የአንዳንድ ግለሰቦችን ዳታቤዝ በተለየ ሁኔታ
ከትምህርት መምሪያ (Department for education) ሊጠይቅ ይችላል፡፡

የእኔና የልጆቼ መብት ምንድነው?
ወላጆች የመኖሪያ ቤትና ሌሎች መረጃዎችን ጨምሮ የቆጠራ ቅጹን የመሙላት ግዴታ
አለባቸው፡፡
ትምህርት ቤቶች የህፃናት ተማሪዎችን ዜግነት ወይም የትውልድ ሀገር መጠየቅ የለባቸውም
፡፡
ወላጆችም ሆኑ ህፃናት የህፃናቱን ፓስፖርት ወይም መታወቂያ መጠየቅ የለባቸውም፡፡
በመንግስት እጅ የሚገኝ የልጆቻቸውን የዜግነትና የትውልድ ሀገር መረጃ አያያዝ ላይ ቅሬታ
ካደረባቸው አቤት ማለት ይችላሉ፡፡ ለዚህም የትምህርት ቤቱን ኤቢሲ(Schools ABC)
ወይም ሊበርቲ(Liberty) መጠቀም ይችላሉ፡፡
የልጆቻችን አድራሻ ለቤቶች ጽ/ቤት ተሰጥቶብናል ብለው ከተጠራጠሩና የመሰለል ስሜት
ከተሰማቸው ጉዳዩን ወደ ህግ መውሰድ ይችላሉ፡፡ ለበለጠ መረጃ ሊበርቲን (Liberty)
ይጎብኙ፡፡

ለበለጠ መረጃ እና እርዳታ

ድንበር የለሽ ህፃናት( Schools ABC)
www.schoolsabc.net
ሊበርቲ(Liberty)
0845 123 2307 / 020 3145 0461
ከሰኞ እስከ ሀሙስ
ከምሽቱ 12፡30 እስከ 2፡30
እሮብ ከምሽቱ 6፡30 እስከ 8፡30
https://www.libertyhumanrights.org.uk/

የቅጥር ሁኔታ

የቅጥር ሁኔታ
የዩናይትድ ክንግደም (UK) የስራ ፈቃድ የሌላቸውን ግለሰቦች ቀጥሮ ማሰራት ህገወጥ
ስለሆነ አሰሪዎች የሰራተኛ ቅጥር ከመፈፀማቸው በፊት አስፈላጊውን ማጣራት ማድረግ
አለባቸው፡፡ አሠሪዎች የሰራተኞቻቸውን ሰነዶች ማረጋገጥ አለባቸው።

እየሆነ ያለው ምንድነው?
የኢሚግሬሽን ሀላፊዎች ያለማንኛውም የፍርድ ቤት ወረቀት ወደ ተፈቀደላቸው
ድርጅቶች ቅጥር ዘልቀው የሰራተኞችን የስራ ፈቃድ መጠየቅና ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡
ለዚህም ከተፈቀደላቸው ቦታዎች ውስጥ፡
1. የአልኮል መሸጫ ቦታዎች ለምሳሌ መጠጥ ቤቶች፣ ግሮሰሪዎች፣ የምሽት ክለቦች፣
ምግብ ቤቶች እና የተፈቀደላቸው አከፋፋዮችን
2. ሌሊት ላይ ማለትም ከምሽቱ 5፡00 እስከ 11፡00 ትኩስ ነገሮችና ፈጣን ምግቦች
የሚሸጡበት ቦታዎች፡፡ ለምሳሌ ካፌ፣ ምግብ ቤቶች እና የቴክ-አወይ አገልግሎት
ሰጪዎች ይገኙበታል
3. የመዝናኛ ቦታዎች ማለትም ቴያትር፣ ሲኒማ፣ የቤት ውስጥ የስፖርት ማዘወተሪያዎች፣
የቦክስ ሜዳዎች፣ የኮንሰርት ዝግጅቶችና ክለቦች ይገኙበታል፡፡
4. የማህበረሰብ፣ የስፖርት ወይም የፖለትካ ክለቦችንም ያካትታል
ከዚህ ጥፋት ጋር በተያያዘ በአሰሪዎችም ሆነ በሰራተኞች ላይ የሚተላለፈው ቅጣት
በቅርቡ ከፍ ማለቱ የታወሳል።

አሰሪዎች፡ አንድን ሰራተኛ ከመቅጠራቸው በፊት ስለሰራተኛው
ማጣራት ያለባቸው ነገሮች ምን ምን ናቸዉ?
ለዚህም ይረዳቸው ዘንድ የሚከተሉትን ሦስት ነገሮች ማጣራት አለባቸው፡
• የመታወቂያ ካርድና ሌሎች ዶክመንቶችን መጠየቅ (ምሳሌ፡ ፓስፖርት)
• የዶክመንቶቹን ትክክለኛነት ማረጋገጥ
• የሰነዶቹን ኮፒ ያድርጉ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ያከማቹ። እንዲሁም ማጣሪያ
የተደረጉበትን ቀን እና ቼኩን ያደረገው ሰው ስም መመዝገብ አለብዎት።
ህጉ ከላይ የተጠቀሱትን ማጣሪያዎች በአሰሪዎች እንዲከናወኑ ይፈቅዳል፡፡ ነገር ግን
አሰሪዎች ይህንን ካደረጉ በኋላ ከኢሚግሬሽን ለሚመጡ ባለሙያዎች ይህንን መረጃ
ከመስጠትና ከመተባበር ባለፈ ሌላ ተጨማሪ ትብብሮችን የማድረግ ግዴታ የለባቸውም፡፡

አሰሪዎች፡ የኢሚግሬሽን ሀላፊዎች ለጉብኝት በሚመጡበት ግዜ
ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ምን ምን ናቸዉ?
የኢሚግሬሽን ባለሞያዎች ወደ ድርጅታችን መግባት የሚችሉት የማለፍያ ፈቃድ(ደብዳቤ)
ሲይዙ ብቻ ነው፡
• በተጨማሪም ደብዳቤው ውስጥ የሚፈልጉት ሰው ስም መጠቀስ አለበት።
• ከቤቶች ጽ/ቤት የተላከ ደብዳቤ እና ሊያናግሩት የሚፈልጉት ሰው ስም
የተጠቀሰበት መሆን አለበት፡፡

አብዛኛውን ጊዜ በኢሚግሬሽን እና በአሰሪዎች መካከል የሚደረግ ስምምነት አለ፡፡ ይህም
የኢሚግሬሽን ሀላፊዎች ወደ አንድ ድርጅት ያለ ምርመራ ፈቃድ(ደብዳቤ) እንዲገቡ
ያስችላቸዋል ይህ ማለት ግን አሰሪዎች ስምምነቱን የመፈረም ግደታ አለባቸው ማለት
አይደለም፡፡ ስለሆነም የኢሚግሬሽን ሀላፊዎች ያለ ምርመራ ፈቃድ(ደብዳቤ) ወደ
ድርጅታቸው ቢገቡ አንኳን ለቀው እንዲወጡና ህጋዊ ደብዳቤ ይዘው አንዲመለሱ
የማድረግ መብት የድርጅቶቹ ነው፡፡ ባጭሩ ያለ ደብዳቤ ወደ ድርጅታችን ገብተው
እንዲመረምሩ የመፍቀድ ግዴታ የለብንም፡፡

አሰሪዎች፡ ለመሥራት ፍቃድ የሌለውን ሰው በመቅጠር ከተያዝኩስ?
እስካሁን በዚህ ምክኒያት ለእስር የበቃ አሰሪ ባይኖርም ቅጣቱ በአንድ ህገወጥ ሰራተኛ
እስከ £20,000 ወይም አስከ አምስት አመት የሚደርስ እስራት አልያም ሁለቱም ቅጣቶች
በአንድ ላይ ሊተላለፉ ይችላሉ፡፡ አንድ ሰው ያለ ሥራ ለመሥራት ፈቃደኛ ስለመሆኑ
እስካሁን ወደ እስር ቤት አልተላከም።በተጨማሪም የኢሚግሬሽን ሀላፊዎች ንብረቶችን
ይዞ የመሄድና ድርጅቱን የማዘጋት መብት አላቸው፡፡

ቅጣት ከተሰጠዎት ወዲያውኑ ከጠበቃ የሕግ ምክር ማግኘት አለብዎት።በሕገወጥ መንገድ
አንድን ሰው ሲቀጥሩ ቢያዙም ቅጣቱን ለመቀነስ ይግባኝ የሚሉባቸው መንገዶች አሉ።

የሰራተኞች፡ “የስራ ፈቃድ” አግባብነት ማረጋገጫዎቸ ምንድናቸው?

አሁን ላይ የኢሚግሬሽን ባለስልጣን አሰሪዎች ስለሚቀጥሯቸው ሰራተኞች፣ ስደተኞች እና
የቢኤኤምኢ (BAME) የዘር ሀረግ ያላቸው ሰራተኞችን የኢሚግሬሽን ሁኔታ እንዲያጣሩ
ተጨማሪ ኃላፊነት ሰጥቷቸዋል፡፡ አንዳንድ አሰሪዎች ደግሞ የኢምፕሎየር ቸክንግ ሰርቪስ
(ECS) ተጠቅመው ስለ ሰራተኞቻቸው የስራ ፈቃድ ያጣራሉ፡፡
የኢምፕሎየር ቸክንግ ሰርቪስ (ECS) በሚያደርጉት ማጣራት
የኢሚግሬሽንን ህግ ለተላለፈ ሰራተኛ ህግ መተላለፉን የሚገልጽ ደብዳቤ
ይጽፋሉ፤ ይህ ሲሆን ታድያ ስህተት ሊፈጠር ስለሚችል ሰራተኞች ላይ
ነገሮችን ሊያከብድ ይችላል፡፡ የቤቶች ጽ/ቤት የተሳሳተ መረጃ ለ ECS
ሊሰጡ ስለሚችሉ ስለ ኢሚግሬሽን ህግ በቂ እውቀት የሌላቸው አሰሪዎች
ወዲያውኑ ኮንትራት ሊያቋርጡ ስለሚችሉ ወዲያውኑ የህግ አርዳታ
መፈለግ አልያም ስለ ኢሚግሬሽን መብቶቻችን ቀደም ብለን ጠንቅቀን
ማወቅ ይጠበቅብናል፡፡

በሕገወጥ መንገድ እየሠራሁ ቢያዝስ?
ያለ ስራ ፈቃድ ሲሰሩ የተገኙ ሰራተኞች ንብረታቸውና ያገኙት ገቢ
በመንግስት ሊወረስ ይችላል፤ በተጨማሪም የመታሰርና ከሀገር
የመባረር እጣ ፋንታ ሊደርሳቸው ይችላል፡፡

ለበለጠ መረጃ እና እርዳታ

የስደተኞች መብት መረብ (Migrants’ Rights Network)
020 7424 7386
07534 488696
ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 3፡30 እስከ ማታ 11፡30
info@migrantsrights.org.uk
www.migrantsrights.org
ፀረ-ወረራ ኔትወርክ (Anti-Raids Network)
http://antiraids.net/immigration-checksknow-your-rights
(በተለያየ ቋንቋ የቀረበ)
ለስደተኛ እስረኞች ጠበቃ
020 3745 5226
(ከታሰሩና እርዳታ ከፈለጉ)

ብዝበዛ

ብዝበዛ
በስራየ ሁኔታና በክፍያየ እጨነቃለሁ። ምን ማድርግ ኣለብኝ?
በምትሰራበት ቦታ የሚከተሉትን ሁኔታዎች ከታዩ፣ በመስርያ ቤትህ ብዝበዛ ኣጋጠመህ
ማለት ነው።
• ኣሰሪህ የተስማማሁብቸውን ደሞትህ ሳይከፍልህ ሲቀር
• የዕረፍት ግዜ ሳይፈቅድልህ ሲቀር
• ስራህን ደህንነት በጠበቀ ኣኳሃን ለመፈጸም የሚያስችሉ መሳርያዎች ሳይሰጥህ
ሲቀር
• ደህንነቱ ወይም ጽዳቱ ባልጠበቀ ሁኔታ ስትሰራ
• ማስስፈራርያ ወይም ዐመጽ ካጋጠመህ፣ ወይም ድግሞ ኣሰሪህ የማንነትህን ሰነዶች
ወይም ፓስፖርትህ ከቀማህ።

የወሮበሎችና የጉልበት ብዝበዛ ባለስልጣን/Gangmasters and Labour
Abuse Authority
ይህ መስርያ ቤት ሰራተኞችን ክብዝበዛ ለመከላከል ሀላፊነት የሚወስድ
የመንግስት ኣካል/ኤጀንሲ ነው። ስምዎን ባለመጥቀስ በሚከተልው ስልክ
ቁጥር መረጃ መስጠት ይቻላል።
08004320804
intelligence@gla.gov.uk
በንደንብ ያልተመዘገቡ ወይም ሰነድ-ኣልባ ክሆኑ፣ ይኸ መስርያ
ቤት የበለጠ ኣማራጭ ላይሆንዎት ይችላል።

ገለልተኛ ከሆነ በጎ ኣድራጎት መረጃና ድጋፍ ለማግኘት ከፈለጉ፣ በዚህ
ቁጥር መደወል ይችልኣሉ:
ዘመናዊ ባርነት እገዛ መስመር/Modern Slavery Helpline 08001217000.

ስደተኛነትህን በማየጠያይቅ ሁኔታ፣ በዩናይተድ ኪንግዶም (UK)
የብዝበዛ ተጎጂ የመሆን ያለብዎን ዕድና ያለብዎን መብት በሚመለከት
ምክር ሊሰጡዎት ይችላሉ። በተለያዩ ቋንቋዎችና ማንንነትዎን
መማያጋልጥ መንገድ እገዛ ይሰጣሉ።

ለተጨማሪ መረጃና ድጋፍ
በምትሰሩበት ቦታ ስላልዎት መብት እርግጠኛ ካልሆኑ፣ ኣካስ (Acas)
የሚባለው በመንግስት የሚተዳደር የድጋፍ መስመር መደወል ይችላሉ።
ኣካስ በመንግስት የሚተዳደር የድጋፍ ጥሪ መስመር ሆኖ፣ በስራ ቦታ
ለሚፈጠሩ ጉዳዮችን ለመፍታት ለሰራተኞችና ለኣሰሪዎች ድጋፍ
የሚሰጥ ነው።

ኣካስ/Acas
03001231100
www.acas.org.uk
በተጨማሪም በስራ ቦታዎ ያልዎትን መብት
መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ማየት ይቻላል:
ግሬተር ሎንደን ኣውቶሪቲስ አምፕሎይመንት ራይትስ ሃብ/Greater
London Authority’s Employment Rights Hub
https://www.london.gov.uk/what-wedo/employment-rights-hub

ለተጨማሪ መረጃና ድጋፍ

ስደተኞች በስራ ቦታ/Migrants at work
https://migrant-at-work.webnode.co.uk/
የሕግ ማእከሎች ኣውታረ-መርበብ/Law Centres Network
https://www.lawcentres.org.uk/about-law-centres/lawcentres-on-google-maps/alphabetically
የምስራቅ ኤውሮጳ ምንጭ ማእከል/East European Resource
Centre
http://www.eeac.org.uk/
የስራ መብቶች ማእከል/Work Rights Centre
https://www.workrightscentre.org/
ካላያኣን የውስጥ ስራ/Kalayaan (domestic work)
http://www.kalayaan.org.uk/
የላቲን ኣመሪካ የሴቶች መብት ኣገልግሎት/Latin American
Womens’ Rights Service
http://www.lawrs.org.uk

የጥላቻ ወንጀል

የጥላቻ ወንጀል
የጥላቻ ወንጀል ወይም የጥላቻ ገጠመኞች የሚባሉ፣ በዘርዎ፣ በሃይማኖትዎ፣ በእምነትዎ፣
በኣካለ-ጉዳተኝነትዎ፣ በትራንስጀንደር ማንነትዎ ወይም በጾታዊ ዝንባሌዎ ምክንያት
የሚገጥሙዎት የጥል ተግባራት ወይም ጥቃቶች ማለት ነው።
ጥላቻው በቀጥታ በርስዎ ላይ የቀና ከሆነ፣ ወይም በሌላ ሰው ሲያጋጥም ካዩ፣ ሪፖርት
ማድረግ ይችላሉ። እነዚህ ጥላቻን የሚያሳዩ ኣካላት የቤተሰብዎ ኣባላት፣ ጓደኞችዎ፣
ማንኛውም የገጠምዎት ሰው ወይንም የማታውቁት ሰው ሊሆን ይችላል።
የጥልኣቻ ወንጀል በማንኛውም ቦታ ሊያጋጥም ይችላል። ለምሳሌ በቤተሰብዎ ውስጥ፣
በኣውቶቡስ ውስጥ፣ በመዝናኛ ቦታ፣ ወይም ደሞ በትምህርት ቤት ወይም በዩኒቨርሲቲ።

የጥላቻ ወንጀል ምሳሌዎች ምን ምን ናቸው?
ሰዎች በእርስዎ ላይ የራሳቸውን ኣስተያየት/ፍርድ ያደርጉና እነዚህን ኣስተያየቶች መሰረት
በማድረግ ሊያጠቁዎት ይችላሉ። ይህ ዐይነት ሁኔታ በዩናይትድ ኪንግዶም ውስጥ
ተቀባይነት የለውም። ይህ ዐይነት ተግባር መፈጸምም ከህግ ውጭና ወንጀልም ነው።
በቤትዎ ውስጥ፣ በህብረተሰብ ውስጥ እና በህዝባዊ ቦታዎች ደህንነት እንዲሰማዎት
መብትዎ ነው።

ለሰዎች የሚያጋጥሙና ተቀባይነት የሌላቸው ብዙ ነገሮች ሲኖሩ፣ ማንኛውም ሰው
ኣስቀድሞ በእርስዎ ላይ ባደረገው ኣስተያየት/ፍርድ ምክንያት እነዚህን ነገሮች
በተፈጸሙበት ቦታና ኣጋጣሚ የጥላቻ ክስተትቶች ይሆናሉ።

.

የሚከተሉትም ጥቂት ምሳሌዎች ናቸው፣
• መገፋት፣መዛት ወይም ማስፈራራት
• በእርስዎ ላይ የሚወረወር ማንኛውም ነገር ወይም የሆነ መጥፎ ነገር በፖስታ
ሳጥንዎ በኩል የተላከ
• የሆነ ሰው በዛቻ ሲቀርብዎ
• በእርስዎ ላይ ያለሙ በቃላት የማይነገሩ ኣስከፊ ምልክቶች ወይም የልግጫ
ኣዝማምያ
• መተፋት፣ መገረፍ፣ መረገጥ
• በብልግና ስሞች መጠራት፣ በእርስዎ ላይ መቀለድ
• ንብረትዎን መበላሸት ወይም መዘረፍ
• በጎረቤት መጠቃት
• ሆን ብሎ ማቃጠል፣ ወይም ከጎረቤት ኣለመግባባቶች
በኣካለ-ጎዶሎነትዎ፣ በዘርዎ፣ በሃይማኖትዎ፣ በጾታዊ ዝንባሌዎ ወይም በትራንስጀንደር
ማንነትዎ መቀለድ/ማኮማሸት

የጥላቻ ወንጀል ሲደርስብኝ ምን ማድረግ ኣለብኝ?
• ማንኛውም ዐይነት የጥላቻ ወንጀል ሲያጋጥምዎት ሁኔታዎን ሪፖርት ማድረግ
ኣስፈላጊ ነው። ሁኔታዎን ሪፖርት ማድረግ ክስተቱ እንዳይቀጥልና ፖሊስ የጥላቻ
ወንጀል ክስተቶችን በተሻለ መንገድ ግብረመልስ ለመስጠት እንዲኣስችላቸው ሊረዳ
ይችላል።
ሁኔታዎ ኣደገኛ ከሆነ በ999 ለፖሊስ ይደውሉ። ይህም ማለት ህይወትዎ ወይም የሌላ
ሰው ህይወት ኣደጋ ላይ ከሆነ፣ ኣካላዊ ጥቃት እየደረስዎ ከሆነ ወይም የሚያጠቃዎ ሰው
በቅርብዎ ከሆነ ሁኔታዎ ኣደገኛ ነው ማለት ነው።

የጥላቻ ወንጀል ክስተቶቼ ፖሊስን የሚያካትት
ከሆነስ?

ለተጨማሪ መረጃና እርዳታ
በፖሊስ ኣባል ላጋጠመ ሁኔታ የሚከተልውን መረጃ በመጠቀም
ኣቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ።
ገለልተኛ የፖሊስ ኣቤቱታ ኮሚሽን/Independent Police
Complaints Commission
www.ipcc.gov.uk
የሚከተልውን በማግኘትም በሁኔታዎ ላይ ምክር
ማግኝኘት ይችላሉ።
ጥላቻ ይቁም ዩ.ኬ/Stop Hate UK
0800 138 1625 (24 ሰዓት የድጋፍ ጥሪ መስመር)

ረፖርት ካደረኩ በህዋላ ምን ይፈጠራል?
የጥላቻ ወንጀል ረፖርት ካደረጉ በህዋላ ፖሊስ የእርስዎን ደህንነት ለማረጋገጥ
ኣስፈላጊውን እርምጃ ይወዳል። እራስዎን ፖሊስ ጣብያ ድረስ ሄደው ፖሊስን
እንዲያገኙዋቸው ወይም በስልክ እንዲያነጋግርዎት ካልፈለጉ በስተቀር፣ ፖኢስ እራሳቸው
እርስዎ ድረስ ይመጣሉ፣ የሚሰጡት ዝርዝር ሁሉ በሚስጥራዊ መንገድ ይያዛል። ፖሊስ
ያጋጠምዎትን ሁሉ ይሰሙና፣ በሚያደርጉት የምርመራ ውጤት የሌላ ኣካላት ድጋፍ፣
እንደነ “የተጎጂዎች ዽጋፍ” – Victim Support እንድያገኙ ይረዱዎታል። እንዲሁም
ፖሊስ ወንጀሉን የሚፈጽም ሰው እርስዎን ከማግኘት የሚያቋርጥበትን መንገዶች
ይፈልጋሉ።
ከወንጀለኛው ሰው ጋር ለመነጋገር፣ ለመጋፈጥ ወይም በቀጥታ ለመገናኘት ኣይጠየቁም።
ይሁን እንጂ የሚከተሉትን ሊጠየቁ ይችላሉ:

መግለጫ/ቃልዎን መስጠት
ያልዎትን ማንኛውም መረጃ እንደነ የትንቀሳቃሽ ስልክና CCTV
ምስል/ቅጂ፣ ጉዳቶች ወይም ፎቶግራፎች
የተጎጂ የተጽዕኖ መግለጫ መስጠት፣ ማለትም በእርስዎ ላይ ስላጋጠመ ምን
እንደሚሰማዎ እና ህይወትዎ/ጤናዎ እንዴት እንደተጎዳ

በተጎጂዎች ድጋፍ ተወካይ ኣማካኝነት ለፍርድ ቤት መረጃ መስጠት።

ስለ ኣንድ ክስተት የሚስጡት ማንኛውም መረጃ በጣም ኣስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
ምክንያቱም ለሌላ በኣከባቢዎ የሚኖር ሰው ካጋጠመው ተመሳሳይ ክስተት ሊገናኝ
ይችላልና።
ፖሊስ ሰውየውን ልያውቁት ስለሚችሉ ከተንቀሳቃሽ ስልክ ወይም CCTV ምስል/ቅጂ
ስለክስተቱ መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ክስተቱ ወደባሰ የጥላቻ ወንጀል እንዳያርግ
ለመከላከልም ስለሚረዳ። እባክዎን ለሆነ ሰው ረፖርት ማድረግዎን ያረጋግጡ።

እኔ የጥገኝነት ጠያቂ ነኝና ወደ ራሴ ትኩረት እንዲደረግ ኣልፈልግም።
እና ምን ማድረግ ኣለብኝ?
የጥላቻ ወንጀሎችና ክስተቶች በኣከባቢያዊ/ወረዳ ፖሊስ ስለሚያዙ በጥገኝነት ጥያቄ
ማመልከቻዎ ላይ ምንም ተጽዕኖ የለውም። ማንኛውም ሰው ማን መሆንዎን ወይም እሱ
በሚያስበው የእርስዎ ማንነት ምክንያት ሊጎዳዎት ቢሞክር፣ የእርስዎ ጥፋት ኣይደለም።
የሚደረገው የፖሊስ ምርመራ የጥገኝነት ጥያቄዎን ቀጠሮዎች እንዳያስተጓጉሉ ለማረጋገጥ
ፖሊስ ከርስዎ ጋር በቅርብ በመሆን ይሰራል። የጥላቻ ወንጀል ረፖርትዎ ዝርዝሮች
በኣውራው መስርያ ቤት (Home Office) ወደሚገኘው የጉዳይዎ ባለቤት ኣይተላለፍም።
የጥላቻ ክስተት ረፖርት ማድረግ መጠልያዎ ወይም የመኖርያ ቤት
ድጋፍ ኣያስተጓጕልም። ለማንኛውም በጥላቻ ክስተቶች ምክንያት
ደህንነቱ የተጠበቀ መጠለያ ከፈልለጉ፣ በዚህም ድጋፍ የደረግልዎታል።

የጥላቻ ወንጀል ክስተት እንዴት ረፖርት ኣደርጋለሁ?

የተጎጂ ድጋፍ/Victim Support
03003031982
https://www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/
ይህ ገጽ በመረጡት ቋንቋ የሚሞላ ፎርም በኢመይልዎ ሊላክልዎት ይቻላል።
ረፖርቱን ራስዎ ማድረግ ካልፈለጉ፣ ሌላ ሰው ረፖርት ሊያደርግልዎት ይችላል።
ዝርዝሩ በምሉ ባያውቁትም ቅሉ ክስተቱን የሚመለከት ማንኛውም መረጃ
ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።

የጥላቻ ወንጀል ክስተት እንዴት ረፖርት ማድረግ እችላለሁ?

ጥላቻ ይቁም ዩናይተድ ኪንግዶም/Stop Hate UK
ትራንጀንደር በመሆንዎ ወይም በጾታዊ ዝንባሌዎ ምክንያት የጥልኣቻ
ወንጀል ካጋጠምዎት በዚህ ቁጥር ይደውሉ፣
0808802115
በጽሑፍ/Text: 07717989025
መስማት የሚሳንዎት ከሆነ ወይ ደሞ የመስማት ወይም የመናገር ችግር
ካለብዎት፣ ወደሚከተለው በጽሑፍ መልእክት/ቴክስት ማድረግ ይቻላል።
1800108001381625

ጤና

ጤና
ስደተኛነትን በማያጠያይቅ ሁኔታ፣ ማንኛውም ሰው ከGP ጋር ለመመዝገብና ነጻ
መሰረታዊ ጤና ጥበቃ ኣገልግሎት (Primary Care) የማግኘት መብት ኣለው። መሰረታዊ
ጤና ጥበቃ እነዚህንም ያጠቃልላል። የጥርስ ሓኪም፣ ፋርማሲዎችና የዐይን ሓኪሞች
(የዐይንዎን የማየት ችሎታ የሚመረመሩበት) እንዲሁም የዐይን መነጽርና ኮንታክት ሌንስ
በማድረግ የማየት ችሎታን የሚያስተካክሉ።
ነጻ የጥርስ እንክብካቤ፣ ነጻ መድሃኒትና ነጻ የዐይን መርመራ ለማግኘት HC1 የሚባል
ፎርም መሙላት ኣለብዎ። በዚህ ረገድ እርዳታ ከፈልጉ፣ “የዓለም ሓኪሞች” (Doctors
of the World) እታች እንደተዘረዘረው ማግኘት ይቻላል። የሚከተሉት ኣገልግሎቶች
ማንኛውም ግዜ በንጻ መሆን ኣለባቸው።
• በሆስፒታሎች በኣደጋና በኣስቸኳይ እርዳታ ክፍሎች የሚስጥ ሕክምና
• ምርመራና ህክምና ለየት ላሉ ተላላፊ በሽታዎችና በወሲብ የሚተላለፉ ህመሞች
(ለምሳሌ፣ የሳንባ ነቀርሳና ኤች. ኣይ. ቪ)
• የቤተሰብ ዕቅድ (የወሊድመከላከያና መሳርያዎች - እርግዝናን ከማቋርአጥ በስተቀር)
• እንደ የNHS 111 በስልክ መስመር ምክር፣ የጤና ጎብኚዎች እና የትምህርት ቤት ነርሶች
ኣካል ሆነው ኣገልግሎት የሚሰጡ
• የ COVID-19 ምርመራ ነጻ ነው። የምርመራው ውጤት ኣወንታዊ ክሆነም፣ የ
COVID-19 ሕክምናም በነጻ ነው።

ምን አዲስ ነገር አለ?
የጤና ኣገልግሎቶች ለማግኘት ብዙ ልታውቁት የሚገባ የተለያዩ ለውጦች ኣሉ። እነዚህን
በሶስት ክፍሎች ከፋፍለን ኣቅርበናቸዋል።
1. የሆስፒታልና የማሕበረሰብ የጤና ኣገልግሎቶች
• ሰነድ-ኣልባ ስደተኞች ለሆስፒታልና ለማሕበረሰብ የጤና ኣገልግሎቶች ሊከፍሉ
ይችላሉ። (እላይ ያሉትን ግድፈቶች ተምአልከቱ)። ይህ የኣጭር ግዜ ቪዛ ልላቸው
ሰዎችና ለተከለከሉ የጥገኝነት ጠያቂዎች የሚያጠቃልል ነው።
• ከጥቅምት 23/2017 ጀምሮ፣ መንግስት ሆስፒታሎችና የማህበረሰብ የጤና
ኣገልግሎቶች የማንኛውም ህመምተኛ ሰነዶች (ፓስፖርት እና ያድራሻ ማረጋገጫ
ጭምር) እንዲፈትሹ መማስገደድ፣ ሰዎች ኣስቀድመው ለጤና እንክብካቤ እንዲከፍሉ
ይፈልጋል። ሕመምተኞች ኣስቸኳይ ላልሆነ ሕክምና ኣስቀድመው ካልከፈሉ
ኣገልግሎት ይከለከላሉ።

• ነፍሰ-ጡር ከሆኑና ሰነድ-ኣልባ ስደተኛም ከሆኑ፣ ኣስቀድምአው መክፈል የለባቸውም።
ነገር ግን የህክምና ኣገልግሎት ሒሳብ ይቀበላሉ። ይኸ ለሁሉም ቅድመ-ወሊድ፣
ወሊድ እና ድሕረ-ወሊድ እንክብካቤዎች ይሰራል። ሓኪም ኣስቸኳይ ሕክምና
እንደሚያስፈልግዎት ካሰበ፣ ኣስቀድመው መክፈል የለብዎትም። ነገር ግን በህዋላ
ሒሳብዎን ይከፍላሉ። ጉልህ ወድሆነ ሕመም/ኣካለ-ጉዳተኝነት የሚመራየሚመራ
ኣስቸኳይ ሕክምና ካስፈለግዎት ወይም ሁኔታዎ በከፍተኛ የተክፋ ከሆነ፣ ሕክምና
ማግኘት ኣለብዎት። ከዚህ ውጪ ግን ኣስቸኳይ ሕክምና ሊዘገይ ስለሚችል ሊሰጥ
ኣይችልም።

2. ለጤና አገልግሎት ተጨማሪ ክፍያ

• ከአውሮፓ ዩኒየን ወጭ ሆነው ወይንም በዩኬ (UK) ወስጥ ለመግባትም ሆነ ለመቆየት
የሚፈልጉ ሰዎች ለጤና አገልግሎትና ጥበቃ ተጨማሪ ክፍያ ከኢሚግሬሽን ማመልከቻ
ጋራ መክፈል ይጠበቅባቸዋል። በዚህ ሰዓት ይህ ተጨማሪ ክፍያ 300 ዩሮ በአመት
ለተማሪ ኢሚግረሽን አመልካቾችና 400 ዩሮ በአመት ከሌሎች አመልካቾች
ይጥበቃል። ነገር ግን ከኦክቶበር 2020 ጀምሮ መንግስት ይህንን ክፍያ ወደ 624 ዩሮ
በአመልካች ከፍ አድርጎአል። ጥገኞችና ልጆች ተመሳሳይ ክፍያ መክፈል
ይጠበቅባቸዋል። ለምሳሌ አንድ አመልካች ሁለት ልጆች ካሉት 1200 ዩሮ በአመት
መክፈል ይጠበቅበታል፤ ከኦክቶበር 2020 በኃላ ደግሞ ይህ ክፍያ ወደ 1872 ዩሮ
ይጨምራል። NHS እና የማህበራዊ እንክብካቤ ሰራተኞች አሁን ከዚህ ተጨማሪ
ክፍያ ነፃ ናቸው።

ደሀ መሆንዎን ማሳየት ከቻሉ ክፍያ ላይከፍሉ ይችላሉ።ቤት የለላቸው፣ የምግብ
መግዢያ የሚያጥራቸውና በደህነት ያሉ ሰዎች ይህንን የጤና ክፍያ ውስጥ
አይካተቱም።
3. በ NHS (ኤንኤችስ) (ብሄራዊ የጤና አገልግሎት) እና በሐገር ወስጥ ጉዳይ መካከል
ያለ የመረጃ ልውውጥ

NHS ስለአንዳንድ ታካሚዎች ለሐገር ወስጥ ጉዳይ መረጃ ያስተላልፋል
• የኢምግሬሽን አመልካቾች የጤና ህክምና ሲሹ የኤንኤችስ ተቀጣሪ ስለኢምግሬሽን
ሁኔታ ከሐገር ወስጥ ጉዳይ ቢሮ መቀበል ይችላል

ከ500 ዩሮ በላይ የሆስፒታል ክፍያ ሂሳብ ካለቦት እና ለ 2 ወራት
በላይ ክፍያ ካልፈጸሙ NHS ይህንን ጉዳይ ለሐገር ወስጥ ጉዳይ
ማሳወቅ ይችላል።

የሆስፒታል ሒሳብ መክፈል ካልቻሉ ምን ማድረግ ይችላሉ?
የሆስፒታል ሒሳብ በጊዜው መክፈል በጣም አስፈላጊ ነው። መክፈል
የሚያቅቶት ከሆነ ሆስፒታሉን ጋራ በመደወል ማሳወቅን ይመከራል።
በዚህ ጊዜ ሆስፒታሉ የተለያዩ የክፍያ አቅዶችን አንደምርጫ ሊሰጥ
ይችላል። ይህን አገልግሎት ሆስፒታሉ ማስጥት ካልቻለ፤ በአካባቢዎ
ያለው የእዳ ክፍያ አገልግሎት መስጪያ መስራቤቶችን (ለምሳሌ
ሲቱዝን አድቫይስ) በማማከር የክፍያ እቅድ ማውጣት ይችላል።
በዚህ መልክ በየወሩ በመጠኑ በመክፈል የደረሰቦትን የሆስፒታል
ሒሳብዎን ከፍለው መጨረስ ይችላሉ። ለ NHS ያልተክፈሉ
የሆስፒታል ሒሳብዎች ወይም ሌሎች እዳ ካለቦት የኢምግሬሽን
ማመልከቻው ተቀባይነት ሊከለከል ይችላል
ለተጨማሪ መረጃና ድጋፍ

የኤችሲ1 (HC1) ቅጽ (ለነጻ መድሃኒት ማዘዢያ፣ የጥርስ ህክምና እና የአይን ምርመራዎች)
ወይም የአጠቃላይ ጤና ባለሙያዎች(ጁፒ) ያለአድራሻ ለመመዝገብ ፈቃደኛ ካልሆኑ
ወይም ስለሆስፒታል ክፍያ እና እዳ ካስጨነቆ ወይም የህክምና ቦታው ያልክፍያ
አላስተናግድም ካለ ዶክተርስ ኦፍ ዘዎርልድን በማግኘት እርዳታ ና ምክር ይጠይቁ።

ዶክተርስ ኦፍ ዘዎርልድን

0808 1647 686 (ከሰኞ እስከ አርብ 10 ኤም - 12 ፒም)
clinic @doctorsoftheworld.org.uk
ለወሊድ አገለግሎት

0808 800 0041 (ሐሙስ 10 ኤም - 12 ፒም)

መኖሪያ ቤት

መኖሪያ ቤት
ምን አዲስ ነገር አለ?
ለጊዜው ይህ ኢንፎርሜሽንና ህጎች የሚተግበሩት በኢንግላንድ ነው እንጂ በስኮትላንድ፣
ኖርዝ አይርላንድ ወይም ዌልስ አይደለም።
በሐገር ውስጥ ቢሮ ህግ መሰረት የቤት አከራዮች የተስተካከል የመሆሪያ ፈቃድ ለሌላቸው
ሰዎች ቤታቸውን ውስጥ ማስገባት ሆነ ማከራየት እንደማይችሉ ደን ግጝል። ስለዚህም
የቤት አከራዮች ወይም የቤት ደላሎች የደንበኞቻቸውን ኢሚግሬሽን ሁኔታ ማረጋገጥ ህግ
ያስገድዳቸዋል።
የቤት አከራዮች ወይም የቤት ደላሎች የደንበኞቻቸውን ኢሚግሬሽን ሁኔታ ስያረጋግጡ
ለማይገባ ሰው ቢያከራዩ 3,000 ዩሮ በተከራይ ወይም እስከ 5 አመት የእስር ፍርድ በህጉ
መሰረት ሊፈረድበት ይችላል።
የቤት አከራዮች ህጋዊ ያልሆኑና የመሆሪያ ፈቃድ የሌላቸውን ተክራዮችንና ከተከራይ ጋራ
የሚኖሩትን ሰዎች በኢምግሬሽን ስታቱሳቸው ማስወጣት ይችላሉ። ተከራዩ የመከራየት
መብት ከሌለው፤ አከራዩ ተከራዩን ለማስወጣት የፍርድ ቤት ድብዳቤ አያስፈልገውም፤
ለተከራዩ የመለቀቂያ ደብዳቤ ከ28 ቀናቶች በፊት ለተከራይ መስጠጥ በቂ ነው። ተከራዩ
ግን የመኖሪያ ፈቃድ ካላቸው አከራዩ ከፍርድ ቤት መልቀቂያ ደብዳቤ ማቅረብ አለበት።

የመከራየት መብት አለኝ?
ቤት መከራየት የሚከለከልባቸው መስፈርቶች:

• በዪኬ ለመግባትና ለመኖር ህጋዊ ፈቃድ ከለሎት
• በጉዳይዎ ላይ ገና ውሳኔ ያላገኙ ጥገኝነት ጠያቂ ነዎት ለመከራየት
የተወሰነ ጊዜ ገደብ አለዎት
ቤት መከራየት የሚያስችሉ መስፈርቶች

• የብርቲሽ ዜጋ መሆን
• የስዊስ ዜጋ ውይንም የአውሮፓ ኢኮኖሚ አካባቢ (ኢኢኤ) ዜጋ መሆን
• በዩኬ ውስጥ ለመኖር ቋሚ መብት ይኑርዎት ፣ ለምሳሌ በዩኬ ውስጥ
ለመኖር የማያቋርጥ ፈቃድ (ዒልር) አላቸው
• ለተወሰነ ጊዜ በዩኬ ለመሰራት ወይም ለመቆየት የሚስችል ማስረጃ
ካልዎት፡ አክራዩ የሚያቀርቡትን ማስረጃዎች ከመረመረ በኃላ በየ12
ወር ወይም በየጊዜው ህጋዊነቶን ማረጋገጥ ይችላል

ሰነዶቼ የሐገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ጋር ቢሆንስ?
የኢምግረሽን ሰንዶጭ በሐገር ውስጥ ጉዳይ ጋር ከሆኑ፤ አከራዩ የሐገር ውስጥ ጉዳይን ድህረገጽ
በመጠቀም የሚፈልገውን ሰንድ ማመላከት ይችላል።
https://eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcs-application.ofml.

ከደንቦቹ የተለዩ ነገሮች አሉ?
የቤት መከራየት የሚያስችሉ መብቶች ሳይኖራችሁ ነገር ግን ይህንን የይግባኝ ጥያቄን ለ
ሃገር ወስጥ ጉዳይ (ሆም ኦፊስ) ማቅረብ ይቻላል። በተጨማሪም አገሪቱን በሰላም ለቀው
መውጣት ካልቻሉ ይህ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል።

ለተጨማሪ መረጃና ድጋፍ

JCWI (ጄሲደብልዩአይ)- ለደኅንነት ስደተኞች የጋራ ምክር ቤት
ሰነድ አልባ ለሆኑ ስደተኞች ነፃ እና ምስጢራዊ የሕግ ምክር
Https://www.jcwi.org.uk/right-to-rent-toolkit-for- tenants-andadvisors
020 7553 7470
10 ኤም አና 1 ፒም
ሰኞ፣ ማክሰኞና ሐሙስ

ማህበራ
አገልግሎት

ማህበራዊ አገልግሎት
ምን አዲስ ነገር አለ?
በ2016 አንዳንድ ለውጦች በሕጉ ላይ ተደርገዋል ነገር ግን የአገር
ውስጥ ጉዳይ ጽ/ቤት እነዚህ ለውጦች እንዴት እንደሚሰሩ እና
መቼ እንደሚከሰቱ አልገለጸም ፡፡ ለአሁን፣ ይህ ማለት በተግባር
ምንም የተለወጠ ነገር የለም ማለት ነው፡፡
አንድ ለየት ያለ ሁኔታ በተለይም ለንደን ውስጥ በአሁኑ ጊዜ
ብዙ የአከባቢ ባለሥልጣናት በቢሮዎቻቸውና ማህበራዊ
አገልግሎት ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ የስደተኞች መኮንኖች
መኖራቸው ነው ፡፡ እነዚህ የመሰሉት ቢሮዎች ውስጥ ለድጋፍ
ጥየቃ ሲሄዱ፤ ከ ስደተኛ መኮንኖች ጋራ እንድትገናኙ
ሊጠይቁዎት ይችላሉ፡፡ ከአካባቢው ባለስልጣን የስደተኞች
ማስፈጸሚያ መኮንን ጋር ለመገናኘት ፈቃደኛ ካልሆኑ ይህ
ከማመልከቻዎ ጋር ሊጎዳ ይችላል ፡፡
ከዚህ በታች ህጎች በወቅቱ እንዴት እንደሚሠሩ ይገልጻል ፡፡
”ኖ ሪኮርስ ቱ ፐብሊክ ፍንድ” (NRPF) “የህዝብ ገንዘብ
ማስተላለፊያ አይቻልም” - ማለት ምን ማለት ነው?
”ኖ ሪኮርስ ቱ ፐብሊክ ፍንድ” የሚባለው ሕግ በዩናይትድ
ኪንግደም ውስጥ ለሚኖሩ በብዙ ሺዎች ለሚቆጠሩ ስደተኞች
ላይየሚተገበር የኢሚግሬሽን እገዳ ሲሆን እንደ ዩኒቨርሳል
ክሬድትና የመሳሰሉ የበጎ አድራጎት ጥቅሞችን እና ድጋፎችን
እንዳያገኙ ያደርጋቸዋል ፡፡
ገደቡ የሚተገበረው ከአውሮፓ ኢኮኖሚ አካባቢ (EEA) ውጭ
ለሆኑና የሚከተሉትን መስፈሪያዎች ለሚያሞሉ ነው።

§ በዩኬ ውስጥ ለመቆየት ፈቃድ አስፈልጎቸው ግን የሌላቸው። ይህ
ሰነድ ያልያዙ ወይም ቪዛቸውከሚፈቅድላቸው ጊዜ በላይ በዩኬ
ውስጥ የቆዩ ን
§ በዩኬ የመቆየት ፈቃድ እያላቸው ግን የባዮሜትሪክ የመኖሪያ
ፈቃዳቸው ላይ (NRPF) ማህተን የተመታባቸው
§ በጥገና ሥራ ላይ ለመቆየት ፈቃድ ካሎት ፣ ይህም ማለት
ሲያመለክቱ አንድ ሰው ወጪዎን እና መኖሪያዎን ለመክፈል
ተስማምቷል ማለት ነው። እነሱ ስፖንሰር ተብለው ይጠራሉ ፡፡
§ የይግባኝ ማመልከቻ ውጤት በመጠባበቂያ ላይ ያሉ ሰዎች
ለሕዝብ ገንዘብ ምንም ድጋፍ ለሌላቸው ቤተሰቦች ዕርዳታ መቼ ይደረጋል?
ሕጉ የአከባቢ ምክር ቤቶች በአካባቢያቸው ‘የተቸገሩ ሕፃናትን’ ደህንነት መጠበቅ
አለባቸው ፡፡ ልጅዎ በእርግጠኝነት ከነዚ በታች በተጠቀሱስት ሁኔታዎች ውስጥ ካለ
ደህንነት ካለ
§ ቤተሰቦ በቤት አጥነት ወይም የመኖሪያ ቤት ከሌለው ወይም
§ ቤተሰቦ መሰረታዊ ፍላጎቶችን (ለምሳሌ ለምግብ ወይም ለልብስ)
ለማሟላት ቤተሰብ በቂ ገንዘብ ከሌለው
የአካባቢዎ ምክር ቤት ማህበራዊ ድርጅት ለቤተሰብዎ የመኖርያ እና
ወይም የገንዘብ ድጋፍ የማድረግ ግዴታ ሊኖረው ይችላል።

የአካባቢው ባለሥልጣናት ወደ ሀገርዎ እንዲመለሱ መምከር አይችሉም
በተለይ ደግሞ ለመመለስ የሕግ ወይም የተግባር እንቅፋት ከአለ ወይም
ቤተሰብዎ ከሐገር ውስጥ ጉዳይ ወስኔ እየተጠባበቀ ከሆነ። ከተቻለ
ማመልከቻ ከማቅረብዎ በፊት የሕግ ምክርና እገዛ መጠየቅ ይመከራል።
ለሕዝብ ገንዘብ ማካካሻ ለሌላቸው ግለሰቦች እርዳታ መቼ ይደረጋል?

ቤት አልባ እና ድሃ ከሆኑ እና:●

አካል ጉዳተኞች ፣ አዛውንቶች ወይም በስቃይ ውስጥ ካሉ

●

ቤተሰቦ መሰረታዊ ፍላጎቶችን (ለምሳሌ ለምግብ ወይም ለልብስ)
ለማሟላት ቤተሰብ በቂ ገንዘብ ከሌለው

ከአካባቢዎ ምክር ቤት ውስን የመኖሪያ ቤት እና የገንዘብ ድጋፍ እገዛን
ማግኘት ይችሉ ይሆናል። በዚህ ላይ ያለው ሕግ የተወሳሰበ ስለሆነ ከቻሉ
ማመልከቻ ከማቅረብዎ በፊት የሕግ ምክርና እገዛ መጠየቅ ይኖርብዎታል።

ለተጨማሪ መረጃና ድጋፍ
የመኖሪያ ቤቶች መብቶች ፡
www.housing-rights.info
ፕሮጀክት 17
0796 509 044

https://www.project17.org.uk/resources/guideto- accessing-support/guidance-on-section17- support/

የቃላት መፍቻ
ጥገኝነት ፈላጊ፡ ጥገኝነት ጠያቂ እንግሊዝ ውስጥ በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ሁኔታ ጋር በተገናኘ

እ.ኤ.አ. በ 1951 ጥገኝነት ስምምነት ምክኛት ጥገኝነት የጠየቀ ሰው ነው፣ ስደት በመፍራት ምክንያት ፡፡
ማፈናቀል፡ ማባረር የአንድ ሰው ወይም የቡድን ሰዎች ከአንድ ቦታ ወይም ሀገር መባረር ነው ፡፡
EEA ብሔራዊ፡ በኢሚግሬሽን (በአውሮፓ ኢኮኖሚ አካባቢ) ደንብ 2006 መሠረት፣ የ EEA ዜግነት

ከሆኑ ወደ እንግሊዝ ሲሰደዱ እና ሲኖሩ ከበርካታ ፈጣን መብቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ ፡፡
አቤት ውስጥ የሚገኝ የስራ ቦታ፡ የአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ለስደተኞች ፣ ለደህንነት እና ለህግና ስርዓት

ሃላፊነት ያለው የእንግሊዝ የግርማዊቷ መንግስት የሚኒስትር ክፍል ነው ፡፡
ስደተኛ፡ ከመድረሻው ሀገር እይታ ፣ አንድ ሰው ከዜግነቱ ወይም ከተለመደው የመኖሪያ ስፍራው ውጭ

ወደ ሌላ ሀገር የሚዛወር ሰው ፣ ስለሆነም የመድረሻ አገሩ ውጤታማ በሆነ መልኩ የእርሱ አዲስ
መደበኛው መኖሪያ ይሆናል ፡፡
ለማቆየት ያልተወሰነ ፈቃድ፡ በዩናይትድ ኪንግደም (ዩኬ) ውስጥ የመኖር መብት ለሌለው ሰው የተሰጠ

የስደተኝነት ሁኔታ ፣ ግን በእንግሊዝ ወይም በእሷ ቆይታ ላይ ምንም የጊዜ ገደብ ሳይኖር ወደ እንግሊዝ
የተቀበለው እና ሥራ ለመቀበል ወይም ለማጥናት ነፃ ነው .
ሕገወጥ ስደት፡ ወደ የትውልድ ሀገር መጓጓዣ ወይም መድረሻ ከሚገቡ ሕጎች ፣ ደንቦች ወይም ዓለም

አቀፍ ስምምነቶች ውጭ የሚከናወኑ የሰዎች እንቅስቃሴ ፡፡
ለመግባት ፍቃድ፡ በአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ለመግባት ለተፈቀደለት ሰው

የቴክኒክ ቃል ፡፡
ስደተኛ፡ አንድ ሰው ለመስራት ወይም ለማጥናት ወይም ከቤተሰብ ጋር ለመቀላቀል በምርጫ ወደዚህ

አገር የመጣ ሰው (በተለምዶ የትዳር ጓደኛ ቪዛ)
ስደተኛ፡ እንግሊዝ ጥገኝነት የሰጠች አንድ ሰው (እ.ኤ.አ. በ 1951 ስምምነት መሠረት) እና ስለዚህ ወደ

ትውልድ አገራቸው ቢመለሱ ይህ የጥቃት ወይም የስደት አደጋ የሚደርስበት ሰው መሆኑን ተገንዝቧል
፡፡
ሰነድ-አልባ፡ አጠቃላይ ቃል አንድ ሰው ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ለመግባት ወይም ለመልቀቅ ፈቃድ

የሌለውበትን ሁኔታ ለመግለጽ።
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