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እድሜህ ከ18 በታች  
ሆኖ በዌልስ  ጥገኝነት 
ለመጠየቅ የሚረዳ መረጃ ፣

ቅድሚያ ለሕጻናት 1  
በዌልስ ሀገር ለመቆየት ያለ 
ተከታይ ጥገኝነት ለሚጠይቁ 
ሕጻናት መመሪያ

ይህ መመሪያ  
አንተን ለመርዳት 
ከተዘጋጁት ሶስት 

መመሪያዎች አንዱ 
ነው ። ሦስቱንም 
ማንበብ አለብህ።



ቅድሚያ ለሕጻናት 1   በዌልስ ሀገር ለመቆየት ያለ ተከታይ ጥገኝነት ለሚጠይቁ ሕጻናት መመሪያ
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በጥገኝነትና በእድሜ 
ማረጋገጫ ሂደት ውስጥ 
የኔ መብት ፤

 ▼
እድሜህ ከ18 በታች ከሆነ ፡ ‘እንደ ሕፃን 

ትቆጠራለህ’። ይህም የሕፃናትን መብት 

በሚመለከት የተባበሩት መንግሥታት 

ባወጣው ሕግ ላይ የተመሠረተ ነው ፣ ይህ 

ማለት፦

 ► ሰለ አንተ በጎልማሶች የሚሰጥ ውሳኔ 

ሁልጊዜ ‘በአንተ ፍላጎት’ ለይ የተመሰረተ 

መሆን አለበት ፣

 ► ውሳኔ በሚሰጥበት ወቅት ሃሳብህ 

ተደምጦ ግምት ውስጥ ሊገባ  ይገባል ፣

 ► ቋንቋሀ ፣ባህልህና ሐይማኖትህ ሊከበር 

ይገባል ፣

 ► ከጎጂ ነገሮች ልትጠብቅ ይገባል ፣

 ► ልትታሰር አይገባም ፣

የጥገኝነት ሠራተኛ ወይም የአከባቢ 

ባለስልጣን -ካውንስል ተብሎም ይታወቃል ፣ 

እድሜህ ከ17 በለይ  ነው ብለው ካሰቡ የእድሜ 

ማረጋገጫ ግምገማ ሊያካኸዱ ይችላሉ ።

‘ባንተ ፍላጎት ላይ’ የተመሠረተ ውሳኔ ያንተን  

ሀሳብ ጨምሮ ማንኛውንም ጠቃሚ ሁኔታ 

ግምት ውሰጥ አሰገብቶ የሚወን ውሳኔ ነዉ ።

በእንግሊዝ ሀገር ለመቆየት ማመልከት 

 ▼
ሀገርህን የለቀከው   በዘርህ ምክንያት ፣ በእምነትህ ምክንያት፣ በብሔርህ 

ምክነያት ፣የአንድ ማህረሰብ  ቡድን አባል ስለሆንክ ወይም በፖለቲካ አመለካከት 

ምክንያት ያለአግባብ ስለተያዝክና ጭካኔ ደርሶብህ ከሆነ እንግሊዝ ሀገር 

ጥገኝነት መጠየቅ  ትችላለህ ።

 ► እንግሊዝ ለገር እንደ ደረስክ ወዲያውኑ  መጠየቅ ትችላለህ ፣ 

ከእንግሊዝ ሀገር የስደተኞችና ቪዛ መሥሪያ ቤት ጋ ቀጠሮ መያዝ 

ትችላለህ ፣ ይህ በእንግሊዝ ለስደተኞች አገልግåሎት የሚሰጥ ነው ፣ 

ይህንን በሚመለከት የማህበራዊ ሠራተኞች ሊረዱህ ይችላሉ ።

 ► ለዝህ የሚረዳህ የሕግ ባለሙያ ያስፈልገሀል፣ የአከባቢው ባለሥልጣን 

(ዌልስ ውስጥ ስትኖር  በምትኖርበት አካባቢ አንተን የሚንከባከብህ 

ድርጅት ) ይህን አገልግሎት ማግኘትህን ማረጋገጥ አለበት ።

 ► አስተርጓሚ የምትፈልግ ከሆነ ሊቀርብልህ ይገባል ፤ በማንኛውም 

ቃለመጠይቅ ጊዜና ምን እየተካኸደ እንድትረደና ሰዎችም ተረድተውህ 

እንደሆነ ለማረጋገጥ ፦

 ► የጥገኝነት ጥያቄ ከተሳካ የስደተኛ ደረጃ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጥሃል ፤ 

ይህ  ከ5  ዓመት በዃላ እንደገና ይታያል ፥ ከ5 ዓመት በዃላ በእንግሊዝ 

ሀገር ያልተገደበ የመኖሪያ ፈቃድ እንዲሰጥህ ማመልከት ትችላለህ ።

 ►  የጥገኝነት ጥያቄህ ካልተሳካ  ግን ‘የሰብዓዊ ጥበቃ ‘ ፈቃድ ሊሰጥህ 

ይችላል፤ ብዙውን ጊዜ እስከ 5 ዓመት በእንግሊዝ መቆየት ትችላለህ። 

ከዝህ በዃላ በእንግሊዝ ያልተገደበ የመኖሪያ ፈቃድ  እንዲሰጥህ 

መጠየቅ ትችላለህ።

 ► ጥገኝነት ወይም የሰብዓዊ ጥበቃ ፈቃድ ካልተሰጠህና የS.67 ፈቃድ 

ከሌለህ ያለ ተከታይ ጥገኝነት ለሚጠይቁ የሚሰጥ   ይሰጠኻል። 

አብዛኛውን ጊዜ ለ 30 ወር ወይም ዕድሜህ 17.5 እስኪሞላ በዌልስ/

እንግሊዝ ሀገር  መቆየት ትችላለህ ፤ ከዝህ  በላይ መቆየት ከፈለግህ 

ማመልከት ትችላለህ ።

ዌልስ የእንግሊዝ አካል  ናት። በዌልስ 
ለመቆየት ያለህ መብት በእንግሊዝ 
ጥገኝነት ሕግ ላይ የተመሰረተ ነዉ ።
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ቤተሰቤ

 ▼  
 ► ምንም አንኳ የጥገኝነት  መኖሪያ ፈቃድ ቢሰጥህም 

ወላጆችህም ሆኑ ወንድም/እህቶችህ እንዲመጡልህ 

ማመልከት አትችልም ።

 ► አንተ  ዌልስ ሀገር መጥተህ ወላጆችህ በአውሮፓ 

ህብረት አባል ሀገር  ካሉ የዝያ ሀገር ባለሥልጣናት ባንተ 

ፍላጎት ለይ ተመሥርተው እዝያ ሀገር አንዲመጢልህ 

መወሰን ይችላሉ፤ እዝህ እንግሊዝ ሀገረ የመጣኸው 

ከቤተሰብህ  አባል ጋር ለመኖር  ከሆነ የጥገኝነትህን 

ሁኔታ መመርመር ያስፈልግሃል ።

የዕድሜ ግምገማ 

 ▼
ባለሥልጣናት ያንተ ዕድሜ አንተ ከምትናገረው በላይ ( 

በታች ) ነዉ  ብለው  ካሰቡ የዕድሜ  ግምገማ  ይካሄዳል ።

ብዙ ጥያቄዎች ልትጠየቅ  ትችላለህ -አንዳንዶቹ ዕድሜህን 

ለማረጋገጥ ስለግልህ ሊሆን ይችላሉ ፣ በዝህ ሂደት ውሰጥ 

መብትህ መከበሩን ለማረጋገጥ ጎልማሣ አብሮህ መያዝ 

ትችላለህ ። ማንነትህንና ዕድሜህን ለማረጋገጥ መረጃ 

ልትጠየቅ ትችላለህ ፣

የዕድሜ ግምገማ ውሳኔ እስከሚያገኝ ድረስ እንደ ሕፃን /

ታዳጊ ትቆጠራለህ፣

 ► ውሳኔው  ከ18 በታች መሆንህን ካረጋገጠ እንደ ታዳጊ/

ሕፃን ትታያለህ

 ► ውሳኔው 18 ወይንም ከዝያ በለይ ከሆነ እንደ  ጎልማሣ 

ትታያለህ።

 ► በአንዳንድ  ሁኔታዎች ወደ እንግሊዝ የመጣኸው 

ከአውሮ ህብረት ሀገሮች በስደተኞች አዋጅ s.67 ላይ 

ተመሥርቶ ከሆነና የመኖሪያ ፈቃድ ያልተሰጠህ ከሆነ 

የs.67 ፈቃድ ማግኘት ትችል ይሆናል ። ይህ ማለት ለ 

5 ዓመት በእንግሊዝ መኖር ትችላለህ ማለት ነዉ ። 

በዚህ ወቀት  የገንዘብ ዕርዳታም ታገኛለህ ፣ በሕዝባዊ 

አገልግሎቶች መጠቀም ትችላለህ ። ከ5 ዓመት በዃላ 

በእንግሊዝ ሀገረ ለመኖር ለላልተገደበ የመኖሪያ ፈቃድ 

መጠየቅ ትችላለህ ።

ሰለ አንተ  ማመልከቻ ላይ የተሰጠ ውሳኔ ላይ የማትስማማ 

ከሆነ ይግባኝ ማለት ትችላለህ ።

በእንግሊዝ  ሀገር መኖር 
ካልቻልኩስ

 ▼
የጥገኝነት ጥያቄ ማመልከቻ ጊዜ ይወሰዳል ፣ እናም 

በእንግሊዝ እንድትቆይ ላይፈቀድልህ ይችላል። ይህ ከሆነ 

ወደ ሀገርህ በሠላም እንድትመለስ ለማረጋገጥ ሁኔታዎች 

ይመቻቹልሀል፣

የቆይታ ጊዜን ለማራዘም  ማልከት

 ▼
ላልተወሰነ ጊዜ በእንግሊዝ ለመቆየት ማመልከት ከፈለግህ 

ወይም ያለተከታይ ጥገኝነት የሚጠይቁ ሕፃናት ቆይታ 

ለማራዘም ከፈለግህ ቀድሞ የተሰጠህ  ጊዜ ከማለቁ በፊት 

ማመልከት አለብህ ።
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Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

የዌልስ ፖሊስ የሚረዳህ መሆኑን አስታውስ ፣መጥራት አትርሳ፣ አስቸኳይ ከሆነ 

999 ደውል፣አለበለዚያ 101 ደውለህማናገር ትችላለህ 

ከዚህ መረጃ ጋር ተዛማጅ የሆኑ መረጃዎች :

 ▼
 ► ሕፃናት ቅድሚያ- ተከታይ የሌላቸው ጥገኝነት ጠያቂዎች ሕፃናት 

መብቶች አግባቦች መመሪየ፣

 ► ሕፃናት ቅድሚየ- ተከታይ የሌላቸው ጥገኝነት የሚጠይቁና ዌልሰ 

ለመቆየት ለሚያመለክቱ ሕፃናት መመሪያ፣

ስለ ሕፃናት መብቶችና ሕግ የበለጠ   መረጃ ለማግኘት የዌልስ ሕፃናት ሕግ  

ማዕከል ድህረገጽ www.childrenslegalcentre.wales  ጎብኝ

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  

phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales

ሊረዱህ የሚችሉ ድርጀቶች 

 ▼
ያንተ የማህበራዊ ሠራተኛና አሳዳጊ 

የዌልስ ስደተኞች ካውንሰል  

welshrefugeecouncil.org.uk 

029 20489 800

TGP Cymru  

www.trosgynnal.org.uk 

029 2039 6974

ብሄራዊ የወጣቶች ተከራካሪ ቡደን 

www.nyas.net/services/our-services-in-wales 

0808 808 1001

የብሔር ተኮር ወጣቶች ደጋፊ ቡደን 

eyst.org.uk 

01792 466980/1

የካርዲፍ ከተማ መጠጊያ   

cardiff.cityofsanctuary.org 

029 2048 2478

የስዋንሲ ከተማ መጠጊያ  

swansea.cityofsanctuary.org  

07496 172895

የዌልስ ሕፃናት ኮሚሽን  

www.childcomwales.org.uk 

0808 801 1000

ለጥገኞች ፍትህ 

asylumjustice.org.uk  

029 2049 9421


