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 ዌልስ የመጣኸው ያለ 
ቤተሰብ ከሆነና ዕድሜ ከ 
18 በታች  ከሆነ በጥበቃ  
ስለመኖር መረጃ

ቅድሚያ ለሕጻናት 1  
ያለተከታይ ጥገኝነት ለሚጠይቁ 
ጥበቃ የሚየስፈልጋቸው ሕፃናት 
መመሪያ

ይህ መመሪያ  
አንተን ለመርዳት 
ከተዘጋጁት ሶስት 

መመሪያዎች አንዱ 
ነው ። ሦስቱንም 
ማንበብ አለብህ።



ለሕፃናት ቅድሚያ  ያለተከታይ ጥገኝነት ለሚጠይቁ ጥበቃ የሚየስፈልጋቸው ሕፃናት መመሪያ
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ጥበቃ ሲደረግልኝ የኔ መብት

 ▼  
በዌልስ  ያሉ ሕፃናት ሁሉ በተባበሩት መንግሥታት የሕፃናት 

መብት ድንጋጌ መሠረት መብት አላቸው ፣ በአከባቢው 

አሰተዳደር (በዌልስ   ለምትኖርበት አከባቢ ጥበቃ 

የማያደርግ ) ጥበቃ የሚደረግልህ ከሆነ ይህ አንተንም 

ይመለከታል ።

 ► አንተን በሚመለከት በጎልማሶች የሚሰጥ ውሳኔ ባንተ 

ፍላጎት ለይ የተመሰረተ መሆን አለበት ፣

 ► ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ሀሳብህ ተደምጦ ግምት  

ውስጥ ሊገባ ይገባል ፣

 ► ቋንቋህ፣ ባህልህና እምነትህ ሊከበር ይገባል፣

 ► ከጎጂ ነገሮች ልትጠብቅ ይገባል ።

ባንተ ፍላጎት ላይ  የተመሠረተ ውሳኔ ማለት አስፈላጊ 

የሆኑ ነገሮችንና ያንተን ሀሳብ ግምት ውሰጥ አስገብቶ 

በጎልማሶች የሚወሰን ውሳኔ ማለት ነው ። ሁልጊዜ አንተ 

የምትፈልገው ላይሆን  ይችላል ።

ዕድሜህ ከ18 በታች ከሆነና ያለ ቤተሰብ 
ዌልስ ለመኖር ከመጣህ የአከባቢው 
አስተዳደር - ከውንስል ተብሎ 
የሚታወቅ ጥበቃ  ያደርግልሃል።

በጥበቃ መኖር ማለት ምን ማለት 
ነው ?

 ▼
ዕድሜህ ከ18 በታች ከሆኔና  የአከባቢው አስተዳደር 

የምትኖርበት ቦታ የሚያመቻችልህ ሲሆን በጥበቃ መኖር 

ማለት ነው ።

በጥበቃ መኖር ስትጀምር የአከባቢው አሰተዳደር 

የምትኖርበትን ቦታ አመቻችቶ የምንከባከብህና 

ደህንነትህ መጠበቁን የሚያረጋግጥ ማህበራዊ  ሠራተኛ 

ይመድብልሀል፣ የአከባቢው አስተዳደር ፦

 ► የምትመገብውና የምትለብሰው ማግኘትህን ማረጋገጥ 

አለበት ፣

 ►  ለጤናህ፣ ለትምህርትና ለእንክብካቤ የሚያስፈጉህ 

ሌሎች  ነገሮችን  ያጣራሉ ፣

ዕድሜህ ከ 18 በታች ከሆነ በማንኛውም ቤተሰባዊ  ክትትል 

የሚያደርግልህ አንድ ውሳኔ መኖር አለበት ፣ ነገር ግን 

ስለአንተ በሚሰጥ ውሳኔ  ሁሉ መሳተፍ አለብህ ።

ዕድሜህ 18 እስከሞላ ጥበቃ ይደረጋልሀል፣ በእንግሊዝ 

እንድትቆይ ከተፈቀደልህና ለ13 ሳምንታት ጥበቃ 

ሰደረግልህ ከቆየህ 18 ዓመት በላይ ብትሆንም እርዳታ  

ማግኘት ትችል ይሆናል ።
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የምትኖርበት ቦታ 

 ▼
ከአንድ ቤተሰብ ጋር እንደ ቤተሰብ ከኣሳዳጊ ጋር ወይም  

ከሌሎች ሕፃናት ጋር መኖር ትችላለህ ። ዕድሜህ 16 ውይም  

17 ከሆነ በራስህ የተሻለ የምትኖርበት ቦታ ይሰጥሃል።

 ► የምትኖርበት ለደህንነትህ ምቹ  መሆን አለበት 

 ► በምትኖርበት ቤት ውሰጥ የሁሉንም ደህንነት 

ለመጠበቅ  የቤቱን ሕግጋት ማክበርና መጠበቅ 

ይገባሃል ።

ያንተ እንክብካቤና ድጋፍ ዕቅድ 

 ▼
የአከባቢው ባለሥልጣን  በሚሰጠው  አግልግሎት የአንተን 

የእንክብካቤና ድጋፍ ያካተተ ነው ፣ ይህም የሚያካትተው ፦

 ► ለአንተ የጥገኝነት ጥያቄ የሚያስፈልገው ድጋፍ  

ወይም ሌሎች የስደተኛ ጉዳዮች ፣

 ► ትምህርትህን እንዴት መቀጠልና ማሳደግ 

እንደምንችል ዝርዘር ሁኔታ ፣

 ► ዶክተር ፣ የጥርስ ሐኪም ወይንም የጤና ባለሙያ 

የሚሹ የጤና  ጉዳዮች ፣

 ► ከማንነትህና ባህልህ አንፃር ማድረግ የምትፈልገው 

ግንኙነት 

 ► ምን ውጤት  እንደምትፈልግ 

 ► ጎልማሳ ለመሆን ከሚደረገው ጉዞ አንፀር ራስሃ ችለህ 

ለመኖር ክህሎት ለማዳበር የሚያስፈልግህ እርዳታ

 ► ፍላጎትህ መሟላቱን የሚከታተል  ማን እንደሆነና 

ለዝህም ማን እንደሚከተለው 

እንደ ጎልማሳ ለመኖር አንዳንድ 
ነገሮች 

 ▼
18 ዓመት ሳይሞላህ በፊት ለ13 ሳምንት ጥበቃ ሲደረግልህ 

ከቆየህ የአከባቢው አስተዳደር የሚሰጥህን ድጋፍ ከፈለግክ  

ሊቀጥል ይችላል ፣

የማህበራዊ ሠራተኛህ ለዝህ ዝግጀት ሊረዱህ ይችላሉ፣18 

ዓመት ከሞላህ በዃላ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ካልሆንክ 

ወይም ካልፈለግክ አንዳንደድ ድጋፎችን ማግኘት  ትችላለህ 

፣ ይህ ግን በእንግሊዝ ሀገር ለመቆየት ባለህ መብት ላይ 

ይመሠረታል ።

ድምፅህ እንዲሰማልህ

 ▼
በድጋፍ አገልግሎት ባለህበት ወቅት ድምፅህን 

የምታሰማበት የመብት አገልግሎት  መኖሩ ሊነገርህ ይገባል 

፣ይህ ነፃ የሆነ አገልግሎት በባለሙያ እየታገዘ ችግርህን 

እንድታብራራ በማድረግ ይወክልሀል።

 ► በድጋፍ አገልገሎት  ውሰጥ  እያለህ ይህ አገልግሎት 

ምንጊዜም  ማግኘት አለብህ

 ► ድምፅ የማሰማት አገልግሎት በማንኛውም ችግርና 

ዓላማ ድምፅህን አንድታሰማ ይረዳሃል።

ነገሮች በአግባቡ ካልሄዱ

 ▼
በሚሰጥህ ድጋፍ የማትስማማ ከሆነ ወይም ነገሮች 

በአግባቡ ካልኸዱልህ ቅሬታ ማቅረብ  ትችላለህ ፣ ድምፅ 

የማሰማት አገልግሎት ለዝህ ሊረዳህ ይችላል ።

 ► ማንኛውም ድርጀት ቅሬታ ማሰሚያ ሥርዓት አለዉ፣ 

የማህበራዊ ሠራተኛህን ብትጠይቅ ይነግሩሃል ፣

 ► የአከባቢው አስተዳደር /ባለሥልጣን ቅሬታህን 

በአግባቡ ከላስተናገደ ለአካባቢው ሰበር ሰሚ  አካል 

ማመልከት ትችላለህ ፤ ስለዚህ ጉዳይ የማህበራዊ 

ሠራተኛህን ጠይቅ ይነግሩሃል።
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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

የዌልስ ፖሊስ የሚረዳህ መሆኑን አስታውስ ፣መጥራት አትርሳ፣ አስቸኳይ ከሆነ 

999 ደውል፣አለበለዚያ 101 ደውለህማናገር ትችላለህ 

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


