ሕፃናት ቅድሚያ
ያለተከታይ ጥገኝነት የሚጠይቁ
ሕፃናት መብትና አግባቦች
መመሪያ

ዕድሜህ ከ18 ዓመት በታች
ሆኖ ያለተከታይ ዌልስ
ከመጣህ ስለ መብትህና
አግባብነት መረጃ፤

ይህ መመሪያ
አንተን ለመርዳት
ከተዘጋጁት ሶስት
መመሪያዎች አንዱ
ነው ። ሦስቱንም
ማንበብ አለብህ።

Canolfan
Gyfreithiol
y Plant
Children’s
Legal
Centre

ያንተ መብቶች በዌልስ
በተባበሩት መንግሥታት ስለ
ሕፃናት መብቶች የተደነገገውን
ዌልስ ይቀበለዋል ፣ ይህ ማለት
አንተ ዌለስ ውስጥ እስካለህ
ተጠቀሚ ነህ ማለት ነዉ ።

▼▼

በዌልስ ውሰጥ እሰካለህ
ያለህ መብቶች የሚከተሉትን
ያጠቃልላል፥

▼▼

►► ሠላማዊ በሆነ አካባቢ መኖር
►► የትምህርት መብት
►► የሕክምና መብት
►► ከጎጂና መገለል የመጠበቅ መብት
►► የመጫወትና የመዝናናት መብት
►► የሐይማኖትና የባህል መብት
ራስህን እንድታስተዳድር አይጠበቅብህም ፣ ዕርዳታና ድጋፍ
እዝሁ አሌልህ።

በጥበቃ ስለ መኖር

▼▼

የሆነ ቦታ መኖር ትፈልጋለህ ?

▼▼

ማንኛውም ሕፃን እንዲያድግና እንዲጎለምስ የጎልማሳ

ዕድሜህ ከ18 በታች ከሆነ አንድ ቦታ እንድትኖር የአከባቢው

ድጋፍና ዕርዳታ እንደሚያስፈልግ ዌልስ ታምናለች፣

ባለሥልጣን ያመቻቻልሃል፣ ይህም፦

ከወላጆችህ ጋር ካልሆንክ የአከባቢው ባለሥልጣን
( ካውንስል ተብሎ ይታወቃል - ዌልስ ውስጥ አንተ
በምትኖርበት አከባቢ የሚያስተዳድር ድርጅት ) በማህበራዊ
ሠራተኛ (ሕፃናትና ጎልማሶች ሲፈልጉ ድጋፍና እርዳታ
ተቀጥሮ የሚሰጥ) አመካኝነት ይህንን ዕርዳታ እንድታገኝ
ያደርጋል ። ይህ በጥበቃ አገልግሎት መኖር ይባላል፣
ይህን እንድትረዳ ላንተ ተከራካሪ ምን እየተካሄደ እንደሆነና
እየተካኸደ ስላለው ነገር ሃሳብህን እንድትገልጽ ሊያስረዳህ
ይችላል ።
ሕፃናት ቅድሚያ የሚባለው የጽሑፍ ጥራዝ - ያለተከተይ

►► ‘በአሳዳጊ ክብካቤ ‘ - ከቤተሰብ ጋር የምትኖርበት ሁኔታ
ሆኖ ከሌሎች ሕፃናት ጋር ሊሆን ይችላል ፥
►► ‘ በሕፃናት መኖሪያ’ - ከጥቂት ሌሎች በጥበቃ
ከሚኖሩ ሕፃናት ጋር ፥
►► በተሻለ መልክ ራስህን ችለህ መኖር ከፈለግክ በፎቅ
ወይም ሌላ መኖሪያ ፥
ከአከባቢው ባለሥልጣን /አስተዳደር መኖሪያ ተሰጥቶህ
ከሆነ እነርሱ ‘ ጥበቃ’ ያደርጉልሃል። የትም ብትኖር
ከጎልማሳ ሰው እርዳታ ታገኛለህ እናም ደህንነት ይሰማህ።

ጥገኝነት የሚጠይቁ ሕፃናት መመሪያ ሰለዚህ ጉዳይ
በሰፊው ይገልጻል ።

ሕፃናት ቅድሚያ ያለተከታይ ጥገኝነት የሚጠይቁ ሕፃናት መብትና አግባቦች መመሪያ
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የሕክምና አገልግሎት በዌልስ

▼▼

በእንግሊዝና ዌልስ ስለመቆየት

▼▼

ከዌልስ ብሔራዊ የሕክምና አገልግሎት ነፃ የሕክምና

በዌልስ ለመቆየት የምትፈልግ ከሆነ በእንግሊዝ እንድትቆይ

አገልግሎት ታገኛለህ፣

ፈቃድ መጠየቅ አለብህ።

►► በአከባቢህ የአጠቃላይ ሕክምና ማዕከል ‘GP’ ወይም
የጥርስ ሕክምና መጠቀም ትችላለህ ፣
►► ለአስቸኳይ ሕክምና ሆስፒታል መጠቀም ትችላለህ ፣
(የጥርስ ሕክምና ጭምር )
►► ሐኪም ያዘዘልህን መድሃኒት ያለ ክፍያ ታገኛለህ።

►► ዌልስ ውሰጥ ለመቆየት ያለው ሕግ እንግሊዝ ውስጥ
ካለው ጋር አንድ ነው።
►► ጥገኝነት መጠየቅ ትችላለህ ፣ ጥያቄው ከተሳካልህ
የጥገኝነት መኖሪያ ደረጀ ይሰጥሃል ፣ አናም በእንግሊዝ
መቆየት ትችላለህ ( እንድሁም ዌልስ ዉስጥ ) ፣
►► የጥገኝነት ጥያቄህ ካልተሳካ የሰብዐዊ ጥበቃ ወይንም
ያለ ተከታይ ጥገኝነት የሚጠይቁ ሕፃናት ፈቃድ ወይም

ትምህርት በዌልስ

▼▼

ትምሀርት መቀጠል የምትፈልግ ከሆነ ይህን ማድረግ
ትችላለህ
►► ዕድሜህ 18 እስከሚሞላ ድረስ ትምህርት በነፃ
ማግኘት ትችላለህ፣

S.670 ፈቃድ ሊሰጥህ ይችላሌ።
►► ወላጆችህ ያሉበት ቦታና በአንተ ደህንነት ላይ
በመመርኮዝ የእንግሊዝ መንግሥት ከቤተሰብህ ጋር
እንድትኖሩ መወሰን ይችላል ።
ሕፃናት ቅድሚያ የመረጃ ጥራዝ - ያለ ተከታይ ጥገኝነት
የሚጠይቁ ሕፃናት መመሪያ ስለዚህ ጉዳይ

የበለጠ መረጃ

አለው ።

►► ዕድሜህ 16 እስከሚሞላ ድረስ ትምህርት ቤት፣ ወይም
ሌላ የትምህርት መስጫ ተቋም መሄድ አለብህ ፣
►► ዌልስ ውሰጥ ስትኖር የእንግሊዝኛና ዌልሽ ቋንቋ
አንድትማር ድጋፍ ይሰጠኻል፣

ዌልስ ውስጥ ሥራ ስለ መሥራት

▼▼

ዌልስ የመጣኸው ሥሪ ለመሥራት ፈልገህ ከሆነ ፈቃድ
(ቪዛ) ያስፈልግሃል ፤ የእንግሊዝ የስደተኞች ሕግ እጅግ
ጥብቅ ሰለ ሆነ የስደተኞች መኖሪያ ፈቃድ ካላገኘህ
መሥራት አትችልም ።

ሕፃናት ቅድሚያ ያለተከታይ ጥገኝነት የሚጠይቁ ሕፃናት መብትና አግባቦች መመሪያ
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ሊረዱህ የሚችሉ ድርጅቶች

▼▼

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

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

01792 466980/1

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

ሕፃናት ቅድሚያ ያለተከታይ ጥገኝነት የሚጠይቁ ሕፃናት መብትና አግባቦች መመሪያ
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