ቀዳምነት ንቆልዓ
መምርሒ ምልክታ ብዘይመሰነይታ
ንዝመጽኡ ቆልዑ ሓተትቲ ዑቕባ
ኣብ ዌልስ ዝጸንሕሉ ኩነታት

ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካ
ብዘይ ስድራቤትካ ኣብ ዌልስ
ንምጽናሕን ብከመይ ዑቕባ ከም
እትሓትት ዘገልግል ሓበሬታ

እዚ ሓደ ካብቶም
ሰለስተ ክሕግዙኻ
ዝተነድፉ መምርሕታት
ኢዩ። ነዞም ሰለስተ
መምርሕታት ከተንብቦም
ኣለካ።
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ዌልስ ኣካል ዩናይትድ ኪንግዶም ኢያ። ኣብ
ዌልስ ናይ ምጽናሕ መሰልካ ብመሰረት ስርዓተ ሕጊ ስደተኛታት ዓዲ እንግሊዝ ይውሰን።
ኣብ እዋን መስርሕ ዕድመ
መርመራ ስደተኛታት ዘለኒ
ወይ ዝግባኣኒ መሰላት

▼▼

ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካ፡ ንስኻ ‘ከም ቆልዓ’
ትትሓዝ፡ ከምኡ ድማ እዚ ብመሰረት ስምምዕ
ሕቡራት ሃገራት መሰል ህጻናት (UNCRC)
ኢዩ። እዚ ማለት ከኣ፡
►► ብዛዕባኻ ብዓበይቲ ዝውሰድ ውሳኔታት፡
ኩሉ ግዜ ‘ኣብ ናትካ ጽቡቕ ድሌታት’
ዝተሞርኮሰ ይኸውን።
►► ውሳኔታት ክግበር ከሎ፡ ናትካ ርእይቶታት
ክስማዕን ቆላሕታ ወይ ግምት ክግበረሉን
ይግባእ።
►► ቋንቋኻ፡ ባህልኻን ሃይማኖትካን ክኽበረልካ
ይግባእ።
►► ካብ ሓደጋ ነጻ ዝኾነ ኣብ ውሑስ ኩነታት
ክትቅመጥ ይግብኣካ።
►► ክትትሓዝ ወይ ክትቅየድ ኣይግብኣካን።
ናይ ኢሚግረሽን ሰራሕተኛታት ወይ እቲ
ብካውንስል ዝፍለጥ ከባብያዊ ምምሕዳር፡ ዕድመኻ
ካብ 17 ዓመት ንላዕሊ ይኸውን ኢዩ ኢሎም
እንተገሚቶም፡ ናይ “ዕድመ መርመራ” ወይ
ገምጋም ክግበረልካ ይኽእል ኢዩ።
እቲ ‘ኣብ ናትካ ጽቡቕ ድሌታት’ ዝሙርኮስ
ብዓበይቲ ዝውሰን ውሳኔ ንኩሎም ተዛመድቲ
ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኢዩ። እዚ ድማ ነቶም
ንስኻ እተቕርቦም ርእይቶታት እውን ዘጠቃልል
ኢዩ። እዚ ውሳኔ’ዚ ግን ምናልባት ኩሉ ግዜ ንስኻ
እትደልዮ ክኸውን ኣይክእልን።

ኣብ ሃገረ እንግሊዝ (ዩናይትድ ኪንግደም) ንምጽናሕ
ዝግበር ምልክታ

▼▼

ኣብ ዩኬ ዕቕባ ክትሓትት እትኽእለሉ ምኽንያት፡ ሃገርካ ብምኽንያት ብርትዓዊ ኣገባብ
ዘይምትሓዝካ ወይ ብምኽንያት ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ ወይ እምነትካ፡ ዜግነትካ፡ ኣብ
ሓደ ፍሉይ ማሕበራዊ ጉጅለ ኣባል ብምዃንካ ወይ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ብምሓዝካ
ብግፍዒ ክትትሓዝ ከለኻ (ወይ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ምኽንያታት ሓደ
ብዘይግቡእ ኣተሓሕዛ ወይ ግፍዒ ከይወርደካ ትፈርሕ እንተኾካ)
►► ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምእታውካ ብዝቐልጠፈ ዕቕባ ንምሕታት
ከተመልክት ኣለካ። እዚ ንምፍጻም ምስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ (ዩናይትድ
ኪንግደም) ክፍሊ ቪዛን ጉዳይ ስደተኛታትን (UKVI)፡ ኣገልግሎት ጉዳይ
ስደተኛታት ዓዲ እንግሊዝ ቆጸራ ምሓዝ ከድልየካ ኢዩ። እዚ ንምግባር –
ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ ማለት ሶሻል ወርከር ክሕግዘካ ይኽእል ኢዩ።
►► ናይ ዑቕባ ሕቶ ከተቕርብ ከለኻ ዝተሓጋገዘካ ሕጋዊ ምኽሪ ከድልየካ እዩ።
እቲ (ኣብ ዌልስ ኣብቲ እትነብረሉ ከባቢ ዝከናኸነካ ማሕበር) እትነብረሉ
ከባብያዊ ምምሕዳር ነዚ ሓገዝ’ዚ ከምትረክብ ከረጋግጸልካ ይግባእ።
►► -እንተ ኣድልዩካ ናይ ቃል ወይ ናይ ጽሑፍ ተርጓማይ ክግበረልካ ኢዩ፡ እዚ
ድማ ኣብ ዝኾነ እትሳተፎ ጉዳያት ወይ ቃለ መጠይቃት እንታይ የጋጥም
ወይ ይብሃል ከምዘሎ ከም ዝተረድኣካ ንምርግጋጽ ኢዩ።
►► እቲ ዘቕረብካዮ ናይ ዑቕባ ሕቶ ምልክታኻ እንተ ተዓዊቱ፡ ናይ ስደተኛ ናይ
መንበሪ መዓርግ ክወሃበካ ኢዩ፡ እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እናነበርካ ዘጽንሕ
ኢዩ። ድሕሪ 5 ዓመታት፡ እዚ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ኢዩ። ብድሕሪ’ዚ
ንስኻ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዘይተወሰነ ግዜ ንምንባር ዘጽንሕ ከተመልክት
ትኽእል ኢኻ።
►► እቲ ዘቕረብካዮ ናይ ዑቕባ ሕቶ ምልክታኻ እንተ ዘይተዓዊቱ፡ ምናልባት
መሰል ሰብኣዊ ሓለዋ ክወሃበካ ይኽእል ይኸውን። መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ
ዓዲ እንግሊዝ ክሳብ 5 ዓመታት ክትጸንሕ ትኽእል። ብድሕሪ’ዚ ኣብ
ዩናይትድ ኪንግደም ንዘይተወሰነ ግዜ ከጽንሓካ ዘኽእል ኩነታት ንምርካብ
ከተመልክት ትኽእል።
►► ንስኻ ዑቕባ ወይ መሰል ሰብኣዊ ሓለዋ እንተዘይረኺብካ ከምኡ ድማ ናይቲ
s.67 ዝፍለጥ ናይ ምጽናሕ መሰል እንተዘይረኺብካ፡ ናይቶም ብዘይመሰነይታ
መጺኦም ዑቕባ ዝሓተቱ (UASC) ዝረኽብዎ ናይ ምጽናሕ መሰል ክወሃበካ
ኢዩ። ነዚ መሰል’ዚ ምስ ረኸብካ መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ ዌልስ/ኣብ ዩኬ

ቀዳምነት ንቆልዓ
መምርሒ ምልክታ ብዘይመሰነይታ ንዝመጽኡ ቆልዑ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ዌልስ ዝጸንሕሉ ኩነታት
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ን30 ኣዋርሕ ወይ ክሳብ 17.5 ዕድመ ክሳብ እትመልእ
ክትጸንሕ ትኽእል። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብዚ ዝተጠቅሰ
እዋን ንላዕሊ ክትጸንሕ ድሌት እንተለካ ክናዋሓልካ
ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
►► ኣብ ገለ ኩነታት፡ ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ሕጊ ስደተኛታት
ክፍሊ 67 ናብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ
እንተመጺእካ እሞ ናይ ዑቕባ መሰል እንተዘይተዋህበካ፡
ኣብ ትሕቲ እቲ ሕጊ ክፍሊ s.67 ናይ ምጽናሕ መሰል
ኣለካ፡ እዚ ማለት ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ን5 ዓመታት
ክትጽንሕ ዘኽእለካ ኮይኑ፡ ካብ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ
ገንዘባዊ ሓገዝ እናረኸብካ ኣብታ ሃገር ህዝባዊ ኣገልግሎት
ክትጥቀም መሰል ይህልወካ። ድሕሪ 5 ዓመታት ድማ ኣብ
ዓዲ እንግሊዝ ንዘይተወሰነ ግዜ ከጽንሓካ ዘኽእል ምልክታ
ከተቕርብ ትኽእል።
በቲ ንምልክታኻ ዝወሃበካ ውሳኔ እንተ ዘይዓጊብካ ወይ እንተ
ዘይተሰማሚዕካሉ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ እዋን’ዚ
ንናይ ስደተኛ መዓርግ ንምርካብ ዘድልየካ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ
ምኽሪ ወጻኢታቱ ንምሽፋን ዘኽእለካ ሕጋዊ ደገፍ ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክጸንሕ እንተዘይክኢለ

▼▼

መስርሕ ምልክታን ምሕታት ዑቕባ ቅሩብ ግዜ ክወስድ ይኽእል
ኢዩ፡ ምናልባት እውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክትጸንሕ ዘይክፍቀደካ
ይኽእል ኢዩ። ከምዚ እንተደኣ ኣጋጢሙ፡ ናብ ዓድኻ ብሰላም
ንኽትምለስ ምምዕርራያት ክግበረልካ ኢዩ።

ነዊሕ ከጽንሓካ ዘኽእል ምልክታ

▼▼

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዘይተወሰነ ግዜ ከጽንሕ ዘኽእል ምልክታ
ከተቕርብ እንተደሊኻ” ወይ ከኣ ናይቶም ብዘይመሰነይታ
ንዝመጽኡ ቆልዑ ሓተቲ ዑቕባ ናይ ምጽናሕ ሕቶ ክናወሓልካ
ትደሊ እንተኾንካ ግዜ ከይሓለፈ ከተመልክት ኣለካ።

ስድራ ቤተይ

▼▼

►► ዋላ እኳ ናይ ስደተኛ መዓርግ ተዋሂቡካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ
ክትጸንሕ ትኽእል እንተኾንካ፡ ኣሕዋትካ ወይ ወለድኻ
ንኽጽምበሩኻ ምልክታ ከተቕርብ ኣይትኽእልን ኢኻ።
►► ንስኻ ናብ ዌልስ እንተመጺእካ ወይ እንተኣቲኻ ወለድኻ
ግን ኣብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ እንተለዉ፡ ሰብ መዚ ንናትካ
ጽቡቕ ድልየት ኣብታ ካልእ ሃገር ምስ ስድራቤትካ
ክትጽምበር ወይ ክትራኸብ ክውስኑልካ ይኽእሉ ኢዮም።
►► ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣባላት ስድራቤትካ ክትራኸብ ወይ
ክትጽንበር እንተመጺእካ፡ ሕጂ’ውን ናይ ስደተኛ መዓርግካ
ከተማዓራሪ ይግብኣካ ኢዩ።

ገምጋም ወይ ናይ ዕድመ መርመራ

▼▼

ሰብ መዚ ካብቲ ንስኻ ዝሃብካዮ፡ ዝበልካዮ ወይ ዘመዝገብካዮ
ዕድመ ትዓቢ (ወይ ትንእስ) ኢኻ ኢሎም ዝኣምኑ እንተኾይኖም
ናይ ዕድመ ገምጋም ወይ መርመራ ዕድመ ክግበረልካ ይኽእል
ኢዩ።
ኣብዚ መስርሕ ብዙሕ ሕቶታት ክትሕተት ኢኻ – ገለ ካብዞም
ሕቶታት ኣዝዮም ውልቃዊ ክኾኑ ዝኽእሉ ኮይኖም ዕድመኻ
ንምግምጋም ዝሕግዙ ዝፍትኑን ንብዙሕ ነገራት ዝሽፍኑ ክኾኑ
ኢዮም። ኣብዚ መስርሕ’ዚ መሰልካ ከምዝተኸብረ ንምርግጋጽ
ንስኻ እትኣምኖ ሓደ ዓብዪ ሰብ ክትማላእ ትኽእል ኢኻ።
ከምኡ’ውን ብተወሳኺ ንስኻ መን ምኻንካን ንዕድመኻ
ዝምልከት ገለ ሰነዳት እንተለካ ክትሕተት ኢኻ።
ብዛዕባ ዕድመኻ ዝምልከት ዝኾነ ውሳኔ ክሳብ ዝውሰን ከም ህጻን
ወይ ቆልዓ ኣተኣላልያ ክግበረልካ ኢዩ።
►► እቲ ውሳኔ ንስኻ ትሕቲ 18 ዓመት ምዃንካ ዝድግፍ
እንተኾይኑ ከም ህጻን ወይ ቆልዓ ምሓዝካ ክቕጽል ኢዩ።
►► እቲ ውሳኔ ንስኻ ወዲ 18 ዓመት ወይ ንላዕሊ ምዃንካ
ዘመልክት እንተኾይኑ ከም ዓብዪ ወይ እኹል ሰብ
ክትትሓዝ ኢኻ።

ቀዳምነት ንቆልዓ
መምርሒ ምልክታ ብዘይመሰነይታ ንዝመጽኡ ቆልዑ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ዌልስ ዝጸንሕሉ ኩነታት

Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

ክሕግዛኻ ዝኽእላ ማሕበራት፡

▼▼

ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ወይ ሶሻል ወርከር ከምኡ ድማ ናትካ ኣላዪ
ወይ ሞግዚት (ሓደ እንተ ኣለካ))
ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ዌልስ
welshrefugeecouncil.org.uk
029 20489 800
TGP Cymru
www.trosgynnal.org.uk
029 2039 6974
ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥብቅና መንእሰያት
www.nyas.net/services/our-services-in-wales
0808 808 1001
ጉጅለ ደገፍ ንውሑዳት መንእሰያት (EYST)
eyst.org.uk
01792 466980/1

ቤት ዑቕባ ከተማ ካርዲፍ
cardiff.cityofsanctuary.org
029 2048 2478
ቤት ዑቕባ ከተማ ስዋንሲ
swansea.cityofsanctuary.org
07496 172895
ኮምሽን ህጻናት ዌልስ
www.childcomwales.org.uk
0808 801 1000
ፍትሒ ንሓተቲ ዑቕባ
asylumjustice.org.uk
029 2049 9421

ኣብ ዌልስ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ኣብዚ ጉዳይካ ክሕግዘካ ከምዝኽእል ዘክር።
ንኽትውከሶም ወይ ክትረኽቦም ኣይትፍራሕ። ኣብ ናይ ሓደጋ እዋን ብቁጽሪ ስልኪ
999 ደውል። እንተዘይኮይኑ፡ ምስ ፖሊስ ንምዝርራብ ብቁጽሪ ስልኪ 101 ክትድውል
ትኽእል ኢኻ።

ኣብዚ ተኸታታሊ ካልኦት ቀንዲ ዝርዝራት፡

▼▼

►► ቀዳምነት ንህጻን – መምርሒ ወይ ሓበሬታ መሰልን ረብሓን ብዘይመሰነይታ
ዑቕባ ንዝሓቱ ህጻናት
►► ቀዳምነት ንህጻን – መምርሒ ወይ ሓበሬታ ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓቱ
ህጻናት ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ዝእለይሉ ወይ ዝተሓዝሉ ኩነታት
ብዛዕባ መሰል ህጻናትን እቲ ሕጊ ኣብ ዌልስ ንህጻናት ክጸልዎም ከምዝኽእል ኣብ
ናይ ዌልስ ማእከል ሕጊ ህጻናት ዌብሳይት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ
www.childrenslegalcentre.wales

ቀዳምነት ንቆልዓ
መምርሒ ምልክታ ብዘይመሰነይታ ንዝመጽኡ ቆልዑ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ዌልስ ዝጸንሕሉ ኩነታት

Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

