ቀዳምነት ንቆልዓ
መምርሒ ወይ ሓበሬታ ነቶም ብዘይ
መሰነይታ ዑቕባ ዝሓቱ ቆልዑ
ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ ሓለዋ
ዝተሓዝሉ ኩነታት

ብዘይ መሰነይታ ስድራቤትካ ናብ
ዌልስ እንተመጺእካን ትሕቲ 18
ዓመት እንተኾንካን ብከመይ
ኣገባብ ትተሓዝ ወይ ክንክን
ይግበረልካ ዘገልግል ሓበሬታ

እዚ ሓደ ካብቶም
ሰለስተ ክሕግዙኻ
ዝተነድፉ መምርሕታት
ኢዩ። ነዞም ሰለስተ
መምርሕታት ከተንብቦም
ኣለካ።
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ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካን ናብ ዌልስ
ብዘይ መሰነይታ ስድራቤትካ እንተመጺእካን፡
በቲ ብካውንስል ዝብል ስም ዝፍለጥ ከባብያዊ
ምምሕዳር ክንክን ወይ ሓለዋ ይግበረልካ።
ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ወይ ክንክን
እንተኾይነ ዝረኽቦ መሰላት

▼▼

ኩሎም ህጻናት ኣብ ዌልስ ብመሰረት ስምምዕ ሕቡራት ሃገራትን
(UNCRC) ኣብ ትሕቲ መሰል ህጻን ዝምልከት ሕጊ መሰል
ኣለዎም። እዚ መሰላት አዚ ኣብ ትሕቲ ከባብያዊ ምምሕዳር
አንተሎኻ የካትት። (አዚ ትካል እዚ ንስኻ ትነብረሉ ብከባቢ
ዌይልስ የመሓዳድር።)
►► ብዛዕባኻ ብዓበይቲ ዝውሰድ ውሳኔታት፡ ኩሉ ግዜ ‘ኣብ
ናትካ ጽቡቕ ድሌታት’ ዝተሞርኮሰ ይኸውን።
►► ውሳኔታት ክግበር ከሎ፡ ናትካ ርኢቶታት ክስማዕን ቆላሕታ
ወይ ግምት ክግበረሉን ይግባእ።

ድሕነትካን ጥዕናኻን ኣብ ውሑስ ኩነታት ንክትህሉ የረጋግጽ።
እቲ ከባብያዊ ምምሕዳር፡
►► ንስኻ እትበልዖ መግብን እትኽደኖ ኣልባሳትን ክህልወካ
ከረጋግጽ ይግባእ
►► ካልኦት ንጥዕናኻ፡ ትምህርትኻን ክንክንካን ዘድልዩኻ
ተወሰኽቲ ነገራት ንክትረክብ የዳልወልካ
ንስኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካ፡ በቲ ንዓኻ ከም ናይ ወላዲ
ሓላፍነት ዝወሰደልካ ሰብ ገለ ብዛዕባኻ ዝግበር ውሳኔታት
ይህልዎ። እንተኾነ ኣብቲ ብዛዕባኻ ዝግበር ኩሉ ውሳኔታት ንስኻ
ባዕልኻ`ውን ከም እትሳተፈሉ ይኸውን።
ንስኻ ክሳብ 18 ዓመት ዝመልኣካ ክንክን ወይ ሓለዋ
ይግበረልካ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክትጸንሕ እንተተፈቒዱካ
እሞ ክሳብ 13 ኣዋርሕ ወይ ልዕሊኡ ‘ሓለዋ ወይ ክንክን’
እንተተጌሩልካ፡ ካብ ልዕሊ 18 ቀጻሊ ተወሳኺ ሓገዝ ትረክብ።

►► ቋንቋኻ፡ ባህልኻን ሃይማኖትካን ክኽበረልካ ይግባእ።
►► ካብ ሓደጋ ነጻ ዝኾነ ኣብ ውሑስ ኩነታት ክትቅመጥ
ይግብኣካ።
እቲ ‘ኣብ ናትካ ጽቡቕ ድሌታት’ ዝሙርኮስ ብዓበይቲ ዝውሰን
ውሳኔ ንኩሎም ተዛመድቲ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኢዩ።
እዚ ድማ ነቶም ንስኻ እተቕርቦም ርኢቶታት እውን ዘጠቃልል
ኢዩ። እዚ ውሳኔ’ዚ ግን ምናልባት ኩሉ ግዜ ንስኻ እትደልዮ
ክኸውን ኣይክእልን።

ኣብ ትሕቲ ‘ሓልዋ ወይ ክንክን’
ምጽናሕ – እንታይ ማለት ኢዩ?

▼▼

ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካ ንስኻ ኣብ ትሕቲ ‘ሓለዋ ወይ
ክንክን’ ክትኣቱ ይግብኣካ፡ እቲ ከባብያዊ ምምሕዳር ንስኻ
እትነብረሉን ክንክን እትረኽበሉን ቦታ የዳልወልካ።

እትነብረሉ ቦታ

▼▼

ኣብ ‘ስድራቤት’ ዝርከብዎ ከባቢ ምስ ኣላዪ ብሞግዚትነት ወይ
ምስ ካልኦት መንእሰያት ቆልዑ ኣብ ገዛ ክትነበር ትኽእል ኢኻ።
ንስኻ ወዲ 16 ወይ 17 ዓመት እንተኾንካ፡ ኣብ ዝኾነ ዝያዳ ነጻ
ኮንካ እትነብረሉ ቦታ ክወሃበካ ኢዩ።
►► ኣብ ዝኾነ እትነብረሉ ቦታ፡ ድሕንነትካ ዝተሓለወ ኽኸውን
ኣለዎ።
►► ነቲ ንስኻ እትነብረሉ ቦታ ከተኽብሮን ሕግታቱ ክትክተልን
ኣብኡ ዝነበር ዝኾነ ሰብ ብውሕስነት ንምሕዝ ከኽእል
ትጽቢት ክግበረልካ ኢዩ።
►► ኣብ ዝኾነ ንዓኻ ዝተዳለወ ዓይነት መንበሪ ንስኻ ብዓብዪ
ወይ እኹል ሰብ ሓገዝ ክግበረልካ ኢዩ።

ሓንሳብ ኣብ ትሕቲ ‘ክንክን ወይ ሓለዋ’ እንተኣቲኻ እቲ
ከባብያዊ ምምሕዳር ተሓጋጋዚ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ወይ ሶሻል ወርከር ክህልወካ የመዓራሪ ንሱ ድማ ንስኻ

ቀዳምነት ንቆልዓ
መምርሒ ወይ ሓበሬታ ነቶም ብዘይ መሰነይታ ዑቕባ ዝሓቱ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ ሓለዋ ዝተሓዝሉ ኩነታት

Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

ብዛዕባ ክንክንካን ውጥን ደገፍን

▼▼

እቲ ከባቢያዊ ምምሕዳር ንዓኻ ዘዳልወልካ ኣገልግሎታት ኣብቲ
ናይ ክንክንን ውጥን ሓገዛትን ዝተጠቃለለ ኢዩ። እዚ ሰነድ’ዚ
ድማ ከምዚ ዝስዕብ የጠቃልል፡
►► እቲ እትደልዮ ሓገዝ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ወይ ካልኦት
ጉዳይ ስደተኛታት ዘጠቃለለ ይኸውን

ድምጽኻ ዝስመዓሉ ኩነታት

▼▼

ክንክን ወይ ሓለዋ ክግበረልካ ከሎ፡ ብዛዕባ መሰል ን‘ጥብቅናኻ’
ክንገረካ ይግባእ። እዚ ነጻ ኣገልግሎት ኮይኑ ብዛዕባ ጸገማትካ
ንምግላጽ ዝሕግዘካ ንርኢቶታትኻ ወኪሉ ዝዛረበልካ ወይ
ዝተሓጋገዘካ ወይ ዝጣበቐልካ በዓል ሞያ ምርካብ ዘጠቃልል
ኢዩ።

►► ዝርዝራት ብዛዕባ ትምህርትኻ ከምኡ’ውን ንስኻ ከመይ
ጌርካ ክትምዕብልን ክትዓብን ትደሊ

►► ንስኻ ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ ሓለዋ ምስ እትህሉ፡ ኣብ
ዝኾነ እዋን ናይ ጥብቅና ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ዕድል
ይህልወካ።

►► ዝኾነ ናይ ጥዕና ጸገማት ምትእትታው ናይ ዶክተር ወይ
ሓኪም ስኒ ወይ ድማ ካልኦት ሰብ ሞያ ሕክምና ዘድልዮ
እንተኾይኑ

►► ጥብቅና ወይ ውክልና ንዝኾነ ዝህልወካ ጉዳይ
ዝተሓጋገዘካን ጸገማትካ ኣብ ምፍታሕ ዝተሓጋገዘካ ኣካል
ኢዩ።

►► ዝኾነ ንመንነትካን ባህልኻን ዝምልከት ጠለባት እንተለካ
►► እቲ ንዓኻ ዝምልከት ሰነዳት እንታይ ክኸውን እዩ
ብዝምልከት
►► ነጻ ዝኾነ ናይ ፍሉይ ክእለት ናብራ ዕብየት ንምምዕባል
እኹል ሰብ ንኽትከውን ንምድላው ሓገዝ ዘድልየካ
እንተኾይኑ
►► ንስኻ እትደልዮም ወይ እትጽበዮም ጠለባት ንምምላእ መን
ሓላፍነት ይወስድ ወይ ይስከም፡ ከምኡ ድማ ውጽኢታትካ
ኣብ ምዕዋት ንምትሕግጋዝካ

ሂወት ከም ዓቢዪ ወይ እኹል ሰብ ኮንካ
ምሕሳብ

▼▼

ነገራት ጽቡቕ እንተዘይከዶም

▼▼

እንተደኣ ንስኻ በቲ ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ ሓለዋ እትተሓዘሉ
ወይ እትጸንሓሉ እዋን ዘይትሰማምዓሉ እንተኾንካ ወይ ገለ
ነገራት ጽቡቕ እንተዘይከይዱ፡ ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
ዝጣበቐልካ ኣካል ጥርዓን ከተቕርብ ክሕግዘካ ይኽእል ኢዩ።
►► ዝኾነ ይኹን ከባብያዊ ምምሕዳር መስርሕ ጥርዓን ናይ
ምቕራብ ኣለዎ። ብዛዕባ’ዚ ክነግረካ ንሰራሕተኛ ማሕበራዊ
ጉዳይካ ሕተት።
►► እቲ ከባብያዊ ምምሕዳር ንጥርዓንካ ብግቡእ ዘይምልከቶ
ወይ ዘይሕዞ እንተኾይኑ፡ ኣብ ከባብያዊ መንግስቲ ተሓላቒ
ፍትሒ ጥርዓንካ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ’ዚ
ክነግረካ ንሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይካ ሕተት።

ቅድሚ 18 ዓመት ምእካልካ ን13 ሳምንታት ኣብ ትሕቲ ክንክን
እንተጸኒሕካ፡ ድሌትካ እንተኾይኑ እቲ ከባብያዊ ምምሕዳር ከም
ሓደ እኹል ሰብ ኮንካ እውን ምሕጋዝካ ክቕጽለሉ ኢዩ።
ዝተሓጋገዘካ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ምድላው ውጥን
ጉዕዞ ሂወትካ ምሳኻ ክሰርሕ ኢዩ።
ሓንሳብ ወዲ 18 ምስ መላእካ ሓገዝ ንኽትረክብ መሰል
እንተዘይብልካ ወይ ድሌት እንተዘይብልካ፡ ገለ ውሑድ ሓገዝ
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ
እትጸንሓሊ ግዜ ዘለካ መሰል ዝውሰን ኢዩ።

ቀዳምነት ንቆልዓ
መምርሒ ወይ ሓበሬታ ነቶም ብዘይ መሰነይታ ዑቕባ ዝሓቱ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ ሓለዋ ዝተሓዝሉ 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 ምልክታ ኣብ ዌልስ ንምጽናሕ
ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓቱ ህጻናት
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 ወይ ሓበሬታ ነቶም ብዘይ መሰነይታ ዑቕባ ዝሓቱ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ ሓለዋ ዝተሓዝሉ ኩነታት

Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

