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Section 4 support - Amharic

ከፍሌ 4 ዴጋፍ ምንዴን ነው?
የስዯተኝነት ጥያቄዎ ሙለ በሙለ ተቀባይነት ካሊገኘ ከአገር ውስጥ ቢሮ የሚያገኙት ዴጋፍ ይቋረጣሌ፡፡ ይህንን የሚያሳውቅዎ ዯብዲቤ
ከአገር ውስጥ ቢሮ ይዯርሶታሌ፡፡ ሆኖም ግን ሇክፍሌ 4 ዴጋፍ ብቁ ሉሆኑ ይቻሊለ፡፡ ክፍሌ 4 ዴጋፍ በአገር ውስጥ ቢሮ የሚሰጥ የአጭር
ጊዜ ዴጋፍ ሲሆን በተሇያየ መንገዴ ቀዯሞ ከሚያገኟቸው በርካታ ዴጋፎች የተሇየ ነው:

1. አዙር ካርዴ (Azure card): ምንም ገንዘብ አይስጥዎትም፡፡ ሳምንታዊ ዴጋፈዎ በአዙር (Azure’) ክፍያ ካርድች ሊይ
ይጫናሌ፡፡ የአዙር (Azure) ካርዴ በአንዲንዴ ሱቆች አሰዲ እና ቴስኮን ጨምሮ አስፈሇጊ ነገሮችን ሇምሳላ ምግብ፣ የመጸዲጃ
ቤት እቃዎች፣ የጽዲት እቃዎች ሇመግዛት ሉውሌ ይችሊሌ፡፡s
2. የጋራ መኖሪያ: ያሊገቡ ከሆኑ፣ ተመሳሳይ ጾታ ካሊቸው ላልች ሰዎች ጋር መኖሪያ መጋራት ሉኖርቦት ይችሊሌ፣
3. ምርጫ የላሇው መኖሪያ: በክፍሌ 4 አንዴ መኖሪያ መኖሪያ ብቻ ነው የሚቀርብልት፡፡ በማንኛውም ምክንያት ይህንን መኖሪያ
ሇመቀበሌ ከተቃወሙ የአገር ውስጥ ቢሮ ዴጋፉን ሉያቋርጥ ይችሊሌ፡፡ እና
4. ‘ዴጋፍ ብቻ’ የላሇው አማራጭ አሇ : የራስዎን የቤት ሁኔታ ማመቻቸት እና የክፍሌ 4 ክፍያ ዯረሰኝ መቀበሌ የሚያስችሌ
አማራጭ የሇም፡፡
ማን ነው ሇክፍሌ 4 ዴጋፍ ብቁ?
ከሚከተለት አንደን መስፈርት የሚያሟለ ከሆነ የስኮትሊንዴ ስዯተኛ ምክርቤት ሇክፍሌ 4 ዴጋፍ እንዱያመሇክቱ ሉረዲዎት ይችሊሌ:
1. አዱስ የጥገኝነት ጥያቄ/የሰብአዊ መብት ጥያቄ: የህግ ወኪል አዱስ ጥያቄ ወይም የቆየ አቤቱታ ካቀረበ፡፡ ጥያቄው የተሊከ መሆን
የኖርበታሌ፣ እንዱሁም የተሊኩትን ሁለንም ወረቀቶች ቅጂ እንፈሌጋሇን፣
2. በህግ እንዯገና መታየት: የህግ ወኪሌዎ ጉዲዩ በፍርዴ ቤት እንዯገና እንዱታይ ከጠየቀ እባክዎ ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን
ሁለንም ሰነድች ቅጂ ያምጡሌን፣
3. ሇመጓጓዝ ብቁ አሇመሆን: ወዯ ትውሌዴ ሃገርዎ ሇመጓዝ የሚከሇክሌዎ የጤና ምክንያት ካሇ፣ የዚህ መስፈርት በጣም ጥብቅ
ነው፡፡ የ 7 ወር ነፍሰጡር ከሆኑ ወይም በሃኪሞ “ሇመጓጓዝ ብቁ” አይዯለም የሚሌ የተረጋገጠ የጽሁፍ ገሇጻ ካቀረቡ ብቻ ነው
ተቀባይነት የሚኖረው፡፡ አብዛኛዎቹ የህክምና ችግሮች ከባዴ ተብሇው ትኩረት የሚሰጣቸው አይዯለም፣
4. ዯህንነቱ የተጠበቀ መንገዴ የሇም: ይህንን መስፈርት ማሟሊት በጣም ከባዴ ነው፡፡ እንዯ አገር ውስጥ ቢሮ ይህ ተግባራዊ
የሚሆንበት አገር የሇም፡፡ አማካሪዎቻችን ወይም የህግ ወኪልዎ የተሇወጠ ነገር ካሇ ሉያሳውቆት ይችሊለ፣ ወይም

5. በፈቃዯኝነት መመሇስ: ወዯ አገርዎ ሇመመሇስ እርምጃዎችን እየወሰደ ከሆነ፡፡ (ከታች“ወዯ ትውሌዴ ሀገርዎ መመሇስ?”
የሚሇውን ይመሌከቱ)
የመዲረሻ ማስረጃ
በክፍሌ 4 ዴጋፍ ውስጥ ብቁ ሇመሆን ያሇምንም ዴጋፍ የማያገኙ መሆን አሇብዎት፡፡ በጓዯኞችዎ፣ በቤተሰብዎ ወይም በሃማኖት ብዴኖች
እይተረደ ከነበረ ሇምን እርዲታውን መቀጠሌ እንዲሌቻለ ይግሇጹ፡፡
የእርሶዎ ሁኔታ ይህ ከሆነ፣ እባክዎ እርዲታውን ከሚያዴረግልት ሰዎች ማንነታቸውን፣ እንዳት ይረዴዎት እንዯነበረ፣ ሇምን ያህሌ ጊዜ እና
ሇምን እርዲታውን መቀጠሌ እንዯማይችለ የሚገሌጽ ዯብዲቤ ያምጡሌን፡፡ ይህ የመጨረሻው ነጥብ በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡

የክፍሌ 4 ማመሌከቻ ምን ያህሌ ጊዜ ይወስዲሌ?
ማመሌከቻዎትን ሇመመሌከት የአገር ውስጥ ቢሮ በርካታ ሳምንታት ሉወስዴበት ይችሊሌ፡፡ በቋሚነት ሂዯቱን እይተከታተሌን ውሳኔውን
እንዯሰማን ወዱያውኑ እናሳውቆታሇን ስሇዚህም ዝርዝር አዴራሻዎ እንዲሇን ያረጋግጡ እናም ሇውጥ ጋዯረጉ ያስታውቁን፡፡ማመሌከቻዎ
ስሇዯረሰበት ሁኔታ ሇመጠየቅ በሮአችን ዴረስ መምጣት አይኖርቦትም፡፡ ካስፈሇግዎት የሚከተሇውን የነጻ መስመር መዯወሌ ይችሊለ
0800 085 6087 (ከተቀማጭ ስሌክ እንጂ ከሞባይሌ ነጻ አይዯሇም)፡፡
ሇክፍሌ 4 ዴጋፍ ተቀባይነት ካገኙ ወዯሚኖሩበት መኖሪያ ሇመሄዴ ቀጠሮ ሇመያዝ መኖሪያ አቅራቢዎ ያነጋግረዎታሌ፡፡
ወኪለ መኖሪያውን ያሳዮታሌ፣ የአዴራሻ ዝርዝሩን እና የመኖሪያ ስምምነት ውሌ እንዱፈርሙ ይጠይቆታሌ፡፡ የመኖሪያ አቅራቢዎ
ሇመኖሪያዎ ጥገና ሃሊፊነት አሇበት፡፡ ሰሇመኖሪያዎ ጥያቄ ካሌዎ፣ ያቀረቡልትን የአዴራሻ ዝርዝር በመጠቀም ወኪልን ያነጋግሩ፡፡
አቤቱታዎች
ማመሌከቻዎ ተቀባይነት ካሊገኘ፣ እርሶውን ወክሇን አቤተታ ሌናቀርብ እንችሊሇን፡፡ ይህ ሉሆን የሚችሇው የአገር ውስጥ ቢሮ ዴጋፉን
ሊሇመስጠት እንዯሚሰጠው ምክንያት ይወሰናሌ፡፡ አቤቱታው በክሮይድን፣ ልንድን ወዯሚገኘው ገሌሌተኛ ወዯሆነው አንዯኛ ምዴብ
ችልት (First Tier Tribunal) ይሊካሌ፡፡ በጉዲዮ ሊይ መከራከር ከፈሇጉ አቤቱታው በሚሰማበት ቀን ሇመገኘት ጥያቄ ማቅረብ
ይችሊለ፡፡ መገኘት እንዯሚፈሌጉ ከነገሯቸው የአገር ውስጥ ቢሮ የመጓጓዣዎን እና የማዯሪያዎን ይከፍሊለ፡፡
ወዯትውሌዴ አገርዎ ተመሌሰው መሄዴ?
ወዯትውሌዴ አገረዎ ሰሇመመሇስ ዴጋፍ ሇማወቅ ከፈሇጉ የሚገኘውን የአሇም አቀፍ የስዯተኞች ዴርጅትን (International
Organisation of Migration (IOM)) ግሊሰኮ በሚገኘው ቢሮአቸው በሚከተሇው አዴራሻ ማግኘት ይችሊለ:
International Office of Migration (IOM)
38 Queen Street, Glasgow
ሇቀጠሮ ስሌክ: 0141 548 8116

አስተያየቶች እና ቅሬታዎች
የእርሶዎን ሃሳብ ሁሌጊዜም በዯስታ ነው የምንቀበሇው እናም መረጃችንን እና አገሌግልቶቻችንን እንዴናሻሽሌ ይረዲናሌ፡፡
መረጃችንን ወይም አገሌግልቶቻችንን እንዳት ማሻሻሌ እንዯምንችሌ አሰተያየት ሇመስጠት እባክዎ የምሊሽ ማቅረቢያውን ቅጽ
ያጠናቅቁ፡፡ ቅጹን ከቢሮ ሰራተኛችን መውሰዴ ወይም ከዴረ ገጻችን ማውረዴ ይችሇለ:
http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/assets/0000/0183/Complaint_leaflet_English_March_20
10.pdf
እባክዎ የተጠናቀቀውን ቅጽ ወዯቢሮአችን ይመለስሌን፡፡
ሇስዯተኞች ኮምሽነር ቢሮም (Office of the Immigration Commissioner (OISC)) ቅሬታዎትን ማቅረብ:
http://www.oisc.gov.uk/

