Applying for Section 4 support if you are pregnant

ነብሰ ጡር ከሆኑ ሇክፍሌ 4 እገዛ እንዴት
ማመሌከት ይችሊለ
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Amharic

የጥገኝት ማመሌከቻዎ ተቀባይነት ካሊገኘ፣ እና የይግባኝ ጥያቄዎ ካሌተሳካ ክፍሌ 4 ድጋፍ በአገር ውስጥ ቢሮ ይሰጣሌ፡፡ ታሊቋ ብሪታንያን
ወዲያውኑ ሇቀው መውጣት ካሌቻለ እና መጠሇያ እንዲሁም ደግሞ ምግብ ሇመግዛት የሚሆን ገንዘብ ከላሌዎ ( በጣም ችግረኛ ያጣ
የነጣ ደሃ ከሆኑ)፣ ነፍሰ ጡር በሚሆኑ ጊዜ ሇክፍሌ 4 ድጋፍ ብቁ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡

ሆኖም ግን፣ ነፍሰ ጡር መሆንዎን አስመሌክተው ሇክፍሌ 4 ድጋፍ ሇማመሌከት፣ የአገር ውስጥ ቢሮ የሚከተለትን ሁለንም ሰነዶች
እንዲያቀርቡ ይፈሌጋሌ፡፡ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መረጃዎች ሲሰበስቡ ወደ እኛ ቢሮ ማሇትም ስኮቲሽ ስደተኛ ምክር ቤት ተመሌሰው
ይምጡ አና እኛ የክፍሌ 4 ቀጠርዎ እንይዝሌዎታሇን፡፡

የሚያስፈሌግዎ ሰነዶች የሚያካትቱት፡

1. ከዶክተርዎ የ A MATB1 የምስክር ወረቀት (GP) ወይም ከአዋሊጅ ነርስ ቢያንስ የ32 ሳምንት ነፍሰ ጡር መሆንዎን
የሚያመሇክት፡፡ በአዋሊጅ ነርስ መታየት ካሌጀመሩ፣ እኛ ቀጠሮ ሌናስይዝሌዎት እንችሊሇን፡፡

2. ታሊቋ ብሪታንያ ከደረሱ ጊዜ ጀምሮ ይኖሩባቸው የነበሩ ቦታዎች አድራሻ በዝርዝር ጽሁፍ፡፡ ዝርዝሩ በታሊቋ ብሪታንያ ውስጥ
ሇመጨረሻ ጊዜ ይኖሩበት ከነበረው አድራሻ ጀምሮ በቀደም ተከተሌ ሇመጀመሪያ ጊዜ ይኖሩበት እስከነበረው አድራሻ ድረስ
መጻፍ ይኖርበታሌ፡፡ ይኖሩባቸው የነበሩትን ሰዎች ስም ዝርዝር ያካቱ እንዲሁም፣ የሚቻሌ ከሆነ በእነኝህ ሰዎች መቼ ከእነርሱ
ጋር ይኖሩ እንደነበር እና ከዚህ በኋሊ ሇምን ሉረዱዎት እንዳሌቻለ የሚገሌጽ ደብዳቤዎች ቢጻፍሌዎ፡፡ ይህ በተሇይም
ከማመሌከቻዎ በፊት ሊሇው የመጨረሻ ዓመት በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡ በእነኝህ አድራሻዎች ሇእርስዎ የተሊኩሌዎትን ደብዳቤዎች
ማቅረብ የሚችለ ከሆነ ደግሞ፣ ሇክፍሌ 4 ማመሌከቻዎ ይረዳዎታሌ፤

3. ታሊቋ ብሪታንያ ከደረሱ ጊዜ አንስቶ የሰሩባቸው ቦታዎች ዝርዝር በጽሁፍ፣ የሚኖርዎት ከሆነ፣ ስራ ሲጨርሱ የተሰጥዎትን
የክፍያ ደረሰኞቸን እና P45 ቅጾችን ጨምሮ እንዲያቀርቡ፡፡ በታሊቋ ብሪታኒያ ውስጥ በህገ ወጥ መሌኩ ከሰሩ፣ በአሁኑ ጊዜ
በህገ ወጥ መሌኩ መስራት እስካቆሙ ጊዜ ድረስ የክፍሌ 4 ማመሌከቻዎ ሊይ ጫና አይኖረውም፡፡

4. በታሊቋ ብሪታኒያ ውስጥ ስሊሇዎ ማንኛውም ባንክ ዝርዝር፣ ያሇፉት ስድስት ወራትን የባንክ የሂሳብ መግሇጫን ጨምሮ፤ እና

5. ከሌጅዎ አባት ጋር አሁንም ግንኙነት ሊይ ካሊችሁ፣ የሌጅዎን አባት አድራሻ፣ የስራ ዝርዝር እና የባንክ ሂሳብ መግሇጫ
እንዲሁም ደግሞ እርስዎን እና ህጻኑን መርዳት ያሌቻሇበትን ሁኔታ የሚያብራራ በጽሁፍ የቀረበ መግሇጫ ማስገባት
ያስፈሌግዎታሌ፡፡

አስፈሊጊ : የሚያቀርቧቸው ደብዳቤዎች በእንግሉዝኛ መሆን አሇባቸው፡፡ ሆኖም ግን፣ ደብዳቤውን የሚሰጥዎት ሰው በእንግሉዝኛ መጻፍ
ካሌቻሇ፣ በቀጠርዎ ቀን ወደ እኛ ይዘዋቸው እንዲመጡ እንመክራሇን ከዚያም እና ደብዳቤውን በአንግሉዝኛ ሇመጻፍ ሌንረዳቸው
እንችሊሇን፡፡

በደብዳቤዎ ሊይ የተገሇጹት የአድራሻዎቹ እና የስራ ቦታዎች ዝርዝር እርስዎ በእንግሉዝኛ ሉጽፏቸው ካሌቻለ በራስዎ ቋንቋ ሉጽፏቸው
ይችሊለ፡፡

