የጥገኝነት ድጋፍ ዝግጅቶች ላይ Aዋቂ ጥገኛ መጨመር
ጃንዋሪ 2009
Adding an adult dependant - Amharic

ከAር ውስጥ ቢሮ (የEንግሊዝ የድንበር ኤጀንሲ) የስደተኛ ድጋፍ በAሁን ጊዜ Eያገኙ ከሆነ Eና በስኮትላንድ ውስጥ
ባለቤትዎ፣ ሚስት ወይም Aጋርዎ የሚቀላቀልም ከሆነ፣ በሚያገኙት ድጋፍ Aዋቂ ጥገኛን ለመጨርም ይቻላል፡፡
በድጋፍም ላይ Aዋቂ ጥግኘ መጨመር በስደተኛ ጥያቄ ይገባኛልም ተጨምረዋል ማለት Eንዳልሆነ ያስታውሱ፡፡
በቤተሰብ ሁኔታዎት ላይ የተደረጉ ለውጦች በስደተኛ ጉዳይዎ ላይ Eንደምታ Eንደሚኖራቸው በሁሉም ጊዜያት
ከህጋዊ ተወካይዋ ጋር Eንዲወያዩ Eንመክርዎታለን፡፡
ይህ ወረቀት ከAገር ውስጥ ቢሮ በሚያገኙት ድጋፍ ላይ ማን EንደAዋቂ ጥገኛ መጨመር Eንዳለበት፣ ጥያቄዎን
በመደገፍ ምን ዓይነት ሰነዶች Eንደሚያስፈልጉ Eና Eኛ Eንዴት ድጋፍ ለማቅረብ Eንደምችል ያስቀምጣል፡፡
በድጋፍም ላይ ማን Eንደ Aዋቂ ጥገኛ ለመጨመር ይቻላል? በስደተኛ ድጋፍዎ ላይ Aዋቂ ጥገኛ ለመጨመር
Eየሞከሩ ከሆነ፣ ለAገር ውስጥ በሮ መታወቅ Aለባቸው ወይም በታለቋ ብሪታኒያ ውስጥ በጭራሽ ጥገኝነት ጠይቀው
የማያውቁ ከሆነ፣ ተጨማሪ Eርምጃ ከመውሰድዎ በፊት ከህጋዊ ተወካይ ጋር መነጋገር Aለብዎት፡፡
ከAገር ውስጥ በሮ በሚያገኙት ድጋፍ ላይ ለመጨመር Aጋርዎ ከዚህ በታች ከተቀመጡት Aንዱን መስፈርቶች
ማሟላት Aለባቸው፡
•

ከEርስዎ ጋር ጋብቻ መፈፀም ወይም

•

ቢያንስ ለ3 ዓመታት በታላቋ ብሪታኒያ ውስጥ ከEርስዎ ጋር Eንዳልተጋቡ ጥንዶች መኖር፣ ወይም

•

ከመከልከሉ በፊት በEርስዎ የጥገኝነት ይገባኛል ላይ ጥገኛ ሆኖ መቆየት፡፡

Aጋሬን በጥገኝነት ለመጨመር ምን ዓይነት ሰነዶች ማቅረብ Aለብኝ?
በEርስዎ የድጋፍ ዝግጅቶች ላይ Aዋቂ ጥገኛ ለመጨመር በEርስዎ Eና በትዳር Aጋርዎ የተፈረመ የፅሑፍ መጠይቅ
ለAገር ውስጥ በሮ ማቅረብ Aለብዎት፡፡ Eንዲሁም የግንኙነታችሁን ማስረጃ ማቅረብ Aለባችሁ፡፡ ተቀባይነት

ያለቸው ማስረጃዎች፡•

የጋብቻ የምስክር ወረቀት

•

ሚስትዎን፣ ባልዎን ወይም ጓደኛዎን በወላጅነት የሚያሳይ የልጅዎ የልደት የምስክር ወረቀት
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ያላገቡ ከሆኑ ወይም የጋብቻ ምስክር ወረቀት ወይም የልጅዎን ምስክር ወረቀት ሊያገኙ ካልቻሉ፣ የሚከተሉትን
ያቅርቡ
•

ከAገር ውስጥ ቢሮ ወይም ለስደተኛ ጥያቄ ድጋፍ ማመልከቻዎ ቃለመጠይቅ ካደረጉበት ጊዜ ጀምሮ ጓደኛዎን
የጠቀሱበት የፅሑፍ ሰነድ ማስረጃ

•

በተዛማጅ Aድራሻ ውስጥ የተመለከቱት ሁለቱም ስሞች ደብዳቤዎች ወይም የመሰረተ መገልገያ ሒሳቦች

•

ጥገኞችዎን የሚዘረዝር Eና ግንኙነትዎን የሚያረጋግጥ የጥገኝነት ወይም የመኖሪያ መጠይቅ ትኩስ ይገባኛል
ቅጂዎች

Eንዴት ድጋፍ ልናቀርብ Eንችላልን?
Eርስዎ Eና የትዳር Aጋርዎ ለAገር ውስጥ ቢሮ የመጀመሪያ ደረጃ የፅሑፍ መጠይቅ ለማጠናቀቅ ልንረዳችሁ
Eንችላለን፡፡ Eባክዎን ጥያቄዎቸን ከማቅረባችን በፊት Eርሶና Aጋርዎን በተናጠል የምናናግርበት ፖሊሲያችን መሆኑን
ያስታውሱ፡፡
Aገር ውስጥ ቢሮ ጥያቄውን ለመመልከት ብዙ ሳምንታት ሊወስድበት ይችላል፡፡ Aገር ውስጥ ቢሮ ውሳኔውን ለማሳወቅ
በቀጥታ ይፅፍልዎታል፡፡ ከ4 ሳምንታት በኋላ ምንም Aይነት ግንኙነት ከAገር ውስጥ ቢሮ ካልተቀበሉ Eባክዎን
ያነጋግሩን፡፡
በሁኔታዎችዎ ውስጥ ማናቸውም ለውጦች ካሉ የግንኙነት ዝርዝሮችዎን ለማሻሻል ወይም ሊያማክሩን ከፈለጉ የነፃ
ስልክ ቁጥራችንን 0800 085 6087 በመጠቀም ሊያነጋግሩን Eና ከግዴታ ምድብ ሰራተኛው ጋር ሊነጋገሩ
ይችላሉ፡፡ የነፃ ስልካችን ሊገኝ የሚችለው ከመስመር ስልክ ብቻ ነው፡፡
ማመልከቻዬ ውድቅ ከሆነ ምን ይከሰታል?
ማመልከቻው ውድቅ ከሆነ የስደተኛ ጥያቄ ድጋፍ ሸንጎ ተብሎ ለሚጠራ ገለልተኛ Aካል ይግባኝ Eንዲያስገቡ
ልንረዳዎ Eንችላለን፡፡ የይግባኝዎ ዝርዝሮች የAገር ውሰጥ ቢሮ ድጋፉን ስለመከልከሉ የሚያቀርባቸው ምክንያቶች
ላይ ይመሰረታሉ፡፡
ጉዳዮን ለሸንጎው በAካል ለማቅረብ ከፈለጉ በለንደን ውስጥ ይግባኙን ለመካፈል ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ ለAገር ውስጥ
ቢሮ ጉዳዩን በቅድሚያ ለመናገር ከፈለጉ ለጉዞዎ ለመክፈል ይችላሉ፡፡
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