Adding an adult dependant - checklist

ሇስዯተኛ ጥገኝነት ዴጋፍ አዋቂ ጥገኛ ሇመጨመር የቀረበ
ማመሌከቻ - የመቆጣጠሪያ ዝርዝር
ኦክቶበር 2010

አማርኛ (Amharic)

(ቀዴሞ NASS) ከአገር ውስጥ ቢሮ (የእንግሉዝ የዴንበር ኤጀንሲ) የስዯተኛ ዴጋፍ በአሁን ጊዜ እያገኙ ከሆነ እና በስኮትሊንዴ ውስጥ
ባሇቤትዎ፣ ሚስት ወይም አጋርዎ የሚቀሊቀሌዎ ከሆነ፣ በሚያገኙት ዴጋፍ አዋቂ ጥገኛን ሇመጨርም ይቻሊሌ፡፡
ቢሆንም ግን በጥገኝነት ዴጋፍዎ ሊይ አዱስ አዋቂ ጥገኛን ሇመጨመር የአገር ውስጥ ቢሮ የተወሰኑ ሰነድችን እንዱያቀርቡ ሉጠብቅብዎት
ይችሊሌ፡፡ ያሇእነዚህ ሰነድች የቀረቡ ማመሌከቻዎች ሉሳኩ አይችለም፡፡

ከዚህ በታች የተቀመጡትን መረጃዎች እንዯሰበሰቡ ወዯ ስኮትሊንዴ የስዯተኛ ምክር ቤት ቢሮአችን ይምጡ ስሇዚህም ሇእርስዎ ቀጠሮ
እንይዝሌዎታሇን፡፡
በዴጋፍዎ ሊይ አዋቂ ጥገኛ መጨመሩ የስዯተኝነት ጥያቄዎ ሊይ ተጨምረዋሌ ማሇት እንዲሌሆነ ያስታውሱ በሁለም ጊዜያት ከሕጋዊ
ተወካዮቻችን ጋር በቤተሰብዎ ሁኔታዎች ውስጥ የተከሰቱ ሇውጦች በስዯተኛ ጉዲይዎ ሊይ ሇውጥ ሉያስከትለ እንዯሚችለ እንዱወያዩ
እንመክርዎታሇን፡፡
የሰነዴ ማረጋገጫ ዝርዝር
የሚከተሇው ማረጋገጫ ዝርዝር ሇማመሌከቻዎ አስፈሊጊ ሰነድችን ሇመሰብሰብ ይረዲዎታሌ፡፡ ወዯ ቢሮአችን ሲመሇሱ ሇማግኘት
የሚችለትን ያህሌ ከእያንዲንደ ምዴብ ብዙ ቁጥር ያሊቸው ሰነድችን ያምጡ ስሇዚህም ማመሌከቻዎ ሇመፅዯቅ ብዙ እዴሌ ይኖረዋሌ፡፡
ጥገኝነት
እርስዎ እና ጓዯኛዎ በተመሳሳይ የጥገኝነት ጥያቄ ሊይ ስሇመዘርዘራችሁ ያረጋግጡ ሇምሳላ፡
 ሇአገር ውስጥ ቢሮ የቀረቡ ላሊ የጥገኝነት ጥያቄ ሊይ እርሶን ወይም ጓዯኛዎን አንዲችሁ በአንዯኛችሁ የጥገኝነት ጥያቄ ሊይ
እንዲሊችሁ የሚያስቀምጥ የማንኛውም አዱስ መረጃ ቅጂ
 ጥገኞችን የሚዘረዝር እና ግንኙነትዎን የሚያረጋግጥ የሌግስና መጠይቅ ቅጂ
 እያንዲንዲችሁን የሚጠቅስ የእርዎውን ወይም የጓዯኛዎ የማጣሪያ/የጥገኝነት ቃሇመጠይቅ ቅጂ

ግንኙነት
 አግብተው ከሆነ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ቅጂ
 ካሊገቡ እርስዎ እና ጓዯኛዎ ከዚህ በፊት በአንዴ ሊይ ከቀዯሙት ሶስት አመታት ውስጥ ሇሁሇት ዓመታት መኖራችሁ ማስረጃ
ሇምሳላ፡o በሁሇታችሁ ስር ውስጥ ያለ የመሰረት መገሌገያዎች ዯረሰኞች
o ሇእርስዎ እና ሇጓዯኛዎ ከአገር ውስጥ ቢሮ (UKBA) የተሰጡ ዯብዲቤዎች
o ከሕጋዊ ተወካይዎ የተፃፉ ዯብዲቤዎች
o ከሕክምና ባሇሙያ የተፃፉ ዯብዲቤዎች
 የሌጅዎ የሌዯት ምስክር ወረቀት እርስዎ እና ጓዯኛዎ ከዚህ በፊት ከቀዯሙት ሶስት አመታት ውስጥ ሇሁሇት አመታት ቀጣይነት
ያሇው ግንኙነት ወስጥ እንዯነበራችሁ የሚያረጋግጥ ቅጂ
የስራ ቅጥር
ጓዯኛዎ ከታሊቋ ብሪታንያ መንግስት ሕጋዊ ፈቃዴ አግኝታ እየሰሩ ከቆዩ የሚከተለትን ማቅረብ አሇብዎት
 የሁለም የከዚህ ቀዯም ቀጣሪዎችዎ ዝርዝር በጊዜ ቅዯም ተከተሌ በጣም ቅርብ ከሆነው አሰሪ ጀምሮ
 ያሇፉት ሶስት ወራት የክፍያ ዯረሰኞች ወይም 12 ሳምንታዊ የክፍያ ዯረሰኞች ያአሰሪውን ዝርዝሮች ጨምሮ
 ፒ45 (P45) ወይም ላሊ የሰነዴ ማረጋገጫ ከአሰሪያቸው የስራ ቅጥሩ እንዯተቋረጠ የሚያረጋግጥ
 የብሔራዊ ኢንሹራንስ ቁጥር
 የሰሩባቸው ቀናት
 ሰርተዋቸው የነበሯቸው ስራዎች አይነት
ጓዯኛዎ በታሊቋ ብሪታንያ ውስጥ ያሇፈቃዴ እየሰሩ ከቆዩ፣ የሚከተለትን ማቅረብ አሇባቸው
 የሁለም የከዚህ ቀዯም ቀጣሪዎችዎ ዝርዝር በቅዯም ተከተሌ
 የሰሩባቸው ቀናት
 ሰርተዋቸው የነበሯቸው ስራዎች አይነት

ጓዯኛዎ በጭራሽ ሰርተው የማያውቁ ከሆነ፣ የሚከተለትን ማቅረብ አሇብዎት
 በታሊቋ ብሪታኒያ ወስጥ እራሳቸውን እንዳት እንዯዯገፉ ሚገሌፅ ማብራሪያ
 ስሇዯገፏቸው ማናቸውም ጓዯኞች ዯብዲቤዎች፣ የዴጋፉ ባህሪ እና ቆይታ የሚዘረዝሩ ምንም ተጨማሪ ዴጋፍ ሇማቅረብ
ስሊሇመቻሊቸው የሚገሌፅ
የከዚህ በፊት አዴራሻዎች
 ጓዯኛዎ ቆይተውባቸው የነበሩ በታሊቋ ብሪታኒያ ውስጥ ያለ የከዚህ በፊት አዴራሻዎች የፅሑፍ ዝርዝር፣ በእንግሉዝ አገር ውስጥ
በጣም ቅርብ ከሆነው አዴራሻ ጀምረው በቅዯም ተከተሌ

 እያንዲንደን ንብረት በባሇቤትነት ስሇመያዝዎ የፅሑፍ ማብራሪያ እና ሇመኖሪያ ማንኛውንም ነገር ስሇመክፈለ
የባንክ ሒሳብ
 በእርስዎ ወይም በጓዯኛዎ የተያዙ የባንክ ሒሳቦች በሙለ ከዚህ በፊት ሇ6 ወራት የተሰጡ ጊዜያቸውን የጠበቁ የተሟለ የባንክ
መግሇጫዎች
 የማናቸውን ትሊሌቅ ግብይቶች የጽሑፍ ማረጋገጫ ሇምሳላ በሒሳቦች መካከሌ የሚንቀሳቀስ ገንዘብ
 በሒሳብዎ ውስጥ ገንዘብ ስሊስቀመጠ ማንኛውም ሰው እነዚህም ተቀማጮች ስሇማዴረጉ የሚያረጋግጡ ዯብዲቤዎች
 እርስዎ ገንዘብ ያወጡሇት ማንኛውም ሰው ዯብዲቤዎች ከእርስዎ ገንዘብ እንዯተቀበሇ የሚያረጋግጥ
 በታሊቋ ብሪታኒያ ውስጥ የሚገኝ ባንክ የተፀፈ ዯብዲቤ
ጠቃሚ መረጃ ፡- የሚያቀርቧቸው ዯብዲቤዎች በእንግሉዘኛ ቋንቋ መሆን አሇባቸው፡፡ ዯብዲቤውን የሚያቀርበው ግሇሰብ በእንግሉዘኛ
ቋንቋ ሇማቅረብ ካሌቻሇ ዯብዲቤዎን እንዱፅፍሌዎ ሇመርዲት በቀጠሮ ቀን እንዱያመጧቸው እንመክርዎታሇን፡፡
በዯብዲቤው ውስጥ የተቀመጡ አዴራሻዎች እና የስራ ቦታዎች ዝርዝር በእንግሉዘኛ ቋንቋ ሉፅፏቸው ካሌቻለ በራስዎ ቋንቋ ሉፅፏቸው
ይችሊለ፡፡
ወዯ ቢሮአችን ሲመጡ ሁለንም ከእርስዎ ጋር የሚገናኙ ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩትን አግባብነት ያሊቸው መረጃዎች ማምጣት አሇብዎት
ያሇበዚያ በማመሌከቻዎ እርሶን ሇመርዲት አንችሌም፡፡

