Amharic

የቤተሰብ ዳግም መቀላቀል
ገደብ የሌላው የመኖሪያ ፈቃድ የተሰጣቸው ስደተኞች ያልሁኑ ሰዎች
የሚከተለው መረጃ ማንኛውንም የቤተሰብ ዳግም ቅልቅል ከሕግ አማካሪዎ ወይም ከመጣው ጋር ለመወያየት ከመቅረብዎ በፊት በተቻለ መጠን
መረጃ እና ማስረጃ እንዲሰበስቡ ይረዳዎታል፡፡
በታላቋ ብሪታኒያ ለመቆየት ያልተወሰነ ጊዜ ፈቃድ ካለዎት ግን ስደተኛ ካልሆኑ እና የቤተሰብ አባልዎ ወደ እንግሊዝ አገር መጥቶ እንዲኖር ከፈለጉ
የሚከተለውን መረጃ እንዲያቀርቡ ሊያስፈልጎት ይችላል፡፡
•
•
•
•

የስደተኛ ሁኔታ ለምሳሌ የስደተኛ ሁኔታ ሰነድዎ በታላቋ ብሪታኒያ ለመቆየት ያልተወሰነ ጊዜ ለመቆየት ፈቃድ ካለዎት
በቤተሰብዎ ውስጥ እንደተገናኘ እና እንደኖሩ ለምሳሌ የጋብቻ ወይም የጉዲፈቻ ምስክር ወረቀት የጋብቻ ወይም የቤተሰብ ፎቶግራፎች
ከእርስዎ ጋር መደበኛ ግንኙነት እንዳላቸው ለምሳሌ የስልክ ካርዶች፣ ደብዳቤዎች፣ የገንዘብ ዝውውር፣ ደረሰኞች
እርስዎ እና ቤተሰብዎ አሁን የሚያገኙዋቸው ጥቅማጥቅሞችን ሳይቀበሉ ወይም ሳያገኙ በታላቋ ብሪታኒያ ውስጥ ለመኖር ከቻሉ፡፡
በአጠቃላይ ይህም ማለት እርስዎን የሚቀላቀሉትን ሰዎች ለማኖር በቂ የሆኑ ትልቅ ቤት እና ስራ ሊኖርዎት ይገባል ማለት ነው፡፡ ለምሳሌ
የባንክ መግለጫዎች፣ የክፍያ ደረሰኞች፣ የቤት ኪራይ ስምምነት ወይም ደብዳቤ ከአከራይዎ

በውጭ አገር ያለው የቤተሰብ አባልዎ እንዲሁ ለእንግሊዝ ኤምባሲ ማረጋገጥ አለበት
1)
ባል/ሚስት/የሲቪል ጓደኛ 1 :
•
ሁለታችሁም ከ21 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለባችሁ
•
ስለመገናኘታችሁ እና በአንድ ላይ በቋሚነት በታላቋ ብሪታኒያ በባልና ሚስትነት፣ በሲቪል አጋርነት2 ወይም አጋሮች
(ተመሳሳይ ጾታን ጨምሮ) .
2)

ልጅ በሚሆንበት ጊዜ (ጉዲፈቻ ልጅን ጨምሮ)
•
ከ18 አመት በታች መሆንዋን እና ያላገባ(ች) ወይም በተናጠል እንደምትኖር)
•
ወይም ደግሞ :
o
ሁለቱም ወላጆች በታላቋ ብሪታኒያ ውስጥ እንዳሉ ወይም
o
እርስዎ ብቻዎን ለልጁ ማደግ እንክብካቤ ማድረግ እንዳለብዎት (ገንዘብ በመላክ ወይም ጠቃሚ ውሳኔዎችን
በማድረግ ወይም ከልጁ ጋር መደበኛ ግንኙነት በማስጠበቅ

3)

ሌሎች ዘመዶች በሚሆኑበት ጊዜ
•
ወላጅዎ ወይም አያትዎ ስለመሆናቸው፤ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ እህት ወንድም አክስት ወይም አጎት እና
•
ወላጅ ወይም አያት ካልሆኑ እና ከ65 ዓመት በላይ ከሆኑ ለብቻቸው በመኖር ላይ ያሉ “በአንዳንድ በጣም ልዩ ሁኔታዎች
አሳዛኝ የሆኑ ክስተቶች ” 3  ለምሳሌ ሕመምተኛ ወይም በጣም ድሐ በመሆን እንዲሁም ያለእርስዎ ለመኖር የማይችሉ
•
በዋነኛነት በእርሶ ላይ በገንዘብ የሚረዱ እና
•
የሚደግፋቸው ምንም አይነት ሌላ የቅርብ ዘመድ አለመኖር

1
2
3

የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻ ህጋዊ እውቅና
ያልተጋቡ የኑሮ አጋሮች እንደ ጋብቻ ባለ ግንኙነት ቢያንስ ለ2 ዓመታት አብረው መኖር አለባቸው
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ሌላ ጠቃሚ መረጃ
•
ወላጅዎ ወይም አያትዎ ስለመሆናቸው፤ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ እህት ወንድም አክስት ወይም አጎት እና
•
ወላጅ ወይም አያት ካልሆኑ እና ከ65 ዓመት በላይ ከሆኑ ለብቻቸው በመኖር ላይ ያሉ “በአንዳንድ በጣም ልዩ ሁኔታዎች
አሳዛኝ የሆኑ ክስተቶች ” ለምሳሌ ሕመምተኛ ወይም በጣም ድሐ በመሆን እንዲሁም ያለእርስዎ ለመኖር የማይችሉ
•
በዋነኛነት በእርሶ ላይ በገንዘብ የሚረዱ እና
•
የሚደግፋቸው ምንም አይነት ሌላ የቅርብ ዘመድ አለመኖር
ማስጠንቀቂያ፡ የማመልካች ክፍያው በውጭ አገር ባለው የእንግሊዝ ኤምባሲ መከፈል አለበት

ደንቦቹን ለማሟላት መሰብሰብ የሚችሏቸው ጠቃሚ መረጃዎች
የደንቦች መስፈርት
የስደተኛ ሁኔታ የሰብአዊ መብት ጥበቃ
ግንኙነት/የቤተሰብ ክፍል

መደበኛ ግንኙነት

በቂ የገንዘብ ድጋፍ

በቂ የሆነ የመኖሪያ ስፍራ

የማስረጃ ምሳሌዎች
የእርስዎ የስደተኝነት ሁኔታ ሰነድ
የእርስዎ የጉዞ ሰነድ
የጋብቻ ምስክር ወረቀት/ልደት
የጉዲፈቻ ምስክር ወረቀት ለልጅዎ
የጋብቻ ወይም የቤተሰብ ፎቶ ግራፍ
የስልክ ካርዶች ወይም መዛግብት
ደብዳቤዎች
የገንዘብ ዝውውር ደረሰኞች
የስራ ኮንትራት
የክፍያ ደረሰኝ
የባንክ ሂሳብ መግለጫ
የቤት ኪራይ ውል
ከቤቱ ባለቤት የተጻፈ ደብዳቤ

ማን ድጋፍ ሊያቀርብ ይችላል?
የስኮትላንድ የስደተኛ ምክር ቤት ከዚህ በኋላ የስደተኛ ቤተሰብ ዳግም ቅልቅል አያቀርብም፡፡ ቢሆንም ግን የስደተኛ ተቀባይዎ እርስዎን ሊረዳዎ
ይችላል፡፡ ተወካይ ከሌለዎት ወይም ተወካዩን ለመለወጥ ከወደዱ፣ የሕጋዊ ተወካይዎችን ስሞችና አድራሻዎች ልናቀርብ እንችላለን፡፡
ከዚህ በላይ እንደተወሳው ይህንን ለማጥናት ከፈለጉ እባክዎን መስፈርቶቹን እንዳዩዋቸው እና አስፈላጊ መረጃ ከማመልከትዎ በፊት ሊያስፈልግ
እንደሚችል ያረጋግጡ፡፡

The Scottish Refugee Council 5 Cadogan Square,
(170 Blythswood Court) Glasgow G2 7PH
ነፃ የስልክ ምክር: : 0800 085 6087
ኢ-ሜይል: info@scottishrefugeecouncil.org.uk
ድረ ገጽ: www.scottishrefugeecouncil.org.uk
የተመዘገበ ግብረ ሰናይ ድርጅት ቁጥር፡ SC008639

