Amharic

የቤተሰብ ዳግም መቀላቀል
የሰባዊ መብት ጥበቃ የተሰጣቸው ስደተኞች ወይም ሰዎች

የሚከተለው መረጃ ማንኛውንም የቤተሰብ ዳግም ቅልቅል ከሕግ አማካሪዎ ወይም ከመጣው ጋር ለመወያየት ከመቅረብዎ በፊት በተቻለ መጠን
መረጃ እና ማስረጃ እንዲሰበስቡ ይረዳዎታል፡፡
የስደተኛ ሁኔታ ወይም የሰብአዊ መብት ጥበቃ ማስረጃ ካሎት እንዲሁም የቤተሰብ አባልዎ ወደ ታላቋ ብሪታንያ መጥቶ እንዲኖር ከፈለጉ
የሚከተለውን መረጃ እንዲያቀርቡ ሊያስፈልጎት ይችላል፡፡

•
•
•

የስደተኛ ሁኔታ እንዳልዎ፡፡ ለምሳሌ የስደተኛ ሁኔታ ሰነድዎ፡፡
እርስዎ ከመልቀቅ በፊት እንደሚዛመድዎ እና በቤተሰብዎ ውስጥ እንደኖሩ ለምሳሌ የጋብቻ ወይም የጉዲፈቻ ምስክር ወረቀት የጋብቻ
ወይም የቤተሰብ ፎቶግራፎች
ከእርስዎ ጋር መደበኛ ግንኙነት እንዳላቸው፡፡ ለምሳሌ የስልክ ካርዶች፣ ደብዳቤዎች፣ የገንዘብ ዝውውር፣ ደረሰኞች

በውጭ አገር ያለው የቤተሰብ አባልዎ እንዲሁ ለታላቋ ብሪታንያ ኤምባሲ ማረጋገጥ አለበት

1)

በባል/በሚስት/በሲቪል ጓደኛ ጉዳዮች 1
•
ሁለታችሁም ከ21 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለባችሁ

2)

ልጅ በሚሆንበት ጊዜ (ጉዲፈቻ ልጅን ጨምሮ)
•
እሱ ወይም እሷ ከ18 አመት በታች እና ያላገቡ ወይም በተናጠል የማይኖሩ
(ልጅዎ 18 አመት አቅራቢያ ከሆነ እባክዎ ወዲያውኑ ምክር ይፈልጉ ከ18ኛው አመት ልደቱ በፊት ማመልከት አለበት)

3)
•
•

ሌሎች ዘመዶች በሚሆኑበት ጊዜ
በእርስዎ ላይ ጥገኞች እንደ ሆኑ ለምሳሌ ገንዘብ እንደሚልኩላቸው ወይም ብቸኛ ወይም ሽማሌ ወይም የቅርብ ዘመድ እንደሆኑ እና፤
ሁኔታቸው አስገዳጅ እና አሳዛኝ መሆኑን’2፡፡ ይህ ማለት ችግር እያሰቃያቸው ስለመሆኑ እና ማንም እየተንከባከባቸው እንዳልሆነ

ሌላ ጠቃሚ መረጃ

•
•
•

ማንኛውም ዋና ሰነዶች ወደ እንግሊዘኛ መተርጎም አለባቸው
የቤተሰብ አባልዎ ፓስፖርት ወይም የመታወቂያ ሰነድ ካላቸው ይህ ለማመልከቻዎ ታላቅ ድጋፍ ሊያቀርብ ይችላል
በምን አይነት ሁኔታዎች ውስጥ እየኖሩ ነው? ከማን ጋር ማን? ይደግፋቸዋል?

1
2

የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻ ህጋዊ እውቅና
ከሃገር ውስጥ ቢሮ ፓሊሲ ክፍል IAT, 29 ጁን 2004

ደንቦቹን ለማሟላት መሰብሰብ የሚችሏቸው ጠቃሚ መረጃዎች
የደንቦች መስፈርት
የስደተኛ ሁኔታ የሰብአዊ መብት ጥበቃ

የማስረጃ ምሳሌዎች
የስደተኛ ሁኔታ ሰነድ
የጉዞ ሰነድ

ግንኙነት/የቤተሰብ ክፍል

የጋብቻ ምስክር ወረቀት/ልደት የጉዲፈቻ ምስክር
ወረቀት ለልጅዎ
የጋብቻ ወይም የቤተሰብ ፎቶ ግራፍ

መደበኛ ግንኙነት

የስልክ ካርዶች ወይም መዛግብት
ደብዳቤዎች
የገንዘብ ዝውውር ደረሰኞች

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

