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የስደተኘንት ሁኔታ፣ የሰብAዊ ከለላ፣ ወሰን የሌለው ፈቃድ (DLR) ወይም ለመቆየት የጊዜ ገደብ የሌለው ፈቃድ
(ILR) ካለዎ፣ በስኮትላንድ ውስጥ ወይም በታላቋ ብሪታንያ በማንኛውም ክልል ውስጥ የባንክ ቁጠባ ሂሳብ መክፈት
ይችላሉ፡፡
ሆኖም ግን፣ ባንኩ ለEርስዎን

ሂሳብ ከመክፈቱ በፊት፣ ስለ Eርስዎ ማንነት Eና Aሁን ስለሚገኙበት Aድራሻ Eርግጠኛ

የሆነ መረጃ Eንዲኖራቸው ይፈልጋሉ፡፡
ይህ በራሪ ወረቀት የባንክ ቁጠባ ሂሳብ ለመክፈት ምን Aይነት ሰነዶች Eንደሚያስፈልግዎ፣ Eንዴት ሂሳብ
Eንደሚከፍቱ Eና Eኛ Eንዴት ልንንረዳዎ Eንደምንችል ይገልፃል፡፡
የባንክ የቁጠባ ሂሳብ ለመክፈት ምን ያስፈልገኛል?
Eያንዳንዱ ባንክ የራሱ የሆነ ተቀባይነት ያለው መለያ ሰነዶች Aሉት Eና Aንዳንድ ባንኮች ከሌሎቹ የበለጠ መረጃ
ሊፈልጉ ይችላሉ፡፡ በAብዛኛው የባንክ ሂሳብ ለመክፈት Eርሶዎን በተመለከተ የሚከተሉትን የሚያረጋገጡ የባንክ
ሰነዶችን ለባንኩ መስጠት ያስፈልግዎታል፡
•

መታወቂያ;

•

የጥገኝነት ሁኔታ፣ Eና

•

Aድራሻ

Aብዛኞቹ ባንኮች Oሪጅናል ሰነዶችን ወይም ትክክለኛነታቸው የተረጋገጡ ቅጂዎችን ብቻ Eንደሚቀበሉ ያስተውሉ፡፡
ቢያንስ ከሚከተሉት Aንዱን የማንነት ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልግዎታል ለምሳሌ፡
ያሉበትን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ከመኖሪያ ቢሮዎ የተጻፈ ደብዳቤ ( የጥገኝነት ሁኔታ፣ የሰብAዊ ከለላ፣ ወሰን የሌለው ፈቃድ፣

ለመቆየት የጊዜ ገደብ የሌለው ፈቃድ )Eና ለመስራት ፈቃድ ያለው - Oሪጅናል ሰነድ ወይም በመኖሪያ ቢሮ
የተረጋገጠ ቅጂ፤
•

የAገር ውስጥ ቢሮ ሁኔታዎን (የስደተኝነት ሁኔታ፣ የሰብAዊ ከለላ፣ ወሰን የሌለው ፈቃድ ወይም ለመቆየት
የጊዜ ገደብ የሌለው ፈቃድ) የስራ ፈቃድ የሚያረጋግጥ ደበዳቤ - ዋናውን ሰነድ ወይም በAገር ውስጥ ቢሮ
የተረጋገጠ ቅጂ
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•

የAገር ውስጥ ቢሮ የማንነት ምስክር ወረቀት - Oሪጅናል ሰነድ ወይም ትክክለኛነቱ የተረጋገጠ ቅጂ ከመኖሪያ
ቢሮ የማጣቀሻ ቁጥር ፣ የትውልድ ቀንዎ Eና ሰነዱ ጊዜው የሚያበቃበት ቀን ጋር፡፡

•

የEርስዎን የጥቅማ ጥቅም መብት የሚያረጋግጥ የጥቅማ ጥቅም ማሳወቂያ ደብዳቤ ፤ ወይም

•

የስደተኝነት ሁኔታ ሰነድ ፡፡

Eንዲሁም ቢያንስ Aንድ የAድራሻ ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልግዎታል ለምሳሌ፡
•

ስምዎን Eና Aሁን ያሉበትን Aድራሻ የሚያመሳይ ከAገር ውስጥ ቢሮ የተጻፉ ደብዳቤዎች፤

•

ስምዎን Eና Aሁን ያሉበትን Aድራሻ የሚያሳዩ የክፍያ ደረሰኞች፤

•

ከመንግስት ድርጅት የተጻፈ ደብዳቤ፣ ለምሳሌ ከስራ ማEከል፣ ስምዎን Eና Aሁን ያሉበትን Aድራሻ
የሚያሳይ፤ ወይም

•

ስምዎን Eና Aሁን ያሉበትን Aድራሻ የሚያሳይ የቤት ኪራይ ስምምነት፡፡

ባንኩ ከዚህ የላቀም ተጨማሪ መረጃ ሊጠይቅዎ ይችላል፣ ለምሳሌ የገቢዎን ማረጋገጫ፡፡

የባንክ ሂሳብ ለመክፈት የት መሄድ Aለብኝ?
Eርስዎ የመረጡትን ባንክ መጎብኘት ያስፈልግዎታል Eንዲሁም ከዚህ በላይ Eንደተገለጸው ማንነትዎን የሚያሳይ Eና
የሚኖሩበትን Aድራሻ የሚገልጽ ሰነዶችን ይዘው ይሂዱ፡፡ Lloyds TSB (ሎሊድስ ቲኤስቢ) Eና
Barclays(ባርክሌይስ) ሊመርጧቸው ከሚችሉ ባንኮች መካከል ጥቂት ምሳሌዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ የቁጠባ ሂሳብ
ለመክፈት ወደ ባንኩ ብቅ በማለት መወያየት Aልያም ወደ ባንኩ በመደወል በቅድሚያ ቀጠሮ ይዘው ማነጋገር
ይችላሉ፡፡
ባንኩ የሚገኝበት የAድራሻ ዝርዝሮች በስልክ ማውጫዎ ላይ ወይም የባንኩ ድረ ገጽ ላይ ይገኛሉ፡፡
ሂሳብ ለመክፈት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
የማመልከቻ ሂደቱ Eንደሚሄዱበት ባንክ Aይነት ይለያያል ሆኖም ግን ትክክለኛ ሰነዶችን Eስከያዙ ድረስ ፤
በAብዛኛው ከ2-3 ሳምንታት መብለጥ የለበትም፡፡
ማመልከቻዎ ለተጨማሪ Eይታ

ወደ ልዩ የስራ ክፍል የሚመራ

ከሆነ፣ ሂሳብ ለመክፈት ከሚወስደው ጊዜ ረዘም

ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል፡፡ የባንኩ ሰራተኞች ማመልከቻዎን የሚመሩት ከሆነ ያሳውቅዎታል Eንዲሁም መመራቱ
ለምን Aስፈላጊ Eንደሆነ ያብራሩልዎታል፡፡ በተጨማሪም ማመልከቻዎ ውሳኔ ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ Eንደሚወስድ
መግለጽ ይኖርባቸዋል፡፡
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መሰረታዊ የባንክ ሂሳብ ተሰጥቶኛል፣ ምን ላድርግበት Eችላለሁ?
መሰረታዊ የባንክ ሂሳብ መሰረታዊ የሆነ የባንክ Aገልግሎትን ይሰጣል፡፡ ለመክፈል Eና ገንዘብ ለማውጣት ሊጠቀሙበት
ይችላሉ፡፡
በመሰረታዊ የባንክ ሂሳብ ሊያደርጉ የሚችሉት፣
•

Eንደ ድርጅት ወይም ቀጣሪ ያሉ የውጭ ምንጮች በቀጥታ በባንክ ሂሳብዎ የገንዘብ ክፍያዎን
Eንዲያስተላልፉበት ሊያደርጉ ይችላሉ፤

•

ለሌሎች ሰዎች በ‘ቋሚ ትEዛዝ’ (‘standing order’) ወይም በAንድ-ጊዜ ዝውውር Aማካኝነት በኤሌክትሮኒክስ
ገንዘብ ለመክፈል ያስችልዎታል፤

•

‘በቀጥታ ብድር’ (‘directe debt’) Aማካኝነት ሌሎች ሰዎች በቀጥታ ከቁጠባ ሂሳብዎ ላይ ገንዘብ Eንዲወስዱ
ለመፍቀድ ያስችልዎታል፤ Eና

•

ከገንዘብ ማሽኖች ውስጥ ገንዘብዎን ለማውጣት ይችሉ ዘንድ የብድር ካርድ (debt card) ይቀባላሉ፡፡
ግዢዎችንም በቀጥታ መስመር ወይም በሱቆች ውስጥ ማድረግ ይችላሉ (ይህን ከባንኩ ያጣሩ) ፡፡

ለማገኛቸው Aገልግሎቶች Eከፍላለውን?
Aብዛኞቹ መሰረታዊ የሂሳብ Aግልግሎቶች ነጻ ናቸው፡፡ በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ Aብዛኞቹን የገንዘብ ማሽኖች
ለመጠቀም መክፈል Aያስፈልግዎትም፡፡ ሆኖም ግን፣ ሂሳብዎ ውስጥ በቂ ገንዘብ ከሌልዎ Eና Eርስዎ የፈቀዱት ቀጥተኛ
የብድር ክፍያ በቁጠባ ሂሳብዎ ውስጥ ገንዘብ ባለመኖሩ ምክንያት ሲዘገይ ባንክዎ ክፍያ ሊያስብብዎ ይችላል፡፡
የቁጠባ ሂሳብ መክፈት ካልቻልኩ ሌሎች ምን Aይነት Aማራጮች Aሉኝ?
የባንክ የቁጠባ ሂሳብ መክፈት ካልቻሉ፣ የፓስታ ቤት ካርድ ሂሳብ ለመክፈት ማመልከት ይችላሉ፡፡ ይህ የባንክ ሂሳብ
ለመክፈት ለማይችሉ በጣም ቀላል የሆነ Eና ጥቅማጥቅም፣ የመንግስት ጡረታ Eና የታክስ ብድር ክፍያዎችን
ለሚቀበሉ ሰዎች ሊሆን የሚችል የAገልግሎት Aይነት ነው፡፡ Eንደ የመኖሪያ ቤት ጥቅም ጥቅም፣ ከስራ ጋር የተያያዙ
ጡረታዎች፣ ወይም ከቀጣሪዎ የሚከፈሉ

ደምወዞች ያሉ ማንኛውም ክፍያዎች ሊከፈልበት Aይችልም፡፡

ጥቅማጥቅም የሚቀበሉ ከሆነ፣ በAካባቢዎ ያለውን የስራ ማEከል የፓስታ ቤት ካርድ ሂሳብ ለመክፈት ያስችልዎትን
‘የግብዣ ደብዳቤ’ Eንዲሰጥዎ ይጠይቁ ፡፡
የፓስታ ቤት ካርድ ሂሳብ ያለምንም ክፍያ፣ በማንኛውም ፓስታ ቤት በሚሰጥዎ የብድር ካርድ Aማካኝነት ገንዘብ
ለማውጣት ያስችልዎታል፡፡
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Aደራሻ ብለውጥስ?
Aንድ ጊዜ የባንክ የቁጠባ ሂሳብ ከከፈቱ፣ Aድራሻዎን በሚቀይሩ ጊዜ ሁልጊዜም ቢሆን ባንክዎን በተቻለ ፍጥነት
ያሳውቁ፡፡

የስኮቲሽ የስደተኞች ምክርቤት Eንዴት ነው የሚረዳኝ?
ለባንክ የቁጠባ ሂሳብ ቀድሞውኑ Aመልክተው ከሆነ Eና ለመክፈት ስኬታማ ካልነበሩ፣ ለምክር Eኛን ማነጋገር
ይችላሉ፣ በነፃ ስልካችን: 0800 085 6087 ሊያነጋግሩን ይችላሉ፤ ይህ ቁጥር ከተቀማጭ ስልክ ብቻ ነው ነፃ
የሚሆነው፡፡
ከዚያም Aማራጮችን ለመወያየት ያስችልዎት ዘንድ ከባንኩ ጋር ቀጠሮ Eናስይዝልዎታለን፣ በቀጠርዎ ቀንዎም
ድጋፍ ለመስጠት Aብረንዎ Eንሄዳለን፡፡ ያስተውሉ ይህንን ድጋፍ የምንሰጥዎ በመጀመሪያ Eርስዎ የባንክ የቁጠባ
ሂሳብ ለመክፈት ሙከራ ካደረጉ በኋላ ያልተሳካልዎት ከሆነ ብቻ ነው፡፡

ነጻ የፋይናንስ Aውደ ጥናት ይሳተፉ
ስለባንክ ሂሳቦች ፣ ገንዘብ ማስተዳደር Eና ብድር የበለጠ ለማወቅ ከፈለጉወይም የንግድ ስራ ለመጀመር
የመጀመሪያውን Eርምጃ ወስደው ቢሆን፣ የEኛ ነጻ የፋይናንስ ትምህርት ፕሮጀክት Aውደጥናት ጥሩ የመነሻ ነጥብ
ይሆንዎታል፡፡
ለበለጠ መረጃ በዚህ Iሜይል Aድራሻ መልEክት ይላኩ carolanne.nehme@scottishrefugeecouncil.org.uk
ስልክ: 0141 223 7971 ሞባይል: 07734 030761
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