ስኮትላንድ ውስጥ ላሉ ስደተኞች
የመኖሪያ ቤት መመሪያ
አቅርቦትዎ በጣም ትንሽ ነው?
በራሪ ወረቀት 3 – ኤፕሪል 2012

Housing – accommodation size: Amharic

ለጥገኝነት ማመልከቻዎ አወንታዊ ውሳኔን በሚቀበሉ ጊዜ፣ እንደ ሌሎች የታላቋ ብሪታንያ ዜጎች ተመሳሳይ መብቶችን እና እንደ
ዜጋ ሊያገኙዋቸው የሚገባ ነገሮችን ይቀበላሉ፡፡ ይህም ለፍላጎትዎ የሚሆን ትክክለኛ መጠን ያለው የመኖሪያ ቤትን
ያጠቃልላል፡፡ ቤትዎ በውስጡ ለሚኖሩበት ሰዎች በጣም ትንሽ ከሆነ፣ በጣም እንደ ጠባብ ሊመደብ ይችላል፡፡
ይህ በራሪ ወረቀት ስለ ጠባብ ቤት አጠቃላይ መረጃን እንዲሁም ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ መረጃን ይሰጣል፡፡
‘ጠባብ ’ ማለት ምን ማለት ነው?
‘ጠባብ’ ማለት በተመሳሳይ የመኖሪያ ቤት የሚጋሩ በጣም በርካታ ሰዎች ሲኖሩ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው፣ ለምሳሌ ቀድሞ
በሚኖሩበት ቤት ውስጥ ከቤተሰብዎ ጋር በሚገናኙ ጊዜ አብረው የሚኖሩ ከሆነ፡፡

የመኖሪያ ቤቴ ጠባብ ከሆነ እንዴት ነው መናገር የምችለው?
ይህ አጠቃላይ መመሪያ ብቻ ነው፡፡ እንዲሁም ጥቂት ልኬቶችንም መውሰድ ሊያስፈልግዎ ይችላል፡፡
 በቂ ክፍሎች አለዎ? የሚከተለው ከሆነ የለዎትም፡
o ሁለት ተቃራኒ ፆታ ያላቸው ሰዎች፣ ያልተጋቡ ወይም በግንኙነት ውስጥ ያልሆኑ፣ በተመሳሳይ ክፍል ውስጥ
መተኛት ሲኖርባቸው፣ እና
o ሁለቱም እድሜያቸው ከ 10 ዓመት በላይ ሲሆን፡፡
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 በቂ ስፍራ አለዎ? ይህንን ለማወቅ:
1.

2.

ምን ያህል ሰዎች በቤትዎ ውስጥ እንደሚኖሩ ይቁጠሩ
-

እድሜያቸው ከ10 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት እንደ ግማሽ ይቆጠራሉ

-

እድሜያቸው ከአንድ አመት በታች የሆኑ ህፃናትን አይቁጠሩ

ምን ያህል ክፍሎች እንዳለዎ ይቁጠሩ
- ወጥ ቤትዎን እና መታጠቢያ ቤትዎን አይጨምሩ

3.

ውጤቶችዎን ለማወዳደር ይህንን ሰንጠረዥ ይጠቀሙ፡
1 ክፍል

2 ሰዎች ሊኖሩበት ይችላሉ

2 ክፍሎች

3 ሰዎች ሊኖሩበት ይችላሉ

3 ክፍሎች

5 ሰዎች ሊኖሩበት ይችላሉ

4 ክፍሎች

7.5 ሰዎች ሊኖሩበት ይችላሉ

5 ክፍሎች ወይም የበለጠ በአንድ ክፍል ውስጥ 2 ሰዎች ሊኖሩበት ይችላሉ
ይህ አማካይ መጠን ያላቸው ክፍሎች እንዳለዎ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ ክፍሎቹ ትንንሽ ከሆኑ፣ በቤትዎ ውስጥ
ዝቅተኛ መጠን ያላቸው ሰዎች ናቸው ሊኖሩ የሚችሉት፡፡
ተጨማሪ ነገር እንዲሁም እገዛ ማግኘት የምችለው የት ነው?
ይህ በራሪ ወረቀት አጠቃላይ ምክርን ይሰጣል፡፡ የሚከተሉት ኤጀንሲዎች ከእርስዎ ጋር ውይይት ያደርጋሉ እንዲሁም ምክርን
ይለግሱዎታል፡
Scottish Refugee Council የስደተኞች ውህደት ቡድን

የስልክ የምክር አገልግሎት - ስልክ: 0800 085 6087
ከዚህ በላይ በተጠቀሰው ቁጥር ለምክር እና ለመረጃ ይደውሉልን፣ መደወል ለምክር አገልግሎት ወደ እኛ ቢሮ ከመጓዝ
ይጠብቅዎታል፡፡
Shelter Scotland

ለምክር አገልግሎት ወደ እዚህ ቁጥር በነፃ ይደውሉ: 0800 800 4444
Positive Action in Housing

ስለ አገልግሎቶቹ መረጃ በዚህ ቁጥር ይደውሉ፡ 0141 353 2220
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