
ምክር ለተገን ጠያቂዎች 

መብትዎን ይወቁ 
 

 ሴርኮ እኔን ከቤት ለማስወጣት ወደ ውስጥ ለመግባት ቢሞክር ምን ማድረግ አለብኝ 

?  

 

እባክዎን በመጀመሪያ ይረጋጉ ፡፡ 

 በመቀጠልም አይሆንም ወይም አትገቡም በማለት ይህንን ዉሳኔ ወይም ድርጊት 

ለመቃወም የህግ ምርና አገልግሎት እንደሚያገኙ/ እንዳገኙ ይግለጹላችው፡፡ 

ለሴርኮ ይግለጹላቸው ( ምናልባት ወደ እርስዎ የመጡት ከሆም ኦፊስ ፤ ፖሊስና ሴርኮ 

ሰራተኞች አንድ ላይ ከሆነ) ህጋዊ መታወቂያቸውን ሊያሳዩዎ ወይም ሊሰጡዎ  

እናም 

ወደ እርስዎ ቤት እንዲገቡ የህግ ፈቃድ የሚሰጣቸው ከ ሸሪፍ ፍርድ ቤት ማዘዣ ሊኖራቸው 

ይገባል፡፡ ይህ ካልሆነ በቀር ምንም መሰረታዊ የህግ አግባብ እስከሌለ ወደ ቤትዎ እንዲገቡ 

አይፈቀድላቸውም፡፡  

ወይም 

ለምሳሌ፤ ከሴርኮ የተጻፈ በቤቱ ዉስጥ እድሳት ወይም መደበኛ የቤት ውስጥ ፍተሻ/ቁጥጥር 

ለማካሄድ እንዲችሉ እንዲፈቀድላቸው የሚገልጽ ከሴርኮ የተጻፈ ደብዳቤ ከሌለ በስተቀር፡፡ 

ለአስቸኩዋይ ወይም ለድንገተኛ ጥገና ምናልባት እርስዎንም ላይፈልጉዎት ይችላሉ፡ ይህ 

ካልሆነ በስተቀር ሴርኮ ቅድመ ማስታወቂያ ሊሰጥዎት ይገባል፡፡ 

ከቤት አልወጣም ማለት እችላለሁ? 

አዎን አልወጣም ማለት ይችላሉ፡፡ 

መረጋጋት በጣም አስፈላጊ ነው፡ በምንም አይነት ከሴርኮ መኮንኖች ጋር መከራከር አያስፈልግዎትም፡፡

ለፖሊስ ማንነትዎን የሚገልጸውን ካርድዎን በማሳየት ሁኔታውን በተረጋጋ መንገድ ማስረዳትና ከ 

ቤትዎ ለቅቀው መውጣት እንደማይፈልጉ ይግለጹላቸው፡፡ 

የእርስዎ በተረጋጋ ሁኔታ በቤትዎ ዉስጥ መቆየት ለሴርኮ ሰራተኞች ረብሻ አለ በማለት የፖሊስ 

መኮንኖችንን ሊያስጠራ የሚያስችል ምንም ምክያት የላችቸውም፡፡ 

ያስታውሱ በማንኛውም ጊዜ የእርስዎን ማንነት የሚገልጽ ካርድዎንና አስፈላጊ የሚሆኑ የጥገኝነት 

ጉዳይዎትን የሚያሳይ ወረቀት/ዶክመንቶችዎን ከእርስዎ ጋር መያዝዎን አይርሱ፡ በተለይም ከቤት 

በሚወጡበት ወቅት፡፡ 

 



 

ምክር ለተገን ጠያቂዎች 

መብትዎን ይወቁ  
ሴርኮ ፤ ሆም ኦፊስ ወይም ፖሊስ ሃይልን በመጠቀም ከቤት ውስጥ እንድወጣ ማድረግ 

ይችላሉ? 

በፍጹም አይችሉም፡፡ 

ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ከቤት እንዲወጡ አይገደዱም፡፡ የፖሊስ መኮንኖች በእርስዎ ላይ ሃይልን 

እንዲጠቀሙ እንዲጠቀሙ አልተፈቀደላቸውም፡ የሚጠቀሙ ከሆነ ይህ ጥቃት ማለት ነው፡፡ 

በማንኛውም ጊዜ እርስዎ መረጋጋት ይጠበቅብዎታል፡ በቁጥጥር ስር ከአዋሉ ፖሊስ ይህ ንን በተመለከተ 

መብትዎን ሊያስረዳዎትና ምክር ሊሰጥዎት ይገባል፡፡ 

እርስዎን በቁጥጥር ስር ለማዋል ፖሊስም ቢሆን ከልክ ያለፈ ሃይልን መጠቀም አይችልም፡፡  

እርስዎም በተቻለዎት ፍጥነት ጠበቃ ማነጋገር ያስፈልግዎታል፡፡ 

ለእርዳታ ማንን ማነጋገር እችላለሁ? 

 

የቤት ጉዳይ ጠበቃ ካለዎት በተቻለዎት ፍጥነት  ያነጋግሩ፡፡ 

አስቸኩዋይ የቤቶች ምክርና የህግ ድጋፍ ለማኝየት ከፈለጉ የስኮትላንድ የስደተኞች ምክር ቤት( ስኮቲሽ 

ሪፊውጂ ካውንስልን) በ 0141 223 7979 

ኢ_ሜይል Dass@scottishrefugeecouncil.org.uk 

እንዲሁም ለማንኛውም ምክርና ግጋፍ የሚከተሉትን ድርጅቶች ማነጋገር ይችላሉ፡፡ 

የብሪታኒያ ቀይ መስቀል (ብሪቲሽ ሬድ ክሮስ)ን በ  በ0141 331 4170 

የጎቫን ማህበረሰብ ፕሮጀክት (ጎቫን ኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት)ን  በ 0141 445 3718 

የአሽ ፕሮጀክትን ( ASH ፕሮጀክት)ን  በ 07736 646 197  

ማኝየትና እርዳታ ማግኘት ይችላሉ ፡፡ 

mailto:Dass@scottishrefugeecouncil.org.uk

