
     

 
 
ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ድሕሪ ምንጻጉ 
 
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሆም ኦፊስ ንዝበዝሕ ናይ ዕቑባ ሕቶ ይነጽግዎ። ካብ 65-75% ናይ ዕቑባ 
ሕቶ ብ ሆም ኦፊስ ናይ መንግስቲ ኣካል ጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ይንጽግ። 
 
እንድሕር ናይ ዕቁባ ሕቶኹም ብ ሆም ኦፊስ ተነጺጉ፣ ናይ ሕጊ ምኽሪ ክትረኽቡ ጸዓሩ።  
 
ጠበቓ እንተዘይብልኩም፡ ባዕልኹም ምስ የዕርኽቱኹም ብምትሕብባር ገለ ክትገብሩ ትኽእሉ። 
 
ዝበዝሑ ሓተቲ ዕቑባ ጉዳዮም ብ ሆም ኦፊስ እንተተነጺጉ ናይ ይግባይ መሰል ኣለዎም። እዚ ማለት ጉዳዮም ናይ ቤት 
ፍርዲ ይኽይድ " ፈርስት-ተኤር ትሪቡናል" ከኣ ይበሃል።  
 
ጉዳይኩም ብ ሆም ኦፊስ እንድሕር ተነጺጉ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ናይ ይግባይ ምልክታኹም ከተረክቡ ኣለኩም።  
 
ብዙሓት ሰባት ካብዘጋጠሞም ጉዳዮም ብ ሆም ኦፊስ ድሕሪ ምንጻጉ ተበቖኦም ጉዳዮም ከምዘይሕዝሎም ይገልጹ። 
ምኽንያት ናይዚ ከኣ ብነጻ ዝሰርሑ ጠበቓታት ክብደት ናይ እቲ ጉዳያት ዝከታተል ጥቡቕ ሕግ መምርሒ ስለዘሎ እዩ። 
 
ምስ የዕሩኽትኹም ብዛዕባ ጉዳይኩም ክትዘራረቡ ጽቡቕ እዩ፡ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዑቑባ ኣታሓታትና 
ጽቡቕ ኣፍልጦ እንተኣልይዎም። ጉዳይኩም እንታይ ድኽመት ኣለዎ? ሓቒ ትዛረቡ ከምዘለኹምን ንሃገርኩም ክትምለሱ 
ከምዘይትኽእሉ ዘረጋግጽ መርትዖ ከተቕርቡ ትኽእሉ ዶ? ብጽቡቕ ኣገባብ ጉዳይኩም ተቕርብሉ መንገዲ ሕሰቡ 
እንተድኣ ሓድሽ ጠበቓ ናይ ምሓዝ መደብ ኣሊዩኩም።  
 
ኣብ ቤት ፍርዲ ንስኹም ( ብመንገዲ ጠበቓኹም እንተድኣ ሒዝኩም ማለት እዩ) ሆም ኦፊስ ጉዳይኩም ክነጽግዎ ጌጋ 
ከምዝገበሩን ዓዲ እንግሊዝ ዑቑባ ክትህበኩም ክምዘለዋን ኢልኩም ትማጎቱ።  
 
ክርክርኩም ኣብ ቅድሚ ዳኛ ካብ ሆም ኦፊስ ነጻ ዝኾነ እዩ ዝካየድ።  
 
ሆም ኦፊስ ከኣ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ውሕስነት ሕጊ ኣይድልየኩምን እዩ ኢሎም ክማጎቱ እዮም። ናብ ቤት ፍርዲ 
ወኪሎም ክሰዱ ይኽእሉ እዮም ግን ኩሉ ግዜ ኣይሰዱን እዮም። 
 
ናይ ይግባይ መጋባእያ ን ህዝቢ ክፉት እዩ ( ክሳብ ተነቃፊ ጉዳያት ዝይሀልወን ኣብ ዕጽው ከግበር እንተዘተተወሲኑን)። 
ብዝዕባ ናይ ይግባይ መጋባእያ መርዳእታ ንምርካብ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ቆጸራ ኬድካ ምዕዛብ ይከኣል። 
 
ይግባይኩም ምስ የእተኹም ክሳብ ቆጸራኹም ዝኣክል ብዙሕ ኣዋርሕ ክትጽበዩ ትኽሉ ኢኹም። 
 
ናይ ይግባይ መገባእያ መብዛሕትኡ ውሑድ ሰዓታት ይወስድ። 



     

 
ዝበዝሕ ግዜ ዳኛ ውሳኔ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይህብን እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ውሳኔ ብጽሑፍ ኮይኑ ድሕሪ ውሑድ ሰሙናት 
ናይቲ ቖጸራ ክለኣኸልኩም እዩ። እንድሕር ጠበቓ ኣሊዩካ እቲ ውሳኔ ብቐጥታ ናብ ጠበቓኹም ይለኣኽ። 
 
እንተድኣ ዳኛ ይግባይኩም እንተዘይተቐቢልዎ፣ ካሊእ ናይ ሕጊ ምርጫታት ኣለኩም ንኣብነት ናይ ላዕለዋይ ፍርዲ ቤት 
ይግባይ ምባል። እዚ ብዘይ ናይ ጠበቓ ሓገዝ ብጥዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። 
 
እንተደኣ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ዘይብልኩም 
 
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኩሎም ዕቑባ ሓተቲ ኣይኮኑን ናይ ይግባይ መሰል ኣንጻር ናይ ሆም ኦፊስ ውሳኔ ዘለዎም። 
 
ሆም ኦፊስ ካብ ድሕነት ዘለዎ ዓዲ እዮም መጺኦም ወይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ዕቑባ ምሕታትኩም ነዊሕ 
ተቐሚጥኩም ኢኹም እንተኢሎም ናይ ዑቑባ ሕቶኹም "ብቑዕ ኣይኮነን" ማለቶም እዩ። ኣብ እዚ ጉዳይ እዚ፡ ኣብ ዓዲ 
እንግሊዝ ንዕቑባ ሕቶኹም ዝምለከት መሰል ናይ ይግባይ ኣይክህልወኩምን እዩ። ኣብ ዓድኹም ናይ ይግባይ መሰል 
ኣለኩም ግን እዚ ክትትግብሮ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ።  
 
እንድሕር ሆም ኦፊስ ናይ ዕቑባ ሕቶኹም መርትዖ የብሉን ኢሎምኹም፡ እዚ ጌጋ ምኳኑ ከተረድኡ ኣለኩም። ብሓፈሻ 
ሃገርኩም ድሕንነት ዘለዎ እንተኾንይኑ ፡ እቲ ኩነታት ንዓኹም ዝምልከት ካብኡ ዝተፈልየ ምኻኑ ከተረድኡ ኣለኩም።  
 
ናይ ሕጊ ኣማራጺታት ክህሉ ይኽእል ፡ ንኣብነት ፍርዲ ዳግም ዝረኣየሉ መስርሕ ኣሎ፣ እዚ ምስ ጠበቓኹም ብዛዕባ ዘሎ 
ኣማራጺታት ክትዘራረቡ ኣለኩም።  
 
 


