
ጥገኝነት በUK እንዴት እንደሚገኝ
የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ

የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ ማለት የHome office  ቢሮ ተወካይ ለምን ጥገኝነት እንደምትፈልጉ ዝርዝር
ጥያቄ ሲጠይቀዎት ማለት ነው። 

ለምን ከሃገራችሁ እንደወጣችሁ ፣ እና ለምን ሃገራችሁ ውሰጥ መኖር ለእርስዎ አደጋ እንዳለው መግለጽ
ይኖርባችሗል። 

 ቃለመጠይቁ በጣም ረጅም እና ከባድ ሊሆን ይችላል ፣ ቢሆንም ግን ጥገኝነትን ለማግኘት በጣም
አስፈላጊ ነገር ነው።

የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ ጊዜውም ብዙ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል እናም ብዙ ጥያቄ ትጠየቃላችሁ። ያንኑ
ጥያቄ ትደጋግሞ በተለያየ ሁኔታ ልትጠየቁም ትችላላችሁ።

በተጨማሪም ልመናገር የሚከብድ ነገሮች ልትጠየቁ ትችላላችሁ።

ተዘጋጁ

በመጀመርያውም ለHome Office    የምትነግሩትን አስፈላጊ ነገሮች አዘጋጁ።  ከጓደኛ ጋር መለማመድም
ጥሩ ሊሆን ይችላል። በቃለመጠይቁ ግዜ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ሊያነሱ ይችላሉ።  አስታውሱ ከHome

Office  ቃለ መጠይቅ የሚያደርገው ሰው ስለ ሃገራችሁ ብዙ ላያውቅ ይችላል።

በቴፕ ቃለ መጠይቃችሁ እንዲቀዳ ብትጠይቁ ጥሩ ነው። ይህንንም በጽሁፍ ከቃለ መጠይቃችሁ 24

ሰዓት በፊት ጠይቁ ፣ በእስርም ላይ ከሆናቹ ከ 3  ቀን በፊት መጠየቅ ይኖርባችኋል።  ጠበቃ ካላችህ  
በጠበቃችህ በኩል ይጠይቁ።

በቴፕ ቃለ መጠይቃችሁ መቀዳት ጠቀሜታው ለምንድን ነው? ጠገኝነት እምቢ ከተባላችህ እና በቃለ
መጠይቁ ወቀት አለመግባባት ተፈጥሮ ከሆነ ፣ ምን ማለት እንደፈለጋቹ ለማስረዳት በቴፕ የተቀዳ
ማሰረጃ ሲኖር ነው።  

የቃለ መጠይቅ ቀጠሮ ቦታ የት እንደሆነ እና እንዴት እንደምሄዱ ያረጋግጡ።

ውንድ ውይም ሴት ጠያቂ  መምረጥ ትችላላችሁ። 

አስተርጓሚውም ወንድ ወይም ሴት መሆኑ የናንተ ምርጫ ነው። ይህንን ለመጠየቅ ከቃለ ምልልስ በፊት
ጠይቁ።

ጠበቃ ካላችህ ፣ ስለቃለ መጠይቁ ማናገር እንዳትረሱ።  ስለ ቃለ መጠይቁ ጥያቄ ካላችህ ፣ እነሱን
መጠየቅ ትችላላቹ። ለእርስዎ ጥገኝነት አስፈላጊ የሆኑትን ማስረጃዎች ካሉ ለHome Office  ወድያው
መላክ አለበዎት።  



ቃለ መጠይቅ ላይ ስትሆኑ 

ቃለ መጠይቁ አብዛኛውን ጊዜ አነስተኛ ክፍል ውስጥ ነው የሚሆነው።  የሚገኙትም  እርሰዎ ፣
አስተርጓሚ እና የHome Office ተወካይ ይሆናል።  ቃለመጠይቅ ላይ ጠበቃዎ ሊገኝ አይችልም።  

 ለጠያቂው መለስ ስትመልሱ ፣ ግልጽ እና በዝርዝር ይመልሱ ፤ አስፈላጊ የሆኑትን መረጃዎች ያቅርቡ።

እርሰዎ የሚናገሩትን ላያምኑ ስለሚችሉ ተዘጋጁ።  አናምናችሁም ብለው  በፊለፊት አይናገሩም ፣ ነገር
ግን በውሳኔ ደብዳቤ ላይ እንዳላመኑ ልናገሩ ይችላሉ።

በቃለ መጠየቅ መሃል ከታመማችህ ፣ ከደከማችህ ወይም ከተበሳጫቹ ፣ ደህና እንዳልሆናቹ ለጠያቂው
ንገሩት።

ጥያቄውም መሃል ለትንሽ ጊዜ ማቆም ካስፈለጋችህ ፤ መብታችህ ስለሆነ መጠየቅ አትፍሩ።

በትርጉሙ ( አስተርጓሚ) ካልተስማማችህ ፣ ወድያው ተናገሩ ፣ እና ብጽሁፍ እንዲያዝ ጠይቁ።

ከቃለ መጠይቁ በኋላ 

ጥያቄው ሲያልቅ ፣ ቴፕ ቅጂ እና የጽሁፍ ቅጂ  መጠየቅ እትርሱ።
ከቃለ መጠየቅ  በኋላ ጓደኛ ወይም ጎረቤት ማናገር አስፈላጊ ነው። 

ስለስሜታችህ እና ምን እንደተከሰተ በጽሁፍ ያዙ ፣ 
ማለታ የፈለጋችሁትን ነገር እና ለማለት ያለፈለጋችህትን በለው ከሆነ ማስታወሻ ይያዙ።

ጠበቃ ካላችህ ፣ ከቃለ መጠየቅ በኋላ በመገኘት ስለሆነው ነገር ይንገሩት ፣ እርሱም በደብዳቤ ለHome

Office በመላክ ጉዳዩን ያስረዳል። 

ጥገኝነት ማግኘት ውይ አለማግኘታችህን በማስመልከት ከHome Office ውሳኔ ይደርሳቿል።  ወድያው
(በሳምንታት ውስጥ) ውሳኔውን ልታገኙ ትችላላችሁ፣ አብዛኛው ጊዜ ግን ብዙ ወራት ይፈጃል።


