አብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ምሕታት፡ ናይ መጻረዪ ቃለመጠየቕ
ናይ "መጻሪ ቃለመጠየቕ" ማለት ድሕሪ ዕቑባ ምሕታትኩም ትገብርዎ ናይ መጀመርታ ቃለመጠየቕ እዩ።
ኣብቲ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተኽምሉ ወደብ ዕቑባ እንተሓቲትኩም፣ ኣብ ዝኣተኹምሉ መዓልቲ ብናይ ኢምግሬሽን
ሰራሕተኛ ቓለመጠይቕ ክግበረልኩም ዝተለምደ እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምእታውኩም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዕቑባ
እንተሓቲትኩም፣ ሆም ኦፊስ ናይ " ምጽራይ ኣሃዱ" ኣብ ክሮይዶን (ኣብ ጥቓ ለንደን) ቃለመጠየቕ ክግበረልኩም
ዝተለምደ ነገር እዩ። ሆም ኦፊስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ መንግስቲ ክፍሊ ናይ ዕቑባ ሕቶ ዝምልከቶ ኣካል እዩ።
ተኣሲርካ ከለኻ እንተድኣ ዕቑባ ሓቲትካ፣ ናይ መጻረዩ ቃለመጠይቕካ ኣብ እስርቤት ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝበዝሑ
ሰባት ዕቑባ ኣብ ዝሓትሉ ግዜ ዝእሰሩ ድሕሪ ናይ መጻረዪ ቃለመጠይቕ ካብ እስርቤት ይለቀቑ እዮም።
ብዙሓት ሰባት ቅድሚ ናይ መጻረዩ ቃለመጠይቕ ጠበቓ ናይ ምርካብ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም (እንተተኻኢሉ ጠበቓ
ምርካብን ምዝርራብን ቅዲሚ ቃለመጠየቕኩም ጽቡቕ እዩ)። ጠበቓኹም ኣብ ግዜ ናይ መጻረዪ ቃለመጠየቕኩም
ምሳኹም ኣይሳተፍን እዩ።
እቲ ቃለመጠይቕ ዝግብረልኩም ካብ ሆም ኦፊስ ዝመጽእ ሰብ ኣብ ግዜ ናይ መጻረዪ ቃለመጠየቕኩም ብጹሑፍ ክሕዞ
እዩ። እቲ ናይ መጻረዪ ቃለመጠየቕኩም ቅዳሕ ክህልወኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ ግዜ ቃለመጠዪቕኩም ኣንድሕር ኣድላዪ ኮይኑ ተርጓሚ ክግበረልኩም ይከኣል እዪ።
ምስ ተርጓሚ ጸግም እንተልዩ- ክትርድእዎም እንተዘይኪእልኩም፣ ክርድኡኹም እንተዘይኪኢሎም፣ ካብቲ ንስኹም
ትዛረብዎ ዝተፈልየ ዝዛረቡ እንተኾይኖም፡ ፕሮፈሽናል ኮይኖም እንተዘይተሰሚዖምኹም ወይ ብትኽክል ይትርጉሙ
ዘለዉ ኮይኖም እንተዘይተሰሚዖምኹም- ንናይ ሆም ኦፊስ ቃለመጠየቕ ዝገብረልኩም ሰብ ክትንግርዎምን ብጽሑፍ
ክትሓዘልኩምን ክምዘልዎ ኣገዳሲ ነገር እዩ።
ኣብ ጌዜ ቃለመጠየቕኹም ጽገም እንተኔሩ ንጠበቓኹም ከትነግርዎም ይግባእ ( ጠበቓኹም ከኣ ብዝዕባ እዚ ናብ ሆም
ኦፊስ ደብዳቤ ክጽሕፉ ልሙድ ነገር እዪ)፣ እንተኾን ግን ዝሓሸ ኣብ ግዜ ቃለመጠየቕ ክትስንድዎ ከምዘለኩም እዩ።

ናይ መጻረዪ ቃለመጠየቅ ሕቶታት
ኣብ ናይ መጻረዪ ቃለመጠየቕ፣ መሰረታዊ ትሕተትዎ ሕቶታት ብዛዕባ
ስምካ/ስምኪ፣
ስተወለድካሉ/ዝተወለድክሉ ዕለት፣
ዜግነትካ/ዜግነትኪ
ብሄርካ/ብሄርኪ፣

ሃይማኖትካ/ሃይማኖትኪ፣
ኣባለት ቤተሰብካ/ብተሰብኪ
ጥዕናኻ/ጥዕናኺ
ጉዕዘኹም ናብ ኣዲ እንግሊዝ
ስለምንታይ ናብ ኣዲ እንግሊዝ መጺኹም (ስለምንታይ ዕቑባ ትሓቱ ኣለኹም)። ውሑድን ሓጺርን ሕቶታት ጥራይ
ኢኹም ክትሕተቱ፡ ኣብ እቲ ዝቕጽል (ዳሕራይ) ቐንዲ ቃለመጠየቕኹም ብሰፊሕ ክትሕተቱ ስለዝኾንኩም።

ጉዕዘኹም ናብ ኣዲ እንግሊዝ
ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ኣብ ግዜ መጻረዩ ቃለመጠየቕ ዝቐርበልኩም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ጉዕዘኹም ከመይ ከምዘነበረ ዝብል
እዩ።
ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ንምቕባል ሓልፍነት ኣልዎም ዶ የብሎምን ንምውሳን የኽእሎም። ዝቐርበልኩም
ሕቶታት ኣሎ ብዝዕባ ኣብ ካልእ ዝኾነት ሃገር ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣቕሪብኩም እንተኔርኩምን ተቐቢሎሙኹም እንተኔሮም
ኮይኖትም፡ ብካልኦት ሃገራት ሓሊፍኩም እንተኔርኩም ከኣ ንምንታይ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ዘይሓተትኩም።
እንተድኣ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሆም ኦፊስ ካሎት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ሓሊፍኩም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከምዝመጻኹም
ኣረጋጊጾም፡ ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ናብ እታ ዝሓልፍክምዋ ሃገር ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ክትሰምዓልኩም "ክሰጋገር" ይከኣል
እዩ። እዚ ከኣ ብ ናይ "ዱብሊን መምርሒ ጉዳይ" ወይ "ውሑስ ናይ ሳልሰይቲ ሃገር ጉዳይ" ተባሂሉ ክግለጽ ክትሰምዑ
ትኽእሉ ኢኹም።
ናይ ሆም ኦፊስ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ዓሸራኹም ኣብ ናይ ኤውሮጳ መርበብ ማዕከን ሓበሬታ ብምፍታሽ እዩ ዘረጋግጹ
፡እንደገና ኣብ ናይ መጻረዩ ቃለመጠየቕኩም ዓሸራ ክገብሩልኩም ይኽእሉ እዮም።
እንተድኣ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሆም ኦፊስ ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ናብ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ከመሓላልፍዎ ፈቲኖም
ተቓውሞ ከተስምዑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ከኣ ኩነታት ናይ እታ ክመልሱኹም ዝሓስብዋ ዘለዉ ሃገር ክሙርኮስ
ይኽእል፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተቐባልነት ክትረኽቡ ዝዓበየ ዕድል ኣሎ ወይ ሆም ኦፊስ ቅኑዕ ኣግባብ ኣይተኸተሉን ማለት
እዩ።
ንምሳለ ፡ ሆም ኦፊስ ናብ ካሊእ ሃገር ከመሓላልፍኹም ናይ ግዜ ገደብ ኣልዎም ወይ እታ ካልእ ሃገር እቲ ምስግጋር
እንተተቐቢላቶ፡ ዓዲ እንግሊዝ ናብታ ሃገር ክትመልሰኩም ናይ ግዜ ገድብ ኣልዋ።
ሆም ኦፊስ ዋላ ናይ ዓሸራኹም ወይ ናይ ጉዕዘኹም ሓበሬታ ንናይ ዕቑባ ንምውሳን እንተዘይተጠቕምሉ፡ ናይ ብሓቂ
ኣብ ሓደጋ እንተሊኹም ንምንታይ ኣብታ መጀመርያ ዝኣተኽምዋ ሃገር ዕቑባ ዘይትሓቱ ኢሎም ክማጎቱ ይኽእሉ
እዮም።

–
ናይ መጻረዩ ቃለ መጠየቕ ኩሉ ግዜ ሓጺር እዩ እንተኾነ ግን ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት ኣኮነን።
ኣብ ናይ መጻረዩ ቃለ መጠየቕ ዝተዛረብክምዎ ምስ እቲ ቀንድን ሰፊሕን ቃለመጠየቕኩም ዝበልክምዎ ይነጻጸር
በተወሳኺ ብጹሑፍ ን ሆም ኦፊስ ዝሃብክምዎ ሓበሬታ ከምኡውን ናይ ዓድኹም ዝሃብክምዎ ሓበሬታን ክነጻጽር እዩ።
ናይ ክልቲኡ ሓበሬታ ብምርኣይ ሆም ኦፊስ ጉዳይኩም ክውስኑን ዛንታኹም ቅኑዕ ከምዝኾን ብምርግጋጽ ከም ስደተኛ
ተቐባልነት ትረኽቡ።

