
     

 
ጥገኝነት በUK እንዴት እንደሚገኝ :  የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ 
 
የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ ማለት ከUK መንግስት ቢሮ ተወካይሰው ለምን ጥገኝነት እንደምትፈልጉ ዝርዝር ጥያቄ 
ሲጠይቃጩ ማለት ነው።  
 
ለምን ከሃገራችሁ እንደወጣችሁ መግለጽ ይኖርባችሗል ፣ እና ለምን ሃገራችሁ ለእናንተ ድህና መኖርያ ቦታ ለምን 
እንዳይደለ።  
እና ለምን ሃገራችሁ ለእናንተ ድህና መኖርያ ቦታ ለምን እንዳይደለ። 
 
በጣም ረጅም እና ከባድ ቃለመጠይቅ ሊሆን ይችላል ፣ ቢሆንም ግን ጥገኝነትን ለማግኘት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። 
 
የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ ጊዜውም ብዙ ሰኣት ሊፈጅ ይችላል እናም ብዙ ጥያቄ ትጠየቃላችሁ። ያንኑ ጥያቄ ትደጋግሞ 
በተለያየ ሁኔታ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። 
 
ስለ ከባድ ልመናገር የሚከብድ ነገሮች ልትጠየቁ ትችላላችሁ። 
 
ተዘጋጁ 
 
በመጀመርያውም ለHome Office    የምትነግሩትን ኣስፈላጊ ነገሮች አዘጋጁ።  ከጓደኛ ጋር መለማመድም ጥሩ ሊሆን 
ይችላል።  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 ከሆናቹ ከ 3 ቀን በፊት መጠየቅ ይኖርባህዋል።  ጠበቃ ካላቹ ፤ ጠበቃቹ እንዲጽፍላቹ ጠይቁ። 
 
በቴፕ ቃለ መጠይቃችሁ መቀዳት ጠቃመነቱ ለምንድን ነው ፣ ጠገኝነት እምቢ ከተባላቹ እና በቃለ መጠይቃቹ 
አለመግባባት ከሆነ ፣ ምን ማለት እንደፈለጋቹ ለማሳየት በቴፕ የተቀዳ ብቻ ሲሆን ነው።  
 
የቃለ ጥያቄ ቀጠሮ ቦታቹ የት እንደሆነ እና እንዴት እንደምሄዱ ማወቃቹን ኣረጋግጡ። 
 
ውንድ ውይም ሴት ጥያቄዎቹን እንዲጠይቃቹ መምረት ትችላላቹ።  
አስተርጓሚውም ወንድ ወይም ሴት መሆኑ የናንተ ምርጫ ነው። ይህንን ግን በተቻላቹ ያህል በቂ ግዜ በፊት ጠይቁ። 
 
ጠበቃ ካላቹ ፣ ስለቃለ መጠይቃቹ ማናገር እንዳትረሱ።  ስለ ቃለ መጠይቁ ጥያቄ ካላቹ ፣ እነሱን መጠየቅ ትችላላቹ። 
ጥገኝነት አስፈላጊ ለመሆኑን ማስረጃ ካላቹ ለHome Office ወድያው እንደሰጡ።  
 



     

 
ቃለ መጠይቅ ላይ ስትሆኑ  
 
ቃለ መጠይቁ አብዛኛው ጊዜ አነስተኛ ክፍል ውስጥ ነው ሚሆነው።  ሚገኘውም ሰው እናንተ አስተርጓሚ እና የHome 
Office    ተወካይ ይሆናል።  ለትልቅ ሰው  ፣ ጠበቃቹ ሊገኝ አይችልም።  
 
የ ተወካይውን ጥያቄ ስትመልሱ ፣ ግልጽ እና በዝርዝር መልሱ ፤ አስፈላጊ መረጃ ሁሉ ያቅርቡ። 
 
ተዘጋጁ ልያምንዋቹ ስለማይችሉ።  አናምናችሁም ብለውም ሊነግርዋቹ ይችላሉ ፣ በፊለፊት ካላሉ በውሳኔ ደብዳቤ 
ላይ እንደማያምንዋቹ ሊነግሩዋቹ ይችላሉ። 
 
ቃለ ጥያቄው መሃል ከታመማቹ ወይም ከደከማቹ ወይም ከተበሳጫቹ ፣ ለጠያቂው ንገሩት ደህና እንዳልሆናቹ። 
 
ጥያቄውም መሃል ለትንሽ ጊዜ ማቆም ካስፈለጋቹ ፤ መብታቹ ነው፣ ለመጠየቅ  
አትፍሩ። 
 
በትርጉሙ ካልተስማማቹ ፣ ወድያው ተናገሩ።  
እና ብጽሁፍ እንዲያዝ ጠይቁ። 
 
ከቃለመጠይቁ በህዋላ  
 
ጥያቄው ሲያልቅ ፣ ቴፕ ቅድቱን እና የጽሁፍ ትራንስክሪፕት መጠየቅ እንዳትርሱ። 
 
አንዳንድ ጊዜ ከጥያቄው በዋላ ጓደኛ ወይም ጎረቤት ማናገር ሊረዳቹ ይችላል -  
ስለስሜታቹ እና ምን እንደተከሰተ።  በጽሁፍ ያዙ  
ምን ማለት የፈለጋቹት ነገር ካለ ያላላቹት። 
 
ጠበቃ ካላቹ ፣ ከጥያቄው በዋላ ብትገናኙ ይጠቅማል።  ንገርዋቸው 
ማይሆን ነገር ካጋጠማቹ። በደብዳቤ ሊናገሩላቹ ይችላሉ  
ለHome Office 
 
ውሳኔ ይደርሳችዋል ከHome Office ጥገኝነት ማግኘት ውይ አለማግኘታቹን።  ወድያው (በሳምንታት ውስጥ) 
ውሳኔውን ልታገኙ ትችላላቹ ፣ ግን አብዛኛው ጊዜ ብዙ ወራት ይፈጃል።  
 


