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ናይ ስድራቤታት ዳግማይ ምውሃድ ኣብ ዩናትድ ኪንግደም ድሕሪ ብሬክሲት
ብዝምልከት ክህልዉ ዝኽእሉ ተደጋጋሚ ሕቶታት
ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም (ዩኬ) ምስ ዝርከቡ ናይ ስድራቤት ኣባላት ንምውሃድ ኣብ ተግባር ዝውዕል ኣሰራርሓ ካብቲ ናይቶም ኣብ
ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ዝርከቡ ስድራቤታት ፍልይ ዝበለ እዩ።
ካብዚ ስዒቡ ብድሕሪ ብሬክሲት ካብ ሃገረ ግሪኽ ናብ ዩኬ ንዝግበር ናይ ስድራቤታት ዳግማይ ምውሃድ ብዝምልከት ክህልዉ
ዝኽእሉ ተደጋጋሚ ሕቶታት ቀሪቦም ኣለዉ።

ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ንዳግማይ ምውሃድ ስድራቤት ከመልክት ዝኽእል መን እዩ?
በመሰረት ናይ ዩኬ ሕግታት ዝግበር ናይ ስድራቤታት ዳግመ ምውሃድ ካብቶም ብመሰረት ውዕል ዳብሊን ንካልኦት ናይ ኤውሮጳ
ሃገራት ዝግበር ናይ ስድራቤታት ዳግማይ ምውሃድ ክብድ ዝበለ እዩ። እዚ ማለት ከኣ ከመልክቱ ቁጽሪ ናይቶም ከመልክቱ ዝኽእሉ
ናይ ስድራቤት ኣባላት ውሕድ ዝበለን እቶም ኣብ ተግባር ዝውዕሉ ሕግታት ከኣ ክብድ ዝበሉ እዮም ማለት እዩ።
ከከምቲ ኩነታቱ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ናይ መመልከቲ ዓይነታት ኣለዉ፤ እዚኦም ድማ (1) እቲ ናይ ስድራቤታዊ ዝምድና መዓስ
ተመስሪቱ (2) ናይቲ ኣብ ዩኬ ዝርከብ ናይ ስድራቤት ኣባል ናይ መንበሪ ኩነታት (3) ናይቲ ኣብ ዩኬ ዝርከብ ናይ ስድራቤት ኣባል
ናይ ገንዘብን ካልእ ኩነታትን (4) ናይቲ ኣብ ግሪኽ ዝርከብ ናይ ስድራቤት ኣባል ውልቃዊ ኩነታት
እቲ ዝቀለለ ናይ መመልከቲ ዓይነት እቲ “ናይ ዑቕባ ስደተኛታ ናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። እዚ ዝከኣል
ድማ እቲ ኣብ ዩኬ ዝርከብ ናይ ስድራቤት ኣባል ናይ ዑቕባ ሕቱኡ ተቐባልነት ዝረኸበ (refugee status) ወይከኣ ንኡስ ዑቕባ
(subsidiary protection) ዝረኸበ ክኸውን እንከሎ እዩ። እቲ ኣብ ግሪኽ ዝርከብ ናይ ስድራቤት ኣባል ናይቲ ኣብ ዩኬ ናይ
ዑቕባ ስደተኛ ኣፍልጦ ረኺቡ ዘሎ ሰብ በዓል/ቲ ቤት፤ ወይ ናይ ነዊሕ እዋን መጻምድቲ ወይ ድማ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዒድሚኡ
ውላድ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ስድራቤታዊ ዝምድና እቲ ኣብ ዩኬ ዝቕመጥ ናይ ዑቕባ ስደተኛ ኣፍልጦ ዝረኸበ ሰብ ካብ መበቆል ሃገሩ
ቅድሚ ምውጽኡ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝነበረ ክኸውን ኣለዎ።
ይኹን ደኣምበር እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ መዐቀኒ እንተደኣ ዘየማሊ እኩም፤ ኣብ ዩኬ ምስ ዝነብሩ ናይ ስድራቤትኩም ኣባላት ዳግማይ
ንክትወሃዱ ከተቕርቡዎ እትኽእሉ ካልእ ዓይነት መመልከቲ ኣሎ። ናይ ስድራቤትኩም ኩነታት ኣብ ዩኬ ናይ ስድራቤት ዳግመ

ምውሃድ ንከተቕውርቡ ዘኽእለኩም ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ ናይ ዩኬ ጠበቓ ሕጋዊ ምኽሪ ክትረኽቡ ይግባኣኩም።
ናይ ስደተኛ ሕጋዊ ድጋፍ (ኣር ኤል ኤስ) ነዚ ከቕርብ ይኽእል እዩ።

ንናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ ንከመልክት ኣብ ግሪኽ ሓታቲ ዑቕባ ክኸውን የድልየኒ ዶ?
ኣይፋልን፤ ብመሰረት ናይ ዩኬ ሕጊ ኣብ ዩኬ ናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ መመልከቲ ንከተቕርቡ ኣብ ግሪኽ ከም ሓታቲ ዑቕባ
ክትምዝገቡ ግድነት ኣይኮነን።
ዋላ’ውን ኣብ ግሪኽ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ተቐባልነት እንተረኺቡ ወይ’ውን ንኡስ ዑቕባ (subsidiary protection)
እንተረኺብኩም፤ ኣብ ዩኬ ንናይ ስድራቤት ዳማይ ምውሃድ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ብተወሳኺ ኣብ ግሪኽ ዑቕባ ኣብ ናይ ምሕታት መስርሕ ቀቅድሚ ምድምዳሙ ኣብ ዘሎ ጊዜ፤ ንኣብነት ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ናይ
ምንጻግ ውሳኔ እንተ ተቐቢልኩም ወይ ዳግማይ ሕቶ ተቕርቡ እንተደሊኹም፤ ሕጂ’ውን ኣብ ዩኬ ንናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ
ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ግሪኽ ዑቕባ ሓቲተ ኣለኹ፤ ኣብ ዩኬ ናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ እንተደኣ ኣሚልኪተ፤ ዘቕረብኩዎ ሕቶ
እንታይ ክኸውን እዩ?
ካብ ናይ ዳብሊን ስርዓት ፍልይ ዝበለ ኾይኑ፤ እቲ ኣብ ግሪኽ ዘቕረብኩሞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ጠጠው ኣይብልን እዩ።

እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ኣብ ዩኬ ንናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ ናይ ምምልካት መስርሕ ምስቲ ናይ ግሪኽ ናይ ዑቕባ
መስርሕ ዘራኽብ ስለዝይብሉ እዩ።
እዚ ማለት ኣብ ግሪኽ ዑቅባ ናይ ምሕታትኩም መስርሕ ማዕረ ማዕረ እቲ ኣብ ዩኬ ንናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ ዘቕረብኩሞ
መመልከቲ ክቕጽል እዩ ማለት እዩ ።
ዋላኳ ኣብ ዩኬ ንናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ ኣመልኪትኩም እንተሊኹም፤ ኣብ ግሪኽ ዘቕረብኩሞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ብዝምልከት
ሕጋዊ ምኽሪ ክህልወኩም ኣድላዩ እዩ።

መስርሕ ናይቲ ንዩኬ ተቕርብዎ መመልከቲ ከመይ ይመስል?
ብመሰረት ናይ ዩኬ ሕጊ ዝግበር ናይ ስድራቤት ዳማይ ምውሃድ ናይ ዝግበር መመልከቲ መስርሕ ካብቲ ብመሰረት ናይ ዳብሊን
ስርዓት ዝግበር መመልከቲ ይፍለ እዩ።
ኣብ ዩኬ ምስ ዝቕመጥ ኣባል ስድራቤትኩም ክትዋሃዱ እንተደኣ ደሊኹም፤ እቲ ቀድማይ ክትገብርዎ ዝግበኣኩም ካብ ናይ ዩኬ
ጠበቓ ሕጋዊ ምኽሪ ምርካብ እዩ። ኣብ ግሪኽ ንዘለዉ ኣባላት ስድራቤት ኣር ኤል ኤስ ነዚ ሓገዝ እዚ ከቕርብ ይኽእል እዩ።
ናይ ዩኬ ጠበቓ ንዩኬ ናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ዶ ኣይትኽእሉን ክነግረኩም ይኽእል እዩ።
ሕጋዊ ውክልናኹም ንምምዋል ሌጋል ኤይድ ናይ ምርካብ መሰል ክህልወኩም ይኽእል እዩ፤ ነዚ ንምርካብ ከኣ ናይ ዩኬ ጠበቓ
ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።
እቲ ጠበቓ ነዚ መመልከቲ እዚ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ እንተደኣ ኣሚኑ፤ ብድሕሪኡ ዘሎ ስጉምቲ ብሓገዝ ናይቲ ጠበቓ
ንመመልከቲኹም ዝድግፍ መርትዖ ምድላው እዩ።
ንመመልከቲኹም ዝድግፍ መርትዖ ድሕሪ ምድላውኩም፤ ብሓገዝ ናይ ጠበቓ ብኦንላይን (ብኢንተርኔት) ዝምላእ ናይ መመልከቲ
ቅጥዒ ምምላእ እዩ።
መመልከቲኹም ድሕሪ ምስዳድ ዘሎ ስጉምቲ፤ ኣብቲ ኣብ ኣቴንስ ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ቪዛ (ቪ ኤ ሲ) ቆጸራ ምሓዝ እዩ።
ኣብቲ ኣብ ኣቴንስ ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ቪዛ ምብጻሕ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ፤ ብፍላይ ድማ ነቶም ዕጽው ካርድ ዘለዎም
ኣብ ናይ ግሪኽ ደሴታት ዝርከቡ ሰባት፤ ኮይኑ ግን መንገዲ ምንዳይ ኣድላዩ ይኸውን። ናይ ዩኬ ጠበቓኹም ኣብዚ ክሕግዘኩም
ይኽእል እዩ።
ቆጸራ ምሓዝ ምስ ወዳእኩም፤ ኩሉ እቲ መርትዖታትኩም ኣብቲ ናይ ኦንላይን ሲስተም ኣፕሎድ (ከም ዝስደድ) ክትገብሩዎ ትኽእሉ
ኢኹም።
ነቲ ኣብ ማእከል መመልከቲ ቪዛ ዝግበር ቆጸራ፤ ሰነዳትኩም ሒዝኩም ክትመጹ ይግባእ። ኣብቲ ናይ ቆጸራ እዋን ናይ ኣጻብዕቲ ኣሰር
(ኣሻራ) ክወስዱልኩም እዮም። ኣብ ገሊኡ እዋናት ሕጽር ዝበለ ቃለ መሕትት ክህልው ይኽእል እዩ።
ኣብ ቆጸራኹም ተረኺብኩም ኩሉ እቲ መርትዖታትኩም ድሕሪ ምቕራብኩም፤ መንግስቲ ዩኬ ብዛዕባ እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ
ውሳኔ ክውስን እዩ።

ሃገራዊ ናይ መንነት ወረቐት / ናይ መጓዓዚ ሰነድ የብለይን። ብዘይብኦኦም ከመልክት ይኽእል ዶ?
እቲ መመልከቲ ዘቕርብ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሃገራዊ ናይ መንነት ወረቐትን ፓስፖርትን እተልይዎ፤ እቲ መስርሕ ዝቐለለ ይኸውን።
ይኹን ደኣምበር ካብ መንግስቲ ወይ ካብ ሰበ ስልጣን ናይታ ሃገር ስግኣት ስለ ሓደረኩም ካብ ሃገርኩም እንተደኣ ወጺኹም፤ እዚ
ጉዳይ እዚ ምስ ናይ ዩኬ ጠበቓኹም ክትዘራረቡሉ ኣለኩም።
ነዚ ንምርካብ ዝግበር መመልከቲ ንሓደጋ ዘቃልዕ እንተደኣ ኾይኑ፤ ሃገራዊ ናይ መንነት ወረቐት ወይ’ውን ፓስፖርት ከይሃለወኩም፤
መመልከቲ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ሃገራዊ ናይ መንነት ወረቐት ወይ ፓስፖርት ምርካብ ካልእ ዕንቅፋት እንተደኣ ሃሊዩዎ፤ እዚ ጉዳይ
እዚ ምስ ጠበቓኹም ተዘራረቡሉ።

እቲ ኣነ ንዩኬ ዘቕርቦ ናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ መመልከቲ ኣብቲ ኣብ ኣቴንስ ዝርከብ ናይ ዳብሊን ኣሃዱ ድዩ
ዝለኣኽ?
ኣይፋልን። እቲ መመልከቲ ብቐጥታ ንዩኬ እዩ ዝለኣኽ። ናይ ስድራቤታት ናይ ቪዛ መመልከቲ ምስቲ ናይ ግሪኽ ዑቕባ ናይ ምሕታት
መአስርሕ ዘራኽብ ፈጺሙ የብሉን።

ዕጹው ካርድ ዘለኒ እንተደኣ ኮይነን ኣብቲ ኣብ ኣቴንስ ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ቪሳ ክኸይድ ዘይክእል እንተደኣ ኮይነ፤
እንታይ ይገብር?
መብዛሕቲኡ ጊዜ እቶም ካብ ናይ ግሪኽ ደሴታት ዝመጹ ሰባት ( ሌስቮስ፤ ሳሞስ፤ ኪዮስ፤ ሌሮስ፤ ኮስ) ናይ ጂኦግራፊ ቀይድታት
ኣለዎም፤ እዚ ማለት ድማ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ኩነታት እንተዘይኮይኑ፤ ካብታ ደሴት ክወጹ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ።
ቀይሕ ማሕተም ዘለዎ ዕጹው ካርድ እንተሊዩኩም፤ ንቆጸራኹም ኣብቲ ኣብ ኣቴንስ ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ቪዛ ምኻድ ኣዝዩ
ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጉዳይኩም ኣር ኤል ኤስ እንተደኣ ሒዝዎ ናይዚ ሽግር እዚ መፍትሒ ኣብ ምርካብ ክንተሓባበረኩም
ክንጽዕር ኢና።

መመልከቲ ንምቕራብ ገንዘብ ክኸፍል ይግበኣኒ ድዩ?
እቲ ዘሕዝን፤ እዚ ሕቶ እዚ ቀጥታ ዝኾነ መልሲ የብሉን። ገለ ናይ ስድራቤት ዳግማይ ምውሃድ መመልከቲታት ብዘይ ክፍሊት ክኾኑ
እንከለዉ፤ ገሊኦም ድማ ብክፍሊት እዮም። መጠን ናይቲ ዝኽፈል ገንዘብ ከከምቲ ናይ መመልከቲ ዓይነት ዝፈላለ እዩ።
ናይ ምኽፋል ዓቕሚ እንተዘሃልዩኩም ናይ ክፍሊት ሕድገት ንክግበረልኩም “ፊ ወይቨር” ዝበሃል መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ
ኢኹም፤ እቲ መመልከቲ ከኣ ንሰብኣዊ መሰላት መሰረት ዝገበረ እዩ፤ ንኣብነት መሰል ስድራቤታዊ ህይወት። ኣር ኤል ኤስ ኣብቲ
እተቕርቡዎ መመልከቲ ክሕግዘኩም ኩሉ እቲ ዝከኣሎ ክገብር እዩ፤ ገንዘባዊ ኩነታትኩም ከኣ ምሳና ካብ ምርኻብ ክዓግተኩም
ኣይግባእን እዩ።

ናይ መመልከቲ መስርሕ ክንደይ ጊዜ ይወስድ?
ናይ መመልከቲታት ውሳኔ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ክግበር ይግባእ፤ ይኹን ደኣምበር ኣብ ግብሪ ብዙሕ ግዜ ምድንጓይ ይርከብ
እዩ፤ ውሳኔታት ድማ ዝነወሐ ግዜ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ዘቕረብኩዎ መመልከቲ እንተደኣ ዕውት ኮይኑ ብድሕሪኡ እንታይ ይስዕብ?
እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ እንተደኣ ተዓዊቱ፤ መንግስቲ ዩኬ ንክሕብረኩም ንጠባኹም ኢመይል ክሰድድ እዩ።
ናብ ዩኬ ንክትጓዓዙ ቪዛ ክወሃበኩም እዩ፤ እዚ ድማ ን 30 መዓልቲ ጥራይ እዩ ዘገልግል።
ውሳኔን ናይ መጓዓዝያ ሰነድኩምን ንምቕባል እንደገና ናብ ማእከል መመልከቲ ቪዛ ክትከዱ ይግባኩም።
ቪሳኹም ከይወደቐ እንከሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናብ ዩይኬ ክትጓዓዙ ኣለኩም።
ኣብ ዩኬ ምስ በጻሕኩም፤ ኣብ ዩኬ ንምንባር ውሱን ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበኩም እዩ።
እቲ ግዜ ናይቲ ዝወሃበኩም ፍቓድን ናይ መንበሪኹም ኩነታትን ኣብቲ ኣብ ዩኬ ምስ ኣባል(ላት) ስድራቤት ዳግማይ ንምውሃድ
ዘቕረብኩሞ ናይ መመልከቲ ዓይነት ይሙርከስ።

ዘቕረብኩዎ መመልከቲ እንተደኣ ተዓዊቱ ከመይ ጌረ እየ ኣብ ዩኬ ዝኣቱ?
ካብ ኣሰራርሓ ዳብሊን ፍልይ ብዝበለ፤ ኣብ ዩኬ ንክትኣትዉ ቪዛ እንተደኣ ተዋሂቡኩም ንዩኬ ንክትጓዓዙ ባዕልኹም ናይ መሳፈሪ
ቲኬት ከተዳልዉ ኣለኩም። ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን ክሕግዙ ዝኽእሉ ማሕበራት ኣለዉ።
ናይ ግሪኽ ናይ ዑቕባ ኣገልግሎት ንዩኬ ክሰደኩም ክትጽበዩ የብልኩምን። እዚ ኸኣ እቲ ናይ ዩኬ ቪዛ መመልከቲ ምስቲ ናይ ግሪኽ
ናይ ዑቕባ ኣሰራርሓ ዘራኽብ ስለዝይብሉ እዩ።

ይኹን ደኣምበር ናይ ዩኬ ጉዕዞኹም ቀልጢፍኩም ከተዳልዉ ኣድላዩ እዩ። ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ዝወድቕ ናይ ዩኬ ቪዛ
ክወሃበኩም እዩ፤ ኣብ ውሽጢ እዚ ጊዜ እዚ ከኣ ንዩኬ ገጽኩም ክትጓዙ ይግበኣኩም።

ዘቕረብኩዎ መመልከቲ እንተ ዘይተዓወተኸ እንታይ ይፍጠር?
ዘቕረብኩሞ መመልከቲ እንተደኣ ዘይተዓዊቱ ንናይ ዩኬ ኣብያተ ፍርዲ ናይ ይግባይ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ናይ
ይግባይ መመልከቲ ንምቕራብ ናይ 28 መዓልቲ ናይ ግዜ ገደብ ኣሎ።
ከከምቲ ናይ ጉዳይኩም ኩነታት፤ ኣብ ገሊኡ እዋናት ኣብ ክንዲ ኣንጻር ናይቲ ውሳኔ ኣብ ናይ ዩኬ ኣብያተ ፍርዲ ይግባይ ምባል
ሓዲሽ መመልከቲ ምቕራብ ይሓይሽ።
መመልከቲኹም ኣብ ዘይዕወተሉ ኩነታት፤ ናይ ዩኬ ጠበቓኹም ኣብ ጉዳይኩም እንታይ ከም ዝሓይሽ ከማኽረኩም ክኽእል ኣለዎ፤
እዚ ድማ እንተላይ ኣብ ናይ ይግባይ መስርሕ ዶ ትኣትዉዶ ኣይትኣትዉን የጠቓልል እዩ።

