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ካብ ወሇዱ ዜመጸ ቃሊት 

 

ነቲ ዉሽጢ ዒዱ ሓገዜ Croydon ኮሚቴ ነቶም ክንክን ሇቐቕቲ ንምፌሊጥን እቲ ኣብ 

ምዕባይ እቲ ሓገዜ ናብ መንእሰይን ይጽግዕተኛን ኣብ ምብጻዕ ሇኩም ሁርኩነትኩም 

ከምስክር ዯስታ ይስመዏኒ። 

እቲ ኮሚቴ ንቶም ካብ ክንክን ዜወጹን ነቶም ቆሌዐ ክሕገዘን ዴሉ ግሌጋልት ክረኽቡን 

ብሁርኩነት እዩ ዜሰርሕ። እቲ ዉሽቲ ዒዱ ሓገዜ እቲ ናይ ትርጉም ኩነታት ኣብ ዜጀምርናለ 

ሰዒት ኣብ ምዕባይ እዩ ዜርከብ። ብዒጺሩ, እብ እቶም ካብ እቲ ክንክን ዜወጾ ቖሌዕት 

ዴሉዮም ነገር ኢና ትኹረትና ንገብር ሇና ብፌሊይ ዱማ ኣብ መንበሪ ገዚታት ን ስራሕን 

ከም ቐንዱ ኣዴሊይነቱ መሰረት። 

እቶም ኮሚቴ (ከም ዜተመረጹ ውኩሊት Croydonን) ካሌኣይ ዯረጃ ኣከናወንቲ ስራሕ 

ኮሚቴን ነቲ እቲ እብ ምስፌሕፊሕ ዉሽጢ ዒዱ ኮሚቴ ነቶም ሇቐቐቲ ኣብ ምርካብ ዴሉዩ 

ነገራት ኢሌባ ኣብ እንዚረቦ እንተመሌከቱ እዮም ዜርከቡ። እዙ ማሇት ዜተመሃየሸን 

ዜተስፊህፇሕን ናይ እቲ ዉህብቶ ኣብ እዜመራ 2019 ክትጽበዩ ትክእለ ኢኹም። 

ከም ኣቦ ወንበር ኣምሓዲሪ ናይ ወሇዱ መመያየጢ እቲ ኮሚቴ፣ እዙ ዉህቶ ከመይ ክትግበር 

ከም ሇዎ ን እብቶም ዋና መሰረት ኣብ ምርኣይ ሇቐቕቲ ክንክንን ክንክን ዜሇመደን 

መንእሰያት ጥቡቕ ዜኾነ ክትትሌ ክገብር እየ። 

 

 

እቲ ሓገዜ ምጥንቃቐን ምስ ማሕበራው ሰራሕተኛኩም ወይ ዉሌቃዊ ኣምኻሪ ኮንኩም 

ረኣይዎ ከምኡ እዉን ኣብቲ ትኽክሇኛን እንታይ ክነመሓሽ ከም ሇናን ሪኢቶ ሃቡና 

ኢኹም። 

 
ኣብሌ ኮሚቴ Alisa Flemming 
መማኸርቲ ኣብሊት ን ቖሌዐ፣ቤት ሰብን ትሙህርትን 
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ቐጻሉ  
 

ሽመይ Ashleigh እበሃሌ ካብቲ Croydon ክንክን ሇቓቒት እየ። ሕጂ 21 ዒመተይ እንትኾን 

ካብ 18 ዒመትይ ብይጽገዕተኝነት እየ ክነብር ጸኒሐ። በቶም ናይ ክንክን ሇቐቕቲ ጉጅሇ 

ሓገዜ እናረኸኩን ምስ እቲ ዉሌቃዊ ኣማከርየን ከብ ግ ናብ ግ እንተራኸብና ኢና። ኣብ 

ትርፉ ሰዒት ከም ኣከናወኒ ጉዲይ ኣብ Sainsbury's እሰርሕ ዴሕሪ እቲ ናይ ኮላጅ ምረቓይ 

እዉን ኣብ ቐረባ እዋን ከም መስተኻከሉ ጾግሪ ሓሉፇ ኣሇኹ።  

ኣብ ትርፉ ሰዒተይ, ኣብ እቲ ክንክን ኮሚቴ (CiCC) ቖሌዐት ውህብቶን ሓገዜ ክህብን 

እቶም ቖሌዐ ክከታተሌን ተሳቲፇ እየ። ኣብዙ ዜተሳተፌኩለ እቲ ሌምዯይ ን ካሌኦት 

ክሕግለ ን ኣወንታዊ ሇውጢ ንክነምጽእን ስሇ ዜዯሇኹ እዩ እቲ ተስትፍይ ካብ ዜጅምር 

ብርክት ዜበለ ቖሌዐት ሓጊን ነቲ ክንክን ግሌጋልት እዉን ብዜተወሰነ መሌክዐ ዕብየት 

ገይረ እየ። ምስ እቲ ከንቲባ ሇንዯን ኣማኻሪ ኣባሊትን ኣብቶም ሇቐቕቲ ክንክን ከምጽኦ 

ዜኽእሇ ሇውጢ ተዚርውሪብና።  

ከም እቲ ናይ ክንክን ምዕባይ ግሌጋልት ስረሐይ ናይ እቲ ዉሽጢ ዒዱ ል ብዘሓት 

ሪኢቶታት ኣምቢበ እየ። ንዒና እንታይ ዒይነት ስራሕን እንታይ ዒይነት ግሌጋልት ከም ል 

ዜገሌጽ ሰነዴ ስሇ ል ሑጉሳት ኢና። እሱ ብምምባብ ቡዘሓት ሓበሬታት ረኺበ እየ ፣

ንስኹም ከም እትረኽቡ እዉን ርግጸኛ እየ።  

እሱ እቲ መጀመሪ ነገር ጥራሕ እዩ!  

ሕጂ ዉሽጣዊ ዒዱ ሓገዚት ስሇሇዉና ዜኾነ ትካሌ ብምስራሕ ኣሇና ስሇዙ ኣብ ዜኾነ ሰዒት 

ቡዘሓት ሇቐቕቲ ክንክን ሃገዜ ክረኽቡ ምግባር እዩ ዜጽበየና። እቲ ዒቢዪ ነገር ናይ ዉሽቲ 

ዒዱ ሓገዜ ሕጂ እቲ ሓገዜ እንሪእየለ መንገዱ ስሇሇና እዩ። 

ኣብዙ ኣየቋርጽን: እዙ ናይ እቲ ሇውጢ እንመየያጠለ ህንጻ እዩ። ኮፌ ብምባሌን 

ብምጽሓፌን ሇውጢ ኣይመጽእን– እዙ ዜኾን ሖግሰካን የሖግሰከን ነገር ነጺሌካ ኣብ 

ምርኣይ ይምፌራህን ምምዕርራይን እዩ። ስሇ ዉሽቲ ዒዱ ሓገዜ -ብዘሓት ሓበሬታታት 

ኣሇዉን ኣጸጺኻ ንምውጻእ እዉን ግ ዜወስዴ ክኾን ይኽእሌ፣እቲ ቀንዱ ክትገብሮ ሇካ 

ነገር ምንባብ እዩ፣እቲ ሖግሰካን ብ ዜበሇጸ ክተተግብሮ እትክእሌ ነገር ብምሕሳብ እዉን 

እዩ። ዉሱን ሰዒት ን ዉሌቃዊ ኣማኻሪና ብምግባርን ንዒየን ነቲ ኮሜቴን ነቶም ኣብ 

ተመሳሳሉ ቦታ ሇዎ ሰባት ንምዕባይ ሓጉዜኒ።  

በቲ ሇኒ ሌምዱ ካሌኦት እናሓገዜኩ እዩ;ንስኹም እዉን ትኽኡለ ኢኹም! 

 

Ashleigh 
ክንክን ሇቓቕን Croydon መናእሰይ ኣምባሳዯር 
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ምክትታሌ ዉሽጢ ዒዱ ሓገዜ።  

 
እዙ ውሽጢ ዒዱ ሓገዜ ፣ከም ክንክን ሇቓቒ ፣እቲ ግሌጋልት ኮሚቴ Croydon ከም ዜህቦ 

ክህብ እዩ። ካብ እቶም ማሕበር እንታይ ክትጽበ ከም ሇካ ብዜርዜር ተጻሒፈ እዩ፡ከም 

ኮሜቴ እንታይ ክትጽበዩ ከም ሇኩም 

ዴላት ዉሽጢ ዒዱ ሓገዜ ዒብዩ ካብ እቶም ቖሌዐትን ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ስራሕን 2017 

ብ ቐንዱ ዴማ እቲ ኮሚቴ ከም ዜብል እቲ ኮሚቴ ነቲ ዜህቦ ግሌጋልት ሓበሬታታት 

ከሐትም ኣሇዎ ኮይኑ ግና፣ ኣብ Croydon እቲ ዜተሃተመ ዉሽቲ ዒዱ ሃገዜ ካብ እቲ 

ዴሉዩ ሕጋዊ ዴላታትን ከምኡ እዉን ብ ስፌሕ ሰዯናት ክኾኑ ኣሇዎም። እቲ 

ኣተሓታትማና፣ ስሇዙ፣ ከም ዜተብሃለ እቶም ዴሉዩ ነገራት ብ ዜርዜራት እብታይ ከም 

እንህብን ከምይ ከም እንህቦምን፣ከምኡ እዉን ሓበሬታት እቲ ግሌጋልት እቲ ክንክን ብ 

ኻሌኦት ዜተውሃበ ዜተመስረት እዩ። 

ከም ቀንዱ ስራሕና፣ ኣብ ሂወትካ ዜጠቕመካን ዋካን ክንወስኽን ክናፊሌጥን ኢና፣እቲ 

ጭንቅኻን እቲ ሳዕቤኖም ምስ ርክባ እዉን ክንፇሌጥ ኢና። 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/contents/enacted
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ሕግታት ሕበረት ምዕባይ ቖሌዐ።  

 
እቲ ኣበሃህሊ ‘ሕበረት ምዕባይ ቖሌዐ’ ሙቕ ዜበሇ ኣይኮነ፣እወ ድ? ግን ከዒ ምስ ኩልም 

ኣወንታዊ ሓሳባት ምስ እቲ ኮሚቴ Croydon ዜኾመ እዩ። እዙ ማሇት ተመሳሰሉ ተስፊ ፣ 

ትምንቲን ከም ናይ ባዕሌና ቖሌዒ ኣሇና ማሇት እዩ። ከም ካሌኦት ቖሌዐት ን ምንእሰይን 

ግኒዩዎ ዕዴሌን መምረጽን ክተግኒ 

ንዯሉ-ናይ ክንክን ሌምዱ ምህሊው 

ማሇት ካብ እቶም ሌምዱ ክንክን 

ይብልም ማዏረ ዒቕሚ 

ኣይብሌካን ማሇት ኣይኮነን።  

 

እዙ ጽቡቕ ነገር ይመስሌ ግን 

እንታይ ማሇት እዩ? 

 

 

 

 

እዙ ማሇት ናይ ርክብና ሕጊ ኣውጺና ማሇት እዩ-ሕግታት ናብ ሰዒትና እንምሇሰልምን ከም 

ወሇዱኻ ጽቡቕ ንሰርሕ ከም ሇናንን ንምርግጋጽ። እቶም ሕግታት እዝም ዜስዕቡ እዮም፡ 

 ጸባይካ ንምምዕርራይን፣እቲ ናይ ስነ ሌቦናን ናይ ኣክሊዊ ጥዕናን ጽቡቕ ኩነታት 

ምህሊዉን፣ ኩልም ክንክን ሇቐቕቲ። 

 

 ናይ ኩልም ክንክን ሇቐቕቲ ኣረኣኣዮም፣ትምኒቶምን ስምዑቶምን ምብርትታዕ። 

 
 እቲ ኣረኣእያ፣ትምኒትን ስምዑትን ሕዴሕዴ ክንክን ሓዲጊ ከም ምኽንያት 

ምቕማጥ። 

 
 ነቲ ክንክን ሇቓቒ በቶም ውሽጢ ዒዱ በዒሌ ሞያ ዜቐረበለ ግሌጋልት ብ ዜግባእ 

ንኸግኒ ምሕጋዜ። 

 
 ትብብባዕ ተስፊን ፣ዜቡቕ ነገር ነቶም ክንክን ሇቐቕቲ ክበጽሖም ዉሑስ ምግባር። 

 
 እቶም ክንክን ሇቐቕቲ ዉሑሳት ክኽዕኑ ብ መነባብሮ ገዜኦም፣ርክቦም፣ትምርቶምን 

ስሮሖምን። 

 
 ናይ መንእሰይን ይጽግዕተኛ ሂወቱ ነቲ ክንክን ሇቓቒ ምዜግጃይ። 
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እቲ ናይ ዉሽቲ ዒዱ ሓገዜ ከምይ ኣዕቢናዮም? 

 

እቲ ናይ ውሽጢ ዒዱ ሓገዜ ምስ እቲ ኮሚቴ 

Croydonን ምስ ካሌኦት ማሕበርን -

ብፌሊይ ዴማ-ምስ እቶም ክንክን ሇቐቕቲ 

ዜበለ ከማኻ ዒብዪ ምይይጥ ክህሉ ጌሩ።  

እዙ ብሰሇስተ መንገዱ ኣተግቢርናዮ ኢና፡

ብ መጀምርያ፣ምስ ናይ ሪኢቶ ፍርም 

(ከም ዝም ብ ጸጋም ሇዉ)ኣብ መምሇሲ 

ማእኸሌ ሓሳብት ኣብ ከመይ እቲ 

ግሌጋልት ኯቢ ከም ዜኽእሌ ከምኡ 

እዉን ኣብምንታይ እዩ ብዯምቢ 

ክሰርሕ ዜክእሌ;ናይ ስምምዕናት ጉጅሇ 

ምስ እቶም ክንክን ሇቐቕቲ 

ተተራኸቡ;ኣብመጀረሻ ብ Ashleigh 

ተረጋጊጹ ነይሩ ፣ብ ሰናይ ናብ እቲ ሰንዴ ቕረበ። 

ብ ዚዕባ ዜኾነ ነገር ምርዴዲእና ጽቡቕ ብ፡ ዉሽጢ ዒዱ ሓገዜ መንበሪ ሰነዴ። ክንብል 

ዜዯሇና እዙ እትንብቦ ትብሌ ሇካ እቲ ማሇት መጀምርኡ ጥራይ እዩ ንሪኦ ኢና ፣

ንክንሰርሐለ ኢና እዉን እቲ ንዕኻ ዜሕሸከ እዉን ክንሰርሐለ እዩ። ኣብዙ ክትሳተፌ እዉን 

ንዯሌይከ ኢና፣ስሇዙ ዜመስሇካ ክትነግረና ከይትሰግእ ምእንቲ እቲ ጽቡቕ ጥራይ ይኮነስ 

እንርዴኦ ነጋር ንቕርበሌካ ክንሰርህ ምእንቲ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Croydonኮሚቴ    ክንክን ሇቓቒ 

 

 

ካሌኦት ማሕበራት 
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መምርሒ ኣናብባ እቲ ሰነዴ 

 
እዙ ሰነዴ ቐሌሌ ዜበሇ ክትርድ ብትኽእል መሰረት እዩ ተሰሪሑ። 

ኣብ ዉሽጢ ዯቓይቕ፣ምስ ክንክን ሇቓቒ ብምፌሊጥ ኣብዙ ጉዕዝ ክሳተፌ ዜኽእሌ ዕዴሚኡ 

ካብ 16 ስካብ 25 እቲ ክትረኽቦ እትኽእሌ ግሌጋልት እናምበበ እዩ። ቕዴሚ ምርካብካ ግን 

፣እቲ ሰነዴ ከመይ ከም ዜኾንነ ከምይ ክትጥቀመለ ከም እትኽእሌን ገምጋም ክንገብረለ 

ኢና 

ብመጀመርታ፣ ናብ ቡዘሃት ማሕበራት ሉንክ፣ ኮሚቴ ስርዒትን ዋሊ ካሌኦት ቦታ መሐበሪ 

እዉን ክትረክብ ኢካ። እዙ ሉንክ ብ ሕብሪ ኮዴ ዜተገበረ እዩ ከም ዜስዕብ፡ 

- ቀይሕ: እዝም ሉንክታ ናብ ካሌኦት ዴረ ገጻት ክወስዯካ እዩ ሓዲሓዯ ግ እዉን 

Croydon መምርሕታትን። ገሇገሇ ሓበሬታት ናይ እቲ ኮሚቴ ወይ ከዒ ካሌኦት 

ማሕበራት ንምርካብ እዙ ሉንክ ተጠቐም። 

- ቖጻሌ:  እቲ ሉንክ በቲ ጉቡእ ቦታ እቲ ሕጊ ዜበል ክስዯዯሌካ እዩ ዋሊ ናብ ሇካዮ 

ክፊሌ ክስዯዯሌኻ ይኻሌ እዩ (ን ኣብነት፦ናብ 23c ክፊሌ ቖሌዐ ሓብሓብቲ 

1989)። 

- ሰምያዊ: እዙ ሉክን ንዒካ ናብ ካሌኦት ክፊሌ ዋውር እዩ እቲ ብቑዕ(ንኣብነት 

ንናይ ዉሌቃዊ ሓበሬታት ራኽብ ሉንክ ክትርኢ ትኽእሌ ኢኻ )። 

- ወይነዋይ: እዙ ናይ ኢ-ሚውይሌ ኣካዉን ይኸፌት።  
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እቲ ግሌጋልት ክንክን ሇቓቒ 

 

ገምጋም 

ግሌጋልት ክንክን ሇቓቒ እቲ ዋና ቑሌፉ ጥፇሌጦ ሇካ ጉጅሇ እዩ፣ንኹለ እትዯሉዩ ነገር 

ንዒዖም ስሇ እትረክብ። 18 ምስ መሊእኻ ምስ እተረከበ ካብ እቲ ጉጅሇ ዜኾኑ ኣስቶርጓሚ 

ወይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ምስራህ ክትጅምር ኢኻ።  

ሓዯሓዴ ሓበሬታት ናይ ክንክን ምሌቃቕ ኣብዙ ኣሇዉ፡ 

 

መን ግሌጋልት ክረክብ ይኽእሌ? 

ሰን እንዲተከታተሇካ እንተነይሩ፣ እዙ ማሇት ብቐጥታ ግሌጋልት ክንክን ምሌቃቕ 

እይትረክበኻን ማሇት ኣይኮነን። ዜተፇሊሇዩ ናይ ጠቐምቲ ዉሳነታት ኣብ መን ይኽእሌ 

ግሌጋልት ምርካብ ዜብሌ ኣሇዉ እዮም። 

እቶ ክማሌኡ ሇዉም ቑሌፉ ሕግታት፡ ብቑዕ, ስሮዒታዊ, ስርዒታዊ ን ምጽራይ ን መንእሰይ 

ካብ 16-25 ሇዉ ን እቲ ዴሌዮም ሓገዚት እዉን ንምፌሊይ ዜግሇጹልም ብዘሓት 

መንገዴታት ኣሇዉ። 

እዝም ሕግታት እንታይ ማሇት እዮም? 

ብቖዕ እዙ ማሇት እቲ መንእሰይ ካብ 16 ወይ 17 ኮይኑ በቶም ዉሽጢ ዒዱ ሓገዜ ን 13 

ኣዋርሕ ካብኡ ንሊዕሉ ዴሕሪ ምምሊእ 14፣ን ከዙ እዉን ዜከታተሌዎ ጸኒሖም እዮም። 

ስርዒታዊ እዙ ማሇት እቲ መንእሰይ ብቑዕ ነይሩ ማሇት እዩ፣ ከዙ ግን ዜከታተል ሰብ 

የሇ ኾይኑ ናብ ገዜኡ ተመሉሱ ግን ከኦኣ ን ሽዴሽተ ወርሒ ይጸነሐ ማሇት እዩ። እዙ 

ነቶም መናእሰይ ዴሕሪ 16 ዒመት ምምሊእ ዜጸንሑ(ንኣብነት ኣብ ሕክምና ስነ ኣእምሮ፣

መንእሰይ ቤት ህንጸት፣ወተ።) ን ቅዴሚ እዙ ኣብ ክትትሌ ዜጸንሑ ካትት እዩ። 

ስርዒታዊ ማከት እቶም ካብ 18 ስካብ 21 ዜኾኑ መንእሰይን ቡቑዕ ዜኾኑ ወይ ስርዒታዊ 

ዜኾኑ ማሇት እዩ። ስካብ 25 ኣብ ትምህርቲ እንተጸኒሖም ከም ስርዒትዊ እዮም ክጸንሑ። 

መጻረየ ማሇት መንእሰይ ትሕቲ 21 (ወይ ትሕቲ 24 ኮይኑ ትምህርቲ ሇዎ) ንዴህሪ 14 

ምምሌኡ ን 13 ኣዋርሕ ክትትሌ ይተገበረለ ነገር ግን ኣብ 16 ወይ 17 ኣካባቢ ምክትታሌ 

ዜተገበረለ ማሇት እዩ።  
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እንታይ ዒይነት ግሌጋልታት ኣሇዉ? 

እዙ ሰነዴ እዙ ብዜርዜር እቲ ግሌጋልት ወይ እቲ ሓገዜ ናይ Croydon ሇቐቕቲ 

ክንክንረዴእ እዩ ነገር ከም ግን ብሩህ ገምጋም፣እቶም ቡቑዕ ስርዒታዊ ዜኾኑ መናእሰይ እቲ 

ዜስዕቡ ክጽበዩ ይኽእለ፡ 

 ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ወይከዒ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ 

 ዜዯሇዩ ሓገዚት 

 ናይ ጉዕዝ ትሌሚታት  

 ቀንዱ ምኽርን ሓገዜን 

ቡዘሃት ካሌኦት መሰሌ ምርካብ ነገራት ኣሇዉካ፣ግን ከዒ ምስ መንበሪ ገዚን ምስ ትምህርቲን 

ዜተትሃሃዘ ክኽዕኑ ኣሇዎም ካብኡ ዯሓር ክማሌእሌኻ እዮም። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክን ከዒ ብዚዕባ ዴሕሪ እቲ ስርዒተኛን ብቑዕን እንተኾይንካ ካሌኦት ክትዜናንየልም 

እትክእሌ ነገራት ሓበሪታት ክንህበካ። 

  

ስርዒተኛ ግዱ ይብሇና እዩ፡ 

 ተገዯዯ ሓዯ ሻብ ኣብ ክሌተ ወርሒ ክጥይቐካ ዜኽእሌ 
ዉክቃዊ ኣማኻሪ ክቀርበሌካ እዩ። 

 ምስ ናይ ምጓዒዒዜያ ትሌሚ ተገዯዯ ኣብ ብሽደሽተ ወርሒ 
ሓዯ ግ ክግበረሌካ እዩ። 

 ኣብ ትምህርቲ ፣ ስራሕ ወይ ስሌጠና ንምእታው ወይ 
ንምጽናሕ ብ ክባራት ነገራት እውን ክሕግካ እዩ። 

 ሓገዜ ወይ ምኽሪ ክህበካ እዩ። 
 ምስኻ ክራኸብ እዩ 
 ኣብ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ በዒሊት(ክረምቲ ወይ 

ሌዯት)እትጸንሐለ ቦታ እንተይሃሉካ ናይ ክትጸንሐለ 
እትኽእሌ ቦታ ክፌሌሉት ክሽፇነሊካ እዩ። 

 ካብ £2,000.00 ወይ ካብኡ ንሊዕሉ ናይ ትምህርቲ ክፌሉት 
ምስ እትነብረለ ገዚ ፌቓዱ(SUHA) ክቐርበሊካ እዩ። 

 ገዚ ክወሃበካ እዩ 

ብቑዕ ዜኾነ ግዱ ይብሇና እዩ፡ 

 ሓገዜ ወይ ምኽሪ ክህበካ እዩ። 
 ምስኻ ክራኸብ እዩ 
 ኣብ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ በዒሊት(ክረምቲ ወይ 

ሌዯት)እትጸንሐለ ቦታ እንተይሃሉካ ናይ ክትጸንሐለ 
እትኽእሌ ቦታ ክፌሌሉት ክሽፇነሊካ እዩ። 
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16 ን 17 ዒመት 

እቲ ናይ ምሌቓቕ ክንክን ግሌጋልት ምስካ ምስራህ ዜጅምር 18 ምስ መሊእካ እዩ። 

ኮይኑግን፣ እቲ ክንክን ምሌቃቕ ስርሑ ዜጅምር ቅዴሚ ዕብየት እዩ፣ኩለ መንእሰይ ንናይ 

ግሌጋልት እዙ ዜሓሇፇ ምስ ውሌቃዊ ኣማኽሪ ወይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ኣብ 16 ዒመቱ 

እዩ ዜረኸብ። እቲ ኣቐዱክ ምርኻብ ዜግበር እስካብ 18 ዒመት እትመሌእ ኣኸዱምካ 

ተሊሚዴካዮ ክትንሕ ተባሂሉ እዩ። እቲ ስራሕ ናይ እቲ እትዯሉዮ ሓገዚት ሓሳባት ሒዘ 

ይጸንሕ ንስኻ እዉን 18 እንትመሌእ ብስርዒት ዜተጋጀኻ ትኸዉን።  

ምስ ብቖዕን ስርዒታውን 16 ወይ 17 ዒመት 

ዜስራህ ስራሕ በቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ 

ኣብ ምቕራብ ግሌጋልት ውይ ዜተፇሊሇዩ 

ጉዲያት፣ዜተፇሊሇየ ጋንታ፣ እዩ ዜሰርሖ 

ነገር ግን እቶም ካሌኦት ሰራሕተኛ እቲ 

ክንክን ምሌቓቕ እዉን ነቲ ማሕበራዊ 

ሰራሕተኛ ብምሕጋዜ ንናይ 

ይጽግዕተኝነትካ ከዲሉዪኻ እዮም 

 

 

 

 

ዉሌቃዊ ኣማኻሪ እንታይ እዩ? 

ዉሌቓዊ ኣማኻሪ ማሇ፣ብብዘሕ መሌኽዐ፣ ምስ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ኣዙዩ ዜመሳሰሌ 

ኾይኑ – ከም ሇቓቒ ክንክን ምስ መዒሌታዊ መነባበርካ ምስ መን ክራኽብ ብዜብሌ 

ክትችገር ትኽእሌ ኢካ። 

ከም ዒርኽካ ክኾኑ እዮም፣ኣብ ዜኾነ ይኹን ሓገዜ ዴሉየካ ነገር ክሕጉዜካን ክሕብሩኻን 

እዮም(ንኣብነት፦ትምህርቲ ክትመሃር እንተዯሉኻ)። 

እቲ ኣብ ዉሌቅዊ ኣማኻሪ ል ሓሊፌነት ናትካ እዩ፣ከም ክንክን ሇቓቒ መዒዜ ኣብ ዜዯሇኻዮ 

እዩ-ንስኻ ዒብዪ ኢኻ;ቡዘሕ እዩ ካባኻ ዜጽበ 

 

ናእዲን ቕሪታን 

እንዴህር ዯኣ ጽቡቕ ስራእህ ኣብ ምሕጋዜ ንዒኻ ጌርና፣ወይ ዜኾነ ዯስ ይብሇካ ወይ 

ይሖግካ ነገር እንተሃሉዩ በቲ ኣብ ናይ ዉሌቃዊ ኣማካሪኻ እትሓተለ ዴረ ገጽ ናይ ናእዲን 

ቕሬታን ፍርሚ ተጥቒምካ ክተፌሌጠና ትክእሌ ኢኻ። 
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ናይ ጉዕዝ ትሌሚታት 

እቲ ሓገዜ በቲ ናይ ትሌሚ ዯራጃ ክነወን ጽኑዕ፣ዜተጽሓፇ ትሌሚ ክህሉ ኣሇዎ። ናይ 

መንገዱ ትሌሚ ማሇት ንስካን እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካን ኣብ እቲ ይጽግዕተኛ ኣብ ሙኻንካ 

ል ከይዱ እትሰርሑ እዩ። እቲ ዒብዪ ቱኽረት ግን ኣብ ሂወትኻ ንቐጻሉ ኣብ ምምዕርራይ 

ል ምምይይጥ ምግባር እዩ። 

ናይ መንገዱ ትሌሚ ስሇ እቲ ቁሌፉ ጸገምካ(ከም ጥዕና፣ትምርቲ፣ገዚ፣ቕርሺ ወተ ) ‚እዙ 

ዴማ ነቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ከምይ ኣሇካ እንታይ ክሕገዜ?‛ ክብሌ ዕዴሌ ይረክብል ማሇት 

እዩ። ንሕዴሕዴ ጸገማት፣ ሽቶ ወይ ስጉምቲ ክውሰዯሌካ እዩ። ሕዴሕዴ ሽቶ ወይ ከዒ 

ስጉምቲ ኣብ መንገዱ ትሌሚ በሉሕ እዩ ክኾን፡ 

 ብነኒሕዴሕዴ: እንታይ ክስራሕ ከም ሇዎ። 

 ብዒቐን:ኣብ መዒዜ ከም እንበጽሖ ዜሰርሕ። 

 ክምዯብ ዜኽእሌ: እቲ ዜብጻሕ ስራህ ክምዯብ እዩ። 

 ሓቃዊ: ክስራህ ይክእሌ ድ ኣብ ዜብሌ ረጋግጽ። 

 ሰዒት-ዜወስዴ: መዒዜ ክዉዲእ ከም ሇዎ 

ዜኾነ ይኹን በሉሕ ይኮነ ዕሊማ ንዒኻን ናዴዴ ነቶም በዒሌሞያታት እዉን ዒሻሹ ምስሌ 

እዩ፣ብቐሉለ ኣይሳቓዕን ማሇት እዩ። ሕዴሕዴ ዒሊማታት ንዜኾነ ይኹን ሕዴሕዴ ጥንካሬ፣

ንዒኻ ብሓገዜ እትበጽሖም እትኽእሌ እዮም። 

እቲ ናይ ምኻዴ ትሌሚ ምስተጽሓፇ፣ ናይ ምንባብ ፣ ምምዚን ምፌራም ዕዴሌ ትረክብ – 

ከምኡ እዉን ኣብቲ ትሕዜትኡ ምስተስማዕማዕካ –ኣብዙ ሰኦኣት እዙ ሕጋዊ ሰነዴ ይከዉን 

ማሇት እዩ። ስሇዙ፣ ምፌራም ዒብዪ ነገር እዩ።

እቲ ናይ ጉዕዝ ትሌሚ ኣብ ሽደሽተ ወርሂ ሓዯ ግ ገምጋም ክግበረለ እዩ፣ዋሊ እካ 

ኣንተዯሉካ ኣብ ቐረባ እዋናት እውን ክግምገም እንተኸኣሇ። 

ኦ, ኣብ መቸረሻ: እስኻ ይጽግዕተኛ ‘ጉዕዝ ትሌሚ? ክትሓስብ ትኸዉን ብይኾን ነገር 

ንምንታይ ይብጽብጸካ? ስሇዙ፣ እቲ እንሓስቦ ነገር እንዴሕር ዯኣ ኣብ ቀረባ ኣዋን 

ይጽግዕተኛ ኾይኑ እቲ -ንገረና እሞ ኩለ 

ነገር ኣብ ሂወትካ ብትዯሉዮ ክኽዕን 

ኣሇዎ። ኾይኑ ግና፣እዙ መሌዒሉ ክኾን 

ኣይኽእሇን ኢሌና ንሓስብ! 
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መምሇሲ ማእኸሌ 

  እቲ መምሇሲ ማእኸሌ ነቶም መናእሰይን 

ቤተሰቦምን ንተፇሊሇዩ ጸገማት ሃገዜ 

ክረክቡ ዜገብር እዩ። እቲ ማእኽሇ በቲ 

Croydon ኮሜቴ ምስ እቲ ርክብ 

ምሕዜነት በዒሌ ሞያታት ብምዃን 

ዜምራሕ ኾይኑ ነቲ ክንክን ምሌቃቕ 

ግሌጋልት ጠቐምቲ ዜበሃለ ነገር የቕርብ 

ከምኡ እዉን ዜተፇሊሇዩ ጉጅሇታት 

ናብ እቲ ማእከሌ ፌለይ ዜኾነ እቲ እትው 

ምባሌ እዩ (ዱኢዙ) – እቲ ምንእሰይ 

ዴምበር ክብሌ ይኽእሌ (እቲ ስም) ነቲ 

ምኽርን ሓገዜን ግሌጋልትራት እቶም 

ዉሕብቶ ሓገዚት፡ 

 ናይ ምኽሪ ሓበሬታትን ናይ ገዚ 

ምርካብ ዕዴሌን እስካብ 21 ክትረክ ኣኻ። 

 

 ናይ ዉሽቲ ዒዱ ስራሕትታን ተግባራትን ሓበሬታ ምርካብ 

 ኮምፒተርን ኢንተርኔትን ምርካብ 

 ብ ኮሚተ Croydon ን CAYSH ዜግበር ስርሕን ተግባራትን። 

 ተመስጦ ግሌጋልት ን 16-ስካብ-21 ሓመት ሇዉ ብ CAYSH ይቐርብ 

 ናይ ቤተስብ ምኽርን ሓገዜን(ብ ኣኼባ ጥራይ)

እቲ ናይ መምሇሲ ማእከሌ በዙ ስሌኪ እዙ ይርከብ 020 8760 5530, ካብ ሰኒ እስካብ 

ዒርቢ፣ ካብ 9.30am-5pm ኣብዙ ቦታ እዙ ይርከብ 51-55 South End, Croydon CR0 

1BF. 

እቶም ዱኣይዙ እዉን ተኣማምን ዉሕስና ከም ይብልም ክትፇሌት ንዯሉ – ከም 

ወርዴያን ሓዯጋ መፌሇጥን – ዜረዴእን ናይ ሰፇር ሕግታት ኣይብለን። እቶም ኣብኡ ሇዉ 

ሓሇውዪ እቲ ኦፉስ ሰብ ኣብ እቲ ህንጻ እንክህሉ ዜሕለዉ እዮም። 

 

ግዳታ ስራሕ 

ምስ ዜተረኸበ ሰራሕተኛ ተስርሒካ እዩ ነገራት ክቐሇሌካ ዜኽእሌ። ኮይኑ ግና፣እቲ ክንክን 

ምሌቃቕ ግሌግሃልት ናይ ባዕለ ግዳታዊ ስራህ ኣሇዎ እሱ እዉን ምስ እቶም ዉሌቃዊ 

ኣማኻሪ ወይ ህጹጽ ዜኾነ ረዴኤት እንተዴሉየካ ንዒኻ ምርካብ እዩ። ካብ ሰኒ እሳካብ ዒርቢ 

10ኤኤም ን 4ፒኤም ናብ እቲ መምሇሲ ማእኸሌ መጺኻ ምዜርራብ እዩ ዜጽበየኻ፣ምስ 

ዜኾነ ሰብ ክትራረብ ኢኻ። ን ሰኦዒት ጥራሕ ኢካ ክትደንጉይ፣ንክንረኽበካ እዉን እቲ 

ጉዲይ ሁጹጹ ረዴኤት እንተኾአይኑ እዩ። ስሇዙ፣ ነቶም ናይ ግዳታ ሰራሕተናታት በቲ ናይ 

መምሇሲ ማእኸሌ ስሌኪ ክትረኽቦም ትኽእሌ 
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እቲ ናይ ዉሽጢ ዒዱ ሓገዜ ዉህብቶ 

 

ርኸብ ን Saed Khan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saed ካብ Afghanistan ናብ UK ወዱ 14 ኦኣመት ኾይኑ እዩ መጺኡ። ምስ ኣተየ ናብ እቲ 

መዕቖቢ እዩ ኣቲዩ ፣ኣብቲ ሰዒት እውን ወሇደ ኣብ ዒድም ብ Taliban ተቐቲልም ንዕዐ 

ሂወት እዉን ጽቡቕ ኣይነበረብ። ነቲ ኮሚቴ Croydon እዪ ኣብ ክንክን ቖሌዐ 1989 – 

ክፌሉ 20ተዒቒቡ። 

ካብ ዜመጽእ፣ምስ እቶም በተሰብ ዒቖብቲ ኣብ Selsdon እናነበር ናይ ኢንግሉዥኛ ኽእሇቱ 

እዉን ዴሕሪ ESOL ቕዴመ-ምዜግጃይ ን ESOL ኮላጅ ዯረጃ 1 ትምርቲ እዉን እናዕበየ 

እዩ። Saed ክሪኬት ምጽዋትን ምስ ዒርኽቱ ምርኻብ እዉን ዯስ ይብል እዩ። ዒሊዕምኡ 

ነርስ ኽኾን ፣ን ሰብ ጽቡቕ ክሰርሕን እዩ ዜዯሉ ኣብኡ እዉን ብ ሂወት እንዲሃሇዉ ድክተር 

እዩ ነይሩ። 

Saed’s 16 ኮይቡ ቡቑሕ ኾይኑ፣ኣብ 18 ዒመይ እዉን እቲ ክንክን ሇቒቑ፣ኣብ መጀረሽ እዉን 

እቲ ጉዲዩ ኣብ 25 እስካብ ዜጠነቕ እቲ ክንከታትል ኢና። እቲ ዕሊማ ናይ እቲ ናይ 

Croydon’s ውሽጣዊ ሓገዜ ንይ ፇሌጦ ሰብ ተወሒቡ እቲ ሰብ ፍቲዎ ምርእኣይ እዩ። 

እቲ ናይ Saed ታሪክ ጎኒ ን ጎኒ ምስ እቲ እንታይ ካብ እቲ ዉሽታዊ ዒዱ ሓገዜን 

መሳርሕትናን እትይ ክትጽበ ከም ሇካ ክካየዴ እዩ። 

 

 

 

   

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/20
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/20
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ኣይትጥፊእ 

ሓጺር መግሇጺ 

እንዴሕሩ ኣብ ክትትሌ ኔርካ እሞ 16 መሉእኻ እቲ ክክንክን ተሇቒቕኻእቲ ክንክን ግሌጋልት 

ንዒ ምስ ውሌቓዊ ኣማኻሪ ከራኽበካ እዩ። ንግዙኡ፣እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ካብኻ ንእሽተይ 

ክርሕቕ እዩ፣ ከም ዜተገነየ ሰራሕተኛኻ (እዙ ማሇት እቲ ቐንዱ ንዒኻ ዜሕግካ መሇት 

እዩ)እቲ ማሕበርዊ ሰራሕተና ከዒ እስካብ ናብ እቲናይ መንእሰይ ሂወት እትኣቲ ምስኻ 

ክጸንሕ እዩ። ኮይኑ ግና፣ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ መን ሙካንካ ክፇሌጡ ክረኽቡኻ እዮም። 

ኣብ 16 ወይ 17 ዒመት እትረኽቦ ኣረኻኽባ ከም፣ 18 ምስ መሊእካ ትረኽቢ እይኮነን፣ ከም 

እዙ ንጠሬጅ ዜገሌጾ፡ 

 

ዕዴመ ናይመረኽቢ ምምዕርራይ 

16.17  እብ ወርሒ ሓዯ ግዙ ይመጽእ 
 ናይ ክንክን ክትትሌ ቖሌዐ(LAC) ግምገማ 
 እቶም ማህበረዊ ሰራሕተኛታት ሃገዜ ክገብሩኻ ጠይቕ 
 በዒሌ ሞየታት ዜተኻተቶ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፣ዉሌቃዊ ኣማኻሪ፣

ክንክን ሓብሃቢ፣ ተኸታታሉ ማሕበራዊ ሰራሕተኛን ይዜገዕተኛን 
ግምገማ ሓሊፉ (IRO) 

18-25  ኣብ ክሌተ ወርሒ ሓዯ ግ ምጥያቕ 
 በቲ ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ሃገዜ ክገበረሌካ ጠይቕ 
 በዒሌ ሞየታት ዜተኻተቶ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ 

 

እወ፣ እቲናይ መምርሒ ከምይ ክትረኽቦም ትክእሌ ን ከመይ ሇምዲዊ ከም እትረኽቦም 

መከሊኸሉ ምኽንያት ክኾን ኣይብለን እንዴህር ዯኣ ጭንቐካ ንነር ሃሉዩ ወይ ከዒ ሓገዜ 

እንተዴሉኣካ ንኣብነት በቢ ግዙኡ እህገዜ እንተዴሉካ ቡዘህ እዉን ክንራከብ ንክእሉ ኢና -

ያው ከም ኣዕርኽቲ ክር? 

 

ክንክን ቖሌዒ ክንክን 
(LAC)ገምጋምን ገምጋም 
ሓሊፉ ን (IRO) 

ናብ ናይ ይጽዴዕተና ገምጋምም 

ክትኣቲ ኢኻ (IRO) ዴህሪ ናይ 

እቲ ክንክንሌ ስሮዒት እዙ IRO 

ካብ ግ ናብ ግ ክሇዋዋት 

ይኽእሌ እዩ፣ኮይኑ ግን ናይ 

IRO-ዯራጃ ዕብየት ዜካብ 18 

ዒመትካ ክህሉ እዩ። 

ናይ እቶም IRO ስራሕ እዙ ዜስዕብ 

ይኸዉን፡ 

 እቲ ኣብ ወንቦር ክትትሌ ቖሌዐ (LAC) ገምጋም (ካብ ዯቒቓ 

ንሌዕሉ)። 

 እቲ ስራሕ በቶም በዒሌ ሞየታት ተሰሮሑ ድ ዜብሌ ምርግጋጽ ጽቡቕ እዩ። 

 ይጽግዕተና ሰብ ኮይኑ ነገር ግን ኣብ ጭንቒ ሰኦኣቱ ዜምሇስ። 
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እቲ ናይ LAC ኣኼባ በቢ ሽዴሽተ ወርሒ ዜግበር ኮይኑ ኣብ 18 ኦኣመትካ የቛርጽ። 

ናይቲ LAC ዒሊማ ከምዙ ዜስዕብ እዩ፡ 

 ምስ IRO እትራረበለ ዕዴሌ ክንራረበለ። 

 ነቶም ክንክን ህብሀባን ነቲ ምስኻ ዜሰርህ ል ኣክሌን ናይ ከመይ ኣሇኻ ዜብሌ 

ሪኢቶ ዕዴሌ ምሃብ 

 ነቶም IRO ኣብ ሂወትካ ል ኩለ ነገር ክሪኡ ምግባር(ንኣብነት፦ ጥዕና ፣

ትምህርቲ፣ናይ ፣ምሌቓቕ ዜግጅት፣ወተ።) 

 ንዜበሇጸ ሓገዜ ኩለካ ብንጥፇታት ምስምዕማዕ። 

እቲ ናይ ዉሌቃቂ ኣማኽሪካ እቲ LAC ናይ ገምጋማት ተረኪቦም ቅዴሚ 18 ምምሊእኻ እቲ 

ናይ ኩነታት ሃገዜ እቱ ክንክን ሕብሐባ ከረዴኡ እዮም። 

 

ኣበይ ንራኸብ? 

ቅዴሚ 18 ምምሊእኻ፣እቲ ማህበራዊ ሰራሕተኛ ኣብ ገዚኻ ወይ ኣብ ዜተፇሊሇይዩ ቦታት 

ክረክበካ እዩ። ዴሕሪ 18 ዒመት ምምሊእኻ ፣እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ኣብ 

ዜተስማዕማኩምለ ግን ቦታን ክረኽበካ እዩ– ኣብ ገዚ መምሇሲ ማእኸሌ,ቤት ብሌዑ ወይ 

ካሌኦት። እዙ ማሇት እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ ንተፇሊሇዩ ምኽንያታት ናብ ነዚካ ክመጽእ 

እዩ-እሱ/ኣሳ ናይ ይጽግዕተና ሂወትካ ወይ ዉሕስነትካ ምርግጋዜ ዐዯት ክትገብር/ክገብር 

እያ/እዩ። ካሉእ ምኽንያት ተይሃሉዩ ብሓዯ ከዒ ክትሰርሑ ንጽበ! 

 

ከምይ ኢና ንራከብ? 

እሺ፣ ኣብዙ ፈቑዲት ነገራት ኣሇዉ: እቲ ናይ ዉሌቃዊ ኣኣማኽሪካ ንጥያቕ ብ ሕጊ እንተኮነ 

ኣብ ሓዯ ግ ብ 2 ወርሒ ክኾን እሇዎ(እዙ ብዴላትካ እንተኮይኑ). እቲ ጥየቓ ወይ ዐዯት 

ከም ል ኾይኑ ኣብ መንጎ እዉን ንተፇሊሇዩ ምኽንያታት ክተራኸቡ ኢኹም። ከም 21ይ 

በን እቶም ምርካብ ብዯብዲቤ ወይ ከዒ ጹሑፊት ወረቐት እንተይኮነስ ብ ከም፣ናይ 

ጽሑፌ ስሌኪ፣ሞባይሌ፣ኢ-ሜይሌ፣ስካይፕን ኣፕሉኬሽናትእዩ ክኽዉን። መጋነይቲ 

ሚዴያታት ሕጋዊ ኣይኮኑን – ዋሊ 

WhatsApp እዉን (እቲ ናይ ኦኣርስኻ 

ሓበሬታ ንምንታይ ንዜብሌ ረአ)።  

ከዙ እዉን፣ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ 

እስኻ ብዜበሌካዮ እዩ ዜምራሕ. እቶም 

ሰራሕተና ክተግንዮም እንተዯሉኻ ንሶም 

እዉን ከግኒዩኻ እዮም! 
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 Saed 17፣ ናብቲ LAC ገምጋም እንትኣትይ ን ናይ ኮፌ መበሉ ዜሙቺ ወንበር 

ኾይኑ ን ታሕተውይ ክፌሉ ወሪኡ እቲ ናይ ኩፌ መበሉኡ እቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኝኡ 

ክሕገዝ እንከል። IRO ዜመጽእ ንሱን Saedን እቲ ናይ ክንክን ሕብሐባ ሻሂ ሁሕብቶ 

ምስተስማዕምዐ እዩ። እቶም ዜተሇመደ ሰባት ከም፡ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፣እቶም ነቲ 

ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ዜከታተለ፣ ዒብዩ ብብያቲ ብስኩት ከምጽኡሌኻ እዮም። 

እቲ በሪ ተንዃዕኲሑ ሓደሽ ሰብ ናብቲ ክፌሉ ይኣቲ። እቲ ሰብ ከም ናይ Saed’s 

ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ኾይና ትፊሇጠካ። 

‘ሰሊም Saed ። ኣብቲ LAC ገምጋም ክህሉ እየ – ከምኡ እዉን ኣብቲ ናይ ጉዕዝ 

ትሌምታት። ምስ ዒበኻ ዋን ሃጋዙትካ እየ ክኾን እስካብ ሽዐ ግን ን ሓዯሓዯ ረባታት 

ክትረክበኒ ትኽእሌ ኢኻ። ሐዙ ሚስኮሌ ክገብረሌካ እሞ ስሌከይ ክትሕዚ፣’ በሇት 

ሃንዯበት Saed’s ብ ናይ Justin Bieber ሙዙቃ መጸውዑ ጸዊኦኣ ናይ ሓደሽ ሰብ ስሌኪ 

ይርኢ። 

ናይ Saed ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ንዜኾነ ይኹን ገም ብኽብረትካ ርኸበኒ! ብፌሽክታ 

ኢሌዎ ከም ዜነበረ ‘ክር ኢኻ ግን’። 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ናይ ሂወት ተኽልን ቐንዲዊ ሓገዚትን 
 

ሓጺር መግሇጺ 

ከም 16-17 ዒመትካ ናብ እቲ ናይ መንእሰይ ሂወት ክትጋጀ ኣሇካ። ቕዴሚ ናብ 18 

ምምሊእኻ፣ካብ እቲ ኮም፣ኢቴን ዉሽቲን ወጻእን ቡዘሃት ሓገዜ ኣሇዉኻ-ዜረከቡን 

ይራከቡን ናይ ቖሌዐ ክንክን ግሌጋልት። እዙ ዒሊማ ኣብ ይጽገዕተኛትካ ምስራሕ እዩ። 

ግን ‘ይጽገዕተኝነት’ ከምይ እዩ ከምይ ከ ትበጽሖ? 

 

ይጽግዕተኛ 

ስም 

ካብ ካሌኦት ክትትሌ፣ሓገዜ፣ጽዕንቶ ነጻ ምካን እዩ። 

 

ከም ዋና ሃሳብ ይጽገኦተና ማሇት ንባኦሌካ ምሕጋዜ ምምሕዲር ማሇት እዩ፣ከም ዕቑባ 

እዉን ኣይኮነን ነገር ግን ገሇገሌ ሓጋዚት ክትረክ ኢካ። ናይ ዒብዪ ሰብ ሂወት ተዋጺካዮ ድ 

ዜብሌ ከነረጋገጽ ዒሊማና እዩ። እዙ ማሇት ኩለ ወጻእታትካ ዒርሳክ ምኽፊሌ ማሇት እዩ ፣

እዙ እዉን ናይ ስራህ ምርካብካ ምርግጋጽ እዩ። 

 

ሓገዜ ንምሃብ መን እዩ ል? 

ከም ዜተብሃሇ፣ ዜተፇሊሇዩ ሰባት 

ብቢ ኩነታቱ ክሕጉዜካ ኣሇዉ 

እዮም። 

ዋሊ እኳ ኣብቲ ዜርዜር ኣይሃሌዉ 

ቡዘሓት ሓገዚት ካብ እቶም 

ዜስዕቡ ተጸበ፡ 

 ቑሌፉ ሰራሕተኛ እቲ 

ክንክን ሕብሐባ 

 ማሕበራዊ ሰራህተኛ 

 ዉሌቃዊ ኣማኻሪ 

 ሓልፌቶት ምርካብ 

ይጽግዕተኛነት (IRO) 

 ይጽግዕተኛ በጻሒ (IV) 

 ሓጋዙ ሰራሕተኛ 

 ትምህርትታት (በይዚኻ ረኣ ትምርትን ሓገዜን ንይተወሳኺ ዜርዜር) 

 ጥበቓ 

 

ከም ዜተብሃሇ፣ እቲ ፌለይ ዜኾነ ለነታትካ ን መን እዩ ዜስዯዯሌካ ይዉስኑ-ን ኣብነት ፣17 

ዒመት ፌርቒ ይጽግዕተኛ እዩ እዙ እውን እቲ ጵቑባ ናይ ክንክን ሕብሐባ ኣይህበካን ል 

ማሇት እዩ። ብስርዒት፣ እቶም ማሕበራዊ ሰራሕተናን እቶም IRO ኣብ 18 ዒመትካ የቛርጹ፣

ግን ከዒ እቶም ሇቐቕቲ ክንክን ምስ እቲ ክንክን ሕብሐብ ጥንኩር ዜኾን ርክብ ክህሉ እዩ 

(ረኣ ገዚ ንዜበሇጸ ሓበሪኣታ) – እዙ ከዒ ጽቡቕ ነገር እዩ። 
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ይተወሰነ ሓገዜ-  

ምስ ካሌእ CAYSH ዜበሃሌ ማሕበር ብ መሳርሕቲ ኮይና ሰሪሕና ኢና እንተዯሉኻ ኣብ ምኖ 

ንስካን እቶም Croydon ዜቡኻ ይተወሰና ሓገዜን ኢና-እዙ ማሇት ካሌእ ሓገዜ ካባኽ 

ክፌሇ እዩ ማሇት ኣይኮነን;እዙ ማሇት ገሇገሌ 'ዜወጹን ዜኣትዩን' ሓገዜቲ እዮም ግን ከዒ 

ካብቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ንሊዕሉ ዜሰርሑ ክኾኑ ይኽእለ እዮም 

CAYSH ማሇት ማሕበር ኮይኑ መናእሰይ ብቡዘሕ መንገዱ ዜሕግዜ እዩ። ኣብ Croydon, 

CAYSH ክሌተ ሓገዜቲ ኣሇዉ ናይ ተመሊሊሲ ዜኾነ ይተወሰነ ሓገዜ ካብቶም ዉሌቓዊ 

ኣማኻሪ ይረኽብዎ ሓገዜ ነቶም ክንክን ሇቐቕቲ ይህቡ።  

እቲ ተመሊሊሲ ይተወሰነ ሓገዜ ማሌኦም፡ 

 ማዒሌታዊ ሓገዜ ከም፣ኣብ እቲ ኣኸባ፣ናይ መብራህቲ ወይ ነዲዱ ምዜግጃው፣

ትሌሚ ባጀት፣እቶም ጠበቕታትስዯታአኛ ምርካብ ወተ ዜኣመሰለ እዮም።  

 ናብቲ ናይ ካሌኦት ግሌጋልታት፣ከም ካብቶም እተመዜገቡ፣መሇውጥታት 

ሇዉ ወጻኢ ሇዉ ከእትየካ እዩ። 

 ብዜምጩየካ መሌኽዕ ምስ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ ብምርካብ ብጥምረት 

ምስራሕ። 

CAYSH ናይ መራኸቢ ዜኾነ ቐጥታዊ ሉንክን ኣሇዎ ኣብ Croydon ናይ ፕሮግራሚ 

ክእሇት እዉን ካብ መስከረም 2018 ክጅምር እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.caysh.org/
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ግሌጋልት ጠበቓ –  

እቶም ገምገማትን እቲ ናትካ ጉዲይ ብስርዒት ዜከናወን ከምየሇ ተተሰሚዕካ ናይ ጠብቓ 

ግሌጋልት ረኪብካ ዒርስካ ክትስማዕ ትገብር ትኽእሌ ኢኻ። ዋሊካ ቡዘሃት ተበቓታት 

እንተሃሇዩ፣ Croydon ምስ Barnardo’s ምሕዜነት ስራሕ ኣሇዎ ስሇዙ ምስ ናታቶም 

ሁርኩታትን ሓገዜቲ ዜኾኑ ጠበቓታት ይሰርሕ። ዜኾነ ይኾን ንዒካ ሖግስ ነገር ከም 

ዜገብሩ መረጋገጺ ይጥየቑ እዮም! 

Barnardo ዴሕሪ እቶም ጠበቓታት ዜመጸ ዒብዩ ሇውጢ ን ጥቕሞምን ይርኢ ናይ እቶም 

መናእሰይ ኣረኣእዮኣኦምን ስምዑቶምን ምዴናቕ ኣብ ጽቡቕ ወሳነ ምዉሳን የበራታትዖም 

እዩ። ከምዙ ምስራሕ ጽቡቕ ተሳትፍ ጥራይ ይኾነስ ብሕጊ እዉን ክማሌኡ ዜግበኦም ነገር 

እዩ። 

እቲ ክንክን ቖሌዐ 1989 መንእሰያት ክኽበሩ ኣሇዎም እዙ ማሇት ከዒ ክስምዐ ኣሇዎም 

ማሇት እዩ። እቶም ናይ ዉሽጢ ዒዱ በዒሌ ስሌጣናት እቶም ቖሌዖን እቶም መናእሰይን እቲ 

ዜግበረልም ል ነገርን ከመይ ከም ዜስመዖምን ክፇሌጥ ይዯሉ። ነቲ መንእሰይ ታይ ከም 

ልን ንምንታይን ክነግርዎ እዮም። 

ቖሌዐ ዴሉዮም ነገር ንምስማዕ Barnardo ፌቑዴ ዋሊ እንተኮነ ነግር ግን ብጠበቓታት 

ኮይኑ ናይ Barnardo ምስ ናይ ቖሌዐ ሇዎ ሓገዜ ን ህርኩትነት ምርእይ እዩ። 

ጠበቓ ን ምእዚዜ፣ ስሌኪ Barnardo’s ብ 0808 800 0017 ውይ 020 8768 5058 

ይዯውለ ከም መማረጺ፣ ኢሜይሌ ግበረልሞ ብ Advocacy2@barnardos.org.uk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ክፇተኒ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.barnardos.org.uk/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/%E1%89%B5%E1%88%95%E1%8B%9D%E1%89%B6%E1%89%B3%E1%89%B5
mailto:Advocacy2@barnardos.org.uk
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ሓገዜ ጉጅሇ – 

ነቶም ሓገዜቲ ጉጅሇን ክንክን ቖሌዐን ምስ እቶም ክንክን ብዯስ ዜብሇ ዉሑስ ዜኾነ 

ይጽግዕተና መንፇስ ሇቐቕቲ ከም ኣእርኽቲ ብምግናይና ኩርዒት ይስመዏና። 

Esther ናይ ገበርቲ ሰናይ ተሳታፉት ኮይና- እትሰርሖም ከም እቲ ፌለይ ዜኾነ ሓገዜ፣

ምኽሪን ናይ ክንክን ጠበቓ እዩ እቶም ፌለያት ሓገዜ ካብ ሃገዜ ስራሕ ምርካብ እስካብ 

ምዜግጃው ምግቢ እዩ። እቶም ዜሓሇፈ ሰራሕተኛታትናይ ቕርሺ ምምዕርራይ ፣ናይ 

መዴሃኒት ክትትሌ፣ምሕብሃብ፣ምክሻንን ባጀት ምስትኻክሌን ናይ ጥበብ ነገራትን ሰሪሖም 

እዮም። 

ክሌተ ዋና ጉጅሇ ኣብቲ መምሇሲ ማእኸሌ ካብ 6.30-8.ከም ዜኽተሌ ይሰርሑ: 

 መናእሰይ ተባዕትዮ ኣብ እቲ ናይ መጀመርታ ረቡዕ በብወርሒ ኣኼባ ኣሇዎም። 

 መናእሰይ ኣንስትዮ ኣብ እቲ ናይ ሳሌሳይ ረቡዕ በብወርሒ ኣኼባ ኣሇዎም። 

ንምምዜጋብ ወይ ንምፌራም ብዙ 07847 844 269 ወይ 07783 894 358 ምዴዋሌ 

ይከኣሌ ወይ ብ ኢ-ሜይሌ estheroutreach@wwmf.org.ምርካብ  

 

 

 

 

ሕጋዊ ሓገዜ –  

ሓዯሓዯ ግ እትዯሉዮም ነገራት ሓገዚት ብተፇጥረኦም ክኽብ ዜበለ ነግር ክኾኑ ስሇዜኽእለ 

ናብ ሕጋዊ ህዜባዊ ምኽሪ (CLA) ገጽካ ምግባር እዩ ብዚዕብኡ ናይ ነጻ ሕጋዊ ዜኾነ ምኽሪ 

ክህብኻ ይኽእለ እዮም ከም ። 

ገሇ ጸገማት ን ሓገዜ እትሓቶም ነገር ከም: 

 ክፊፌሌ 

 ናይ ሀዚ ኩነታት 

 ናይ ገዚ ምጥቓዕቲ 

 ርኢ ፌሌሌይ ሇዎ ነገር 

ቡቑዕ ኢኻ እንተይልም፣ እቶም 

ጸገማትካ ምስ ዜኾነ ሰባት 

ተራሪብኻ እቲ ሓሳቦም 

እዉን ምቕባሌ ይከኣሌ። 

 

 

 

 

 

  

mailto:estheroutreach@wwmf.org
https://www.gov.uk/civil-legal-advice
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ናይ ዉሽጢ ዒዱ ሓገዜ SEND 

እቲ ኮሚቴ ናይ እቶም ዉሽቲ ዒዱ ን ዜተፇሇየ ትምርቲን ኣካሇ ስንኩሌነትን ዜህብዎ ሓገዜ 

የሐትም (SEND). እቲ ዴረ ገጽ (እቲ መራኸቢ ብቐይሕ ኣብ ታሕቲ ኣል) ነቶም ናይ 

መናእሰይ ዜኸውን ብዚዕባ እቲ ዉሽጢ ዒዱ ግሌጋልትን ዕዴሌን ዜገሌጽ ጠቓሚ 

ዜኾን ሓበሬታ ኣሇዎ። እዙ ናይ ትምርቲ ዴላት፣ወይ ናይ ትምርቲ ጥዕናን ክንክን 

ትሌሚ(EHCP) ትጥቀሞልም እትኽእሌ ግሌጋልት ሓገዚት ዜሇሇዎ ንምርኣዩ ዴሉ 

እዩ፣ 

 

መተሓሊሊፌቲ ጉጅሇ 

ን ናይ ኣክሌ ወይ ስነሌቦናዊ ጥዕናዊ ጉዲኣት ዜኾኑን ምስ ናይ ትምርቲ ምምሃር ይኽለ 

መንእሰያት ዜተፇሇየ ሓገዜ ከም ሇና ክነፌሌተካ ጠቕሚ እዩ። እዙ ሓገዜ ካብ እቲ 

መተሓሊሇፌቲ ጉጅሇ እዩ ዜመጽእ እንዴሕር ዯኣ እቲ መመሌእታት ሓሉፌካ ናይ ዒበይቲ 

ግሌጋልት ሓግዜ ብ ሓገዜ ቖሌዐ 2014፣ ግሌጋልት ክወሃበካ እዩ። ኣብ ክንዱ ዉሌቃዊ 

ኣማኻሪ ፣እቲ ሓገዚ ካብ እቲ ማሕበራዊ ወይ ሰራሕተኛ ወይ ምስ መናእሰይ ኣብ ምስራሕ 

ሌምዱ ሇዎ ክንክን እሰናዲኢ እዩ ዜመጽእ እዩ። ኩይኑ ግና፣ንቶም ኣብቲ ሰንዴ ሌዉ 

ሕጋዊ ነገራት ከም ካሌእ ክንክን ሇቓቒ ግቡእካ ኣሊካ። ናይ እቶም ግሌጋልይ ክፊሊት ጃብ 

እቶም ካሌኦት ክንክን ሇቐቕቲ ዜተፇሇየ እዩ ክኾን-ንኣብነት ኣብ እቲ ናይ ገዚ ሃገዜ 

ዜተመሓየሸ ሓገዜ ኢካ ክትረክብ። ን ልዉ ሓገዜ ተወሳኺ ሓበሬታታት እብዙ ናትና ሓገዜ 

SENDረአ።  

 

ይጽግዕተኛ ጠያቒ (IV) ግሌጋልት 

ይጽግዕተና ጠያቒ ግክጋኮት እውን 

ኣሇና(IV)፣ ናቶም ዜተሳተፈ ሓጋዜ 

ዜህቡ ሰባት ምስሌጣን 

ምምዕርራይን ምሕባርን እዩ ስርሑ። 

IV ምስ እቶም ቖሌዐ ን ምዜንንናይ 

ካብቲ ሌማዲዊ ሂወቶም ወጺኦም 

ምስ ዯስ ዜብልም ሰባት ምሕዜነት 

ክፇጥር እዩ ዜሰርሕ። እቲ ሓገዜ 

እዉን ቐጻሌነት ሇዎ – ምስ 

ብዘሓት ዒመታት ኮይኑ– እቶም 

ነገራት ኣዉን መብዚሕትኡ ግ ብ 

በዒሌ ሞያታትን ማሕበራዊ ክንክን 

ይቐርቡ ሓገዚት እዮም። 

 

ብስሩኸ እንታይ እዮም ዜገብሩ እንተይሌካ, IV እትዯሉዮ ዜዯሇካዮ ነገር እዮም ዜገብሩ። 

ምስ ምናእሰይ ካብ ሲኒማ ጉዕዝ፣ብሽክላታ ምግናሕ ኣብ ባርክ፣ናብ ሇንዯን ምኻዴ፣ኣይስ 

ክሬም ምብሊዕ ወይ በርገር ኾይኑ-ነገር ግን እቲ ዋና ዒሇመኦም ግን ንዒኻ ምውጋዕን 

ምስማዕን እዩ። ምስ እቲ ቖሌዒ ኣብቲ ማእኸሊይ Croydon ወይ Wolverhampton 

ክረኽቡ ይኽእለ እዮም። 

እንዴሕር ዯኣ 16 ወይ 17 ኮንካ ፣እቲ IV ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ ብፌሊይ ዴሕሪ 18 ን ቐጻሉ 

ሽደሽተ ኣዋርሕ ምስካ ክ ጸንሑ እዮም ዉጽኢት 

 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents/enacted
https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs
https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs
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ናይ እቲ ክንክን ሇቐቕቲ ናይ ዩ ቱብ ቻናሌ –  

እቲ ካሌእ ናይ ሓገዜ ካብቲ YouTube Channel ክረኣ ኣሇዎ ስርዒተኛካብቲ Croydon 

ዜተፇሇየ ኾይኑ ዕሊምኡ ዴማ ነቶም ጸገማት ሓገዜ ምቕራብ እዩ፣ ከም ናይገዜ ነገር፣ቅርሽን 

ናይ ስዯተኛ ነገርን። ሓቂ ንዚረብ ኣንተሌና፡እቲ ናይ ምህርቲ ቡዘሕ ኣይኮነን፣ነገር ግን ኣብ 

ዕብየት ል ነግር እዩ ጋሌጋሌ ትሕዜቶ እዉን ምርኣዮም ኣዴሊዪ ዜኾኑ ኣሇዉ እዎም 

 

ናይ 21-25-ዒመት ግሌጋልት ሓገዜ 

ሕጂ፣ካብ 21 ስካብ 25 እንተኾንካ ካብቲ 

ኣብ 18,19ን 20 ስነበርካዮ ዜተፇሇየ እዩ።  

እዙ ዜሌወጥ ዴማ ብ ቖሌዐ ሓብሐብትን 

ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ስራሕ 2017 – 

ክፌሉ 3 እዩ እዙ ማሇት ዴማ ስካብ 25 

ትመሌእ ካባና ሓገዜ ትሓትት ትኽእሌ 

ኢኻ፣ኣብቲ ትምርቲ ሃሌው 

ኣይትሃሌው። ስካብ 21 ኣብ ስራሕ 

ወይ ትምህርቲ ተይሃኻ እዩ ዜዚም 

ነይሩ ፣ነገር ግን እቲ ሓገዜ ዴሉየካ 

እንተኾይኑ ገም የሇን። ዋሊ፣ ቻው 

ኢሊና እንተሰነነካ ኣብ መበሌ 25th 

ዒመትካ እዉን መጺእካ ሃገዜ ትጥይቕ 

ትኽእሌ ኢኻ። 

ካብ 21-ስካብ-25 ዒመት ል ካብ ቶም ካሌኦት ዕዴመታት ናይ ይጽግዕተኛናብራ ዜንበረለ 

ሙኻኑ ንፇሌጥ ኢና። ስሇዙ፣ና 21 ክትጸጋዕ እንከሇኻ እቲ ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ምሳኻ 

ኾይኑ እቶ ዜስዕቡ ክሰርሕ እዩ። 

 ሕጂ እዉን ሓገዜ የዴሉየካድ ኣብ ዜብሌ 

 ሓገዜ ዴሉየካ እንተኮይኑ፣እንታይ ዒይነት ስራህ ሃገዜ የዴሉየካ። 

 ሃገዜ ዴሉየካ እንተኾይኑ ፣በቢ ክንዯይ ግ ክንራኸብ ኣሇና ከምይ ኸ ንራኸብ። 

እዙ ምስተመያየጥና፣እቲ ናይ ጉዕዝ ትክምኻ ክመሓየሽ እዩ። ብብዘሕ መሌኹዐ ሃገዜ 

እንተዴሉዪካ፣እቲ ኩለ ሓገዜ ክትዯሉ ኢኻ ማሇት እዩ;ምስ ዜተወሰኑ ነገራት ሓገዜ 

እንተዯሉካ ግን-ከም ስራሕ ምራካብ ሓምበሳ ዜዒይነቱ ገሇ-እቲ ኩለ ሓገዜ እይዴሉየካን 

ማሇት እዩ ክቛረጽ እዩ እውን። 

ነገር ግን እብ 21 ኦኣምትካ ቻው ክትብሇና ሑጉስ እንተኾይንካ -ገምት? – ስካብ 25 

ዒምትካ ኣብ ዜተወሌዴካለ መዒሌቲ ከም ሇናን ሓገዜ ተዯሉኻ ኣብ ጎንኻ ከም 

ዜኾና ንምርግጋጽ ክንጽሕፇሌካ ኢና! ከምኡ ውን ካብቲ ስተብሃሇ ዒምት ሓሉፈ 

ነገር ግን ንእሽተይ ሓገዜ የዴሉየኒ እዩ እንተሌካ ናብቲ መምሇሲ ማእኸሌ ኣብ ናይ 

ስራሕ ሰኦኣት ምጽእ እቶም ዜስዕቡ እዉን ክኽሰቱ እዮም 

- ሓተታ፡ብመጀምርታ ነቶም ተቐበሌቲ ጋሻ ን ክንክን ሇቐቕቲ ንናይ ሕጂ ል 

ኩነታትካ ክተዚርቦም ሙኻንካ ንገሮም። 

https://www.youtube.com/channel/UCcIEnVVJEwYpQLYDFjlNG0w/videos
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/section/3/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/section/3/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/section/3/enacted
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- ሓገዜ የዴሉየካ:እቶም ኣብ ስራሕ ሇዉ ሰባት ብዚዕብ እንታይ ክትህገዜ ከም 

እትዯሉ ከራርቡኻ እዮም። ወይ ቡዘኡሕ ዜኾነ ወይ ንእስ ዜበሇ ሓገዜ እዩ 

ከዴሉየካ ዜኸዉን። ዜኾነ ክኾን፣እቲ ዴሉ ዜበሃሌ ኩለ ሓበሬታ ክጽሕፌዎ 

እዮም። ካኡ እቲ መርከቢ ኣዴራሻካ ወይ ስሌኪ ቕጽኻ ሓዱግኻ ምካዴ እዩ(ወይ 

ዴንገታዊ/ህጹጽ ሓገዜ እንተዜይኣዴሉካ)። 

- መርከቢ: ኣብ ክሌተ ሰሙን ተረኺንካ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ መን ከም ዜኾን 

ክትንገር ኢኻ፣እቲ ሓገዜ ምስ ኣቋረጽካ ክረኽቡኻ እዮም እቲ ናይ መቸረሻ 

ሰራሕተናካ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ኣካሌ ሙኻኑ ከረጋግጽ እየ። 

   

Saed 18 ኾይኑ ሐዙ ዴማ ነቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኝኡ፣ IRO ን ክንክን ዕቑባን ብ ፌጥነቱ 

ኣብ ቻው ምባሌ እዩ ዜርክብ ። ምስ እቲ ዉሌቃዊ መማኸሪኡ ጥራሕ እዩ ወጺኡ። እቲ 

ናይ መንእሰይ ሂወት ኸቢዴ እዩ። 

ነገር ግን እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ ቴላፍን ዯዊለ ሰሊም ኣናበሇ ጽቡቕ ክስመዖ ክገብር 

እዩ። ፌሌይ ዜበሇ ቡና? ከመይ ከም ሇኻ ክፇሌጥ ይዯሉ እየ።’ 

እቲ ቤት ምግቢ ጥርሑ እዩ ነገር ግን እሱን እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡን ቡና ሰትዮም 

ቡዘሕ ዋግኡ ይከበረ ብዚንቲም ዜኽፇሌ ብሓዯ ኮፌ ኢልም። 

‘ዒብዩ ዕዴሌ፣ Saed! ከምይ ኣሇኻ?’ እታ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ጠየቐት። 

‘ብሕተይ ሇኹ ኾይኑ ይስመዏኒ፣በሇ ’17 ኦኣምተይ እንሃሇኹ ቡዘሃት ሰባት ነሮምኒ ሕጂ 

ግን ንስኻ ትርይ ኢካ -ንስኺ እዉን ምህሊውኪ ሕማቕ እዩ ማሇት ኣይኮነን’። 

‘ይርዯኣኒ እዩ’ በሇ፣ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ፌሽኽ ኢሊ። ‘ንዕዐ እየ እኮ እዙ እንድት ክህበሊ 

በሇት እሞ – ካብ ቦርሳኣ ዜኾነ ዕዴመ ወረቐት– ‘ ጋንታ ኣብ ክንክን ዜወጹ ዜብሌ ነገር ፣

ኣርኣየትኒ። ኣብ ወርሒ ሃዯ ግ እዩ ዜካየዴ ፣ከምዜመስሇኒ ኣብኡ ኣዕርኽቲ ትረክብ 

ይኸዉን 

‘የቐንየሇይ’ በሇ Saed ካሌኦት ኣብ ምርካብ ሑጉስ ኮይኑ ‘ክምክሮ እየ’ 

‘ኣብ ቃሕ ዜብሇካ ሰዒትከዒ ክትዴዉሇሇይ ከም እትኽእሌ ፡ኣይትንግዕ!’ 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ገዚ 

ሓጺር መግሇጺ 

እቶም ቀንዱ ዜበሃለ ሓገዚት ከም እቲ ዕቑባ ክትህበካ/ክህበካ እዩ. ብዜግባእ ገዚ ምርካብ 

ኣብ Croydon, ኸቢዴን ክባርን እዩ። ናይ ገዜ ወይ ናይ ኣፕርታማ ሕጽረት ስሇ ል እቶም 

ካብ ክንክን ዜወጹ ሰባት ተኻሪዎም ክነብሩ ኢና ንጽበ። ኾይኑ ግና፣እቲ ናይ ገዚ ምርካብ 

ክፊሌ ሰራሕተናታት ኣብ እቲ ናይ ገዚን ካሊኦት ወጻእታትን ዜሽፌንሌካ ኣካሊት ክሽፌነሌካ 

እዩ ገሇገሇ ናይ ገዚ ክራይ ወጻእታት እይተዉጽእን ሇኻ ማሇት እዩ እዙ እዉን ንዕቑባ ናይ 

ህዜባኣዊ ሽፊን ይብልን መንእሰያት(NRPF) ካትትእዩ ብተወሳኺ ፣ን ተወሳኺ ሓገዜ 

ዜዯሌዩ ሰባት እዉን ናይ ሓገዜ ዕቑባ ኣል ። ኣብ መውዲእታ፣ካብ 16 ወይ 17 ዜኽዕኑ 

መናእሰይ እይ ፌርቒ ይጽግዕተና መንበሪ ቦታ ኣል እዩ፣ዴህሪ 18 ዒመቶም ክጸንሑ 

ንዜዯሉዩ ሰባት እዉን መጽንሒን ቦታ ኣል እዩ። 

 

 

 

 

 

 

ናይ ሕብሐባ ገዜ 

እቲ ሌሙዴ ክንክን ዕቑባ ን 16ን 17 ዒመት Croydon ክንክን ሕብሐባ እዩ። እቲ ናይ 

ክንክን ኣብ እቲ ናይ መንእሰይ ሂወት በጺሕካ ድ ኣብ ዜብሌ ምርጋግጽ እዩ፣ኣብቲ 

መሐብሐቢ ሌዉ ጸገማት እዉን ክቕረፈ እዮም ከም፦ን ኣብነት፦ንዜተወሰኑ ባጀት 

ምግባር፣እቲ ትኽክሇና ዜኹን ምግቢ ምዕጋግ፣ምግቢ ምክሳን ምኽኣሌን ምርዲእን ምምሊስን 

ን ሰነዲት እዩ(ን ኣብነትናይ ክፌሉታት ቢሌ፣እዙ መነ ምምዕርራይ ወተ) እቲ ጥበብ 

ክንክን ሕብሐብ ኣእብ እቲ ናይ መንእሰይ ሂወትካ ምስቓሕ ሃሇወ ኣይ ሃሇወ ሇውጥታት 

ክገብር እዩ። 

 

ፌርቂ ይጽግዕተኛ ገዚታት 

ን ናይ ይጽግዕተና ሂወት ክእሇቶም ርኣዩ ዯቒ 16-17 ዒመት ሰባት፣እቲ ብ Croydon 

ኮሚቴ ክትትሌ ዜግበረለ ናይ ፌርቂ ይጽገዕተና መንበሪ ጋታ እቶም መናእሰይ ብሕተኦም 

ይጽግዕተኛ ኾይኖም ምንባር ከምይኽእለን ምስ ካሌኦት ይጽገዕተኛ ግን ከም ዜኽእለን 

መፌሇጢን መርጥዕን እዩ እቲ ኮሚቴ ዜተወሰና ናይ ፌርቂ-ይጽግዕተኛ ገዚታት እዮም 

ሇውዎ፣ግን ምስእዙ ከቕርቡ ዜኽእለ ኣካሊት ብምስራሕ ነቶም ፌርቂ-ይጽግዕተኛ ዜኾኑ 

ሰባት ዕዴሇ ክረኽቡ ይገብር። 
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እቋምኻ ምሓዜሕ 

ንስኻን እቲ ክንክን ብምስምዕማዕ ዴሕሪ 18 ዒምት ኣብ እቲ ዕቑባ ምንባር ዉሳነ ምውሳን 

እዩ። ከም ስምምዕ ኣብ እቋምካ ምሓዜን ናብቲ ናይ ዕቑባ ስምምዕኻ ዜዉሰክ ነገር ከም 

የልን እዩ። ን ኣብነት፣እቲ ናይ ክላጅ ትምርትካ ወጺካ ናብ እቲ ዪኒቨርሲትይ ምእታይ 

እንተዯሉኻ; ኣብዙ ጊዙ እዙ፣ንስኻን እቲ ማሕበርዊ ሰራሕተኛን ኣብቲ ናይ ገዚ ምርካብ 

ጉዲይካ ትኹረት ክረኽቡ ኣሇዎምው፣እቲ ናይ ምምሃር ጉዲይካ ከይተኣጓገሌ። ወይ ከዒ ናይ 

ዜኾነ ይሌኹን ናይ ኣካሊዊ ዜወገም ሃኪካ እቶም ክንክን ብዥከኣለዎ መጥን እቲ ሓገዜ 

እናቕረቡሌካ ከም ዜነበሩ እንተመስኪሮም ዴሕሪ 18 ዒመት ኣብኡ ንምጽናሕ ምሕሳብ 

እዉን ዱሉ ይኾን።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ይጽግዕተና ተዒቛቢነት 

ኣብ ዕዴመ 18,ብ በዜሒ ክንክን ሇቐቕቲ፣ናብቲ ናይ ባዕሌኻ መዕቖቢ ክትስዯዴ ኢኻ እዙ 

ማሇት እዉን ተፌሇ ኽፊሌ ኣብ ሓዯ ገዚ ክወሃበካ ወይ ከዒ ገዚ ምስ ቡዘሓት ነበርቲ (ኤች 

ኤም ኦ) እዩ። ሓዯ ሓዯ ሰባት ናይ ስትዴዮ ወይ ሓዯ ኣሌጋ ሇዎ ኣፓርታማ እዩ ዜወሃበካኣ 

እዙ ማሇት ምስ ኻሌኦት መንእሰያት ክትነብር ኢኻ ማሇት እዩ። 

እቲ ናይ ይጽግዕተኛ ዕቑባ በቲ ናይ ገዚ ነገር ዜዉዴኡ ክፊሌ እዩ ዜወሃብ እዙ ዜእዜ 

እዉን በቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ እንትኾን ብ ናይ ገዚ መርከቢ ዜበሃሌ እይዜ እዙ ዴማ 

ምስ ዒበኻ እዩ። በቲ እትዯሉዩ መሰረት ንኽትነብር እቲ ዜግባእ ጻዕሪ ተጌሩ እዩ-ስሇዙ ኣብ 

ሊምበዜ ትነብር ሇኻ እንተኾንካ፣ንኣብነት፣ቦታ ኣብ ቐረባኡ ክንረኽበሌካ ክንሙክር ኢና 

ተይኾይኑ ግን እቲ እነቕረበሊ ሓገዜ እንተነጺግኻዮ ብዡሕ ነገር ክገትመካ ይክእሌ እዩ ገዚ 

ምስኣን እዉን ክገጥመካ ይኽእሌ እዩ። እቲ ናይ ክራይ ዜምምዕ ምስ ፇረምካ ብቐጥታ 

ክትዋወር ኢኻ ቁሌፉ እዉን ክወሃበካ እዩ፣እዙ ማሇት ግዜ እቲ ክፌሉ ሪእኻዮ ይትፇሌጥ 

ክኾን ይኽእሌ እዩ።  

ኣብዙ ሰዒት እቲ ናይ ክራያ ስምምዕ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ክራይ ስምምዕ እዙ ናይካን ናይ 

እቲ በሌ ቦታን ስምምዕ እዩ ናትካን ናይቲ በኦኣሌ ቦታ መሰሊት ዜሓ እዩ።  

ዜተፇሊሌዩ ናይ ክረኡ ስምምዒት እዮም ሇዎ፣እቲ ሌሙዴ ዜበሃሌ ስምምዕ ብ ኣብ ሓዙር 

ግ ኣብ ኢዴኻ ዜኣቲ ስምምዕ(AST) ዜረጋገጽ እዩእዙ ማሇት እቲ ኽፌሉትካ እቲ 

መንግዙቲ ጣሌቃ ብዜኣትየለ መንገዱ ዉሑስ እዩ ኣብ እቲ መወዲእታ ክራይ እዉን(ከም 

ዜተስማዕመዕክሞ)፣እቲ ክራይ እቲ በዒሌ ቦታ ተይኣቋሪጽዎ ክቕጽሌ እዩ። 

  

https://www.citizensadvice.org.uk/housing/renting-a-home/tenancy-agreements/#h-what-is-a-tenancy-agreement
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ግን ኣብቲ ዕቁባ በቲ ናይ ክራይ ስምምዕነት ኣይኮንክን ትነብር-ነገር ግን ኣብ ክንዱኡ ናይ 

ብስምምዕ ፌቓዴ እትነብር ኾይኑ እዙ ዴማ ምስ እቲ ናይ ክራይ ዜመሳሰሌ ኾይኑ ነገር ግን 

ናይ ሃዙር ግን ክትሇቀለ እትእክሌ እዩ። ብ ጠቕሊሌ-ብሙለእ ሓቅን ንምዜራብ ምስ እዙ 

ዒይነት ስምምዕ እኹሌ ዜኾነ መሰሌ ኣይብሌካን ስሇዙ ጥንቕቅ በሌ! 

ን መንእሰያ ምስ NRPF ብሙኻን ናይ ዕቑባ ግሌጋልት ክወሃቦም እዩ፣ውሊ እካ እቲ ጉዲየም 

ዋንነቶም ምስ እቲ ክንክን ሇቐቕቲ ምስ እቶም ናይ ህዜባዊ ሽፊን ዜግበረልም ሰባት 

ይመሳስሌ እንተኾን።(በይጻኻ ን ተወሳኺ ዜርዜ ቅርሺካ ረአ።) 

እቲ ናይ ክራይ ስምምዒኻ ክትፌርምን ክተስተኻኽሌ ኣሌካ፣ግን ከዒ ክትስማዕማዏለ 

ብዯቢ ክተምብቦ ኣሇካ። እቲ ናይ ከዚ ክራይኻ እዉን ኣብ ጊኻ ክትኸፌ እዩ 

ዜጽበይካ እቲናይ ገዚኻ ኣገሌግልካ ክትረክብ (SUHA) ንተወሳኺ (ሕጂ እዉን 

ቕርሽኻ ረኣ)። 

ኣብ መወዲእታ፣ ናይ ይጽግዕተኛ ገዚ ምርካብ ሓገዜ ናብ 22,23 ን 24 ኦኣመት 

ኣይጸጋጋዕን፣ ስሇዙ ኣናይ Croydon’s ይጽግዕተኛ መንበሪ ሓገዜ ክረኽቡ ኣሇዎም 

page ንምኽሪ. ብዚዕባ ናይ እቲ ገዚ ኽራይ ክፌሉት ምእታይ ምስ እቶ፣ም ኮሚቴ 

ምዜርራብ ትኽእሌ(ን ተወሳኺ ዜርዜር ብኽብርትካ ቕርሺ ረአ). 

 

 

 

 

 

 

 

ዜተሓገዜ ዕቑባ 

ዜተሓገዘ ዐቑባታት ከም እቲ ስም ዜገሌጾ ካብ እቲ ምቑጻጽር ወጻኢ ዜኾኑ ወይ ዜኾኑ 

ዒይነታት ኣሇዉዎ እዮም እዙ ናይ ዕቑባ ከም እትዋጽኦ ጥቆማት ኣሇዉ-ናይ ምምሃር ገማት 

ወይ ናይ ብሕትኻ ምንባር ዒርሰ እምነት ተይሃሉካ እምበር ንሕና ናብ እቲ ምጽንዒሕ 

ስምምዕ ጣሌቃ እይንኣትን። ክመ መማረጺ፣ኣብ ናይ ጾታዊ ጥቕዒት ወይ ናይ ሓሽሻት 

ምጥቃም ከይትወዴቕ ጭንቅና እዩ 

ስሇዙ ዜበሇጸ ሓገዜ ዴሉየካ 

ይመስሇና። ኩልም ናይ ዜተሓገዘ 

ዕቑባታት እቶም ኮሚቴ ዜጥቀምልም 

እብቲ ከባቢ Croydon እዮም 

ዜርከቡ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ናይ ኮሚቴ ገዚታትን ኣፓርታማታትን 

ናይ ዒብዩ ናይ ዉሱን ገዚ ነዋርነት ክህሉየካ ስሇ ዜህሉ ኣብ Croydon ካብ እቶም ናይ 

ኮሚቴ ንብረታት ቃሌ ክንኣትየሊክ ስሇ ይንኽእሌ ንበይክንኻ ንክትካረ ዴለው ኩን እብቲ 

ሰኦኣት እሱ ዴማ ሓገዜ ክንህበካ ኢና። ኣብቲን ናይ ገዚ ምዜገባ እዉን ክንሕግካ ኢና። እቲ 

ኮሜቴ በቲ ንናይ ክንክን ሇቓቒ መሰራት ኣብ ዜዯሇኻዮ እዩ ቦታ ክረክብ እዩ ዜገብር። 

ብቕዴሚ ሕጂ ኣብናይ ገዚ ምዜገባ እንተኔርካ፣ተሰሪዙኻ ክትኸዉን ስሇ እትኽእሌ በቶም 

ሰራሕተናታትካ ክሪኡሊካን ከም ብሓደሽ ክትምዜገብን ግበር። ካብ ወጻኢ Croydon 

እትነብር እንተኾይንኻ፣ብ ዯስት ኣብቲ ናይ ኮሚቴ ገዚ ወይ ኣፓርታ ክትምዜገብ/ክትኣቲ 

ክንሕግካ ኢና። 

  

https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs/sen-independant/housing
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ናይ ዐቕባ ዐዯት 

ብሕጋዊ መሌክዐ ን ክንክን ሇቐቕቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሱቲ ኣብ  

(ክረምቲ ወይ ሌዯት) ዜኽዕዴዎ ቦታ እንተይ ሃሉይዎም ዐቑባ ሓገዜ ክንገብር ኢና። 

እብ ዩኒቨርሲትይ ተምሃሪ ኾንካ እቲ ትጸንሐለ መኦኣሌቲ 365 እንተይኮይኑ ካባና ሓገዜ 

ከዴሉየካ እዩ። ከም መማረጺ፣እቲ በዒሌ መሕሇፉ ቦታ እንተረኺብካ ናይ £400.00 ብ 

ወርሒ ንናይ ክራይ ዜኾን ሓገዜ ኣሇካ። ካሌኦት ሇቐቕቲ ክንክን ምስ ቤተሰቦም ክራከቡ 

ምምዕርራያት ክገቡ ይኾኑ እዮም፣ከምኡ እዉን ሓገዜ ይዴሉዮም ክኾን ይኽእሌ እዩ። 

እዙ ናይ ግዳታ ስራሕ እዙነቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሇዉ ክንክን ሇቐቕቲ ናብ እቲ ስሩዒት 

ዜሓሇፈ እዉን ከም ዜኾነ ክር። 

 

ካብቲ መጽንሒ ምሌቓቕ 

ኣብ እቲ መጽንሒ እንተሃሉእኻ – ወይ ኣብ ቤት ማህነጽቲ (YOI) – ዴሕሪ ምፌታሕካ 

ኣበይ ከም እትምዯብ ከም ኣብ እቲ ክንክን ምዕበዪ ዜነበርካ ትሌሚ ከነውጸኣሇካ ኢና። 

ምስእቶም ናይ ቤት ህንጸት ሓሇፌቶት ኣበይ ከም እትሌቐቕ ንምፌሊጥ ርክብ ክንገብር ኢና። 

እቲ ናይ ዉሌቃዊ እማካሪካ ነቶም ናይ ገዚ ጉዲይ ዜሰርሑ ኣካሌ ኣፌሉጡ መንበሪ ገዜ 

ክርከበሌካ ክገብ እዩ። ዜተወሰኑ ቦታት ብናይ ጉጁሊት ዑዋለ ግሇ ይ ዉሑስ ክኾን 

ይኽእሌ እዩ-ዉሑስ ዜኾነ ዐቑባ ክንገብረካ ኢና።  

 

 

ገዚስእነት 

እቲ ኣብ ገዚ ምስኣን እንገብረሌካ ሓገዜ 

በብ ዕዴሜካ ይፇሊሇ እዩ። ስካብ 16 

ወይ 17 ዒመት ክትትሌ ዜግበረሌካ 

እንተነይሩ(ወይ ከዒ 16 ወይ 17 ኮንካ 

ኻብ እቲ ክንክን ዜሇቐቐ ኣካሌ 

እንተኾንክ) ስሮኣታዊ ዕቑባ 

ክንገብረሊክ ኢና ከም ዜስዕብ፥ 

 

 ናይ መሕዯሪ ጥራሕ ወይ ከዒ ገዒ ናይ ሓዙር እዋን ኣብ ናይ ስሌጠና ወይ 
ምጽናዕቲ ክፌሉ። 

 ናይ ሃንዯበታዊ ኣሌጋታትን ምንእሰይ ተዒቆብቲ ግሌጋልት። 
 ካሌኦት ብፌለይ ዜተሰርሑ ወሀረሲ መንጸፊትን ብ ጎኑ ግሌጋልት ሇዎ 
 ናይ ህጺጽ መዕቖቢ ገዚታት 
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ነገር ግን፣ዴህር ዯኣ 18 ስካብ 21 ዒመትካ ኾይኑ ገዚ ይብሌካ ኾይኑ ናብቲ መምሇኢ 

ማእኸሌ ብምምጻእ በቶም ዴሮፕ ኢን ዝን(DiZ) ሓገዜ ክትረክብ ኢካ። ምስ እቶም ናይ ገዚ 

መራኽብቲ ግሌጋልት ክፌሌ(BWH) ናይ መዒሌታዊ ኣኼባ ክትገብር ኢኻ። በቲ እቲ ገዚ 

ክትስእን ዜገበረካ ምኽንያት መሰረት ኣብቲ ናይ ህጹጽ ዐቑባ ግሌጋልት እስካብ እቲ ናይ 

ገዚ ነገር ዜፌታሕ ክትወሃብ ኢኻ። 

ኮይኑ ግና፣ 22,23ን 14 ዕዴመ ሃሉካ ኣብቲ ናይ መምሇሲ ማእከሌ ከም ገዚ ዜሰኣነ 

ተይተቖዙርካ ኣብ BWH ኣቲኻ ከም ካሌኦት ሓግዜ ክትረክብ ኢኻ። 

 

ካብ እቲ ናይ ሓገዜ ሰዒት ወጻኢ 

ኣብቲ ናይ ስራሕ ሰዒት ይኮነለ (9am-5pm / ሰኒ ስካብ ረቡዕ) ል ሰዒት ንባዕሌኻ ገዚ 

ዜሰኣነ ኮንካ እንተግኒኻ ወይ ናይ ዴንገታዊ ማሕበራዊ ሰራህተና እንተዯሉኻ በቲ ናይ 

ዴንገታዊ ስሌክና 0208 726 6400 ክትረክበና ትኽእሌ። እዙ ናይ ዴንገተኛ ጥረይ ኮይኑ 

ነቶም ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተና ብምርካብ ብዚዕባ እቲ ኩነታት ክተራርቦምን ክትኽእሌ 

ከምኡ እዉን እቲ ናይ ገዚ ዜሰኣነ መምርሒ ተኸተሌ(ኣብ ሊዕሉ ረአ)። 
 

 

  

 

           18 ካብ ዜገብር ዜተወሰነ መዒሌቲ እዩ ገይሩ ሰይዴ እዉን ናይ ገዚ ክራይ 

ስምምዕነት ኣብ hornton ክነብር ፇሪሙ እዩ-ን ከም ስምዕሃስብ ኣብ እቲ Selsdon ጥቓ 

እቲ ክነብር እዩ ዜዯሉ ግን ከዒ ኣይኮንን። 

ምስ እቲ ሻንጥኡ ናብቲ ሓደሽ መንበሪ መጽኢ እቲ ዉሌቃዊ ኣምኻሪኡ እውን እናተጸበዮ 

እዩ። ብሓዯ ኣራጊፍም እቲ ሓንጣ ዉሽቲ ኣትዮም። 

ሰሇስተ ኣብቲ ገዚ ዜነብሩ እሇዉ እቶም ክሌተ እዉን ኦረማይ ረኪብዎም እዩ፡ዯስ ዜበልም 

ይመስለ ሓዯ ቋንቋ እዉን ይራኸቡ፣እዙ ከዒ ዯስ ዜብሌ ጅማሮ እዩ! ኣቲ ገዚ እንርኣይዎ 

ነሮም እቲ ክሽና፣ መንበሪ ገዜ እዉን ኣርእዮምዎ። ኣቲ ክፌለ ኣብቲ ሊዕሉ ክፊሌ ናት እቲ 

ገዚ እንታይ እዩ ስሇዙ ምስ እቲ ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ ሓዱግምዎ ነቲ ክፌሉ ክርኢዎ 

ጀሚሮም። 

ክሌተ ናይ መዯቀሲ ፣ጽሩይናብ ዯገ ርእን ክፌሉ እዩ በጺሕዎ። ግን ዜጎዯሇ ነገር ኣል… 

‘ኣሌጋ የሇን? ዋሊ ናይ ገዚ ኣቕሑት?’ Saed ነቲ ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ እንትን በል 

ኣይትጨነቕ። እቶም ናይ ገዚ እቑሑታት ቕዴሚ ሰሙን ተኣዙዝም እዮም ክመጹ እዮም 

ከምኡ ዉን ከም መሀረሲ ኣንሶሊ ፣ፍጣ፣ዴስትን ባዯላን ኣመሳሰለ ክንገዜእ ክንከይዴ 

ኢና። 

‘የቐንየሇይ በሇ Saed ‘ፌሌይ ዜበሇ ስምዑት እዩ ሇዎ።’ 

‘እወ ክስመዏካ ‘እዩ በሇ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ። ‘ነገር ግን ብግዜኡ፣ከም ገዚኻ ክስመዏካ 

እዩ።’ 

 

ናይ Saed ታሪኽ 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ገንብ 

 

ሓጺር መግሇጺ 

ይጽግዕተናን ዒብዪ ኮይንካ ኣብ ምንባር ብዘሕ ኢኮንሚያዊ ጸገማት ሇዉ እዮም፣ግን ከዒ 

ገሇገሇ ጸገማትን ናይ ቤት ሰብ ሓገዜ ይምርካብ ከቸግረካ ይኸውን እዩ። እቲ ናይ 

ኢኮንምያዊ ጸገማት ንሕና ክንሽፌኖ ኢና እስኻ ጽባሕ እንታይ ክበሌዕ እየ ኢሌካ ክትሓሰብ 

የብሌካን። ናይ ኢኮንሚያዊ ረዱኤት ማሇት እቲ ገንብ ብሰሙናዊ ናብ ኢዴካ ይወሃብካ 

ማሇት ኣይኮነን;ነገር ግን እቶም ናይ ኮሚቴን ዉሌቃዊ ኣማኻርትን እቲ ናይ ጥዕናኻ ገንብ 

ክትረክ ክገብሩኻ እዮም። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ናይ ኢኮንሚያዊ መሰሊት 

ክትፇሌጦ ሇካ ምስ ቕርሺ ዜተትሓ ዜተፇሊሌዩ ናይ ሕጋዊ መሰሊት ኣሇዉ። ስሇዙ፣እንታይ 

ክትጽበ ሇካ ካባና እብዙ እዩ፡ 

 ንናይ ሰውሙን ክፌሉኢት ናይ £50.00 (£200.00 ብጥቕሊሌ) 18 ምስመሊእኻ 

እዜቲ ናይ ሓገዜ ክፌሉት እስካብ ዜመጽእ ሓገዜ ይኮነካ፣እዙ ኻዒ ዜመጽእ ካብ 

ዉሕብቶ ገዚ ወሃብቲ (SUHA) እዩ 

 እቶም ዉህብቶ ገዚ £1,000.00 ነቲ ገዚ እኹሑ ዜኾነካ እዩ። 

 A ክባራት ክፌሉት ትምርቲ (HEB) ከም £2,000.00, በብዚሕትኡ ተፇራረቑ በቢ 

ናይ £666.67 ዜወሃበካ ኾይኑ ኣብዙ ናይ ዪኒቨርሲቲ ሰሇሰተ ዒመት ጻንሒት 

እዩ(እዙ ክትረክብ ኣብ ዪኒቨርሲቲ ክተኸዉን ከም ሇካ ርደእ እዩ!)። 

 ናይ ኣብ ሇዉ ተምሃሮ ኢንግሊንዴ ብ ኢኮነምያዊ ን ናይ ትምርትን ምምዕርራይ 

ክፌሉታትን ሃግዜ መግሇጺ ክግበር እዩ። 

 ናይ ምረኻ ወጻኢ ናይ ፍቶ ስሮዒት፣ጋዉን ወተ ኣማሳሰለ ክፌሉታት ዜሽፌን 

£200.00 ኣሇካ 

 ናይ ኮሚቴ ግብሪ ዜኽፇሌ የሇን ኣብ Croydon ትነብር ኣንተኾይንኻ። 

 ወጻእታት ምስ ትምርቲ ስራህ ወይ ስሌጠና እብ ምርካብን ምጽናሕን ዜተተሓሓዘ 

(ን ኣብነት፦ናይ ቃሇ መሕትት ዜግበር ሱፌ ክፌሉት) እዮም። 

 ሓገዜ ናብ ናይ ባንኪ ኣገሌግልት ምምዜጋብ ቕዴሚ ሕጂ እንተይሃሉካ። 

 ናይ ብሄራዊ ዉሕስና (NI) ግሌጋልት ክትረክብ ቑጽሪ ክትረክብ ሓገዜ ምግባርእዙ 

ከኣ ንዜኾነ ስራህቲ ዴሉየካ እዩ። 

 ብዒቕሚ፣እቲ ናይ ክዯትካን ናይ ኦኣመት በኦኣሌን ዉህብቶታት እንተሃሉፌካን 18 

እንተመሉኻን እዩ ግን። 
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ምትሊም ክፌሉታት 

ናይ ክፌሉታት ትሌሚ ጽቡቕ ኮይኑ ካብ እንእሽተካ ክተማዕብል ዜግበአካ ነግር እዩ። ሓገዜ 

ኩለ ግ ኣሇካ እዩ። እቲ ናይ ቅርሺ እጠቓቕማኻ ምኽሪ ካብቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ ተጸበ። 

እዙ ሓገዜ እዙ ዜቕጽሌ እዩ፣ግን ከዒ ኣብ ናይ ችዴር ግዛ ናይ ነቲ ስዑቡ ል ናይ ቕርሺ 

ጸገምካ ንቕራፌን እንታይእቲ ቕርሺ ከም ዜኾነን ሰሇስተ ዕጽፉ ሓገዜ ክትረክብ ኢኻ-ከምዙ 

እዩ ዜሰርሕ፡ 

 ሓገዜ፡ ብቐዲማይ፣ እቲ ወጻእኻን እቲ ኣታዊኻን ኣብቲ ተመሳሳሉ ናይ ክንክን 

ሓገዜ ዯረ ዜጽ ንሰርሖ ኢና፣ብ ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ እዉን ግን ዜርከቡ እዮም።  

 ምምዕርራያት፡ ካሌኣይ፣ ንሽካን እቲናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካን እቲ ጸገም እንታይን 

ኣበየን ምኻኑ ክትፇትሕዎ ኢኹም። 

 ምምሕያሻት: ኣብ መወዲእታእቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ እቲ ኣታዊካ ክተዕቢ 

ክሕግካ እዩ(ንኣብነት፣ገሇ ጠቐሚታት ወይ ከዒ ናይ ትምርቲ ሽፊን ዜክሌኻ 

ነገራት) ከምኡ እውን ናይ ቕርሺ ምጥፊእ ጸገምካ ከመሃይሽ ክመክር እዩ 

ተይኮይኑ ግን ክጽግመካ እዩ። 

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትመሃር ኣሇካ እንተኮይንካ እቲ ናይ 12 ኣዋርሕ ባጀትካ ክትረክ ኣረጋግጽ። 

 

ኣታዊ ምዕባይ 

እቶም ናይ ኣትዊ ምዕባይ ጉጅሇ 

ዜመጹ ኣብ እቲ ቕርሺ ኩነትት 

ክሕዘካ እዮም፣ ሕጂ ፣እቲ ናይ 

ኢኮነሚያዊ መሰካ ኣብ ዜተወሰኑ 

ነገራት ዜተመስረተ እዩ፣ኣብ ሕጋዊ 

ኩነታትካ፣ዕዴመኻ ን ተምሃሪ ዱካ 

ኮታስ ሰራሕተኛ ኣብ ዜብሌ 

እዉን እዮም። ነግራ ግን እቶም 

ሃገዚት ከም ዜሶብ እዉን 

ክበሃዉካ ይኽእለ እዮ፡ 

 

 ጥቕምታት: እቶም ናይ ኣታዊ ምዕባይ ጉጅሇ ምስ እቶም ክፊሌ ስራሕን 

መሕዯሪን(DWP) ብሙኻን ዜተፇሊሇዩ ናይ ክፌሉታት ገማት ክሕግዘኻ እዮም። 

(እቶም ናይ ስራሕ ምእኸሌ ከናዉኑ ሰባት እውን እዮም)። ኣብ ካሌኦት 

ይትፇሌጦም ዜነበሩ ጠቐሜታት እዉን ክሰርሑ እዎም። 

 ትምርታዊ ክፌሉት ሓገዜ : ምስ እቲ መሰሌካ ዜተፇሇሇአዩ ናይ ትምርቲ ክፌሉታት 

ኣሇው ካብ 16 ናብ 19 ናይ ትምርቲ ክፌሉታት, እብ ኮላጅ ኾንካ እትረኽቦም 

ማሇት እዩ። ብተወሳኺ፣እቲ ናይ መተን ሓገዜ ክፌሉት ትምርቲ በቢ ሰቡ 

ዜተፇሊሇየ ምኻኑ ርእዩ እዮም። ካሌኦት ናት ትምርቲ ክፌሉታት ወይ ዉሕስና 

መማረጽታት እዉን ክንሓስበልም ኢና ከም Buttle UK ውይ እቶም Jack 

Petchey ትካሌ. 

 ቐጻሉ ሓገዜ: ኣብ ዴሉየለ ኩነታት ናይ ተወሳኺ ጊዚዊ ኢኮነምያዊ ሓገዜ ክን 

ገብር ክንሓስበለ ኢና –ብ ዋንኡ ስሇ ዉሕስነትካ ኢና ንጭነቕ(ንግሌጽነት 

እንብብ). 

  

https://www.gov.uk/1619-bursary-fund
https://www.buttleuk.org/
http://www.jackpetcheyfoundation.org.uk/home
http://www.jackpetcheyfoundation.org.uk/home
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Croydon ኮሚቴ መእተዊ ግሌጋልት 

ንሕና ብቕሉለ እቲ መእተዊ ግሌጋልትና ንገጽ ኢና(ሽሌማምት እዉን ወሲደ እዩ 

ክትፇሌጥ)እዙ እዉን ናይ ጸገማት ገዚን ቕርሺን ከይበኣሰ ንዒኻ እቲ ጸገም ምፌታሕ እዩ። 

ዜኮነ ይኹን ናይ ጥቕምታት ህቶ እንተሃሉካ በዙ 0800 731 5920 ክትረኽቦም ትኽእሇ 

ወይ ናብ ስራሕቲ ጥቕሚታትኽዴ። ቅርሺ ህጂ እዉን ጨግር እንተኾይኑ፣ናብ ናይ ፌለያት 

ሓገዜ ምእታው እዩ እሳቶ ዜህብዎ ሓገዜ ከም ናይ ገዚ ክፌሉት ናይ መነባብሮ ክፌሉትን እቲ 

ናይ ካራይ ገዚ ክፌሉትን እዩ ። 

 

እቲ ናይ ፌለይ ክፌሉት ምሌቃቕ 

ከም እቲ ሕጊ፣ንዒክን ነቶም ካብ እቲ ክንክን ዜሇቐቑ ናይ ህዜባዊ ኽፌሉታት ሇዎም 

ኣካሊትን ቐጻሉ ክፌሉት ኣይንገብርን -ከም እንጽበዮ እንተዜይብሌካ ግን ሓግዜ ምግባር እዪ 

ብ(ብዒሇም ሇኻዊ ካርዱ ክረዱት ኣብ Croydon) እዙ ዴማ ዒርስካ ንምምሕዲር እዩ። ኮይኑ 

ግና፣ዜተፇሇሇዩ ሓገዜ ዴሉዩካ ኩነታት ክህሉዩ ይኽእለ እዮም -ንሕና ግን በዝም ዜስዕቡ 

ኢና ዉሳነ ንገብር፡ 

 ዜተፇሊሇዩ ዜጭነቑሌካ ዉሕስናታት ኣሇዉ ድ ብቕሌጥፌ እቲ ኢኮነሚያዊ ሓገዜ 

ኣንተይረኺብካ ኣብ ኣጣራጣሪ ኩነታት ክትኣቲ ይኽለኻ? 

 ዜተጋጀዉ በሊሕቲ ትሌማታት ኣሇዉ ድ(ብሓሳባት ኣብቲ ናይ ጉዕዝ ትሌምታት 

ተኮሩ) እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ነቲ ናይ ሕጂ ል ናይ ገንብ ጸገም ከምይ 

ይፇትሖ? 

 ናይ ባንኪ መረዴኢ ኣብ ባንኪ ምንም ነገር ከም ይብሌካ ኣቕሪብካ ኢኻ? 

 እቲ ናይ ኦኣሇም ሇካዊ ክረዱት ካርዴካ እንተቋሪጹ፣እንዐዐ ንምስትኽኻሌ ወይ 

ንምዕርራይ እቶም ተመሃየኡ ክፌሉታት ካብቲ ናይ ስራሕ ማእኸሌ ክትረክብ 

ሞኪርካ ድ?

 

ክን ሕግካ እንተወሲና፣እዝም ዜስዕቡ ወይ ካብኡ ንሊዕሉ ሓገዚት ክትረክብ ኢኻ: 

 ናይ ምግቢ ዯረሰኝ (Tesco ወይ Iceland) 

 ናይ ምግቢ መትሓዙ ወይ ከዒ ናይ ሽንቲ ቤት እቑሑታት 

 ናብ ናይ ምግዱ ባንኪ ምስዲዴ 

 ቐጥታዊ ክፌሉት ናብ ባንክኻ 

 ኦይስተር ካርዱ ወይ ካብኡ ንሊዕሉ 

እቲ ሕቶካ ናብ ናይ ጉዕዝ ትሌሚ ክካተት እዩ ስሇዙ መዜገብ ክህሉ እዩ ነገር ግን ብቐንዱ 

ኣብቲ ትሌሚ፣ናይ እቲ ገንብካ ጉዲይ ን ከመይ ንፇትሖምኣብ ዜብሌን ምምይጥን ክህሉ 

እዩ። 

ካሉእ ነገር ፣ናብ እቲ ባንኪኻ ናይ ሓገዜ ገንብ እንተጌርና ሽዕ ንሽዐ ኣይኣትን ናይ ገንብ 

ኣሰራርሓ መሰረት ኒኢሱ ተተብሃሇ ሰሙን ክወስዴ ይክእሌ እዩ። እዙ ንምቕያር ቕ እቲ 

ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ይገብሮ ነግር የሇን። 

 

  

https://www.gov.uk/universal-credit
https://www.gov.uk/guidance/universal-credit-advances
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ክንክን ምክትታሌ ቖሌዐ (LAC) ቑጠባን፣ናይ ቖሌዐን ክፌሉትን 
ካሌኣይ ISAን 

እሺ ዴስ ዜብሌ ኣይመስሌን ግን ሌቢ በሌምኽንያቱም እዙ ጠቕሚ ስሇዜኾነ፡ከም ሇቓቒ 

ክንክን ከም ክትትሌ ዜግበረለ ቖሌዒን ሰሇሰተ ዜተፇሊሇዩ ናይ ቑጠባ ኣገሌግልት ነገራት 

ክትረክብ ኢኻ፡ 

1. ክትትሌ ዜግበረልም ቖሌዐ (LAC) ቑጠባ ናይ ኣብ Croydon ዜግበር ኾይኑ 18 

ምስ መሊእኻ ዜወሃበካ እዩ። እቲ ኮሜቴ ኣብቲ ክንክን እናሃሇኻ ካብ 0-10 

ዒመትካ ብሰሙን £5.00 ካብ 11-18 ዒመትካ እዉን£10.00 እዩ ዜዒቑረሊካ። ከም 

ዜሓሇፇ፣ኣዙ ቖጠባ ነቶም ኣብ ክንክን ዜነበሩ ቖሌዕት እዩ ነገር ግን ከዙ ተቐይሩ 

ነቶም ኣብ ዒይኒ ክንክን ሇዎ ቖሌዐእዉን እዩ( ዋሊኳ ከም እቶም ዜሓሇፇ 

ተይተኸፇሌካ) 

2. እቲ ናይ ቖሌዒ ክፌሉታት ክሌኦት ናይ ቑጠባ ኩነታት እቲ Croydon ከናዉነሌካ 

ኾይኑ 18 ዒመትካ ምስ መሌእካ እዉን ክትሓትት ትኽእሌ። ኮይኑግና፣እዙ ንዒኻ 

ዜፌቀዯሌካ እቶም ዜስዕቡ መማሌእታት እንተማሉእካ እዩ፡ 

a. ኣብ መንጎ 1ይ መስከረም 2002 ን 2ይ ጥሪ 2011 ውሽጢ 

እንተተወሉዴኻ። 

b. ቕዴሚ 3ይ ሚያዜያ 2011 በቶም Croydon ክትትሌ ክግበርሌርካ 

እንተጸኒሑ 

c. ኣብ UK እናነበርካ እንተጸኒሕካ። 

d. 3ይ ሇካቲት 2011 ናይ ዜኾነ ናይ ስዯተኛ ክሌከሊ ወይ ቕዴሚ 3ይ 

ሚያዜያ 2011 እቲ ክሌከሊ ተተቛሪጹ።

 

3. እቲ ካሌኣይ ISA ብ ጥምረት ትካሌ ኣብ ክንዱ ክፌሉ ሰራሕቲ ትምርቲ(DfE) እዩ 

ተመዒራርዩ። ንኣኻ ዜተጋጀየ፣£200.00 ብ መንግስቲ ዜቐርብ ኣሇካ (ብጣዕሚ 

የመስግን)ንካሌኦት ተወስኽቲ በብ ግዜኡ ዜዒቢ እዉን ኣል። ኣብ ዕዴመ 18 

ዒመትካ ኩለ ወይ ዜተወሰነ እቲ ቕርሺ ምሕታት ትኽእሌ። ኮይኑግና ፣እቲ ISA 

ንዒካ ፌቑዴ ዜኾን ኩልም ዜስዕቡ መማሌእታት ተማሉእካ እዩ: 

a. ኣብ ቅዴሚ 1ይ መስከረም 2002 ወይ ዴሕሪ 2ይ ጥሪ 2011 ዜተወሇዴካ 

ክትኾን ኣሇካ። 

b. ኣብ እቲ ዕቑባ ተናኣሰ 12 

ይተቖራረጸ ኣዋርሕ 

ክትጸንሕ ኣሇካ 

c. ካብ 18 ዒመት 

ብታሕቲ ክትኾን ኣሇካ 

(ኣብቲ መረዲእታ)። 
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ናይ ዜኾነ ህዜባዊ ክፌሉታት ተጥቃሚ ይኮነ (NRPF) 

ነቶም ናይ ህዜባዊ ክፌሉታት ይብልም ክንክን ሇቐቕቲ (NRPF) ካብቶም ካሌኦት ዜተፇሇየ 

ስምምዕ እዩ ሇዎም። ዜኾነ ምሳላ ንውሰዴ እሞ ከም NRPF: ኾንካ ዜኾነ ይኹን ገዜ 

ተይረኺብካ ወይ ብ ሕጋዊ ክትሰርሕ ተይኪእሊካ (ብኽብረትካ ስዯተና ሓገዜ ረኣ ክፌሉ 

ን ናይ መሊእ ምጽራይ NRPF). ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት ፣ንናይ በዒሌኻ ነገር ብ ሓይሉ 

ሓሊፌነት ክትወስዴ ኣሇካ፣ከም እዉን እቲ ክምንክን ሇቓቒ ንምሕጋዜ ሓሊፌነት ሇና ዋሊ 

እቶም ምስ NRPF ዜኾነ።እቶም ዜስዕቡ ኢና ዉህብቶ ንገብር፡ 

 እቲ ናይ ዜተጋጀየ ካርዱ ናብ ናይ ምእታዉን ምዉጻእን ቕርሺ እዩ ይጠቅም። 

 ናይ ሰሙናዊ ክፌሉት £45.00 ንናይ ምግቢ፣መስተ፣ናይ ሽንቲ ቤት እቑሑታት፣ 

ክዲውንታን ካሌኦት ዴለዉ ነገራት እዩ። 

 ናይ ቖሌዒኩም ሰሙናዊ ክፌሉት NRPF እንተሃሉካ ከም ዜስዕብ እዩ: 

o £40.39 ን ሓዯ ቖሌዒ ትሕቲ 1ዒመት ዜኾነ 

o £38.39 ን ሓዯ ቖሌዒ ካብ 1 ስካብ 3 ዒመት ዜኾነ 

o £35.39 ን ሓዯ ቖሌዒ ካብ 3 ንሊዕሉ ዜኾነ 

 ምለእ ናይ ካራይ ክፌሉታት ኣብ እቲ ዕቑባ Croydon ኮሚቴ  

 ናይ ኮላጅ ክፌሉታት እዙ ዴማ ካብ እቶም ናይ ሰሙናዊ ክፌሉታትካ ዜወጸ 

ክኾን ኣይብለን።  

ኮይኑ ግና ፣እዙ ናይ ክፌሉታት ብኩነታት ዜኸዴ እዩ ብዜስዕቡ ክስተታ ት ዜቋረጽ 

ይኸዉን።  

 ምስ ናይ ምውጸእ ትእዚዚት ምስምዕማዕ ይምኽኣሌ። 

 እቶም ምሌቕቅ መረዴእታትካ ተተነጺጉ 

 ምስ እቲ ዜወጸ ምንጻግ ይመሓየሸሇይ ጥያቔ እውን ተተነጺጉ።  

ኦ፣እቲ ክፌሉትና እናሃብናካ እንከሇና ምስና ብምርኻብ እቲ ተወሳኺ ሓጋዜ ከም ዴሉየካን 

ከም ይዴሉየካን ክንፇሌጥ። 

እቲ ሕግታ ኣብዙ ኣሇዉ፡እዙ ዉሳነ ዜወሳናዮ ምስ ዛግነት፣ ጽገዕተኛን ዐቑባን ስራሕ 2002 

– ስርዒት ብምዃን እዩ 3። እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰሊትካ በቶም በዒሌ ስሌታናት ዉሽጢ ዒዱ 

ነተወሳኺ ሓገዜ ክረአ እዩ። 

NRPF እንተሃሉካ እቲ ናይ ኡኒቨርሲቲ ክፌሉታት ክንሽፌነሇካ ኢና ካሌእ ተወሳኺ ናይ 

ትምርቲ ሓገዜ እንተሃሉዩ ግን ከም ስኮሊር ሺፕ ወይ ከዒ ካሌኦት ሓገዜ ከዴሉየካ ማሇት 

እዩ ። ከም ስርዒተኛ ተምሃሪ ናይ ቤት ትምርቲ ከም እትኸፌሌ ኣይትረስዕ። 

 

ክንክን ሇቓቒ ኣብ ቤት ህንጸት 

ክንክን ሇቓቒ ኣብ ቤት ህንጸት እንተሃሉዩ ምንም ናይ ኢኮኖሚያዊ ሓገዜ ኣይግበረለን፣ከም 

እንጽበዮ እቲ ቤት ህንጸት ምግቢ፣ዜስተ ንኽዲንን ወተ ከቕርብ እዩ።ንኻሌኦት 

እትዯሉዮም ቑሳቑስ እዉን እብቲ ዉሽጢ ቤት ህንጸት ክትሰርሕ ትኽእሌ ኢኻ። 

 

 

 

 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/41/schedule/3
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/41/schedule/3
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 Saed 18 ካብ ዜገብር ኣርባዕተ ወርሑ እብዙ ሰዒት እዙ ብቕርሺ ተሸጊሩ 

ነይሩ-£251.77 ጥራሕ ካብ እቶም ዒሇምሇኻዊ ክርዱት እዩ ዜረክብ ነይሩ። ተኾነ ግን እቲ 

ናይ ኮላጅ ክፌሉት ኣሇዎ። ኾይኑ ግና ምስ እቶም ክፌሉ ስራህን መሕዯርን(DWP) ዜኾነ 

ጌጋ ነርዎም ስሇዙ እቲ ክፌሉቱ ናብ £170.00 ብወርሒ ወሪደ። 

ከም ዕዴሌ፣እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ ምስ ናይ ባዕሊ መሳርሕታ ብምኻን ምስ እቶም ናይ 

ምዕባይ በዒሌ ስሌጣን ክራኸብ ቖጸሮ ገራትለ። 

‘ጽቡቕ ላሊ Saed,’ በሇ እቲ በዒሌ ስሌጣን ‘እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክፌሉትካ ኣብ ኦንሊይን 

ሪኦዮ ዜኮነ ጸገም እዉን ኣሇዎ እዩ። ክነመኦኣረርዮ እዉን ክንሙኩር ኢና’። 

እቲ በዒሌ ስሌጣን ን DWP ዯዊለ፣ዴሕሪ ናይ 20 ዯቓይቕ ዜኾነ ሰብ ተኸበል። ዴሕሪ 

ካሌእ 20 ዯቓይቕ ንSaed መፌትሒ ረኸበለ… 

‘ተመዒረርዩ እዩ፣ Saed። ጊኣጋ ከም ል ኣሚኖም ከስተኻኽለዎን-እቲ ዜግበኣካን ቕርሺ 

ክትረክብ ኢኻ 

‘የቐንየሇይ’፣ በሇ ሰይዴ። ‘ነገር ግን እቲ ስርዒተና ክፌሉት ናብ ዜነበሮ ክምሇስ ኸቢዴ 

እዩ።’ 

‘ኣብቲ ሰዒት እሱ እየ መጺአ፣’ በሇት ዉሌቃዊ ኣማኻሪት፣ናብ እቲ ገዜ ብምእታው። 

‘እስቲ እቲ ናይ ሰሇሰተ ሓገዜ ኢኮነሚ፣እቲ ናይ ገንብ ምጥፊእ ነገራትካን እቲ ናይ 

ባጀትካ ነገር ክሰርሀለ እዩ።’ 

‘የቐንየሇይ፣’ በሇ Saed ብዴጋሜ። ‘እዙ ዒብዪ ሓገዜ እዩ’ 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ናይ ስዯተና ሓገዜ 
 

ሓጺር መግሇጺ 

Croydon ናብ ቡዘሓት ምስ ቡዘሓት ታሪካ ሇዎምሰባት መሕዯሪ እያ፡ገሇገሇ ሰባት 

ንመናት ኣብዙ ነቢሮምእዮም ሓዯሓዯ እዉን ዒበይቲ በዒሌ ሞያታት ኾይኖም እዮም፣

ካሌኦት እዉን ንባዕልም ኣብቲ ናይዕቑባ ብምእታይ ኣብ እቲ UK ናይ ሰዯተኛ ኽፌፌሌ 

ነቢሮም እዮም። ናይ ዕቑባ ዜዯሉ ቖሌዒ (UASC) ናብ Croydon እንትመጽእ፣

ንከታተልምን ናይ መዕቖቢ ገዚ እዉን ንህቦምን ኢና። 18 ምስ መሌኡ ፣እዉን ናይ ክንክን 

ግሌጋልት እዉን ይረክብ። 

መብዚሕቲኦም ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪታትን ማሕበርዊ ሰራሕተኛታትን ብዚዕባ ናይ ዕቑባ 

ስዯታኛን ነገር ዒብዪ ፌሌጠት ኣሇዎም። ናይ እቲ ስዯተኛ ሕግታት ብዕሉ እዮም እቲ ሕጊ 

ዜፇሌጥዎ ን ከምኡ እዉን ዜኾነ ሓገዜ ንምሃብ ዜጉጁ እዮም። ኣብቶም ሓገዚት እስቲ 

ነቶኩር። 

 

 

 

 

 

ናይ ዜኾነ ህዜባዊ ክፌሉታት ተጥቃሚ ይኮነ (NRPF) 

ሓገዜ ንገብሮልም ሓዯ ሓዯ ሰባት ንናይ ህዜባዊ ክፌሉት ይብልም (NRPF) እዮም፣ እዙ 

ማሇት ንናይ ገዚን ካሌኦት ነገራትን ሓገዜን ከምኡ እዉን ክሰርሑ ይኽእለን እዮም። እዙ 

ተንብቦሇኻ እሞ NRPF እንተኾይንካ, እቲ ናይ ታሪካ መንበሪ ምስክር ወረቐትካ (BRP) – 

ራኣዮ ናይ ስራሕ ቆፃራ ካብ ምውሳዴ ተኣጊደ እዩ ዜብሌ ካብኡ ከም NRPF ኢና 

ክንሕብሕበካ። 

ከም ተወሳኺ ሓገዚይ፣ከም NRPF ዜኾነ ሰብ፣ ዜረኽቦ ከም እቶም ካሌኦት ህዜባዊ 

ክፌሌቲታት ሇዎም ባት እዩ። ስሇዙካብ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ኣካሌ ናይጉዕዝን ሓገዜን 

ምክርታትን ክትረክብ ኢኻ። እንተኾነ፣እቲ ሇውጢ ኣብ ኢኮነሚያዊ ነገራት ጥራይ እዩ f 

(ረአ ገንብ ክፌሉ)ዐቕባ (ረኣ ገዚ ክፌሉ) ምስ ስራህ ዜተትሓ (ረኣ ስራሕ ክፊሌ)። 

እቲ ሓቂ NRPF እንተኾንካ ኣብ ዜኾነ ሰዒት ናብ ገዚኻ ክትምሇስ ኢኻ;ዜተወሰኑ ሰባት 

ክቃሉስዎ ይምኩሩ ፣ዜተወሰኑ ዴማ የሳኽዕዎ እዮም። እቲ ቐንዱ ክንሕግካ ንኽእሌ ነገርና 

ዒዱኻ ምስ ተመሇስካ ኸምይ ንሕግካ ዜብሌእ እዩ፣እዙ እዕቢዩ ሇውጢ ከምጽ ይኽእሌ እዩ 

ኣብ እቲ ሰዒት እቶም ገዚ ኦፉስ ናብ ዒዴካ ተተሰዱኻ። ኣብቲናይ ጉዕዝ ትሌሚ በዙ ዜስዕብ 

መሰረት ክትመየያጥ ትኽሌ፡ 

 ኣብ ገዚ ትሕግዝ ሰብ መን እዩ (እንተሃሉዩ). 

 እንታይ ዒይነት ሓዯጋ የጋጥመካ። 

 ኣበይ ትጸንሕ ንትምርቲ ወይ ንስራሕ ኸ እንታይ ትገብር። 

 ኣብቲ ናይ ትምርቲ /ስሌጠና ከምይ ትሳተፌ እብ እቲ UK ኣብ ገዚኻ 

ክትጥቀመልም እትክሊ ኢለ ዜህበካ ስሌጠና። 

 ምስ እቲ ናይ ገዚ ኦፉስ ከመይ ኢኻ ትስማዕማዕ፣ከም ሰሙናዊ ኣኼባታት። 

 እንታይ ዒይነት ስሮኣታት እከዎ ካብዙ ኸ እኝታይ ዒይነት ጥቕሚ ትረካብ። 

ሓዯ ክትፇጦ ሇካ ነገር ዋሊ እኳ እየሖጉስካ ንምንባቡ…. 
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ኣገዲዱ 

ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ስዯተኛ ሕጊ UK ፣ እቲ ኣገዲዱ ሕጊ ነቶም 

ወጻእተኛታት ዛግነት ከም ንስኻ NRPF፣ እዙ ማሇት ካብ UK 

የውጸአካ ጥራይ ዜይኮነስ ዜካብ ሽዐ እውን ኣብ መጽንሒ 

ኢኻ ትጸንሕ እዙ ትእዚዜ ናብ UK ክትምሇስ የብሌካን ማሇት 

እዩ ብ ሃይሉ እዩ ዜኸዉን – ምንም ዒይነት ሓዱካዮ ዜመጸኻ 

ነገር ብይ ኣገዴስ። 

ኣቲ ጉዳታዊ ትእዚዜ ከምዙ ዜኾነ ብኽንያት እዩ፡ 

 እቲ ንዒኻ ካብ UK ምውጻእ ነገር ብ ናይ እቶም 

ህዜባዊ ዴላት እዩ ዜውሰን። 

 እስካ ናይ ባዕሌካ፣መሰርሕቲ ወይ ዉለዴ ናይ 

ግዳትዊ ትእዚዜ ዜተገብረለ ኣካሌ ኢኻ። 

 ወዱ 17 ኦኣመት ኮንካ እብ ቤት ህንጸት ጽነሕካ 

እንትኾንእቲ እስርኻ ወዱእኻ ዜወጻኻ ኢኻ። እዙናይ 

ማእሰርቲ ጉዲይ ናቲ ናይግዳታ ክከናወን ይገብሮ-እቲ ገበን ዜኸፇእ እንተኾይኑ 

ነዙ ክፌጠር ብ ዕሉ ይሕግዜ።

እቶምናይ ግዳታ ክፌጸሙ የብልን እንዴሕር ዯኣ ምስ ሰብኣዊ መሰሌካ ወይ እቲ 

1951 ዕቑባ ዜነክእ ኾይኑ። 

 እቲ ናይ ግዳታ ትእዚዜ ኣብኻ ተፇጺሙ እዩ፣ኣብ ናይ 

መጽንሒ ማእኸሌ ብ ይ መጥንቀቕያ ክትጸንሕ 

ኢኻ፣ነግርግን እቲናይ ጥፊኣትካ ናይ ምእማን መሰሌ 

ክነቕርበሊካ ኢና። እቲ ትእዚዜ ተኣዙዜካ እሞ ቖሌዒ 

እንተሃሉካ ንባዕሌኻ ምቁጹጻር እዩ ክኣብየካ። 

እቲሓቂ እቲ ዉለዴካ ኣብ ናይ ምክቃቕ ኩነታት 

ምሳኽ እዩ ክህሉ፣እንተዯኣ ካብካ ተነጺለ ምስ 

ካሌኦት መናብሪ ዜነብር ትይክኮይንኑ እቶም 
ቖሌዐ ኣይምሌከቶምን ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት 

እምንተሃሉዮም። 

እቲ ጉዳት ኣን ገበነና እንትወሃብ፣ናይ ምምሕዲራዊ 

ምሌቓቕ ኮይኑ እት ናይ ምሌቕቕ ኩነታቶም ዴማ ምስ እቲ ዜነበረ 

ተመሳሳሉ ኾይኑ ግን እቲ ናይ ኣብ UK ምጻናሖን ብናይ ሕሾት ፌቓዴ እንትኾን እንከል 

እዩ። እንዴሕር ዯኣ ይመሓየሸሇይ ሕቶ ናይ ምሕታት መሰሌ ተይሃሉካ ፣UK ምሌቃቕ 

እዩ። ክሌእ ጠቓሚ ሓበሬታት ኣብ ናይ ዛጋታት ምኽሪ ዯረ ገጽኣል 

  

https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/human-rights-act
http://www.unhcr.org/uk/1951-refugee-convention.html
http://www.unhcr.org/uk/1951-refugee-convention.html
https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/living-in-the-uk-illegally/if-youre-going-to-be-deported-from-the-uk/
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ሕጂ፣እዙ እናምበካ እቲ ናትካ ጸገም እንተኾይኑ ናብ እቲ ጥሕቲ መረት ክትኸዴ ክትሕተት 

ኢካ ክትዯፊፊ ኢኻ፣እዙ ዴማ ኣብ UK ተሓቢኡ ዜርከብ እዩ ካብ እቶም ናይ ገዚ ኦፉስ 

ምሕባእ ብ ሕጊ ዜተኸሌከሇ እዩ፣ዋሊ እኳ ብ ስኪዑት እንተወዱእኻዮ ሂወት ኩለ ግ 

ኸቢዴ እዩ። ብ ሕጋዊ መሰረት ክትሰርሕ እንተይኪእሌካ፣ናይ ባንኪ ግሌጋልት፣ክራይ ገዚ፣

ወይ ገዚ ምዕዲግ እይትከፌሌን ኣሇኻ ማሇት እዩ ኩለግ ዴማ እናፇራሕካ ኢካ ክትነብር 

ምኽንያቱም እቶም ናይ ገዚ ምምሕዲር እንተረኺቦምኻ ከውጹኡኻ እዮም። እዙ ናትካ 

ምርቻ እንትኾን ንሕና ግን ብጥብቒ ተይትገብሮ ንሓሕተካ ከምኡ እዉን ኣብቲ ዉሳና 

እይንሕግካን። ብዚዕቡኡ ግሌጺ ክትኾን ኣሇካ። 

ዜኾነ ኾነ፣እቲ ዜወጽእ ወይ ናይ ግዳት ተግባር ዜትግበረለ ኣክሌ እንተኾምካ፣ ሓዯ ግ 

ከምዜስዕብ ከጋጥመካ እዩ ማሇት እዩ… 

 

ርፇዯ 

ናብ እቲ መጽንሒ እትኣትው ናብ እቲ ኣገዴዱ ምሌቓቕ ኩነታት ኣብ መጻኢ ከም እትኣቲ 

ተተፇሉጡ እዩ፣ምናሌባት እቶም ናይ ገዚ ምምሕዲር እዙ ከሓዴግዎ ተይሞኪሮም። እቲ 

ናይ መመሌከቲ ማእኸሌ እንትኣትዉ ናብ እቲ ናይ መጽንሒ ቦታ ክትኸዴ ትኽእሌ ኢኻ፣

እዙ እዉን ኣብዜኾነ ሰዒት ክኽሰት ዜኽእሌ እዩ። ዉለዴ እንተሃሉኩም እቲ ዉለዴ እዉን 

ናብ እቲ ምጽንሒ ቦታ ምስኦም እዩ ዜኣቲ፣እዙ እዉን ንክዲሇዉ ይሕግኦም ኣዩ። 

ናብ እቲ ናይ መጽንሒ ቦታ ምስ ኣታኻ፣ን 71 ሰዒታት ናይ ግዳት ምሊቓቕ ኣይግበረሌካን። 

ኣብቲ ቦታ ምስ ኣተኻ እቲ ናይ መሰሌካ ኩነታት ን ሓበሬታትን ብ ቋንቋንኻ ክወሃበካ 

ኣሇዎ። እዙ እንተይግኒካ፣ክትቕይቕ ኣሇካ።  

እዙኦም እዮም እቶም መሰሊትካ፡ 

 ጠያቒ ሰብ ምርካብ ናይ ቴላፍንን ናይ ፖስት ኣገሌግልት ምርካብን እዮም 

 ን ዋሕስ ተመዜገብ። 

 እቲ ናይ ዒርስኻ ዜኾነ ንብረት ተኸታተሌ። 

 ምስ እት ዯገ ል ሰብ ተራኸብ-ን እብነት እትምሇሶም ኣብ ዒዴኻ ሇዉ ሰባት። 

 ንሶም እዉን ናብ እቲ መጽንሒ ቦታ እንተኣትዮም ኣብ እቲ ዕቑባ ምስ ቤተሰብኻ 

ንበር ። 

ኣብቲ መጽንሒ ቦታ እናሃሇኻ ናይ ሕጋዊ ኣማኻሪ ንምርካብ ሕተት ኣብቲ ጉዲይካ 

ብምስራሕ ናይ ዋሕስ ኩነታት ንምርካብ እዉን ሓገዜ ክረኽቡሌካ እዮም።  

 

ካሌኦት ሓገዜቲ ዉኩሊ-  

ምስ እቲ ናይ ስዯተኛ ኩነታትካ ዜሑጉዘ ቡዘሓት 

ትካሊት ኣሇዉ። 

እቲ ዕቑባ ኮሚቴ ናቶም ዕቑባ ዜኣተዩ ዜከኣል ሓገዜ ዜህብ ኣብ UK ል ናይ ገበርቲ ሰናይ 

ትካሌ እዩ 

https://www.refugeecouncil.org.uk/
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እቲ ገበርቲ ሰናይ ትካሌ ነቶም ኣብ ዕቑባ ሇዉ ሓገዜ ግሌጋልት ይህብ ከምኡ እዉን ናይ 

ሰብ ትብልም ሓገዜ ይህብ እቶም NRPF ዜኾኑ ናይ ሰነሌቦናዊ ሓገዜ tእቶም ዜስዕቡ 

ከናዉን ይግበረልም 

 ናይ ስነሉቦናዊ -ጉጅሇ 

 ናይ ምህዝ ቱኽረት 

 ናይ እንስቲ ዉሑስ ስኾነ ዕቑባ 

 ትሌሚ Epione 

 ጉጅሇ ኣዯን ህጻንን 

 ስሌጠና 

 ተሰታፌነትን ናይ ተምሃሮ ምዯባን 

እቲ ዕቑባ ኮሚቴ ካእልት ኣካሊዊ ኣክሌኦት ካትት ሓገዜ ይገብር እዩ፡ 

 ናይ እቲ ዕቑባ ግሌጋልት ሓበሬታት ብ ስሌኪ ብ ኣካሌ ወይ ከዒ ብ 

ኦንሊይን መብራህርሂ ምርካብ። 

 ናይ ዜሕግዘ ኢንግሉዥኛ ትምርቲ ክፌሌታት። 

ኣብ መውዲእታ፣ምስ እቲ ሕግታት፣መጽናዕትታት፣ ናይ ክርክራዊ ወይ ከዒ ብ 

ኣጠቓሊይ ኣብቭቲ ዕቑብ UK ሇዉ ቖሌዐታት ምስ ምሕጋዜ ዜተትሓሓ እዩ። 

 

 

ይተወሰን ናይ ጻንሒት ምሌቃቕቕ (ILR)ን ናይ ብሪቲሽ ዛግነትን 

ኣብ UK ናይ ምንባር ሕጋዊ ፌቕዴ ሇዎም ሰባት እዙ መረዴኢ ይተወሰና ይ ናይ ጻንሒት 

ምሊቓቕ (ILR) ካብቲ ዕቑባ ምስ ወጹ ክሓስብለ ኣሇዎም። ኣብ UK ንምባር ኣብ ሊቒ 

ምጽንሒ ፌቓዴ ክህሉየካ ብዕሉ ክንሕግካ ኢና ከምኡ እዉን ናይ ሰዯትኛ ሓገዜ ከም 

በዒሌ ሞያታት ጠበቓታትን ኣብቲ መረዴኢ ወረቓቕቲ ክሕጉዜኻ ክንገብ ኢና። 

መብዚሕትኾም ናይ እቲ ሕጋዊ መንበሪ ፌቓዴ ክተረኽቡ ኢኩም ኢሌና ንጽበ ንነዙ ዴማ 

ብትዕግዜቲ ክትጽበይዎ ኣሇኩም፣እቲ ኩነታት ን በቶም ገዚ ምምሕዲር ንምዉሳን ሽደሽተ 

ኣዋርሕ ስሇ ዜወስዴ እዩ። እቲ ናይ መረዴኢ ወረቐትካ ምስ ሰዯዴካዮ፣እቲ ናይ ግዚኡ 

ዜሓሇፍ መንበሪ ፌቕዴ (BRP)-ከይወሃበካ 

ተጠንቀቕ! ነቲ ናይ ሕጋዊ ሓገዜ 

ተይረኺብካ ኣብቲ መረዴኢ ወረቐትካ 

ክንሕግካ እይንኽእሌን። 

እቲ ናይ መወዲእታ ኣብ UK ምጽናሕ 

ኩነታትናይ ብሪቲሽ ዛግነት ምርካብ እዩ< 

እዙ ምስ ሓዜካ ምስ ኣብ UK ዜተወሇዯ 

ሰብ ማዕረ መሰሌ ኣሇካ – እዙ ማሇት ዴማ 

ከም ናብ መረጻ ምስታፌን ናይ ፓስፖርት 

ምርካብ መሰሊት እዮም። ኮይኑ ግና፣ክሌተ 

ክትፇሌጦም ዜግባእ መሰናኽሊት ኣሇው፡

ንሳቶም ዴማ ክፌሉትን እቲ ፇተናን እዮም። 

ንምምዜጋብ ካብ ናይ ባዕሌካ ጁባ £1,250.00 

ክትኸፌሌ ኣሇካ (እቲ ሕጋዊ ሓገዜ እዉን ነዙ እይኸፌሇካን እዩ)። ኣርሴናሌ ካብ አሌዚም 

ምፌሊይ ትኽእሌ ድ ዜብሌ ፇተና እዉን ክግበር እዩ። ትጽበዮም ትኽእሌ ሕቶታት ከም እዚ 

ዒዱ ብዒይኑ ብ ዯምቢ ትፇሌጣ ድ ዜብለ ዜስዕቡ ሕቶታት እዮም። 

? እቶም ገበርቲ ሰናይ እንታይ ዒይነት ናይ ስራሕ እዮም ዜገብሩ መንበሪ ህንጻ፣UK? 

? እቲ ምስ ሮማንስ ዜተቓሇሰ ናይ ትሪባሌ ሓሊፉ መን እዩ? 

? ኣብ ምንታይ መዒሌቲ እዩ እቶም ቐሌዴታት ኣብ ጋዛታ ወይ ቴላቪዥን ዜወጹ? 

  

https://www.refugeecouncil.org.uk/how_can_we_help_you/i_need_destitution_support
https://www.refugeecouncil.org.uk/how_can_we_help_you/i_need_destitution_support
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/therapeutic_casework
https://www.gov.uk/settle-in-the-uk
https://www.gov.uk/settle-in-the-uk
https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship
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ዜተፇሊሇዩ ነቲ ሕቶ ጋጂዩካ ኣሇዉ-ነቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ብምፌታን ነቲ ናይ ዛግነት 

ፇተና ትሓሌፌ ድ እይትሓሌፌን ኣረጋግጽ። 

ተተዒዊትካ፣ ነቲ ዒተወትካ ናይ ዯስታ ዜግክጅት ክግብረሌካ ይኾዉን እዩ፣ኣዙኢ ማሇት 

ከም ናይ ቤሄራዊ መዜሙር ናብ እታ ንግስቲ ግጽካ (ትሕት ኢሌካ ኣብ ዜርከብ) ምዜማር 

ካተተ እዩ። 

 

 

 

  

 Saed 19 ዒመቱ ፣አሉኡ እዩ እቲ ናይ ዕቑባ ኩነታቱ እዉን ግዜኡ እናብቀዏ 

እዩ። ነቲ ጠበቑኡ ብምዴዋሌ ናብ እቲ ናይ መንበሪ መስክር ወረቐት(ILR) ክኣቲ ከም 

ዜዯሉ እፌሉጥዎ። 

‘ጽገም የሇን ፣’በሇ እቲ ጠበቓ። ‘እቲ ናይ ሕጋዊ ሓገዜ ነቲ ወጻእታት ክሽፌኖ እንተዯሉኻ 

ዜተወሰኑ ነዲት ክተምጸአሇይ ኢኻ።’ ከም ዜተብሃሇ ነቶም ሰነዲት ርዙርዎም። 

ዴሕሪ ሰሙን Saed ምስ እቲ ጠበቑኡ ብ ኣካሌ ተራኺቡ እቲ መረዲእታ ወረቐቱ እወን 

ተወዱእለ።  

‘ክር’ በል እቲ ጠበቓ። ‘እቶም ናይ ገዚ ምምሕዲር ንክዉስኑ ስካብ ሽደሽተ ወርሒ 

ስሇዜወስዯልም ፣ብትዕግስቲ ተጸበ።’ 

እብ ናይ Saed ርእሲ ሓንቲ ሕቶ ኔራ ንሳ እዉን እቶም ናይ ገዚ ምምሕዲር እቲ ILR 

ተይሃቡኑ ኸ? 

ምስ እቲ ዉሌቃዊ ኣምኻሪኡ ምዜርራብ ንክራኸቡ እዉን ተስማዕሚዐ። 

‘ክነግረካ፣’ በል ን Saed ‘እቶም ናይ ገዚ ምምሕዲር ‚ተይተስማዕሚዖም‛ እቲ ናይ ጉዕዝ 

ትክምኻ ክነመዒራርዮ ኢና። በዙ መሌክዕ ተጋጂና ንጸንሕ እሞ ነቲ ዜመጸ ዉሳነ 

ንጋፇጦ። ጽቡቕ ተይተፇጢሩ ኣብ ጎንኻ ኣሊኹ ብሓዯ ክንጋፇጥ ኢና።’ 

Saed ምስ ወዴኡ የቐንየሇይ በሊ። እቲ ጭንቂ ካብ ሓንጎለ ምለእ ብምለእ ከውጸኦ እኳ 

እንተይካኣሇ፣ ግን ከዒ ትሌሚ ከም ል እንትሓስ ምርግጋዕ ይስመዖ። 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ጥዕናን ብ ዉሕስና ምጽናሕን 
 

ሓጺር መግሇጺ 

እቲ በሇጸ ነገር እቲ ጦናካ እዩ ስሇዙ ዴማ ብዘሓት መማረጽታት ን ናይ ጥዕናኻ ዉሕስን 

ኣዜኾኑ ክነቕርብ ኢና። እቶም ገሇሇ ሓገዚት በቶም ዉሽቲ ዒዱ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ እዩ 

ዜቐርብ ፣ግን ከዒ ቡዘሓት ብጥምረት ዜስርሑ ሓገዚት ኣሇዉ። እቲ ኮሚቴ ነቲ ክንክን 

ሇቐቕቲ ዜሕግዘ ጅማሮታት ኣሇዉ እዮም። ምስ እቶም Croydon ትካሌ እዉን ርክብ ኣሇዎ 

እዩ ንሳቶም እውን ንምሕጋዜ ኣብ 

ቐረባ እዮም። ከም መጀመሪ፣ናብ 

እቶም Croydon ጥዕና 

ግሌጋልትብምካዴ ናይ ክትትሌ 

ግሌጋልት ክትረክብ ትኽእሌ 

ኢኻ ዴረ ገጽ 

 

 

ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ሓገዜ 

ኩለ ክንክን ሇቓቒ ዜተፇሊሇየ ሓገዜ እዩ ዜግበረለ ናብቲ ናይ ጥዕና ነገር እንትመጽእ ነቲ 

ናይ ዉሌቃዊ ኣማኽሪ ብምርኻብ ሓገዜ ይጥየቐሌካ። ንኣብነት፣ ብዚዕብ ኣናይ ሑሌፌካ 

ዜራረባካ ሰብ እንተዯሉካን ናይ ምብርትታዕ መንፇስ ተተጸቢኻን በቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ 

ምመሰራት ዜተፇሊሇዩ ኣኼባታት ክትረክብ ክግበር እዩ።  

ኮይኑ ግና ፣ዜተወሰኑ ቑሌፉ ስኾኑ ንዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ እትሓቶም ነገራት ኣሇዉ፡ 

 ምምዜጋብ ምስ GP, በዒሌ ሞያ ስኒ ከምኡ እዉን በዒሌ ሞያ ዒይኒ እዙ ማሇት 

እዙ ጌርካ ትፇሌጥ እንተኮይንኻ ወይ ናብቲ ቦታ ሓደሽ እንተኾይንካን እዩ። 

ዜኾነ ናይ ጥዕና ክንክን ሓገዚት ክትጥይቕ ትኽእሌ ኢኻ እዙ እውን በቲ UK ናይ 

መንበሪ ምስክር ወረቐትካ ሕጊ መሰረት ክንጸግ ኣይንግን። ኣብ ቐረባኻ ን ል 

ናይ ጥዕና ክንክን ንምርኣይ ናብ ግሌጋልት ኣሇሻ ኤን ኤች ኤስ ኪዴ። 

 ናብ እቲ ናይ ኣካሌካ ናይ ሓንጎሌካን ጾታኻን ጥዕናምምዜጋብ። 

 ናይ ሆስፒታሌ ቖጾራታትካ ምኽባር ምስ እቶም ናይ ጥዕናታትካ ጭንቂ ስሊ 

እትህሉ ኣብቲ ሰዒት እሱ ኣብ ጎንኻ ዜኾነ ሰብ ተዜህሉ ዜምረጽ እዩ። ዋሊኳ፣ከም 

ተሓካሚ ኮንካ ናብ እቲ ሆሶኢታሌ እንተኣተካ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ መጺኡ 

ክጥይቐካ ኣሇዎ። 

 ናይ ጥዒናዊ ኣነባብራ ሓበሬታ ኣዙ ካብ ናይ ዉሑስ ዜኾነ ጾታዊ ርክብ ምግባር 

እስካብ ዜተመጣጠነ ምግቢ ምብሊዕ ይኸዉን። 

 

 

  

https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/home
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/home
https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/doctors/Pages/NHSGPs.aspx
https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/dentists/Pages/find-an-NHS-dentist.aspx
https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/opticians/Pages/NHSopticians.aspx
https://www.nhs.uk/service-search
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ሓገዜ ዉሽጢ ዒዱ –  
 

ኣብ Croydon፣ተኸታታሉ ን ሓብሓብን ቖሌዐ(LAC) ዜበሃሌ ኣካሌ ኣሇና ስካብ 18 

ዒመትካ እትከታተሇካ። ን ዜተፇሊሌሇዩ ነገራት ሓሊፌነት ዜወስዲ እየን ፣ከም ኣብቲ ናይ 

ጥዕናኻ እንትኾን ኣዴሊዪ ኣንተኾይኑ እውን ስካብ 20ማይሌስ ዜኮን ንጥዕናኻ ክትብሌ 

ክትወስዯካ እያ (እዙ ግን ናይ ሓዯ ግ ውሳነ እዩ)። 

ኣብ ቐረባ እዋን ቕዴሚ 18 ምምሊእካ፣እታ ነርስ LAC ምስ እቲ ክንክን ሇቐቕቲ መጠቓሇሉ 

ክትሰርሕ እያ፣እዙ ማሇት ከም ናይ ጥዕናቓ ታሪኽ ምስ እቲ ናይ ኣካሊውን ስነሌቦናዊ 

ዜተትሓ እንትኾን እዩ፣ካሌኦት እውን ከም ዝም ዜስዕቡ ጠቐምቲ ሓበሬታት፡ 

 NHS ቕዲሕ 

 LAC ጥዕና ሓገዜ 

 ናይ ሕጂ GP 

እታ ነርስ LAC፣ እቲ ናይ ክንክን ሇቓቒ መተቓሇሉ ምስ ሰረሐት፣ ዒብዪ ምስ ኮንካ 

ክወሃበካ እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

Croydon ዩኒቨርስቲ ጥዕና (CUH) 

ጹቡቕ ናይ ዴንገተኛ ክፌሌሉ ነርስታትን ምስ ካሌኦት ግሌጋልት ሇዎ ሆስፒታሌ ኣብ እዙ 

ቐረባን ኣብ Croydon ምርካብና ዕዴሇኛ ኢና። 

Croydon ዩኒቨርስቲ ጥዒና ብ እዙ ስሌኪ 020 8401 3000 24 ፣365 መዒሌቲ ብ ዒመት 

ክፌቲ እዩ። ኣብዙ ይርከብ 530 London Road, Croydon CR7 7YE. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/visitor-guide
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
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ናይ ስነ ሌቦና ጥዕና ግሌጋልት 

–                    

 

ከም እቲ ናይ ኣካሊዊ ጥዕና ሇና ኩለሰብ ናይ ስነሌቦናዊ ጥዕና ኣሇዎ: ኩለግ ብጣዕሚ 

ጽቡቕ እዩ፣ካሌእ ግ እዉን ኣይኮነን ። ነቲ ክንክን ሇቐቕቲ ዜኾን ሓገዜ ከም ዜስዕቡ 

ብዒበይቲ ምርመራታት ሞያ ሇና ኢና፡ 

- ብናይ ሕለፌ ነግር(ሕማቕ ዒይኒ) ዜመጸ ጭንቂ(PTSD) 

- ናይ ጭንቂ ምዜባዕ 

- ናይ ስነሌቦና ገም 

- ሕማም ስነ ሉቦና 

- ምስ ሰብ ምስምዕማዕ ገም ምዜባዕ 

- ናይ መንነት ምዜባዕ 

ኣክብዙኦም ሓዯ ወይ ካሌኦት ብምርምረ እንተተረኺብካ በቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ 

በቲ ሓገዜ ክህበካ ዜኽእሌ ኣካሌ ሓገዜ ክወሃበካ ክግበር እዩ። 

ናይ ነዊሕ ጊዛ ሓገዜ እዉን ክወሃበካ እዩ። 

ናይ ስነ ሌቦናዊ በዒሌ ሞያ ምዕባይሓገዜ (IAPT) iበቶም ዯቡብ ሇንዯንን 

ሙዴሰሉይ(ስሊም) ኤን ኤች ኤስ ትካሌ በቶም ናይ ስነ ሌቦናዊ በዒሌ ሞያ እቲ ገይሩ እቲ 

ጭንቅኻ ከወግዯሌካ ዜሰርሕ እዩ።

ዴሉየካ ነገር ብ GP ኣብ Croydon ምምዜጋብ እዩ እንተነኣሰ 18 ዒመትካ ክትኾን እውን 

ኣሇካ። በኣሌካ ክጥይቕ ወይ እቲ GP ክዉከሇካ እዩ እቶም ግሌጋልት እዉን ናይ ስሌኪ 

ሓገዜ ክገረሌካ እዩ-ቕዴሚ እቲ እንታይ ዒይነት ሓገዜ የዴሉያካ ዜብሌ ብ IAPT ዴዩ ዋሊ ብ 

ካሌኦት ክዉሰንሌካ እዩ። 

ተወሳኺ እውን ኣል… 

ካብቲ እቲ መዜገብ ኮሚቴ Croydon ኣብ 1994 ዜተጣየሸ ኾይኑ ነቶም ኣብ Croydon 

ሇዉ ካብ 14-25 ዜኾኑ መንእሰያት ናይ ነጻን ይጽገዕተኛ ግሌጋልት ምኽሪ ቤት። እቲ 

ዕቑባ ናብ ዜተፇሊሇዩ ቦታታት ብምስፌሑ 

ከም ናብ ናይ ዜተፇሊሇዩ ዛጋታትን ናይ ስነሌቦና 

ስራሕን፣ንመናእሰይ ሓብሐብቲ ን ካብ 26 

ንታሕቲ ዜኾኑን ነቶም ወሇዱን 

ኣሕዋቶምን ዜከናኸኑ፣ናይ ኦንሊይን 

ምኽርን ስራሕን፣እቲ ናይ ምኽሪ 

ኮሜቴ ጉዲይ እዉን ብ ሱታንን 

መርቶንን እዩ ዜቐርብ። 

 

ብዚዕባ ዕዴሌ ሓገዜ ምርካብ 

ንምዜርራብ ብዙ ስሌኪ 020 8251 

0251 ወይ ኢ-ሜይሌ 

croydon@talkofftherecord.orgይርከቡና።  

  

https://www.talkofftherecord.org/
mailto:croydon@talkofftherecord.org
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ጾታዊ ጥዕና ግሌጋልት 

ብዚዕብ ናይ ጾታዊ ርክብ ጉዲይ ብዯምቢ ክትሃስበለ ኢና ንዯሉ እቲ ዉሌቃዊ ኣማካሪ 

ብዚዕባ እዙ ከዚራርበካ እዩ-ምንም እዉን ንዲንየካ ነገር የሇን ዜጉጁ ጥራይ ኩን? ብዚዕባ እቲ 

ካሌእ ናይ ጥዕና ነገር እሞ፣እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ብዚዕባ እዙ ክሕግካ ሕጉስ እዩ ነግር 

ግን እቲ በቲ Croydon ጾታዊ ጥዕና ማእኸሌ ብ Croydon ዩኒቨርስቲ ሆስፒታሌ (CUH) 

መሰረት ሓገዜ ግን የሇን። Croydon ጾታዊ ጥዕና ምስ እቲ ናይ ኮላጅ ቖሌዐ ብዚዕባ 

ዉሕሳና ክተራረብ እትኽሇለ ጉጅሇ ኣል እዩ። ክርይድን ናብ ባዕለኮንድም ዜወሃበለ 

ኩነታት ኣሇዎ ስሙ እዉን ካርዱ ሲ እዩ፣እዙ እውን ነጻ ኮንዯም ክትረክብ ይሕገካ እዩ። 

ክር፡ ኣብ ዜኾነ ሰዒት ጾታዊ ርክብ ክትገብር ስሇ እትኽእሌ ተጋጂኻ ምጽናሕ ጽቡቕ እዩ! 

 

ሓሽታትን ኣሌኮሊትን –  

ብ ዴጋሜ፣ብ ዚዕባ ሓሽሻትን ኣሌኮሌን ሇካ ኣረኣእያ ናይ በሉሕ ሰብ ክኽን ኢና ንጽበ 

ከምኡ እዉን እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ብይ ዲንየለ መሌክዕ ክመያይጠካ እዩ፣ናይ ከም 

እዙኦም ጸገማት እንተሃሉዮምኻ እዉን ሓገዜ ክንገብረሌካ ኢና። ብ ዴጋሜ፣ብዚዕባ ጥዕናኻ 

ስሇ እንጭነቕ እስካ እዉን ክትጭነቐለ ንምነ። 

Croydon በዒሌ ሞያታት ዴሉዩኻ እንተኾይኖም ንሙቕጻር እዉን ዜኽእሌ እዩ። መቐየሪ 

ቦታ ቢሄራዊ ግሌጋልት ኾይኑ ሓገዜ ን pectrum ኣብ Croydon ቕርብ እዩ፣ ኮይኑ ግና 

እቲ ናይ Croydon ምዴሓን ጥምረት እውን ዜመርሕ እዩ። 

እቲ ትካሌ ሓገዜ ዜሑቡኻ ሰራሕተናን ምስ ሓገዜ ክህቡኻ ዜኽእለ ትካሌ እዉን ራኽብ 

እዩ። ብጥንካረ እንተሰሪሕኽ ዜቕየር ነገር የሇን ተይኮይኑ ግና ክሕግካ ዜኽእሌ ኣካሌ ኣል 

እዩ። 

 

ብ ጥዕና ምብሊዕን ምንባርን 

እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ብዚዕባ ናይ ኣመጋግባኻ ኩነታት ከመየያጥጠካ እዩ ከም እኹሌ 

ዜኾነ እሕምሌቲ ወይ ፌራምራን ትረክብ ኣሇኻ ድ ዜብለ ነገራት… Croydon ናብ ገዚኻ 

ዜዉሰደ መግብታት እሇዉዎ እዮም ከምኡ እውን ናይ መንገዱ ምግቢ ዕዲጋ, እዙ ከዒ 

ጽቡቓት ምግብታት እትረኽበልም እዩ። እቲ 

ጽቡቕ ብሊዕ ኤን ኤች ኤስ ዴረ ገዜ 

እዉን ምርኣይ ጽቡቕ እዩ።  

እቲ መዯብ ኣብ ክርይድን ብጥዕና 

ምንባር፣ናይ ጥዕናዊ ሂወት 

እመራርሓ ዴረ ገጽ እዩ። ስሙ 

ዴማ ኣብ ክርይድን እዩ ኣብ 

ሽደሽተ ናይ ኣርእስታት ከም 

ሑጉስ ኩን፣ንጡፌ፣ካብ ኣሌኮሌ 

ጥንቁቕ፣ዉሑስ ጾታዊ ርክብ፣

ምግብን ካን ምትካኽ ነጻን ኣብ 

ዜብለ ሓበሬታትን ምኽርን 

ይህብ።  

  

https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/a-to-z-of-services/service/sexual-health-services-188/
http://www.comecorrect.org.uk/Participating.aspx?List=1&tabletype=click&ID=13
http://www.comecorrect.org.uk/Participating.aspx?List=1&tabletype=click&ID=13
https://www.turning-point.co.uk/
https://www.turning-point.co.uk/
https://www.croydon.gov.uk/business/markets
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/
http://www.justbecroydon.org/


 

 

43 

 

ማእኸሌ ፌትሒ ቤተሰብ 

እቶም ማእኸሌ ፌትሒ ቤተሰብ 

እብሕር ዯኣ ካብቶም ገዚዊ 

መጥቓዕቲ ወይ ናይ ጾታዊ 

መጥቓዕቲ(DASV) ዜበጽሐኩም 

ኾይኑ ዜተፇሊሇዩ ክሕግዜኹም 

ዜኽእለ ሰባት ከቕርብሌኹም 

እዮም። እዙ ግሌጋልት እዙ 

ንኹልም መጥቃዕታት ዜበጸሖም 

ኮይኑ ኣብ ዜኾነ ይኹን ዯራጃ 

ሓገዜ ይህብ። እቲ 

ማእኸሌንከየንጋሊተዏ ኣብ ሓዯ ቦታ 

እዩ እቲ ሓገዜ ዜሕብ። 

 

 

 

 

እቲ ናይ ማእኸሌ ፌትሒ ቤተሰብ ብ ቡዘሓት ዉኩሊት ዜምራሕ ሓገዜ ዜህብ ትካሌ እዩ። 

 ንምስማዕን እቲ ዴሉየካ ሓገዜ ምሃብን ዉሑስ እዩ። 

 ናይ DASV ሰፉሕ ሓገዜን ግሌጋልትን ክተረክብ ይገብር።

 

እቲ ጉጅሇ ባዕለ እዙ ይህብ፣ 

 ዜተማሇአ ሓገዜ ኣብ ዜዯሇየለን ኣብ ሓዯጋ ሰዒትን 

 ናይ DASV ሓገዜን ምኽርን። 

 ናይ መርፌእ ምርካብ ሕጋዊ ሓገዜን ምኽርን 

 ዉሑስ ናይ ሃንዯበታዊ ሞዕቆቢ ክተግኒ ምግባር። 

 ናይ በዒሌ ሞያ ሓገዜን ምኽርን ን 

o ናይ ህዜባዊ ክፌሉት ይብልም (NRPF)-ዜተተሓሓዘ ጸገማት 

o ናይ ቖሌዐ ሓገዚት 

o ምዕማጽ ወይ ናይ ጾታዊ መጥቃዕቲ 

 ይተሓሰቡ ርክባት ወይ ናይ ኣኼባታት ግሌጋልት 

 ሓገዜ እቶም ናይ ገዚ ጥቕዒት ዜበጸሖምን ዜተረፍን 

እቲ ናይማእከሌ ፌትሒ ቤተሰብ ቑጻሪ 020 8688 0100 እዩ ወይ ከዒ እቲ ኢ-ሜይሌ 

familyjusticecentre@croydon.gov.ukይርክርብ። ኣብ ሰኒ፣ሰለስን ዒርብን ካብ 9ኤኤም 

ን 5ፒኤም፣ሰዒት ከምኡዉን ኣብ ረቡዕካብ 8ኤኤም ን 5ፒኤም ክፌቲ እዩ። ኣብ Park 

Lane, Croydon CR0 1JD. ክኾን ይኻሌ እዩ። 
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Saed ናይ መንበሪ ፌቓዴ(ILR) ተዋሂብዎ እዩ ብጣዕሚ ተሓጊሱ። እቲ ጭንቀት ግን ማራ 

ጉዴኣት እዩ ኮይኑዎ ል ኣብ ኣፌጋኒሳታን ጋጦሞ ሕማቕ ነግራት እናከረ እዩ። ን ናይ 

እቲ ናይ ኮላጅ ትኹረቱ፣ዴቃሱን ናይ ምግቢ ዴላትንይ ጠንቂ እዩ እናቖኖ ል። 

‘ክትራረበለ ኣሇካ Saed,’ መከሮ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ። ‘ምስ ዜኾነ ሰብ ምርካብ 

ጹቡቕ ክኾን ይኽእሌ። እቶም ሰባት እኮ ብ ዯምቢ ኣይፇሌጦምን።’ 

ንሳ ኣብቲ እቲ ናይ ስነሌቦናዊ በዒሌ ሞያ (IAPT) ኣብ Croydon ክረክብ ን Saed 

ትሕግዝ እያ። ዴሕሪ ሰሙን ዜኾነ ናይ (IAPT) ዜኾነ እካሌ ዯዊለለ ናይ 40 ዯቓይቕ ቃሇ 

መሕትት ጌርለ። ኣብ መወዲእታ፣ካብኦም ሓገዜ ከም ዜረክብ ነገሮ። 

ዴሕሪ ናይ ሰሇስተ ሰሙን ናይ ስሌኪ ዜርርብ Saed ናብ ናይ ስነ ሌቦና በዒሌ ሞያ ኣክሌ 

ብ ኣካሌ ክራኸብ ከዯ። እቲ ሇዉዎ ክፌሉ ፣ጽሩይን ጸጥ ዜበሇን እዩ እቲ በዒሌ ሞያ ስነ 

ሌቦና ንከተራርቦ ቐሌሌ ዜበሇ እዩ Saed እዉን ንክናገር ክፌቲ ኾይኑ እዩ። 

‘ኣብ ዯስ ዜበሊክ ሰዒት, Saed. ናብ ርእስካ ዜመጸ ነገር ጥራይ ኣፌሌጠኒ.’ 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ትምርትን ስሌጠናን 

 

ሓጺር መግሇጺ 

ኣብ ናይ ትምርቲ ኩነታት ክትረክብን 

ክትዕወትን ንገብሮ ነገር ንቖሕ እዩ እቲ 

ትካሌ ስራህ ክትረክብ ዜገብ እኳ 

እንተኾነ ግን ከኦኣ እቲ ትምርቲ 

ዴሉን ፌሌጠት ዜዯሇዎም ሰባት ስሇ 

ራኽብን ወሳኒ ነገር እዩ። ትምርቲ 

ወይ ከዒ ስራሕ ተይሃሉካ እዙ 

ክነማሌአሌካ ክንጽዕር ኢና ፣መጀስ 

ብይስራህ ወይ ትምርቲ እይንበርን 

ክጭንቀካ እዩ። 

Croydon ናይ ውሽጢ ዒዱ ኮሉጃትን ቡዘሃት ናይ ትምርቲ 

መማረጽታትን ኣሇውዎ እዮም። Croydon ኮላጅ ንኣብነት፣ንናይ ትምህርቲ ክፌሌታት 

ትራይ ይኮነስ ንዜዒበየ ናይ ትምርቲ ሓገዜ እውን እዩ። ተምሃሪ ኮንካ ፇተናያይ ክትወስዴ 

የብሊክ ትመርቲ ንምራካብ፣ ካሌኦት ናይ ዐዯት መዯባት ኣሇዉን ኣሇዉ እዮም-ኣብ ካሌኦት 

ናይ ጉሌነት ስራሕ ከም ናይ ህንጻ ስራህ ክትረክብ ክንገብር ኢና፣ኣብ ጽቡቕ ዯርጃ ክትበጽሕ 

ብዴሕሬኻ ኢና። 

 

 

ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ሓገዜ 

እቲ ዉሌቃዊ እማኻሪካ ከም ዒርስኻ ኾይኑ ን ትምርቲ ስሌጠናን ካሌኣት ናይ ምኽሪ ሓገዜ 

ክትረክብ እዉን ኣብ ጎንኻ እዩ። 

ግን ከዒ ብምንታይ ኽሕግካ ይኽእሌ? ሓጺር መግሇጺ ኣብዙ ኣል፡ 

  ናብ ምስ ዜመረጽካዮ ዜኸዴ ትምርትን ስሌጠናን ዕዴሌ ምምዜጋብ 

  ሓገዜ ናይ ስራሕ ትምርቲ ንዜሊዒሇ ትምርታዊ ንምርካብ እቲ መረዴኢ ሰነዴ 

ንምምዕርራይ ሓገዜ ምርካብንምትሊም 

 ኣብቶም ናይ ኮላጅ/ዩኒቨርሲቲ ክፌቲ መዒሌቲ ምክትታሌ ምስ እቲ ዉሊቃዊ 

ኣማኻሪኻ ብሙኻን ኣብቲ ናይ ትምርትኻ ዕብየት ምክትታሌ 

 ነቶም ኮላጅ/ዩኒቨርሲቲ መምህራን ነቲ ናይ ትምርቲ ዯረጃ ንምዕባይ ሓገዜ 

ክትረክብ ጥምረት ምግባር 

 

ዉሌቃዊ ትሌሚ ትምርቲ (PEP) 

እንዴሕር ዯኣ 16,17 ወይ ከዒ 18 ኮንካ ናይ ዉሌቃዊ ትምርቲ ትሌሚ(PEP) ክህሌወካ ኢና 

ንጽበ ። እቲ PEP ን ዒኻ ምስ ቶም ኮሇጅ /6ይ ዯራጃ መምህራን ወይ ከዒ ዉሌቃዊ 

መማኸሪካ ተጋናኒኻ ንዜርራብ ዕዴሌ ዜፇጥር እዩ። እቲ ቨርቹዋሌ ቤት ትምርቲ እቲ ናይ 

ክትትሌካ ቑጽጽርን ዕብየት እቲ ኣብ ዴሉየለ ሰዒት ጠበቃ ክትረክብ ምክትታሌ እዩ 

ስርሑ። 
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ቨርቹዋሌ ቤት ትምርቲ 

ከም እቶም ካሌኦት ናይ ውሽጢ ዒዱ በኦኣሌ ስሌጣናት ፣ንሕና እዉን ኣብቲ ትምህርቲ 

ክፊሌና ቨርቹዋሌ ቤት ትምርቲ ኣሇና እዩ። ቨርቹዋሌ ቤት ትንርቲ እንታይ እዩ ትብሌ 

ትኸውን? እዙ ማሇት ናይ ኮሚፒተር ዒይነት ተክኖሇጂ ልዎ ኮይኑ ኮሚፒተራዊ 

መምህራን ሇዉዎ እዩ። ከም እቲ ፅቡቕ ዜኾነ፣እዙ እቲ ጉዲይ ኣይኮነን 

እቲ ቨርቹዋሌ ቤት ትምርቲ ናይ ንእይስ ዜበለ ተምሃሮ እንትኾን ንሳቶም ዴማ ብዒቅምን 

በቲ ናይ ቐጻሉ ትምርቲ እንታይ ከም ዜኾን ናይ ምኽሪ ሓገዜ ክህቡኻ እዮም። ስካብ 19 

ዒመትካ እትመሌእ ናይ ዉሌቃዊ ትምርቲ ትሌሚ መዯብ (PEP) ከም ል እዉን የረጋግጹ።  

እቶም ናይ ትምርቲ በዒሌ ሞያታት ዜኾኑ ናይ ስራሕ ፣ትምርቲ ዒይነት፣ናይ ካሌኦት 

ብተሳትፍ ዜግበሩ ስሌጠናታት ሓበሪታ ዕዴሌ እዉን ክገርሌካ እዮም– ስሇዙ ሓገዜ 

እይፌሇየካን ወይ እይትስእንን! 

 

ሓገዜ ዉሽጢ ዒዱ  

 
 

 

Croydon ቡዘሃት ናት ትምርቲ ዕዴሌ ኣሇዎ ንክትዜርሮም እዉን ገ ዜወስደ እዮም፣ስሇዙ 

ናብ እቶም እትዯሉዮም ትራይ ኢና ክነእትወካ -ኮይኑ ግና ምስ እቲ ዉሌቃዊ ኣማካሪካ 

ተመያየት ዜሓሸ ክህሌዎም ይኽእሌ እዩ!

መጀመርታ Croydon ናይ ዒበይቲ ትመርቲን ስሌጠናን(CALAT) ናይ ዉሽጢ ዒዱ በዒሌ 

ስሌታን ኮይኑ ንትምርቲ ዯሇይቲ ዒበይቲ ሰባት ዒብዪ ናይ ትምርቲ ዕዴሌ ከም ናይ ቕዴመ-

ሞያ ወይ ከዒ ናይ ሞያ ትምርትታት ይህብ። እቶም ትምርቲ ዒይነት ዜወሃቡ ኣብ 3 

ቦታታት እዮም(ማእኸሊይ ክሮይድን፣ ኒው ኣዱንግስቶን ን ዯረጅኡ ዜሓሇወ ኣብ ናይ 

ትሮንቶን ጥዕና) እንትኾኑ እቶም ክሌተ ዴማ ኣብ ፌለይ ሓገዜ ጉጅሇ ዜግበረልም እዩ። እዙ 

ዜወሃበለ ዴማ ኣብ እቲ ናይ ቖሌዐ ማኽከሌ ፣ቤት ትመቲ ወይ ከዒ ኮሚኒቲ ኾይኑ ን 

ትምርቲን ቤተሰባዊ ትምርትን እዩ። እቲ ዋና ትኹረት ን ስራሕ ተቖጸርቲ ናይ ስራሕ 

ትምርቲ ምሃብ እዩ። እቲ ግሌጋልት እዉን ምስ ናይ ንግዱን ተቖርቲ ሞያን ይሰርሕ። 

CALAT ኣብ ሕጂ ሰዒት ዜህቦም ናይ ኢዴ ሞያ ኣብ፡  

 ሓሊፉ እቲ ንግዱ 

 መጀመርታታ ዒመት 

 ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን 

 ናይ ትምርቲ ሓገዜ (እዙ ምስ እቲ ብምጥማር Croydon’s ቀጸሌቲ ተቖጸርቲ 

ጉጅሇ ኣብ ተቖጻርነትን ግሌጋልትን ትሌሚ እንሰረሐ እዩ)። 

ካሌእ ትምርቲ ዜህብ Croydon ኮላጅእዩ, ኣብ ምዕራባዊ Croydon ማእኸሌ ኣከባቢ 

ዜርከብ ኾይኑ 8,000 ተምሃሮ ብዒመት ዜቕበሌ እዩ። ናይ ኮላጅ እና ዩኒቨርሲቲ ዒይነት 

ትምርቲ ይህብ ጽቡቕ ዜበሃሌ ትምርቲ እውን ኣሇዎ። እቲ ዒይነት ትምርቲ ኣብ ትርፉ 

ሰዒት፣ሙለእ ሰዒት ወይ ከዒ ምሸታዊ ከምኡ እዉን ናይ ርሕቐት ኮይኑ ናይ ሞያዊ ወይ 

ከኦኣ ናይ ፊብሪካታት ዜተሞርኮሱ ስሌጠና ስራሓት ኣሇዉ።  

  

http://calat.ac.uk/
https://www.croydon.ac.uk/
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እቶም መምጸንታት ጠቓሌሌዎ: 

 ናይ ሂወት ሞያ 

 ESOL ምስክር ወረቐት 

 ትምርቲ ምትያሽ ትካሌ 

 BTEC ዯረጃ 1, 2 ዯረጃ 3 ዱኦልማ 

 NVQዯረጃ 2 ዯረጃ 3 

 ማእኸሊይ፣ብለጽን ዜሇዒሇ ናይ ኢዴ ሞያ 

 ዜሇዒሇ ናይ ቢሄራዊ ምስክር ወረቐት (HNC) 

 ዴግሪ ምጥይሽ ትካሌ (FdA) 

 ዱግሪ (BA) 

እቲ ኮሇጅ ካሌኦት ዜህቦም ነገራት መእተዊ መዯባትከም ናብ ዜተፇሇሊዩ ኣብ ቐረባን 

ርሑቁን ንጥፇታት እቱዉኻ 

እዮም ። ጥቕሚታት ተቖጻሪ 

እውን ኣሇዉ እዮም ናብቲ 

መጻረይታት ንክትኣቲ ዜሕግካ 

እዩ። ስርሕ፣ምዉዲእ CV ናይ 

ምግናይn nab ዩኒቨርሲቲ ብ 

UCAS ምዜጋብ ወይ ቃሇ 

መሕትት ምግባር ዴላት 

እንተሃሉኣካ፣ምጥያቕ ትራይ እዩ 

ካናኻ ዜጽበ። 

 

 

ስሇዙ፣በቲ ቋንቋኻ ዕብየት ወይ ከዒ ናብ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክን ክትኣቲ እንተዯሉኻ፣ 

Croydon ኮላጅ ዜሓሌካ ነገር ኣል እዩ።

ዒበይቲ ቤት ትምርታትን ንኡሳት ክፌሌታት ምስ ቡዘሓት በዒሌ ሞያታት ንኹለ 

እይስማዕምዕዎን፣ ግን እቲ ኣብ ክሮይድን፣ ሱታን፣ ሮስሂሌ ን ብሪጅስቶን ን 250 ተምሃሮ 

ዜሕግዜ ሱታንን ወረዲን ስሌጠናምንም ኣይብሇካን። ናይ ዒይነት ትምርቲ ከም ናይ ህንጻ፣

ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክን፣ግሌጋልት ዒሚሌ፣ተቖጻርነት፣ጸጉሪ መስተኻኽሉ፣ቑንጅና ሳልን ን 

ናይ ኢንግሉዜኛን& ሒሳብ ትምርቲ ኣሇዉ ኣብ ዜኾነ ግ እቲ ዒመት ምምዜጋብ ይከኣሌ። 

እቲ ናይ ምምሃር ን ዜጥዕመካ እንትኾን እቲ ሱታን ን ወረዲ ስሌጠና ከመይ ኣብ ኮላጅ፣

ስራህን ሞይስ ኢዴ ስሌጠናን ክሕግካ ቱኽረትና እዩ። 

  

https://www.croydon.ac.uk/college-life/enrichment
https://www.croydon.ac.uk/about-us/support-to-achieve/employability-and-careers-hub
https://www.croydon.ac.uk/about-us/support-to-achieve/employability-and-careers-hub
https://suttondistrict.co.uk/
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 Saed ካብ በዒሌ ሞያ ስነ ሌቦና ሇውጢ ረኺቡ ሕጂ እዉን ኮላጅ ይመሃር 

ኣል። 20 ዒመቱ እንትኾን ናይ ነርሲንግ ዒይነታት ትምርቲ ወዱ ኡ ናብ እቲ ናይ ዒበይቲ 

ናይ ነርስ ቢ ኤስ ሲ (Hons) ትምርቲ ክኣቲ ከም ዜዯሉ ነቲ ዉሌቃቂ ኣማኻሪ ሓበሮ!’ 

ንሱን እቲ ሰራሕተኛኡን ብሓዯ ብሙዃን ናይ መሀበሪ ሰነዲት ብ UCAS ኣቢልም 

ንዜተፇሊሇዩ ዩኒቨርሲቲ የጋጂዩ። መጋቢት እንትመጽእ፣ ምሊሽ ረኸበ እቲ ቐዯማይ፡

ኣይፊሌ እቲ ካሌኣይ እዉን ኣይፊሌ እዙ ጽቡቕ ኣይኮነን ኮይኑ ግና እቲ ናይ መጀመርታ 

መማረጺ ዩኒቨርሲቲ ፣ ኪንግስቶን እሺ በል! 

እቲ ክረምቲ ነወሕ መሲለ። 

‘ምስ ካሌኦት እብኡ ምስ ኣየኻ ክትራከብ ኢኻ፣በል እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ ኣብቲ ናይ 

ተምሃሮ መንገዱ። ካብቲ ክንክን ሇቓቒ ስሇዜኾንካ ዒመት ሙለእ ኣብዙ ኢኻ ክትጸንሕ-

ከምኡ እዉን ናይ ትምርቲ ክፌሉት ክግበረሌካ እዩ፣እዙ ኸዒ ጽቡእ እዩ። አዙ ካብ ናይ 

ገንብ ችንቂ ዜገሊግሌ ኮኡኑ ናይ ካሌኦት ጠቐምቲ ነገራት ክትሓስብ ዜገብር እዩ፡ ከም 

ምጽናዕ! 

መስከረም እንትኣቲ Saed ሻንጥኡ ምጥቕሊሌ ጀመረ። ምስ እቲ ማናብርቱ ጽቡቕ ሇውጢ 

ጌሮም እዮም፣ነገርግንከዙ ናብ እቲ ናይ ኮላጅን ዩኒቨርሲቲ ትምኒቱ ጋህዱኢ ዜኾነለ እዩ። 

ምስ መኪና ሇዎም ናይ ኮላጅ መማህርቱ እዩ ዜኸዴ ከምኡ እውን ክረጋጋዕ ይሕግዜዎ  

እቲ ቤት ትምርቲ ዒብዪ እዩ ሓዯሽቲ ይትፇሌቶም ሰባት ኣሇዉ። ግን Saed ዲርጋ እብ 

ገዜኡ ል ኾኑ እዩ ዜስመዖ 

 

 

 

 

 

 

  

ናይ Saed ታሪኽ 
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ስራሕ 

ሓጺር መግሇጺ 

ናይ ስራህ ዴላት እንተሃሉካ ብዘሓት መማረጽታት ሓገዜ ኣሇዉ። እቶም ገሇሇ ሓገዚት 

በቶም ዉሽቲ ዒዱ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ እዩ ዜቐርብ ፣ግን ከዒ ቡዘሓት ብጥምረት ዜስርሑ 

ሓገዚት ኣሇዉ። እቲ ናይ ዕዴሊት ምስ ካሌኦት ዕዴሌ ዜረኸቡ ኣካሊት ንምርኻብ ጅማሮታት 

ኣሇው ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ሓገዜ 

ን ኩልም ክንክን ሇቐቕቲ ዜግበር ሃገዜ ዜተፇሊሇየ ኾይኑ እሱ ዴማ ምስ እቲ ዉሌቃዊ 

ኣማኻሪ ብምምይያጥ ዜፌታሕ ይኸዉን። ን ኣብነት፣እቲ ክንክን ሇቓቒ ኣካሌ ነይ ስራሕ 

ምእሊሽ ዒርሰ እምነት ወከ ከዒ ፌሌጠት ተይሃሉዎ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ናቲ ስራሕ 

ማእከሊት ብምኻዴ ሓገዜ ክገብረለ እዩ። እቲ ዒሇማ እቲ ክንክን ሇቓቒ ኣካሌ ነቲ 

ይጽግዕተኛ ክኾን እዩ፣ግን ከዒ ንእተይ ሓገዜ ዴሉ እንተኾይኑ ይወሃብ እዩ። 

ናይ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ካሌእ ስራሑ ነቶም ክንክን ሇቐቕቲ ናብ እቲ ቃሕ ዜበልም 

ስራሕ ዕዴሊት ምምዜጋብ እዩ። ንኣብነት፣እቲ ዉሌቃዊ ኣማካሪ Dave ኣብ ሚሽሉን ስቴርዴ 

ቤት ምግቢ ኣብ Soho ኸሻኒ ኽኾን ከም ዜዯሉ ስሇዜፇሌጥ ፣እቲ ናይ ኽሻነ ስራሕ ዕዴሌ 

ኣብ ክሮይድን ብ ኢ-ሜይሌ እንትወጽእ ፣ናብ Dave የቕርቦ። 

 

ማሕበራዊ ጥቕምታትን ዉሽጣዊ ሓገዚትን  

–  

 

Croydon ዒብዪ መንዯር እንትኾን ቡዘሃት ዕዴሊትን ብሩሃት መጻእን እውን ዜግነዩለ እዩ። 

እቲ ኮሚቴ ማ እቶም ማሕበራት እቲ መንዯር ከስፌሖን ከዕብዮም እዩ ዜጽዕር፣እቲ ቐንዱ 

ነገር ናይ ኮሜቴ፡ማሕበራዊ ጠቐሜታ እዩ። እዙ ማሌት ኩለ እንቶኢ ኮሚቴ ል ኣካሌ 

ከመይ እቲ ማህበርዊ ኢኮነሚያዊ ን ከባብያዊን ዕብየት ይዋጽእዎ ከርእዩ እሇዎም ማሇት 

ኣዩ። 
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ናይ እቲ ኮሚቴ ሓሇቓ ክሮይድንስራሓት እቲ ናይ ቕርሺ ይርከበለ ዕዴመ በቶም ክሮይድን 

ስራሕ ሓገዜ ሂቡ ከም ናይ ስራሕ ወይ ከዒ ናይ ኢዴ ሞያ ክትረክቡ ዜገብር እዩ። ክሌተ 

ዒይነት ግሌጋልታት እሇዉ;ኣቲ ሓዯ እቶም ተቖጸርትን እቶም ስርሕ ክፌተተ ልዎም ን 

ምግናይ እዩ። እቶም ሓገዜቲ ነቲ ንቶም ተቖርቲ ናይ ስሌጠናን እቲ ናይ ኮሚቴ 3ይ ኣክሌ 

ምስ እቲ ስርሕ ሇዎ ቦታ 

የረኽብ። 

እቲ ካሌኣይ ዒይነት ዴማ ምስ 

እቶም ነበርቲ ዛጋታትእዩ 

ዜሰርሕ-ብፌሊይ ዴማ ምስ 

እቶም ንምርካቦም ኽብዴ 

ዜበለ-እቶም ናይ ሰራሕተኛ 

ግሌጋልት ዜዯሉዩ ነብርቲ 

ዛጋታት ምርካብ ይኸዉን። 

እዙ እዉን ምስ እብቲ 

ኮሚቴ ግሌጋልት፣ናይ ስራሕ 

ማእኸሌ፣ናይ ስሌጠና ወሃብቲ CALATን 

Croydon ኮላጅን ናይ ኢዴ ሞያን ዜህቡ ሇዉ ዜተፇሊሇዩ ናይ ስራሕ 

መሓዘት ምስራሕ እውን ሇዎ እዩ። 

ን ጽቡቕ ቐጻሉ ሂወት –እቲ ስራሕ ን ጥዕናን መዯብ እዙ ዜሰርሕ መስቶም ሪዴ ንቡዘሕ 

እውን ስራሕ ይረኸቡ (2+)ዜኮኑ እንትኾን ነቶም ናይ ኣካሇ ጎዯል ወይ ካሌኦት ናይ ጥዕና 

ጸገም ሇዎም ሰባት ወይ እዉን ካብ እቶም ካሌኦት ብጥቕሚ ዜተበዯለ ሰባት 

እዩ(ካብዙኣቶም ሓዯ እዉን እቶም ናይ ክንክን ሇቐቕቲ ሰባት እዮም)። 

እዙ መዯብ እዙ ሇዎ ዉሌቃዊ ምኽሪ ንሓበሬታን፣ናይ ሞያ ስሌጠና፣ናይ ጦና ሓገዜን ናይ 

ስራሕ ኣሇሻን ምስ እቶም ኣብ ዯቡብ ሇንዯን ሓሙሽተ መንዯራት(ክሮይድን፣መርቶን፣ 

ሱቶን፣ ሪችሞንዴን ኪንግስቶን)ዜሰርሕ እዩ። 

እዙ መዯብ እቶም ናይ ባዕልም ስራሕ ክሰርሑ ዜዯሉዩ ሰባት ናይ ዒርሳክ ስራሓ ከም ንግዱ 

ንምፌጣር ዴሉ ምኽርታት ሇጊሱ ዕዴሊት እውን የመቻቺ እዩ። 

እቶምክንክን ሇቐቕት ብዚዕባ ናይ ቐጻሉ ጽቡቕ ስራህ ክመያየጡ እንተዯሉዮም ናብ እቲ ናይ 

ስራሕ ማእኸሌ ብምኻዴ ምይይጥ ምግባር ይከኣሌ። 

ናይ ስርሕ ምስራታ  ን ኣስታት 

25 ኦኣመታት ኣብ ዯቡብ ሇንዯን 

ኮሚኒቴ ክሰርሕ ኒሑ። ናይ 

እግሪ ኩዕሶ ሓይሉን ክሪስታሌ 

ፓሊስ ጋንታ ክሇብ ኩዕሶ 

ብራንዴ ተጠቒሙ ነቶም 

መንእሰያት ክሕግዜ እዩ 

ብፊሊይ ዴማ እቶም 

ንምሕጋዝም ጸግሙ 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://croydonworks.co.uk/
http://www.reedinpartnership.co.uk/latest-news/better-working-futures-sl-launch
https://www.palaceforlife.org/
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ንናይ Croydon ክንክን ሇቐቕቲ፣እቲ ምስረታ ስርሕ ናይ ክእሇት ምግናይ ምስ ቶም  

Croydon ይገብር፣እዙ ዴማ ተሇውዋጢ እዩ፣ሓደሽን ዉሌቃውነት ሇዎ ግሌጋልት እቶም 

18-24 ዒመቶም ምስ እቶም ኣማኻሪኢ ራኽብ እዩ፣ምስ እቲ ናይ ትምርቲ ስሌጠናን 

ስራሕን ዜተሓሓ ሓገዜ ዜሕግዘዎም እዮም። 

ብ ተወሳኺ፣እቲ ትካሌ ኣብ ናይ ዒመታዊ ኩስታት ምስራሕ ከም ናይ ፕሪመርሉግ ስራሓት 

መዯብ፣ከምኡ እዉን ናይ ትካሊት ስሌጠናታት መዯባት፣እዙ እውን ናይ 100-ሰዒት ስርሕ 

መዯብ ካተት እዩ።  

እዙ ናይ ምምጽጋብ ዴላት ምስ እቲ ዉሌቃዊኢ ኣማካሪኻ ተራረብ። 

ኣብ መወዲእታ-ካብ እቲ ዉሽቲ ዒዱ ዜመጸ ኣይኮነን ፣ብጥብቂ ክናገር ክንክን ሇቐቕቲ ኣብ 

ናይ ነሓሰ 2018 ናይ ኢዴ ሞያ ስሌጠና እንተወሲድም ናይ £1,000 ናይ ትምርቲ ክፌሉት 

ክረኽቡ እዮም። 

እዙ ናይ ተወሳኺ ኢኮንሚያዊ ሓገዜ ንናይ 16-24 ዒሞቶም ዜኾኑ ኾይኑ እዙ እዉን እብቲ 

ናይ ኢዴ ሞይስ ስሌተና ስካብ ስርሕ ምሓዜ ዜሕግዝም ይኸውን። 

እዙ £1,000 ክፌሉት ዜክፇሌ ናይ ሕዴሕዴ ክንክን ሇቓቒ መንእሰይ ዴሕሪ 1 ነሓሰ 2018 

እንተእትዮም እዩ። እዙ ምስ £1,000 ተወሳኺ ነቶም ተቖጸርትን ስሌጠና ወሃብትን 

ንክሌቲኦም 16 ስካብ 18 ወይ ከዒ 19 ስካብ 24 ዒመቶም ኣብቲ ክንክን ወይ ከዕ ኣብ 

ትምርቲ፣ጥዕናን ክንክን መዯብን እዩ (EHCP) ዜመጽእ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           እቲ ዩኒቨርሲቲ ን Saed ሰሉጥለ ከይተፇሇጦ እውን ወዱ 23 

ዒመት ኮይኑ ናይ 2፡1 ዒበይቲ ናይ ነርስ ዱግሪ ሒዘ። ናብ እቲ Croydon 

ተመሉሱ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ እውን ናይ ዒሇምሇካዊ ክረዱት ኣውጺኡን 

ናይ ባዕለ ዜኾን ናይ ዕቑባ ኩነታት እውን ክግበረለ ሓገዜ ጌሩ። 

‘ሕጂ ነርስ ንክኾነ ብኽብረትካ ሓግኒ በሇ፣ Saed ’ነቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ። 

ዴሕሪ ሰሙን፣ Saed ምስ እቶም Croydon ሰራሕተና ኮፌ ኢለ እቲ 

ትሌሚ ምዜርራብ። እቲ ዜተጋኖዮ ሰብ ከም ናይ ነርሰ ከም ሓዯ በዒሌ 

ስሌታንን እቲ ናይ እቲ ሆስፒታሌ መሰረታዊ ዜኮኑ እጃም ንምርካብ 

ምምዕርራይ። ውሊ እካ ስሇሱ ጥብቒ ኣንተኾነ፣ጋጥም ስሇ ይፌሇጥ ናብ 

እቲ ናይ እጃም መመሓዯርቲ ክምዜገብ ይምከር። ናብ እቲ ክሉኦም 

ተመዜጊቡ ነይሩ ግን እቲ ናይ ነርስ ስራሕ ኣይረኸቦን ግን እቲ ናይ 

ምምሕዲር ስራሕ ተዋሂቡ እዩ። 

እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ ዜተወሰነ እቶት እንተሃሇየካ እቲ ስራሕ እቶዮ እለ 

ይመኽሮ። ‘በብግዙኡ ካሌኦት ናይ ስርሕ ቦታ ዜሇዜወጹ ብዒቕሉ ተጸበ። 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ምስታፌ 
 

ሓጺር መግሇጺ 

ከም ዒብዪ ሰብ፣ኣብ ዒብዪ 

ማሕበረሰብ ቡዘሕ ዕዴሊት 

ኣሇውኻ እዮም። ክሮይድን 

ዒብዪ መንዯር እዩ-እቲ ናይ 

ማእኸሊይ ሇንዯን ብ ባቡር 

ዜኽየዴ ቐረባ ሙኻኑ እኳ 

ረሲዕካስ ኣብ እቲ ኣፌ ዯገካ 

እውን ቡዘሕ ነገር 

ክትሰርሕ ትኽእሌ ኢኻ። 

ዲህሳሳዊ ናይ ጎግሌ ኣሇሻ ሓሳባት 

ክህበካ እዩ እንተኾነ እዉን እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ እቲ 

ዴላትካ ዜራከብ ነገር ክመኽረካ እዩ፣ከም በኦኣሌ ሞያ ጉጅሇን ማሕበርን ምስ ኮይኖም 

ብፌሊይ ዴማ ምስ ሑለፌ ሇዎም መንእሰያት ዜሰርሑ እዮም-ንኣብነት ስራሕ መዯብ 

ሽፐርሳ ምስ እቶም ኣሌባኒያን ማሕበር ምስራሕ ። 

እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ከም ናይ ፌሌጠት እትረኽበለ ሰብ ኮይኑ ቡዘሓት መማረጽታት 

እውን ክህበካ እዩ ተሳታፉ ዜኾነ እካሌ ክትኾን ኢና ንዴሉየካ እዙ ማሇት ኣውን ኣብ ሇዉ 

ንጥፇታት ምስታፌ እዩ፣ከይትስከፌ! 

 

ናይ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ሓገዜ 

ብ ንእሽተይ ግሌጽነት ካብ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ እንታይ ክትጽበ ከም እትእክሌ ግሌጺ 

ክንገብረሌካ። 

- ምምራጽ: ናብ ናይ መረጻ ምዜገባ ክትገብር ይሕጉዜኻ (እዙ ንምግባር ግን ናይ 

British ዛጋ ክትኾን ከም ሇካ ፌሇት ክትኾን ) ዜሇዙ ኣብ ናይ ፖሇቲካ ጉዲይ 

UK ዴላት ኣንተሃሉካ ተሳትፍ ምግባር ትኻሌ ኢኻ። ግን ከኦኣ እቶም 

ፖሇቲከኛታት እቲ ቃልም የክብሩ እዮም ብዜብሌ ቃሌ ኣይንኣትን! 

- ትርፉ ግ: ናይ ትርፉ ግ ሰዒት መሕሇፉ ከም ውሽጢ ዒዱ ሇዉ መናወሻታት፣

ናይ ንጥፇታት ጉጅሇ ከምኡ ዉን ጋንታትን ንምርካብ ነቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ሓገዜ 

ሃበኒ በል። 

- ሽሌማት/ዉዴዴር:ምስ እቲ ናይ ኽእሇትካ ዜተተሓሓ ና ናይ ዉዴዴር ክትኣቲ 

እንተዯሉኻ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ከማቻችየሌካ እዩ። 

- ናይ ርእ ፌሌሌይነት:እመን እይት እመን ገሇገሌ ሕማቓት እቲ ማሕበረ ሰብ እብ 

እቲ ክንክን ስሇነበርካ ጥራሕ ናይ ርኢ ምፌሊይ ዜዒይነቱ ክገርብሩሌካ ክምኩሩ 

እዮም። እዙ እናገጠማካ እንተሃሉዩ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ ብዜርዜራብ እዙ 

ንከይስዕብ ክገብር እዩ። ብይቐሌዱ 

 

 

 

  

https://www.gov.uk/register-to-vote
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ሓገዜ ዉሽጢ ዒዱ –  
 

ናይ እቲ ኮሚቴ ባዕለ ዜህቦም ነገራት ንርኣ። እቲ ሓዯ ግሌጋልቱ ናይ እቶም መንእሰይ 

ርክብ ጉጀሇ እንትኾን፣እዙ እውን ዒሇምሇኻዉን ዒሊማ ሇዎምም መራኸብቲ ምሃብ እዩ-

ከም ዕዴሊት ሓጸርቲ መዯባትን ናይ ካብ 8-19 ዒመቶም Croydon መዯባት ምግባር። እዙ 

ጋንታ ዯዉ ዜብሌ ን ማንእሰያት ናይ ትምርቲ ስሌጠና ከምኡ እዉን ስራሕ ን ምዜንናይን 

ምርካብ ከምኡ እዉን ዴምጾም ንክስማዕን ዜኮነ ይኹን ናይ ዉሳነ ንጥፇታትን ንክገብሩ 

እዩ። 

እቲ ሓሇቓ ካብ እቶም መንእሰያት ርክብ ጋንታ ዜተረኸበ ኮይኑ ናብ እቲ ናይ ቖሌዐ ክንክን 

ኮሚቴ (CiCC) ዜጠቕመካ እዩ። እዙ ዜኻፇት እቶም ናይ ክንክን ሇቐቕቲ ብዚዕባ 

እረእዮኦም፣ንጥፇታትን ዕዴሌን ምስ እቲ ናይ ክንክን ሂወት ዜተተሓሓ ንክራርቡ ዜግበር 

ናይ መዯብ ሰዒት እዩ። እዙ ጉጀሇ እዙ እቲ እረኣኣየኦም ወይ ዜኾነ ሓተታትምስ እቶም 

መዕበይቲ ማሕበር ዜመየተጥልም መንገዱ እዩ ካብ መስከረም 2018 ጀሚሩ። እቲ ነቶም 

ክንክን ሇቐቕቲ/በዒሌ ሞያታት ናይ መዯብ መራከቢ Porsha Robinson፣ ርክብ መንእሰይ 

ሓሊፌቶታ. 

ካብ መስከረም 2018 ናይ ተሳትፊዊ መዴብ ካብ 16 -21 ዒመቶም ክወሃብ እዩ ምስ እቶም 

ክንክን ሇቐቕቲ ሓዊሱ፣ስሇዙ ስሌጠናታት ን ናይ ኢዴ ሞያትታትን ንምርካብ ካሌኦት 

መንእሰያትን ንምሕጋዜን ተሳታፉ ኹን። እቲ መዯብ ኣብ ምንእሰያት ተኮረ እዩ ምስ እቶም 

ክንክን ሇቐቕትን/በዒሌ ሞያትን ዜኾነ Ally McKinlay, ርክብ መንእሰያት ሓሊፉኻ።

እቲ ናይ መንእሰያት ርክብ ዜሰርሕ ን ናይ መንእሰያት ምኽሪ፣ ናይ መንእሰያት ምይይጥ 

ከምኡ ዉን ናይ መንእሰያት ሓሊፌነት iወተ እቶም ክንክን ሇቐቅቲ እዉን ክነካክት ኢና 

ዜሇዙ ዴላት እንተሃሉካ ናብ እቲ ናይ ፕሇቲካዊ ከይዱ ክትኣቲ ትኽእሌ ኢኻ።  

እንተኾነ፣እቲ ናይ Croydon መንእሰይ ኣማሓዲሪ ኣብዙ ይርከብ; 

 

Croydon ኮሚቴ ምስ እቲ ማሕበራዊ ብቐጥታዊ መንገዱ እትራኸበለ መንገዱ ክሰርሕ 

እዩ። ን ኣብነት።እቲ መን ሰዒረ ውዴዴር 2017 ነቶም መናእሰይ ናይ ዉሽጢ ዒዱ ስራሓ 

ምርካብ ዕዴሌ ይህብ- 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://youngcroydon.org.uk/
mailto:Porsha.Robinson@croydon.gov.uk
mailto:Porsha.Robinson@croydon.gov.uk
mailto:Ally.McKinlay@croydon.gov.uk
https://youngcroydon.org.uk/group-work-projects/
https://youngcroydon.org.uk/youth-voice/
https://youngcroydon.org.uk/young-mayor/
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
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እቲ ናይ Croydon London መንዯር 

Croydon እብ ዜተፇሊሇዩ ናይ ዛናመዯናይት ብ ሕማኽ ምኽንያታት ቐሪቡነሩ እዩ-ዋሊ ኣብ 

London በቶም ናይ በሊሕቲ ነገራት ዜተፇጸመ ገበናት በቲ ናብ እቶም ፖሊይስ ዜተዯወሌሇ 

እዉን-እዙ ከዒ መሕፇርን ኣብቲ መንዯር ልዉ ጽቡቕ ነገራት ስሞም ጥፌእ እይዩ። 

ዜተወሰኑ ኣብዙ ኣሇዉ፡ 

 እዙ ናይ ባሕሌታት ፌሌሌይ ነቲ Croydonናይ UK ዒብዩ መርኣያ ይገብራ - 

ጽቡቕ ምግቢ፣ቋንቋ፣ምግቢ፣ፊሽን፣ሙዙቃን ካሌኦት ናይ ትርፉ ሰዒታትን ዜርከበሊ 

እውን እያ። 

 እቲ ናይ ዯስ ዜብል ትሊሌ፣እዙ ማሇት ከም እቶም ናይ ፓርክ ሳጥን፣ ንኡስስጦታ 

፣መዜናነይን ሰዒት መሕሇፌን ከምኡ እውን እቶም ማእኸሊት ዕዲጋን ወተ ካተተ 

እዩ። 

 ዜተተሇመ ምስፌሕፊሕ ኣብ ከም ናይ ማእኸሊት ዕዲጋን ገዚን ሲኒማን። ብተወሳኺ 

፣ ፋይር ፉይሌዴ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ዕብየታት ይሰርሕ ኣብ ከም ዒበይቲ ናይ መንበሪ 

ገዚታት፣ ከምኡ እዉን ኣብ UK (ብ መጠን ኣብ ማእኸሊይ ሇንዯን ጥራሕ 

ዜተቐዯመ ) ካሌኣይ ነዊሕ ዜኾነ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ምስራሕ እዩ ። 

 ክሪስታሌ ፓሊስ ጋንታ ኩዕሶናይ ፕሪመርሉግ ክሇብ እዩ፣ ኣብ ዜተፇሊሌዩ 

ማሕበራት መዯባት ዜሳተፌ ኮይኑ ኣብ ቐረባ እውን ዴማ ናይ ገዚን፣ 

መዜናናይታትን ዕብየት ክሰርሕ እዩ። 

 

እቶም መንእሰያትና ብዚዒባ Croydon ሇዎ እረኣእያ ከመይ እዩ? እቲ ሇዎም ሪኢቶ 

ንምፌሊጥ ኣብ ታሕቲ ል ምስሉ ምርኣይ ዴሉየካ፡ 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
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ናይ ካሌኦት ተወከሌቲ ሓገዜ  

–  

 

 

እሺ፣ሕጂ እቲ ዉሌቃዊ ኣምኻሪካን እቶም ኮሚቴ Croydon እንታይ ከም ዜገብሩ ትፇሌት 

ኢካ ፣ናይ እቶም ካሌኦት ማሕበራት ኸ ትፇሌጥ ድ? ቡዘሃት ንዒኻ ዜምሌከቱ ዜተፇሊሇዩ 

ተወከሌቲ ትካሌ ኣብዙ ኣሇዉ። 

እቶም ሽፔርሳ መዯባት እዙ እቶም ኣሌባኒኣን ማሕበር ዜሰርሕ ኾይኑ እቶም ኣብ 

ብሪቲሽማሕበረተ ሰብ ሇዉ ወገናት ትምርትን ስሌጠናን ን ጽቡቕ ዕሊማ ክረኽቡ ይገብር።  

Shpresa’s ዜህቦም ግሌጋልታት 

 ነቶም Albanians ናይ ምኽሪ ስሌጠና ስራሕን ሙለእ ናይ ወዴ ሰብ ንጥፇታት 

ክረክቡ ዜገብር እዩ። 

 ብርክት ዜበለ ተሳተፌቲ -ብዒመት ስካብ 35-45 ተሳተፌቲ። መብዚሕትኦም ካብ 

Albanian ማሕበር እዩም። 

እቲ ሽፐርሳ መዯብ ዜሰርሖ ዕሊምኡ ነቶም Albanians ናይ ትምርቲ ጥዕና ጽቡእ ምስንፇስ 

ቕረኽቡን እዩ። ን ኻሌኦት ካብ እቲ ዜተምሃርዎም ክሕግዘ ዜኽእለ ማሕበር እዉን ሓገዜ 

ይሕብ ይህብ።

የሊ ሁብስ እዙ ናይ ስዯተኛ ኣንስቲ ኣብ UK ናይ ስራሕ ሂወተን ክዒብያ ዜገብር እዩ። እቲ 

ዒሊማ ስዯተናን ናይ BAME እንስቲን ብ ሓገዜ ኣብ ንግዴታት ዒርሰ እመነተን፣ ተስፌአንን 

ዴሕንነትን ኣዕብየን ክኣትያ እዩ፣ ኣብ ኢኮን አምያዊ ሇወጢ ናይ ማሕበራዊ ናብረአን ከምኡ 

እዉን ብሓባር ኣብ ምስራሕ ጠቐሜታታት ክረኽባ ይኽእሊ እየን። 

የሊ ሁብስ ዝም ዜስዕቡ ይህብ፡ 

 ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሕ መዯብ እዙ ማሇት ናይ ንግዱ ኩነታት ምስ ምኸርታትን 

ሓገዚት ን እትረኽበለ ማሇት እዩ። 

 ተኸታተሌቲን ዯስ ዜብለን ቡዘሕ ለሙዲት ይኮኑ ስራሕን ከም ታሪኽ ምንጋር 

ናይ እንዲ ሻሂ ስራሕ፣ግጥምታትን ካሌኦትን ኣሇዉ። ገሇገሇ ስራሕ በተን ስዯተኛ 

ኣንስቲ ዜስርሕ ኮይኑ ጽቡቕ ዕብየት ዜገበረ እዉን እዩ። 

 ናይ ማሕበራት ንምጥያሽ ን ገሇገሇ ፌሌጠትን ምዜርራብ ዜግበር መዯባት። 

 ነተን ስዯተኛን ናይ BAME ዜኾና እንስቲ ን ኦኣርሰ እምነት ጽቡእ መንፇስን ናይ 

ስነሌቦናዊ ምርግጋዕ ክህሌየን ዜገብር ናይ ዜተመቻቸየ ሓገዜ። 

ንኡሳትመትከሊት ኣብ ሇንዯን እዩ ዜሰርሕ – ምስ ክሮይድን እውን ርክብ ሃሉዎ –ነቶም 

መንእሰያት ተዒቖብቲ ብ ትምርቲ ፌሌጠት፣ናይ ምሕዜነት ዜዒይነቱ ትምርቲ ቋንቋ 

ከምኡውን ሓዯ ንሓዯ ስራሕ ብምሃብ ዜሕግዜ እዩ።. 

እቲ ዜሳተፌለ ንጥፇታት ዜተፇሊሇዩ እዮም፣ግን ከዒ ሓዯ ዜገብሮም ከራኽቦም ዜኽእሌ 

ዜተፇሊሌየ ናይ መንሰያት ጉጀሌ ኣል እዩ። 

እቲ ማሕበር ብ ኢ-ሜይሌ ዜርከብ እዩ london@youngroots.org.uk ውይ ብ ስሌኪ 

020 8684 9140. 

  

http://www.shpresaprogramme.com/index.html
http://www.shpresaprogramme.com/projects/projects.html
https://www.yallahub.co.uk/
http://youngroots.org.uk/
mailto:london@youngroots.org.uk
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Croydon ተሳትፊዊ ንጥፇት (CVA) ብ ምዕራባዊ Croydon መሰረት፣ እዙ ትካሌ ኾይኑ 

ነቶም ኣብ ዉሽጢ ዒዱ ሇዉ ማሕበራት ተወከሌቲ ብ ተሳትፊዊ መሌክዕ ዜሕግዜን 

በራታትዕን እዩ። 

CVA እቶም ዜኽተለ ይህብ፡ 

 ናይ ዜተፇሊሇዩ ማሕበራት ኣኼብ ከከናዉን ዜኽእሌ ህንጻ። 

 ቐጥታዊ ን ዉሽጣዊን ናይ ኣብ ዴላትካ ዜግበር ተሳታትፌነት። 

 ናይ እትጽምበሮም እትኽእሌ ማሕበራት መራኸቢ። 

እቲ ዴረ ገጽ ናይ እቶም ዉሽጢ ዒዱ መዯባት፣ስሌጠናታትን ተሰታፌነትን ዛናታትን ዜርዜር 

ዜህብ እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እቲ British ቀይሕ መስቀሌ ኣብ Croydon ርክብ ሇዎ ኾይኑ በቲ በራሪ ወረቐት እዉን 

እንታይ ዒይነት ሓገዜ ከም ዜሕብ ይገሌጽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cvalive.org.uk/
https://www.redcross.org.uk/
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 ኣብ Croydon ዒሇም ሇኻዊ ሆስፒታሌ (CUH)ብምስራሕ Saed ምስቶም 

ሃገዜ ዜኾኑ ናይ British ቐይሕ መስቀሌ ተሳታፌነት ነርዎ። ዋሌኳ እቲ ሓገዜ ካብ 15-21 

ዒመት እንተኾነ፣ Saed ኣብኡ ተሳቲፈ ን ዜተወሰኑ መዯባት ንሓገዜ ክንክን ሇቐቕ ክህብ 

ሓቲቱ። ነቶም እብቲ ዜነበረለ ዜተመሰሰሇ ኩንታት ሇዉ ሰባት ምሕጋዜ የሖጉሶ እዩ። 

ኣብቲ ናይ ቐይሕ መሰቀሌ ሇዎ ስክዑት ብምጥቃም፣ነቶም ተሓከምቲ ከም ተፇታዊ ሰብ 

ኮይኑ ከገሌገሌ እዩ ተሳቲፈ። እቲ ሞየኡን ናይ ስራሕ ሌምደን ናብ እቲ ወረቐት CV 

እንተስፌር ናብቲ ናይ ቐጻሊይ ናይ ስራሕ ምዯብኡ ዒርሰ እምነት የሕዴረለ። 

‘እዙ ምስታፌን ምክትታክን ብጣዕሚ ጠቒምካ እዩ’ በል እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪ። ‘ካብኡ 

ንሊዕሉ ግን፣ንኻሌኦት ሓገዜ ጌርካ እኻ እዙ ንምርኣይ እውን ዯስ ብሌ እዩ። 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ርክብን ቤተሰብን 

 

ሓጺር መግሇጺ 

እቲ ናብ እቲ ዕቑባ ዜኣትኸለ ምኽንያትን ናይ ቤተሰብ ታሪኽን ክብዴ ዜበሇ ምኻኑ 

ተረዱእና እዩ። ከም መማረጺ፣ናብ ናይ UK ዕቑባ ኣቲኻ ዋሊሓዯ ቤተ ሰብ ኣይነበረካን። በቲ 

በሇ በቲ ፣ዋሌ እብ ኸቢዴ ኩነታት ን 

ቤትሰብካ ክትረክብን ሓገዜ 

ክግበረሌካ ኣሇዎ። ሓገዜ ወሃብትኻ 

ንሕና ኢና ኔርና ሕጂ ግን 25 

ዒመትካ ስሇዜገበርካ ምስኻ 

ክንሰርሕ ኣይንኽእሌን ብተስፊ፣

ስካብ ትኣርግ ክትነብር ኢካ፣ስሇዙ 

ምስ ቤተሰብካ ርክብ ክትገብር 

ነበራታትዏካ። 

 

 

ምርኻብ 

ካብ ቤተሰብካ ተተፊሊሉኻ፣ ክንሕግካ ንኽእሇልም ሰሇስተ ዒይነት መራኸብቲ ሜሊታት 

ኣሇዉ-እዙ ዴላትካ ይኹን ጥራሕ፡ 

 ናይ ሕክምና ኣገሌግልት:ምስ ቤተሰብካ ክትራከብ ዯሉኻ እሞ ግን ናይ በዒሌ ሞያ 

ሓገዜ እንተዴሉካ. እዙ ነገር ከምዙ እንተኾይኑ እቲ ግሌጋልት ክትረክብ 

ክንሕግካ ኢና ምይይጥእዙኦም እቶም ናይ ሕግምና ግሌጋልት ዜህቡ እዮም። 

 ምብጻሕ:ኣብ UK ዴሕሪ ሂወትካ ምምራህ ምስ ጀመርካ ናብ እቲ ስዴራኻ ሇዉዎ 

ዒዱ ንምካዴ እንተዯሉኻ ናይ British ቐይሕ መስቀሌ ሓገዜ ክትረክብ ክንሕግዜ 

ኢናእዙ ናብ ቤተሰብ ምብጻሕ ኩነታት ምስ ከኣሌካ። 

 ናብ ገዚካ ምምሊስ: ናብ ናይ ህዜባዊ ሓገዜ (NRPF) ምንምን ርክብ ተይሃሉካ 

ናብ ቤተሰብካ ክትምሇስ ክንሕግካ ኢና (ንተወሳኺ ሓበሬታ እቲ ናይ ሓገዜ 

ስዯተኛ ረኣ)። 

 

ብሕታዉነት ምቅሊስ –  

ዋሊካ ዯምካ ዜኽኾኑ ቤተሰብ ንምርካብ ኸቡዴ እንተኾነ እቶም ውሌቃዊ ኣማኻርቲ ኣካሌ 

እንተዯሉኻዮም ኣብ ጎንኻ 24 ሰዒት ኩለም 365 መዒሌታት ኣብ ጎንኻ ኣሇዉ። ገሇገሇ 

ግታት ከም ሌዯት ክኾን እንከል እሞ ኩለ ናብ ቤተሰቡ እንትኸዴ ብሕትካ ዜመስሇካ 

ሰዒት እል  

ግን ብሕተኻ ኣይኮንካን።  

  

http://dialogue-london.org.uk/
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family
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እቲ Topѐ መዯብ፣ ኣብ 2010 ዴሕሪ ወዱ 23 ዒመቱ ክንክን ሇቓቒ ነብሱ ምጥፌኡ 

ዜተሰየመ እንትኮን፣እቲ ብሕታዉነት ንምቕራፌ እቶም ክንክን ሇቐቕቲ ሰባት ምስ ካሌኦት 

ክንክን ሇቐቕቲ ሰባት ንምርኻብ ዜግበር ከም ናይ ምግቢ ምዜንናይ መዯብ እዩ  

ኣብ Croydon፣ብፌቓዴካ ነቲ መዯብ ክንረኽበሌካ ቓሌ ኣቲና፣ እቲ ናይ ሌዯት በዒሌ 

ብሕተኻ ክተሕሌፍ ኣይንገብርን እዙ ክርስታይን ኩን ፣ሙስሉዪም፣ ሂንደ ወይ ካሌኦት 

ወተ (ዋሊ ሃይማኖት ይብሌካ)  ሃይማኖት ይፇሉ ንኹለ ዜተጋጀየ መዯብ እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGBT 

ክሮይድን ናይ ግብረ ሰድማዉትን ጾታዜቐየሩ እዉን ማሕበር ብ ዒመታዊ ኣብክሮይድን 

ፕሪዴፉስትዜኽበር መዯብ ኣል እዩ። ሪእካዮ እትፇሉጥ እንተይኾይንካ – ምርኣዩ ምንም 

ኣይብሌን 

ንሕና ኣብቲ ኮሚቴ ጥንኩር ናይ LGBT ማሕበር ኣሇና ዜሇዙ ብጥብቅን ብይቐሌዱን 

እንሰርሃለ ኩነታት እዩ። ናይ ዉሽታዊ ኦኣዱ መዯባትን ማሕበራትን ኣብቲ ዴረ ገጽ 

ክትረክብ ትኽእሌ ኮይኑ ግና እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪን ካሌኦት ሃገዜ ክህቡካ ዜኽእለ 

ኣካሊትን ክንፌሌጥ ንዯሉ ኢና።  

Croydon ኣብ LGBT ማሕበራት እናዕበየ ስሇ ል ኣብኡ ከም ዜተኻተትካ 

ከምዜጠዒመካን ክንፇሌጥ ንዯሉ ኢና። 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
http://www.thetopeproject.org/
http://www.croydonpride.org.uk/
http://www.croydonpride.org.uk/
https://www.croydon.gov.uk/community/advice-information-and-activities-for-lgbt-people
https://www.croydon.gov.uk/community/advice-information-and-activities-for-lgbt-people
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 ምስ እቶም British ናይ ቐይሕ መስቀሌ ብርኻብ sead ናይ ምግናይ 

ግሌጋልቶም ፇሉጡ ንመሓዜኡ እዉን ክሕግዜ እዩ። ኣብቲ ዊምበሌድን ኣከባቢ ናይ 

ምርካብ ግሌጋልት ከም ዜህብን ቖሮ ከም እትሕለን ገሉጻ። 

ዴሕሪ ዜተወሰኑ እዋርሕ፣ sead ብዚዕብ ኣብ ኣፌጋኒስታን ሇዉ ቤተሰብ ምስ ዜኾነ ሰብ 

እንትዚረ ከም እተቐተለ ነገር ግን ቕዴሚ ብዘሓት ዒመታት ምምጽኡ ኣዱኡ ብ ሂወት 

ከም ዜነበረትን ትዩ። 

‘ንዒዒ ምሕዲግ ብጣዕሚ ከቢዴ እዩነይሩ በሇ።’በሇ sead ነገራት ብንጹር እናከረ። ‘እቲ 

ጽሌእ ነገር ዴማ ብሂወት ኣሊ ድ የሊን ኣይፇሌጥን.’ 

እቲ ኣብ ቐይሕ መስቀሌ ል ናይ ሃገዜ ክገብርልም ዜኽእለ ሰነዲት ሓቲቲም ነይሮም፣ 

እዙ ዴማ sead ቕረቦ እዮ ኔሩ። 

ዴሕሪ ሽደሽተ ኣዋርሕ ብ ሂወት ከም ሊ ዛና ብስራት ሰመዏ… 

 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ናይ ሓዯጋን ገበንን ፌትሒ 

 

ሓጺር መግሇጺ 

ናይ ሕጂ ወይ ዜጸነሐ ጸገም ሇዎ ክንክን ሇቐቐቲ እውን ንሕግዜ ኢና። ብሕና እነሰርሕ 

ንዒካ ጽቡቅ ሂወት ንክህሉየካ ብይ ምዴናይ ምሕጋዜን እቲ ጎዲኢ ዜኮነ ጸባይ እዉን 

ምሕዲግ እዩ። ብተወሳኺ፣ኣብ ሓዯጋ ኣብ ሕማቕ ጸባይን ወይ ገበናዊ ጥቖኣት ዜበጽሐካ 

እንተኾይኑ ፣ብዜከኣሇና ዒቕሚ ሂወትካ ክተመሓይ ክንሕግካ ኢና። ኮይኑ ግና ፣ስሇ ናይቲ 

ዒዱን ሕግን ምፌሊጥ የዴሉ ምኽንያቱም ኣብ ኽረበዴቲ ገበናት እቶምህግታት ክትጥየቕ ኢካ 

እንተይመሉስካ ዴማ ንሕና ክንምሌሰሌካ ግዳታና እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

ናይ መንእሰያት ገበን ግሌጋልት (YOS) 

እቲ ናይ መንእሰይ ገበ ግሌጋልት (YOS) ኣብቲ መምሇሲ ማእኸሌ ዜሰርሕ ምስ ካሌኦት ብ 

ምትሕብባር ዜሰርሕ ኾይኑ ኣብቲ ክንክን ሊቕነት ሂወት ክህሉየካ ይሰርሕ። YOS ናይ 

Croydon ኮሚቴ ሓዯ ኣካሌ እዩ…ግን ከዒ ዜተፇሇየ፣ከም በዒሌ ስሌታናት ዉሽጢ ዒዱ፣

ፕሉስ፣ጥዕና ወይ ካሌኦት ማሕበራት ወይ ትካሌት ንዉሕስናኻ ዜሰርሕ እዩ። 

ናይ YOS ዕሊማ እዙ ዜስዕብ ይመስሌ፡ 

 ምስ ካሌኦት ተወከሌቲ ትካሊት ብጥምረት ን ገበን ይከሊከሌ። 

 ን ኩለ ገበን ዜፇጸም ሰብ ብይምዜንጋዕ ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ይሰርሕ። 

 ምስ እቶም እቲ ገበን ዜፇጸሙ ሰባት እቲ ገበን ክፌጽሙ ዜገበሮም ነግር ንቕራፌ 

እውን ይሰርሕ። 

 ኣብ ዜረኽብዎ ግሌጋልታት፣መዕንራትን ፌሌሌይነትን ል ናይ መንእሰያት 

ምኽሪታት ምብርትታዕ። 

 እቶም ገብነኛታት ምስ እቲ ሇዎም ናይ ጠባይ ገም ከምኡዉን ውሇድም ፣ምስ 

እቲ ተብዲሉ ን ኮሚቲየን ምትሕሓዜ ዉሌቃዊ ሓሊፌነት ክስመዖም ምግባር። 

 እቲ መንእሰያት ነቲ ተበዲሉ ክክሕስሶ ምብርትታዕ። 

 እቶም ወሇዱ እውን ንዉለድም ካብ ገበን ነጻ ክኾን ሓሊፌነት ምሃብ። 

 እቲ ህዜቢ ዉሑስ ምግባር  
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ተኣሳሪ 

እንዴሕር ናብ ቤት ማህነጽቲ ኣቲካ በቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ መሰረት ሓገዜ ክትረክብ ኢኻ። 

እቲ ትኽሮት ዜኾን ኣብ እቲ ናይ ጻንሒት ግኻ ከመይ ት ሃሌፍ ዜብሌእ እዩ፣ንባዕሌኻ 

ምንክብኻብ እንተኾነ ሞያታት ምሓዜ እዉን ጽቡቕ እዩ። ኮይኑ ግና፣እቲ ናይ ማእሰርቲ 

ግካ ካብ ሓሙሽተ ኦኣመት ንሊዕሉ ኾይኑ ክንሰናበተካ ኢና ነግር ግን በቶም ገበን 

ተአክሇኸሌቲ ትካሌ እብሉና በቡ ሽዴሽተ ወርሒ ንጥዕናኻን ኩነታትካን ጉዲይ ክንብሌ 

ክነረበካ ኢና ካሌኣይ እዉን ሓገዜ ክንገብረካ ንኽእሌ ኢና ዴላትካ እንተኾይኑ።  

ካብቲ መሌቀቒኻ ሰዒት ጀሚርና እዉን ናይ መንበሪ ገዚ ሓገዜ ክንህበካ ኢና(ንተወሳኺ 

ሓበሬታ ገዚክፌሉ ረአ)እቲ ናይ ገበን ተኸሊኻሉ ኣካሌ እቲ ናይ ዜመጽእ ሳዕብየን ይኸሊኸሌ 

እዙ ማሇት እውን እቲ ንኣና ጥቀዏና ሳዕቤን ተቐሪፈ ኣል ማሇት እዩ ኣብ መወዲእታ 

ምስተፇታሕካ ሕዴሕፌ ክንክን ሇቐቕቲን እቶም YOS በቲ መምሇሲ ማእኸሌ መሰረት 

ከምይ ክሕግዘኻ ከም ዜኽእለ ክመያየጡ እዮም። 

 

  

ዋሊ እኳ ኣዱኡ ብሂወት እንተሃሇየት ፣ምርካብ ግን ኣይተጀመረን። ኣዋርሕ ምስ ሓሇፇ 

Saed ምሕሩራቕ ምንዲዴን ጀሚሩ። 

‘ዒቕሉ ግበር’በሇ እቲ ሓደሽ ዉሌቃዊ መማኸሪኡ -እታ ዜጸነሐት ካብ Croydon ወጺኣ 

እያ። ‘ዜካኣልም እናገበሩ እዮም ሇዉ። ን ዜኾነ ሰብ ተራርብ ትዯሉ ዱካ?’ 

‘ኣይዯሌን’ በሇ Saed 

ን ባዕለ ካብዙ ንምርስሳዕ ምስታይ ጀሚሩ ዜኾነ ምሸት ፖሉሳት ኣብቲ Croydon 

ማእከሌ ዒዱ እንዲረበሸ ረኺቦም ሒዝምዎ። 

እቲ ቁሌቃዊ ኣማኻሪኡ ብ ጽባሑ ንጎሆ ኣብቲ ቤት ፖሉስ ረከቦ። ‘እዙ ናይ ማንም 

ጥፌኣት ኣይኮነን ንይ በዯሌካ እይትሕን ኣዳካ ተትርኢ እንታይ ምበሇት? በል። ‘እቲ 

ኩለ ዜጻዒርካዮ ኣብዙ ኣይተባሊሽዮ።’ ‘እነ ኣብ ጎንኻ ከም ሇኹ ጥራይ ከይትርስዕ።’ 

Saed እቲ ምኽሪ ተቐብሉ ናብ እቲ ዜሰርሀለ ሆስፒታሌ ተመሇሰ። ምስ ጓሌ ኮላጅ 

መማህርቱ ምሕዜነት ብምፌጣር ብዚዕባ እቲ ተመሳሳሉ ዜሓሇፌዎ ታሪኽ ምዉጋዕ ን 

ምጽንዕናዕን ይራረቡ ነይሮም ዴህሪ ዜተወሰነ ግ ናብ ሲኒማታትንምኻዴ Saed ከም 

ፌቀራ ተረዯኦ። 

 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ፇጣን ሓገዜ 

 

ሓጺር መግሇጺ 

ከም ወሊዱ ሙኻን ዒብዪ ነግር እዩ። ዘኹሊይ ዒመት ንባዕሌኻ ክትከታተሌ ጸኒሕኻ ኢኻ 

ከዙ እዉን እቲ ዉለዴካ ክትከታተሌ ኣሇካ። ኩለ። እቲ። ግ። ወሊዱ እንተኽዕይንካ ዋሊ 

ናይ መጀምርታኻ ይኮን ካሌኣይካ ነገራት ኸበዴቲ እዮም ስሇዙ ካብ እቲ Croydon እንታይ 

ዒይነት ሓገዜ ክትረብ ከም እትኽእሌ ምፌሊት ጽቡቕ እዩ። ከመ መማረጺ ን ሕና እሇናካ 

ኢና 

 

ናይ ቕዯመ ሓገዜ 

ኣብ Croydon፣ ናይ ቕዴመ ሓገዜ 

ግሌጋልት ምስ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ 

ብሙኻን ን ኣቦ ወይ ኣድ ንሙኻን 

ሓገዜ ይግበረሌኩም። እዙ ሓገዜ 

ዜሃብናካ ናይ ክንክን ሇቓቒ ሰሌዜኾንካ 

ይኮነስ ኩለ ሰብ ክንክን ሇቕቒ ይኹን 

ኣይኹን ኣብ ወሊዴ ሙካን ሓገዜ ስሇ 

ዴሉዮ እዩ። እዙ ሓገዜ እንህበካ 

‘ሓገዜትካን ወሇዴኻን ስሇዜኾናን እዩ ስሇዙ 

ኣብ ኣድ ወይ ኣቦ ምኻን ጠንኪርኩም ምስራሕ እዩ ዴላትና። 

ስሇዙ፣ናብቲ ሓግዜ ዜተውሃበካ ሉሌና ከይኣተና ኣብቲ ኮሚቴ ብዴሕሪት እንታይ ይስራህ 

ዜብሌ ነግር ክንነግረኣካ። እቲ ቕዴመ ሓገዜን እቲ ክንክን ሇቓቒ ግሌጋልይን ከመይ ይሰርሕ 

ዜብሌ ነግር ኣብዙ ኣል፡

 

- እቲ ቕዴመ ሓገዜ ቤተሰብ ሰራሕተኛታትካብቲ ቕዴመ ዒገዜ በዒሌ ሞያ ብሙኻን፣

ንናይ ወሇዱ ክንክን ሇቐቕቲ ሓገዜ ይገብሩ። እዙ ናይ በዒሌ ሞያ ምኽሪ ነቲ 

ዉሌቃዊ ኣማኻሪካ ኣብ ግሌጋልት እቲ ክንክን ሇቓቒ ኣካሌ ምስ 4 ን ትሕትኡን 

ዜኾነ ዉሊደ ኣባይ ይነብር ኣብ ዜብሌ እዩ። እዙ ካብቲ ዉሌቃዊ ኣምኻሪካ 

ዜግባእ ሓገዜን ምኽርን ይህበካልድ ኣብ ዜብሌ ምርግጋጽ እዮም ዜሰርሑ ። 

- ሓዯ ግ ነቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ወሊዱ ምስ ኮንካ ምስ ነገክምዎም፣ነቶም ቕዴመ 

ሓገዜ ወሃብቲ ብምንጋር እቲ ዜግበኮም ‘ዒሊማዊ ሓገዜ’ ክትረክብ እዩ ዜሰርሕ። 

- እት ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ኣብቲ ገና ይተወሇዯ ህጻን ምንም ሳዕቤን ከይ በጽሖ 

ይሓስብ እዩ፣ወይ ከዒ ዜኾነ ዒይነት በጺሑዎም ከይኾን ፣ነቲ ኣከናዋኒ ጉዲዮም 

ብምንጋር እቲ ናብ እቲ ብሕታዊ መራከቢ (SPOC) እቲ ይተወሇዯ ህጻንኩም 

ከእትዮ እዩ። 

- ኩሇና ጠቕሚ መሰለ ተተሰሚዒን እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻ ነቶም ቕዴመ ሓገዜ 

ሰራሕተኛ ብምሕጋዜ እቲ ቕዴመ ሓገዜ ምሃብ (EHA) እንብል ክገብረሌካ እዩ። 

እዙ ሓገዜ እዙ እብቲ ትሌሚ ቐጻሌነትካ ተጻሒፈ ክሕግካ ይኽእሌ እዩ፣ከም እቲ 

ገምጋም። እቲ EHA በቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኻን በቲ ቕዴመ ሓገዜ መዒሇ ሞያታትን 

ክግምገም እዩ።

https://www.croydon.gov.uk/healthsocial/families/childproctsafe/childprotect
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እዙ ጥራሕ እዩ! እቶም ቕዴመ ሓገዜን ክን ክን ሇቐቕቲ ግሌጋልትን ነዙ ዜበሃሌ ኩልም 

ቤትሰብ ምቕራብክሕጉዜኻ እዮም። ክር፡ዐዉት ዜኾነ ወሊዴ ክትኾን ንዯሌየካን ንሕግኣክ 

ኢና እውን። 

ውሊዴ እንቶኮንካ እንታይ ኦይነት 

ሓገዜ ትጽበ? እዙ ኣብ እቲ 

ዒሇምሇኻዊ ግሌጋልት(ንኹለ ሰብ 

-ክንክን ሇቓቒ ዜኽዕን 

ግሌጋልት)ምግናይካ ይሙርኮስ። 

እዙኦምምእዮም ኣፇሊሌይ፣

ክተፇሌጥ፡ 

 

 

 

 ዒሇም ሇኻዊ ሓገዜ 

o ጥዕና 

 ናይ መዋሇዴቲ ግሌጋልት ምስ መዋሇዴቲ ሓገዜ ስካብ 14 

መዒሌትታት ወሉዴ። 

 ናይ ጥዕና ጠያቒ ሓገዜ፣ እዙ ቕዱሚ ወሉዴን ዴሕሪ ወሉዴን 

ዜግበር እዩ  

 

o ማሕበራት 

 ናይ ወሊዴ መዯብ ንናይ ወሊዴ ምኽርን ምስ ካሌኦት ወሊዴ 

ምርኻብን። 

o ትምህርቲ 

 Croydon-ዜተምርኮሰ ናይ መዯብ ማእኸሌ ካብ ወሉዴ ስካብ 

5 ዒመት። 

 ክፌሉት ዜተገበረለ ትምርቲ ካብ 3 ዒመት ጀሚሩ 

 ዕሊማዊ ሓገዜ (እቶምኣብ ሊዕሉ ዜተጠቐሱን ኣብ ታሕቲ እውን ዜተረፈ ኣሇዉ!) 

o ጥዕና 

 ናብ እቶም ናይ ቤተሰብ ነርስ ሓባራዊ ስራሕ (FNP) ምስዲዴ 
እዙ ማሇት እቶም FNP ተኸታተሌቲ እቲ መዯብ ንዒኻ 
ይምጥን ድ እይምጥንን ይውስኑ(እንተኽዐኑ ከም ጥዕና 
ተከታታሉ ትስየም)። 

 ግሌጋልት ሓገዜ ማሕበር ወሉዴ እዙ ኣብ ስነ ሌቦና ጸገም 

እንተሃሉኩም ሓገዜ ክገርለኩም እዮም። 

o ትምህርቲ 

 ክፌሉት ዜተገበረለ ትምርቲ ካብ 2 ዒመት ጀሚሩ 

 

 

 

https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/care-act-and-whole-family-6e1.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/care-act-and-whole-family-6e1.pdf
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/maternity-services
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/health-visitors
https://www.croydon.gov.uk/community/childcare/childcentres/parenting-programmes
https://www.croydon.gov.uk/community/childcare/childcentres/best-start-childrens-centres-in-croydon
https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs/sen-early-years/sen-early-education
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/a-to-z-of-services/service/family-nurse-partnership-103/
https://www.slam.nhs.uk/media/243356/Perinatal%20Community%20Service%20(Croydon).pdf
https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs/sen-early-years/sen-early-education
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ሓገዜ ዉሽጢ ዒዱ –  
 

ዜጅመረለ ክሮይድን ል ኾይኑ ን ኣድን ን ኣቦን ካብ ጥንሲ ዜካብ እቲ ቖሌዒ 5 ዒመቱ 

ዜመሌእ ሓገዜ ዜህብ እዩ። ዜተፇሊሇዩ ትካሊት ምስ ዜጅመረለ መመሌከቲ ዜሰርሑ 

ኾይኖም እዝም ዜስዕቡ ዜህቡ እዮም: 

 እቲ ናይ ቖሌዐት ማእኸሌ ናይ ቖልዐ መፌውቲን ናይ መጻወትታት ሰዒት፣መዯረ 

ን ዕብየት ቋንቋ ሓገዜን ካሌኦትን ይህብ። 

 ናይ ጥዕና ሓገዜ፣ ከም ሙጥባብ ዜግበርልም ቦታት ከምኡ እውን ምስ እቲ 

ጨንቑኺ ኩነታት ዜሑጉዜኺ ትጋኒይልም ቦታታት 

 ናይ ማሕበር ዜህቦ ሓገዜ ከም ክፌሉታትን ስርሕ ዕዴሌ ምሃብን እዩ ዜሽፌን። 

 እቲ ናይ ወሊዲት ሓገዜ ከም መዯብ እዩ ዜቐርብ ምስ ኣብ ሕማቕ ጠባይ 

ምስትኽኻሌ፣ናይ ጥዕና ምምሓሽ ወተ ዜኣመሳሰለ እዩ። 

 

 

  

 Saed ኣብቲ ሆስፒታሌ ነርስ ኮይኑ ተዒዊቱ እዩ። ብጠቕሊሌ እቶም ቐይሕ 

መስቀሌ እዱኡ እናኣሇሹለ እንከሇዉ ምስ እታ ፌቅራ ሰበይቲ ኣብ ዕርክነት ይርከብ። 

እቲ ዒብዪ ዕዴሌ ዴማ እታ መዋስብቱ ምስ ጓሌ 2 ዒመታ እያ ጓሊ ኣሊታ እያ። 

Saed ውሊዱ ክኾን ሓሲብዎ ኣይፇሌጥን ንምስ ወሇዴቲ እትራኸብ እዉን ክረጋጋዕ እዩ 

ዜሙክር. 

‘ንሳ ህጻን እያ – ሑንጉጉ እይኮነትን፣ Saed!’ ኢለ ነገሮ እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ 

እናሳሓቐ። ‘እቲ ዕርክነትኩም ዜጥንከረ እንተኾይኑ ምስእታ ቖሊዒ ክትሊመዴ ተትሙኩር 

እየ ዜሓሸ– ትሊመዴ ኣሇኻ እውን ይመስሌ።’ 

‘ግን እኮ ዋሊ ኸመይ ኢሇ ከም ዜጅምሮ እውን እየ ይፇሌጥ!’ 

‘ሰሇስቲኣኹም ናብቲ ናይ ቖሌዕት ማእኸሌ እንተኸዴኩም ከ? ኣብ Croydon ቡዘሓት 

ኣሇዉ እዮም። ም ካሌኦት ወሇዴታት እዉን ክትራኸብ ትኸውን ከምኡ እዉን ዜሇ ወሊዱ 

ሙኻን ሓበሬታት ክትረክብ ይሕግካ እታ ናይ እታ ሰበይትኻ ጓሌ እዉን ምስ ካሌኦት 

ቖሌዐ ትጻወት።’ 

Saed ርግዕ ኢለ ካብኡ ዜወጸ ምኽሪ ዜሰርሕ መሲለ ተሰሚዕዎ። ‘እዙ ነገር እንተኸበዯና 

ኸ?’ 

‘ኣፌሉጠኒ እሞ ናይ ቕዴመ ሓገዜ ግሌጋልት ክንሕበካ ኢና። እዙ ስሇ እቲ ዉሌቃዊ ዜኾኑ 

ተወሳኽቲ ሓገዚት ከመይ ከም እንህበካ ክሕግና እዩ።’ 

 

 

ናይ Saed ታሪኽ 

https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.croydon.gov.uk/community/childcare/childcentres/what-is-best-start
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
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ዉሌቃዊ ሓበሬታትን ሓበሬታት ምምይያጥን 

 

ሓጺር መግሇጺ 

Croydon ኮሚቴን ቡዘሓት ምስ እቲ 

ክንክን ሇቐቕቲ ብዜተሓሓዜን ምስ እቲ 

ናይ ሓበሬታ ዉሕስነት ን ዜብሌ 

ዜተፇሊሇዩ ሚስጥራዊ ዜበሃለ ሓበሬታት 

ኣሇውዎ። ኣብቲ ኩነታት ዉሕስና ሓበሬታ 

ስራሕ 2018፣ ኣብቲ ክንክን ሇቐቕቲ 

ዜተቐዯሐ ሓበሬታት ኣብቲ ኮሚቴ 

መቕዴሒ እሰራርሓ (CRS) ይቕመጡ 

ከምኡ እውን ናብ ካሌእ መንጎኛ 

ኣይሓሌፈን– እዙ ክንብሌ ነቶም ሓበሬታት 

ምርኣይ ዴሉየለ ናይ ዉሕስና ኩነታት 

ተይሃሉዩ እዩ። ንኣብነት፣ሓዯ ክንክን 

ሇቓቒ እንተጠፉኡ እቲ Croydon ንዐኡ 

ንኽረክብ ዜግብኡዎ ሓበሬታት ብሕጊ 

መሰረት ክእሌሽ እዩ። ኮይኑ ግና ፣እቲ 

ዉሌቃዊ ኣማኻሪ ነቲ ናይ ክንክን ሇቓቒ ዴሉዩዎ 

ናይ ኢዴ ሞያታት እንተሃሉዮም፣ነቲ ክንክን ሇቓቒ ፌቓዴ ብምጥያቕ ምስ እቲ ሞያ ኢዴ 

ወሃቢ ናይ ሓበሬታ ክሇዋወጡ ይገብር። መብዚሕትኡ ዜተሇመዯ ነገር እዩ።

እቶም ሰበዲት ምርካብ 

ኩለ ክንክን ሇቓቒ እቲ ኮሚቴ ዜሓለ ቕዲሓት ምርኣይ መሰሌ ኣሇዎ እዩ-ካብ እቲ 

መጀመርታ ዜስዯዯልም ወረቐታት ጀሚሩ ስካብ ናይ ስሌኪ ዜተዯወሇልም እዩ-ናይ ዒይነት 

ምግናይ ትያቕ (SAR) እውን ክገብር ይኽእሌ እዩ። እቲ ጥያቔ ዜቐርብ ብጽሑፌ መሌክዕ 

ክኾን ናብ ሓበሬታ ዉሕስና ፣ 7ይ ዯብሪ– Bernard Weatherill House, 8 Mint Walk, 

Croydon CR0 1EAእዩ ዜቐርብ። 

ከም መማረጺ፣እቲ ጥያቔ ብ ዉሕስና ሓበሬታ ጋንታ ኢ-ሜይሌ ክግበር ይከኣሌ። 

Croydon’s ስርዒታት በቲ ምርካብ ሓበሬታ ኦንሊይን ዜግጅት ኣቢለ ክንበብ ይከኣሌ እዩ። 

 

ዜተጋጀዩ ወይ ኦይስተር ካርዱታት 

ናይ ህዜባዊ ክፌሉት ዉህብቶ(NRPF)ይብለ ክንክን ሇቐቕቲ ናይ ኮሚቴ መዒራረዮም 

ዜተጋጀዩ ካርዲታት ምጥቃም ይኽእሌ (ንተወሳኺ ሓበሬታ ቕርሽካ ረኣ) ከምኡ እውን 

ሇዉ ንጥፇታት ን ኦንሊይን ይረኣ። እቶም ፇተሻትታ ብሑቡእ ዜከናወኑ ኣይኮኑን እቲ 

ክንክን ሇቐቒ ኣብ ፌተሻ ሰዒት ክሕበር እዩ። ብተወሳኺ፣ብዜኾነ ምኽንያት ኦይስተር ካርዱ 

ሂብናካ እንተጸኒሕና ፣ዜኾነ ፇተሻ እንገብረልም ምኽንያታት ኣሇው እዮም ማሇት እዩ።  

እቶም ዜተኸፇሇለ ወይ ከዒ ኦይስተር ካርዱ በዝም ዜስዕቡ ኩነታት እቶም ንጥፇታት 

ይካየደ፡ 

 ናይ ዉሕስና ጭንቅታት ስሇል እቲ ናይ ንጥፇታት ካርዱኻ ናይ ቦታኻ፣ወይ 

ኢኮነሚያዊ ኩንታትካ ዜሕብር እዩ። 

 ናይ ምስንባት ኩንታት ከም ጋጠመካ ፇሉጥና እቶም ናይ ካርዱ ንጥፇታት እውን 

ኣብ ጥቕሚ ይዉዕሌ ድ እይውዕሌንክገሌጸካ ይኽእሌ እዩ(ዜተኸፇሇለ ካርዱ 

ብቻ)። 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
mailto:dataprotection@croydon.gov.uk?subject=%E1%8B%93%E1%8B%AD%E1%8A%90%E1%89%B5%20%E1%88%9D%E1%88%AD%E1%8A%AB%E1%89%A5%20%E1%88%93%E1%89%A0%E1%88%AC%E1%89%B3
http://www.proceduresonline.com/croydon/cs/p_access_to_recs.html#app_care_leavers
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 እቲ ዜተኸፇሇለ ካርዱ ብይግቡእ መንገዱ ኣብ ጥቕሚ ከም ዜወዒሇ ይእመን። 

 እቲ ኢኮነምያዊ ኩነታትካ ብይትኽክሇኛ መንገዱ ትጥቀመለ ከም ሇኻን ኣብ 

ጸገም ከም ሌኸን ርደእ እዩ-ንኣብነት እቲ ዉሌቃዊ ኣመካሪኻ እቲ ናይ ሰሙን 

ቅርሽኻ(ዜተኸፇሇለ ካርዱ) ን ቐሇብ ይኮነስ ንቖማር ከም ተውዕል ሇኻ 

ይጥርጥር እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Saed 25 ዒመት ገይሩ ካብ እቲ ናይ ክንክን ሇቐቕቲ ግሌጋልት ካብ ዜወጽእ 

ክሌተ ሰሙኑ ገይሩ። እቲ ስርሑ ጽቡእ እዩ፣ሕጉስ እዩ፣ዕርክነቱ ጽቡእ እዩ ምስ እታ ናይ 

ፌቕረኝኡ ጓሌ ዴማ እንሇማመደ እዮም! 

እቲ ዜሓሇፍ ጽቡቅን ሕማቕን ትዜ እንትብል ሰራሕተኝኡ ዜገበርለ ነገር ይሓስብ። ናብ 

እቶም Croydon ሓበሬታ ሓሇውቲ ጋንታ ዜስዕብ መሌእኽቲ ብ ኢ-ሜይሌ ይሰዴዴ፡ ናይ 

ሂወተይ ሰነዲት ምርካብ ይዯሉ እየ። 

እቶም ዜዯሇዮም ሓበሬታት ረኺቡ ምንባብ እንትጅምር ፡ኣብ መፇሇምታ ናብ UK 

እንትኣቲ። ናይ እቶም ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ጽሑፊት እንተብብ፣ቖሌዒ ፣እናፇረሐን 

ብሕትኡን ከም ዜነበረ ኣስተውዑለ። ካብ Afghanistan ወጺኻ ናብዙ ምእታይ ከም እቲ 

ዜሓሰቦ ሓማቕ ነገር እይረኸቦን 

ቕዴሚ ሌዴቱ ክሌተ መዒሌቲ ‘በቃ እዙ ማሇት ቻው እብሇኩም ኣሇኹ ማሇት እዩ፣በሇ 

Saed። 

‘ናብዙ ኣብ ዜኾነ ሰዒት ክትመጽእ ትኽእሌ ኢኻ በል እቲ ዉሌቃዊ ኣማኻሪኡ። ‘እዙ 

ንፇሊሇና ማሇት ዜሇዜኾነ ከይትርስዕ ሓዯራ።’ 

ዲሓር ኣብቲ ምሽት እሱ ካብ ቀይሕ መስቀሌ ስሌኪ ተዯዊለ ነይሩ ኣዱኡ ዴማ ረኺቦምዋ 

እዮም። ጽባሕ ናብ Wimbledon መጺኡ ክራረባ ይእክሌ ድ? 

ኣብቲ ምሸት እሱ ሃሪሱ እዩ ነይሩ። ብጽብሑ መጽኢ እንዲንተንቀጥቀጠ እቲ ስሌኪ ናብ 

እዜኑ ገበሮ። 

'ስ-ሰይዴ? ኩለ ነገር ንገረኒ…’ 

 

 

ናይ Saed ታሪኽ 
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ሓዙር መዜገበ ቃሊት 

 

A 

ጥበቓ 

ሰብ ዜሰምዒካ ል ኣብ ይመስሇካ ግ ሓሳብካ ክሰምዏሌካን ክተገሌፆ ክሕግካን 

ዜኽእሌ ሰብ። 

ዜተዲቐመ ናይ ክፌሉትምዜገባ መሰሌ (ARE) 

ህዜባዊ ክፌሉታት ይብልም (NRPF) እተኮንካ እዝም ምይይጣት እዙኦም ኣብ 

UK ክተካይድም ኣይትኽእሌን። 

መዕቖቢ 

ነቶም ካብ ገዜኦም ወጺኦም ናብ ዕቑባ ዜኣቱዩ ዜወሃብ ዜትረጋገጽ ዉሕስና 

ተዒቛቢ 

ከም ስዯተኛ ካብ ገዜኡ ዒደ ወዙኡ ናብ ዕቑባ ዜኣተየ ኣካሌ 

 

 

 

 

 

B 

መረዴኢ ፌቓዴ ነዋርነት (BRP) 

ኣብ UK ምንባር ምስጀመርካ ታሴራ ኽወሃበካ እዩ። ሱምካ ፣ስእሌካ ፣

ዜተወሇዴካለ ዕሇት ናይ እቶትካ እቶት ወተ ክህሌዎ እዩ። 

ናይ British ዛጋ 

ካብ እቶም ናይ ስዯተኛ ቑጽጽር ወጻኢ ኣብ UK ምንባርን ምስራሕን እንትጅምር 

 

C 

ክንክን ሇቓቒ 

ኣብ ክንክን ነይሩ ሕጂ ዜወጸ ኣካሌ 

ስርሕ ክንክን ቖሌዐን ማሕበራዊ ሰራሕተኛን 2017 

ንኡስ ሕጊ እቲ- ሓዯሽቲ ስራሕ ፇሌጥ ዜካብ 25 ዒመትካ እትመሌእ ኣብ እቲ 

ክንክን ሇቐቕቲ እትዯሉዮም ወይ ዉህብቶታትን ምስኻ ክሰርሑ ዜገብር እዩ። 
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ክንክን ቖሌዐ 1989 

እቲ ሕጋዊ መረዴኢ ንኺልም ቖሌዐ ክንክን ሓሊፌነት UK ከም ሕጋዊ ሓገዜ 

የገሌግሌ። 

ሕብረት 

 ምስ ዒበይቲ ትካሊት ምትሕሓዜ 

መስርሕቲ ማሕበር 

ዜኽዕነ ናይ መሳርሕቲ ጥምረት ኩነታት ሇዎ ማሕበር። 

 

D 

ስራሕቲ ሓሇው ሓበሬታ 2018 

እቶም ካሌኦት ሕጋዊ መርዴእትታት ምስ እቲ ሓሇዎ ሓበሬታ ኣብ UK ኢሮፓ GDPR 

ተብሂለ ዜፌሇጥ ይሰርሑ- 

ብ ምርጫኻ 

ሓዯሓዯ ግ ብ ምርጫኻ እዩ ዜስራሕ (i.e. ብዉሳነኻ ትራሕ ).  

 

 

 

 

E 

ቕዴመ ሓገዜ (EHA) 

እዙ ን ጥኑሳት ወይ ከዒ ዯቒ 5 ዒመት ሇዎን ክንክን ሇቐቕቲ እቲ ቕዯመ ሓገዜ ብ 

ዴላትካ እዩ ዜወሃብ። 

 

ቕዴመ ሓገዜ ግሌጋልት 

እቶም ጋንታ Croydon ኮሚቴ ነቶም ወሇዱ ምስ ቖሌዐዖም ይሕግዜ-እዙ ሓገዜ ብ 

ምኽሪ ወይ ከዒ ካሌኦት ይቐርብ። 

EET 

ኣብ ትምርቲ ስሌጠና ወይ ከዒ ስርሕ እንተሃሉኻ። 

ብቑዕ 

እቶም ዯቒ 16 ወይ ከኦኣ 17 ዜኾኑ መንእሰያት በቶም ውሽጣዊ በጳሌ ሽሌተናት ን 

13 ሰሙናት ወይ ከዒ ዴሕሪ 14 ዒመቶም እዉን ክትትሌ ዜግበረልም እንትኾኑ፣

ሕጂ እውን ኣብ ክትትሌ ሇው። 

 

 

 

 

  



 

 

70 

F 

ስርዒተኛ 

እቶም ዯቒ 18 ስካብ 21 ዒመቶም ቡቕዕ ወይ ስሩዕ እንትኾኑ። ስካብ 25 ኣብ 

ትምህርቲ እንተጸኒሖም ከም ስርዒትዊ እዮም ክጸንሑ። 

ክንክን ተሓብሓቢ 

ኣብ እቲ ክንክን ቖሌዕ እትዮም ስካብ 18ኦመቶም ክትትሌ ዜተገነረልም 

 

H 

ኦፉስ ገዚውቲ 

እቶም ክፌሌ Britain መንግሲቲ ስኾኑ ኣክሌ ንናይ ፖሉስ፣ምትሕሌሊፌ 

ሚዴያታት፣ከምኡ እዉን ኣብ Britain መጽዩ ክነብር ዜኽእሌ ሰብ ዜውስኑ እዮም 

 

I 

መንበሪ መሌቀቒ ምስክር ወረቐት (ILR) 

በቶም ናይ ሰዯተና ትካሌ ተረጋጊጽልም ነግር ግን ኣብ ዩነይትዴ ኪንግዯም 

(ዩኬይ), ክነብሩ መሰሌ ይረከቡ ሰባት፣ግን ናብ UK ዜኣትዩ ሰባት ብይከሌካሉ 

ኣብ ዜኾኑ ሰኦኣት ክሰርሁ ወይ ክመሃሩ ትይኽእለ እዎም።

 

ሓልፌቶት ምርካብ ይጽግዕተኛነት (IRO) 

ነቶም ን ክንክን በዒሌ ሞያታት ኣብ ሂወትካ እንታይ ሇውጢ እምጺኦም ዜከታትሇ 

ኣካሌ በዙ ትሌሚ መሰራት እናዒበየ እዩ። ከም እዉን ናይ እቶም ክንክን ቖሌዐ 

(LAC) ገምጋም ሓሇፌቶት እዮም። 

ይጽግዕተኛ በጻሒ (IV) 

ምሳኻ ከም ዒርክኻ ኾይኑን ናብ ዜተፇሊሇዩ ቦታት ዜኸዴን ንጥፇታት ካይዴን። 

 

J 

ናይ ስራሕ ማእኸሌ 

ናብ ናይ ጥቕምታት ኣኼባ ኢሌካ እትኸድ ቦታ 

 

L 

ምሌቃቕ ክንክን ስራሕ 2000 

ነቶም በዒሌ ስሌጣናት ነቲ ክንክን እንታይ ክገብሩ ከም ሇዎም ዜሕብር ሕጋዊ 

መረዴኢ ። 
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Lምሌቅቕ ግሌጋልት ክንክን 

ዴህሪ 18 ዒመት ቐንዱ ምሳኻ ዜሰርሕ ኣካሌ እቲ ውሌቃዊ ኣማኻሪኻ እዩ። 

ክትትሌ ዜግበረለ 

ብዜተፇሊሇየ ምኽንያት ዜኾኑ ወሇድም ይመሌእልም ክንክን ናብቲ ዕቑባ ዜኣየዩ 

ቖሌዐ ኣብ 24 ሰኦኣት ሃገዜ ክግበርልም ይጅመር። 

ገምጋም ክትትሌ ዜግበረለ ቖሌዒ (LAC) 

በቶም ይጽዕተኛ ገምጋም ሓሇፌቶት(IRO) ዜግበር ኣኼባ ፣እዙ ማሇት ኩልም 

በዒሌ ሞያታት ክንክን ሰራሕተኛታትን እቶም ክንክን ዜግበርልም ቖለዐ ብሓዯ 

ዜግምገምሌለ እዩ። 

 

M 

በዒሌ ብዘሕ-ተወካሉ ትካሌ 

ክሌተ ትካሊት ወይ ማሕበር ብሓዯ እንትሰርሑ 

 

 

 

 

N 

ብሄራዊ ግሌጋልት ጥዕና (NHS) 

እቲ መንግስቲ ክፌሉት ገበርልም ማሕበራት ን UK ኣብ ናይ ጥዕና ግሌጋልት ነጻ 

ምሃብ ሓሊፌነት እሇዎም። 

ዜዯሇዩ ሓገዚት 

እዙ ዉሳነታት ኣብ ከምይ ኣሇኻን እንታይ ዒይነት ሓገዜ የዴሉያካን ዜግበረለ እዩ 

ኣብ ስራሕ፣ትምርቲ፣ስሌጠና የሇ ኣካሌ 

እዙ ትምርቲ ፣ስሌጠና ወይ ስራሕ ተይሃሉኻ እዩ። 

ናይ ዜኾነ ህዜባዊ ክፌሉታት ተጥቃሚ ይኮነ (NRPF) 

እዙ ማሇት እቶም ቡዘሃት ናይ ግብሪ ክፌሉት ወይ ከዒ ሃገዜ ከዚ ዜኽዕኑ 

ጥቕምታት እይትረክብን ሇኻ ማሇት እዩ። 

 

 

P 

ናይ ጉዕዝ ትሌሚታት 

ናይ እስኻን ናይ እቶም ሰራሕተኛን ኣብ ዕብየት ሂወትካ ንዜገብር ትሌማታት 

ምሕጽጽ። እዙ ትሌሚ ኩልም እቶም ኩነታት ሂወትካ ይሽፌን ከም ናይ ገዚ፣ቕርሺ 

ወይ ከዒ ጥዕና ናይ ሰዯተኛ ስራሕትን ወተ ሕጋዊ ሰነዴ እዩ። 
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ዉሌቃዊ ኣማኻሪ 

ዴሕሪ 18 ዒመታ ዜግበርለካ ሰራሕተኛታት እቲ እትዯሉዮ ቐንዱ ሓገዚት 

ይሕቡኻ። 

ዉሌቃዊ ትሌሚ ትምርቲ (PEP) 

እቲ ናትካን ናይ እቲ ሰራሕተኛካን ናይ 6ይ ወይ ኮሇጅ መምህርካን ወጸ ትሌሚ 

ብፌሊይ ዴማ ኣብ እቲ ምስቓዕ ትመቲ ሞርኮሰ እዩ። 

ዜተኸፇሇለ ካርዱ 

እቲ መኽፇሉ ካርዱ ነቶም ናይ ህዜባዊ ክፌሉት እቶት(NRPF) ዜወሃብ ኾይኑ እዙ 

በቶም ኮሚቴ ዜዉነን ኾይኑ በቢ ሰሙኑ ዴማ ምምዕርራይ ይግበረለ። 

ዯርጅኡ ዜሓሇየ ርክብ ጉጅሇ 

እቶም ብሓዯ ዜሰርሑ ተወከሌቲ ትካሊት 

 

Q 

ብቑዕ ዜኾነ 

እዙ ማሇት ትሕቲ 21 ዒምት እንተኾይንካ (ወይ 24 ኣብ ትምርቲ)ን 13 ኣዋርሕ እዉን 

ክትትሌ ይተገበረለ እዙ ማሇት ዴሕሪ 14 ኣከባቢ፣ግን ከዒ ኣብ 16 ወይ 17 ኣከባቢ ክትትሌ 

ተተገርሌካ እዩ 

 

R 

ዕቑባ 

ዜኾነ ኣካሌ ናብ ዉግእ፣ብጽብጽ ወይ ከዒ ሓማማት ከከሊኸሌ ካብ ዒደ ተገዱደ 

ዜወጸ። ኣብ UK ክነብሩ ን ሓሙሽተ ዒመት ዜተወሰነልም ሰባት ብ ናይ ስዯተኛ 

ኩነታት እዩ። 

ርክብ 

እዙማሇት እቲ መንእሰይ ብቑዕ እንትኾን፣ነግር ግንክንክን ይተገበረለን ናብ ዒደ 

ከይተመሇሰ እዉን ሽደሽተ ዒመት ዜጸነሐን እዩ። እዙ ነቶም መናእሰይ ዴሕሪ 16 

ዒመት ምምሊእ ዜጸንሑ(ንኣብነት ኣብ ሕክምና ስነ ኣእምሮ፣መንእሰይ ቤት 

ህንጸት፣ወተ።) ን ቅዴሚ እዙ ኣብ ክትትሌ ዜጸንሑ ካትት እዩ። 

ናይ ምሌቃቕ ፌርዱ 

እቲ ቤት ፌርዱ ካብ UK ክትወጽእ ነቶም ስዯተና ትካሌን ነቶም UK ቪዚ እውን 

ዉሳነ ዜህብ እዩ።  

ናይ ሳዕቤናት ሓገዜ 

እዙ ማሇት እቲ ሊካዮ ሳዕብየን/ ንኻሌኦት እተስዕቦ ሳዕብየን እቲ ሰራሕተኛካ 

እንትገሌጽ እዩ 
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S 

ዴሕንነት ሓሌዮት 

ዜኾነ ሰን ወይ ከዒ ትካሌ ብዚዕባ ዴሕንነትካ እንትጭነቕ እዩ። 

ናይ ገዚ ምርካብ ፌቓዲት (SUHA) 

£1,000.00 ንኣቖሑት ገዚ፣ወይ ከዒ ዒርሳክ ኺእሊክ ካብ እቲ ዕቑባ እንትወጽእ 

ንምቕፊሌ ዜጠቅም እዩ። 

ምሌክት ወሃቢ 

ንዒኻ ወኪልም ካሌኦት ወይ ከዒ ማሕበራት ብ ሓር ሰዒት ሓገዜ ክሕቡኻ 

ዜኽእለ። 

በሉሕ 

ዜኮነ ዜወጸ ትሌሚ ፣መጥንሇዎ፣ሰዒት ዜጥቀም፣ጋሕዲዊን እዩ። 

ማሕበራዊ ሰራህተኛ 

በዒሌ ሞያታት ነቶም ዒበይቲ ቖሌዐ ቤተሰብ ኣብ ኸበዴቲ ሰዒታት ዜሕግዘ 

እዮም። እቲ ዒሊማ ነቶም ሰባት ጽቡቅ ሂወት ምሃብ እዩ። ናይ በኦኣሌ ሞያት 

ርክብ የስተኻኽለ ከምኡ እዉን ከም ጠበቓን ሓባርን ይጠቕሙ። 

ዒይነታት መርከብቲ ጥያቔታት (SAR) 

እቶም ኮሚቴ Croydon ቐምጥዎም ዜጠየቐካ ሓበሬታታት 

እቶም ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ምክትታሌ 

ማሕበራዊ ሰራሕተና ኮይኖም ነቶም ክንክን ሕብሐባ ዜከታትለ 

ሓጋዙ ሰራሕተኛ 

ብ ክንክን ሇቓቒ ኣግባብ፣ስኾነ ኣካሌ በቢ መዒሌቱ ሓገዜ ዜገብር እዩ ማሇት እዩ 

(ንኣብነት ናይ ባንኪ ዯብተር ምኽፊት፣ምዯባ ገንብ፣ምኽፊሌ ወጻእታት ወተ) 

 

T 

ዕሊማዊ ግሌጋልት ሓገዜ 

ካብ እቲ ዒበይቱ ሓገዚት፣ዕሊማዊ ዜኾኑ ግሌጋልታት ወይከዒ ንበይኖም ተፇሉዮም 

ሓገዜ ዜግበረልም ገማት ፣ ዴሉዩካ እንተኾይኖም ሓገዚት ማሇት እዩ 

ስምምዕ ክራይ 

ናትካን ናይ በዒሌ ቦታ ርክብን ዜተጽሓፇ ወይ ናይ ረባ ጥራሕ ክኾን ይኽእሌ 

እዩ። እቲ ናይ ክራይ ስምምዕ ን ኽሌቲኤኹም ንዒኻን ንቶም በዒሌ ቦታ 

ዜተፇሊሇዩ መሰሊት ይህብ፣ናትካ መስሌ ናብ እቲ መንበሪ ምሓዜ እንትኸዉን እቲ 

በዒሌ ቦታ ዴማ ኽራዩ ምቕባሌ እዩ። 
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መምሇሲ ማእኸሌ 

እቲ ናይ ኮሚቴ ኣብ ዯቡብ ክረይድን ዜርከብ ህንጻ ናይ ክንክን ሇቐቕቲ ፣

መንእሰያት መህነጺ ግሌጋልት (YOS)ናይ ጉርሙስና ግሌጋልታት፣ቕዴመ ሓገዜ 

ናይ ቤተሰብ መሐከሚ (FRS) ንኹልም ንብር እዩ። 

 

U 

ዒሇምሇካዊ ግሌጋልትን ሓገዚትን 

ኩለ ሰብ ክረኽቦም ዜኽእሌ ግሌጋልት ዒይነታት። 

 

V 

ቨርቹዋሌ ቤት ትምርቲ 

ምስ Croydon ኮሚቴ ብሙኻን ንቶም ክንክን ሇቐቕቲን ክንክን ዜግበረልም 

ቖሌዐን ዜበሃው ናይ ትምርቲ ሓገዜ። ምስ እቶም ውሽጢ ዒዱ ኮላጃትጥምረት 

ይፇጥር ነቶም ማሕበራዊ ሰራሕተኛን ዉሌቃዊ ኣማኻሪን ዴማ ተወሳኺ ሓገዜ 

ይህብ። 

 

 

 

 

 

 

 


