
 

 

ንምጥርናፍ ስድራቤታት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዳብሊን 3 ኣድላዪ መረጋገጺ 

 

እዚ መምርሒ ነቶም ናይ ጥብቅና ተሞክሮ ዘይብሎም፥ ነቶም ንበይኖም ዘለዉ ቈልዑት ምስ ቤተሰብ ክራከቡ ብሕጊ ዳብሊን 

3 (Dublin III) ዘድሊዮም መረጋገጺ መረዳእታ እዩ:: 

ሕጋዊ ወኪላት ኮይንኩም፥ ብሕጊ ዳብሊን 3 (Dublin III) ምስ ቤተሰብ ክራከቡ ምልክታ ዝደልዩ ዓማዊል ንምሕጋዝ ሓበሬታ 

እንተደሊኩም፥ ኣብዚ ኣርእስቲ ናትና ስልጠና ንዋት ይርኣዩ:: ተወሳኺ ደገፍ ተደሊኩም ን  ኤም ኤል ፒ (MLP) ኣብ 

www.themigrantslawproject.org ሕተቱ:: 

መምዘኒ 

- ንበይኑ ዘሎ ቆልዓ፥ ካብ ትሕቲ 18 ዓመት፥ ብኣውሮፓ ሕብረት ኣባል ውሽጢ ዓዲ ዘሎ 

- ናይ ቤተሰብ ኣባል ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዩኬ (UK) ኣሎ 

- ኣብ ካልእ ኣውሮፓ ሕብረት ኣባል ዓዲ ካልእ ናይ ቤተሰብ ኣባል ክኣልዮ ዝክእል የለን 

- ነቲ ቆልዓ ኣብ ዩኬ (UK) ሙካን  ዝሓሸ ምርጫ እዩ 

- ኣብ ዩኬ (UK) ዘሎ ናይ ቤተሰብ ኣባል፥ ሓትነ/ኣሞ፥ ሓወቦ/ኣኮ ወይ ከኣ ዓባይ/ኣባሓጎ፥ ነቲ ቆልዓ ክኣልይዎ ዝክእሉ ክኮኑ ኣለዎም 

ክምስረት ዘለዎ ሓበሬታ፡  ናይ መርትዖ/ጭብጢ ኣብነታት 

- መንነት ናይቲ ቆልዓ፡ ፓስፖርት / መጽሓፍ ስድራቤት / ታሴራ / ካልእ ወረቐት መነነት  

-  ዕድመ እቲ ቆልዓ ትሕቲ 18 ዓመት ምዃኑ፡ ፓስፖርት / መጽሓፍ ስድራቤት / ታሴራ / ካልእ ወረቐት መነነት (ናይ ዕድመ መረጋገጺ 

ምስ ዘይህሉ፡ ዕድመ እቲ ቆልዓ ድማ ኣካራኻሪ ምስ ዝኸውን ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ  ሪፖርት ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል’ዩ)። 

-  ዝምድና እቲ ቆልዓ ምስቶም ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ዝርከብ ስድራቤት ወይ ዘመድ፡ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት (birth certificate) / 

መጽሓፍ ስድራቤት / ናይ ስድራቤት ስእልታት /  ካልእ ጭብጢ ወይ መርትዖ ምስ ዘይርከብ ከኣ  ናይ ዲ.ኤን.አ. (DNA) መርመራ ውጽኢት 

-  ሕጋዊ ወረቓቕቲ ናይቲ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ዘሎ ዘመድ፡ ፓስፖርት ዓዲ-እንግሊዝ / መንበሪ  ቪዛ  ዘለዎ  ፓስፖርት / ካልእ ሕጋዊ 

መንበሪ ወረቐት 

- ኣብ መንጎ እቲ ቆንዓን እቲ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ዘሎ ዘመድን ዝጸንሐ ርክባት፡ ናይ ቴሌፎን ጻውዒታት ዘርኢ ዝርዝር ቅብሊት (ቴሌፎን 

ቢል) / ኢሜላት / ዋትሳፕ ወይ ቫይበር መልእኽቲታት / ናይ ገንዘብ መልኣኺ ቅብሊት / ናይቲ ቆልዓን ናይቲ ዘመዱን ናይ ሓባር ስእልታት / 

ናይ መገሻ ቲኬታት  

 - ነቲ ቆንዓ ናይ ምእላይ ፍቓደኛነትን ዓቕምን ናይቲ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ዘሎ ዘመድ፡  –  ሓትነ / ኣሞ / ኣኮ / ሓው-ኣቦ /  ኣባሓጎ 

/ ዓባይዩ፡  ነቲ ቆልዓ ናይ ምእላይ ፍቓደኛነት ዘረጋአጽ  መግለጺ በቲ ዘመድ ከምኡ ድማ ናይ ዘለዎ  መንበሪ ገዛ ኩነታት ምርግጋጽ 

(ንኣብነትነቲ ዝመጽእ ቆልዓ ከዕቅቡ ዘፍቅድ ናይ ዋና መንበሪ ገዛ ደብዳቤ)  

-  ኩኔታት ጥዕና (ኣካላውን ስነ-ኣእሙራውን)፡ ናይ ዶክተር ወይ ካልእ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ወረቐት ሪፖርት 

ሓበቴራ፡ ዶኩመንታት ክትርጎሙ ኣለዎም።   
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ካልኦት ጉዳያት - መርትዖ ምሳሌ 

- እቲ ቆልዓ ኣብ ዩኬ (UK) ብሕጊ ዝነብሩ ኣዝማድ እንተድኣ ሃሊዎ: ናብ ዩኬ ክሓልፍ ምልክታ ከቅርብ ይኽእል እዩ:: እዚ ኣብ ውልቃዊ 

መሰረት ዝተመርኮሰ እዩ:: መርትዖ ናይቲ ዝምድና ከምኡውን ነቲ ቆልዓ ናይ ምእላይ ዓቕሚ ከምኡውን ሕክምናዊ ናይ ጥዕና መርትዖ 

(ላዕሊ ይርኣዩ) ወይ ከኣ ካልእ ጉዳያት ከድሊ እዩ:: 

- ዓቅሚ ኣዳም ዝመልአ/አት ምስ መጻምድቱ/መጻምድታ፣ ዘይተመርዓዉ መጻምድቲ ኣብ ርጉእ ዝኾነ ኩነታት ዝርክቡ፣ ወይ ቆልዓ ኣብ 

ዓለም ኣሕባሪ/ሓቛፊ ሓለዋ ተጠቃሚ: ወይ ኣብ ዩኬ (UK) ዑቅባ ዝሓተተ እዩ:: መርዓ ወይ ከኣ ናይ ልደት ናይ ምስክር ወረቐት ወይ 

እንተዘይተመርዓዉ ናይ ሕብረትኩም መርትዖ ከድሊ እዩ:: 

- ሓደ እኹል/ብጹሕ ኣመልካቲ ኣብ ዩኬ (UK) ብሕጊ ዝነብሩ ውላዳ/ውላዱ: ወይ ኣሕዋት: ወይ ወለዲ ናይ ሓገዝ ጽግዕተኛ ኢዩ:: 

ብምኽንያት ጥንሲ፡ሓድሽ ዝተወልደ ህጻን፡ከቢድ ሕማም፡ከቢድ ስንክልና ወይ ናይ ዕድመ ዕቤት (እርጋን)፡ከም ጽግዕተኛ  ከመልክት 

ይኽእል እዩ:: ናይ ሕብረትኩም መርትዖ ከምኡውን ናይ ኣካላዊ ጸገም ወይ ስነ-ኣእምሮ ናይ ሕክምና ጸብጻብ: ወይ ናይ ልደት ምስክር 

ወረቐት/ፓስፖርት ናይ ዕድመ ዕቤት መርትዖ: ከምኡውን ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ዝጻሓፎ ናይ ዝምድናን ጽግዕተኛን መርትዖ:: 

- ሓደ እኹል/ብጹሕ ኣመልካቲ ኩነታቱ ፍሉይ እንተድኣ ኾይኑ: ብ ውልቃዊ መሰረት ዝተመርኮሰ ከመልክት ይኽእል ይኸዉን እዩ:: ናይ 

ሕክምና ጸብጻብ ወይ ካልኦት ክኢላ መርትዖ ከድሊ እዩ:: 

 

 

 

 

መዘኻኸሪ: እዚ ብሕጊ ዳብሊን 3 (Dublin III) ዘሎ መምዘኒ፥ እንታይ ዓይነት መርትዖ ክሕግዝ ከምዝክል ንምግላጽ ዝተዳለወ እዩ:: ከምዚ ዓይነት 

ምልክታ፥ ቆልዓ ወይ ዝተሸገረ ኣመልካቲ ካብ ዓዱ ወጻኢ ኮይኑ ዘመልክቶ ዓብን ከቢድን ነገር ስለዝኮነ፥ ቅድሚ ምልክታ ሕጋዊ ምዕዶ/ምኽሪ 

ከምኡውን ውክልና ሕተቱ:: 

 


