
ስእነት፣ ምግላልን ምርድዳእን: ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 እገዳ ግዘ ንስደተኛታት ዝግበር ሓገዝ

ናይ ስኮቲሽ ስደተኛታት ካውንስል ዓርሱዝኸኣለ ግብረ ሰናይ ትካል እንትኸውን ናይ ስደተኛ ሓገዝ ንዝደልዩ ሰባት ዝሕግዝ እዩ።

ዘኖም ሰባት ተግባራዊ ሓገዝ፣ ምኽሪ ንህቦም ኣብ ናይ ዕቑባ ምሕታት ከይዶም ድማ ንሰምዖም፣ ህይወቶም ደጊሞም ንምህናጽ። 
ምስ ማሕበረ ሰባትን ናይ ማሕበረ ሰባት ጉጅለ እውን ንሰርሕ፣ ኣብ ናይ ሰባት ህይወት ኣወንታዊ ለውጢ ንዘምጽኡ ናይ ፖለሲ 
ለውጢታት ድማ ዘመቻ ነካይድ።

ምስኦም እንሰርሕ ሰባት ካብ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ጦርነት ዝበዝሐንን ናይ መሰል ግህሰት ንቡር ዝኾነለንን ሃገራት መፍርሒ 
ኩነታታት ኣምሊጦም ዝመጹ እዮም። 

ሰባት ናብ ስኮትላንድ ክመጹ ከለዉ፣ ሓድሽ ናይ ህይወት ጉዕዞ ይጅምሩ። እዚ ናይ UK ዕቑባ ሲስተም ከቢድ እዩ ኣብ ሰባትን ቤተ 
ሰባትን ድማ ዘስዕቦ ጸገም ኣሎ። ኣብ ወጻኢ ሃገርን ሓድሽ ናይ መነባብሮ ስርዓትን ምድልዳል ዘደናግርን ከቢድን እዩ መብዛሕትኡ 
ግዘ። እዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ኮሮናቫይረስ ኩነታት ድማ ምሶኦም ንንሰርሖም ተጋለጽቲ ሰባት ኣዘዩ ከቢድ ኩነታት ከስዕበሎም ይኽእል። 
ብዘይ ናይ መንበሪ፣ ገንዘብን ቴክኖሎጂን ኣቕርቦት፣ ኣብ ስኮትላንድ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ንድኽነትን 
ምግላልን ዝተጋለጹ እዮም።

ኣብዚ ሓድሽ ዝቀያየር ዘሎ ግዘ፣ እዚ ናይ ሓገዝን ምኽሪን ኣገልግሎትና ምቕጸሉ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ኣድላዪ ኮይኑ 
ረኺብናዮ። ናይ ተሌፎንን ኦንላይንን ተረካቢነትና ንምዕባይን፣ ኣገልግሎትና ዘዝረኽቡ ሰባት ድማ ናይ መግቢ፣ መጽለሊ፣ ናይ 
ሕክምና ኣቕርቦ፣ ሓገዝን ሓበሬታን ምርካቦም ኣብ ምርግጋጽን ንሰርሕ ኣለና። እዚ ንኩልና ኣዝዩ ዘፍርሕ ግዘ እዩ፣ ኣብዚ ናይ 
ቅልውላው ግዘ እዚ ግን ብዛዕባ ሰብኣዊነት እንተሓሰብና ዘበለጸ እዩ፣ ነዚ ማሕለኻ አዚ ድማ ብሓባር ክንጋፈጦ ንኽእል ኢና 
ኢልና ንሓስብ።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ናይ ዕቑባ ጥርዓነይ በዚ እገዳ ምኽንያት ክጽለው ድዩ?
እቲ ሆም ኦፊስ በዚ ኮሮናቫይረስ ምኽንያት ኣብ ናይ ዕቑባ ጥርዓን ሓደ ሓደ ለውጢታት ገይሩ እዩ።

• ናይ ዕቑባ ጥርዓንኩም ክተመዝግቡሉ እትኽእሉሉ ሓድሽ መንገዲ ኣብ ምፍጣር ይሰርሑ ኣለዉ 
እዚ ድማ ጉዕዞ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ንኽከእ ከይህልወኩም ይሕግዝ

• ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ዕቑባ ቃለመሕትታት ተቛሪጾም ኣለዉ፣ ብዛዕባ ናይ ዕቑባ ሕቶኹምውሳነ 
ንምሃብ ድማ ነዞም ቃለ መሕትታት ብኻሊእ መገዲ ክህቡሉ ዝኽእሉሉ መገዲ ይደልዩ ኣለዉ 

• ናይ ዕቑባ ጥርዓንኩም እንተነጺጎምዎ ወይ ንጥርዓንኩም ዝበለጸ መረዳእታ ክተርቕርቡ 
እንተሃሊኩም፣ መብዛሕትኡ ግዘ ናብ ሊቨርፑል ክትጎዓዙ ኣለኩም። ሕዚ ከምዚ ክትገብሩ ኣየድልየኩምን፣ ክተረክብዎ 
ዘለኩም ዝኾነ ተወሳኺ መረዳእታ እንተልዩ ፖስት ምግባር ትኽእሉ l: 

• Further submissions
• The Capital Building
• Old Hall Street
•                Liverpool
• L3 9PP

ወይ ናብ 
CSUCE@homeoffice.gov.uk ኢመይል ግበርዎ። 

• ኩሎም ናይ ዕቑባ ሓገዝ መስጎግቲን እገዳታትን እውን ንሰለስተ ኣዋርሕ ተናዊሖም ኣለዉ 

ናይ ዕቑባ ጥርዓንኩም እንተተነጺጉ ወይ ኣብ ቀረባ ግዘ ዕቑባ እንተተዋሂብኩም፣ ብልሙድ ካብዚ ናይ 
ዕቑባ መንበሪ ምደባ ትስጎጉ ኢኹም ኔርኩም፣ ግን ኩሎም መስጎግቲ ክሳብ ጁን ተኣኸልኪሎም እዮም። 
ስለዚ ዝኾነ ሰብ ናይ መስጎግቲ ምልክታ ኣቕሪቡ እንተነይሩ፣ እዚ እገዳ ክሳብ ሽዑ ይናዋሕ ማለት እዩ። 
እዚ ድማ ንናይ ረብሓ ክፍሊታት ደው ምባል እውን እዩ ዝምልከት።

ኣብዚ ናይ ኮሮናቫይረስ እገዳ ግዘ እዚ ናይ ዕቑባ ጥርዓን ብዛዕባ ምቕራብ ዝምለከት ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ናይ ኮቪድ19 
ሓገዝ ገጽ ኣብ ስኮቲሽ ስደተኛታት ካውንስል ዌብሳይት (scottishrefugeecouncil.org.uk)  ረኣዩ፣ በቢ ግዚኡ እዩ ዝሕደስ። 

ዘጸጉምልኩም ዝኾኑ ነገራት እንተልዮም (ወይ ክተዘራርብዎ እትኽእሉ ከም መሓዛ ዝኾነኩም ሰብ አንተደሊኹም!) 
ብኽብረትኩም ናብ ናይ ሓገዝ መስመርና ብ 0141 223 7979 ደዊልኩም ንኬዝ ሰራሕተኛ ምዝርራብ ትኽእሉ። 

ዝተገለልኩም ወይ ሓገዝ ከምዘይብልኩም ክስመዓኩም የብሉን – ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግዘ! 

ኣብ ናይ ዕቑባ መንበሪ ምደባ እየ ዝነብር፣ እዚ ማለት ድማ ማሕበራዊ ርሕቐት ምሕላው ዳርጋ ዘይከኣል 
ነገር እዩ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?
እቲ ሆም ኦፊስ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ዕቑባ መንበሪ ምደባ ከስፍሕን ንኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ድማ ደሕንነቶም ሓሊዩ 
ንከንበር ዘለዎ ግቡእ ንምውጻእ ኣበብ ምይይጥ እዩ ዝርከብ። 



እቲ ሆም ኦፊስ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ዕቑባ መንበሪ ምደባ ከስፍሕን ንኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ድማ ደሕንነቶም ሓሊዩ 
ንከንበር ዘለዎ ግቡእ ንምውጻእ ኣበብ ምይይጥ እዩ ዝርከብ። 

ኣብዚ ግዘ እዚ፣ እቲ NHS ዓርስኹም ብዝተኸኣለኩም መጠን ከመይ ደሕንነትኩም ከምትሕልዉ ብዝምልከት ሓደ ሓደ 
መምርሒታት ኣለዎ: 

• ኣብ ኩልኹም ብሓባር ትጥቀሙሎም ቦታታት ከም ክሽነ፣ ብዙሕ ግዘ ኣይተሕልፉ
• ሽቓቕ ብሓባር ትጥቀሙ አንተኾይንኩም፣ እትነኽእዎ ኩሉ ቦታ ጽረግዎ ድሕሪ ምጥቃምኩም 

ድማ ብዲተርጀንት ኣጽርይዎ (እቶም ምሳኹም ዝነብሩ ሰባት እውን ከምኡ ክገብሩ ግበሩ!) 
• ኣብ መደቀሲኹም መስኮታት እንተልዮም፣ ክንዲ ዝከኣለኩም ክፍቲ ግበርዎም

ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝነብረሉ ናይ ዕቑባ መንበሪ ምደባ ትነብሩ ኣለኹም እንተኾይንኩም እዚ ምንም ጸገም ዘይፈትሕ 
ከምዝኾነ ንፈልጥ ኢና። እዚ ምኽሪ እዚ ምኽታል እው ኩሉ ግዘ ተግባራዊ ክግበር ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ 
ከምዝኾነ እውን ይርሰኣና እዩ። 

ኣብ ግዜኣዊ መንበሪ ምደባታት ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ክንዲዝተኸኣለ ደሕንነቶም ክሕልዉ ንክንገብሮም ዝከኣለና ኩሉ ኢና 
ንገብር ዘለና። ናይ ኩሉ ሰብ ጥዕና ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ግዘ እዚ ናይዚ ቫይረስ ምልባዕ ንምቕናስ ኣብ ነንባዕልና ጽግዕተኛ ኢና። 
ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ጥዕና ሓለዋ ስጉምቲታት ንክኽተል ዘድለይዎ ሓገዛት ክህልውዎ ድማ ኣለዎ። ማንም ሰብ ድሕሪት ክተርፍ 
የብሉን።

ደቀይ ኣብ ገዝኦም ከመይ ክመሃሩን ሕጉሳት ኮይኖም ክጸንሑን ክገብሮም ይኽእል?
ደቅኹም ዕዮ ገዛ እንትሰርሑ ምሕጋዝ፣ ዘድልይዎም ናይ ኦን ላይንን ኣካላዊን ሓገዘዛት ይረኽቡ ምህላዎም ምርግጋጽ፣ 
ከምኡውን ከየቖጣዕካዮም ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ነገር ክርድኡ ምግባር ቤተ ሰብ እንተሊኩም ከጋጥሙኹም ካብ ዝኽእሉ 
ብድሆታት ሓደ ሓዲኦም እዚኦም እዮም። 

ብናይ ቋንቋ ሕጽረት ትጽገሙ እንተሊኹም ወይ ናይ ኢንተርኔት ኣቕርቦት ዘይክህልወኩም ከምዝኽእልን ይርደኣና፣ እዞም ጸገማት 
እዚኦም እዮም ድማ ኣዝዮም ዝተወሳሰቡ ዝኾኑ።

ደቅኹም ዕዮገዛ እንትሰርሑ ንምሕጋዝ ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝበሃሉ ሓገዛት እዞም ዝስዕቡ እዮም:

• BBC Bitesize: ብቐሊሉ ምምራሕ ዝከኣልን በቢ ዕድሚኡ ዝምጥኖ ስራሕ ንምምራጽ ድማ 
ቀሊል። ሓደሽቲ ናይ ኦንላይን ትምህርቲታት ድማ ንኩሉ ናይ ዕድመ ክሊ ኩሉ ግዘ ምሕታም ጀሚሮም ኣለዉ!

• Sumdog: ኣብ ሕሳብ፣ ስዋስውን ስፔሊንግ ልምምዳትን መሰረትዝገበሩ ጸወታታት። ኣብዚ ናይ 
ኮሮናቫይረስ ግዘ ድማ ብነጻ ምርካብ ይከኣል

ብዛዕባ እዚ ቫይረስ እዚን ብዛዕባ እዚ እገዳን ንደቅኹም ምብርህራህ ይኸብደኩም እንተልዩ፣ እዚ ኮሮናቫይረስ ንምጥቃም ፈትኑ: 
A Book For Children – ብዛዕባ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ነገር ንክተብራህርሁ ዝሕግዘኩም መጽሓፍ።

ኣብ ገዛኹም ኣዝዩ ውሱን ወይ ድማ ምንም ናይ ኢንተርኔት ኣቕርቦት እንተዘይሃሊኩም፣ እዞም ሓገዛት እዚኦም ምርካብ ዳርጋ 
ዘይከኣል እዩ። 

ኣብዚ ግዘ እዚ ቤተ ሰባት ናይ ኢንተርኔት ትምህርቲ ኣቕርቦት ንክረኽቡ ጠንኪርና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ብዛዕባ እዚ ሓገዝ 
እንተድሊኩምን ስደተኛ እንተኾይንኩም ወይ ኣብ ናይ ዕቑባ ከይዲ እንተሊኹም፣ ናብ ናይ ሓገዝ መስመርና ደውሉ (0141 248 9799) 
ወይ ድማ ዌብሳይትና ብጽሑ  (scottishrefugeecouncil.org.uk) ከመይ ከምንሕግዘኩም ንምፍላጥ ንኣማኻሪ ንምዝርራብ።

ኢንግሊሽ ኣይዛረብነን። ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ሓበሬታን መንግስታዊ ዜናታትን ከመይ ምርካብ ይኽእል?
እቲ መንግስቲን ሚድያን ንኮሮናቫይረስ ብዝምልከት በበቢ መዓልቱ ሓደሽቲ ሓበሬታታት፣ ዜናታትን ምኽሪታትን ይለቁ ኣለዉ። 
እዞም ሓበሬታታት እዚኦም ብዝርድኣካ መልክዑ ናይ ምርከብ ኣገዳሲነት ድማ ይርደኣና እዩ።

ናይ ዓለም ዶክተራት  ናይ ኮሮናቫይረስ (Covid-19) ምኽሪታት ብ 43 ቋንቋታት ኣዳልዮም ኣለዉ ። እዚ መምርሒ ኣብ ናይ 
መንግስቲን ናይ ጥዕናን ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ እዩ።

NHS እውን ኣብ ኮሮናቫይረስ ዝሕግዙኹም ሓበሬታታት ፣ ዝብል ብዓረብና፣ ቻይንኛ፣ ማንድሪነን ኡርዱን ኣዳልዩ ኣሎ። ናብ 
ብዙሓት ቋንቋታት ኣብ ቀረባ ግዘ ንምትርጓም ድማ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ።

እዚ ናይ ሓደሽ ስኮትሽ መራኸቢ ፎረም (New Scots Connect Forum) ካብ ኣብ መላእ ስኮትላንድ ዝርከቡ ማሕበረሰባዊ ጉጅለታት 
ዝተጣየሸ እዩ፣ ንናይ ማሕበረሰባዊ ሓገዛት ንምብርትታዕን ጠቐምቲ ሓገዛት ብምልክት ንምልጣፍን ዘዝተጣየሸ እዩ።

እዞም ሓገዛት እዚኦም ንምርካብተሌፎንን ኢንተርኔትን ከምዘድልየኩም ንፈልጥ ኢና፣ ኣቕርቦት ዘይክህልወኩም ከምዝኽእል 
እውን ይርደኣና። ብዛዕባ እዚ ሓገዝ እንተደሊኹም፣ ኣማኻሪ ንምዝርራብ ናብ ናይ ሓገዝ መስመርና ብ(0141 248 9799)  ደውሉ 
ወይ ናብ ዌብሳይት  (scottishrefugeecouncil.org.uk) ብጽሑ።  ንኩሎም ሓገዝቲና ስማርትፎን፣ ታሌታትን ላፕቶፓትን፣ ከምኡውን 
ኣቐዲሙ ዝተኸፈሎም ሲም ካርድታት ንከወፍዩ ሓቲትናዮም ኣለና፣ ንዘድልይዎም ሰባት ድማ ክንብትኖም ኢና። 

 

ብመዓልቲ £5 አንዳተወሃበኒ እየ ዝነብር ዓርሰይ ድማ ኣብ ምግላል እየ ዝርከብ። ቤተ ሰበይ ከመይ ጌረ 
ክምግብ ይኽእል ዘድልየኒ ሕክምና ኸ ከመይ ክረክብ ይኽእል?
ኣብዚ ናይ ዕቑባ ሲስተም እንተሊኹም፣ ወይ £37.75 ብሰሙን ወይ £35.39 ሰሙን ክትረኽቡ ኢኹም። ዋላ ኣብ ጽቡቕ ግዘ ብከምዚ 
ዓይነት በጀት ጥዕናኻ ሓሊኻ ስነ ኣእምሮኻ ብጥዑዩ ምንባር ከቢድ እዩ፣ ከምንፈልጦ ድማ ፣ሕዚ ኣብ ጽቡቕ ግዘ ኣይኮናን ዘለና። 
ነዚ ድማ ኢና እቲ መንግስቲ ናይ ዕቑባ ሓገዝ መጠን ብ £20 ንሰሙን ንከዕብዮን ኣብዚ ግዘ ቅልውላው እዚ ሰባት ንባዕሎምን 
ቤተ ሰቦምን ክሕብሕቡ ንክኽእሉን ጽልዋ ኣብ ምሕዳር ኣዚና ጠንኪርና ንሰርሕ ዘለና። 

ንህጹጽ ሓገዝ፣ ናብ ናይ ሓገዝ መስመርና ብ (0141 248 9799) ደውሉ ንሃንደበታዊ ፈንድ ብቑዕ ምዃንኩም ንምርኣይ።



ቤተ ሰቦምን ክሕብሕቡ ንክኽእሉን ጽልዋ ኣብ ምሕዳር ኣዚና ጠንኪርና ንሰርሕ ዘለና። 

ንህጹጽ ሓገዝ፣ ናብ ናይ ሓገዝ መስመርና ብ (0141 248 9799) ደውሉ ንሃንደበታዊ ፈንድ ብቑዕ ምዃንኩም ንምርኣይ።

ብዙሓት ናይ ኦንላይን ሓገዝ ማሕበረሰባዊ ጉጅለታትን ትካላትን ኣብ ግላስጎው ናይ መግቢ ጥሙራት የከፋፍሉ ኣለዉ፣ ከም በዓል 
ግላስጎው ሓበራዊ ሓገዝ፣ ሬፍዊጂ፣ ኪኒንግ ፓርክ ኮምፕሌክስን ግላስጎው ጋርድዋራን ሓዊሱ። ንሙሉእ ዝርዝር፣ ናይ ኮቪድ19 
ሓገዛት ፔጅና፣ ወይ ናይ ኒው ስኮቲሽ ኮኔክት ፎረም ረኣዩ።

ከመይ ክትሕግዙ ትኽእሉ

ንናይ Covid-19 ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ፈንድ ሎምዓንቲ ለግሱ. ኣብዚ ከቢድ ግዘ ኩሉ ፔኒ ነዞም ኣዘዮም ተቓላዕቲ ሰባት 
ንምሕጋዝ ይጠቅም እዩ።

ስማርስን፣ ላፕቶፕ ወይ ታብሌት ንምልጋስ እንተደሊኹምኣዘራርቡና። ንሕና ርሐቅ ኢልና ምስራሕ ክንለምድ ንኽእል ኢና፣ ኩሎም 
ስደተኛታት ግን ከምዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት ኣይኮነን። ቴክኖሎጂ ንደቂሰባት ኣገዳሲ ኣገልግሎትን ብዛዕባ Covid-19 
ሓደሽቲ ዜናታት ዝረኽቡሉ ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እዩ። ትርፊ ስማርትፎን፣ ላፕቶፕ ወይ ታብሌት እንተሊኩም ናብ 
funding@scottishrefugeecouncil.org.uk ኢመይል ብምግባር ኣፍልጡና ናብ ዘድልይዎም ቤተ ሰባት ድማ ንክበጽሑ ምድላው 
ክንገብር ኢና።

ስኮቲሽ ናይ ስደተኛታት ካውንስል ንኣብ ስኮትላንድ ዘለዉ ስደተኛታትን ዕቑባ ሓተትቲን ሕዚ እውን ሓገዝን ህጹጽ ድጋፍን ኣብ 
ምሃብ በርቲዑ ኣብ ምስራሕ ይርከብ፣ እቲ ሓገዝ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ሕዚ ግዘ።

ነመስግን


