
 
አመክሮምንድንነው? What is 
parole? (Amharic) 

 
አመክሮ ምንድን ነው እንዲሁም ሇአመክሮ ብቁ ማን ነው?  

(What is parole and who is eligible for parole?)   

 አመክሮ ከስደተኛ ማቆያ በጊዜያዊነት መሇቀቅ ነው። 
 

 አመክሮ ከተሰጠዎት ወደ U.S. በህጋዊነት ተቀባይነት አግኝተዋሌ ማሇት አይደሇም። ከተሇቀቁም በኋሊ ዳኛ 
ጉዳይዎን ሰምቶ እንዲወስን ፍርድ ቤት መሄድ አሇብዎት። 

 
አመክሮ መጠየቅ እችሊሇሁ? (Can I request parole?) 
አዎ፣  የሚከተለትን ምክንያቶች ካሟለ፦ 

 በቅርቡ የ ገባ የላሊ ሀገር ተወሊጅ ከሆኑ እና 

 ተዓማኒነ ት ያሇው የግድያ ፍራቻ እንዳሇብዎት ከተረጋገጠ። 

 አመክሮ ሇመጠየቅ ከፈሇጉ ሇICE ሰራተኛ ሇማሳየት ማስረጃ በቶል ይሰብስቡ። 
 
 
“በቅርቡ የገባ የላሊ ሀገር ተወሊጅ” ማን ነው? (Who is an “arriving alien?”) 

 ዩናይትድ ስቴትስ ሲገቡ ተይዘው ከነ በረ በቅርቡ የገባ የላሊ ሀገር ተወሊጅ ነ ዎት። 

 በU.S. ውስጥ ማቆያ ውስጥ ከነ በሩ በቅርቡ የ ገባ የላሊ ሀገር ተወሊጅ አይደለም። 

 እንዲቀርቡ የደረሰዎት ማስጠንቀቂያ በቅርቡ የገባ የላሊ ሀገር ተወሊጅ እንደሆኑ ይገሌጻሌ። 
 
 
“ተዓማኒነ ት ያሇው የግድያ ፍራቻ” አሇ ማሇት ምን ማሇት ነው?  
(What does it mean to have “credible fear of persecution?”) 

 የጥገኝነ ት ስራ ሰራተኛ በጥገኝነ ት ቃሇመጠይቅ ሊይ ተዓማኒነት ያሇው የግድያ ፍራቻ እንዳሇብዎትና እንደላሇብዎት 
ይወስናሌ። 

 በቃሇ መጠይቅ ወቅት ሰራተኛው ወደ ትውሌድ ሀገርዎ ሇመመሇስ ስሊሇዎት ፍራቻ ይጠይቃሌ። 

 ሰራተኛው ወደ ትውሌድ ሀገርዎ ሇመመሇስ የፈሩት ወይም ፈርተው የ ነ በረው በዘርዎ፣  በሀይማኖትዎ፣  በብሄርዎ፣  በተወሰነ  
የማህበራዊ ቡድን አባሌነ ትዎ ወይም የፖሇቲካ እምነትዎ ምክንያት ስሇሚሰቃዩ ወይም ስሇሚገደለ እንደሆነ  ካመነ  ፍራቻዎ 
ተዓማኒነ ት ያሇው እንደሆነ  አዎንታዊ ውሳኔ  ይሰጥዎታሌ። 

 
 
በሚከተለት ሁኔታዎችም ሇአመክሮ ብቁ ይሆናለ፦ (You may also be eligible for parole if:) 

 አደገኛ የህክምና ሁኔታ ካሇብዎት። 

 ነ ፍሰ ጡር ከሆኑ። 

 የሆነ  አይነት ወጣት ጥፋተኛ ከሆኑ። 

 በፍርድ ቤት፣  በአስተዳደራዊ ወይም በህግ ስነ ስርአት ውስጥ ምስክር የሚሆኑ ከሆነ ።
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   አመክሮ እንዲሰጠኝ ምን ማቅረብ አሇብኝ? (What do I need to prove to be granted parole?) 

   ከዚህ በታች በዝርዝር የተጠቀሱ ሶስት ምክንያቶች አለ።  ሶስቱንም ማረጋገጥ አሇብዎት፦ 

 ማንነትዎን (ነ ኝ የሚለት ሰው መሆንዎን) 

 ሉሸሹ የሚችለ ሰው እንዳሌሆኑ፣  እና 

 ሇማህበረሰቡ አደገኛ እንዳሌሆኑ 
 
 

1. ማንነትን ማረጋገጥ (PROVING IDENTITY) 

 ተመራጩ መንገድ በመንግስት የተሰጡ የማንነት ማረጋገጫ ሰነ ዶች ሇምሳላ የሌደት ምስክር ወረቀት ወይም ፓስፖርት ማሳየት 
ነው። 

 በመንግስት የተሰጠ መታወቂያ ከላሇዎት ሇምን  ሉኖርዎት እንዳሌቻሇ ማስረዳት አሇብዎት።  እርስዎን በሚያውቁና 
ማንነትዎን ሉያረጋግጡ በሚችለ ቤተሰብና ጓደኞች መሀሊ የተፈጸመባቸው ቃሇ-መሀሊዎች ሇመንግስት ማቅረብ አሇብዎት። 

 እነዚህ ቃሇ-መሀሊዎች ሰውየው እንዴት እንደሚያውቅዎት፣  ሇምን ያህሌ ጊዜ እንደሚያውቅዎት፣  እና ምን ያህሌ ጊዜ 
እንደሚያገኙት ወይም እንደሚያነ ጋግሩት የሚገሌጽ መረጃ መያዝ አሇባቸው። የበሇጠ መረጃ ቢሰጡ የበሇጠ ይመረጣሌ። 

o ቃሇ-መሀሊውን የሚጽፉት ሰዎች አድራሻቸውን፣  እና በመንግስት የተሰጠ ፎቶ ያሇበት መታወቂያ ሰነድ ትክክሇኛ 
ቅጂ ማካተት አሇባቸው። 

 ከቤተሰብና ጓደኞች የመታወቂያ ሰነዶች ወይም ቃሇ-መሀሊዎች ማግኘት ካሌቻለ፤  ማንነትዎን ማሳወቅ ይችሊለ ግን አመክሮ 
የመሰጠት እድሌዎ ሉቀንስ ይችሊሌ።  

 
 

  2. ሉሸሹ የሚችለ ሰው እንዳሌሆኑ ማረጋገጥ (PROVING THAT YOU ARE NOT A FLIGHT RISK) 

 ጉዳይዎ በሚሰማበት ቀን ፍርድ ቤት ሉመጡ እንደሚችለ ማሳየት አሇብዎት። 

 U.S. ውስጥ ንብረት፣  የቤተሰብ ግንኙነት ወይም የቅጥር ታሪክ እንዳሇዎት የሚያስረዳ ማስረጃ ይጠቅማሌ። 

 ከዚህ በፊት የፍርድ ቤት ጉዳይ ከነ በርዎት ጉዳይዎ በተሰማበት ቀን መምጣትዎን ማስረጃ ማቅረብ አሇብዎት። 

 ሰራተኛው ከዚህ በተጨማሪም ወደ U.S. እንዴት እንደገቡ፣  ከዚህ ቀደም U.S. ውስጥ የነ በረዎትን ቆይታ የጊዜ ርዝመት እና የተረጋጋ 
መሆኑን፣  ከዚህ በፊት የነ በረዎትን የስደተኛና የወንጀሌ ታሪክ፣  ቦንድ የማሳወቅ ችልታዎና ሇእርስዎ ሉገኝ የሚችሌ መፍትሄን 
ይመሇከታሌ። 

 የሚኖሩበትን አድራሻም ሇመንግስት ሰራተኛው ማቅረብ አሇብዎት። 
 
 

 3. “ሇማህበረሰቡ አደገኛ እንዳሌሆኑ” ማረጋጥ  
(PROVING THAT YOU ARE NOT A “DANGER TO THE COMMUNITY”) 

 የወንጀሇኝነ ት መዝገብ እንደላሇብዎት ማሳየት ይችሊለ። 

 የU.S.ን አገራዊ ደህንነ ት የሚጻረር ድርጊት እንዳሌፈጸሙ ማሳየት አሇብዎት። 

 ሇህዝብ ደህንነ ት አደጋ እንደማይሆኑም ማሳየት አሇብዎት። የህዝብ ደህንነት አደጋዎች የሚከተለትን ያካትታለ፦ 
  o አደገኛ የአዕምሮ ህመም 

  o የስነ ስርአት ችግሮች ታሪክ ወይም የተመዘገቡ አጋጣሚዎች 
 o እራስዎን ወይም ላልችን እንደጎዱ ወይም ሉጎዱ   እንደሚችለ የሚያሳይ ማንኛውም የወንጀሌ ወይም በቁጥጥር ስር 

የመዋሌ ታሪክ። 

 
 

ይህየመረጃወረቀትከABA የስደተኛፍትህፕሮጀክትተወስዶበEOIR የህግገሇጻመርሀግብርየተዘጋጀነው።በመጨረሻየተሻሻሇውዲሰምበር 

2015 ነው። 

 
 

This information sheet was adapted from the ABA Immigrant Justice Project and prepared by the Vera 
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