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“ንድሕሪት ናብ ዝነብርክዎ ክምለስ ስግኣት ኣለኒ”  

መምርሒ ንሓተቲ ዑቕባ፡ንምእላይ ወይ ምግዓዝ ዝኽልክል ዉዕል ወይ 
ስምምዕ ኣንጻር ስቃይ 

“I’m Afraid to Go Back” 

A Guide to Asylum, Withholding of Removal, and the 

Convention Against Torture (Tigrinya) 
 

 

እዚ መምርሒ’ዚ ብሰራሕተኛታት ፕሮጀክት ስደተኛታት ንመሰል ሓተቲ ዑዑባ ፍሎረንስ ነቶም ንብሶም ባዕላቶም ብምውካል ኣብ ኣሪዞና ተታሒዞም ዘለው 

ስደተኛታት ናይ ምግዕዓዞም ወይ ናይ ምእላዮም መስርሕ ብዝምልከት ዝተዳለወን ዝተሓደሰን ጽሑፍ እዩ። እዚ መምሪሒ’ዚ ሕጋዊ ምኽሪ ንምሃብ ወይ ንምቕራብ ወይ 

ከኣ ከም መተካእታ ንሕጋዊ ምኽሪ ዝተወጠነ ኣይኮነን።  እዚ ኣብ ፍሎረንስ ዝርከብ ፕሮጀክት መክሰብ-ኣልቦ ማሕበር ሕጋዊ ዋሃብ ኣገልግሎት ኮይኑ ነቶም ኣብ ኣሪዞና 

ተታሒዞም ዘለዉ ስደተኛታት ብዘይ ዋጋ የገልግል።  እዚ መምርሒ’ዚ መሰል ደራሲኡ ዝተሓለወ ኮይኑ፡ ነቶም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ንምጋዝምም ቃሉ 

ንምብዛሑን ይከኣል።  ኩሉ መምርሒታትና ዳውንሎድ ንምግባሮም በዚ ወብሳይትና ድሉዋትwww.firrp.org እዮም።  ኣብዚ መምርሒ ዝርከብ ሓበሬታና 

ብሕታምካ ወሲድካ እንተኮንካን ፕሮጀክት ፍሎረንስ ክብሪ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ብትሕትናን ሓትት። 

http://www.firrp.org/
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1. መእተዊ:  ዑቕባ እንታይ እዩ፡ ምክልካል ምግዓዝ ወይ ምእላይከ፡ ስምምዕ ወይ ውዕል 

ኣንጻር ስቓይከ? 

(Introduction: What are Asylum, Withholding of Removal, and 

the Convention Against Torture?) 

 
ሕቡራት መንግስታት ነቶም ናብ መበቆል ሃገሮም እንተ ተመሊሶም መንግስቶም 
ከይጎድኦም ዝፈርሑ ሰባት ንምሕጋዝሕጋጋትፈጢሩ። እዞምሕግታትእዚኦምድማ  

 ዑቕባ 

 ምኽልካል ወይ ምእባይ ንምምላስ 
 ውዕል ኣንጻር ስቓይ፡ወይ ብሓጺሩ “ውኣስ”።  

 

እዚ መምርሒ’ዚ መሰረታዊ ርድኢት ብዛዕባ እቶም ሕግታትን ብከመይ ምስጓግ 

ወይ ምምላስከ የጋጥመካ ደው ተብሎ ዝገልጽን ብከመይ ትጥቀመሎምን ዝሕብር 
እዩ። ጉዳይካ ብከመይ ተመልክትን ተደልድልን እንታይ መረጋገጺ ወይ መረዳእታ 
የድልየካ ክንዘራረብ ኢና።   
 

ሀ. “ዑቕባ” እንታይ ማለት እዩ? (What is “Asylum?”) 
 

“ዑዑባ” ካብ ምምላስ ዝከላከለልካ ንቅቡል ስደተኛ ዝገብረካን ኣገባብ እዩ። እንተድኣ ኣብ እተቕርቦ 

“ዑቕባ” ተዓዊትካ ኣብ ሕ.መ. ዘይተርፍ ቀዋሚ ዝኾነ ነባርነት ዕድል ክህልወካ እዩ።ንበዓልቲ ቤትካ 

ንደቅኻን ኣብ ምልክታኻ እንተእቲካዮም ከኣ ብኣኻ ኣቢሎም ተቀባልነት ዝረከቡ ስደተኛታትን ቀወምቲ 
ነበርትን ናይምዃን ዕድል ከጋጥሞም ይኽእል። ኣብ ጉዳይ “ዑቕባ”ኻ ንምዕዋት፡ 

 

መንግስዑ  ኣብ ሃገርካ ከም ዝጎድኣካ እንተወሓደ ዓሰርዑ ሚኢታዊት ዕድል ከምዘሎ ከተርኢ የድልየካ። 
  

ኣብቲ ኣብ ጸጋም ዘሎ ሰሌዳ ተመልከት። እቲ ቀያሕታ ይክፋል ክህሉ ዝኽእል ተኽእሎ  ናይ መግዳእቲ ኣብ 
ሓደ ጉዳይ “ዑቕባ” ዝውክልእዩ። 10% ብካልእ 

ኣዘራርባ፡ክጎድኣካ ዝኽእል ዕቱብ ዝኾነ ዕድላት 
ከተርኢ የድልየካ፡ እንተዘይኮኑ ብርግጽ ክትጉዳእ 
ምኻንካ ከተርኢ ኣየድልየካን ኣዩ።  
 

እዚኣቶም ኣብ ጉዳይ “ዑቕባ” ከዕውቱ ዝኽእሉ ካልኦት 

ኣገደስቲ ረቋሕታት ኢዮም: 

(These are the other important 

requirements to win a case for 

ዑቕባ , 

ዕድልንማ

ህሰይቲ , 

10, 10%

ዑቕባ , 

ዕድልንሐ

ደጋ, 90, 

90%

ዑቕ ባ

ዕድልንማ ህሰይቲ

ዕድልንሐደጋ
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“Asylum:”) 

 

 

 ኣብ መበቆል ሃገርካ ዘጋጠመካን ከጋጥመካ 
ዝኽእል መግዳእቲ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምኻኑ 
ከተርኢ ይግብኣካ። ሕጋዊ ኣጸዋውዓ ወይ ቃል 
ናይቲ መግዳእቲ ከኣ “ግፍዒ” ይበሃል። ብርቱዕ 

መግዳእቲ ማህረምቲ፡መጭወይቲ፡ፈተነ ቕትለት፡
ወይ መቕተልቲ፡ወይ ከኣ ኣባላት ስድራ ቤትካ 
ብከምዚ ዓይነት መግዳእቲ ምስ ዝጥቅዑኻ 
ዘጠቃልል ኢዩ።  መረጋገጺ ናይቲ መግዳእቲ 
ከተቕርብ ወይ ክህልወካ የድሊ። 

 

 መንግስቲ ባዕሉ ወይ ህዝቢ መንግስቲ ክጎድኣካ 
ከሎ ክቆጻጸሮ ከምዘይክእል ወይ ከምዘይቆጻጸሮ 
ከተርኢ የድልየካ። መንስቲ ዝበሃል ፖሊስ፡ 
ሰራዊት፡ ወይ ዝኮነ በዓልመዚ ከም መስርሕ ናይቲ 
ዕዮ ዝጎድኣካ እንተኮይኑ ኢዩ። እቲ መንግስቲ 

ካብቶም ክጎድኡኻ ዝኽእሉ ክከላከለልካ ከምዝይክእልን ወይ ከምዘይከላከለልካ ንምርኣይ’ውን 

ከድልየካ ኢዩ። ንኣብነት፡ነቲ መግዳእቲ ናብ ፖሊስ ከምዘመልከትካ እሞ ንምሕጋዝካ ዋላ ሓንቲ 
ስጉምቲ ከምዘይተወስደ ከተርኢ የድልየካ። 

 

 እዞም ሰባት እዚኦም ብምኽንያት ዓሌካ፡ ሃይማኖትካ፡ ሃገራውነትካ፡ ፖሊቲካዊ ኣርኣእያኻ፡ ወይ 
ኣባልነትካ ኣብ ሓደ “ፍሉይ ማሕበራዊ ጉጀል ” ይጎድኡኻ  ከመዘለዉ ከተሪኢ ይግባኣካ። 

ንኣብነት፡ ሓደ በዓልመዚ ፖሊስ ሃሪሙኒ ምባል ብቁዕ ኣይኮነን። እቲ በዓልመዚ ፖሊስ ብምኽንያት 
ዓሊትካ፡ሃይማኖትካ፡ሃገራውነካ፡ፖሊቲካዊ ኣራኣእያኻ፡ወይ ኣባልነትካ ኣብ ሓደ “ፍሉይ ማሕበራዊ 

ጉጅለ” ኣሳቢቡ።  

 

 

እስከ ንሓደ ደቂቕ ኣርእየና። “ሓደ ማሕበራዊ ጉጅለ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ” ኢልካ ይገርመካ 

ይከውን? እዚ እቲ ሕጋዊ ኣጸዋውዓ ናይ ሓደ ኣብ መበቆል ኮሚኒቲካ ወይ ከባቢካ 

ዝፍለጥ ጉጅለ ኢዩ። ኣባላቱ ክቅይርዎ ዘይክእሉ ሓባራዊ ዝኮነ ነገር ክህልዎም 
ይግባእ።  
 

 ናብ ካልእ ውሕስነት እትረኽበሉ ክፋል ሃገርካ ክትግዕዝ ከምዘይከኣልካ 
ከተረድእ ወይ ከተርኢ የድልየካ። እቲ ዳኛ እንተ ግዒዝካ ካብቶም ክጎድኡካ 
ዝደልዩ ሰባት ክትርሕቕ ወይ ክትኸላከል ምኽኣልካ ክፈልጥ የድልዮ። 

ምኽንያት ስለምንታይ ናብ ስድራቤትካ ዝነብርሉን ስራሕ ክትረኽበሉ ትኽእልን ወጻኢታትካ ኣብ 
ግምት ብምእታው፡ ክትግዕዝ ዘይምኽኣልካ ምኽንያት ምሕሳብ የድልየካ። 
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 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምእታውካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት “ዑቕባ” ክትሓትት ወይ 

ከተመልክት ይግብኣካ። ኣብ ሕቡራት መንግስታ ድሕሪ ምእታውካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 
ምምልካት ዘይምኽእልካ፡ ጸገም ከምዝፈጠረልካ ከተርኢ ክትፍትን’ውን የድልየካ። ምናልባት 

ሓሚምካ ክትከውን ትኽእል ወይ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ቀረባ እዋናት ተቀይሩ ክኸውን 
ይኽእል። 

 

 ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከምዘይተሰጎግካ ከተርኢ ይግባኣካ። እንተተሶጕግካ “ዑቕባ” ክትሓትት 

ኣይትኽእልን ኢኻ። (ብወለንታዑ ምምልስ ካብ ምስጓግ ከምዝፍለ ዘክር።)  

 

 ዝተጋደደ ወይ ከቢድ ገበን ከምዘይብልካ ከተርኢ ይግባኣካ። ገለ ገበናት ምስ ዝህልውካ ነቲ 
እተቕርቦ ናይ “ዑቕባ” ምልክታኻ ከካብድዎ ወይ ፈጺሙ  ከምዘይከኣል ክገብርዎ ይኽእሉ ኢዮም።  
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ለ. “ንምግዓዝ ወይ ምእላይ ምኽልካል” እንታይ ኢዩ? 

(What is “Withholding of Removal?”) 
 

ንምግዓዝ ምኽልካል ምስ ምሕታት “ዑቕባ” ተምሳሳሊ ኢዩ። ናብ መበቆል ሃገርካ እንተ ተመሊስካ፡ካብ 

ሓደ ናይዞም ተመሳሰልቲ ሓሙሽት ምኽንያታት፡ሓደጋ ከቢድ መግዳእቲ ከስዕበልካ ከምዝኽእል ነቲ ዳኛ 
ሕጂውን ምርኣይ ከድልየካ ኢዩ። እቲ ዓቢዪ ፍልልይ ከጋጥመካ ዝኽእል ሓደጋ መግዳእቲ ምርኣይ ካብቲ 
ናይ “ዑቕባ” መስርሕ ኣዝዩ ዝለዓለ ኢዩ። ኣብዚ ንስኻ ዘለኻዮ ካብቲ ኣብ መቆል ሃገርካ ምስእትህሉ 

ከጋጥመካ ዝኽእል መግዳእቲ ዝተሓተ ወይ ከምኡ ከምዘይኮነ ከተርኢ የድልየካ። እዚ ማለት ከኣ እቲ 
መንግስቲ ክጎድኣካዘለዎተኽእሎእንተወሓደ 51% ዕድልከምዘሎማለትኢዩ።  

 

ኣብቲ ኣብ ጸጋምካ ዘሎ ሰለዳ ተመልከት። እቲ 
ብቀይሕ ተመልኪቱ ዘሎ ክፋል ንከጋጥመካ ዝኽእል 
ሓደጋ መግዳእቲ ነቲ ዳኛ ከተርኢ ዘድልየካ ዝውክል 
ኢዩ። እቲ ኣብዚ ብቀይሕ ተመልኪቱ ዘሎ ካብቲ 
ምልክታ ናይ “ዑቕባ” ኣዝዩ ዝዓበየ ኢዩ-- 51% እዚ 

ማለት ከኣ ነቲ ዳኛ ንስካ ናብ ሃገርካ እንተተመሊስካ 
መግዳእቲ ከጋጥመካ ከምዝኽእል ከተርኢ ወይ 
ከተረድእ ይግብኣካ። 
 

ገለ ናይቶም መምዘንታት ብቕዓት ንምግዕዓዝ ወይ 
ምእላይ ምኽልካል ምስ ምሕታት “ዑቕባ” ተመሳሰልቲ ኢዮም። 

 

 ኣብ መበቆል ሃገርካ ብመንግስቲ ሓደጋ መግዳእቲ ከጋጥመካ ከምዝኽል ከተርኢ ይግባኣካ። ምእባይ 
ወይ ምኽላእ ናይ ምግዕዓዝ ወይ ናይ ምእላይ ሓደጋ ናይ ግድን እምበር ከጋጥም ከምዘይክእል ወይ 
እቲ ዕድል 51% ከምዝኸውን ዘክር። 

 

 ኣብ መበቆል ሃገርካ ዘጋጠመካን ከጋጥመካ ዝኽእል መግዳእቲ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምኻኑ ከተርኢ 
ይግብኣካ። ሕጋዊ ቃል ወይ መግለጺ ናይቲ መግዳእቲ ግፍዒ ኢዩ። ከቢድ መግዳእቲ ማህረምቲ፡ 
ማእሰርቲ፡ ፈተነ ሞት ወይ ሞት፡ ወይ ኣባላት ስድራቤትካ ብከምዚ ኣገባብ ክጉድኡ ከለዉ 
ዘጠቃልል ኢዩ። ናዚ መግዳእቲ እዚ መረጋገጺ ሓበሬታ ከተዋህልል ኣለካ። 

 

 መንግስቲ ብምኽንያት ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ፡ ሃገራውነትካ፡ ፖለቲካዊ ኣርኣእያኻ ወይ ኣባልነትካ 
ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ማሕበራዊ ጉጅለ ይጎድኣካ ከምዘሎ ከተርኢ ይግብኣካ። ንኣብነት፡ ኣብዚ’ውን 

ሓደ በዓልመዚ ፖሊስ ሃሪሙኒ ምባል ብቁዕ ኣኮነን። እቲ በዓልመዚ ፖሊስ ብምኽንያት ዓሊትካ፡
ሃይማኖትካ፡ ሃገራውነካ፡ ፖሊቲካዊ ኣራኣእያኻ፡ ወይ ኣባልነትካ ኣብ ሓደ “ፍሉይ ማሕበራዊ 

ጉጅለ” ኣሳቢቡ ከምዝገበሮ ከተርኢ ኣለካ።  

ም ኽልካልንም

እላይ , 

ዕድልዘይማ ህሰ

ይቲ, 49,49%

ም ኽልካል

ንም እላይ , 

51, 51%

"ም ኽልካልን ም እላ ይ "

ዕድልዘይማ ህሰይ

ቲ

ንማ ህሰይቲጉድአ

ት
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ይኹንእምበር፡ ኣብ መንጎ ምሕታት ዑቕባን፡ ምኽላእ ንምግዕዓዝ ወይምእላይን ገለ ወይ  ዓብይ ፍልልይ 
ኣሎ። 

 

ምኽላእ ንምግዕዓዝ ወይ ንምእላይ ኣቢሉ ቀዋሚ ነባርነት ወይ (ቀጠልያ 

ወረቐት) ከውህበካ ዝኽእል ኣይኮነን። ምዕዋት ናይ ሓደ ጉዳይ ኣብ 

ምእባይ ወይ ምኽላእ ንምግዕዓዝ ወይ ምእላይ ማለት መንግስቲ ሕ.መ. 

ናብ መበቆል ሃገርካ ክሰደካ ዘይምክኣሉ ጥራይ ኢዩ። ሓንቲ ካልእ 
ክትቅበለካ ወይ ከትዕቁበካ ትኽእል ሃገር እንተላ፡ ICE ናብታ ሃገር 

ክሰደካ ይኽእል ኢዩ።  
 

 ንስድራቤት ካበዚ ናይ ምኽልካል ወይ ምእባይ ምግዕዓዝ ወይ ምእላይ ኣቢልካ ኣብ ምልክታኻ 
ከተመልክት ኣይትኽእልን። ጉዳይካ ኣብ ናይ ምክልካልን ወይ ምእባይን ምግዕዓዝ ወይ ምእላይ 
እንተተዓዊቱ’ውን ኣባላት ስድራቤትካ ነዚ መዓርግ’ዚ ክረኽቡ ኣይክእሉን።  

 

ኣብ ሕቡራት መንግስታት ካብ እተኣቱ ዋላ ዓመት እንተ ኣሕሊፍካ’ውን 

ንናይ ምክልኽል ንምእባይን ንምግዕዓዝ ወይ ምእላይ ከተመልክት 
ትኽእል ኢኻ። እዚ ካብቲ ኣብ ሕ.መ. ድሕሪ ምእታውካ ኣብ ውሽጢ 

ዓመት ጥራይ ከተምልክተሉ ትኽእል ናይ “ዑቕባ” ምሕታት ምልክታ 

ዝተፈለየ ኢዩ። 
 

 

 

 ዋላ’ውን ትእዛዝ ናይ ምስጓግ ታሪኽ እንተነበረካ ንምክልኻል ንምግዕዓዝ ወይ ምእላይ መሰልካ 

ከተመልክተሉ ትኽእል ኢኻ። 
 

 ዋላ’ውን ናይ ገበን ታሪኽ እንተነበረካ ሓድሓደ እዋናት ንምክልኻል ንምግዕዓዝ ወይ ምእላይ 

መሰልካ ከተመልክተሉ ትኽእል ኢኻ። ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ መቕጻዕታዊ ገበን እንተ ኔሩካ ግን ካብ 
ምምልካት ክእግደካ ይኽእል ኢዩ።  

 

ሐ. “ውዕል ወይ ስምምዕ ኣንጻር ስቓይ” “ውኣስ” ወይ “CAT” እንታይ ማለት ኢዩ። 

(What is the “Convention Against Torture,” or “CAT?”) 

 
ኣብ ጉዳይ ውዕል ወይ ስምምዕ ኣንጻር ስቓይ ንምዕዋት እቲ መንግስቲ ኣብ መበቆል ሃገርካ ከሳቕየካ ወይ 
“CAT” ክቀትለካ ተኽእሎታት ከምዘሎ እምበር ክምሕረካ ከምዘይክእል ከተርኢ ኣሎካ። 

 

ኣብ ገለ ኣገባባት ግን ጉዳይ “CAT” ምስ ምሕታት ዑቕባን ምስ ምግዕዓዝ ንምእላይን ተመሳሳሊ ኢዩ። 
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 መንግስቲ ከምዘሳቅየካ ወይ ከምዝቀትለካ ወይ መንግስቲ ካልእ ወገን ከሳቕየካ ወይ ክቀትለካ 
ክፍትን ከሎ ሸለል ዝብለካ እንተኾይኑ ከተርኢ ይግባኣካ። እቲ ክጎድኣካ ዝኽእል ሰብ በዓልመዚ 
መንግስቲ ኣብ ከም ፖሊስ፡ ሰራዊት፡ በዓልመዚ መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ ክኸውን ከምዝኽእል 
ከተርኢ  የድልየካ። ሰባት ክጎድኡኻ እንተ ድልዮም እሞ መንግስቲ ሸለል ዝብሎም እንተኾይኑ’ውን 

ከተርኢ ትኽእል ኢኻ። 
 

 ከምቲ ኣብ ምእላይ ወይ ምግዕዓዝ ምኽላእ ንምእባይን ናይ ዘሎ 51% ናይ ምስቓይ ዕድል 

እንተዘይኮኑ እምበር ክንእስ ከምዘይክእል ከተረድእ ግቡእካ ኢዩ። 
 

 ገበናዊ መቅጻዕቲ ዋላ ኣብ “CAT” ከተመልክት ከለኻ’ውን ክጸልወካ ወይ ክዕንቅፈካ ይኽእል ኢዩ። 

ከቢድ ታሪኽ ገበን ምስዝህልወካ፡ኣብቲ ብምስግጋር ወይ ምትሕልላፍ ናይ ምእላይ ዝፍለጥ ሓደ 
ኣካል ናይ “CAT” ዝኾነ ኣገባብ ጥራይ ከተመልክት ትኽእል።  

 

ጉዳይ “CAT” ካብ ምሕታት “ዑቕባ”ን ምስ ምዕግዓዝ ንምእላይን ኣብ ገለ ኣገባብት ዝተፈልየ ኢዩ። 

 

 ኣብዚ ተጎዲእካ ጥራይ ዘይኮነስ ብርቱዕ ከም ዝተሳቐኻ’ውን ከተርኢ የድልየካ። ስቓይ ክብሃል ከሎ 

ሓደ ሰብ ዘስካሕክሕ ኣእምራውን ኣካላውን ቃንዛ ከውርደልካ ከሎን ገለ ነገር ክትገብር ከገድደካን 
ክደፋፍኣካን ከሎ ኢዩ።  

 

 ከም ምኽላእ ወይ ምእባይ ንምግዕዓዝ ወይ ንምእላይ ኣብ 
ጉዳይ “CAT” ቀዋሚ መንበሪ ከውህበካ ዝኽእል ኣይኮነን። 

እዚ ከኣ ልክዕ ናይቲ ICI ናብ መበቆል ሃገርካ ንከሰዱኻ 

ውሕስነት ዘውህብ መሰል ኢዩ። ካልእ ትቕበለካ ሃገር 
እንተተረኺባ ወይ እንተላ፡ ICE ናብኣ ክሰዱኻ ክፍትኑ 

ይኽእሉ ይኾኑ። እንተድኣ ኣብ ትሕቲ CAT  ናይ ምስግጋር 

ወይ ምትሕልላፍ ወይ’ውን ምውንዛፍ ናይ ምእላይ ዕድል 

ተዋሂቡካ ኩነታት ሃገርካ ከኣ እንተተቀይሩ ጸኒሖም ICE 

ናብ ዓድኻ ክሰጉኻ ወይ ክመልሱኻ ይፍትኑ ይኾኑ። 
 

 ኣብዚ ብምኽንያት ዓሌት፡ ሃይማኖትካ፡ ሃገራውነትካ፡ፖለቲካዊ ኣርኣእያኻ ወይ ኣባልነትካ ኣብ ሓደ 
ዝተወሰነ ማሕበራዊ ጉጅለ ክትሳቐ ከምትኽእል ምርኣይ ኣይከድልየካን ኢዩ። ከተረጋግጾ ዘለካ 
ብመንግስታዊ በዓልመዚ ክትሳቐ ከምትኽእል እንተዘይኮይኑ እቲ ሰብ’ቲ ግን ስለምታይ ከሳቕየካ 

ከምዝኽእል ምርኣይ ኣይከድልየካን ኢዩ። 
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2. ብከመይ ዑቕባ ክወሃበኒ፡ ምእላን ወይ ምግዓዝ ናይ ምእባይ ወይ ምኽልካል፡ ወይ ውዕል 

ኣንጻር ስቓይ ከመልክት እኽእል” 

(How Can I Apply for “Asylum,” “Withholding of Removal,” or 

the “Convention Against Torture?”) 

 
ሀ. ጉዳይካ መጀመርያ ኣብ ቤት ፍርዑ ትስማዓሉ  

(Your first court hearings) 

 

ፈለማ፡ ብዛዕባ መሰርታት ቤትፍርዲ ስደተኛታት ንዘራረብ። ብዛዕባ ቤት ፍርዲ ትደናገር እንተኮንካ 
ንበይንኻ ኣይኮነካን፡ ንምሕታት ይከኣል ኢዩ! ሕጊ ስደተኛታት ንጠበቃታት ከይተረፈ’ውን ዝተሓላለኸ 

ኢዩ። መን ኢዩ ናብ ቤት ፍርዲ ዝኸይድን ኣብቲ ፈለማ ዘስምዖ ወይ ዘቕርቦኸ እንታይ ከጋጥሞ ኢዩ እስከ 
ንርእዮ።  

 

 

እቲ ዳኛ ኣብ ፊት ኣፍደገ ኮይኑ ሕቶታት ከቕርበልካ ኢዩ። ከም ብጸጋም 
ዘሎ ሰብ ኮይኑ ክለብስ ወይ ክኸደን ኢዩ። እቲ ዳኛ ብዛዕባ ጉዳይካ 
ውሳኔ ዝህብ ሰብ ስለዝኾነ ከተኽብሮን, ትሕትናኻ ከተርእዮን 

ምድልዋትካ ክትገልጸሉን ኣገዳሲ ኢዩ።  
 

 

 

 መንግስታዊ ጠብቃ ወይ ወዳኢነገር ናብ ቤት ፍርዲ እንተደኣ ኬድካ፡ን ICE ዝውክል ጠበቃ 

ክጸንሓካ ኢዩ። እዚ እቲ መንግስታዊ ጠበቃ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኢዩ። ስርሑ ነቲ ንዓኻ ናይ ምስጓግ 
ውጽኢት ከስዕበልካ ዝኽእል ትእዛዝ ሕጊ ስደተኛታት ዘተግብር ሰብ ኢዩ።  

 

 ተርጓማይ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይትዛረብ እንተድኣ ኮንካ ብኣካል ይኹን ብተሌፎን ከረድኣልካ ዝኽእል 
ተርጓማይ ስለዘሎ ዘጨንቕ የብልካን። ቋንቋ እንግሊዝ ስለዘይትዛረብ ወይ ስለዘይርዳኣካ ተርጓማይ 
ከምዘድልየካ፡ነቲ ዳኛ ጉዳይ ስደተኛታት ወይ “IJ” ኣነጺርካ ተዛረብ። 

 

ናብ ቤት ፍርዲ ክትከይድ ከለኻ፡እቲ ዳኛ ጠበቃ ንምርካብ ግዜ ዘድልየካ 
እንተኾይኑ ክሓተካ ኢዩ። እንተኾነ፡ኣብ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ስደተኛታት ህዝባዊ 
ጠበቃታት ዳርጋ ነጻ ዝኾኑ ጠባቃታት የለዉን። ስለዚ እቲ ዳኛ ብርግጽ ካብ 
ጅባኻ ባዕልኻ እትከፍሎ ጠባቃ ክትቆጽር ከምትኽእል ክሓተካ ኢዩ።  
 

 

ቀጺሉ እቲ ዳኛ መዝገብካ ርእዩ ነቲ ኣብ ልዕለኻ ዘሎ ክሲ 
ክትቅበሎ ወይ ክትነጽጎ እንተደለኻ ክሓተካ ኢዩ። እዚ ማለት 
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ከኣ እቲ ዳኛ ኣብቲ ኣንጻርካ ኣብ ዝውሰድ መቕጻዕቲ ንመንግስቲ ከተገድዶ ድሌት ከምዘለካ ክፈልጥ 
ስለዝደለየ ኢዩ። እቲ መንግስታዊ ጠበቃ ብምኽንያት ገበናዊ ፍርዲ ክትምለስ ከምዘለካ እንተተዛሪቡ፡እቲ 
ኣብ ልዕለኻ ወይ ኣንጻርካ ዝውሰድ ስጉምቲ ንምርግጋጽ ኣገዳሲ ስጉምቲ ይገብሮ።  
 

ብዛዕባ ብከመይ ነቲ ኣንጻርካ ዝቀንዐ ስጉምትታት ትቃዎሞ ክትምሃር እንተደሊኻ ኣብቲ ኣርእስቲ ዝምልከት 
መምርሒ ፕሮጀክት ፍሎረንስ ኣንብብ። ገለ ዓይነት ገበናዊ ፍርዲ ምስ ዝህልወካ ንዕቕባ፡ ምክልካል 
ምእላይን “CAT” ክትሓትት ዘይከኣል ክገብሮ ተኽእሎትት ኣሎ። ስለዚ ቅድሚ ብዛዕባ ሕሉፍ ገበንካ 

ምእማን ጥንቁቕ ምኻን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይገብሮ። 
 

ለ. ብቕዓት ንምሕታት “ዑቕባ”፡ “ምኽልካል ምእላይን”፡ ከምኡ’ውን “CATን” 

(Eligibility for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 

 

እታ ዳኛ እንተወሓደ ገለ ካብቶም መቕጻዕትታትካ ቅኑዓት ኢዮም ኢላ እኳ እንተወሰነት ናብ ሃገርካ 
ንክትምለስ ዘፍርሓካ ወይ ዘስግኣካ ነገር እንተልዩ ክትሓተካ ኢያ። ናብ ዓድኻ ንኽትምለስ ዘፍርሓካ ወይ 
ዘስግኣካ ምኻኑ ምንጋራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። እንተዘይኮይኑ፡ ዕድል ናይ “ዕቕባ”፡ “ምኽልካል ምእላይ” 

ወይ “CAT” ምሕታትካ ክትስእኖ ወይ ከተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ።  

 

እታ ዳኛ እቲ መምዘንታት መመልከቲ “ንዑቕባ”፡ “ምኽልካል ምእላይን” “ውዕል ወይ ስምምዕ ኣንጻር 

ስቕይ” ወይ ብሓጺር “ውኣስ”፡ ወይውን “CAT.” ከምተማልእ ንምርግጋጽ ክትሓተካ ኢያ። 

እታናይስደተኛታትጠበቓወይ IJ ጸኒሓ ከተመልክተሉ ዝጠቅመካ ቅዳሕ ናይቲ I-589 form ክትህበካ 

ኢያ። ከምቲ ንምምልካት “ዕቕባ”፡ “ንምእላይ ምኽልካልን”፡ “ውዕል ወይ ስምምዕ ኣንጻር ስቃይን፡ 

“ውኣስ” “CAT” ተመሳሳሊ ክትጥቀም ኢኻ። 

 

እታ ዳኛ ንምሕታት “ዑቕባ”፡ “ምኽልካል ንምእላይን”፡ “ውኣስ” ን ብቑዕ ኢኻ ስለዝበለትካ ጥራይ ኣብ 

ጉዳይካ ተዓዊትካ ማለት ኣይኮነን። እዚ ማለት እታ ዳኛ፡ነቲ መሰረታዊ ረቋሕታት ከምዘማላእካን፡ እዚ ድማ 
ንድሕሪት እንተተመሊስካ፡ጉድኣት ከጋጥመካ ከምዝኽእል ንከተርእያ እኹል መረጋገጺ ክህልወካ ዕድል 
ክህበካ ይኽእል ኢዩ ኢላ ስለዝሕሰበት ኢዩ።  
 

ሐ. ምምላእን ምምላስን ምልክታ (Filling out and turning in the application) 

 

ቅድሚ ኣብ መወዳእታ ምስማዕካ፡ ንሓንቲ መወዳእታ “ማስተር ካላንደር” 

ንምስማዕ ምዕጻው ናይ “ዑቕባ”፡ “ንምእላይ ምኽልካልን”፡ “ውዕል ወይ 

ስምምዕ ኣንጻር ስቃይን፡ “ውኣስ” “CAT” ምልክታኻ ናብቲ ቤት ፍርዲ 

ክትመጽእ ኢኻ። ኣብዚ ነቲ ምልክታ ብግቡእ ከም ዝመላእካዮን ነቲ ዳኛ 
ክቅበለካን፡ናይ መወዳእታ ትሰምዓሉ ዕለት ከማዓራርየልካን፡ ኩሉ 
መረጋገጺታትካ ከተቕርብን ኣገዳሲ ኢዩ። ምልክታኻ ንምምላእ ብጸሓፊት 
መኪና ክትጽሕፎ ወይ ፒሮ ክትጥቀም ይከኣል። ርሳስ ከይትጥቀም! 
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ኣብ መወዳእታ ናይ’ዚ ጥቕላል ብከመይ ምልክታኻ ክትመልኦ ከምትኽእል ዝያድዳ ዝርዝራዊ ዝኾነ ክፋል 

ኣሎካ። ብዛዕባ ገለ ክፋላት ምልክታኻ ሕቶታት ምስ ዝህልውካ ኣብኡ ተመልከት ወይ ተወከስ። ነቲ 
ምልክታ መሊእካ ምስወዳእካዮ፡ብሰለስተ ተወሰኽቲ ቕዳሓት ኣባዚሕካ ናብ ቤትፍርዲ ምሳኻ ተማልኣዮ። 
እቲ መቦቆላውን ሓደ ቅዳሕን ናብቲ ዳኛ ክኸይድ ኢዩ። ሓደ ቅዳሕ ናብቲ መንግስታዊ ጠብቓ ምስከደ ከኣ 
ንዓኻ ሓደ ቅዳሕ ክተርፈካ ኢዩ። እዚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ፡ ከይትርስዕ! 

 

ሓንሳብ ምልክታኻ ምስ ኣቕረብካ፡እቲ ዳኛ ንናይ መወዳእታ ምስማዕ መዓልቲ ክበካ ወይ ክፈልየልካ ኢዩ። 
ኣብዚ ምስማዕ’ዚ፡ ብዘይ ገለ ጉጅለ ዕጉታት ክትመጽእ ኢኻ። እቲ ምስማዕ ድማ ሒደት ሰዓታት ክወስድ 

ኢዩ። እዚ ምስማዕ’ዚ ነቲ ጉዳይካ ናብ ዳኛ ተቕርበሉ ዕድል ዝህብ ኢዩ። 

 

 

3. ጉዳይካ ንምሕታት “ዑቕባ”፡ “ንምኽልኻል ምእላይ”፡ ን “ውኣስ” ከምዝጥዕም ጌርካ 

ኣማዓራርዮ። 
(Building Your Case for “Asylum,” “Withholding of Removal,” 

and “CAT.”) 
 

ጉዳይካ ንምሕታት “ዑቕባ”፡ “ንምኽልኻል ምእላይ”፡ን “ውኣስ” 

ከምዝጥዕም ጌርካ ከተማዓራርዮ ከለኻ ካብ ገዛ ምስራሕ ንላዕሊ ኢዩ። 
እዚ ንምግባር ቅኑዕ መሳርሕታት፡ጽቡቕ ውጥንን ሓያል መሰረትን 
ከድልየካ ኢዩ። እዚ ክፋል’ዚ ኩሎም መሳርሕታትካን ኣቕሑካን 

ኣወሃሂድካ ምስራሕ ክትጅምር ክሕግዘካ ኢዩ። 

 

 

ኣብ ውሽጢ መሳርሒ ሳጹነይ እንታይ ኣሎ? (What’s in My Toolbox?) 
 

ናትካ ኣዋጅ ወይ “ኣዋጅካ” (Your “Declaration”) 

 

ብዛዕባ ኣዋጅካ ምዝራብ ንጀምር። ኣዋጅ ዝብሃል፡ ነቲ ዳኛ ስለምንታይ ናብ ሃገርካ ንምምላስ የፍርሓካ ወይ 
የስግኣካ ካብ ጽሑፍ ዝንገር ታሪኽካ ኢዩ። ኣዋጅ ጽሑፍ ኩሉ ታሪኽካን ናብ ሃገርካ እንተተመሊስካን፡ 
ስለምንታይ ንምምላስ ትፈርህን ከተዘንቱ ይሕግዘካ። ኣብ ቤት ፍርዲ እቲ ዳኛ ብዙሕ ሕቶታት ክሓተካ 
ይኽእል ወይ ኩሉ ነገር ንክትገልጽ ከምዘየድልየካ’ውን ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል ኢዩ። እቲ ኣዋጅ ከየቋረጽካ 

ኩሉ ነገር እትነግረሉ ዕድልካ ኢዩ።  
 

 እቲ ኣዋጅ ከየቋረጽካ ኩሉ ነገር እትነግረሉ ዕድልካ ኢዩ? ነቲ ኣዋጅ 

ካብ ኢድካ ኣብ ወረቐት ከተስፍሮ ወይ ብመኪና ክትጽሕፎ ወይ ከኣ 
ክትቀድሖ ትኽእል። ንጉዳይ ካብ ዝምልከት ኣገድሲ ዝኾነ ኩሉ 
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ሓበሬታ ክትሕዝ ክነውሓካ ይኽእል ይከውን። ነጻ ጻዕዳ ወረቕት እንተተጠቂምካ፡ ስምካ፡ቁጽሪ፡ 
ዕለትን ፌርማካን ኣብ ነብስወከፍ ገጽ ኣስፍረሉ። ብተወሳኺ ኣብ ላዕሊ ኣዋጅ ዝብል ቃል ጻሓፍ። 
ኣብ መወዳእታ ናይቲ I-589 ምልክታኻ ድማ ከተጠቃልሎ ወይ ክትጽምብሮ ይግባኣካ። 

 

 ኣብ ውሽጢ ኣዋጅካ እንታይ ክህሉ ኣለዎ። 
 

 ሓቂ ኢዩ ትብሎ። ኣብቲ ኣዋጅካ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ከተቀምጦ ወይ ከተስፍሮ ዘለካ እቲ 
ሓቂ ኢዩ። ኣብቲ ኣዋጅ እንተድኣ ሓሲኻ፡ እቲ ዳኛ ክረኽቦ ስለዝኽእል ንምልክታኻ ክነጽጎ 
ኢዩ። ነቲ ዝርዝር ክትዝክሮ እንተዘይኪኢልካ፡ ከምዝበለጸ ክዝክሮ ዝኽእል፡ወይ ኣብዚ ከባቢ 
ተፈጺሙ ዝብሉ ሓረጋት ተጠቀም። 

 

 ኣብ ጉዳይካ ከዕውቱኻ ዝኽእሉ ምኽንያታት፡ ን “ዑቕባ” ምሕታት፡ “ምእባይ ን ምእላይን”፡ 

“ውኣስ”። ስራሕካ ነታ ዳኛ ስለምንታይ ናብ መበቆል ሃገርካ ንምምላስ የፍርሓካ፡ ስለምንታይከ 

ምልክታኻ ዕዉት ክኸውን ክትውስነልካ ይግብኣ፡ ከምትርድኣካ ምግባር ኢዩ። ኣዋጅካ ምጽሓፍ 
ቅድሚ ምጅማርካ ንነብስወከፍ ጉዳይ ቀንዲ ረቋሕቲ ምኽንያታት ክኾኑ ዝኽእሉ ምሕሳብ 
የድልየካ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጥማር ኩሉ ግዜ ኣብቲ መዕየዪ ወረቀት ብዛዕባ “ኣዋጅካ 

ምሕሳብ” ዝብል ሓሳባትካ ንምምውሃድ ዘክር። 

 

 እንተተኻኢሉ ስፍሕ ዝበለ ዝርዝር ምቕራብ። እታ ዳኛ ንስኻ ብዛዕባ እቲ ዘፍርሓካ ነገራት ኣብ 
ርእሰኻ ክፍጸም ከምዝኽእል ከተረድእ የድልየካ። ገለጽቲ ዝኾኑ ቃላት ክትጥቀም ፈትን። እታ 
ዳኛ ብዛዕባኻ ገለነገር እትፈልጦ የብላን፡ናብ ሃገርካ’ውን በጺሓ ኣይትፈልጥን። ኣብ ሂወትካ 

ዘጋጠመካ ኣገዳሲ ፍጻሜ ክትገልጽ ከለኻ፡ ንኣብነት፡ ዝተፈራራህካሉ፡ ዝተኣሰርካሉ፡ዝተሳቐኻሉ 
ወይ ዝተጎዳእካሉ ግዜ እንተሎ፡ ወይ ከኣ ሓደ ሰብ ከምትፈርሕ እንተጌሩካ፡ነታ ዳኛ ነዚ ኩሉ 
ስምዒትካ፡ ዝረኤካዮን ዝሰማዕካዮን ልክዕ ከማኻ ኮይኑ ከምዝስምዓ ከተእምና ኣለካ። 

 

ኣብ መወዳእታ ናይዚ መምርሒ፡ኣዋጅካ ከተዳሉ ዝሕግዘካ ሓጺር መለማመዲ ሕቶታት ዝሓዘ ጽሑፍ 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዝከኣለካ ፈትኖ እሞ ጸኒሕካ ነቲ ኣዋጅካ ክትጽሕፎ ፈትን።  
 

 

 ደጋፊ ወይ ሓጋዚ መረዳእታ 
 

ኣብ ኣዋጅካ እተቕርቦ ምልክታ እትብሎ ዘለኻ ሓቂ ምኻኑ ንምእማን ነቲ ዳኛ ካልእ መረጋገጺታት ምእካብን 
ምርኣይን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ነብስወከፍ ዑቕባ ዝሓትት ሰብ 
ዝተፈለየ ጉዳይ ኣለዎ፡ ስለዚ እቲ ንስኻ እትደልዮ መረዳእታ ኣብ ናይ 
ገዛእ ርእስኻ ጉዳይ ዝምርኮስ ኢዩ።  
 

እሱር እንተኔርካ እሞ ሰነዳትካ ኣብ ካልእ ሃገር እንተሎ፡መረጋገጺ 
ሓበሬታ ምእካብ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከምዝኾነ ንፈልጥ ኢና። 
ነቶም ተኣምኖ ዓርክኻ ወይ ኣባል ስድራኻ እቲ ሰነዳት ክረኽቡልካ 
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ሕተቶም። እቲ ሰብ ቅዳሕ ናይቲ መረጋገጺ ክልእከልካ ነቲ መበቆላዊ ድማ ምስኡ ከጽንሖ ሕተቶ።  
 

“ዕቕባ” ንምሕታት “ምእባይ ንምእላይ” ን “ውኣስ” (CAT) ከተመልክት ወሲንካ እንተኾንካ 

መረጋገጺታትካ ከተታኣካኽብ ኣቀዲምካ ክትሓስበሉን ክትውጥኖን ኣገዳሲ ኢዩ። በዚ መንገዲ ወይ ኣገባብ 
እቶም ዘድልዩኻ ሰነዳት ክትእክብ እኹል ግዜ ክህልወካ ኢዩ። 
 

ኣብ ታሕቲ ገለ ኣብነታት ናይቶም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሰነዳት ኣሎ። እቲ እተታኣኻኽቦ ዓይነት መረጋገጺ 
ኣብቲ ውልቃዊ ጉዳይካ ከምዝሙርኮ ስዘክር።  
 

 ጥርዓናት ፖሊስ (ብዛዕባ ሓደ ሓደጋዊ ፍጻሜ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ኣቅሪካ እንተኔርካ) 

 ሕክምናዊ መዛግብቲ (ቆሲልካ፡ ኣብ ሆስፒታል ወይ ክንክን ጥዕና ተሓኪምካ እንተኔርካ) 

 ናይ ዕለተ ልደት ወይ ናይ ሞት ምስክር ወርቀት (ሓደ ሰብ ካብ ስድራኻ በቶም ዘፍርሑኻ ሰባት 

እንተተቀቲሉ) 

 ደብዳቤታት ካብቶም ንስኻ ናብ ሃገርካ እንተተመሊስካ ስለምንታይ የፍርሃካ ኣሎን፡ ጠለብካ 
ክድግፉኻ ዝኽእልሉ ሰባት ምትእኽካብ። ሓደ ካብ ኣባላት ስድራኻ ከከላብቱኻ ወይ ክሃርሙኻ 
ዝረኣየ ኣሎዶ? ከምኡ እንተኾይኑ ካብቲ ሰብ ዝስደድ ደብዳቤ ነቲ ጠለብካ ከተረጋግጽ ክሕግዘካ 

ኢዩ። 
 ታርኽካ ሓቅነት ከምዘለዎ ከረጋግጹልካ ዝኽእሉ ኣሳእል (ንኣብነት፡ወይ መስቶም ዝተቀትሉ ሰባት 

ዝትሳኣልካዮ እንተሎ፡ወይ ኣብ ሓደ ምስ ከውድቑኻ ዝኽእሉ ጉጅለታት ወይ ንጥፈታት 
ዝተሰኣልካዮ)። ኣብቲ ስእሊ በዓል መን ኣለዉ ኣረጋጊጽካ ከተለሊን ክትፈልጥን ምኽኣል 

ከምዝሕግዘካ ዘክር።  

 ናይ ጋዜጣ ኣርእስታት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናብ ሃገርካ እንተተመሊስካ ከስግኣካ ከምዝኽእል 
ዘረጋግጹ፡ወይ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ትፈልጦም ሰባት ዘጋጠመ ኩነታት ክሕብሩ ዝኽእሉ። 

 ጸብጻባት ካብ ሃገራዊን ኣህጉራውን ማሕበራት ሰብኣዊ መሰላት (ከም ሁማን ራይትስ ዎች ወይ 

ኣሜስቲ ኢንተርናሽናል ዝመሰሉ) 

 

ኩሉ እተቅርቦ ሰነዳት ተማሊኡ ብቋንቋ እንግሊዝ ምቅራብ ከምዘድልየካ ዘክር። ብካልኦት ቋንቋታት 
ዝተጻሕፉ ሰነዳት እንተተቀቢልካ ምትርጓሙ ከድልየካ ኢዩ። ነቲ ትርጉም ምስቲ መበቆላዊ ደብዳቤ 
ኣቀምጦ። ዝተፈረመ ቅዳሕ ምስቲ “ናይ ትርጉም ወረቀት” ኣብ መወዳእታ ማለት ኢዩ ኣተሓሕዞ።እዚ ከአ 

መወዳታ ናይቲ መጥቃለሊ ናይቲ እተቅርቦ ጽሑፍ ማለት ኢዩ።  
 

ኩሉ መረጋገጺታትካ ብሓንሳብ ምስኣከብካዮ፡ፌርማን ዕለትን ምስዝሰፈሮ “ኣገልግሎት ምስክር ወረቐት” 

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጥቅላል ክሳብ መወዳእታ ገጽ ዘሎ መረጋገጺኻ ኣተሓሒዝካ ኣቕርብ። ብድሕሪ’ዚ 

ክልተ ቅዳሓት ናይ’ቲ ኩሉ መረጋገጺ ግበር።  

 

ልክዕ ከምቲ ናይ ምልክታ ወረቀት፡እቲ መበቆላዊ ናብቲ ዳኛ፡እቲ ሓደ ቅዳሕ 
ናብቲ መንግስታዊ ጠበቓ ምስተላእከ ሓደ ቅዳሕ ከኣ ምሳኻ። ሰንዳትካ ናብቲ 
ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታ ዕለት ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምእካሉ ክትሰዶ 
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እንተደሊኻ፡ስምካን ቁጽርኻን ኣብ ላዕሊ ዝሰፈሮ መሸፈኒ ወረቀት ግበረሉ። ብድሕሪ’ዚ ብሙልኡ ነቲ 

ጥቅላል ኣብ ሰታሪት ደብዳቤ ኣእትዎ። እቲ ሓደ ናብ ዳኛ ስደተኛታት እቲ ካልኣይ ድማ ናብ “ICE 

Litigation” ክብል ኣለዎ። ንምርግጋጽ ሰራሕተኛታት ቤት ማእሰርቲ ከምዝሰደድዎን ወይ ኣብ ሳጹን 

መልእኽቲ ናይቲ ማእከል ከም ዘእተውዎ ናብቲ ቤት ፍርድን ICE ንምልኣኩ ንምስዳዱን ሕተት። 

 

4. ምስክርነትካ ምድላው ወይ ምቕራብ (Preparing Your Testimony) 
 

ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕታኻ፡ ናብ መበቆል ሃገርካ ንከይትምለስ 
ዘስግኣካ ከምዝኾነን፡ ምኽንያት ኣብ ሕቡራት መንግስታት 
ክትጸንሕ ምድላይካን ነቲዳኛ ንኽትነግር ዕድል ክህበካ ኢዩ። 
ምስክርነትካ ወይ መግለጺኻ ቅድሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ ናይ 
መወዳእታ ስምዕታኻ ምቅራብካ ክትለማመዶ ኣገዳሲ ኢዩ። 
ምስክርነትካ ክትለማመዶ ከለካ ነዞም ዝስዕቡ ምክርታት 
ኣብሓንጎልካ ግበሮም። 
 

 ግርም ጌርካ ተዳሎ። ስለምንታይ ናብ መበቆል ሃገርካ 
ምምላስ የስጋኣካ ኣሎ ፍሉይ ምክንያታት ብመስርዕ 
ጻሓፎም። ከምዚ ዝመሰሉ ነገራት ኣይትበል 

“ከምዝመስለኒ ሓደ ሰብ ክጎድኣኒ ይኽእል” ወይ “ክምለስ ኣይደልን ዑየ” ኢልካ ብንጹር ኣቀምጦ። 

ነታ ዳኛ ብዛዕዑ ኣቀዲሙ ዝጎድኣካ ነገር ብኣብነት ጠቂስካ ከምዘሳቀየካን ነቲ ዘስግኣካ ወይ 
ዘፍርሓካ ኩነታት ኣቅርበዑ። ብዝከኣለካ ኣዕሪካ ንገራ። ንኣጋይሽ ዝኾኑ ሰባት ብዛዕባ ውልቃዊ 
ጉዳይካ ወይ ተሞክሮታትካ ክትዛረብ ሓድሓደ ግዜ ኣጸጋኣሚ ኢዩ። ይኹንእምበርዑ እታ ዳኛ 
ብዛዕባ ጉዳይካ ብዝተካእለ መጠን ኣጸቢቓ ክትፈልጥ፡ ዋላ’ውን ዘፍርሕ፡ዘሰክፍዑ ወይ ዘቆንዙዑ 

ይኹን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።  
 

 ካብ ልብኻ ተዛረብ።  ዳያኑ ኩሉ መዓልቲ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት 
ይርእዩ።  ምስክርነትካ ንጉዳይካ ብቅንዕና ብምዝራብን ምንጋርን 
ኣደልድሎ። ኣብ ሃገርካ እንታይ ኢዩ እቲ ዘስግኣካ ወይ ዘፍርሓካ 
ኩነታት ብኣብነታት ከተቕርቦ ሕሰብ። ነቶም ኣብነታት ንምንጋር ወይ 
ንምዝራብ ንዓርክኻ ወይ ኣባል ስድራቤትካ ብምንጋር ተለማመዶም፡
ኣብ ቅንጣብ ወረቐት እንተጺሒፍካዮም ወይ እንተኣስፊርካዮም 

ክትርስዖም ኣይትኽእልን። ኣብ ቤት ፍርዲ ስምዒትካ ገንፊሉካ እንተሓሪቕካ_____እዚ ንኩሉ ሰብ 

ዘጋጥም ስለዝኾነ ከጨንቀካ የብሉን። ዕረፍቲ ክትወስድ ምስእትደሊ፡ ነቲ ዳኛ ንገሮ ወይ ሓብሮ። 
 

 ቅንዕና ይሃልኻ ወይቅኑዕ ኩን። ስራሕካ ነታ ዳኛ ብዛዕባ ኩነታት መነባብሮ ሂወትካ ምንጋርን 
ምርዳእን ኢዩ። ኣቀዲሙ ገበናዊ ክሲ እንተኔሩካ እሞ እታ ዳኛ ብዛዕብኡ ከተረድእ እንተሓተተትካ፡
ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመካ ጉዳይ ንገራ። ሓሶት ምዝራብ ንነገራት ዑጋድዶም ኢዩ፡እታ ዳኛን እቲ 
መንግስታዊ ጠበቓን እንተሓሲኻ ዝፈልጡኻ ኣገባታት ኣለዎም። ናብ ናይ መኣረምታ ወይ ተሃድሶ 
ክፍልታት እንተኼድካ ከም  NA ወይ AA ዝመሰሉ፡ ነታ ዳኛ ብዛዕብኡ ከምዝተዛረብካያ 
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ኣረጋግጽ። ነታ ዳኛ ብተወሳኺ ንዝኾነ ገበናዊ ጸገማት ከምዑይዑዑርካ ንመጻኢ ዑዑተወግዶዑ 
ንገራ።  

 

 ቤት ፍርዲ ንምስክርነት ኣባላት ስድራቤካ ወይ ካልኦት መሰዑዑር ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ካብ 
ኣባላት ስድራቤትካ ናብ ሃገርካ እንተተመሊስካ ማህሰይቲ ከጋጥመካ ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ሰብ 
እንተረኺብካ ወይ ካልእ ንጉዳይካ ዝድግፍ ምስክር እንተረዑብካ ነቲ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ 

ምስክርክ ዑዑነካ ክትሓትት ይከኣለካ ኢዩ። ነታ ዳኛ ናብ መበቆል ሃገርካ 
እንተተመሊስካ ክትጉዳእ ከምትኽእል ሓሳብ ከምዘለዑ ከተረድኣልካ 
ከምትኽእል ከተረጋግጽ ኣለካ። ልክዕ ከምቲ ናይ ገዛ እርእስኻ ምስክርነት፡ እቶም 
መሰኻኽር ነታ ዳኛ ብከመይን ስለምንታይን ናብ መበቆል ሃገርካ እንተተመሊስካ 
ክትጉዳእ ትኽእል ንጹር ወይ ፍሉይ ዝኾነ ኣብነታት ብምቕራብ ክምስክሩልካ 
ይኽእሉ ከተረጋግጽ ኣለካ።  

 

 ሕቶታት ናይታ ዳኛ ምምላስ። እታ ዳኛ ገለ ፍሉያዑ ሕቶታት ከተቅርበልካ ትደሊ ትኸውን። 
ንሕቶታት ናይታ ዳኛ ስምዓዮ እሞ ብዝከኣለካ መጠን ዝበለጸ መልሲ ክትህብ ፈትን። እታ ዳኛ 
ክትዛርብ ከዑ ከተኽብራ ከምዝግብኣካ ዘክር። ነታ ዳኛ ከም “ናይ ክብሪ ምልክት” “ ክብርቲ” ወይ 

“ክቡር” ብምባል ክትቀርብ ይግባኣካ። 

 

5. ምምዛን መረድኢ ወይ መረጋገጺ ውሳኔ ናይታ ዳኛ 

(Weighing the Evidence: The Judge’s Decision) 

 

ዑዑ ገለ ጉዳያት፡ እታ ዳኛ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ኣብ መወዳእታ 
ናይቲ ምስማዕካ ወይ ምርዳእካ ክትህብ ትኽእል ኢያ። ንጉዳይካ 
ስለምንታይ ክትቕበሎ ወይ ክትነጽጎ ከምዝኾነት ክትነግረካ ኢያ። እታ 
ዳኛ ነቲ ጉዳይካ እንተነጺጋቶ እሞ፡ንስኻ ነቲ ዝተዋህበ ውዑኔ ይግባይ 
ክትሓተሉ እንተደሊኻ፡ነታ ዳኛ ይግባይ ክትሓትት ከምዝኾንካ ምንጋር 
ከድልየካ እዩ። ንሳ ድማ ገለ ዝስራሕ ወይ ዝምላእ ናይ ወረቀት ስራሕ 
ተመሊኡ ናብ ክፍሊ ይግባይ ቦርድ ስደተኛታት ኣብ ውሽቲ 30 

መዓልታት ዝልኣኽ ናይ ይግባይ ወረቐትካ ንምምላእ፡ነቲ ምምርሒ ናይ ፍሎረንስ ፕሮጀክት ኣብ ጉዳይ 
ይግባይ ምንጽጻር ወይ ምርኣይ የድየካ። 
 

ኣብ ብዙሓት ናይ “ዑቕባ” ሕቶታት ወይ “ምዑዑዑዑ ንምእላይ”ን “ውኣስ” ጉዳያትዑ እዑ ዳኛ ድሕሪ 

ናይ መወዳእታ ምስማዕ ናይ ጽሑፍ ውሳኔ እቲ ጉዳይ ከምኡ እንተኾይኑ፡ ነቲ ውሳኔ ብማእከል ናይቲ 
ማእሰርቲ ወይ ማሕቡስ ኣድራሻ ኣቢልካ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ድሕሪ ምስማዕካ ክትዑዑኾ ይከኣል። እቲ 
ውሳኔ ስለምንታይ እታ ዳኛ ንጉዳይካ ዑቕበሎ ወይ ዑነጽጎ ዝርዝር ምኽንያት ዝገልጽ ኢዩ።  
 

6. ናይ መወዳእታ ሓሳባት (Final Thoughts) 
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“ዑቕባ”  ወይ “ምዑዑዑዑ ንምእላይ” ን “ውኣስ” ወይ “CAT”  ጉዳያት ዝተሓላለኩ ኢዮም። ነታ ዳኛ 

ብዛዕባ ጉዳይካ ከተቕርበላ መንፈስካ ስምዒታዊ ናይ ምኻን ወይ ናይ ምፍራሕ ምልክት ክርኣየካ ንቡር ኢዩ፡ 
ብፍላይ ብዛዕባ ኣቀዲሙ ዘጋጠመካ ወይ ከጋጥመካ ዝኽእል ዘስካሕክሕ ወይ ዘፍርሕ ነገራት ክትዛረባ 
ከለኻ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘራረብናሉ፡ኣብ ጉዳይካ ክሕግዘካ ዝኽእል መረጋገጺታት ኣቀዲምካ 
ምትእክኻብ ጀምር። ኣብ ዓዲ ዝርከቡ ስድራቢትካን ኣዕሩኽካን መረጋገጺታት ኣብ ምትእኽካብ 
ክተሓጋገዙኻ ሕተቶም። ንሓደ ጉዳይ ሕጋዊ ኣድለይቲ ወይ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ተጠንቂቕካ ሕሰብ። 
ምስክርነትካ ተለማሚድካ እታ ዳኛ ክትሓስበሉ ብዝከኣለካ እኹል ዝኾነ መረዳእታታት ኣቅርበላ። ኣብ 
ጉዳይካ ጽቡቕ ዝኮነ ዕድል ከጋጥመካ ንምነየልካ! 
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መዑላእታ ወይ ጥብቆ 1. ምምላእ ምልክታኻ 

(Appendix 1. Filling Out Your Application) 
 

ምልክታታት ናይ I-589 ክትመልእ ከለኻ ገለ ከተቕልበሎም ዝግባኣዑ ሕቶታት ኣለዉ። 

 

I-589 

 

ክፍሊ ሀ (Part A) 

 

ኣድራሻኻ ዝለኣከሉ ቦታ ኣብ ሕቡራት መንግስታ  
(Mailing address in the United States) 

 ኣብዚ እዋን ተኣሲርካ እንተደኣ ሃሊኻ፡ መራኸቢ ኣድራሻኻ፡ ዑቲ ማእከል 
ዑዑዑ ማሰርቲ ወይ ማሕቡስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።  

 

እዋናዊ መንነት (Present nationality) 

 መንነትካን፡ ፍቃድ መምበሪካን ኩሉ ግዜ ሓደ ኢዩ፡ እንተኾነ እዚ ነዓኻ 
ቅዑዕ ኣይኮነን ኢልክ ትሓስብ እንተኾንካ፡ነዚ ኣብቲ ምልክታኻ ንጹር ክትገብሮ ወይ ብንጹር 
ከተስፍሮ ኣሎካ።  

 

ዜግነት ኣብ እዋን ዕለተ ልደት (Nationality and citizenship at birth) 

 ናብ ሓንቲ ሃገር እንተግዒዝካ እሞ ቀዋሚ ዜግነት እንተተቀቢልዑ፡ ዑዑ 

ዑዑዑ ዑዑዑዑ ዑዑዑዑዑ ዑዑዑዑ ዑዑዑ ዑዑ ዑዑዑ ዑዑ ዑዑዑዑዑዑ 
ዑዑዑዑ ክፈዑዑ ይኽእል።  

 

ዓሌታዊ ወይ ብሄራዊ ጉጅለኻ (Your Ethnic or Tribal Group) 

 ኣብ መበቆል ሃገርካ ከለኻ ንሓደ ውሱን ባህላዊ ጉጅለ ትውክል ዶ ኔርካ? 

ንኣብነት፡ ካብኢራን ዝመጽኡ ህዝቢ ኣሶራውያን ወይ ካብ ጓቴማዑ ዝመጽኡ ኵቸ ክኾኑ 
ይኽእሉ።  

 

ሃይማኖትካ (Your religion) 

 ኣብ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ትዋሳእ ዶ? ከምኡእንተኮይኑ፡ኣብቲ 

ሃይማኖታዊ መንነትካ ዝሓትት ሳጹን ኣመልክት። እዚ ሕቶ’ዚ ብዛዕባ ቀንዲ ሃይማኖትካ (ከም 

ኣዑዑድ፡ ክርስትያን፡ ቡድሃ፡ እስላም፡ ወዘተ…) ንብተወሳኺ ዝኾነ ዝተፈልየ ኣካል ናይቲ 

ዑትውከሎ ሃይማኖት (ከም ኦርቶዶስ ወይ ተዑህዶ ኮፕቲ ክክርስትያን) ክሓተካ ይኽእል ኢዩ።  
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ናይ ምእላይ ወይ ምግዕዓዝ ጸብጻባት ወይ ሕጋዊስ ጉምቲ (Removal Proceedings) 

 ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ምስጓግ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣለኻ፡ ብሕጋዊ ናይ ምእላይ 
ስጉምቲ ከኣ ይፍለዑ ኢዩ። ነቲ እወ ዝብል ሳጹን ርኣ። ኣቀዲምካ ኣብ ናይ ሕጋዊ ምስጓግ 
ስጉምቲ እንተኔርካ፡ ንዕኡ’ውን ኣመልክቶ።  

 

ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመካ ምስጓግ ካብ ሃገርካን ምእታው ናብ ሕ.መ. ዑ 

(Your most recent departure from your country and entry into the U.S) 

 እንተድኣ ብዘይፍቃድ ወይ ብዘይሕጊ፡“ምቁጽጻር ኣልቦ”ን ኣቲኻ “N/A” 

ዝብል ኣምብረሉዑ እዚ ከኣ ነቲ ናይ “I-94 ቁጽሪ” ዝሓትት ኢዩ። ኩሉ ካልእ ግዜ ናብ ሕ.መ.  

ዝኣተኻሉ እዋን ምዝርዛር ከድልየካ ኢዩ፡ንኣብነት ከም ናብ ካልኦት ሃገራት ጉዕዞ ዝፈጸምካሉ 

ማለት ኢዩ። ብትኽክል ወይ ብርግጽ ነቲ ዕለት ዘይትዝክሮ እንተዑንካ፡ነታ ዳኛ ርጉጽ 
ከምዘይኮንካ ንምፍላጥ “ብግምት” ዝብል ሓረግ ኣስፍረሉ።  

 

ኣየናይ ቋንቋ ዝያዳ ትመልኽ (Which language you speak best) 

 ብዙሓት ቋንቋታት ትዛረብ እንተኾንካ፡ካብዚኣም ኣየናይ ኢኻ ዝያዳ 
እትመልኽ ኣመልክቶ ወይ ኣስፍሮ። ኣብ ቋንቋኻ ፍልይ ዝበለ ላሃጃ ትዛረብ እንተኾንካ ነዚ’ውን 

ኣመልክቶ። ቋንቋ እንግሊዝ 100% ክትዛረብ እምነት እንተለካ ነታ ዳኛ እንግዑዑ ኢልካ 

ተዛረዑ ወይንገዑ።  
 

ናይ ወለድኻ ስፍራ (Parents’ location) 

 ሓደ ወይ ክልቲኦም ካብ ወለድኻ ዑወቲ እንተኾይኖም፡ምምልካቶም 
ከድልየካ ኢዩ። ኣብቲ ክፋል “ስፍራ” ዑዋቲ ወይ ዑዋቲት ኢልካ ጽሓፍ።  

 

ክፍሊ ለ (Part B) 

 

ኣስማት በዓልቲ ቤትን ዑዑዑን (Spouse and children’s names) 

 ነዚ ክፋል’ዚ በዓል ሓዳር ዑይ ድማ ኣቦ ቆልዑ እንተኾንካ ጥራይ ምልኣዮ። 

ኣብቲ ፎርም ኩሉ ኣስማት ደቅኻ እተስፍረሉ እኹል ቦታእንተዘየለ፡ ኣብቲ ኣብ ድሕሪት ዘሎ 
ናይቲ ምልክታ “ተወሳኺ ፎርም ሀ” ወይ ኣብ ጻዕዳ ወረቀት ስምካ፡ ቁጽዑን ፌርማኻን 

ኣስፊርካ ክትጥቀም ይከኣል። 
 

 በዓልቲ ቤትካ ወይ ደዑኻ ድሮ ሕጋዊ መዓርግ ስለዘለዎም ኣብቲ ምልክታ 
ዘይኣትዉ እንተኾኑ፡ (እዚማለት፡ ንሳቶም ዜጋታት ሕ.መ.  ወይ ዜግዑት ወይ ሕጋዊ ቀዋሚ 

መምበሪ) ዘለዎም ማለት ኢዩ፡ ስለዚ “ካልኦት ምኽንያትት” ኢልካ ድሕሪ ምምልካት ኣብቲ 

ሳጹን ግለጾ።  
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ክፋል ሐ (Part C) 

እዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ምልክታኻ ኢዩ። ነዚ ክፋል’ዚ ቅድሚ ምምላእካ፡ ኣብቲ “ይግባኣኒ ዑዩ 

እትብሎ ምሕሳብ የድልየካ” ዝብል ጥቅላል መግለጺ ተመልኪቶም ዘለዉ ሕቶታት መልሲ ክኾኑ ዝኽእሉ 

ጽሑፋት ምርዑይ ከድልየካ ዑዩ። ብተወሳኺ፡ታሪኽካ ብፍሉይ ከም ኣዋጅ ኣምሲልካ ምጽሓፍ ከድልየካ 
ኢዩ። 
 

ፍሉይ ኣዋጅ እንተጽሒፍካ፡ብሕጽር ዝበለ መጠቃለሊ ሓሳብ ነቲ ሕቶታት ኣብ “ክፍሊ ሐ” መልሶ 

“ብጃኻ/ኺ ነዚ ኣዋጅ ረኣይዎ” ኢልካ ድማ ጽሓፈሉ። ስለዚ እታ ዳኛ ኩሉ እቲ ታሪኽካ ኣብቲ ኣዋዑ 

ከምዘሎ ክትፈልጥ ትኽእል። 
 

ፍርሓት ናይ ምምላስ (Fear of Return) 

 ስለምንታይ ናብ ሃገርካ ንክትምለስ የፍርሃካ ወይ የስግኣካ ተዛረብ። 
ብምኽንያት ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ፡ ብሄርካ፡ፖለቲካዊ ኣራኣእያኻ ወይ ዑሕበራዊ ጉጅለኻ 
ትፈርሕ ወይ ትሰግእ እንተኾንካ፡ ከምትዛረበሉ ዘክር።  

 

ማእሰርቲ ኣብ መበቆል ሃገርካን ኣብ ሕቡራት መንግስታትን 
(Arrests in your home country and the US) 

 ክልቲኦም ፍሉያት ጸገማት ዑዑዑዑ ኣብ መበቆል ሃገርካ (ብሕማቕ 

ኣተኣላልያ፡ ብግፍዒ ተዑዑኻ እንተኾንካን ኣብ ሕ.መ.  ታሪኽ ገበን እንተለካን ንክልቲኦም 

ከተማልኦም ይግብኣካ ኢዩ።  
 

ፍርሓትካ ንምምላስ (Your fear of return) 

 ናብ መበቆል ሃገርካ እንተተመሊስካ ከጋጥመካ ዝኽእል ዘፍርሕ ወይ ዘሰክፍ 
ኩነታት ብፍሉይ ኣለልዮ።  

 

ሕጋዊ መዓርግ ኣብ ካልእ ሃገር (Legal status in another country) 

 ኣብ ካልእ ሃገር ቋዋሚ ናይ ዑዑባ መሰል ወይ መዓርግ እንተተቀቢልካ፡
ኣብዚ’ውን ክትዝርዝሮ ወይ ከተስፍሮ የድልየካ።  

 

ክፋል መ (Part D) 

 እዞም ሕቶታት እዚኦም ብዛዕባ ብቕዓትካ ን ምሕታት “ዑቕባ”  ወይ 

“ምዑዑዑዑ  ንምእላይ”ን “ውኣስ” ወይ “CAT” ሓበሬታ ዝወሃቦም ወይ ዘድልዮምን ኩሎም 

ብሙሉእ መልሶም ኢዮም። ንኩሎም ብሙሉእ መልሶም።  
 

ክፋል ሠ (Part E) 
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 ኣብዚ እቲ ኩዑ ዝጸሓፍካዮ ሓቅን ቅኑዕን ምኻኑ እትፍርመሉን 
እትምሕለሉን ኢዩ። ምልክታኻ ብሓሶት ከምዝመላእካዮ እንተተፈሊጡ፡ካብ ዝኾነ ዓይነት 
ናይምስጓግ ወይ ምምላስ ስጉምቲ ከድሕነካ ወይ ብቁዕ ክገብረካ ከምዘይክእል ዘክር።  

 

ክፋል ሰ (Part F) 

 ነዚ ክፋል’ዚ ሓደ ኣብ ምምላእ ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ ምስትረክብ ጥራይ 

ኢኻ ትመልኦ።  
 

ክፋል ሸ (Part G 

 እዚ ክፍል’ዚ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ዝምላእ ኢዩ። 
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ዑዑዑዑዑ ወይ ጥብቆ 2፡ ብዛዕባ ይግባኣኒ ኢዩ ኢልካ ተመልክተሉ ጉዳይ ምሕሳብ 

(Appendix 2: Thinking About Your Claim) 

 

ምኽንያታት ስለምንታይ ኣነ ዑቕባ፡ ምኽልካልካብ ምእላይ፡ወይ ውዕል ወይ ስምምዕ ኣንጻር ስቓይ ይሓትት 
ኣለኹ። 
(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or Convention 

Against Torture 

 

ስለምንታይ መበቆል ሃገረይ ራሕሪሐ ወይ ገዲፈ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

ኣነ ንመን ወይ ካብ መን ኢየ ዝፈርሖ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

ስለምንታይ ኢየ ኣነ ዝፈርሖም? ስለምንታይ ንዓይ ወይ ንካልኦት ከማይ ዝመሰሉ ሰባት ክጎድኡ ይደልዩ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

እንድሕሪተሚልሰስእንታይክገብሩኒኢለእሐስብ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

ብከመይ ኣነ ከምዝተመለስኩ ይፈልጡን ንዓይ ድማ ከምዝጎድኡኒ እሓስብን? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________  

 

ካልኦት ዘፈራርሕዎም ሰባት በዓል መን ኢዮም፡ ኣብዚ እዋን ዘከላብትዎም ዘለዉ ዑ? ከማይ ዝመሰሉ ሰባት 

ድዮም (ብዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ብሄር፡ ወዘተ…?) ብዛዕባ’ዚ ዑ ብከመይ እፈልጥ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

ዑዑዑ ተሞክሮይ (My experiences in the past) 

ብዛዕባ ታሪኽካ ንዳኛ እትገልጸሉ ቀንዲ ውጽኢታዊ ኣገባብ ብዛዕባ ኣብ ልዕለዑ ዘጋጠመ ኩነታት 
ብኣብነታት ኣሰኒኻ ምስ እተቕርቦ ኢዩ። ምስ ጉዳይካ ክዛመድ ዝኽእል ፍሉይ ዝኾነ ተሞክሮ እንተለካ 
ሕሰብ፡ እዚ ንኣብነት፡ኣብ ፍሉይ እዋናት ዝተጠቃዕካዮን ወይ ውሱናት ሰባት ወይ ጉጅለ ዘፈራርሁኻ ወይ 
ዘግባዕቡዑልካ እንተኾይኖም ሕሰብ። ብዙሕ ተሞክሮታት ግፍዒ ኣሕሊፍካ እንተኾንካ፡ እቲ ዝኸፍኣ 
ዘሕለፍካዮ፡ ወይ እታ ዳኛ ክትፈልጦ ኣገዳሲ ዝኾነ እትብሎ እንተሎ ነዚ ንምቕራብ ሕሰብ። ኣብዚ እዋን 
ንነብስኻ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተት፡ብዛዕባ ሕሉፍ ተሞክሮኻ ሕቶታት ዳኛ ከተረድእ ወይ ክትምልስ 
ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ምስእናይ ዝርዝር ሓበሬታ ከዑቕርቦምን ክትለማመዶምን ፈትን: 

 

ተመክሮ 1፡  

 

ዕለት፡_______________ ቦታ:______________________________________________________ 

 

ኣብ ልዕሌኻ እንታዑ ኣጋጢሙ ወይ ተፈጺሙ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

______________________________  

 

መን ከምኡ ፈጺሙልካ? (ንኣብነት፡ እቲመንግስቲ፡ ፖሊስ፡ ሸፋቱ፡ ሃይማኖታውያን ጉድለታት፡ ወዘዑ…) 

ነዚኦምዑ ብከመይ ተለልዮም? 

_________________________________________________________________________________

__ 

 

ስለምንታይ ኣፈራፊሖሙኻ ወይ ኣከላቢቶሙኻ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

ከፈራርሑዑ ወይ ክጎድኡኻ ከለዉ እንታይ መዑኽነይታ የቕርቡ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

ብከመይ ንዓኻ ብፍላይ ዕላማ ጌሮም ከምዘጥቁዑኻ ትፈልጥ?_________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

ካብዞም ዝስዕቡ ሓሚሽተ ምኽንያታት ካብ ኣየኖቶም እዮምዕላማ ጌሮሙኻ? ካብዚ ነቲ ዝምልከቶ 

ኣኽብብ፡ ዓሌት / ሃይማኖት/ ብሄር / ማሕበራዊ ጉጅለ/ ፖለቲካዊ ሓሳባት 

እዚ ብከመይ ፈሊጥካ? 

_____________________________________________________________________ 

 

ብዜካኻ ካልእ ብከምዚ ዝተፈራርሐ ወይ ዝተከላበተ እንተሎመን ኢዩ። _________________________ 

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

ተሞክሮ 2፡  
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ዕለት፡ _____________     ቦታ፡______________________________________________________ 

 

ኣብ ልዕሌዑ እንታይ ተፈጺሙ ወይ ኣጋጢሙ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________  

 

ነዚ መን ፈጺምዎ? ( ንኣብነት፡ እቲመንግስቲ፡ ፖዑስ፡ ሸፋቱ፡ ሃይማኖታዊ ጉድጅለታት፡ ወዘተ…) ነዚኦም 

ብከመይ ከተለልዮም ትኽእል? 

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

ስለምንታይ ኢዮም ኣፈራሪሖሙኻ ወይ ኣከላቢቶሙኻ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

ከፈራርሑኻወይከከላብቱኻከለዉእንታይመመኽነይታየቕርብሉ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

ብከመይ ብፍላይ ንዓኻ ከም ዕላማ ጌሮም ከምዘጥቅዑኻ ክትፈልጥ ትኽእል?___________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

ብከመይ ብፍላይ ንዓኻ ከም ዕላማ ጌሮም ከምዘጥቅዑኻ ክትፈልጥ ትኽእል? ካብዚ ነቲ ዝምልከቶ 

ኣኽብብ፡ ዓሌት / ሃይማኖት/ ብሄር / ማሕበራዊ ጉጅለ/ፖለቲካዊ ሓሳባት 

እዚ ብኸመይ ፈሊጥካ?  

____________________________________________________________________            
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ተሞክሮ 3፡  

 

ዕለት: _______________  

ቦታ:_______________________________________________________________ 

 

ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ኣጋጢሙ ወይ ተፈጺሙ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________  

 

መንዩ ፈጺሙልካ? (ንኣብነት፡ እቲመንግስቲ፡ ፖሊስ፡ ሸፋቱ፡ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት፡ ወዘተ…) ብከመይ 

ከተለልዮም ትኽእል? ስለምንታይ ግፍዒ ኣውሪዶምልካ ወይ ኣከላቢቶሙኻ? 

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

ስለምንታይ ግፍዒ ኣውሪዶምልካ ወይ ኣከላቢቶሙኻ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ከፈራርሁኻ ወይ ከከላብቱኻ ወይ ድማ ክጎድኡኻ ከለዉ እንታይ ምኽንያት ኣቕሪቦም? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

ብከመይ ንዓኻ ብፍላይ ዕላማ ከምዝገበሩኻ ፈሊጥካ ወይ ትፈልጥ? ____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

 

ካብዞም ዝስዕቡ ሓሚሽተ ምኽንያታት ካብ ኣየኖቶም እዮም ዕላማ ጌሮሙኻ? ካብዚ ነቲ ዝምልከቶ 

ኣኽብብ፡ ዓዑት   /   ሃይማኖት   /   ብሄር   /   ማሕበራዊ ጉጅለ    /   ፖሊቲካዊ ርኢቶ 
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ብከመይ ትፈልጥ? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ብዜካኻ ካልእ ብከምዚ ዝተፈራርሐ ወይ ዝተከላበተ እንተሎ መን ኢዩ? __________________________  

_________________________________________________________________________________

__ 

መዑላእታ ወይ ጥብቆ 3 ምስክር ወረቀት ኣልገልግሎት 

(Appendix 3. Certificate of Service) 
 

ነቲ ጠበቓ ICE ን ነታ ዳኛ ቤት ፍርድን ትህቦም እንተኾንካ እዚ ዝስዕብ ምስክርወረቐት ተጠቀም። 

 

ኣነ________________________( ስምካ ኣብዚ ኣስፍር)፡ ነዚ ብኢድ ዝወሃብ ቅዳሕ ናይዚ ሰነድን ወከልቲ 

ናይ ICE Litigation ኣብዚ ኣብታሕቲ ዘሎ ዕለት ከምዘረከብክዎ እገልጽ። 

 

ተፈሪሙ  
 

ዕለት 
 

እንተድኣ ነቲ ሰነዳት ቅድሚ ምስማዕካ ብፖስታ ናብቲጠበቓ ICEን ነታ ዳኛ ቤት ፍርድን ትልእዑም ኮንካ 

ነዚ ዝስዕብ ምስክር ወረቀት ተጠቀም። 
 

ኣነ__________________________________( ስምካ ኣብዚ ኣስፍር)፡ ነዚ ቅዳሕ ናይዚ ሰነድ ብፖስታ 

ኣቢለ ናብ ICE Litigation ከምዝወሰድኩዎኣረጋግጽ። 

(ዝርዝር ኣድራሻ ናብ ቤት ጽሕፈት ICE ኣብ ማእከል ቤትማሰርቲ ኣብ ዝጸናሕካዮ) ኣብዚ ኣብ ታሕቲ 

ተጠቂሱ ዘሎ ዕለት። 
 

ተፈሪሙ  
 

ዕለት 
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መዑላእታ ወይ ጥብቆ 4. መርኣያ ምስክር ወረቐት ትርጉም 

(Appendix 4. Sample Certificate of Translation) 

 

 

ኣነ፡_______________________________________( ስም ናይቲ ተርጓሚ)፡ነዚ ሰነድ’ዚ ካብቲ መበቆላዊ 

ቋንቋ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ክትርጉም ብቕዓት ከምዘለኒ፡ እቲ ትርጉም ድማ ብዝክኣለኒ ዓቕመይ ሓቅን 
ቅንዑን ምኻኑ አረጋግጽ። 
 

ፌርማ ናይ ቶርጓማይ  
 

ዕለት 
 


