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Information about Parole 

ሓበሬታ ብዛዕባ ንፍሩድ ገበነኛ ግዜኡ ከይወደኤ ብማሕላ ምፍታሕ/ምሕረት (Parole) 

ምሕረት እንታይ እዩ? ምሕረት ንምርካብ ብቑዕ ዝኸውን መን እዩ? 

 ምሕረት ካብ ኢሚግሬሽን ቤት ማእሰርቲ ብግዝያዊነት ሓራ ምውጻእ ወይ ምፍታሕ ማለት እዩ፡፡   

 ምሕረት ምርካብ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ብሕጋዊ ኣገባብ ንኽትኣቱ ፍቓድ ረኺብካ ማለት ኣይኮነን ፡፡ ካብ 

ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጻእካ ደሓር’ውን ጉዳይካ ብዳኛ ንኽርኤ ውሳኔ ንኽረክብን ናብ ቤት ፍርዲ ክትኸይድ 

ኣለካ፡፡   

ምሕረት ክሓትት እኽእል ድየ?    

 እዞም ኣብ ታሕቲ ዝዝርከቡ ጠለባት  እንተማሊእካ፤ እወ ምሕረት ክትሓትት ትኽእል።   

 ሓድሽ ዝመጻእኻ ወጻእተኛ እንተዀንካ  

 መርትዖ ዘለዎ ዝኾነ ፍርሂ፤ግፍዒ ወይ ስቓይ ዘለካ እንተዀንካ 

 

ምሕረት ንምሕታት:- 

 ን ICE ከተርእዮ ዘድሊ መርትዖታት ብቕልጡፍ ኣክብ፡፡   

 

” ሓድሽ ዝመጽአ ወጻእተኛ ” ዝበሃል መን እዩ?  

 አብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ክትቱ ከለኻ ከም ወጻእተኛ ደው እንተአቢሊምኻ፤ ከም ሓዲሽ ሰብ ዝመጻእካ 

ወጻእተኛ ማለት ኢኻ፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተታሒዝካ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ እንተነርካ ከም ሓድሽ 

ዝመጻእካ ወጻእተኛ ኣይኮንካን፡፡   

 ሓድሽ ዝመጻእካ ወጻእተኛ ኰንካ፤ ክትቐርብ አሎካ፤ ዝብል ውረቀት እንተሎካ፡፡   

 

ጭቡጥ ዝኾነ ፍርሒ ግፍዒ ወይ ስቓይ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ?” 

 ጭቡጥ ዝኾነ ፍርሒ፤ ግፍዒ ወይ ስቓይ ከምዘለካ ወይ ከምዘይብልካ እቲ ናይ ዕቝባ ሰብ መዚ ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ይውስን።   



  ፕሮገራም መላለዪ ሕጊ – 2 (Legal Orientation Program– 2) 
 Tigrinya 

 

 

 ኣብ እዋን ቃለ መሕትት እቲ ሰብ መዚ አብ መበቈል ሃገርካ እንተተመሊስካ ክገጥመኒ ኢዩ ኢልካ ትፈርሖ ጸገም እንታይ ከምዝኾነ 

ይሓተካ እዩ፡፡  

 እቲ ሰብ መዚ አብ መበቈል ሃገርካ እንተተመሊስካ ክገጥመካ ዝኽእል ፍርሒ ብዓሌት፣ ሃይማኖት፣ ዜግነት፣ ናይ ዝኾነ ማህበራዊ ጉጅለ 

ኣባልነት ወይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኻ ኣደዳ መግረፍቲ ወይ ስቕያት ከይትኸውን ወይ ከይትቕተል ኢሉ እንተአሚኑ፤ እቲ ሰበ መዚ መርትዖ 

ዘለዎ ዝኾነ ፍርሂ፤ ግፍዒ ወይ ስቓይ ከምዘለካ መረጋገጺ መሰረት ዘመልከትካዮ ሕቶ ክህበካ ይኽእል፡፡   

 

እዞም አብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዝርከቡ ምኽንያት መሰረት ምሕረት ክትረክብ ትኽእል።  

 ከቢድ ጸገም ጥዕና እንተለካ፡፡ 

 ጥንስቲ እንተኾንኪ፡፡ 

 ዝኾነ ማለት ከም ትሕቲ ዕድመ ወይ መንእሰይ እንተኾንካ፡፡ 

 ኣብ ፍትሒ፣ ምምሕዳራዊ ወይ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ምስክር እንተኾይንካ፡፡   

 

ምሕረት ክረክብ  እንታይ ከረጋግጽ ኣለኒ?  

ኣብ ታሕቲ ብዝያዳ ዕምቖት ምይይጥ ንገብረሎም ሰለስተ ረቋሒታት ኣለዉ፡፡ ነዞም ሰለስተ ነገራት ኩሎም ክተረጋግጽ 

ኣለካ፡-   

1. መንነትካ (እዚ ዝብሎ ዘሎኹ አነ እየ በሃላይ እንተኾንካ)። 

2. ናይ በረራ ሓደጋ ናይ ምስዓብ ተኽእሎ ዘለካ ሰብ እንተዘይኾንካ። 

3. ንሕብረተሰብ ሓደጋ ዘይተምጽእ እንተዘይኮንካ። 

 

1. መንነትካ ምርግጋጽ 

 እቲ ዝበለጸ መንገዲ ወይ ሜላ ብመንግስቲ ዝተዋሃቡ ናይ መንነት መለለዪ ሰነዳት፤ ንኣብነት ወረቐት ምስክር 

ልደት ወይ ፓስፖርት ምርኣይ እዩ፡፡   

 ብመንግስቲ ዝተውሃበ ናይ መንነት መለለዪ ሰነድ ዘይብልካ እንተኾይንካ እዚኦም ሰነዳት ክህልወካ ዘይከኣለሉ 

ምኽንያት እንታይ ከምዝኾነ መግለጺ ወይ መብርሂ ክትህብ የድሊ፡፡ ከምኡውን ዝፈልጡኻን ሰባት መንነትካ 

ከረጋግጹ ዝኽእሉ ከም ኣባላት ስድራ ቤት ወይ ኣዝማድን ዓዕሩኽን ብቓለ መሓላ ዝተሰነየ ምስክርነት መረጋገጺ 

ንመንግስቲ ክተቕርብ የድሊካ፡፡   

o እዚኦም ብቓለ መሓላ ዝተሰነዩ መረጋገጺታት እቲ ሰብ ንኣኻ ብከመይ ከምዝፈልጠካ፣ ንኽንደይ እዋን 

ዝኣክል ግዜ ከምዝፈልጠካን፤ ምስቲ ሰብ ኣብ ክንደይ እዋን ከምትራኸብን ከምዝትዘራረብን ዝኣምሰሉ 

ሓበሬታታት ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ክተቕርብ እንከሎኻ ንኣኻ አዝዩ ጽቡቕ 

ኢዩ፡፡ 

o ብቓለ መሓላ ዝተደገፉ መረጋገጺታት፤ ዝጽሕፉ ሰባት ኣድራሽኦም ክውስኹ የድሊ። ከምኡ እውን ቕቡል 

ዝኾነ፣ ብመንግስቲ ዝተዋሃበ ስእሊ ዘለዎ ናይ መንነት መረጋገጺ ሰነድ ቅዳሕ ከም መሰነይታ የድሊ፡፡   



  ፕሮገራም መላለዪ ሕጊ – 2 (Legal Orientation Program– 2) 
 Tigrinya 

 

 

 ናይ መንነት መረጋገጺ ሰነዳት፤ ካብ ቤተሰብ ወይ ካብ ዓሩኽ ብቓለ መሓላ ዝተዋህቡ መረጋገጺታት ክትረክብ 

እንተዘይከኣልካ ሕጅውን መንነትካ ከምቲ ትብሎ ከምዝኾነ ክተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ። ይኹን እምበር ምሕረት 

ረኺብካ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ምውጻእ ዕድል ውሑድ እዩ፡፡   

 

2. ብምኽንያት በረራ ሓደጋ ናይ ምስዓብ ተኽእሎ ዘለካ ሰብ ከምዘይኾንካ ምርግጋጽ 

 ጉዳይካ ኣብ ዝርኣየሉ አብያተ ፍርዲ ከምትመጽእ ወይ ከምትርከብ ክተርእይ ወይ ክተረጋግጽ ኣለካ፡፡   

 ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ንብረት፣ ቤተሰብ፤ ናይ ዝምድና ርክብ፣ ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ሃገራት 

ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ታሪኽ ከምዘለካ መረጋገጺ እንተሎካ አዝዩ ሓጋዚ እዩ፡፡   

 ቕድሚ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተራኣየ ጉዳይ እንተሎካ፤ ኣብዚ እዋን፤ ጉዳይካ አብ ዝተመርመረሉ ቤት ፍርዲ 

ከምዝተረኸብካ መርትዖ ክተቕርብ ኣለካ፡፡ 

 በዓል መዚ አብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ከመይ ከምዝኣቶኻ፣ ቕድሚ ሕጂ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ 

እንከሎኻ ዝተቀመጥካሉ ናይ ግዜ ንውሓትን፤ ርግአትን፣ ቕድሚ ሕጅ ዘለካ ናይ ኢሚግሬሽንን፤ ናይ ገበን ታሪኽን፣ 

ትሕጃ ናይ ምትሓዝ ክእለትካን ክወሃበካ ዝክአል ደገፍ ኣብ ግምት ይአቱ እዩ፡፡   

 ከምኡ እውን ኣበይ ክትቕመጥ ከምትኽእል ናይ መንግስቲ ሰብ መዚ ኣድራሻ ክትህብ ኣለካ፡፡   

 

3. “ንሕብረተሰብ  ሓደጋ” ከምዘይኮንካ  ምርግጋጽ 

 ገበነኛ ኰንካ አብ መዝገብ ታሪኽ ከምዘይተመዝገብካ ክተርኢ ትኽእል ኢኻ፡፡   

 ከምኡ እውን ኣንጻር ሃገራዊ ደሕንነት ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ከምዘይሰራሕካ ክተርእይ ወይ ክተረጋግጽ ኣለካ፡፡ 

 ከምኡ እውን አብ መጻኢ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓደጋ ናይ ምስዓብ ተኽእሎ ከምዘይብልካ ክተርኢ ወይ 

ክተረጋግጽ ኣለካ፡፡  ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክገጥሙ ዝኽእሉ ኩነታት ክበሃል ከሎ፡- 

o ከቢድ ስነ አእምሮኣዊ ሕማም 

o ናይ ዲሲፕሊን ወይ ምህዋኽ ጸገማት ወይ ጸብጻባት ፍጻመ 

o ኣብ ርእስኻ ወይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ማህሰይቲ ከምዘውረድካ ወይ ክተውርድ ከምትኽእል ዝኾነ 

ናይ ገበን ወይ ናይ ዝተኣሰርካሉ ታሪኽ፡፡ 


