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What Should You Expect from Your  
Legal Representative? 

 
ካብ ሕጋዊ ወኪልካ እንታይ ትጽበ? 

 
ብዛዕባ ጒዳይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ ምኽሪ ክህቡ ዝኽእሉ ናይ ክልተ ጉጅለታት ሰባት ጥራይ እዮም።  
 ናይ ሕጊ ጠበቓታት ከምኡ እውን  

 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ብይግባይ ቦርድ ኢሚግሬሽን (BIA) ኣፍልጦ ዝረኸቡ ዘይንግዳውያን፣ ገበርቲ ሰናይ ወይ 
ማህበራዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ዝሰርሑ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ወኪላት፡፡ 

 
ናይ ሕግ ጠበቓታት 
 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ናይ ሕጊ ጠበቓ ዝበሃል ዝኾነ ሰብ:  

 ናይ ሕጊ ትምህርቲ ዝተማሃረን ጁሪስ ዶክተር (J.D.) ድግሪ ዝረኸበን፣  
 ናይ ስቴት ማሕበር ክኢላታት ሕጊ “ብጽቡቕ ኩነታት ዝርከብ” ኣባልን ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎ   
 ናይ ስቴት ማሕበር ክኢላታት ሕጊ ዝተውሃቦ ፈተና ዝሓለፈ ሰብ እዩ፡፡  
ናይ ሕጊ ጠበቓ ብተወሳኺ እውን “ወዳኢ ጒዳይ” ተባሂሉ ይጽዋእ እዩ፡፡ 

 
 ናይ ሕግ ጠበቓታት አገልግሎት ሕጋዊ ምኽሪ ክህቡ ይኽእሉ እዮም፡፡ ጥርዓንማመልከቻን ከቕርቡ ኣብዚ ዝርከቡ ትካላት 

ከም ናትካ ወኪል ኮይኖም ክሰርሑ ይኽእሉ።  

 ናይ ውሽጢ ሃገር ደሕንነት ዲፓርትመን (DHS)  

 ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን (USCIS) 
 ዝኾነ ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን 

 ይግባይ ቦርድ ኢሚግሬሽን (BIA)  
 ኣባል ዝኾነሉ ማሕበር ክኢላታት ሕጊ ዝርከበሉ ስቴት ቤት ፍርዲ 
 

 ጠበቓኻ እንታይ ዓይነት ሞያዊ ሰነዳት ከምዘለዎ  ክትርኢ ፍቓድ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡፡ ክትረኽቦ እንተኺኢልካ ነቲ 
መእተዊ ቊጽሪ ኣብ መዘኻከሪ መዝገብካ አስፍሮ፡፡  
 ናይ ሕጊ ጠበቓ ፍቓድ ከምዘለዎን “ህልው ኲነታቱ አብ ጽቡቕ ህላዌ” ምዃኑ ክተረጋግጽ ትኽእሎ ክልተ ቦታታት 

ኣለዋ፡-  
o ስቴት ናይ ሕጊ ክኢላታት ማሕበር ብዛዕባ ጠበቓታት ዘሎ ታሪኽን ሓበሬታን ይሕዝ፡፡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት 

ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ስቴት ማሕበራት ክኢላታት ሕጊ ዝርዝር ኣብ 

http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html. መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይኽእል እዩ፡፡  

o ማሕበር ጠበቓታት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ (AILA) ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ ንኽትረክብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ፡፡ 
ምስ ወኪል ናይዚ ትካል ንምዝርራብ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-954-0254 ደውል ወይ ኸኣ አብ ናይ ኢሜይል 

ኣድራሻ ilrs@aila.org. ጸሓፍ፡፡ 
 

ኣፍልጦ ዝረኸቡ ወከልቲ  

 ኣፍልጦ ዝረኸበ ወኪል ናይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ ኣገልግሎት ክህብ ካብ BIA ፍቓድ ዝረኸበ ሰብ እዩ፡፡ 
 ብሓፈሽኡ ምሉእ ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪል ኣብ ዝስዕቡ ትካላት፤ ናትካ ወኪል ኮይኑ ክሰርሕ እዩ። 

o ናይ ውሽጢ ሃገር ደሕንነት ዲፓርትመን (DHS)  

o ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን (USCIS) 
o ዝኾነ ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን 

o ይግባይ ቦርድ ኢሚግሬሽን (BIA) 

 ናይ ከፊል ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪል ንኣኻ ወኪሉ ከገልግል ዝኽእል ኣብ ቕድሚ USCIS ጥራይ እዩ፡፡  
 ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪል ብዛዕባ ናይ ኢሚግሬሽን ዋንነት፤ ኣብ ቤት ፍርዲ ስቴት ክውክለካ ኣይኽእልን፡፡  
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 ሓደ ሰብ ቕቡል ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪል ከምዝኾነ ንምፍላጥ እቲ ብሉጽ መገዲ ወይ ሜላ ነቲ ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪልን 

ነቲ ብBIA ኣፍልጦ ዝረኸበ ትካል፤ ዝተውሃበ ኣፍልጦ ዘለዎ ደረጃ መረጋገጺ፤ ናይ BIA ውሳኔ ቅዳሕ ክትርእዮ ምሕታት 
እዩ፡፡ BIA ነቲ ዝተዋሃበ ደረጃ ክሳብ ዘየሐደሶ ኣፍልጦ ዘለዎ ተወካሊ ዘለዎ ደረጃ እዋን፤ ኣገልግሎቱ ኣብ ነፍስ ወከፍ 3 
ዓመት ጥራይ ከምዘገልግል ክትፈልጥን ክትዝክርን ኣለካ፡፡ 

 ከምኡ እውን ብBIA ኣፍልጦ ዝረኸቡ፤ ዘይንግዳውያን ትካላትን ኣፍልጦ ዘለዎም ወከልቲ ዝርዝር ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ እቲ ትካል ክትውከስ ትኽእል፡፡ መርበብ ሓበሬታ እዚ ዝስዕብ እዩ። 

www.usdoj.eoir/statspub/raroster.htm.  
 

 

 

ሕጋዊ ወኪልካ ካባኻ እንታይ ትጽበ 

 ጠበቓኻ ወይ ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪል ንጹር ፍቓድ ክሳብ ዘይሃብካዮ ዝነገርካዮ ሓበሬታ ንኻሊእ ሰብ ኣሕሊፉ ክነግር 
ኣይኽእልን ኢዩ፡፡ ሕጋዊ ወኪልካ ንኣኻ እምበር፤ ንመንግስቲ ወኪሉ አይኮነን ዝሰርሕ፡፡ 

 
 ሕጋዊ ወኪልካ ክገብሮ ዘለዎ: 

 ተርጓማይ ንኽትረክብ ሓገዝ ምሃብ 
 ዕጉስ ምዃንን ትዛረቦ ነገር ብጥንቃቐ ምስማዕን  
 ብዛዕባ ክፍሊት ንኽትስከፍ ዘይምግባር 
 ዘለካ ኣማራጺ ዕድላት እንታይ ከምዝኾኑን ኣብ ቤት ፍርዲ እንታይ ከምዝኸውንን ንጹር ሓበሬታ ምሃብ 
 ጉዳይኻ ዝርከበሉ ብርኪ ምክትታል  
 ብዛዕባ ጉዳይካ ግቡእ ሓበሬታ ንኽትረክብ ምግባርን ሕቶታትካ ንጹር መልሲ ምሃብን 
 ብስልኪ ምስ ደወልካ ብቕልጡፍ መልሲ ምሃብ 
 ምሳኻ ቆጸሮታት ምሓዝ 

 

ምስ ናይ ሕጊ ጠበቓኻ ወይ ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪል ጸገም እንተሃሊዩካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ 

 ናይ ሕጊ ጠበቓኻ ወይ ኣፍልጦ ዘለዎ ወኪል ካልእ ጠበቃ ናይ ምቑጻር ወይ ናይ ምስጓጒ መሰል ኣለካ። ከምኡ እውን 
ዘይትርድኦ ወይ ዘይፈተኻዮ ዝኾነ ናይ ሕጊ ውክልና ክትቕበል የብልካን፡፡   

 
 ሕጋዊ  ወኪልካ ከተታልል እንተሓሲብካ ወይ ብዘይ ሕጊ፤ ሰባት ናይ ምስጋር ይሰርሕ እዩ ኢልካ እንተገሚትካ፤ ናይ ሕጋዊ 

ምኽሪ ሓገዝ ድለ፡፡ 
 ምኽሪ እንተደሊኻ ምስ ዘይንግዳዊ ቤት ጽሕፈት ሕጊ፣ ናይ ስደተኛታት መሰላት ተጣባቒ ጉጅለ ወይ ምስ ካልእ 

ዝእመን ህዝባዊ ትካል ተራኸብ፡፡ ሕጋዊ ወኪልካ ከመይ ከምትሰናብቶ ወይ ኣብ ልዕሊኡ ከመይ ክሲ ክተቕርብ 
ከምእትኽእል ሓበሬታ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም፡፡  

 ጠበቓኻ ፍቓድ ኣብ ዝረኸበሉ ስቴት ምስ ዝርከብ፤ ናይ ስቴት ማሕበር ክኢላታት ሕጊ ተራኸብ፡፡ ኣብ ሕቡራት 
ሃገራት ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ስቴት ማሕበራት ክኢላታት ሕጊ ዝርዝር ኣብ 

http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html. መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይክአል እዩ፡፡  
 ሕጋዊ ወኪልካ ንኣኻ ወኪሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን ወይ ኸኣ ኣብ BIA ዝሰርሔ እንተኾይኑ ንኢሚግሬሽን 

ገምጋም ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት (Executive Office for Immigration Review) ናይ ኢሚግሬሽን ንጥፈትን 

ጥርዓን ቕጥዒ (Form EOIR-44) ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ፡፡ ነዚ ቕጥዒ ኣብ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክትረክብ 

ትኽእል ኢኻ። http://www.usdoj.gov/eoir/eoirforms/eoir44.pdf. 
 

 
 

http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html

