በዩኬ ያሉ የእስረኛ ጠያቂ ማኅበራት
የእስር ማዕከሉ ሥም፦ Brook House & Tinsley House
(ቤተ-ብሩክ እና ቤተ-ቲንዝሊ)
የቡድኑ ሥም፦ Gatwick Detainees Welfare
(ጋትዊክ የእስረኞች ደኅንነት) 0800 389 4367
የእስር ማዕከሉ ሥም፦ Colnbrook & Harmondsworth
(ኮልብሩክ እና ሃርመንድስወርዝ)
1) የማኅበሩ ሥም፦ Detention Action (ድቴንሽን አክሽን)
ሥልክ ቁጥር፦ 0800 587 2096
2) የማኅበሩ ሥም፦ SOAS Detainee Support (ሶአስ
የእስረኞች ድጋፍ ሰጪ) 07438 407570
3) የማኅበሩ ሥም፦ Jesuit Refugee Service (ጀዚውት
የስደተኞች አገልግሎት)
0207 488 7310 (ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሐሙስ)
የእስር ማዕከሉ ሥም፦ Dungavel (ደንጌቨል)
የማኅበሩ ሥም፦ Scottish Detainee Visitors (እስረኛ ጠያቂ
ስኮትላንዳውያን)
ሥልክ ቁጥር፦ 01412489799 / 07746 232 985
የእስር ማዕከሉ ሥም፦ Larne House (ላርን ሃውስ)
የማኅበሩ ሥም፦ Larne House Visitors
Group (ላርን ሃውስ የእስረኛ ጠያቂዎች ማኅበር)
ኢሜይል: larne@blue-i.co.uk
የእስር ማዕከሉ ሥም፦ Morton Hall (ሞርተን ሆል)
የማኅበሩ ሥም፦ Morton Hall Visitors Group (ሞርተን
ሆል የእስረኛ ጠያቂዎች ማኅበር)
ሥልክ ቁጥር፦ 07758 604293
የእስር ማዕከሉ ሥም፦ Yarls Wood (ያርልስ ውድ)
1) የማኅበሩ ሥም፦ Yarls Wood Befrienders (ያርልስ ውድ
ወዳጆች)
ሥልክ ቁጥር፦ 01234 272 090
2) የማኅበሩ ሥም፦ SOAS Detainee Support (ሶአስ
የእስረኞች ድጋፍ ሰጪ)
2) ሥልክ ቁጥር፦ 07438 407570
Oxford asylum support group: Asylum Welcome
(ኦክስፎርድ የጥገኝነት ጠያቂዎች ድጋፍ ሰጪ ማኅበር)፦
አሳይለም ዌልካም)
ሥልክ ቁጥር፦ 01865 722082
Samphire Project (ሳምፋየር ፕሮጀክት)
ከእስር ለተፈቱ ስደተኞች ድጋፍ ሰጪ
ሥልክ ቁጥር፦ 0800 9179397 (የነፃ መስመር)
ድረ-ገፅ: https://www.samphireproject.org.uk/

ጠቃሚ ድረ-ገፆች
Association of visitors to Immigration Detainees (AVID)
(የታሰሩ ስደተኞችን ጠያቂዎች ማኅበር) www.avivdetention.org.uk
AVID በዩኬ ውስጥ ካሉ ከሌሎች እርዳታ ሰጪ ማኅበራት ጋር
ሊያገናኝዎ ይችላል።

Manchester Immigration
Detainee Support Team
MIDST
(ማንችስተር በእስር ላይ ላሉ ስደተኞች ድጋፍ ሰጪ ማኅበር)

(ሚድስት)

Bail for Immigration Detainees (BID) (ይግባኝ ለታሰሩ ስደተኞች)
www.biduk.org
ከBID፥ በምን መልኩ የእስር ይግባኝ ማመልከት እንደሚቻል መረጃ
ያገኛሉ። ይኽውም በተለያዩ ቋንቋዎች ቀርቧል።
Immigration Law Practitioners’ Association (የስደት-ነክ ሕግ
ባለሞያዎች ማኅበር)
www.ilpa.org.uk
Office of Immigration Services Commissioner (OISC) (የስደትነክ አገልግሎቶች ኮሚሽነር ጽሕፈት ቤት)
home.oisc.gov.uk/adviser_finder/finder.aspx
በዩኬ ውስጥ ተመዝግበው ያሉ የስደተኛ ጠበቃ ድርጅቶች ዝርዝር
Freedom from Torture (ነፃነት ከሥቃይ)
www.freedomfromtorture.org
ሥቃይ የደረደባቸው ሰዎች መረጃ ያገኙበታል። ከዚህ በፊት ስቃይ
ደርሶብዎ የሚያውቅ ከሆነ፥ እርስዎን ማሰር ሕጉ እይፈቅድም።
Right to Remain (የመቆየት መብት)
righttoremain.org.uk/toolkit/

MIDST እነማን ናቸው?
 በማንችስተር የሚገኙ በጎ ፈቃደኞች
 ራሳቸውን ችለው እስረኞችን
በመጠየቅ እና ችግራቸውን
በማድመጥ እገዛ የሚያደርጉ
 አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በስልክ
ልናስተረጉም እንችላለን።
ዘወትር ማክሰኞ፣ ሐሙስ እና ቅዳሜ ወደ
ማንችስተር የእስር ጣቢያ 302 በመሄድ
እስረኞችን እንጎበኛለን።
ኢሜይል፦ visitors@MIDST.org.uk
ድረ-ገፅ፦ midst.uk.to

ስለዩኬ ሀገር የስደት እና የጥገኝነት ሂደትን ብሎም የእርስዎን መብቶች
የተመለከተ መመሪያ። በተለያዩ ቋንቋዎች የተሰናዱ ቪዲዮዎች ይገኛሉ።
ከተዘረዘሩት ድረ-ገፆች የትኛውንም ቢሆን ለመክፈት ከተቸገሩ፥
የማዕከሉን ሠራተኞች ያናግሩ።

Amharic October 2019

ጠቃሚ ድርጅቶች
Asylum Support Appeals Project (የጥገኝነት ጠያቂዎች የድጋፍ
ይግባኝ ፕሮጀክት)
የጥገኝነት ማመልከቻ የምክር አገልግሎት
የሥራ ሰዓት፦ ሰኞ፣ ረቡዕ፣ ዓርብ ከቀኑ 2.00 – 4.00 ሰዓት
ሥልክ፦ 020 3716 0284
ፋክስ፦ 0203716 0272
ድረ-ገፅ፦ www.asaproject.org
Consonant (Asylum Aid): (ኮንሰነንት የጥገኝነት ጠያቂዎች
እርዳታ ድርጅት)
ለጥገኝነት ጠያቂዎች የምክር እና የጥብቅና አገልግሎት ይሰጣል።
የሥራ ሰዓት፦ ከሰኞ-ዓርብ ከ9.30 – 5.30
የምክር አገልግሎት. መስመር ሥ·ቁ·፦ 020 7354 9631
ድረ-ገፅ: legal.consonant.org.uk/legal-services/
____________________________________________________________
Medical Justice: (ፍትሃዊ ሕክምና)
በእስር ላይ ላሉ የህክምና አገልግሎት
ሥልክ፦ 0207 561 7498
ፋክስ፦ 08450 529370
ድረ-ገፅ፦ www.medicaljustice.org.uk
Greater Manchester Immigration Aid Unit (ታላቂቱ
ማንችስተር የስደተኞች እርዳታ ሰጪ ቡድን)
የሥራ ሰዓት፦ ከ 10.00 - 4.00 ሰዓት (ከሰኞ - ዓርብ)
ሥልክ፦ 0161 740 7722
ኢሜይል፦ reception@gmiau.org
ድረ-ገፅ፦ www.gmiau.org
Helen Bamber Foundation: (ሄለን ባምበር የገንዘብ ዕርዳታ
ተቋም)
ለስቃይ እና ለሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠቂዎች ድጋፍ ይሰጣል።
ሥልክ፦ 0203 058 2020
ኢሜይል፦ reception@helenbamber.org
Samaritans: (ሳምራውያን)
በአዕምሮ ጭንቀት ለሚሰቃዩ ሰዎች ድጋፍ ሰጪ
ሥልክ፦ 116 123 (ነፃ መስመር)
ለጽሑፍ መልዕክት፦ 07725909090

የእስረኛ ምክር አገልግሎት
በእስር ላይ ከሆኑ ከምድብተኛ የሕግ ባለሞያ ዘንድ የ30
ደቂቃ ነፃ የሕግ ምክር አገልግሎት የማግኘት መብት አለዎት።
ጠበቃ ቢኖርዎም እንኳ ይህን አገልግሎት በነፃ ማግኘት ይችላሉ።

እስር እና ይግባኝ
ሁሌም፥ በእስር ላይ ያሉ ሰዎች
ይግባኝ የመጠየቅ ምርጫ አላቸው።
እርስዎ ራስዎ ይግባኝ ብለው በነፃ ሊያመለክቱ ይችላሉ።

2ቱ ዓይነት የይግባኝ ማመልከቻ ቅፆች

አቢይ ጥቆማዎች፦
በማንችስተር 302 የእስር ማዕከል ውስጥ የሕግ ምክር
አገልግሎት አይሰጥም። ከሌላ ከአገር ማስወጫ ማዕከል ሲደርሱ፥
DUTY ADVICE SURGERY (ዲዩቲ አድቫይስ ሰርጀሪ) ቢሮ
በመቅረብ (በቀን ቢበዛ 10 ባለጉዳዮች ብቻ) ከጠበቃ ጋር ቀጠሮ
ያስይዙ።
ከቀጠርዎ ጊዜ በፊት ጠበቃዎን ሊያናግሩ በሚፈልጉት
ጉዳይ ላይ ዝግጅት ያድርጉ።

የዲዩቲ አድቫይስ ሰርጀሪ የሥራ ሰዓታት

1. ለሆም ኦፊስ (ቅፅ 401)
2. ለመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት (B1 ቅፅ)፦ ከተፅዕኖ ነፃ
የሆኑ የስደት-ነክ ጉዳይ ዳኞች

አቢይ ጥቆማዎች፦
ከሆም ኦፊስ ወይም ከጠበቃዎ ዘንድ የሚልኳቸውም ሆኑ
የሚቀበሏቸው ሰነዶች በሙሉ፥ ግልባጫቸውን ለራስዎ
ያኑሩ።
ጉዳይዎ ስላለበት ደረጃ ለማወቅ፥ ጉዳይዎን ለያዘው የሆም
ኦፊስ ሠራተኛ በመጻፍ ይጠይቁ።

ብሩክ ሀውስ
ካምፕስፊልድ

ከሰኞ—ሐሙስ
ከሰኞ—ሐሙስ

ሁሉንም መረጃ በራሥዎ ቋንቋ ይቀበሉ።

ኮልብሩክ

ሰኞ፣ ረቡዕ፣ ዓርብ

ሃመንድስወርዝ

ከሰኞ—ሐሙስ

የእንግሊዝኛ ቋንቋን መናገር መቻል አይጠበቅብዎትም፦
አስተርጓሚ ሊቀርብልዎ ይችላል።

ሞችተን ሆል

ማክሰኞ—ዓርብ

ቲንዝሊ ሀውስ

ማክሰኞ፣ሐሙስ

ያርልስ ውድ

ከሰኞ—ሐሙስ

ይግባኝ ለመጠየቅ ሕጉን ማወቅ አይጠበቅብዎትም።

ዩኬ ውስጥ ጓደኛ ወይም ዘመድ ካለዎት፥ ዋስ ሊሆኑልዎ
ይችሉ እንደሆነ ይጠይቋቸው። ይግባኝዎ ተቀባይነት
እንዲያገኝ ግን ዋስ ይኖርዎ ዘንድ አይገደዱም።

Bail for Immigration Detainees (BID)
ሥ·ቁ· 020 7456 9750 (የእስረኞች እገዛ
መስመር)
ከሰኞ - ሐሙስ ከጧቱ 10 – 12 ሰዓት

