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ጥራይ 2,000 ፓውንድ ክትክፈሉ 
መሰልኩም’ዩ። እዚ፡ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ 
እዋን ትምህርትኹም እናተኸፋፈለ ወይ 
እናተመቓቐለ ዝወሃበኩም ገንዘብ’ዩ። 

ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ኣብ እዋን 
ዕረፍቲ እትነብሩሉ ቦታ ንኽትረኽቡ 
ዝወሃብ ሓገዝ– እትነብረሉ እትኽእሉ 
ቦታ ክትረኽቡ ኣለኩም ወይ ክራይ ገዛ ኣብ 
ምኽፋል ዝሕግዘኩም ክትረኽቡ ይግባእ። 

ኣብ ትምህርቲ፡ ዕዮን ስልጠናን ንዝ
ግበር ወጻኢታት ምሕጋዝ - ኩሎም 

ውሽጣዊ/ከባብያውያን በዓል መዚታት፡ ብዛዕባ’
ቶም ካብ ክንክን ዝሰናበቱ ሰባት ዝምልከት ፋይናን
ሲያዊ ፖሊሲ ክህልዎምን ብዛዕባ መሰናበቲ መደ
ብኩምን እንታይ ሓገዛት ከምዘድልየኩም ዝም
ልከት መደባት ክሰርዑን ኣለዎም።  

ነየናይ ጠቕምታት/ረብሓታት ከተመልክቱ 
ትኽእሉን ክንደይ ዝኣክል ብዝሒ/ረብሓታት 
ትቕበሉን፡ ሓያለይ ረቛሒታት እዮም ዝጸልውዎ። 
ጠቕምታት ዝቕምሩ ሰባት፡ እቲ ዝግባኣኩም 
መሰል ኣብ ምርካብ ዝሰርሑ እዮም። ኩሉ’ቲ 
ዝኸበደ ስራሕ ባዕላቶም’ዮም ዝገብርዎ። ኣብ 
ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ turn2us.org.uk ን 
entitledto.co.uk ኣረጋግጹ።

ካብ ክንክን ትሰናበቱ ምህላውኩም ንማእከል 
ዕዮ ክትሕብሩ ኣየድልየኩምን’ዩ። እንተደኣ 
ከምኡ ገይርኩም ግን፡ ተወሳኺ ሓገዝ ክቕርቡ
ልኩም እዮም።  

ኣብ 2017፡ ዓለም-ለኻዊ ክረዲት ንዘለኩም 
ፋይናንሲያዊ ድሕነት ኣብ ግምት ዘእተወ 
ንጽል ኣከፋፍላ ብምግባር፡ ንናይ ውልቂ ረብ
ሓታት ክትክኦ እዩ። 

ንበይኖም ንዝነበሩ መንእሰያት ዝምልከቱ ሰለስተ 
ቀንዲ ረብሓታት፡

ኣበል ንደለይቲ ዕዮ – ዕድሜኹም ካብ 18-24 
ኰይኑ ምሉእ ግዜኹም ዘይትምሃሩ ምስ 
እትዀኑ’ሞ፡ ብንጥፈት ስራሕ ምስ እትደልዩ 
ወይ ኣብ ሰሙን ትሕቲ 16 ሰዓታት ክትሰርሑ 
ምስ እትደልዩ፡ ኣብ ሰሙን* 57.90 ፓውንድ 
ክትቅበሉ ኢኹም።    

ደገፍ ናይ ኣታዊ– ዕድሜእኹም ካብ 16-19 
ኰይኑ ምሉእ ግዜኹም እትምሃሩ ምስ 
እትዀኑ’ሞ፡ ወይ ወለዲ ወይ ድማ ምስ 
ወለዶም ዘይነብሩ፡ ወይ’ውን ስደተኛታት 
ምስ እትዀኑ፡ 57.90 ፓውንድ (ወለዲ ምስ 

ውሽጣዊ በዓል መዚኹም፡ ደቂ 18 
ካብ ዝዀንኩምላ ግዜ ጀሚሩ፡ እዚ 
ዝስዕብ ፋይናንሲያዊ ደገፋት ክገብረል
ኩም ግዴታ ኣለዎ፡

ናይ መሰናበቲ ህያብ/ሓገዝ (ንገዛ 
ዝኸውን ኣበል/ገንዘብ) - እዚ 
መንበሪ ገዛኹም ንኸተማሓይሽዎ 
ዝዓለመ’ዩ። ብመሰረት መንግስታዊ 
መምርሒ ድማ፡ ንገዛ ዝወሃበኩም 
ኣበል ብውሑዱ 2,000 ፓውንድ እዩ።

16-19 ትምህርታዊ ገንዘባዊ ሓገዝ/
Bursary - ካብ 16 – 19 ዝዕድሜኦም? 
ኣብ ትምህርቲ? ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመተ-ትምህርቲ፡ 
ካብ ኮለጅኩም 1,200 ፓውንድ ክትቅበሉ ኢኹም። 

ገንዘባዊ ሓገዝ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ 
– ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ? ሓደ ግዜ 
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እዚ መረጋግጺ 
ወረቐት’ዚ፡ ብዛዕባ፡ 
ብመልክዕ መሰል 
ክትረኽብዎ 
እትኽእሉ ፊናንሲያዊ 
ደገፍን ከተመልክቱሉ 
እትኽእሉ ገንዘባዊ 
ሓገዝን ዝገልጽ እዩ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ 
ወይ ምኽሪ፡ ኣብ 
ምኽሪ መውሃቢ 
መስመር  0800 023 
2033 (ቀዳመ-ሰንበት 
10:30 ቅ.ቐ ክሳብ 3 
ድ.ቐ) ደውሉ ወይ ናብ 
advice@becomecharity.
org.uk ኢ-መይል 
ስደዱ። 

ሓገዝ ካብ’ቲ ናታትኩም ውሽጣዊ/ከባብያዊ በዓል መዚ 

ጠቕምታት

ኩሉ ብዛዕባ ገንዘብ፡ 
ገንዘብ፡ ገንዘብ . . .  እዩ
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እትዀኑ 73.10 ፓውንድ)** ክውሃበኩም እዩ። 
ካብ ክንክን እትሰናበቱ ዘለኹም ሰባት፡ 
ክሳብ ደቂ 21 ዓመት ትበጽሑ፡ ደገፍ ናይ 
ኣታዊ ክትክቅበሉ ኢኹም። እተቕርብዎ 
ጥርዓን ቅድሚ ደቂ 19 ዓመት ምዃንኩም 
ምስ ዝጅምርን ጌና ኣብ ትምህርቲ ምስ 
እትህልዉን እውን ደገፍ ናይ ኣታዊ 
ክትረኽቡ ኢኹም።

ንመንበሪ ገዛ ዝኸውን ገንዘባዊ ሓገዝ 
– ምስ ወለድኹም ምንባር ምስ እተቋርጹ፡ 
ትሑት ኣታዊ ምስ ዝህልወኩምን ዘለኩም 
ውህሉል ገንዘብ ካብ 16,000 ፓውንድ 
ምስ ዝውሕድ፡ ኣብ ክራይ ገዛ ሓገዛት 
ክግበረልኩም እዩ። ናይ ኤውሮጳ ዜግነት 
ዘይብሎም፡ ሓተትቲ ዑቕባ ኰይኖም 
ዝከናኸኖም ዘይብሎምን ምሉእ ግዜኦም 
ተማሃሮን (ቈልዑ ክሳብ ዘይብልኩም) ድማ፡ 
ናይ ገዛ ክራይ ሓገዛት ክግበረልኩም እዩ። 
እቲ ዝወሃበኩም መጠን ሓገዝ ብመንጽር’ቲ 
እትነብርሉ ከባቢ ተራእዩ ክፈላለ ይኽእል። 
ካብ ክንክን እትሰናበቱ ዘለኹም’ሞ፡ 
ናይ ገዛ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ብቑዓት 
ዝዀንኩም፡ ክሳብ ደቂ 22 ዓመት እትዀኑ፡ 
ናይ ሓንቲ ምልእቲ መደቀሲት ገዛ ክራይ 
ክኽፈለልኩም መሰልኩም እዩ።  

ረብሓታት ትቕበሉን ተወሳኺ ሓገዛት ትረኽቡን 
እንተደኣ ሃሊኹም፡ ባጀታዊ ልቓሕ ንምርካብ 
ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ፡ ካብ ወለድ 
ናጻ ኰይኑ፡ ዳሕራይ ግን ካብ ጠቕምታትኩም 
ደጊሙ ክኽፈለኩም እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ 
ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ፡ https://www.gov.uk/
budgeting-loans ተመልከቱ።
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*ንምእራም ፋይናንሲያዊ 
ዓመት 2017/18 – ንምሉእ 
ንጹሩነት ኣብ ነቚጣ መርበብ 
ሓበሬታ https://www.gov.
uk/jobseekers-allowance/
what-youll-get ተመልክት

** ንምእራም ፋይናንሲያዊ 
ዓመት 2017/18 – ንምሉእ 
ንጹሩነት ኣብ ነቚጣ መርበብ 
ሓበሬታ https://www.
gov.uk/income-support/
overview ተመልከት
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ገለ ውድባት ንመንእሰያትን ካብ ክንክን 
ንዝሰናበቱ ዘለዉ ሰባትን ሓገዛት 
ብምሃብ ብፋይናንስ ይድግፉ እዮም። 
ቅድሚ መመልከቲ ምእታውኩም፡ ዝርዝር 
መረዳእታ ብዛዕባ ምሉእ ጠቐባልነት 
ኣብ ዝገልጽ መርበብ ሓበሬታ ብጥንቃቐ 
ኣንብቡ። ዝበዝሕ ግዜ፡ ዝውሃቡ ደገፋት 
ወይ ሓገዛት፡ ኩሎም ተኽእሎታት ምስ 
ፈተንኩም ጥራይ’ዮም ዝፍጸሙ። 

ካብ ክንክን ናይ ዝሰናበቱ ውድብ/
ፋውንደሽን ነቶም ካብ 18-29 
ዝዕድሜኦም ተሰናበትቲ ክንክን፡ ንኸም 
መነባብሮ ዘገልግሉ ነገራት፡ ኣብ ህጹጽ 
እዋን ናይ መነባብሮ ዝግበር ወጻኢታት፡ 
ወጻኢታት ትምህርቲ፡ ሕክምናዊ 
ድልየታት፡ ስልጠናን ዕዮን ዝውዕል ክሳብ 
400 ፓውንድ ዝበጽሕ ደገፍ ይህብ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ነቚጣ መርበብ 
ሓበሬታ www.thecareleaversfoundation.
org ተመልከቱ።

‘ካፕስቶን’ (Capstone) ማዕከን ደገፍ 
ናይቶም ካብ ክንክን ዝሰናበቱ ዘለዉ 
ነቶም ካብ 17-25 ዓመት ዝዕድሜኦም 
ተሰናትበቲ ክንክን፡ ንትምህርቶም 
ንመሳርሒታት (ንመጓዓዝያ ሓዊስካ)፡ 
ንትምህርቲ ምምራሕ መኪና/ፈተናታትን 
ከምኡ’ውን ንመነባብሮ ዘገልግሉ ነገራት ዝውዕል 
ካብ 300 ክሳብ 2000 ፓውንድ ዝበጽሕ ገንዘባዊ 
ሓገዝ ይዕድል። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ነቚጣ 
መርበብ ሓበሬታ www.capstonecareleaverstrust.
org ተወከሱ።

ኣገልጋሊ ዩ.ከይ./Buttle UK ነቶም ካብ 16-20 
ዝዕድሜኦም ንበይኖም ዝነበሩ መንእሰያት፡ ኣብ 
ትምህርቲ፡ ዕዮን ስልጠናን፡ ሓዳር ኣብ ምምስራት፡ 
ስምዒታዊን ኣካላዊን ጥዕናኦም ንምምሕያሽ 
ተባሂሉ ክሳብ ናይ 2000 ፓውንድ ደገፍ ይህብ። 
መመልከቲታት፡ ኣብ ክንዲ መንእሰያት ኰይኑ፡ 
ብሕጊ ወይ ብናይ ወለንታዊያን ውድባት ክትግበር 
ኣለዎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ነቚጣ መርበብ 
ሓበሬታ www.buttleUK.org ተመልከት።

‘ማሕታ/ስፓርክ’ ፋውደሽን ነቶም ካብ 25 
ዓመት ዝዕድሜኦም ተሰናበትቲ ክንክን፡ ሓዳሮም 
ንምምስራት፡ ትምህርቲ/ዕዮ፡ ክእለታትን 
ትድልየታትን ንኸማዕብሉ ተባሂሉ ክሳብ 600 
ፓውንድ ደገፍ ይህብ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ 
ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ sparkfoundation.org.uk 
ተወከሱ።

ናይ ላውረንስ ኣትወልስ ትካል ግብረ-ሰናይ ነቶም 
ካብ 16-20 ዝዕድሜኦም መንእሰያት፡ ብፍላይ ነቲ 
ንዝወሃብ ስልጠና፡ ኣብ ምግዛእ መሳርሒታት፡ ኣብ 
እዋን ትምህርቲ ንዝግበር ናይ መነባብሮ ወጻኢታት፡ 
ንትምህርቲን ምዝገባን ወይ ንፈተና ዝኽፈል 
ወጻኢታት ዝውዕል  ካብ 100 ክሳብ 1,500 
ፓውንድ ዝበጽሕ ገንዘባዊ ደገፋት ይህብ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብ ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ www.
theskinnerscompany.org.uk/grants-and-trusts/
lawrence-atwells-charity/ ተመልከት።

ናይ ልኡል/ፕሪንስ ማዕከን ሓገዝ ነቶም ካብ 17-
25 ዝዕድሜኦም መንእሰያት ኰይኖም ኣብ ሰሙን 
ትሕቲ 16 ሰዓታት ዝሰርሑ ወይ ኣብ ትምህርቲ 
ትሕቲ 14 ሰዓታት ዘጥፍኡ - ስራሕ፡ ትምህርቲ ወይ 
ስልጠና ንኽረኽቡ ንምሕጋዞም፡ ደገፍ ይገብር። ናይ 
ገዛእ-ርእስኹም ዋኒን/ቢዝነስ ክትጅምሩ ምእንቲ 
ክሕግዘኩም’ውን፡ ልቓሕ ይውሃበኩም’ዩ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብ ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ www.
princes-trust.org.uk ተመልከት።

ተርን2ኣዝ/Turn2Us ሓገዝ እትረኽብሉ ናይ 
መድለዪ ወይ መፈተሺ መሳርሒ ኣለዎ። ብዛዕባ 
ሓገዝ/ደገፍ ከተመልክቱሉ እትኽእሉ ሓበሬታ 
ንምርካብ ፖስትኮድኩም ኣእትዉ። ንዝያዳ ሓበሬታ 
ኣብ ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ www.turn2us.org.uk 
ተመልከት።

*ብኽብረትኩም ኣስተው
ዕሉ: እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ብመ
ሰረት ስርዓተ-ሕጊ ሃገረ-
እንግሊዝ፡ ከም መምርሒ 
ከገልግል ኣለዎ። 

ገንዘባዊ ሓገዛት
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ንዝረኸብኩምዎም ኣገልግሎታት 
ዕዳኹም ኣብ ምኽፋል ትቃለሱዶ 
ኣለኹም? ገለ ካብተን ቀንዲ ወውሃብቲ 
ኣገልግሎታት፡ ዕዳ ዘሕዊ/ዘሰርዝ ገንዘብ 
ኣለወን። ኣየነይቲ ኩባንያ ኣብዚ ትነጥፍ 
ርኣዩን ብኸመይ መመልከቲ ተእትዉ ድማ 
ኣብ ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ  
www.charisgrants.com/
application-forms/ 
ተወከሱን።

Financial entitlements for care leavers
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advice@becomecharity.org.uk             www. becomecharity.org.uk/care-advice-line             Facebook.com/BecomeCharity            @BecomeCharity

ማሕበራዊ ሰራሕተኛ
ክህብኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: ኣብ 

ክንክን ዘተኰሩ እንተደኣ ኰይኖም? ብድሕሪ’ዚ 
ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ክህልወኩም’ዩ። ብዛዕባ 
ዝውሃበኩም ክንክንክ ዝመጸ ውሳኔታት ክገብሩን 
ብዛዕባ ናይ ክንክን መደብኩም ክከታተሉን እዮም። 
ብስሩዕ ምሳኻትኩም ርክብ ክገብሩን ብውሑዱ 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሽዱሽተ ሰሙን ክበጽሑኹምን 
እዮም።

ብኸመይ ከምዝሕግዙኹም: ኣብ ናይ ክንክን 
መደብኩም፡ ድሌታትኩምን ስምዒታትኩምን 
ከይተረፈ ኣተኲሮም ክሰምዑኹም እዮም። ብዛዕባ 
ውሳኔታት ክገልጹልኩምን ድምጽኹም ብኸመይ 
ተሰማዕነት ከምዝህልዎ ከፍልጡኹምን እዮም። 
ኩሉ ግዜ ዝርዝር መወከሲ ሓበሬታ ናይ ማሕበራዊ 
ሰራሕተኛኹም ክትፈልጡ ይግባኣኩም። 

ናይ ውልቂ ኣማኸርቲ (ፒ.ኤ.)
ክህብኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: 

ልዕሊ 16 ዝዕድሜኦም ወይ ካብ ክንክን ዝሰናበቱ? 
ናይ ውልቂ ኣማኸርቲ (ፒ.ኤ.) ክህልውኩም እዮም። 
ኣብ ናይ ክንክን መደብኩም ሓላፍነት ክስከሙን 
ክሳብ ደቂ 21 ዓመት (ኣብ ትምህርቲ ወይ ስልጠና 
ምስ እትህልዉ ድማ ልዕሊኡ ዓመት) ትበጽሑ፡ ናይ 
መሰናበቲኹም መደብ ገምጊሞም ክውድኡልኩም 
እዮም።

ብኸመይ ከምዝሕግዙኹም: ትምህርቲ፡ 
ስልጠናን ስራሕ/ዕዮን ኣብ ምርካብ ምእንቲ 
ክሕግዙኹም፡ ምሳኻትኩም ብስሩዕ ክራኸቡ 
እዮም። ከምኡ’ውን፡ ብርእስኹም ክትሓድሩ 
ቅሩባት ምዃንኩም ንምርግጋጽ፡ ብዛዕባ መንበሪ 
ገዛ፡ ገንዘብ፡ ጥዕናን ሓፈሻዊ ኩነታት ወይ ምቾት 
ዝምከት ምኽሪ ክህቡኹም እዮም።  

ሓለፍቲ ጉጅለ 
ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: 

ማሕበራዊ ሰራሕተኛኹም ወይ ናይ ውልቂ 
ኣማኻሪኹም (ፒ.ኤ.) መን ምዃኑ ብዝምልከት 
ክውስኑልኩምን ምኽሪ ኣብ ምሃብ ኰነ ውሳኔታት 
ኣብ ምርግጋጽ ዝምስገን ስራሕ ይዓሙ ከምዘለዉ 
ከረጋግጹን እዮም። 

ብኸመይ ከምዝሕግዝኹም: ብዛዕባ ኣገደስቲ 
ነገራት ክትዕ ወይ ዘተ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ፡ ኣኼባ 
ክሳተፉ እዮም። ሓደ ሓደ ግዜ’ውን፡ ርእይቶኹም 
ንዓታቶም ምሕባር፡ ነገራት ብጽቡቕ ንኽስርሑ 
ኣብ ምርግጋጽ ይሕግዙ እዮም።  

 
ዳይረክተር ኣገልግሎታት ቈልዑ 
(ዲ.ሲ.ኤስ)

ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: እዚኣቶም፡ 
ብዛዕባ ኣገልግሎታት ቈልዑ ሓላፍነት 
ዝወስዱ’ዮም። ዲ.ሲ.ኤስ፡ ውሑሳት ምእንቲ 
ክትኰኑን ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም ኣብያተ-
ትምህርቲ ከምዘለዉኹም ንምርግጋጽን፡ 
ብዝተኻእለ መጠን እቲ ዝወሃበኩም ኣገልግሎት 
ዝበለጸ ምዃኑ ከረጋግጽ ይግብኦ። 

ብኸመይ ከምዝሕግዙኹም፡ ንዲ.ሲ.ኤስ 
ፍጹም ዘይክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ እንተዀነ፡ 
ኣማኸርትኹም እቲ ዝበለጸ ኣገልግሎት ይህቡኹም 
ከምዘለዉ ክከታተሉ ስራሖም እዩ።  

Who’s who in Children’s Services?
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THE NAME 
GAME  
TIGRINYA 
TRANSLATION
መን’ዩ - መን ኣብ 
ኣገልግሎታት ቈልዑ 
- ኣብ ትሕቲ ክንክን 
ሃልዉ ወይ ካብቲ ክንክን 
ዝተሰናበትኩም ኩኑ 
ብዘየገድስ፡ መምርሒ 
ናይቶም ብኣገልግሎታት 
ቈልዑ ዝመጸ ክትረኽብዎም 
እትኽእሉ ሰባት’ዩ። ናይ 
ስራሕ መዝነት ካብ ሓደ 
ትካል ናይ ምኽሪን ማዕዳን 
ኣገልግሎት (ቤት-ምኽሪ) ናብ 
ካልእ ዝፈላለ’ኳ እንተዀነ፡ 
ሓደ ዓይነት ዕዮ ግን ክሰርሑ 
እዮም።

እዚ፡ ብትካል Become (www.
becomecharity.org.uk) ዝፈረየ 
ኰይኑ፡ ካብ ተኸታታሊ ናጻ ናይ 
መረጋገጺ ወረቐት ተወሲዱ 
ነቶም ናይ ክንክን ተመኲሮ 
ዘለዎም መንእሰያት ተባሂሉ 
ዝተዳለወ እዩ። ንሓገዝን 
ንምኽሪን ወይ ሓበሬታ ብዛዕባ 
መሰላትኩም ንምርካብ፡ 
ብመገዲ ምኽሪ መውሃቢ 
መስመር 0800 023 2033 
(ቀዳመ ሰንበት 10:30 ቅ.ቐ 
ክሳብ 3 ድ.ቐ) ደውሉ ወይ ናብ 
advice@becomecharity.org.uk 
ኢ-መይል ስደዱ።

ጕጅለ ምስላጥ 
ጉዳይ ህጻናት 
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በዓል-መዚ ናጻ ገምግም  
(ኣይ.ኣር.ኦ.)

ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: ኣብ 
ትሕቲ ክንክን እንተደኣ ሃሊኹም፡ ኣይ.ኣር.ኦ. 
ክህልወኩም እዩ። ኣብ መደባት ክንክንኩም 
ኣመልኪቶም ንዝካየዱ ርክባት ክመርሕዎን ነቲ 
ዝተዋህበ ውሳኔታት ኣብ ተግባር ከምዝወዓለ ድማ 
ከረጋግጹን እዮም። ኣብቲ መደብ ክንክን ቈልዑ/
ኣዝማድ ምስ ዝህልዉኹም፡ ልክዕ ከምቲ ናትኩም፡ 
ንዓታቶም’ውን ኣይ.ኣር.ኦ. ክህልዎም እዩ። 

ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: 
ንዝተዋህበኩም ውሳኔታት ንረብሓኩም 
ምዃኑ ከረጋግጹ፡ ንዓኻትኩም ክሰምዑኹምን 
ርእይቶታትኩም ከምዝስማዕ ክገብሩን 
እዮም። ብኸመይ ጥርዓን ከምእተቕርቡ’ውን 
ክሕብሩኹምን ብዛዕባ’ቲ እትረኽብዎ ዘለኹም 
ኣገልግሎታት ዝዀነ ይኹን ዘይምስምማዕ ምስ 
ዝፍጠር ክፈትሑልኩም ክፍትኑን እዮም። 
ንመሰልኩም’ውን ደው ክብሉ/ክጣበቑልኩም 
እዮም። 

ተሓላቒ/በዓል-ሞያ መሰላት 
ቈልዑ 

እቲ ፍልልይ እንታይ’ዩ? ኣብ ትሕቲ ክንክን 
እንተደኣ ሃሊኻ፡ ተሓላቒ ክህልወካ ሕጋዊ መሰል 
ኣለካ። ተሓለቕቲ ኩሉ ግዜ ንናጻ ውድባት’ዮም 
ዝሰርሑ። በዓል-መዚ መሰላት ቈልዑ ግን፡ ነቲ ናይ 
ምኽሪን ማዕዳን ኣገልግሎት እዮም ዝሰርሑ። 
ንተራኦም ብዝምልከት ግን ናይ ኩሎም ሓደ እዩ። 

ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: ድምጽኹም 
ከምዝስማዕ ክገብሩ፡ ንዓኻትኩም ክሰምዑኹም፡ 
ጥርዓናት ኣብ ምቕራብ ክሕግዙኹም፡ 
ክትረኽብዎ ዝግባኣኩም መሰላት ትረኽቡ 
ምህላውኩምን ንመሰላትኩም ተረዲእኩምዎ 
ከምዘለኹምን ንምርግጋጽ ክድግፉኹም፡ ከምኡ 
ድማ ኣብ ኣገደስቲ ኣኼባታት ክሕግዙኹም 
እዮም።  

ጉዳይ ተሳትፎ ዝከታተል ሞያዊ 
ሰራሕተኛ 

ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: ኣብቲ 
ዝወሃብ ኣገልግሎታት ንዘሎ ናይ ናእሽቱ ሰባት 
ርእይቶ ተሰማዕነት ምእንቲ ክረክብ፡ ምስ ቤት-
ምኽሪ ሓልዮት ንቈልዑ ብምዃን ሓቢሮም 
ይሰርሑ።

ብኸመይ ክሕግዙኹም ይኽእሉ? ዝበዝሕ ግዜ 
ናይ ምዝንጋዕ ወይ ጸወታ ንጥፈታት ይሰርዑ፡ ነቶም 
ኣብ ክንክን ዝርከቡ መንእሰያት ከም ስልጠናን 
ኣኼባታትን ዝኣመሰሉ ዕድላት ከምዝውሃብ 
ይገብሩ። ጸገማት ምስ ዝህልወኩም፡ ነቲ ዝምልከቶ 
ሰብ ረኺብኩም ንኸተዘራረብዎ ይሕግዝኹም።  

ናጻ በጻሒ (ኣይ.ቪ.)
ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: 

ኣይ.ቪ. ምስ ናይ ምኽሪን ማዕዳን ኣገልግሎት 
ዘይራኸቡ ብወለንታ ዝሰርሑ፡ ኣዕሩኽን ነቶም 
ክንክን ዘድልዮም ቈልዑ ዝሕግዙን (ከም 
ኣማኸርቲ ማለት’ዩ) እዮም።  ኣብ ትሕቲ ክንክን 
እንተደኣ ሃሊኹም፡ ኣይ.ቪ. ክህልወኩም ሕጊ 
መስል ይህበኩም ወይ የፍቅደልኩም እዩ። 

ብኸመይ ከምዝሕግዙኹም፡ ምሳኻትኩም 
ዝዘራረቡ፡ ምኽሪ ዝህቡኹም፡ ዝሕግዝኹምን 
ኣዕሩኽትኹምን ዝዀኑ ሰባት እዮም። 

ዳይረክተር ናይ’ቲ - ብመገዲ 
ኢንተርነት ናይ ዘስተምህር 

ቤት ትምህርቲን መዝነት ዝተዋህቦ 
መምህርን 
ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: ንቤት 
ትምህርትኹም ወይ ኮለጅኩም ይቆጻጸሩ፡ ኣብ 
ትምህርትኹም ክዕንቅጹኹም ንዝኽእሉ ጉዳያት 
ብዝግባእ እናተረድኡ ከኣ፡ ንስኻትኩምን ኩሎም 
ኣብ ትሕቲ ክንክን ዝርከቡ ቈልዑን ብጽቡቕ 
ከምእትቕጽሉ የረጋግጹ። ከምኡ’ውን ንውልቃዊ 
ትምህርታዊ መደብኩም (ፒ.ኢ.ፒ) ሓላፍነት 
ይወስድሉ። እዚ ከኣ ንዘለኩም ዓቕሚ ወይ ብቕዓት 
ንኽትፍጽሙ ይሕግዘኩም። 

ብኸመይ ከምዝሕግዙኹም: ቤት ትምህርትኹም 
ወይ ኮለጅኩም ንኽሕግዘኩም እናደገፉ፡ 
ድልየታትኩም የማልኡ፡ ኣብ ኮፍ ኢልካ ናይ 
ምምሃር ዕላማ ተሳቲፍኩም ምህላውኩም 
የረጋግጹ፣ ኮርሳት ኣብ እትቕይሩሉ ብዘይ ጸገም 
መስርሕ ምስግጋር ከምዝትገበር ይገብሩ። 

መዝነት ዝተዋህቦ ነርስ 
ክህቡኹም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት: ኣብ 

ትሕቲ ክንክን እንተድኣ ሃሊኹም፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ዓመት (ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜኦም ኣብ ዓመት 
ክልተ ግዜ)፡ በቲ መዝነት ዝተዋህቦ ነርስ ተፍትሽ 
ጥዕና ክገበረልኩም እዩ። ንጥዕናኹም ዘድልዩ 
ነገራት ትረኽቡ ከምዘለኹም ንምርግጋጽ፡ ምስ 
ማሕበራዊ ሰራሕተኛኹም ሓቢሮም ክሰርሑ 
እዮም። 

ብኸመይ ከምዝሕግዙኹም: ነቶም ኣብ ትሕቲ 
ክንክን ዝርከቡ ቈልዑ ዘጋጥምዎም ጉዳያት 
ይርድኡ፡ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዮም ከኣ ምኽሪን 
ሓገዝን ይህቡ። 
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መሰጋገሪ መደብ እንታይ’ዩ? ንምንታይ ከ ኣገዳሲ ኰይኑ? 

ዝዀነ ዘየሐጒሰኩም ነገር ምስ ዝህሉ፡ 
ግለጽዎ። 

ነገራት ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉም ኣብ 
ዘይኰኑሉ ግዜ፡ ሓገዛት ምእንቲ ክግበር፡ ኩሉ 
ግዜ ‘መደብ ቢ’ ክህሉ ኣለዎ። 

ናይ ነፍሲ-ወከፍ ርእይቶ ንጹር መታን ክኸውን፡ 
ምስ ኤስ.ዳብልዩ/ፒ.ኤ. ዘለኩም ዘይምርድዳእ፡ 
ብጥንቓቐ ክግለጽ ኣለዎ።  

ብዛዕባ መደብኩም ማለት፡ ብዛዕባ 
ስድራቤትኩም፡ መጒዚት፡ መማህራን፡ 

ኣገልግሎታት ጥዕና፡ ኣይ.ኣር.ኦ.ን ተሓላቒ 
(ብዘይ ኣፍልጦኹም ግና ኣይኰነን) ካልኦት 
ሰባት ክሕተቱ እዮም።  

ናይ መወዳእታ ዓመት ካብ ትሕቲ ክንክን ናይ 
መሰናበቲ መደብኩም፡ ብውልቅኹም ኣብ 
እትነብሩሉ ክትረኽብዎ ብዛዕባ ዘለኩም ሓገዝ 
ዘተኰረ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ጽፉፍ ወይ ጽቡቕ 
ናይ መሰናበቲ መደብ፡ ክሕግዘኩም ዘለዎ 
መን’ዩ፡ እንታይ ክትገብሩ ከምእትኽእሉ፡ 
ብኸመይ ርክባት ክትገብሩ ትኽእሉ ንዝብሉ 
ሓሳባት ዝሕብር ክኸውን ኣለዎ። 

ካብ ትሕቲ ክንክን እትሰናበቱሉ መደብኩም ኣብ 
እተዳልውሉ ክትዝክርዎ ዘለኩም:

ገምጋማት
መሰናበቲ መደብኩም፡ ብውሑዱ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ሽዱሽተ ወርሒ ክግምገም ኣለዎ። ኣብ ዝዀነ ግዜ 
ክግምገመልኩም ክትሓቱ ግን ትኽእሉ ኢኹም። 
ኣብ ሂወትኩም ሓደ ዓቢ ለውጢ ምስ ዝህሉ፡ 
ገምጋም ክግበር ኣለዎ። ምኽንያቱ፡ መደባትኩም 
ነቲ ንህሉው ኩነታትኩም ዘንጸባርቕ ክኸውን 
ስለዝግባእ። 

ናይ መሰናበቲ መደባትኩም ኣብ ዝግምገመሉ 
ግዜ፡ ንስኻትኩምን ማሕበራዊ ሰራሕተኛኹም/
ፒ.ኤ. ክታምኩም ከተንብሩሉ ኣለኩም። ቅዳሕ 
ክውሃበኩም’ውን ኣለዎ። ነቲ ዝወሃበኩም ቅዳሕ 
ኣብ ውሑስ ቦታ ዓቅብዎ፡ ኩሉ ነገራት ብኸምቲ 
ዝወጸ መደብ ይኸይድ ከምዘሎ ንምርግጋጽ ድማ 
ብስሩዕ ተኸታተልዎን ተቖጻጸርዎን። 

ናብ ዓወት 
ዝወስድ መገዲ 
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ክትርስዕዎም ዘይብልኩም:

ብዛዕባ ሂወትኩም ምዃኑ፣

ኣብ ምትግባሩ ወይ ኣብ ምዝዛሙ፡ 
ክትዋስኡ ግዴታዊ ምዃኑ፣ 

ኣቀራርባኹም ቤት-ምኽሪብኸመይ 
ከምዝሕግዘኩም ዝገልጽ ክኸውን 
ኣለዎ፣ 

ኩሉ ግዜ ቅዳሕ ክህልወኩም ኣለዎ

PATHWAY TO 
SUCCESS 
TIGRINYA 
TRANSLATION

እዚ ናይ መረጋገጺ ወረቐት 
እዚ፡ ካብ ናይ ክንክን 
መሰናበቲ መደብኩም እቲ 
ዝበለጸ ጠቕሚ ንኽትረኽቡ 
ክሕግዘኩም እዩ። እዚ፡ 
ማሕበራዊ ሰራሕተኛኹም 
ዝመልኦ ካልእ ኣሰልቻዊ 
ቅጥዒ ኣይኰነን። ብርግጽ፡ 
ኣገዳሲ ሰነድ ኰይኑ፡ እንታይ 
ክትገብሩ ትደልዩ፡ እንታይ 
ሓገዛት ትጽበዩ ከምኡ’ውን 
ትካል ናይ ምኽሪን ማዕዳን 
ኣገልግሎት (ቤት-ምኽሪ) 
ብኸመይ ይሕግዘኩም 
ንዝብሉ ሕቶታት 
ብዝምልከት ዝሰርዓልኩም 
እዩ። 

እዚ፡ ብትካል Become (www.
becomecharity.org.uk) 
ዝፈረየ ኰይኑ፡ ካብ ተኸታታሊ 
ናጻ ናይ መረጋገጺ ወረቐት 
ተወሲዱ ነቶም ናይ ክንክን 
ተመኲሮ ዘለዎም መንእሰያት 
ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። 
ንሓገዝን ንምኽሪን ወይ 
ሓበሬታ ብዛዕባ መሰላትኩም 
ንምርካብ፡ ኣብ ምኽሪ 
መውሃቢ መስመር 0800 023 
2033 (ቀዳመ ሰንበት 10:30 
ቅ.ቐ ክሳብ 3 ድ.ቐ) ደውሉ ወይ 
ናብ ነቚጣ መርበብ ሓበሬታ 
advice@becomecharity.org.
uk ኢ-መይል ግበሩ።

ነፍሲ-ወከፍ ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ 
ምቁጽጻር ዝርከብ ቈለዓ፡ ዝበዝሕ ግዜ 
ካብ ከባቢ ደቂ 16 ዓመተ ልደት ዝጅምር 
ካብ ትሕቲ ክንክን መሰናበቲ መደብ 
ክህልወኩም ኣለዎ። እዚ ብሕጊ* እዩ። 
ካብ ትሕቲ ክንክን መሰናበቲ መደብኩም፡ 
ብርእስኹም ንምሕዳር ንኽትለማመዱ፡ 
ናይ ምኽሪን ማዕዳን ኣገልግሎት ብኸመይ 
ከምዝሕግዘኩም’ዩ ዝገልጽ። ብኻልእ 
ኣዘራርባ፡ ኣብ መንጎኹም; ናይ ምኽሪን 
ማዕዳን ኣገልግሎት ከምኡ’ውን ካልኦት 
ኣብ ሂወትኩም ኣገደስቲ ዝዀኑ ሰባትን 
ዝእቶ  ውዕል’ዩ። 

ልዕሊ ኹሉ ድማ፡ እቲ መደብ 
ርእይቶኹም ኣብ ግምት ኬእቱ ስለዘለዎ፡ 
ድልየታትኩምን ስምዒታትኩምን 
ብጽሑፍ ንኸተስፍሩ ዕድል ይህበኩም።   
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Your pathway planFACTSHEET

* ኣብ ሕጊ ቈልዑ 1989 ን ሕጊ 
ምስንባት ክንክን 2000 ን ሰፊሩ ኣሎ

ጥዕና – ናይ ጥዕና ጸገማት ምስ 
ዝህልወኩም፡ ነዚ ንምቁጽጻር 
ናይ ምኽሪን ማዕዳን ኣገልግሎት 
ብኸመይ ክሕግዘኩም ከምዘለዎ 
ናይ ካብ ትሕቲ ክንክን ናይ መሰናበቲ 
መደብኩም ክገልጾ ኣለዎ። እዚ ነቶም 
ጸገማት ንምግላጽ ማለት ኣይኰነን፣ 
እንታይ ደኣ፡ ጥዑይ ኣገባብ መነባብሮ 
ንኽትመርሑ (ንኣብነት፡ ኣባልነት 
ጂምናዝዩም ኣብ ምሓዝ) ናይ 
ምኽሪን ማዕዳን ኣገልግሎት ብኸመይ 
ክሕግዘኩም ይኽእል ክሕብር ኣለዎ።  

ትምህርቲ፡ ስልጠናን ዕዮን 
– ሓንጺጽኩምዎ ዘለኹም መደብ፡ 
ንኽትዕወቱሉን ሞያዊ ዕላማኹም 
ንኽትጭብጡን ዘድልየኩም ዘበለ 
ኩሉ ነገራት ብግቡእ ዘስፈረ ክኸውን 
ኣለዎ። እዚ ከኣ፡ ነቲ ክትበጽሕዎ 
እትሕልኑዎ ዘለኹም ንጹር ዕላማን ናይ 
ምኽሪን ማዕዳን ኣገልግሎት ብኸመይ  
ብገንዘብ ከይተረፈ (ንመጽናዕትኹም 
እተድልየኩም ላፕቶፕ ዝዓይነታ 
ኮምፒዩተር . . .? ኣብ’ዚ ኣስፍርዎ) 
ሓገዝ ይገብረልኩም፤ ነዚ ዘጠቓለለ 
ክኸውን ኣለዎ።

ከመይ ይስምዓኩም – ብዛዕባ 
ገዛእ ርእስኩም ከመይ ይስምዓእኩም? 
ምስ ካልኦት ሰባት ብምንጽጻር ንገዛእ-
ርእስኹም ከመይ ትረኽብዋ?  ክሕግዙ ዝኽእሉ 
ነገራት ኣለዉዶ? ማሕበራዊ ሰራሕተኛኹም/ፒ.ኤ. 
ምእንቲ ክከታተለኩም፡ ነዚ ክፈልጦ ጽቡቕ’ዩ። 

ስድራቤትን ማሕበራዊ ዝምዳናን 
(ኔትዎርክ) – ምስ ስድራቤትኩም ጽቡቕ 
ዝምድናዶ ኣለኩም? ሓገዝ ደሊኹም እትኸድዎም 
ሰባት ረኺብኩም ዶ ኣለኹም? እተውጽእዎ 
መደብ፡ ናይ ምኽሪን ማዕዳን ኣገልግሎት፡ ብኸመይ 
ጽቡቕ ማሕበራዊን ስድራቤታዊን ዝምድናታት 
ንኽህልወኩም ከምዝሕግዘኩም ክገልጽ ኣለዎ። 
ምስ ስድራቤትኩም ንኽትራኸቡ ተሰሪዑ ዘሎ ግዜ 
ባህ ምስ ዘይብለኩም፡ ተዛረቡ ወይ ሓብሩ። 

መንነት – እዚ፡ ንስኻትኩም እንታይ ምዃንኩም 
ዝገልጽ እዩ። ብዛዕባ ሕሉፍኩም፡ ብዛዕባ መለለዪ 
ቋንቋኹም፡ ሃይማኖትኩም፡ ብሄርኩምን ጾታዊ 
ዝምባለኹም ብዝምልከት ሓገዝ ምስ እትደልዩ፣ 
ከምኡ ድማ እቲ ቅኑዕ ሰነድ ወረቐት መንነት 
ሒዝኩም ከምዘለኹምን ነቲ ናታትኩም ፋይላት 
ብኸመይ ትጥቀሙሉን ኣብ ምርግጋጽ ዝዀነ 
ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ናይ ምኽሪን ማዕዳን 
ኣገልግሎትኩም ክሕግዘኩም እዩ።

ዘለኩም ግብራዊ ክእለታት – እዚ፡ ኣብ 
እኹል ዕድመ ዝበጽሐ ሰብ ከም ምዃንኩም 
መጠን፡ ኣብ ሂወት ማዕረ ክንደይ ቅሩባት 
ምህላውኩም ዝፍትሽ እዩ። ብውልቅኹል 
ንምንባር ድሉዋት ምእንቲ ክትኰኑ፡ እንታይ 
ክትምሃሩ ኣለኩም? ነዚ ክትገብሩ ኸ ናይ ምኽሪን 
ማዕዳን ኣገልግሎት ብኸመይ ክሕግዘኩም ይኽእል? 

ገንዘብ – እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ፣ ካብ 
ናታትኩም ውሽጣዊ/ከባብያዊ በዓል መዚ፡ 
ገንዘባዊ ሓገዝ ክትረኽቡ ምዃንኩም ኣብቲ 
ቃለ-መግለጺ ብንጹር ሰፊሩ ዘሎ ጉዳይ’ዩ። 
ኣብ’ዚ ቃለ-መግለጺ’ዚ፡ ንዘለኩም መሰልን ካልእ 
ገንዘባዊ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ዘኽእለኩም ነገራትን 
ብዝምልከት፣ ነቲ ዝውሃበኩም ገንዘባዊ ሓገዝ 
መዓስን ብኸመይን ትረኽብዎ፡ ብዝግባእ ተዘርዚሩ 
ይርከብ። ብተወሳኺ፡ ንዘድልየኩም ባጀት፡ 
ዝህልወኩም ውህለላን ንዘለኩም ጠቕምታትን 
ዘጠቓለለ ክኸውን ድማ ኣለዎ።  

ኣበይ ከም እትነብሩ – ናይ ምኽሪን ማዕዳን 
ኣገልግሎትኩም፡ ንመንበሪኹም (ህልዉ ወይ ናይ 
መጻኢ መደብ) ብዝምልከት ኣኹል መጽናዕቲ 
ክገብር’ዩ። ከምኡ ድማ እትቕመጡሉ ቦታ፡ 
ድሕነቱ፡ ዘለዎ ዕዳን ክራይ ገዛን ከይተረፈ፡ 
እንታይ ከምዝመስል ብዝግባእ ከጽንዖ እዩ። 
ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ገዛ ክህልወኩም ዘሎ 
ተኽእሎ ብዝምልከት ማለት፡  መደባት ብዛዕባ 
ብውልቅኹም ናብ እትቕመጥሉ መንበሪ ምግዓዝን 
እዚ ንክኸውን ከ እንታይ ክግበር ከምዘለዎን 
ንዝብሉ ሕቶታት ኣመልኪቱ’ውን መግለጺ 
ክውሃበኩም እዩ። ኣብ’ቲ እትቕመጥዎ ዘለኹም 
ቦታ ሕጒሳት ኣይኰንኩምን? ንናይ ምኽሪን ማዕዳን 
ኣገልግሎትኩም ሓብሩዎም። 

ካብ ትሕቲ ክንክን ናይ መሰናበቲ መደብ
ኩም እንታይ ከጠቓልል ይግባእ?
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ውጥን መርሓ-ጐደና - ነፍሲወከፍ ተኣላዪ ህጻን 
ወይ ትሕቲ-ዕድመ መንእሰይ ንዕኡ ዝምልከት ውጥን 
መርሓ-ጐደና ኪዳለወሉ ይግባእ1፤ እዚ ድማ ከም 
ንቡር እቲ ዝምልከቶ ህጻን መበል 16 ዓመት ልደቱ 
ምስኣብዓለ መስርሕ ዝጅምር ይኸውን። እዚ ድማ 
ከም ሕሳብ ናይ ሓደ ኣብ ሞንጎኹምን ኣብ ሞንጎ እቲ 
ዝምልከቶ ቈልስልን ዘገልግል ውዕል ኰይኑ፡ ርእስኹም 
ክኢልኩም ንኽትነብሩ ብኸመይ ከምእትሕገዙ 
ዘነጽር እዩ። ዲግሪ ክትውንኑ፡ ናይ ዲግሪ ክኢላዊ 
ልምምድ ከተካይዱ፡ ዶክተራት ክትኰኑ ወይ ናይ ኵዕሶ 
ሰኪዔት ዳያኑ ንምዃን ክትበቕዑ ምስእትደልዩ፡ እቲ 
ድልየትኩም ኣብ’ቲ ናትኩም ውጥን መርሓ-ጐደና 
ከምዝሰፍር ክትገብሩ የድሊ። ከመይ ጌርኩም ነቲ 
ንዓኹም ዝምልከት ውጥን መርሓ-ጐደና ብዝተኻእለ 
ከምእትምዝምዝዎ ንኽትፈልጡ፡ ንሰነድ ተጨባጢ 
ሓበሬታ ቍ.3 ናይ ኬየር ኣድቫይስ ላይን ተወከሱ። 

ውልቃዊ ኣማኻሪ – ኣብ ትምህርቲ ሃልዉ ኣይትሃልዉ 
ብዘየገድስ፡ መበል 25 ዓመተ-ልደትኩም ክሳብ 
እተብዕሉ፡ ካብ ናትኩም ውልቃዊ ኣማኻሪ (ፒ.ኤ.) 
ደገፍ ክትረኽቡ መሰል ኣለኩም።2 ሓንሳብ ናብ ኮለጅ 
ድዩስ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተኹም፡ ናብ ናትኩም ፒ.ኤ. 
ብምድዋል፡ ነቲ ኣብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃኣ ትምህርቲ 
እተሕልፍዎ እዋን ይኹን ብድሕሪኡ ንዘሎ ምዕራፍ 

ህይወትኩም ብዝምልከት ደገፍ ንኽገብረልኩም 
ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም። 

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ (ኤች.ኢ.) ገዘባዊ 
ሓገዝ – ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትመሃሩ ምስእትህልዉ፡ 
ብከባብያዊ ምምሕዳርኩም ዝሽፈን ናይ £2,000 
ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክትቅበሉ 
መሰል ኣለኩም። እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓመተ-ትምህርቲ 
ተመቓቒሉ በብኽፋላት ዝፍጸም እዩ። 

መዓልትታት ዕረፍቲ – ኣብ’ቶም ካብ ናይ ግዜ 
ትምህርትኹም ወጻኢ ዝዀኑ መዓልትታት ክትነብሩ 
ምእንቲ ክትክእሉ፡ ከባብያዊ ምምሕዳርኩም ገንዘብ 
ክህበኩም ይግባእ፤ ኣብ መደቀሲ ናይ ዩኒቨርሲቲ 
ንምሉእ ዓመት ክትቅመጡ ዘይትኽእሉ ምስእትዀኑ 
ድማ እንተላይ ንናይ ግዜ ዕረፍትኹም ዝኸውን 
እትዕቆቡሉ ቦታ። ከባብያዊ ምምሕዳርኩም ክንደይ 
ዝኣክል ገንዘብ ክሕግዘኩም ከምዝኽእል ንምፍላጥ 
ነቲ ናትኩም ፒ.ኤ. ኣዘራርብዎ። 

Entitlements in higher education

4
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ከምኡ’ውን ‘ፕሮፐል’ ንዝተባህለ - ብዛዕባ እቶም 
ኣለዉ ዝበሃሉ ንተመኵሮ ናይ ኣገልግሎት ክንክን 
ትሕቲ-ዕድመ ዘለዎም’ሞ ኣብ ናይ ዓዲ-እንግሊዝ 
ኮለጃት ወይ ዩኒቨርሲቲታት ከመልክቱ ዝደልዩ 
ተማሃሮ ዝዀኑ ደገፋት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ 
ንምድላይ ዝሕግዝ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ 
ተወከሱ። በዚ ዚስዕብ መስመር ብምእታው 
ፈትሹ፦ propel.org.uk

ናብ ዝለዓለ ደረጃ 
ክትበጽሑ ንምሕጋዝኩም 
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ናብ ኮለጅ ድዩስ 
ዩኒቨርሲቲ ምእታው 
ከቢድ ጻዕሪ ዝሓትት 
ዓቢ ስጉምቲ ናይ 
ህይወት እዩ። ይኹን 
እምበር፡ ተመኵሮ 
ናይ ኣገልግሎት 
ክንክን ትሕቲ-
ዕድመ ዘለዎም 
ሰባት ምስእትዀኑ፡ 
ንዓኹም ክኸውን 
ዝኽእል ደገፍ ኣሎ። 
እዚ ንመሰላትኩም 
ዝምልከት መምርሒ 
እዩ። 
እዚ ሰነድ እዚ ብተኻታታሊ 
ካብ ዝተሓትሙ ናጻ 
ሰነዳት ተጨባጢ ሓበሬታ 
ዝተዳለወ ኰይኑ፡ ተመኵሮ 
ናይ ኣገልግሎት ክንክን 
ትሕቲ-ዕድመ ንዘለዎም 
ነኣሽቱ መንእሰያት 
ዘገልግልን ትካል ‘ቢካም’ 
እተሓትመ እዩ።

ነፍሲወከፍ ከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት መንግስቲ፡ 
ነቶም ኣብ ትሕቲ መጕዚትነታዊ ኣተኣላልያ 
ጸኒሖም ዝፋነዉ መንእሰያት ክኸውን 
ንዝኽእል ናጻ ኣገልግሎትን መሰል ተጠቃምነት 
ገንዘባዊ ሓገዝን ብዝምልከት፡ ሓበሬታ 
ከሕትም ይግባእ – ቅዳሕ ናይ ክልቲኣቶም 
ሰነዳት ንኽወሃበኩም ብምሕታት፡ ብዛዕባ 
እቶም ዘለዉኹም መሰላት ፍለጡ።3
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ወጻኢታት መነባብሮኹምን ትምህርትኹምን 
ንምሽፋን፡ እቲ ብከባብያዊ ምምሕዳርኩም ዝወሃብ 
ናይ ኤች.ኢ. ገንዘባዊ ሓገዝ ላዕለዋይ ትምህርቲ 
ጥራይ ዘይኰነ፡ ዝተፈላለዩ ካልኦት ናይ ትምህርቲ 
ይኹኑ ናይ ካልእ ገንዘባዊ ሓገዛት ወይ ልቓሓት 
ንኽወሃቡኹም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ን 
‘ፕሮፐል’ ተጠቒምኩም፡ ነፍሲወከፍ ዩኒቨርሲቲ ወይ 
ኮለጅ ከመይ ዝኣመሰለ ዕድል ከምዝህብ ክትፈልጡ፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ’ዞም ዕድላት መሰል ተጠቃምነት 
ከምዘለኩምን ከምዘይብልኩምን ክትፈልጡሎም 
እትእኽሉ መወከሲ ኣድራሻታት ክትረኽቡ ትኽእሉ 
ኢኹም። 

ንተማሃሮ ዝወሃብ ልቓሕ – ትካል ስቱዴንት 
ፋይናንስ ኢንግላንድ ናይ ትምህርቲ ክፍሊትኩም 
ኣብ ምድቕቓስ ዝውዕል ልቓሕ (ክሳብ £9,250 
ንዓመት ዝበጽሕ)4፡ ከምኡ’ውን መሰረታዊ 
ወጻኢታት ናይ መነባብሮኹም ዝሽፍን ልቓሕ (ክሳብ 
£8,700 ንዓመት፡ ወይ ድማ £11,354 ኣብ ለንደን 
ምስእትህልዉ)5 ክህበኩም እዩ። ናይ ገዛእ-ርእስኹም 
ገለ መጠን ኣታዊ ክትረኽቡ ክሳብ ዘይጀመርኩም፡ 
ንዘለኩም ልቓሕ ክትከፍልዎ ክትጅምሩ ኣይግባእን። 
ካብ መጕዚትነታዊ ክንክን ከም እትፋነዉ ዘለኹም 
መንእሰያት መጠን፡ ኣታዊ ክሳብ ዘይሃለወኩም፡ 
ክልቲኣቶም እቶም ንናይ ትምህርቲ ክፍሊትን 
ንመነባብሮን ዝምልከቱ ልቓሓት ዝምልከቱኹም 
ክትኰኑ እውን ዝከኣል እዩ። እቲ ናይ ኤች.ኢ. 
ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ኣታዊ ኣይሕሰብን እዩ። 

ካብ መጕዚትነታዊ ክንክን ንዝፋነዉ መንእሰያት 
ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ላዕለዋይ ትምህርቲ 
– ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ብፍላይ ነቶም ካብ 
መጕዚትነታዊ ክንክን ዝፋነዉ መንእሰያት ዝኸውን 
ገንዘባዊ ሓገዝ ላዕለዋይ ትምህርቲ ይህባ እየን። 
ን ‘ፕሮፐል’ ተጠቒምኩም፡ ኣየኖት ዩኒቨርሲቲታት 
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሓገዝ ከምዝህባ ክትፈልጡ 
ትኽእሉ ኢኹም። መጠን ናይ’ዞም ገንዘባዊ 
ሓገዛት እዚኣቶም ካብ £1,000 ክሳብ £3,000 
ንዓመት ዝፈላለ ኰይኑ፡ ናብ ዝቕጽል ዓመት ናይ 
ትምህርትኹም ክሳብ እትሰግሩ የገልግል። ወጻኢታት 
ናይ ዘድልዩኹም መሰረታዊ ጠለባት ኣብ ምሽፋን 

ምስእትጽገሙ እውን፡ ገለ ዩኒቨርሲቲታት ገንዘባዊ 
ሓገዝ ከቢድ መነባብሮ ይህባ እየን። ወጻኢታት 
ናይ ትምህርታዊ መገሻታትን ናውትን ዝሽፍኑ 
ገንዘባዊ ሓገዛት እውን ኣለዉ። ገሊኣቶም ሓገዛዊ 
ሸፈነታት ክዀኑ እንከለዉ፡ ዝተረፉ ድማ ብመልክዕ 
ባዕልኻትኩም እትመልስዎም ልቓሓት ዝወሃቡ 
እዮም። 

ግብረ-ሰናያዊ ገንዘባዊ ሓገዛት – ትካል ዩናይት 
ፋውንዴሽን (www.unitefoundation.co.uk) ምስ ገለ 
ዩኒቨርሲቲታት ብምትሕብባር ናይ ማህደረ-ትምህርቲ 
ዕድል ይህብ፤ ማለት እንተላይ ካብ መጕዚትነታዊ 
ኣተሓሕዛ ዝተፋነዉ መንእሰያት ንዝርከብዎም 
ስድራ-ቤት ዘይብሎም ሰባት፡ መንበሪ ቦታ ብምሃብ። 
ገለ ትካላት ግብረ-ሰናይ፡ ካብ መጕዚትነታዊ ኣተሓሕዛ 
ንዝተፋነዉ መንእሰያት፡ በዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱን 
ካልኦት ኣስማትን ዝፍለጡ ገንዘባዊ ሓገዛት ይህባ፦ 
ሪስ ፋውንዴሽን (www.reesfoundation.org)፡ 
ባትል ዩ.ከይ. (www.buttleuk.org) ከምኡ’ውን 
‘ስፓርክ ፋውንዴሽን (www.sparkfoundation.org.
uk)። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ናይ ቢካም 
ኬየር ኣድቫይስ ላይን ሰነድ ተጨባጢ ሓበሬታ ቍ.1 
ተወከሱ። 

ደገፍን ምኽርን 
ድዩስ ንመሰላትኩም 
ብዝምልከት ሓበሬታ 
ንምርካብ፡ ናብ 
ኬየር ኣድቫይስ ላይን 
ደውሉ፦ 020 7017 
8901 (ብዘይካ 
ቀዳመ-ሰንበት፡ 
ካብ 10:30 ቅ.ቀ. 
ክሳብ 3 ድ.ቀ.) ወይ 
ብኢመይል፦ advice@
becomecharity.org.uk 
መልእኽቲ ስደዱ።
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ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት እንተረኺብኩም፡ 
ኩላቶም እቶም ንተማሃሮ ዓዲ-እንግሊዝ 
ዝምልከትዎም ገንዘባዊ ልቓሓት፡ ንዓኹም 
እውን ይምልከቱኹም እዮም። ነቶም ኣብ ናትኩም 
ዩኒቨርሲቲ ዝወሃቡ ገንዘባዊ ሓገዛት ትምህርትን 
ልቓሓትን ብዝምልከት እውን ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ 
ኢኹም። ሓተትቲ ዕቝባ ካብ ትካል ‘ስቱዴንት 
ፋይናንስ ኢንግላንድ’ ልቓሕ ክወስዱ መሰል 
የብሎምን። ይኹን እምበር፡ ንዕኦም ዝዀኑ ናይ 
ትምህርትን ካልእን ገንዘባዊ ሓገዛት ኣለዉ። ኣርቲክል 
26 (article26.hkf.org.uk/) ሓተትቲ ዕቝባ 
ንዝዀኑ ተማሃሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ትምህርቲ 
ይህብ – ኣብ’ዚ መዳይ እዚ ተሳታፍነት ብዛዕባ 
ዘለወን ዩኒቨርሲቲታት ንኽትፈልጡ፡ ንቝጣ መርበብ 

ሓበሬታ ናይ’ዚ ትካል እዚ ፈትሹ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 
ናይ ምጽናሕ መሰል ምስዝህልወኩም፡ ካብ ትካል 
‘ስቱዴንት ፋይናንስ ኢንግላንድ’ ሓገዝ ናይ ምርካብ 
መሰል ክህልወኩም ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት 
ምኽሪ ንምርካብ፡ ን ‘ጃስት ፎር ኪድስ ሎው’ ተወከሱ፦ 
(www.justforkidslaw.org). 

ኣብ ህይወትኩም ዓበይቲ ነገራት ንኽትገብሩ 
ዝሕግዙኹም ማእለያ ዘይብሎም ደገፋት 
እዮም ዘለዉ። ንሸቶኹም ኣብ ማዕልቦ 
ከተብጽሕዎ ትእኽሉ ኢኹም! 

ትካል ‘ቢካም’ ነቲ ብወገን 
ውድብ UPP ኣብ መዳይ 
ምሕታም ናይ’ዚ ሰነድ 
ተጨባጢ ሓበሬታ 
ዝተገብረ ዘይተቘጠበ 
ደገፍ ብዝምልከት ልባዊ 
ምስጋና ከቕርብ ይፈቱ።

1.  ኣብ ሕጊ ህጻናት 1989 ከምኡ’ውን ሕጊ 
ተሳናበትቲ መጕዚትነታዊ ኣተኣላልያ 2000 
ተጠቒሱ ይርከብ 
2.  ሕጊ ህጻናትን ማሕበራዊ ዕዮን 2017፡ 
s3፣ ኣብ ዓመተ-2018 ድማ ድሒሩ ኣብ 
ትግባረ ክውዕል እዩ።
3.  ሕጊ ህጻናትን ማሕበራዊ ዕዮን 2017፡ 
s2፣ ኣብ ዓመተ-2018 ድማ ድሒሩ ኣብ 
ትግባረ ክውዕል እዩ። 
4.  ንዝለዓለ መጠን ልቓሕ ክፍሊት 
ትምህርቲ ናይ ዓመተ-ትምህርቲ 2018/2019 
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዝምልከት፡ ካብ 
https://www.gov.uk/student-finance/
new-fulltime-students
5.  ንዝለዓለ መጠን ልቓሕ መሰረታዊ 
ወጻኢታት መነባብሮ ናይ ዓመተ-ትምህርቲ 
2018/2019 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 
ብዝምልከት፡ ካብ https://www.gov.uk/
student-finance/new-fulltime-students

ደገፍ ካብ ዩኒቨርሲቲታት፡ ኮለጃትን ካልኦት ምንጭታትን 

ደገፍ ንዕቑባት ስደተኛታት፡ ሓተትቲ ዕቝባ፡ ከምኡ’ውን ኣብ 
ዓዲ-እንግሊዝ ናይ ምጽናሕ መሰል ንዘለዎም ሰባት 

Entitlements in higher education


