ነቁጣ ጥዕና

ኣብ ገዛካ ወይ ኣብ ማሕበረሰብ ስግኣት ዶ ይስምዓካ?
ማዓስከር
ሽመልባ

ማዓስከር
ማይ
ዓይኒ

ማዓስከር
ዓዲ
ሓሩሽ

ማዓስከር
ሕፃፅ

1ይ ብርኪ
ጣብያ ጥዕና

ብገለ ሰብዶ ኣካላዊ ወይ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሑካ/ኪ?
ሓገዝ ዘድልኪ ጓል ኣንስተይቲ ዲኪ?

እንዃዕ ብዳሐን መጻኩም ናብ እንዳባጉና መመዝገቢ ማእከል!

ኣብ ነፍሲ ወከፍን ኩለን ማዓስከራት ስግኣት ዝስምዓን
ብፍላይ ደቅ ኣንስቲዮ ዝዋሃብ ኣገልግሎት ኣሎ። ገለ ገለ
ማዓስከራት እውን ናይ ደቂ ኣነስቲዮ ናይ ጥዕና ማእከል
ምክርን ካልኦት ሓገዛት ከይደን ዝረክባሉ ኣለወን። እዚ
ኣገልግሎት እዚ ብ ኣይኣርሲ/IRC እዩ ዝካየድ።

ናይ ስነ
ትዋልዶ
ጣብያ ጥዕና

እዛ ፅሕፍቲ ናብ ኢ/ያ አብ ምእታዉኩም ብዛዕባ መዝገባ
ከምኡዉን አብ ማዓስከር ትረክብዎ ኣገልግሎት ንሓደሓደ
ሓበረታ ንምርካብ ተገልግል። ተወሳኪ ሓበረታ እንተደሊኩም
ክትሓቱ ትክእሉ ኢኩም።
1.

ሓገዝን ድጋፍን ዘድልየካ ቆለዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ
ዲካ?
ናይ ኤች
ኣይ ቪ/ኤስን
ስነ ትዋልዶን
ነቁጣ ጥዕና

ኩለን ማዓስከራት ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት
ኣለዎን። ንቆልዑ ክሕግዝ ተብሂሉ ዝተዳለወ
ኣሎ። እዚ ካኣ ናይ ምሕብሓብ ግልጋሎት ናይ
መናእሰይ ፕሮግራም ብማሕበረሰብ ዝሕገዙ
መዘናገዒን የጠቃልል። እዚ ኣገልገሎት እዚ
ብኤንኣርሲ/NRC፤ኣይኤችኤስ/IHS፤ኣይኣርሲን/
IRC ጂኣርኤስ/JRS ይቀርብ።

ናይ ኤች
ኣይ ቪ/ኤስን
ስነ ትዋልዶን
ነቁጣ ጥዕና

ዕቁባ ሓታቲን/ ስደተኛ እንታይ ማለት እዩ?
/
/

/

ህፃናትን መናእሰይን
ማዓስከር
ሽመልባ

ኣእምሮካዶ ጥዕና ኣይተስመዓካን ወይ ሕማቅ ሓሳብ ዶ ተሓስብ ሕማቅ
ሕልሚ ዶ ትሓልም?
ኣብዝሓለፍ ጊዜ ሕማቅ ነገር ዝገጢሙካ ኣሎ ዶ? ንዕኡ ካብ ምሐሳብ
ዘይተቃርፆ?
ብገለ ሰባት ዶ ተንገላቲዕካ ወይ ተጎዲኢካ?
እንተዳኣ ኣእሙሮካ ፅቡቅ ዘይተሰሚዑካ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ቡዙሓት
ኣገልግሎት ወሃብቲ ክሕጉዙካ ይክእሉ እዮም። ናይ ኣእምሮ ሕክምና
ቀረብ ኣብ ኣርበዕቲኡ ማዓስከራት ብኣራ ዝዋሃብ ኣገልግሎት ኣሎ።
ከምኡ ውን ማሕበረሰባዊ ተኮር ዝኮነ ናይ ኣእምሮ ሐክምና ዝዋሃብ
ፕሮግራም ኣብ ሕድ ሕድ ማዓስከራት ብኣይኤችኤስ/IHS፣ኣይኣርሲ/
IRC፣ከምኡውን ሲቪቲ/CVT ዝካየድ ኣሎ።
ናይ ኣእምሮ ጥዕና
ማዓስከር ማዓስከር
ማዓስከር
ማዓስከር
ሽመልባ
ማይ ዓይኒ ዓዲ ሓሩሽ ሕፃፅ
ኣቅርቦ ኣብ

ማዓስከር
ማይ ዓይኒ

ማዓስከር
ዓዲ ሓሩሽ

ማዓስከር
ሕፃፅ

ጥዕና
ኣብ
ማሕበራዊ
ዝተደረኸ ናይ
ኣእምሮ ጥዕና

5

ኣራ (ARRA) እንታይ እዩ?

መንግስቲ ኢ/ያ ብኣራ አቢሉ (ምምሕዳርን ንስደተኛታትን
ካብ ስደት ተመለስትን) ላዕለዋይ ቢሮ ናይ ስደተኛታት ኣብ ኢ/ያ
እዩ። ንስደተኛታትን ዕቁባ ሓተትን ናይ ድሕንነትን ካልኦት ሓገዛትን
ናይ ምሃብ ሓላፊነት ኣሎዎ። ኣራ ብቀዋሚ ኣበ እንዳባጉናን ኣብኩለን
ማዓስከራት (ሽመልባ ፣ዓዲ-ሓሩሽ፣ ማይ-ዓይኒ፣ ሕጻፅ) ይርከብ
ስለዚ ብዘይስክፍታ ዝኮነ ምክሪ ወይ ሓበረታ አንተደሊኩም
ንመሳርሕትና (ኦፊስ) ሕተቱ።

ምሕብሓብ
ህፃናት

3.

ንድፊ
መናእሰይ

ካለኦት ዘጨኑቁካ ነገራት ዶ እለውካ?
እንተደኣ እቶም ዘጨኑቁካ ነገራት ክትዘራረበሎም
እንተደሊካ ናብ ዩ ኤን ኤች ሲ አር ወይ ኣራ
ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ኬድካ ክተዘራርቦም
ትክእል ኢካ።

ኣእምሮ

2.

6

ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር (UNHCR) እንታይ እዩ?

ላዕለዋይ ተፀዋዒ ናይ ስደተኛታት ገባሪ ሰናይ ትካል ሓላፍነቱ
ምዕቃብን ምሕጋዝን ስደተኛታትን ዕቁባ ሓተትን ተፈናቀልትን እዩ ።
ዩኤን ኤች ሲአር ነብሱ ዝካአለን ካብ ፖለቲከ ነፃ ዝኮነ ትካል እዩ።
እቲ ቀንዲ ስርሑ መሰል ስደተኛታት ይሕሉ።
ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ቀዋሚ ኣበ እንዳባጉናን ኣብኩለን ማዓስከር
(ሽመልባ ዓዲ ሓሩሽ
ማይ ዓይኒ ሕጻፅ) ይርከብ ስለዚ ብዘይስክፍታ ዝኮነ ምክሪ ወይ
ሓበረታ አተደሊኩም
ንመሳርሕትና (ቤት ጽሕፈት) ሕተቱ።
1

4. ምዝገባ እንታይ እዩ ንምንታይ አድላይ ኮይኑ?
8.

መስርሕ ምዝገባ ብኣራን ዩ ኤን ኤች ሲ አርን ቃለመሕተት ይግበር።
ኣብ ውሽጢ ኢ/ያ ንዓካን ንስድራካን ሐገዛት ይግበረልካ።
ድሕሪ ምዝገባ አራን ዩአኤንአች ሲአርን (አንጂኦ) መሳርሕትና
ብዝበለፀ ተፈሊጥካ ነዓካን ንስድራካን ሓገዛት ይገበረልካ ሕጋዊ
ስደተኛ ኣብ አ/ያ ኮንካ አለካ ማለተ እዩ።
ቀፂሎም ኣብዘለው 3-5 ማዓልትታት ቃለ ምሕተት ይግበረልካ
በዛዕባካን፣ ብዛዕባ ስድራካን፣ ንምንታይ ናብ ኢ/ያ ከምዝመፃካን፣
ፉሉይ ፀገም እንተሃሉየካ፣ ዘጋጠመካ በደል እንተሃልዩካ፣ ዩ
ኤንኤችሲአር ትሕብር። ኣብቲ ናይ ምዝገባ መስርሕ ስእሊ ተሳኢልካ
ኣሰር ኣፃብዕትካ ክውሰድ እዩ ። ዝተሓተትካዮ ኩሉ ብሓቅን
ብቅንዕናን ክትምልስ ኣለካ። ሓቀኛ ታሪካ፣ ፊደላት ኣስማትካ፣ ሓቀኛ
ዕድመካ ምምዝጋብ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ሓደ ጊዜ
እንተተመዝጊቡ ምቅያሩ ከቢድ እዩ። እቲ ንኣራን ዩኤንኤችስአርን
ትህቦ ሓበረታ ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። ብዘይ ናትካ ፍቃድ ንካልእ
ኣየዋሃብን ኣብማዓስከር ንዝለው መሳርሕትና ጥራይ ይዋሃብ
ምከነያቱ ናብ ማዓሰከር ምስከድካ ዘድሊ ሓገዝን ኣገልግሎትን
ክትረክብ። ንሐና ስድራቤት ብሓባር ክነብሩ እዩ ድለትና ቤተሰብ
ኣብ ማዓስከር እተሃለምኩም ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ኣራን ሓብር።

5.

ካብዚ ዝላዓለ ሓበረታ ምስትደሊ?

ካብ ማዓስከር ንክወፅእ ፍቃድ ካብ መን ክረክብ ይክእል?
እንተደኣ ኣብ ኢ/ያ በተስብ ሃሌሙካ ወይ ትሕገዘሉ መንገዲ
ሃሉዩካ ካብ ማዓስከር ወፂካ ካትነብር ክፍቀደልካ ይካእል እዩ። እዚ
ካብ ማዓስከር ወፃኢ ምንባር መምርሒ/ፖሊሲ (Out of comp
policy) ይባሃል። እዚ ግን ኣብቲ ኢ/ያዊ ሰብ ዝሕግዘካ ቁጠባካውን
ሓላፍነት ዝወስደልካ ይውሰን። ከምኡውን ንሓፂር ጊዜ ቤተሰብ
ክትጥይቅ ናይ ጥዕና ኩነታትካ ንክትከታተልን ካልኦት ምክንያታትን
ካብ ማዓስከር ወፅካ ክትከይድ ትክእል ኢካ። ኣብ ማዓስከር ምስ
ኣተካ ኣራ እዚ ዝካኣል እተኮየኑ ብመሰረት ዘሎ ኩነታት ከፍልጠካ
እዩ።

ምዕዳል ምግቢ

6.

መሰለይን ገደታይን እንታይ እዩ?

ከምቲ ኢ/ያ ዝሓንፀፀቶ ሕጊ ስደተኛ ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ተጠቃሚ
ትከውን። እታ ሓንቲ ዝተፈለየት ግና ናይ ፖለቲካ ጉጂለ ኣባል ምኻን
ምምራፅን፣ምስራሕን ክልክል እዩ። ስደተኛ ኩሉ ብናይ ኢ/ያ ሐጊ ክግዛእ
ግድን እዩ። ካብ ማዓስከር ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቃስ ኩሉ ብናይ ኣራ
ፈቃድ እዩ ዝውሰን። ብኣራን ዩ ኤን ኤች ሲ አር ዝግበር ምዝገባ ከምኡ
ውን ድሐሪ ምዝገባ ዝግበር ሓገዛት ድጋፍ ዝተፈላለያ ትካላት ካብ
ክፊሊት ነፃ እዩ። እንተዳኣ ዝኮነ ሰብ ንዝህቦ ኣገልግሎት ገንዘብ ሓቲቱካ
ብቀጥታ ናብ ዩ ኤን ኤች ሲ አር መፂካ ሓብር።

ኣየናይ ኣገልግሎት እዩ ንዓይ ኣብ ማዓስከር ዝቀርበለይ?

ብኣራ፣ዩ ኤን ኤች ሲ ኣርን ካልኦት ትካላትን ብምካን ዝተፈላለየ
ኣገልግሎትን ሐገዛትን ብመሰረት ድለታትኩም ክቀርበልኩም እዩ።
ምግቢ ዕደላ፣ሞደስ ደቂ ኣንስትዮ፣ ናውቲ ናይ ጊሊ ንህና፣ናይ ሐክምና
ኣገልግሎት ንኩሎም አርትራውያን ስደተኛታት ዝተመዝገቡ ዝቀርብ
እዩ።
ፅቡቅ እንተዘይ ተሰሚዒካ ወይ ገለ ሕማቅ ነገር ዝገጠመካ ሃልዩ እሞ
ሓገዝ ኣድሉይካ ካብዚ ንታሕቲ ገለ ካብቶም ኣገልግሎታት ዝዋሃቡ
ሓበሬታታት ተመልከት።
ሕማምዶ ይስምዓካ ኣሎ ወይ ሕማም ዶ ኣሎካ ነቲ ሕማምካ ሓገዝ
ትደሊ ዶ?
ኩሉም ቀለልቲ ሕክምና ክሕከሙ ይክእሉ እዮም ።ኮይኑ ግን እንተደኣ
ዘየተካኢሎም ናብ ላዕለዋይ ሕክምና ሪፈር ከትባሃሉ ኢኩም።
ከምኡውን ኣብኩለን ማዓስከራት ናይ HIV/AIDS ኣገልግሎት ይውሃብ
እዩ እንተ ሓሚምካ ኣብ ማዓስከር ዝርከብ ናብ እንዳ ኣራ ብምካድ
ሕክምና ተሓከም።

7. ድሕሪ ምዝገባ ኣብ እንዳባጉና እንታይ ይግበር?
ንምዝገባ ካብ (3-5 ማዓልታት) ይወስድ ድሕሪ ምዝገባ ምውዳእካ
ካፍተን ኣርባዕተ ማዓስከራት ናብ ሓዲአን (ሽመልባ ዓዲ ሓሩሽ ማይ
ዓይኒ ሕጻፅ) ትላኣክ።
ልክዕ ምስኣተካ ኣራ ኦረንተሽን/ሓበሬታ ብዛዕባ ማዓስከርን ዝዋሃብ
ኣገልግሎት ይህብ። ዘይተረደኣካ ክትሓትት ይግባእ። ክትርስዖ
ዘይግበኣካ ኩሎም ናይ ኣራ ዩ ኤን ኤች ሲ አርን ካልኦት ተመሳሰልቲ
ድርጂታት ኣብኡ ዘለው ንዓኩም እዮም። ተወሳኪ ሓበሬታ ሐሳብኩም
ክትገልፁ እተደሊኩም ብዘይ ስክፍታ ነቶም ኣብኡ ዘለው መሳርሐትና
(ቤት ጽሕፈት)ክትሓቱ ትክእሉ ኢኩም።

ብምክንያት ቃንዛ ኣካለ ስንክልና ወይ መውጋእቲ
እርጋን ኣብ ማዓስከር ኣገላግሎት ክትረክብ ምስ
ዘይትክእል?
እንተደኣ ዕለታዊ ተግባርካ ከይትፍፅም
ተሽጊርካ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከሕግዙካ ዝክእሉ
ኣለው። እንተደኣ ብስንክልና ወይ እርጋን
ትፅገም ሃሊካ ዓለም ለከ ናይ ስንኩላን ትካል
ክሐግዘካ እዩ።

ከመይ ገይረ ኣብ ካልእ ሃገር ዝርከቡ ቤተስበይ ክሕወስ ይክእል?
ዩ ኤን ኤች ሲ አር ኣብ ደገ ምስ ዘለው በተሰብካ ክትሕወስ
ዝገብሮ ሓገዝ የለን። ግን ዩ ኤን ኤች ሲ አር ኣብ ኢ/ያ ስደተኛ
ምካንካ ዝገልፅ ደብዳበ በቲ ሕገ ደምቢ መሰረት ይህበካ/ኪ።
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