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ይህ መመሪያ በዲጂታል የስደተኛ ሴቶች የማጎልበት እና ግንኙነት ፕሮጄክት ወርክሾፖች ውስጥ ለሚሳተፉ ሴቶች እንደ ድጋፍ 
መሳሪያ ተዘጋጅቷል፡፡ ዒላማ ያደረገው የስደተኛነት ሁኔታ ያላቸው ፣ የሰብአዊ ጥበቃ ወይም የስደተኛ ቤተሰብ ውህደት ባላቸው 

እና UK በሚኖሩ ሴቶች ላይ ነው፡፡ ፕሮጀክቱ በሀገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ የስደተኛ ጥገኝነት ድጋፍ እና ውህደት ፈንድ የተደገፈ 
ሲሆን በዲጂታል መገለል የተጋለጡ ሴቶችን ኦንላይን የማዋሃድ ሀብቶችን እና መረጃዎችን እንዲያገኙ ለማገዝ ያለመ ነው፡፡ 

ከተሞክሮ ግንዛቤያቸውን በማቅረብ እነዚህን የቆዩ ሰነዶች እንዲፈጠሩ ድጋፍ ላደረጉ የ VOICE አውታረመረብ አባላት እና 

አምባሳደሮች ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡ ጽሁፎች በእንግሊዝኛ ፣ በአማርኛ ፣ በአረብኛ ፣ በፋርሲ ፣ በኩርዶች (ሶራኒ) በሶማሌ ፣ 

በትግርኛ እና በኡርዱ ይገኛሉ፡፡ በዚህ ወርክሾፖች ላይ መሳተፍ ያልቻሉ ስደተኛ ሴቶች አሁንም መረጃውን በእራሳቸው ፍጥነት 

ለማየት እና ለማሰስ አሁንም ጠቃሚ ሆኖ እንደሚያገኙት ተስፋ ይደረጋል፡፡  
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መቅድም 
ይህ መሳሪያ ኦንላይን አገልግሎቶችን ለማግኘት ሙሉውን ምክር ለመመርመር የማይችል ሲሆን ትኩረትን ወደ አንዳንድ ቁልፍ 
ነጥቦች እና ተጨማሪ መረጃዎችን የት እንደሚያገኙ የሚስብ መሠረታዊ መግቢያ ነው፡፡ ምንም እንኳን ይህ መመሪያ ስለ መብቶች 
ጥቂት መረጃዎችን የያዘ ቢሆንም ፣ ህጋዊ ሰነድ አይደለም፡፡ ዕውቅና የሌለው ማንኛውም ሰው የስደተኛ ምክር ወይም የሕግ ምክር 
መስጠቱ ሕገወጥ ነው። በተቻለ መጠን ለግለሰቦች የተስማሙ መረጃዎችን መስጠት ለሚችሉ አግባብነት ያላቸው ልዩ 
ባለሙያተኞችን እንመራለን፡፡ ደህንነትን ወይም ጥበቃን የማረጋገጥ መብቶችን እና ዘዴዎችን በተመለከተ መረጃ ለመስጠት ተስፋ 
እንደምናደርግ መገንዘብ አስፈላጊ ነው ፣ ነገር ግን መረጃ ወይም አካሄድ ወይም እርምጃ ወደ ደኅንነት እንደሚወስድ ቃል መግባት 
አንችልም፡፡  
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በዚህ መመሪያ ውስጥ በሙሉ በጽሁፉ ውስጥ የተካተቱ አገናኞችን ያገኛሉ ፣ እነዚህን ቢጫኑ ወደተጠቀሰው ድረ-ገጽ 

ይወስደዎታል፡፡ ለምሳሌ ፣ እዚህ ላይ ቢጫኑ ወደ ብሪቲሽ ቀይ መስቀል ድረ-ገጽ ይወሰዳሉ። በሚቻልበት ጊዜ ወደ የተተረጎሙ 
ሀብቶች አገናኞችን ለማካተት ሞክረናል ፣ ግን በዚህ መመሪያ ውስጥ ያሉት ብዙ አገናኞች በእንግሊዝኛ ለሚገኙ መረጃዎች 

ናቸው፡፡ የራስ-ሰር የትርጓሜ ውስንነቶች የምንቀበል ቢሆንም በዚህ መመሪያ ውስጥ ይህንን ተግባር እንዴት እንደሚጠቀሙ መረጃ 
ሰጥተናል፡፡ 

ስለ ጥቃት እና የወንጀል ጥፋቶች በሚመለከቱ ርዕሶች ላይ መወያየት ስሜታዊ እና ብዙውን ጊዜ አስጸያፊ ሊሆን እንደሚችል 
እናውቃለን። የእኛ ሰብአዊ ተልእኮ እና ምንም ጉዳት የማያስከትሉ መርሆዎች ሰዎችን በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃትን ለመቋቋም 
በችሎታችን ውስጥ ያለውን እርምጃ እንድንወስድ የተጠራን ሲሆን ሰዎችን የሚያበረታቱ ምርጫዎችን እና እነሱን የሚጠብቁ 
ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ለመደገፍ መረጃን መስጠት ነው፡፡ 

ቁልፍ ቃላት 
 

ውሂብ - እንደ ቁጥሮች ፣ ቃላት ፣ ልኬቶች ፣ ምልከታዎች ወይም የነገሮች መግለጫዎች ያሉ የእውነቶች ስብስብ 

ዲጂታል - በኮምፒተር ሲስተም በኩል መረጃን መጠቀም ወይም ማከማቸት 

የተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብ - በተንቀሳቃሽ መሣሪያ በኩል ገመድ አልባ የኢንተርኔት አገልግሎት 

ኦንላይን - ከኢንተርኔት / ከኮምፒዩተር ጋር በሚገናኝበት ጊዜ የሚከናወን ነገር 

የግል መረጃ - አንድን ግለሰብ መለየት የሚችል መረጃ 

  

https://www.redcross.org.uk/
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ኦንላይን ለማግመሆን መግቢያ 
የኢንተርኔት አጠቃቀም እና የመረጃ እና የግንኙነት ቴክኖሎጂ ተደራሽነት ለወደፊቱ 'ዝቅተኛ' የኑሮ ደረጃዎች ወሳኝ አካል እንደሆነ 

ከተባበሩት መንግስታት እውቅና አግኝቷል1 ፣ ነገር ግን UK ውስጥ ብዙ ሰዎች በቂ የኢንተርኔት አገልግሎት የላቸውም ወይም 

ኦንላይን ለመሆን እና የሚፈልጉትን አስፈላጊ መረጃ ለማግኘት ይቸገራሉ።2 

 

ኦንላይን መሆን - WiFi እና የሞባይል ውሂብ 

WiFi (ገመድ አልባ የኢንተርኔት ግንኙነት) ብዙውን ጊዜ በሕዝብ ቦታዎች ውስጥ በነፃ ይገኛል ፣ ግን በቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች 
ኦንላይን ለመሆን የተረጋጋ መንገድ የላቸውም። የኢንተርኔት አገልግሎት ብዙውን ጊዜ ለቤትዎ ብሮድባንድ በመክፈል ወይም 
የሞባይል ዳታ ጥቅል በመጠቀም ገንዘብ ያስከፍላል፡፡ብሮድባንድ የከፍተኛ ፍጥነት የኢንተርኔት ግንኙነት ዓይነት ነው። 

ለብሮድባንድ የቋሚ ጊዜ ኮንትራቶችን የሚያቀርቡ ብዙ የቤት Wi-Fi አቅራቢዎች አሉ።  

የንጽጽር ድረ-ገጾች የኢንተርኔት ፍጥነትን ፣ ወርሃዊ የኢንተርኔት መረጃ አበልን ፣ የኮንትራቱን ርዝመት እና ዋጋን ለማነፃፀር ነፃ 

አገልግሎት ስለሚሰጡ ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ የንፅፅር ድረ-ገጾች ምሳሌዎች፡ 

• USwitchበተጨማሪም ብሮድባንድን እንዴት እንደሚመረጥ መመሪያ አላቸው 

• Compare the Market  

• MoneySupermarket 

ብሮድባንድ ከማግኘት ይልቅ አንዳንድ ሰዎች ላፕቶፕ ወይም የቤት ኮምፒተርን ከኢንተርኔት ጋር ለማገናኘት የሞባይል ስልክ 

ውሂብ ፓኬጆችን ፣ MiFi መሣሪያዎችን ወይም ዶንግሌዎችን ይጠቀማሉ፡፡ ብሮድባንድ አብዛኛውን ጊዜ ከሞባይል ውሂብ ፓኬጅ 
የበለጠ አስተማማኝ እና ፈጣን እንደሆነ ተደርጎ ይወሰዳል ፣ ነገር ግን የማንኛውም የኢንተርኔት አገልግሎት አፈፃፀም ለምሳሌ 
በሚኖሩበት አካባቢ እና በአንድ ጊዜ ምን ያህል ሰዎች አገልግሎቱን እንደሚጠቀሙ ሊለያይ ይችላል።  

የኢንተርኔት ፍጥነትዎን እንዴት እንደሚፈትሹ ያውቃሉ? www.checker.ofcom.org.uk /broadband-test ይጎብኙ 

 

ዲጂታል ማግለልን መታገል 

ሰዎች መረጃዎች ወይም መሣሪያዎች ስለሌላቸው ወይም በዲጂታል እውቀት እጦት ምክንያት ኦንላይን አገልግሎቶችን ከማግኘት 
ራሳቸውን ማግለል ይችላሉ። 

የስደተኞች እርምጃ(Refugee Action)ከ Greenet,ጋር በመተባር ለዲጂታል ማካተት መመሪያ መጽሐፍ አዘጋጅተዋል፤ በ 

LASSNእና NACCOM. የስደተኛ ድጋፍ ኤጄንሲዎች ሥራ ላይ በመመርኮዝ የተዘጋጁ የተሻሻሉ ዘመናዊ ስልኮችን ፣ 

ላፕቶፖች ፣ ታብሌቶች ፣ የሞባይል ዳታ ስምምነቶች እና የብሮድባንድ እና የ Wi-Fi ራውተሮችን ለመግዛት ወይም ለማግኘት 
የሚያስችሉ ጠቃሚ መረጃዎችን ይዟል፡፡ ይህ መረጃ በግለሰቦች ላይ ሳይሆን በድርጅቶች ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ይገንዘቡ ግን 
አሁንም ለእርስዎ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

 

ስለ የግል መረጃዎ ማወቅ 
የግል መረጃ እርስዎን ለመለየት የሚረዳ ማንኛውም ነገር ነው: ስም ፣ ዕድሜ ፣ አድራሻ ፣ የትውልድ ቀን ፣ የስደት ሁኔታዎ ፣ 

ባዮሜትሪክስ ፣ የኢሜል አድራሻ ፣ በአካባቢዎ ያለው መረጃ ወይም እንደ ብሔራዊ መድን ቁጥርዎ (National Insurance 

Number) ወይም እንደ BRP ቁጥር ያሉ የመታወቂያ ቁጥሮች። ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ኦንላይን አገልግሎቶችን ሲያገኙ የግል 
መረጃቸውን እንዲያካፍሉ ይጠየቃሉ፡፡  

 

 
1 የተባበሩት መንግስታት ዘላቂ የልማት ግቦች - https://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/ 
2 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/article
s/exploringtheuksdigitaldivide/2019-03-04 

https://www.uswitch.com/broadband/
https://www.uswitch.com/broadband/guides/how-to-choose-broadband/
https://www.moneysupermarket.com/broadband/
https://www.refugee-action.org.uk/
https://www.greennet.org.uk/
https://www.ragp.org.uk/guidance/digital-inclusion/home
https://lassn.org.uk/
https://naccom.org.uk/
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የግል መረጃ ለምን አስፈላጊ ነው? 

ኦንላይን አገልግሎቶች ሰዎችን ለመለየት የግል መረጃን ይጠቀማሉ እንዲሁም ለእነሱ አገልግሎት ለመስጠት መረጃን ያካሂዳሉ። 
ኦንልይን ሳይሆኑምብዙውን ጊዜ የግል መረጃን እንዲያጋሩ ይጠየቁ ይሆናል ፣ ለምሳሌ የጉዳይ ሠራተኛ የማመልከቻ ቅጽ 
ለማጠናቀቅ እንዲረዳዎ የግል መረጃ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ከብዙ ድርጅቶች ጋር የሚያደርጉት እያንዳንዱ ግብይት እና ግንኙነት 
ማለት ይቻላል እንደ ስምዎ ፣ አድራሻዎ እና የልደት ቀንዎ ያሉ የግል መረጃዎችን ማጋራትን ያካትታል።  

በተለምዶ UK እንደ ልደት ቀን ባሉ መረጃዎች ላይ ትልቅ ቦታ ትሰጣለች ፣ ይህም ሰዎችን ለመለየት ፣ መብቶቻቸውን እና 

አገልግሎቶችን የማግኘት መብታቸውን ለመለየት የሚያገለግል ህጋዊ የምዝገባ ስርዓት አካል ነው፡፡ አንድ ሰው ጎልማሳ (ከ 18 

ዓመት በላይ የሆነ ሰው) ወይም ልጅ (ከ 18 ዓመት በታች) እንደሆነ ለመለየት የትውልድ ቀን ሊያገለግል ይችላል፡፡  

እስቲ እነዚህን ጥያቄዎች ተመልከት: 

የግል መረጃ እንዲያቀርቡ ለመጨረሻ ጊዜ የተጠየቁበትን ጊዜ ሊያስቡ ይችላሉ?  
መረጃ በኦንላይን አገልግሎቶች ለምን እንደሚጠየቅ ያውቃሉ 

የግል መረጃዎን እንዴት መጠበቅ እንደሚችሉ ያውቃሉ? 

መረጃዎ እንዴት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል የሚል ስጋት ካለብዎ ምን ማድረግ እንዳለብዎ ያውቃሉ? 

 

 የግል መረጃ ሊጠየቅበት የሚችልባቸው የተለመዱ ምሳሌዎች፡ 

 

− ለሐኪምዎ ሲደውሉ የትውልድ ቀንዎን እና / ወይም አድራሻዎን ለማረጋገጥ፡፡ 

− የሥራ ማእከልን ሲያነጋግሩ ወይም ለሥራ ሲያመለክቱ የብሔራዊ መድን ቁጥርዎን ለማቅረብ፡፡ 

− ለወደፊቱ እርስዎን እንዲያገኙዎት የኢሜል አድራሻዎን ለቢዝነስ ወይም ለኩባንያው ለማቅረብ፡፡ 

− የባዮሜትሪክስ (የጣት አሻራዎች ወይም የፊት ለይቶ ማወቅ) በመጠቀም ኦንላይን ወደ የባንክ ሂሳብዎ 
ለመግባት 

 

የግል መረጃ ኦንላይን - አደጋዎች 

ድረ-ገጽ በመጎብኘት ፣ አንድ ነገር በመፈለግ ወይም በመግዛት ፣ ማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም ወይም ኢሜል በመላክ መረጃን 
ኦንላይን ፣ ስለ ልምዶቻችን ወይም ፍላጎቶቻችን እናጋራለን፡፡ መረጃን መጋራት ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የማይቀር ክፍል ነው፡፡  

ኦንላይን መረጃን ማጋራት ያለውን አንድምታ ማወቅ እና በመረጃዎ መጋራት ላይ ያለዎትን መብቶች ማወቅ አስፈላጊ ነው።  

የግል መረጃ ለኩባንያዎች ማስታወቂያዎችን በመጠቀም ግለሰቦችን ዒላማ ለማድረግ የሚያስችል ውድ እና ገንዘብ የሚያስገኝ ነው። 
እንዲሁም ማንነትዎን ሊሰጥ ይችላል ፣ ይህም ማለት እንደ ስምዎ ፣ አድራሻዎ እና የትውልድ ቀንዎ ያሉ መረጃዎች እርስዎ 

ሳያውቁት ሌላ “እርስዎ”የወንጀል ዓላማዎች ለመፍጠር የሚያገለግሉበት የማንነት ስርቆት አደጋ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። 
ለምሳሌ በሌላ ሰው ስም የባንክ ሂሳብ መክፈት ፣ ብድር ወይም ክሬዲት ካርድ መውሰድ ወይም ለድጎማ ጥቅማጥቅሞች 
ማመልከት። 

የግል መረጃዎን ኦንላይን ስለመጠበቅ የበለጠ መረጃ ለማግኘት www.getsafeonline.org ን ይጎብኙ።  

 

የግል መረጃዎን ለምን ይከላከላሉ? 

የእርስዎ የኢንተርኔት አሳሽ ፣ እርስዎ የሚጎበኟቸው ድረ-ገጾች እና እርስዎ የሚያደርጉትን ነገር ለመከታተል እና ኦንላይን 
እንቅስቃሴዎችዎ ላይ የተወሰነ ውሂብ ለማከማቸት ከእነሱ ጋር መስተጋብር ይፈጥራሉ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ይህ ነገሮች በትክክል 

እንዲሰሩ ፣ ድረ-ገፆች እንዲከፈቱ እና አሳሽዎ በደንብ እንዲሠራ ለማድረግ ነው። ሌላ ጊዜ እርስዎ ስለሚፈልጓቸው ነገሮች ለማወቅ 
እና በእርስዎ ላይ ያነጣጠሩ ማስታወቂያዎችን ሊያሳውቅ የሚችል መረጃን በእራስዎ ላይ ለመሰብሰብ ሊከታተል ይችላል።  

ኦንላይን ለሰዎች ስለሚያጋሯቸው መጠንቀቅ አለብዎ። አጋዥ የሆነ የመመሪያ መርህ ያነሰ ይብጣል ነው። ስለራስዎ በሚሰጡ 
መረጃ ባነሰ መጠን መረጃው በተሳሳተ እጅ ውስጥ የመውደቅ እድሉ አነስተኛ ነው፡፡  

 

http://www.getsafeonline.org/
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የውሂብ ማጋራት፤ መረጃዎን እና መብቶችዎን 

የግል መረጃ የእርስዎ መረጃ ነው ፣ እናም ይህን በግል ለማቆየት መ ብት አለዎት። በመረጃ ጥበቃ ዙሪያ ያሉ ሕጎች ኩባንያዎች እና 
ድርጅቶች መረጃዎን በአግባቡ እና ለተስማሙ ዓላማዎች ብቻ መጠቀም አለባቸው ማለት ነው፡፡ የግላዊነት ህጎች የግለሰብ 
መብቶች ሊጠበቁ እንደሚገባ እና በሕጋዊ መንገድ ኩባንያዎች መረጃዎቻችን መቼ እና እንዴት እየተሰበሰበ እንደሆነ እና ለምን 
ምክንያት እንደሚጠቀሙት ሊነግሩን ይገባል፡፡  

መረጃዎን በተሳሳተ መንገድ የሚጠቀሙ ወይም ለመጉዳት ሆን ብለው የሚጠቀሙ ድርጅቶች ወይም ኩባንያዎች ወይም ግለሰቦች 
ሊቀጡ ወይም የወንጀል ክስ ሊመሰረትባቸው ይችላል፡፡ የ የርዕስ መዳረሻ ጥያቄበማቅረብ ኩባንያዎች ስለእርስዎ ምን መረጃ 
እንደሚይዙ ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡  

መረጃዎ እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል ፣ እንደተያዘ ወይም እንደተጋራ የሚያሳስቡዎት ነገሮች ካሉ በመጀመሪያ ለኩባንያው 
ሪፖርት ማድረግ አለብዎት፡፡ እንዲሁም ለተቆጣጣሪ አካል ፣ ለመረጃ ኮሚሽነሮች ቢሮ (Information Commissioners 

Office)www.ico.org.uk ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ  

 

 

ዛህራ አዲስ ልብስ እየገዛች ነው፡፡ ለመክፈል ወደ መስሪያ ቤቱ ትሄዳለች እና ገንዘብ ተቀባዩ ዲጂታል ደረሰኝ ለማቅረብ የኢሜል 
አድራሻዋን ይጠይቃል፡፡ ዛህራ በዚህ ተስማምታ የኢሜል አድራሻዋን ሰጠቻቸው፡፡ ገንዘብ ተቀባዩ እንዲሁ ዲጂታል ደረሰኙን 
ለመስጠት የቤቷን አድራሻ ይጠይቃል፡፡  

ዛህራ ምን ማድረግ አለባት ብለው ያስባሉ?  

ሱቁ የዲጂታል ደረሰኝ ለማቅረብ የኢሜል አድራሻዋን ብቻ እንጂ የቤት አድራሻዋን አይፈልግም ስለሆነም ይህ መረጃ ለመሰብሰብ 
አስፈላጊ አይደለም፡፡ በምትኩ የደረሰኙን አካላዊ ቅጅ መጠየቅ ትችላለች፡፡  

ለምን ይህን ተጨማሪ መረጃ ይፈልጋሉ ብለው ያስባሉ?  

https://ico.org.uk/your-data-matters/your-right-to-get-copies-of-your-data/preparing-and-submitting-your-subject-access-request/
http://www.ico.org.uk/
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ዛህራ የቤት አድራሻዋን መረጃ ለምን እንደፈለጉ ትጠይቃለች ፣ ገንዘብ ተቀባዩም ለእሷ አካውንት ለመክፈት እንደሚያስፈልጋቸው 
ገለጸላት፡፡ ዛህራ ለእሷ አካውንት ሊከፍቱላት እንደሆነ አላወቀችም፡፡ ተጨማሪ ምርመራ ስታካሂድ አካውንቱን ለመክፈት 

ያገለገለው የኢሜል አድራሻ በቀጥታ ለገበያ (ስለ ሽያጮች ወይም ቅናሾች ኢሜሎችን ለመላክ) እንደሚያገለግል አወቀች፡፡ ዛህራ 
አካውንቱን ለመክፈት ፈቃደኛ አልሆነችም፤ ከሱቁ ጋር አካውንት ብትከፍት መረጃዎቿን የግብይት ዕቃዎችን ዝርዝር ለመላክ 

ቢጠቀሙባቸው የእርሷን ኢሜል አድራሻ የተሰጠበት ዓላማ ለውጥ ስለሚሆን ሕገ-ወጥ ነበር፡፡  

 

አገልግሎቶችን በሚያገኙበት ጊዜ የግል መረጃዎን ለምሳሌ የልደት ቀንዎን ፣ የፖስታ ኮድዎን ወይም ማንኛውንም የግል ማጣቀሻ 

ቁጥሮችዎን እንደ ብሔራዊ መድን ቁጥርዎ ወይም እንደ BRP ቁጥርዎን ቢጠየቁ ለምን እንደተፈለገ የመጠየቅ እና ላለማጋራት 

የመምረጥ መብት አለዎት - በተለይም አግባብነት ያለው ወይም ምክንያታዊ ጥያቄ የማይሰማው ከሆነ። በአንዳንድ ሁኔታዎች የግል 
መረጃ ላለመስጠት ከመምረጥዎ በፊት ለምሳሌ ለፖሊስ ፣ ለአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ወይም ለሌላ የመንግስት ወይም የመንግሥት 
አካላት የሕግ ምክርን ማግኘት ያስፈልግ ይሆናል፡፡ የእርስዎ ግላዊነት አስፈላጊ ነው ግን ከሁሉም የላቀ አይደለም፤ ሌሎች ሕጎች 
የግል መረጃ ከመያዝ መብትዎ በላይ ቅድሚያ ሊሰጡ ይችላሉ እንዲሁም ኩባንያዎች መረጃዎትን የመጋራት ወይም የመመዝገብ 
ሕጋዊ ግዴታ አለባቸው፡፡  

 

UK ውስጥ የኢንተርኔት አጠቃቀም 
 

የሚከተሉት መግለጫዎች እውነት ወይም ሐሰት ናቸው ብለው ያስባሉ? 

UK ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው በመደበኛነት የቤት ኢንተርኔት አገልግሎት አለው።  

የለም ፣ ግን ብሔራዊ ስታትስቲክስ ቢሮ እንደገለጸው በ 2020 96% ቤተሰቦች የኢንተርኔት አገልግሎት እንዳላቸው ይገመታል፡፡ 
ይህ ማለት ብዙ ሰዎች በቤት ውስጥ ኢንተርኔት እንዳላቸው የሚያገምቱ አገልግሎቶች የሚሰጡ ግምቶች አሉ ማለት ነው፡፡  

UK ውስጥ ሰዎች አስፈላጊ የህዝብ አገልግሎቶችን ኦንላይን እንዲያገኙ እየተጠየቁ ወይም እየተገደዱ ነው 

አዎ፡፡ ከስራ ማዕከል ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከት ፣ ለምክር ቤት መኖሪያ ቤት መመዝገብ ወይም ለትምህርት ቦታ ማመልከት 

ብዙውን ጊዜ (ግን ሁልጊዜ አይደለም) በመጀመሪያ ኦንላይን አንዳንድ ማመልከቻዎችን ወይም ምዝገባን እንዲሞሉ 
ይጠይቅዎታል፡፡ 

ኢሜል መላክ ወይም መቀበል በጣም ታዋቂው የኢንተርኔት እንቅስቃሴ ነው 

አዎ፡፡ ONS በ 2018 የ UK አዋቂዎች ውስጥ 84% ያህሉን ኢሜል እንደሚልኩ ወይም እንደሚቀበሉ ሪፖርት አድርጓል፡፡ ስለ 

ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች መረጃ መፈለግ በ 77% ሁለተኛው በጣም ታዋቂ እንቅስቃሴ ነበር፡፡ ለግንኙነት በተለይም ኦንላይን 
ለሚሰሩ አገልግሎቶች የኢሜል አድራሻ አስፈላጊ ነው፡፡  

ብዙውን ጊዜ የግል ሂሳብዎን እና ህይወትዎን በኦንላይን መግቢያዎች በኩል ማስተዳደር ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

ለብዙ ሰዎች አስፈላጊ ዕለታዊ አገልግሎቶች በኢንተርኔት በኩል ይገኛሉ፡፡ ወደ 76% የሚሆኑት ሰዎች በ 2020 ኦንላይን የሆነ 

ዓይነት የኢንተርኔት ባንኪንግ አካሂደዋል ፣ ወደ 87% የሚሆኑት ሸቀጦች ወይም አገልግሎቶች ኦንላይን ገዝተዋል ፣ እና 32% 
የሚሆኑ ሰዎች ከምግብ ቤቶች እንዲላኩ አዘዋል፡፡  

 

 

ኢሜል 

ኦንላይን አገልግሎቶች ጋር ለመገናኘት ኢሜል አስፈላጊ ነው፡፡ ከማንኛውም ኦንላይን አገልግሎት አቅራቢ ጋር አካውንት ለመፍጠር 

(ለምሳሌ ፣ Ebay ፣ የአካባቢዎ ምክር ቤት ፣ ሱፐር ማርኬት) ለእርስዎ ልዩ የሆነ የኢሜል አድራሻ እና የይለፍ ቃል ማቅረብ 
ይኖርብዎታል፡፡ 
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ብዙ የተለያዩ የኢሜይል አቅራቢዎች አሉ ፣ እና የፈለጉትን መምረጥ ይችላሉ። የተለመዱ አቅራቢዎችን ከዚህ በታች እንደ 

ምሳሌዎች ተጠቅመናል Google’s Gmail (gmail.com) እና Microsoft’s Outlook.com (outlook.com)። 
1በሚያደርጉ በሸማች አሸናፊ መሠረት ነፃ እና አስተማማኝ ምርጫዎች ናቸው፡፡ 

 

የኢሜል አካውንት አለዎት ወይም እንዴት መፍጠር እንደሚችሉ ያውቃሉ? 

የኢሜል አድራሻ ለመፍጠር ወደ አቅራቢው ይፋዊ ድረ-ገጽ ይሂዱ እና እነዚህን አድራሻዎች የአሳሽዎ አድራሻ ላይ ይጻፉ ወይም 
በፍለጋ ሞተርዎ ውስጥ ይፈልጉ፡፡  

https://outlook.live.com 

https://accounts.google.com/signup/ 

“መለያ ፍጠር” ላይ መጫን እና የሚታየውን ቅጽ መሙላት ፣ ስምዎን መስጠት ፣ የይለፍ ቃል መፍጠር እና እንደ የልደት ቀንዎ 
ያሉ የግል መረጃዎችን መስጠት ያስፈልግዎታል። ከዚያ ኢሜል ለመላክ እና ለመቀበል በመለያ በመግባት የኢሜል መለያዎን 
መጠቀም ይችላሉ፡፡  

ኢሜልዎ ጠንካራ የይለፍ ቃል እንደሚያስፈልገው ማስታወሱ አስፈላጊ ነው፡፡ ይህ ማለት ሶስት የዘፈቀደ ስራዎችን መጠቀም እና 

ካፒታል ፊደላትን ፣ ቁጥሮችን እና ምልክቶችን ለምሳሌ 2Dog!LampBall1! 

አንዳንድ ጊዜ ሊጠቀሙበት የሚፈልጉት የኢሜል ስም አስቀድሞ ይኖራል። ለእርስዎ የሚሰራ እና ያልተያዘ ስሪት እስኪያገኙ ድረስ 
የተለያዩ ውህዶችን መጠቀም ይችላሉ፡፡  

የ Outlook ምዝገባ እንደዚህ ይመስላል 

 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://signup.live.com/?lic=1
https://outlook.live.com/
https://accounts.google.com/signup/
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Gmail ይህን ይመስላል፡ 
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የሚፈልጉትን ማግኘት 
ኦንላይን ለመሆን የኢንተርኔት አሳሽ ያስፈልግዎታል። ብዙ የኢንተርኔት አሳሾች አሉ ፣ እና አንድ መሣሪያ ብዙውን ጊዜ ቀድሞውኑ 
በአምራቹ ከተጫነው ጋር ይመጣል። 

ለአሳሾች የተለመዱ ምልክቶች እና አይከኖች ከዚህ በታች ናቸው እና ከእነዚህ ውስጥ በአንዱ ላይ በኮምፒተርዎ ዴስክቶፕ ላይ 
ቢጫኑ በኢንተርኔቱ ማሰስ ከጀመሩበት ወደ አሳሽ መነሻ ገጽ ይወስደዎታል፡፡  

 

 

 

 

የትኛውን ድረ-ገጽ መጎብኘት እንደሚፈልጉ ካወቁ ብዙውን ጊዜ በ www ወይም https: //. የሚጀምረውን የኢንተርኔት አሳሽዎ 

የአድራሻ ባር ወይም የ URL ባር ላይ መጻፍ ይችላሉ።  

 

 

የፍለጋ ሞተርን በመጠቀም 
በኢንተርኔት ላይ የሚፈልጉትን መረጃ ለማግኘት የፍለጋ ሞተር እጅግ በጣም ጠቃሚ መሣሪያ ነው፡፡ የተለመዱ የፍለጋ 

ፕሮግራሞች ምሳሌ Google ፣ Bing እና Yahoo ይገኙበታል፡፡ የፍለጋ ሞተርን ለመጠቀም መፈለግ ለሚፈልጉትን ርዕሰ 

ጉዳይ ቁልፍ ቃላት ይጻፉ፡፡ እነዚህ ድረ-ገጾች እርስዎ ለማሰስ እና ለመገምገም በኢንተርኔት በመፈለግ ውጤቶችን ይዘው 
ይመጡልዎታል፡፡  

 

ውጤቶቹ እርስዎ የሚፈልጉትን ካልሆኑ አንድ የተወሰነ ሐረግ ለመፈለግ የተለያዩ ቁልፍ ቃላትን ወይም የጥቅስ ምልክቶችን 

መሞከር ይችላሉ ፣ ለምሳሌ ለተጨማሪ ውጤቶች “የቤቶች መረጃ”። 
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በድር አሳሽ ላይ ቋንቋዎችን መለወጥ፡ 
በአሳሽ ላይ ቋንቋን ለመለወጥ በመደበኛነት ከኢንተርኔት አሳሽ የቅንብሮች ማውጫ ውስጥ ይህንን ማድረግ ይችላሉ። ከዚህ በታች 

ያለው ምሳሌ የ Google Chrome አሳሽን እየተጠቀመ ነው።  

የ Google Chrome አሳሹን ይክፈቱ ፣ ወደ ቅንብሮች ማውጫ ይሂዱ 

 

 

 

ከዚህ በታች ካለው ‘የላቀ’ ትር። ከዚያ የሚፈልጉትን ቋንቋ ከ 'ቋንቋዎች አክል' (Add Languages)ተቆልቋይ ማውጫ ውስጥ 
ይመርጡ እና ይጭናሉ፡፡  

 

 



 

12 
 

 

 

ቋንቋውን ሲያገኙ ይህንን እንደ ነባሪው ቋንቋ ይፈልጉ እና ያዋቅሩታል ፣ የሚፈልጓቸው ማናቸውም ድረ-ገጾች ላይ ያለ ይዘት 

በራስ-ሰር (አውቶማቲክ) ይተረጎማል፡፡ ትርጉሞች ግን ሙሉ በሙሉ ትክክል ላይሆኑ ይችላሉ፡፡  

 

ገጽን መተርጎም 
 Google Chrome ን በመጠቀም (ጉግል ትርጉምን (Google Translate) ይጠቀማል) የአሳሽዎን ቅንብሮች ሳይቀይሩ 

የድረ-ገጽ ጽሑፍን መተርጎም ይችላሉ።  

በድረ-ገጹ ላይ መተቆሚያዎን (ማውስ) በቀኝ ይጫኑ እና “ወደ እንግሊዝኛ ይተርጉሙ” (Translate to English) የሚል 
አማራጭ ይምረጡ። ከዚያ ገጹ የተተረጎመበትን ቋንቋ መለወጥ ይችላሉ፡፡  
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ይህ በአሳሽዎ የላይኛው ጥግ ላይ ይህን ሳጥን ይከፍታል።  

 

 

ይህ አሳሽ በአሁኑ ጊዜ ወደ እንግሊዝኛ እየተረጎመ ስለሆነ እንግሊዝኛ ላይ ይጫኑ እና “ሌላ ቋንቋ ይምረጡ” (Choose 

another language)።  

 

 

ይህ ብዙ የተለያዩ ቋንቋዎችን ዝርዝር ያመጣል (በእንግሊዝኛ ፊደል)፡፡ የሚፈልጉትን ቋንቋ መምረጥ ይችላሉ፡፡  
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እና ከዚያ የትርጉም ቁልፍን ይጫኑ።  

 

አውቶማቲክ ትርጉም ሰው እንደሚሰራው ትርጉሞች ትክክለኛ ወይም ግልጽ ላይሆን እንደሚችል ልብ ማለት ተገቢ ነው ፣ ግን 
በጣም አስፈላጊ የስልክ ቁጥር እንዲያገኙ ወይም አንዳንድ ቁልፍ መረጃዎችን ለማግኘት ይረዳዎታል።  

 

 

 

 

ደህንነቱ የተጠበቀ ፍለጋ እና አሰሳ 
መረጃ በሚፈልጉበት ጊዜ የእርስዎ የፍለጋ ታሪክ እና ውጤቶች በአሳሽዎ ይቀመጣሉ።  

የፍለጋ ሞተርን በመጠቀም ከኢንተርኔት ሰፋ ያሉ ውጤቶችን ሊስብ ይችላል ፣ እና አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ማየት የማይፈልጉዋቸውን 

ወይም ደግሞ ሌሎች በጋራ መሣሪያን የሚጠቀሙት እንዲመለከቱ የማይፈልጉትን ምስሎች ወይም ድረ-ገጾች ያካትታል።  

የፍለጋ ውጤቶችን ለማጣራት እና ግልጽ ይዘትን ለመደበቅ ደህንነቱ የተጠበቀ ወይም መካከለኛ የፍለጋ ቅንብሮች በኢንተርኔት 

አሳሽ ላይ ሊደረጉ ይችላሉ። ይህንን ፍለጋ ለ “[አሳሽዎ] + ደህንነቱ የተጠበቀ የፍለጋ ቅንብሮች (safe search settings)” 
እንዴት እንደሚደረግ መረጃ ለማግኘት። 

ከዚህ በታች ያለው ምሳሌ ከ Google Chrome SafeSearch ቅንብሮች ነው። 
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የአሳሽ ታሪክን መሰረዝ 
የአሳሽዎን ታሪክ መሰረዝ ከፈለጉ በአሳሾች ላይ ስለሚለያይ ይህንን እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ መፈለግ ይኖርብዎታል። 

ለመሣሪያዎ ትክክለኛውን መመሪያ ለማግኘት “የአሳሽ ታሪክን ሰርዝ (delete browser history)+ [አሳሽዎን ለምሳሌ 

Mozilla Firefox]” ይፈልጉ።  

በአጠቃላይ አሳሽዎን በመክፈት ከዚያ ተጨማሪን(More)በመምረጥ ይህንን ማድረግ ይችላሉ ፣ ብዙውን ጊዜ ይህ በሶስት ነጥቦች 
ይታያል  

  ወይም   

 

ታሪክን(History)መጫን 

የአሰሳ ውሂብን አጽዳ ወይም ታሪክን አጽዳ የሚለውን(Clear browsing data or clear history)ይጫኑ።  

አጽዳ ውሂብን(Clear data)ይጫኑ። 

 

ኩኪዎችን መሰረዝ 
በሁሉም ድረ-ገጽ ላይ ለኩኪዎች እና ለውሂብ አጠቃቀም እንዲስማሙ ይጠየቃሉ፡፡ ኩኪዎች እርስዎ ማን እንደሆኑ ፣ ድረ-ገጹን 

የጎበኙበት ጊዜ እና ምን እንደሰሩ ያሉ መረጃዎችን ለመያዝ በመሣሪያዎ ላይ ትንሽ ፋይሎችን ያስቀምጣሉ፡፡ አንድ ድረ-ገጽ ሲጎበኙ 

ብዙውን ጊዜ ኩኪዎች እንደ ብቅ-ባይ ጥያቄዎች ወይም እንደ ባነሮች ይቀርባሉ። ኩባንያዎች በመረጃ ጥበቃ ሕግ መሠረት ኩኪዎቹ 

ምን ዓይነት መረጃ እንደሚሰበስቡ እንዲነግርዎ እና በዚያ ድረ-ገጽ ላይ ሲሆኑ የኩኪዎችን አጠቃቀም እንዲቀበሉ ወይም 
እንዲያስተዳድሩ እንዲጠይቁዎት ያስፈልጋል፡፡  

አንዳንድ ጊዜ የአሰሳ ታሪክዎን ማጽዳት እንዲሁ ድረ-ገጾችን በሚያሰሱበት ጊዜ የተገነባ እና የተከማቸ የመሸጎጫ እና የኩኪ መረጃን 
ለማፅዳት ምርጫ ይሰጣል፡፡  

እነዚህ አገናኞች Google Chrome፣ Microsoft Edge ወይም Mozilla Firefoxን የሚጠቀሙ ከሆነ ኩኪዎችዎን 

ለመሰረዝ ወደ መመሪያዎች ይሄዳሉ፡፡ እንዲሁም በአሳሽዎ ውስጥ “[የእርስዎ አሳሽ] +ግልፅ ኩኪዎችን (clear cookies)” 
በመፈለግ ኩኪዎችን እና የመሸጎጫ ታሪክን እንዴት መሰረዝ እንደሚችሉ መመሪያዎችን መፈለግ ይችላሉ፡፡  

 

ማንነት የማያሳውቅ እና የግል አሰሳ 
ሁሉም የኢንተርኔት አሳሾች እንዲሁ 'በግል' ወይም 'ማንነትን የማያሳውቅ' የማሰስ ዕድል ይኖራቸዋል ፣ ይህ ማለት በዚህ ሁኔታ 

የተጎበኘ ማንኛውም ድረ-ገጽ በመሣሪያ ታሪክ ላይ አይቀመጥም ማለት ነው፡፡ ሚስጥራዊ ፣ ግላዊ ወይም ደህንነትን የሚመለከት 
ከሆነ መረጃን መፈለግ ወይም ማሰስ ከፈለጉ ይህ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። 

በግል ወይም ማንነት በማያሳውቅ አሰሳ በሚከተለው ሊደረግ ይችላል: 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
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በአሳሽዎ ውስጥ ተጨማሪ የሚለውን ይጫኑ  እና አዲሱን ማንነት የማያሳውቅ መስኮት (New Incognito Window) 

ይምረጡ:  ወይም  

 

ደህንነቱ የተጠበቀ መውጫ ቁልፎች 
የቤት ውስጥ እና ሌሎች የጥቃት ዓይነቶችን ጨምሮ ስለሴቶች ጉዳዮች ጥንቃቄ የሚፈልጉ መረጃዎችን የሚሰጡ አንዳንድ ድረ-

ገጾች ደህንነቱ የተጠበቀ መውጫ ቁልፍ አላቸው። ይህ ሊጫኑት የሚችሉ ድረ-ገጽ ላይ የሚገኝ ቦታ ሲሆን ወዲያውኑ ያንን ድረ-

ገጽ የጎበኙትን ማንኛውንም ዲጂታል ዱካ በመደበቅ ወደ አዲስ ድረ-ገጽ ይወስደዎታል፡፡ 

ደህንነቱ የተጠበቀ የመውጫ ቁልፎች ሆን ተብሎ ሰዎች መረጃን ኦንላይን መፈለግ አደጋ ሊያደርስባቸው ከሚችልበት ድረ-ገጽ 
በፍጥነት እና በደህና ለመውጣት እንዲረዳ የታሰበ ነው፡፡  

ምን እንደሚከሰት እና እነሱን ከተጠቀሙ በኋላ እስክሪንዎ እንዴት እንደሚታይ በአስተማማኝ የመውጫ ቁልፍ በመጠቀም ሙከራ 
ያድርጉ። በብሔራዊ የቤት ውስጥ ጥቃት የእገዛ መስመር ላይ ያለውን ፈጣን የመውጫ ቁልፍን ለመጠቀም 

www.nationaldahelpline.org.uk ይሞክሩ 

 

 

ዲጂታል አስተዳደግ 
ዲጂታል አስተዳደግ ማለት ልጅዎ ኦንላይን ምን እያደረገ እንዳለ ማወቅ ማለት ነው፡፡ በመሳሪያዎች (ለምሳሌ ፣ ስልኮች ፣ 

ታብሌቶች) እርስዎ ሊያደርጓቸው የሚችሉ ለልጆች ተስማሚ የሆኑ ቅንጅቶች (የወላጅ መቆጣጠሪያዎች) አሉ ወይም የውሂብ 

አቅራቢዎን (3 ፣ BT፣ EE ፣ ወዘተ) ማነጋገር እና የወላጅ መቆጣጠሪያዎችን እንዲያደርጉ መጠየቅ ይችላሉ፡፡  

ከዚያ ልጅዎ ተገቢ ያልሆነ ነገር መፈለግ አይችልም። በ NSPCC ድህረ-ገጽ ላይ የወላጅ መቆጣጠሪያዎችን እንዴት ማዋቀር 
እንደሚቻል ተጨማሪ ምክር አለ ፣ እና ከልጅዎ ጋር ስለ ኦንላይን ደህንነት እንዴት ማውራት እንዳለብዎ እንዲገነዘቡ እና 
ኢንተርኔት ሲጠቀሙ አደጋዎችን እንዴት እንደሚያ ለመረዳት ያግዛዎታል። 

NSPCC www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety 

http://www.nationaldahelpline.org.uk/
http://www.nspcc.org.uk/
http://www.nspcc.org.uk/
http://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety
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አገልግሎቶችን ኦንላይን ማግኘት - ትምህርት 

UK ውስጥ ብዙ አገልግሎቶች በኢንተርኔት በኩል ለአገልግሎቶች እንዲመዘገቡ ወይም መረጃን እንዲያወርዱ ወይም መረጃ 
እንዲያገኙ እንደሚጠይቁዎት ተመልክተናል፡፡ ለራስዎ ወይም ለቤተሰብዎ ስለ ትምህርት ዕድሎች መረጃ መፈለግ ፣ ለትምህርት 
ቤት ማመልከት ወይም በዲጂታል ትምህርት ውስጥም መሳተፍ ይፈልጉ ይሆናል፡፡ የሚከተሉት ገጾች ኦንላይን መረጃን ለማግኘት 
መጓዝ ካለብዎት አንዳንድ አገናኞችን እና ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ መረጃዎችን ይሰጣሉ፡፡ 

 

የጎልማሶች ትምህርት 

− ብሔራዊ የሙያ አገልግሎት በ www.nationalcareers.service.gov.uk ውስጥ ለመሳተፍ ነፃ ከሆኑ 
ትምህርቶች ጋር ሊያገናኝዎ ይችላል 

− በስኮትላንድ ውስጥ የእኔ የስራ አለምን (My World of Work)www.myworldofwork.co.uk/learn-

and-train መጎብኘት ይፈልጉ ይሆናል 

− በዌልስ ውስጥ ሙያ ዌልስ (Careers Wales)www.careerswales.gov.wales 

− በሰሜን አየርላንድ ፣ NI Direct www.nidirect.gov.uk/campaigns/careers 

− ማይግራንት እገዛ እንግሊዝኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ (ESOL) ጨምሮ በርቀት ትምህርት ላይ መረጃም አለው 

https://www.migranthelpuk.org/distance-learning። 

 

ወደ ዩኒቨርስቲ ለመመለስ ወይም የዲግሪ ስልጠናን ለመቀበል (በሚሰሩበት ፣ በሚከፈሉበት እና ብቁ ለመሆን) እያሰቡ ይሆናል፡፡ 
ለቀጣይ ትምህርት ፣ ለዲግሪ ስልጠና እና ለገንዘብ ድጋፍ ለማመልከት መረጃ እዚህ ማግኘት ይችላሉ፡ 

www.prospects.ac.uk 

በስልጠና ላይ መረጃ እዚህ ይገኛል፡ www.gov.uk/apply-apprenticeship 

ለዩኒቨርሲቲ ፣ ለኮሌጅ ፣ ለአጭር ኮርሶች እና ለማህበረሰብ ማእከል ትምህርቶች ኦንላይን ማመልከት ይችላሉ፡፡ የዩኒቨርሲቲ 

ማመልከቻዎች በ UCAS በኩል ይቀርባሉ www.ucas.com 

አንዳንድ ጊዜ በከፍተኛ ወይም ተጨማሪ ትምህርት ወቅት የትምህርትዎን ወጪ ወይም የኑሮ ወጪዎን ለመሸፈን ለእርዳታ ፣ 
ለድጎማ ፣ ለብድር ወይም ለሌላ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ በሚማሩት የትምህርት ዓይነት ፣ ዕድሜዎ ፣ የገንዘብ እና 

የግል ሁኔታዎ ላይ ይወሰናል፡፡ ብቁነትዎን እዚህ ማረጋገጥ ይችላሉ: www.gov.uk/further-education-

courses/financial-help 

ሌሎች አቅራቢዎች የገንዘብ ብቃትን ወይም ሌሎች የብቁነት መስፈርቶችን የሚያሟሉ ከሆነ ለምሳሌ ጥቅማጥቅሞችን የሚቀበሉ 

ከሆነ በነጻ ወይም በከፍተኛ ቅናሽ ተሳትፎ ሊሰጡዎት ይችላሉ። አንድ ምሳሌ የሰራተኞች የትምህርት ማህበር (WEA) ነው 

www.wea.org.uk ወይምwww.weascotland.org.uk (WEA ስኮትላንድ) አስተርጓሚ ፣ ሳይንስ ፣ ዲጂታል 
ክህሎቶች እና ለማህበረሰቡ ክህሎቶችን ጨምሮ ትምህርቶችን የሚሰጡ፡፡  

በአካባቢዎ ውስጥ ተመሳሳይ ነፃ ወይም ቅናሽ ሥልጠና የሚሰጡ ሌሎች የሥልጠና አቅራቢዎች ካሉ በአከባቢዎ የሥራ ማዕከል 
መጠየቅ ይችላሉ፡፡  

 

ኦንላይን ትምህርቶች 

ዩኒቨርስቲዎችን እና አሠሪዎችን ጨምሮ ብዙ የትምህርት አቅራቢዎች አሁን ኦንላይን በነፃ ትምህርቶችን እያስተማሩ ሲሆን 
አንዳንድ የንግድ ሥልጠና ድርጅቶችም ክፍያ ትምህርቶቻቸውን በነፃ ይሰጣሉ። ከመመዝገብዎ በፊት ምንም ወጪ እንደሌለ 
ያረጋግጡ እና ኦንላይን ትምህርት የሚሰጡ የግል ኩባንያዎች ሁልጊዜ ለጥራት በመንግስት ቁጥጥር የማይደረግባቸው ወይም 
የማይጸድቁ መሆናቸውን ይወቁ፡፡ የትምህርቶች ርዕሰ ጉዳዮች እና ደረጃዎች በሰፊው ሊለያዩ ይችላሉ ፣ እና ብሔራዊ የሙያ 
አገልግሎት ኦንላይን ትምህርትን ለመምረጥ መመሪያ አለው ፣ ይህም ኦንላይን ጥሩ ጥራት ያላቸውን ትምህርቶች ለማግኘትም 

ይረዳዎታል፡ www.nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/getting-the-most-out-of-

online-learning 

http://www.nationalcareers.service.gov.uk/
http://www.myworldofwork.co.uk/learn-and-train
http://www.myworldofwork.co.uk/learn-and-train
http://www.careerswales.gov.wales/
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/careers
https://www.migranthelpuk.org/distance-learning
http://www.prospects.ac.uk/
http://www.gov.uk/apply-apprenticeship
https://www.ucas.com/
http://www.gov.uk/further-education-courses/financial-help
http://www.gov.uk/further-education-courses/financial-help
http://www.wea.org.uk/
http://www.weascotland.org.uk/
http://www.nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/getting-the-most-out-of-online-learning
http://www.nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/getting-the-most-out-of-online-learning
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ነፃ ኦንላይን ትምህርቶች አቅራቢዎች አንዳንድ ምሳሌዎች፡ 

− Alison  www.alison.com/courses 

− Barclays Lifeskills www.barclayslifeskills.com 

− Coursera www.coursera.org 

− FutureLearn 

− Pearson (UKlearns) www.uklearns.pearson.com 

− Reed www.reed.co.uk/courses/free 

− The Open University www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue 

− Vision2Learn www.vision2learn.com 

 
የዲጂታል ችሎታዎን ማሻሻል 

ለራስዎ ፍላጎት ፣ የሥራ ዕድልዎን ለማሻሻል ወይም ኦንላይን ልጆችዎን ለመርዳት የዲጂታል ችሎታዎን እንዲያሻሽሉ ለመርዳት 

በአንዳንድ የኦንላይን ሥልጠናዎች ላይ መሳተፍ ሊያስቡ ይችላሉ፡፡ ይህ እንደ Microsoft Office 365 ወይም Google 

Suite ያሉ ሶፍትዌሮችን መጠቀም መቻልን ወይም በኢንተርኔት ስለመጠቀም የበለጠ ለማወቅ እና ኦንላይን ደህንነት ለመጠበቅ 
የበለጠ ማወቅን ያካትታል፡፡  

ከላይ የተጠቀሱት አቅራቢዎች አንዳንድ ዲጂታል ትምህርቶችን ሊያቀርቡ ይችላሉ ፣ ግን የሚከተሉትን ማየት ይፈልጉ ይሆናል: 

− Barclays Digital Eagles www.barclays.co.uk/digital-confidence/eagles 

− Google Digital Garage www.learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/courses 

− Future Learn www.futurelearn.com/subjects/it-and-computer-science-courses 

− Khan Academy www.khanacademy.org/computing 

− Rolls Royce Digital Academy - www.rolls-royce.com/products-and-

services/digital-academy.aspx 

− WEA - www.wea.org.uk/digital-skills 

 

የልጆች ትምህርት ቤት 

UK ውስጥ ትምህርት በክፍለ-ግዛቱ በነፃ ይሰጣል ፣ ግን ክፍያ የሚከፍሉባቸው የግል ትምህርት ቤቶችም አሉ ወይም ልጆችዎን 

ቤት-ማስተማር መምረጥ ይችላሉ። ሁሉም ልጆች ከ 4 እስከ 5 እስከ 16 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ትምህርት መከታተል 
አለባቸው። ስለ ሕፃናት ትምህርት እና ህጎች በሚጠበቁ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል፡ 

www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

በክፍለ-ግዛት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ኦንላይን ወይም በምክር ቤቱ በኩል ቦታ ማመልከት ይችላሉ። በሌላ ምክር ቤት 

አካባቢ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚያመለክቱ ቢሆንም በአካባቢዎ ምክር ቤት በኩል ያመልክታሉ፡፡ ለት / ቤት ቦታዎች 

ኦንላይን ማመልከቻ ማግኘት የማይችሉ ብዙ ወላጆች / ተማሪዎች አሉ እናም የአከባቢዎ ትምህርት ቤት ወይም ምክር ቤት 

ኦንላይን እንዲያመለክቱ ከፈለጉ በዚህ ላይ እገዛ እንደሚፈልጉ መግለጽ ጥሩ ነው፡፡ ዋናው ነገር የማስገቢያ ቀነ-ገደቡ ከመድረሱ 
በፊት ማመልከቻውን በወቅቱ ማስገባት ነው፡፡  

ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዕድሜው ከ 4 እስከ 11) ለማመልከት የአከባቢዎን ምክር ቤት ድረ-ገጽ ለማግኘት ይህንን አገናኝ 
ይከተሉ እና የፖስታ ኮድዎን እዚህ ያስገቡ 

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (11 -16) ለማመልከት የአካባቢዎን ምክር ቤት ድረ-ገጽ ለማግኘት ይህንን አገናኝ ይከተሉ እና 
የፖስታ ኮድዎን እዚህ ያስገቡ 

ስለ ት/ቤት ቅበላ እና አፈፃፀም የበለጠ ለማወቅ ከፈለጉ ት/ቤቱን መጎብኘት ይችላሉ (አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች ክፍት ቀናት 

አላቸው) ፣ የድረ-ገጻያቸውን መጎብኘት ፣ ለዚያ ትምህርት ቤት የ OFSTED(የትምህርት ቤት ደረጃዎች) ሪፖርት ማረጋገጥ 
የትምህርት ቤት የሥራ አፈፃፀም ሰንጠረዥ ማየት። 

http://www.alison.com/courses
http://www.barclayslifeskills.com/
http://www.coursera.org/
https://www.futurelearn.com/
http://www.uklearns.pearson.com/
http://www.reed.co.uk/courses/free
http://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
http://www.vision2learn.com/
http://www.barclays.co.uk/digital-confidence/eagles
http://www.learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/courses
http://www.futurelearn.com/subjects/it-and-computer-science-courses
http://www.khanacademy.org/computing
http://www.rolls-royce.com/products-and-services/digital-academy.aspx
http://www.rolls-royce.com/products-and-services/digital-academy.aspx
http://www.wea.org.uk/digital-skills
http://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
https://www.gov.uk/apply-for-primary-school-place
https://www.gov.uk/apply-for-secondary-school-place
https://reports.ofsted.gov.uk/
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
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የአንዳንድ የትምህርት ቤት ወጪዎች ለመሸፈን የገንዘብ ድጋፍ ከፈለጉ ፣ ስለ ነፃ የትምህርት ቤት ምግብ ፣ የጉዞ እና የደንብ ልብስ 
ትምህርት ቤትዎ መጠየቅ ይችላሉ። በነፃ የትምህርት ቤት ምግብ ላይ መረጃን እዚህ መፈለግ ይችላሉ፡ 

https://www.gov.uk/apply-free-school-meals 

ወደ የእርስዎ የአከባቢ ባለስልጣን ድረ-ገጽ ይሂዱ ወይም የፍለጋ ሞተርን ይጠቀሙ እና ስለ አካባቢያዊ ትምህርት ቤትዎ የመቀበያ 
ሂደት መረጃ ለማግኘት ይሞክሩ፡፡ በአካባቢዎ ለሚገኝ የመጀመሪያ ደረጃ እና ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለማመልከት 

የማመልከቻው የጊዜ ገደብ ምን እንደሆነ ያውቃሉ?  

 

አገልግሎቶችን ኦንላይን ማግኘት - ሥራ 
 

በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ ያስቡ እና ተገቢ መረጃን ኦንላይን ለማግኘት ይሞክሩ 

− መብቶችዎን እና የሚሰጥዎትን በተመለከተ UK ውስጥ ሥራ ስለመጀመር ምን ማወቅ ይፈልጋሉ? 

− ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ከቀጣሪዎ ጋር በተፈጠረው አለመግባባት እርዳታ ከፈለጉ የት መሄድ እንዳለብዎ ያውቃሉ? 

− UK ውስጥ ሁሉም ሰው በቅጥር ሥራ ውስጥ ተመሳሳይ መብቶች አሉት? 

 

አግባብነት ያላቸው የቅጥር ደንቦች 

UK የሰራተኞችን መብቶች የሚጠብቁ እና አነስተኛ ደረጃዎችን የሚያረጋግጡ የቅጥር ህጎች አሏት፡፡  

− ብሔራዊ አነስተኛ ደመወዝ ፣ አሠሪዎ እንደ ዕድሜዎ የሚለያይ ዝቅተኛ ሆኖ ሊከፍልዎ የሚገባውን መጠን በዝርዝር 
ያሳያል  

− የሥራ ሰአት ደንብ አዋቂዎችዎ በተለይ በውልዎ ውስጥ ይህንን ለማድረግ ካልመረጡ በስተቀር ለአሠሪ በሳምንት ከ 40 
ሰዓታት በላይ መሥራት የለባቸውም ይላል፡፡  

− የሰራተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ የታቀዱ ብዙ የጤና እና የደህንነት ህጎች እና ደንቦች፡፡  

− ጥበቃ የሚደረግለት ባህሪ (ዕድሜ ፣ ዘር ፣ ጾታ ፣ ጾታዊነት ፣ ሃይማኖት ፣ ጾታ ፣ የአካል ጉዳተኝነት ወዘተ) አሠሪዎ 

በተለየ ሁኔታ ሊይዝዎት አይችልም የሚሉት የጸረ-መድልዎ ሕጎች 

− የተከፈለበት የእረፍት ጊዜ ፣ የህመም እና የወሊድ ወይም የአባትነት ፈቃድ ሕጎች በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ደመወዝ 
የሚከፈልባቸው የእረፍት ጊዜ እና መጠን የሚገልጹ ናቸው፡፡  

− አሠሪዎ የጡረታ አደረጃጀት በቦታው እንዲኖር የሚያስገድዱ የጡረታ መዋጮ ሕጎች 

 

ዛህራ ስለ ደመወዟ ከአሰሪዋ ጋር ክርክር ውስጥ ትገባለች፡፡ ዝቅተኛ ደመወዝ እየተከፈለኝ አይደለም ትላለች፡፡ ዕድሜዋ 25 ዓመት 

ሲሆን በ UK ተቀጣሪ ሆና በመስራት ላይ ትገኛለች፡፡  

መረጃውን ለመፈለግ የኢንተርኔት አሳሽዎን በመጠቀም ዘሃራ በሰዓት በትንሹ ምን ያህል መከፈል አለባት? ዛህራ ወጣት ብትሆን 

ወይም ተለማማጅ ብትሆን ይህ ይለወጣል? 

መልሱ እዚህ ይገኛል፡ www.gov.uk/national-minimum-wage-rates 

 

ሁሉም የሥራ ህጎች በ UK ለሚሠሩ ሁሉ በእኩልነት ይሠራሉ? 

አይ፡፡ በእርስዎ ላይ የሚተገበሩ ህጎች እንደ ሰራተኛ ፣ በራስ-ሥራ ተቀጥረው ወይም ተቀጣሪ ቢሆኑም ሊለያይ ይችላል፡፡ አንዳንድ 

የሥራ ስምሪት ሕጎችም በእድሜዎ (በአነስተኛ ደመወዝ ፣ በተፈቀደው የሥራ አይነት እና ሰዓት) ወይም ለምን ያህል ጊዜ እንደ 

ተቀጠሩ (በዓላት ፣ የወሊድ ፈቃድ ወዘተ) ላይ ይወሰናሉ፡፡  

እንደ ምሳሌ ፣ ዜሮ-ሰዓት ውሎች UK ውስጥ በጣም የተለመዱ ናቸው ፣ እንደ አንድ ሰው በእውነቱ ለሚሠራው የሰዓት ብዛት 

ብቻ የሚከፈለው ፣ እንደ ፍላጎቱ በሳምንት 0 ወይም 40 ሰዓታት ሊሆን ይችላል ፤ ለምሳሌ ፣ የኡበር አሽከርካሪዎች ፣ አንዳንድ 

https://www.gov.uk/apply-free-school-meals
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የሱቅ ረዳት ወይም የባር-ሰራተኛ ሥራ፡፡ ከተለምዷዊ የሥራ ስምሪት ዝግጅቶች በተለየ ለመሠረታዊ ገቢ (ደመወዝ) ዋስትና 
አይሰጡም እንዲሁም በሕመም ምክንያት ከሥራ ውጭ ከሆኑ አይከፍሉዎትም፡፡  

በዜሮ-ሰዓታት ውል ውስጥ የሚሰሩ ከሆነ አሁንም መብቶች አሉዎት፡ አነስተኛ ደመወዝ ፣ የተከፈለበት የበዓል ቀን ፣ በስራ ላይ እና 
በስራ ቀናት መካከል ስልክ በመደወል መከፈል እና በዕረፍት ጊዜ የማረፍ መብት፡፡ ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል፡ 

www.acas.org.uk/zero-hours-contracts 

 

ስለነዚህ ህጎች እና በስራ ላይ ስላለው መብቶችዎ ተጨማሪ መረጃ ኦንላይን ይገኛል፡፡  

− መንግስት:www.gov.uk 

− ሠራተኞችን እና አሠሪዎችን በሥራ ቦታ መብቶች እና ምርጥ ልምዶች ላይ ነፃ ምክር የሚሰጡ Acas፡፡ 

www.acas.org.uk/advice 

− የዜጎች ምክር ቢሮwww.citizensadvice.org.uk/work/ 

የሠራተኛ ማኅበራት(Trade Unions)እንዲሁ በሠራተኞች ራስን በማደራጀት በኩል ስለ ሥራ ስምሪት መብቶች ሌላ የድጋፍ 

እና የምክር ምንጭ ናቸው www.gov.uk/join-trade-union 

እንዲሁም በደመወዝ እና በግብር መብቶችዎ ላይ ግልጽ ለመሆን የገንዘብ ምክር አገልግሎትን በነፃ እና በምስጢር ማነጋገር 

ይችላሉ:  

የገንዘብ ምክር አገልግሎትwww.moneyadviceservice.org.uk 

 

የሙያ ምክር እና ሥራ ፍለጋ 

ወደ አንድ የተወሰነ ሚና ወይም ሥራ እንዴት እንደሚገቡ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ ከዚህ በታች ካሉት ድረ-ገጾች የሙያ ምክሮችን 

ይመልከቱ፡፡ ማመልከት የሚፈልጉበት ሥራ ሲያገኙ ፣ ብዙዎች ኦንላይን ቅጹን እንዲያጠናቅቁ ወይም ሲቪ (የብቃት ፣ የሙያ እና 

የሥራ ታሪክ ማጠቃለያ) እንዲልኩ ይጠይቁዎታል። ኦንላይን በመፈለግ ውጤታማ ሲቪ እንዴት እንደሚፃፉ ምሳሌዎችን ፣ ነፃ 

አብነቶችን እና ምክሮችን ማግኘት ይችላሉ እና ከዚህ በታች ያሉት አብዛኛዎቹ ድረ-ገጾች እንዲሁ ስራዎችን ለማመልከት ምክር 
ይሰጣሉ፡፡ 

− እንግሊዝwww.nationalcareers.service.gov.uk 

− ስኮትላንድwww.skillsdevelopmentscotland.co.ukወይምwww.myworldofwork.co.uk 

− ዌልስwww.careerswales.gov.wales 

− ሰሜን አየርላንድwww.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/careers-service 

 

የስራ ማዕከል ኦንላይን 

− እንግሊዝ ፣ ስኮትላንድ እና ዌልስwww.gov.uk/find-a-job 

− ሰሜን አየርላንድwww.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx 

 

የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 

በጎ ፈቃደኝነት አዳዲስ ሰዎችን ለመገናኘት ፣ አዳዲስ ክህሎቶችን ለማግኘት እና UK ውስጥ ካለው ሕይወት ጋር ለመተዋወቅ 

ጠቃሚ መንገድ ሊሆን ይችላል፡፡ NCVO ለእርስዎ የሚስማማዎትን የበጎ ፈቃደኝነት እድል ለማግኘት ምክር እና መሣሪያዎችን 

ይሰጣል፡፡ www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/i-want-to-volunteer 

ወይም በአከባቢዎ ያለውን የበጎ ፈቃድ ማዕከል ያነጋግሩ፡ www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/find-a-

volunteer-centre 

http://www.gov.uk/
http://www.acas.org.uk/advice
http://www.citizensadvice.org.uk/work/
http://www.gov.uk/join-trade-union
http://www.moneyadviceservice.org.uk/
http://www.nationalcareers.service.gov.uk/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/scotlands-careers-services/
http://www.myworldofwork.co.uk/
http://www.careerswales.gov.wales/
http://www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/careers-service
http://www.gov.uk/find-a-job
http://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx
http://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/i-want-to-volunteer
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የግለሰብ ድርጅቶች በበጎ ፈቃደኝነት ላይ ሊገኙ ስለሚችሉ ዕድሎች መረጃ ይኖራቸዋል ነገር ግን የበጎ ፈቃድ ዕድሎችን የሚዘረዝሩ 

ድረ-ገጾችም አሉ  

− Do It www.do-it.org 

− CharityJob www.charityjob.co.uk/Volunteer-Jobs 

− Volunteering Matterswww.volunteeringmatters.org.uk 

 

አገልግሎቶችን በመስመር ላይ ማግኘት - መኖሪያ ቤት  
 

ቤት እንዴት አገኛለሁ?  

UK ውስጥ መኖሪያ ቤት ውስብስብ ነው ፣ እና አማራጮችዎ UK ውስጥ በሚኖሩበት ቦታ እና ሁኔታዎ ላይ ሊመሰረቱ 

ይችላሉ። መጠለያ (Shelter) (እንግሊዝ ፣ ስኮትላንድ እና ዌልስ) እና የቤቶች ምክር ምክር ቤት ሰሜን አየርላንድ (Housing 

Advice NI)ጥያቄዎች ካሉዎት መብቶችዎን እና የሚያገኙትን በተመለከተ ምክርሊሰጡዎት ይችላሉ፡፡  

− መጠለያ(እንግሊዝ) 

− መጠለያ (ስኮትላንድ) 

− መጠለያ Cyrmu (ዌልስ) 

− የቤቶች ምክር ሰሜን አየርላንድ (ሰሜን አየርላንድ) 

 

የሚከተሉት መግለጫዎች እውነት ወይም ሐሰት ናቸው ብለው ያስባሉ?  

1. ሁለንተናዊ ብድር ከተቀበሉ የመኖሪያ ቤት ወጪዎች ሁል ጊዜ ይሸፈናሉ። 

ዩኒቨርሳል ክሬዲት የሚቀበሉ ከሆነ ፣ ከዩኒቨርሳል ክዴት የሚወጣው የቤት ወጪ እንደተከፈለ ያስታውሱ ፣ ስለሆነም በምክር ቤት 
ወይም በግል የተከራየ መኖሪያ ውስጥ ቢሆኑም እንኳን መጠየቅ የሚችሉት ከፍተኛው የክፍያ መጠን አለ፡፡ እንዲሁም የመኖሪያ 

ቤት ወጪዎችን ማስተዳደር ፣ ዕዳ ወይም የኪራይ ውዝፍ ዕዳዎች በተመለከተ ጥያቄዎች ካሉዎት የዜጎች ምክር ቢሮ(Citizens 

Advice Bureau)ወይም ምክር ሰሜን አየርላንድን (Advice NI) ማነጋገር ይችላሉ፡፡  

− የዜጎች ምክር ቢሮwww.citizensadvice.org.uk/housing/renting-privately/private-

renting/get-help-with-renting-costs/ 

− ምክር ሰሜን አየርላንድ  www.adviceni.net/advice/debt 

የመኖሪያ ቤት ወጪዎችን ለመክፈል ከተቸገሩ የአከባቢዎ ባለስልጣን በፈቃደኝነት የቤት ክፍያ ለመደገፍ ይችል ይሆናል። 
እንዲሁም የምክር ቤት የግብር ቅነሳ ወይም የተቀነሰ ተመኖች የማግኘት መብት ሊኖርዎት ይችላል።  

 
2. የምክር ቤት መኖሪያ ቤት / ማህበራዊ መኖሪያ ቤት (በአከባቢው ባለስልጣን የተያዘ መኖሪያ ቤት) መብት ነው ስለሆነም 

እርስዎ ከጠየቁ ሁልጊዜ ይህንን እገዛ ያገኛሉ፡፡ 

አይ፡፡ ግዛቱ በአንዳንድ ሁኔታዎች ቤተሰቦችን ለማኖር ሊረዳ ይችላል ፣ ለምሳሌ መኖሪያ ቤቱ በጣም የተጨናነቀ ከሆነ ፣ ወይም 

በጣም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ከሆነ ፣ የጥቃት ስጋት ካለብዎ ወይም የቤት እጦት አደጋ ላይ ከሆኑ።  “ማህበራዊ መኖሪያ ቤት” 

ተብሎ በሚጠራው የምክር ቤት መኖሪያ ላይ የመንግስት መረጃ እዚህ ማግኘት ይችላሉ።www.gov.uk/council-

housing 

እያንዳንዱ ምክር ቤት የራሱ የሆነ ደንብ እንዳለው ማወቅ አስፈላጊ ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የጥበቃ ዝርዝር ላይ ይሆናሉ እና ምክር 
ቤቶች ፍላጎቱን ለማሟላት የሚያስችል በቂ ንብረት የላቸውም ፣ ስለሆነም ቤት እንደሚያገኙ ዋስትና የለውም።  

 
3. ቤት አልባ ከሆኑ ምክር ቤቱ ሊረዳ ይችላል፡፡ 

http://www.do-it.org/
http://www.charityjob.co.uk/Volunteer-Jobs
http://www.volunteeringmatters.org.uk/
https://england.shelter.org.uk/
https://scotland.shelter.org.uk/
https://scotland.shelter.org.uk/
https://sheltercymru.org.uk/
https://sheltercymru.org.uk/
https://www.housingadviceni.org/
https://www.housingadviceni.org/
https://www.gov.uk/housing-and-universal-credit
https://www.citizensadvice.org.uk/housing/renting-privately/private-renting/get-help-with-renting-costs/
https://www.adviceni.net/advice/debt
https://www.adviceni.net/advice/debt
https://www.gov.uk/council-housing
http://www.gov.uk/council-housing
http://www.gov.uk/council-housing
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ቤት አልባ ከሆኑ ወይም በሚቀጥሉት 56 ቀናት ቤት-አልባ ሊሆኑ ይችላሉ ብለው የሚያስቡ ከሆነ በአካባቢዎ ባለስልጣን መኖሪያ 

ቤት ቢሮ (እነሱም የአካባቢ ምክር ቤት ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ) በኩል ለምክር ቤት መኖሪያ ቤት ማመልከት ይችላሉ ወይም 

በሰሜን አየርላንድ ውስጥ ካሉ የቤቶች ሥራ አስፈፃሚ ማነጋገር ይችላሉ፡፡ ቤት አልባ ከሆኑ እርዳታ ለማግኘት ሁኔታዎች አሉ፡፡ 

ለምክር ቤት መኖሪያ ቤት የቤት አልባነት ጥያቄ ለማቅረብ የአካባቢዎን ባለስልጣን የቤቶች ጽ / ቤት የት እንደሚያገኙ እዚህ 

ማወቅ ይችላሉ:  

− እንግሊዝ እና ዌልስ  

− ስኮትላንድ  

− ሰሜን አየርላንድ  

 

4. የምክር ቤት ማመልከቻ የሚወሰነው በጣም ለሚያስፈልገው ሰው ነው፡፡  

ምክር ቤቱ (ወይም በሰሜን አየርላንድ ውስጥ የቤቶች ሥራ አስፈፃሚ) ማህበራዊ ቤት ማን እንደሚያገኝ ይቆጣጠራል እና 

የተጠባባቂ ዝርዝሮችን ይሰራል፡፡ በፍላጎት ላይ በተመረኮዙ በነጥቦች ወይም “ባንዲንግ” ስርዓቶች ላይ በመመስረት ቤት ማን 
እንደሚያገኝ ይወስናሉ። ምክር ቤትዎ ማን ማመልከት እንደሚችል እና ቅድሚያ የሚሰጠው ላይ የራሳቸው ሕጎች ይኖሩታል፡፡ 

የምክር ቤትዎ ህጎች በድረ-ገጻው ላይ ምን እንደሆኑ ማረጋገጥ ይችላሉ።  

የአከባቢዎን ምክር ቤት ድረ-ገጽ እዚህ ያግኙ: https://www.gov.uk/find-local-council 

የሰሜን አየርላንድ የቤቶች ሥራ አስፈፃሚhttps://www.nihe.gov.uk/Housing-Help/Apply-for-a-home 

  
5. አንዴ ፍላጎቴን ለምክር ቤቱ ከነገርኩ በኋላ ሁሉንም ነገር ይንከባከቡና ቋሚ የምኖርበት ቦታ ያገኙልኛል፡፡  

ዕድሜዎ ከ 16 ዓመት በላይ ከሆነ እና UK ውስጥ የመኖር መብት ካለዎት ለማህበራዊ መኖሪያ ቤት ለማመልከት መመዝገብ 

ይችላሉ፡፡ አንዳንድ ምክር ቤቶች ሰዎች በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ከመቀመጥ ይልቅ ሰዎች ባሉ ቤቶች ላይ ለመጫረት 

የሚመርጡበትን መንገድ ያቀርባሉ፡፡ ብቁ ከሆኑ እና ለምክር ቤት መኖሪያ ቤት ማመልከት ከፈለጉ በምክር ቤት የተያዙ ንብረቶችን 
ለመከራየት ለቤቶች ምዝገባ እና ጨረታ የት እንደሚመዘገቡ ለማወቅ ይህንን በመከተል አገናኝ የፖስታ ኮድዎን ማስገባት 

ይችላሉ።  

ወደ ዘላቂ ማህበራዊ መኖሪያ ቤት ለመድረስ ብዙ ወራትን ወይም ዓመታትን ሊወስድ ይችላል እንዲሁም ቤቶችን መፈለግ እና 

መጫረት የእርስዎ ኃላፊነት ነው፡፡  የቤት እጦት ማመልከቻ ሲቀርብ እንደ አልጋ እና ቁርስ አገልግሎት የሚሰጥ ወይም ሆስቴል 
ባሉ ድንገተኛ መጠለያዎች ሊቀመጡ ይችላሉ ፣ እና ከዚያ የበለጠ ዘላቂ መፍትሄ እስከሚገኝ ድረስ ጊዜያዊ መጠለያ።  

ስለ ምክር ቤት ተከራይነት ዓይነቶች ፣ ምክር ቤትዎን መጠገን ፣ ቅሬታ ማቅረብ ወይም የምክር ቤትዎን ቤት መግዛትን በተመለከተ 
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘትአገናኞችን እዚህ መከተል ይችላሉ።  

 

የጉዳይ ጥናት 

ዛህራ እና ልጆቿ በስደተኛ የቤተሰብ ውህደት ቪዛ ከአጋሯ ጋር ለመኖር UK ውስጥ ገቡ፡፡ ዛራ ፣ በዚህ የቪዛ ምድብ ውስጥ 
ከመኖሪያ ቤት ጋር የተያያዙትን ጨምሮ የህዝብ ገንዘብ የማግኘት መብት እንዳላት ታውቃለች፡፡ አጋሯ በአሁኑ ጊዜ በጋራ ቤት 
ውስጥ ስለሚኖር ቤተሰቡ በአንድ ክፍል ውስጥ መተኛት አለባቸው ስለዚህ አዲስ ቤት መፈለግ አለባቸው፡፡ ተጨናንቀዋል፡፡ እርሷ 
እና ቤተሰቧ የአከባቢውን ባለስልጣን ጎብኝተው በአማራጮቻቸው ላይ ምክር እንዲሰጡ እና አዲስ ቤት ለመፈለግ እንዲረዱ 
ይጠይቃሉ፡፡  

የአከባቢው ባለስልጣን ምን ማወቅ ይፈልጋል ብለው ያስባሉ?  

በኢንተርኔት ላይ መረጃን በመፈለግ የምክር ቤት የቤት እጦታ ግምገማ ምን እንደሚጨምር በአካባቢዎ ያሉትን ህጎች ማወቅ 
ይችሉ እንደሆነ ይመልከቱ፡፡  

 

ዛህራ ምክር ቤቱ ቤት ለሌለው ሁሉ መኖሪያ ቤት መስጠት እንደሌለበት ተረዳች፡፡ በአጠቃላይ UK ውስጥ አብዛኛዎቹ ምክር 

ቤቶች የሚከተሉትን 5 ሁኔታዎች እንደሚመለከቱ አወቀች፡ 

 

https://www.gov.uk/homelessness-help-from-council
https://www.gov.uk/homelessness-help-from-council
https://scotland.shelter.org.uk/housing_advice/homelessness/help_from_the_councils_housing_department/how_to_make_a_homeless_application
https://scotland.shelter.org.uk/housing_advice/homelessness/help_from_the_councils_housing_department/how_to_make_a_homeless_application
https://www.housingadviceni.org/homelessness
https://www.housingadviceni.org/homelessness
https://www.gov.uk/find-local-council
https://www.nihe.gov.uk/Housing-Help/Apply-for-a-home
https://www.gov.uk/apply-for-council-housing
https://www.gov.uk/browse/housing-local-services/council-housing-association
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− “ሕጋዊ” ቤት-አልባ መሆን አለባቸው ፣ ለምሳሌ ፣ ከቤት ንብረታቸው የተባረሩ ወይም በአመፅ ወይም በእሳት 

ምክንያት መቆየት አይችሉም።  

− ከስደተኛ ሁኔታ ጋር የተያያዙ የህዝብ ገንዘብ ሁኔታዎችን ማሟላት አለባቸው 

− ቅድሚያ የሚሰጠው ፍላጎት ውስጥ ይሁኑ፡ ይህ ዕድሜያቸው ከ 16 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ያሉት ፣ ነፍሰ ጡር 

የሆነ ፣ በእሳት ጎርፍ ወይም በሌላ አደጋ ምክንያት ቤት አልባ ወይም ተጋላጭ (ለምሳሌ በቤት ውስጥ ጥቃት የተጋለጠ) 

ሊሆን ይችላል፡፡  

− በራሳችሁ ባልሆነ ጥፋት ቤት አልባ መሆን ፣ ለምሳሌ የወንጀል ወይም ፀረ-ማህበራዊ ባህሪን በመፈፀምዎ ምክንያት 

ከቤትዎ ከተባረሩ ወይም በዚህ መቆየት በሚችሉበት ጊዜ ቤትዎን ለመልቀቅ ከመረጡ “ሆን ተብሎ ቤት አልባ” ሊሆን 

ይችላል፡፡ 

− ከአከባቢው ጋር የአከባቢ ግንኙነት ይኑሮት፡ እዚያ ይኖሩ ወይም ይሰሩ ፣ እዚያ ቤተሰብ ይኑሩ ወይም የስደተኛነት 

መብት ሲሰጣቸው እዚያ ኖረዋል፡፡  

 

 ዛሃራ ለእርዳታ የጠየቁበት አካባቢያዊ ግንኙነት ከሌላቸው ፣ ምክር ቤቱ እርስዎ ወደሚኖሩበት የተለየ ምክር ቤት ሊልክልዎ 

እንደሚችል አወቀች። የቤት ውስጥ ጥቃት ቢደርስብዎት ይህንን ማድረግ አይችሉም!ምክር ቤቱ ቤተሰቦቿን በተጠባባቂነት ዝርዝር 

ውስጥ በማስቀመጥ ለምክር ቤት ይዞታ ጨረታ መዘገቡ፡፡ ከመጠን በላይ የተጨናነቁ መሆናቸውን አምነው 5 ማይሎች ርቆ 

ወደሚገኝ ሆቴል ድንገተኛ መጠለያ እንዲወስዷቸው እና ለማህበራዊ መኖሪያ ቤቶች ለመጫረት እንዲያስመዘግቧቸው እንዲሁም 

የግል ኪራይ እንዲፈልጉ ይመክራሉ፡፡  

 

ለማህበራዊ መኖሪያ ቤቶች ወይም ለምክር ቤት መኖሪያ ቤቶች አማራጮች  

የግል ኪራይ  

በግል መከራየት ጥሩ ምርጫ ሊሆን ይችላል እና የማህበራዊ መኖሪያ ቤቶችን ከመጠበቅ ይልቅ በቀላሉ ለማግኘት እና ፈጣን ሊሆን 

ይችላል፡፡ ከግል አከራይ ለመከራየት የብቁነት መስፈርቶች የሉም እና በግል መከራየት UK ውስጥ ቤት ለመከራየት በጣም 
ታዋቂው መንገድ ነው፡፡  

ኦንላይን በመፈለግ የሚከራዩ የግል ቦታዎችን ማግኘት ይችላሉ፡ ብዙ ታዋቂ የ UK ዙሪያ የኪራይ ድረ-ገጾች አሉ። አንዳንድ 

ምሳሌዎች ከዚህ በታች ናቸው ፣ ወይም ኦንላይን “[አካባቢዎ] + ለመከራየት ቤት (house to rent)” መፈለግ ይችላሉ።  

− Zoopla 

− Rightmove 

− Propertypal (ሰሜን አየርላንድ) 

− Spareroom   

የአከባቢዎ ምክር ቤት ወይም የቤቶች ሥራ አስፈፃሚ ድረ-ገጽ በመደበኛነት የግል ንብረቶች ካላቸው የአከባቢው አከራይ ወኪል 

ድረ-ገጾች አገናኝ ይኖረዋል፡፡ 

ዩኒቨርሳል ክሬዲት የሚያገኙ ከሆነ አንዳንድ አከራዮች ወይም ወኪሎች ለእርስዎ እንደማያከራዩ ሊገልጹ እና የንብረት 

ማስታወቂያዎች “DSS አይሆንም” (ይህም ማለት የቤቶች ጥቅምን ጨምሮ በመንግስት የደህንነት ድጋፍ የማይሰጠው ሰው) ሊሉ 

ይችለሉ፡፡ የ 2020 የሕግ ውሳኔን ተከትሎ ይህ በእንግሊዝም ሆነ በሌላ ስፍራ ሕገ-ወጥ ሊሆን ይችላል እናም ምክር ለማግኘት 
ከመጠለያ ወይም ለዜጎች ምክር ቢሮ ማነጋገር አለብዎት፡፡  

 

የቤቶች ማህበር 

የቤቶች ማህበራት አነስተኛ ገቢ ላላቸው ወይም ተጨማሪ ድጋፍ ለሚሹ ሰዎች መኖሪያ ቤትን ይሰጣሉ፡፡ በቀጥታ ለቤቶች 
ማህበራት ማመልከት ወይም በአከባቢዎ ምክር ቤት በኩል ማመልከት ይችላሉ፡፡ እንዲሁም በአካባቢዎ የሚገኘውን ለማወቅ 
ኦንላይን መፈለግ ይችላሉ።  

 

https://www.zoopla.co.uk/
https://www.rightmove.co.uk/
https://www.propertypal.com/
https://www.spareroom.co.uk/
https://www.gov.uk/housing-association-homes
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በቤትዎ ውስጥ ደህና ካልሆኑ 
በቤት ውስጥ የቤት ውስጥ ጥቃት የሚደርስብዎት ከሆነ ፣ ወይም ደህንነትዎ የተጠበቀ ሳይሆን ከቤትዎ ለቀው ከወጡ በአካባቢዎ 

ምክር ቤት ጽ / ቤት የቤት አልባነት ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ በድንገተኛ መጠለያ ውስጥ ሊያስቀምጡዎት ወይም ደህንነትን 
ለመጠበቅ ወደ መጠለያ ወይም ሌላ ቦታ ሊወስዱዎት ይችላሉ። የሚቀጥሉት የደህንነት እርማጃዎች ለእርስዎ ምን እንደሆኑ ምክር 
ለማግኘት የአከባቢዎን ምክር ቤት ወይም ብሔራዊ የቤት ውስጥ ጥቃት እገዛ መስመርን ማነጋገር አለብዎት፡፡ አፋጣኝ አደጋ 

የሚሰማዎት ከሆነ ሁልጊዜ በ 999 ፖሊስ ያነጋግሩ፡፡  

ሸሽተው ከሆነ በሴቶች መጠለያ ውስጥ ቦታ ማግኘት ይችሉ ይሆናል። መሸሸጊያ በአሁኑ ጊዜ በሚኖሩበት አካባቢ ሊሆር ወይም 
ላይሆን የሚችል አስተማማኝ ቤት ነው፡፡  

መጠጊያ እና ብሔራዊ የቤት ውስጥ በደል የእገዛ መስመር 0808 2000 247 

 

ማጠቃለያ 
አሁን የሚከተሉትን ለማድረግ መቻል አለብዎት  

- የግል መረጃዎ ኦንላይን እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል መገንዘብ 

- በፍለጋ ውጤቶች ውስጥ ፍለጋዎ “ደህንነቱ የተጠበቀ” እንዲሆን ማስተካከል ፣ በሚስጥር ማሰስ እና የአሳሽዎን ታሪክ 
መሰረዝ።  

- ድረ-ገጽ መተርጎም እና በአሳሽዎ ላይ ቋንቋዎችን መቀየር 

- በቁልፍ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መረጃ ማግኘት እና ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ የት እንደሚፈልጉ ማወቅ።  

 

  

https://www.refuge.org.uk/get-help-now/
https://www.nationaldahelpline.org.uk/
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