
መሰላትካ	  ምፍላጥ 
	  
ኩውን	  ሓቅታት	  ኒ	  ስደተኛታትን	  ዑቕበኛታትን	  
ቃለ	  	  መሕትት	  ምስ	  ኤፍ.	  ቢ.	  ኣይ.ን	  (FBI)	  ዲ.	  ኤች.	  ኤስ.	  ን(DHS)	  
	  
FBI/DHS	  ቃለ	  መጠይቕ	  ምስ	  ዝደልዩ	  አንታይ	  ምገበርካ/ኪ?	  
	  
ቅድሚ	  ዚኾነ	  ኣባል	  ናይ	  	  FBI/DHS	  ምርካብካ/ኪ	  ንጠበቓኻ/ኺ 	  ረኺብካ	  ተዘራረብ ።	  
	  
ቅድሚ	  ዚኾነ	  ኣባል	  ናይ	  FBI/DHS	  ምርካብካ/ኪ ጠበቓ	  ኒምሓዝ	  መሰል	  ኣለካ/ኪ	  ።	  
	  
ቃለ	  መሕትት	  ናይ	  ምእባይ	  መሰል	  ኣለካ/ኪ	  እዚ	  ግና	  ኣብ	  ገለ	  ገለ	  እዋናት	  ተጠርጣራይ	  
ከምስል	  ይኽእልዩ ።	  
	  
መተሓሳሰቢ:- 	  ዚኾነ	  ወረቀት	  ካብ	  FBI/DHS ምስ	  ዝመጸካ/ኪ	  ንጠበቓኻ/ኺ 
ንኽቲዘራረብ	  ንሕብር ። 
	  
ናጻ	  ኣገልግሎት	  ዝርከበሉ ቦታ	  
	  

ታህሪህ	  ማአከል	  ፍትሒ:- Houston@Tahirih.org 

ቀዳማይ	  መሰል	  ሰባት:- TXProbono@humanrightsfirst.org  (713) 955-1360 

ዋይ	  .ኤም.	  ሲ.	  ኤ. (YMCA)	  ዓለም	  ለኻዊ	  ኣገልግሎት:- ናጻ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት 

ሰሙናዊ  ሮቡዕ ካብ ሰዓት 9am  ክሳብ 3pm   6300 Westpark Dr., ቁጽሪ ኦፊስ (Suite)  600 

ካቶሊክ	  	  ቻሪቲ:-  Call 713-874-6570 ንቆጸራ ናጻ ናይ ሓበረታ ትምህርቲ ን ቻርለስ ብምርካብ ክትሓቱ 
ትኽሉ (charlas) ኣ ድራሻ 2900 Louisiana St.	  
	  
DHS መንእዮም? ንሚንታይከ	  ቃለ	  መጠይቅ	  ክገብሩለይ	  ደልዮም?	  
	  
ዲ ኤች ኤስ (DHS)  ናይ መንግስቲ ትካል ኮይኑ ሓላፍነቱ ድማ ንናይ ኣመሪካ ሕግታትን 
ዶባትን ምኽባርን ምሕያልን ንድሕነትን ንሕብረተሰብን ዚከታተል ኒናይ መንግስቲ 
ኣመሪካ ዘይድግፎ ነገራት ንዚገብሩ ውልቀሰባትን መሚካ ኣብ ምውጻእ እዚ ድማ ከም 
ኣብ ደገ ንዘለዉ ውድባት ወይ ውን ውልቀሰባትን ምትሕግጋዝን  ገንዘብ  ምስዳድን 
የጠቓልል። 
 
 
ኤፍ ቢኣይ (FBI) ትካል ናይ መንግስቲ ኮይኑ ሓላፍነቱ ድማ ምክትታል ናይ ኣመሪካ 
ውሽጣዊ ጸጥታን ድሕነትን ንናይ  ውሸጣውን ደጋውን ግብረሽበራ  ምቕላስዩ። 
 
 
 
 
 



FBI  ንስደተኛ ወይ ውን ንሓታቲ ዑቕባ  ቃለ መሕትት ኪገብረሉ ይኪአልዩ ብናይ 
ሃፈሻዊ ናይ ንጥፈት ምስ ሕብረተሰብ ኣብ ዘለዎ ንጥፈታቱ ወይ ውን  ዘስግእ ዓቕሚ 
ናይ ካብ ናይ ሕሉፍ ታሪኽ ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምምጻእ ወይ ውን ድሕሪ ናብ ኣመሪካ 
ምምጻእ ዘሎ ዚኮነ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝደልዩ። 
FBI/DHS ሓደ ወይ ውን ለዕሊኡ ንቃለ መሕትት ክሓቱኻ ይኽእሉዮም አዚ ማለት ጊና 
ግድን ቢሕማቕዩ ማለት ኣይኮነን። 
 
እትነደኣ	  ቓለ	  መሕትት	  ኒኽገቢር	  ተሰማሚዔ	  መሰላተይ	  ከ	  አንታይዮም? 
	  

• ጠበቓ	  ክህልወካ	  መሰል	  ኣለካ/ኪ።	  ኣብ	  ሂዉስተን	  ብዙሓት	  ውድባት	  ናይ	  ናጻ	  
ጠበቓ	  ከቕርባልካ/ኪ	  ዚኽእላ	  ውድባት	  ኣለዋ። 

	  
• ቦታን	  መዓልትን	  ናይ	  ቃለ	  መሕትት	  ቆጸራ	  ናይ	  ምሓዝ	  መሰል	  ኣለካ/ኪ።	  

	  
• ቅድሚ	  ቃለ	  መጠይቕ	   ሕቶታት	  ናይ	  ቃለ	  መሕትትካ/ኪ	  ናይ	  ምፍላጽ	  መሰል	  

ኣለካ/ኪ።	  
 

• ተርጓማይ ናይ ምሓዝ መሰል ኣለካ/ኪ። ኣብ	  ሂዉስተን	  ብዙሓት	  ውድባት	  ናይ	  ናጻ	  
ተርጓማይ ከቕርባልካ/ኪ	  ዚኽእላ	  ውድባት	  ኣለዋ። 

 
 
መዘኻኸሪ:-‐	  	  ቅጽበታዊ	  ምስጓግ	  ዚበሃል	  የለን።	  ብዙሕ	  ፕሮሰስን	  መሰላትን	  ኣለካ/ኪ።	  
ከም	  መሰል	  ጠበቃ	  ሚሓዝ	  (ብመንግስቲ	  ዘይኪፈል)፤	  ናይ	  ይግባይ	  መሰልን	  ካለኦትን። 
 
ኣብ	  እዋን	  ቃለ	  መህቲት	  ኪትገብሮ	  ዝግበኣካ/ኪ	  ነገራት. 

• ባጅ	  ወይ	  ድማ	  ቢዝነስ	  ካርድ	  ናይቲ	  ቃለ	  መሕትት	  ዚገብረልካ	  ዘሎ	  ሰብ	  ሕተት። 
• ናይቲ	  ቃለ	  መሕትት	  ዚገብረልካ/ኪ	  ዘሎ	  ሰብ	  ሽምን	  መዚነቱን	  ቲካል	  ዝሰርሃሉን	  

ቁጽሪ	  ተለፎንን	  ኢመይል	  ኣድራሻን	  መዝጊብካ/ኪ	  ኣብ	  ጺቡቅ	  ከም	  ዶኩመንት	  
ኪትሕዞ	  ኣለካ/ኪ። 

	  
• ኣብ	  አዋን	  ቃለ	  መሕትት	  ዝሕተትን	  ዝዝረብን	  ጽሃፎ።	  ኣብ	  ተለፎንካ	  ዊን	  

ክትቀድሆ	  ቲኪአል	  	  ኣብ	  ኪንዲ	  ቢወረቀት	  ምጽሓፍ።	  
	  

• ሰነዳትካ ናይ ምሃብ ምቅዋም መሰል ኣለካ። 
	  

• ሑቶ	  እንተዘይተረዲኡካ/ኪ	  ንጹር	  አንተደኣ	  ዘይኮይኑልካ/ኪ	  ቂድሚ	  ምምላስካ/ኪ	  
መብርሂ	  ናይ	  ሚሕታት	  መሰል	  ኣለካ/ኪ። 

 
• እተን	  ኒኽትምልስ	  ምቹእ	  ዝኾና	  ሕቶታት	  ጥራይ	  ናይ	  ምምላስ	  መሰል	  ኣለካ/ኪ።	  

እንታይ	  ተዛሪብካ	  ብዘየገድስ	  ዝተዛረብካዮ	  ብሙሉኡ	  ይምዝገብ	  ሙኻኑ	  
ኣስተውዕል። 

 
• ቃለ መሕትት ተራጻሚ ኮይኑ እንተረኺብካዮን እንተዘይተበሪሁካን ወይ ዊን 

ኒጠበቓኻ ክት ዛረብ እንተመሪጽካ ኣብ ዝደለኻዮ ግዘ ነቲ መሕቲት ከተቛርጽ 
ቲኽእል ኢኻ። 



 
 
 
 
መዘኻኸሪ፥	  ንናይ	  መንግስታዊ	  ብዓል	  መዚ	  አንዳፈለጥካ/ኪ	  ሓሶት	  ሓበረታ	  ምሃብ	  
ገበንዩ። 
 
ግብረሽበራ ካይተቆጸርኩ ንውድብ ግብረሰናይ ህያብ ሚብርካት ይከኣልዶ? 
	  

• ዪፈላለዩ። ዉጽኢቱ ንእተኣምነሉ ብቐጻሊ ገንዘብ ክትሕብ ቲኽእል አኻ ግና 
ኒመን ዓይነት ግብረ ሰናይ ትህብ ኪትጥንቀቕ ኣለካ/ኪ። ኣሽማቶም ኣብ ናይ 
ግብረ ሽበራ ው ድባት ሽም ዝርዝር ንዘለዉ ክትሕውል። ብገንዘብ ይኹን 
ብኻልእ ኣይነት ሓገዝ ነዞም ኣመሪካ ብናይ ግብረሽበራዊ ዓይኒ ንእትሪኦም 
አንተደኣ ሓገዝ ገርካ/ኪ ንናይ መንበሪ ወረቀትክ/ኪ ክጸልዎ ይኽእልዩ አንደገና 
ውን ካልእ ጸገም ንዓኽ/ኺን ንበተሰብካን ክገብረልካን ይኽእልዩ። 

 
 
ንድሕነት ሂወተይ ኣብ ትካላት ይኹን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት እምነተይ ምኽባር 
ውሕስነት ኣለዎዶ? 
	  

• ቋዋማዊ	  መሰል	  ናይ	  እምነትካ	  ናይ	  ምትግባር	  መሰል	  ኣለካ/ኪ።	  ኣብ	  ናይ	  ጸሎት	  
ዚካየደሉ	  ቦታታት	  ናይ	  ሚኻድ	  ዊን	  መሰል	  ኣለካ/ኪ፤	  ኪቲሳተፍ	  ክትሠምዕን	  
ክትምሃርን	  ክትካፈልን	  ኣብ	  ናይ	  ሕብረተሰብ	  ንጥፈታት	  ኪቲዋሳአን	  ኪትነጥፍን	  
ኣብ	  ናይ	  ህዝቢ	  ዝእከበሉ	  ቦታታት	  ጸሎት	  ኪትገብር	  መሰል	  ኣለካ/ኪ	  ህጊ	  ውን	  ኣብ	  
ጎድንካ	  ሙኻኑ	  ዘክር። 
 

• ዝኾነ ጽልኢ ዝተሓወሶ ተግባራት አንተደኣ ኣጋቲሙካ ኒፖሊስ ንናይ ስደተኛታት 
ትካላት ወይ ውን ንናይ ናጻ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ዘሎ ትካል ሓብር። 

 
ድሕነተይ ኣብ ጥርጥር አንተኣተወ እንታይ ኪገቢር ይግበኣኒ? 
 

• ዝኾነ ሰብ አንተደኣ ኣፈራሪሑካ/ኪ ወይ ውን ንሂወትካ/ኪ ኣብ ሓደጋ ኣብዘእቱ 
ኩነታት ኣቲኻ/ኺ ብዝተኻለካ/ኪ መጠን ካብኦም ክትርሕቕ ፈትን 911 ጌርካ 
ድማ ንፖሎስ ደውል። 

 
• ንተወሳኺ	  ሓገዝ	  ን	  ኤጀንሲኻ/ኺ	  ሓቢር። 

 
• ደቅኻ/ኺ ውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ማዛኑኦም ዝድህልዎም ወይ ውን ዝሸድዎም 

አንተኾይኖም  ንቤት ትምህርቶም ወይ ዊን ን ኤጀንስኹም ሓብሩ። 
 
ንዝያዳ ሓበረታ  ካበይ ኪረኪብ ይኽእል? 

• ካብ	  ኤጀንሲኻኺ	  ሰብ	  ረኺብካኪ	  ኣዘራርብቢ 
• ን	  ኣማኻሪ	  ኣመሪካ	  አስላማዊ	  ርክባት	  ሂዩስተን	  (CAIR)	  	  713-‐	  838-‐	  2247	  ደውል 
• ኒ	  ናይ	  ሂዉስተን	  ሕጋዊ	  ናይ	  ስደተኛታት	  ኣተሓባባሪ	  ገልግሎት	  ክፍሊ	  መርበብ	  

ተወከስሲ። 



ንዝርዝር ውድባት ግብረ ሽበራውያን ብናይ ዓይኒ ኣሜሪካ ንዝምልከት ነዚ መርበብ 
ሃበረታ ተወከስ 
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 

 
 
 


