Tigrinya: Introduction to the Refugee Minor Program

ትግርኛ: መቕድም ብዛEባ ስደተኛ ንUስ ፕሮግራም
EድሚOም ትሕቲ 18 ዓመት ንዝኾኑን ወለዶም ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ንዘየለው ስደተኛ ሕጻውንቲን መንEሰያት ብናይ ስደተኛ ንUስ
ፕሮግራም (Refugee Minor Program, (RMP)) ደገፍ ይውሃብ Eዩ። Eዚውን ዓጃቢ ዘይብሉ ንUስ ግብረ ሰብዓዊ (ወይካዓ
ስደተኛ) (‘Unaccompanied Humanitarian, or Refugee, Minors’, (UHM’s)) ይብሃሉ። ብናይ RMP ፕሮግራም ኣብ ቪክቶሪያ
ውሽጢ ንክነብሩ ናብ UHM ስደተኛታት ንምስዳድ ብIሚግሬሽንን ዜግነት መምርሒ (Department of Immigration and
Citizenship, (DIAC)) ኣቢሉ ይውሰን Eዩ።
ሰለስተ ዝተፈላለዩ ናይ UHM ዓጃቢ ዘይብሉ ዓሚላት ኣለዉ:

 ትሕቲ ሞግዚት ዘይኾነ/Non-wards Eዞም ሕጻውንቲ EድሚOም ካብ 21 ዓመት ንላEሊ ዝኾኑ ቐረባ ኣዝማድ ዝነብሩን Eሞ
Eቶም ዘመድ ንዞም ሕጻውንቲ ሓልየት ንምግባር ሓላፍነት ክወስዱ ዝተዳለዩ Eዮም። Eዞም ኣዝማድ ሓልየት ንክገብሩ ብፊርማ
ከረጋግጹ ናይ Iሚግሬሽንን ዜግነት መምርሒ (DIAC) ይሓትት Eዩ።

 ትሕቲ ሞግዚት ዝነብር/Wards Eዞም ሕጻውንቲ EድሚOም ካብ 21 ዓመት ንላEሊ ዝኾኖ ጕርዞ ሓልየት ንምግባር ሓላፍነት
ንምውሳድ ዝኽEል ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ቐረባ ኣዝማድ ዘይብሎም Eዩ። ነዞም ትሕቲ መጕዚት ንዘይኾኑ ሕጻውንቲ ናይ
Iሚግሬሽን ሚኒስተር ሕጋዊ መጕዚት ንክኸውን ንሰብዓዊ ኣገልግሎት መምርሒ (Department of Human Services,
(DHS)) ይሓትት፤ (ብናይ RMP ፕሮግራም ኣቢሉ) ከም መጕዚት ተወካላይ ኾይኑ ክሠርሕ (ናብ ክፍሊ 5(1) ንጻውንቲ
Iሚግሬሽን መጕዚትነት ንክወስድ ብኣንቀጽ ሕጊ) ይግለጽ።

 ዓጃቢ ዘይብሉ Eቚባ ሓታቲ ንUስ/Unaccompanied asylum seeking minors Eዞም ሕጻውንቲ EድሚOም ካብ 18 ዓመት
ንታሕቲ ዝኾኖ ብዘይወለዲ ወይካዓ ስድራቤት ናይ ኣውስትራሊያ ሰበስልጣናት ከይፈቀደሎም ናብ ኣውስትራሊያ ዝኣተዉ Eሞ
ብናይ ስደተኛ ውEል ሕጊ መሰረት ስደተኛ ንምዃን ዘምልክቱ ይኸውን። ተቐባልነት ዘለዎ ቪዛ ከይሕልዎም ይክEል Eሞ ብናይ
‘ማሕበረሰብ ማEሰርቲ’ ወይካዓ ‘ካልE ኣማራጺ ዝኾነ ማEሰርቲ’ ወይካዓ ናይ መሰጋገሪ ቪዛ ዘለዎ ክኸውን ይኽEል።

ብEለት 13 ሰነ/June 2008 ዓ.ም ናይ Iሚግሬሽን (መጕዚት ሕጻውንቲ) ተወከልቲ 2008 (ወግዓዊ ሰነድ ተወካሊ) Eዋናዊ ከምዝኾነን
ብናይ Iሚግሬሽን ሚኒስተር ስለተፈረመ ስለዙይ ንUስ Eቝባ ሓታቲ መጉዚትነት ብናይ መምሕድዳር ግዝዓትን ተሪቶሪስ ተወካልነት
ክነብሮ ይፈቅደሉ። Eዚውን ንUስ ዓጃቢ ዘይብሉ Eቚባ ሓታቲ (ከም ትሕቲ መጕዚት ንዝተፈልጠ) ብናይ RMP ፕሮግራም ክግበር
ንኮመንዌልዝ መንግሥቲ መጕዚትነት ተወከልቲ ይህብ።

ናይ RMP’s ፕሮግራም ሥራሕ ግደ ከም ጥንቃቀ ግምት ዘድልዮም ጉዳያትን ምስ DIAC ምድርዳርን ንቅድሚት ሓላዊ ዝኸውን
መጽናEቲ ጌርካ ቅቡል ምግባር፤ ንIሚግሬሽን ብዛEባ Eቲ ናይ መጽናEቲ ውጽIት ሪፖርቲን ሓበሬታን ብምሃብ Eሞ ምስናይ
ምክንኻን ሓልየት ዝገብሩን ሕጻን/መንEሰይ ብሓባር ንምሥራሕ ይኸውን።
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