Tigrinya: The Role of the Refugee Minor Program

ትግርኛ: ናይ ስደተኛ ንUስ ፕሮግራም ሥራሕ ግደ
ብንUስ ግብረ ሰብዓዊ (ወይካዓ ስደተኛ) (Unaccompanied Humanitarian Minor, (UHM)) ኣሰራርሓ ሰፈራ ከይዲ ብዘይ ወሊዲ
ናብ ቪክቶሪያ ንዝመጹ ዓሚላት ምሕጋዝ ናይ ስደተኛ ንUስ ፕሮግራም (Refugee Minor Program, (RMP)) ሥራሕ ግደ
ከምዝኾነን ክመጹ Eንከሎ ቅድም Iልኻ ምስ ስድራታት ብምሥራሕ ነቲ ዝሕብዎ ሓልየት ብዘይምቁራጽ ክኻየድ ንምድላው Eዩ።
ናይ RMP ፕሮግራም ዝሕግዞ:

ዝተፈላለየ ናይ ሰፈራ ኣገልግሎታት ከም ናብ ዝምልከቶ ምልኣኽ ወይካዓ በዚ ዝስEብ ሓገዝ ብቐጥታ ምሃብ:
 ንስድራቤት ምሕጋዝን ምኽንኻን ሓልየት ንክረኽብ ምድላው
 ናይ ሓለዋ ጥEናን መማኽርቲ ንክረክብ ምግባር
 ብናይ ሴንተርሊንክ ክፍሊት ተዘራሪብካ ምስ ፋይናስ ኣተሓሕዛ ዘሎ ኵነታ ምሕጋዝ
 ናብ ትምህርቲ፣ ስልጠና ወይካዓ ናብ ሥራሕ ዘመርሕ መንገዲታት ምትEስሳር
 ንዝጠፍኣ ዘመድ ንምርካብ ተኸታቲሉ ብዝረኽብ ኣገልግሎት ማለት ከም ቀይሕ መስቀል ምጥቃምን ትኽኽለኛ ምስዝኾነ ሕጋዊ
ኣገልግሎት/ማይግሬሽን ተወካልቲ ን UHM ኣራኺብካ ናብ ኣውስትራሊያ ሰፈራ ቪዛ ብዘመድ ደገፍ ውሕስና ሓገዝ (EንተተኻIሉ)
ንክውሃቦም Eዩ።
 ናብ ስፖርቲ፣ መዘናግI፣ ባሕላዊ፣ ሓይማኖትን ማሕበራዊ ተግባራት ዘካይድሉ ምሃብ ይኸውን።

ኣብ ኣውስትራሊያ ንምስፋር ዘድልዩ ክEለትን ፍልጠት ንምEባል ንዓሚላት ምሕጋዝ በዚ ዝጠቃለል:
 ብዛEባ ስደተኛ ቪዛ ኵነትን መሰል ውሕብቶ ምርዳE
 ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ብከመይ ሓለዋ ጥEናን ናይ ሕክምና ምኽንኻን ከምዝሰርሕ መርዳE
 ብሴንተርሊንክ ዘለኻ መስል ብካልOት ማሕበራዊ ደገፍ ኣቀራርባ መሰልካ ምርዳE
 ብዛEባ ናይ መንግሥቲን ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ ብምርዳE ብኸመይ መጽለሊ ገዛ ከምዝውሃብ ምፍላጥ
 ብዛEባ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ስርዓት ምፍላጥ
 ጸገም ንዘለዎም ዓሚላት ብምውካል ንካልOት ኣገልግሎት ውሃብቲ ደገፍ ምሃብ።
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ጉዳይ ኣመሓደርቲ ጠቃሚ ዝኾነ ንድፊ ከምዝኾነ Eሞ Eቲ ዝውሃብ ኣገልግሎትን ምትሕብባር ዝኻየድ ብናይ ጉዳይ ንድፊ ኣወጻጽኣ
ከይዲ ኣቢሉ ይኸውን። Eዚ ከይዲ ኣሰራርሓ ብስድራ ቤት ውሳነ ውሕብቶ/Family Decision Making (Family Decision Making,
(FDM)) ሞዴል ኣሰራርሓ ክጠቓለል ከምዝኽEልን ብድሕሪU’ድማ ናይ ሓልየት ጉጅለ/ Care Team ይፍጠር። ኣብዚ ደረጃ ናይ
RMP ፕሮግራም ኣገልግሎት ምስክርነት ናብ ቪክቶሪያ ‘ንሕጻውንቲ ኣቃውማ ቀንዲ ውፂIት’ ክውሃብ ኣለዎ።
ጉዳይ ኣመሓደርቲ ብናይ ምትሕብባር Eማም ሥራሕ ግደ ማለት ኣብ ካልE ኣገልግሎት ወይካዓ ካልE ጨንፈራት ‘ጉዳይ ኣመሓደርቲ’
ከሳትፈሉ ከምዝኽEል Eዩ። Eዞም ካልOት ጉዳይ ኣማሓደርቲ Eቲ ዝሰርሕዎ ናይ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ካብ RMP ጉዳይ ኣማሓዳሪ ፍሉይ
ጌሮም ክገልጽዎ ይኽEሉ። ብሓፈሽU ብናይ RMP ጉዳይ ኣመሓደርቲ ዝጠቓለል ናይ ሥራሕ ግደ ምስ ሕጻውንቲ፣ መንEሰያትን
ሓልየት ውሃብቲ ቐጥታ ኣገልግሎት ውህብቶ Eዩ።

ናይ ጉዳይ ኣመሓደርቲ ን RMP ዓሚላት ኹሉ ሓላፍነት ከምዘለዎን ኣብ ሃገረሰብ ዘለዉ ዓሚላት ምስ ናይ መምርሒ RMP ሠራሕተኛ
ወይካዓ ምስ ናይ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ድርጅት ኮንትራት ውEል ይገብሩ። ብጉዳይ ኣመሓደርቲ በዚ ዝስEብ ድርጊታት ክጠቓለል
ይኽEል:

 መንነት ዓሚልን ብቁልጢፍ ምብጻሕ
 ንውልቃዊን ሓልየት ውሃብቲ ገምጋምን ምፍላይ
 ንኣገልግሎት ንድፊ ምውጻEን ምንጪታት ምፍላይ
 ንዓሚላት ብዝደልይዎ ኣገልግሎት ምትEስሳር
 ኣገልግሎት ምፍጣርን ምትሕብባር
 ንኣገልግሎት ምስርጫው ምቁጽጻር
 ኣገልግሎታት ንምርካብ ምኽሪ
 ኣገልግሎት ኣፈጻጽማ ሜላ ምግምጋም

ኣብዚ ደረጃ ናይ ጉዳይ ንድፊ ተወዲU ቁጽጽር ይግበረሉ ይኹን’Eምበር ኣድላይ Eንተኾይኑ ኣብዝኾነ ግዘ Eቲ ናይ ጉዳይ ንድፊ
ዳግም መርመራ ክግበረሉ ደገፍ ምሃብ ኣድላይ Eዩ። Eቲ ጉዳይ ንድፊ ዝወጸ ብቅዓት ብዘለዎ ቁልፊ ነገራት ማለት ዳግም ምሕባር፣
ሓለዋ ጥEናን ትምህርቲ ዘጠቓለለ Eዩ። ንዓሚላትን ንናቶም ሓልየት ውሃብቲ፣ ሰብኣይን ሰበይቲ ምስ ጽቡቅ ምስክርነትን ምትሕብባር
ነቶም ቁልፊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ደገፍ ክትህብ Eንከሎ ጥንክር ዝበለ ኣትኵሮት ይነብር።

Eቶም ጉዳይ ንድፊታት ኣብ ዓመት ብውሑድ ሓደ ግዘ ወይካዓ ዝበለጸ ከም ኣድላይነቱ ዳግም መርመራ ጸብጻብ ይግበሩ Eዩም። ኣብዚ
Eዋን ዘሎ ጉዳይ ንድፊ ኣወጻጽኣ ጉድለት ከምዘለዎ RMP ፕሮግራም ስለዝኣምነሉ፤ ስለዙይ ነቲ ዘሎ ጉዳይ ንድፊ ኣወጻጽኣ
ንቅድሚት ብዝበለጸ ሥራሕ ከምዘድልዮ RMP ተረዲU Eዩ። ብምEባለ ጉዳይ ንድፊ ኣወጻጽኣ ምስትኽኻል ዚምልከት ንቅድሚት
ዝኾነ ሥራሕ ኣብ ‘ሓልየት ሕጻውንቲ’ ንድፊ ኣወጻጽኣ ከምU’ውን ጽቡቅ ድሌት ንድፊ መዝገባ መሰረት ብናይ ባEሉ ጥንሰ ሓሳብ
Eቅድ ከምዝወጽE Eዩ። ብዝበለጸ ንቅድሚት ዚወጽE ዝኾነ ስርዓተ ኣውታር በዚ ዶኵመንቲ ተወሳኺ ምEራፍ ይጠቓለል Eዩ።
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