መሰልካ ፍለጥ - ናይ ኢሚግረሽን ክሊኒክ
ኤሊኖር ከ. ተስፋማርያም፤ ጠበቓ
Elinor K. Tesfmariam, Esq.
I.

ናይ ፕረሲደንት ትራምፕ ምምሕዳር [ሐድሽ] መምርሒ ክፋል ፩ ን ፪
a. ብዛዕባ ስደተኛታት ምእታው
b. አብ ግብሪ ምውዓል
t

II.

ህልዊ ኹነታት
a. ናይ ኢሚግሬሽን ወይ ናይ ከባቢ ፖሊስ ንኽሓቱ ጠጠው እንተበሉኹም እንታይ ክትገብሩ
ከምዘለኩም፤
i. [ንዝሐትኹም ሕቶ] ትም/ስቕ ክትብሉ መሰል አለኩም። ነቲ ዝሐተኩም/እትሓተኩም በዓልመዚ መሰልኩም ትጥቀሙ ከምዘለኹም ንገሩዎ/ንገርዋ
ii. ንኽትፍተሹ -ማለት ዓርስኹም፤ ገዛኹም፤ መኪናኹም- ፈቓደኛታት ከምዘይኮንኩም
ንምግላጽን ንዘይምፍታሽን መሰልኩም እዩ። ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ( Warrant) እንተድኣ
አለዎ/ዋ ሕተቱዎ/ዋ። እቲ ትእዛዝ ብዳኛ ዝተፈረመ ክኸውን አለዎ ወይ ድማ ትእዛዝ ዘየድልዮ
ፍተሻ “pat down exceptions”[ክኽውን አለዎ]
iii. ንጠበቓኻ/ኺ ንኸተዘራርብ/ቢ መሰል አለካ/ኪ። ጠበቓ ኽምእትደሊ/ልዪ አፍልጥ/ጢ
iv. ነቲ ዝሓዘካ ብዓል-መዚ አሲሩካ/ራትካ እንተድኣ ኮይኑ/ና ሕተት - እንተዘይኮይኑ ግን ከትከይድ
ከምዝኾንካ ንገር
v. ሕጋዊ ዘይኮነ መረዳእታ/መፍለጢ አይትሃብ፤ ብዛዕባ ዘለካ ፍቃድ (status) አይትሓሱ- ስቕ
በል።
b. ናይ ኢሚግሬሽን በዓል-መዚ ንገዛኻ እንተድ ኣ መጽዩ አንታይ ትገብር?
i. ናይ ቤት ፍርዲ ት እዛዝ አንተድኣ አለዎም ሕተት - ብትሕቲ ማዕጾ አስሊኾም ንኽርዩኻ ንገሮም
ii. ት እዛዝ አንትድ ኣዘይብሎም ገዛኻ ክአትዉ ከይትፈቕደሎም።
iii. ከተዛርቦም እንተድኣ ዸሊኻ ካብ ገዛ ወጺእካ ማዕጾ ዕጸዎ

c. አብ መዕርፎ ነፈርቲ ጠጠው እንተበሉኒ - እንታይ ክገብር አለኒ

ሓፈሻዊ ሓበረታ - አብ መእተዊ ዶብ ጠጠው ከብሉኻ፤ ክትፍተሽን፤ ክትእሰርን ፍቑድ እንክኽውን፤
ብምኽንያት ዓሌትካ ሃይማኖትካ፤ ፖሊቲካዊ ቁዋምካ፤ ጾታኻ፤ዘርእኻ፤ወይ ዘመጻእካሉ ሃገር ክትፍተሽ
አይግባእን

i. ናይ ሶሻል ሚድያ መዝገብካ፤ ሴል ፎንካ፤ ላፕቶፕካ መፍለጢኻ ብዛዕባ ምሃብ፤ ፍቓድካ

ከምዘይኮነ ንገሮም!!
ii. ናይ አመሪካ ዜግነት ዘሎዎምን ዘይብሎምን
III.

ናይ ስድራ ቤትካ መጻኢ ብዝምልከት ምድላው፤
a. ንቖልዑትካ አላይ ዝኸውን ሰብ አዳሉ፤
b. አብ ቅድሚ ሕጊ ብዛዕባ ገንዘብን ንብረትን ብዝርኢ ዝውክለካ ሰብ አዳሉ፤
c. ብህጹጽ ጊዘ ክርከቡ ዝኸእሉ አስማት ዝርዝር

IV.

እንተድኣ ተአሲረ ከጋጥሙኒ ኢለካ እትጽበዮም
a. ተአሲርካ እትጽንሓሉ ጊዝ ንውሓት
b. [እትፍትሓሎም መገዲታት] ውዕል(Bond)?ብሰብአዊ ርህራሄ? ብናይ ዓቃቢ-ሕጊ ውሳነ
c. ካብ አመሪካ ካብምጥራዝ ንከተርፍ ውሳነ ክወሃበ ከምዝኽእል

V.

ዝኾነ ይኹን [ወረቀት/ዶክመንት] ከይትፍርም - ብድሌትካ ካብ አመሪካ ንኽትወጽእ ዝብል ይኹን ካልእ
ዶክመንት ንጠበቓ ኻ ከየማኸርካ ከይትፍርም። ካብ ዓዲ ንኽትወጽእ ዝገብር ዶክመንት ሓደ ጊዜ እንተድኣ
ፈሪሚካ ተመሊስካ ናብ አመሪካ ንም እታው ብፍጹም አይከኣልን።

