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ምውናን ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት (National Insurance Number) 

ሓበሬታ ንቶም ናይ ስራሕ ፈቓድ ዘለዎም ሃተትቲ ዑቕባ 

 

እዚ መጺኡ ዘሎ  ሃደሽ ምቕይያራት ናይ ኢምግረሽን ህጊ ማለት ሃተቲ ዑቅባ ክሰርሑ ይክእሉ እዮም ማለት እዩ። 

እዚ ትካል ናይ ሕጊ ማእከል( law centre) ህጽር ዝበለ ጽሁፍ ብዛእባ እዚ ጉዳይ ሃተቲ ዑቅባ ከምይ ገሮም ካብ ሖም ኦፊስ ናይ ስራህ 

ፈቓድ ይሃቱ ዝብል ሃጺር ጽሁፍ ኣህቲሙ ነሩ. Click here ኣብዚ ብምጥዋቅ ስኣብዎ። 

እቲ ካልኣይ ጽሁፍ ከኣ ነቶም ወረቐት ሂዞም ናይ ስራህ ፈቃድ ዘለዎም ዝምልከት እዩ። እዚ ጽሁፍ ኻኣ ጉዳይ ናይምውናን ቑጽሪ 

ሃገራዊ ድህነት ዝገልጽ እዩ., ብ ኣረብ ብ ፋርስ ብ ሶማልያን ብ ትግርጝን ተቶርጊሙ ይርከብ። 

ንናይ ስራህ ፈቓድ ሃቲትኩም ዶ?  

መጀምርያ ግዝያዊ ናይ ዑቅባ ሃታቲ ወረቀት (ARC) ካርድ ክህልወኩም ይግባእ። እዚ ካርድ 

ክኣ ንስኹም ኣብ ዝተወሰነ ሞያ ንክትሰርሁ መረጋገጺ ይከውን ኣሎ ማለት እዩ።

 

1.  ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት (National Insurance Number) እንታይ ማለት እዩ? 

ዝኮነ ኣብ ኣባይ ብሪጣንያ ድሰርህ ሰብ እድሚዑ ካብ 16+  ኣምት ንላእሊ ዝኮነ ናይ ግድን  ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ክህልዎ ይግባእ። 

እዚ ቑጽሪ ናይ ሃደ ውልቐ ሰብ ፍሉይ ናቱ ዝኮነ እዩ ዘለዎ ፡ ብ ሂወት ስጋብ ዘሎ ኸኣ ሃደ ኣይነት እዩ ኽከውን። 

እቲ ናትና  ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ንህና ንሰርሆን ኣታዊን ብርገጽ ኣብ መዝገብ ክሰፍር ይህግዘና። እዚ ቑጽሪ እዚ ኣብ ዝኮነ ናይ 

መንግስቲ ኣገልግሎት ን ክንረክብ ከምኡውን ግብሪ ንክንከፍል ይህግዘና። 

 

2. ቕድሚ ስራህ ምጅማረይ ምውናን ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ከድልየኒ ድዩ?  

ኣስራሂና ናትና ዝኮነ  ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ከም ዘለና ክርእይ ይደልይ እዩ። ንህና ክኣ (Law Centre) ከም ምኽሪ ቕድሚ ስራህ 

ምጅማርኩም መጀመርታ ሕቶ  ናይ ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ንክህልወኩም ክተቕርቡ ንላቦ። 

 

3. ብከመይ ን ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ንክህልወኒ ክሃትት ይኽእል? 

https://lawcentreni.s3.amazonaws.com/Briefing-No-1-Tigrinya.pdf
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ሃንሳብ  ካብ ሆም ኦፊስ እታ ጊዝያዊ ናይ ዑቅባ ሃታቲ ካርድ (ARC) ምስ ትቕበልዋ ብድህሪኡ ነቲ ምውናን ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት 

ክትሃቱ ትክእሉ ማለት እዩ። 

ነዚ  ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት( ናሽናል ኢንሹራንስ ናምበር ) ብ ኢንተርነት ብቐጥታ online at NI Direct ክትሃቱ ትክእሉ። እቲ ፎርም ብ 

ቓንቓ ኢንግሊሽ ጥራይ  እዩ ዘሎ ። እቲ ናትኩም ሙሉእ ግላዊ ሃበረታ ክኣ ክምቲ ኣብቲ ካርድኩም ዘሎ ገርኩም ምልእዎ ፡ እዚ ክኣ 

ነዚ ዝስእብ የጠቓልል። 

• ሙሉእ ሽምኩም 

• እለተ ልደትኩም 

• ዜግነትኩም 

• ኣድራሻኩም.,,ቑጽሪ ተለፎን 

• ፓስፖርት እንተሃሊኩም ከኣ ናቱ ሃበሬታ 

• ምርግጋጽ 

• ።ናይ ህጋዊ መንበሪ ፈቓድ ከም ዘይብልኩም 

• ናይ ኣባይ ብሪጣንያ መንበሪ ካርድ ከም ዘይብኩም 

• ናይ ዝኮነ ህቶ ናይ ቪሳ ተጸበይቲ ከም ዘይኮንኩም 

4.ክንደይ ጊዘ ክወስደልና ይኽእል ስጋብ ዝሰልጠና? 

ነዚ ኦን ላይን ማመልከቻ ምስ የእተኩሞ ኻብ 4 ሰጋብ 8 ሰሙን ክወስድ ይኽእል እዩ። ብድህሪኡ ንኣኹም ብ ፖስታ 

ክስደደልኩም፡እዩ። 

5፡ ኣብቲ ግዘ ቕጸራ ነቲ ጉዳይ ንክውድኦ ኣነ ክርከብ ኣለኒ ዶ? 

ምናልባት ኣብ ጃብ በነፊት ቤት ጽህፈት መንነትካ ንምርግጋጽ ዝኣክል ክትጽዋእ ትክእል ኢኻ። እዚ ቖጸራ እዚ ብ ተልፎን ዝግበር 

ስለዝኾነ ትክክል ቑጽሪ ተለፎን ክተመዝግብ ኣለካ። ኣብቲ ሽኡ ዝግበር ቖጸራ ኻኣ ኣስተርጓሚ ግበሩለይ ክትብል ትክእል ኢኻ። 

ዘለካ ሰነዳት ኩሉ ናብቲ ቖጸራ ሂዝካዮ ክትከይድ ፈትን፡ ንኣብነት፡ 

• ኣርክ ካርድ 

• ናይ ሆም ኦፊስ ወረቐት( ስእልኩም ዘለዋ) 

• ናይ መርስ ናይ ገዛ ውእል 

• ቕዳህ ታሰራ ወይ ፓስፖርት እንተሃልይኩም 

6፡ ናተይ  ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ን ምሃዙተይ ክጥቐሙላ ክህቦም ያኽእል ዶ? 

ኣይትኽእልን። ነቲ ናትካ  ቑጽሪ ሃገራዊ ድህነት ንዝኮነ ሰብ ከትህቦ የብልካን እንተ ሂብካ ኻኣ ከም፡ምድንጋር እዩ ዝቑጸር ስለዚ ከም 

ገበን ተራእዩ ናይ ገበን ምቕጻእቲ ክትውሃብ ኢኻ ። ኣብቲ ዘቕረብካዮ ናይ ዑቕባ ህቶ ካኣ ሽግር ከምጽኣልካ ይክእል እዩ። 

 

7። ሃድሽ ኣርክ ካርድ ኣይመጻንን እንታይ ክገብር? 

እቲ ሆም ኦፊስ ንስኻ ናይ ክትስርህ ተፈቒዱልካ አዩ ዝብል ደብዳበ  እንተሰዲዱልካ ግን ኻኣ እቲ ናትካ ኣርክ ካርድ እንተዘይሂቡካ 

፡ካልእ ጉዳይ ስለዝኮን ን ሎው ሰንተር ሃብሮም ። 

https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-national-insurance-number
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8፡ ስራህ እንተጀሚረ እቲ ናይ ሃተቲ ዑቅባ ሃገዝ ይቓረጸለይ ዶ? 

ስራህ እንተጀሚርካ እቲ ሃገዝ ገሊኡ ወይ ኻኣ ሙልእ ብሙልእ ክቓረጽ ይኽእል እዩ እዚ ካኣ መንበሪ ገዛ የጠቓልል። ሎው ሰንተር ንዚ 

ዝምልከት ካልእ ሃበረታ ክዝርግህ እዩ። 

ነዚ ማመልከቻ ክመልእ ከለኹ ሽግር እንተ ገጢሙኒ እንታይ ክገብር? 

በዚ ዝሰኣብ ኣድራሻ ክትረክቡና ትክእሉ። Contact the Migration Justice Project at Law Centre NI  

 Migrationjustice@lawcentreni.org       028 9024 4401 

 

mailto:Migrationjustice@lawcentreni.org

