ጉዳይ ፋይናንስ ናይ
ተምሃሮ

መምርሒ ን ተምሃሮን፡ ወለዲን ኣለይትን
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ዝርዝራት

1ይ ክፋል

ተምሃሮ ኣብ ክሊ ዕድመ 16-18 ምስእትኾኑ ብዕለት
31/08/20; ከምኡ'ውን ዕድመኹም ኣብ ክሊ 19-23 ኮይኑ ኣብ
ፍሉይ መደባት ናይ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን
ዘለኹም።

2ይ ክፋል

ሓበሬታ ን ወለዲን ኣለይትን

3ይ ክፋል

ተምሃሮ ካብ ክሊ ዕድመ 19ን ልዕሊኡን ትምህርቶም ክጅምሩ
ከለዉ።

4ይ ክፋል

ንናይ ላዕለዋይ ደረጃ መምሃሪ ልቓሕ ትወስዱ ተመሃሮ

5ይ ክፋል

ከመይ ገይርካ ተመልክት

6ይ ክፋል

ተወሳኺ ጠቓሚ ሓበሬታታት

7ይ ክፋል

ብኸመይ ከም ትረኽቡና

3

1ይ ክፋል

ተምሃሮ ኣብ ክሊ ዕድመ 16-18 ምስእትኾኑ ብዕለት 31/08/20;
ከምኡ'ውን ኣብ ክሊ ዕድመ 19-23 ዘለኹም ኮይኑ ኣብ ፍሉይ መደባት
ናይ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ዘለኹም።

መጓዓዝያ
ንሓገዝ ናይ መጓዓዝያ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ፣ እንተደኣ ፥
•

ካብቲ እትምሃረሉ ቤት-ትምህርቲ ናይ 1.5 ማይል ርሕቀት ትነብር እንተኾንካ
ከምኡ ከኣ

•

እቲ ዝመጻኣካሉ ስድራ-ቤት ጠቕላላ ኣታዊኡ £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ ምስዝኸዉን
ወይዉን

•

ተቀባላይ ናይቲ ብኮለጅ ዝወሃብ ናይ ዕቤት ሓገዝ አንተኾይንካ

መዛኻኸሪ ነጥቢታት፡
1. ነዚ ደገፍ እዚ ንኽትቅበል፡ ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ መጽናዕቲ/ትምርቲ ግድነት ዝተመገብካ ክትከውን ኣሎካ።
2. ናይ መጓዓዚ መሕለፊት ወረቐት ፍቃድ ንክትወሃብ £20 ከተበርክት ኣሎካ፣ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወቕቲ ናይ
ትምርቲ።
3. መጓዓዚ ወረቐትካ እንተ ኣጥፊእካያ፡ መተካእትኣ ንኽትረክብ £45 ክትከፍል ከድልየካ እዩ።
4. ናይ መጓዓዚ ወረቐትካ ክሕደሰልካ ዝኽእል፡ ህላወኻን ተሳትፎኻን (ኣተንዳንስ) ኣብ ትምህርቲ 90% ምስ
ዝኸውን ጥራይ እዩ።
5. ነዚ ደገፍ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን፣ ግድነት ነቲ ካብ መንግስቲ
ዝተሰልዐ ገንዘባዊ ሓገዝ ቕቡል ዝኾነ ክኸዉን ኣለዎ።

ብኮለጅ ዝወሃብ ንናይ ዕቤት ሓገዝ
ነዚ ሓገዝ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ነዞም ዝስዕቡ ኩሎም መዐቀኒታት ግድነት ከተማልኦም ኣሎካ።
•

ስለጠናኻ ክትጅምሮ ከለኻ ዕድሜኻ ካብ 16-18 ክኸውን ኣለዎ፣

ከምኡ ድማ
•

እቲ ትወስዶ ዘሎካ ዓይነት ትምርቲ ካብቶም ናይ ምሉእ-ግዜ ክትትል ዘድልዮም ኪኸዉን ኣለዎ።

ወይዉን
•
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ኣብ ትሕቲ ኣለይቲ ትነብር ዘሎካ ወይ ከኣ ተኣላይ ዝነበርካ አንተኾይንካ

ወይድማ
•

ተቀባላይ ሓገዝ ናይ Income Support እንተኾይንካ ወይዉን ን Income Support ዝትክኦ ዘሎ
Universal Credit ብፍላይ ከኣ ኣብ ትሕተካ ዝእለ ወይዉን ምሳኻ ዚነብር ሰብ ከም ቆልዓ ወዉን
መጻምድቲ እንተሃልዩካ

ወይድማ
•

ተቐባሊ ሓገስ ናይ Employment and Support Allowance ወይዉን ናይዚ ዝትክኦ ዘሎ
Universal Credit እንተኾይንካ ወይዉን ዉን ተቀባላይ ሓገዝ ንናይ ኣካለ ስንኩላን መነባበሪ ዝወሃብ
(Disability Living Allowance/Personal Independence Payment) እሞ ከኣ ብናትካ ስም
ምስ ዝኸዉን።

ወይዉን
•

ኣላይ ዘይይብሉ መናሰይ ዕቑባ ሓታቲ፣ ከምኡ ዉን ሓደ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ዘማልአ
ምስዝኸዉን

ወይዉን
•

ትሕቲ ዕድመ ኮይኑ ግን ከኣ ንካልኦት ዝኣሊ

ጸብጻባት ኣከፋፍላ
•

ኣብ ሰሙን £30.00 ን 36 ሰሙናት ኣብ ዓመት፣ እዚ ግን እቲ ዘድልይ ህልዉና ኣብ ክላስ/ተሳትፎ 80%
ምስ ዝኸውን እዩ።

•

ቀጥታ ናብ ባንክ ሕሳብካ ብ BACS ኣቢሉ ይኣትው።

ንተምሃሮ ዝውሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ
•

ነዚ ሓገዝ ቕቡል ትኸዉን፣ እንተዳ ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቅላላ እቶት ትሕቲ £25,000.00 ኣብ ዕመት ኮይኑ እዩ
(ናይዚ መረጋገጺ ጭብጢ ድማ ከተቅርብ ኣሎካ)

•

ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን ግድነት ንገንዘባዊ ሓገዝ ካብ መንስቲ ንምውሳድ ብቑዓት ክትኮኑ
ኣለኩም

•

ናይ ውልቅኻ ዝኾነ ናይ ባንክ ቁጽሪ ሕሳብ ክህልወካ ኣለዎ። ከምኡ ድማ ገንዘብካ ንኽትቅበል ኩሉ ዘድሊ
ሓቤረታታት ክትቅርብ ኣሎካ።

መተሓሳሰቢ፡
እዚ ገንዘባዊ ሓገዝ እዚ፡ ን ተምህሮ ምስ ጠቅላላ ኣታዊ ናይ ስድራ-ቤቶም ትሕቲ 25 ሽሕ ንዝኾነን ካብ ኮሌጅ ሓገዝ
ንዘይውሃቡን ጥራይ እዩ።
ኣከፋፍላ ኣብ ክልተ ክምቀል እዩ። እቲ ሓደ ፍርቂ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ዝኽፈል ኮይኑ፡ እቲ ሓደ ፍርቂ ኮላይ ኣብ
መወዳእታ ወርሒ ጥሪ እዩ ዝኽፈል( መዓስ ከም ዝጅምር ብምርኣይ፡ ኣከፋፍላ ዕለታት ክፈላለ ይኽእል እዩ።
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ነጻ መግቢ ንቐጸልቲ ናይ ተወሳኺ ትምርቲ (FE)
•

እንተደኣ ናይ ሓደ ካብዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቂሶም ዘለዉ ናይ ዉሕስነት ሓገዛት ተቐባሊ ኮይንካ፣ ደቅኻ መሰል
ኣለዎም ናይ ነጻ መግቢ ኪወሃቦም፣እዚ ግን እንተድኣ ዕድሚኦም ካብ 16-18 ኮይኖም ኣብ 31.08.20 እዩ።

•

እንተደኣ ዕድመኻ ካብ 16-18 ኾይኑ ኣብ 31.08.20 ከም`ኡ ዉን እንተደኣ ናይ ሓደ ካብዞም ኣብ ታሕቲ
ተጠቂሶም ዘለዉ ናይ ዉሕስነት ሓገዛት ተቐባሊ ኮይንካ ብዉልቅኻ/ ብናትካ ስም፣ናይ ነጻ መግቢ ክትወሃብ
ትክእል ኢኻ።

ኢንካም ሳፖርት (Income Support)
ናይ ደለይቲ ስራሕ ዝወሃብ ሓገዝ (Income-based Jobseeker’s Allowance)
ምስ ኣታዊታትካ ዝተተሓሓዘ ሓገዛት (Income-related Employment and Support Allowance)
ምስ ናይ ዑቕባ ሓተትቲ ዝወሃብ ሓገዛት ዝተተሓሓዘ (Support under Part Vl of the Immigration and
Asylum Act 1999 (ASS Support)
ምስ ናይ ጥሮታ ዝተተሓሓዘ ዓይነት ሓገዝ (The Guarantee Element of State Pension) Credit።
ካብ ናይ ግብሪ ንህጻን ዝወሃብ ዓይነት ሓገዝ - እዚ ግን ንናይ ኣብ ስራሕ ዝተመርኮሰ ዝወሃብ ሓገዝ ዘይትቕበል
እንተሃሊኻ እዩ ከም`ኡ ዉን ኣታዊታትካ ኣብ ዓመት ትሕቲ £16,190.00 እተኮኢኑ ብ ናይ HMRC ገምጋማት።
ኣብ ስራሕ ዝተመርኮሰ ሓገዝ (Working Tax Credit) – ጠጠው ካብ ዘበልካሉ ክሳብ 4ተ ሰሙናት ክትክፈል
ትኽእል።
ናይ ሓፈሻዊ ሓገዝ (Universal Credit) ኣታዊታትካ ካብ £7,400.00 ንታሕቲ ምስዝከዉን።
•

ኣብ ክሊ ዕድመ 19 ን 25 ዝኾንካ፣ እሞ ኸኣ ፍሉይ መደብ ናይ ትምርታዊን ጥዕናውን ክንክን (EHCP)
ዚወሃበካ እንተኾይኑ፣ ንናይ ነጻ ምሳሕ/መግቢ ኣብ ኮሌጅ ይግበኣካ እዩ።

•

ኣብ ሓደ መዓልቲ ንሓደ ግዜ ናይ £3.00 ዝዋግኡ ምሳሕ ካብ ናይ ሓደ ኮሌጅ ማእከል ንኽወሃበካ ፍቑድ
እዩ።

እንተድኣ ንናይ ነጻ መግቢ ምውሳድ ቅቡል ኮይንካ ተረኺብካ፣ ከም`ኡ ዉን ነቲ ካብ ኮለጅ ዝወሃብ ንናይ ዕቤት ሓገዝ
ቅቡል ክትከዉን ኢኻ፣ አዚ ግን ኣብ`ቲ እትወስዶ ዓይነት ትምርትን ጸብጻብ ናይ ተሳትፎኻ/ህልዉናኻ ኣብ ክላስን
ዝግባ`እ ረቛሒታት ምስ ተማልእ እዩ።

ናይ ክንክን ህጻን
እንተድ`ኣ ወላዲ/ት ኮይንካ፣ዕድመኻ ክኣ ትሕቲ 20 ኮይኑ ኣብ 31.08.20፣ ከም`ኡ ዉን ተቀባሊ ናይ ንህጻን ዝወሃብ
ሓገዝ እንተኾይንካ። ነቲ ካብ መንግስቲ ብቀጥታ ዚወሃብ ሓገዝ ንናይ ክንክን ቆልዑ ከተመልክት/ክትሓትት ትክእል
ኢኻ።
እዚ ክኣ ኣብ`ዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበረታ ምኻድ ክትገብሮ ትኽእል - Care to Learn online at
https://www.gov.uk/care-to-learn
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2ይ ክፋል

ሓበሬታ ንወለድን ኣለይትን

ምጅማር ትምርቲ ኣብ ኮሌጅ ንተመሃሮ ካብቲ ዘሐጉስ ነገር እዩ።
ኣብ ሲቲ ኦፍ ሊቨርፑል ኮሌጅ (City of Liverpool College) ንናይ ወለድን፣ኣዝማድን ከም`ኡ ዉን ኣለይትን
ዝጻወትዎ ዓቢ ተራ ኣብ ነብሲ ወከፍ መድረኻት ናይዚ መስርሕ፣ ኣዝዩ ዓቢ ዝኾነ ኣኽብሮት ኣሎና።
ተስፋ ንገብር ነቲ ኣብ ላዕሊ ኣብ 1ይ ክፋል ዝተጠቕሰ ፣ ንኹሉ ዝተፈላለይ ዓይነታት ዘሎ ናይ ገንዘባዊ ሓገዛት
ንወድኹም ወይ ዉን ንጓልኩም ኣንቢብክሞ ክትኮኑ፣ እዚ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ከኣ ተወሳኺ ሓበሬታትን መብርሂታትን
ንምሃብ እዩ ፣ ጠቃሚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ክኣ ተስፋ ንገብር።

ኣገባብ መመልከቲ/ኣፕሊከሽን ኣገባብራ
ንመመልከቲ ንናይ ፋይናንስያዊ ሓገዝ/ደገፋ ዝኸዉን፣ ኮሌጅ ናይ ብቀጥታ እተመልክተሉ PayMyStudent ዝበሃል
ኣብ ገጽ መርበቡ ኣለዎ። እዚ ኣገባብ ክላውድ ቤዝ ስለኾነ ኣብ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒታት ከም ላፕቶፕ ኮምፑተር
ታብሌት ወይዉን ሞባይል ኪሰርሕ ይኽእል እዩ።
ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታትት ንወድኹም/ንጓልኩም ኣብቲ ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዝወሃብዎ ጥርኑፍ ባኮ
ኪወሃቦም እዩ።
ወድኹም/ጓልኩም ናብዚ PayMyStudent ክኣትዉ ዝኽእሉ/ተጠቀምቱ ዝኾኑ እንተድ`ኣ ዝተመዝገቡ ኮይኖም
ጥራሕ እዩ።
ወድኹም/ጓልኩም ድሕሪ ምምዝጋቦም፣ ነዚ መስርሕ ዘድሊ ደገፍን ሓገዛትን ክረክቡ ክኽእሉ እዮም

ርክባት
ብሰንኪ ሓድሽ ሕጊ ክማላእ ዘለዎ ኣብ ናይ ረቋሒታት ምክልኻል ዉልቃዊ ሓበረታታት፣ ዝኾነ ንናይ ፋይናንስያዊ
ሓገዝ/ደገፋ ዝምልከት ጉዳይ ብቐጥታ ምስ ወድኹም/ጓልኩም ጥራሕ ኢና ንዛራረበሉ።
ወድኹም/ጓልኩም ባዕሉ ጉዳዩ ከመሓድር ዘይክእል እንተኮይኑ፣ ንስኹም ካኣ እንተድ`ኣ ሕጋዊ ወኪሉ ኮይንኩም፣
ብኽብረትኩም ነቲ መሰነይታ ናይቲ ስምምዕ ዉክልና ስደዱልና/ኣቅርቡልና ኢኹም መታን ስምኩም ኣብቲ ናይ
PayMyStudent መዝገብ ክንምዝግቦ።
ዝኾነ ዓይነት ርክባት ምስ ወድኹም/ጓልኩም ኩሉ ግዜ ብመንገዲ ናይ ኮሌጅ ኢመይሎም እዩ ክኸዉን።
ወድኹም/ጓልኩም ንናይ ዘመልከትዎ ናይ ፋይናንስያዊ ሓገዝ/ደገፋ ዝምልከት ዝኾነ ሕቶ ኣንተሃልይዎም ናብ
StudentFinance@liv-coll.ac.uk ኢመይል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።

ብኮሌጅ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ
ነዚብኮሌጅ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምቅባል ወድኹም/ጓልኩም ናይ ገዛእ ርእሶም ብስሞም ዝወጸ ናይ ባንክ ቁጽሪ
ሕሳብ ክህልዎም ኣለዎ። ናብ ናይ ካልእ ሰብ ባንክ ኣካዉንት ክንከፍል ኣይከኣልን ኢዩ።
ናይዚ ሓገዝ ሰሙናዊ ክፍሊት ኣብ እዋን/ወቕቲ ናይ ትምርቲ ጥራሕ አዩ ዝወሃብ። ኣብ እዋን ልደት (Christas) ፋሲካ
ወይዉን ኣብ ናይ ጥቅምቲ ለካቲት ከም`ኡ ዉን ግንቦት ዘሎ ናይ ዕረፍቲ እዋናት ክፍሊት ናይዚ ሓገዝ ኣይወሃብን እዩ።
ወድኹም/ጓልኩም ጸብጻብ ናይ ዚወሃቦም ሓገዝ ክፍሊታትን ኣብ ክላስ ዘለዎም ኣተንዳንስን ንምርኣይ ኣብ
PayMyStudent account ብቐጥታ ብምኻድ ክቆጻጸርዎ ይኽእሉ እዮም።
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ነተን ቀዳሞት 5ተ ሰሙናት ዝወሃን ናይ ሃገዝ ክፍሊታት ቁጽጽር ናይ ኣተንዳንስ ኣብ ክላስ ብዘይምግባር ዚወሃብ እዩ።
ካብ 6ቲ ሰሙን ጀሚሩ ግና እቲ ዝወሃብ ናይ ሓገዝ ክፍሊት ሓደ ሰሙን ድሕሩ እዩ ዝክፈለካ፣ እዚ ዝኸዉን ክኣ ድሕሪ
ናይ 90% ኣተንዳንስካ/ህላወ ኣብ ክላስ ምስተረጋገጸ ጥራሕ እዩ ዝኽፈለካ። ዝኾነ ምስ ናይ ምዝገባ ዝተተሓሓዘ ጸገም
አንተኣጋቲሙ፣ ብቐጥታ ምስ`ቲ መራሒ ናይ ግስጋሰ መደብ ክትዛራረብሉ ይግባእ።

ንናይ ፋይናንስያዊ ሓገዝ/ደገፋ ከተመልክት ኮለኻ ዝሕግዙ ነገራት
ተቐባልነት ናይቲ ፋይናንስያዊ ሓገዝ/ደገፋ ንምርካብ ዘመልከትካዮ ዝግምገም፣ ኣብቲ እተቕርቦ መርትዖታትን
መሰነይታትን ናይ ስድራበትካ ኣታዊታት ወይዉን ናይ ትቕበሎ ዘሎካ ዓይነት ናይ ዉሕስነት ሓገዛት/ደገፋት እዩ።
ናይ ነፍሲ ወከፍ ከተቅርቦም ዘድሊ ዓይነታት መሰነይታ ኣብ`ቲ ናይ ኦንላይን PayMyStudent ዝብል ናይ ገንዘባዊ
ሓገዝ/ደገፋ ኣፕሊካሽን ተዘርዚሩ ኣሎ።
ናይቲ ትቕበሎ ዘሎኻ ናይ ዉሕስነት ሓገዛት ብንጹር ዘርኢ ኮፕታት ደብዳበ ከተቅርበልና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።
ንኣጠቓቕማ PayMyStuden ዝሕግዝ ተወሳኺ ሓበሬታታት ዘለዎ ጽሑፍ ዉን ተዳልይልኩም ኣሎ።
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3ይ ደረጃ

ተምሃሮ ካብ ክሊ ዕድመ 19ን ልዕሊኡን ትምህርቶም ክጅምሩ ከለዉ

መጓዓዝያ
ንሓገዝ ናይ መጓዓዝያ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፣ እንተደኣ ካብቲ እትምሃረሉ ቤት-ትምህርቲ ናይ 1.5 ማይል ርሕቀት
ትነብር እንተኾንካ።
ኣገደስቲ ነጥብታት
•

እንተወሓደ ኣብ ናይ 6ተ ሰዓታት ኣብ ሰሙን ዘድልዮ ዓይነት ትምርቲ/ስልጠና ዝተመዝገብካ ክትከዉን
ኣሎካ።

•

ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ ክኸዉን ኣለዎ።

•

ናይ መጓዓዚ መሕለፊት ወረቐት ፍቃድ ንክትወሃብ £20 ከተበርክት ኣሎካ፣ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወቕቲ ናይ
ትምርቲ።

•

እንተድኣ እዚ ናይ መጓዓዚ ወረቐት ፍቃድ ካርድ ኣጥፊእካዮ፣ መተካእታ ንኽትረክብ £45 ክትከፍል ከድልየካ
ኢዩ።

•

ናይ መጓዓዚ ወረቐትካ ክሕደሰልካ ዝኽእል፡ ህላወኻን ተሳትፎኻን (ኣተንዳንስ) ኣብ ትምህርቲ 90% ምስ
ዝኸውን ጥራይ እዩ።

•

ነዚ ደገፍ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን፣ ግድነት ነቲ ካብ መንግስቲ
ዝተሰልዐ ገንዘባዊ ሓገዝ ቕቡል ዝኾነ ክኸዉን ኣለዎ።

ሙሉእ ናይ መምሃሪ ሓገዝ ዝወሃቦም/ዘይከፍሉ
ነዚ ዓይነት ሓገዝ ቕቡል ንኽትከዉን ነቶም መቀበሊ ረቛሒታት ኩሎም ዘማላእካ ክትከዉን ኣሎካ ከም`ኡ ዉን ድሕሪ
አቲ ዘድሊ ተቆራጺታት ምጉዳሉ ዝተረፈ ናይ ስራ-ቤትካ ኣታዊ ትሕቲ £25,000.00 ክኸዉን ኣለዎ።
ኣገዳሲ ነጥቢ: እዚ ነቶም ልዕሊ 24 ዝዕድሚኦም ናይ level 3 or 4 (non HE) ዓይነት ትምርቲ ዝተመዝገቡ
ወይዉን ነቶም ልዕሊ 19ተ ዝዕድሚኦም ናይ second full level 3 or 4 (non HE) ዓይነት ትምርቲ
ዝተመዝገቡ ኣይፍቐዶምን እዩ።
እዚ ሓገዝ ነቶም ዕድሚኦም ካብ 19 -23 ዝኾኑ እሞ ኸኣ ናይ full level 1 or 2 qualification ዘይብሎም
ክንሶም ግን ከኣ ካብ ናይ full level 1 or 2 ወጻኢ ካልእ ዓይነት ትምርቲ ክመሃሩ ንዝደልዩ ፣
ኣይፍቐዶምን/ኣይወሃቦምን እዩ።

ንናይ ተመሃሮ ገንዘባዊ ሓገዝ
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•

ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ ኣብ ዓመት £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ ክኸዉን ኣለዎ፣ እቲ ዘቕረብካዮ
ምልክታ ክርኣየልካ/ክግምገመልካ እንተኾይኑ (ነዚ ዘረጋግጽ መሰነይታ ከተቕርብ ኣሎካ)።

•

ነዚ ደገፍ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን፣ ግድነት ነቲ ካብ መንግስቲ
ዝተሰልዐ ገንዘባዊ ሓገዝ ቕቡል ዝኾነ ክኸዉን ኣለዎ።

•

ንስኻ ትዉንኖ ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወካ ኣለዎ፣ ነቲ ክፍሊት መታን ኪትቕበሎ ክትክእል ከኣ እቲ ዝርዝር
ናይ ቁጽሪ ሕሳብካ ከተቅርበልና ኣሎካ።

•

እቲ ኣከፋፍላ ኣብ ክልተ ግዜ/እዋን ክኸዉን እዩ፣ እቲ ሓደ ፍርቂ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ፣ እቲ
ካልኣይ ክፍሊት ከኣ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ክኸዉን እዩ። (እዚ ዕለታት ግን ናይ ዉሕድ ምቅይያር
ከንጋትሞ ይኽእል እዩ።

•

ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ ሓታቲ ዕቁባ፣ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣይንህብን ኢና።

ተወሳኺ ትምህርቲ (FE Meals)
ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ ኣብ ዓመት £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ እንተኾይኑ፣ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንሓደ ግዜ
ናይ £3.00 ዝዋግኡ ምሳሕ ካብ ናይ ሓደ ኮሌጅ ማእከል ንኽወሃበካ ፍቑድ እዩ።

ሓገዝ ንናይ ክንክን ህጻናት
ነዚ ሓገዝ ቅቡል ንኽትከዉን፣
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•

ዕድመኻ 20 ወይዉን ልዕሊኡ ኽትከዉን ኣሎካ።

•

ኣብ ሲቲ ሊቨርፑል ኮሌጅ (The City of Liverpool College) ትምርቲ/ስልጠና ንክትጅምር
ዝተመዝገብካ ክትከዉን ኣሎካ።

•

ወላዲ ወይዉን ኣላዪ ህጻን/ህጻናት ክትከዉን ኣሎካ

•

ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ ኣብ ዓመት £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ እንተኾይኑ፣

•

ነዚ ደገፍ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን፣ ግድነት ነቲ ካብ መንግስቲ
ዝተሰልዐ ገንዘባዊ ሓገዝ ቕቡል ዝኾነ ክኸዉን ኣለዎ።

4ይ ደረጃ

ንናይ ላዕለዋይ ደረጃ መምሃሪ ልቓሕ ትወስዱ ተመሃሮ

ኣገዳሲ ነጥቢ፣ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነት ሓገዝ ንኽትወሃብ፣ ብመጀመርያ ናይ መምሃሪኻ ዝኸዉን ልቓሕ
ከምዝተቐበሉኻ መረጋገጺ ክህልወካ ኣለዎ።
መጓዓዝያ
ንሓገዝ ናይ መጓዓዝያ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ፣ እንተደኣ ካብቲ እትምሃረሉ ቤት-ትምህርቲ ናይ 1.5 ማይል ርሕቀት
ትነብር እንተኾንካ።
ኣገደስቲ ነጥብታት
•

ነዚ ደገፍ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን በቲ ንመምሃሪ ላለዋይ ደረጃ
ዝወሃብ ዓይነት ልቓሕ ቕቡል ክኸዉን ኣለዎ።

•

እንተወሓደ ኣብ ናይ 6ተ ሰዓታት ኣብ ሰሙን ዘድልዮ ዓይነት ትምርቲ/ስልጠና ዝተመዝገብካ ክትከዉን ኣሎካ
ነዚ ሓገዝ ክትወስድ ክፍቀደልካ።

•

ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ ክኸዉን ኣለዎ።

•

ናይ መጓዓዚ መሕለፊት ወረቐት ፍቃድ ንክትወሃብ £20 ከተበርክት ኣሎካ፣ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወቕቲ ናይ
ትምርቲ።

•

እንተድኣ እዚ ናይ መጓዓዚ ወረቐት ፍቃድ ካርድ ኣጥፊእካዮ፣ መተካእታ ንኽትረክብ £45 ክትከፍል ከድልየካ
ኢዩ።

•

ናይ መጓዓዚ ወረቐትካ ክሕደሰልካ ዝኽእል፡ ህላወኻን ተሳትፎኻን (ኣተንዳንስ) ኣብ ትምህርቲ 90% ምስ
ዝኸውን ጥራይ እዩ።

ንናይ ተመሃሮ ገንዘባዊ ሓገዝ
•

ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ ኣብ ዓመት £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ ክኸዉን ኣለዎ፣ እቲ ዘቕረብካዮ
ምልክታ ክርኣየልካ/ክግምገመልካ እንተኾይኑ (ነዚ ዘረጋግጽ መሰነይታ ከተቕርብ ኣሎካ)።

•

ነዚ ደገፍ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን በቲ ንመምሃሪ ላለዋይ ደረጃ
ዝወሃብ ዓይነት ልቓሕ ቕቡል ክኸዉን ኣለዎ።

•

ንስኻ ትዉንኖ ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወካ ኣለዎ፣ ነቲ ክፍሊት መታን ኪትቕበሎ ክትክእል ከኣ እቲ ዝርዝር
ናይ ቁጽሪ ሕሳብካ ከተቅርበልና ኣሎካ።

•

እቲ ኣከፋፍላ ኣብ ክልተ ግዜ/እዋን ክኸዉን እዩ፣ እቲ ሓደ ፍርቂ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ፣ እቲ
ካልኣይ ክፍሊት ከኣ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ክኸዉን እዩ። (እዚ ዕለታት ግን ናይ ዉሕድ ምቅይያር
ከንጋትሞ ይኽእል እዩ።

ሓገዝ ንናይ ክንክን ህጻናት
ነዚ ሓገዝ ቅቡል ንኽትከዉን፣
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•

ኣብ ሲቲ ሊቨርፑል ኮሌጅ (The City of Liverpool College) ትምርቲ/ስልጠና ንክትጅምር
ዝተመዝገብካ ክትከዉን ኣሎካ።

•

ወላዲ ወይዉን ኣላዪ ህጻን/ህጻናት ክትከዉን ኣሎካ

•

ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ ኣብ ዓመት £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ እንተኾይኑ።

•

ነዚ ደገፍ እዚ ብቑዕ ንኽትከውን፡ ንስኻን እቲ ትወስዶ ዘሎኻ ዓይነት ትምርትን፣ ግድነት ነቲ ካብ መንግስቲ
ዝተሰልዐ ገንዘባዊ ሓገዝ ቕቡል ዝኾነ ክኸዉን ኣለዎ።

ተወሳኺ ትምህርቲ (FE Meals)
•
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ናይ ስድራ-ቤትካ ጠቕላላ ኣታዊ ኣብ ዓመት £25,000.00 ወይዉን ትሕቲኡ እንተኾይኑ፣ ኣብ ሓደ መዓልቲ
ንሓደ ግዜ ናይ £3.00 ዝዋግኡ ምሳሕ ካብ ናይ ሓደ ኮሌጅ ማእከል ንኽወሃበካ ፍቑድ እዩ።

5ይ ደረጃ

ከመይ ገርካ ተመርክት
PayMyStudent ናይ ምዝገባን ናይ መመልከቲ ሓበሬታን

•
•

•
•
•

ንኽትምዝገብ ኣብ PayMyStudent, መጀመርያ ነዚ መርበብ ሓበረታ ክፈቶ
https://liverpool.paymystudent.com/portal/
ከምኣማራጺ ከኣ ኣብዚ ስዒቡ ዘሎ ናይ ተመሃሮ መርበብ ሓበረታ ክፈቶ intranet https://my.livstu.co.uk/

ናይ መመዝገቢ ፎርም ምስመላእካ ኣብ ረጅስተር ዝብል ጠውቕ፣ እቲ ናይ ተመሃራይ መለለዪ
ቑጽርኻ ኣብ ታሕቲ ጸጋማዊ ሽነኽ ናይ ካርድኻ ኣሎካ።
ኣብቲ ቀጺሉ ዘሎ ገጽ ኣብ Submit ዝብል ጠዉቕ ንናይ ምዝገባ ንምፍጻም። ንናይ ኣካዉንትካ
መንጠፊ ኢመይል ከኣ ናብቲ ናይ ኮሌጅ ኢመይልካ ክመጸካ እዩ።
ካብ ናይ ኮሌጅ ዳሽቦርድ ብቅልጡፍ ኢመይልካ ንኽትከፍቶ ከኽእለካ እዩ፣ ኣብቲ ዝተቐበልካዮ
ናይ መንጠፊ ሊንክ ጠዉቕ መታን ከተንጥፎ ነቲ PayMyStudent ኣካዉንትካ ።

•
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ሕጂ ኣብ PayMyStudent ክትኣቱ ትክእል ኢኻ፣ በቲ ክትምዝገብ ኮለኽ
ዝተጠቀምካሉ ገርካ።
መዘኻኸሪ ነጥቢ፣ ብሙሉኡ እዚ ናይ መመልከቲ ፎርም ኣብ ሞባይል ክትፍጽሞ ትኽእል
ኢኻ፣ ከም`ዉን መሰነይታታት ዝኾንካ ስእልታት ብቕልጡፍ በቲ ናይ ሞባይልካ ካሜራ
ብምዉሳድ ወይ ዉን ካብ`ቲ መኽዘን ስእልታትካ ብቐጥታ ክትሰቕሎ ትኽእል ኢኻ
(አንተዳኣ ኣቐዲምካ ዝዓቀብካዮ መሰነይታትት ኣሳእል ሃልዩካ)፣ ስለዚ እንተደሊኻ ናይ
መመልከቲኻ ብሞባይል ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ።

6ይ ደረጃ

ተወሳኺ ጠቐምቲ ሓበሬታታት

ንተምሃሮ ዝወሃብ ምስክር ወረቐት ናይ ግብሪ ቤት-ምኽሪ
ንስኻ ወይ ወለዲኻ ናይ ግብሪ ቤት-ምኽሪ ክትከፍሉ ዝግበኣኩም እንተ ኾይኑ፣ ንናይ ተመሃሮ ምስክር ወረቐት ግብሪ
ቤት-ምኽሪ ንምርካብ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ናይ ምሉእ ግዜ ተምሃራይ መጠን ከኣ፡ ኣብ ምኽፋል ናይ
ግብሪ ቤት-ምኽሪ ምጉዳል ዋጋ ክግበረልካ ወይዉን ሙሉእ ብሙሉእ ክትምሓር ትኽእል ኢኻ።
ምስክር ወረቐት ትሑት ኣታዊታት ሃገራዊ ጥዕና ኣገልግሎት-NHSተምሃራይ ክሊ ዕድመ 19ን ልዕሊኡን እንተ-ዀንካ፡ ከምኡ ድማ ክንክን ሃገራዊ ጥዕና ኣገልግሎት ትቕበል ምስ እትኸውን፡
ምናልባት ናይ ጥዕና ወጻኢታት ክትከፍል ከድልየካ ይኸዉን። ንኣብነት፡ ከም ን መድሃኒታት ዝኣምሰሉ ነገራት።
ን ወጻኢታት ናይ ጥዕና ክትከፍል ዝግበኣካ እንተ ደኣ ዀንካ፡ ምናልባት ካብቲ ኣብ ትሕቲ ውጥን ትሑት ኣታዊታት
ሃገራዊ ጥዕና ዝወሃብ ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
መብዛሕቲኦም ኣብ ትሕቲ እዚ ውጥን ዘመልከቱ ተምሃሮ፡ ምሉእ ሓገዝ ክሕገዙ መሰል ኣለዎም።ዋላ እቶም ብ ነጻ ዝኾነ
ክረኽቡ ዘይክእሉ ዝነበሩ ተምሃሮ ዉን፡ ኣብ ወጻኢታት ገለ ሓገዛት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
ክንደይ ሓገዛት ከም ትሕገዝ፡ ኣብ ኩነታትካን፡ ኣብ ዘመልከትካሉ ግዜን እዩ ዝምርኰስ።
ነዚ ቅጥዒ ኤች- ሲ- ዋን (HC 1)፡ ክትመልኦ ኣሎካ። ከምኡ ድማ ቅዳሕ ናይ ዝኾነ ዝተቐበልካዮ ገንዘባዊ ሓገዛት፡ ወረቐት
ትኽፈለሉ ኣታዊታትን ካልእ ዝኾነ ምንጪ ኣታዊታትካን ክትቅርብ ከድልየካ እዩ።
ካርድ ናይ ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ (NUS)
ምስ ተመዝገብካ ፡ ብቕጽበት ኢኻ ኣባል ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ እትኸውን።
እዛ ካርድ ናይ NUS TOTUM፡ ኣብ ዋጋታት ምጉዳል ንናይ ኣዚኻ እትፈትዎም ዕይነታት ንብረት/ብራንድስከተገልግለካ እያ። ንኣብነት ኣብ ከም በዓል ASOS, Prime Student, Appleን ካልኦትን ዝበሉ ብራንድስ።
The NUS extra card comes with a one year free ISIC card, the only internationally
accepted proof of student status you can use to access discounts and services, for
travel at home and around the world.
To apply for your TOTUM card, please visit the NUS website. A small fee of £13.00 is
applied for your card.

www.nus.org.uk
ሓገዛት ድሕንነት
ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብዘለኻሉ ግዜ፡ ወለድኻ ሓገዛት ናይ ቆልዓ፡ ልቓሕ-ቀረጽ ቆልዓ ክቕበሉ
እዮም። ከምኡ ከኣ፡ ንስኻ ከም ሓደ ኣብ ትሕቲ ስድርኡ ዝእለ ሰብ ኢኻ ትሕሰብ ብፍላይ ኣብ ንናይ መንበሪ ዚወሃብ
ሓገዛት ዝምልከት።
እንተ ድኣ ናይ ደለይቲ ስራሕ ዝወሃብ ሓገዝ (Jobseeker’s Allowance) ወይዉን ሓፈሻዊ ልቓሕ ናይ ደለይቲ
ስራሕ (Universal Credit ) ዝወሃብ ትቕበል ሃሊኻ፡ ምናልባት ወረቐት ስምምዕ ናይ እትምሃረሉ ስልጠና፡ ወይ ድማ
ዝኾነ ሓገዛት ትውሃቦ ዘለዎ ምስክር ወረቐት ናብ ጆብ ሴንተር ክትወስድ ክትሕተት ኢኻ ነቲ ትመሃሮ ዘሎኻን ንኽንደይ
ስዓታት ምኳኑን ንምርግጋጽ።
ነዚታት ዝኸውን መራጋገጺ ደብዳበ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ብኽብረትካ ን መራጋገጺ ሕቶ ሓገዛት ዝብል ቅጥዒ ናብ
ዝኾነ ኮሌጅ ኬድካ፡ ካብኦም እቲ ቅጥዒ ብምውሳድ ምልኣዮ።
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ስራሕ
ተምሃራይ እንከለኻ፡ ስራሕ ምስ ዝህልወካ፡ ምናልባት ቀረጽ-ኣታዊን ኣበርክቶ ንሃገራዊ መድሕንን ክትከፍል ከድልየካ
እዩ።
ግብሪ ካብ ኣታዊኻ (Income Tax) ክትከፍል ኣሎካ፡ ደመወዝካ ልዕሊ £260.50 ኣብ ሰሙን፡ ወይ ከኣ
£1,042 ኣብ –ወርሒ እንተ ዀይኑ - ካብዚ ንታሕቲ እንተኾይኑ ግን ግብሪ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ( Personal
Allowance) ከምኡ ድማ ኣበርክቶ ናብ National Insurance ማለት ናይ ሃገራዊ መድሕን ክትህብ ኢኻ
ደመወዝካ ልዕሊ £166 ኣብ ሰሙ አንተኾይኑ ።
ነዚ ግብሪ ናይ ኣታዊኻን፣ ኣበርክቶ ናብ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን፣ ኣስራሒካ ብቐጥታ ኢዩ ካብ ደመወዝካ ብ (PAYE)
ብምቕናስ ኣብ ኽንዳኻ ኮይኑ ዝኸፍሎ።
ግብሪ እንዳኸፈልካ ጸኒሕካ እሞ ኸኣ ኣብ መንጎ ስራሕ እንተ ኣቋሪጽካ፡ ዝኸፈልካዮ ቀረጽ ንኽምለሰልካ ምናልባት
ከተመልክት ትኽእል ትኸውን ኢኻ። እዚ HMRC’s tax checker ዝብል ተጠቒምካ ዝያዳ እንተደኣ ኸፊልካ
ኾይንካ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ን HMRC ርኸቦም።

0-11 ሰዓታት ስራሕ

ዉጽኢት ደረጃ ትምህርትኻ ብዙሕ ኣይክጺሎን እዩ

12-15 ሰዓታት ስራሕ

ኣብ መወዳእታ ትረኽቦ ዉጽኢት ደረጃ ትምህርትኻ ክጽሎ ይኽእል እዩ።

15 ሰዓታትን ልዕሊኡን

ስራሕን ትምህርትን ኣማሊእካ ምኻድ ቀሊል ኣይኮነን፡ ብሰንኩ ድማ
ደረጃ ትምህርትኻ ኣዝዩ ክጽሎ ይኽእል እዩ። ምናልባት ውን ክትተርፍ
ትኽእል ኢኻ።

ዓበይቲ ምኽርታት ባጀት
● ግዜ ሂብካ ግቡእ መደባት ምሕንጻጽ
● ሰነድ ናይ ባጀት ትሰርዓሉ ሓዝ/ኣዳሉ
● ዘፍርሑኻ ነገራት ግጠሞም
● ኣገደስቲ ወጻኢታትካ ዘርዝሮም
● ሰነድ ናይ ኩሉ ወጻኢታት ዓቅብ። እዚ ነቶም ግዝያውን ወይዉን ናይ ቀጻሊ ኣህለኽቲ ነገራት
ከተለልዮም ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።
● ንኣከፋፍላ ናይ ገሊኡ ወጻኢታትካ ክጥዕመልካ ከም`ኡ ዉን ኣብ ገግዚኡ ንምኽፋል ክሕግዘካ
መታን፣ ናይ ብቐጥታ ኣከፋፍላ( standing orders/direct debits ) ኣገባብ ኣቁም።
● ንናይ ዘይተሓስቡ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ወጻኢታት ከኣ ኣቐዲምካ መደብ ኣውጺእካ ናሕ፣ ከም ኣብ
እዋን ምጅማር ትምርቲ ዘጋጥሙ ወጻኢታት፣ንናይ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ወይዉን ናይ ስድራበትካ
ዕለተ ልደታት ንምስታፍ ዝኣመሰሉ ነገራት።
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ኣባላት ክፍሊ ፋይናንስ - ንኽንሕግዝ ድልዋት ኢና

ሓላፊ/ት ፋይናንስ ናይ ተመሃሮ

AskAnn@liv-coll.ac.uk

ኣማኻሪት ፋይናንስ ንተመሃሮ

Sylvie-ann.steward@liv-coll.ac.uk

The Learning Exchange
Room 1/11
Studentfinance@liv-coll.ac.uk

ኣማኻሪት ፋይናንስ ንተመሃሮ

Sara.jones@liv-coll.ac.uk

ተሓጋጋዚት ፋይናንስ ንተመሃሮ

Rhea.savage@liv-coll.ac.uk

