
ንምንታይ እያ እዚኣ ሓቓፊ (ጽሑፍ ሓበረታ) ትዋሂባትኩም/ክን?
ንስኹም/ኽን ዕቕባ ሓቲትኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ። ብናይ (Vreemdelingenpolitie) ፖሊስ 
ናይ ወጻእተኛታት (AVIM) ወይ/ው (Koninklijke Marechaussee) ናይ ንጉሳዊ ወታደራዊ 
ፖሊስ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ ሓላፍነት ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ካልእ ሃገር ከምትስከሞ።

ነዚ ድማ ተፋላለየ ምኽኒያት ይህልዎ፣ ንኣብነት፥

• ንስኹም/ኽን ን ፖሊስ ናይ ወጻእተኛታት ወይ ንንጉሳዊ ወታደራዊ ፖሊስ ሰነድ  
ኣረኪብኹም/ኽን ኣለኹም/ኽን። ብመሰረት እዚ ሰነድ ድማ በሪሁ ንስኹም/ኽን ቅድሚ ናብ 
ነዘርላንድ ምምጻእኩም/ክን ኣብ ካለእ ኢሮፓዊ ሃገር ከምዝነበርኩም/ክን። ወይ ድማ ቪዛ 
ኣለኩም/ክን ናይ ካልእ ኢሮፓዊ ሃገር። እታ ሃገር እቲኣ ተሰካሚት ሓለፍነት ናይ ዑቕባ 
ሕቶኹም/ኽን ክትኮውን ትኽእል ኢያ።

• ፖሊስ ናይ ወጻእተኛታት ወይ ንጉሳዊ ወታደራዊ ፖሊስ ናትኩም/ክን ኣጻብዕቲ ዓሸራ ወሲዱ 
ተመራሚሩ ንኽረኽቡ ኣብ ኢውሮዳክ (Eurodac) ወይ አውፊስ (EUVIS)። ኢውሮዳክ ው 
አውፊስ ምኽዘን/ሞዕቆሪ (databases) ናይ ኣጻብዕቲ ዓሸራ ናይ ሰባት ዑቕባ ዝሓተቱ ወይ 
ናይ ኢሮፓዊ ሃገር ቪዛ ዝሓተቱ ይኸውን። በዚ ኣጋባ ክረአይ ይኽእል ንስኹም/ኽን ቅድሚ ሕጂ 
ዑቅባ ሓቲትኩም/ክን ወይ ቪዛ ሓቲትኩም/ክን አንተደኣ ነርኩም/ክን። ስለዚ እታ ሃገር እያ 
ሓለፍነት ትስከሞ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን። 

IND ክምርምር እዩ እንተዳኣ ካልእ ሃገር ሓላፍነት ናይ ዕቕባ ሕቶኹም/ኽን ዝካናኸኖ (ዝስከሞ) 
ኮይኑ። በዚ ምኽንያት ድማ ጉዕዞኹም/ኽን ኣካይድኡ ፍልይ ዝበለ ይኸውን ካብቲ ተሓቢሩ ዘሎ 
ኣብ ሓቓፊ “ቅድሚ ናይ ዑቕባ ምሕታት ጉዕዞኹም/ኽን ምጅማሩ” ው ሓቓፊ ናይ “ዑቕባ 
ሕቶኹም/ኽን” ። ኣብዛ ሓቓፊ ዚኣ ፍልይ ዝበለ ነገር ከተንብቡ/ባ ኢኹም/ኽን።
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ኣየናይ ሃገር እዩ ሓላፍነት 
ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ዝስኮሞ?
ናይ Dublin (ዱብሊን) ግዕዞ



ዝርርብ

ወግዓዊ ዝኾነ ዝርርብ ከትገብሩ/ራ ኢኹም/ኽን መስ ሰራሕተኛ ናይ IND ብዛዕባ 
ማንነትኩም/ክን፣ ዘግንነትኩም/ክን፣ ኣጋባብ ጉዕዞ ኣማጻኣኹም/ኽን። እዚ ሰራሕተኛ 
ውጽኢት ናይ ዝተገብረ መጽናዕቲ ብዛዕባ ሰነድኩም/ክን ው ኣጻብዕቲ ዓሸራኹም/ን 
ክሕብረኩም/ክን እዩ። እዚ ሰራሕተኛ ናይ IND ሓደ ክልተ ሕቶታት ክሓተኩም/ክን 
እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ። እዘን ሓደ ክልተ ሕቶታት ብዛዕባ ኩነታት/ምኽኒያት  
ዘውጻኣኩም/ክን ካብ ሃገርኩም/ክን ኣይኮናን። ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ ይካኣል እዩ  
ንኸተብርሁ/ሃ ንምንታይ ነዘርላናድ ሓላፍነት ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ክትስከሞ  
(ክትካናኸኖ) ከምዘሎዋ፣ በተወሳኺ ከተብርሁ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ትሕዝቶ  
ተቐዋምነትኩም/ክን ኣብ ምምላስ (ጉዳይኩም/ክን) ንካልእ ሃገር።

ኣብ ዝርርብ መስ IND ቶርጛሚ ክህሉው/ክትህልው እዩ/ያ። ሰራሓተኛ ናይ IND  
ብነዘርላንድ ቓንቓ ሕቶታት ክቕርበልኩም/ክን እዩ። ቶርጛሚ ድማ በቲ ዝርዳኣኩም/
ክን ቓንቓ ገሮ ክትርጉመልኩም/ክን እዩ። ከምኡ ውን ቶርጛማይ እቲ ትህብዎ/ኦ 
መልሲታት ናብ ነዘርላንድ ይትርጉሞ። ኣመልክቱ/ታ ዳኣ እንተዳኣ ኣብሞንጎኹም/ 
ኽን ኣብ ሞንጎ ቶርጛማይን ጸገም ናይ ምርድዳእ ኣጋጢሙ። ኣገዳሲ እዩ ገጋ  
ምርድዳእ ከይርክብ ብሰንኪ ዝቀርብ ሕቶታት ደይ ምርዳእኩም/ክን። 

ድሕሪ እዛ ዝርርብ ዚኣ IND ክውስን እዩ እንተዳኣ ካልእ ሃገር ሓላፍነት ናይ ዑቕባ 
ሕቶኹም/ኽን ክሪኦ ወይ ክስኮሞ ኮይኑ። ከመይ ይኾውን ቀጻሊ ጉዕዞ ዑቕባ 
ሕቶኹም/ኽን ብመሰረት እዚ ውሳነ ይኸውን። ክልተ ነገራት ከጋጥማ ይኽእላ፥

1. IND ይውስን ነዘርላንድ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ክስኮሞ/ክካናኸኖ ሙኻኑ። ስለዚ 
ኣካይዳ ጉዕዞ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ልክዕ ከምቲ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ሓቓፊ “ዑቕባ 
ሕቶኹም/ኽን” ይኾውን።

2. IND ይውስን ካልእ ሃገር ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ንክስኮሞ/ክካናኸኖ። ቀጺሉ IND 
ነታ ሃገር ትሓትት (ክንክን) ጉዳይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ክትርከቦ። እብ ዝስዕብ 
ክተንብቡ/ባ ኢኹም/ኽን ከመይ ናትኩም/ክን ጉዕዞ ናይ ዱብሊን 
(Dublinprocedure) ኣብ ነዘርላንድ ከምዝቅጽል።

ዝተመደበ ውሳነ

(ብጠብቓኹም/ኽን ገርኩም/ክን) ደብዳበ ክትቅበሉ/ላ ኢኹም/ኽን፣ ትሕዝትኡ IND 
ከም ዝመደቦ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ኣብ ነዘርላንድ ክምዘይ ይረኦ ዝሕብር ይኾውን። 
እዚ ማለት ካኣ IND ትሕዝቶ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ኣይ ክሪኦን እዩ፣ ማለት ትሕዝትኡ 
ብኻልእ ሃገር እዩ ዝረአይ። ኣብዛ ደብዳበ ዚኣ ውን መግለጺ ይዋሃብ ምኽኒያት ናይ 
እዚ መደብ ‘ዚ፣ ከምኡ ድማ አንታይ ሙኻኑ ውጽኢቱ (ጠንቁ) ናዓኹም/ኽን 
ይሕብር።

ምምይያጥ ብዛዕባ ዝርርብን ሪኢቶን

ጠበቓኹም/ኽን ምሳኹም/ኽን ኮይኑ ጸብጻብ ናይ ‘ዛ ዝርርብ፣ ከምኡ ውን እቲ 
ተመደበ ውሳነ ክሪኦ እዩ። ሕጂ ውን ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ ምትሕብባር ናይ ቶርጛማይ 
ክህልው እዩ፣ ነቲ ጠበቓን ንስኹምን/ኽንን ትዛረበዎ/ኦ ክትርጉም። እንተዳኣ ኣብቲ 
ጸብጻብ ጉድለት ተረኺቡ ወይ ገለ ነገር ብገጋ ተጻሒፉ፣ ጠበቓኹም/ኽን ብደብዳበ 
ገሩ ናብ IND ከመልክት እዩ። ጠበቓኹም/ኽን ከኣ ይካኣሎ እዩ ርኢቶ ዝሓዘለት 
ደዳበ ናብ IND ክሰድድ። እዛ ደብዳበ ዚኣ ድማ ብወግዒ ናትኩም/ክን መልሲ ብዛዕባ 
ንምንታይ መደብ ውሳነ ናይ IND ከምዘይ ትሳማምዕሉ/ዓሉ ዝሓዘለት ትኾውን። 

ውሳነ ናይ IND 

ድሕሪ ምሃብክሞ/ን መልሲ ኣብ ተመደበ ውሳነ፣ ክፈርድ እዩ IND ንቲ ዘሎ ውሳነ 
መደብ ን ክቅየር ወይ ንኸይቅየር። ውጽኢት ናይዚ ፍርዲ ኻኣ ከምባሓድሽ ጽልዋ 
ይህልዎ ኣብ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን። ክልተ ነገራት ከጋጥማ ይኽእላ፥
 
1. IND ሓሳቡ ኣይ ቀየረን፣ ማለት እታ ካልእ ሃገር ጉዕዞ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን 

ክትስከሞ ከምዘሎዋ የራጋግጽ። እታ ካልእ ሃገር ካኣ ድልውቲ እያ ንጉዕዞ ዑቕባ 
ሕቶኹም ንኽትርከቦ (ንኽትሪኦ)። ካብ IND (ብ ጠበቓኹም/ኽን ገሩ) ደብዳበ  
(= ውሳነ) ክመጸኩም እዩ፣ ትሕዝቶ ‘ዛ ደብዳበ ካኣ ጉዳይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን 
ከምዘይ ይረኦ ዝሕብር ይኸውን። ከምኡ ውን እዛ ደብዳበ ምኽኒያት ናይዚ ውሳነን 
ው እንታይ ውጺኢት (ጠንኪ) ከም ዘስዕበልኩም/ክን ዝሕበር ትሕዝቶ ኣሎዋ። 
ጠበቓኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ኮይኑ ትሕዝቶ እዛ ደብዳበ ክሪኣ እዩ።

2. ድሕሪ መጽናዕቲ ብዛዕባ ርኢቶኹም/ኽን IND ርኢትኡ የስፍር ነዘርላንድ ሓላፍነት 
ናይ ዕቕባ ሕቶኹም/ኽን ከም ትስከሞ። እዚ ማለት ድማ IND ትሕዝቶ ዑቕባ 
ሕቶኹም/ኽን ባዕሉ ብመሰረት ናይ ሓፈሻዊ ዑቕባ ጉዕዞ ገሩ ክምርምር እዩ። እዚ 
ስለ ዝኾነ ካልእ ሓቓፊ ባዛዕባ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ክዋሃበኩም/ክን እዩ።

ድሕሪ ናይ ዱብሊን ውሳነ

እንተዳኣ ካልእ ሃገር ሓላፍነት ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ትስኮሞ ኾይና፣ IND ክሓታ 
እዩ ነዛ ሃገር ዑቕባ ሕቶኹም ነኽትርከቦ። እዚ ድማ “ሕቶ ንምርካብ ወይ ምምላስ” 
ይባሃል። እታ ሃገር ካኣ እንድሐር ተሳማሚዓትሉ ነዚ ጉዳይ፣ IND ን (Dienst 
Terugkeer en Vertrek) ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን ክሓቶም አዩ መገሻኹም/
ኽን ናብታ ሃገር ንምንቓል ከሳልጥዎ። እዚ ማላት ካኣ ናዓኹም/ኽን ክመልስኹም/ኽን 
እዮም ናብታ ሃገር እቲኣ። ተበዚሑ ኣብሹዱሽተ ወርሒ እዚ ጉዳይ ይፍጸም ድሕሪ 
ሕራይ ምባል እታ ሃገር ንምምላስኩም/ክን። ምስ ጠበቓኹም/ኽን ተማያይጥኩም/ክን 
ክትቃወሙ/ማ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ነቲ IND ዝወሰኖ፣ ማለት ጉዳይ ዑቕባ 
ሕቶኹም/ኽን ንኻልእ ሃገር ክማሓላለፍ። እዚ ማለት ድማ ንስኹም/ኽን ብወግዒ ኣብ 
ፈራዳይ ኣመልኪትኩም/ክን ኣለኹም/ኽን ነቲ ውሳነ ናይ IND ክምዘይ ትሳማምዕሉ/
ዓሉ። ንሙኻኑ ውሳነ ናይ ፈራዳይ ኣብ ነዘርላንድ ክትጽበይዎ/ኦ ኣይፍቀደን እዩ። 
ንፈራዳይ ክትሓትዎ/ኦ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብ እዋን ናይ ምቅዋም ጉዕዞኹም/ኽን 
ውጽኢት ተቃወምነትኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ ክትጽበዩ። ጠበቓኹም/ኽን  
ክታሓባበረኩም/ክን እዩ። ድሕሪኡ ፈራዳይ ይምርምር እንተዳኣ IND ሕጊ ናይ  
ነዘርላንድን ሱጋመ ናይ ዱብሊን ብጉቡእ ኣብ ግብሪ ኣውዒሎዎ እንተኾይኑ ንምውሳን 
ጉዕዞ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን።
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ኣየናይ ትካላት/ውድባት እየን ዘጋጥማኹም/ኽን?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA  
(ማእከላይ ኣካል ናይ ዑቕባተኛታት ሞዕቖቢ) 
ሓላፍነት ናይ COA ሙዕቓብን መዘማምን ናይ ዑቕባተኛታት ኣብ ነዘርላንድ 
ይኸወን። ምክንኻን ናይ COA ኣብ መጽለሊ/ገዛ፣ ምግብና፣ ውሕስነት ጥዕና ክንክን 
ይኸወን። ከምኡ ድማ ምስ ዶክተር ርኽክብ ምስዘድሊ ብ COA ጌርኩም/ክን  
ክትራኸቡ/ባ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኸን። COA ድማ ናጻ ዝኾነ ውድብ/ማሕበር 
ይኸውን፣ ኣብጉዳይ ናይ ዑቕባ ሑቶኹም/ሕኸን ዝውስን ኣካል ኣይኮነን።

Gezondheidscentrum Asielzoekers/GCA  
(ናይ ዑቕባተኛታት ጥዕና ማእከል)  
ኣብ ኩነታት ሕማም ወይ ኣብጥዕና ጉዳይኩም/ክን ሓገዝ መስ ዘድሊ ናብ GCA 
ተኸዱ/ዳ። GCA ድማ ይታሓባበረኩም/ክን መልሲ ብማሃብ በዛዕባ ጥዕናኹም/ኽን 
ሕቶ ው ዘድሊ መኽሪ መሃብ በዛዕባ ጥዕናኹም/ኽን፣ ወይ ቆጸራ ምግባር መስ 
ተሓባባሪ (ጥዕና) ክንክን፣ ኣማኻሪ ናይ GGZ፣ እንዳ ጥዕና ክንክን፣ ወይ ቆጸራ ምግባር 
መስ ናይ ገዛ ዶክተር። GCA ድማ ጥቃ COA ወይ ኣብ ሞዕቖቢ ናይ COA ይርከብ፣ 
ከምኡ ውን ለይቲን ማዓልተን ክትድዉሉ/ላ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ናብ፥ 088 112 
21 12።

VluchtelingenWerk Nederland (ስራሕ ዑቕባተኛታት ነዘርላንድ)  
ናጻ ዝኾነ ንመሰላት ደቂ ሰባትን ጠቅሞምን ዝሕሉ ውድብ እዩ። VluchtelingenWerk 
Nederland ድማ ዘድሊ ሓበረታን መግለጺን በዛዕባ ናይ ዑቕባ ምሕታት፣ ሓበረታን 
ደገፍን ኣብ ናይ ወልቀኹም/ኽን ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ይህበኩም/ክን። ከምኡውን ከም 
ሞንጎኛ ይኸውን ንዘጋጥም ጸገማት መስ ካሎኦት ወድባት። እዚ ወድብ ድማ ጹኑዕ ዝኾነ 
ምትሕብባር የህልዎ መስ ጠበቓኹም/ኽን። VluchtelingenWerk Nederland ድማ ኣብ 
ጉዳይ ጉዕዞኹም/ኽን ዝይውስን ኣካል እዩ።

Raad voor Rechtsbijstand (ባይቶ ናይ ሕጊደገፍ)  
ይሕግዘኩም/ክን ጠበቓ ንኽግበረልኩም/ክን እንተዳኣ ደይካኣለኩም/ክን ኮይኑ 
ባዕልኹም/ኽን ክትከፍልዎ/ለኦ። እዚ ባይቶ ድማ ንዝግበረልኩም/ክን ደገፍ ናይ 
ጠበቓ ባዕሉ ይኸፍለልኩም/ክን። እዚ ጠበቓ ሰራሕተኛ/ቁጹር ናይ ባይቶ ኣይኮነን። 
ጠበቓ ድማ ናጻ ኾይኑ ኣብ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ምሕታት ደገፍ ይህበኩም/ክን።

Immigratie- en Naturalisatiedienst IND (ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለትን) 
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ (ሓለዋ) ጸጥታን ፍትሕን ይኸወን። ናይ IND  
ሰራሓተኛታት ዝርርብ ይገብሩ ምሳኹም/ኽን ብዛዕባ ማንነትኩም/ክን፣ ብዛዕባ ዝርዝር 
ኣጋይሻኹም/ኽን፣ ከምኡ ውን በዛዕባ ምኽኒያት ኣዋጻኣኹም/ኽን ካብ ሃገርኩም/ክን። 
ድሕሪኡ እዞም ሰራሕተኛታት ኣብ ውሳነ ይኣትዎ ወይ (ንግዜኡ) ምንባር ኣብ ነዘርላንድ 
የፈቅደልኩም/ክን ወይ ድማ ይግድደኩም/ክን ንዓድኹም/ኽን ክትምለሱ/ልሳ።

Beveiligers (ሓለውቲ)፥  
ኣብ ኩለን ህንጻታት ናይ IND፣ ከምኡ ድማ ሞዕቖቢ ህንጻታት ናይ COA፣ ሓለውቲ 
(Beveiligers) ኣለዉ። እዚኦም (ሓለውቲ) ድማ ብሓደ ዓይነት ኣካድነኦም/ 
ዩኒፎርሞኦም ከተለልይዎም/ኦም ተኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። ምኽኒያት ንሶም ኣብዚ 
ህንጻታት ምህላዎም ድማ ንድሕነትኩም/ክን እዩ። ዝፍቅድን ዘይ ፍቀድንድን ጉዳያት 
ኣብ ወሽጢ ናይ IND-ን COA-ን ህንጻታትን ግዳምን ንዖኦም ክትሓትዎም/አም  
ተኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። እዞም ሓለውቲ ናይ ምውሳን ጽልዋ ኣብጉዳይ ዑቕባም/ኽን 
የብሎምን።

Dienst Terugkeer en Vertrek/DT&V (ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን)  
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ሓለዋ ጸጥታን ፍትሕን ይኸውን። እንተዳኣ ናይ 
ዕቕባ ሕቶኹም/ኽን ብ IND ተነጺጉ፣ ሰራሕተኛ ናይ DT&V ይታሕባበረኩም/ክን 
ኣብ ምውዳብ ኣሳልጦ ምእንቲ ናብ ዓደኹም/ኽን (ሃገርኩም/ክን) ነምምላስ።

Internationale Organisatie voor Migratie  
(ናይ ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንተጛዓዝቲ )  
ናጻ ዝኾነ ውድብ ኾይኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንተጛዓዝቲ ይታሓባበር። ይካኣሎ እዩ 
IOM ክታሓባበረኩም/ክን እንተዳኣ ብነብሲ ዓቕምኹም/ኽን ነዘርላንድ ገዲፍኩም/ክን 
ከትወጹ/ጻ ኮይንኩም/ክን። ግብራዊ ዘኾነ ሓበረታ ብዛዕባ ምምላስን ምውህሃድን 
(ድሕሪ ምምላስ) ይህበኩም/ክን፣ ከምኡ ውን ይታሓባበረኩም/ክን ኣብ ምስላጥ ናይ 
ምውጻእኩም/ክን ካብ ነዘርላንድ። ተወሳኺ ንሰራሕተኛ ናይ VluchtelingenWerk 
ወይ ጠበቓኹም/ኽን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክታሓባበረኩም/ክን ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ 
ኢኹም/ኢኽን።



ብዙሕ ዝቐረበ ሕቶታት

እኣብ እዋን ናይ ዱብሊን ጉዕዞ ኣብይ እየ ዝቕመጥ?
ድሕሪ ምቅጻል ጉዕዞ ምምልካት ኣብ ናይ ዑቕባተኛታት ሞዕቖቢ ቦታ (ማዓስከር) 
ክትቅመጡ/ጣ ኢኹም/ኽን። እንተዳኣ ከምባሓድሽ IND ወሲኑ ጉዳይ ትሕዝቶ 
ሕቶኹም/ኽን ባዕሉ ክሪኦ፣ ናብ Procesopvanglocatie/POL (ማለት ናይ ጉዕዞ) 
ሞዕቖቢ ቦታ ከብጽሕኹም/ኽን እዮም፣ ድሕሪኡ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት 
ክትክትሉ/ላ ኢኹም/ኽን። 

ኣሎኩም/ክን ድዩ ሕቶ ድሕሪ ምንባብብኩም/ክን ንዛ ሓቓፊ (ሓበረታ)?
ዘለኩም/ክን ሕቶ ንጠበቓኹም/ኽን ክትሓትዎ/ኦ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን፣ ወይ 
ሰራሕተኛ ናይ COA፣ ወይ IND ወይ VluchtelingenWerk።

ኣለኩም/ክን ድዩ ክሲ/ጥርዓን?
እዘን ኩለን ወድባት/ትካላት ኣብ ጉዕዞ ዑቕባ እትዋት ዝኾና፣ ብተኻእለ መጠን ስረሐን 
ተገዲሰን ብ ጥንቃቐን ወሕልነናን ክሰርሐኦ ይፍትና። እንተደኣ ብወገንኩም/ክን ሓንቲ 
ካብዘን ውድባት/ትካላት ብሕማቕ ኣታሕዛ (ብደል) ገጢሞምኹም/ኽን፣ ክስኹም/ኽን 
ከተቅርቡ/ባ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። ጠበቓኹም/ኽን ወይ VluchtelingenWerk 
ክታሓባበርኹም/ኽን ይኽእሉ እዩም።

እዚኣ ሕታም ናይ ሓባር ስንዳአ (ኣብታሕቲ ተጠቐሳ) ይኸውን

ማእከላይ ኣካል ናይ ጽግዕተኛታት ሞዕቖቢ/Centraal Orgaan opvang asielzoekers | www.coa.nl

ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን/Dienst Terugkeer en Vertrek |  

www.dienstterugkeerenvertrek.nl

ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለት/Immigratie- en Naturalisatiedienst | www.IND.nl

ሽማግለ ናይ ሕጊደገፍ/Raad voor Rechtsbijstand | www.rvr.org

ስራሕ ጽግዕተኛታት ነዘርላንድ/VluchtelingenWerk Nederland | www.vluchtelingenwerk.nl

ብታእዛዝ ናይ፥

ሚኒስተሪ ናይ (ሓለዋ) ጸጥታን ፍትሕን, መምርሕ (ናይ) ምፍላስ ሰርዓት/ 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Migratiebeleid | www.rijksoverheid.nl

ብመሰረት ትሕዝቶ ናይ ዚኣ ሕታም (ሓቓፊ) መሰል ምጥላብ ክትገብሩ/ራ ኣይካኣለን እዩ። 

ፍልሊ ኣራዳደኣ እንድሕር ኣጋጢሙ፣ እቲ (ሕታም) ብነዘርላንድ ትሕዝቶ እዩ ወሳኒ።

Welk land is verantwoordelijk voor uw asielaanvraag? | augustus 2015 | Tigrinya 4


