
ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) ተዋሂባትኩም/ክን?ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) ተዋሂባትኩም/ክን?
ንስኹም/ኽን ኣብ ነዘርላንድ ዑቕባ ክትሓቱ/ታ ደሊኹም/ኽን። ዑቅባ ማለት፥ ኣብ ካልእ ሃገር 
ድሕነት መድላይ ይኸወን፣ መኽኒያቱ ኣብሃገሮም/ክን ዝካላኸለልኩም/ክን ስለ ዘይብልኩም/ክን። 
 
እንተዳኣ ዑቅባ ሓቲትኩም/ንን፣ ብሕጋዊ መሰረት ንነዘርላንድ መንግስቲ መንበሪ ፍቓድ 
ሓቲትኩም/ክን ኣለኹም/ኽን ማለት እዩ። እዚ (መንበሪ) ፍቓድ ናይ ገድን ከድሊየኩም/ክን እዩ 
መእንታን ኣብ ነዘርላንድ ክትቅመጡ/ጣ። ድሕሊ ዑቕባ መሕታትኩም/ክን፣ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ 
ምሕታት ይጀመር፣ ማለት ነዘርላንድ መንገስቲ ዝገብሮ ሕጋዊ መጽናዕቲ ምጅማር ይኽውን 
ንምውሳን መንበሪ ፈቃድ ከህበኩም/ክን ወይ ከኸልኣኩም/ክን።

አንታይ ከምዘጋጥም ኣብ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ኣብዚ ሓቓፊ (ሓበረታ) ከትንብቡ/ባ ኢኹም/
ኽን። ከምኡ ወን ኣብዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) እንታይ ክትገብሩ/ራ ከምዘለኩም/ክን (ማለት ጉቡእኩም/
ክን) ወ እንታይ ክትጽበዩ/ያ ከምትኸእሉ/ላ (ማለት መሰልኩም/ክን) ካብ መንገስቲ ናይ ነዘርላንድ 
ከተንብቡ/ባ ከምትኽእሉ/ላ ይገልጽ።
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ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽንናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን
ሓበረታ በዛዕባ ናይ ሓፈሻዊ ኣጋባብ ዑቕባ ኣታሓትታ
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ማዓስ ኢዩ መንበሪ ፍቓድ ዝዋሃብኩም/ክን?ማዓስ ኢዩ መንበሪ ፍቓድ ዝዋሃብኩም/ክን?

ኣብ ትሕቲ እንታይ ኩነታት መንበሪ ፍቓድ ዑቕባ ከዋሃበኩም/ክን ከምዝካኣል ኣብ 
ናይ ነዘርላንድ ናይ ውጻእተኛታት ሕጊ ተወሰኑ ይርከብ። መንበሪፍቓድ ንኽዋሃበኩም/
ክን ሓንቲ ካብዘን ዘስዕባ ምኽኒያታት ከተማኣልኡ/ኣ ይግባእ፥

• ዘፍርሕ መኽንያት ይህልወኩም/ክን ኣብ ሃገርኩም/ክን ንኽካታተልኹም/ኽን 
ብሰንኪ ዓልየትኩም/ክን፣ ሃይማኖትኩም/ክን፣ ዘግንነትኩም/ክን፣ ፖለቲካዊ  
እምነትኩም/ክን፣ ወይ በሰንኪ ሕብረተሰብኣዊነትኩ/ክን። 

• በቑዕ ምኽንያት የህልወኩም/ክን ኣብ ሃገርኩም/ከን ካብ መቅተልቲ፣ ወይ 
መግረፍቲ፣ ወይ ጭኮና ዘፍራሓኩም/ክን።

• በቑዕን ዘፍርሕን መኽኒያት የህልወኩም/ክን ዝኾነ ዓይነት ግፍዒ ኣብ  
ለዕሌኹም/ኽን ንኽፍጸም በሰንኪ ወግእ ኣብ ሃገርኩም/ክን።

• ባዓልቲ ቤትኩም/ክን፣ ወይ ዓርኪ፣ ወይ ወላዲ፣ ወይ ወላዲት፣ ወይ ትሕቲ ዕድመ 
ዝኾነ ወላድ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሓጺር እዋን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፈቓድ ዘተዋህበ 
ይኸወን።

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ካኣ ወሳኒ ኣካል ይኸወን  
ንኽፈርደኩም/ክን መበንበሪ ፍቓድ ንኽህብኩም/ክን እንተደኣ ሓደ ካብዘን (ተጠቀሳ) 
ኩነታት ኣማሊእኩም/ክን ተኽይንኩም/ክን።

እንተዳኣ ዑቕባ ሓቲትኩም/ክን ኣብ ዶብ ናይ ነዘርላንድ (ማለት ኣብ መዕለቢ 
ነፈርቲ ወይ መርሳ)፣ ክትክልከሉ/ላ ትኸእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ንነዘርላንድ ከይ 
ከይተኣትዉ/ዋ፥ ማለት ኣይፍቀደኩምን/ክንን እዩ ነዘርላንድ በዕሊ ክትኣትዉ/ዋ። 
እምባኣር ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ጉዳይኩz/ክን ሰርዓት ናይ ዑቕባኹም/ኽን 
ፍልይ ዝበለ ይኸወን ካብዚ ሓበረታ ናይ ዛ ሓቃፊ (ሕታም)። ብዛዕባ ናይዚ 
ኣጋባብ ዑቕባ ምሕታት ኣብ ዶብ ፍሊይ ዘበለ ሓቃፊ (ሕታም) ኣሎ።
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ኣየናይ ውድባት/ማሕበራት እየን ዘጋጠመኩም/ክን?ኣየናይ ውድባት/ማሕበራት እየን ዘጋጠመኩም/ክን?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA (ማእከላይ ኣካል ናይ 
ዑቕባተኛታት ሞዕቖቢ) ሓላፍነት ናይ COA ሙዕቓብን ምዘማምን ናይ ዑቕባተኛታት 
ኣብ ነዘርላንድ ይኸወን። ምክንኻን ናይ COA ኣብ መጽለሊ/ገዛ፣ ምግብና፣ ውሕስነት 
ጥዕና ክንክን ይኸወን። ከምኡ ደማ መስ ዶክተር ርኽክብ ምስዘድሊ ብ COA 
ጌርኩም/ክን ክትራኸቡ/ባ ተኽእሉ/ላ ኢኹም/ኸን። COA ድማ ናጻ ዝኾነ ማሕበር 
ይኸውን፣ ኣብ ጉዳይ ናይ ዑቕባ ሑቶኹም/ኽን ዝውስን ኣካል ኣይኮነን።
 www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers, ናይ ሓተትቲ ዑቕባ ክንክን ጥዕና (GZA) 
ምስ ሓመምኩም ወይ ድማ ንጥዕናኹም ዝምልከቱ ሕቶታት ምስ ዝህልውኹም 
እትኸድዎ ትካል እዩ። ኣብ ነፍስ-ወከፍ ናይ COA ምዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ጥቓ 
ናይ ነፍስ-ወከፍ ናይ COA ምዕቆቢ ቦታ ናይ GZA ናይ ጥዕና ማእከል ኣሎ። GZA 
ምስ ተሓጋገዝቲ ናይ ሓኪም፣ ነርሳት ተደጋገፍትን ውልቃዊ ሓኪምኩምን ንእትገብር
ዎም ቆጸራታት የካይዶም።  www.gzasielzoekers.nl

VluchtelingenWerk Nederland (ስራሕ ዑቕባተኛታት ነዘርላንድ) ናጻ ዝኾነ 
ንመሰላት ደቂ ሰባት ከምኡ ውን ጠቅሞም 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 ይኸወን ንዘጋጥም ጸገማት መስ ካሎኦት 
ወድባት። እዚ ወድብ ድማ ኣብዚ (ተጠቀሰ ጉዳያት) ጹኑዕ ዝኾነ ምትሕብባር የህልዎ 
መስ ጠበቓኹም/ኽን። VluchtelingenWerk Nederland ድማ ኣብ ጉዳይ 
ጉዕዞኹም/ኽን ክውስን ኣይክልን እዩ።
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

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

Immigratie- en Naturalisatiedienst IND (ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለትን) 
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን ሓለዋ ጸጥታን ይኸወን። ናይ IND ሰራሓ
ተኛታት ዝርርብ ይገብሩ ምሳኹም/ኽን ብዛዕባ ማንነትኩም/ክን፣ ብዛዕባ ዝርዝር ኣጋይ
ሻኹም/ኽን፣ ከምኡ ውን በዛዕባ ምኽኒያት ኣዋጻኣኹም/ኽን ካብ ሃገርኩም/ክን። 
ድሕሪኡ እዞም ሰራሕተኛታት ኣብ ውሳነ ይኣትዎ ወይ (ንግዜኡ) ምንባር ኣብ  
ነዘርላንድ የፈቀደልኩም/ክን ወይ ድማ ይግድደኩም/ክን ንዓደኹም/ኽን ክትምለሱ/ልሳ። 
 www.ind.nl

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

Dienst Terugkeer en Vertrek/DT&V (ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን) ክፋል 
ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን ሓለዋ ጸጥታን ይኸወን። እንተዳኣ ናይ ዕቕባ
ሕቶኹም/ኽን ብ IND ተነጺጉ፣ ሰራሕተኛ ናይ DT&V የታሕባበረኩም/ክን ኣብ
ምውዳብ/ምድላው ምእንቲ ናብ ቀንዲ ዓደኹም/ኽን (ሃገርኩም/ክን) ነምምላስ።
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie (ናይ ዓለምለኻዊ ውድብ 
ንተጛዓዝቲ) ናጻ ዝኾነ ውድብ ኾይኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንተጛዓዝቲ የታሓባበር። 
ይካኣሎ እዩ IOM ክታሓባበረኩም/ክን እንተዳኣ በነብሲ ዓቕምኹም/ኽን ነዘርላንድ 
ገዲፍኩም/ክን ከትወጹ/ጻ ኮይንኩም/ክን። ግብራዊ ዘኾነ ሓበረታ በዛዕባ ምምላስን 
ምውህሃድን (ድሕሪ ምምላስ) ይህበኩም/ክን፣ ከምኡ ውን ይታሓባበረኩም/ክን ኣብ 
ምስላጥ ናይ ምልቃቕኩም/ክን ካብ ነዘርላንድ። ተወሳኺ ን ሰራሕተኛ ናይ 
VluchtelingenWerk ወይ ጠበቓኹም/ኽን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክታሓባበረኩም/ክን 
ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኢኽን።  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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አንታይ ትጽቢት ኣሎ ኣባኹም/ኽን?አንታይ ትጽቢት ኣሎ ኣባኹም/ኽን?

ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣብ ግዜ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ (ምሕታት) እቲ ትህብዎ/ኦ መግለጺ 
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን መሰረት ዘለዎ መኽኒያት ንክኸወን። ከምኡ ውን ኣብ 
ልዕለኹም/ኽን ዝሎ ትጽቢት ምሳኹም/ኽን ዞሎ ወይ ክመጸኩም/ክን ዝኽእል 
መረጋገጺ ሰነዳት (ነቲ ዘሃብክሞ/ነኦ ቃል ደገፍ ዘኸውን ከም ደብዳበታት) ን IND 
ከተርክብዎ/ቦኡ።

ፍልይ ዝበለ ተገዳስነት ዘድሊዮ ድዩ (ናይ ወልቅኹም/ኽን) ኩነታትኩም/ክን?  
ከተመልክቱ/ክታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ። ድሕሪኡ IND ዘድሊ 
ስጉምቲታት ክትወስድ ትኽእል፣ ንኣበነት ኣብ ዝግበር ዝርርብ (ኢንተርቪዩ) ወይ ኣብ 
ሞዕቖቢ ገዛ ናይ COA። IND ድማ ዝካኣሎ ጻዕሪ የካይድ  
ናዓኹም/ኽን ክታሓባበኩም/ክን።
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ማዓልቲ ብ ማዓልቲ ኣጋባብ/ጉዕዛ ናይ ዑቕባ ምሕታትማዓልቲ ብ ማዓልቲ ኣጋባብ/ጉዕዛ ናይ ዑቕባ ምሕታት

ኣብ ማዓልቲ ቆጸራኹም/ኽን ትኸዱ/ዳ ናብ ቤትጽሕፈት ናይ IND። ሓፈሻዊ መስርሕ 
ዑቕባ ብዚ ይጅመር። ኣብ እዋን ምቅርራብ (ቅድሚ ምጅማር ጉዕዞ ዑቕባ ምሕታት) 
ትቕመጥሉ/ጣሉ ዝነበርኩም/ክን ሞዕቖቢ ቦታ ምናልባት ንሱ ይኸውን ቀጻሊ 
ትነብሩሉ/ራሉ ኣብ እዋን ምጅማር ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት። ስሕት ኢሉ ዘጋጥም 
እዩ ነስኹም/ኽን ኣብ ድሕሪ ምቅርራብ ወይ ዕርፍቲ እዋን ንክትቕየሩ/ራ ናብ ካለእ 
ሞዕቖቢ ቦታ ቀረባ ዝኾነ ን ናይ IND ቤትጽሕፈት። ንዘለኩም/ክን ዝርርብ መስ IND 
ብደይ ዕንቅፋት ንኽካየድ ናብ IND (ዝሎዎ ቦታ) ከብጽሑኹም/ኽን ኢዮም። ግን፣ 
እንተዳኣ ርሕቀቱ ቀረባ ኾይኑ ባዕልኹም ብእግርኹም/ኽን ትኸዱ/ዳ።

ኣብ ዝስዕብ ቀጺልኩም/ክን ከመይ ከምዝካየድ ጉዕዞ በቢማዓልቱ ከተንብቡ/ባ 
ኢኹም/ኽን።

ማዓልት 1: ቀዳምይቲ ዝርርብ (ማለት ኢንተርቪዩ)ማዓልት 1: ቀዳምይቲ ዝርርብ (ማለት ኢንተርቪዩ)
ኣብ ሓፈሻዊ መስርሕ ዑቕባ፡ እታ ምስ ኢ ኤን ዴ ትገብርዋ ናይ ፈለማ ዝርርብ 
ቀዳመይቲ ዝርርብ (ኢንተርቪዩ) ትባሃል። ኣብ’ዛ ዝርርብ፡ እቲ ዑቕባ ክትቱ ከለኹም 
ዝሃብክሞ ሓበሬታ ይቆጻጸር። ብወሳኺ፡ ዘይነጸሩ ነገራት እንተለዉ ፡ኢ ኤን ዴ 
ሕትኣት ይሓትት።  ኣብ’ዛ ትካየድ ዝርርብ፡ በዛዕባ ምኽኒያት ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ክን 
ኣይትሕተቱን/ታን ኢኹም/ኽን። ኣብታ ድሕሪኣ ዘላ ዝርርብ ምስ ሰራሕተኛ ናይ IND 
ግን እዚ ሕቶ (ምኽኒያት ናይ ኢድ መሃብ) ክቀርብ እዩ (ርአዩ/ያ ኣብ ዕኣልቲ 3)።

እንተደኣ ደሊኹም/ኽን ን VluchtelingenWerk ክትሓትዎም/ኦም ትኽእሉ/ካ 
ኢኹም/ኽን ኣብዛ ቀዳመይቲ ዝርርብ ከሳኒዩኹም/ኽን። ነዚ፡  ብመንገዲ ጠበቓኹም’
ውን  ክትገብርዎ  ትኽእሉ።

ኣብ ዝግበር ዝርርብ ምስ IND ቶርጛሚ ክህሉ እዩ። ሰራሕተኛ ናይ IND ብቋንቋ 
ነዘር ላንድ ኢዩ ሕቱኡ ዝቅርበልኩም/ክን። ቶርጛሚ ድማ ብትርድእዎ/ኦ ቋንቋ ይትር
ጉመል ኩም/ክን። ቶርጛማይ ከኣ መልስኹም/ኽን ናብ ናይ ንዘርላንድ ይግምጥሎ። 
ተርጛማይ ናጻ እዩ ኣብ ጉዳይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ጽልዋ ኣይገብርን እዩ። እንተዳኣ 
(ናይ ቋንቋ) ደይምርድዳእ ኣጋጢሙ ኣብ ሞንጎኹምን/ኽንን ቶርጛሚን ብቐጥታ 
ሓብሩ። ምእንታን IND ቅያር/ክልእ ቶርጛማይ ከምጽኣልኩም/ክን። ኣገዳሲ እዩ 
ብሰንኪ ደይ ምርዳእ እንታይ ትሕተቱ/ታ ከምዘለኹሙ/ኽን ገጋ ምርድዳእክርከብ።

አንተዳኣ መስ ባዓልቲ ቤትኩም/ክን፣ ዓርክኹም/ኽን ዑቕብ ሓቲትኩምክን፣ ነብሲ 
ወከፍ ነናቱ ዝርርብ ይገብር ምስ ሰራሕተኛ ናይ IND። ቖሉዑት ካብ 15 ዓመት ን 
ላዕሊ እንተሌሙኽም/ኽን፣ ንሶም ውን ነናቶም ዝርርብ ክህልዎም እዩ። ካብ ኢ ኤን 
ዴ ወይ ድማ ብመንገዲ ጠበቓ፡ ጸብጻብ ናይ ቀዳመይቲ ዝርርብ ክዋሃበኩም/ክን እዩ።

ምኣዓልቲ 2፥ ምድላው ን ካላኣይ ዝርርብ (ኢንተርቪዩ)ምኣዓልቲ 2፥ ምድላው ን ካላኣይ ዝርርብ (ኢንተርቪዩ)
ጠበቃኹም/ኽን ትሕዝቶ ጸብጻብ ናይ ቀዳማይ ዝርርብ ምሳኹም/ኽን ኮይኑ ይሪኦ/
የንብቦ። ን ዝርርብ መስ ጠበቃኹም/ኽን ክካይድ ሓደ ክፍሊ ኣብቲ ህንጻ ናይ IND 
ኣሎዎ። ኣብ ዘግበር ዝርርብኩም/ክን መስ ጠበቓ ቶርጛሚ ክህሉው ኢዩ ንቲ ኣብ 
ሞንጎኸምን/ኽንን ጠበቓን ድዝረብ ንኽቱርግም። ምናልባት ኣብ ጸብጻብ ጉድለት ወይ 
ገጋ ተጸሓፈ ነገር እንተሎ ጠበቃኹም/ኽን ብደዳበ መልከዕ ን IND ክሕብር ኢዩ። 
ጠበቃኹም/ኽን ክኣ ከዳልወኩም/ክን እዩ ን ካላኣይ ዝርርብ።

ምዓልቲ 3፥ ካላኣይ ዝርርብ (ኢንተርቪዪ)ምዓልቲ 3፥ ካላኣይ ዝርርብ (ኢንተርቪዪ)
እታ ኣብ ካልኤቲ መዓልቲ ናይ ሓፈሻዊ መስርሕ ዑቕባ ትካየድ ዝርርብ፡ ካልኤቲ 
ዝርርብ (ኢንተርቪው) ተባሂላ ትፍለጥ። ። ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ መኽኒያት ዑቕባ 
ምሕታትኩም/ክን ን ሰራሕተኛ ናይ IND ክትሕብሩ/ራ ኢኹም/ኽን። ኣብዛ ዝርርብ 
ውን እቲ ሰራሕተኛ ናይ IND ሕቶታት ከቅርበልኩም/ክን ኢዩ።

እዚኣ ዝርርብ ውን ኣብ ናይ IND ቤትጽሕፈት እዩ ክካየድ። ሞዕቖቢ ከምዘድልየኩም/
ክን ክበርህ፣ ሙሉእ ነገራት ጉዳይኩም/ክን ክትነግሩ/ራ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ተቅርብዎ/
በኦ ዘጋጠመኩም/ክን ጸገማትን፣ መኽንያት ዑቅባ/ድሕነት ዘይምርካብኩም/ክን ኣብ 
ሃገርኩም/ክን ሓቅን፣ ሙሉእ ዝይጉዱልን፣ ንጹርን ክኸወን ኣሎዎ። ምናልባት ኣብ 
ሂወትኩም/ክን ዘጛነፈ ነገር እንተሎ እሞ ኻኣ ረሲዕኩም/ክነኦ ከይ ሓበርኩም/ክን፣ 
እምባኣር ን ሰራሕተኛ ናይ IND ሓብሩ/ራ ኢኹም/ኽን። ሰራሕተ ናይ IND ኡኹል 
ኣፍልጦ ኣሎዎ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ሃገርኩም/ክን። ኣዝዩ ዘገድስ እዩ ብዛዕባ 
ናይ ወልቅኹም/ኽን ኩነታት ወይ ጸገማት ክትነግሩ/ራ። ማለት፥ ንምንታይ እዩ 
ድሕነት/ዑቕባ ዘድሊየኩም/ክን። ብተኻእለ መጠን ኣድላዪ ዝኾነ ኣድቂቅኩም/ክን 
ክትነግሩ/ራ ፈትኑ/ና። እንተዳኣ ኣካላዊ ስምበራት ወይ ናይ ኣእምሮ ጸገማት ኣለኩም/
ክን ኮይኑ እሞ መስ ናይ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዕቕባ ምሕታት ዝራኸብ ኮይኑ ኣገዳሲ 
እዩ ን ናይ IND ሰራሕተኛ ከትሕብሩ/ራ። ምኽኒያቱ IND ኣድላዪ እንድሕር ረኺብዎ 
ንናይ ዑቕባ ሕቶኹም ጉዕዞ፣ ንዓኹም/ኽን ኣብ ቤት ፍርዳዊ ሕክምና ምመርመሪ 
ከቅርቡኹም/ኽን ክውስን ይኽእል እዩ። ብናትኩም/ክን ተበግሶ ውን ከምዚ ዓይነት 
መርመራ በገንዘብኩም/ክን ክትገብሩ/ብራ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። ኣብዚ ዝርርብ 
ውን ቶርጛማይ ክህልው እዩ። እንተደሊኹም/ኽን ንመሰነይታ VluchtelingenWerk 
ክትሓትዎም/ኦ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብዛ ካላኣይቲ ዝርርብ መሳኹም/ኽን ክኸዱ። 
ጸብጻብ ናይ እዚ ካላኣይ ዝርርብ (ብጠበቃኩም/ጠበቃኽን) ክዋሃበኩም/ክን እዩ።ነዚ፡  
ብመንገዲ ጠበቓኹም’ውን  ክትገብርዎ  ትኽእሉ።

ማዓልቲ 4፥ ዝርርብ በዛዕባ ካላኣይ ዝርርብ (ኢንተርቪዪ)ማዓልቲ 4፥ ዝርርብ በዛዕባ ካላኣይ ዝርርብ (ኢንተርቪዪ)
ጠቅበቃኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ክማያየጥ እዩ ብዛዕባ ጸብጻብ ናይ ካላኣይ ዝርርብ። 
ኣብዛ ዝርርብ (ዚኣ መስ ጠበቓ) ውን ቶርጛማይ ክህሉው እዩ ነቲ ንስኹም/ኽን 
ተብልዎ/ሎኦ ወይ ጠበቓ ድዛረቦ ክትርጉም። እንተደኣ ኣብቲ ጸብጻብ ገለ  
(ዘሓበርክሞ) ነገር ጎዲሉ ወይ ገጋ ጹሑፍ ተረኺቡ፣ ጠበቓኹም/ኽን  
ብደብዳበ ገሩ ኣብ IND ከመልከት እዩ።
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ማዓልቲ 5፥ ምዱብ ወሳነማዓልቲ 5፥ ምዱብ ወሳነ
IND ግምት ክህልዎ እይ አንተደኣ ንስኹም/ኽን ኩነታት ኣምሊእኩም/ክን ንናይ 
(ዑቕባ) መንበሪፍቓድ ክዋሃበኩም/ክን። ውጺኢት (ናይ IND) ዝገመቶ፣ ወሳኒ 
ይኸውን ከመይ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ከም ዝቅጽል። ሰለስተ ነገራት 
ከጋጠማ የኽእላ፥
1. ንስኹም/ኽን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቃድ ኩነታት ዘማላእኩም/ክን ኢኹም/ኽን። 

ክብ IND (ብ ጠበቓ) ደብዳበ (ውሳነ) ክትመጸኩም/ክን ኢያ፣ ኣባኣ ድማ ተሕበሩ
/ራ ኢኹም/ኽን ማላት እዩ ጉዳይኩም/ክን (ዑቕባ መሕታት) ተቐባልነት ከም 
ዝረኸበ።

2. IND ዚያዳ ግዝየ ይድሊዮ ንመጽናዕቲ/መርመራ ከካይድ፣ እሞ በዚ መኽኒያት 
ጉዳይ ናይ ኢድ ዑቕባ ሕቶኹም ኣብ ወሽጢ 8 ማዓልቲ ክዉስኖ ዘይካእል 
ይኸውን። IND ጉዕዙ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ኣብ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ክምደቦ አዩ። 
ውሳነ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ዳሕራይ ዘስዕብ ይኸወን። ብዛዕባ እዚ ነዊሕ 
ጉዕዞ ናይ ኢድ መሃብ ካልእ ሓቓፊ (ጽሑፍ ሓበረታ) ክትዋሃቡ/ሃባ ኢኹም/ኢኽን።

3. IND ናዓኹም/ኽን ኩነታት ሞውሃቢ መንበሪ ፍቓድ ከምደይ ዘማላእኩም/ክን 
ይመዝኖ። ደብዳበ (ብጠበቕኹም/ኽን) ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኽን፣ ትሕዝቶ ናይ ዚ 
ደብዳበ ካኣ IND መደብ ከምዝገበረ ናትኩም/ክን ዑቕባ ሕቶ ክነጽጉ ዝሕብር 
ትሕዝቶ ይኸውን።እዚ ደብዳቤ’ዚ መደብ ተባሂሉ ይጽዋዕ።  ከምኡ ውን ናይ እዚ 
መንጸግቲ ምኽኒያት መደብን ድሕሪኡ ዝስዕብ ጠንኪን ዝሕብር ደብደባ ይኸውን። 
ጠበቓኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ኮይኑ ብዛዕባ እዛ ደብዳበ ዝርርብ ክገብር) እዩ።

መዓልቲ 6፥ (ተቃውሞ ዘሓዘለ) ሪኢቶመዓልቲ 6፥ (ተቃውሞ ዘሓዘለ) ሪኢቶ
እንተደኣ IND መደብ ኣለዎ ኾይኑ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ክነጽጎ፣  
መስ ጠበቕዝኹም/ኽን ኮይንኩም/ክን ብዛዕባ እዚ መደብ ዝርርብ ከተካይዱ/ዳ 
ኢኹም/ኽን። ኣቀዲሙ ጠበቓኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ቆጸራ ገሩልኩም/ክን ኣሎ። 
ይካኣል ኢዩ ጠበቓኹም/ኽን ን IND ብጽሑፍ ገሩ ረኢቶ ክሰደሉ። ኣብዛ (ጽሕፍቲ) 
ደብዳብ ዚኣ ወግዓዊ ዝኾነ መልሲ ተህቡ/ባ ኣፍቲ መደብ ናይ IND፣ ከምኡ ውን 
ንምንታይ ከምተቃወሙ/ተቃወማ ክትሕብሩ/ራ ኢኩም/ኽን።

ማዓልቲ 7ን 8ን፥ ወሳነማዓልቲ 7ን 8ን፥ ወሳነ
IND ድሕሪ መንባብ ሪኢቶኹም/ኽን ተመዲቡ ዝነበረ ውሳነ ይመርመሮ ምእንታን 
ንዚ ወሳነ ከጽድቆ ወይ ክቅይሮ። ወጽኢት ናይ ዚ መርመራ/ምምዛን ወሳኒ እዩ 
ንድስዕብ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ምሕታት። መግለጺ ናይ እዚ መርመራ ውጽኢት 
ዘሓዘለት ደበዳበ (ብጠበቓኹም/ኽን) ክዋሃበኩም/ክን እዩ። ጠበቓኹም/ኽን  
ክሕብረኩም/ክን አዩ ኣስዒቡ እንታይ (ጠንቂ) ከምዘጛነፈኩም/ክን። ሰለስተ ተኽእሎ 
(ኩነታት) ከጋጥማ ይኽእላ፥

1. ድሕሪ መንባብ ሪኢቶኹም/ኽን IND ዝኾነ ኾይኑ ገምጋም የሕድር ንሱኹም/ኽን 
ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምዘማላእኩም/ክን። ደብዳበ (ብጠበቓኹም/
ኽን) ናይ IND (ወሳነ) ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኸን፣ ኣብ ውሽጣ ትቐባለነት ናይ 
ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ዘሓዘለት እያ። ንስኹም/ኽን (ንግዝየኡ) ኣብ ነዘርላንድ 
ክትነብሩ ይፈቐደኩም/ክን። ጠበቓኹም/ኽን ክገልጸልኩም/ክን እዩ እንታይ ጽልዋ 
(ናይዚ ተቐባልነት) ከም ዝገብረልኩም/ክን። 

2. IND ንኽምርምር ዚያዳ ጊዜ ከድሊዮ ኢዩ ከምኡ ወን ጉዳይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን 
ኣብ ወሽጢ ሾሞንተ ማዓልልቲ ንኽውሰን ዘይየካኣል ይኾውን። IND ጉዳይ ሕቶ 
ዑቕባኹም/ኽን ቀጻሊ ኣብ ዝተናወሐ ጉዕዞ መዲብዎ ኣሎ።

3. IND ንሱኹም/ኽን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ሕጂ ውን ኩነታት ከምዘይ ኣማላእ 
ኩም/ክን ርኢትኦ ኣይቅየረን። ደብዳበ ውሳነ መንጸግቲ ሕቶ ናይ ዑቕባኹም/ 
ዑቕባኽን ዝሓዘልት (ብጠበቓኹም/ኽን) ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም። ናይ ውሳኔ ጽሑፍ 
መኽንያት ናይዚ መንጸግቲ ንሱ ዝአኸትሎ ሳዕቤንን ዝሓቖፈት እያ። ብተውሳኺ፡ 
ንስኹም ኣንጻር እዚ ውሳኔ እንታይ ክትገብሩ ከምትኽእሉን ዘለዉ ናይ ምምላስ 
ተኻሎታትን ተጠቒሱ ይርከብ። መሳኹም/ኽን ኮይኑ ጠበቓኹም/ኽን ትሕዝቶ ናይ 
ውሳኔ ጽሑፍ ዝርርብ ክገብር እዩ።

ዘመልከትኩሞ/ክነኦ ዑቕባ ሕቶ ንምስሓብዘመልከትኩሞ/ክነኦ ዑቕባ ሕቶ ንምስሓብ

ኣብ ዝኾነ አዋን ዘመልከትክሞ/ነኦ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ነክትስሕብዎ/ቦኦ  
ይፍቀደኩም/ክን እዩ። ስነ ምኽሪ ግን ኣብከምዚ ዓይነት ኩነታት (ምስሓብ) ርክብ 
ምግባር መስ ጠበቓ ወይ IND ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኾውን። ውጽኢት ናይ ምስሓብ ዑቕባ 
ሕቶ ድማ ብድሕሪ መስሓብ ኣብ ነዘርላንድ ቀጻሊ ክትነብሩ ኣይፍቀድን ኢዩ፣ ብካልእ 
ምኽኒያት እንተ ንዓኹም/ኽን ተፈቂድኩም/ክን እዚካለእ ነገር እዩ። እንተዳኣ ግን ደይ 
ተፈቀደኩም/ክን ኮይኑ፣ ትርጉሙ መሰል ከምዘይ የብልኩም/የብልከን ኣብ ሞዕቖቢ ገዛ 
ዝሕብር እዩ። እንተደኣ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ስሒብክሞ ድማ ናይ መገሻ ማዕቀብ 
ይግበረልኩም እዩ። ብምኽንያት እዚ ማዕቀብ ድማ ናብ ዝበዝሓ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት  
ክትኣትዉን ኣብዘን ሃገራት ክትነብሩን ኣይፍቀደልኩምን እዩ። ብድሕሪ ሕቶኹም 
ምስሓብኩም ከም ብሓድሽ ዑቕባ ክትሓቱ እውን ትኽእሉ ኢኹም፣ ወላ እውን ናይ 
መገሻ ማዕቀብ ዝተገበረልኩም ኩኑ።

ድሕሪ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶድሕሪ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ

ድሕሪ እቲ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ኢድ ምሃብኩም/ክን ክትጉዕዙ/ዓዛ ኢኹም/ኢኽን ናብ 
ካልእ ቦታ ናይ COA። 

መንበሪ ፍቓድ ይወሃበኩም
እንተዳኣ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ተቐቢልዎ ይፍቀደኩም/ክን እዩ (ንግዜኡ) 
ኣብ ነዘርላንድ ክትቅመጡ/ጣ። መንበሪ ፍቓድ ክዋሃበኩም/ክን እዩ፣ ክትሰርሑ/ርሓ 
ይፍቀደክን፣ ከምኡ ውን ቤተሰብኩም/ክን ናብ ነዘርላንድ ከተምጽኡ/ጸኣ ትኸእሉ/ላ 
ኢኹም/ኽን። በተወሳኺ COA ክታሓባበረኩም/ክን አዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ገዛ መድላይ። 
ኣብ ዝተወሰነ ዝርርብ ምስ COA ዘድሊ ሓበርታ በዛዕባ (ትደልይዎ/የኦ  
ድሳማማዓኩም/ክን) ገዛ ይምዝገብ። በዚ መሰርት ድማ ናዓኹም/ኽን መስ ዝተወሰነ 
ምምሕዳር/መዛጋጃቤት ኣብ ነዘርላንድ የተኣሳስረኩም/ክን። ድሕሪኡ እዚ ምምሕዳር 
ዝሳማማዓኩም/ክን ገዛ ይደልየልኩም/ክን። እዛ ናይ ገዛ ዕድል ሓንሳብ እያ  
ተዋሃበኩም/ክን ው ትግደዱ/ዳ ኢኹም/ኽን ነዚ ዕድል ሕራይ ኢልኩም/ክን  
ክትቅበልዎ/ለኦ። ስጋብ ናትኩም/ክን ገዛ ትቅበሉ/ላ ኣብ ሞዕቖቢ (መዓስከር) ናይ 
COA ክትነብሩ/ራ ይፍቕደኩም/ክን። ድሕሪ ምቅባል ጉዳይ ሕቶ ዑቕባኹም/ኽን IND 
መሰልኩምን/ክንን ጉቡእኩምን/ክንን ክሕብረኹምም/ክን እዩ። ይካኣሎም እዮም 
ሰራሕተኛታት ናይ VluchtelingenWerk ኣብ ነዘርላንድ ምውህሃድኩም/ክን ኣብ 
ሕብረተሰብ ናይ ነዘርላንድ ክታሓባበርኹም/ኽን። ንሳቶም ክታሓባበርኹም/ኽን 
እዮም ዘድሊየኩም/ክን ማሕበራት/ውደባት ንምርካብ፣ ንኣበነት ገዛ ወይ ትምህርቲ 
ወይ ስራሕ ንምርካብ። 

መንበሪ ፍቓድ ኣይተዋህብኩምን
እንተደኣ IND ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ነጺግዎ፣ ይካኣል እዩ መስ ጠበቓኹም/ኽን ተረዳ
ዲእኩም/ክን ተቓውምነትኩም/ክን ኣብ ናይ ነዘርላንድ ፈራዳይ ከተምልክቱ/ታ። እዚ 
ማለት ካኣ ብዕላዊ ኣብ ፈራድይ ኣመልኪትኩም/ክን ኣሎኹም/ኽን፣ ነቲ ውሳነ ናይ 
IND ከምዘይ ትሳማመዕሉ/ዓሉ። መስርሕ ዑቕባኹም መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ ኔዘርላ
ንድ ኮንኩም ኢኹም ትጽበዩ።  እዚ ዘይክኣል እንተኾይኑ ድማ፡ መስርሕ ዑቕባኹም 
ኣብ ኔዘርላንድ ኮንኩም ክትከታተሉ ከፍቅደልኩም ንዳኛ ክትሓቱ ትኽእሉ። ኣብዚ 
ጉዳይ እዚ ኻኣ ጠብውቕኹም/ኽን ክታሓባበርኩም/ክን እዩ። ኣስዒቡ ፈራዳይ 
ክምርመር እዩ ኣጋባብ ኣዋሳስና ናይ IND ኣብ ልዕሊ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ብስርዓት 
ሕጊ ድዩ ተወሲኑ ወይ ኣይኮነን። 

እንተደኣ IND ዑቕባ ሕቶኹም/ሕቶኽን ነጺግዎ ናብ ካልእ ሞዕቆቢ ቦታ ክትሰደዱ/ዳ 
ኢኹም/ኽን። መብዛሕቱኡ ግዜ በመሰረቱ 28 ማዓልቲ ኣለኩም/ክን ጉዳይኩም/ክን 
ክትወዳድብዎ/ቦኦ ምእንታን ነዘርላንድ ክትለቅዎ/ኦ፣ እዘን ግዜ ዚአን እንተዳኣ 
ተወዲአን ናይ ሞዕቖቢ መሰል የብልኩምን/ክንን። ድሕሪኡ ኣብ መብዛሕቱ ኩነታት 
ወሳነ ናይ ፈራዳይ ኣይፍቀደኩምን/ክንን እዩ መልሲ/ውሳነ ኣብ ነዘርላንድ ክትጽበይዎ/ 
ይኦ። ስለዚ ኣይፍቀደክሙን/ክን እዩ ኣብ ናይ ሞዕቆቢ ቦታ ክትቅመጡ/ጣ።
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ምምላስ
ሓላፍነትኩም/ክን ይኸውን ንሃገርኩም/ንሃገርክን ንኽትምለሱ/ሳ። ኣብቲውሽጢ
ተዋሃበኩም/ክን ጊዜ አንተደኣ ባዕልኹም/ኽን ደይ ለቒቕኩም/ቕን ናሃገርኩም/ንክን
ብሓይሊ ክትምለሱ/ሳ ኢኹም/ኽን። Dienst Terugkeer en Vertrek (ኣጎልጉለት
ምምላሰን ምንቓልን - DT&V) ክታሓባበረኩም/ክን እዩ ን ንምስላጥ/ንምውዳብ ጉዕዞ
አንተደኣ በደልየትኩም/ክን ን ሃገርኩም/ክን ክትምለሱ/ሳ
ደሊኹም/ኽን ርክብ ክትገብሩ/ራ ተኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን መስ Internationale
Organisatie voor Migratie (ናይ ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንተጛዓዝቲ -IOM)።
IOM ግብራዊ ዝኾነ ሓበረታት ክህበኩም/ክን ይኽእል እዩ ከምኡ ውን ኣብ ምንቃል
ዕዞኹም/ኽን ክተሓባበረኩም/ክን ይኽእል እዩ። ኣብ (ዝኾነ) ሞዕቖቢ ቦታ
(ሙዓስከር) IOM ውሱን ግዜ ብደይ ቆጸራ ክትከድዎም/ኦም ይካኣል እዩ። ድሕሪ
ጉዕዞ ኢድ ማሃብ ሓገዝ ወይ ሓበረታ እንተድሊዩኩም/ኽን ናብ
VluchtelingenWerk ክትከዱ/ክትከዳ ተኽእሉ/ትኽእሉ ኢኹም/ኢኽን። 

ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታትምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታት

ውልቃዊ ሓበሬታታት ክንብል እንከለና ኩሎም ዓይነት ሓበሬታ ብዛዕባኹም ማለትና 
እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ዝሰርሓ ትካላትን ማሕበራትን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ኣለዋ። 
እዘን ትካላትን ማሕበራትን እዚኣተን ኣብ ግዜ መስርሕ ናይ ሕቶኹም፣ ኣብ ተመልክ
ትሉ እዋን ከምኡ ድማ ገለ ነገር ምስ ትጠልቡ ንውልቃዊ ሓበሬታታት ናትኩም 
ይምስርሓ። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ድማ ንውልቃዊ ሓበሬታታት ናትኩም ንዓኹም 
ወይ ድማ ንኻልኦት ትካላትን ውልቀሰባትን ይሓቱ። እዘን ትካላት ኣዚኣተን ንውልቃዊ 
ሓበሬታታትኩም ይጥቀማሎምን ይኽዝነኦምን፣ እንተደኣ ሕጊ ዘገድድ ኮይኑ ድማ ናብ 
ካልኦት ትካላት የመሓላልፈኦም። ኣብ ሕጊ ናይ ብሕታውነት ንናትኩም ውልቃዊ 
ሓበሬታታት ዝምስርሓ ትካላት ዝምልከት ዘለውወን ግዴታታት ሰፊሮም ኣለዉ። 
ንኣብነት እዘን ትካላት እዚኣተን ንውልቃዊ ሓበሬታትኩም ብጥንቃቐን ብውሑስ 
ዝኾነ ኣገባብን ክሕዘኦም ይግባእ። ኣብ ሕጊ ናይ ብሕታውነት ዘለውኹም መሰላት 
እውን ሰፊሮም ኣለዉ። ንኣብነት፥ 
• ኣብ ትካላት ዘለዉ ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ምርኣይ፡
•  ትካላት ንውልቃዊ ሓበሬታታትኩም እንታይ ከምዝገብርዎምን ንምንታይን 

ምፍላጥ፡
• ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ንመን ተዋሂቦም ከምዘለዉ ምፍላጥ።
ብዛዕባ ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ዝምልከት ዝያዳ ክትፈልጡ ደሊኹም 
ኣለኹም? እምበኣር ኣብ ናይ ትካላት ናይ ኢንተርነት መርበብ ረኣዩ።  

ብዙሕ ዝቐረበ ሕቶታትብዙሕ ዝቐረበ ሕቶታት

ሓፈሻዊ መስርሕ ዑቕባይ መዓስ እዩ ዝጅመር?  ሓፈሻዊ መስርሕ ዑቕባይ መዓስ እዩ ዝጅመር?  
ድሕሪ ምምልካትኩም/ክን ብውሕድ 6 መዓልቲ ኣሎኮም/ክን ንክትዳለዉ/ለዋ ኣብ 
ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ኢድ መሃብ። ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝይዳ ግዜ ክትጽበዩ/ያ 
ትኾኑ/ና። እብ ሞዕቖቢ (ሙዓስከር) ናይ COA ደብዳበ ክመጸኩም/ክመጸክን እዩ፣ በ 
ደብዳበ IND ክትዕድመኩም/ክትዕድመክን ኢያ ን ቀዳምይ ዝርርብ (ክትገብሩ/ራ)።

ክንዳይ ክጽበይ እየ ሰጋብ ወሳነ ዝመጸኒ ካብ ክንዳይ ክጽበይ እየ ሰጋብ ወሳነ ዝመጸኒ ካብ INDIND??
እቲ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት መብዛሕቶ ጊዜ ሾሞንተ መዓልቲ (ብደይ 
ቀዳምን ሰንበትን) ኣብ ይወስድ። ሓንሳብ ሓንብሰብ IND ክውስን ኣይክእልን ኣብ 
ውሽጢ ሸሞንተ መዓልቲ ምኽኒያቱ፣ ንኣብናት ኣብሞንጎ ጉዕዞ ናይ ኢድ መሃብ ስለ 
ዝሓመምኩም/ዘሓመምክን። ኣብዛ ሳዓት እዚኣ IND ሽዱሽተ መዓልቲ (ብደይ ቀዳምን 
ሰንበትን) ዚያዳ ክወስድ እዩ ንኽውስን ኣብ ጉዳይ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ኢድ መሃብ። 
ናይ IND ቤትጽሕፈታት መብዛሕቶ ጊዜ ዕጹው እዩ/ይኸውን፥ ቀዳምን ሰንበትን 
ዕርፍቲ ስለ ዝኾነ። ከምኡ ውን IND ክውስን ይኽእል እዩ ጉዕዦኹም/ኽን ኣብ ናይ 
ነዊሕ ጉዕዞ ኢድ ምሃብ ክ፣ድቦ። ኣብዛ ሳዓት እዚኣ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ኢድ ምሃብ 
ተነዊሑ ስዱሽተ ወርሒ ክወስድ ይኽእል ቅድሚ IND ኣብ ግይዳይኩም/ኩዳይክን 
ዝውስን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ካልእ ሓቓፊ (ጽሑፍ) ሓበረታ ኣስፊሑ ብዛዕባ ናይ ነዊሕ 
ጉዕዞ ናይ ኢድ መሃብ ዝገልጽ። 

እንተድኣ IND ኣብውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ክውስን ዘይክእል ኮይኑ፣ ነዚ ዝሕብር 
ደብዳበ ካብ IND ክመጸኩም/ክን እዩ። ድሕር ሕቶ ናይ ዑቕባ ምቕራብኩም/ክን 
ብሽዱሽተ ወርሒ IND ወሳነ ኣይሰደድልኩምን/ክን ው ንስኹም/ንስኽን ብዛዕባ እዚ 
ጉዳይ ዳሃይ ኣይመጻኩምን/ኣይመጻክን፣ እሞ እንታይ ይገበር? እምበኣር ንስኹም/ኽን 
ን IND ብደብዳበ ክትሓትዎ/ኡ ትኽእኩ/ላ ኢኹም/ኢኽን ኣብወሽጢ ክልተ ሶምን 
ንኽውስን ኣብ ጉዳይ ጉዕዞዝኹም/ኽን ናይ ኢድ ምሃብ። ጠበቓኹም/ኽን  
ክትሓባበረኩም/ክን ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ፈራዳይ ክውስን ይኽእል እዩ ብጠለብ/
ሕቶ ቓኹም/ኽን ፈራዳይ ን IND መቕጻዕቲ ገንዘብ ክኽፍሎ ንነብሲ ወከፍ ማዓልቲ 
IND ዑቕባ ሕቶ ዘይ መለሶ።

ኣነ ዛንታ ናይ ዑቕባ ሕቶይ ን ጛልኣንስተይቲ/ሰበይቲ ክነገር ይመርጽ፣ ይካኣል ድዩ?ኣነ ዛንታ ናይ ዑቕባ ሕቶይ ን ጛልኣንስተይቲ/ሰበይቲ ክነገር ይመርጽ፣ ይካኣል ድዩ?
ኣብ ማዓልታዊ ናብራ ኣብ ነዘርላንድ ርክብ መስ ደቂ ተባዕቲዮ ወይ ደቂኣንስቲዮ  
ክትነጽጉ/ጋ ኣይካኣለን እዩ። ኣሰቡኡትን ኣንስተን ኣብ ናይ ነዘርላንድ-ሕብረተሰብ 
ብማዕረ ዓይኒ እዮም ዝረአዩ። እዚ እዩ ውን ትጽቢትና ኣባኹም/ኣባኽን። ግን  
እንተደኣ ን ጛልኣኒስተይቲ ሰራሕተኛ ናይ IND መኽኒያ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን 
ክትነግሩ/ራ መርጽኩም/ክን፣ እሞ ኣፍታ ቀዳመይቲ ዝርርብ/ኢንተርቪዩ (= ዝርርብ 
መስ IND) ከተምልክቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። IND ድማ በተኻእለ መጠን 
ክፍትን እዩ ኣብ ናይ ተወሳኺ ምስማዕ (= ካላኣይ ዝርርብ/ኢንተርቪኡ)  
ጛልኣኒስተይቲ ቶርጛሚት ኣብ ካላኣይቲ ከቕርበልኩም/ክን። ወይስ ን ወዲተባዕታይ 
ዛንታኹም ተነገርኩም ይሕሸኩም/ክን? ሕጂ ውን ኣፍታ ቀዳማይቲ ትገብርዋ/ራኣ 
ዝርርብ መስ IND ክትሕብሩ/ራ። IND ድማ በተኻእለ መጠን ክፍትን እዩ ኣብ ናይ 
ተወሳኺ ምስማዕ (= ካላኣይ ዝርርብ/ኢንተርቪኡ) ወዲ ተባዕታይ ሰራሕተኛ ናይ 
INDን ቶርጛሚን ኣብ ከቕርበልኩም/ክቕርበልክን። 



እዚኣ ሕታም ናይ ሓባር ስንዳአ (ኣብታሕቲ ተጠቐሳ) ይኸውንእዚኣ ሕታም ናይ ሓባር ስንዳአ (ኣብታሕቲ ተጠቐሳ) ይኸውን

ማእከላይ ኣካል ናይ ጽግዕተኛታት ሞዕቖቢ (COA)

ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን (DT&V)

ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለት (IND) 

ሽማግለ ናይ ሕጊደገፍ (RVR)  

ስራሕ ጽግዕተኛታት ነዘርላንድ (VWN) 

ክፍሊ ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ፡ ምልላይን ንግዲ ሰባትን (AVIM) 

ሃገራዊ ወታሃደራዊ ፖሊስ (KMar) 

ኣህጉራዊ ውድብ ፍለስት (IOM)

ብታእዛዝ ናይ፥

ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን (ሓለዋ) ጸጥታን, መምርሕ (ናይ) ምፍላስ ሰርዓት 
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።
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እንታይ ክገብር ኣለኒ እንተደኣ ሓሚመ?እንታይ ክገብር ኣለኒ እንተደኣ ሓሚመ?
እንተደኣ ሓሚምኩም/ክን ወይ ጠኒስክን ኣብ (ግዜ) እዋን መርመራ ምእንቲ ጥዕናዊ 
ምኽሪ (ራኣዩ/ራኣያ ሓቓፊ፥ ቅድሚ ጉዕዞ ናይ ኢድ መሃብ ምጅማርኩም/ክን)ን ናይ 
ጥዕና ተኻናኸንቲ ሓብርዎም/ሓብርኦም። ብዝያዳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸወን  
ንኽትሕብሩ/ራ እንተዳኣ ዝላገብ ሕማም ኣለኩም/ክን ኮይኑ፣ ወይ ትጥርጥሩ/ራ 
ኮይንኩም/ክን ተላጋባይ ሕማም ከምዘለኩም/ክን፣ ማለት ከም፥ tbc/ትቢ፣ ሓኻኺን፣ 
ወይቦ። ኩሉ ን ጥዕና ተኻናኸኒ/ት ትዛረብዎ/ትዛረበኦ ብተኣማንነት ኣጋባብ ይዑቖብ።
ጥዕና ተኻናኻኒ/ት ድማ በዘይ ፍቓድኩም ብዛዕባ ጥዕናኹም ንኻልእ ኣይሕብርን እዩ። 
እንተደኣ ኣብ ሞንጎ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ኢድ መሃብ ሓሚምኩም/ሓሚምክን ሓብሩ/ራ 
ድኣ ን ሰራሕተኛታት ነይ IND፣ COA ወይ VluchtelingenWerk። ንሳቶም ድም 
ክታሓባበርኹም/ኽን እዮም ምስ ዘድሊይኩም/ክን ጥዕናዊ ክንክን ከራኽቡኹም/ኽን።
እንተድኣ ሓሚምኩም/ክን ኣብታ ማዓልቲ ናይ ዝርርብ ቆጸራኹም/ኽን መስ IND 
ወይ ጠበቓኹም/ኽን፣ ሕቶቱ/ሕተታ ን ሰራሕተኛ COA ን ጠበቃኹም/ጠበቓኽን ወይ 
ን IND ክነግሩልኩም/ክነግረልክን። 

ድሕሪ ነዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) ምንባብ ይህልውኩም/ክን ዶኾውን ሕቶ?ድሕሪ ነዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) ምንባብ ይህልውኩም/ክን ዶኾውን ሕቶ?
ዘልኩም/ክን ሕቶ ን ጠበቓኹም/ኽን፣ ወይ ንሰረኣሕተና ና COA፣ IND ው 
VluchtelingenWerk ክትሓት/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።

ኣለኩም/ክን ድዩ ክሲ/ጥርዓን?ኣለኩም/ክን ድዩ ክሲ/ጥርዓን?
እዘን ኩለን ወድባት/ትካላት ኣብ ናይ ዑቕባ ምሕታት ጉዕዞ እትዋት ዝኾና፣ ተገዳስነት
ኣሎወን ብጥንቃቐን ወሕልነናን ይሰርሑ። እንተደኣ ግን
ብወገንካ/ኪ ንሓንቲ ካብዘን ውድባት/ትካላት በዲሎምኻ/ኺ፣ ክሲ ከተቅርብ/ቢ
ተኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። ጠበቓኻ/ኺ ወይ ብ VluchtelingenWerk ክታሓባበርካ/ኪ
ይኽእሉ እዮ።


