
ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሕታም) ተዋሂባትካ/ኪ?ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሕታም) ተዋሂባትካ/ኪ?
ንስኻ/ኺ ኣብ ነዘርላንድ ዑቕባ ክትሓትት/ቲ ደሊኻ/ኺ። ዑቅባ ማለት ኣብ ካልእ ሃገር ድሕነት 
መድላይ ይኸወን፣ መኽኒያቱ ኣብሃገርካ/ኪ ዝካላኸለልካ/ኪ ስለ ዘይበልካ/ኪ።
 
እንተዳኣ ዑቕባ ሓቲትካ/ኪ በሕጋዊ መሰረት ንናይ ነዘርላንድ መንግስቲ መንበሪ ፍቓድ ሓቲትካ/ኪ 
ኣልለኻ/ኺ ማለት እዩ። እዚ (መንበሪ) ፍቓድ ናይ ገድን ከድሊየካ/ኪ እዩ መእንታን ኣብ ነዘርላንድ 
ከትቅምጥ/ጢ። ድሕሪ ዑቕባ መሕታትካ/ኪ ጉዕዞ ናይ ኢድ ምሃብ ይጀመር። (ማለት) ናይ 
ነዘርላንድ መንገስቲ ዘገብሮ ሕጋዊ መጽናዕቲ ምጅማር ይኸውን ንምወሳን ንመንበሪ ፈቃድ 
ክሀብካ/ኪ ወይ ከኸልኣካ/ኪ። 

አንታይ ከምዘጋጥም ኣብ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ኣብዛ ሕታም ከተንብብ/ቢ ትኽእል/ሊ 
ኢኻ/ኺ። ከምኡ ውን ኣብዛ ጽሕፍቲ ሓበረታ እንታይ ክትገበር/ሪ ከምዘለካ/ኪ (ማለት 
ጉቡእካ/ኪ) ው እንታይ ክትጽበይ/ዪ ከምትኸአል/ሊ (ማለት መሰልካ/ኪ) ካብ መንገስቲ  
ናይ ነዘርላንድ ከተንብብ/ቢ ከምተኽእል/ሊ ይግለጽ።

Jouw asielaanvraag. Informatie over de asielprocedure - AMV | april 2020 | Tigrinya 1

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ
ሓበረታ በዛዕባ ናይ ሓፈሻዊ ኣጋባብ ዑቕባ ኣታሓትታ
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መን እዩ ክዑቖብ ኣብ ነዘርላንድ ዝኽእል?መን እዩ ክዑቖብ ኣብ ነዘርላንድ ዝኽእል?

መንበሪ ፍቓድ ዑቕባመንበሪ ፍቓድ ዑቕባ
ኣብ ናይ ሕጊ ናይ ወጻእተኛታት ኣብ ነዘርላንድ ቅዩድ እዩ ምዓስ ኢኻ/ኺ ናይ ዑቕባ 
መንበሪ ፍቓድ ክትወስድ/ዲ ትኽእል/ሊ። መንበሪ ፍቓድ ንኽዋሃበካ/ኪ ሓደ ካብዘን 
ዝስዕባ ምኽኒያታት ክህልወካ/ኪ ይግባእ፥

• ብሰንኪ ዓልየትካ/ኪ፣ ሃይማኖትካ/ኪ፣ ዘግንነትካ/ኪ፣ ፖለቲካዊ እምነትካ/ኪ፡ ወይ 
በሰንኪ ሕብረተሰብኣዊኻ/ኺ ቅኑዕ ፍርሒ ይህልወካ/ኪ ኣብ ሃገርካ/ኪ። ወይ ደማ 
ኣባል ናይ ዝኾነ ማሕበራዊ ጉጅለ ስለዝኾንካ። 

• ካብ መቅተልቲ፣ ወይ መግረፍቲ፣ ወይ ጮኮና ቅኑዕ ፍርሒ ይህልወካ/ኪ ኣብ ሃገር
ካ/ኪ።

• በሰንኪ ውግእ ኣብ ሃገርካ/ኪ ዝኾነ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ለዕሌኻ/ኺ ንኽፍጸም 
ዘፍርሕ መኽኒያት ይህልወካ/ኪ።

• ወይ ዓርክኻ/ኺ፣ ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ውላድ ኣብ ዝሓለፈ 
ሓጺር እዋን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፈቓድ ዘተዋህበ ይኸወን።

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ካኣ ወሳኒ ኣካል ይኸውን  
ንኽፈርደካ/ኪ ንመበንበሪ ፍቓድ ክዋሃበካ/ኪ እንተደኣ ሓደ ካብዘን (ተጠቀሳ) ኩነታት 
ኣማሊእካ/ኪ ተኾይንካ/ኪ።
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NIDOS jeugdbescherming voor vluchtelingen  
(ኒዶስ፣ ምክልኻል ናይ መንኢሰያት ዖቕባተኛታት)
ኣብ ትሕቲ ዕድመ ኮይንካ/ኪ ብደይ ወለድኻ/ኺ ወይ ንዓኻ ዝኣልዩ ሰባት ናብ ነዘርላ
ንድ መጺኻ/ኻ፣ ናይ ግድን እዩ ብመሰረት ናይ ነዘርላንድ ሕጊ ነዓኻ/ኺ ቀጻሊ (ሕጋዊ) 
ሓደራ ተኻናኻናይ ክግብረልካ/ኪ። ኣብ ኔዘርላንድ፡ ማሕበር ኒዶስ (NIDOS) ዝነጥፍ 
ውድብ እዩ። ማሕበር ኒዶስ፡ (ንገለ ክፋል) ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ትሕቲ-ዕድመ ስደተኛ
ታት ናይ መጽለሊ ቦታ የዳሉ። እዩ። እዚ ትካል ድማ ብወግዒ ሞግዝትነት ናትካ/ኪ 
ክሓትት ይግባእ። ድሕሪኡ ኒዶስ ሓደ/ሓንቲ ካብቶም ሰራሕተኛታት ናታ ክምድበልካ
/ኪ እዩ እቲ ሕጋዊ ሓላፍነት ናትካ/ኪ ንኽወስድ/ትወስድ። እዚ(ኣ) ሰራሓተኛ 
ንዓኻ/ኺ ክትመሓካ/ኪ (ማለት ክትታሓባበረካ/ኪ) እዩ/ያ ኣብ ነዘርላንድ። እዚ/ዛ 
ሞጉዚ/ት ት/ዝገብረልካ/ኪ ሓገዝ ተፋላለየ ዓይነት እዩ፣ ንኣብነት ኣገዳሰ ውሳነታት 
ምውሳን፣ ተገዲሱ/ሳ ንዓኻ/ኺ ዝኸውን መቀመጢ ቦታ (ገዛ) ይቕናዓልካ/ኪ ወይ 
ትምህርቲ የሳልጠልካ/ኪ። ከምኡ ውን እዚ/ኣ ሞግዚ ክታሓባብረካ/ኪ እዩ/ያ ኣብ 
እዋን ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ሕቶ፣ ግን ሞጉዝኻ/ኺ ጽልዋ የብሉን/ላን ኣብቲ ውሳነ 
ናይ IND. ማሕበር ኒዶስ፡ ንትሕቲ 15 ኦኣመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ሓብሓብቲ 
ስድራ የዳሉ። ንመንበሪ ፍቓድ ዘለዎም መነእሰያት ድማ፡ ኣብ ውሑድ ሰብ ዝንበሮ 
መንበሪ ቦታ የዳሉ። ዚያዳ ሓበርታ ብዛዕባ ሞግዝትነት ኒዶስ ክበኩም እዩ።  
 www.nidos.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(ማእከላይ ኣካል ናይ ጽግዕተኛታት ሞዕቖቢ COA) ሓላፍነት ናይ COA ሙዕቓብን
መዘማምን ናይ ዑቕባተኛታት ኣብ ነዘርላንድ ይኸውን። ትሕቲ ዓሰርተ ሓሙሽተ
እንድሕር ኮይና/ኪ ኣብ እዋን ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ንጊዜኡ ኣብ ሓደ ሓብሓብቲ 
ስድራቤት ናይ ማሕበር ኒዶስ ስድራቤት (ፋሚሊ) ከንብሩኻ/ኺ እዮም። እንተዳኣ 
ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ ሸሞንተ ኮይኑ ዕድመኻ /ኺ ናብ ፍልይ ዝበለ 
ሞዕቖቢ (መንበሪ) ናይ COA ንትሕቲ ዕድመ ዘለዉ ዑቕበተኛ ታት ትስደድ/ዲ፣ 
መክንኻን ናይ COA ኣብ መጽለሊ/ገዛ፣ መግቢ፣ ወሕስነት ጥዕና ክንክን ይኸወን። 
ከምኡ ድማ መስ ዶክተር ርኽክብ መስዘደሊ ብ - COA ገርካ/ኪ ክትራኸብ/ቢ ትኽእ
ል/ል ኢኻ/ኺ። COA ድማ ናጻ ዝኾነ ውድብ/ማሕበር እዩ። ኣብጉዳይ ናይ ዑቕባ 
ሑቶእ/ኺ 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 ሓኪምን ንእትገብርዎም 
ቆጸራታት የካይዶም።  www.gzasielzoekers.nl

VluchtelingenWerk Nederland (ስራሕ -ናይ- ዑቕባተኛታት ነዘርላንድ)  
ናጻ ዝኾነ ንመሰላት ደቂ ሰባትን ጠቕሞመን ዝሕሉ ውድብ እዩ። 
VluchtelingenWerk Nederland ድማ ዘድሊ ሓበረታን መግለጺን በዛዕባ ናይ 
ዑቕባ ምሕታት፣ ሓበረታን ደገፍን ኣብ ናይ ወልቂ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት  
ይህበካ/ኪ። ከምኡውን ከም ሞንጎኛ ይኸውን ንዘጋጥም ጸገማት መስ ካሎኦት 
ወድባት። እዚ ውድብ ድማ ጹኑዕ ዝኾነ ምትሕብባር ይህልዎ መስ ጠበቓ። 
VluchtelingenWerk Nederland ድማ ኣብ ጉዳይካ/ኪ ናይ ጉዕዞ ዑቕባ  
ምሕታት ክውስን ዘይ ክእል ኣካል እዩ።
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Raad voor Rechtsbijstand (ሽማግለ ናይ ሕጊ ደገፍ)  
ይሕግዘካ/ኪ ጠበቓ ንኽግበረልካ/ኪ እንተዳኣ ደይካኣለካ/ኪ ኮይኑ ባዕልኻ/ኺ 
ክትከፍሎ/ሊዮ። እዚ Raad voor Rechtsbijstand ንዝግበረልካ/ኪ ደገፍ ናይ 
ጠበቓ ባዕሉ ይኸፍሎ። እዚ ጠበቓ ሰራሕተኛ/ቁጹር ናይ Raad voor 
Rechtsbijstand ኣይኮነን። ጠበቓ ድማ ናጻ ኾይኑ ኣብ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ኢድ  
ማሃብ ደገፍ ይህበካ/ኪ።  www.rvr.org

Immigratie- en Naturalisatiedienst / IND (ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉሎት) 
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን (ሓለዋ) ጸጥታን ይኸወን። ናይ IND 
ሰራሓተኛታት ዝርርብ ይገብሩ ምሳኻ/ኺ ብዛዕባ ማንነትካ/ኪ ብዛዕባ ዝርዝር ኣጋይሽ
ኻ/ኺ ከምኡ ውን በዛዕባ ምኽኒያት ኣዋጻኣኻ/ኺ ካብ ሃገርካ/ኪ። ድሕሪኡ እዞም 
ሰራሕተኛታት ኣብ ውሳነ ይኣትዉ ወይ (ንግዜኡ) ምንባር ኣብ ነዘርላንድ ይፍቐደካ/ኪ 
ወይ ድማ ይግድደካ/ኪ ንዓድኻ/ኺ ክትምለስ/ሲ።  www.ind.nl
 

Beveiligers (ሓለውቲ ድሕነት)፥ ኣብ ኩለን ህንጻታት ናይ IND ከምኡ ውን ኣብ 
ሞዕቖቢ ህንጻታት ናይ COA ኣለዉ። እዚኦም (ሓለውቲ) ድማ ብሓደ ዓይነት  
ኣካድነኦም/ዩኒፎርም ከተለልይም ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። ምኽኒያት ንሶም ኣብዚ 
ህንጻታት ምህላዎም ድማ ንድሕነትካ/ኪ እዩ። ዝፍቅድን ዘይ ፍቀድንድ ጉዳያት ኣብ 
ወሽጢ ናይ INDን COAን ህንጻታትን ግዳምን ንዖኦም ክትሓትም/ቲዮም ተኽእል/ሊ 
ኢኻ/ኺ። እዞም ሓለውቲ ናይ ምወሳን ጽልዋ ኣብጉዳይ ዑቕባኻ/ኺ የብሎምን።

ኣየናይ ውድባት/ማሕበራት ከጋጥመካ/ኪ እዩ?ኣየናይ ውድባት/ማሕበራት ከጋጥመካ/ኪ እዩ?
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Dienst Terugkeer en Vertrek / DT&V (ኣጎልጉሎት ምምላሰን ምንቓልን) 
ክፋል ናይ ነዘርላንድ  ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን (ሓለዋ) ጸጥታን ይኸወን። እንተዳኣ 
ናይ ዕቕባ ሕቶኻ/ኺ ብ IND ተነጺጉ፣ ሰራሕተኛ ናይ DT&V ይታሕባበረካ/ኪ 
ኣብ ምወዳብ ኣሳልጦ ምእንቲ ናብ ቀንዲ ዓደኻ/ኺ (ሃገርካ/ኪ) ንምምላስ።
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie / IOM  
(ናይ ዓለም ለኻዊ ውድብ ንተጛዓዝቲ) ናጻ ዝኾነ ውድብ ኮይኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም 
ንተጛዓዝቲ ይታሓባበር። ይካኣሎ እዩ IOM ክታሓባበረካ/ኪ እንተዳኣ በነብሲ 
ዓቕም ኻ/ኺ ነዘርላንድ ገዲፍካ/ኪ ከትወጽእ/ጺ ኮይንካ/ኪ። ግብራዊ ዝኾነ 
ሓበረታ በዛዕባ ምምላስን ምውህሃድን (ድሕሪ ምምላስ) ይህበካ/ኪ፣ ከምኡ ውን 
ይታሓባበረካ/ኪ ኣብ ምስላጥ ናይ ምውጻእካ/ኪ ካብ ነዘርላንድ። ተወሳኺ ን 
ሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ኒዶስ፡ VluchtelingenWerk ወይ ጠበቓኻ/ኺ ብዛዕባ 
እዚ ጉዳይ ክታሓባበረካ/ኪ ክትሓ ቶ/ቲ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ።  
 www.iom-nederland.nl

አንታይ ትጽቢት ኣሎ ኣባኻ/ኺ?አንታይ ትጽቢት ኣሎ ኣባኻ/ኺ?

ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣብ ግዜ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ትሓቶ/ቲዮ መግለጺ ትህቦ/ብዮ 
መሰረት ዘለዎ ምኽኒያት ክኸወን ይግባእ። ከምኡ ውን ኣባኻ/ኺ ዘሎ ትጽቢት 
ምሳኻ/ኺ ዞሎ ወይ ክመጸካ/ኪ ዝኽእል መረጋገጺ ሰነዳት (ነቲ ዘሃብካዮ/ክዮ ቃል 
ደገፍ ዝኸውን፣ ንኣብነት ደብዳበታት) ን-IND ከተረክብ/ቢ።

እንተደኣ ገለ ነገር ኣጋጢሙካ/ኪ እሞ ኸኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኾይኑ IND ንኽፈልጦ 
ኣገዳሲ እዩ ብቑልጡፍ ን IND ክትሕብር/ሪ። IND ኻኣ ብቑልጡፍ ብተኻእለ መጠን  
ክታሓባበረካ/ኪ ምእንታን ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ምሕታት ብደይ ምትዕንቓፍ  
ክካየድ/ክቅጽል። 

ማዓልቲ ብ ማዓልቲ ኣጋባብ ናይ ዑቕባ ምሕታትማዓልቲ ብ ማዓልቲ ኣጋባብ ናይ ዑቕባ ምሕታት

ኣብ ማዓልቲ ቆጸራኻ/ኺ ትኸይድ/ዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ IND ሽዑኡ ውን ጉዕዞ
ናይ ሓፈሻዊ ዐቕባ ምሕታት ክጅምር ማለት እዩ። 

ኣብዚ ታሕቲ ኣስዒብካ/ኪ ከተንብቦ/ቢ ኢኻ/ኺ ከመይ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ 
ምሕታት ማዓልቲ ብ ማዓልቲ ከም ዝካየድ። 

ማዓልት 1: ቀዳመይቲ ዝርርብ (ቀዳምይቲ ኢንተርቪዩ)ማዓልት 1: ቀዳመይቲ ዝርርብ (ቀዳምይቲ ኢንተርቪዩ)
ፈለማ፡ እዚ፡ ቅዳማይ ዝርርብ (ቀዳማይ ኢንተርቪው) ተባሂሉ ይፍለጥ። 
ኣብ’ዚ ዝርርብ፡ ነቲ ኣብ ናይ መመልከቲ ዝርርብ ግዜ ዝሃብካዮ ሓበሬታ ይቆጻጸር። 
ብተወሳኺ፡ እቲ ሰራሕተኛ ኢ ኤን ዴ፡ ዘይበርሁ ነገራት እንተለዉ ሕቶታት ይሓትት። 
ይ መመልከቲ ዝርርብ ኣየካየድካን? ኣብ ከምኡ ኩንታት፡ ብዛዕባ መን ምዃንካን ካበይ 
ከምዝመጻኻን ሕቶታታ ትሕተት።  ብተወሳኺ’ውን፡ ብዛዕባ ስድራቤትካ፡ ማለት 
ወለድኻ ወይ ካልኦት ዝኣልዩኻ ዝነበሩ ሰባት ከምኡ’ውን ብዛዕባ ኣመጻጽኣኻ ናብ 
ኔዘርላንድ ሕቶታት ትሕተት። እንተዳኣ ደሊኻ/ኺ ን Vluchtelingen Werk ወይ 
ናትካ/ኪ ሞጉዚ (ናይ ኒዶስ) ክትሓቶም/ቲዮም ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ ኣብዛ ዝርርብ ዚኣ 
ምስኻ/ኺ ክርከቡ።

ኣብዛ ቀዳመይቲ ዝርርብ፡ ዝርርብ ዚኣ ሕቶ በዛዕባ ምኽኒያት ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ኣይት
ሕተትን ኢኻ/ኺ። ኣብታ ድሕሪኣ ትስዕብ ዝርርብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ (ምኽኒያት ናይ 
ዑቕባ ምሕታት) ይኸውን (ርአይ/ዪ ማዓልቲ 3)። ብመሰረት እዚ ሕቶታት IND 
ዩቃጻጸር እንተዳኣ ሓቂ ኮይኑ ዘረባኻ/ኺ። ምስ ሓበርካ ንናይ መጀመርታ ቃለ 
መጠይቕ ምግባር ብደምቢ ተዳለው/ዊ ኢኻ/ኺ። ጠበቓኻ ኣብ’ዚ ክሕግዘካ ይኽእል 
እዩ።  ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ኢያ ዕደል ትዋሃበ ካ/ኪ ብንጹር ሙሉእ ደይ ጉድል ንከትገል
ጽ/ጺ መን ሙኻን ካ/ኪ። ኩሉ ግዜ ናይ ሓቂ ማንነትካ/ኪ ሃብ/ቢ ከምኡ ውን ትጥንቀ
ቅ/ቂ ናይ ሓሶት ሰነድ/ወረቀት (ናይ ሞጛዓዚ) ከይ ትህብ/ቢ። ኣመልክት/ቲ እንተዳኣ 
ናይ ሕሶት ሽም/ሳጛ ተጠቂምካ/ኪ ኔርካ/ኪ። ዛንታኻ/ኺ ከምኡ ውን መረጋገጺኻ/ኺ 
ኣብ ሓቅነት ክምርመር እዩ። IND እንተዳኣ ደምዲምዎ ዛንታኻ/ኺ ቅኑዕ ዘይሙኻኑ 
ወይ ሰነድካ/ኪ ናይ ሕሶት ሙኻኑ ኣብ ውሳነ ናይ IND ኣሉታዊ ጽልዋ ኽገብር 
ይኽእል። ማለት ብሰንኪ እዚ ጉዳይ IND መንበሪ ፍቕድ ይህበካ/ኪ ወይ ይኸልኣካ
/ኪ። ኣብ ዝግበር ዝርርብ ምስ IND ቶርጛሚ ኣሎ። ሰራሕተኛ ናይ IND ድማ 
ብቋንቋ ነዘርላንድ ኢዩ ሕቱኡ ዝቅርበልካ/ኪ። ቶርጛሚ ድማ ብትርድኦ ቋንቋ ይትርጉ
መልካ/ኪ። ቶርጛማይ ከኣ መልስኻ/ኺ ናብ ናይ ንዘርላንድ ይግምጥሎ። ተርጛማይ 
ናጻ እዩ ኣብ ምውሳን ብዛዕባ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ጽልዋ ኣይገብርን እዩ።

እንተዳኣ ቶርጛሚ ደይ ተረዲእካዮ/ኪዮ ብቐጥታ ሓብሩ ምእንታን IND ቅያር/ካልእ
ቶርጛማይ ከምጽኣልካ/ኪ። ኣገዳሲ ኢዩ ደይ ምርድዳእ ከይ ርከብ ናብነት ብሰንኪ
ትሕተቶ/ቲ ሕቶ ደይ ምርዳእ።

ጸብጻብ ናይ ቀዳመይቲ ዝርርብ (ብጠበቃኻ/ኺ) ክዋሃበካ/ኪ እ።

ምኣዓልቲ 2፥ ምድላው ን ካላኣይ ዝርዝር ዝርርብ (ካላኣይ ኢንተርቪዩ)ምኣዓልቲ 2፥ ምድላው ን ካላኣይ ዝርዝር ዝርርብ (ካላኣይ ኢንተርቪዩ)
ጸብጻብ ናይ ቀዳማይቲ ዝርርብ ጠበቓኻ/ኺ ምሳኻ/ኺ ኮይኑ ይሪኦ። ጠበቓ ድማ 
ንዝርርብ ትኸውን ክፍሊ ኣብቲ ህንጻ ናይ IND ኣሎዎ። ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ ቶርጛሚ 
ክህሉው ኢዩ ምእንታን እቲ ዝግበር ዝርርብ ኣብ ሞንጎኻን/ኺን ኣብ ሞንጞ ጠበቓን 
ንክትርጉሞ። ምናልባት ኣብ እዚ ጸብጻብ ጉድለት ተተረኺብዎ ወይ ገጋ ተጸሓፈ ነገር 
እንተሎዎ ጠበቓኻ/ኺ ብደዳበ ገሩ ን IND ክሕብር ኢዩ። ጠበቓኻ/ኺ ኻኣ  
ከዳልወካ/ኪ እዩ ንታ ካላኣይቲ ዝርርብ።
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ምዓልቲ 3፥ ዝርዝር ተወሳኺ ዝርርብምዓልቲ 3፥ ዝርዝር ተወሳኺ ዝርርብ
እዛ ዝርርብ እዚኣ ካላኣይቲ ዝርርብ ትባሃል። ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ መኽያት ዑቕባ 
ምሕትቲኻ/ኺ ንሰራሕተኛ ናይ IND ክትህብ ኢኻ/ኺ። እዚኣ ዝርርብ ውን ኣብ ናይ 
IND ቤት ጽሕፈት እያ ክትካየድ። ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ንኽትነግር/ሪ፣ ምእንታን IND 
ጹቡቕ ገሩ ክርድኦ ንስኻ/ኺ ምክልኻል/ሙዕቓብ ከምዘድሊየካ/ኪ። እቲ ሓቂ ዝኾነ 
ንገር/ሪ። ብዛዕባ ዘጋጠመካ/ኪ ነገራት ሙሉእን ንጹርን ገርካ/ኪ ሓብር/ሪ፣ ክምኡ ድማ 
ኣገዳሲ ይኾውን ንኸተብርህ/ሂ ንምንታይ ኣብ ሃገርካ/ኪ ክካላኸሉልካ/ኪ ዘይክእሉ። 
ምናልባት ኣብ ሂወትካ/ኪ ዘጛነፈ ነገር ረሲዕካዮ/ኪዮ እንተሎ ን ሰራሕተኛ ናይ IND 
ሓብሩ/ሪዮ። ሰራሕተ ናይ IND ኡኹል ኣፍልጦ ኣሎዎ ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት 
ናይ ሃገርካ/ኪ። ኣዝዩ ዘገድስ እዩ ብዛዕባ ናትካ/ኪ ኩናታት ክትነግር/ሪ፣ ማለት 
ንምንታይ እዩ ንዓኻ/ኺ ምክልኻል ዘድሊይካ/ኪ። ከምኡ ድማ ብተኻእለ መጠን 
ኣድቂቕካ/ኪ ክትነግር/ሪ ፈትን/ኒ። ናኣሽቱ (ትሕብሮ/ርዮ) ነጋራት ውን ኣገዳሲ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ IND ሰራሕታኛ ብዛዓዕባ እዚ ጉዳይ ክሓተካ/ኪ እዩ።

እንተዳኣ በሰላ/ጸገም ናይ ኣእምሮ ይኹን ናይ ኣካል እንተሊዩካ/ኪ እሞ ኻኣ መስ 
ጉዳይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ዝተታሓሐዘ ኾይኑ፣ ኣገዳሲ እዩ ን IND ሰራሕተኛ  
ክትነግሮ/ሪ። IND ክውስን ይኽእል እዩ ኣብ (ሕክምና) መርመራ ከቅርበካ/ኪ 
እንተዳኣ ኣድላዪ ረኺብዎ ን ንምውሳን ኣብ ጉዳይ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ምሕታት። 
ብናትካ/ኪ ተበግሶ ውን ከምዚ ዓይነት መርመራ በገንዘብካ/ኪ ክትገብር/ሪ ትኽእል/ሊ 
ኢኻ/ኺ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠበቓኻ/ኺ ክታሓባበረካ/ኪ ይኽእል እዩ።

መብዛሕቱ ጊዜ ወይ ጠበቓኻ/ኺ ወይ ሞጉዚኻ/ኺ ክህሉው እዩ ኣብዛ ዝርርብ ዚኣ። 
ወይ ድማ ኣክንዲ እዚኦም ካልእ ወካሊ ምሳይ ዝኸይድ ይሕሸኒ ተልካ/ኪ ይፍቀድ 
እዩ። ከምኡ ውን ይካኣል እዩ ን VluchtelingenWerk ክትሓቶም/ትዮም ኣብዛ 
ዝርርብ ምሳኻ/ኺ ንኽርከቡ። ጸብጻብ ናይ እዚ ካላኣይቲ ዝርርብ (ብጠበቓኻ/ኺ) 
ክዋሃበካ/ኪ እዩ።

ማዓልቲ 4፥ ዝርርብ በዛዕባ ካላኣይ ዝርርብ (ካላኣይቲ ኢንተርቪዩ) ማዓልቲ 4፥ ዝርርብ በዛዕባ ካላኣይ ዝርርብ (ካላኣይቲ ኢንተርቪዩ) 
ጠበቓኻ/ኺ ምሳኻ/ኺ ኮይኑ እዛ ጸብጻብ ናይ ካላኣይቲ ዝርርብ ከንብቦ እዩ። ኣብዛ 
ዝርርብ ዚኣ ውን ቶርጛማይ ክህልው እዩ ነቲ ንስኻ/ኺ ተብሎ/ሊዮ ወይ ጠበቓ 
ድዛረቦ ክትርጉም። እንተ ዳኣ ኣብዚ ጸብጻብ ገለ ነገር ጎዲሉ ወይ ገጋ ጹሑፍ 
ተረኺቡ፣ ጠበቓኻ/ኺ ብደብዳበ ገሩ ኣብ IND ከመልከት እዩ።

ማዓልቲ 5፥ ምዱብ ወሳነማዓልቲ 5፥ ምዱብ ወሳነ
IND ግምት ክህልዎ እይ አንተደኣ ንስኻ/ኺ ኩነታት ኣምሊእካ/ኪ ኮይንካ/ኪ ን ናይ 
ዑቕባ መንበሪፍቓድ ክዋሃበካ/ኪ። ውጺኢት ኣገማምታ (ናይ IND) ወሳኒ ይኸውን 
ንዝስዕብ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ከመይ ከም ዝቅጽል። ሰለስተ ነገራት (ኩነታት) 
ከጋጠም ይኽእል፥

1. ንስኻ/ኺ ዘማላእካ/ኪ ኩነታት ትኸውን/ኒ ንናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቃድ ምውሳድ። 
ካብ IND (ብጠበቓ) ተቐባልነት ደብዳበ (ውሳነ) ክትመጸካ/ኪ ኢያ። እዚ ማለት 
ካኣ ንስኻ/ኺ (ንጊዜኡ) ኣብ ነዘርላንድ ክትነብር/ሪ ይፍቀደካ/ኪ እዩ። ጠበቓኻ/ኺ 
ክሕብረካ/ኪ እዩ ውጺኢቱ ናይዚ ውሳነ ንዓኻ/ኺ እንታይ ሙኻኑ ትርጉሙ። 

2. IND ዚያዳ ጊዜ ይድሊዮ ንመጽናዕቲ/መርመራ ከካይድ፣ እሞ በዚ ምኽኒያት ጉዳይ 
ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ኣብ ወሽጢ 8 ማዓልቲ IND ክዉሰን ኣይካኣልን እዩ። IND 
ጉዕዙኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣብ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ክምደቦ እዩ። ውሳነ ብዛዕባ ናይ 
ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ኣድሒሩ ዝስዕብ ይኸውን። ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ 
ሕቶ ካልእ ሓቓፊ (ጽሑፍ ሓበረታ) ክትዋሃብ/ቢ ኢኻ/ኺ።

3. IND ናዓኻ/ኺ ከም ዘይ ኣማላእካ/ኪ ኩነታት ሞውሃቢ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ገሩ 
ይመዝኖ። ደብዳበ (በጠበቓኻ/ኺ) ካብ IND ክትዋሃብ/ቢ ኢኻ/ኺ። ትሕዝቶ ናይ 
ዛ ደብዳበ ካኣ IND መደብ ከምዝገበረ  ናትካ/ኪ ዑቕባ ሕቶ ክነጽጎ ምኻኑ 
ዝሕብር ትሕዝቶ የኸወን። እዚ ደብዳቤ’ዚ መደብ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ከምኡ ውን 
ናይ እዚ መንጸግቲ እንታይ ጠንኪ ከም ዘስዕበልካ/ኪ ዝሕብር ደብደባ ይኸውን። 
ጠበቓኻ/ኺ መሳኻ/ኺ ኮይኑ ብዛዕባ እዛ ደብዳበ ዝርርብ ክገብር እዩ።

መዓልቲ 6፥ (ተቃውሞ ዘሓዘለ) ሪኢመዓልቲ 6፥ (ተቃውሞ ዘሓዘለ) ሪኢ
እንተደኣ IND መደብ ኣለዎ ኾይኑ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ንኽነጽጎ፣ ምስ ጠበቓኻ/ኺ 
ኮይንካ/ኪ ብዛዕባ እዚ መደብ ዝርርብ ክትገብር/ሪ ኢኻ/ኺ። ኣቐዲሙ ጠበቓኻ/ኺ 
ቆጸራ ገሩልካ/ኪ እዩ። ይካኣል ኢዩ ጠበቓኻ/ኺ ን IND ብጽሑፍ ገሩ ረኢቶ ክሰደሉ። 
በዛ ደብዳበ ዚኣ መልስኻ/ኺ ወግዓዊ ይኾውን ነቲ መደብ ናይ IND፣  
ከምኡ ውን ክትሕብር/ሪ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ ንምንታይ ከም ትቃወም/ሚ።

ማዓልቲ 7ን 8ን፥ ውሳነማዓልቲ 7ን 8ን፥ ውሳነ
IND ድሕሪ መንባብ ሪኢቶኻ/ኺ ተመዲቡ ዝነበረ ውሳነ ይመርመሮ፣ ኣስዒቡ ነቲ 
(ቅድሚ ሕጂ ዝመደቦ) ውሳነ የጽድቆ ወይ ይቅይሮ። ውጽኢት ናይዚ መርመራ ወሳኒ 
ይኾውን ንደስዕብ ጉዕዞኻ/ኺ። መግለጺ ናይዚ መርመራ ውጽኢት ዘሓዘለት ኢደበዳበ 
ናብ ጠበቓኻ/ኺ ይስደድ። ጠበቓኻ/ኺ ክሕብረካ/ኪ እዩ ኣስዒቡ እንታይ (ጠንቂ) 
ከምዘጛነፈካ/ኪ። ኣርባዕተ ኩነታት ከጋጥማ ይኽእላ፥

1. ድሕሪ መንባብ ሪኢቶኻ/ኺ IND ዝኾነ ኾይኑ ገምጋም የሕድር። ንስኻ/ኺ  
ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምዘማላእካ/ኪ ይውስን። (ውሳነ) ደብዳበ 
(ብጠበቓኻ/ኺ) ካብ IND ክትዋሃብ/ቢ ኢኻ/ኺ። ትሕዝቶኣ ተቐባልነት ናይ 
ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ዘሓዘለት ትኸውን። ይፍቀደካ/ኪ ማለት እዩ (ንግዜኡ) ኣብ  
ነዘርላንድ ክትነብር/ሪ። ጠበቓኻ/ኺ ክገልጸልካ/ኪ እዩ ኣስዒቡ እንታይ ውጽኢት 
(ናይዚ ተቐባልነት) ከም ዝጛንፈካ/ኪ። 

2. IND ንኽምርምር ዚያዳ ጊዜ ከድሊዮ ኢዩ ከምኡ ውን ጉዳይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ኣብ 
ወሽጢ ሾሞንተ ማዓልቲ ንኽውሰን ኣይክእልን እዩ። IND ጉዳይ ሕቶ ዑቕባኻ/ኺ 
ቀጻሊ ኣብ ዝተናወሐ ጉዕዞ መዲብዎ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዝተናዋሐ ጉዕዞ ናይ ኢድ 
ማሃብ ካለእ ሓቓፊ (ጽሑፍ ሓበረታ) ክትዋሃብ/ቢ ኢኻ/ኺ።

3. IND ርኢትኡ ኣይቀየርን፣ ማለት ንስኻ/ኺ ሕጂ ውን ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ 
ፍቓድ ከምዘይ ኣማላእካ/ኪ ገሩ ይውስን። (ውሳነ) መንጸግቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ 
ዝሓዘልት ደብዳበ (ብጠበቓኻ/ኺ) ክትዋሃብ/ቢ። ኣብ’ዚ ውሳኔ ጽሑፍ ደብዳብ 
መኽንያት ናይዚ መንጸግቲ ዝሓቖፈት እያ። መሳኻ/ኺ ኮይኑ ጠበቓኻ/ኺ ትሕዝቶ 
ናይ ውሳኔ ጽሑፍ ክሪኣ እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣንጻር እቲ ውሳኔ እንታይ ክትገብር 
ክመትኽእልን ዘለዉ ናይ ምምላስ ተኽእሎታታን ተጠቒሶም ይርከቡ። ጠበቓኻ ነቲ 
ውሳኔ ምሳኻ ኮይኑ ይዘራረበሉ።  

4. IND መዝገባ/ፋይል ናትካ/ኪ የረክቦ ን DT&V። ንሶም ካኣ (ማለት DT&V)  
ናይ ምምላስ ዝርርብ ክገብሩ እዮም መሳኻ/ኺ፣ ከምኡ ውን መጽናዕቲ ይገብድሩ 
ብዛዕባ መን ናዓኻ/ኺ ክኣልየካ/ኪ ዝኽእል ሰብ ኣብ እቲ ዝመጻእካሉ ዓዲ ወይ 
ትቕመጦ/ጥዮ ዘነብርካ/ኪ ዓዲ/ሃገር። እንተዳኣ ምትሕብባርካ/ኪ ኣብ ዝርርብ 
ይኹን ኣብ ዝግበር ምጽናዕቲ ይኹን ኣርኢኻ/ኺ፣ እሞ DT&V ዕግበት  
ኣሕዲሩ ምዚኹሉ ዘገበርካዮ/ኪዮ ምትሕብባር ክትምለስ/ሲ ናብ ሃገርካ/ኪ  
ከምዘይትኽእል/ሊ፣ እምበኣር DT&V ን IND ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሕብሮ እዩ። 
IND ክዕድመካ/ኪ እዩ ን ከምብሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ንክትሓትት/ቲ ብ  
መሰረት “ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ” (ዝባሃል) ስርዓት ን ትሕቲ ዕድመ ዘለዉ  
ሓተቲ ዑቕባ ዘሪኢ።

ዘመልከትካዮ/ኪዮ (ዑቕባ ሕቶ) ንምስሓብዘመልከትካዮ/ኪዮ (ዑቕባ ሕቶ) ንምስሓብ

ኣብ ዝኾነ አዋን ዘመልከትካዮ/ኪዮ ዑቕባ ሕቶ ንክትስሕቦ/ቢዮ ይፍቀደካ/ኪ እዩ። 
ኣብዛ እዋን ዚኣ ኣገዳሲ ይኸውን ርክብ ምግባር ብቐጥታ ምስ ናትካ/ኪ ሞጉዚ ወይ 
መስ ጠበቓ ወይ IND። እንተዳኣ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ስሒብካዮ/ኪዮ ኣብ ነዘርላንድ 
ቀጻሊ ክትነብር/ሪ ኣይፍቀድን ኢዩ፣ ብጀካ ብኽልእ ምኽኒያት/መሰረት ተፈቂዱካ/ኪ 
እንትዘይ ኮይኑ ኣብ ነዘርላንድ ንክትነብር/ሪ። እንተደኣ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም 
ሲሒብክሞ ኮይንኩም እሞ ብኻልእ ምኽንያት ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ክትጸንሑ ዘይትኽ
እሉ ኮይንኩም ናብ መበቆል ሃገርኩም ክትምለሱ ኣለኩም። ክሳብ ምምላስኩም 
ዝጅመር ድማ ኣብ ናይ መዕቆቢ ቦታ ኢኹም ትጸንሑ። ብድሕሪ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም 
ምስሓቡ ከም ብሓድሽ ዑቕባ ክትሓቱ እውን ተኽእሎ ኣለኩም።
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ድሕሪ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶድሕሪ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ

መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ
እንተዳኣ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ተቐቢልዎ ይፍቀደካ/ኪ እዩ (ንግዜኡ) ኣብ ነዘርላ
ንድ ክትቅመጥ/ጢ። መንበሪ ፍቓድ ክዋሃካ/ኪ እዩ፣ ዕድሜኻ 15 ዓመት ወይ ካብኡ
ንላዕሊ ምስዝኸውን ኒዶስ ምስ ውሕድ ዝበሉ ሰባት ናይ መንበሪ ቦታ የዳልወልካ
እዩ። ዕድመኻ//ኺ 18 ዓመት ዝቐረበ እንተኾይኑ ፡ ምስ ሞግዚትካ ብምርድዳእ፡ ክትሰ
ርሕ/ሒ ይፍቀደካ/ኪ እዩ። ከምኡ ውን ባዕልኻ/ኺ መንበሪ ገዛ ክትደልይ/ዪ ይፍቀድ 
እዩ። COA ክታሓባበረካ/ኪ አዩ ኣብ (ንዓኻ/ኺ ዝክውን) ገዛ መድላይ። ስጋብ 
ናትካ/ኪ መንበሪ ገዛ ትረክብ/ኽቢ ክትነብር/ሪ ትኽእል/ል ኢካ/ኺ ኣብ ናይ COA 
ሞዕቖቢ ገዛ። ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሃብካ/ኪ IND ክሕብረካ/ኪ እዩ ብዛዕባ 
መሰልካን ጉቡእካን። ናትካ/ኪ ሞጉዝ ወይ ሰራሕተኛታት ናይ VluchtelingenWerk 
ክታሓባበሩኻ/ኺ እዮም ርክብ ንኽትገብር/ሪ ምስ ተፋላለያ ትካላት፣ ንኣብነት ገዛ 
ምርካብ ወይ ትምህርቲ ምርካብ ወይ ንስራሕ ምርካብ። ክምኡ 
VluchtelingenWerk ክታሓባበርካ/ኪ ይኽእል እዩ ን ቤተ ሰብካ ከምጻኣልካ/ኪ።

መንበሪ ፍቓድ ኣይረኸብካን
እንተደኣ IND ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ነጺግዎ፣ ይካኣል እዩ መስ ጠበቓኻ/ኺ ተረዳዲእካ/ኪ 
ተቓውምነትካ/ኪ ኣብ ናይ ነዘርላንድ ፈራዳይ (ናይ ፍርዲቤት) ከተምልክት/ቲ። ቀጻሊ 
ነቲ ውሳነ ናይ IND ከምዘይ ትሳማመዓሉ/ዕሉ ብዕላዊ ኣብ ፈራድይ ኣመልኪትካ/ኪ 
ኣሎኻ/ኺ ማለት እዩ። ንፈራዳይ ድማ ክትሓቶ/ትዮ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ ሰጋብ እቲ 
ናይ ምቅዋም ጉዕዞ ዝጭረስ ኣብ ነዘርላንድ ንክትጽበይ/ዪ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካኣ 
ጠብውቕኻ/ኺ ክታሓባበርካ/ኪ እዩ። ኣስዒቡ ፈራዳይ ክምርመር እዩ ኣጋባብ ኣዋሳስና 
ናይ IND ኣብ ልዕሊ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ብስርዓት ሕጊ ድዩ ተወሲኑስ ወይስ ኣይኮነን። 
ኣብ መብዛሕቱ ኩነታት ፈራድይ የፍቅደልካ/ኪ እዩ ውሳነ (ናይ ፈራዳይ) ኣብ ነዘርላ
ንድ ክትጽበዮ/ይዮ። 

እንተደኣ IND ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ነጺግዎ እሞ ንስኻ/ኺ ይግባ እንድሕር ክትብል/ሊ
ኣይደለኻን/ኺን፣ መብዛሕቱ ጊዜ 28 ማዓልቲ ኣለካ/ኪ ነዘርላንድ ክትለቅቅ/ቂ።
መምላስካ/ኪ ንሃገርካ/ኪ ናትካ/ኪ ሓላፍነት ይኾውን። እንተደኣ ኣብውሽጢ ተዋሃበ/
ተወሰነ ጊዜ ባዕልኻ/ኺ ነዘርላንድ እንድሕር ደይለቂቕካ/ኪ፣ ብሓይሊ ክትምለስ/ሲ
ኢኽ/ኺ ናብ ሃገርካ። DT&V ይተሓባበረካ/ኪ እዩ ንምውዳብ ምምላስካ/ኪ።
ክሳብ ናይ መምለሲ መገሻኻ ኹም ዝሳለጥ ኣብ ናይ መዕቆቢ ቦታ ኢኹም ትጸንሑ።

አንተዳኣ ብደልየትካ/ኪ ንሃገርካ/ኪ ክትምለስ/ሲ ደሊኻ/ኺ ርክብ ክትገብር/ሪ ተኽእል
ኢኻ/ኺ መስ Internationale Organisatie voor Migratie/IOM (ናይ ዓለም
ለኻዊ ውድብ ንተጛዓዝቲ)። IOM ግብራዊ ዝኾነ ሓበረታት ክህበካ/ኪ ይኽእል እዩ፣
ከምኡ ውን ኣብ ምንቃል ጉዕዞኻ/ኺ ክተሓባበሩኻ/ኺ ይኽእሉ እዩ። ኣብ ሞዕቖቢ
ቦታ (ማዓስከር)፣ ከምኡ ውን ኣብ ተፋላለየ ከተማታት ቆጸራ IOM ክትገብር/ሪ
ትኽእል ኢኻ/ኺ መስ ናይ IOM ሰራሕተኛታት። ድሕሪ ጉዕዞ ዑቕባ ምሕታት ሓገዝ
ወይ ሓበረታ ደሊኻ/ኺ ናብ VluchtelingenWerk ክትከይድ/ዲ ትኽእል ኢኻ/ኺ።

ፍቓድ ብደይ ጥፍኣት ፍቓድ ብደይ ጥፍኣት (Een buitenschuldvergunning)(Een buitenschuldvergunning)

ታራ/ስሩዕ መንበሪ ፍቓድ ንትሕቲ ዕድመ ዘለዉ ዑቕባ ሓተቲ ፍልይ ዝበለ
ስርዓት/ኣክይዳ ይህሉ። ዑቕባ ምስ ሓተትካ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ናብ ሃገርካ 
ክትምለስ ኣይከኣልካን? እዚ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ እዮ ኣሞ ኣብ ሃገርካ ግቡእ መጽለሊ 
የሎን? ኣብ ከም’ዚ ኰንታት፡ ፍሉይ ናይ መንበር ፍቓድ ክትረክብ ተኽእሎ ኣሎ። ነዛ 
ፍልይ ዝበለት መንበሪ ፍቓድ (ማለት “ፍቓድ ብደይ ጥፍኣት” ትባሃል) ንኽትዋሃበካ
/ኪ ሓደ ክልተ ኩነታት ከተማልእ/ኢ ይግባእ፥

• ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ዝተነጸገ እዩ።
• ኣብታ መጀመርታ ዘመልከትካላ/ክላ (እዋን) ዕድመኻ/ኺ ኣብ ትሕቲ 15 ዓመት ነሩ 

ክኸውን ኣሎዎ።
• ዕድመኻ/ኺ ትሕቲ 18 ኮይንካ/ኪ ዘይ ተመርዓኻ/ኺ ክትከውን ኣሎካ/ኪ።
• ንበይንኻ/ኺ ኢኻ/ኺ ኣብ ነዘርላንድ፣ ማለት ብደይ ወላዲ ወይ ብደይ ወካሊ 

ሞጉዚ ኣብ ወጻኢ (ብሕጊ ናትካ/ኪ ሓላፍነት/ውክልነ ዝስከም)። 
• የለዉን ሰባት ወይ ውድብ/ማሕበር ናዓኻ/ኺ ዝኣልዩ/ዝካናኸኑ ኣብቲ  

ዝመጻእካሉ/ክሉ ሃገር ወይ እቲ ቅድሚ ሕጂ ትነብረሉ/ርሉ ዝነበርካ/ኪ ሃገር። 
• ናስኻ/ኺ (በይንኻ/ኺ፣ ወይ ምስ ሞጉዝካ/ኪ፣ ወይ ካሎኡት ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ) 

ቅድሚ ሕጂ ሙሉእ ምትሕብባር ገርካ/ኪ ንምምላስካ/ኪ።
• ክትምለስ ዘይምኽኣልካ/ኪ ናብቲ ዝማጻእካሉ/ክሉ ሃገር ወይ ናብ እቲ ቅድሚ ሕጂ 

ትነብረሉ/ርሉ ዝነበርካ/ኪ ሃገር ብሰንኪ ናትካ/ኪ ጥፍኣት/ጉድለት ዘይሙኻኑ።

ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ምግባርካ/ኪ ክበርህ ይኽእል እዩ እዘን ኩነታት ንስኻ/ኺ ከም 
ዘማላእካ/ኪ።

ወላ ውን ዕድመኻ/ኺ ካብ 15 ንላዕሊ እንተ ነሩ ኣብታ እዋን ዑቕባ ዘሓተትካላ/ክላ፣ 
ይካኣል እዩ ንስኻ/ኺ እቲ ታራ መንበሪ ፍቓድ (ማለት) “ፍቓድ ብደይ ጥፍኣት” 
ንምውሃብካ/ኪ ትበቕዕ/ዒ ኢኻ/ኺ። እዚ ድማ ን IND ከተብርህ/ሂ ኪኢልካ/ኪ 
ንስኻ/ኺ ናይ ሓቂ ንሃገርካ/ኪ ክትምለስ ከምዘይ ትኽእል።
 
ክማላኣ ዘለወን ኩነታት ክም ዝስዕብ ይኾና፥

• መንግስቲ ሃገርካ/ኪ ወይ ቅድሚ ሕጂ ትቕመጦ/ጢዮ ዝነበርካ/ኪ ሃገር  
ኣይፍቅደልካን/ኪን ንኽትምለስ/ሲ።

• ብናትካ/ኪ ተበግሶ ፈቲንካ/ኪ መንግስቲ ክታሓባበረካ/ኪ ንዘድሊ ሞጛዓዚ  
ዝኸውን ወረቐት ክዋሃበካ/ኪ።

• ብሰንኪ ናይ ጥዕና መኽኒያታት ክትነቅል/ሊ ኣይትኽእልን/ሊን።

ኩነታት ከምዘማላእካ/ኪ ንመንበሪ ፍቓድ ንኽትረክብ/ቢ ብመሰረት “ፍቓድ ብደይ 
ጥፍኣት” ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ዑቕባተኛታት ብምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለት  
(de Immigratie- en Naturalisatiedienst/IND) እዩ ዝውሰን።
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መንበሪ ፍቓድ ን ጉዳይ እደዳት (ዝወረዶም ግፍዒ መንበሪ ፍቓድ ን ጉዳይ እደዳት (ዝወረዶም ግፍዒ 
ብሰንኪ) ናይ ምሻጥ/ንግዲ (ብ) ደቂ ሰባትብሰንኪ) ናይ ምሻጥ/ንግዲ (ብ) ደቂ ሰባት

ንውሱን ግዜ ታራ መንበሪ ፍቓድ ክዋሃበካ/ኪ ይካኣል እዩ እንተደኣ ጉዳይ እደዳ 
(ማለት ኣብልዕለኻ/ኺ ግፍዒ ተፈጺሙ ብድቂሰብ ሸየጥቲ)። እዛ መንበሪ ፍቓድ 
ግዜያዊት ፍቓድ እያ። ንዝስዕብ ኩነታት ከተማልእ/ኢ ግደታ ይኾውን፥

• ንስኻ/ኺ እዱድ/እድድቲ (ውጽዓ ወሪዱካ/ኪ) ብሰንኪ ደቂ ሰባት ሸቅጥቲ። 
• ክሲ/ጥርዓን ኣቅሪብካ/ኪ ወይ ብኻልእ ኣጋባብ ታሓባቢርካ/ኪ ንዞም ገበንተኛታት 

ብሕጊ ንኽታሓዙ።
• ብዝተገብረ ክሲ ኣብ ልዕሊ እዞም ገበንተኛታት ሕጋዊ ምርምር/መጽናዕቲ ወይ 

(ሕጋዊ) ምክትታል ዝካይድ ዘሎ እሞ ንስኻ/ኺ ብገለ ዓይነት ኣጋባብ ኣብዚ ነገር 
ምትሕብባር (ኣብ ልዕሊ ገበንተኛታት) ገርካ/ኪ። 

ብ ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለት (Immigratie- en Naturalisatiedienst/IND)  
እዩ ዝውሰን ኩነታት ከምዘማላእካ/ኪ ንመንበሪ ፍቓድ ብመሰረት እደዳ ናይ ድቂ 
ሰባት ሸቀጥቲ ንኽትረክብ/ቢ።

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።
እንተደኣ ብዛዕባ ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ዝምልከት ዝያዳ ክትፈልጡ 
ደሊኹም ኣለኹም? እምበኣር ኣብ ናይ ትካላት ናይ ኢንተርነት መርበብ 
ረኣዩ። 



ብዙሕ ዝቐረበ ሕቶታትብዙሕ ዝቐረበ ሕቶታት

ማዓስ ኮን ይኸወን ናይ ቀዳማይ ዝርርበይ መስ ማዓስ ኮን ይኸወን ናይ ቀዳማይ ዝርርበይ መስ INDIND??
ድሕሪ ምምልካትካ/ኪ ብውሕድ ሰለስተ ሶሙን ኣሎካ/ኪ ንክትዳለው/ዊ ኣብ  
ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ምሕታት። ብግብሪ ድማ ቅድሚ ቀዳመይቲ ዝርርብ  
ምግባርካ/ኪ ምስ IND ብውሕድ ሰለስተ ሶሙን ክወስድ እዩ። ኣብ ሞዕቖቢ 
(ሙዓስከር) ናይ COA ወይ ኣዕቖብቲ ስድራቤት ዕድመ ደብዳበ ካብ IND  
ክመጸካ/ኪ እዩ ንቀዳምይቲ ዝርርብ ምግባር።

ክንደይ ክጽበይ እየ ሰጋብ ወሳነ ዝመጸኒ ካብ ክንደይ ክጽበይ እየ ሰጋብ ወሳነ ዝመጸኒ ካብ INDIND??
እቲ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ሸሞንተ መዓልቲ (ብደይ ቀዳምን ሰንበትን) ይወስድ። 
ናይ IND ቤት ጽሕፈታት መብዛሕቶ ግዜ ቀዳምን ሰንበትን ዕርፍቲ ስለ ዝኾነ ዕጹው 
እዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ IND ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ ማዓልቲ (ብደይ ቀዳምን ሰንበትን) 
ክውስን ኣይክእልን ንኣብነት ንስኻ/ኺ ኣብ ሞንጎ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ስለ  
ዝሓመምካ/ኪ። ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እምባኣር IND ሹዱሽተ ማዓልቲ (ብደይ 
ቀዳምን ሰንበትን) ዚያዳ ክድሊዮ ይኽእል ኣብ ጉዕዞኻ/ኺ (ናይ ዑቕባ ምሕታት)  
ውሳነ ንኽወስድ።

ከምኡ ውን IND ክውስን ይኽእል እዩ ጉዕዞኻ/ኺ ኣብ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ዑቕባ 
ምሕታት ክምድቦ። ኣብዛ ሳዓት እዚኣ ጉዕዞኻ/ኺ እንተነዊሑ ሸዱሽተ ወርሒ ክወስድ 
ይኽእል ካብታ ዝፈርመካላ/ክላ ማእዓልቲ ናይ ዑቕባ ምሕታት ቅድሚ IND ኣብ 
ጉዳይካ/ኪ ዝውስን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ካልእ ሓቓፊ (ጽሑፍ) ሓበረታ ኣስፊሑ ዝገልጽ 
ብዛዕባ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ክዋሃበካ/ኪ እዩ። 

እንተድኣ IND ኣብውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ክውስን ዘይክእል ኮይኑ፣ ደብዳበ ካብ 
IND ክመጸካ/ኪ እዩ ነዚ ነገር ዝሕብር። እሞ እንታይ ይገበር እነተዳኣ ድሕሪ ዑቕባ 
ሕቶ ምቕራብካ/ኪ ብሽዱሽተ ወርሒ IND ወሳነ ዘይ ሰደደልካ/ኪ ው ዳሃይ  
ኣይመጸኣካን/ክን? እምበኣር ንስኻ/ኺ ን IND ብደብዳበ ክትሓቶም/ትዮም ትኽእል/ሊ 
ኢኻ/ኺ ኣብወሽጢ ክልተ ሶምን ንኽውስን ኣብ ጉዳይ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ 
ምሕታት። ጠበቓኻ/ኺ ክትሓባበረካ/ኪ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ፈራዳይ ክውስን 
ይኽእል እዩ ብጠለብ/ሕቶ ጠበቓኻ/ኺ ፈራዳይ ን IND ብገንዘብ ክቀጽዖ ነተን  
ማዓልቲታት IND ሕቶ ዘይ መለሶ።

ኣነ ዛንታ ናይ ዑቕባ ሕቶይ ንጛል ኣንስተይቲ ክነገር ይመርጽ፣ ይካኣል ድዩ?ኣነ ዛንታ ናይ ዑቕባ ሕቶይ ንጛል ኣንስተይቲ ክነገር ይመርጽ፣ ይካኣል ድዩ?
ኣብ ማዓልታዊ ናብራ ኣብ ነዘርላንድ ርክብ መስ ደቂ ተባዕቲዮ ወይ ደቂ ኣንስቲዮ  
ክትነጽጎ/ጊ ኣይካኣለን እዩ። ኣሰቡኡትን ኣንስተን ኣብ ናይ ነዘርላንድ ሕብረተሰብ 
ብማዕረ ዓይኒ እዮም ዝረአዩ። እዚ እዩ ውን ትጽቢትና ኣባኻ/ኺ። ግን እንተደኣ ንጛል 
ኣኒስተይቲ ሰራሕተኛ ናይ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ክትነግራ/ሪ መርጽካ/ኪ፣ እሞ 
ኣብታ ቀዳመይቲ ዝርርብ/ኢንተርቪዩ (= ዝርርብ መስ IND) ተገብራ/ሪያ  
ከተምልክት/ቲ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። IND ድማ በተኻእለ መጠን ክፍትን እዩ ኣብ  
ናይ ካላኣይ ዝርርብ (=ኢንተርቪዩ) ጛል ኣኒስተይቲ ቶርጛሚት ኣብ ካላኣይቲ ዝርርብ  
ከቕርበልካ/ኪ። ወይስ ንወዲተባዕታይ ዛንታኻ/ኺ ተነጊርካ/ኪ ይሕሸካ/ኪ ዶ? ሕጂ 
ውን ኣብታ ቀዳማይቲ ትገብራ/ሪያ ዝርርብ መስ IND ክትሕብር/ሪ ይግባእ። IND  
ድማ በተኻእለ መጠን ክፍትን እዩ ኣብ ናይ ካላኣይ ዝርርብ (= ኢንተርቪዩ) ወዲ 
ተባዕታይ ሰራሕተኛን ናይ IND ቶርጛሚን ከቕርበልካ/ኪ።

እንታይ ክገብር ኣለኒ እንተደኣ ሓሚመ?እንታይ ክገብር ኣለኒ እንተደኣ ሓሚመ?
እንተደኣ ሓሚምካ/ኪ ወይ ጠኒስኪ ኣብ (ግዜ) እዋን መርመራ ናይ ጥዕናዊ (ራኣይ/ዪ 
ሓቓፊ/ጹሑፍ ብዛዕባ ቅድሚ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ምጅማርካ/ኪ) ን ናይ ጥዕና  
ተኻናኸንቲ ሓብሮም/ሪዮም። ብዝያዳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ንኽትሕብር/ሪ እንተዳኣ 
ዝላገብ ሕማም ኣለካ/ኪ ኮይኑ፣ ወይ ትጥርጥር/ሪ ኮይንካ/ኪ ተላጋባይ ሕማም  
ከምዘለካ/ኪ፣ ማለት ከም፥ tbc/ትቢ፣ ሓካኺን፣ ወይቦ። ኩሉ ንጥዕና ተኻናኸኒ/ት 
ትዛረቦ/ቢዩ ተዓቃብነት ኣልዎ። ጥዕና ተኻናኻኒ/ት ድማ በዘይ ፍቓድካ/ኪ ብዛዕባ  
ጥዕናኻ/ኺ ንካልእ ኣካል ኣይሕብርን እዩ። እንተደኣ ኣብ ሞንጎ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ 
ምሕታት ሓሚምካ/ኪ ሓብር/ሪ ድኣ ንሰራሕተኛታት ነይ IND፣ COA ወይ 
VluchtelingenWerk። ንሳቶም ድም ክታሓባበሩኻ/ኺ እዮም ንምስ ዘድሊይካ/ኪ 
ጥዕናዊ ክንክን ከራኽቡኻ/ኺ። እንተድኣ ሓሚምካ/ኪ ኣብታ ማዓልቲ ናይ ዝርርብ 
ቆጸራኻ/ኺ መስ IND ወይ ምስ ጠበቓኻ/ኺ፣ ሕተት/ቲ ንሰራሕተኛ ናይ COA፣ ን 
ጠበቃኻ/ኺ ወይ ን IND ክነግረልካ/ኪ።

ድሕሪ ነዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) ምንባብ ይህልውካ/ኪ ዶኾውን ሕቶ?ድሕሪ ነዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) ምንባብ ይህልውካ/ኪ ዶኾውን ሕቶ?
ዘለካ/ኪ ሕቶ ንጠበቓኻ/ኺ፣ ወይ ንሰረኣሕተና ናይ COA፣ IND ው 
VluchtelingenWerk ክትሓትት/ቲ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ።

ኣለካ/ኪ ድዩ ክሲ/ጥርዓን?ኣለካ/ኪ 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።

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) 

ማሕበር ኒዶስ, ንመንእሰያት ስደተኛትት ዝሕብሕብ ትካል (NIDOS) 

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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