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የቤተሰብ ውህደት ሂደት፣ የመኖርያ ፈቃድ 
ለተሰጣችው ሰዎች 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
የጥገኝነት ፈቃድ አለዎት እና ለቤተሰብ ውህደት ማመልከት ይፈልጋሉ 

ጊዜያዊ የጥገኝነት ፈቃድ የተሰጥዎት ነዎት። እና አሁን የቤተሰብዎን አባላት ከውጭ አገር ወደ ኔዘርላንድ ማምጣት 
ይፈልጋሉ። እርስዎ ማጣቀሻ ማለት ስፖንሰር ነዎት። ይህ ማለት እርስዎ የቤተሰብዎን አባላት ወክለው ለመኖርያ 
ፈቃድ የሚያመለክቱ ነዎት ማለት ነው። የማመልከቻው ዓላማ የኔዘርላንድ የጥገኝነት ፈቃድ እንዲሰጥ ነው። ለዚህ 
መተግበሪያ ያለክፍያ በነጻ ነው። 

 
የቤተሰብ ውህደት ሂደት ሁለት ክፍሎችን ያቀፈ ነው፡ 

• ክፍል 1፡ ‘ለጊዜያዊ ቆይታ ቪዛ (mvv) - የጥገኝነት ቤተሰብ ዘመዶች’ ለሚለው ማመልከቻ የተመለከተ ነው። 

mvv ቪዛ ሆኖ ለረጅም ግዜ ልትኖርበት የምትችል ነው። ይህ የቤተሰብዎ አባላት ወደ ኔዘርላንድ እንዲጓዙ 
ያስችላቸዋል። 

• ክፍል 2፡ የቤተሰብዎ አባላት ወደ ኔዘርላንድ ከመጡ በኋላ የጥገኝነት ፈቃድ መስጠትን ይመለከታል። የቤተሰብዎ 
አባላት በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት ፈቃድ ይቀበላሉ፡ መኖሪያቸው በጥገኝነት ፈቃድዎ ላይ 
የተመሠረተ ነው። 

 
በዚህ ብሮሹር ውስጥ፣ የቤተሰብዎ አባል እንዴት በርስዎ የጥገኝነት ፈቃድ ላይ የተመሠረተ የመኖርያ ፈቃድ 
ማግኘት እንደሚችሉ ደረጃ በደረጃ ማንበብ ይችላሉ። 
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የትኞቹን ድርጅቶች ነው የሚያጋጥማቸው? 
 

 

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

[የጥገኝነት ጠያቂዎች መቀበያ ማዕከላዊ ኤጀንሲ] በጥገኝነት ሂደት ወቅት 
ጥገኝነት ጠያቂዎችን ተቀብሎ መጠለያ እንዲያገኙ የማድረግ እና የመምራት 
ኃላፊነት አለበት። ይህ ወደ ኔዘርላንድ እንዲጓዙ ለተፈቀደላቸው የቤተሰብ 

አባላትም ይመለከታል። COA አስፈላጊ ከሆነ ማረፊያ፣ ምግብ እና ጊዜያዊ 

የጤና መድን (ኢንሹራንስ) ያደራጃል። በመጠለያው ውስጥ ሀኪም ከፈለጉ 

COA በተጨማሪ ይረዳል። COA ራሱን የቻለ ነጻ የሆነ ድርጅት ሲሆን፣ ስለ 
ቤተሰብ ውህደት ማመልከቻዎችን ምንም ውሳኔ መስጠት አይችልም። 

www.coa.nl 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) [የኔዘርላንድስ የስደተኞች 

ምክር ቤት] ራሱን የቻለ ነጻ የሆነ የሰብአዊ መብት ድርጅት ሲሆን የጥገኝነት 
ጠያቂዎችን እና ስደተኞችን ጥቅም ያስጠብቃል። የስደተኞች ምክር ቤት 

(VWN) ሰራተኞች ስለቤተሰብ ውህደት አሰራር መረጃ ይሰጡዎታል። 
የቤተሰብን ውህደት ማመልከቻ ቅጽ እንዲሞሉ ሊረዱዎት ይችላሉ። ለእርስዎ እና 
የቤተሰብዎ አባላት በመላው የቤተሰብ ውህደት ሂደት ውስጥ ድጋፍ 
ይሰጧቹሃል። ከሌሎች ድርጅቶች ጋር አንዳንድ ችግሮች ሲገኙ ደግሞ እርዳታ 

ይሰጣሉ። የስደተኞች ምክር ቤት (VWN) ስለ ቤተሰብ ውህደት 
ማመልከቻዎችን ምንም ውሳኔ መስጠት አይችልም። 

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) [የጤና እንክብካቤ 

ለጥገኝነት ጠያቂዎች] የቤተሰብዎ አባላት በስደተኞች መጠለያ ጣብያ 
በሚታመሙበት ጊዜ ወይም የህክምና ጥያቄዎች ካሉባቸው የሚሄዱበት 

ድርጅት ነው። በእያንዳንዱ የ COA የስደተኞች መጠለያ ጣብያ አንድ የ GZA 

ጤና ጣቢያ ይገኛል። GZA ከሐኪም ረዳት፣ ነርስ፣ የ GGZ ተባባሪዎች ወይም 
አጠቃላይ ሐኪም ጋር ቀጠሮዎችን ያመቻቻል። 

www.gzasielzoekers.nl 

 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

[የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳይ] የኔዘርላንድ የፍትህ እና ደህንነት ሚኒስቴር 

አካል ነው። የ IND ሰራተኞች የቤተሰብዎን አባላት፣ የቤተሰብን ውህደት 
ለማድረግ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ያሟሉ እንደሆነ ይመረምራሉ። እነሱ 
በተጨማሪ ሰነዶችዎ እውነተኛ መሆናቸውን ይመረምራሉ። በውጭ አገርም 

የቀጣይ ምርመራ መጀመር ይችላሉ።  እነዚህ ደግሞ የ DNA ምርመራ እና 

ከቤተሰብዎ አባላት ጋር ቃለ-መጠይቆች ማካሄድ ናቸው። የ IND ሰራተኞችም 
ለእርስዎም በኔዘርላንድ ጥያቄዎችን ሊጠይቁዎት ይችላሉ። እነሱ ከዚያ 
የቤተሰብዎ አባላት ወደ ኔዘርላንድ እንዲሄዱ ይፈቀድ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ 
ይወስናሉ። 

www.ind.nl 

http://www.coa.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.ind.nl/
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De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

[ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት] በዓለም ዙሪያ ያሉ ስደተኞችን ከ 100 
በሚበልጡ አገራት ከሚገኙ ቢሮዎች ይረዳል። ይህም የጥገኝነት ፈቃድ የያዙት 

የቤተሰብ አባላት መምጣትን ያካትታል። IOM ይህንን ድጋፍ የሚሰጠው 
የአገልግሎት ክፍያ በመጠየቅ ሆኖ፣ የሚያደርገው ትብብርም እንደ የምክር 
አገልግሎት ወይም እንደ ሙሉ የጉዞ ድጋፍ ነው። ለሁለቱም ዓይነት እርዳታዎች 

ድህረገፅ በመጠቀም ዋጋን መጠየቅ አለብዎት። IOM ለቤተሰብ ውህደት 
የገንዘብ ድጋፍ መስጠት አይችልም።  

www.iom-nederland.nl 

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) [የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር] በውጭ አገር የኔዘርላንድ መንግስትን ይወክላል። የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር (BZ) በዓለም ዙሪያ በተለያዩ አገራት ኤምባሲዎች አሉት። የኔዘርላንድ 
ኤምባሲዎች ለቤተሰብ ውህደት በሚያቀርቡት ማመልከቻ የቤተሰብዎን አባላት 

ሊደግፉ ይችላሉ። ኤምባሲዎቹ ለቤተሰብዎ ቀጠሮ በመያዝ የ DNA ምርመራ 
የሚሆን ናሙና መውሰድ እና ከቤተሰብዎ አባላት ጋር ቃለ መጠይቅ ማድረግ 

ይችላሉ። ይህ ሁልጊዜ የሚከናወነው በ IND ጥያቄ ነው። IND የቤተሰብዎ 

አባላት mvv ቪዛ እንዲያገኙ ወስኗል? ከዚያ የቤተሰብዎ አባላት mvv ቪዛ 
እንዲሰጣቸው ለማድረግ በቀጠሮ ወደ ኤምባሲው ይሄዳሉ።  

www.rijksoverheid.nl 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


 

De gezinsherenigingsprocedure  Juni 2021 | Amhaars 4 
 

በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት ፈቃድ፡ የቤተሰብ አባላት እና ቅድመ-
ሁኔታዎች 

 
በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት ፈቃድ፣ የቤተሰብዎ አባላት በኔዘርላንድ ውስጥ ከእርስዎ ጋር አብሮ ለመኖር 
እንዲችሉ የታሰበ ህጋዊ ፈቃድ ነው። ይህን ፈቃድ ለማግኘት እርስዎ እና የቤተሰብዎ አባላት በውጭ ዜጎች ህግ 
ውስጥ ያሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት አለብዎት። 

 
በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት ፈቃድ ማግኘት የሚችሉ የቤተሰብ አባላት 

ለሚከተሉት የቤተሰብ አባላት ለቤተሰብ ውህደት ማመልከት ይችላሉ፡ 

• ሚስትዎ (ባለቤትዎ)፤ ወይም 
• የትዳር አጋርዎ፤ ወይም 

• (የማደጎ) ልጅዎ፤ ወይም 

• የእርስዎ ወላጆች፣ የጥገኝነት ጥያቄዎን ሲያስገቡ ብቻዎን የሚኖሩ እና ከ 18 ዓመት በታች ከነበሩ። 

 

በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት ፈቃድ ለማግኘት ቅድመ-ሁኔታዎች 

• የጥገኝነት ፈቃድ ከተቀበሉ በኋላ በ 3 ወራቶች ውስጥ የቤተሰብዎ አባላት ለ mvv ቪዛ (በርስዎ በኩል) 

ማመልከት አለባቸው። ይህ ጊዜ፣ የቤተሰብ ውህደት ቀነ-ገደብ ይባላል።    

• በውጭ አገር በነበሩበት ጊዜ የቤተሰብዎ አባላት ቀድሞውኑ የቤተሰብዎ አካል የነበሩ መሆን አለባቸው። ይህ 
የቤተሰብ ግንኙነት ይባላል። የቤተሰብዎ አባላት ወደ ኔዘርላንድ ከገቡ ቦኋላም የቤተሰብ ግንኙነቱ አሁንም ገና 
መኖር አለበት።  

• የቤተሰብዎ አባላት ማንነታቸውን እና ከእርስዎ ጋር ያለውን የቤተሰብ ግንኙነት በሰነዶች ማረጋገጥ አለባቸው። 
ከዚህ በታች ስለ ሰነዶች የበለጠ ማንበብ ይችላሉ።  

• ከ 12 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ያሉ የቤተሰብዎ አባላት የወንጀል ታሪክ እንደሌላቸው በሚያሳይ መግለጫ ላይ 

ከማመልከቻው ጋር መፈረም አለባቸው። ይህ ከወንጀል ነጻ ምስክር ወረቀት (antecedentenverklaring) 
ይባላል።  

• ዕድሜያቸው 15 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ልጆች ከማመልከቻው ጋር የጋብቻ ሁኔታን መግለጫ መፈረም አለባቸው። 

• በሌላ ሰው የጥገኝነት ፈቃድ ላይ ያልተመሰረተ ራሱን የቻለ የጥገኝነት ፈቃድ ሊኖርዎት ይገባል።  

• እርስዎ የቤተሰብዎ አባላት ስፖንሰር እንደሆኑ መግለጫ መፈረም አለብዎት። 

• በጥገኝነት ጥያቄ ሂደት ወቅት የቤተሰብዎን አባላት ስም ያስመዘገቡ መሆን አለብዎት። 

• እርስዎ እና የትዳር አጋርዎ ዕድሜዎ 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነው። 

• እርስዎ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጅዎ (ወክለው) ማመልከቻ እያቀረቡ ነው፣ እና ሌላኛው ሁለተኛው ባዮሎጂያዊ 

ወላጅ በውጭ አገር ነው የሚኖረው? እንደዛ ከሆነ፣ ይህ ሌላኛው ወላጅ ልጅዎን ወደ ኔዘርላንድ ለመሄድ ፈቃድ 
መስጠት አለበት። 

 

በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት ፈቃድ ለማግኘት ቅድመ-ሁኔታዎችን አለማሟላት 
በሚከተሉት ሁኔታዎች፣ የቤተሰብዎ አባላት እና እርስዎ መሟላት ያለባቸውን ቅድመ ሁኔታዎችን አያሟሉም፡ 

• እርስዎ ማመልከቻውን በወቅቱ አላስገቡም። የቤተሰብ ውህደት ቀነ-ገደብ አብቅቷል። IND ዘግይቶ ለማመልከት 
ምህረት ለማድረግ ይቻል እንደሆነ ይገመግማል፤ 

• እዚህ ከተጠቀሱት የቤተሰብ አባላት ውጭ ሌላ የቤተሰብ አባል ማስመጣት ከፈለጉ 

• እርስዎ ራስዎ ያገኙትን የጥገኝነት ፈቃድ በሌላ ሰው የጥገኝነት ፈቃድ ላይ የተመሠረተ ነው። 

በእነዚያ ሁኔታዎች ውስጥ አሁንም ለቤተሰብ ውህደት ማመልከት ይፈልጋሉ? እንደዛ ከሆነ፣ እንደ ቤተሰብ ወይም 
ዘመድ ለመኖር የተለመደውን የማመልከቻ ሂደት መከተል አለብዎት። ይህ ማመልከቻ ለማካሄድ የገንዘብ ክፍያ 

ማድረግ ያስፈልጋል፣ በተጨማሪ ደግሞ ህጎቹ በጣም ጥብቅ ናቸው። ይህን ለማድረግ ‘Aanvraag voor het 

verblijfsdoel familie en gezin (referent)’ የሚል ቅጽ ይጠቀሙ። ይህንን ቅጽ በ 

www.ind.nl/familie ማግኘት ይችላሉ። 
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በጥገኝነት ጥያቄው ወቅት ብቻዎን የሚኖሩ እና ከ 18 ዓመት በታች ነበሩ 

በዚህ ሁኔታ፣ ለበተፈጥሮ (ባዩሎጂያዊ) የወለድዎት ለወላጆችዎ ብቻ ለቤተሰብ ውህደት ማመልከት ይችላሉ። ለአካለ 
መጠን ያልደረሱ ወይም ጎልማሳ ወንድሞች ወይም እህቶች ለማስመጣትም፣ እንደ ቤተሰብ ወይም ዘመድ ለመኖር 
የተለመደውን የማመልከቻ ሂደት መከተል አለብዎት። ለዚህ የማመልከቻ ክፍያ ያስፈልጋል። 

 

ከአንድ በላይ ያገቡት ባለቤት (የትዳር አጋር) አለዎት? እንደዛ ከሆነ፣ 
አንድ የትዳር አጋር እና ከዛ የትዳር አጋር ጋር አብረው የወለድዋቸውን 
ልጆች ብቻ ናቸው ወደ ኔዘርላንድ ማምጣት የሚችሉት። የኔዘርላድ ሕግ 
አንድ ዜጋ አንድ የጋብቻ አጋር ብቻ ሊኖረው እንደሚችል ይደነግጋል። 

 
 

የቤተሰብ ውህደት ሂደት፣ የመኖርያ ፈቃድ ለተሰጣችው ሰዎች 

 

 

ክፍል 1፡ ለቤተሰብ አባላት ጥገኝነት ለ mvv ቪዛ ማመልከቻ፣ በ 8 ደረጃዎች 

 
1ኛ ደረጃ: ማመልከቻውን ማስገባት 

እርስዎ (ዲጂታል) የማመልከቻ ቅጽ ይሞላሉ። ይህንን ቅጽ በ IND ድህረገፅ 

www.ind.nl/nareis ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል የተለየ ቅጽ መጠቀም 

አለብዎት። እንዲሁም በ IND ድህረገፅ ላይ ሊጠቀሙበት የሚችሉት የእንግሊዝኛ ቅጽ አለ።  

 

የኔዘርላንድ የስደተኞች ምክር ቤት (VWN) ሰራተኞች ስለቤተሰብ ውህደት አሰራር መረጃ 
ይሰጡዎታል። የማመልከቻ ቅጹን እንዲሞሉ ደግሞ ሊረዱዎት ይችላሉ። እንዲሁም በመላው የቤተሰብ ውህደት 

http://www.ind.nl/nareis
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ሂደት ይመሩዎታል። ዕድሜዎ ለአካለ መጠን ያልደረሰ ነው? የእርስዎ የ NIDOS ሞግዚት እንዲሁ በማመልከቻው 
ሂደት ላይ ሊረዳዎ ይችላል። 

 
በማመልከቻው ቅጽ ላይ ያሉትን ሁሉንም መመሪያዎች ያንብቡ እና ይከተሉ። ሁሉንም ሰነዶች መላክዎን ያረጋግጡ 
እና አባሪዎቹን ሙሉ በሙሉ ማጠናቀቃቸውን ያረጋግጡ።  

 

IND የቤተሰብዎ አባላት በይፋዊ ሰነዶች ማንነታቸውን እና ከእርስዎ ጋር ያላቸው ቤተሰባዊ ግንኙነታቸውን 
እንዲያረጋግጡ ይጠብቃል። እነዚህ በትውልድ ሀገር ባለሥልጣናት የተሰጡ ሰነዶች ናቸው። የቤተሰብዎ አባላት 

አብዛኛውን ጊዜ ኦሪጅናል ሰነዶችን ለእርስዎ ወደ ኔዘርላንድ መላክ አለባቸው። IND የትኞቹ ኦርጅናል ሰነዶች 
እንደሚያስፈልጉ ያመላክታል። እንዲሁም ማመልከቻዎን ለማረጋገጥ ኦፊሴላዊ ያልሆኑ ደጋፊ ሰነዶችን መላክ 
ይችላሉ። እንደ ፓስፖርት ወይም መታወቂያ ካርድ ያሉ ኦፊሴላዊ የማንነት ሰነዶች ቅጅ ብቻ ያስፈልጋል። ኦፊሴላዊ 
የማንነት ማረጋገጫ ሰነድ፣ የትውልድ ቀን እና የትውልድ ቦታ፣ እና የፓስፖርት ፎቶ ማካተት አለበት። ሁሉም 
የተጠየቁ ሰነዶች በሆላንድኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በፈረንሳይኛ ወይም በጀርመንኛ የተጻፉ ወይም የተተረጎሙ መሆን 
አለባቸው። አስተርጓሚው በኔዘርላንድ ፍርድ ቤት ቀርቦ ቃለ መሐላ የፈጸመ መሆን አለበት።  

 

ለዚህ ማመልከቻ የሚያስፈልጉትን ሁሉንም ሰነዶች በተቻለ ፍጥነት 
ይሰብስቡ። ይህ በማድረግ ሂደቱን ፈጣን እንዲሆን ታደርጋላችሁ። 

 

ለእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል የሁሉም ሰነዶች ቅጅ እና የማመልከቻ ቅጽ ሞልተው ወደ IND መላክ አለብዎት። በኋላ 
ሊያስፈልጉ ስለሚችሉ ኦርጅናል ሰነዶች በደንብ ማስቀመጥ አለብዎት። ሙሉ በሙሉ የተሟላውን የማመልከቻ ቅጽ 

ከአባሪዎች እና ከፓስፖርት ፎቶ ጋር ወደ IND ይላኩት። የ IND አድራሻ በማመልከቻው ቅጽ ላይ ማግኘት 
ይችላሉ። 

 

2ኛ ደረጃ: ማመልከቻውን መቀበል 

IND ማመልከቻውን ተቀብሏል? ከዚያ በኋላ ለእርስዎ ደብዳቤ ይልክልዎታል። የደብዳቤው ይዞታ 

ደግሞ ማመልከቻውን ያስገቡለት የቤተሰብ አባል ስም ያለበት ነው። እንዲሁም IND 

ማመልከቻው የተቀበለበት ቀን እና IND መቼ ውሳኔ እንደሚሰጥ ይገልጻል። IND እንዲሁ 
ኦርጅናል ሰነዶችን እንዲልኩ በደብዳቤው ይጠይቅዎታል። 

 

አድራሻዎን እየቀየሩ ነው? አድራሻዎን እንደቀየሩ በፍጥነት ለ IND 
በማሳወቅ በሂደቱ ውስጥ መዘግየትን እንዳይከሰት ያስወግዱ። የስደተኞች 

ምክር ቤት (VWN) አዲስ አማካሪ ከተመደቡለት ደግሞ ይህንን መረጃ 

ለ IND ያሳውቁ። ለውጦችን ሁልጊዜ ደብዳቤ በመላክ ያሳውቁ። 

 

3ኛ ደረጃ: ማመልከቻውን መቆጣጠር 

ማመልከቻዎ በሂደት ላይ ከሆነ IND ማመልከቻውን የተሟላ እንደሆነ ይቆጣጠራል። IND ሁሉንም ዝርዝሮች 

ሞልተው ያስገቡ እንደሆነ ይፈትሻል። በተጨማሪ ትክክለኛ አባሪዎችን እና ሰነዶችን (ቅጅዎች) የተካተቱ እንደሆነ 

ይቆጣጠራል። ማመልከቻው የተሟላ ነው? የ IND ሰራተኞች የቤተሰብዎን አባላት፣ በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ 
ማለት በርስዎ የጥገኝነት ፈቃድ ላይ የተመሠረተ የጥገኝነት ፈቃድ ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን 

ያሟሉ እንደሆነ ይመረምራሉ። የቤተሰብዎ አባላት ሁኔታዎቹን የማያሟሉ መሆናቸው ወዲያውኑ ከተረጋገጠ IND 

ማመልከቻውን ውድቅ ያደርገዋል። IND ሁሉንም መረጃ የላቸውም፣ ወይም IND አሁንም ኦርጅናል ሰነዶችን 

ይፈልጋል? እንደዚያ ከሆነ ሂደቱ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ያ ከሆነ ደብዳቤ ይደርስዎታል። 

 

4ኛ ደረጃ: ማመልከቻውን የተሟላ ማድረግ 

ማመልከቻውን የተሟላ ለማድረግ፣ ለ IND የትኛውን መረጃ እና ሰነዶች አሁንም እንደሚያስፈልገው እና በየትኛው 

ቀን መላክ እንዳለብዎት ደብዳቤው ይገልጻል። በተጨማሪም IND ሰነዶችን መመርመር ይፈልግ እንደሆነም 
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ይገልጻል። ስለዚህ ጉዳይ የበለጠ መረጃ በደረጃ 3 ማንበብ ይችላሉ። ደብዳቤውን በመያዝ በፍጥነት ወደ የስደተኞች 

ምክር ቤት (VWN) ተባባሪዎ ይሂዱ። የተጠየቁትን ሰነዶች ለመላክ የስደተኞች ተባባሪዎ ይረዱዎታል። ተጨማሪ ጊዜ 

ይፈልጋሉ? ማመልከቻዎን ለሚያካሂደው የ IND ሰራተኛ ይደውሉ ወይም ደግሞ የስደተኞች ምክር ቤት (VWN) 

ተባባሪዎ እንዲደውል ይጠይቁ። የ IND ሰራተኛ ስልክ ቁጥር በደብዳቤው ውስጥ ተጽፎ ይገኛል። 

 

5ኛ ደረጃ: የሰነድ ምርመራ 
ሁሉም የቤተሰብዎ አባላት ማንነታቸውን በሰነዶች ማረጋገጥ አለባቸው። እንዲሁም በኔዘርላንድ 

ውስጥ ከእርስዎ ጋር ምን ዓይነት ዝምድና (ቤተሰባዊ ግንኙነት) ያላቸው እንደሆኑ ማረጋገጥ 

አለባቸው። ብዙውን ጊዜ IND እነዚህ ሰነዶች እውነተኛ መሆናቸውን ይመረምራል። ይህ የሰነድ 
ምርመራ ለጥቂት ወራት ያህል ሊወስድ ይችላል። 

 

የቤተሰብ አባላትዎ ኦፊሴላዊ ሰነዶች የላቸውም? እንደዛ ከሆነ IND የማስረጃ እጥረት ካለ ይገመግማል። ይህ 
የሚሆነው የእርስዎ ቤተሰብ አባላት በራሳቸው ጥፋት ምክንያት ያልሆነ ሰነዶች ከሌላቸው ነው። ስለዚህ እርስዎ ለ 

IND የቤተሰብ አባላትዎ ለምን ኦፊሴላዊ የሆኑ ሰነዶችን እንደሌላቸው በደንብ መግለፅ በጣም አስፈላጊ ነው። 
እንዲሁም ማንነትን እና የቤተሰብ ግንኙነትን የሚያረጋግጡ ሌሎች ኦፊሴላዊ ያልሆኑ ሰነዶችን ይላኩ።  

 

6ኛ ደረጃ: የ DNA ምርመራ 
አንዳንድ ጊዜ የቤተሰብዎ አባላት የሚላኩዋቸው ሰነዶች በቂ አይደሉም። ወይም የቤተሰብዎ 

አባላት ሰነዶቹ የላቸውም። ከዚያ IND ለቤተሰብዎ አባላት የቀጣይ ምርመራ ጥያቄ ማቅረብ 

ይችላሉ። ይህ የሚሆነው IND በራሳቸው ጥፋት ምክንያት ያልሆነ የማስረጃ እጥረት እንዳለ 
ከወሰነ ብቻ ነው። ወይም ኦፊሴላዊ ያልሆኑ ሰነዶች እርስዎ የቤተሰብ አባል መሆንዎን በበቂ ሁኔታ 

ሲያሳምኑ ነው። የ DNA ምርመራ የቀጣይ ምርመራ ምሳሌ ነው። የእርስዎ የቤተሰብ አባል 

የእርስዎ ባዮሎጂያዊ ልጅ ነው፣ ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ከሆኑ ባዮሎጂያዊ ወላጅዎ ነውን? በዚህ አይነት 

ሁኔታ ከ IND ደብዳቤ ይደርስዎታል። ይህ ደብዳቤ ደግሞ IND የቤተሰብዎን አባላት የ DNA ምርመራ 
እንዲያደርጉ የሚጋብዝ ነው። ይህ ደግሞ የቤተሰብዎ አባላት እርስዎ ወላጃቸው ወይም ልጃቸው መሆንዎን 

እንዲያረጋግጡ ያስችላቸዋል። ለዚህ ጉዳይ IND ከኔዘርላንድ ኤምባሲዎች ጋር አብሮ ይሠራል። እርስዎ እና 
የቤተሰብዎ አባላት ምን ማድረግ እንዳለባቸው በደብዳቤው ውስጥ ተገልጻል። 

 
በመጀመሪያ፣ የቤተሰብዎ አባላት በአቅራቢያቸው ከሚገኘው የኔዘርላንድ ኤምባሲ ጋር ቀጠሮ ይይዛሉ። በቀጦሮው 
ቀን ደግሞ ወደ ኤምባሲው ህንፃ ይሄዳሉ። እዚያ ዶክተር፣ ነርስ ወይም ሌላ ሰው ከቤተሰብዎ አባላት ጉንጭ ውስጥ 
ምራቅ ይወስዳል። ይሄ የሚደረገው ለዛ ብሎ በተሰራው ትንሽ ዘንግ ነው። ከጉንጭ ምራቅ ሲወሰድ ምንም ህመም 

የለውም፣ እንዲሁም ለጤንነት ምንም ጉዳት የለውም። የ DNA ናሙናው ወደ ኔዘርላንድ ወደ IND ይላካል። 

በኤምባሲው DNA ካስረከቡ በኋላ የቤተሰብዎ አባላት ወዲያውኑ ለእርስዎ ማሳወቅ አለባቸው። በሚቀጥለው ቀን 

በኢንተርኔት www.ind.nl ተጠቅመው በኡትሬኽት ከሚገኘው የ IND ቢሮ ጋር የ DNA ናሙና ለመስጠት ቀጠሮ 
መያዝ ይችላሉ። እርስዎ ይህንን የሚያደርጉት ለራስዎ እና አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ በኔዘርላንድ ለሚኖሩ ባዮሎጂያዊ 
የቤተሰብ አባላትዎ ነው። 

 

IND የቤተሰብዎን አባላት እና የእርስዎን የጉንጭ ምራቅ እንዲመረመር ያደርጋል። ይህ የ DNA ምርመራ ለጥቂት 

ወራት ያህል ሊወስድ ይችላል። ውጤቱ በሚታወቅበት ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ ከ IND መረጃ ያገኛሉ። 

 

የቤተሰብዎ አባላት ለተጨማሪ ምርመራ ወደ በአቅራቢያቸው ከሚገኘው የኔዘርላንድ ኤምባሲ ይሄዳሉ። እንዲሁም ደግሞ የ 

mvv ቪዛ አሰጣጥ ሂደት ለማካሄድ ወደ በአቅራቢያቸው ከሚገኘው የኔዘርላንድ ኤምባሲ ይሄዳሉ። አንዳንድ ጊዜ የቤተሰብዎ 
አባላት ይህንን ለማድረግ ድንበር ተሻግረው ወደ ሌላ አገር መሄድ ኣለባቸው። ይህ ወደ ትውልድ አገራቸው ተመልሶ ለመግባት 
ችግር የሚፈጥርላቸው ሊሆን ይችላል። የዚህ ጉዳይ ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ የቤተሰብዎ አባላት ነው። ድንበር ማቋረጥ 
ስለሚቻልባቸው ሁኔታዎች በአስቸኳይ የቤተሰብ አባላትዎን ያማክሩ። እንዲሁም የኔዘርላንድ ኤምባሲ በሚገኝበት አገር 
ውስጥ ተፈጻሚ የሚሆኑ የመግቢያ፣ የመኖሪያ እና የመውጫ ደንቦችን በተመለከተ መመካከር አለባቹሁ። ከኔዘርላንድ 
ኤምባሲ ጋር ቀጠሮ ከመያዝዎ በፊት እነዚህን ጉዳዮች ያመቻቹ። 
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7ኛ ደረጃ: ቃለ-መጠይቅ በኔዘርላንድ ኤምባሲ 

DNA ምርመራን ለማካሄድ የማይቻል ነው፣ ወይም IND ጥያቄዎች አሉት? ከዚያ IND 

የቤተሰብዎን አባላት ለቃለ-መጠይቅ መጋበዝ ይችላል። ቃለ-መጠይቁ የሚካሄደው በውጭ አገር 

በሚገኝ የኔዘርላንድ ኤምባሲ ነው። በቃለ-መጠይቁ ውስጥ የቤተሰብ አባላትዎ ማን እንደሆኑ እና 

ከእርስዎ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን እንደሆነ ማስረዳት ይችላሉ። IND ለእርስዎም እዚህ 

በኔዘርላንድ ቃለ-መጠይቅ እንዲያደርጉ ሊጋብዝዎት ይችላል። በኤምባሲው ውስጥ ቃለ-መጠይቅ 

ማዘጋጀት ብዙ ወራትን ሊወስድ ይችላል። 

 

8ኛ ደረጃ፡ ውሳኔ 

IND የሁሉም ምርመራዎች ውጤት እስኪታወቅ ድረስ ይጠባበቃል። ከዚያ IND የቤተሰብዎ 
አባላት ሁሉንም ሁኔታዎች ያሟሉ እንደሆነ ይቆጣጠራል። እርስዎ ደግሞ ለቤተሰብዎ አባላት 
ያቀረቡት ማመልከቻዎ ላይ ውሳኔ ያገኛሉ። በሕጉ መሠረት ይህ ማመልከቻውን ካቀረቡ በኋላ 
ከሶስት እስከ ስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ መከናወን አለበት። ስራ በሚበዛበት አጋጣሚ ውሳኔ 
ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል። 

• አዎንታዊ ውሳኔ፡ የቤተሰብዎ አባላት ሁሉንም ሁኔታዎች የሚያሟሉ ከሆነ IND ማመልከቻዎቹን ያፀድቃል። 

እንደዚሁም IND ውሳኔውን ለእርስዎ እና ለኔዘርላንድ ኤምባሲ ይልካል። እርስዎ ደግሞ ስለ IND ውሳኔ 
ለቤተሰብዎ አባላት ያሳውቃሉ። 

• አሉታዊ ውሳኔ፡ የቤተሰብዎ አባላት ሁሉንም ሁኔታዎች ካላሟሉ IND ማመልከቻውን ውድቅ ያደርገዋል። 

የቤተሰብዎን አባላት (በእርስዎ በኩል) ይህንን ውሳኔ መቃወም ይችላሉ። እርሰዎ ወይም የስደተኞች ምክር ቤት 

(VWN) ተባባሪዎ በዚህ ረገድ ሊረዳዎ የሚችል ጠበቃ መፈለግ ይችላሉ። 

 

9ኛ ደረጃ፡ ከአዎንታዊ ውሳኔ በኋላ mvv ቪዛ መውሰድ 

 
ቀጠሮ 

የቤተሰብዎ አባላት ይህ mvv ቪዛ አወንታዊውን ውሳኔ በተላለፈበት በ 3 ወራት ውስጥ መውሰድ 
አለባቸው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ከኔዘርላንድ ኤምባሲ ጋር ቀጠሮ መያዝ አለባቸው። ይህ 
በማመልከቻ ቅጹ ላይ የተሞላ ኤምባሲ መሆን አለበት። ወይም ደግሞ ቀደም ብለው የቤተሰብዎ 

አባላት ለተጨማሪ ምርምር ብለው የሄዱት ኤምባሲ መሆን አለበት። በትውልድ ሀገርዎ ውስጥ የኔዘርላንድ ኤምባሲ 

የለም? እንደዚያ ከሆነ የቤተሰብዎ አባላት ወደ ጎረቤት ሀገር መጓዝ ይችላሉ። ከዚያ የ mvv ቪዛ ለመውሰድ 

ተጨማሪ 3 ወራት ይሰጣቸዋል። 

 

ኤምባሲ፡ የ mvv ፎርም፣ የጣት አሻራዎች፣ ፊርማ እና ፓስፖርት መስጠት 
የቤተሰብዎ አባላት የራሳቸውን የፓስፖርት ፎቶ ይዘው መምጣት አለባቸው። የፓስፖርቱ ፎቶ የተወሰኑ 

መስፈርቶችን ማሟላት አለበት። የ mvv ቪዛን ለማዘጋጀት የቤተሰብዎ አባላት መጀመሪያ የ mvv ቪዛ መስጫ ቅጽ 
መሙላት አለባቸው። ከዚያ በኋላ አንድ ሠራተኛ ከቤተሰብዎ አባላት የጣት አሻራዎችን ይወስዳል። የእርስዎ የቤተሰብ 
አባላትም ይፈርማሉ። የኔዘርላንድ ኤምባሲ የቤተሰብዎን አባላት ፓስፖርት ይወስዳል። ይህ የሚያስፈልገው ደግሞ 

mvv ቪዛ ለመስጠት ነው። በዚያን ጊዜ የፓስፖርቱ የአገልግሎቱን ቀነ ገደብ ገና 6 ወር ወይም ከዚያ በላይ የቀረበት 
መሆን አለበት።  

 

የቤተሰብ አባላትዎ ፓስፖርት የላቸውም? በዚያ ሁኔታ ብዙውን ጊዜ የኔዘርላንድ ጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ (LP) ሊያገኙ 

ይችላሉ። LP ለአንድ ጉዞ ብቻ ሊያገለግል የሚችል የጉዞ ሰነድ ነው። ለዚህ የሚሆን እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል 2 

ተጨማሪ የፓስፖርት ፎቶ መስጠት አለበት። የቤተሰብዎ አባላት LP ማግኘት የሚችሉ ከሆኑ IND ለኤምባሲው 
ያሳውቃል።  

 

LP ሊሰጥ የሚችለው ከቤተሰብዎ አባላት የትውልድ አገር ውጭ በሚገኙ 
የኔዘርላንድ ኤምባሲዎች ብቻ ነው። 

 

mvv ቪዛ መስራት እና በፓስፖርት ውስጥ ማስፈር  
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ኤምባሲው mvv ቪዛውን ይሰራል። ይህ ቢበዛ 2 ሳምንታት ይወስዳል። ሁሉም ነገር ዝግጁ ሲሆን mvv ቪዛ 

(ተለጣፊ) በፓስፖርቱ ውስጥ ይለጠፋል። ከዚያ ኤምባሲው የቤተሰብዎን አባላት ፓስፖርቱን እና mvv ቪዛውን 
እንዲወስዱ ይጋብዛል። 

 

ኤምባሲ፡ mvv ቪዛ መውሰድና እና መረጃን መቀበል 

የቤተሰብዎ አባላት ወደ ኤምባሲው ይመለሳሉ። የቤተሰብዎ አባላት mvv ቪዛ የተለጠፈበት ፓስፖርታቸውን 

ይቀበላሉ። ወይም ደግሞ mvv ቪዛ የተለጠፈበት ጊዜያዊ የኔዘርላንድ የጉዞ ሰነድ (LP) ይቀበላሉ። በተጨማሪም 
ወደ ኔዘርላንድ ከገቡ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በጽሁፍ መረጃ ይቀበላሉ። 

 

10ኛ ደረጃ: ወደ ኔዘርላንድ ጉዞ 

የቤተሰብዎ አባላት mvv ቪዛ ከተቀበሉ ቦኋላ ወደ ኔዘርላንድ ሊጓዙ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ 
በውጭ አገር ያሉ የቤተሰብዎን አባላት የሚመለከቱ ልዩ የመውጫ ህጎች አሉ። የስደተኞች ምክር 

ቤት (VWN) ስለዚህ ጉዳይ ሊያሳውቅዎ ይችላል። mvv ቪዛው ለ 90 ቀናት ያገለግላል። ለስንት 

ቀናት ማገልገል እንደሚችል እዛ mvv ስቲከር ላይ ተጽፎ ይገኛል።  
በዚህ ላይ ሁለት ቀናት አሉ፡ 

• የሚጀመርበት ቀን (ከዚህ ቀን ጀምሮ mvv ቪዛ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል) 

• የሚጨርስበት ቀን (ከዚህ ቀን ቦኋላ mvv ቪዛ ኣገልግሎት መስጠት ያበቃል) 

 

የቤተሰብዎ አባላት ወደ ኔዘርላንድ ለመሄድ ራሳቸው የአውሮፕላን ትኬት መግዛት አለባቸው። IND የሚሰጡት 

ምክር፣ የአውሮፕላን ትኬት መገዛት ያለበት mvv ቪዛ ከተቀበሉ በኋላ ነው። የስደተኞች ምክር ቤት (VWN) 

ያግዝዎታል? አንዳንድ ጊዜ የጉዞ ወጪዎች በከፊል ሊመለሱ ይችላሉ። ሊኖርዎ ስለሚችል ዕድሎች የ VWN ረዳትዎን 
ይጠይቁ።  

 

የቤተሰብዎ አባላት በማንኛውም ጊዜ ማመልከቻውን በመሳብ ሊሰርዙት 

ይችላሉ። ያ ከሆነ እርስዎ የስደተኞች ምክር ቤት (VWN) ረዳትዎ 

አማካይነት ስለዚህ ጉዳይ ለ IND ያሳውቃሉ። የቤተሰብዎ አባላት 

ማመልከቻውን በመሳብ ሰርዘውታል? እንደዚያ ከሆነ የቤተሰብ ውህደት 

ቀነ-ገደብ ከአሁን በኋላ የጊዜ ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም። ከዚያ በኋላ 
በዚህ መንገድ ለቤተሰብ ውህደት ማመልከት አይችሉም።   

 

 

ክፍል 2፡ የቤተሰብዎን አባላት የኔዘርላንድ የጥገኝነት ሂደት በ 2 ደረጃዎች 
 

1ኛ ደረጃ: ኔዘርላንድ ከገቡ በኋላ በተርኣፐል [Ter Apel] ምዝገባ 

የቤተሰብዎ አባላት በ 90 ቀናት ውስጥ ወደ ኔዘርላንድ መጓዝ እና ከገቡ በኋላ ደግሞ በተርኣፐል 

[Ter Apel] በሚገኘው የማመልከቻ ማእከል በአካል መመዝገብ አለባቸው። COA መጠለያ 

ያዘጋጃል እንዲሁም ደግሞ በሂደቱ ውስጥ ድጋፍን ያመቻቻል። IND እና የስደተኞች ምክር ቤት 

(VWN) በመጠለያው ቦታም ይገኛሉ። 

 

2ኛ ደረጃ: ለቤተሰብዎ አባላት የጥገኝነት ሂደት እና ፈቃድ  

በመጠለያ ቦታው የቤተሰብዎ አባላት የጥገኝነት ሂደት ቢያንስ 4 ቀናት እና 3 ሌሊት ይወስዳል። 
የቤተሰብዎ አባላት በመጠለያ ቦታ ላይ ይተኛሉ። እርስዎ ደግሞ ቤትዎ ውስጥ ይተኛሉ። 

 

 

በአብዛኛው ሂደቱ 4 ቀናትን ይወስዳል። አንዳንድ ጊዜ ጥርጣሬዎች 

ወይም ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ይገኛሉ። እንደዚህ ከሆነ IND የቤተሰብዎ 
አባላት ወደ አጠቃላይ የጥገኝነት አሰራር ሂደት ይልካቸዋል። ይህ ረዘም 
ያለ ጊዜ ይወስዳል። 
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ለቤተሰብዎ አባላት ሂደቱ በሚካሄድበት ጊዜ የሚከተሉት በመጠለያ ቦታው ላይ ይፈጸማሉ፡ 

• የ IND ሰራተኛ ማንነታቸውን እና የጣት አሻራቸውን ይቆጣጠራል። IND ዲጂታል የፊት ፎቶን ይወስዳል 
እንዲሁም የጣት አሻራዎችን ግልጽ ካልሆነ ወይም የሌለ ከሆነ የጣት አሻራዎችን ይወስዳል።  

• ለቤተሰብዎ አባላት የቲቢ ምርመራ ሊደረግላቸው ይችላል። ይህ ይደረግ እንደሆነ የሚወሰነው የቤተሰብዎ አባላት 
በመጡበት አገር ነው።  

• የቤተሰብዎ አባላት ከስደተኞች ምክር ቤት (VWN) ስለ ሂደቱ በተመለከተ ማብራርያ ይቀበላሉ። 

• የቤተሰብዎ አባላት ከ IND ጋር አጭር ንግግር ያደርጋሉ። IND ለቤተሰብዎ አባላት ውሳኔ ይሰጣል። ይህ ደግሞ 

በሌላ የጥገኝት ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት ፈቃድ ማግኘታቸው የሚገልጽ ደብዳቤ ነው። እና IND 

ለቤተሰብዎ አባላት የመኖሪያ ፈቃዳቸውን ይሰጣቸዋል። ይህ የማይቻል ከሆነ IND ስለ ቀጣይ የሂደቱን አሰራር 
ይበልጥ ያብራራል። 

• የቤተሰብዎ አባላት ከ COA ሰራተኛም ጋር አጭር ንግግር ያደርጋሉ። 

• በተጨማሪም የቤተሰብዎ አባላት ከማዘጋጃ ቤት ሰራተኛ ጋር ይነጋገራሉ። ማዘጋጃ ቤት የቤተሰብዎ አባላት ዝርዝር 
መረጃ በሕዝብ መዝገብ ውስጥ ይመዘግባል። 

• የቤተሰብዎ አባላት በመጨረሻው ቀን መጠለያ ቦታውን ለቀው ይወጣሉ። ወደ ቤትዎ ይሄዳሉ። ይህ (ገና) 

የማይቻል ከሆነ፣ COA እና ማዘጋጃ ቤት በመተባበር ለእነሱ የሚሆን መጠለያ ያዘጋጃሉ። 

 

ራሱን የቻለ የግል የጥገኝነት ማመልከቻ ማስገባት 

 
በኔዘርላንድ ውስጥ የቤተሰብዎ አባላት በሌላ ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ የጥገኝነት መኖሪያ ፈቃድ ይቀበላሉ። ይህ 

በራስዎ የጥገኝነት ፈቃድ ላይ የሚመረኮዝ ጊዜያዊ ፈቃድ ነው። IND የጥገኝነት ፈቃድዎን በመሳብ ሰርዞታል፣ 

ወይም IND ይህንን አያድሰውም? እንደዚያ ከሆነ IND የቤተሰብዎ አባላት የጥገኝነት መኖርያ ፈቃድም በመሳብ 
ይሰርዘዋል። እና ራሱን የቻለ የግላቸውን የጥገኝነት ፈቃድ ማግኘት ይችሉ እንደሆነ ይገመግማል። እንዲሁም 

ከእርስዎ ጋር ያለው የቤተሰብ ግንኙነት ከተቋረጠ IND የጥገኝነት መኖሪያ ፈቃዳቸውን በመሳብ ሊሰርዘው ይችላል። 
ይህ የሚሆነው የቤተሰብዎ አባላት ከአሁን በኋላ ከእርስዎ ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት እና ዝምድና የሌላቸው ከሆነ 
ነው። ወይም የቤተሰብዎ አባል ገና ልጅ ሆኖ በአንድ አመት ውስጥ ራሱን ችሎ ተለይቶ የሚኖር ከሆነ ነው።  

 
የቤተሰብዎ አባላት በራሳቸው የጥገኝነት ምክንያቶች ራሱን የቻለ የግላቸው የጥገኝነት ማመልከቻ ማስገባት 

ይፈልጋሉ? እንደዝያ ከሆነ በመጠለያ ቦታው ውስጥ ከ IND ጋር በሚያደርጉት ቃለ-መጠይቅ ይህንን ሊያመለክቱ 

ይችላሉ። የ IND ሰራተኛው ስለዚህ ማብራሪያ ይሰጣል። የቤተሰብዎ አባላት ራሱን የቻለ የግላቸው የጥገኝነት 
ማመልከቻ ካቀረቡ አጠቃላይ የሆነ የጥገኝነት ሂደት ነው የሚከተሉት። አጠቃላይ የጥገኝነት ሂደቱ ረዘም ያለ ጊዜ 

ይወስዳል። ከዚያም ደግም IND የቤተሰብዎ አባላት የኔዘርላንድ መንግሥት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ያስፈልግ 
እንደሆነ ይመረምራል። እንደዚያ ከሆነ ለተወሰነ ጊዜ ራሱን የቻለ የግል የጥገኝነት የመኖርያ ፈቃድ ይሰጣቸዋል። 
የቤተሰብዎ አባላት ይህ ራሱን የቻለ የግል የጥገኝነት ማመልከቻ በኋላ በሌላ ጊዜም ማስገባት ይችላሉ። 

 

የግል ውሂብዎን ማስኬድ 

 
የግል ውሂብዎ ስለ እርስዎ የሚመለከቱ ሁሉም ዓይነት መረጃዎች ናቸው። ለዚህ ብሮሹር አስተዋፅዖ ያደረጉት 
ድርጅቶች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል። እነዚህ ድርጅቶች በማመልከቻዎ፣ በሪፖርትዎ ወይም በጥያቄዎ ሂደት ወቅት 
የግል ውሂቦች ያካሂዳሉ። እነሱ ውሂብዎን እንዲሰጡ ይጠይቁዎታል፣ እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ ከሌሎች ድርጅቶች 
ወይም ሰዎች ይጠይቃሉ። እነዚህ ድርጅቶች ውሂብዎን ይጠቀማሉ እና ያከማቻሉ እንዲሁም በሕግ ከተጠየቁ 
ለሌሎች ድርጅቶች ያስተላልፋሉ። በግላዊነት ሕጉ ውስጥ ውሂብዎን የሚያካሂዱ ድርጅቶች ያሉባቸውን ግዴታዎች 
ተገልጻል። እነሱ ለምሳሌ ውሂብዎን በጥንቃቄ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መያዝ አለባቸው። የግላዊነት ሕጉ 
እንዲሁ እርስዎ ያለዎትን መብቶች ይገልጻል፣ ለምሳሌ፡ 

• በድርጅቶች የሚገኙትን ውሂብዎ የማየት መብት 

• ድርጅቶች በውሂብዎ ምን እንደሚሠሩ እና ለምን የማወቅ መብት 

• ውሂብዎ ወደ የትኞቹ ድርጅቶች እንደተላለፈ የማወቅ መብት። 
ስለ የግል ውሂብዎ ማስኬድ እና ስላለዎት መብቶች የበለጠ ማወቅ ይፈልጋሉ? የድርጅቶቹን ድህረገፅ ይመልከቱ። 
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ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች 

 

የቤተሰብዎ አባላት ከጠፉ ይህንን ማመልከቻ ማስገባት ይችላሉ? 

አዎ፣ ሁል ጊዜ ማመልከቻውን በ 3 ወር ጊዜ ውስጥ ማስገባትዎን ያረጋግጡ። ምንም እንኳን ከቤተሰብዎ አባላት 

ጋር ምንም ግንኙነት ባይኖርዎትም። አለበለዚያ የቤተሰብ ውህደት ቀነ-ገደብ ቅድመ ሁኔታ አያሟሉም። በአንዳንድ 
ሁኔታዎች ቀይ መስቀል የቤተሰብዎን አባላት ለማግኘት ይረዳዎታል። ይህ ተከታትሎ ፍለጋ ይባላል። የስደተኞች 

ምክር ቤት (VWN) ተባባሪዎ በዚህ በኩል ሊተባበርዎት ይችላል። 

 
የተሰብዎ አባላት በኔዘርላንድ ኤምባሲ ውስጥ የወንጀል ታሪክ እንደሌላቸው የሚገልጽ የምስክር ወረቀት 

እንዲፈርሙ ማድረግ ይቻላል? 

አይ፣ ይህ የማይቻል ነው። የተፈረሙ የወንጀል ታሪክ እንደሌላቸው የሚገልጽ የምስክር ወረቀት 

(antecedentenverklaring) ወደ ኔዘርላንድ ለመላክ ችግሮች አሉ? ከ IND ጋር ምን የተሻለ ነገር ሊደረግ 
እንደሚቻል ተመካከሩ። 

 

አሁንም ገና በ COA መጠለያ ቦታ ላይ የሚገኙ ከሆነ ከቤተሰብዎ አባላት ጋር የት ነው የሚኖሩት? 

ማዘጋጃ ቤቱ እና COA በዚህ ላይ በጋራ ይሰራሉ። ያሉትን አማራጮች በተመለከተ በመጠለያ ቦታው ለሚገኝ የ 

COA ተባባሪዎን ይጠይቁ። 

 

ይህን ብሮሹር ካነበቡ በኋላ አሁንም ጥያቄዎች አሉዎት? 

እነዚህን ጥያቄዎች ለስደተኞች ምክር ቤት (VWN) ተባባሪዎ መጠየቅ ይችላሉ። 

 

ቅሬታ አለዎት? 
በቤተሰብ ውህደት ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ሁሉም ድርጅቶች በሙያዊ ብቃት እና በጥንቃቄ ይሰራሉ። በአንድ 

ድርጅት ውስጥ የቤተሰብ አባላትን አያያዝ በተመለከተ አልረኩም? እንደዛ ከሆነ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። 

የስደተኞች ምክር ቤት (VWN) ተባባሪዎ በዚህ በኩል ሊተባበርዎት ይችላል። 

 
 

 
 

 

ይህ ህትመት የሚከተሉትን የጋራ ህትመት ነው፡ 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 

 

ተልእኮ በ ፡ 

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
ከዚህ ህትመት ይዘት ምንም መብቶች ማግኘት አይችሉም። 
ትርጉሙ የትርጓሜ ልይነቶችን የሚያመጣ ከሆነ 
በኔዘርላንደኛ ቋንቋ የቀረበው ጽሁፍ ወሳኝ ይሆናል። 

http://www.rijksoverheid.nl/

