
ንምንታይ እያ እዚኣ ሓቓፊ (ጽሑፍ ሓበረታ) ትዋሂባትኩም/ክን?ንምንታይ እያ እዚኣ ሓቓፊ (ጽሑፍ ሓበረታ) ትዋሂባትኩም/ክን?
ንስኹም ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ሓቲትኩም ኣለኹም። ይኹን እምበር፡ ናይ ዑቕባ መሰል ኣለኩም 
ድዩ የብልኩምን ክትውስን ትኽእል ካልእ ናይ ኤውሮጳ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ። ነቲ ናትኩም 
ናይ ዑቕባ ሕቶ ትምልሶ ሃገር ኣየነይቲ እያ ዝፍለጥ ኣብ ሕጊ ዱብሊን (ዱብሊን ቨሮርደኒንግ) 
ምርኩስ ብምግባር እዩ። ብመሰረት ሕጊ ዱብሊን፡ ሓንቲ ሃገር ነቲ ናትኩም ናይ ዑቕባ ሕቶ 
ሓላፍነት ክትስከመሉ ትኽእል ኣብ’ዘን ዝስዕባ ኩነታት እዩ፦ 
• ሓደ ስደተኛ ንፈለማ ግዜ ኣብ’ታ ሃገር ዑቕባ ምስ ዝሓትት፥
• ሓደ ስደተኛ፡ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኤውሮጳ በዛ ሃገር ኣቢሉ እንተኣትዩ፥
• ሓደ ስደተኛ፡ በዛ ሃገር ቪዛ እንተተዋሂብዎ።

ፖሊስ ወጻእተኛታት (ኣፊም) እንተላይ/ወይ ሃገራዊ ሓለዋ ዶብ (ኮኒንከልክ ማራሸውሰ) ነቲ 
ናትኩም ናይ ዑቕባ ሕቶ ሓላፍነት ትስከም ካልእ ሃገር ድያ መጽናዕቲ የካይድ። ሰራሕተኛታት 
ፖሊስ ወጻእተኛታት (ኣፊም) እንተላይ/ወይ ሃገራዊ ሓለዋ ዶብ (ኮኒንከልክ ማራሸውሰ) ነዞም 
ዝስዕቡ ነገራት ክገብሩ እዮም፦
•  ንኽምርምርዎ ሰነዳትኩም ወሲዶም ኣለዉ። ኣብ’ቲ ሰነዳት ምርኩስ ብምግባር ድማ፡ 

ንስኹም ቅድሚ ናብ ኔዘርላንድ ምምጻእኩም፡ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ኔርኩም 
ዲኹም የጻርዩ። ከምኡ’ውን፡ ናይ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ቪዛ ኣለኩም ድዩ 
የብልኩምን’ውን ይርእዩ።

•  ናትኩም ናይ ኣሰር ኣጻብዕቲ ወሲዶም ኣለዉ። ኣሰርኩም ኣብ ናይ ኮምፒተር ስርዓት ናይ 
Eurodac of EU-VIS ኣሎ ድዩ የሎን የጻርዩ። ኣብ’ዚ ስርዓት፡ ናይ’ቶም ኩሎም ኣብ 
ኤውሮጳ ዑቕባ ወይ ቪዛ ዝሓተቱ ሰባት ኣሰር ኣጻብዕቲ ኣሎ። 

በቲ ዘተኻየደ መጽናዕቲ መሰረት፡ ናትኩም ናይ ዑቕባ ሕቶ ሓላፍነት ክትስከመሉ ትኽእል ሃገር 
ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃና ተኣሚቱ ኣሎ። ሕጂ ኢ ኤን ዴ፡ እታ ካልእ ሃገር፡ ነቲ ናይ ዑቕባ 
ሕቶኹም ከተእንግዶ ትኽእል ድያ ከጻሪ እዩ። በዚ ምኽንይታ ድማ፡ እቲ ናትኩም ናይ ዑቕባ 
መስርሕ፡ ካብ’ቲ ኣብ “ቅድሚ ናይ ዑቕባ መስርሕኩም ምጅማሩ” (“Voordat uw 
asielprocedure begint”) ከምኡ’ውን “ናይ ዑቕባ ሕቶኹም” (“Uw asielaanvraag”) ዝብል ናይ 
ሓበሬታ ጽሑፋት ተገሊጹ ዘሎ ፍልይ ዝበለ እዩ። እንታይ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ፡ ኣብ’ዚ ናይ 
ሓበሬታ ጽሑፍ ተጠቒሱ ኣሎ። 
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ኣየናይ ሃገር እዩ ሓላፍነት 
ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ዝስኮሞ?
ናይ Dublin (ዱብሊን) ግዕዞ



ዳብሊን ዝርርብዳብሊን ዝርርብ

ሓደ ወግዓዊ ዝኾነ ዝርርብ ከትገብሩ/ራ ኢኹም/ኽን መስ ሰራሕተኛ ናይ IND ብዛዕባ
ማንነትኩም/ክን፣ ዘግንነትኩም/ክን፣ ኣጋባብ ጉዕዞ ኣማጻኣኹም/ኽን። እዚ ናይ 
ዱብሊን ዝርርብ ተባሂሉ ይፍለጥ። 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።

ተርጓሚ
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። እንተዳኣ ኣብሞንጎኹም/
ኽን ኣብ ሞንጎ ቶርጛማይን ጸገም ናይ ምርድዳእ ኣጋጢሙ ብቐጥታ ሓብሩ ። 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፥

ውሳኔ
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። እዚ “ጠለብ 
ሓላፍነት ምስካም ወይ ምርካብ” ("verzoek tot overname of terugname") 
ተባሂሉ ይፍለጥ። እብ ዝስዕብ ክተንብቡ/ባ ኢኹም/ኽን ከመይ ናትኩም/ክን ጉዕዞ 
ናይ ዱብሊን (Dublinprocedure) ኣብ ነዘርላንድ ከምዝቅጽል።

ዝተመደበ ውሳነዝተመደበ 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 ሪኢቶንምምይያጥ 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 ውሳነ ናይ INDIND  

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 ካብ ኔዘርላንድ 
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። ኣብ’ዚ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ 
ምኽኒያት ናይዚ ውሳነን ው እንታይ ውጺኢት (ጠንኪ) ከም ዘስዕበልኩም/ክን 
ዝሕበር ትሕዝቶ ኣሎዋ። ብተወሳኺ፡ ኣንጻር እቲ ውሳኔ እንታይ ክትገብሩ ከምትኽ
እሉን ኣየኖት ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ከምዘለዉን ተጠቒሱ ይርከብ።  
ጠበቓኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ኮይኑ ትሕዝቶ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ 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 ውሳነድሕሪ ናይ ዱብሊን ውሳነ

ነቲ ናትኩም ናይ ዑቕባ ሕቶ ሓላፍነት ትስከመሉ ካልእ ሃገር እያ? ኣብ ከም’ዚ 
ኩነታት፡ እታ ካልእ ሃገር እያ ነቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ክትመዝን ትኽእል። እዚ 
ማለት፡ ንስኹም ናብ’ታ ሃገር ክትምለሱ ኣለኩም። ኢ ኤን ዴ ድማ፡ ንኣገልግሎት 
ምምላስን ምፍናዊን (ዴ ቴ ኤን ፌ) ነዚ ጉዕዞ ክውድብ ክሓቶ እዩ። ንስኹም፡ እታ 
ሃገር ካብ ዝተሰማማዓትሉ ግዜ ዝስሕሰብ ኣብ ውሽጢ ሽድሽተ ኣዋርሕ ከምትምለሱ 
ይግበር። ኣብ ናይ ኔዘርላንድ ዶብ (ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ወይ ወደብ) ዑቕባ ዝሓተት
ኩም እንተኾንኩም ድማ፡ እቲ ምምላስ ኣብ ውሽጢ 6 ሳምንታት ይካየድ። ብዝቐል
ጠፈ ናብ’ታ ሃገር ክትምለሱ ትደልዩ? እሞ ንትካል ዴ ቴ ኤን ፌ፡ ባዕልኹም 
ክትምለሱ ከምትደልዩ ሓብሩ። 

ይግባይ
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 ነዘርላ
ንድ 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?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።  
 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 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።
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

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።  www.rvr.org

Immigratie- en Naturalisatiedienst IND (ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለትን) 
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን (ሓለዋ) ጸጥታን 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። 
 www.ind.nl

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 ፍትሕን ሓለዋ ጸጥታን 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።
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

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።  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY



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
እኣብ እዋን ናይ ዱብሊን ጉዕዞ ኣብይ እየ ዝቕመጥ?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። ኣብ ዶብ ኔዘርላንድ (ማዕርፎ ነፈርቲ ወይ ወደብ) ዑቕባ 
ዝሓተትኩም እንተኾንኩም፡ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስኺፕሆል፡ ዛይስት ወይ ድማ 
ሮተርዳም ትጸንሑ።  

ኣሎኩም/ክን ድዩ ሕቶ ድሕሪ ምንባብብኩም/ክን ንዛ ሓቓፊ (ሓበረታ)?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?ኣለኩም/ክን ድዩ ክሲ/ጥርዓን?
እዘን ኩለን ወድባት/ትካላት ኣብ ጉዕዞ ዑቕባ እትዋት ዝኾና፣ ተገዳስነት
ኣሎወን ብጥንቃቐን ወሕልነናን ይሰርሑ። 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 ይኽእል አዩ።

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) 

ኣገልግሎት ቤት ማሕቡሳት(DJI) 

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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ኣገልግሎት ቤት ማሕቡሳት (ዴ ዬ ኢ) (Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
ኣካል ናይ ኔዘርላንድ ሚኒስትሪ ፍትሕን ድሕነትን ኣዩ። ምስ እዚ ትካል ክትራኸቡ 
ትኽእሉ፡ ኣብ ዶብ ዑቕባ እንተሓቲትኩም ጥራሕ እዩ።  ኣብ ከምኡ ኰናታት፡ ኣብ 
ሓለዋ ዘለዎ መዓስከር ከምትጸንሑ ይግበር። ነዚ መዓስከር ዘማሓድሮ ትካል ዴ ዬ 
ኢ እዩ። ኣብ’ዚ ትጸንሕሉ ምኽንያት፡ ንስኹም ናብ ኔዘርላንድ ክትኣትዉ ስለ 
ዘይተፈቕደኩም እዩ። ሰራሕተኛታት ዴ ዬ ኢ ዩኒፎርም ዝወደዩ እዮም። ንሳቶም፡ 
ኣብ’ቲ መዓስከር ክሳብ ዘለኹም ግዜ ይኣልይኹምን ይከናኸንኹምን። ኣብ ናይ ዶብ 
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