
እዚ ጽሑፍ ንምንታይ ይወሃበካ ኣሎ?እዚ ጽሑፍ ንምንታይ ይወሃበካ ኣሎ?
ኣብ ሆላንድ ዑቕባ ክትሓትት ደሊኻ። ዑቕባ ማለት፡ ኣብ ሃገሮም ድሕነትን ውሕስነትን ዘይረኸቡ 
ሰባት ድሕነትን ውሕስነትን ምሃብ ማለት እዩ።

ዑቕባ እንተዳኣ ሓቲትካ ንመንግስቲ ሆላንድ መንበሪ ፍቓድ ትሓቶ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ መንበሪ 
ፍቓድ ኣብ ሆላንድ ንኽትቅመጥን ክትሰርሕን የድልየካ።

ዑቕባ ምስሓተትካ ናይ ዑቕባ መስርሕካ ይጅምር። እዚ ሕጋዊ መስርሕ ኮይኑ መንግስቲ ሆላንድ 
መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ምዃኑ ውይ ዘይምዃኑ ይምርምር።

ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ኣብዚ ናይ ዑቕባ መስርሕ እንታይ ከምዝግበር ተንብብ። ከምኡውን ንስኻ 
ክትገብሮ ዘለካ (ግቡኣትካ) ከምኡውን ካብ መንግስቲ ሆላንድ እንታይ ክትጽበ ከምትኽእል 
(መሰላትካ) ተንብብ። 
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ዝቐለለ መስርሕ ዑቕባ 
ካብ ሓደ ውሑስ ሃገር ኢኻ መጺእካ ውይ ድማ ኣብ ካልእ 
ኣባል ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ዝኾነት ሃገር ኣህጉራዊ ድሕነት 
ኣለካ 



De vereenvoudigde asielprocedure  |  april 2020  |  Tigrinya 2

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ መዓስ እዩ ዝወሃበካ?ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ መዓስ እዩ ዝወሃበካ?

ኣብ ናይ ሆላንድ ናይ ወጻእተኛታት ሕጊ ንስኻ እንታይ ምስኣማላእካ ናይ ዑቕባ መንበሪ 
ፍቓድ ከምዝወሃበካ ተጻሒፉ ኣሎ። መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እንተዳኣ፡
•	 	ኣብ ሃገርካ ብምኽንያት ናይ ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ዜግነት፡ ፖለቲካዊ እምነት፡ ወይ 

ድማ ንስኻ ኣባል ናይ ገለ ማሕበራዊ ጉጅለ ስለዝኾንካ፡ ኣብ ልዕሌኻ በደል ንኽፍጸም 
ብቑዕ ዘፍርሓካ ምኽንያታት ምስዝህልወካ ወይ;

•	 	ኣብ ሃገርካ ብሞት ንኽትፍረድ፡ ወይ ክትቅተል፡ ወይ ኣካላዊ ማህረምቲ ወይ ድማ 
ካልእ ኢሰብኣዊ ወይ መህሰይቲ ዝኾነ በደል ኣብ ልዕሌካ ንኽፍጸም ዘፍርሓካ ብቑዕ 
ምኽንያት እንተኣለካ ወይ;

•	 	ኣብ ሃገርካ ግዳይ ናይ ጎነጽ ብሰንኪ ግጭት ዕጡቓት ንኽትከውን ብቑዕ ዘፍራሓካ 
ጉዳያት አንተኣለካ ወይ;

•	 	በዓልቲ-ቤትካ/በዓል-ቤትኪ፡ መጻምድትኻ፡ ኣቦኻ፡ ኣዴኻ ወይ ድማ ትሕቲ-ዕድመ 
ዝኾነ ውላድካ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሆላንድ ናይ ዑቕባ መንበሪ-ፍቓድ ዝወሰዱ 
እንተኣልዮም። 

ንስኻ ካብ ውሑስ ሃገር ስለዝመጻእካ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ኣባል ናይ ኣውሮፓዊ
ሕብረት ዝኾነት ሃገር ኣህጉራዊ ድሕነት ስለዘለካ፡ ኢሚግረሽንን ዜግነትን ኣገልግሎት
(IND) ንስኻ ነዚ ዝተጠቕሰ ቅድመ-ኩነታት ኣየማላእካን ዝብል ውሳኔ ክህበሉ
ዝኽእል ዕድል ዓቢ እዩ። ስለዚ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ብዝቐለለ ከምኡ ድማ ስሉጥ ይረአ።

ዝርዝር ናይ ሰላምን ርግኣትን ዘለወን ሃገራትዝርዝር ናይ ሰላምን ርግኣትን ዘለወን ሃገራት
አልባኒያ, አልጄሪያ, አንዶራ, አውስትራሊያ, ቤልጂየም, ቦስኒያን ሄርዞጎቪናን, ብራዚል,
ቡልጋሪያ, ካናዳ, ቆጵሮስ, ዴንማርክ, ጀርመን, ኤስቶኒያ, ፊንላንድ, ፈረንሳይ, ጆርጂያ,
ጋና, ግሪክ, ሃንጋሪ, አየርላንድ, ህንዲ, ጣሊያን, ጃማይካ, ጃፓን, ኮሶቮቭ, ክሮኤሺያ,
ላቲቪያ, ሊክተንስታን, ሊቱዌኒያ, ሉክሰምበርግ, ሰሜን-ሜሶዶኒያ, ማልታ, ሞሮኮ, ሞናኮ,
ሞንጎሊያ, ሞንቴኔግሮ, ኔዘርላንድ, ኒውዚላንድ, ኖርዌይ, ዩክሬን, ኦስትሪያ, ፖላንድ,
ፖርቱጋል, ሩማንያ, ሳን ማሪኖ, ሴኔጋል, ሰርቢያ, ስሎቬንያ,
ስሎቫኪያ, ስፔን, ቶጎ, ትሪኒዳድን ቶባጎን, ቼክ ሪፖብሊክ, ቱኒዝያ, ቫቲካን ከተማ,
ዩናይትድ ኪንግደም, አሜሪካ, አይስላንድ, ስዊዲን, ስዊዘርላንድ.

እዚ ዝርዝር ክቕየር ይኽእል እዩ፥ ኣብ’ዚ ዝርዝር ሃገራት ክውሰኻ ይኽእላ እየን ወይ 
ድማ ካብዚ ዝርዝር ክወጻ ይኽእላ እየን። እዚ ዝምርኮስ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ናይ ሓንቲ 
ሃገር እዩ።.
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ኣይኖት ትካላት የጋጥማኻ?ኣይኖት ትካላት የጋጥማኻ?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ማእከላይ ትካል መዕቆቢ ማእከላይ ትካል መዕቆቢ 
ሓተቲ-ዑቕባ (ኮዋ)ሓተቲ-ዑቕባ (ኮዋ) (COA) ንሓደ ሓታቲ-ዑቕባ ኣብ ናይ ዑቕባ መስርሕ ኣብ ሆላንድ
ኣብ ዝጸንሓሉ ግዜ መቐመጥን ኣልዮትን ይህብ። ኮዋ ( COA) መቐመጢ ቤት፡ መግቢ 
ከምኡውን ኣገዳሲ ሕክምናዊ ክንክን ይህበካ። ሰራሕተኛታት ናይ ኮዋ COA)ብዛዕባ 
መጻኢ ሂወትካ ንእትወስዶ ምርጫታት ይሕግዙኻ። ኮዋ (COA) ነጻ ትካል ኮይኑ ብዛዕባ 
መስርሕ ዑቕባኻ ኣይውስንን።  www.coa.nl

VluchtelingenWerk Nederland, ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ሆላንድ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ሆላንድ ነጻ 
ሰብኣዊ ማሕበር ኮይኑ ጥቕሚ ናይ ሓተትቲ-ዑቕባ ንምምላእ ዝቖመ እዩ። ማሕበር 
ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ሓበሬታን መግለጽን ብዛዕባ መሰርሕ ዑቕባ ይህብ። ማሕበር 
ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ንዓኻ ብውልቂ ነዚ መስርሕ ክትሕልፍ ብሓበሬታን 
ምትሕግጋዝን ይተሓባበረካ፡ ከምኡውን ምስ ካልኦት ትካላት ጸገማት እንተሎ ነዚ 
ንምፍታሕ ይተሓባበረካ። ኣብዚ ዝምልከት ምስ ጠበቓካ ብቐረባ ብሓንሳብ ኮይኖም 
ይሰርሑ። ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ውን እንተኾነ ብዛዕባ ምሕታት ዑቕባኻ 
ኣይውስንን እዩ። 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Raad voor Rechtsbijstand, ናይ ሕጊ ሓገዝ ዝህብ ትካል ናይ ሕጊ ሓገዝ ዝህብ ትካል ባዕልኻ ክትከፍሎ 
እንተዘይከኣልካ ናይ ጠበቓ ሓገዝ ይገብረልካ። እዚ ናይ ሕጊ ሓገዝ ዝህብ ኣካል 
ንጠበቓኻ ብዛዕባ እቲ ንዓኻ ዝህቦ ሓገዝ ይኸፍል ። ጠበቓ ሰራሕተኛ ናይዚ ናይ ሕጊ 
ሓገዝ ዝህብ ኣካል ኣይኮነን። ጠበቓ ነጻ ናይ ሕጊ ተሓጋጋዛይ ኮይኑ ኣብ ናይ ዑቕባ 
መስርሕካ ድማ ይሕግዘካ። ጠበቓኻ ግን ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣይውስንን እዩ።
 www.rvr.org

Vreemdelingenpolitie, ጨንፈር ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ፡ ምርግጋጽ መንነትን: ጨንፈር ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ፡ ምርግጋጽ መንነትን: 
መሸጣ ወዲሰብን መሸጣ ወዲሰብን (AVIM), ኣካል ናይ ሃገራዊ ፖሊስ እዩ። ጨንፈር ናይ ወጻእተኛታት 
ፖሊስ፡ ምርግጋጽ መንነትን: መሸጣ ወዲሰብን (AVIM)ምምዝጋብን ምርጋጋጽ 
መንነትካን ሓላፍነት ይስከም። ነዚ ንምግባር ሻንጣኻ ይፍትሹ: ነብስኻ ትፍተሽ፡ 
መንነትካን ሰነዳትካን ትሕተት፡ ስእሊ ትሰኣል ከምኡውን ናይ ኣጻብዕቲ ምልክት 
ይውሰደልካ። ከምኡውን ጨንፈር ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ፡ ምርግጋጽ መንነትን: 
መሸጣ ወዲሰብን AVIM ብዛዕባ ውሕስነትካ ሓላፍነት ይስከም።

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 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, ናይ ምምላስን ምብጋስን ኣገልግሎትናይ ምምላስን ምብጋስን ኣገልግሎት (DT&V) 
(ደይ. ተይ. ኤን ፈይ) ክፋል ናይ ሆላንድ ሚኒስትሪ ናይ ፍትሕን ድሕነትን እዩ። ኢ.ኤን.
ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ አንተዳኣነጺጉ ሰራሕተኛ ናይ ምምላስን ምብጋስን 
ኣገልግሎት (DT&V) (ደይ. ተይ. ኤን ፈይ) ባዕልኻ ነብስኻ ክኢልካ ናብ ሃገርካ 
ንኽትምለስ ክተሓጋገዘካ ይኽእል። ንስኻ ባዕልኻ ነብስኻ ክኢልካ ካብ ሆላንድ 
እንተዘይወጻእካ ናይ ምምላስን ምብጋስን ኣገልግሎት (DT&V) (ደይ. ተይ. ኤን ፈይ) 
ናብ ብኣስገዳድ ምውጻእ ክሕልፍ ይኽእል። 
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie, ኣህጉራዊ ማሕበር ሚግረሽንኣህጉራዊ ማሕበር ሚግረሽን 
(IOM) ነጻ ማሕበር ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ንወጻእተኛታት ይሕግዝ። ኣህጉራዊ ማሕበር 
ሚግረሽን (IOM) ነብስኻ ክኢልካ ካብ ሆላንድ ክትወጽእ እንተደሊኻ ክሕግዘካ 
ይኽእል። ኣህጉራዊ ማሕበር ሚግረሽን (IOM) ብዛዕባ ምምላስን ምውህሃድን ሓበሬታ 
ይህበካ ከምኡውን ካብ ሆላንድ ንምውጻእ ዘሎ ጉዳያት ንከተሳልጥ ይተሓጋገዘካ። 
ንማሕበር ተሓጋጋዝቲ ስደተኛታት ወይ ወን ጠበቓኻ ብዛዕባዚ ክሕግዙኻ ውን 
ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ።  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY



1ይ ስጉምቲ፡ ምዝገባ ብ ኢ.ኤን.ደይ (1ይ ስጉምቲ፡ ምዝገባ ብ ኢ.ኤን.ደይ (INDIND))
ኣብ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ኣብ ተርኣፕል ኣመልኪትካ። ናይ IND ሰራሕተኛታት 
መዝጊቦምኻ ኣለዉ፡ ሕጂ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ንምቕራብ ትጽበ ኣለኻ።

2ይ ስጉምቲ: መመዝገቢ ዝምላእ ጽሑፍ2ይ ስጉምቲ: መመዝገቢ ዝምላእ ጽሑፍ
መመዝገቢ ጽሑፍ ብዛዕባኻ ሓበሬታ ዘለዎ መሊእካ ኣለኻ። እዚ ኣብ መመዝገቢ ጽሑፍ 
ብዛዕባኻ ትህቦ ሓበሬታ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ንናትካ ዝቕጽል መስርሕ ከም መሰረታዊ 
ሓበሬታ ይጥቀመሉ።

3ይ ስጉምቲ: ምርግጋጽ መንነት/ምዝገባ ብ ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ (AVIM)3ይ ስጉምቲ: ምርግጋጽ መንነት/ምዝገባ ብ ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ (AVIM)
ከምኡውን ኣብ ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ ኣመልኪትካ ኢኻ። ንሶም መንነትካ 
ኣረጋጊጾም መዝጊቦምኻ ኣለዉ ከምኡውን ኣብኦም ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ብ ኢ.ኤን.ደይ 
(IND) ምእንቲ ክረአ ፈሪምካሉ። 

4ይ ስጉምቲ፡ ምውሳን መስርሕ ብ ኢ.ኤን.ደይ (4ይ ስጉምቲ፡ ምውሳን መስርሕ ብ ኢ.ኤን.ደይ (INDIND))
ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ 1ይ, 2ይን 3ይን ስጉምቲ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ 
ዑቕባ ሕቶኻ ኣበየናይ መስርሕ ከም ዝረአ ይውስን። ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ ዝረኣየሉ 
ግዜ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ ካልእ መስርሕ ዝረአ ክኸውን ይኽእል ። ከምኡ እንተኾነ 
ናብ ካልእ መስርሕ ትሰጋገር። ሽዑ ሓድሽ ናይቲ ካልእ መስርሕ ዘሎ ስጉምትታት ሓቃፊ 
(ሕታም) ይወሃበካ። ኣብ ዝተቓለለ መስርሕ ክትጸንሑ እንተደኣ ኮይንኩም ብመንገዲ 
ሰራሕተኛ ናይ ስደተኛታት ተሓጋገዝቲ ብዛዕባ ዝተቓለለ መስርሕ መግለጺ ክወሃበኩም 
እዩ። ጠበቓ ድማ ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ን ምስ IND ትገብርዎ ዝርርብ ከዳልወኩም እዩ 
ብተወሳኺ ድማ ሕጋዊ ምኽሪ ክህበኩም እዩ።

5ይ ስጉምቲ፡ ቃለ-መጠይቕ ምስ ኢ.ኤን.ደይ (5ይ ስጉምቲ፡ ቃለ-መጠይቕ ምስ ኢ.ኤን.ደይ (INDIND))
ምስ ሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ሓደ ብዛዕባ መንነትካ፡ ዜግነትካን ጉዕዞኻን 
ዝርርብ ተካይድ። እዚ ዝርርብ እዚ ቃለ-መጠይቕ ይበሃል። ካብ ሓደ ውሑስ ሃገር 
ዝመጻእካ እንተኾንካ ኣብቲ ቃለ-መጠይቕ ብዛዕባ ምኽንያታት ናይ ዑቕባ ሕቶኻ 
ሕቶታት ትሕተት። እንተደሊኻ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ቃለ-መጠይቕ 
ምሳኻ ኮፍ ክብል ክትሓትት ትኽእል። ዝከኣል እንተዳኣኮይኑ ሰራሕተኛ ናይ ማሕበር 
ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ቃለ-መጠይቕ ምሳኻ ኮፍ ይብል። ነዚ ቃለ-መጠይቕ 
ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ጌርካ ተዳሎ። መንነትካ ብንጹርን ሙሉአን ንምግላጽ ዝወሃበካ 
ዕድል ሓንቲ ግዜ ኮይና ንሳ ጥራይ እያ። 
ኩሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ናትካ ናይ ውልቂ ሓበሬታ ዳኣ ሃብ እምበር ኣብ ናይ ሓሶት ናይ 
(ጉዕዞ) ሰነድ ዘሎ ኣይትሃብ። ዘይስምካ ተጠቒምካ እንተኾንካ ውን ኣመልክት። 
ሰነዳትካን ዝሃብካዮ ሓበሬታን ናይ ብሓቂ ምዃኑ ቁጽጽር ይግበር እዩ። ኢ.ኤን.ደይ 
(IND) ዝሃብካዮ ሓበሬታ ዘይቅኑዕ ከምምዃኑ እንተፈሊጡ ወይድማ ሰነዳትካ ናይ 
ሓሶት ከም ምዃኑ እንተተፈሊጡ ነቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከምጽኣሉ 
ይኽእል። 
ንስኻ ዑቕባ ከምዘድልየካ ከረጋግጽ ዝኽእል ኩሉ ነገራት ክትነግር ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ 
ዘጋጠመካ ነገራትን ኣብ ሃገርካ ድሕነት ክትረኽበሉ ዘይከኣልካ ምኽንያትን ብቕንዕናን 
ብሙሉእን ብንጹርን ተዛረብ። ገለ ዘጋጠመካ ነገራት ብንጹር ክትዝክሮ እንተዘይከኣልካ 
ን ሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ንገር። 
ሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ሃገርካ ይፍለጥ እዩ። ንስኻ 
ንምንታይ ናይ ውልቅኻ ድሕነት ከም ዘድልየካ ንምብራህ እቲ ናይ ውልቅኻ ኩነታት 
ሓብር። ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ዝርዝራት ንገር። ምስቲ ምኽንያት ናይ 
ዑቕባ ሕቶኻ ዝተኣሳሰር ስምብራት፡ ኣካልዊ ወይ ድማ ስነ-ኣእሙሮኣዊ ጸገማት 
እንተኣለካ ነዚ ንሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ክትነግሮ ኣገዳሲ እዩ። ኢ.ኤን.ደይ 
(IND) ረቂቕ ናይ ሕክምና ምርመራ ንኽግበረልካ ክውስን ይኽእል። ነዚ ምርመራ እዚ 
ውን ብናትካ ተብግሶን ብናትካ ወጻኢታትን ከተካይዶ ትኽእል ኢኻ። 
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ካባኻ እንታይ ይድለ?ካባኻ እንታይ ይድለ?

ኣብ እዋን መስርሕ ንምንታይ ኣብ ሆላንድ ዑቕባ ትሕትት ከምዘለኻ ክትገልጽ ኣለካ። 
ንስኻ ዑቕባ ከምዘድልየካ ንምርግጋጽ ጉዳይካ ብዝርዝር ክትገልጽ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ 
ውን ኩሉ ሰነዳትካ ነቲ ዝተዛረብካዮ ጉዳይ ከሰኒ ዝኽእል ን ኢ.ኤን.ደይ (IND) 
ከተርእዮ ኣለካ። ንኣብነት ናይ መንነት ሰነዳት ወይ ድማ ደብዳቤታት። 

ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናትካ ፍሉይ ኩነታት ኣብ ግምት ከእትዎ ዘለዎ ኣሎ ድዩ? ከምኡ 
እንተኾነ ንማሕበር ተሓጋጋዝቲ ስደተኛታት ሓብሮም ወይ ድማ ምስ ኢ.ኤን.ደይ 
(IND) ዝርርብ ከተካይድ ኮለኾ ሓብር። ሽዑ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ዘድሊ ስጉምቲ 
ክወስድ ይኽእል፡ ንኣብነት ኣብ ናይ ዝርርብ ግዜ ወይድማ ኣብ ናይ ኮዋ (COA) 
መዕቆቢ ቦታ። ፍሉይ ውልቃዊ ኩነታት ምስዝህልወካ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ብዝተኻእለ 
መጠን ክሕግዘካ ይፍትን። 

መስርሕ ዑቕባኻ በብሓደመስርሕ ዑቕባኻ በብሓደ

ኣብዚ ታሕቲ ኣብ ዑቕባ መስርሕካ ትሓልፎ በብሓደ ተገሊጹ ኣሎ። ንስኻ ብኣረኣእያ 
መንግስቲ ሆላንድ ካብ ውሑስ ሃገር ስለዝመጻእካ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ 
ኣብቲ ቁልጡፍ መስርሕ እዩ ዝሪኦ።

ኣብ ናይ ዑቕባ መስርሕካ ዘሎ ግዜ ምናልባሽ ኣብቲ ኣብ ናይ ምድላው መስርሕ 
ትቕመጠሉ ዝነበርካ መዕቆቢ ቦታ ክትጸንሕ ትኸውን። ምስ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ትገብሮ 
ዝርርብ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ይካየድ። 

ኣብዚ ታሕቲ ዑቕባ መርስርሕካ ከመይ ከም ዝኸይድ ተንብብ። 

1ይ ስጉምቲ

2ይ ስጉምቲ

3ይ ስጉምቲ

4ይ ስጉምቲ

ምዝገባ ኣብ ኢ.ኤን.ደይ (IND)

መመዝገቢ ዝምላእ ጽሑፍ

ምርግጋጽ መንነት/ምዝገባ ብ ናይ ወጻእተኛታት 
ፖሊስ (AVIM)

ናይ መስርሕ ምውሳን ብ ኢ.ኤን.ደይ (IND)

5ይ ስጉምቲ ቃለ-መጠይቕ ምስ ኢ.ኤን.ደይ (IND)

6ይ ስጉምቲ ውሳኔ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ

7ይ ስጉምቲ ምትዕርራይን ምውሳኽን + ተቓውሞ ምጽሓፍ

8ይ ስጉምቲ ውሳኔ
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ኣብቲ ምስ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ትገብሮ ዝርርብ ኣስተርጓማይ ኣሎ። ሰራሕተኛ ናይ 
ኢ.ኤን.ደይ (IND) ብነዘርላንድስ ይሓተካ። ኣስተርጓማይ ንዓኻ ብዝርደኣካ ቝንቛ 
ተርጒሙ ይነግረካ። ኣስተርጓማይ መልስታትካ ናብ ነዘርላንድስ የስቶርግም። 
ኣስተርጓማይ ነጻ ኮይኑ ኣብ ምውሳን ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ጽልዋ የብሉን። ንስኻን 
ኣስተርጓማይን ነንሕድሕድኩም ክትረዳድኡ እንተዘይካኣልኩም ብዛዕባዚ ብቐጥታ 
ሓብሩ። ሽዑ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ካልእ ኣስተጓሚ ከምጽእ ይፍትን። ንስኻ ነቲ ሕቶታት 
ብዝግባእ ካብ ዘይምርዳእ ዝኾነ ዘይምርድዳአ ንኸይህሉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

ንስኻ ምስ በዓልቲ ቤትካ (በዓል ቤትኪ) ወይ መጻምድትኻ ብሓንሳንብ ናይ ዑቕባ ሕቶ 
እንተ ኣቕሪብኩም ነፍሰወከፍኩም በብይንኹም ምስ ሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) 
ቃለ-መጠይቕ ተካይዱ። ልዕሊ 15 ዓምት ዝዕድሜኦም ዉሉድ እንተኣለዉኻ ውን 
እዚኦም ናይ ገዛእ ርእሶም ቃለ-መጠይቕ የካይዱ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዋሃበካ 
ጠበቓኻ ካብኡ ጸብጻብ ናይዚ ቃለ-መጠይቕ ትወሃብ። 

6ይ ስጉምቲ፡ ውሳኔ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ6ይ ስጉምቲ፡ ውሳኔ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ
ኢ.ኤን.ደይ (IND) መዝገብካ ሪኡ ናይ ዑቕባ መንብሪ ፍቓድ ንምርካብ ነቲ 
ቅድመ-ኩነት ተማልእ ወይ ዘይተማልእ ምዃንካ ይምርምር። ውጽኢት ናይዚ ውሳኔ 
ድማ ነቲ ዝስዕብ ናይ ዑቕባ መስርሕካ ከመይ ከምዝኸይድ ይውስን። 
ክልተ ተኽእሎታት ኣሎ፡
1.	 ኢ.ኤን.ደይ (IND) መርመራ ንኸካይድ ተወሳኺ ግዜ ስለዘድልዮ ባዛዕባ ናይ ዑቕባ 

ሕቶኻ ክውስን ኣይከኣለን። ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ 
ዑቕባ መስርሕ ይሪኦ። ስለዚ ካልእ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ዑቕባ መስርሕ ዝገልጽ ናይ 
ሓበሬታ ሓቃፊ (ሕታም) ይወሃበካ።

2.	ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ነቲ ዘድሊ ቅድመ-ኩነት 
ኣየማላእካን ዝብል መደምደምታ ይህብ። ብመንገዲ ጠበቓኻ ድማ ኢ.ኤን.ደይ 
(IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ንኽነጽግ መደብ ከምዘለዎ ዝብል ደብዳቤ ይወሃበካ። 
ኣብዚ ደብዳቤ ምኽንያታት ናይዚ ናይ ምንጻግ ሓሳብን እዚ ውሳኔ ንዓኻ እንታይ 
ጽልዋ ከምዘለዎን ተጻሒፉ ኣሎ። ጠበቓኻ ብዛዕባ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ምሳኻ 
ይዘራረብ። ኣብዛ ደብዳቤ እዚኣ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ዝተጻሕፈ ክኸውን ይኽእል። 

	 ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ማለት ኣብ ውሽጢ ኣብዛ ደብዳቤ ዝተጻሕፈ ግዜ ኣብ 
ውሽጢ ሃገራት ናይ ኣውሮፓዊ ሕብረት ክትጸንሕ ወይ ክትኣቱ ኣይፍቀደካን  
ማለት እዩ። ንዝተገበረልኩም ናይ መገሻ ማዕቀብ ምጥሓስ የቕጽዕ እዩ። ናይ 
መገሻ ማዕቀብ ዝግበረሎም ንልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ጥራሕ እዩ። 

7ይ ስጉምቲ: ምትዕርራያትን ምውሳኽን + ተቓውሞ ምቕራብ7ይ ስጉምቲ: ምትዕርራያትን ምውሳኽን + ተቓውሞ ምቕራብ
እንተዳኣ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ክነጽግ መደብ ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ 
መደብ እዚ ምስ ጠበቓኻ ትዘራረበሉ። ጠበቓኻ ብዛዕባ እዚ ምሳኻ ቆጸራ ጌሩ ኣሎ። 
ጠበቓኻ ድማ ብዛዕባዚ ን ኢ.ኤን.ደይ (IND) ብጽሑፍ ተቓውሞ ክሰደሎም ይኽእል። 
በዛ ጠበቓኻ ዝሰዳ ደብዳቤ ጌርካ ኢኻ መልሲ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ 
ምንጻግ ሓሳብ ተቕርብ። ኣብዚ ተቕርቦ ናይ ተቓውሞ ጽሑፍ ንስኻ ብዛዕባ እቲ ኢ.ኤን.
ደይ (IND) ዝወሰድዎ ናይ ምንጻግ ሓሳብ ንምንታይ ከምዘይትሰማማዕ ክትገልጽ 
ትኽእል። 
ጠበቓኻ ውን እቲ ጸብጻብ ናይ ቃለ-መጠይቕ ምሳኻ ይዘራረበሉ እዩ። ምስ ጠበቓኻ 
ትገብሮ ዝርርብ ውን ብኣስተርጓማይ ይትርጎም። ኣብቲ ጸብጻብ ገለ ዝጎደለ ነገር እንተሎ 
ወይድማ ገለ ነገር ብጌጋ ዝተጻሕፈ እንተሎ ጠበቓኻ ብጽሑፍ ንኢ.ኤን.ደይ (IND) 
ይሕብር። ናይ ተቓውሞ ጽሑፍ ብዛዕባ ነቲ ናይ ምንጻግ ሓሳብ ከምኡውን 
ምትዕርራያትን መወሰኽታን ብዛዕባ ቃለ-መጠይቕ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ኣብ ኢድ 
ኢ.ኤን.ደይ (IND) ክኣቱ ኣልዎ። 

8ይ ስጉምቲ: ውሳኔ8ይ ስጉምቲ: ውሳኔ
ኢ.ኤን.ደይ (IND) ዘቕረብካዮ ናይ ተቓውሞ ጽሕፍ ድሕሪ ምንባብ ነቲ ዝወሰዶ ናይ 
ምንጻግ ሓሳብ ክቕርይ ምዃኑ ወይ ዘይምዃኑ ይውስን። ውጽኢት ናይዚ ውሳኔ ነቲ 
ዝቕጽል ናትካ ናይ ዑቕባ መርስሕ ይውስን። ብመንገዲ ጠበቓኻ ድማ ካብ ኢድ ኢ.ኤን.
ደይ (IND) ውጽኢት ናይዚ ውሳኔ እንታይ ከምምዃኑ ዝገልጽ ደብዳቤ ይወሃበካ። 
ክልተ ተኽእሎታት ኣሎ። 
1. ኢ.ኤን.ደይ (IND) መርመራ ንኸካይድ ተወሳኺ ግዜ ስለዘድልዮ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ 

ሕቶኻ ጌና ክውስን ኣይከኣለን። ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ ሓፈሻዊ 
መስርሕ ዑቕባ ወይድማ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ዑቕባ ይርኢ። ካብ ኢ.ኤን.ደይ 
(IND) ድማ ካልእ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መስርሕ ዑቕባ ወይድማ ዝተናውሐ መስርሕ 
ዑቕባ ዝገልጽ ሓቃፊ (ሕታም) ይወሃበካ። 

2. ኢ.ኤን.ደይ (IND) ኣብ መርገጺኡ ብምጽናዕ ንስኻ ንናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ 
ንምርካብ እቲ ዘድሊ ቅድመ-ኩነት ኣየማላእካን ዝብል ርእይቶ ኣለዎ።ብመንገዲ 
ጠበቓኻ ድማ ካብ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከም ዝተነጽገ ዝሕብር 
ደብዳቤ (ውሳኔ) ይወሃበካ። ኣብዚ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ እቲ መንጸጊ ምኽንያታትን 
ከምኡውን እዚ ውሳኔ ኣብ ልዕሌኻ እንታይ ጽልዋ ከምዘለዎ ተጻሒፉ ኣሎ። 
ብተወሳኺ፡ ኣብ’ዚ ውሳኔ ንስኻ ኣንጻር እቲ ውሳኔ እንታይ ክትገብር ከምትኽእልን 
ዘለዉ ናይ ምምላስ ተኽእሎታትን ተጻሒፎም ኣለዉ።ጠበቓኻ ትሕዝቶ ናይዚ 
ደብዳቤ ምሳኻ ይዘራረበሉ። ኣብዚ ደብዳቤ እዚ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ክውሰደልካ 
ይኽእል። እዚ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ናትካ ናይ ውልቂ ሓበሬታ 
ኣብ ሸንገን ናይ ሓበሬታ ሲስተም (SIS) ይምዝገብ። እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ ኣብዛ 
ደብዳቤ ተጻሒፉ ዘሎ ግዜ ኣብ ሃገራት ናይ ኣውሮፓዊ ሕብረት ክትኣቱ ትኽልከል 
ማለት እዩ።
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ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ እንተዳኣ ነጺጉ ምስ ጠበቓኻ ብምዝርራብ ኣንጻር
ናይዚ መንጸግቲ ኣብ ናይ ሆላንድ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ክትብል ትኽእል። እዚ ማለት
ብዛዕባ ውሳኔ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ከምዘይትሰማማዕ ኣብ ፈራዳይ ተምልክት። ኣብ
ውሽጢ እዚ ናይ ይግባይ መስርሕ ኣብ ሆላንድ ንኽትጽበ ንፈራዳይ ፍቓድ ክትሓትት
ትኽእል። ጠበቓኻ ብዛዕባዚ ይሕግዘካ። ኢ ኤን ዴ (IND) ንስኻ ካብ ውሕስነት ዘለዋ 
ሃገ ኢኻ መጺኻ ዝብል ውሳኔ ወሲዱ? ኣብ ከም ኡ ኩነታት፡ ኣብ መዓስከር ናይ ምጽናሕ 
መሰልካ የብቅዕ። ካብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ዝመጻኻ እንተኾንካ ወይ ድማ ኣብ ካልእ 
ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ ዝተዋህበካ እንተኾይኑ፡ መጸለሊ ቦታ ናይ ምርክባ መሰል 
የብልካን። ፈራዳይ ድማ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ናብቲ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ዝሃቦ 
ውሳኔ ንምብጻህ ናይ ሆላንድ ሕጊ ብግቡእ ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ ዶ ውይስ ኣየውዓለን 
ይምርምር። ዳኛ ትካል ኢ ኤን ዴ (IND) ቅኑዕ ውሳኔ ኡ ወሲኑ ዝበለ እንተኾይኑ ድማ፡ 
ኣብ መዓስከር ናይ ምጽናሕ መሰልካ የብቅዕ። ካብ ውሕስነት ዘለዋ ሃገር ዝመጻኻ 
እንተኾንካ፡ ዳግማይ ናብ’ዛ ሃገር ንኸይትኣቱ’ውን ትእገድ። ካብ ኔዘርላንድ ድማ 
ብህጹጽ ክትወጽእ ይግባእ። ጉዳይ ምምላስን ምብጋስን (DT&V) ብዛዕባ’ዚ 
ብዝምልከት ክተሓጋገዘኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ከም ድላይኩም ክትንቀሳቐስሉ 
ዘይትኽእሉ ቦታ (VBL) ወይ ናይ ስድራቤታት ቦታ (GL) ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። 
ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ዘለወን ስድራቤታት ጥራሕ እየን ናብ GL ዝኸዳ። እዞም VBL 
ከምኡ ድማ GL ንሃገርኩም ንምምላስ ዘተኮሩ እዮም። መንግስቲ ከውጽኣኩም ዝኽእል 
እንተኾይኑ ድማ ኣብ ናይ ስደተኛታት ቤት ማኣሰርቲ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። 
እንተደኣ ኣብ VBL፣ GL ወይ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘይኣቲኹም ንኔዘላንድ ባዕልኩም 
ገዲፍክሞ ክትከዱ ኣለኩም። እንተደኣ ናብ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ሃገርኩም ትምለሱ 
ኣለኹም ኮይንኩም ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መምለሲ ገንዘብ ኣይወሃበኩምን እዩ። 
ከምኡ ድማ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ምስ እትስሕብዎ መምለሲ ገንዘብ ኣይወሃበኩምን 
እዩ።

ናብ ሃገርካ ናይ ምምላስ ጉዳይ ናትካ ሓላፍነት እዩ። ባዕልኻ እንተዘይተመለስካ 
ደ.ተ.ኤን.ፈይ (DT&V) ኣስገዳዲ ምብጋስ/ምውጻእ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል።ኢ.ኤን.
ደይ (IND) ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምስዝነጽግ ካብ ደ.ተ.ኤን.ፈይ (DT&V) ብዛዕባ ናብ 
ሃገርካ ምምላስ ዝሕብር ጽሑፍ ይወሃበካ። ብወለንታ ናብ ሃገርካ ክትምለስ እንተደለኻ 
ምስ ኣህጉራዊ ማሕበር ሚግረሽን (IOM) ክትራኸብ ትኽእል። ኣህጉራዊ ማሕበር 
ሚግረሽን (IOM) ዘድሊ ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል ከመኡውን ብዛዕባ ምምላስካ 
ክሕግዘካ ይኽእል። ኣብ ናይ ኮዋ (COA) መዕቆቢ ቦታ ኣህጉራዊ ማሕበር ሚግረሽን 
(IOM) ክትረኽቦም ትኽእል። ብዛዕባ ምምላስን ሓገዝን ዘለካ ሕቶታት ን ሰራሕተኛታት 
ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ወይ ጠበቓኻ ክትሕትት ትኽእል።

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምስሓብናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምስሓብ

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትስሕብ ትኸእል ኢካ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ 
ጠበቓኻ ወይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ወይ ድም ብቐጥታ ምስ ደ.ተ.ኤን. ፈይ 
(DT&V) ምርኻብ ዝሓሸ እዩ። ናብ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ዘቕረብካዮ ናይ ዑቅባ ሕቶኻ 
እንተዳኣ ስሒብካዮ ኣብ ሆላንድ ክትቅመጥ ኣይፍቀደካን። ናይ መዕቆቢ ቦታ መሰል ውን 
የብልካን። መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሌኻ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል። ከምኡ 
ድማ መንግስቲ ናይ መገሻ ማዕቀብ ክገብረልኩም ይኽእል እዩ። እዚ ምስ ዝሰሓብ ድማ 
ከም ብሓድሽ ዑቕባ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ወላ እውን ናይ መገሻ ማዕቀብ 
ዝተገበረልኩም ይኹን። 

ሰራሕተኛ ናይ ኮዋ (ማእከላይ ትካል መዕቆቢ ሓተትቲ ዑቕባ) ወይ ድማ ናይ ማሕበር 
ትሓጋገዝቲ ስደተኛታት ምስ ናይ ደ.ተ.ኤን.ፈይ (DT&V) ናይ ዞባ ሓላፊ ከራኽበካ 
ይኽእል፡ ወይድማ ባዕልኻ ብ ኣብ ወብሳይት ናይ ደ.ተ.ኤን.ፈይ (DT&V) ዝርከብ 
ፍሉይ ዝምላእ ቅጥዒ መልእኽቲ ክትሰድድ ትኽእል።  
- ኔዘርላንድስ: www.dtenv.nl/ikwilterug
- ኢንግሊዘኛ: http://english.dtenv.nl/iwishtoleave

ደ.ተ.ኤን.ፈይ (DT&V) ካብ ሆላንድ ንምውጻእ ዘሎ ምድላዋት ክሕግዘካ ይኽእል። ነዚ 
ሓገዝ ክትጥቀመሉ ትደሊ እንተኾንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን። ነዚ ሓገዝ ክትጥቀመሉ 
ትደሊ እንተኾንካ ምብጋስካ ክዉን ንምግባር ብናይ ዞባ ሓላፊ ትሕገዝ። ናይ ዞባ ሓላፊ 
ንምንታይ ባዕልኻ ክትወጽእ/ክትብገስ ከምዘለኻ ይሓተካ ከመኡውን ኩሉ ብዛዕባ ካብ 
ሆላንድ ምውጻእካ ዘሎ ተኽእሎታት የዛራርበካ፡ ከም ናይ ነፋሪት ትኬት፡ ናይ ጉዕዞ 
ሰነዳት ዝኣመሰለ። እዚ ናይ ዞባ ሓላፊ ውን ንስኻ ብዛዕባ እቲ ዝወሰድካዮ ምርጫ ማለት 
ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምስሓብ ርግጸኛ ምዃንካ ምስ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ወይ 
ጠበቓኻ ንኽትራከብ ዘሎ ተኽእሎ ክሕብረካ እዩ። 

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ መስርሕ እንተሎ ሞ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት እንተዘይብልካ ሽዑ ባዕልኻ 
ኣብ ናትካ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ናይ ጉዕዞ ሰነዳት (ወይ መተካእታ ሰነዳት) ክትሓትት 
ኣለካ። ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ መስርሕ ስጋብ ዘሎ ግን ደ.ተ.ኤን.ፈይ (DT&V) ናይ ጉዕዞ 
ሰነዳት (ወይ መተካእታ ሰነዳት) ናይ ምሕታት ጉዳይ ክሕግዘካ እይክእልን። 
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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 ተመልክትሉ 
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።  

መብዛሕቱ ዝሕተት ሕቶታትመብዛሕቱ ዝሕተት ሕቶታት

ምስ ኢ.ኤን.ደይ (ምስ ኢ.ኤን.ደይ (INDIND) መዓስ እየ ናይ ዑቕባ ቃለ-መጠይቕ ዘካይድ?) መዓስ እየ ናይ ዑቕባ ቃለ-መጠይቕ ዘካይድ?
ምስ ኣመልከትካ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልታት ናይ ዑቕባ ቃለ-መጠይቕ ምስ ኢ.ኤን.
ደይ (IND) ተካይድ። ምስ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ሓንቲ ዝርርብ ጥራይ እያ ዘላትካ። እዚ 
ካብቶም ናይ ካልኦት ሓተትቲ ዑቕባ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብኣረኣእያ ናይ ኢ.ኤን.ደይ 
(IND) ንስኻ ካብ ውሑስ ሃገር ስለዝመጻእካ ወይ ድማ ኣህጉራዊ ውሕስነት ኣብ ካልእ 
ኣባል ናይ ኣውሮፓዊ ሕብረት ዝኾነት ሃገር ስለዘለካ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብቲ 
ዝተቐላጠፈ መስርሕ እዩ ዝረአ።

ኣነ ካብ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዎ ሃገር ዝመጻእኩ እየ። ንምንታይ እየ ን ኣነ ካብ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዎ ሃገር ዝመጻእኩ እየ። ንምንታይ እየ ን INDIND ንዓይ  ንዓይ 
ዘሰደደኒ ምኽንያት ኣቐዲመ ክነግሮም ዝኽእል?ዘሰደደኒ ምኽንያት ኣቐዲመ ክነግሮም ዝኽእል?
ካብ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዎ መበቆል ሃገርኩም ዝመጻኹም ስለዝኾንኩም፣ ኣቐዲሙ 
እዩ ዝርርብ ዝግበረልኩም። ናይ ስደተኛ ፍቓድ ንኸይወሃበኩም ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ዓቢ 
እዩ። ስለ’ዚ ድማ እቶም ናይ መዕቆቢ ቦታታት ነቶም ፍቓድ ክወሃቦም ዓቢ ዕድል 
ዘለዎም ሰባት ነጻ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ።

ናይ ዑቕባ ዛንታይ ንጓል ኣንስይቲ እየ ክነግር ዝደሊ። ይከኣል ዶ?ናይ ዑቕባ ዛንታይ ንጓል ኣንስይቲ እየ ክነግር ዝደሊ። ይከኣል ዶ?
ኣብ ሆላንድ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ምስ ጓል-ኣንሰይቲ ይኹን ምስ ወዲ-ተባዕታይ 
ምዝራብ ክትኣቢ ኣይከኣልን። ኣብ ሆላንድ ጓል-ኣንሰይቲ ትኹን ወዲ-ተባዕታይ ብማዕረ 
እዮም ዝረኣዩ። እዚ ድማ ካባኻ ንጽበ። ብዛዕባ እቲ ምኽንያት ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምስ 
ጓል-ኣንሰይቲ ወይድማ ምስ ወዲ-ተባዕታይ ሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ክትዛረብ 
እንተደሊኻ ግን ኣብቲ ናይ መመልከቲ ዝምላእ ቅጥዒ ክትሕብር ትኽእል። 
እዚ ውን ንሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትነግር ትኽእል። ኣብ 
ከምዚ ኩነታት ኢ.ኤን.ደይ (IND) ኣብቲ ቃለ-መጠይቕ ጓል-ኣንሰይቲ ወይድማ 
ወዲ-ተባዕታይ ሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ከምኡውን ኣስተርጓማይ ክቕርበልካ 
ይፍትን። 

እንተሓሚመ እንታይ ክገብር ኣለኒ?እንተሓሚመ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
እንተዳኣ ሓሚምካ ንሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደ (IND) ወይ ድማ ኮዋ (COA) ሓብር። 
እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ተመሓላላፊ ሕማማት እንተኣለካ ወይውን ከምዘለካ ጥርጣሬ 
እንተኣለካ፡ ከም ዓባይ-ሰዓል፡ ዓበቕ (ሓካኪን) ውይ ድማ ወይቦ B። ጥንስቲ እንተዳኣ 
ኣለኺ ውን ንሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ወይድማ ንሰራሕተኛ ናይ ማሕበር 
ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ንገሪ። ኩሉ ንሓኪም ዝነገርካዮ ብምስጢር እዩ ዝዕቀብ። 
ሓኪም ብዘይ ናትካ ፍቓድ ናትካ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ንካልኦት ብፍጹም ኣየሕልፍን። 
ኣብ እዋን መስርሕ ናይ ዑቕባ እንተሓመምካ ንሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) 
ወይድማ ንሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ወይ ድማ ንሰራሕተኛ ናይ 
ኮዋ (COA) ንገር። ንሳቶም ዘድልየካ ናይ ሕክምና ሓገዝ ንኽትረክብ ክሕግዙኻ 
ይኽእሉ። ኣብታ ምስ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ወይ ድማ ምስ ጠበቓኻ ዝርርብ ዘላትካ 
መዓልቲ እንተሓመምካ ንሰራሕተኛ ናይ ኮዋ (COA) ንገር ንኢ.ኤን.ደይ (IND) 
ወይድማ ንጠበቓኻ ንኽነግረልካ።

ኣነ ብድልየተይ ናይ ሃገረይ ክምለስ ይደሊ ኣነ ብድልየተይ ናይ ሃገረይ ክምለስ ይደሊ 
ብድሌትካ ናብ ሃገርካ ክትምለስ እንተደለኻ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበር ሚግረሽን ኢ.ኦ.ኤም 
(IOM) ክትራኸብ ትኸእል። ኢ.ኦ.ኤም (IOM) ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል ከምኡውን ኣብ 
ምብጋስካ ይሕግዘካ። ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ቆጸራ ንምግባር ክትድውል ትኽእል፡ 088 746 
44 66 ወይድማ ብ www.iom-nederland.nl ። ከምኡውን ንሓበሬታ ምስ 
ደ.ተ.ኤን.ፈይ DT&V ክትራኸብ ትኽእል። ድሕሪ ናይ ዑቕባ መስርሕ ውን ንሓበሬታን 
ሓገዝን ምስ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል።እንተደኣ ናብ ሰላምን 
ርግኣትን ዘለዎ ሃገርኩም ትምለሱ ኣለኹም ኮይንኩም ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ 
መምለሲ ገንዘብ ኣይወሃበኩምን እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ምስ 
እትስሕብዎ መምለሲ ገንዘብ ኣይወሃበኩምን እዩ። 

ብድልየተይ ናይ ሃገርይ ክምለስ ደልየ። ብኸመይ ፓስፖርተይ ክምለሰለይ ይኸእል?ብድልየተይ ናይ ሃገርይ ክምለስ ደልየ። ብኸመይ ፓስፖርተይ ክምለሰለይ ይኸእል?
ኣብ ሞንጎ ናይ ጉዕዞ ሰነዳትካ/መንነትካ ክምለሰልካ እንተዳኣ ደሊኻ፡ ንኣብነት ክትምለስ 
ስለዝደለኻ፡ ሽዑ ኣብ ደ.ተ.ኤን.ፈይ DT&V ኣመልክት። ደ.ተ.ኤን.ፈይ DT&V ን ኢ. 
.ኤን. ደይ (IND) ሰነዳትካ ንኽመልስ ይሓትት። ሽዑ ኢ. .ኤን. ደይ (IND) ሰነዳትካ ናብ 
ደ.ተ.ኤን.ፈይ DT&V ይሰድድ። ሰነዳትካ ኣብቲ ናይ ብግብሪ ትብገሰሉ ግዜ ክወሃበካ 
ይኽእል። እቲ ተመርሚሩ ሓቀኛ ከም ምዃኑ ዝተረጋገጸ ናይ ጉዕዞ ወይ ናይ መንነት 
ሰነዳት ጥራይ እዩ ዝምለሰካ። 

ረበሻን ዕግርግርን ዝገብሩ ሓተትቲ ዑቕባ እንታይ ይኾኑ?ረበሻን ዕግርግርን ዝገብሩ ሓተትቲ ዑቕባ እንታይ ይኾኑ?
መንግስቲ ኔዘርላንድ ካባኹምን ካብ ዝኾነ ካልእ ወጻእተኛን ስነ-ስርዓት ክህልወኩም 
ይጽበይ። እንተደኣ ኣብ ግዜ መስርሕ ወይ ድማ ድሕሪ መስርሕ ናይ ዑቕባ ኣብ መዕቆቢ 
ቦታን ከባቢኡን ረበሻን ዕግርግርን ጌርኩም ብቐጥታ ስጉምቲ ከምዝውሰደልኩም 
ክትፈልጡ ኣለኩም። እቶም ስጉምትታት ክኾኑ ዝኽእሉ፥ ናይ ምንቅስቓስ መሰልኩም 
ምግዳብ፣ ወይ ድማ ናብ ናይ ስደተኛታት ቤት ማኣሰርቲ ምእታው ኣዮም። ብሕጊ 
ተፈሪድኩም ክትእሰሩ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

ድሕሪ ምንባብ ናይዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ መስርሕ ዝምልከት ሕቶታት ኣለካ ዶ? ድሕሪ ምንባብ ናይዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ መስርሕ ዝምልከት ሕቶታት ኣለካ ዶ? 
ንሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ (IND) ወይድማ ንሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ 
ስደተኛታት ወይድማ ንጠበቓኻ ነዞም ሕቶታት ከተቕርብ ትኽእል። 

ጥርዓን ኣለካ ዶ?ጥርዓን ኣለካ ዶ?
ኩለን ኣብ መስርሕ ዑቕባ ዝሳተፋ ትካላት ብጥንቃቐን ብውሕልነትን ይሰርሑ። ብገለ 
ካብዘን ትካላት እዚኣተን ግቡእ ኣተሓሕዛ ዘይረኸብካ ኮይኑ እንተተሰማዓካ ጥርዓን 
ከተቕርብ ትኸል። ጠበቓኽ ወይ ድማ ሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት 
ብዛዕባዚ ክሕግዙኻ ይኸእሉ። 



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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