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ናይ ዕቚባ ሕቶኹም 
ሓበሬታ ብዛዕባ መስርሕ ዶብ 
 

 
 

 
 
 

 

እዚ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ንምንታይ ይወሃበኩም ኣሎ? 

ንስኹም ናብ ኔዘርላንድ ብማዕርፎ ነፈርቲ ወይ ብወደብ ባሕሪ ኢኹም ኣቲኹም። ሕጂ ኣብዚ ዕቚባ ንምርካብ ከተመልክቱ 

ደሊኹም። ዕቚባ ማለት፡ ኣብ ሃገሮም ድሕነት ዘይብሎምን፣ ኣብ ሃገሮም ውሕስነት ክረኽቡ ዘይክእሉን ሰባት ኣብ ካልእ ሃገር ድሕነት 
ምርካብ ማለት እዩ። 

  
ዕቚባ ንምርካብ መመልከቲ ኣብ እተእትውሉ እዋን፣ ንመንግስቲ ኔዘርላንድ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንኽህበኩም ብወግዒ ትሓቱ ኣለኹም 

ማለት እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ንኽትነብሩ ንኽፍቐደልኩም፣ እዚ ፍቓድ የድልየኩም። ዕቚባ ንኽወሃበኩም ድሕሪ ምምልካትኩም፣ መስርሕ 
ዕቚባ ይጅምር፡ እዚ ማለት መንግስቲ ኔዘርላንድ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክትቕበሉ ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ዝግምግመሉ ሕጋዊ 

መስርሕ እዩ። እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ዶብ እዩ ዝምስራሕ። ኣብዚ መስርሕ እዚ፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ብዛዕባ እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልታት ውሳኔ ክወስድ ኣለዎ። 

  

ኣብዚ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ኣብ እዋን እቲ መስርሕ ዶብ እንታይ ከምዘጋጥም ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። እንታይ ክትገብሩ ከም 

ዘለኩምን (ግዴታታትኩም)፣ ካብ መንግስቲ ኔዘርላንድ እንታይ ክትጽበዩ ከም እትኽእሉን (መሰላትኩም) እውን ከተንብቡ ትኽእሉ 
ኢኹም። 
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መዓስ ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ትቕበሉ? 
 
ኣየኖት ቅድመ ኩነታት ምስ እተማልኡ ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ክትወሃቡ ከምእትኽእሉ፣ ኣብ ሕጊ ወጻእተኛታት ኔዘርላንድ ተጠቒሱ 

ይርከብ። ካብዚኦም ስዒቦም ተጠቒሶም ዘለዉ ሓደ ንዓኹም ዝምልከተኩም ምስዝኸውን፣ መንበሪ ፍቓድ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡ 

 

• ንስኹም ብምኽንያት ዓሌትኩም፣ ሃይማኖትኩም፣ ዜግነትኩም፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኹም ወይ ኣባል ናይ ሓደ ዝተወሰነ ማሕበራዊ 
ጒጅለ ብምዃንኩም፣ ኣብ መበቆል ሃገርኩም ግፍዒ ከየጋጥመኩም ከም እትፈርሑ ብቚዕ ምኽንያት ኣለኩም። 

• ንስኹም ኣብ መበቆል ሃገርኩም ናይ ሞት መቅጻዕቲ ወይ ምቕንጻል/ምርሻን፣ ስቓይ ወይ ካልእ ዘይሰብኣዊ ወይ ዘዋርድ ኣተሓሕዛ 
ከየጋጥመኩም ከም እትፈርሑ ብቚዕ ምኽንያት ኣለኩም። 

• ንስኹም ኣብ መበቆል ሃገርኩም፣ ብሰንኪ ዕጥቓዊ ግርጭት፣ ግዳይ ናይ ጃምላዊ ጎነጽ ከይትኾኑ ከም እትፈርሑ ብቚዕ ምኽንያት 
ኣለኩም። 

• ናትኩም/ክን በዓል ቤትኩም/ክን፣ መጻምድቲ፣ ኣቦ፣ ኣደ ወይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ፣ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ዕቊባ 

መንበሪ ፍቓድ ተቐቢሉ ኣሎ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND]፣ ካብኡ ዝምንጭው ናይ ዕቚባ መንበሪ 

ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት ተማልኡ ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ድማ ይውስን። 

 
 

 

ካባኹም እንታይ ትጽቢት ይግበር? 
  

ኣብ እዋን እቲ መስርሕ፣ ነቲ ዕቚባ ንምርካብ ዘቅረብኩሞ ሕቶኹም ምኽንያታት ዝድርዕ መግለጺ ክትህቡ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ እውን 

ንዅሎም እቶም ዘለዉኹም ወይ ክትረኽብዎም እትኽእሉ መርትዖታት (ከም በዓል ሰነዳትኩም ወይ ንመግለጺታትኩም ዝድግፉ 

ደብዳቤታት ዝኣመሰሉ) ንቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንኸተርእይዎም ካባኹም ትጽቢት ይግበር። 

  

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ኣብ ግምት ከእትዎም ዘለዎ ውልቃዊ ኩነታት ኣለውኹም ድዮም? ስለዚ 

ብዛዕብኡ ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሽዕኡ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን ስጉምቲታት ክወስድ ይኽእል፣ ንኣብነት፡ 

ኣብ እዋን እቶም ዝርርባት (ቃለ-መሕትታት)፣ ወይ ኣብቲ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን 

[IND] ብዝተኻእሎ መጠን ብግቡእ ክድግፈኩም ይፍትን። 
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ኣየኖት ውድባት የጋጥምኹም? 
 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት 

ኔዘርላንድ (VWN) ገለልተኛ ማለት ነጻ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበር እዩ፣ ከምኡ እውን 

ንረብሓታት ናይ ሓተትቲ ዕቚባ ንምርግጋጽ ዝቘመ እዩ። ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ 

(VWN) ብዛዕባ ኣብቲ መስርሕ ዕቚባ ዝምልከት ብውልቂ ሓበሬታ ይህበኩምን 
ይሕግዘኩምን፣ ምስ ካልኦት ውድባት ጸገማት ኣብ ዘጋጥመኩም እዋን ከም መንጎኛ 

ይድግፈኩምን። ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ ጠበቓኹም ብቐረባ ይሰርሕ። ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት 

ኔዘርላንድ (VWN) ብዛዕባ እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ኣይውስንን እዩ። 

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) [ቦርድ ሕጋዊ ረድኤት] ንስኹም 
ባዕልኹም ክተከፍልዎ እንተድኣ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም፣ ናይ ጠበቓ ሓገዝ ከም እትረኽቡ 

ይገብር። ንዓኹም ንዝገብረልኩም ሓገዝ ብዝምልከት፣ ቦርድ ሕጋዊ ሓገዝ (RvR) ነዚ 

ጠበቓ ክፍሊት ይኸፍሎ። እቲ ጠበቓ ናይ ቦርድ ሕጋዊ ረድኤት (RvR) ሰራሕተኛ 

ኣይኮነን። እቲ ጠበቓ ኣብ መስርሕ ዕቚባኹም ዝጣበቐልኩም ገለልተኛ ወሃቢ ሕጋዊ 
ኣገልግሎት እዩ። 

www.rvr.org 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) [ቤት-ጽሕፈት 

ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን] ክፋል ናይ ሚኒስትሪ ፍትሕን ጸጥታን እዩ። ሰራሕተኛታት 

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND]፣ ንስኹም ኣብ ኔዘርላንድ ዕቚባ 

ንኽትረኽቡ መሰል ዘለኩም ምዃኑን ዘይምዃኑን ይምርምሩ። ስለዚ ብዛዕባ መንነትኩም 

ብዝምልከት ምስኣቶም ዝርርባት ኣለዉኹም። ከምኡ እውን ንምንታይ ኣብ ኔዘርላንድ ዕቚባ 

ከምዘመልከትኩም እውን። ንሳቶም ንውልቃዊ ታሪኽኩምን፣ ነቲ ኣብቲ መበቆል ሃገርኩም ዘሎ 

ኩነታትን ይምርምርዎ። ብድሕሪኡ ንስኹም ኣብ ኔዘርላንድ (ንግዜኡ) ክትጸንሑ 
ዝፍቐደልኩም ምዃኑን ዘይምዃኑን ይውስኑ። 

www.ind.nl 

 

ኣብቲ መዕቆቢ ቦታ ምስ ናይ መዲ-ፊርስት [MediFirst] ነርስ ቆጸራ ኣለኩም። እዛ 

ነርስ ኣብቲ ሕክምናዊ መርመራ ክትሳተፉ ትደልዩ እተኾይንኩም ትሓተኩም። እዚ መርመራ፣ 

ኣብቲ ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ዝህልወኩም ዝርርባት፣ 

ጽልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኣእምሮኣዊ ን/ወይ ኣካላውን ጸገማት ዘለኩም ምዃኑን ዘይምዃኑን 
ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ። 

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) [ኣህጉራዊ 

ውድብ ስደተኛታት] ኣብ ምሉእ ዓለም ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝሕግዝ ገለልተኛ ውድብ 

እዩ። ባዕልኹም ንኔዘርላንድ ሓዲግኩሞ ክትከዱ ምስ እትደልዩ፣ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት 

(IOM) ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት (IOM) ብዛዕባ 

ምምላስን ዳግመ-ምውህሃድን ብዝምልከት ተግባራዊ ሓበሬታ ይህብን፣ ከምኡ እውን ካብ 

ኔዘርላንድ ናይ ምብጋስ ጒዕዞኹም ኣብ ምውዳድ ይመርሓኩምን። ብዛዕባ እዚ ንኽሕግዘኩም፣ 

ንሰራሕተኛ ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ወይ ንጠበቓኹም ክትሓቱ ትኽእሉ 
ኢኹም። 

www.iom-nederland.nl  

 

 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) [ኣገልግሎት ምምላስን 

ንቕሎን] ክፋል ናይ ኔዘርላንድ ሚኒስትሪ ፍትሕን ጸጥታን እዩ። እንተድኣ እቲ ዘመልከትኩሞ 

ዕቚባ ብቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ተነጺጉ፣ ሰራሕተኛ ናይ 

ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V) ናብ መበቆል ሃገርኩም ንኽትምለሱ ኣብ ምውዳድ 
ይሕግዘኩም። 

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) [ኣገልግሎት ተቕዋማት 

ማሕቡስ] ክፋል ናይ ኔዘርላንድ ሚኒስትሪ ፍትሕን ጸጥታን እዩ። ንስኹም ኣብ ዕጹው 
መዕቆቢ ዶባት ኢኹም እትጸንሑ፣ ምኽንያቱ ናብ ኔዘርላንድ ንኽትኣትዉ 

ስለዝተነጸግኩም። እቲ ህንጻ ሓለዋ ዝግበረሉ መዕቆቢ ቦታ እዩ። ኣገልግሎት ተቕዋማት 

ማሕቡስ (DJI) ነዚ ህንጻ የመሓድሮ። ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ተቕዋማት ማሕቡስ 

(DJI) መለለይ ክዳን ማለት ዩኒፎርም ይለብሱ። ኣብ መዕቆቢ ዶባት ኣብ እትጸንሕሉ እዋን 
ንሳቶም ይከናኸንኹምን ይመርሕኹምን። 

www.dji.nl 

 

 
 
 

 

1ይ ስጕምቲ - ምምልካትን ምዝገባን 
  

ንስኹም ኣብ ሓለዋ ዶብ ኔዘርላንድ ተመልክቱ። መብዛሕቱ ግዜ እዚ ወተሃደራዊ-ፖሊስ ንግስነት ኔዘርላንድ [Koninklijke 

Marechaussee (KMar)] እዩ። ሰራሕተኛታት ወተሃደራዊ-ፖሊስ ንግስነት ኔዘርላንድ (KMar) መንነትኩም 

የረጋግጹ። ወተሃደራዊ-ፖሊስ ንግስነት ኔዘርላንድ (KMar)፣ ከም በዓል ስምኩም፣ ዕለት ልደትኩምን፣ ዜግነትኩምን ዝኣመሰሉ 

ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ይምዝግብ። ወተሃደራዊ-ፖሊስ ንግስነት ኔዘርላንድ (KMar) ንክዳውንትኹምን ሳንጣኹምን ይፍትሽን፣ 

ከምኡ እውን ስእልኹምን ዓሸራ ኣሰር ኣጻብዕትኹምን እውን ይወስድ። ዓሸራ ኣሰር ኣጻብዕትኹም ዝተወስደሉ ምኽንያት ዝገልጽ 

ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ተቐቢልኩም ኣለኹም። ከምኡ እውን ነቲ ዕቚባ ንምርካብ ዝሓተትኩሙሉ መመልከቲኹም ኣብ ወተሃደራዊ-ፖሊስ 

ንግስነት ኔዘርላንድ (KMar) ክታምኩም ተስፍሩሉ። ወተሃደራዊ-ፖሊስ ንግስነት ኔዘርላንድ (KMar)፣ ብዛዕባ እዚኦም ዝስዕቡ 
እውን ክሓተኩም ይኽእል እዩ፡ 

•  መንገዲ ጒዕዞኹም፣ 

•  ኣቐዲምኩም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዕቚባ ንምርካብ ኣመልኪትኩም ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን፤ ከምኡ እውን 

•  ኣብዚ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣባላት ስድራ ኣለውኹም እንተኾነ።  

  

ኣስተውዕሉ! ንስኹም ኣብ ኔዘርላንድስ ዕቚባ ንምርካብ ኣመልኪትኩም ከምዘለኹም፣ መንግስቲ ኔዘርላንድ ንበዓል-መዚ ናይ መበቆል 
ሃገርኩም ብፍጹም ኣይሕብርን እዩ። 

 
ዕጹው መዕቆቢ 

ድሕሪ ምምልካትኩምን ምምዝጋብኩምን፣ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ናብቲ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ስኺፖል [Schiphol] 

ዝርከብ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ ክትውሰዱ ኢኹም። እዚ ቦታ justitieel complex schiphol (JCS) ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ 

መዕቆቢ ናይ JCS ዕጹው ዝኾነሉ ምኽንያት ኸኣ፣ ንስኹም ናብ ኔዘርላንድ ንኽትኣትዉ ፍቓድ ስለዘይተዋህበኩም እዩ። ኣብ ምሉእ እቲ 

መስርሕ ድማ ኣብዚ ክትጸንሑ ኢኹም። ካብዚ ቦታ ባዕልኹም ክትወጹ ኣይፍቐደልኩምን እዩ። ኣብቲ JCS፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] እውን ኣሎ። 

  
 

 
 

2ይ ስጕምቲ - ናይ ምዝገባ ቃለ-መሕትት 
  

እቲ ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] እትገብርዎ ቀዳማይ ዝርርብ፣ ናይ ምዝገባ ቃለ-መሕትት 

ይበሃል። ኣብዚ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ሕቶታት ይሓተኩም። እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ዕላማታት ናይ 

ምዝገባ ቃለ-መሕትት እዚኦም ዝስዕቡ እዮም፡ 

•  ብዛዕባ እዚኦም ዝስዕቡ ሓበሬታ ንምርካብ፡ 

•  ንስኹም መን ምዃንኩም፤ 

•  ካበይ ከምዝመጻእኩም፤ ከምኡ እውን 

•  ብኸመይ ከም እተጓዓዝኩም። 

•  ኣየኖት ሰነዳት ከምዘለዉኹም ንምቊጽጻር። 

http://www.dji.nl/
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•  ኣብ ኣውሮጳ እትርከብ ካልእ ሃገር፣ ብዛዕባ እቲ ዘመለከትኩሞ ዕቚባ ክትውስን ዘለዋ ምዃናን ዘይምዃናን ንምምርማር (መስርሕ-

ዱብሊን)። 

  

ኣብ እዋን እቲ ናይ ምዝገባ ቃለ-መሕትት ብዛዕባ እዚኦም ዝስዕቡ ትሕተቱ፡ 

•  መንነትኩም፣ ዜግነትኩም፣ መበቆል ሃገርኩምን መንበሪ ቦታኹምን፤ 

•  ስድራ-ቤት፤ 

•  ሰነዳት፤ 

•  ትምህርቲ፤ 

•  ስራሕን ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን፤ 

•  ኣብ ካልኦት ሃገራት ምንባር፤ 

•  ናብ ኔዘርላንድ ዝገበርኩሞ ጕዕዞ፤ ከምኡ እውን 

•  ዕቚባ ተመልክትሉ ዘለኹም ምኽንያት፤ 

ንምንታይ ዕቚባ ተመልክቱ ከምዘለኹም ንዝለዓል ሕቶ፣ ሓጺር መልሲ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን፣ ነዚኦም ሓበሬታታት ጽቡቕን ስሉጥን መስርሕ ዕቚባ ከምዝህሉው ንምግባር ይጥቐመሎም። ኣብ እዋን እቲ 
ተወሳኺ ዝርርብ፣ ስለምንታይ ዕቚባ ትሓቱ ከምዘለኹም፣ ዘለኩም ምኽንያት ብሰፊሕ ንኽትነግሩ ዕድል ክትረኽቡ ኢኹም። 

  

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን፣ ብዛዕባ እዚ ዝርርብ ጸብጻብ የዳሉው። ቅዳሕ ናይዚ ጸብጻብ ድማ ካብ ቤት-ጽሕፈት 
ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን፣ ብመንገዲ ጠበቓኹም ክትቕበሉ ኢኹም። 

  

ኣስተውዕሉ! ኩሉ ግዜ ሓቀኛ ሓበሬታታት ሃቡ፣ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ሓሶት ሰነድ (ጕዕዞ) ዝርከብ ሓበሬታታት ኣይትሃቡ። እንተድኣ 

ተወሳኺ መጸውዒ ስም (= ሳጓ) ትጥቐሙ ኮይንኩም እውን ሓብሩ። ግጉይ ሓበሬታ ወይ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ንቤት-ጽሕፈት 

ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ሂብኩም ዲኹም? ስለዚ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ መስርሕ ዕቚባኹም ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል 
እዩ። 

 
ሰነዳት 

ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ንምግምጋም፣ ሰነዳት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ከም በዓል ፓስፖርት፣ ወረቐት መንነት፣ ናይ ልደት ምስክር 

ወረቐት፣ ወይ ፍቓድ መምርሒ መኪና ዝኣመሰሉ፣ መንነትኩም ከረጋግጹ ዝኽእሉ ሰነዳት ኣለዉኹም ድዮም? ወይ ንመንገዲ ጒዕዞኹም 

ወይ ንታሪኽ ዕቚባኹም ክድግፉ ዝኽእሉ ሰነዳት፣ ከም በዓል ናይ ነፋሪት ትኬት፣ ወረቐት መሳፈሪ-ነፋሪት፣ ዲፕሎማታት፣ ውሳኔ ናይ 

ቤት-ፍርዲ ወይ ናይ ጋዜጣ ዓንቀጽ ዝኣመሰሉ ኣለዉኹም ድዮም? ስለዚ ነዚኦም ሰነዳት ዝተኻእለ መጠን ብዝቐልጠፈ፣ ኣብ እዋን 

ምምልካት ወይ ኣብ እዋን ናይ ምዝገባ ቃለ-መሕትት፣ ናብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] 

ኣረክብዎም። ብድሕሪኡ እውን፣ ንኣብነት ኣብ እዋን ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ገና ሰነዳት ከተረክቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ዕጹው 

መዕቆቢ ቦታ ዝርከብ ሰራሕተኛ ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ብዛዕባ እዚ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ሓቅነቶም 

ንምርግጋጽ፣ ሰነዳትኩም ብክኢላታት ሰብ-ሞያ ክምርመሩ እዮም። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND]፣ ነዚኦም 
ሰነዳት ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ንምግምጋም ይጥቐመሎም። 

  

ኣስተውዕሉ! ውልቃዊ ሓበሬታታኩምን ሰነዳትኩምን፣ ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ንምግምጋም ኣገደስቲ እዮም። ምሉእነት ይሃልኹም፣ 

ከምኡ እውን እቲኦም ሓበሬታታት ብምሉኣቶምን ብቅኑዕን ከም እተመዝገቡ ተቆጻጻርዎም። ውልቃዊ ሰነዳትኩም ብፍጹም 
ኣይትደርብይዎም። 

  
ኣተርጓሚ 

ኣብቶም ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ዝግበሩ ዝርርባት ኣተርጓሚ ኣሎ። ሰራሕተኛ ናይ ቤት-ጽሕፈት 

ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ሕቶታት ብቋንቋ ኔዘርላንድስ ይሓትት። እቲ ኣተርጓሚ ነዚኦም ሕቶታት፣ ናብቲ ንዓኹም 

ዝርድኣኩም ቋንቋ ይትርጉመልኩም። እቲ ኣተርጓሚ ንመልሲታትኩም ናብ ቋንቋ ኔዘርላንድስ ይትርጉሞም። እቲ ኣተርጓሚ ኣብ ቤት-
ጽሕፈት ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግረሽንን ዝሰርሕ ኣይኮነን፣ ከምኡ እውን ብዛዕባ እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ብዝምልከት ኣብ ዝውሰድ 

ውሳኔ ዋላ ሓንቲ ጽልዋ የብሉን። ንስኹምን እቲ ኣተርጓሚን ብጽቡቕ ክትረዳድኡ ዘይትኽእሉ እንተድኣ ኮይንኩም፣ ብዛዕባ እዚ ብቐጥታ 

ሓብሩ። ስለዚ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን፣ ካልእ ኣተርጓሚ ከዋድድ ክፍትን እዩ። ንስኹም እቲ ሕቶ ብግቡእ 
ስለዘይተረዳኣኩም፣ ዘይምርድዳእ ከይፍጠር ኣገዳሲ እዩ። 
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3ይ ስጉምቲ፡ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ 
  

ድሕሪ እቲ ናይ ምዝገባ ቃለ-መሕትት ምግባርኩም፣ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ (RVT) 6 መዓልታት ይወሃበኩም። ኣብ እዋን እቲ 

ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ፣ ዕረፍቲ ክትወስዱን ብዛዕባ መስርሕ ዕቚባኹም ተወሳኺ ቅድመ-ምድላዋት ክትገብሩን ትኽእሉ 

ኢኹም። ምስ ጠበቓኹም ብምምይያጥ፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነቲ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ 

ንኸሕጽሮ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደ ሓደ ግዜ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ናይ ዕረፍትን ምድላውን 

ግዜ ንኸይወሃበኩም ክውስን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ካብ ውሑስ ሃገር እንተድኣ መጺእኩም ከምኡ ክኸውን ይኽእል። ወይ ኣብ ካልእ 
ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሃገር፣ ኖርወይ፣ ኣይስላንድ፣ ሊክተንሽታይን ወይ ስዊዘርላንድ ድሮ ውሕስነት ረኺብኩም ምስትኾኑ። 

  

ሓበሬታ ካብ VWN 

ሓደ ሰራሕተኛ ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ብዛዕባ መስርሕ ዕቚባኹምን ሕክምናዊ ምኽሪን ዝምልከት ሓበሬታን 

መብርሂን ክህበኩም እዩ። ሰራሕተኛታት ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ኣብ እዋን እቲ መስርሕ ዕቚባ ክሕብርኹምን 

ክሕግዝኹምን እዮም። እዚኦም ብቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ብነጻ እዮም። ሓበሬታኹም 
ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። 

  
ሕክምናዊ ምኽሪ 

ኣብ እዋን ሓጺር መርመራ፣ ነርስ ናይ መዲ-ፊርስት [MediFirst] ሕቶታት ክትሓተኩም እያ። እታ ነርስ ሕክምናዊ ምኽሪ ኸኣ 

ትጽሕፍ። ኣድላዪ እንተድኣ ኮይኑ እታ ነርስ፣ ተወሳኺ መርመራ ንኽትገብሩ ናብ ሓኪም ክትሰደኩም እያ። እታ ነርስ ወይ ሓኪም 

ንውጺኢታት ናይቲ መርመራ ብዝምልከት፣ ንቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ይሕብሩ። እዚ ዝግበር እንተድኣ 

ፍቓደኛ ኮይንኩም ጥራይ እዩ። ኣብ እዋን መስርሕ ዕቚባ፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነዚ ብዛዕባ 
ኩነታት ጥዕናኹም ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ግምት ከእትዎ እዩ። 

  

ስለዚ ብዛዕባ ክህልውኹም ዝኽእሉ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጸገማት፣ ብቕንዕና መልሲ ክትህቡ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ እዚኦም ጸገማት 

ምስታ ነርስ ወይ ሓኪም ተዘራረቡ። በሰላታት ኣለዉኹም ድዮም? ብዛዕባ እዚ እውን ነታ ነርስ ወይ ሓኪም ንገሩ። ጸብጻብ ናይቲ 

ሕክምናዊ መርመራ ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። እቲ ሕክምናዊ መርመራ ብግዴታ ኣይኮነን። ነቲ ሕክምናዊ መርመራ ንምግባር ገንዘብ 
ክትከፍሉ ኣየድልየኩምን እዩ። 

  

ኣብዚ ሕክምናዊ መርመራ ክትሳተፉ እንተድኣ ዘይትደልዩ ኮይንኩም፣ ብዛዕባ እዚ ነታ ነርስ ሓብሩ። ከምኡ ምስዝኸውን፣ ቤት-ጽሕፈት 

ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ኣብ እዋን መስርሕ ዕቚባኹም፣ ንኩነታት ጥዕናኹም ብዝግባእ ኣብ ግምት ኣየእትዎን። 

  
መርመራ ዓባይ ሰዓል 

ዓባይ ሰዓል ኣብ መላእ ዓለም ብብዝሒ ዘጋጥም ከቢድ ሕማም እዩ። ምናልባት ኣብ መበቆል ሃገርኩም እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል 

እዩ። ቅሉዕ ሕማም ዓባይ ሰዓል ዘለዎም ሰባት፣ ንኣብነት ብምስዓል ወይ ብምህንጣስን ንኻልኦት ሰባት ክልብዱ ይኽእሉ እዮም። 

  

ናይቲ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ ሰራሕተኛ ሕክምናዊ ኣገልግሎት፣ ብዛዕባ እዚ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ክሓተኩም እዩ። እዚ ብመሰረቱ ኣብ 

እዋን ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ እዩ ዝግበር። እንተኾነ ግን ቅድሚ እቲ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ እውን ክግበር ይኽእል 

እዩ። ዓባይ ሰዓል ከምዘለኩም ጥርጣረ ምስዝህሉው፣ ምሉእ ናይ ዓባይ ሰዓል መርመራ ክግበረልኩም እዩ። ነዚ ንምግባር ኸኣ ናብ 

ሆስፒታል ክትውሰዱ ኢኹም። ዓባይ ሰዓል ምስዝህልወኩም፣ ኣብ ኔዘርላንድ ብመድሃኒት ፍወሳ ክግበረልኩም እዩ። ኣብ ከምዚ 
ኩነታት፣ እቲ መስርሕ ዕቚባ ድሕሪ ሕክምናዊ ፍወሳ እዩ ዝጅመር። 

  
ሓገዝ ካብ ጠበቓ 

ኣብ እዋን መስርሕ ዕቚባኹም ካብ ጠበቓ ሓገዝ ክትረኽቡ ኢኹም። እቲ ጠበቓ ዕቚባ ኣብ እተመልክትሉ ግዜ ይምደበልኩም። እዚ 

ጠበቓ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ኔዘርላንድ ኣይኮነን። ምሳኹም ዝርርብ ብምግባር፣ እዚ ጠበቃ ንመስርሕ ዕቚባ ከዳልወኩም እዩ። እዚ 

ምስ ጠበቓ ዝግበር ናይ ምድላው ዝርርብ፣ ኣብቲ ዘለኹሞ ህንጻ እዩ ዝግበር። ነቲ ካብ ጠበቓኹም እትረኽብዎ ሓገዝ ገንዘብ ምኽፋል 

ኣየድልየኩምን እዩ። ሓበሬታኹም ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። 

 
 
 

 

4ይ ስጉምቲ ፡ መስርሕ ዕቚባ መዓልቲ ብመዓልቲ 
  

ድሕሪ እቲ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ (RVT)፣ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) ይጅምር። እዚ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) 6 

መዓልታት ይወስድ፣ ከምኡ እውን ኣብቲ እትነብሩሉ ህንጻ እዩ ዝግበር። ካልእ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ እውን ኣሎ፣ 

እዚ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA+) ይበሃል፣ መብዛሕትኡ ግዜ 9 መዓልታት ድማ ይወስድ። ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA+)፣ 
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ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ዝያዳ መርመራ ክገብረሎም ንዘለዎ ናይ ዕቚባ ሕቶታት ዝዓለመ እዩ። ከምኡ 

እውን ነቶም ንኣብነት ብሰንኪ ኣእምሮኣዊ ወይ ኣካላዊ ጸገማት፣ ዝያዳ ቘላሕታ ዘድልዮም ሓተቲ ዕቚባ ዝዓለመ እውን እዩ። ኣብዚ 
ታሕቲ እቲ መስርሕ ዕቚባ መዓልቲ ብመዓልቲ ብኸመይ ከምዝካየድ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

  
  

ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) 

  
  

1ይ መዓልቲ፡ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት 

ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ምስ ሓደ ሰራሕተኛ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ዝህልወኩም ዝርርብ እዩ። ኣብዚ 

ዝርርብ እዚ ዕቚባ ንምርካብ ዘመልከትኩምሉ ምኽንያታት ብዝርዝር ክትነግሩ ትኽእሉ። ኣብ እዋን እቲ ዝርርብ ሰራሕተኛ ቤት-

ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ሕቶታት እውን ክሓተኩም እዩ። ኣብዚ ዝርርብ ኣተርጓሚ ኣሎ። እንተድኣ ትደልዩ 

ኮይንኩም፣ ንቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ኣብቲ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ምሳኹም ንክኾኑ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። 

  

ዕቚባ ንምርካብ ምስ መጻምድትኹም (በዓል ሓዳርኩም/ክን) ብሓባር ዲኹም ኣመልኪትኩም? ስለዚ ንክልተኹም ምስ ሰራሕተኛ ናይ 

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነንበይንኹም ዝርርብ ክህልወኩም እዩ። ዕድመኦም 15 ወይ ካብኡ ንላዕሊ 

ዝኾኑ ቆልዑት ኣለዉኹም ድዮም? ኣለዉኹም እንተኾይኖም፣ ንሳቶም እውን ናይ ገዛእርእሶም ዝርርብ ክገብሩ እዮም። 

  

ኣብዚ ድሕነት ከምዘድልየኩም ዘነጽሩ ኩሎም ነገራት ክትነግሩ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመኩም ነገራትን፣ ኣብ መበቆል ሃገርኩም 

ድሕነት ክትረኽቡ ዘይከኣልክምሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑን ብዝምልከት፣ ቅኑዕ፣ ምሉእን ንጹርን ኩኑ። እንተድኣ ንዝተወሰነ ፍጻመ 

ብልክዕ ክትዝክርዎ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም፣ ብዛዕባ እዚ ንሰራሕተኛ IND ንገርዎ። እቲ ሰራሕተኛ ናይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ባዕልኹም ኩነታት 

ክትዛረቡ ኣገዳሲ እዩ፡ ስለምንታይ እዩ ውልቃዊ ድሕነት/ዕቚባ ዘድልየኩም ዘሎ? ብዝተኻእለኩም መጠን ብዙሕ ምስኡ ምትእስሳር 

ዘለዎም ብዝርዝር ንገሩ። ምስቲ ዕቚባ ንምርካብ እተመልክትሉ ዘለኹም ምኽንያት ዝተሓሓዙ በሰላታት፣ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ 

መጒዳእቲታት ኣለኩም ድዩ? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነቲ ሰራሕተኛ ናይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ክትነግርዎ 

ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ፣ ነቲ ኣመልኪትኩሞ ዘለኹም ዕቚባ ንምግምጋም ሓጋዚ 

ኮይኑ እንተረኺብዎ፣ ሕክምናዊ መርመራ ንኽግበረልኩም ክውስን ይኽእል እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሕክምናዊ መርመራ ባዕልኹም 
ብናትኩም ወጻኢታት እውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። 

  

2ይ መዓልቲ: ምይይጥ ብዛዕባ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት 

ጠበቓኹም ነቲ ጸብጻብ ናይ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ምሳኹም ክመያየጠሉ እዩ። ኣብዚ ዝርርብ እውን፣ ኣተርጓሚ ንኹሉ እቲ ንስኹምን 

ጠበቓኹምን እትብልዎ ብምትርጓም ይሕግዝ። እንተድኣ ዝኾነ ነገር ካብዚ ጸብጻብ ጎዲሉ ወይ ብትኽክል ዘይተጻሕፈ ኣሎ ኮይኑ፣ 

ጠበቓኹም ብዛዕባ እዚ ንቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ብደብዳቤ ይሕብር። 

 

3ይ መዓልቲ፡ ቀዳማይ ውሳኔ 

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND]፣ ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት ተማልኡ 

ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ይግምግም። ውጽኢት ናይዚ ግምገማ፣ ናይ ዕቚባ መስርሕኩም ብኸመይ ከምዝቕጽል ይውስን። 4 
ተኽእሎታት ኣለዉ፡ 

1. ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት ተማልኡ ኢኹም። ንስኹም ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] (ብመንገዲ ጠበቓኹም)፣ እቲ መስርሕ ዶብ ከምዘብቕዐን ናብ ኔዘርላንድ ንኽትኣትዉ ከም 

ዝተፈቐደልኩምን ዝገልጽ ደብዳቤ ትቕበሉ። ምስ ጠበቓኹም ብምምይያጥ፣ እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ብዝተኻእለ መጠን 

ብዝቐልጠፈ ከምዝጸድቕ ክግበር እዩ። ስለዚ ኣብ ኔዘርላንድ (ንግዜኡ) ንኽትነብሩ ይፍቐደልኩም። እዚ ንዓኹም እንታይ ካልኦት 
ሳዕቤናት ከምዘለዎ ጠበቓኹም ክገልጸልኩም እዩ። 

2. ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንመርመራ ተወሳኺ ግዜ የድልዮን፣ ብዛዕባ እቲ ዕቚባ ንምርካብ 

ዘቅረብኩሞ ሕቶ ድማ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልታት ክውስን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን 

[IND] ነቲ ዕቚባ ንምርካብ ዘቅረብኩሞ ሕቶ ኣብቲ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ (VA) የመስርሖ። እዚ መስርሕ ኣብ (ክፉት) 

መዕቆቢ ቦታ እዩ ዝካየድ። ውሳኔ ናይቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ድሒሩ ይስዕብ። ብዛዕባ እዚ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ ዝገልጽ 

ሓበሬታ ዘለዎ ካልእ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ትወሃቡ። 

3. ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንስኹም ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት 
ምናልባት ከምዘይተማልኡን፣ እንተኾነ ግን ንዓኹም ኣብቲ ዕጹው መዕቆቢ ንነዊሕ ግዜ ንምሓዝኩም ዘድልይ ምኽንያት ከምዘየለን 

ክግምግም ይኽእል። እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ኸኣ ኣብቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ ክቕጽል እዩ፣ ግን ካብ መስርሕ ዶብ ወጻኢ እዩ 

ዝቕጽል። እቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ ደው ይብልን፣ ከምኡ እውን መበዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ (ክፉት) መዕቆቢ ቦታ 
ይቕጽልን። 
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4. ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንስኹም ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት 

ከምዘይተማልኡ ገምጊሙ። ንስኹም ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] (ብመንገዲ ጠበቓኹም)፣ ቤት-

ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ንኽነጽጎ መደብ ከምዘለዎ ዝገልጽ ደብዳቤ 

ትቕበሉ። እዚ ደብዳቤ ዝተሓስበ-ውሳኔ ይበሃል። ኣብዚ ደብዳቤ ምኽንያታት ናይቲ ምንጻግን፣ እዚ ንዓኹም እንታይ ሳዕቤናት 

ከምዘለዎን እውን ተጠቒሱ ይርከብ። ጠበቓኹም ብዛዕባ እዚ ደብዳቤ ምሳኹም ክመያየጠሉ እዩ። 

4ይ መዓልቲ፡ ግብረ-መልሲ ናይ ውሳኔ፡ ርእይቶ 

እንተድኣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ንኽነጽጎ መደብ ኣለዎ ኮይኑ፣ ብዛዕባ እዚ 

ዝተሓስበ-ውሳኔ ምስ ጠበቓኹም ትዘራረብሉ። ብድሕሪኡ ጠበቓኹም ብጽሑፍ ርእይቶ ናብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን 

ዜግነትን [IND] ክልእኽ ይኽእል እዩ። እዚ ንስኹም ምስ ጠበቓኹም ብሓባር ብምዃን፣ ብዛዕባ እቲ ክውሰድ ዝተሓስበ ውሳኔ ናይ 

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND]፣ ወግዓዊ መልሲ እትህብሉ ደብዳቤ እዩ። ኣብዚ ደብዳቤ ንምንታይ ምስቲ 
ክውሰድ ዝተሓስበ ውሳኔ ዘይተሰማምዑ ምዃንኩም ክትነግሩ ትኽእሉ። 

  

5ይን 6ይን መዓልቲ - ውሳኔ 

ናትኩም ርእይቶ ድሕሪ ምግምጋም፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነቲ ክውሰድ ዝተሓስበ ውሳኔ 

ከስተኻኽሎ ዘለዎ ምዃኑን ዘይምዃኑን ይግምግም። ውጽኢት ናይዚ ግምገማ፣ ናይ ዕቚባ መስርሕኩም ብኸመይ ከምዝቕጽል እንደገና 

ይውስን። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ውጽኢት ናይዚ ገምጋም ዝሕብረሉ ደብዳቤ (ብመንገዲ 

ጠበቓኹም) ክትቕበሉ ኢኹም። እዚ ንዓኹም እንታይ ሳዕቤናት ከምዘለዎ ጠበቓኹም ክገልጸልኩም እዩ። 4 ተኽእሎታት ኣለዉ፡ 

1. ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት ተማልኡ ኢኹም። ንስኹም ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] (ብመንገዲ ጠበቓኹም)፣ እቲ መስርሕ ዶብ ከምዘብቕዐን ናብ ኔዘርላንድ ንኽትኣትዉ 

ከምዝተፈቐደልኩምን ዝገልጽ ደብዳቤ ትቕበሉ። ምስ ጠበቓኹም ብምምይያጥ፣ እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ብዝተኻእለ መጠን 

ብዝቐልጠፈ ከምዝጸድቕ ክግበር እዩ። ስለዚ ንዓኹም ኣብ ኔዘርላንድ (ንግዜኡ) ንኽትነብሩ ይፍቐደልኩም። እዚ ንዓኹም እንታይ 
ካልኦት ሳዕቤናት ከምዘለዎ ጠበቓኹም ክገልጸልኩም እዩ። 

2. ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንመርመራ ተወሳኺ ግዜ የድልዮን፣ ብዛዕባ እቲ ዕቚባ ንምርካብ 

ዘቅረብኩሞ ሕቶ ድማ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልታት ክውስን ኣይክእልን እዩ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን 

[IND] ነቲ ዕቚባ ንምርካብ ዘቅረብኩሞ ሕቶ ኣብቲ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ (VA) የመስርሖ። እዚ መስርሕ ኣብ (ክፉት) 

መዕቆቢ ቦታ እዩ ዝካየድ። ውሳኔ ናይቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ድሒሩ ይስዕብ። ብዛዕባ እዚ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ ዝገልጽ 

ሓበሬታ ዘለዎ ካልእ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ትወሃቡ። 

3. ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንስኹም ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት 
ምናልባት ከምዘይተማልኡን፣ እንተኾነ ግን ንዓኹም ኣብቲ ዕጹው መዕቆቢ ንነዊሕ ግዜ ንምሓዝኩም ዘድልይ ምኽንያት ከምዘየለን 

ክግምግም ይኽእል። እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ኸኣ ኣብቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ ክቕጽል እዩ፣ ግን ካብ መስርሕ ዶብ ወጻኢ እዩ 

ዝቕጽል። እቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ ደው ይብልን፣ ከምኡ እውን መበዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ (ክፉት) መዕቆቢ ቦታ 
ይቕጽልን። 

4. ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንስኹም ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ፣ ነቲኦም ቅድመ-ኩነታት 

ከምዘይተማልኡ ኣብ ርእይቶኡ ክጸንዕ ይኽእል። ንስኹም (ብመንገዲ ጠበቓኹም) እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ከምዝተነጽገን፣ ናብ 

መበቆል ሃገርኩም ክትምለሱ ከምዘለኩምን ዝገልጽ ደብዳቤ፣ ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግረሽንን (= ውሳኔ) 

ትቕበሉ። ናይዚ ምኽንያታትን፣ እንታይ ሳዕቤናት ከምዘለዎን እውን ኣብኡ ተጠቒሱ ይርከብ። ከምኡ እውን ምስቲ ምንጻግ 

ዘይትሰማምዑ እንተድኣ ኮይንኩም፣ እንታይ ክገብሩ ከም እትኽእሉ ይጠቕስ። ብተወሳኺ ናብ መበቆል ሃገርኩም ንምምላስ ኣየኖት 

ተኽእሎታት ከምዘለዉ እውን ኣብቲ ደብዳቤ ተጠቒሱ ይርከብ። ጠበቓኹም ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ብዝምልከት ምሳኹም ይዘራረበሉ። 

 

ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ 9 መዓልታት (AA+) 

 

  

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግረሽንን ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ኣብ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA+) ድዩ 

ዘመስርሖ? ስለዚ እቲ ናይ ዕቑባ መስርሕኩም መብዛሕትኡ ግዜ 9 መዓልታት ይወስድ። 

•  1ይን 2ይን መዓልቲ: ተወሳኺ ቃለ-መሕትት፤ 

•  3ይን 4ይን መዓልቲ: ዝርርብ ብዛዕባ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ምስ ጠበቓኹም፤ 

•  5ይ መዓልቲ: ቀዳማይ ውሳኔ፤ 

•  6ይን 7ይን መዓልቲ: ግብረ-መልሲ ናይ ውሳኔ (ርእይቶ) ብጠበቓ፤ 
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•  8ይን 9ይን መዓልቲ፣ ካልኣይ ውሳኔ። 

  

መስርሕ ዶብ እንተበዝሐ 28 መዓልታት 

ኣብዚ ላዕሊ እቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) 6 መዓልታት፣ ከምኡ እውን እቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA+) 9 መዓልታት 

ከምዝወስድ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንመስርሕ ዶብ 

እንተበዝሐ ክሳብ 28 መዓልታት ከናውሖ ይኽእል እዩ። ኣብ መስርሕ ዶብ፣ ቀዳም፣ ሰንበትን ህዝባዊ በዓላት እውን ናይ ስራሕ 
መዓልታት እዮም። 

  

ምእንቲ ንስኹም ኣድላይነት ዘይብሉ ኣብቲ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ ከይትጸንሑ፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን 

[IND] ነቲ መስርሕ ዶብ ብዝተኻእሎ መጠን ከሕጽሮ ይጽዕር። እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ፣ ኣብ መስርሕ ዶብ እናተመስረሐ ክቕጽል 

ዘይክእል ምኻኑ ንጹር ኣብ ዝኾነሉ ግዜ፣ እዚ መስርሕ ደው ይብል። ስለዚ ብድሕሪኡ ከምቲ ኣቐዲምኩም ኣንቢብኩሞ ዘለኹም፣ ካብ 

መስርሕ ዶብ ወጻኢ ኣብ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) ወይ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ (VA) ይምስራሕ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም 

ኩነታት ኣብ ክፉት መዕቆቢ ቦታ ናይ ኮዋ [het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)] ክትጸንሑ 
ኢኹም። 

 
 
ዝቀለለ መስርሕ ዕቚባ 

  
  

ካብ ውሑስ ዝኾነ መበቆል ሃገር ዲኹም መጺእኩም? ስለዚ ዕቚባ ንኸይትረኽቡ ዓብይ ዕድል ኣሎ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND]፣ ንዘመልከትኩሞ ዕቚባ ብዝቀለለን ዝቐልጠፈን መስርሕ ይርእዮ። ኣብ እዋን እዚ መስርሕ ምስ ቤት-

ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ሓደ ዝርርብ ጥራይ ይህልወኩም። እዚ ኣብ ኔዘርላንድ፣ ካልእ ኣባል ኤውሮጳዊ 
ሕብረት ዝኾነት ሃገር፣ ኖርወይ፣ ኣይስላንድ፣ ሊክተንሽታይን ወይ ስዊዘርላንድ ናይ ዕቚባ መንበሪ ፍቓድ ዘለኩም ምስዝኸውን እውን 
ተፈጻምነት ኣለዎ። 

  

ኣስተውዕሉ! ብዛዕባ ዝቀለለ መስርሕ ዕቊባ ዝምልከት ካልእ ዝተፈልየ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ኣሎ። 

  
ዝርዝር ውሑሳት ሃገራት 

ኣልባንያ፡ ኣልጀርያ፡ ኣንዶራ፡ ኣውስትራልያ፡ በልጅዩም፡ ቦዝንያ-ሄርዘጎቪና፡ ብራዚል፡ ቡልጋርያ፡ ካናዳ፡ ቆጵሮስ፡ ደንማርክ፡ ጀርመን፡ 
ኤስቶንያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡ ጆርጅያ፡ ጋና፡ ግሪኽ፡ ሃንጋሪ፡ ኣየርላንድ፡ ህንዲ፡ ኢጣልያ፡ ጃማይካ፡ ጃፓን፡ ኮሶቮ፡ ክሮኤሽያ፡ ላትቭያ፡ 

ሊክተንሽታይን፡ ሊትወይንያ፡ ላክሰምበርግ፡ ማልታ፡ ሞሮኮ፡ ሞናኮ፡ ሞንጎልያ፡ ሞንቴኔግሮ፡ ኔዘርላንድ፡ ኒውዚላንድ፡ ሰሜን-ማሰዶንያ፡ 
ኖርወይ፡ ዩክረይን፡ ኣውስትሪያ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጋል፡ ሮማኒያ፡ ሳን ማሪኖ፡ ሰኔጋል፡ ሰርቢያ፡ ስሎቨኒያ፡ ስሎቫኪያ፡ እስጳኛ፡ ትሪኒዳድን 
ቶባጎን፡ ቸክ ሪፑብሊክ፡ ቱኒስያ፡ ቫቲካን፡ እንግሊዝ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ኣይስላንድ፡ ስዊድን፡ ስዊዘርላንድ። 

  

እዚ ዝርዝር እዚ ክቕየር ይኽእል እዩ፣ ሃገራት ክውሰኻ ወይ ክጎድላ ይኽእላ እየን። እዚ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ውሕስነት ዝምርኮስ 

እዩ። እቲ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ዝወጸ ዝርዝር ናይ ውሑሳት ዝኾና ሃገራት፣ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ መንግስቲ ኔዘርላንድ ይርከብ: 

www.rijksoverheid.nl 

 
 

 
 

ምስሓብ መመልከቲኹም 
  

ኣብ ዝደለኽሞ እዋን ነቲ መመልከቲኹም ክትስሕብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ኩነታት ምስ ጠበቓ ወይ ብቐጥታ ምስ ቤት-ጽሕፈት 

ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ርክብ ክትገብሩ ተመራጺ እዩ። ነቲ መመልከቲኹም ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት 

ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ሲሒብኩሞ ኣለኹም ዲኹም? ስለዚ ኣብ ኔዘርላንድ ንኽትነብሩ ኣይፍቐደልኩምን እዩ። ብዘይካ 

ብኻልእ ምኽንያት ኣብዚ ንኽትህልዉ ዝፍቐደልኩም እንተኾይኑ። ናይ መእተዊ እገዳ ክግበረልኩም እውን ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት 

ናብ ኔዘርላንድን፣ መብዛሕትአን ናብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳን ክትጎዓዙ ኣይፍቐደልኩምን እዩ። ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ድሕሪ 
ምስሓብኩም፣ ከምብሓድሽ እንደገና ዕቚባ ከተመልእቱ ትኽእሉ ኢኹም። ዋላ ንምእታው ናይ ጒዕዞ እገዳ እንተሃለወኩም እውን። 

 
 

 
 

ድሕሪ መስርሕ ዕቚባ 

http://www.rijksoverheid.nl/
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ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ነጺግዎ ድዩ? ስለዚ ምስ ጠበቓኹም 

ብምምይያጥ፣ ኣንጻር እዚ ውሳኔ ኣብ ናይ ኔዘርላንድ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ማለት፣ ምስቲ ውሳኔ ናይ 

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ዘይትሰማምዑ ምኻንኩም፣ ብወግዒ ንቤት-ፍርዲ ትሕብሩ ማለት እዩ። ኣብ 

እዋን እቲ መስርሕ ይግባይ ኣብ ኔዘርላንድ ክትጸንሑ ዝፍቐደልኩም ምዃኑን ዘይምዃኑን እውን ንቤት-ፍርዲ ክትሓቱ ትኽእሉ 

ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ጠበቓኹም ክሕግዘኩም እዩ። ብድሕሪኡ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] 

ንዝመልከትኩሞ ዕቚባ ኣብ ዝወሰነሉ ግዜ፣ ንሕጊ ኔዘርላንድ ብግቡእ ተኸቲሉ ምዃኑን ዘምዃኑን እቲ ዳኛ ቤት-ፍርዲ ክምርምሮ 

እዩ። ንውሳኔ ናይ ቤት-ፍርዲ፣ ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት ኣብ ኔዘርላንድ ኮይንኩም ክትጽበዩ ይፍቐደልኩም እዩ። እቲ ደኛ ናይ ቤት-

ፍርዲ ውሳኔ ክሳብ ዝህብ ኣብ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ ክትጸንሑ ኢኹም። መብዛሕትኡ ግዜ ንስኹም ናብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ 
ንኸይትኣትዉ እገዳ እውን ይግበረልኩም። 

  

ምንጻግ ኣብ ዝህልወሉ እዋን እውን፣ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መእተዊ እገዳ እውን ይግበረልኩም። ድሕሪ ምንጻግ፣ ከምብሓድሽ እንደገና 

ዕቚባ ንምርካብ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ዋላ ንምእታው ናይ ጒዕዞ እንተሃለወኩም እውን። 

  
ምምላስ 

ናብ መበቆል ሃገርኩም ንኽትምለሱ ናትኩም ሓላፍነት እዩ። እንተኾነ ግን ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V) ንጕዕዞኹም ኣብ 

ምድላው ይሕግዘኩም። ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V)፣ እቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ድሕሪ ምንጻጉ ምሳኹም ርክብ ክገብር 

እዩ። እንተድኣ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተወሰነ ገደብ ግዜ ባዕልኹም ዘይተበገስኩም፣ ናብ መበቆል ሃገርኩም ተገዲድኩም ክትምለሱ 

ኢኹም። ኣብ እዋን እቲ መስርሕ ምምላስ፣ ኣብ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ ክትጸንሑ ኢኹም። 

  

ብዛዕባ ምምላስ ምስ ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V) ኣቐዲምኩም ክትዘራረቡ ትድልዩ እንተድኣ ኮይንኩም፣ ጠበቓኹም ወይ 

ሰራሕተኛ ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ምስ ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V) ከራኽበኩም ይኽእል 

እዩ። ንስኹም ባዕልኹም እውን ብመንገዲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V) ዝርከብ ፎርም፣ ምስ 

ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V) ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም፡ 

• ቋንቋ ኔዘርላንድስ: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-

terugkeer/hulp-van-dtv 

• ቋንቋ እንግሊዝ፡ https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-

assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-
netherlands 

 

እንተድኣ ብወለንታ ናብ መበቆል ሃገርኩም ክትምለሱ ደሊኹም፣ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት (IOM) ርክብ ክትገብሩ ትኽእሉ 

ኢኹም። ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት (IOM) ተግባራዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክህበኩምን፣ ኣብ ጒዕዞኹም ክሕግዘኩምን ይኽእል እዩ። 

 
 

 
 

ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታት 
  

ውልቃዊ ሓበሬታታት ብዛዕባኹም ዝምልከቱ ኩሎም ዓይነታት ሓበሬታታት እዮም። ኣብዚ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ዝሳተፉ ውድባት ኣብ 

ታሕቲ ተጠቒሶም ኣለዉ። እዚኦም ውድባት ኣብ እዋን ናትኩም ምምልካት፣ ምዝገባ ወይ ሕቶ፣ ውልቃዊ ሓበሬታታት 

የመስርሑ። ንሳቶም ውልቃዊ ሓበሬታታት ንኽትህቡ ይሓትኹም፣ ከምኡ እውን ኣድላይ እንተድኣ ኮይኑ ንኻልኦት ውድባት ወይ ሰባት 

እውን። እዚኦም ውድባት ንውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ይጥቐምሉን ይዕቕብዎን፣ ከምኡ እውን እንተድኣ ብሕጊ ዝግደዱ ኮይኖም ናብ 

ካልኦት ውድባት የመሓላልፍዎ። ነቶም ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ዘመስርሑ ውድባት ዘለዎም ግዴታታት ብዝምልከት ኣብ ሕጋጋት 

ብሕትና ተጠቒሶም ኣለዉ። ንኣብነት ንሳቶም ንውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ብጥንቃቐን ብውሑስን ክሕዝዎ ኣለዎም። ኣብ ሕጋጋት 
ብሕትና መሰላትኩም እውን ተጠቒሶም ይርከቡ፣ ንኣብነት፡ 

•  ኣብቶም ውድባት ዘለዉ ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ናይ ምርኣይ፤ 

•  ኣየኖት ውድባት ንሓበሬታታትኩም ይጥቐምሉን ንምንታይን ናይ ምፍላጥ፤ 

•  ናብ ኣየኖት ውድባት ውልቃዊ ሓበሬታታኩም ከምዝተመሓላለፈ ናይ ምፍላጥ። 

ብዛዕባ ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታትኩምን መሰላትኩምን ብዝምልከት፣ ተወሳኺ ክትፈልጡ ትደልዩ ዲኹም? ስለዚ ኣብ መርበብ-
ሓበሬታታት ናይቶም ውድባት ተመልከቱ። 
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት 
  

ኣነ መዓስ ምስ IND ቀዳማይ ዝርርብ ይገብር? 

ድሕሪ ምምዝጋብኩም፣ ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ቀዳማይ ዝርርብ ይህልወኩም። እዚ ናይ 

ምዝገባ ቃለ-መሕትት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብድሕሪኡ ንኸተዕርፉን ብዛዕባ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ ንኽትዳለዉን፣ መብዛሕትኡ ግዜ 6 

መዓልታት ይወሃበኩም። እዚ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ (RVT) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሓጺር ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ (RVT) 

ዲኹም ትደልዩ? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ምስ ጠበቓኹም ክትመያየጡን፣ ንቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] 
ክትሕብሩን ትኽእሉ ኢኹም። 

  

IND ብዛዕባ እዚ መስርሕ ዶብ፣ ኣብ ውሽጢ 6፣ 9 ወይ 28 መዓልታት ክውስን እንተድኣ ዘይከኣለ እንታይ የጋጥም? 

ስለዚ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ፣ ኣብቲ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ (VA) 

ንኸመስርሖ ክውስን ይኽእል እዩ። ከምኡ ምስ ዝኸውን፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ብዛዕባ እቲ 

ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ቅድሚ ምውሳኑ፣ ካብቲ ናይ ዕቚባ መመልከቲኹም ዝፈረምክምሉ ዕለት ጀሚሩ እንተነውሐ 6 ኣዋርሕ 

ይወስድ። ስለዚ ኣብ ክፉት መዕቆቢ ቦታ ትጸንሑ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ ዝገልጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ዘለዎ ካልእ 

ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ድማ ትወሃቡ። 

  

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ክውስን ዘይክል እንተድኣ ኮይኑ፣ ብዛዕባ እዚ ካብ 

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ደብዳቤ ክትቕበሉ ኢኹም። ነቲ ናይ ዕቚባ መመልከቲኹም ድሕሪ 

ምእታውኩም፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ውሳኔ ኣይለኣኸልኩምን ድዩ? ከምኡ 

እውን ብዛዕባ እዚ ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] መልእኽቲ ኣይተቐበልኩምን ዲኹም? ስለዚ 

ብደብዳቤ ገይርኩም፣ ነቲ ዘመልከትኩሞ ዕቚባ ቀልጢፉ ንኽውስን ንቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] 

ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ጠበቓኹም ብዛዕባ እዚ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። 

  

ናተይ ታሪኽ ዕቚባ ንጓል ኣንስተይቲ ክነግራ እየ ዝመርጽ። እዚ ይከኣል ድዩ? 

እወ፣ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ናይ ምዝገባ ቃለ-መሕትት (= ምስ IND ዝግበር ቀዳማይ ዝርርብ) ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ 

IND፣ ኣብ እዋን እቲ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ጓል ኣንስተይቲ ሰራሕተኛ INDን ኣተርጓሚትን ከዋድድ እውን ክፍትን እዩ። ታሪኽኩም 

ንወዲ ተባዕታይ ክትነግርዎ ዲኹም ትመርጽ? ብዛዕባ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ምዝገባ ቃለ-መሕትት ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ 

ምስዝኸውን፣ IND ኣብ እዋን እቲ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ወዲ ተባዕታይ ሰራሕተኛ INDን፣ ኣተርጓሚን ከዋድድ ክፍትን እዩ። 

  

እንተድኣ ሓሚመ ወይ ነፍሰጾር ኮይነ እንታይ ክገብር ኣለኒ? 

እንተድኣ ሓሚምኩም ወይ ነፍሰጾር እንተድኣ ኮይንክን፣ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ንዝርከብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሓብሩ/ራ። ከምኡ እውን 

ኣብ እዋን እቲ መርመራ ናይ ሕክምናዊ-ምኽሪ፣ ብዛዕባ እዚ ንነርስ ሓብሩ/ራ (ኣብዚ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ኣቀዲሙ ተጠቒሱ ዝርከብ 

ተመልከቱ)። ብፍላይ ከም በዓል ዓባይ ሰዓል፣ ዓበቕ/ሓካኪን ወይ ወይቦ B ዝኣመሰሉ ተላባዕቲ ሕማም እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ ወይ 

ኣለኒ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ እንተድኣ ኮይንኩም፣ ብዛዕባ እዚ ክትነግሩ ብተወሳኺ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኹሉ እቲ ንነርስ እትነግርዎ ነገራት 

ብምስጢራውነት እዩ ዝምስራሕ። እቲ ነርስ ብዛዕባ ጥዕናኹም ዝምልከት ሓበሬታ፣ ብዘይ ናትኩም ፍቓድ ንኻልእ ኣካል ፈጺሙ 
ኣይህብን እዩ። 

  

እንተድኣ ኣብ እዋን መስርሕ ዕቚባ ሓሚምኩም፣ ብዛዕብኡ ንሰራሕተኛ ናይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] 

ወይ ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ሓብሩ። ግቡእ (ሕክምናዊ) ሓገዝ ንኽትረኽቡ፣ ንሳቶም ክሕግዝኹም ይኽእሉ 

እዮም። ኣብቲ ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ወይ ምስ ጠበቓኹም ዝርርብ እትገብሩሉ ዕለት 

ሓሚምኩም ዲኹም? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ንጠበቓኹም ወይ ንቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንኽሕብሩ፣ 

ንሓላዊ ጸጥታ ወይ ንሰራሕተኛ ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ሕተቱ። 

  

ነዚ ሓበሬታዊ-ጽሑፍ ድሕሪ ምንባብኩም ገና ሕቶታት ኣለዉኹም ድዮም? 

ዘለዉኹም ሕቶታት ንጠበቓኹም ወይ ንሓደ ካብ ሰራሕተኛታት ናይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ወይ 

ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። 

  

ጥርዓን ኣለኩም ድዩ? 
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ኩሎም ኣብ መስርሕ ዕቚባ ዝሳተፉ ውድባት፣ ብሞያዊ ውሕልነትን ብትኽክልነትን እዮም ዝሰርሑ። እንተኾነ ግን ብሓደ ውድብ 

ብግቡእ ኣይተተሓዝኩን ኢልኩም ሓሲብኩም ዲኹም? ስለዚ ጥርዓን ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ጠበቓኹም ወይ ቤት-ምኽሪ 

ስደተኛታት ኔዘርላንድ (VWN) ብዛዕባ እዚ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

እዚ ሕታም ሓባራዊ ሕታም ናይዞም ዝስዕቡ እዩ፡ 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

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) 

 

ብዕማም ናይ፡ 

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
ካብ ትሕዝቶ ናይዚ ሕታም ዝምንጭው ዝኾነ ይኹን መሰላት 
ንምርካብ ኣይከኣልን እዩ። እንተድኣ እቲ ትርጕም፣ ፍልልይ 
ኣተረጓጒማ ናብ ምህላው ኣምሪሑ፣ እቲ ሕታም ቋንቋ  
ኔዘርላንድስ መሪሕ ይኸውን። 

 

http://www.rijksoverheid.nl/

