
ይህ በራሪ ወረቀት የተሰጠዎ ለምንድን ነው? 
በኔዘርላንድ ሀገር ጥገኝነት ጠይቀዋል። ሂደቱ የሚጀምረው በማመልከቻ ደረጃ ነው። በዚህ ደረጃ፡ 
ተመዝግበው ፖሊስ ማንነትዎን ይለያል። በተጭማሪም፡ የጤና ቁጥጥር ይደረግልዎታል እና ከ 
IND ጋር የመጀመርያ ንግግር ያደርጋሉ።  በተጨማሪ ከጉዞዎ እንዲያርፉና ለአጠቃላይ የጥገኝነት 
ሥነ ስርዓት እንዲዘጋጁ ጊዜ ይሰጥዎታል፡፡ ለዚህም ስድስት ቀናት አለልዎ፡፡ በራሪ ወረቀቱ 
የጥገኝነት ሥነ ስርዓት ከመጀመሩ በፊት ደረጃ በደረጃ በአንድ ጊዜ ምን እንዳለ ይገልጽልዎታል፡፡
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የጥገኝነት ጥያቄዎ ሥነ 
ስርዓት ከመጀመሩ በፊት
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1ኛ ደረጃ:- ማመልከትና መመዝገብ

በተርኣፕል የምዝገባ ማዕከል ውስጥ መመዝገብ ኣለባችሁ። የስደተኞች እና የዜግነት
ጉዳይ (IND) ሠራተኞች የእርስዎ የግል መረጃዎችን ይመዘግባሉ። እርስዎ በወረቀት
ላይ ወይም በኮምፒተር ላይ የጥያቄዎች ቅጽ ይሞላሉ። ይህ ቅጽ እርስዎ በሌላ ግዜ ክ 
IND ጋር የምያደርጉትን ንግግር መነሻ ነው። ከዛ በኋላ ተርኣፕል ውስጥ ወይም በሌላ 
ቦታ በሚገኘው ወደ የስደተኞች ፖሊስ (AVIM) ትሄዳላችሁ።

ለቴር አፔል የስደተኞች ፖሊስ (Vreemdelingenpolitie) ማመልከት አለብዎ፡፡
የስደተኞች ፖሊስ መኮንኖች የግል መረጃዎን ማለትም ስምዎን፣ የተወለዱበትን ቀንና
ዜግነትዎን ይመዘግባሉ፡፡ እንዲሁም ልብስዎንና ሻንጣዎን ፈትሸው ፎቶዎችዎን
በመቀበልና የጣት አሻራዎን ናሙና በመውሰድ ይመዘግቡዎታል፡፡ የጣት አሻራዎን
ለመውሰድ ምክንያት የሆኑትን የሚገልጽ አቃፊ (ጽሁፍ) ተቀብለዋል። 
በተጨማሪ፡ የሚከተሉትን ጥያቂዎች ሊጠየቁ ይችላሉ፦
• የመጡበት መንገድ፥
•  በዚህ አገር ወይም በሌላ የአውሮጳ አገር ከአሁን በፊት ጥገኝነት ጠይቀው 

እንደሆነ፥
• በዚህ አገር ወይም በሌላ የአውሮጳ አገር ቤተሰብ እንዳልዎት።   

ሰነዶች
የጥገኝነት ጥያቄዎን ተገቢ ምላሽ ለመስጠት፡ የሰነዶች መኖር በጣም አስፈላጊ ነው። 
ማንነትዎን የሚያረጋግጥ መረጃ ማለትም ፓስፖርት፣ የመታወቂያ ካርድ፣ የልደት 
የምስክር ወረቀት ወይም መንጃ ፈቃድ አለዎ? ወይም ያደረጉትን ጉዞ የሚያሳይ ወይም 
ለምን የጥገኝነት ማመልከቻ እንዳስገቡ የሚያመላክት መረጃ ማለትም የአውሮፕላን 
ቲኬት፣ የዕለፍ ወረቀት፣ ዲፕሎማ፣ የፍርድ ቤት ውሳኔ ወይም በጋዜጣ ላይ የወጣ 
ጽሑፍ አለዎ? ሲመዘገቡ ወይም የጥገኝነት ጥያቄዎ ሥነ ስርዓት ከመጀመሩ በፊት 
እነዚህን መረጃዎች ያስገቡ፡፡ የደች የስደተኞች ምክር ቤት ሠራተኛ በዚህ ሊረዳዎ 
ይችላል፡፡ 

ባለሙያዎች ማንነትዎን እና ዜግነትዎን የምያረጋግጡ መረጃዎችዎ ትክክል 
መሆናቸውና አለመሆናቸው ይመረመራሉ፡፡ የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ 
አገልግሎት (IND) የጥገኝነት ማመልከቻዎን ሲመረምር እነዚህን መረጃዎች 
ይጠቀማል፡፡

እባክዎ ያስተውሉ:- የጥገኝነት ማመልከቻዎ ሲመረመር የግል መረጃዎችዎ ጠቃሚዎች 
ናቸው፡፡ ከመረጃዎችዎ አንዳች ሳያስገቡ ወደኋላ እንዳያስቀሩ ብሎም ሁሉም መረጃ 
በደንብ በጥንቃቄ መታየቱን ያረጋግጡ፡፡ አንዳች የግል መረጃዎን በምንም ዓይነት 
መልኩ አይቅደዱ (አይጣሉ)፡፡ የደች መንግስት በኔዘርላንድ ሀገር ለጥገኝነት 
ማመልከትዎን ለትውልድ ሀገርዎ ባለስልጣናት ፈጽሞ መረጃ ኣያስተላልፍም፡፡

2ኛ ደረጃ:- የቲቢ ምርመራ 

ቲቢ አደገኛና በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የተለመደ በሽታ ነው። ምናልባት እርስዎ
የመጡበትም ሀገር ሊኖር ይችላል። የቲቢ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በቀላሉ
ወደ ሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ፤ ለምሳሌ በሳልና በማስነጠስ፡፡ በዚህም
ምክንያት በቴር አፔል (ሪፖርት ያደረጉበት ቦታ ማለት ነው) ሊጣሩ ይችላሉ፡፡ ቲቢ 
ተላላፊ በሽታ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ሳንባን ይጎዳል፡፡ ስለሆነም የማጣራት ሥራው 
ደረትዎን ራጅ ማስነሳትን ይጨምራል፡፡ ቲቢ ከተገኘብዎ በኔዘርላንድ የሕክምና 
አገልግሎት ይሰጥዎታል፡፡ የጥገኝነት ሥነ ስርዓቱም የሕክምና አገልግሎቱን
መውሰድ ከጀመሩ በኋላ ይጀመራል፡፡

3ኛ ደረጃ:- የምዝገባ ቃለ መጠይቅ

በመጀመርያ ላይ ከ IND የሞደርገውን ንግግ የማመልከቻ ቃለ-መጠይቅ ተብሎ 
ይታወቃል። እዚህ ጋር IND ስለ የእርስዎ መንነት፡ ከየት እንደመጡ እና የመጥቡተን 
መንገድ አስመልክቶ ጥያቄዎች ይጠይቁዎታል። IND ይህንን የሚያደርገው፡ 
ስታለመለክቱ ግዜ የሞላችሁትን ቅጽ ምርኩዝ በማድረግ ነው። የጥገኝነት ጥያቄ 
የጠየቁት ከባለቤትዎን አብረው ነው? በንደዛ አይነት ሁኔታ፡ ሁለታችሁ በተናጠል ከ 
IND ሰራተኛ ቃለ-መጠይቅ ታደርጋላችሁ። እድሜው 15 አመት ወይም ከዛ በታች 
የሆን ልጆች ኣላችሁ? እነሱም የራሳቸው ቃለ-መጠይቅ ያደርጋሉ። 

ስለ ቤተሰብ፡ ብሔር፡ የትምህርት ደረጃ፡ ስራ እና (የማጓጓዣ) ሰነዶች የሚመለከቱ 
ጥያቂዎች የቀርብላቹሃል። ሁሉ ግዜ ትክክለኛ መረጃ ስጡ። የሃሰት (የማጓጓዣ) ሰነድ 
ላይ ያሉ መረጃዎች ኣትስጡ። ቅጽል ስም የሚጠቀሙ ከሆነም ይናገሩ። ለ IND 
የሃሰት መረጃ ወይም የሃሰት ዝርዝር ከሰጡ ይህን ባቀረቡት የጥገኝነት ጥያቄ አሉታዊ 
ተጽእኖ ሊፈጥር ይችላል። በማመልከቻ ቃለ-መጠይቅ ስለ ወደ ኔዘርላንድ አገር 
የተሰደዱበት ምክንያት የሚመለከቱት ጥያቂዎች አይቀርቡም። ያደረጉትን 
ቃለ-መጠይቅ ግልባጭ በጠበቃዎን በኩል ይሰጣቸዋል። 
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ፖሊስ
የስደተኞች ፖሊስ (የስደተኞች ፖሊስ ክፍል፣ የመለየትና የሰዎች ዝውውር በደች 
ምዕጻረ ቃል AVIM ተብሎ የሚጠራው) የደች ሀገር ዓቀፍ ፖሊስ ኃይል አካል 
ሲሆን በኔዘርላናድ ውስጥ የውጭ ሀገር ሰዎችን ዝውውር የመቆጣጠር ኃላፊነት 
አለው፡፡ 

የደች የስደተኞች ምክርቤት 
የደች የስደተኞች ምክር ቤት (VluchtelingenWerk Nederland) ገለልተኛ 
የሰብአዊ መብት ድርጅት ሲሆን ዓላማውም የጥገኝነት ጠያቂዎችን መብት 
ማስጠበቅ ነው፡፡ የስደተኞች ምክር ቤቱ መረጃ ይሰጥዎታል እንድሁም 
የጥገኝነት ጥያቄ ሥነ ስርዓትን ይገልጽልዎታል፤ ብሎም በጥገኝነት ጥያቄ ሥነ 
ስርዓት ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ በግል ቆሞ ሊያግዝዎ እና ሊረዳዎ አለልዎ፤ 
ሌሎች ድርጅቶች ጋርም ችግር ካለ እንድሁ ይረዳዎታል፡፡ ከጠበቃዎ ጋርም 
በቅርበትና በትብብር ይሠራል፡፡ የደች የስደተኞች ምክር ቤት የጥገኝነት 
ማመልከቻዎን በማስመልከት ውሳኔ ለመስጠት ምንም ዓይነት ድርሻ የለውም፡፡
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl 

የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ አገልግሎት (IND) የደች ፍትህ እና 
የደህንነት ሚኒስቴር አካል ነው፡፡ የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ 
አገልግሎት (IND) አባላት ስለማንነትዎ፣ ዜግነትዎ፣ ወደ ኔዘርላንድ የመጡበትና 
ከትውልድ ሀገርዎ የኮበለሉበትን ምክንያት በማስመልከት ቃለ መጠይቅ 
ያደርግልዎታል፡፡ የግል ታሪክዎን እና በትውልድ ሀገርዎ ያለውን ሁኔታ በግንዛቤ 
ውስጥ ያስገባል፡፡ በመቀጠል በጊዜያዊነት ለውስን ጊዜ በኔዘርላንድ መቆየት 
መቻልዎን፤ ወይም ግዴታ ወደ ትውልድ ሀገርዎ መመለስ ካለብዎም ይወስናል፡
 www.ind.nl



አስተርጓሚ
ከ IND ጋር በሚደረጉት ንግግሮች፡ አስተርጓሚ ይኖራል። የ IND ሰራተኛ 
በኔዘርላንድኛ ጥያቆዎች ያቀርባል። አስተርጓሚው እነዚህ ጥያቄዎች እርሶ በሚገባቸው 
ቋንቋ ያስተረጉማል። እርሶውን የሚሰጡን መልስ ደግሞ ወደ ኔዘርላንድኛ 
ያስተረጉማል። አስተርጓሚ ጥገኛ ያልሆነ ሰው ሆኖ በርስዎ የጥገኝነት ጥያቄ ውሳኔ ላይ 
ምንም አይነት ተጽእኖ የለውም። ከአስተርጓሚ ጋር የማይግባቡ ከሆነ ቶሎ ብለው ለ 
IND ሰራተኛ ያሳውቁ። IND ሌላ አስተርጓሚ ያቀርባል። እርስዎ ጥያቄውን በደንብ 
ስላልገባቸው አለመራዳዳት እንዳይፈጠር ማድረግ አስፈላጊ ነው። 

4ኛ ደረጃ:- ቅበላ

በስደተኞች ፖሊስ ዘንድ ከተመዘገቡ ጊዜ ጀምሮ በኔዘርላንድ ውስጥ የመቆያ ሥፍራ፣ 
ምግብና የሕክምና አገልግሎት አቅርቦት ያገኛሉ፡፡  ሪፖርት ማድረግዎን ጨምሮ 
መመዝገብዎና የቲቢ ማጣሪያ ማድረግ ከሦስት ቀናት በላይ አይወስድም፡፡ የጥገኝነት 
ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ ኤጀንሲ (COA) በቴር አፔል አቅራቢያ በሚገኘው 
የስደተኞች ፖሊስ የቅበላ ማዕከል አለው፡፡ ይህ ሥፍራ የሚቆዩበት ቦታ ይሆናል፡፡

ሪፖርት ካደረጉ በኋላ ከኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ አገልግሎት (IND) ጋር 
ለሚኖርዎ ምዝገባና የምዝገባ ቃለ መጠይቅ በጥገኝነት ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ 
ኤጀንሲ (COA) የሚተዳደር ወደ ሌላ የቅበላ ማዕከል ይወሰዳሉ፡፡ ይህ የጥገኝነት 
ጠያቂዎች ማዕከል የጥገኝነት ማመልከቻዎ የሚታይበት የኢሚግሬሽን እና የዜግነት 
አሰጣጥ አገልግሎት (IND) ቢሮ ቅርብ ነው፡፡ 

በ COA የመጠለያ ማዕከላት በሚቆዩበት ወቅት ስለ ጤናችሁ በሚመለከት 
እንድትነጋገሩ ከየህክምና ማዕከኩ ጥሪ ትቀበላላችሁ። ይህ ውይይት ስለ ጤንነትዎ እና 
ሊደርሱ ስለሚችሉ የጤና ችግሮችን በተመለከተ ነው። በዚህ መንገድ ደግሞ እርስዎ 
በ COA የመጠለያ ማዕከላት በሚቆዩበት ጊዜ ትክክለኛ የሆነ የህክምና እንክብካቤ 
እንድታገኙ ይደረጋል።

5ኛ ደረጃ:- መረጃ 

በጥገኝነት ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ ኤጀንሲ (COA) ቅበላ ማዕከል ወደ
ኔዘርላንድ ሀገር ካደረት ጉዞ የተነሳ ከድካም ሊያርፉ ይችላሉ፡፡ እንዲሁም ለአጠቃላይ
የጥገኝነት ሥነ ስርዓት ሊዘጋጁ ይችላሉ፡፡ በተወሰኑ ሁኔታዎች RVT ይቆማል ወይም
ያበቃል እና በቀጥታ ወደ የጥገኝነት አሠራር ሂደት ትሄዳላችሁ። በቅበላ
ማዕከሉ የደች የስደተኞች ምክር ቤት ስለጥገኝነት ሥነ ስርዓትና ስለሜዲካል ሪፖርቱ
ያሳውቆታል (ከታች ይመልከቱ)፡፡ አስተርጓሚም በዚህ ስብሰባ ላይ በመገኘት
በእርስዎና ከደች የስደተኞች ምክር ቤት የመጣ ሰው መካከል የሚደረገውን ንግግር
ይተረጉማል፡፡ በተጨማሪም በጥገኝነት ሥነ ስርዓት ጊዜ ምን ሊሆን እንደሚችል
ለማስረዳት በራሪ ወረቀት ይሰጥዎታል፡፡ በጥገኝነት ሥነ ስርዓት ጊዜ የደች የስደተኞች
ምክር ቤት ያግዝዎታል፤ ይረዳዎታል፡፡ የደች የስደተኞች ምክር ቤት አገልግለሎቶች
የሚሰጡት ከክፍያ ነጻ ነው፡፡ መረጃዎ በሚስጢር ይያዛል፡፡

6ኛ ደረጃ:- የሜዲካል ሪፖርት

በሜዲካል ምርመራ ጊዜ ነርሱ ብዙ ጥቄዎችን ይጠይቆታል፡፡ በዚህ ንግግር ላይ 
አስተርጓሚ ይኖራል። አስተጓሚው በሚደርገው ንግግር እርስዎን እና ነርሱ የሚሉትን 
ሁሉ ያስተረጉማል። አብዛኛውን ጊዜ የትርጉም አገልግሎቱ የሚሰጠው በስልክ ስለሆነ 
በአካል አይቀርብም፡፡ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ነርሱ ለተጨማሪ ምርመራ ወደ 
ሐኪም ሊያስተላልፍዎ ይችላል፡፡ ነርሱ ወይም ሐኪሙ የምርመራውን ውጤት 
ለኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ አገልግሎት (IND) ያስተላልፋል፡፡ ነገር ግን ይህ 
ሊሆን የሚችለው እርስዎ ፈቃደኛ ከሆኑ ብቻ ነው፡፡ በጥገኝነት ሥነ ስርዓት ጊዜ 
የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ አገልግሎት (IND) የጤናዎን ሁኔታ ግንዛቤ 
ውስጥ ያስገባል፡፡  

ያለብዎን አዕምሮአዊና አካላዊ የጤና ችግር በማስመልከት መረጃ ሲሰጡ ታማኝ 
መሆን አለብዎ፤ ይህንኑ ለነርሱ ወይም ለሐኪሙ መናገርዎ ጠቃሚ ነው፡፡ 
በተጨማሪም በሰውነትዎ ላይ ጠባሳ ካለ ለነርሱ መናገር አስፈላጊ ነው፡፡ የሜዲካል 
ምርመራው ውጤት በሚስጢር ይያዛል፡፡ የሜዲካል ምርመራው ግዴታ አይደለም፡፡ 
ለምርመራውም አይከፍሉም፡፡  

የሜዲካል ምርመራውን ማድረግ የማይፈልጉ ከሆነ ለነርሱ ይንገሩት፡፡ ይህንን ካደረጉ 
የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ አገልግሎት (IND) በጥገኝነት ጥያቄ ሥነ ስርዓት 
ጊዜ የጤናዎን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ አያስገባም፡፡  
ይህ የሜዲካል ውጤት በጥገኝነት ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ ኤጀንሲ (COA) 
ሲቆዩ ከሚያገኙት የጤና አጠባበቅ አገለግሎት የተለየ ነው፡፡

7ኛ ደረጃ:- የጠበቃ እርዳታ

ጠበቃ በጥገኝነት ጥያቄ ሥነ ስርዓት ጊዜ ያግዝዎታል፡፡ ይህ ጠበቃ ከደች መንግስት 
ገለልተኛ ሆኖ ይሠራል፡፡ 
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የጥገኝነት ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ ኤጀንሲ (COA) በኔዘርላንድ ባሉት 
የጥገኞች አቀባበል ማዕከላት ጥገኝነት ጠያቂዎችን የማቆየትና የመምራት 
ኃላፊነት አለበት፤ መጠለያ፣ ምግብና የጤና መድህን ለጥገኝነት ጠያቂዎች 
የቀረቡ መሆናቸውን የጥገኝነት ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ ኤጀንሲ (COA) 
ያረጋግጣል፡፡ ከሐኪም ጋር ለመገናኘት ድጋፍ የሚያስልግዎ ከሆነ ይህ ኤጀንሲ 
(COA) ሊረዳዎ ይችላል፡፡ ኤጀንሲው (COA) ገለልተኛ ድርጅት ስለሆነ 
በጥገኝነት ማመልከቻዎ ላይ ውሳኔ ሊሰጥ አይችልም፡፡  www.coa.nl

የጥገኝነት ጠያቄዎች የጤና እንክብካቤ (GZA) ህመም ካለብዎ ወይም የህክምና 
ጥያቄዎች ካለዎት የሚሄዱበት ድርጅት ነው። በእያንዳንዱ የ COA የስደተኞች 
መጠለያ ቦታ ውስጥ ወይም ደግሞ በእያንዳንዱ የ COA የስደተኞች መጠለያ 
ቦታ አጠገብ የ GZA የጤና ማዕከል ይገኛል። GZA ለእርስዎ ከ ዶክተር ረዳት, 
ነርስ, አጠቃላይ የህክምና ረዳት GGZ ወይም የግልዎ ሃኪም ቀጠሮዎችን 
ያካሂዳል።  www.gzasielzoekers.nl

ዩተረክ ሜዲካል የወንጀል ምርመራ አልግሎት (FMMU)
በመቀበያ ሥፍራ ከዩተርክ ሜዲካል የወንጀል ምርመራ አልግሎት (FMMU) 
ነርስ ጋር ቀጠሮ ይኖሮታል፡፡ ነርሱ የሜዲካል ምርመራ ለማድረግ ፈቃደኛ 
መሆንዎን ይጠይቆታል፡፡ የዚህ ምርመራ ዓላማ ከኢሚግሬሽን እና የዜግነት 
አሰጣጥ አገልግሎት (IND) ጋር በሚኖርዎ ቃለ መጠይቅ ጫና የሚያሳድርብዎ 
አካላዊም ሆነ አዕምአዊ ችግር መኖሩንና አለመኖሩን ለማረጋገጥ ነው፡፡ 



ይህ እትም የነዚህ ድርጅቶች የጋራ መግለጫዎች ናቸው፥
ለጥገኝነት ፈላጊዎች ማዕከላዊ ኤጀንሲ (COA)
የ መመለስና የመነሻ አገልግሎት (DT&V) 
የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት (IND)
የሕግ እርዳታ ምክር ቤት (RVR)
የስደተኞች ተባባሪ ድርጅት ኔዘርላንድ (VWN)
የውጭ ዜጎች ፖሊስ፡ መለየት እና የሰዎች ንግድ ክፍል (AVIM)
አገራዊ ድንበር ጠበቂ (KMar)
አለም-አቀፍ የስደተኞች ድርጅት (IOM)

Iይህን ስራ የመደበው፥
ይህ በራሪ ወረቀት የተዘጋጀው በፍትህ እና ደህንነት እና ፍትህ ሚኒስቴር የስደተኞች 
ፖሊሲ ዳይሬክቶሬት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው
www.rijksoverheid.nl

በዚህ ህትመት ይዞታ ማንኛውንም መብቶች ማግኘት አይችሉም።
ትርጉሙ የትርጓሜ ልይነቶችን የሚያመጣ ከሆነ በኔዘርላንደኛ ቋንቋ የቀረበው ጽሁፍ 
መሪ ይሆናል።

ከጠበቃዎ ጋር የሚኖርዎን ግንኙነት በማስመልከት በሕግ አገልግሎት ቦርድ በኩል 
ጥሪ ይደርስዎታል፡፡ በራስዎ ጠበቃ መፈለግ አይጠበቅብዎትም፡፡ የሕግ አገልግሎት 
በተፈለገ ጊዜ ጠበቃ ማግኘትዎን ያረጋግጣል ምክንያቱም ለጥገኝነት ጥያቄ ሥነ 
ስርዓት የተመደበልዎ ጊዜ ውስን ነው፡፡ ቀድሞውኑም በጠበቃ እየታገዙ ከሆነ 
በምዝገባ ቃለ መጠይቅ ጊዜ ይህንኑ ይግለጹ፡፡

ደብዳቤ ወይም ኢሜይል እንደተላከልዎ በየቀኑ ያረጋግጡ! ከጠበቃዎ ጋር የሚኖርዎ 
የመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ ስብሰባ ለጥገኝነት ጥያቄዎ ሥነ ስርዓት ጠቃሚ ነው፤ 
ስለሆነም በስብሰባው ላይ መገኘትዎን ያረጋግጡ፡፡ በዚህ ስብሰባ ጠበቃዎ 
ከኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ አገልግሎት (IND) ጋር ለሚኖርዎ ቃለ መጠይቅ 
ያዘጋጅዎታል፡፡ ጠበቃው ይህንን ስብሰባ ከእርስዎ ጋር የሚያካህደው በራሱ ቢሮ 
ነው፡፡ ወደ ጠበቃው ቢሮ የሚወስደውን የሚያመለክት ካርታና አቅጣጫ ጠቋሚ 
ይሰጥዎታል፤ ወደ ሥፍራው የሚያደርስ የአውቶቡስ ወይም የባቡር ቲኬትም 
ይሰጥዎታል፡፡. አስተርጓሚም በስብሰባው ላይ በመገኘት በእርስዎና በጠበቃዎ 
መካከል የሚደረገውን ማንኛውንም ነገር ይተረጉማል፡፡ ለጠበቃዎ እገዛ መክፈል 
የለብዎትም፡፡ መረጃዎ በሚስጢር ይያዛል፡፡

የጥገኝት ጥያቄ ሥነ ስርዓት 

ለስደተኞች ፖሊስ ሪፖርት ካደረገ በኋላ ከኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ
አገልግሎት (IND) ጋር የመጀመሪያ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ በትንሹ ስድስት ቀናት
ይወስዳል፡፡ በተግባር ይህንን ረዘም ያለ ጊዜም ሊወስድ ይችላል፡፡ በጥገኝነት
ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ ኤጀንሲ (COA) ማዕከል በሚቆዩበት ጊዜ ለመጀመሪያ
ቃለ መጠይቅ መጋበዝዎን የሚገልጽ የጥሪ ደብዳቤ ከኢሚግሬሽን እና የዜግነት
አሰጣጥ አገልግሎት (IND) ይቀበላሉ፡፡ እንዲሁም ተጨማሪ የጥገኝነት ሥነ ስርዓት
መረጃ በጥቂት ቀናት ውስጥ ከደች የስደተኞች ምክር ቤት ይቀበላሉ (5ኛ ደረጃን
ይመልከቱ)፡፡

ማመልከቻዎን ስለማንሳት

ከፈለጉ ማመልከቻዎን በማንኛውም ጊዜ ማንሳት ይችላሉ፡፡ ይህንን ለማድረግ
ከወሰኑ፤ በቀጥታ የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ አገልግሎትን (IND) ወይም

ጠበቃዎን እንዲያገኙ እናማክርዎታለን፡፡ ማመልከቻዎን ከኢሚግሬሽን እና የዜግነት 
አሰጣጥ አገልግሎት (IND) የማንሳት አንዱ ውጤት በሌሎች ምክንያቶች ካልሆነ 
በስተቀር በኔዘርላንድ ሀገር መቆየት የማይችሉ መሆኑ ነው፡፡ ያም ብቻ ሳይሆን በዚህ 
ሁኔታ የመቆየትና ሌሎች ተዛማች አገልግሎቶችንም አያገኙም፡፡ የጥገኝነት 
ማመልከቻዎን እንዲቋረጥ ኣድርገዋል? የመጓዝ እገዳ ሊደረግላቹ ይችላል። ይህ እገዳ 
ደግሞ በአብዛኛዎቹ የአውሮፓ ሀገሮች ውስጥ እንዳይገቡም ተሚከለክል ነው። በዚህ
ምክንያት በአብዛኛዎቹ የአውሮፓ ሀገሮች ውስጥ ለመጓዝ ወይም ለመቆየት
አይችሉም። የጥገኝነት ማመልከቻዎን ካስቆሙት በኋላ በድጋሚ እንደገና ጥገኝነት
እንዲሰጥዎ መጠየቅ ይችላሉ፣ የመጓዝ እገዳ ቢደረግላችሁ እንኳ።

የእርስዎ የግል መረጃ ኣጠቃቀም

የግል መረጃ ስንል  ሁሉም አይነት መረጃዎች ስለእርስዎ ማለት ነው። ከዚህ ጽሁፍ 
ጋር ትብብር ያላቸው ድርጅቶች ከታች ተዘርዝረው ይገኛሉ። እነዚህ ድርጅቶች 
የማመልከቻዎ ጉዳይ በሚያዩበት ግዜ፣ የሆነ ጥያቄ ብምታቀርቡበት ግዜ ወይም የሆነ 
ነገር ለማሳወቅ ብትፈልጉ እነኝህ የግል መረጃዎን ይጠቀማሉ።. አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ 
የሚፈልጉትን መረጃዎን ለእርስዎ ይጠይቃሉ ወይም ከሌሎች ድርጅቶች እና ግለሰቦች 
ይጠይቁታል። እነዚህ ድርጅቶች የእርስዎ መረጃዎን ይጠቀማሉ እና ያከማቻሉ 
እንዲሁም ደግሞ በህግ የግድ ሲሆን የእርስዎ የግል መረጃ ወደ ሌሎች ድርጅቶች 
ያስተላልፋሉ። በ የግላዊነት ህጎች ውስጥ የእርስዎ መረጃዎን የሚጠቀሙ ድርጅቶች 
ያለባቸው ግዴታዎች ተጽፈው ይገኛሉ። ለምሳሌ, የእርስዎን መረጃ በጥንቃቄ እና 
ዋስትና ባለበት ሁኔታ መያዝ አለባቸው። የግላዊነት ህጎችም መብቶችዎን ያካትታሉ, 
ለምሳሌ:
•  በድርጅቶች የተያዙ የእርስዎ መረጃዎን ማየት፡
• ድርጅቶች የእርስዎ መረጃዎን ምን እንደሚያደርጓቸውና ማወቅ እና ለምን?
•  የእርስዎ መረጃዎን ወደ የትኛው ድርጅት እንደተላለፉ ማወቅ፡
ስለ እርስዎ የግል መረጃ እና መብትዎ ሂደት የበለጠ ማወቅ ይፈልጋሉ? ስለዚህ
የድርጅቶቹን የኢንተርነት ድህረ-ገጽ ይመልከቱ። 

 በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)

ይህንን በራሪ ወረቀት ካነበቡ በኋላም ጥያቄ አለዎት? 
እነዚህን ጥያቄዎች ጠበቃዎን ወይም ከጥገኝነት ጠያቂዎች አቀባበል ማዕከላዊ ኤጀንሲ 
(COA) ሠራተኞች አባል አንዱን ወይም፣ የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አሰጣጥ 
አገልግሎትን (IND) ወይም የደች የስደተኞች ምክር ቤትን መጠየቅ ይችላሉ፡፡  

ቅሬታ አለዎት?
በጥገኝነት ጥያቄ ሥነ ስርዓት ውስጥ የሚሳተፉ ድርጅቶች በሙሉ በሙያ ላይ
ተደግፈውና በጥንቃቄ ይሰራሉ፤ ሆኖም ግን ከድርጅቶቹ በአንዱ በአግባቡ
እንዳልተስተናገዱ ከተሰማዎ ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ጠበቃዎ
ወይም ከደች የስደተኞች ምክር ቤት አንድ ሰው ሊረዳዎ ይችላል፡፡
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የሕግ አገልግሎት ቦርድ የሕግ አገልግሎት ለጠበቃ መክፍል የማይችሉ ከሆነ 
የሕግ አግልግሎት ቦርድ የጠበቃ እገዛ ማግኘትዎን ያረጋግጣል፡፡ ጠበቃው 
ላደረገልዎ እገዛ ክፍያ የሚቀበለው ከሕግ አገልግሎት ቦርዱ ነው፡፡ ጠበቃው 
በሕግ አግልግሎት ቦርዱ የተቀጠረ ሳይሆን ገለልተኛና በጥገኝነት ጥያቄ ሥነ 
ስርዓት ጊዜ የሕግ ምክር አገልግሎት ሊሰጥዎ የመጣ ነው፡፡  www.rvr.org


