
ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሕታም) ተዋሂባትካ/ኪ?ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሕታም) ተዋሂባትካ/ኪ?
ንስኻ/ኺ ኣብ ነዘርላንድ ዑቕባ ክትሓትት/ቲ ደሊኻ/ኺ። ዑቅባ ማለት፥ ኣብ ካልእ ሃገር ድሕነት 
መድላይ ይኸወን መኽኒያቱ ኣብሃገርካ/ኪ ዝካላኸለልካ/ኪ ስለ ዘይበልካ/ኪ።
 
እንተዳኣ ዑቅባ ሓቲትካ/ኪ ብሕጋዊ መሰረት ንናይ ነዘርላንድ መንግስቲ መንበሪ ፍቓድ ሓቲትካ/ኪ 
ኣልለኻ/ኺ ማለት እዩ። እዚ (መንበሪ) ፍቓድ ናይ ግድን ከድሊየካ/ኪ እዩ መእንታን ኣብ 
ነዘርላንድ ከትቅምጥ/ጢ። ድሕሪ ዑቕባ መሕታትካ/ኪ፣ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ይጀመር፥ ማለት 
ናይ ነዘርላንድ መንግስቲ ዘገብሮ ሕጋዊ መጽናዕቲ ምጅማር ይኸውን፣ ንኽውስን መንበሪ ፈቃድ 
ከህብካ/ኪ ወይ ክኸልኣካ/ኪ። ኣብ ነዘርላንድ መስ ኣተኻ/ኺ ብቐጥታ ኣይኮነን ዝጅምር ጉዕዞ ናይ 
ዑቕባ ምሕታት። ግዜ ክዋሃበካ/ኪ እዩ ካብ ድኻም ናይ ሙጉዓዝ ከተዕርፍ/ፊ ከምኡ ድማ 
ክትዳለው/ዊ ንጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ምሕታት። ብውሕድ ሰለስተ ሶሙን ክዋሃበካ/ኪ ኢዩ። 
እንታይ ከምዘጋጥም ኣብ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ኣብዛ ሕታም (ጽሕፍቲ ሓበረታ) በቢ ስጉምቲ 
ከተንብብ/ቢ ኢኻ/ኺ። ምናልባት ኣብ ግብሪ እቲ ተርታ ስጉምቲታት ክቃያየር ይኽእል እዩ። 
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ቅድሚ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ  
ዑቕባ ዝጅምር
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ስጉምቲ 1፥ ምምልካትን ምምዝጋብን ስጉምቲ 1፥ ምምልካትን ምምዝጋብን 

ኣብ ናይ ኢድካ መውሃቢ ቦታ  ኣብ Ter Apel (ተር ኣፕል) ኢኻ/ኺ ተመልክት/ቲ። 
ሰራሕተኛታት ናይ ጉዳይ ስደትን ዜግነትን (IND) ናይ ውልቅኻ/ኺ ሓበረታታት ከም 
ሽምካ/ኪ፣ ዕለት ልደትካ/ኪ፣ ዜጋኻ/ኺ ይምዝግብ።ዕድሜኻ 15 ዓመት ወይ ካብኡ 
ንላዕሊ ምስዝኸውን፣ ኣብ ወረቐት ወይ ድማ ኣብ ኮምፑተር ድማ ናይ መምልኢ ቅጺ 
(ፎርም) ትመልኡ። ብድሕሪኡ ናብ ኣብ ተርኣፕል ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከብ ናይ 
ወጻእተኛታት እንዳ ፖሊስ (AVIM) ክትከዱ ኢኹም። ሰራሕተኛታት ናይ ወጻእተኛ
ታት ፖሊስ መንነትኩም መን ከምዝኾነ የረጋግጹ  ክዳውንትኻኺ፣ ሳንጣኻ/ኺ 
(ባሊጃ) ይፍትሹ ስእሊ እውን ይስእልኹም እዮም ናይ ኣጻብዕትኻ/ኺ ዓሸራ ይወስዱ
።ብምንታይ ምኽንያት ናይ ኣጻብዕቲ ኣሸራ ከምዝተወሰደልኩም ዘብርህ ናይ ጽሑፍ 
ወረቐት ተቐቢልኩም ኢኹም።
ብተወሳኺ፡ ሰራሕተኛታት ፖሊስ ወጻእተኛታት፡ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ክሓቱኹ 
ይኽእሉ፦
• ናይ ኣመጻጻኣኹም መንገዲ፣
• ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ሃገር ዑባ ሓቲትኩም እንተኔርኩም፣
• ኣብ’ዚ ወይ ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ሃገር ኣባላት ቤተሰብ ዘለውኹም እንተኾይ 
 ኖም። 

እንተደኣ ፖሊስ ብዛዕባ ዝሃብክሞ ዕድሜኹም ተጠራጢሩ ኾይኑ ናይ ዕድመ ምርመራ 
ይግበረ ልኩም እዩ። ሰራሕተኛታት ናይ ፖሊስን ከመይ ከምትመስሉ ጽቡቕ ጌሮም 
ይርእዩኹም። ምሳኹም ድማ ይዘራረቡ። ኣብ ግዜ ዝርርብ ሓፈሻዊ ዝኾኑ ሕቶታትን 
ብዛዕባ ዕድሜኹምን ይሓቱኹም። ኣገልግሎት ኢሜግሪሽንን ዜግነትን (ኢ ኤን ዴ) 
ነዚ ናይ ዕድመ ምጽራይ’ውን ድሒሩ ኣብ’ቲ ናይ ፈለማ ናይ መመልከቲ ዝርርብ 
ይገብሮ እዩ። እዚ እቲ ንስኹም ፈለማ ምስ ኢ ኤን ዴ ተካይድዎ ዝርርብ እዩ። ኢ ኤን 
ዴን ፖሊስን ብዛዕባ ዕድሜኻ ልክዕ ምዃን ጥርጣረታት ኣለዎም? ኣብ ከምኡ 
ኩነታት፡ ንስኻ ብርግጽ ትሕቲ-ዕድመ ወይ ልዕሊ-ዕደም ኢኻ ዝብል መደምደምታ 
ይወስዱ። ዕድሜኻ ክንደዳይ ምዃኑ ገና ኣይነጸረን? ኣብ ከምኡ ከነታት ኢ ኤን ዴ 
ናይ ዕድመ መጽናዕቲ ክጅምር ይኽእል። እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገጽ 3 ተገሊጹ 
ኣሎ።  

Vreemdelingenpolitie/AVIM (ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ) ክፋል ናይ  
ነዘርላንድ ፖሊስ ኮይኑ ሓላፍነት ቑጽጽር ናይ ወጻእተኛታት ኣብ ነዘርላንድ 
ይስከም። 

VluchtelingenWerk Nederland (ስራሕ ዑቕባተኛታት ነዘርላንድ)  
ናጻ ዝኾነ ንመሰላት ደቂ ሰባትን ጠቅሞመን ዝሕሉ ወድብ እዩ። 
VluchtelingenWerk Nederland ድማ ዘድሊ ሓበረታን መግለጺን በዛዕባ 
ናይ ዑቕባ ምሕታት፣ ሓበረታን ደገፍን ኣብ ናይ ወልቀ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ 
ምሕታት ይህበካ/ኪ። ከምኡውን ከም ሞንጎኛ ይኸወን ንዘጋጥም ጸገማት መስ 
ካሎኦት ወድባት። እዚ ውድብ ድማ ብዛዕባ (እዚ ተጠቀሰ ጉዳያት) ጹኑዕ ዝኾነ 
ምትሕብባር ይህልዎ መስ ጠበቓ (ስጉምቲ 7 ርአ)። VluchtelingenWerk 
Nederland ድማ ኣብ ጉዳይኩም ናይ ጉዕዞ ዑቕባ ምሕታት ዝይውስን ኣካል 
እዩ።  www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

ብመሰረት እዚ ናይ ዕድመ ምርመራ ድማ ልዕሊ ዕድመ ወይ ትሕቲ
ዕድመ ከም ምዃንኩም ኣዝዩ ንጹር ከምዝኾነ መደምደምታ ክወሃብ ይከኣል እዩ።

ኣብ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ- ወይ ወደብ ነዘርላንድ ምእታው ተኸልኪልካ/ኪ ዲኻ/ኺ?
እምበኣር ሰራሕተኛታት ናይ ኑጉሳዊ ወታደራዊ ፖሊስ (KMar) ኣብ ዶብ እንኮሎኻ
/ኺ ክምዝግበካ/ኪ እዩ። እዞም ሰራሕተኛታት ሳንጣኻ/ኺ (ባሊጃ) ይፍትሹ
ብተወሳኺ ስእሊን ናይ ኣጻብዕትኻ/ኺ ዓሸራ ይወስዱ። ንሶም ኣድላዪ ምስ ዝኸውን 
ናይ ዕድመ ምርመራ ይገብሩ እዮም።

ኣሎካ/ኪ ድዩ ሰነዳት ማንነትካ/ኪ ዘራጋግጽ፣ ከም ፓስፖርት፣ ማንነት/ታሴራ፣ ናይ 
ልደት፣ ወይ መንጃ-ፍቓድ? ወይ ኣለካ/ኪ ዶ ይኸውን ሰነዳት ደገፍ ዝኸውን ንኣማጽኣ 
ጉዕዞኻ/ኺ፣ ወይ ዛንታ (ምኽኒያት) ዑቕባ መሕተቲኻ/ኺ፣ ንኣብነት ናይ ነፋሪት 
ቲከት፣ ካርት መስቐሊ ነፋሪት (boardingpass)፣ ባጀላታት/ዲፕሎማ፣ ወይ ፍርዲ 
ወይ ናይ ጋዘጣ ጽሑፍ? እምባኣር እዚ ሰነዳት ዚ ኣለኩም,ግን ምሳኻ ኣይሓዝካዮን 
ኣለኻ? ከምዝስደደልካ/ኪ ትገብር/ሪ። ተረክቦ/ብዮ ኣብ ምምዝጋብ አዋን፣ ቅድሚ 
ምጅማሩ ዑቕባ ጉዕዞኻ/ኺ፣ ሰራሕተኛ ናይ VluchtelingenWerk ኣብዚ ጉዳይ 
ክታሓባበርኩም ይኽእል እዩ።

ናይ ነዘላንድ መንግስቲ ፈጺሙ ንመንግስቲ ሃገርካ/ኪ ኣይ ክሕብርን እዩ ንስኻ/ኺ ኣብ 
ነዘርላንድ ዑቕባ ከም ዝሓተትካ/ኪ።

ናይ ውልቅኻ/ኺ ሓበረታን ናትካ/ኪ ሰነዳትን ኣድላይነቱ ኣገዳሲ
እዩ ንምውሳን ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ። ብተኻእለ መጠን ትህቦ/ብዮ ሓበረታ ሙሉእ
ዘይጉዱል ክኸውን ኣለዎ፣ ብተወሳኺ ትቓጻጸሩ/ሪ እቲ ሓበረታት ሙሉእን
ልክዕን ክም ተመዝገበ። ፈጺምካ/ኪ ናትካ/ኪ ሰነድ ከይ ትድርቢ/ብዪ። 
መንግስቲ ኔዘርላንድ ንስኻ ኣብ’ዚ ዑቕባ ከምዝሕእተትካ ንመንግስቲ ናይ ሃገርካ 
ብፍጹም ኣይሕብርን እዩ።

NIDOS jeugdbescherming voor vluchtelingen  
(ኒዶስ፣ ምክልኻል ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ዑቕባተኛታት ዝሓተቱ ዑቕባ)
ኣብ ትሕቲ ዕድመ ኮይንካ/ኪ ብደይ ወለድኻ/ኺ ናብ ነዘርላንድ መጺኻ/ኻ፣ ናይ
ግድን እዩ ብመሰረት ናይ ነዘርላንድ ሕጊ ነዓኻ/ኺ ቀጻሊ (ሕጋዊ) ተኻናኻናይ
ክግበረልካ/ኪ። ኣብ ኔዘርላንድ Stichting NIDOS ኣብ’ዚ ጉዳይ ዝነጥፍ
ውድብ እዩ። ማሕበር ኒዶስ፡ መጽለለኢ (ናይ ገለ ክፋል) ብዘይ ወለዲ ዝመጹ 
ትሕቲ ዕድመ ሓተቲ ዑቕባ የሳልጥ። እዚ ትካል ድማ ብወግዒ ሓላፍነትን ሞግዝ
ትነትን ናትካ/ኪ ክሓትት ይግባእ። ድሕሪኡ ኒዶስ ሓደ/ሓንቲ ካብቶም ሰራሕተኛ
ታት ናቱ ክምድበልካ/ኪ እዩ እቲ ሕጋዊ ሓላፍነት ናትካ/ኪ ክወስድ/ክትወስድ። 
እዚ(ኣ) ሰራሓተኛ ንዓኻ/ኺ ክትመርሓካ/ኪ (ማለት ክትታሓባበረካ/ኪ) እዩ/ያ 
ኣብ ነዘርላንድ። እዚ/ዛ ሞጉዚ ዝገብረልካ/ኪ ሓገዝ ተፋላለየ ዓይነት አዩ፣ 
ንኣብነት ኣገዳሰ ውሳነታት ምውሳን፣ ተገዲሱ/ሳ ንዓኻ/ኺ ዝኸውን መቀመጢ 
ቦታ (ገዛ) ይቕናዓልካ/ኪ ወይ ትምህርቲ የሳልጠልካ/ኪ። ክምኡ ውን እዚ/ኣ 
ሞጉዚ ክታሓባብረካ/ኪ እዩ ኣብ እዋን ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ምሕታት፣ ግን 
ሞጉዝኻ/ኺ ጽልዋ የብሉን/ላን ኣብቲ ውሳነ ናይ IND. ዚያዳ ሓበርታ ብዛዕባ 
ሞጉዝትነት ኒዶስ ክህበካ/ኪ እዩ።  www.nidos.nl



De Immigratie- en Naturalisatiedienst (ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለት) 
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን ድሕነትን ይኸወን። ናይ IND 
ሰራሓተኛታት ዝርርብ ይገብሩ ምሳኻ/ኺ ብዛዕባ ማንነትካ/ኪ ብዛዕባ ዝርዝር 
ኣጋይሽኻ/ኺ ከምኡ ውን በዛዕባ ምኽኒያት ኣዋጻኣኻ/ኺ ካብ  
ሃገርካ/ኪ። ድሕሪኡ እዞም ሰራሕተኛታት ኣብ ውሳነ ይኣትዉ ናዓኻ/ኺ 
(ንግዜኡ) ምንባር ኣብ ነዘርላንድ ከፍቐደካ/ኪ ወይ ድማ ይግድደካ/ኪ  
ንዓድኻ/ኺ ክትምለስ/ሲ።  www.ind.nl
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ናይ ዕድመ መርመራናይ ዕድመ መርመራ

ብድሕሪ ናይ ዕድመ መርመራ ዕድሜኻ ገና ኣይተነጸረን ንዕድሜኻ ክሕብር ዝኽእል
ሰነድ ድማ የብልካን? እምበኣር IND ክሓትት ይኽእል ማለት ንከተፍቅድ/ዲ ፍልይ 
ዝበለ (ሕክምናዊ) መርመራ ንኽተገብር/ሪ ንዕድመኻ/ኺ ክራጋገጽ። እንተደኣ ናይ 
ዕድመ መርመራ ክግበረልካ/ኪ ኮይኑ ናብ ናይ መርመራ ቦታ ከብጽሑኻ/ኺ እዮም። 
ኣብዚ ቦታ ናይ ሞንኮብካ/ኪ ወይ ናይ (መእሰሪ ሳዓት/በናጅር) ኢድካ/ኪ ራጂ ስእሊ 
ይግበረልካ/ኪ። እዚ ራጂ ስእሊ ብ ፍልይ ዝበለት ማስኣሊ መሳርሒ ይጥቀሙ። እሳ 
ድማ በቆርበትካ/ኪ ሓሊፋ ኣብ እጽምኻ/ኺ በጺሓ ትስእል። ኣብዚ ራጂ ስእሊ 
ናትካ/ኪ ሓላቕምቲ (ናይ ሞንኮብካ/ኪ) ወይ መፍሰል (ናይ ኢድካ/ኪ) ይረአ። እዚ 
ራጂ ክግበረልካ/ኪ እንኮሎ ኣይ ክቐንዝወካን/ክን እዩ፥ ልክዕ ከምዛ ስእሊ ተሳኣል/ሊ 
ዘልኻ/ኺ እዩ ድስማዓካ/ኪ። ንጥዕናኻ/ኺ ውን ዝጎድእ ኣይኮነን። ሓላቕምቲን መስሰል 
(ኢድ) ናይ ቖሉዑት ፍልይ ዝበለ እዩ ትርኢቱ ካ ናይ ዓበይቲ። በዚ ምኽኒያት እዩ እዚ 
ናይ ዕድመ መርመራ ናይ መንኮብካን/ክን ናይ ኢድካን/ኪን ዝግበር ውጺኢቱ ስለ 
ዝሕግዝ ኣብ ምውሳን ዕደምኻ/ኺ። እንተዳኣ ውጽኢት ናይ እዚ መርመራ ኣራጋጊጹ 
እቲ ዘሃብካዮ/ክዮ ዕለት ናኣይ ልደትካ/ኪ ልክዕ ከምዘይ ኮነ፣ IND ክጥርጥ ይኽእል 
እዩ ብዛዕባ ዛሃብካዮ ካልእ ቃልካ/ኪ (ሓበረታ) ከም በዓል ካብ ሃገርካ/ኪ ዘውጻኣካ/ኪ 
ምኽኒያት። እንተዳኣ ውጺእት ናይዚ ናይ ዕድመ

መርመራ ኣራጋጊጹ ንስኻ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ምኻንካ/ኪ፣ IND ክውስን ይኽእል እዩ 
እቲ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ልክዕ ከም ናይ ልዕሊ ዕድመ ዘለዎ ገሩ ጥሕዝቶ ጉዳይካ/ኪ 
ንኽሪኦ። ናይ ዕድመ መርመራ ክትገብር ኣይደለኻን? IND እዚ ምእባይካ/ኪ እዚ 
ምልክት ናይ ልክዕ ዕድመኻ/ኺ ከም ዘይ ሃብካ/ኪ ዝሪኦ ። እዚ ድማ ጸገም/ጠንቂ 
ከምጽእ ይኽእል ንኽትረክብ/ኽቢ መንበሪ ፍቓድ።

እንተዳኣ ጥንሲ ኣሎኪ እንተኾይኑ ናይ ዕድመ መርመራ ኣይግበረልኪን
እዩ። እዚ ዕድመ መርመራ ክጸንሕ ማለት እዩ ስጋብ ካብ ጥንስኺ ትጋላገሊ። 
ኣይ ትፈልጥን ዲኺ ጥንሲ ከምዘለኪ? ኣቀዲምኪ ሕተቲ መርመራ ናይ ጥንዲ 
ክገብሩልኪ።
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ስጉምቲ 2፥ ግዜ ናይ ዕርፍቲን ምድላውን ስጉምቲ 2፥ ግዜ ናይ ዕርፍቲን ምድላውን 

ሕማም ትቢ (Tuberculose) ሕማቕ ሕማም ይኸውን ብብዝሒ ውን ኣብ ዓለም 
ለኻዊ ይርከብ። ምናልባት ኣብ ሃገርካ/ኪ ይህሉ ይኸውን። ትቢ ሕማም ዘለዎም ሰባት 
ንኻልኦት ሰባት ሕማም ከላግብሎም ይኽእሉ እንተደኣ እዚ ሕማም ኣብ ፍቱሕ 
(ሙቱካስ) ደረጃ በጺሑ፣ እዚ ድማ ብምስዓል ወይ ብእንጥሾ ይኸውን። በዚ 
ምኽንያት እዩ ድማ ናስኻ/ኺ ድሕሪ ምምልካትካ/ኪ ናይ እዚ ሕማም መርመራ  
ዝግበረልካ/ኪ። ትቢ ናይ ረኽሲ ሕማም እዩ መብዛሕቱ ግዜ ኻኣ ኣብ ሳምቡእ 
ይኾውን። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ መርመራ ብምስኣል ናይ ሳምቡእ ዝኾውን። 
እንተዳኣ ትቢ ተረኺቡካ/ኪ ኣብ ነዘርላንድ ብመድሃኒት ገሮም ይሕክሙኻ/ኺ። 

ስጉምቲ 3፥ ናይ ምምልካት ዝርርብስጉምቲ 3፥ ናይ ምምልካት ዝርርብ

ካብታ ተመልክተላ/ትላ እዋን ኣብ ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ ኣትሒዝካ/ኪ
ብመንግስቲ ነዘርላንድ ሞዕቖቢ ቦታን ምግብናን ሕክምና ክንክን ይዋሃበካ/ኪ።
ጉዕዞ ናይ ምምልካትካ/ኪን ምምዝጋብን ናይ ትቢ ቑጽጽር ካብ ሓደ ክልተ ማዓልቲ
ኣይሓልፍን እዩ።

ስጉምቲ 4፥ ሞዕቖቢ ቦታ ስጉምቲ 4፥ ሞዕቖቢ ቦታ 

ካብታ ተመልክተላ/ትላ እዋን ኣብ ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ ኣትሒዝካ/ኪ  
ብመንግስቲ ነዘርላንድ ሞዕቖቢ ቦታን ምግብናን ሕክምና ክንክን ይዋሃበካ/ኪ።  
ጉዕዞ ናይ ምምልካትካ/ኪን ምምዝጋብን ናይ ትቢ ቑጽጽር ካብ ሓደ ክልተ ማዓልቲ 
ኣይሓልፍን እዩ።

እንተዳኣ ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ ሸሞንተ ኮይኑ ዕድመኻ/ኺ ናብ ፍልይ 
ዝበለ ሞዕቖቢ (መንበሪ) ናይ COA ንትሕቲ ዕድመ ዘለዉ ዑቕባተኛታት ትስደድ/ዲ፣ 
እዚ ሞዕቖቢ ቦታ ኣብ ዑቕብ ሕቶኻ/ኺ ዝምርመረሉ ኣካባቢ ናይ IND ቤት ጽሕፈት 
ይኸውን። 

ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ናይ COA ኣብ ትቕመጦ/ጢዮ እዋን ክመጸካ/ኪ እዩ ዕድመ ናይ
ቀዳማይ ዝርርብ ክትገብር/ሪ ምስ ናይ ጥዕና ማእከል። እዛ ትገብራ/ርያ ዝርርብ ካኣ 
ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኻ/ኺ ወይ ዘለካ/ኪ ናይ ጥዕና ሽግር ይኾውን፣ ምእንታን እቲ 
ዘድሊ ናይ ሕክምና ክንክን ብኸምዚ ትቕበል።

ኣብ ገሊኡ እዋናት ኒዶስ/NIDOS እዩ ዝውስን ናዓኻ/ኺ ኣብ ሓብሓብቲ ስድራ ስድራ 
ቤት ከቐምጡኻ/ኺ ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ንታሕቲ ድዩ ዕድመኻ/ኺ? እምባኣር ኣብ 
እዋን ናይ ማድላው/ምቅርራብ ንጉዕዞ ዑቕባ ሕቶ ብድሕሪኡን  ኣብ ሓደ ገዛ ናይ 
ሓብሓብቲ ስድራቤት (ፋሚሊ) ክትቅመ ጥ/ጢ ኢኻ7/ኺ። ከምዝታት ዝኾነ ሞዕቖቢ 
ቦታ ብ COA ኣይኮነን ዝዳሎ፣ እንታይ ዳኣ? ብ ኒዶስ/NIDOS እዩ ዝዳሎ። ዕድሜኻ 
ኣብ መንጎ 15 ክሳብ 18 ዓመት ድዩ እሞ ነቲ ዘቕረብካዮ ናይ ዑቕባ ሕቶ እወታዊ 
ምላሽ ረኺብካሉ? ኣብ ከምኡ ኩነታት፡ ማሕበር ኒዶስ፡ ኣብ ውሑዳት ሰባት ዝነብርዎ 
ቦታ ከምትነብር ይገብር። 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers/COA  
(ማእከላይ ኣካል ናይ ዑቕባተኛታት ሞዕቖቢ)
ሓላፍነት ናይ COA ሙዕቓብ ናይ ሰደተኛታት ኣብ ነዘርላንድ ይኸውን። 
መክንኻን ናይ COA ኣብ መጽለሊ/ገዛ፣ መግቢ፣ ወሕስነት ጥዕና ክንክን 
ይኸወን፣ ዘድሊ ደገፍ መስ ኣብዚ ሞዕቕቢ/መጽለሊ ድተሓሐዘ ነገራት  
ይግበረልካ/ኪ። ከምኡ ድማ መስ ዶክተር ርኽክብ መስዘደሊ ብ COA  
ገርካ/ኪ ክትራኸብ/ቢ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። COA ድማ ናጻ ዝኾነ ወድብ/
ማሕበር ይኸወን። ኣብጉዳይ ናይ ዑቕባ ሑቶኻ/ኺ ዝውስን ኣካል ኣይኮነን።
 www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers, ናይ ሓተትቲ ዑቕባ ክንክን ጥዕና 
(GZA) ምስ ሓመምኩም ወይ ድማ ንጥዕናኹም ዝምልከቱ ሕቶታት ምስ ዝህል
ውኹም 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 
ሓኪምን ንእትገብርዎም ቆጸራታት የካይዶም። 
 www.gzasielzoekers.nl
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ስጉምቲ 5፥ መንቕሒ/ሓበረታስጉምቲ 5፥ መንቕሒ/ሓበረታ

ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ወይ ትቕመጠሉ/ጥሉ ዘለኻ/ኺ ገዛ ናይ ሓብሓብቲ ስድራቤት
ዘለኻሉ/ኽሉ ካብ ድኻም ጉዕዞኻ/ኺ ከተዕርፍ/ፊ ትኽእ/ሊ ኢኻ/ኺ። ከምኡ ውን
ክትቃራረብ/ቢ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ ንዱዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት። ኣብቲ ትነብረሉ/
ርሉ ሞዕቑቢ ቦታ ሰራሕተኛታት ኣሎዉ ናይ VluchtelingenWerk። ንሳቶም ድማ 
ዝርርብ ክገብሩ እዮም ምሳኻ/ኺ ብዛዕባ ናይ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶን ብዛዕባ ሕክምና 
ምኽሪ (ረአ/ዪ ስጉምቲ 6)። ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ ቶርጛማይ ብተለፎን ክህሉ እዩ ነቲ 
ሰራሕተኛ ናይ VluchtelingenWerk ዝብሎ ክትርጎመልካ/ኪ። እዚ ማለት ካኣ 
ቶርጛማይ ብኣካል ኣይክህልውን እዩ። ጹሑፍ ሓበርታ ክዋሃበካ/ኪ እዩ ንኸተንብቦ/
ቢዮ ኣብ ጉዕዞ ናይ ዑቅባ ምሕታት እንታይ ከምዘጋጥም። ራሕተኛታት ናይ 
VluchtelingenWerk ሓበረታን ደገፍን ክህቡኻ/ኺ እዮም ብዛዕባ ጉዕዞ ዑቕባ 
ምሕታት። እቲ ዝግበረልካ/ኪ ሓገዝ ናይ VluchtelingenWerk ብናጻ እዩ።  
ሓበረታ ብዛዕባኻ/ኺ ተዓቓብነት ኣሎዎ። 

ጉምቲ 6፥ ምኽሪ ናይ ሕክምናጉምቲ 6፥ ምኽሪ ናይ ሕክምና

ኣብ እዋን እዚ መርመራ ኣላዪ ጥዕና ሕቶታት ክሓተካ/ኪ እዩ። ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ 
ቶርጛማይ ብተለፎን ክህሉ እዩ ነቲ ዝግበር ዝርርብ ኣብ ሞንጎኻን/ኽን ኣብ ሞንጎ 
ኣልዪ ጥዕናን ንኽቱርግም እዚ ማለት ካኣ ቶርጛማይ ብኣካል ኣይክህልውን እዩ። 
ኣድላዪ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጥዕና ኣላዪ ናብ ዶክተር ከመሓላልፈካ/ኪ እዩ  
ንዑምቐት ዘድሊዮ መርመራ ክግበር። እቲ ዶክተር ወይ እቲ ጥዕና ኣላዪ ውጽኢት 
ናይዚ መርመራ ናብ IND የማሓላልፍ። እዚ ድማ ብናትካ/ኪ ፍቓድ ጥራሕ እዩ  
ዝማሓላለፍ። ኣብ እዋን ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ IND እዚ ሓበረታ እዚ ብዛዕባ ጥዕና 
ኩነታትካ።ኪ ኣብ ግምት የእቱ። 

ኣገዳሲ እዩ ንስኻ/ኺ ሓቂ ዝኾነ ሓበረታ ክትህብ/ቢ ንጥዕና ኣላዪ ወይ ዶክተር ብዛዕባ 
አእሞረእዊን ኣካላዊን ጸገማት። እንተዳኣ በሰላ/ስንብራት ኣለካ/ሎኪ ኮይኑ ኣገዳሲ እዩ 
ንኸተመልክት/ቲ ኣብ ናይ ጥዕና ኣላዪ። እቲ ናይ ሕክምና ጸብጻብ ብእምነት ይታሓዝ። 
እዚ ናይ ሕክምና መርመራ ግደታ ኣይኮነን። ንስኻ/ኺ ኣየድሊን እዩ ነዚ ሕክምና 
መርመራ ክትክተሎ/ልዮ። 

እንተዳኣ ድልየት ዘይብልካ/ኪ ኮይኑ ኣብዚ ሕክምና መርመራ፣ ከተመልክት/ቲ  
ትኽእሉ/ላ ኢኻ/ኺ ኣብ ናይ ጥዕና ኣላዪ። እዚ ማለት ከኣ IND ኣብ ጉዕዞኻ/ኺ  
ናይ ዑቕባ ሕቶ ጸገማት ጥዕናኻ/ኺ ኣብ ግምት (ሒሳብ) ኣይ የእትዎን እዩ።

ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ቆጸራ ኣለካ/ኪ መስ ሓደ ኣላዪ ጥዕና (ነርሲ) ናይ ቤትፍርዳዊ 
ሕክምናዊ ትካል ኡትረኽት (FMMU)። እዚ ኣላዪ ጥዕና ኽሓተካ/ኪ ኣዩ 
እንተዳኣ ፍቓደኛ ኮይንካ/ኪ ክትታሓባበር/ሪ ኣብ ናይ ሕክምና መርመራ።  
ሽቶ ናይዚ መርመራ ድማ ንምርግጋጽ ይኾውን ጸገማት ናይ ኣካላዊ ወይ  
ኣእምሮኣዊ ከይህልወካ/ኪ እሞ ንሱ ኸኣ ዕንቅፋት ከይ ገብረልካ/ኪ ኣብ  
ዝርርብካ/ኪ መስ IND።
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ስጉምቲ 7፥ ሓገዝ ናይ ጠበቓስጉምቲ 7፥ ሓገዝ ናይ ጠበቓ

ኣብ እዋን ናይ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ ምሕታት ደገፍ ናይ ጠበቓ ክግበረልካ/ኪ እዩ።
እዚ ጠበቓ ካኣ ናጻ ዝኾነ እዩ፣ ኣብ ትሕቲ መንግስት ዝሰርሕ ኣይኮነን።
ብሽማግለ/ባይቶ ናይ ሕጊ ደገፍ ዕድመ ክመጸካ/ኪ እዩ ንዝርርብ ክትገብር/ሪ ምስ

ኣብ መዕቆቢ ቦታ ማዓልታዊ ተኻታተል/ሊ ኽመጸካ/ኪ ዝኽእል ደብዳበ! እታ
ቀዳማይቲ ቆጸራኻ/ኺ መስ ጠበቓኻ/ኺ ኣከዳሲት እያ ንጉዕዞኻ/ኺ ንናይ ዑቕባ ሕቶ፣
እዚ ስለ ዝኾነ እዛ ቁጸራ ከተምልጠካ/ኪ ኣይ ፍቀድን እዩ። ኣብዛ ዝርርብ ዚኣ ጠበቓ
ከዳልወካ/ኪ እዩ ነቲ ዳሕራይ ትገብሮ/ሪዮ ዝርርብ ምስ IND። እዛ ዝርርብ ምስ
ጠበቓኻ/ኺ መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ቤትጽሕፈት ናይ ጠበቓ እዩ ዝካየድ። ሓበረታ
ኣጋባብ ከመይ ክምትጛዓዝ/ዚን ብጥርሑ ቲከት ናይ ሞጛዓዚያ (ባቡር ምስ/ወይ
ኣውቶቡስ) ክዋሃበካ/ኪ እዩ። ኣብዛ ዝርርብ ድማ ቶርጛማይ ክህሉ እዩ ንመራዳድኢ 
ኣብ ሞንጎኻን/ኺን ጠበቓን።

ኣየድልን እዩ ን ጠበቓ ነቲ ዝገብረልካ/ኪ ደገፍ ክትከፍሎ/ሊዮ። ትህቦ/ብዮ ሓበረታ
ተዓቕብነት ኣለዎ።

ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ

ድሕሪ ምምልካትካ/ኪ ኣብ ናይ ወጻእተኛታት ፖሊስ በውሕድ ሰለስተ ሶሙን ክወስድ
እዩ ቅድሚ ቀዳማይቲ ዝርርብ ናይ ዑቕባ መስርሕ ትገብር/ሪ ምስ IND። IND ዕድመ 
ደብዳበ ነዚኣ ቀዳማይቲ ዝርርብ ትኸውን ከሰደልካ/ኪ እዩ ናብቲ ትነብረሉ/ርሉ ቦታ። 
ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልቲ ተወሳኺ ሓበርታ ክትረክብ/ኽቢ ኢኻ/ኺ ካብ 
VluchtelingenWerk (ረአ/አዪ ሱጉምቲ 5)።

ዘመልከትካዮ/ኪዮ ዑቕባ ሕቶ ንምስሓብዘመልከትካዮ/ኪዮ ዑቕባ ሕቶ ንምስሓብ

ኣብ ዝኾነ አዋን ዘመልከትካዮ/ኪዮ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ንክትስሕቦ/ቢዮ ይፍቀደካ/ኪ 
እዩ። ስነ ምኽሪ ግን ኣብከምዚ ዓይነት ኩነታት (ምስሓብ) ርክብ ግበር/ሪ መስ  
ሞጉዝካ/ኪ ወይ ጠበቓ ኻ/ኺ ወይ IND። ውጽኢት ናይ ምስሓብ ዑቕባ ሕቶ ድማ 
ብድሕሪ መስሓብ ኣብ ነዘርላንድ ቀጻሊ ክትነብር/ሪ ኣይፍቀድን ኢዩ፣ ብሰንኪ ካለእ 
መሰረት ንዓኻ/ኺ እንተ ተፈቂዱካ/ኪ ካለእ ነገር እዩ፣ እንተዳኣ ግን ደይ ተፈቀደካ/ኪ 
ኮይኑ፣ ትርጉሙ መሰል ከምዘይ የብልካ/ኪ ኣብ ሞዕቖቢ ገዛ ዝሕብር እዩ። እንተደኣ 
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ሲሒብክሞ ኮይንኩም ናብ መበቆል ሃገርኩም ክትምለሱ 
ኣለኩም። ክሳብ ናይ ምምላስ መገሻኹም ዝሳለጥ ድማ ኣብ ናይ መዕቆቢ ቦታ 
ትጸንሑ። ብድሕሪ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ምስሓቡ ከም ብሓድሽ ዑቕባ ክትሓቱ እውን 
ትኽእሉ ኢኹም።

Raad voor Rechtsbijstand (ሽማግለ/ባይቶ ናይ ሕጊ ደገፍ)  
ይሕግዘካ/ኪ ጠበቓ ንኽግበረልካ/ኪ እንተዳኣ ደይካኣለካ/ኪ ኮይኑ ባዕልኻ/ኺ 
ንኽትከፍሎ/ልዮ። እዚ ሽማግለ/ባይቶ ናይ ሕጊ ደገፍ ድማ ንዝግበረልካ/ኪ  
ደገፍ ናይ ጠበቓ ባዕሉ ይኸፍለልካ/ኪ። እዚ ጠበቓ ሰራሕተኛ/ቁጹር ናይ 
ሽማግለ/ባይቶ ኣይኮነን። ጠበቓ ድማ ናጻ ኾይኑ ኣብ ጉዕዞኻ/ኺ ናይ ዑቕባ 
ምሕታት ደገፍ ይህበካ/ኪ።  www.rvr.org
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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 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።
እንተደኣ ብዛዕባ ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ዝምልከት ዝያዳ ክትፈልጡ 
ደሊኹም ኣለኹም? እምበኣር ኣብ ናይ ትካላት ናይ ኢንተርነት መርበብ 
ረኣዩ።   
 

ሕቶ?ሕቶ?

ድሕሪ ነዛ ሓበረታ ምንባብካ/ኪ ይህልውካ/ኪ ዶኽን ይኾውን ሕቶ?ድሕሪ ነዛ ሓበረታ ምንባብካ/ኪ ይህልውካ/ኪ ዶኽን ይኾውን ሕቶ?
ዘልካ/ኪ ሕቶ ን ሞግዚኻ/ኺ ናይ ማሕበር ኒዶስ፡ ጠበቓኻ/ኺ ወይ ንሰራሕተኛ ናይ 
COA ወይ VluchtelingenWerk ክትሓትት/ቲ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ።

ኣለካ/ኪ ድዩ ክሲ/ጥርዓን?ኣለካ/ኪ ድዩ ክሲ/ጥርዓን?
እዘን ኩለን ወድባት/ትካላት ኣብ ጉዕዞ ዑቕባ እትዋት ዝኾና፣ ተገዳስነት ኣሎወን ብጥን
ቃቐን ወሕልነናን ይሰርሑ። ግን እንተደኣ ብወገንካ/ኪ ንሓንቲ ካብዘን ውድባት/
ትካላት በዲለናኻ/ኺ፣ ክሲ ከተቅርብ/ቢ ተኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። ሞጉዝኻ/ኺ ወይ 
ጠበቓኻ/ኺ ወይ ብ VluchtelingenWerk ክታሓባበርኻ/ኪ ይኽእሉ እዮም።



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) 

ማሕበር ኒዶስ, ንመንእሰያት ስደተኛትት ዝሕብሕብ ትካል (NIDOS) 

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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