ናብ: ሓታቲ ዑቕባ
ጒዳይ: ውሳኔ ናይ ዑቕባ ሕቶ

ዕለት:

15 ሓምለ 2020

ዝኸበርካ/ኪ ኣቶ/ወይዘሮ፡
ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ዑቕባ ምስ ትሓትት፡ ቀልጢፍካ ውሳኔኻ ክትፈልጥ ድሌት ኣለካ። ይኹን እምበር፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡
ሓተትቲ ዑቕባ ውሳኔ ንኽረኽቡ ነዊሕ እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። ምናልባት፡ እቶም ድሕሬኻ ዑቕባ ዝሓተቱ ሰባት፡ ማለት ድሕሪ
ዕለት 1 ምያዝያ 2020 ዑቕባ ዝሓተቱ፡ ኣቐዲሞም ውሳኔ ክወሃቡ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ። ስለምንታይ ከም’ዚ ኮይኑ
ከነብርሃልካ ኢና።
እዚ ዓመት ቅድሚ ምውድኡ፡ ኢንተርቪው ክትገብር ዕድመ ክመጻእካ እዩ
ሪጋኻ መዓስ ከምዝበጽሕ፡ ብጭቡጥ ክንሕብረካ ኣይንኽእልን ኢና። ዝኾነ ኾይኑ ግን፡ እንተደንጎኻ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ
ዓመተ 2020፡ ምስ ኢ ኤን ዴ ኢንተርቪው ክትገብር ዕድመ ክመጻካ ኣለዎ። ስለምንታይ ኢና ንሕና ናትካ ተራ መዓስ ከምዝኾነ
ብጭቡጥ ክንነግረካ ዘይንኽእል፡ ኣብ ታሕቲ ከተንብብ ኢኻ።
ኢ ኤን ዴ ብኻልእ ኣገባብ እዩ ነቶም ናይ ዑቕባ ሕቶታት ውሳኔ ዝህበሎም ዘሎ
ከም ንቡር፡ ኢ ኤን ዴ፡ ነቶም ናይ ዑቕባ ሕቶታት፡ ከከም ኣመጻጽእኦም እዩ ብቕደም-ተኸተል ዝርእዮም። እዚ ማለት፡
ኣቐዲሙ ዝቐረበ ናይ ዑቕባ ሕቶ፡ ኣቐዲሙ ውሳኔ ይወሃበሉ። ሕጂ ግን፡ ኢ ኤን ዴ ካብ’ዚ ናይ ቅድመ-ተኸተል ኣሰራርሓ
ወጺኡ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ ኢ ኤን ዴ፡ ብኣስታት 14,000 ናይ ዑቕባ ጉዳያት ድሒሩ ስለዘሎ እዩ።
ክልተ ዝተፈላለያ ጉጅለታት እየን ነቲ ዝተፈላለየ ናይ ዑቕባ ሕቶታት ውሳኔ ዝህባሉ
ብመሰረት ትእዛዝ ተሓጋጋዚ ሚኒስተር (ስታትሰክሬታሪስ)፡ ኢ ኤን ዴ፡ ነቶም ናይ ዑቕባ ሕቶታት ኣብ 2 ከፊልዎም ኣሎ፦
1. ቅድሚ 1 ምያዝያ ዝቐረቡ ናይ ዑቕባ ሕቶታት
ፍልይቲ ጉጅለ (ሓይሊ ዕማም ድቫንግሶመን (Taskforce Dwangsommen))፡ ነቶም ናይ 14,000 ናይ ዑቕባ
ሕቶታት ውሳኔ ትህበሎም። እቲ ዕላማ፡ እዛ ጉጅለ ሓይሊ ዕማም ድቫንግሶመን (Taskforce Dwangsommen)፡
ነዞም ተኣኪቦም ዘለዉ ናይ ዑቕባ ሕቶታት፡ ቅድሚ ዕለት 1 ጥሪ 2021 ውሳኔ ክትህበሎም እዩ።
2. ድሕሪ 1 ምያዝያ ዝቐረቡ ናይ ዑቕባ ሕቶታት
ነዞም ናይ ዑቕባ ሕቶታት፡ ኢ ኤን ዴ ኣብ ሰዓቱ ውሳኔ ክህበሎም ይግባእ። ኣብ ሰዓቱ ማለት፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ብሕጊ ተመዲቡ
ዘሉ ናይ ግዜ ገደብ ማለት እዩ። እዚ፡ እቲ ኢ ኤን ዴ ንናይ ዑቕባ ሕቶ ውሳኔ ንምሃብ ብመሰረት ሕጊ ዝተመደበሉ ግዜ እዩ።
ድሒሩ ዑቕባ ዝሓተተ ሰብ፡ ኣቐዲሙ ውሳኔ ክረክብ ይኽእል እዩ
ኣብ’ዘን 2 ጉጅለታት ኮይኖም ንዝቐረቡ ናይ ዑቕባ ሕቶታት ውሳኔ ዝህቡ፡ ዝተፈላለዩ ናይ ኢ ኤን ዴ ሰራሕተኛታት ተመዲቦም
ኣለዉ። እዚ ማለት፡ እዞም ሰራሕተኛታት፡ ኣየናይ ሓታቲ ዑቕባ እዩ ኣቐዲሙ ኢንተርቪው ዝገብር ወይ ውሳኔ ዝወስድ ጽልዋ
የብሎምን። በዚ መሰረት ድማ፡ ብድሕሬኻ ዑቕባ ዝሓተተ ሰብ፡ ቅድሜኻ ተርኡ ክበጽሕ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ።

ምስ ሰላምታ፡
ኣገልግሎት ኢሜግሬሽንን ዜግነትን (ኢ ኤን ዴ)
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