መስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት
ንናይ ስደተኛታት መንበሪ
ፍቓድ ዘለዎም

ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ ተዋሂብኩም ኣሎ ምጥርናፍ ስድራቤት ድማ
ክትሓቱ ደሊኹም ኣለኹም
ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ ንዝተወሰነ ግዜ ተዋሂብኩም ኣሎ። ስለ’ዚ ኣባላት ስድራቤትኩም ካብ
ወጻኢ ሃገር ናብ ኔዘርላንድ ክመጽእልኩም ትደልዩ ኣለኹም። ንስኹም ዓዳማይ ኢኹም። እዚ ማለት
ድማ ብስም ስድራቤትኩም እዚ ሕቶ ተቕርብዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕላማ ናይ’ዚ ሕቶ ድማ ናይ
ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምብርካብ እዩ። ነዚ ንምሕታት ምንም እትኸፍልዎ ነገር የለን ብነጻ እዩ።
እዚ መስርሕ ምጥርናፍ ናይ ስድራቤት ብኽልተ ክፋላት ዝቖመ እዩ፥
• ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ሕቶ ውክልና ስልጣን ንግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ (mvv) ንብድሕሬኹም
መጺኦም ዑቕባ ዝሓቱ ኣባላት ስድራቤት እዩ። mvv ናይ ነዊሕ ግዜ ቪዛ እዩ። ኣባላት ስድራቤትኩም
ነዚ ተጠቂሞም ናብ ኔዘርላንድ ክምጹ ይኽእሉ እዩም።
• ካልኣይ ክፋል ድማ ንኣባላት ስድራ ቤትኩም ድሕሪ ኣብ ኔዘርላንድ ምእታዎም ናይ ዑቕባ ፍቓድ
ምሃብ እዩ። ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ናትኩም ዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ ፍቓድ ይወሃቦም፥ ኩነታት
ኣቀማምጣ ናቶም ኣብዚ ድማ ምስ ዘለኩም ናይ ዑቕባ ፍቓድ ዝተተሓሓዘ እዩ።
ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብኸመይ መንገዲ ደረጃ ብደረጃ ንኣባላት ስድራ ቤትኩም ምስ ናትኩም ዝተኣሳሰረ
ናይ ዑቕባ ፍቓድ ከም ዝወሃቦም ከተንብቡ ትክእሉ ኢኹም።
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ምስ ናትኩም ዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ ፍቓድ፥
ኣባላት ስድራቤትን ክማልኡ ዘለዎም ነገራትን
ዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ ፍቓድ ማለትና ኣብዚ ኣብ ኔዘርላንድ ምሳኹም ሓቢሮም ክነብሩ
ክኽእሉ ማለትና እዩ። ንስኹምን ኣባላት ስድራቤትኩምን ድማ ንናይ ስደተኛታት ሕጊ
ዝምልከት ክማልኡ ዘለዎም ነገራት ዘማላእኩም ክትኮኑ ኣለኩም።

ዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ ፍቓድ ክወሃቦም ዝኽእሉ ኣባላት ስድራቤት
1. ብሕጋዊ ናይ መርዓ ቃል ኪዳን ወይ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝተዛመድክሞ መጻምድት
ኹም፣
2. ትሕቲ ዕድመ ውላድኩም ወይ ውላድ ናይ መጻምድትኹም ኣባል ናይ ስድራ ቤትኩም
ዝኾነ። እዚ ድማ ንብተፈጥሮ ካብ ዘርእኹም ዝተወልደ ውላድኩም ወይ ንከም ምጉዚት
ኮይንኩም ባዕልኹም ዘዕበኽሞ ቆልዑት ይምልከት።
3. መንእሰይ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለ ውላድኩም ብልክዕ ኣባል ስድራ ቤትኩም ዝኾነ። ምስ’ዚ
ውላድ ገና ስድራቤታዊ ምትእስሳር ዘለኩም። እዚ ድማ ንብተፈጥሮ ካብ ዘርእኹም
ዝተወልደ ውላድኩም ወይ ንከም ምጉዚት ኮይንኩም ባዕልኹም ዘዕበኽሞ ግን ካብ
ዘርእኹም ዘይተወልደ ውላድኩም ይምልከት። ንኻብ 25 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኡ
ውላድኩም ዝምልከት ድማ እዚ ውላድ ካብ መጠን ንላዕሊ ጽግዕተኛ ናትኩም ምስ
ዝኸውን ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል።
4. ብተፈጥሮ ካብ ዘርኦም ዝወለድኹም ወለድኹም፣ እንተደኣ ንበይንኹም እትነብሩ፣ 
ትሕቲ ዕድመ ወይ ዘይተመርዓኹም ኮይንኩም።

ንዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ ፍቓድ ክማልኡ ዘለዎም ነገራት
•• ኣባላት ስድራ ቤትኩም ኣብ ውሽጥ’ቲ ዝተመደበሎም ግዜ ናብ ኔዘርላንድ ክኣትዉ
ኣለዎም። ኣብ ዝተመደበሉም ግዜ ማለትና ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ማለትና እዩ። 
እዚ ናይ ድሕረ መገሻ ክፍለ ግዜ ኢልና ንጽውዖ። እዚ ናይ ድሕረ መገሻ ክፍለ ግዜ
ዝጅምረሉ ድማ ካብ’ታ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝተወሃበትልኩም ዕለት ጀሚሩ እዩ።
ኣባላት ስድራ ቤትኩም ብ 2 ኣጋባባት ኣብ ውሽጢ ዝተመደበሎም ግዜ ናብ ኔዘርላንድ
ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።
1. ኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ’ቲ ብልክዕ ዝተመደበሎም ናይ ድሕረ መገሻ ክፍለ ግዜ
ወይ ቅድሚኡ ናብ ኔዘርላንድ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።
2. ኣባላት ስድራቤትኩም ብመንገድኹም ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ ዝተመደበሎም ናይ
ድሕረ መገሻ ክፍለ ግዜ፣ mvv ናይ ድሕረ መገሻ ዑቕባ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም።
•• ኣባላት ስድራቤትኩም ኣብቲ ወጻኢ ሃገር እውን ብግብሪ ኣባላት ስድራቤትኩም ከም
ዝነበሩ ክኾኑ ይግባእ። እዚ ናይ ስድራቤት ምትእስሳር ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣባላት ስድራ
ቤትኩም ናብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ አውን እዚ ናይ ስድራቤት ምትእስሳር ገና
ዘሎ ክኸውን ኣለዎ።
•• ኣባላት ስድራ ቤትኩም መንነቶምን ምሳኹም ዘለዎም ዝምድናን ምትእስሳርን ሰነዳትን
ወረቓቕትን ብምርኣይ ከረጋግጹ ክኽእሉ ኣለዎም። ኣብ’ዚ ትሕት ኢሉ ዝያዳ ሓበሬታ
ብዛዕባ ሰነዳትን ወረቓቕትን ከትንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።
•• ኣባላት ስድራ ቤትኩም ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ክሓቱ ከለዉ ሕሉፍ ዝፈጸምዎ ገበናት
ከምዘይብሎም ኣብ ዝገልጽ ናይ መረጋገጺ ወረቐት (antecedentenverklaring)
ክታሞም ብምስፋር ሕሉፍ ገበን ከምዘይብሎም ከረጋግጹ ይግባእ።
•• 15 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሜኦም ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ኣብ ግዜ ሕቶ ኣብ ናይ
ኩነታት መርዓ መረጋገጺ ክታሞም ከስፍሩ ኣለዎም።
•• ናይ ባዕልኹም ነብሱ ዝኸኣለ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ ዝተወሃበኩም ክትኮኑ
ኣለኩም።
•• ወግዓዊ ወኪል ናይ ኣባላት ስድራቤትኩም ከም ምዃንኩም ኣብ ናይ መረጋገጺ ወረቐት
ክታምኩም ከተስፍሩ ኣለኩም።
•• ኣብ ዘካየድክሞ መስርሕ ናይ ዑቕባ ኣባላት ስድራ ቤትኩም ዘመዝገብክሞም ክትኮኑ
ኣለኩም። 

•• ዕድሜኹምን ዕድመ ናይ መጻምድትኹምን 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ።
•• እንተደኣ ኣብ ክንዲ ትሕቲ ዕድመ ውላድኩም ተወኪልኩም ትሓቱ ሃልይኹም
ኮይንኩም እሞ እቲ ካልኣይ ተፈጥሮኣዊ ወላዲ(ት) ናይቲ ቆልዓ ገና ኣብ ወጻኢ ሃገር
ዝነብር ሃልዩ ኮይኑ፣ እዚ ካልኣይ ወላዲ(ት) እዚ ውላድ ናብ ኔዘርላንድ ክኸይድ ከፍቅደ
ልኩም ክኽእል ኣለዎ።
ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝፈጸምኩሞም መርዓታት ወይ ዝምድናታት ኣለውኹም ዶ? ከምኡ
ምስ ዝኸውን ካብዚኦም ሓደ መጻምድቲ ጥራሕ ኢኹም ናብ ኔዘርላንድ ከተምጽእዎ
እትኽእሉ። ከምኡ ድማ ምስ’ዚ ዝመጽእ መጻምድትኹም ብሓባር ዝወለድክሞም
ውላዳት ጥራሕ እዮም ክመጹ ዝኽእሉ። ኣብ ሕጊ ናይ ኔዘርላንድ ዝሰፈረ፣ 
ሓደ ዜጋ ሓደ መጻምድቲ ጥራሕ እዩ ክህልዎ ዝፍቀድ።

ንዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ ፍቓድ ዘይበቕዑ ቅድመ ኩነታት
ኣብ ትሕቲ ሲዒቦም ዝተዘርዘሩ ኩነታት ንስኹምን ኣባላት ስድራቤትኩምን ንዝተኣሳሰረ ናይ
ዑቕባ ፍቓድ ክወሃበኩም ክማልኡ ዝግበኦም ነገራት ኣየማላእኩምን ኣለኹም ማለት እዩ።
•• ዝተመደበልኩም ናይ ድሕረ ምገሻ ክፍለ ግዜ ሓሊፉ። እምበኣር IND ነዚ ምድጓይ
ክምሕረኩምን ዘይክምሕረኩምን የመዛዝን፣
•• እንተደኣ ካብዞም ኣብዚ ጽሑፍ ዝተዘርዘሩ ዓይነት ኣባላት ስድራቤት ወጻኢ ካልኦት
ዓይነት ኣባላት ስድራቤት ከተምጽኡ ደሊኹም ኮይንኩም፣
•• እንተደኣ ንስኹም ንባዕልኹም ምስ ካልእ ዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ ፍቓድ ዝተወሃበኩም
ኮይኑ። ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ክትሓቱ
ደሊኹም እንተለኹም፣ እቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ ሕቶ መስርሕ ንመንበሪ ኣባላት ስድራ
ወይ ንመንበሪ ኣዝማድ ቤተሰብ ክትክተሉ ኣለኩም። ነዚ ክትሓትት እትኸፍሎ ገንዘብ
ኣሎ እቶም ሕግታት ድማ ብጣዕሚ ጽኑዓት እዮም። ነዚ ‘Aanvraag voor het
verblijfsdoel familie en gezin (referent)’ ዝብል ናይ መምልኢ ቅጺ ብምምላእ
ክትሓትት ይከኣል እዩ። እዚ መምልኢ ቅጺ ናብ www.ind.nl/familie ዝብል ናይ
IND ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ ብምኽእድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

እንተደኣ ትሕቲ ዕድመን ንበይንኹም ዝመጻእኩምን ዓዳማይ
ኮይንኩም
ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ምጥርናፍ ስድራቤት ንናይ ተፈጥሮ ወለድኹም ጥራሕ
ኢኹም ክትሓቱ ትኽእሉ። ንትሕቲ ዕድመ ወይ ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ የሕዋትኩምን የሓትኩ
ምን ንኸተምጽኡ እንተደሊኹም እቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ ሕቶ መስርሕ ንመንበሪ ኣባላት
ስድራ ወይ ንመንበሪ ኣዝማድ ቤተሰብ ክትክተሉ ኣለኩም። ነዚ ክትሓትት እትኸፍሎ
ገንዘብ ኣሎ።

De gezinsherenigingsprocedure voor houders van een asielvergunning | mei 2018 | Tigrinya

2

ንዓኹምን ንኣባላት ስድራቤትኩምን
ከጋጥማኹም ዝኽእላ ትካላት

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, ምኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት (BZ)
ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንመንግስቲ ኔዘርላንድ ይውክል። BZ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ’ዛ
ዓለም ኤምባሲታት ኣለውዎ። ኤምባሲታት ናይ ኔዘርላንድ ንኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ
ምሕታት ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ክተሓጋገዝዎም ይኽእሉ ኣዮም። ኤምባሲታት ናይ ኔዘር
ላንድ ብቖጸራ ናይ DNA መርመራ ከምኡ’ውን ቃለ መጠይቕ ክገብርሎም ይኽእሉ እዮም።
እዚ ዝፍጸም ኩሉ ግዜ ብጠላብ ናይ IND እዩ። እንተደኣ IND ንኣባላት ስድራቤትኩም
mvv ክወሃቦም ፈቒዱ ኮይኑ ኣባላት ስድራቤትኩም ናብ ኤምባሲ ናይ ኔዘርላንድ ብምኻድ
mvv ክወሃቦም ጉዳዮም የካይዱ። (www.rijksoverheid.nl)

Immigratie- en Naturalisatiedienst, ጉዳይ ስደተኛታትን ዜግነትን
(IND) ኣካል ናይ ምኒስትሪ ፍትሕን ሃገራዊ ድሕነትን እዩ። ሰራሕተኛታት ናይ IND
ኣባላት ስድራቤትኩም ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ንኽግበረሎም ዝድልዩ ነገራት ዘማልኡ
ምኻኖምን ዘይምኻኖምን የጻርዩን መጽናዕቲ ይወስዱን። ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ
ኩነታት ድማ እቶም ዝቐረቡ ሰነዳትን ወረቓቕትን ናይ ብሓቂ ምኻኖም የጻርዩ። ከምኡ’ውን
ኣብ ወጻኢ ሃገር መቐጸልታ ምጽራያት ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም። እዚኣቶም ድማ ናይ DNA
መርመራ ከምኡ’ውን ቃለ መጠይቕ ምስ ኣባላት ስድራቤትኩምን እዮም። ብተወሳኺ
ሰራሕተኛታት ናይ IND ንዓኹም እውን ኣብዚ ኣብ ኔዘርላንድ ሓደ ሓደ ሕቶታት
ክሓትኹም ይኽእሉ እዮም። ብድሕሪኡ ኣባላት ስድራቤትኩም ናብ ኔዘርላንድ ክመጹን
ዘይክመጹን ይውስኑ። (www.ind.nl)

VluchtelingenWerk Nederland, ናይ ስደታኛታት ተሓጋገዝቲ ኔዘርላንድ
VWN ካብ ተጽዕኖ ነጻ ዝኾነ ንሰብኣዊ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዝጣበቕን ንጥቕሚ ናይ ዑቕባ
ዝሓቱ ስደተኛታትን ዝከላኸል ትካል እዩ። ሰራሕተኛታት ናይ VWN ሓበሬታታት ብዛዕባ
መስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት ይህብኹም እዮም። ከምኡ ድማ ምጥርናፍ ስድራቤት
ንምሕታት ዝምልኡ ምምልኢ ፎርምታት ኣብ ምምላእ ይተሓጋገዝኹም እዮም። ብተወሳኺ
ድማ ንዓኹም ይኩን ንኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ ብምልኡ መስርሕ ናይ ምጥርናፍ
ስድራቤት ይተሓባበርኹም እዮም። ምስ ካልኦት ትካላት ሽግራት ምስ ዘጋጥምኹም ድማ
ይተሓጋገዝኹም እዮም። VWN ብዛዕባ ሕቶ ምጥርናፍ ስድራቤት ዝኾነ ይኹን ውሳኔ
ክገብር ኣይክእልን እዩ። (www.vluchtelingenwerk.nl)

Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ማእከላይ ኣካል ምዕቋብ ስደተኛ
ታት (COA) ኣብ መስርሕ ሕቶ ናይ ዑቕባ መንበሪ ቦታ የዳሉን ንስደተኛታት ይተሓጋገ
ዝን። እዚ ድማ እንኮላይ ነቶም ድሒሮም ናብ ኔዘርላንድ ክመጹ ዝተፈቐደሎም ኣባላት
ስድራቤትኩም ይምልከት። COA መንበሪ ቦታ፣ መግቢ የዳልው ከምኡ’ውን ኣድላዪ እንተ
ኾይኑ ግዝያዊ ዋሕስ ናይ ሕክምና (ኢንሹራንስ) ይገብር። ብተወሳኺ COA ኣብ መዓስከር
ስደተኛታት ሓኪም እንተ’ድልይኩም ሓኪም ይገብረልኩም። COA ካብ ተጽዕኖ ናጻ ዝኾነ
ውድብ ኮይኑ ብዛዕባ ሕቶ ምጥርናፍ ስድራቤት ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ክገብር ኣይክእልን
እዩ። (www.coa.nl)
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GezondheidsZorg Asielzoekers, ክንክን ጥዕና ንስደተኛታት (GZA)
ኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ ናይ ስደተኛታት መዓስከር ምስዝሓሙ ዝኸድዎ ወይ ንጥዕና
ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልዎም ድማ ሕቶኦም ዘቕርብሉ ትካል እዩ። ኣብ ነፍስ-ወከፍ
ወይ ኣብ ካባቢ ናይ ዝኾነ መዓስከር ናይ COA ናይ GZA ናይ ጥዕና ማእከል ኣሎ። GZA
ንኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ናይ ሓካይም ተሓጋገዝቲ፣ ነርሳት፣ ግብራውያን ተሓጋገዝቲ
ናይ GGZ ወይ ናይ ውልቂ ሓካይም ቆጸራታት ይሕዙሎም። ንጥዕና ዝምልከት ሕቶታት
ምስ ዝህልዎም ድማ ለይቲ ይኹን መዓልቲ ናብ ናይ ሕክምና ናይ መራኸቢታት ማእከል
‘de praktijklijn’ ቁጽሪ ስልኪ 088 1112 21 12 ክድውሉ ይኽእሉ። ካብ ሶኑይ ክሳብ
ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ናብዚ ቁጽሪ ብምድዋል ንኻብ ናይ ጥዕናዊ ሕቶ ወጻኢ ዝኾኑ
ነገራት ንኣብነት ከም ምምሕልላፍ ናብ ኪኢላ (ስፐሽያሊስት) ዝኣመሰሉ ነገራት ክሓቱ
ይኽእሉ እዮም።

Internationale Organisatie voor Migratie, ዓለምለኻዊ ውድብ ናይ
ስደተኛታት (IOM) ካብ ኣብ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሃገራት ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈታቱ
ኮይኑ ንኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ስደተኛታት ይደጋገፍ። ገለ ካብኣቶም ድማ ንናይ መንበሪ
ፍቓድ ዝተዋህቦም ሰባት ኣባላት ስድራቤቶም ኣብ ምምጻእ ይተሓጋገዙዎም። IOM ነዚ
ክገብር ክፍሊት ይሓትት እዩ። እቲ ዝህቦ ሓገዝ ድማ ብመልክዕ ሓደ ሓደ ምድግጋፍት ወይ
ድማ ምሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ናይ’ቲ መገሻ ብምውሳድ ምክያድ እዩ። ንኽልቲኦም ዓይነት
ሓገዛን ኢንተርነት ብምጥቃም ናይ ዋጋ ሕቶ ክትገብሩ ኣለኩም። IOM ንምጥርናፍ
ስድራቤት ኢሉ ዝገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ የለን። (www.iom-nederland.nl)

De gezinsherenigingsprocedure voor houders van een asielvergunning | mei 2018 | Tigrinya

3

መስርሕ ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ንናይ
ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም

ስጉምትታት ብኣኹም ወይ ብኣባላት
ስድራቤትኩም

ስጉምትታት ብ IND ወይ ብመንገዲ IND

ሕቶ ምቕራብ

ምቕባል/ ምቁጽጻር

ምክያድ ምሃብ mvv
ኤምባሲ

መገሻ ናብ
ኔዘርላንድ

መጽናዕቲ ሰነዳት

ናይ DNA
መርመራ

ቃለ-መጠይቕ
ኤምባሲ

ውሳኔ ናይ IND

ብቴሌፎን ምሕባር

መስርሕ ናይ ዑቕባን
ፍቓድን
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1ይ ክፋል ሕቶ ናይ mvv ንብድሕሬኹም
መጺኦም ዑቕባ ዝሓቱ ብ8 ደረጃታት

ዘይወግዓውያን ሰነዳት፣ ገለ ካብቶም ደገፍቲ ሰነዳትን ወረቃቕትን ንብሎም ድማ፡
•• ናይ ተመሃራይ ካርድ፣ ናይ ትምህርቲ ናይ ምስክር ወረቓቕቲ፣ ናይ ክታበት ካርድ፣
•• ሰነዳትን ናይ ምስክር ወረቓቅትን ብዓበይቲ ዓድታት፣ ብቤተ-ክርስትያናት፣ ብመሳጊድ፣
ብንሕጋዊ ጉዳያት ዝምስክር በዓል መዚ ወይ ብባንኪ ዝተወሃበኩም፣
•• ናይ ደረቕ ይኹን ተንቀሳቓሲ ስእልታት ሰነዳት።

1ይ ደረጃ፥ እቲ ሕቶ ምቕራብ
ኣብ ኮምፑተር ናይ መምልኢ ፎርም ትመልኡ። እዚ ምምልኢ ፎርም’ዚ ኣብ
ናይ IND ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፥ www.ind.nl/asiel ብምኻድ ክትረኽ
ብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ቀጺልኩም ናይ ስደተኛ ኣባል ስድራቤት ዝብል ክትመርጹ
ኣለኩም። ንነፍስወከፍ ኣባል ናይ ስድራቤትኩም ነናቶም ናይ ባዕሉም ምምልኢ ፎርም
ክትመልእሎም ይግባእ። ኣብዚ ናይ IND ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ክትጥቀምሉ እትኽእሉ
ብናይ ኢንግሊዘኛ ቋንቋ ዝተዳለወ መምልኢ ፎርም እውን ኣሎ።

ንነፍስወከፍ ኣባል ስድራቤትኩም ቅዳሕ ናይ ኩሎም ሰነዳትን ዝመላእክሞ መምልኢ
ፎርምን ብምግባር ናብ IND ክትሰድዎ ኣለኩም። እቶም መበቆላውያን (ኦሪጂናል) ወረቓቕ
ትን ሰነዳትን ድማ ንዳሕራይ ግዜ ከድልዩ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ጽቡቕ ከተቐምጥዎ ኣለኩም።

ሰራሕተኛታት ናይ VWN ሓበሬታታት ብዛዕባ መስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት ይህብኹም
እዮም። ከምኡ ድማ ምጥርናፍ ስድራቤት ንምሕታት ምምልኢ ፎርም ኣብ ምምላእ ይተሓጋገ
ዝኹም እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ብምልኡ መስርሕ ናይ ድሕረ መገሻ ይተሓባበርኹም።
ትሕቲ ዕድመ ዲኹም? ናይ ኒዶስ መጉዚትኩም እውን ሕቶ ኣብ ምቕራብ ይተሓጋገዘኩም
እዩ። ኩሎም ኣብ’ቲ መምልኢ ፎርም ዝተዋህቡ መምርሒታት ኣንብብዎምን ተኸተልዎምን።
ዝርዝር ውልቃዊ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣባላት ስድራቤትኩም ልክዕ ከምቲ ኣብ’ቲ ወግዓዊ
ሰነዳቶምን ወረቓቕቶምን ተመዝጊቦሞ ዘለዉ ጌርኩም ምልእዎም። እዚ ማለት ድማ ስም፣
ዕለተ ልደት፣ ቦታ ትውልዲ፣ ዜግነትን ኩነታት መነባብሮን ማለት እዩ። ንናይ ነፍስወከፍ
ኣባል ስድራቤትኩም እትሰድዎም ንሰነዳት ዝኾኑ ስእሊታት ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሰኣልዎ
ክኸውን ከምዘለዎ ኣይትረስዑ ኢኹም። ብመንገዲ ጽሑፍ ሕቶ ኣብ እተቕርብሉ ግዜ ስእሊ
ናይ’ቲ ኣባል ስድራቤትኩም ኣብ ምንም ዘይተጻሕፎ ናይ A4 ጻዕዳ ወረቐት ብምልጣፍ ኣብ
ጎድኑ ድማ ዝርዝር ውልቃዊ ሓበሬታ ብዛዕብ ኡ ብምጽሓፍ ክትልእኽዎ ይግባእ።

2ይ ደረጃ፥ እቲ ሕቶ ምቕባልን ምቁጽጻርን (ምጽራይን)

IND ካብ ኣባላት ስድራቤትኩም ዝጽበዮም ነገራት መንነቶምን ምሳኹም ዘለዎም
ዝምድናን ምትእስሳርን ንምርግጋጽ ቅዳሕ ዘይኮነ እቶም መበቆላዊያን (ኦሪጂናል) ዝኾኑ
ወረቓቕትን ሰነዳትን ብምቕራብ ከረጋግጹ እዩ። እዞም ወረቓቕትን ሰነዳትን እዚኣቶም
ብወግዒ ብመንግስታውን ዘይመንግሳውን ኣካላት ናይ ሃገርኩም ዝተወሃብኹም ክኾኑ
ኣለዎም። እዚ ማለት ድማ ኣባላት ስድራቤትኩም እዞም መበቆላዊያን (ኦሪጂናል) ዝኾኑ
ወረቓቕትን ሰነዳትን ናባኹም ናብ ኔዘርላንድ ይሰድልኩም ማለት እዮ። IND ኣየኖት መበቆ
ላዊያን ዝኾኑ ወረቓቕትን ሰነዳትን ክስደዱ ከምዘለዎም ይሕብረኩም እዩ። ኣብዚ IND
ንባዕልኹም ንዘድልይኹም ወረቓቕትን ሰነዳትን እውን ኣብ ግምት የእትው እዩ። ኣብ
ወግዓውያን ናይ መንነት ወረቓቕቲ ዕለተ ልደት፣ ቦታ ትውልድን ናይ ታሴራ ስእልን
ክህልዎም ናይ ግድን እዩ።
ኩሎም ዝተሓተቱ ሰነዳት ብቋንቋ ኔዘርላንደኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ፈረንሰኛ ወይ ጀርመነኛ
ዝተጻሕፉ ወይ ዝተቶርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም። ተርጓማይ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ኔዘርላ
ንድ ቀሪቡ ማሕላ ዝፈጸመ ክኸውን ኣለዎ።
ኩሎም ነዚ ሕቶ ዘልድልዩ ሰነዳት ብቕልጡፍ ኣክብዎም። ብኸምዚ ድማ እቲ መስርሕ
ናይቲ ሕቶ ከተቃላጥፍዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ሰነዳትን ወረቓቕትን
ኩለን መበቆል ሃገራት ሓደ ዓይነት ሰነዳትን ወረቃቕትን የብለንን። ስለዚ ንነፍስወከፍ ሃገር
ነዚ ሕቶ ዘድልዩ ሰነዳት እዚኣቶም እዮም ኢልካ ምጥቃስ ዝከኣል ኣይኮነን። ብሓፈሻ IND
ነዞም ዝስዕቡ ከም ወግዓውያን ወረቓቕትን ሰነዳትን ትቕበሎም፥
•• መንነት፥ ፓስፖርት፣ ናይ መንነት ወረቐት፣ ናይ ዜግነት መረጋገጺ ወረቐት ወይ ናይ
ውትህድርና ካርድ (ስም፣ ናይ ትውልዲ ሓበሬታታትን ስእልታትን ዘለዎም)
•• ናይ ቤተሰብ ዝምድና፥ ናይ ቃል ኪዳን መረጋገጺ ወረቐት፣ ናይ ትውልዲ መረጋገጺ
ወረቐት ወይ ናይ ክብሪ መዝገብ ካብ ናይ ህዝባዊ መዝገብ ዝወጸ።

ብዘይ ጎዶሎ ዝመላኣክሞ መምልኢ ፎርምን ምስኡ ኣተሓሒዝኩም ድማ ናይ ታሴራ ስእሊ
ብምግባር ናብ IND ትሰድዎ። ኣድራሻ ናይ IND ድማ ኣብቲ መምልኢ ፎርም ተጻሒፉ ኣሎ።

IND ሕቶኹም ምስ በጸሖ ደብዳቤ ይሰደልኩም። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ስም
ናይ ክመጽእ ዝሓተትክሙሉ ኣባል ናይ ስድራቤትኩም ይጸሓፍ። ከምኡ ድማ
IND ነዚ ሕቶኹም ኣበየናይ ዕለት ከምዝተቐበሎን መዓስ ውሳኔ ከም ዝህብን ይጸሓፎ።
ክትግዕዙ መደብ ኣለኩም? ምድንጓይ ናይ መስርሕ ከየጋጥም መታን ዝቐየርክሞ ሓድሽ
ኣድራሻ ብቕልጡፍ ናብ IND ክትሕብሩ ኣለኩም። ብተወሳኺ ድማ ካልእ ተሓባባሪ
ናይ VWN ተጌርልኩም እንተኾይኑ ን IND ክትሕብሩ ኣለኩም። ንዘለዉ ምቅይያራት
እትሕብርሉ መንገዲ ድማ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ይኸውን።
እቲ ሕቶ ክረኣይ ምስጀመረ፣ IND እቲ ሕቶ ኩሎም ዘድልዩ ዘበሉ ነገራት ከምዘማለአን ዘየማ
ለአን ይቆጻጸር። እቲ ሕቶ ኩሉ ነገር ዘማለአ እዩ ክበሃል እንተኾይኑ ኩሎም ዝተደልዩ ሓበሬታ
ታት ዝመላእክሞም ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ድማ ኩሎም ኣተሓሒዝኩም ክትሰድዎም ዘለኩም
ወረቓቕትን ሰነዳትን ዝለኣኽክሞም ክትኮኑ ኣለኩም። እምበኣርከስ እቲ ሕቶ ኩሉ ዘማለአ ኣብ
ዝኾነሉ ግዜ IND ንኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ናትኩም ዝተተሓሓዘ ናይ ስደተኛታት መንበሪ
ፍቓድ ክወሃቦምን ዘይክወሃቦምን የመዛዝን። IND ኣንተደኣ ሽዑ ንሽዑ ኣባላት ስድራቤትኩም
ንኹኩሎም ዝተደልዩ ነገራት ከምዘየማለኡ ተገንዚቡ ኮይኑ ነቲ ሕቶ ይነጽጎ።
እንተደኣ እቲ ሕቶ ኩሉ ዘየማለአ ኮይኑ ኣቲ መስርሕ ዝነውሐ ግዜ ይወስድ። ኣብ ከምዚ
ዝኣመሰለ ኩነታት ድማ ደብዳቤ ይለኣኸልኩም። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ነዚ ሕቶ ብኸመይ
ዝተማለአ ትገብርዎን ኣበየናይ ዕለት ክትገብርዎ ከምዘለኩምን ይጸሓፈልኩም። ነቲ ደብዳቤ
ሒዝኩም ብቑልጡፍ ናብ ናይ VWN ተሓባባሪኹም ክትከዱ ኣለኩም። ተወሳኺ ግዜ ዘድልየ
ኩም እንተኾይኑ ድማ ነቲ ንጉዳይኩም ዘካይድ ዘሎ ሰራሕተኛ ናይ IND ብምድዋል ክትሕብ
ርዎ ኣለኩም። ወይ ድማ ንናይ VWN ተሓባባሪኹም ብምድዋል ክትሕብርዎ ኣለኩም። ቁጽሪ
ቴሌፎን ናይቲ ናይ IND ሰራሕተኛ ኣብቲ ደብዳቤ ተጻሒፉ ትረኽብዎ ኢኹም።

3ይ ደረጃ፥ መጽናዕቲ ናይ ሰነዳት
ኩሎም ኣባላት ስድራቤትኩም ብመንገዲ ሰነዳትን ወረቓቕትን መንነቶም
ከረጋግጹ ኣለዎም። ብተወሳኺ ድማ ምሳኹም ኣብ ኔዘርላንድ እንታይ ዓይነት
ዝምድናን ምትእስሳርን ከምዘለዎም ከረጋግጹ ኣለዎም። IND መብዛሕትኡ ግዜ ሓቅነት
ናይዞም ሰነዳት ንምርግጋጽ መጽናዕትታት የካይድ። እንተደኣ IND እቶም መበቆላውያን
(ኦሪጂናል) ሰነዳት ከጽንዕ ደልዩ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ብዛዕብኡ የገልጸልኩም። መጽናዕቲ ናይ
ሰነዳት ድማ ንኣዋርሕ ዝኣክል ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ።
እንተደኣ ኣባላት ስድራቤትኩ ወግዓዊ ሰነዳት ዘይብሎም ኮይኖም IND ሽግር ናይ መረጋገጺ
ኣሎን የሎን የመዛዝን። እዚ ዝኾነሉ ኣንተደኣ ኣባላት ስድራቤትኩም ብጌጋ ናቶም ዘይኮነስ
ብኻልእ ሽግራት ሰነዳት ከቕርቡ ዘይክእሉ እንተ ኾይኖም እዮ። ስለዚ ን IND ኣባላት ስድራ
ቤትኩም ወግዓዊ ሰነዳት ከቕርቡ ዘይክእልሉ ምኽንያት ኣጸቢቕኩም ከተረድኡዎም ኣለኩም።
ብተወሳኺ ድማ ንምንታይ ኣባላት ስድራቤትኩም ምሳኹም ይኹን ምስ ካልኦት ዘለዎም
ዝምድናን ምትእስሳርን ብሰነድ ተደጊፉ ክረአይ ከምዘይከኣለ ን IND ኣጸቢቕኩም ከተረድእ
ዎም ኣለኩም።
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4ይ ደረጃ፥ ናይ DNA መርመራ
ሓደ ሓደ ግዜ ኣባላት ስድራቤትኩም ዘቅርብዎም ሰነዳት እኹላት ኣይኮኑን።
ወይ ድማ ኣባላት ስድራቤትኩም ሰነዳት የብሎምን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ
ኩነታት IND ንኣባላት ስድራቤትኩም ስዒቡ ዝግበር መርመራ ከቕርበሎም ይኽእል እዩ።
እዚ ዝግበረሉ IND ናይ ግድን መረጋገጺ የድልየኒ እዩ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ጥራሕ እዩ። ናይ
DNA መርመራ ድማ ሓደ ኣብነት ናይቶም ስዒቦም ዝግበሩ መርመራታት እዩ። እዚ ኣባል
ስድራቤትኩም ካብ ዘርእኹም ዝተወልደ ውላድኩም ድዩ? ንባዕልኹም ትሕቲ ዕድመ እንተ
ኾይንኩም ድማ እዚ ኣባል ስድራቤትኩም ካብ ዘርኡ ዝወለደኩም ወላዲኹም ድዩ? እዛ
ኣባል ስድራቤትኩም ካብ ዘርኣ ዝወለደትኩም ወላዲትኩም ድያ? ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ
ኩነታት ካብ IND ደብዳቤ ይመጸኩም። እቲ ደብዳቤ ንኣባላትስድራቤትኩም ናይ DNA
መርመራ ክገብሩ ዝዕድም እዩ። ብኸምዚ ድማ ኣባላት ስድራቤትኩም ውላድኩም ወይ
ወለድኹም ከም ዝኾኑ ከረጋግጹ ይኽእሉ። IND ብዛዕባ’ዚ ምስ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ
ታት ሓቢሩ ይሰርሕ እዩ። ኣብ’ቲ ዝለኣኸልኩም ደብዳቤ ንስኹምን ኣባላት ስድራቤትኩምን ክትገብርዎም ዘለኩም ነገራት ተጻሒፎም ኣለዉ።
መጀመርታ ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ኣብ ቀረበኦም ዝርከብ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ
ቆጸራ ይሕዙ። ኣብቲ ዝተቛጸርሉ ዕለት ድማ ናብ ኤምባሲ ይከዱ። ኣብኡ ዶክተር፣ ነርስ
ወይ ካልእ ዝኾነ ሰብ ካብ ውሽጢ ምዕጉርቲ ናይ ኣባል ስድራቤትኩም ዓኽታ ይወስድ።
እዚ ምውሳድ ዓኽታ ብፍሉይ ዕንጨይቲ እዩ ዝግበር። ምውሳድ ዓኽታ ኣየሕምምን እዩ
ንጥዕና ድማ ጎዳኢ ኣይኮነን። ብድሕሪኡ እዚ DNA ናብ IND ናብ ኔዘርላንድ ይለኣኽ።
ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ኣብ ኤምባሲ ናይ DNA መርመራ ምስተወሰደሎም ብቐጥታ ክሕብ
ርኹም ኣለዎም። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ናብ www.ind.nl ዝብል ናይ ኢንተርነት
መርበብ ብምእታው ምስ ኣብ ኡትረኽት ዝርከብ ቤት ጽሕፈት (IND-loket) ናይ DNA
መርመራ ክግበረልኩም ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንዓኹምን ኣድላዪ ምስ
ዝኸውን ድማ ንኻልኦት ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከቡ ኣባላት ስራቤትኩም ኢኹም ትገብርዎ።
ኣባላት ስድራቤትኩም ንስዒቦም ዝግበሩ መርመራታት ናብ ኣብ ቀረበኦም ዝርከብ ናይ
ኔዘርላንድ ኤምባሲ ይኸዱ። ከምኡ’ውን ንምውሃብ mvv ንኸካይዱ ናብ ኤምባሲ
ይኸዱ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣባላት ስድራቤትኩም ናብ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ንምኻድ
ዶብ ሰጊሮም ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ይግደዱ እዮም። በዚ ምኽንያት ድማ ናብ ሃገሮም
ንኽምለሱ ጸገማት ከጓንፎም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ምሉእ ሓላፍነት ናይ ኣባላት
ስድራቤትኩም ይኸውን። ብዛዕባ ንዶብ ምስጋር ዝምልከት ዘለዉ ተኽእሎታት
ብቕልጡፍ ምስ ኣባላት ስድራቤትኩም ክትረዳድኡን ክትመያየጡን ኣለኩም።
ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ሕግታት ኣተኣታትዋ፣ ኣነባብራን ኣወጻጽኣን ናይቲ ናይ
ኔዘርላንድ ኤምባሲ ዝርከበሉ ሃገር ዝምልከት ምስ ኣባላት ስድራቤትኩም ክትረዳድኡን
ክትመያየጡን ኣለኩም። እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ቅድሚ ምስ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ
ቆጸራ ምሓዝኩም ከተመዓራርይዎም ኣለኩም።
IND ንዝተወስደ ዓኽታ ናትኩምን ናይ ኣባል ስድራቤትኩምን ከም ዝመርመር ይገብር።
መልሲ ናይ DNA መርመራ ድማ ንኣዋርሕ ዝኣክል ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ውጽኢቱ
ምስተፈለጠ ድማ ብመንገዲ IND ክሕበረኩም እዩ።

5ይ ደረጃ፥ ቃለ-መጠይቕ ኣብ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ
እንተደኣ ናይ DNA መርመራ ዘይከኣል ኮይኑ ወይ ድሕሪ ናይ DNA
መርመራ IND ሕቶታት ኣለዎ ኮይኑ IND ንኣባላት ስድራቤትኩም
ንቃለ-መጠይቕ ክዕድሞም ይኽእል እዩ። እቲ ቃለ-መጠይቕ ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ናይ
ኔዘርላንድ ኤምባሲ እዩ ዝካየድ። ኣብ’ቲ ግዜ ቃለ-መጠይቕ ኣባላት ስድራቤትኩም መን
ምኻኖምን ምሳኹም እንታይ ዓይነት ዝምድና ከምዘለዎምን ከረድኡ ይኽእሉ ኢዮም።
IND ንዓኹም እውን ኣብዚ ኣብ ኔዘርላንድ ንዝርርብ ክዕድመኩም ይኽእል እዩ። ክሳብ
ኣብ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ናይ ቃለ-መጠይቕ መደብ ዝስራዕ ንኣዋርሕ ዝኣክል ግዜ
ክወስድ ይኽእል እዩ።

6ይ ደረጃ፥ ውሳኔ
IND ክሳብ ውጽኢታት ናይ ኩሎም መጽናዕትታት ዝፍለጡ ይጽበይ። ሽዑ
ኣባላት ስድራቤትኩም ኣንተደኣ ንኹሎም ክማልኡ ዘለዎም ነገራት
ኣማሊኦም ኮይኖም ይቆጻጸር። ብድሕር’ዚ ንኣባላት ስድራቤትኩም ናይ ዝሓተትክሞ ውሳኔ
ይወሃበኩም። እዚ ንኣዋርሕ ዝኣክል ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ ብመሰረት ሕጊ
ብድሕሪ ሕቶ ምቕራቡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ክሳብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ክግበር
ኣለዎ። ናይ ስራሕ ጻዕቒ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ድማ ውሳኔ ክሳብ ዝወሃብ ንውሕ ዝበለ ግዜ
ይወስድ እዩ።
•• ኣወንታዊ ውሳኔ፥ ኣንተደኣ ኣባላት ስድራቤትኩም ንኹሎም ክማልኡ ዘለዎም ነገራት
ኣማሊኦም ኮይኖም፣ IND ንሕቶኹም ይቕበሎ፣ እቲ ውሳነ ድማ ናባኹምን ናብ ናይ
ኔዘርላንድ ኤምባሲን ይሰዶ። ብዛዕባ ውሳኔ ናይ IND ድማ ንኣባላት ስድራቤትኩም
ባዕልኹም ትሕብሩዎም።
•• ኣሉታዊ ውሳኔ፥ ኣንተደኣ ኣባላት ስድራቤትኩም ንኹሎም ክማልኡ ዘለዎም ነገራት
ዘየማሊኦም ኮይኖም፣ IND ንሕቶኹም ይነጽጎ። ኣባላት ስድራቤትኩም ድማ
ብመንገድኹም ጌሮም ኣንጻር ነዚ ውሳኔ ክቃወምዎ ይኽእሉ እዮም። ንስኹም ባዕልኹም
ወይ ናይ VWN ተሓባባሪኹም ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ዝጣበቐልኩም ጠበቓ ክትደልዩ ትኽእሉ
ኢኹም።

ይ ደረጃ፥ ኣከያይዳ ኣወሃህባ mvv ድሕሪ
ኣወንታዊ ውሳኔ
ቆጸራ
ኣባላት ስድራቤትኩም ድሕሪ’ቲ ኣወንታዊ ውሳኔ ዝተወሃበሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ
ነቲ mvv ክወስድዎ ኣለዎም። ነዚ ንምግባር ድማ ምስ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ቆጸራ
ክሕዙ ኣለዎም። እቲ ኤምባሲ ድማ ኣብ’ቲ ሕቶ ክግበር እንከሎ ዝተመዝገበ ኤምባሴ
ክኸውን ኣለዎ። ወይ ኣብቲ ኣባላት ስድራቤትኩም ቅድሚ ሕጂ ስዒቡ ዝግበር መርመራ
ክገብሩ ዝኸድዎ ኤምባሲ እዩ።
ኤምባሲ: ናይ mvv መምልኢ ፎርም, ናይ ኣጻብዕቲ ኣሸራ, ክታምን
ምርካብ ፓስፖርትን
ኣባላት ስድራቤትኩም ባዕሎም ናይ ታሴራ ስእሊ ክማልኡ ኣለዎም። እቲ ናይ ታሴራ ስእሊ
ድማ ሓዳ ሓደ ነገራት ዘማለአ ክኽውን ኣለዎ። ን mvv ከካይዱ ኣባላት ስድራቤትኩም
መጀመርታ ናይ mvv መውሃቢ ምምልኢ ፎርም ኣብ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ክመልኡ
ኣለዎም። ብድሕሪኡ ድማ ሰራሕተኛ ናይ ኤምባሲ ንኣባላት ስድራቤትኩም ናይ ኣጻብዕቲ
ኣሸራ ይወስደሎም። ከምኡ’ውን ኣባላት ስድራቤትኩም ክታሞም የስፍሩ። ናይ ኔዘርላንድ
ኤምባሲ ፓስፖርት ናይ ኣባላት ስድራቤትኩም ይወስድ። እዚ ዘድልየሉ ምኽንያት ድማ
mvv ንምሃብ እዩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ እቲ ፓስፖርት ኣገልግሎቱ ዘብቅዓሉ ግዚ ገና 6 ወርሒ
ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝተረፎ ክኸውን ኣለዎ።
ኣባላት ስድራቤትኩም ፓስፖርት የብሎምን? ኣብ ከምዚ ኩነታት መብዛሕቱኡ ግዜ ናይ
ኔዘርላንድ ግዝያዊ ናይ መገሺ ወረቐት (LP) ንመብጽሒ ጥራሕ ዘገልግል ይወሃቦም እዩ።
LP ንሓንሳብ ጥራሕ ክትጥቀመሉ እትኽእል ግዝያዊ ናይ መገሺ ወረቐት እዩ። ነፍስወከፍ
እዚ ግዝያዊ ናይ መገሺ ወረቐት (LP) ክህበኩም ዝኽእል ካብ ሃገርኩም ወጻኢ ዘሎ
ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ጥራሕ እዩ።
ኣባል ስድራቤትኩም ነዚ ዝኸውን 2 ናይ ታሴራ ስእሊ ከረክቡ ኣለዎም። IND እንተደኣ
ኣባላት ስድራቤትኩም LP ዘድልዮም ኮይኑ ንኤምባሲ ይሕብሮም እዩ።
ምድላው mvv ከምኡ’ውን ኣብ ፓስፖርት ምስፋርን
ኤምባሲ ነቲ mvv የዳልዎ። እዚ እንተነወሐ 2 ሳምንታት ይወስድ። ኩሉ ነገር እንተተወ
ዲኡ፣ mvv (ዝጠብቕ ወረቐት) ኣብ ፓስፖርት ይልጠፍ። ብድሕሪኡ ኤምባሲ ንኣባላት
ስዳቤትኩም mvv ዝተለጠፎ ፓስፖርት ንኽወስዱ ይዕድሞም።
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ኤምባሲ፥ mvv ምውሳድን ሓበሬታን
ኣባላት ስዳቤትኩም ተመሊሶም ናብ ኤምባሲ ይኸዱ። ኣባላት ስድራቤትኩም mvv ዘለዎ
ፓስፖርቶም ይምለሰሎም። ወይ ድማ mvv ዘለዎ ግዝያዊ ናይ መገሺ ወረቐት (LP)
ይወሃቦም። ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ናብ ኔዘርላንድ ምስ ኣተዉ ክገብርዎም ዘለዎም ነገራት
ሓበሬታታት ይወሃቦም።

8ይ ደረጃ፥ መገሻ ናብ ኔዘርላንድ
እንተደኣ ኣባላት ስዳቤትኩም mvv ተቐቢሎም ኮይኖም ናብ ኔዘርላንድ
ክገሹ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሓደ ግዜ ን ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝርከቡ ኣባላት
ስድራቤትኩም ዝኸውን ናይ መገሻ ኣወጻጽኣ ፍሉያት ሕግታት ኣለዉ። ናይ ስደተኛታት
ተሓባበርቲ ድማ ብዛዕባ’ዚ ክተሓጋገዝኹም ይኽእሉ እዮም።  mvv ን 90 መዓልታት እዩ
ዘገልግል። ንኽንደይ ግዜ የገልግል ድማ ኣብቲ ዝልጠፍ ወረቐት (ስቲከር) ናይ mvv
ተጻሒፉ ይርከብ። ኣብዚ 2 ዕለታት ተጻሒፎም ይርከቡ፥
•• ዝጅምረሉ ግዜ (ካብ’ዚ ዕለት’ዚ ጀሚሩ mvv ኣገልግሎት ክህብ ይጅምር)
•• ዝውድኣሉ ግዜ (ካብ’ዚ ዕለት’ዚ ንደሓር ናይ mvv ኣገልግሎት የብቅዕ)
ኣባላት ስድራቤትኩም ናብ ኔዘርላንድ መገሺ ዝኸውን ናይ ኣየር ቲኬት ባዕሎም ክገዝኡ
ኣለዎም። ከም’ቲ IND ዝመኽሮ ድሕሪ ምቕባል mvv ክግዛእ ኣለዎ። VWN ይተሓባበር
ኹም ድዮም? ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ክፋል ነቲ ንመገሻ ዝተገብረ ወጻኢታት ተመሊሱ ይኽፈለ
ኩም እዩ። ንዘለዉ ተኽእሎታት ንተሓባባሪኹም ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም።

2ይ ክፋል። ናይ ቤተሰብኩም ናይ ኔዘርላንድ
ናይ ዑቕባ መስርሕ ብ2 ደረጃታት
1ይ ደረጃ: ናብ`ዚ ምስ ኣተዉ ብቴሌፎን ምሕባር ኣባላት
ስድራቤትኩም
ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት ናብ ኔዘርላንድ ክኣትዉን ከምዝኣተዉ ድማ
ክሕብሩን ኣለዎም። ኣብታ ናብ ኔዘርላንድ ዝኣተውላ ዕለት ድማ ወይ ንስኹም ወይ ንሶም
ባዕሎም ናብ ናይ IND ናይ ስዒቦም ዝገሹ ናይ ቆጸራ መስመር (Afsprakenlijn
Nareizigers) ክትድውሉ ኣለኩም። ብኸምዚ ድማ እቲ mvv ገና ከምዘገልግል ከተረጋ
ግጹ ትኽእሉ። ቁጽሪ ቴለፎን ናይ ስዒቦም ዝገሹ ናይ ቆጸራ መስመር (Afsprakenlijn
Nareizigers) ኣብቲ ናይ ኣወንታዊ መልሲ ደብዳቤ ሰፊሩ ይርከብ።
ብሰራሕተኛ ናይ ስዒቦም ዝገሹ ናይ ቆጸራ መስመር ንኣባላት ስድራቤትኩም መዓሰን
ኣበየናይ ናይ COA ናይ መዕቆቢ ቦታን ከመልክቱ ከምዘለዎምን ክሕበሮም እዩ። COA
ድማ መዕቆቢ የዳልውን ኣብ ግዜ`ቲ መስርሕ ድማ ይተሓጋገዘኩም። ኣብ’ቲ ምዕቆቢ ቦታ
IND ከምኡ`ውን VWN ይርከቡ።

2ይ ደረጃ: መስርሕ ናይ ዑቕባን ናይ መንበሪ ፍቓድን
ንኣባላት ስዳራቤትኩም
ኣባላት ስድራቤትኩም ኣብቲ ናይ ቆጽራ ዕለት ናብ መዕቆቢ ቦታ ይኸዱ።
ኣብኡ ድማ እቲ ናይ ዑቕባ መስርሕ እንተወሓደ ክሳብ 4 ለይትን 3 መዓልታትን ይወስድ።
ኣባላት ስድራቤትኩም ኣብኡ እዮም ዝሓድሩ ንስኹም ግን ኣብ ገዛኹም ኢኹም
እትሓድሩ።
ናይ ዑቕባ መስርሕ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ 4 መዓልታት ይወስድ። ሓደ ሓዳ ግዜ ግን
ምጥርጣራትን ዘይበርሁ ዘለዉ ነገራትን ይርከቡ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት IND
ንኣባላት ስድራቤትኩም ናብ ሓፈሻዊ ናይ ዑቕባ መስርሕ ይሰዶም። እዚ ድማ ዝነውሐ
ግዜ ይወስድ እዮ።

ኣብ ግዜ መስርሕ ናይ ዑቕባ ንኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ’ቲ መዕቆቢ ቦታ እዞም ዝስዕቡ
ነገራት ይፍጸሙ:
•• ሰራሕተኛ ናይ IND መንነቶምን ናይ ኣጻብዕቶም ኣሸራን ይቆጻጸር። IND ናይ ገጾም
ስእሊ ይወስድ። ብተወሳኺ ቅድምሕጂ ዘይገበሩ ወይ ዝገበርዎ ሕማቕ እንተኾይኑ ድማ
ናይ ኣጻብዕቶም ኣሸራ ይገብረሎም።
•• ኣባላት ስድራቤትኩም ናይ ዓባይ ሰዓል መርመራ ክግበረሎም ይከኣል እዩ። ኣዚ ዝውሰን
ድማ ምስ ኣባላት ስድራቤትኩም ዝመጽሉ ሃገር ተተሓሒዙ እዩ።
•• ኣባላት ስድራቤትኩም ብ VWN መግለጺታት ብዛዕባ’ቲ መስርሕ ይወሃቦም።
•• ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ IND ሓጺር ዝርርብ የካይዱ። IND ንኣባላት ስድራቤት
ኩም ውሳኔ ይህቦም። እዚ ድማ ምስ ናትኩም ዝተኣሳሰረ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም
ምዃኑ ዝገልጽ ደብዳቤ እዩ። ከምኡ ድማ IND ንኣባላት ስድራቤትኩም ናይ መንበሪ
ፍቓዶም ይህቦም። እዚ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ብዛዕባ ዝቕጽል መስርሕ ይገልጸሎም።
•• ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ሰራሕተኛ ናይ COA እውን ሓጺር ዝርርብ የካይዱ እዮም።
•• ብተወሳኺ ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ሰራሕተኛ ናይ ምምሕዳር ይዘራረቡ እዮም።
ምምሕዳር ንዝርዝር ሓበሬታታት ናይ ኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ ክብሪ መዝገብ
ይምዝግብ።
•• ኣብቲ ናይ መጨረሽታ መዓልቲ ኣባላት ስድራቤትኩም ንመዕቆቢ ቦታ ገዲፎሞ ይኸዱ።.
ናብ ገዛኹም ድማ ይኸዱ። እንተደኣ እዚ (ገና) ዘይከኣል ኮይኑ፣ COA ከም ኡ’ውን
ምምሕዳር ምዕቆቢ ቦታ የዳልውሎም።

ናይ ባዕልኻ ነብሱ ዝኸኣለ ዑቕባ ምሕታት
ኣባላት ስድራቤትኩም ኣብ ኔዘርላንድ ምስ ናትኩም ዝተኣሳሰረ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ
ኣዩ ዝወሃቦም። እዚ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኮይኑ ምስ ናትኩም ናይ መንበሪ ፍቓድ
ዝተኣሳሰረ እዩ። እንተደኣ IND ናትኩም ናይ መንበሪ ፍቓድ ሲሕብዎ ወይ ዘይኣናዊሕዎ፣
ናይ ኣባላት ስዳቤትኩም መንበሪ ፍቓድ ድማ ይስሕቦ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ናይ
ባዕሎም ነብሱ ዝኸኣለ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም የመዛዝን። IND ኣባላት ስድራቤት
ኩም ምሳኹም ዘለዎም ዝምድና እንተተቓሪጹ ድማ ናይ መንበሪ ፍቓዶም ክስሕቦ ይኽእል
ኣዩ። እዚ ዝኸውን ኣባላት ስድራቤትኩም ምሳኹም ዝምድና ዝባሃል ኣብ ዘቋርጽሉ ግዜ
ይኽወን። ወይ ድማ ኣባል ስድራቤትኩም ቆልዓ ኾይኑ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ድማ ነብሱ
ኪኢሉ ንበዩይኑ ክቕመጥ እንተኾይኑ።
ኣባላት ስድራቤትኩም ብናቶም ምኽንያት ናይ ባዕሎም ነብሱ ዝኸኣለ ዑቕባ ክሓቱ ድሌት
ኣለዎም? እምበኣር ኣብቲ ምዕቆቢ ቦታ ምስ IND ኣብ ዝገብርዎ ዝርርብ ብዛዕብኡ ክሕብሩ
ኣለዎም። ብዛዕባ’ዚ ድማ ብ ሰራሕተኛ ናይ IND መግለጺ ይወሃብ እዩ። እንተደኣ ኣባላት
ስድራቤትኩም ናይ ባዕሎም ነብሱ ዝኸኣለ ዑቕባ ሓቲቶም ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ዑቕባ መስርሕ
እዮም ዝኽተሉ። እዚ ሓፈሻዊ ናይ ዑቕባ መስርሕ ድማ ዝነውሐ ግዜ እዩ ዝወስድ።
እምበኣር IND እንተደኣ ንኣባላት ስድራቤትኩም ብመንግስቲ ኔዘርላንድ ምክልኻል ክግበረ
ሎም ኣድላይነት እንተለዎ የጽንዕ። ኣንተደኣ ምክልኻል የድልዩም እዩ ተባሂሉ ድማ ናይ
ባዕሎም ነብሱ ዝኸኣለ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ወረቐት ይወሃቦም። ኣባላት ስድራቤትኩም ነዚ
ነብሱ ዝኸኣለ ናይ ዑቕባ ሕቶ ቀስ ኢሎም ኣብ ዳሕራይ ግዜ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም።
ኣባል ስድራ-ቤትኩም ኣካል ናይ ስድራ-ቤትኩም ምስ ዝኸውን፣ ንምጥርናፍ
ስድራቤታት ተባሂሉ ናብ ኔዘርላንድ ክመጽእ ክፍቀዶ ይኽእል እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ
ምስ (ዝተመርዓዎ-) መጻምድቱ ከምኡ ድማ ምስ (ዝወለዶም) ደቁ ስድራ-ቤታዊ
ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሓደ ቖልዓ ምስ ክልቲኦም ወለዱ ስድራ-ቤታዊ
ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ኣባል ቤተ-ሰብ ሓንቲ
ስድራ-ቤት ጥራሕ እያ ክትህልዎ ትኽእል። ንኣብነት ሓደ ልዕሊ ዕድመ ዝኾነ መንእሰይ
ምስ (ዝተመርዓዎ-) መጻምድቱ ስድራ-ቤት ኮይኑ እንደገና ድማ ኣባል ስድራ-ቤት ናይ
ወለዱ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ከምዝን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኩነታት እቲ
ብመልክዕ ምጥርናፍ ስድራ-ቤታት ናብ ኔዘርላንድ ዝመጸ ሰብ እንደገና ንኻልኦት
ኣባላት ቤተ-ሰብ ክዕድም (ስፖንሰር) ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ወይ ድማ እንተደኣ
ናቱ ናይ ባዕሉ ነብሱ ዝኸኣለ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለዎ ኾይኑ ድማ ንኻልኦት ኣባላት
ቤተ-ሰብ ክዕድም (ስፖንሰር) ክኸውን ኣይኽእልን እዩ።
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ምስሓብ ሕቶ
ኣባላት ስድራቤትኩም ነዚ ሕቶ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ክስሕብዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ከምዚ
ዝኣመሰለ ኩነታት ብመንገዲ VWN ተሓባባሪኹም ን IND ትሕብሩ። እንተደኣ ኣባላት
ስድራቤትኩም ነዚ ሕቶ ስሒቦሞ እሞ ኣብ ዳሕራይ ግዜ ናይ ስድራቤት ጥርናፈ ሓቲቶም
መብዛሕቱ ግዜ ሕቶኦም ክንጸግ ይከኣል እዩ።

ምምስራሕ 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 ይጥቀ
ማሎምን ይኽዝነኦምን፣ እንተደኣ ሕጊ ዘገድድ ኮይኑ ድማ ናብ ካልኦት ትካላት የመሓላልፈ
ኦም። 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። ኣብ ታሕቲ’ ኣዚ ጽሑፍ ናይ ኢንተርነት መርበባት ትረኽቡ ኢኹም።  
   

ብዙሕ ግዜ ዝሕተቱ ሕቶታት
እንተደኣ ኣባላት ስድራቤትኩም ጠፊኦምኹም ኮይኖም ናይ
mvv-nareizigers asiel ክትሓቱ ትኽእሉ ዶ?
እወ። ምስ ኣባላት ስድራቤትኩም ርኽክብ ኣብ ተጥፋእሉ ግዜ ሕቶኹም ከተቕርቡ ትኽእሉ
ኢኹም።ምኽንያቱ ድማ ሕቶ ብምቕራብ ጥራሕ ኢኹም ነቲ ዝወሃብ ናይ ድሕረ መገሻ
ክፍለ ግዜ ከተውሕስዎ ትኽእሉ።. ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ቀይሕ መስቀል ንምርካብ ናይ
ኣባላት ስድራቤትኩም ይተሓባበረኩም እዩ። እዚ ዳህሰሳ (tracing) ይበሃል። ብዛዕባዚ 
ናይ VWN ተሓባባሪኹም ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።
ኣባላት ስድራቤትኩም ናብ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ብምኻድ ናይ
ሕሉፍ ገበን ከምዘይብሎም ዘረጋግጽ ሰነድ (antecedentenverklaring)
ክታሞም ከስፍሩ ይኽእሉ ዶ?
ኣይፋል, እዚ ኣይከኣልን ኣዩ። ነዚ antecedentenverklaring ናብ ኔዘርላንድ ከምዝለ
ኣኽ ንምግባር ጸገም ኣንተሎ፣ምስ IND ብምምይያጥ ኣቲ ዝሓሸ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር
ክትመኽሩ ትኽእሉ ኢኹም።
እንተደኣ ገና ኣብ መዕቆቢ ቦታ ናይ COA ትነብሩ ሃሊኹም ኮይንኩም፣
ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ መጹ ምስኦም ኣበይ ክትነብሩ ኢኹም?
ምምሕዳር ከምኡ ድማ COA ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ሓቢሮም ይሰርሑ እዮም። ንኣብቲ ምዕቆቢ
ቦታ ዝርከብ ናይ COA ተሓጋጋዚኹም ንዘለዉ ተኽእሎታት ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም።
እዚ ጽሑፍ ድሕሪ ምንባብኩም ሕቶታት ኣለውኹም ዶ? ንዘለኩም
ሕቶታት ናብ ናይ VWN  ተሓባባሪኹም ከተቕርብዎም ትኽእሉ ኢኹም።
ጥርዓን ኣለኩም ዶ?
ኩለን ኣብ መስርሕ ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ዝተኻፈላ ትካላት ብጥንቃቐን ብጽቡቕ ሞያዊ
ብቕዓትን እየን ዝሰርሓ።
እንተደኣ ብኣተሓሕዛ ናይ ኣባላት ስድራቤትኩም በዘን ትካላት ዘይሕጉሳት ኮይንኩም
ጥርዓን ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባዚ ናይ VWN ተሓባባሪኹም ክሕግዘኩም
ይኽእል እዩ።

እዚኣ ሕታም ናይ ሓባር ስንዳአ (ኣብታሕቲ ተጠቐሳ) ይኸውን
ማእከላይ ኣካል ናይ ጽግዕተኛታት ሞዕቖቢ/
Centraal Orgaan opvang asielzoekers | www.coa.nl

ስራሕ ጽግዕተኛታት ነዘርላንድ/
VluchtelingenWerk Nederland | www.vluchtelingenwerk.nl

ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን/
Dienst Terugkeer en Vertrek | www.dienstterugkeerenvertrek.nl

ብታእዛዝ ናይ፥

ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለት/
Immigratie- en Naturalisatiedienst | www.IND.nl

ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን (ሓለዋ) ጸጥታን, መምርሕ (ናይ) ምፍላስ ሰርዓት/
Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Migratiebeleid |
www.rijksoverheid.nl

ሽማግለ ናይ ሕጊደገፍ/
Raad voor Rechtsbijstand | www.rvr.org

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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