ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን
ሓበረታ በዛዕባ ጉዕዞ/ስርዓት ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣብ ዶብ

ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሓበረታ) ተዋሂባትኩም/ክን?
ናብ ኔዘርላንድ ብኣየርፖርት ወይ ድማ ብወደብ ኣቲኹም ኣለኹም። ሕጂ ደሊኹም ዘለኹም
ኣብዚ ዑቕባ ክትሓቱ/ታ። ዑቅባ ማለት፥ ኣብ ካልእ ሃገር ድሕነት መድላይ ይኸውን መኽኒያቱ
ኣብ ሃገሮም ዝካላኸለሎም ስለ ዘይብሎም።
እንተዳኣ ዑቕባ ሓቲትኩም/ኽን፣ ብሕጋዊ መሰረት ናይ ነዘርላንድ መንግስቲ መንበሪ ፍቓድ
ሓቲትኩም/ክን ኣልለኹም/ኽን ማለት እዩ። እዚ (መንበሪ) ፍቓድ ናይ ግድን ከድሊየኩም/ክን እዩ
ምእንታን ኣብ ነዘርላንድ ክትቅመጡ/ጣ። ድሕሪ ዑቕባ ምሕታትኩም/ክን፣ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ
ምሕታት ይጅመር ማለት፥ ምጅማር ናይ ነዘርላንድ መንግስቲ ንዝገብሮ ሕጋዊ መጽናዕቲ
ንምውሳን መንበሪ ፈቃድ ክህበኩም/ክን ወይ ክኸልኣኩም/ክን ይኽውን።
አንታይ ከምዘጋጥም ኣብ ናይ ዶብ ጉዕዞ ኣብዚ ሓበረታ ከትንብቡ/ባ ኢኹም/ኽን። ከምኡ ውን
ኣብዛ ሓበረታ እንታይ ክትገብሩ/ራ ከም ዘለኩም/ክን (ማለት ጉቡእኩም/ክን) ው እንታይ
ክትጽበዩ/ያ ከምትኸእሉ/ላ (ማለት መሰልኩም/ክን) ካብ መንግስቲ ናይ ነዘርላንድ ከተንብቡ/ባ
ኢኹም/ኽን።
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ስጉምቲ 1፥ ምምልካትን መስገባን

ስጉምቲ 2፥ ግዜ ናይ ምዕራፍን ምድላውን

ኣብ ናይ ኔዘርላንድ ናይ ዶብ ሓለዋ ኣምልኪትኩም/ክን። ሰራሕተኛታት ናይ ኑጉሳዊ
ወታደራዊ ፖሊስ መንነትኩም መን ከም ምዃኑ የረጋግጹ። ንሶም ናይ ውልቅኹም/
ኽን ሓበረታታት ከም ሽምኩም/ክን፣ ዕለት ልደትኩም/ክን፣ ዜጋኹም/ኽን ይምዝግብ።
ንሶም ድማ ክዳውንትኹም/ኽን፣ ሳንጣኹም/ኽን (ባሊጃ) ይፍትሹ፣ ብተወሳኺ
ስእሊን ናይ ኣጻብዕትኹም/ኽን ዓሸራ ይወስዱ።ብምንታይ ምኽንያት ናይ ኣጻብዕቲ
ኣሸራ ከምዝተወሰደልኩም ዘብርህ ናይ ጽሑፍ ወረቐት ተቐቢልኩም ኢኹም።
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ክታምኩም ተንብርሉ።.

ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ብቀጥታ ኣይኩነን ዝጅምር ድሕሪ ኣብ ነዘርላንድ
ምእታውኩም/ክን። ሽዱሽተ መዓልታት ክዋህበኩም/ክን እዩ ካብ ድኻም መገሻ ከተዕር
ፉ/ፋ ከምኡ ውን ክትዳለዎ/ዋ። እዚ እዋን ድማ ናይ ዕረፍትን መዳለውን ግዜ ተባሂሉ
ይጽዋዕ (RVT)። ተማያይጥኩም/ክን መስ ጠበቓኹም/ኽን ን IND ክትሓትዎ/ኦ ትኽእ
ሉ/ላ ኢኹም/ኽን ንዚ ግዜ ንኸተሕጽርዎ/ኦ።

ከምኡ ውን ጥያቐታት ከቅርብልኩም/ክን ይኽእሉ ብዛዕባ ኣማጽኣ መንገድኹም/ኽን፣
ወይ ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዑቕባ ሓቲትኩም/ክን እነተነርኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ
ወይ ኣብ ኢሮፓ፣ ወይ ብዛዕባ ቤተሰብኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ ወይ ኣብ ኢሮፓ
አንተለውኹም/ኽን።
ኣለኩም/ክን ድዩ ሰነድ ማንነትኩም/ክን ዘራጋግጽ፣ ከም ፓስፖርት፣ ማንነት/ታሰራ፣
ናይ ልደት ሰነድ/ምስክር፣ ወይ መንጃ-ፍቓድ? ወይ ኣለኩም/ክን ዶ ይኸውን ሰነድ
ደገፍ ዝኸውን ንኣማጽኣ ጉዕዞኹም/ኽን፣ ወይ ዛንታ (ምኽኒያት) ዑቕባ
መሕተቲኹም/ኽን፥ ንኣብነት ናይ ነፋሪት ቲከት፣ መስቀሊ ነፋሪት ካርት
(boardingpas)፣ ባጀላታት/ዲፕሎማ፣ ወይ ፍርዲ? እምባኣር እዚ ሰነዳት እዚ
ተረክብዎ/ኡ ኣብ ምምዝጋብ እዋን፣ ወይ ቅድሚ ዑቕባ ጉዕዞኹም/ኽን ምጅማሩ
ንኽስደደልኩም/ክን ትገብሩ/ራ። ሰራሕተኛ ናይ VluchtelingenWerk ኣብ ዕጹው
ዝኾነ መዓስከር ስደተኛታት ኣብዚ

VluchtelingenWerk (ስራሕ ዑቕባተኛታት ነዘርላንድ)
ናጻ ዝኾነ ንመሰላት ደቂ ሰባትን ጠቅሞመን ዝሕሉ ውድብ እዩ።
VluchtelingenWerk ድማ ዘድሊ ሓበረታን መግለጺን ይህበኩም/ክን በዛዕባ
ናይ ዑቕባ ሕቶ፣ ሓበረታን ደገፍን ኣብ ናይ ውልቀኹም/ኽን ጉዕዞ ናይ ዑቕባ
ሕቶ ይህበኩም/ክን፣ ከምኡውን ከም ሞንጎኛ ይኸውን ንዘጋጥም ጸገማት መስ
ካሎኦት ወድባት። እዚ ውድብ ኣዚ ጹኑዕ ዝኾነ ምትሕብባር የህልዎ መስ
ጠበቓኹም/ኽን። VluchtelingenWerk ድማ ኣብ ጉዳይ ጉዕዞኹም/ኽን
ዘይውስን ኣካል እዩ።

ጉዳይ ክታሓባበርኩም/ርክን ይኽእል እዩ።
ሰነዳትኩም/ክን ኣብ ሓቅነቱ ንኽምርመር ናብ ፈላጣት ናይ ኑጉሳዊ ወታደራዊ ፖሊስ
ይስደድ። ንምውሳን ዑቕባ ሑቶኹም/ኽን IND እዚ ሰነዳት ክጥቀመሉ እዩ።
ተጠንቐቑ/ቓ! ናይ ውልቅኹም/ኽን ሓበረታን ናትኩም/ክን ሰነዳትን ኣድላይነቱ ኣገዳሲ
እዩ ንምውሳን ዑቕባ ሕቶኹም። ብተኻእለ መጠን ትህብዎ/ኦ ሓበረታ ሙሉእ
ዘይጉዱል ክኸውን ይግባእ፣ ብተወሳኺ ተቃጻጸሩ/ራ እቲ ሓበረታት ሙሉእን ልክዕን
ክምተመዝገበ። ፈጺምኩም ናትኩም/ክን ሰነድ ከይ ትድርብይዎ/ዮኦ።
ናይ ነዘላንድ መንግስቲ ፈጺሙ ንመንግስቲ ሃገርኩም/ክን ኣይ ሕብርን እዩ
ንስኹም/ኽን ኣብ ነዘርላንድ ዑቕባ ከም ዝሓተትኩም።
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ምቕማጥ
ድሕሪ ምምልካትኩምን/ክንን ምምዝጋብኩምን/ክንን ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ሰዓታት
ናብ ዕጹው ዝኾነ ሞዕቖቢ ቦታ ኣካባቢ መዕለቢ ነፈርቲ Schiphol ከብጽሕኹም/ኽን
እዮም። ስጋብ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዶባዊ ዑቕባ ሕቶ ዝውዳእ ኣብዚ ቦታ ክትነብሩ/ራ
ኢኹም/ኽን። እዚ ሞዕቖቢ ቦታ ብኢደ ወረዳኹም/ኽን ክትለቅዎ/ኦ ኣይፍቀደኩምን/
ክንን እዩ። ኣብዚ ህንጻ እዚ ውን ቤትጽሕፈት ናይ IND ኣሎ።

Immigratie- en Naturalisatiedienst IND
(ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለትን)
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ (ሓለዋ) ጸጥታን ፍትሕን ይኸውን። ናይ
IND ሰራሓተኛታት ዝርርብ ይገብሩ ምሳኹም/ኽን ብዛዕባ ማንነትኩም/ክን፣
ብዛዕባ ዝርዝር ኣጋይሻኹም/ኽን፣ ከምኡ ውን በዛዕባ ምኽኒያት ኣዋጻኣኹም/ኽን
ካብ ሃገርኩም/ክን። ዛንታኹም/ኽን (ኩነታት ኣዋጻኣኹም/ኽን) ናይ
ውልቅኹም/ኽን ኩነት ንሶም የጽንዕዎ። ድሕሪኡ እዞም ሰራሕተኛታት ኣብ
ውሳነ ይኣትዎ ወይ (ንግዜኡ) ምንባር ኣብ ነዘርላንድ የፈቅዱልኩም/ክን ወይ
ድማ ይግድድኹም/ኽን ንዓደኹም/ኽን ክትምለሱ/ሳ።

ናይ ትቢ መርመራ
ሕማም ትቢ (Tuberculose) ሕማቕ ሕማም ይኸውን፣ ብብዝሒ ውን ኣብ
ዓለም-ለኻዊ ይርከብ። ምናልባት ውን ኣብ ሃገርኩም/ክን ይህሉ ይኸውን። ትቢ
ሕማም ዘለዎም ሰባት ንኻልኦት ሰባት ሕማም ከላግብሎም ይኽእሉ፣ እንተደኣ እዚ
ሕማም ኣብ ፍቱሕ (ዝቱኮስ/ዝነትጎሉ) ደረጃ በጺሑ፣ እዚ ድማ ብምስዓል ወይ
ብእንጥሾ ይኸውን።
ሰራሕተኛ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናይ ዕጹው ዝኾነ መዓስከር ስደተኛታት ሓደ
ክልተ ሕቶታት ክሓተኩም/ክን እዩ። እንተዳኣ ተጠርጢርኩም/ክን ትቢ ከም ዘለኩም/
ክን፣ ሙሉእ መርመራ ናይ ትቢ ክግበረልኩም/ክን እዩ። ንዚ ምኽኒያት እዚ ናብ
ሆስፒታል/ቤትሕክምና ከብጽሕኹም/ኽን እዮም። እንተዳኣ ትቢ ተረኺብኩም/ክን
ኣብ ነዘርላንድ ክትሕከሙ/ማ ኢኹም/ኽን። ጉዳይ ናይ ዑቕባ ጉዕዞኹም ድሕሪ ሕክም
ናኹም/ኽን ክጅምር እዩ።
መንቕሒ
ሓደ ሰራሕተኛ ናይ VluchtelingenWerk Nederland ሓበረታን መግለጺን
ክህበኩም/ክን እዩ ብዛዕባ ዑቕባ ጉዕዞኹምን/ኽንን ጥዕናዊ ምኽሪን።
ስራሕተኛታት ናይ VluchtelingenWerk ኣብ ግዜ ጉዕዞ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን
ብሓበረታን መግለጺን ክድግፍኹም/ኽን እዮም። ትረኽብዎ/ኦ ሓገዝ ካብ
VluchtelingenWerk ብጥርሑ እዩ። ሓበረታ ብዛዕባኹም/ኽን ከኣ
ተዓቓብነት ኣለዎ።
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ስጉምቲ 3፥ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ በቢ ማዓልቲ

ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ቆጸራ ኣለኮም/ክን ምስ (FMMU)
ኣላዪ ጥዕና ናይ- ቤትፍርዳዊ ሕክምናዊ ትካል ኡትረኽት። እዚ ኣላዪ ጥዕና
ኽሓተኩም/ክን ኣዩ እንተዳኣ ፍቓደኛ ኮይንኩም/ክን ክትታሓባበሩ/ራ ኣብ ናይ
ሕክምና መርመራ። ሽቶ ናይዚ መርመራ ድማ ንምርግጋጽ እንተዳኣ ጸገማት ናይ
ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ኮይኑ እሞ ኸኣ ንምርግጋጽ ክሳብ ክንደይ እዩ እዚ
ጸገማት ጽልዋ ክገብረልኩም/ክን ዝኽእል ኣብ ዝርርብኩም/ክን መስ IND።
ጥዕናዊ ምኽሪ
ኣብ እዋን እቲ መርመራ ኣላዪ ጥዕና ሕቶታት ክሓተኩም/ክን እዩ። ኣድላዪ እንድሕር
ኮይኑ እዚ ጥዕና ኣላዪ ናብ ዶክተር ከማሓላልፈኩም/ክን እዩ ንዕሙቕ ዝበለ መርመራ
ክግበረልኩም/ክን። እቲ ዶክተር ወይ እቲ ጥዕና ኣላዪ ውጽኢት ናይዚ መርመራ ናብ
IND የማሓላልፍ። እዚ ድማ ብናትኩም/ክን ፍቓድ ጥራሕ እዩ ዝማሓላለፍ። ኣብ
እዋን ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ IND እዚ ሓበረታ እዚ ብዛዕባ ጥዕና ኩነታትኩም/ክን ኣብ
ግምት የእቱ።
ኣገዳሲ እዩ ንስኹም/ኽን ሓቂ ዝኾነ ሓበረታ ክትህቡ/ባ ንጥዕና ኣላዪ ወይ ዶክተር
ብዛዕባ አእሞረእዊን ኣካላዊን ጸገማት። እንተዳኣ በሰላ/ስንብራት ኣልኩም/ክን ኮይኑ
ኣገዳሲ እዩ ንኸተመልክቱ/ታ ኣብ ናይ ጥዕና ኣላዪ። እቲ ናይ ሕክምና ጸብጻብ
ብእምነት ይታሓዝ። እዚ ናይ ሕክምና መርመራ ግደታ ኣይኮነን። ንስኹም/ኽን
ኣየድሊን እዩ ነዚ ሕክምና መርመራ ክትከፍልዎ/ኦ።
እንተዳኣ ድልየት ዘይብልኩም/ክን ኮይኑ ኣብዚ ሕክምና መርመራ፣ ከተመልክቱ/ታ
ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብ ናይ ጥዕና ኣላዪ። እዚ ማለት ከኣ IND ኣብ ጉዕዞኹም/
ኽን ናይ ዑቕባ ሕቶ ጸገማት ጥዕናኹም/ኽን ኣብ ግምት (ሒሳብ) ኣይ የእትዎን እዩ።
ሓገዝ ናይ ጠበቓ
ኣብ እዋን ናይ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ምሕታት ደገፍ ናይ ጠበቓ
ክግበረልኩም/ክን እዩ።
እዚ ጠበቓ ካኣ ናጻ ዝኾነ እዩ፣ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝሰርሕ ኣይኮነን። ንትገብርዎ
ዝርርብ ምስ IND ከዳልወኩም/ክን እዩ ጠበቓ። እዚ ንምድላው ትገብርዏ/ኦ ዝርርብ
ኣብ ትነብርሉ/ራሉ ሞዕቖቢ ቦታ ክኸውን እዩ።
ኣየድልን እዩ ንጠበቓ ነቲ ዝገብረልኩም/ክን ደገፍ ክትከፍልዎ/ኦ። ትህብዎ/ኦ ሓበረታ
ተዓቕብነት ኣለዎ።
እንተዳኣ ድልየት ዘይብልኩም/ክን ኮይኑ ኣብዚ ሕክምና መርመራ፣ ከተመልክቱ/ታ
ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብ ናይ ጥዕና ኣላዪ። እዚ ማለት ከኣ IND ኣብ ጉዕዞኹም/
ኽን ናይ ዑቕባ ሕቶ ጸገማት ጥዕናኹም/ኽን ኣብ ግምት (ሒሳብ) ኣይ የእትዎን እዩ።

ድሕሪ ግዜ ናይ ዕርፍቲን ምድላውን ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ይጅምር። እቲ ግዕዞ
ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣብቲ ትቕመጥዎ/ኦ ሞዕቖቢ ቦታ እዩ ዝጅምር። ዝርርብ መስ
ጠበቓኹም/ኽን ውን ኣብዚ ህንጻ እዩ ክካየድ። ንጠበቓኹም/ኽን ይኹን ን IND
ገዛ-ክፍሊታት ኣብቲ ትቕመጥዎ ህንጻ ኣሎዎም።
ኣብ ዝስዕብ ቀጺልኩም ከማይ ከምዝካየድ ናይ ዑቕባ ሕቶ ጉዕዞኹም/ኽን
በቢማዓልቱ ከተንብቡ/ባ ኢኹም/ኽን።
ማዓልት 1: ቀዳምይቲ ዝርርብ (ማለት ኢንተርቪዩ)
ዕላዊ/ሕጋዊ ዘኾነ ዝርርብ ትገብሩ/ራ ምስ ሰራሕተኛ ናይ IND ብዛዕባ ናትኩም/ክን፥
ማንነት፣ ዜግንነት ከምኡ ውን መንገዲ ኣማጻኣኹም/ኽን። እዛ ዝርርብ ዚኣ ቀዳመይቲ
ዝርርብ (ቀዳመይቲ ኢንተርቪዩ) ትባሃል። ኣብዛ ዝርርብ ‘ዚኣ ጥያቐ በዛዕባ ምኽኒያት
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ኣይትሕተቱን/ታን ኢኹም/ኽን። ኣብታ ድሕሪኣ ዘላ ዝርርብ ምስ
ሰራሕተኛ ናይ IND ግን አዚ ሕቶ (ምኽኒያት ናይ ዑቕባ መሕተቲኹም/ኽን) የቀርብ
(ርአዩ/ያ ኣብ ማዓልቲ 3)።
ንምንጻርን ንምርግጋጸን ሓቅነት ዘረባኹም/ኽን ኣብ ጉዳይ ማንነትኩም/ክን፣
ዜግንነትኩም/ክን ወ መንገዲ ኣማጻኣኹም/ኽን (ናብ ነዘርላንድ)፣ ኣዝዪ ኣድቂቁ ሕቶ
ክቀርበኩም/ክን ኢዩ ብወገን ሰራሕተኛ ናይ IND። ነዛ ዝርርብ ምግባር ተገዲስኩም/
ክን ተዳለዉ/ዋ ኢኹም/ኽን። ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ኢያ ዕደል ትዋሃበኩም/ክን ብንጹር
ሙሉእ ደይ ጉድል ከትገልጹ/ጻ መን ሙኻንኩም/ክን። ኩሉ ግዜ ናይ ሓቂ
ማንነትኩም/ክን ሃቡ/ባ፣ ከምኡ ውን ትጥንቀቁ/ቃ ናይ ሓሶት ሰነድ/ወረቀት (ናይ
ሞጛዓዚ) ከይ ትህቡ/ባ። ኣመልክቱ/ታ ኢኹም/ኽን እንተዳኣ ናይ ሕሶት ሽም/ሳጛ
ተጠቂምኩም/ክን ኔርኩም/ክን። ዛንታኹም/ኽን ከምኡ ውን ወረቀትኩም/ክን ኣብ
ሓቅነቱ ክምርመር እዩ። IND ዝጽድቀሉ እዋን ዛንታኹም/ኽን ዘጠራጥር ሙኻኑ
ወይ ወርቀትኩም/ክን ናይ ሕሶት ሙኻኑ፣ ንኩነታት ዑቅባ ሕቶኹም/ኽን ጎዳኢ ጽልዋ
ይፈጥረልኩም/ክን። እንተደኣ ደሊኹም/ኽን ን VluchtelingenWerk ክትሓትዎም/
ኦም ትኽእሉ/ካ ኢኹም/ኽን ኣብዛ ቀዳመይቲ ዝርርብ ከሳኒዩኹም/ኽን። ቀጺሉ
VluchtelingenWerk ክታሓባበረኹም/ክን ይኽእል እዩ ኣድላዪ ዝኾነ ሰነዳት
ካብ ወጻኢ ክመጽእ።
ኣብ ዝግበር ዝርርብ ምስ IND ቶርጛሚ ኣሎ። ሰራሕተኛ ናይ IND ድማ ቋንቋ
ነዘርላንድ ኢዩ ሕቱኡ ዝቅርበልኩም/ክን። ቶርጛሚ ድማ ብትርድእዎ/ኦ ቋንቋ
ይትርጉመልኩም/ክን። ቶርጛማይ ከኣ መልስኹም/ኽን ናብ ናይ ንዘርላንድ
ይግምጥሎ። ተርጛማይ ናጻ እዩ ኣብ ምውሳን ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ጽልዋ ኣይገብርን
እዩ። እንተዳኣ (ናይ ቋንቋ) ደይምርድዳእ ኣጋጢሙ ኣብ ሞንጎኹምን/ኽንን ቶርጛሚን
ኣመልክቱ/ታ ኢኹም/ኽን። ምእንታን IND ቅያር/ካልእ ቶርጛማይ ከምጽኣልኩም/
ክን። ምስትውዓል ኣገዳሲ ኢዩ ደይ ምርድዳእ ከይ ርከብ ብሰንኪ ትሕቶትዎ/ኦ ሕቶ
ደይ ምርዳእ።
አንተዳኣ መስ ባዓልቲቤትኩም/ክን፣ ዓርክኹም/ኽን ዑቕብ ሓቲትኩምክን፣ ነብሲ
ወከፍ ነናቱ ዝርርብ ይገበር ምስ ሰራሕተኛ ናይ IND። ቖሉዑት ካብ 15 ዓመት
ንላዕሊ እንተሊይኩም/ክን፣ እዞም ቖሉዑት ውን ነናቶም ዝርርብ ክህልዎም እዩ።
ጸብጻብ ናይ ቀዳመይቲ ዝርርብ (ብጠበቃኹም/ኽን) ክዋሃበኩም/ክን እዩ።

Raad voor Rechtsbijstand (ሽማግለ/ባይቶ ናይ ሕጊ-ደገፍ)
ይሕግዘኩም/ክን ጠበቓ ንኽግበረልኩም/ክን እንተዳኣ ዓቅሚ ዘይብልኩም/ክን
ኮይኑ ባዕልኹም/ኽን ክትከፍልዎ/ለኦ። እዚ ሽማግለ/ባይቶ ናይ ሕጊ-ደገፍ ድማ
ንዝግበረልኩም/ክን ደገፍ ናይ ጠበቓ ባዕሉ ይኸፍለልኩም/ክን። እዚ ጠበቓ
ሰራሕተኛ/ቁጹር ናይ ሽማግለ/ባይቶ ኣይኮነን። ጠበቓ ድማ ናጻ ኾይኑ ኣብ
ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ምሕታት ደገፍ ይህበኩም/ክን።
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ምኣዓልቲ 2፥ ምድላው ንካላኣይ ዝርርብ
ጠበቃኹም/ኽን ትሕዝቶ ጸብጻብ ናይ ቀዳማይ ዝርርብ ምሳኹም/ኽን ኮይኑ ይሪኦ።
ንዝርርብ መስ ጠበቃኹም/ኽን ክካይድ ሓደ ገዛ-ክፍሊ ኣብቲ ዕጹው ዝኾነ መዓስከር
ስደተኛታት ኣሎዎ። ኣብ ዘግበር ዝርርብኩም/ክን መስ ጠበቓ ቶርጛሚ ክህሉው ኢዩ
ንቲ ኣብ ሞንጎኽምን/ኽንን ጠበቓን ደዝረብ ንኽቱርግም። ምናልባት ኣብ ጸብጻብ
ጉድለት ወይ ገጋ ተጸሓፈ ነገር እንተሎ ጠበቃኹም/ኽን ብደዳበ መልከዕ ን IND
ክሕብር ኢዩ። ጠበቓኹም/ኽን ካኣ ከዳልወኩም/ክን እዩ ንካላኣይ ዝርርብ።
ምዓልቲ 3፥ ካላኣይኢ ዝርርብ (ኢንተርቪዪ)
እዛ ዝርርብ እዚኣ ካላኣይቲ ዝርርብ (ኢንተርቪዩ) ትባሃል። ኣብዛ ዝርርብ እዚኣ
መኽያት ዑቕባ መሕተቲኹም/ክን ንሰራሕተኛ ናይ IND ክትሕብሩ/ራ ኢኹም/ኽን።
ኣብዛ ዝርርብ ውን እቲ ሰራሕተኛ ናይ IND ሕቶታት ከቅርበልኩም/ክን ኢዩ።
ሞዕቖቢ/ድሕነት ከምዘድልየኩም/ክን ንኽበርህ፣ ኩሉ ነገራት ጉዳይኩም/ክን
ክትነግሩ/ራ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ተቅርብዎ/በኦ ዘጋጠመኩም/ክን ጸገማትን መኽንያት
ድሕነት ዝይምርካብኩም/ክን ኣብ ሃገርኩም/ክን ሓቅን ንጹርን ሙሉእ ዝይጉዱል
ክኸወን ኣሎዎ። ምናልባት ኣብ ሂወትኩም/ክን ዘጛነፈ ነገር እንተ ረሲዕኩም/ክን ንሰራ
ሕተኛ ናይ IND ሓብሩ/ራ ኢኹም/ኽን። ሰራሕተ ናይ IND ኡኹል ኣፍልጦ ኣሎዎ
ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ሃገርኩም/ክን። ኣዝዩ ዘገድስ እዩ ብዛዕባ ናይ ወልቅኹም/
ኽን ኩነታት ክትነግሩ/ራ፣ ማለት ንምንታይ እዩ ድሕነት/ዑቕባ ከም ዘድሊየኩም/ክን።
ብተኻኣለ መጠን ኣድላዪ ዝኾነ ሓበረታ ኣድቂቅኩም/ክን ዘለክኑም/ክን ክትነግሩ/ራ
ፈትኑ/ና። እንተዳኣ ኣካላዊ ስምበራት/በሰላ ወይ ናይ ኣእምሮ ጸገማት ኣለኩም/ክን
ኮይኑ እሞ መስ ናይ ዑቕባ ጉዕዞኹም/ኽን ዝራኸብ ኮይኑ ኣገዳሲ እዩ ንናይ IND
ሰራሕተኛ ከትሕብሩ/ራ። ምኽኒያቱ IND ኣድላዪ እንድሕር ረኺብዎ ንኽውስን ኣብ
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም፣ ንዓኹም/ኽን ኣብ ቤትፍርዳዊ ሕክምናዊ መርመራ
ከቅርቡኹም/ክን ክውስን ይኽእል እዩ። ብናትኩም/ክን ተበግሶ ውን ከምዚ ዓይነት
መርመራ ብገንዘብኩም/ክን ክትገብሩ/ራ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። ኣብዚ ዝርርብ ውን
ቶርጛማይ ክህልው እዩ። እንተደሊኹም/ኽን ንመሰነይታ VluchtelingenWerk
ክትሓትዎም/ኦም ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብዛ ካላኣይቲ ዝርርብ/ኢንተርቪዩ
መሳኹም/ኽን ክኸዱ። ጸብጻብ ናይ እዚ ካላኣይ ዝርርብ ክዋሃበኩም/ክን እዩ።
ማዓልቲ 4፥ ዝርርብ በዛዕባ ካላኣይ ዝርርብ (ካላኣይ ኢንተርቪዪ)
ጠበቓኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ምይይጥ ክገበር እዩ ብዛዕባ ጸብጻብ ናይ ካላኣይ
ዝርርብ። ኣብዛ ዝርርብ ውን ቶርጛማይ ክህሉው እዩ ነቲ ንስኹም/ኽን ተብልዎ/ኦ
ወይ ጠበቓ ድዛረቦ ክትርጉም። እንተደኣ ኣብቲ ጸብጻብ ገለ (ዘሓበርክሞ) ነገር ጎዲሉ
ወይ ገጋ ጹሑፍ ተረኺቡ፣ ጠበቓኹም/ኽን ብደብዳበ ገሩ ኣብ IND ከመልከት እዩ።
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ማዓልቲ 5፥ ምዱብ ውሳነ
IND ይግምግሞ ጉዳይኩም ክህልዎ እይ አንተደኣ ንስኹም/ኽን ኩነታት ኣምሊእኩም/
ክን ንመንበሪፍቓድ (ዑቕባ) ክዋሃበኩም/ክን። ውጺኢት ገምጋም (ናይ IND) ውሳኒ
እዩ ከመይ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ከምዝቅጽል። ኣርባዕተ ነገራት/ኩነታት
ከጋጠማ ይኽእላ፥
1. ንስኹም/ኽን ኣማሊእኩም/ክን ኣለጁም/ኽም ኩነታት ንናይ ዑቕባ መንበሪፍቃድ
ንኽትረኽቡ/ባ። ካብ IND (ብ ጠበቓ) ደብዳበ (ውሳነ) ክመጸኩም/ክን ኢዩ፣ ንሳ
ድማ ሓበረታ ዝሓዘለት ትኸውን ብዛዕባ ጉዳይኩም/ክን ጉዕዞ ናይ ዶብ
ከምተወደአ ከምኡ ውን ኣብ ነዘርላንድ ተቐባልነት ከም ዘለኩም/ክን። እቲ ዑቕባ
ሕቶኹም እሞ ብምይይጥ ምስ ጠበቓኹም/ኽን ብዝቐልጠፈ እዋን ትቐባልነት
ክረክብ እዩ። እዚ ማላት ካኣ ንስሉም/ኽን (ንግዜኡ) ኣብ ነዘርላንድ ክትነብሩ
ይፍቀደኩም//ክን እዩ። ጠበቓኹም/ኽን ክሕብረኩም/ክን እዩ ቱርጉም ናይዚ
ተቐባልነት ኣብ ሂወትኩም/ክን።
2. IND ዚያዳ ግዜ ይድሊዮ ንመጽናዕቲ/መርመራ ከካይድ፣ እሞ በዚ መኽኒያት ጉዳይ
ናይ ዑቕባ ሕዮኹም/ኽን ኣብ ወሽጢ 28 ማዓልቲ ክዉስኖ ዘይካእል ይኸውን።
IND ጉዕዙ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ክምደብ አዩ። ውሳነ ብዛዕባ
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ዳሕራይ ዘስዕብ ይኸወን። ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ
ዑቕባ ሕቶ ካልእ ጽሑፍ ሓበረታ ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኽን።
3. IND ናዓኹም/ኽን ምናልባት ኩነታት ሞውሃቢ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምደይ
ዘማላእኩም/ክን ይድምድም፣ ግና ጉዳይኩም/ክን ብመሰረት ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ
ዑቕባ ሕቶ ክረአ እዩ። እዚ ጉዕዞ ደማ መብዛሕቱኡ ግዜ ድሕሪ ሰሙን ይጅመርን
ኣብ (ፉቱሕ) ሞዕቖቢ ቦታ ክካየድ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ
ካልእ ጽሑፍ ሓበረታ ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኽን።
4. IND ናዓኹም/ኽን ከምደይ ዘማላእኩም/ክን ኩነታት ሞውሃቢ ዑቕባ መንበሪ
ፍቓድ ይድምድም። ደብዳበ (በጠበቕኹም/ኽን) ክዋሃበኩም/ክን ኢዩ፣ ትሕዝቶ
ናይ ‘ዚ ደብዳበ ካኣ ኣብ ጉዕዞ ናይ ዶብ ዑቕባ ሕቶ IND መደብ ከምዘለዎ
ናትኩም/ክን ዑቕባ ሕቶ ክነጽጉ ዝሕብር ትሕዝቶ ይኸወን። ከምኡ ውን ናይ
እዚ መንጸግቲ ምኽኒያትን መደብን ድሕሪኡ ዝስዕብ ጠንኪን ዝሕብር ደብደባ
ይኸውን። ጠበቓኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ኮይኑ ብዛዕባ እዛ ደብዳበ ዝርርብ
ክገብር እዩ።
መዓልቲ 6፥ (ተቃውሞ ዘሓዘለ) ሪኢቶ
እንተደኣ IND መደብ ኣለዎ ኾይኑ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ክነጽጎ፣ መስ
ጠበቕዝኹም/ኽን ኮይንኩም/ክን ብዛዕባ እዚ መደብ ዝርርብ ከተካይዱ/ዳ ኢኹም/
ኽን። ኣቐዲሙ ጠበቓኹም/ኽን ምሳኹም/ኽን ቆጸራ ገሩልኩም/ክን ኣሎ። ይካኣል
ኢዩ ጠበቓኹም/ኽን ን IND ብጽሑፍ ገሩ ረኢቶ ክሰደሉ። ኣብዛ (ጽሕፍቲ) ደብዳብ
ወግዓዊ ዝኾነ መልሲ ተህቡ/ባ ማለት እዩ ኣብቲ መደብ ናይ IND፣ ከምኡ ውን
ንምንታይ ከምተቃወሙ/ማ ትሕብሩ/ራ።
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ማዓልቲ 7ን 8ን፥ ወሳነ
IND ድሕሪ መንባብ ሪኢቶኹም/ኽን ተመዲቡ ዝነበረ ውሳነ የመርመሮ ኣስዒቡ ንዚ
ወሳነ የጽድቆ ወይ ይቅይሮ። ውጽኢት ናይ ‘ዚ መርመራ/ምምዛን ወሳኒ ይኸውን
ንድስዕብ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ምሕታት። መግለጺ ናይ ‘ዚ መርመራ ውጽኢት
ዘሓዘለት ደበዳበ (ብጠበቓኹም/ኽን) ክዋሃበኩም/ክን እዩ። ጠበቓኹም/ኽን
ክሕብረኩም/ክን እዩ ኣስዒቡ እንታይ (ጠንቂ) ከምዘጛንፈኩም/ክን። ኣርባዕተ ኩነታት
ከጋጥማ ይኽእላ፥
1. ድሕሪ መንባብ ሪኢቶኹም/ኽን IND ዝኾነ ኾይኑ ገምጋም የሕድር ንሱኹም/ኽን
ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምዘማላእኩም/ክን። ደብዳበ (ብጠበቓኹም/
ኽን) ናይ IND (ውሳነ) ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኸን፣ ኣብ ውሽጣ ጉዕዞ ናይ ዶብ
ጠጦው ከምዝበለ ከምኡ ውን ኣብ ነዘርላንድ ክትነብሩ/ራ ሞኻንኩም/ክን ዘሓዘለት
እያ። ብመሰረት ምምያጥ ምስ ጠበቓኹም/ኽን ብዝቐልጠፈ እዋን ዑቕባ ሕቶኹም/
ኽን ተቐባለነት ክረክብ። ንስኹም/ኽን (ንግዜኡ) ኣብ ነዘርላንድ ክትነብሩ/ራ
ይፈቐደኩም/ክን። ጠበቓኹም/ኽን ክገልጸልኩም/ክን እዩ እንታይ ውጽኢት
(ናይዚ ተቐባልነት) ከም ዝጛንፈኩም/ክን።
2. IND ዚያዳ ግዜ ይድሊዮ ንመጽናዕቲ/መርመራ ከካይድ፣ እሞ በዚ መኽኒያት
ጉዳይ ናይ ዑቕባ ሕዮኹም/ኽን ኣብ ወሽጢ 28 ማዓልቲ ክዉስኖ ዘይካእል
ይኸውን። IND ጉዕዙ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ኣብ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ክምደቦ አዩ።
እዚ ጉዕዞ ድማ ኣብ (ፉቱሕ) ዝኾነ ሞዕቖቢ ቦታ እዩ ዝካየድ። ውሳነ ብዛዕባ ናይ
ዑቕባ ሕቶኹም ዳሕራይ ዝስዕብ ይኸወን። ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ
ሕቶ ካልእ ጽሑፍ ሓበረታ ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኽን።
3. IND ናዓኹም/ኽን ምናልባት ኩነታት ሞውሃቢ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምደይ
ዘማላእኩም/ክን ይድምድም፣ ገና ጉዳይኩም/ክን ብመሰረት ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ
ዑቕባ ሕቶ ክረአ እዩ። እዚ ጉዕዞ ድማ ኣብ (ፉቱሕ) ሞዕቖቢ ቦታ ክካየድ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ካልእ ጽሑፍ ሓበረታ ክትዋሃቡ/ባ
ኢኹም/ኽን።
4. ሕጂ ውን IND ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምዘይ ኣማላእኩም/ክን
ኣራኢዩኡ ኣይቅየረን። ብመሰረት ጉዕዞ ናይ ዶብ ደብዳበ ውሳነ መንጸግቲ ሕቶ
ዑቕባኹም/ኽን ዝሓዘልት (ብጠበቓኹም/ኽን) ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኽን። ከምኡ
ውን እዛ ደብዳብ መኽንያት ናይዚ መንጸግቲ ዝሓቖፈት እያ። መሳኹም/ኽን ኮይኑ
ጠበቓኹም/ኽን ትሕዝቶ ናይዛ ደብዳበ ክሪኦ እዩ።

ማዓስ ኢዩ መንበሪፍቓድ ዝዋሃብኩም/ክን?
ኣብ ትሕቲ እንታይ ኩነታት መንበሪ ዑቕባ-ፍቓድ ከዋሃበኩም/ክን ከምዘካኣል ኣብ
ናይ ነዘርላንድ ሕጊ ናይ ውጻእተኛታት ተወሰነ ይርከብ።መንበሪፍቓድ ንኽዋሃበኩም/
ክን ሓንቲ ካብዘን ዘስዕባ ምኽኒያታት ከተማኣልኡ/ኣ ይግባእ፥
• ዘፍርሕ መኽንያት ይህልወኩም/ክን ኣብ ሃገርኩም/ክን ንኽካታተልኹም/ሉኽን
ብሰንኪ ዓልየትኩም/ክን፣ ሃይማኖትኩም/ክን ዘግንነትኩም/ክን፣ ፖለቲካዊ
እምነትኩም/ክን፣ ወይ በሰንኪ ሕብረተሰብኣዊነትኩ/ክን።
• በቑዕ ምኽንያት የህልወኩም/ክን ኣብ ሃገርኩም/ከን ካብ መቅተልቲ፣ ወይ
መግረፍቲ፣ ወይ ጭኮና ዘፍራሓኩም/ክን።
• በቑዕን ዘፍርሕን መኽኒያት የህልወኩም/ክን ዝኾነ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ለዕሌኹም/
ኽን ንኽፍጸም በሰንኪ ኩይናት/ውግእ ኣብ ሃገርኩም/ክን።
• ባዓል/ቲ ቤትኩም/ክን፣ ወይ ዓርኪ፣ ወይ ወላዲ፣ ወይ ወላዲት፣ ወይ ትሕቲ ዕድመ
ዝኾነ ውላድ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሓጺር እዋን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፈቓድ ዘተዋህበ
ይኸውን። Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ካኣ ውሳኒ ኣካል
ይኸወን ንኽፈርደኩም/ክን ምትእስሳር ዘለዎ ንመበንበሪ ፍቓድ ምሃብኩም/ክን
እንተደኣ ሓደ ካብዘን (ተጠቀሳ) ኩነታት ኣማሊእኩም/ክን ተኾይንኩም/ተኾይን
ከን።

ተጠንቀቑ! ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ በዛዕባ ጉዕዞ ናይ ዶብ ዑቕባ ሕቶ፣ ሾሞንተ
ማዓልቲ ከምዝወሰድ ይሕበር። ሓንሳብ ሓንሳብ ግን IND ኣብ ሾሞንተ ማዓልቲ
ክውስኖ ኣይ ክእልን፣ ንኣበነት መጽናዕቲ ግደታ ስለ ዝኾነ። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ
ግዜ ናይ ሾሞንተ ማዓልቲ ስጋብ 28 ማዓልቲ ክናዋሕ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ካኣ
IND ኣብገሊኡ ኩነታት ዚያዳ ግዜ ክጥቀም ይኽእል እዩ ንዑቕባ ሕቶኹም/ኽን
ክውስኖ። ኣብ ውሽጢ ጉዕዞ ናይ ዶብ ዑቕባ ምሕታት ቀዳምን ሰንበትን ባዓላት
ማዓልቲን0 ዝስራሓሉ ማዓልቲታት ይኾውን።
በተኻእሎ መጠን እዩ IND ዝፍትን እዚ ጉዕዞ ናይ ዶብ ዑቕባ ሕቶ ኣብ ዝሓጸረ እዋን
ከድምድሞ ምእንታን ኣብ ዕጹው ሞዕቖቢ ቦታ ብዘይ የድሊ ኖዊሕ ከይ ትቅመጡ/ጣ።
ኣብ ዝበርሃሎ እዋን ጉዳይ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዶብ ዑቕባ ሕቶ ክቅጽል ከም ዘይ
ይካኣል ቀልጢፉ ጉዳይኩም/ክን ናብ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ወይ ናብ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ
ምሕታት ክሳጋገር እዩ። እዚ ስለዝኾነ ንስኹም/ኽን ኣብ ፉቱሕ ሞዕቖቢ ቦታ
ክትቅመጡ ኢኹም/ኽን።
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ኣይናይ ትካላት/ውድባት ብተወሳኺ
ከጋጥመኩም/ክን እዩ?

Dienst Terugkeer en Vertrek/DT&V (ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቃልን)
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን (ሓለዋ) ጸጥታን ይኸውን። እንተዳኣ
ናይ ዕቕባ ሕቶኹም/ኽን ብ IND ተነጺጉ፣ ሰራሕተኛ ናይ DT&V ይታሕባበረኩም/
ክን ኣብ ምውዳብ ኣሳልጦ ምእንቲ ናብ ቀንዲ ዓደኹም/ኽን (ሃገርኩም/ክን)
ነምምላስ።

አንታይ ትጽቢት ኣሎ ኣባኹም/ኽን?
ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣብ ግዜ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ትህብዎ/ኦ መግለጺ ናይ ዑቕባ
ሕቶኹም/ኽን መሰረት ዘለዎ መኽኒያት ክኸወን። ከምኡ ውን ኣብ ልዕለኹም/ኽን
ዝሎ ትጽቢት ምሳኹም/ኽን ዞሎ ወይ ከመጸኩም/ክን ዝኽእል መረጋገጺ ኣቕሓ (ነቲ
ዘሃብኩሞ/ክኖኦ ቃል ደገፍ ዘኸውን ንኣብነት ደብዳበታት) ን IND ከተርክብዎ/ቦኡ።
ፍልይ ዝበለ ተገዳስነት ዘድሊዮ ድዩ (ናይ ወልቅኹም/ኽን) ኩነታትኩም/ክን?
ከተመልክቱ/ክታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ። ድሕሪኡ IND ዘደሊ
ስጉምቲታት ክትወስድ ትኽእል ንኣበነት ኣብ ዝግበር ዝርርብ (ኢንተርቪዩ) ወይ
ኣብ ሞዕቖቢ ገዛ ናይ COA። IND ድማ ዝካኣሎ ጻዕሪ የካይድ ናዓኹም/ኽን
ክታሓባበርኩም/ክን።

ዘመልከትኩሞ/ክነኦ ዑቕባ ሕቶ ንምስሓብ

Internationale Organisatie voor Migratie
(ናይ ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንተጛዓዝቲ -IOM)
ናጻ ዝኾነ ውድብ ኾይኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንተጛዓዝቲ ይታሓባበር። ይካኣሎ እዩ
IOM ክታሓባበረኩም/ክን እንተዳኣ በነብሲ ዓቕምኹም/ኽን ነዘርላንድ ገዲፍኩም/
ክን ከትወጹ/ጻ ኮይንኩም/ክን። ግብራዊ ዝኾነ ሓበረታ በዛዕባ ምምላስን ምውህሃ
ድን (ድሕሪ ምምላስ) ይህበኩም/ክን፣ ከምኡ ውን ይታሓባበረኩም/ክን ኣብ
ምስላጥ ናይ ምውጻእኩም/ክን ካብ ነዘርላንድ። ተወሳኺ ንሰራሕተኛ ናይ
VluchtelingenWerk ወይ ጠበቓኹም/ኽን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክታሓባበረኩም/
ክን ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።

De Dienst Justitiële Inrichtingen/DJI
(ኣጎልጉለት ናይ ፍትሓዊ መአረምታ ውድብባት)
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን ሓለዋ ጸጥታን ይኸወን። ኣብ እዋን
ናይ ዶብ ጉዕዞ ኣብ ዕጹው ዝኾነ መንበሪ ቦታ ክትቅመጡ/ጣ ኢኹም/ኽን። እዚ
ቦታ ድማ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ DJI ይኾውን።

ኣብ ዝኾነ እዋን ዘመልከትክሞ/ክኖኦ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ነክትስሕብዎ/በኦ
ይፍቀደኩም/ክን እዩ። ስነ ምኽሪ ግን ኣብከምዚ ዓይነት ኩነታት (ምስሓብ) ርክብ
ምግባር መስ ጠበቓ ወይ IND ኣገዳሲ ይኸውን። ውጽኢት ናይ ምስሓብ ዑቕባ ሕቶ
ድማ ብድሕሪ መስሓብ ኣብ ነዘርላንድ ቀጻሊ ክትነብሩ ኣይፍቀድን ኢዩ፣ ብሰንኪ
ካልእ መሰረት ንዓኹም/ኽን እንተ ተፈቂድኩም/ክን ካልእ ነገር እዩ። እንተዳኣ ግን
ደይ ተፈቀዱኮም/ክን ኮይኑ፣ ትርጉሙ መሰል ከምዘይ የብልኩም/ክን ኣብ ሞዕቖቢ
ገዛ ዝሕብር እዩ። ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ምስ ተሳሕበ እንደገና ከም ብሓድሽ ዑቕባ
ክትሓቱ ተኽእሎ እለኩም።

ድሕሪ እቲ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ
እንተዳኣ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ኣብ ናይ ዶብ ጉዕዞ ነጺግዎ፣ ነዚ መንጸግቲ
ክትቃወሙ/ማ ድሕሪ ምምይያጥ ምስ ጠበቓኹም/ኽን ናብ ቤትፍርዲ ናይ ነዘርላንድ
ክትከዱ/ዳ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። እዚ ማለት ድማ ንስኹም/ኽን ብዕላዊ ኣብ
ፍርዲቤት ተመልክቱ/ታ ነቲ ውሳነ ናይ IND ከምዘይ ትሳማምዕሉ/ዓሉ። ንፈራዳይ
ክትሓትዎ/ኦ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብ ሞንጎ ጎዕዞ ናይ ምቅዋም ኣብ ነዘርላንድ
ክትጽበዩ/ያ። ጠበቓኹም/ኽን ክታሓባበርክን ይኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ።
ድሕሪኡ ፈራዳይ ይምርምሮ ን IND እንተዳኣ IND ብጉቡእ ሕጊ ትጠቂሙ ብዛዕባ
ጉዳይኩም/ክን ንኽውስን። ኣብ ገሊኡ ኩነታት ፈራዳይ ይፍቅደልኩም/ክን ውሳነ ኣብ
ነዘርላንድ ኮይንኩም/ክን ክትጽበዩ/ያ።
እንተዳኣ IND ናትኩም/ክን ዑቕባ ሕቶ ነጺግዎ ናብ ካልእ ዑጹው ሞዕቖቢ ቦታ
ክወስድኩም/ክን እዮ። ኣብዚ ቦታ ክትነብሩ/ራ ኢኹም/ኽን ስጋብ እዋን ምንቃልኩም/
ክን ካብ ነዘርላንድ ዝኣክል።
ባዕልኹም/ኽን (ማለት ብነብስኹም/ኽን) ናብ ቀንዲ ሃገርኩም ንኽትምለሱ/ሳ
ናትኩም/ክን ሓላፍነት ይኸውን። DT&V (ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን)
ክታሕባበረኩም/ክን እዮ ኣብ ምወዳብ/ምስላጥ ንምምላስ ናብ ቀንዲ ዓድኹም/ኽን
(ሃገርኩም/ክን)ብዛዕብኡ ድማ ምሳኹም ይዘራረብ።
እንተዳኣ ብድልየትኩም/ክን ናብ ቅንዲ ሃገርኩም/ክን ርክብ ክትገብሩ/ራ ተኽእሉ/ላ
ኢኹም/ኽን ምስ IOM። ግብራዊ ዘኾነ ሓበረታ ብዛዕባ ምምላስ ይህበኩም/ክን፣
ከምኡ ውን ይታሓባበረኩም/ክን ኣብ ምስላጥ ናይ ምውጻእኩም/ክን። ወላ ውን
ድሕሪ ናይ ጉዕዞ ዑቕባ ሕቶ ን(ዘድሊ) ሓበረታን ደገፍን ርክብ ክትገብሩ/ራ
ትኽእሉ/ላ ኢኡኹም/ኽን ምስ VluchtelingenWerk።
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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 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።
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 ዝቐረበ ሕቶታት
ማዓስ ኮን ይኸውን ናይ ቀዳማይ ዝርርበይ መስ IND?
ድሕሪ ምምልካትኩም/ክን ብውሕድ 6 መዓልቲ ኣሎኮም/ክን ንክትዳለዉ/ዋ ኣብ
ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ኢድ መሃብ። ከጋጥም ይኽእል እዩ ቅድሚ ቀዳመይቲ ዝርርብ
ምግባርኩም/ክን ምስ IND (ካብ 6 ማዓልቲ ንላዕሊ) ክትጽበዩ/ያ ትኾኑ/ና። እብ
ሞዕቖቢ (መዓስከር) ናይ COA ደብዳበ ክመጸኩም/ክን እዩ። በዚ ደብዳበ IND
ክትዕድመኩም/ክን ኢዩ ንቀዳምይ ዝርርብ (ክትገብሩ/ራ)።
ክንደይ ክጽበይ እየ ሰጋብ ውሳነ ዝመጸኒ ካብ IND?
እቲ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ መብዛሕቶ ግዜ ሾሞንተ መዓልቲ (ብደይ ቀዳምን
ሰንበትን) ይወስድ። ሓንሳብ ሓንብሰብ IND ክውስን ኣይክእልን ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ
መዓልቲ ምኽኒያቱ ንኣብናት ኣብ (ሞንጎ ዑቕባ ሕቶ) ጉዕዞ እንተ ሓመምኩም/ክን።
ኣብዛ ሳዓት እዚኣ IND ሽዱሽተ መዓልቲ (ብደይ ቀዳምን ሰንበትን) ዚያዳ ክወስድ እዩ
ንኽውስን ኣብ ጉዳይ ጉዕዞኹም/ኽን። ናይ IND ቤትጽሕፈታት መብዛሕቱ ግዜ
ዕጹው እዩ/ይኸውን፥ ቀዳምን ሰንበትን ዕርፍቲ ስለ ዝኾነ። ከምኡ ውን IND ክውስን
ይኽእል እዩ ጉዕዞኹም/ኽን ኣብ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ ክምድቦ። ኣብዛ
ሳዓት እዚኣ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ እንተ ነዊሑ ሹዱሽተ ወርሒ ክወስድ ይኽእል ቅድሚ
IND ኣብ ግዳይኩም/ክን ዝውስን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ካልእ ጹሑፍ ሓበረታ ክበኩም/
ክን እዩ ኣስፊሑ ብዛዕባ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ዝገልጽ።

ኣነ ዛንታ ናይ ዑቕባ ሕቶይ ንጛልኣንስተይቲ/ሰበይቲ ክነገር ይመርጽ፣ ይካኣል ድዩ?
ኣብ ማዓልታዊ ናብራ ኣብ ነዘርላንድ ርክብ መስ ደቂ ተባዕቲዮ ወይ ደቂኣንስቲዮ
ክትነጽጉ/ጋ ኣይግባእን/ኣይ ይካኣልን። ኣሰቡኡትን ኣንስተን ኣብ ናይ
ነዘርላንድ-ሕብረተሰብ ብማዕረ ዓይኒ እዮም ዝረአዩ። እዚ እዩ ውን ትጽቢትና
ኣባኹም/ኣባኽን። ግን እንተደኣ ንጛልኣኒስተይቲ ሰራሕተኛ ናይ IND መኽኒያት ናይ
ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ክትነግሩ/ራ መርጽኩም/ክን፣ እሞ ኣብታ ቀዳመይቲ ዝርርብ/
ኢንተርቪዩ (መስ IND) ከተምልክቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። IND ድማ
በተኻእለ መጠን ክፍትን እዩ ኣብ ናይ ካላኣይ ዝርርብ/ኢንተርቪዩ ጛልኣኒስተይቲ
ቶርጛሚት ከቕርበልኩም/ክን። ወይስ ንወዲተባዕታይ ዛንታኹም/ኽን ተነገርኩም/ክን
ይሕሸኩም/ክን? ሕጂ ውን ኣብታ ቀዳማይቲ ትገብርዋ/ኣ ዝርርብ መስ IND
ክትሕብሩ/ራ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። IND ድማ በተኻእለ መጠን ክፍትን እዩ ኣብ
ናይ ካላኣይ ዝርርብ/ኢንተርቪኡ ወዲተባዕታይ ሰራሕተኛ ናይ INDን ቶርጛሚን
ከቕርበልኩም/ክን።
እንታይ ክገብር ኣለኒ እንተደኣ ሓሚመ?
እንተደኣ ሓሚምኩም/ክን ወይ ጠኒስክን ን ናይ ሕክምናዊ ጉዳያት ኣብ ኣየርፖርት
ከምኡ ድማ ኣብ እዋን መርመራ ምእንቲ ጥዕናዊ ምኽሪ (ራኣዩ/ራኣያ ሕታም
ሓበረታ). ብዛዕባ ሕክምናዊ ምኽሪ ብዝያዳ ከተንብቡ ኢኹም ፥ ቅድሚ ጉዕዞ ናይ
ኢድ መሃብ ምጅማርኩም/ክን)ን ናይ ጥዕና ተኻናኸንቲ ሓብርዎም/ኦም። ብዝያዳ
ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ንኽትሕብሩ/ራ እንተዳኣ ዝላገብ ሕማም ኣለኩም/ክን ኮይኑ፣
ወይ ትጥርጥሩ/ራ ኮይንኩም/ክን ተላጋባይ ሕማም ከምዘለኩም/ክን፣ ማለት ከም tbc/
ቲቢ፣ ሓኻኺን፣ ወይቦ። ኩሉ ንጥዕና ተኻናኸኒ/ት ትዛረብዎ/በኦ ብእምነት ይዑቖብ።
ጥዕና ተኻናኻኒ/ት ድማ በዘይ ፍቓድኩም/ክን ብዛዕባ ጥዕናኹም/ኽን ንኻልእ ኣይሕብ
ርን እዩ። እንተደኣ ኣብ ሞንጎ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ሕቶ ሓሚምኩም/ክን
ሓብሩ/ራ ድኣ ንሰራሕተኛታት ነይ IND፣ ወይ VluchtelingenWerk። ንሳቶም ድም
ክታሓባበርኹም/ኽን እዮም ምስ ዘድሊይኩም/ክን ጥዕናዊ ክንክን ከራኽቡኹም/ከራኽ
ቡኽን። እንተድኣ ሓሚምኩም/ክን ኣብታ ማዓልቲ ናይ ዝርርብ ቆጸራኹም/ኽን መስ
IND ወይ ጠበቓኹም/ኽን፣ ሕቶቱ/ተታ ዋርድያ ወይ ድማ ንሰራሕተኛ ናይ ስደተኛ
ታት ተሓጋገዝቲ ን ጠበቃኹም/ኽን ወይ ን IND ክነግሩልኩም/ክን።
ድሕሪ ነዛ ሓበረታ ምንባብ ይህልውኩም/ክን ዶኾውን ሕቶ?
ዘልኩም/ክን ሕቶ ንጠበቓኹም/ኽን፣ ወይ ንሰረኣሕተኛ ናይ COA፣ IND ው
VluchtelingenWerk ክትሓት/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።
ኣለኩም/ክን ድዩ ክሲ/ጥርዓን?
እዘን ኩለን ወድባት/ትካላት ኣብ ጉዕዞ ዑቕባ እትዋት ዝኾና፣ ተገዳስነት
ኣሎወን ብጥንቃቐን ወሕልነናን ይሰርሑ። እንተደኣ ግን
ብወገንኩም/ክን ሓንቲ ካብዘን ውድባት/ትካላት ብሕማቕ ኣታሕዛ (ብበደል)
ገጢሞምኹም/ኽን፣ ክስኹም/ኽን ከተቅርቡ/ባ ተኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። ጠበቓኹም/
ኽን ወይ VluchtelingenWerk ክታሓባበርኹም/ኽን ይኽእል እዩ።

እንተድኣ IND ኣብውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ክውስን ዘይክእል ኮይኑ፣ ነዚ ዝሕብር
ደብዳበ ካብ IND ክመጻኩም/ክን እዩ። ድሕሪ ሕቶ ናይ ዑቕባ ምቕራብኩም/ክን
ብሽዱሽተ ወርሒ IND ውሳነ ኣይሰደድልኩምን/ክን ው ንስኹም/ኽን ብዛዕባ እዚ
ጉዳይ ዳሃይ ኣይመጻኩምን/ክን፣ እሞ እንታይ ይገበር? እምበኣር ንስኹም/ኽን ን IND
ብደብዳበ ክትሓትዎ/ኡ ትኽእኩ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብወሽጢ ክልተ ሶምን ንኽውስን
ኣብ ጉዳይ ጉዕዞዝኹም/ኽን። ጠበቓኹም/ኽን ክተሓባበረኩም/ክን ይኽእል እዩ።
ድሕሪኡ ፈራዳይ ክውስን ይኽእል እዩ ብጠለብ/ሕቶ ጠበቓኹም/ኽን ፈራዳይ ን IND
መቕጻዕቲ ገንዘብ ክኽፍሎ ንነብሲ ወከፍ ማዓልቲ IND ዑቕባ ሕቶ ዘይ መለሶ።
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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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