ቅድሚ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ
ዑቕባ ዝጅምር

ንመንታይ አያ እዛ ሓቓፊ (ሕታም) ተዋሂባትኩም/ክን?
ኣብ ነዘርላንድ ዑቕባ ክትሓቱ/ታ ኢኹም/ኽን። ኣብ ነዘርላንድ መስ ኣተኹም/ኽን ብቐጥታ ኣይኮነን
ዝጅምር ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት። ግዜ ክዋሃበኩም/ክን እዩ ካብ ድኻም ናይ ሙጉዓዝ ከተዕርፉ/ፉ
ከምኡ ድማ ክትዳለዉ/ዋ ን ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ምሕታት። ብተወሳኺ ሓደ ክልተ ነገራት
ጉዳየት ካባኹም/ኽን ክጽበዩ እዮም። ብውሕድ ሹዱሽተ ማዓልቲ ክዋሃበኩም/ክን ኢዩ።
እንታይ ከምዘጋጥም ቅድሚ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት ኣብዛ ሕታም (ጽሕፍቲ ሓበረታ) በቢ
ስጉምቲ ከተንብቡ/ባ።
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ስጉምቲ 1፥ ምምልካትን መስገባን
ኣብ ናይ መመልከቲ ቦታ (ኢድካ መውሃቢ) ኣብ ተርኣፕል ከተመልክቱ ኣለኩም።
ሰራሕተኛታት ናይ ጉዳያት ስደትን ዜግነትን (IND) ናትኩም ውልቃዊ ሓበሬታታት
ክምዝግቡ እዮም። ናይ መምልኢ ቅጺ (ፍርም) ኣብ ወረቐት ወይ ድማ ኣብ ኮምፑተር
ክትመልኡ ኢኹም። ብድሕሪኡ ናብ ኣብ ተርኣፕል ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከብ ናይ
ወጻእተኛታት እንዳ ፖሊስ (AVIM) ክትከዱ ኢኹም።

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።

ስጉምቲ 2፥ መርመራ ትቢ (Tuberculose)
Vreemdelingenpolitie/AVIM (ናይ ወጻእተኛታት-ፖሊስ) ክፋል ናይ ነዘር
ላንድ ፖሊስ ኮይኑ ሓላፍነት ኣለዎ ን ወጻእተኛታት ኣብ ነዘርላንድ ክቃጻጸር።

ሰራሕተኛታት ናይ ወጻእተኛታት-ፖሊስ ናይ ውልቅኹም/ኽን ሓበረታታት ከም
ሽምኩምን/ክን፣ ዕለት ልደትኩምን/ክን፣ ዜጋኹምን/ኽን ይምዝግብ። ንሶም ድማ
ክዳውንትኹም/ኽን፣ ሳንጣኹም/ኽን (ባሊጃ) ይፍትሹ፣ ብተወሳኺ ስእሊን ናይ ኣጻብ
ዕትኹም/ኽን ዓሸራ ይወስዱ።. ብምንታይ ምኽንያት ናይ ኣጻብዕቲ ኣሸራ ከምዝተወሰ
ደልኩም ዘብርህ ናይ ጽሑፍ ወረቐት ተቐቢልኩም ኢኹም። ከምኡ ውን ጥያቀታት
ከቅርብልኩም/ክን ይኽእሉ ብዛዕባ ኣማጽኣ መንገድኹም/ኽን፣ ወይ ብዛዕባ ድሚሕጂ
ዑቕባ ሓቲትኩሞ/ክን እንተ ነርኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ ወይ ኣብ ኢሮፓ፣ ወይ ብዛዕባ
ቤተሰብኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ ወይ ኣብ ኢሮፓ አንተለኩም/ክን ኮይኑ።
ኣሎኩም/ክን ድዩ ሰነዳት ማንነትኩም/ክን ዘራጋግጽ፣ ከም ፓስፖርት፣ ማንነት/ታሰራ፣
ናይ ልደት፣ ወይ መንጃ-ፍቓድ? ወይ ኣለኩም/ክን ዶ ይኸውን ሰነዳት ደገፍ ዝኸውን
ን ኣማጽኣ-ጉዕዞኹም/ኽን፣ ወይ ዛንታ/ምኽኒያት ዑቕባ መሕተቲኹም/ኽን፣ ን ኣብነት
ናይ ነፋሪት ቲከት፣ ካርት መስቐሊ ነፋሪቲ (boardingpass)፣ ባጀላታት/ዲፕሎማ፣
ወይ ፍርዲ ወይ ናይ ጋዘጣ ጽሑፍ? እምባኣር እዚ ሰነዳት ዚ ተረክብዎ/ብኦ ኣብ እዋን
ናይ ምምዝጋብ፣ ወይ ቅድሚ ዑቕባ ጉዕዞኹም/ኽን ምጅማሩ ከም ዝስደደልኩም/ክን
ትገብሩ/ራ። ሰራሕተኛ ናይ VluchtelingenWerk ኣብዚ ጉዳይ ክታሓባበርኩም/ክን
ይኽእል እዩ።

VluchtelingenWerk Nederland (ስራሕ ዑቅባተኛታት ነዘርላንድ)
ናጻ ዝኾነ ንመሰላት ደቂ ሰባትን፣ ጠቅሞመን ዝሕሉ ወድብ እዩ።
VluchtelingenWerk Nederland ድማ ዘድሊ ሓበረታን መግለጺ በዛዕባ
ናይ ዑቕባ ምሕታት፣ ሓበረታን ደገፍን ኣብ ናይ ወልቂ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ
ምሕታት ይህበኩም/ክን፣ ከምኡውን ከም ሞንጎኛ ይኸወን ንዘጋጥም ጸገማት
መስ ካሎኦት ወድባት። እዚ ውድብ ድማ ኣብዚ ጹኑዕ ዝኾነ ምትሕብባር
የህልዎ መስ ጠበቓ። VluchtelingenWerk Nederland ድማ ኣብ
ጉዳይኩም ናይ ጉዕዞ ዑቅባ ምሕታት ዝይውስን ኣካል እዩ።

ሰነዳትኩም/ክን ናይ ሓቂ ሙኻኑ ብፋላጣት ይምርመር። ንምውሳን ኣብ ናይ ዑቕባ
ሕቶኹም፣ IND ነዚ ሰነዳት ክጥቀመሉ ይኽእ እዩ።

ሕማም ትቢ ሕማቕ ሕማም ይኸውን ብብዝሒ ውን ኣብ ዓለምለኻዊ ይርከብ።
ምናልባት ውን ኣብ ሃገርኩም/ክን ይህሉ ይኸውን። ትቢ ሕማም ዘለዎም ሰባት
ንኻልኦት ከላግቡሎም ይኽእሉ እዮም፣ እንተደኣ እዚ ሕማም ኣብ ፍቱሕ (ሙቱካስ)
ደረጃ በጺሑ። እዚ ድማ ብምስዓል ወይ ብእንጥሾ ይኸውን። በዚ ምኽንያት እዩ ድማ
ናስኹም/ኽን ድሕሪ ምምልካትኩም/ክን ናይ እዚ ሕማም መርመራ ዝግበረልኩም/
ክን። ትቢ ናይ ረኽሲ ሕማም እዩ መብዛሕቱ ግዜ ኻኣ ኣብ ሳምቡእ ይኾውን። እዚ
ስለ ዝኾነ እዩ እቲ መርመራ ብምስኣል/ራጂ ናይ ሳምቡእ ዝኾውን። እንተዳኣ ትቢ
ተረኺብኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ ብመድሃኒት ገሮም ይሕክሙኹም/ኽን።

ስጉምቲ 3፥ ናይ ምምልካት ዝርርብ
ኣብ’ቲ ምስ ሓበርኩም (ኢድኩም ምስ ሃብኩም) ትገብርዎ ቃለ መጠይቕ IND
ዝሓትኹም ሕቶታት መብዛሕቱኡ ግዜ ብዛዕባ መንነትኩምን ካበይ ከምዝመጻእኩምን
እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ተወሰኽቲ ሕቶታት ይቐርበልኩም እዩ። ተወሰኽቲ ሕቶታት
ዝሕተቱ ንኻብ ገለ ገለ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ጥራሕ እዩ ። ኣብ’ቲ ምስ ኢድኩም ምስ
ሃብኩም ትገብርዎ ቃለ መጠይቕ ናብ ኔዘርላንድ መሰደዲኹም ምኽንያት እንታይ
ከምዝኾነ ኣይትሕተቱን ኢኹም።

De Immigratie- en Naturalisatiedienst/IND (ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉ
ለት) ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ (ሓለዋ) ጸጥታን ፍትሕን ይኸወን።
ናይ IND ሰራሓተኛታት ዝርርብ ይገብሩ ምሳኹም/ኽን ብዛዕባ ማንነትኹም/
ክን፣ ብዛዕባ ዝርዝር ኣጋይሻኹም/ኽን ከምኡ ውን በዛዕባ ምኽኒያት ኣዋጻኣ
ኹም/ኽን ካብ ሃገርኩም/ክን። ድሕሪኡ እዞም ሰራሕተኛታት ኣብ ውሳነ ይኣትዉ
ናዓኹም/ኽን (ንግዜኡ) ምንባር ኣብ ነዘርላንድ ከፍቐደልኩም/ክን ወይ ድማ
ይግድደኩም/ክን ንዓድኹም/ኽን ክትምለሱ/ሳ።

ስጉምቲ 4፥ ሞዕቖቢ ቦታ
ካብታ ተመልክተትኩም/ክን እዋን ኣብ ናይ ወጻእተኛታት-ፖሊስ ኣትሒዝኩም/ክን
ብመንግስቲ ነዘርላንድ ሞዕቖቢ ቦታን ምግብናን ሕክምና ክንክን ይዋሃበኩም/ክን።
ጉዕዞ ናይ ምምልካትኩም/ክን ምምዝጋብን ናይ ትቢ ቑጽጽር ካብ ሓደ ክልተ ማዓልቲ
ኣይሓልፍን እዩ።
ድሕሪ ምውዳእ ምምልካትኩም/ክን ምምዝጋብኩም/ክን ዝርርብ ናይ ምምልካት፣ ናብ
ካለእ ሞዕቖቢ (መንበሪ) ናይ COA ከማሓላልፍኹም/ኽን እዮም። እቲ ሞዕቖቢ ቦታ
ናይ ዑቕብ ሕቶኹም/ኽን ዝምርመረሉ ቀረባ እዩ ን ቤትጽሕፈት ናይ IND።
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ስጉምቲ 6፥ ምኽሪ ናይ ሕክምና

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/COA (ማእከላይ ኣካል ናይ
ዖቕባተኛታት ሞዕቖቢ) ሓላፍነት ናይ COA ሙዕቓብ ናይ ዖቕባተኛታት ኣብ
ነዘርላንድ ይኸወን። መክንኻን ናይ COA ኣብ መጽለሊ ገዛ፣ መግቢ፣ ወሕስነት
ጥዕና ክንክን ይኸወን። ከምኡ ድማ መስ ዶክተር ርኽክብ መስዘደሊ ብ COA
ገርኩም/ክን ክትራኸቡ/ባ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። COA ድማ ናጻ ዘኾነ
ወድብ/ማሕበር እዩ። ኣብ ጉዳይ ናይ ዑቕባ ሑቶኹም/ኽን ዝውስን ኣካል
ኣይኮነን።

ኣብ ናይ COA ምዕቆቢ ቦታ ኣብ ትጸንሕሉ እዋን ብዛዕባ ሕክምና ዝምልከት ዝርርብ
ክትገብሩ ኣብ’ቲ ናይ ሕክምና ማእከል ትዕደሙ ኢኹም። እዚ ዝርርብ ድማ ብዛዕባ
ጥዕናኹምን ብዛዕባ ክህልዉ ዝኽእሉ ናይ ጥዕና ጸገማትን እዩ። ብኸምዚ ድማ ኣብ
ናይ COA ምዕቆቢ ቦታ ኣብ ትጸንሕሉ እዋን ኣቲ ምስ ኩነታትኩም ዝኸይድ ናይ
ሕክምና ረዴት ይግበረልኩም ማለት እዩ።

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 ሓኪምኩምን ንእትገብርዎም ቆጸራታት የካይዶም። ንሕክምና
ዝምልከቱ ሕቶታት ምስ ዝህልውኹም መዓልቲ ይኹን ለይቲ ናብ ናይ ሕክምና
መራኸቢታት ማእከል ‘de Praktijklijn’ ናብ ቁጽሪ ስልኪ 088 112 21 12
ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ ናብ’ዚ ቁጽሪ ስልኪ እዚ
ደዊልኩም ከምኡ ድማ ንሕክምና ዘይምልከቱ ሕቶታት ከተቕርቡ ትኽእሉ
ኢኹም፣ ንኣብነት ምሕላፍ ናብ ፍሉይ ክኢላ ሓኪም (ስፐሽያሊስት)።

ስጉምቲ 5፥ መንቕሒ/ሓበረታ
ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ናይ COA ካብ ድኻም ጉዕዞኹም/ኽን ከተዕርፉ/ፋ ትኽእሉ/ላ
ኢኹም/ኽን። ከምኡ ውን ክትዳለዉ/ዋ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ንዱዕዞ ናይ ዑቕባ
ምሕታት። ኣብ ገለ ገለ ኩነታት RVT ይሰሓብ ወይ ድማ ጠጠው ይብል። ሽዑ ናብ’ቲ
ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ ዑቕባ መስርሕ ትኸዱ። ኣብቲ ትነብርሉ/ራሉ ሞዕቑቢ ቦታ ሰራሕ
ተኛታት ኣሎዉ ናይ VluchtelingenWerk፣ ንሳቶም ድማ ዝርርብ ክገብሩ እዮም
ምሳኹም/ኽን ብዛዕባ ናይ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታትን ብዛዕባ ሕክምና ምኽሪን።
ኣብዛ ዝርርብ እዛ ቶርጛማይ ኣሎ ነቲ ሰራሕተኛታት ናይ VluchtelingenWerk
ዝብሎ ኩሉ ክቱርጉ መልኩም/ክን። ጹሑፍ ሓበርታ ክዋሃበኩም/ክን እዩ ንኸተንብ
ብዎ/ቦኦ ኣብ ጉዕዞ ናይ ዑቅባ ምሕታት እንታይ ከምዘጋጥም። ሰራሕተኛታት ናይ
VluchtelingenWerk ሓበረታን ደገፍን ክህብኹም/ኽን እዮም ብዛዕባ ጉዕዞ ዑቕባ
ምሕታት። እቲ ዝግበረል ኩም/ክን ሓገዝ ናይ VluchtelingenWerk ብናጻ እዩ።
ሓበረታ ብዛዕባኹም/ኽን ተዓቓብነት ኣሎዎ።
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ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ቆጸራ ኣለኩም/ክን መስ ናይ ሕክምናዊ ቤት ፍርዳዊ ትካል
ኡትረኽት (FMMU)። ኣላዪ ጥዕና ናይ FMMU ኽሓተኩም/ክን ኣዩ ፍቓደኛ
እተ ኮይንኩም/ክን ናይ ሕክምና መርመራ ክትገብሩ/ራ። ሽቶ ናይዚ መርመራ
ድማ ንምርግጋጽ ይኾውን ጸገማት ናይ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ከይህልወኩም/
ክን እሞ ንሱ ኸኣ ጽልዋ ከይ ገብረልኩም/ክን ኣብ ዝርርብኩም/ክን መስ IND።

ኣብ እዋን እቲ መርመራ ኣላዪ ጥዕና ጥያቀታት ክሓተኩም/ክን እዩ። ኣብዛ ዝርርብ
እዚኣ ቶርጛማይ ብተለፎን ክህሉ እዩ ነቲ ዝግበር ዝርርብ ኣብ ሞንጎኹምን/ኽን ኣብ
ሞንጎ ኣልዪ ጥዕናን ዝባሃል ዘረባ ኩሉ ንኽቱርግም፣ እዚ ማለት ካኣ ቶርጛማይ
ብኣካል ኣይክህልውን እዩ። ኣድላዪ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጥዕና ኣላዪ ናብ ዶክተር
ከመሓላልፈኩም/ክን እዩ ንዑምቐት ዘድሊዮ መርመራ ክግበር። እቲ ዶክተር ወይ እቲ
ጥዕና ኣላዪ ውጽኢት ናይዚ መርመራ ናብ IND የማሓላልፍ። እዚ ድማ ብናትኩም/
ክን ፍቓድ ጥራሕ እዩ ክማሓላለፍ። ኣብ እዋን ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ IND እዚ
ሓበረታ ዚ ብዛዕባ ጥዕና ኩነታትኩም/ክን ኣብ ግምት የእቱ።
ኣገዳሲ እዩ ንስኹም/ኽን ሓቂ ዝኾነ ሓበረታ ክትህብ/ቢ ን ጥዕና ኣላዪ ወይ ዶክተር
ብዛዕባ አእሞሮኣዊን ኣካላዊን ጸገማት ጸገማት እንተሊዩኩም/ክን። እንተዳኣ በሰላ/
ስንብራት ኣልኩም/ክን ኮይኑ ኣገዳሲ እዩ ንኸተመልክቱ/ታ ኣብ ጥዕና ኣላዪ። እቲ ናይ
ሕክምና ጸብጻብ ብእምነት ይታሓዝ። እዚ ናይ ሕክምና መርመራ ግደታ ኣይኮነን።
እንተዳኣ ድልየት ዘይብልኩም/ክን ኮይኑ ነዚ ሕክምና መርመራ ክትገብሩ/ራ፣
ከተመልክቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብ ናይ ጥዕና ኣላዪ። እዚ ማለት ከኣ IND
ኣብ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ሕቶ ጸገማት ጥዕና እንተሊይኩም/ክን ኣብ ግምት
(ሒሳብ) ኣይ ከእትዎን እዩ።

ስጉምቲ 7፥ ሓገዝ ናይ ጥበቓ
ኣብ እዋን ናይ ጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ ምሕታት ደገፍ ናይ ጠበቓ ክግበረልኩም/ክን
እዩ። እዚ ጠበቓ ካኣ ናጻ ዝኾነ እዩ፣ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ቶቖጺሩ ዝሰርሕ ኣይኮነን።
ብሽማግለ/ባይቶ ናይ ሕጊ ደገፍ ዕድመ ክመጸኩም/ክን እዩ ንዝርርብ ክትገብር/ሪ ምስ
ጠበቓኻ/ኺ። ደብዳበ መጺኡኩም/ክን ከይኮውን ማዓልታዊ ጹቡቕ ገርካ/ኪ ርአይ/ዪ!
እታ ቀዳማይቲ ቆጸረራኹም/ኽን መስ ጠበቓኹም/ኽን ኣከዳሲት እያ ንጉዕዞኹም/ኽን
ናይ ዑቕባ ሕቶ፣ እዚ ስለ ዝኾነ እዛ ቁጸራ ከተምልጠኩም ኣይ ግባእን እዩ። ኣብዛ
ዝርርብ ዚኣ ጠበቓ ከዳልወኩም/ክን እዩ ን ዳሕራይ ትገብሮዎ/ርኦ ዝርርብ ምስ IND።

Raad voor Rechtsbijstand (ሽማግለ/ባይቶ ናይ ሕጊ ደገፍ) ይሕግዘካ/ኪ
ጠበቓ ንኽግበረልኩም/ክን እንተዳኣ ደይካኣለኩም/ክን ኮይኑ ባዕልኹም/ኽን
ንኽትከፍልዎ/ኦ። 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።

3

እዛ ዝርርብ ምስ ጠበቓኹም/ኽን መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ጠበቓ እዩ
ዝካየድ። መከይ ከምትጛዓዙ/ዛ ሓበረታ ክትዋሃቡ ኢኹም/ኽን ብተወሳኺ ብጥርሑ
ቲከት ናይ ሞጛዓዚያ (ባቡር ምስ/ወይ ኣውቶቡስ) ክዋሃበካ/ኪ እዩ። ኣብዛ ዝርርብ
ድማ ቶርጛማይ ክህሉ እዩ ናምርድዳእ ኣብ ሞንጎኹምን/ኽንን ጠበቓን ምርድዳእ
ክርከብ።ኣየድልን እዩ ን ጠበቓ ነቲ ዝገብረልኩም/ክን ደገፍ ክትከፍልዎ/ኦ። ትህብዎ/ኦ
ሓበረታ ተዓቕብነት ኣለዎ።

ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ
ድሕሪ ምምልካትኩም/ክን ኣብ ናይ ወጻእተኛታት-ፖሊስ በውሕድ ሰለስተ ሶሙን ክወስድ
እዩ ቅድሚ ቀዳማይቲ ዝርርብ ትገብሩ/ራ ምስ IND። IND ዕድመ ደብዳበ ነዛ ቀዳማይቲ
ዝርርብ ትኸውን ከሰደልኩም/ክን እዩ ናብቲ ትነብርሉ/ላ ቦታ። ኣብ ውሽጢ ቁሩብ
መዓልቲ ተወሳኺ ሓበርታ ክትረኽቡ/ባ ኢኹም/ኽን ካብ VluchtelinegnWerk (ረአ/አዪ
ሱጉምቲ 5)።

ዘመልከትካዮ/ኪዮ ዑቕባ ሕቶ ንምስሓብ
ኣብ ዝኾነ አዋን ዘመልከትክሞ/ነኦ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ንክትስሕብዎ/በኦ ይፍቀደ
ኩም/ክን እዩ። ስነ ምኽሪ ግን ኣብከምዚ ዓይነት ኩነታት (ምስሓብ) ርክብ ግበሩ/ራ
መስ ጠበቓኹም/ኽን ወይ IND። ውጽኢት ናይ ምስሓብ ዑቕባ ሕቶ ድማ ብድሕሪ
መስሓብ ኣብ ነዘርላንድ ቀጻሊ ክትነብሩ/ራ ኣይፍቀድን ኢዩ፣ ከምኡ ውን መሰል
ከምዘይ የብልኩምን/ክንን ሞዕቖቢ ገዛ ክዋሃበኩም/ክን። እንተደኣ ሕቶኹም
ስሒብክሞ ድማ ናይ መገሻ ማዕቀብ ይግበረልኩም። እዚ ማዕቀብ እዚ ድማ ናብ
ዝበዝሓ ካልኦት ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ ሃገራት ንኸይትኣትዉ እውን ዝምልከት እዩ።
ብምኽንያት እዚ ማዕቀብ ድማ ናብዘን ሃገራት እዚኣተን ክትኣትዉን ኣብዘን ሃገራት
ክትነብሩን ኣይፍቀደልኩምን እዩ። ብድሕሪ ሕቶኹም ምስሓብኩም ከም ብሓድሽ
ዑቕባ ክትሓቱ እውን ትኽእሉ ኢኹም፣ ወላ እውን ናይ መገሻ ማዕቀብ ዝተገበረል
ኩም ኩኑ።

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 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።
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።

ሕቶ?
ድሕሪ ነዛ ሓበረታ ምንባብ ይህልውኩም/ክን ዶ ይኾውን ሕቶ?
ዘልኩም/ክን ሕቶ ን ጠበቓኻ/ኺ ወይ ንሰረኣሕተና ና COA ወይ
VluchtelingenWerk ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽ።
ኣለካኩም/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።

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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