ንዝተወሰነ ግዜ ዘገልግል ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ፥ እዚ ንዓኻ እንታይ
ማለት እዩ?

ንዝተወሰነ ግዜ ዘገልግል ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ወሲድካ ኣለኻ። እዚ፡ ኣብ’ቲ ኣገልግሎት ኢሜግሬሽንን ዜግነትን (ኢ
ኤን ዴ) ዝሃበካ ውሳኔ ተጠቒሱ ኣሎ። ምስ ምውሃብ መንበሪ ፍቓድ ዝስዕቡ መሳላትን ግቡኣትን ኣለዉ። ኣብ’ዚ ጽሑፍ፡
ብዛዕባ እዞም መሰላትን ግቡኣትን ዝያዳ ሓበሬታ ተዳልዩ ኣሎ።
ንዝተወሰነ ግዜ ዘገልግል ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ
ዘለካ መንበሪ ፍቓድ ተጠቒምካ፦
• ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ክትነብር ከምትኽእል ተርኢ፥
• መንነትካ ተፍልጥ። ዘለካ መንበሪ ፍቓድ፡ እንተላይ ናይ መንነት ወረቐት እዩ።
ዘለካ መንበሪ ፍቓድ፡ ንዝተወሰነ ግዜ እዩ ዘገልግል። ኣብ መንበሪ ፍቓድካ ተጠቒሶም ዘለዉ ዝርዝራትካ ልክዕ ምዃኖም
ኣረጋግጽ። ዝርዝራትካ ልክዕ ኣይኮኑን ዘለዉ? ኣብ ከምኡ ኩነታት እንታይ ክትገብር ከምትኽእል ኣብ ታሕቲ ናይ’ዚ
ጽሑፍ ተጠቒሱ ኣሎ።

ኣብ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድካ ዘለዉ ዝርዝራት
ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ’ቲ መንበሪ ፍቓድ፡ እዞም ዝስዕቡ ዝርዝራት ይርከቡ:
1 ስም፦ ስም ኣቦኻን (ኣባሓጎኻን) ስምካን
2 ዝወድቀሉ ዕለት፦ እቲ መንበሪ ፍቓድ፡ ክሳብ እዚ ዕለት የገልግል
3 ዝተዋሃብካሉ ቦታን ዕለትን፦ እቲ መንበሪ ፍቓድ ዘተዋሃብካሉ ቦታን እታ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድካላ ዕለትን
4 ዓይነት ሰነድ፦ እታ “III” ትብል ቁጽሪ፡ ትርጉማ ንዝተወሰነ ግዜ ዘገልግል ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ማለት እዩ
5 ፍሉይ ኩነታት፦ ኣብ’ዚ፡ ናይ ምንባር መሰልካ ተጠቒሱ ኣሎ
ኣብ ካልኣይ ገጽ ናይ’ቲ መንበሪ ፍቓድ፡ እዞም ዝስዕቡ ዝርዝራት ይርከቡ:
6 ዝተወለድካሉ ዕለትን ቦታን፡ ዜግነት፡ ጾታ
7 ፍሉይ ኩነታት፦ ናይ ስራሕ መሰል።
መንበሪ ፍቓድካ፡ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ ከምትኽእልን ዘይትኽእልን ይጠቅስ።
8 ናይ ምንባር መሰልካ ዝጅምረሉ ዕለት፦ ካብ’ዛ ዕለት እዚኣ ጀሚርካ፡ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ምንባር መሰል ኣለካ።
9 ቁጽሪ ወጻእተኛ (ፌ ኑመር)፦ እቲ 10 ኣሃዛት ዝሓቖፈ ቁጽሪ ወጻእተኛ ናትካ፡ ኣብ ታሕቲ ናይ’ቲ መንበሪ ፍቓድ
ተጠቒሱ ኣሎ።
እዚ ቁጽሪ፡ ድሕሪ እተን “VNR” ዝብላ ፊደላት ስዒቡ ዝመጽእ እዩ። ብተወሳኺ፡ ቁጽሪ ወጻእተኛ ናትካ፡ ኣብ’ቲ ካብ
ትካል ኢ ኤን ዴ ዘምጻካ ደብዳቤታት’ውን ተጠቒሱ ኣሎ።

ሕጂ እንታይ ክትገብር ኣለካ?
• ነቲ መንበሪ ፍቓድካ ወሲድካ፡ ነቲ ናይ ስደተኛታት ታሴራኻ (ፌ ዶኡኩመንት) ኣረክብ። ሓሓሊፉ፡ እቲ ውሳኔ ምስ
ተዋህበካ፡ ሻቡ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። መንበሪ ፍቓድ ኣይተዋህበካን? ኣብ ውሽጢ ገለ ሳምንታት፡ ካብ
ትካል ኢ ኤን ዴ፡ ደብዳቤ ክመጻካ እዩ። ኣብ’ቲ ደብዳቤ፡ መዓስን ኣበየናይ ናይ ኢ ኤን ዴ ቤት ጽሕፈትን ኪደካ ነቲ
መንበሪ ፍቓድ ከተምጽኦ ከምትኽእል ተጠቒሱ ኣሎ። ነቲ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ትወስደሉ አዋን፡ ናይ ስደተኛት ፣አንነትካ
ከተረክብ ኣለካ።
• ኣብ ክብረ መዝገብ ምምሕዳር (ኸሜንተ) ተጸሓፍ። ኣብ ክብረ መዝገብ ምምሕዳር (ቤር ኤር ፔ) ናይ ምጽሓፍ ግቡእ
ኣለካ። ኣብ ክብረ መዝገብ፡ ናይ ኩሉ ኣብ ኔዘርላንድ ዝነብር ሰብ ውልቃዊ ዝርዝር ተመዝጊቡ ይርከብ። ሓሓሊፉ፡
ምምሕዳር፡ ነቲ ውሳኔ ምስ ተዋህብካ ክምዝግበካ ይኽእል እዩ። ኣብ ክብረ መዝገብ ኣይተጻሓፍካን? ምስ ምምሕዳር
ርክብ ግበር። ስምካን ዝተወለድካሉ ዕለትን ብልክዕ ተጻሒፎም ከምዘለዉ ኣረጋግጽ። ብዝተኻእለ መጠን ሰነዳት
ተማላእ፡ ንኣብነት ናይ ትውልዲ ወረቐት፡ ናይ ቃል ኪዳን ወረቐት ከምኡ’ውን መንነት ወረቐት። ምስ ተጻሓፍካ፡ ናይ
ነበርቲ ቁጽሪ (ቤ ኤስ ኤን) ክወሃበካ እዩ። እዚ፡ ንኹሉ ኣብ ክብረ መዝገብ ዝተጻሕፈ ሰብ ዝወሃብ ፍሉይ ቁጽሪ እዩ።
ምስ ትካላት መንግስቲ ኣብ ትገብሮ ርክብ፡ ቤ ኤስ ኤን የድልየካ እዩ። ብዛዕባ ክብረ መዝገብ (ቤ ኤር ፔ) ከምኡ’ውን
ናይ ነበርቲ ቁጽሪ (ቤ ኤስ ኤን) ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ www.rijksoverheid.nl ተወከስ።
ወይ ድማ፡ ናብ ቁጽሪ ስልኪ 1400 ደውል። ኣብ ክብረ መዝገብ ምምሕዳር ተመዝጊብካ ኣለኻ እሞ ገዛ ክትቅይር
ኢኻ? ገዛ ትቕይር ከምዘለኻ፡ ንምምሕዳርካ ኣፍልጥ። ምምሕዳር ድማ፡ ኣብ ክብረ መዝገብካ ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻ
ክቕይሮ እዩ።
• ንበሪ ፍቓድካ፡ ኩሉሳዕ ብሳኻ ሓዞ። መንበሪ ፍቓድካ፡ እንተላይ ናይ መንነት ወረቐትካ እዩ። ኩሉ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ
ዝነብር ዕድሚኡ 14 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾነ ሰብ፡ ናይ መንነት ወረቐት ምስኡ ክሕዝ ይግባእ። እዚ ማለት፡
ኣብ ዝተሓተትካሉ እዋን፡ ናይ መንነት ወረቐትካ ንፖሊስ ከተርኢ ኣለካ። ወይ ድማ ንኻልእ መንግስታዊ ትካል።
መንነት ከተርኢ ምስ ዘይትኽእል፡ ሞልታ ክትከፍል ክትግደድ ትኽእል ኢኻ።
• ናይ ጥዕና መድሕን እቶ። ብመሰረት ሕጊ፡ መባእታዊ ናይ ጥዕና መድሕን ክትኣቱ ግቡእ ኣለካ። በቲ ዘለካ መድሕን
ድማ፡ ወጻኢታት ናይ ሓኪም ስድራ፡ ሆስፒታልን ፋርማስን ይሽፈን። ባዕልኻ ኣየናይ ናይ መድሕን ትካል ከምዝሕሸካ
ክትመርጽ ትኽእል። ናይ ትዕና መድሕን ኣቲኻ ኣለኻ? ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ናይ ስድራ ሓኪምን ናይ ስኒ ሓኪምን
ክትምዝገብ ትኽእል። ሓኪም ስድራ፡ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት፡ ናብ ሆስፒታል ከመሓላልፈካ ይኽእል። ንዝያዳ
ሓበሬታ፡ ኣብ www.rijksoverheid.nl ተወከስ።
ወይ ድማ፡ ናብ ቁጽሪ ስልኪ 1400 ደውል።
• ኢንበርኸሪን ግበር። ብመሰረት ሕጊ፡ ኣብ ኔዘርላንድ ኢንበርኸሪን ክትገብር ግቡእ ኣለካ። እዚ ማለት፡ ቋንቋ ኔዘርላንድ
ክትመሃር ኣለካ። ብተወሳኺ፡ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ኔዘርላንድ፡ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ። ነዚ ዝምልከት፡ ካብ
ኣገልግሎት ፈጽሚ ትምህርቲ (ድዎ)፡ ደብዳቤ ክመጻካ እዩ። ኢንበርኸሪን ናይ ምስላጥ ጉዳይ ሓላፍነት ኣብ ዝባንካ
እዩ። ምግባር ኢንበርኸሪን፡ ወጻኢታት ኣለዎ። ነቲ ናይ ኢንበርኸሪን ፈተና ምስ ሓለፍካ፡ ኢንበርኸሪ ጌርካ ማለት እዩ።
ናይ ኢበርኸሪን ትምህርቲ ዘይትወስድ እንተኾንካ፡ ትካል ድዎ ሞልታ ከኽፍለካ ይኽእል። ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት
እዩ ወይ ድማ ናይ ጥሮታ ዕደመ በጺሕካ ኢኻ? ኣብ ከም’ዚ ኩነታት፡ እዚ ኢንበርኸሪን ናይ ምግባር ግቡእ፡ ንዓኻ
ኣይምልከትን እዩ። ይ ኢንበርኸሪን ትምህርቲ ምክትታል ድማ ኣየድልየካን። ንዝያዳ ሃበትኣ፡ ኣብ መርበብ ገጽ
www.inburgeren.nl ተወከስ።
ወይ ድማ፡ ምስ ክፍሊ ኢንበርኸሪን ናይ ትካል ድዎ፡ በዚ ቁጽሪ ደዊልካ ተራኸብ: 050 599 96 00
ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል?
• ናይ ባዕልኻ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድካ እንተኾንካ፡ ጥርናፈ ስድራቤት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ
ድሕሪት ገዲፍካዮም ዝመጻእካ ኣባላት ስድራኻ፡ ዝግባእ ረቛሒታት ምስ ዘማልኡ፡ ናብ ሃገረ ኔዘርላንድ ከትምጽኦም
ትኽእል ኢኻ። ሓደ ካብ’ቲ ረቛሒታት፡ እቲ መስርሕ ኣብ ሰዓቱ ክትጅምሮ ኣለካ። እዚ ማለት፡ እቲ መስርሕ፡ ካብ’ታ
ኮንግራ ዝተባሃልካላ ዕለት፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ዘሎ ግዜ ክትሓትት ይግባእ። ስድራቤትካ ኣበይ ከምዘለዉ
ዘይትፈልጥ እንተኾንካ’ውን፡ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ይምልከተካ እዩ። እቲ መስርሕ፡ በቲ ነቶም ኣባልት ስድራኻ
ክትጥርንፍ ወግዓዊ ሕቶ ምብቕራብ (ኤም ፌ ፌ) ይጅምር። እቲ ትቕርቦ ሕቶ፡ ዘይክፈሎ ናጻ እዩ። ኤም ፌ ፌ
ማለት፡ ካብ ሰለስተ ወርሒ ንላዕሊ ናይ ምንባር ፍቓድ ዝህብ ሓውሲ ቪዛ እዩ። እቲ ሕቶ፡ ኣብ ኔዘርላንድ ክትሓቶ
ትኽእል። ነዚ ንምግባር፡ ነቲ (ናይ ኮምፒተር) ‘Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig
verblijf - nareizigers asiel’ ዝብል መሕትት ተጠቐም።
ነዚ መሕትት፡ ኣብ መርበብ ገጽ op www.ind.nl ክትረኽቦ ትኽእል። ሰራሕተኛታት ማሕበር ተሓጋገዝቲ
ስደተኛታት (ፌ ቬ ኤን)፡ ኣብ ተቐርቦ ሕቶ ክተሓባበሩኻ ይኽእሉ እዮም። ኣባላት ስድራቤትካ ከማን፡ ባዕሎም ነቲ
ሕቶ ከቐብዎ ይኽእሉ እዮም። ነኢ፡ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ኤምባሲ ኔዘርላንድ ብምኻድ ክገብርዎ ይኽእሉ።
ኣስትውዕል! ኮንግራ ካብ ትበሃል ድሮ 3 ሓሊፉ ኣሎ? ኣብ ዑቕባ ምርኩስ ዝገበረ ጥራንፈ ስድራት ክትሓትት
ኣይትኽእልን ኢኻ። ንቡር ጥርናፈ ስድራት ክትሓትት ግብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዳሕረዋይ ሕቶ፡ ወጻኢታት ኣለዎ።
ብተወሳኺ፡ ካብ ኣብ ዕቕባ መስረት ዝገበረ ምሕታት ጥርናፈ ስድድራቤት ንላዕሊ ዝትረርር ረቛሒታት ኣለውዎ።
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ነቶም ዝመጹ ስድራትካ ከጥውር ዝኽእል እኹል ኣትዊ’ውን ክህልወ ኣለዎ። ነዚ ዳሕረዋይ መስርሕ ንምሕት፡ ነቲ
‘Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)’ ዝብል መሕትት
ተጠቐም። እዚ መሕትት፡ ኣብ መርበብ ገጽ www.ind.nl ክትረኽቦ ትኽእል፡።
ኣስትውዕል! ብጥርናፈ ዝመጻእካ እንተኾንካ እሞ ኣብ ኣቐም ዝመጸ ኣባል ቤተሰብካ ምርኩስ ዝገበረ ናይ ዑባ መንበሪ
ፍቓድ ዝወሰድካ እንተኾንካ፡ ንስኻ ካልእ ኣብ ዑቕባ ምርኩስ ዝገበረ ናይ ስድራቤት ጥርናፈ ክትሓትት ትኣይትኽእልን
ኢኻ። ንቡር ናይ ስድራት ጥርናፈ ግን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
• ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ኣስራሒኻ፡ ነዚ ዝኸውን ፍሉይ ናይ ስራሕ ፍቓድ ከውጻልካ ኣየድልን እዩ። ኣታዊኻ
ትወስደሉ፡ ናይ ባዕልኻ ናይ ባንካ ሕሳብ የድልየካ እዩ። ኣብ ዝኺነ ባንካ ብምኻድ፡ ሕሳብ ክትከፍት ትኽእል።
ኢንስቲቱት ፈጽሚ መድሕን ሸቃሎ (ኡ ቬ ፌ)፡ ንስራሕ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬ ክህበ ካይኽእል እዩ።
ኣብ’ዚ መርበብ ገጽ ተወከስ: www.uwv.nl/particulieren ወይ ድማ፡ በዚ ቁጽሪ ብምድዋል፡ ምስ ትካ
ልኡ ቬ ፌ ተራኸብ: 0900 9294
• መንበሪ ቤት ክትደሊ ትክእል። ማእከል ሓተትቲ ዑቕባ (ኮዋ)፡ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ ክተሓባበረካ ይኽእል እዩ።
መዓስከር ናይ ኮዋ ለቒቕካ ትወጽእ፡ መንበሪ ገዛ ምስ ረኸብካ እዩ።
• ብ ወጻኢ ሃገር ክትገይሽ ትኽእል። መንበሪ ፍቓድ ስለዝተዋህበካ፡ ናብ ወጻ ኢ ሃገር፡ ንዕረፍቲ ወይ ንስራሕ ክትገይሽ
ትኽእል ኢኻ።
ይሉን እምበር፡ ናይ መገሺ ፓስፖርት የድልየካ እዩ። እዚ፡ ዋላ ንህጻናት ይምልከት እዩ። ፓስስፖርት ዘይብልካ
እንተኾይኑ፡ ካብ ምምሕዳር፡ ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት ክትሓትት ትኽእል። ምሕታት ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት፡
ወጻኢታት ኣለዎ። ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት ንኽወሃበካ ሕቶ ምስ ኣቕረብካ፡ ክሳብ እቲ ዝሓተትካዮ ፓስፖርት
ዝወሃበካ፡ ገለ መዓልታት ክበልዕ ይኽእል። ናብ ገለ ሃገራት ንምጋሽ፡ ብዘይካ ፓስፖርት፡ ቪዛ’ውን የድልየካ እዩ።
ኣስትወዕል! ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት ተጠቒምካ፡ ናብ’ቲ ዝመጻኻሉ ሃገር ክትገይሽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዛዕባ ናይ
ስደተኛታት ፓስፖርት ዝያዳ ሓበሬታ ምስ ትደሊ፡ ምስ ምምሕዳር ናይ ከባቢኻ ተራኸብ። ንንውህ ዝበለ ግዜ ናብ
ወጻኢ ሃገር ክትገይሽ መደብ ኣለካ? እዚ ነቲ ዘለካ መንበሪ ፍቓድ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ እንታይ ምዃኑ ንትካል ኢ
ኤን ዴ ተወከስ። ትካል ኢ ኤን ዴ ድማ፡ ምኻድካ ምምላስካን ንፖሊስ ወጻእተኛትት (ኣፊም) ክትሕብር ኣድላዪ ድዩ
ኣትኮነን ክሕብረካ እዩ።
መንበሪ ፍቓድ ክሕደሰልካ ምሕታት/ንዘይተወሰነ ግዜ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ምሕታት
ኣብ’ቲ ዝተዋህበካ መንበሪ ፍቓድ፡ እቲ ዘለካ መንበሪ ፍቓድ ክሳብ መዓስ ዕለት የገልግ ተጠቒሱ ኣሎ። መንበሪ ፍቓድካ
ክሕደሰልካ ኣብ እዋኑ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ እዋኑ ማለት፡ ቅድሚ እቲ መንበሪ ፍቓድ ምሕራሩ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ፡ ንዘይተወሰነ ግዜ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ነዚ ክትገብር ትኽእል፡ እቲ
ንዝተወሰነ ግዜ ዝተዋህበካ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ክሓርር ቁሩብ ምስ ተረፎ እዩ። እቲ ዘለካ ንዝተወሰነ ግዜ ዘገልግል
ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ክሕደሰልካ ክትሓትት ትደሊ? ወይ ድማ ንዘተወሰነ ግዜ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ
ክትሓትት ድሌት ኣለካ? ነዚ ንምግባር፡ ነቲ ‘Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EUverblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’ ዝብል መሕትት ተጠቐም። ነዚ መሕትት፡
ኣብ መርበብ ገጽ www.ind.nl ትኽእል። ሕቶኻ፡ ኣብ ዘይሰዓቱ ኣይተቐርብ።
ነቲ ሕቶ ተቐርቦ፡ እቲ ዘለካ መንበሪ ፍቓድ ከይሓረረ እንከሎ እዩ። እቲ ዝበለጸ፡ 4 ሳምንታት ቅድሚ ምሕራሩ እንተኾነ
ይምረጽ። ኣብ እዋኑ መንበሪ ፍቓድካ ክሕደሰልካ ምሕታት ወይ’ውን ንዘይተወሰነ ግዜ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ክወሃብከ
ምሕታት ሓላፍነት ኣብ ዝባንካ እዩ።
ጠቒልካ ናብ ዝመጻኻሉ ሃገር ምምላስ
ጠቕሊልካ ናይ ምምላስ ሓሳብ ምስ ዝህልወካ፡ ንዝያዳ ሓገዝ፡ ምስ ትካል ፍለስት ኔዘርላንድ (ኤን ኤ ኢ) ርክብ ክትገብር
ትኽእል። ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ www.nmigratie.nl ተወከስ። ወይ ድማ ናብ ቁጽሪ ስልኪ 030 236 42
45 ደውል።
ምጥፋእ፡ ስርቂ፡ ምዕናው ወይ ድማ ዘይቅኑዕ ዝርዝር
• መንበሪ ፍቓድካ ጠፊኡ ወይ ተሰሪቑ? ፈለማ፡ ከምዝጠፋእካ ወይ ከምዝተሰርቀካ ንፖሊስ ክትሕብር ኣለካ። ነዚ
ክትሕብር ከልኻ፡ ቁጽሪ ወጻእተኛ (ፌ ኑመር) የድልየካ እዩ። ነዚ ቁጽሪ፡ ኣብ’ቲ ኢ ኤን ዴ ዝልእኸልካ ደብዳቤታት
ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ፖሊስ ድማ፡ ትኽኽል ቅዳሕ ናይ’ቲ ዘረብካዮ ክሲ ክህበካ እዩ። ብድሕሪኡ ካብ ኢ ኤን ዴ፡
መተካእታ መንበሪ ፍቓድ ክትሓትት ትኽእል። ነት ሕቲ ከተቕርብ ከለኻ፡ ቅዳሕ ናይ፡ቲ ፖሊስ ዝሃበካ ጸብጻብ
ክትሰድድ ኣለካ።
• መንበሪ ፍቓድካ ተባላሽዩ? መንበሪ ፍቓድካ ኣዝዩ ምስ ዝባላሾ፡ ከም መንነት ወረቐት ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ካብ ኢ ኤን ዴ፡ መተካእታ ክወሃበካ ክትሓትት ይግባእ። መተካእታ ኣብ ትሓተሉ እዋን፡ ቅዳሕ ናይ ቅድሚትን
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ድሕሪትን ገጽ ናይ’ቲ ዝተባላሸወ መንበሪ ፍቓድ ክትሰድድ ኣለካ። ነቲ መተካእታ ኣብ ትወስደሉ አዋን ድማ፡ ነቲ
ዝተበላሸወ መንበሪ ፍቓድ ከተረክብ ይግባእ።
• ኣብ መንበሪ ፍቓድካ ዘይቅኑዕ ዝርዝር ሰፊሩ ኣሎ? ኢ ኤን ዴ፡ እቲ ኣብ ክብረ መዝገብ ናይ ምምሕዳር (ቤ ሬ ፔ)
ሰፊሩ ዘሎ ዝርዝራትካ እዩ ዝጥቀም። ስለ’ዚ፡ ፈለማ ምስ ምምሕዳር ርክብ ግበር። ንሶም፡ ዝርዝራትካ ኣብ ክብረ
መዝገብ ብቕኑዕ ሰፊሮም ድዮም ዘለዉ ወይስ ጌጋ ኣለዎም ይቆጻጸሩ። ኣብ ክብረ መዝገብካ ዘለዉ ዝርዝራትካ ቅኑዕ
እንተዘይኮይኖም፡ ፈለማ ከም ዝዕረዩ ይግበር። ብድሕሪኡ፡ ካብ ኢ ኤን ዴ፡ መተካእታ መንበሪ ፍቓድ ክትሓትት
ትኽእል።
• ናይ መተካእታ ሰነድ ካብ ኢ ኤን ዴ ብኸመይ ኣገባብ ክትሓትት ትኽእል? ነዚ ንምግባር፡ ‘Aanvraag
vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument’ ዝብል፡ ኣብ መርበብ ገጽ
www.ind.nl ዝርከብ መሕትት ተጠቐም። መተካእታ መንበሪ ፍቓድ ምሕታት ወጻኢታት ኣለዎ። ነቲ ሓድሽ
ሰነድ ኣብ ትወስደሉ አዋን፡ እቲ ዝኽፈል መጠን ከተማልእ ይግባእ።
ዝያዳ ሕቶ ኣለካ ድዩ?
መርበ ገጽ ናይ ትካል ኢ ኤን ዴ www.ind.nl የወከስ። ወይ ድማ ናብ ሐፈሻዊ ቁጽሪ ስልኪ ናይ ትካል ኢ ኤን ዴ
ደውል። እቲ ቁጽሪ ስልኪ 088 043 04 30 እዩ። ትካል ኢ ኤንዴ፡ ካብ ሰኑ ክሳብ ኦኣርቡ ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ኣብ
ሰዓታት 09.00 ክሳብ 17.00 ክፉት እዩ። ኣብ ወጻኢ ሃገር ድማ፡ ብቑጽሪ ስልኪ +31 88 043 04 30
ክትድውል ትኽእል።

እዚ ሕትመት ብሓልዮት:
ኣገልግሎት ኢሜግሬሽንን ዜግነትን (ኢ ኤን ዴ) ተዳልዩ | www.ind.nl
ኣብ ትሕዝቶ ናይ’ዚ ሕትመት ተሞርኪስካ መሰል ምሕታት ኣይከኣልን። ፍልልይ ናይ ኣተረጓጉማ ምስ ዝህሉ፡ እቲ ብቛንቛ
ንዜርላንድኛ ዝተጻሕፈ ሕትመት ቀዳምነት ይህልዎ። ካብ’ዚ ሕትመት፡ ምንጪ ብምጥቃስ፡ ሕጥቦ ጽሑፍ ምጥቃም ፍቑድ
እዩ።
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