ዝተናወሐ ጉዕዞ ናይ
ዑቕባ ምሕታት

ንመንታይ እዛ ሓቓፊ (ሕታም) ተዋሂኩም/ክን?
ንስኹም/ኽን ዑቕባ ሓቲትኩም/ክን ኣብ ነዘርላንድ። Immigratie- en Naturalisatiedienst/
IND (ምፍላስን ዜጋን ኣጎልጉለትን) ክማራመር እዩ እንተዳኣ ንሱኹም/ኽን ኩነታት ኣማሊእኩም/
ክን ኮይንኩም/ክን ንናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንኽዋሃበኩም/ክን። እቲ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ
ምሕታት ሾሞንተ ማዓልቲ እዩ ዝወስድ። ኣብናትኩም/ክን ግን IND ተወሳኺ ግዜ ከድሊዮ እዩ
ምእንታን መጽናዕቲ ክገብር። ስለዚ IND ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ኣብ ዝተናወሐ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ
ምሕታት ኣእቲዩ መጽናዕቱ ክወስድ እዩ። አንታይ ከምዘጋጥም ኣብዚ እዋን ዝተናወሐ ጉዕዞ ናይ
ዑቕባ ምሕታት ኣብዛ ሓበረታ ከትንብቡ/ባ ኢኹም/ኽን።
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እዚ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ሕቶ
ምስ IND ዝርርብ ገርኩም/ክን ብዛዕባ ማንነትኩም/ክን ው ብዛዕባ ኣጋባብ
ኣማጻኣኹም/ኽን። ምናልባት እውን ካላኣይቲ ዝርርብ ኣካይድኩም/ክን ትኾኑ/ና ምስ
IND ብዛዕባ ምኽኒያት መውጺኢኹም/ኽን ካብ ሃገርኩም/ክን። እንተዳኣ IND ቀጻሊ
ሕቶታት ዘይ ብሉ ኮይኑ ኣብ እዋን ናይ ነዊሕ ጉዕዞ (ዑቕባ ምሕታት) ምምጻእኩም/
ክን ናብ ቤትጽሕፈት ናይ IND ኣየድልን እዩ። እንተ ዳኣ መስ IND ካላኣይ ዝርርብ
ዘይገበርኩም/ክን ዘይ ገበርክን ኮይንክን፣ ወይ እንተዳኣ IND ተወሳኺ ሕቶታት
ክሓተኩም/ክን ደልዩ፣ ሰራሕተኛታት ናይ IND ርክብ ክገብሩ እዩም ምሳኹም/ኽን
ምእንታን ተወሳኺ። ኣብዚ ናይ ዝተናወሐ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት እውን ብጥርሑ
ደገፍ ናይ ጠበቓ ክግበረልኩም/ክን እዩ። ውጽኢት ውሳነ ናይ IND ኣብ ነዘርላንድ
ክትጽበይው/ኦ ይፍቀደኩም/ክን እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ COA ሞዕቖቢ ቦታ
ክትቅመጡ/ጣ ኢኹም/ኽን። ዝተናወሓ ናይ ዑቕባ መስርሕ ድዩ ክግበረልኩም?
እምበኣር ምናልባት ናብ ካልእ መዕቆቢ ቦታ ክትግዕዙ ትኽእሉ ኢኹም።
ምዱብ ውሳነ
ኣብ ውሽጢ ሹዱሽተ ወርሒ ደብዳበ ካብ IND ክመጸኩም/ክን እዩ መልሲ/ውጺኢት
ናይ ዝተገብረ ምርምር ዘሓዘለት። ክልተ ኩነት ገጋጥማ ይኽእላ፥
1. ንስኹም/ኽን ኣማሊእኩም/ክን ኣለኹም/ኽም ኩነታት ንናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቃድ
ንኽትረኽቡ/ባ። ካብ IND (ብ ጠበቓ) ደብዳበ (ውሳነ) ክመጸኩም/ክን ኢዩ፣ ንሳ
ድማ ሓበረታ ዝሓዘለት ትኸውን ብዛዕባ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ተቐባልነት ከም
ዝረኸበ። እዚ ካኣ ንስኹም/ኽን (ንግዜኡ) ኣብ ነዘርላንድ ክትነብሩ/ራ
ይፍቀደኩም//ክን ማላት እዩ። ጠበቓኹም/ኽን ክሕብረኩም/ክን እዩ ቱርጉም
ናይዚ ተቐባልነት ኣብ ሂወትኩም/ክን።
2. IND ናዓኹም/ኽን ከም ዘይኣማላእኩም/ክን ኩነታት ሞውሃቢ ዑቕባ መንበሪ
ፍቓድ ይድምድም። ኣብ ደብዳበ ናይ IND ተገሊጹ ኣሎ IND መደብ ከምዘለዎ
ናትኩም/ክን ዑቕባ ሕቶ ክነጽግ። እዚ ደብዳቤ’ዚ መደብ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ከምኡ
ውን ምኽኒያት (ናይ እዚ) መደብን ንዘስዕብ ጠንኪ መንጸግቲን ዝሕብር ደብደባ
ይኸውን። ጠበቓኹም/ኽን መሳኹም/ኽን ኮይኑ ብዛዕባ እዛ ደብዳበ ዝርርብ
ክገብር እዩ።

ውሳነ
IND የመዛዝን ብድሕሪ መንባብ ርእይቶ ተመዲቡ ዝነበረ ውሳነ ይምርምር (ዳግማይ
ሪኢቶ ይገበር) ኣስዒቡ ንዚ ውሳነ የጽድቆ ወይ ይቅይሮ። ወጽኢት ናይዚ ውሳኒ ጸላዊ
ይኸውን ንደስዕብ ጉዕዞኹም/ኽን ኣብ ጉዕዞ ዑቕባ ምሕታት። IND ብደብዳበ ገሩ
ውጽኢት ናይዚ ውሳነ ንጠበቕኹም/ኽን ክሕብር እዩ። ጠበቓኹም/ኽን ክሕብረኩም/
ክን እዩ ኣስዒቡ እንታይ (ጠንቂ) ከምዘጛነፈኩም/ክን። ክልተ ኩነታት ከጋጥማ
ይኽእላ፥
1. ድሕሪ ምንባብ ሪኢቶኹም/ኽን IND ዝኾነ ኾይኑ ገምጋም የሕድር ንሱኹም/ኽን
ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምዘማላእኩም/ክን። ደብዳበ (ብጠበቓኹም/
ኽን) ናይ IND (ወሳነ) ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኸን፣ እዛ ደብዳበ ድማ ናትኩም/ክን
ናይ ዑቕባ ሕቶ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ትሕብር ደብዳበ ትኸውን። ንስኹም/ኽን
(ንግዜኡ) ኣብ ነዘርላንድ ክትነብሩ/ራ ይፈቐደኩም/ክን። ጠበቓኹም/ኽን
ክገልጸልኩም/ክን እዩ እዚ ተቐባልነት ናዕእኹም/ኽን እንታይ ሙኻኑ ትርጉሙ።
2. ሕጂ ውን IND ንሱኹም/ኽን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኩነታት ከምዘይ ኣማላእ
ኩም/ክን ሪኢትኡ ኣይቅየረን። ውሳነ መንጸግቲ ሕቶ ዑቕባኹም/ኽን ዝሓዘልት
ደብዳበ (ብጠበቓኹም/ኽን) ክትዋሃቡ/ባ ኢኹም/ኽን። ኣብዚ ደብዳቤ እዚ
ንሳዕቤን ናይ ምንጻግ ዝምልከቱ ጉዳያት፣ ኣንጻር ናይ ምንጻግ እንታይ ክትገብሩ
ከምትኽእሉን ብዛዕባ ናይ ምምላስ ዘለዉ ተኽእሎታትን ዝምልከቱ ፍሉያት ሓበሬ
ታታት ይወሃበኩም እዩ። ከምኡ ውን ናይ ውሳኔ ጽሑፍ መኽንያት ናይዚ
መንጸግቲ ዝሓቖፈት እያ። መሳኹም/ኽን ኮይኑ ጠበቓኹም/ኽን ትሕዝቶ ናይ
ውሳኔ ጽሑፍ ክሪኦ እዩ።

(ተቃወምነት ዘሓዘለ) ሪኢቶ
እንተደኣ IND መደብ ኣለዎ ኾይኑ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ክነጽጎ፣ መስ ጠበቕዝ
ኹም/ኽን ኮይንኩም/ክን ብዛዕባ እዚ መደብ ዝርርብ ከተካይዱ/ዳ ኢኹም/ኽን።
ጠበቓኹም/ኽን ን IND ብጹሑፍ መልሲ (ተቃውሞ) ረኢቶ ክሰደሉ እዩ። እዚ
ርእይቶ እዩ። ኣብዛ ደብዳበ እዚኣ ወግዓዊ ዝኾነ መልሲ ኣብ መደብ ናይ IND
ተህቡ/ባ ማለት እዩ ፣ ከምኡ ውን ንምንታይ ከምተቃወሙ/ማ ትሕብሩ/ራ።
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ድሕሪ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምሕታት
እንተዳኣ IND ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ተቀቢልዎ፣ ይፍቀደኩም/ክን እዩ (ንግዜኡ) ኣብ
ነዘርላንድ ክትቕመጡ/ጣ። መንበሪ ፍቓድ ክዋሃበኩም/ክን እዩ፣ ስራሕ ይፍቀደኩም/
ክን፣ እንተደሊኹም/ኽን ቤተሰብኩም/ክን ከተምጽኡ/ኣ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።
ከምኡ ውን COA ክሽምግለልኩም/ክን እዩ ገዛ ንኽትረኽቡ/ባ። ኣብ ፉሉይ ዝርርብ
ምስ COA ኣድላዪ ዝኾነ ሓበረታታት ንገዛኹም/ኽን ዘሪኢ ይእከብ። በዚ መሰረት
ድማ ምስ ሓደ ምምሕዳ ክዛምድኹም/ኽን እዮም። ድሕሪኡ ድማ እዚ ምምሕዳር
ንዓኹም/ኽን ዝኸውን ገዛ ይደልየልኩም/ክን። ገዛ እንተደኣ ተተረኺብልኩም/ክን
ሓንሳብ እያ እታ ዘላ ዕድል ነዚ ገዛ ክትቅበልዎ/ኦ። ስጋብ ናትኩም ገዛ ዝዋሃበኩም፣
ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ናይ COA ክትነብሩ/ራ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። IND
ክሕብረኩም/ክን እዩ ብዛዕባ መሰልኩም/ክን፣ ሓደ ካብዚ መስልኩም ቤተሰብኩም/ክን
ምምጻእ ይኾውን፣ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ጉቡእኩም/ክን ድሕሪ ተቀባልነት ናይ ዑቕባ
ሕቶኹም/ኽን ክትሕበሩ/ራ ኢኹም/ኽን። ሰራሕተኛታት ናይ VluchtelingenWerk
ክታሓባበርኹም/ኽን ይኽእሉ እዮም ኣብ ጉዳያት ምውህሃድኩም/ክን ኣብ ናይ
ነዘርላንድ ሕብረተሰብን ኣብ ጉዕዞ ናይ ምጥርናፍ ቤተሰብን። ንሶም ካኣ
ክታሓባበርኹም/ኽን እዮም ርኽክብ ምግባር ምስ ተፋላለያ ውድባት/ትካላት
ንኣብነት ምርካብ ናይ ገዛ ወይ ትምህርቲ ወይ ስራሕ።
እንተዳኣ IND ናትኩም/ክን ናይ ዑቕባ ሕቶ ነጺግዎ፣ ነዚ መንጸግቲ ክትቃወሙ/ማ
ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን፣ ድሕሪ ምምይያጥ ምስ ጠበቓኹም/ኽን ናብ ቤትፍርዲ ናይ
ነዘርላንድ ምቅራብ ይካኣል እዩ። እዚ ማለት ድማ ንስኹም/ኽን ብዕላዊ ኣብ
ፍርዲቤት ተመልክቱ/ታ ነቲ ውሳነ ናይ IND ከምዘይ ትሳማምዕሉ/ዓሉ። ድሕሪኡ
ፈራዳይ ይማራመር እንተዳኣ IND ብሕጋዊ ኣጋባ ጉዳይኩም/ክን መዚንዎ/ወሲንዎ።
ኣብ ገሊኡ ኩነታት ፈራዳይ ይፍቅደልኩም/ክን ውሳነ ኣብ ነዘርላንድ ኮይንኩም/ክን
ክትጽበዩ/ያ። ተዘየሎ ንፈራዳይ ክትሓትዎ/ኦ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ኣብ ሞንጎ ጎዕዞ
ናይ ምቅዋም/ይግባ ኣብ ነዘርላንድ ክትጽበዩ/ያ። ጠበቓኹም/ኽን ክታሓባበርኩን/ክን
ይኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ።

IOM•OIM

INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR MIGRATION

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

Internationale Organisatie voor Migratie/IOM
(ናይ ዓለም ለኻዊ ውድብ ንተጛዓዝቲ) እንተዳኣ ብድልየትኩም/ክን ክትምለሱ/ሳ
ደሊኹም/ኽን ናብቲ ቀንዲ ሃገርኩም/ክን፣ ርክብ ክትገብሩ/ራ ትኽእሉ/ላ
ኢኹም/ኽን ምስ IOM።
ግብራዊ ዘኾነ ሓበረታ በዛዕባ ምምላስ ይህበኩም/ክን፣ ከምኡ
ውን ይታሓባበረኩም/ክን ኣብ ምስላጥ ናይ ምውጻእኩም/ክን ካብ ነዘርላንድ።
መብዛሕቶ ግዜ IOM ኣብ ሞዕቖቢ ቦታ ናይ ዑቕባተኛታት ፉሉይ ናይ ዝርርብ/
ምራኻቢ ሳዓታት ኣሎዎም።

Dienst Terugkeer en Vertrek/DT&V (ኣጎልጉለት ምምላሰን ምንቓልን)
ክፋል ናይ ነዘርላንድ ሚኒስተሪ ናይ ፍትሕን ሓለዋ ጸጥታን ይኸወን። እንተዳኣ
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ብ IND ተነጺጉ፣ ሰራሕተኛ ናይ DT&V
ይታሕባበረኩም/ክን ኣብ ምወዳብ ኣሳልጦ ምእንቲ ናብ ቀንዲ ዓደኹም/ኽን
(ሃገርኩም/ክን) ነምምላስ።
ድሕሪ ናይ ምውዳእ ናይ ጉዕዞ ናይ ዑቕባ ምውዳእ ውን ን ሓበርታን ደገፍን
ክትከዱ/ዳ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ናብ VluchtelingenWerk።

እንተዳኣ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኹም/ኽን ነጺግዎ መብዛሕቱ ግዜ ናብ ካልእ ሞዕቆቢ
ትነብርሉ/ራሉ ቦታ ከማሓላልፈኩም/ክን እዩ። ኣብዚ ቦታ ምድላው ከተካይዱ/ዳ
ኢኹም/ኽን ምእንታን ናብ ቀንዲ ዓድኹም/ኽን ንኽትምለሱ/ሳ። ኣብቲ ውሳነ ናይ
IND ተጠቒሱ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ክንደይ እዋን ነዘርላንድ ክትለቁ/ቃ ከምዘለኩም/ክን።
እዚ መብዛሕትኡ ግዜ 28 መዓልታት እዩ። እዚ እዋን/ግዜ እንድሕር ሓሊፉ መሰል
ናይ ሞዕቖቢ ቦታ የብልኩምን/ክንን። ኣብ ናይ ጽግዕተኛታት ሞዕቖቢ ቦታ ክትነብሩ/ራ
ኣይፍቀደኩምን/ክንን እዩ።
ባዕልኹም/ኽን (ማለት ብነብስኹም/ኽን) ናብ ቀንዲ ሃገርኩም ንኽትምለሱ/ሳ
ናትኩም/ክን ሓላፍነት ይኽውን። እንተዳኣ ኣብ ውሽጢ ተዋሃበኩም/ክን ግዜ
ባዕልኹም/ኽን ዘይ ለቂቅኩም/ክን፣ ክትግደዱ/ዳ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን ብሓይሊ
ናብ ቀንዲ ሃገርኩም/ክን ክትስጎጉ/ጋ።
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ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታታት

ብዙሕ ዝቐረበ ሕቶታት

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።

እንታይ የጋጥም እንተዳኣ ኣብ (ቆጾራኹም/ኽን ምስ) IND ትገብርዎ ዝርርብ ዘይ
ተረኺብኩም/ክን?
ከጋጥም ይኽእል እዩ ንሱኹም/ኽን ክትከዱ/ዳ ኣይትኽእላን ናብ ቆጾራኹም/ኽን ምስ
IND። ነዚ ድማ ኣድላዪ ምኽኒያት ክህልወኩም/ክን ይግባእ ብጠበቓኹም/ኽን
ገርኩም/ክን ን IND ክትሕብሩ/ራ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። እንተዳኣ IND
መኽኒያትኩም/ክን ቡቑዕ ረኺብዎ ከምባሓድሽ ካለእ ቆጸራ ክግበረልኩም/ክን እዩ።
እንተዳኣ ብደይ (ቁቡል ዝኾነ) ምኽኒያት ተሪፍኩም/ክን ንጉዕዞኹም/ኽን ናይ ዑቕባ
ምሕታት ሳዕበን ክፈጥር ይኽእል እዩ።
መጽናዕቲ ናይ IND ክንደይ ክወስድ እዩ?
ድሕሪ ዑቕባ ሕቶ ምቅራብኩም/ክን ኣብ ውሽጢ ሹዱሽተ ወርሒ መልሲ ክህብ
ኣሎዎ IND። ሓንሳብ ሓንሳብ ይፍቀዶ እዩ IND እዚ ግዜ ከናውሖ ምእንታን
ተወሳኺን መጽናዕቲ ክገብር። እንተዳኣ IND ኣብ ውሽጢ ሹዱሽተ ወርሒ ክውስን
እንሕር ዘይ ክእል ኮይኑ ብደብዳበ ሓበረታ ካብ IND ክመጸኩም/ክን እዩ። ድሕሪ
ዑቕባ ምሕታትኩም/ክን ብሹዱሽተ ወርሒ መልሲ ካብ IND እንተ ደይመጺእኩም/
ክን እሞኻኣ ብተወሳኺ ዳሃይ ካብ IND ኣይተቀበልኩምን/ክንን እንታይ ይገበር?
እምባኣር ብደብዳበ ገርኩም/ክን ን IND ክትሓትዎ/ኦ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን መልሲ
ውሳነ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሶሙን ክህበኩም/ክን። ጠበቓኹም/ኽን ኣብዚ ጉዳይ
ክታሓባበርኩም/ክን ይኽእል እዩ። ብሕቶ መሰረት ናይ ጠበቓኹም/ኽን ፈራዳይ
ክውስን ይኽእል እዩ ን IND ብገንዘብ ክቀጽዖ ንነብሲ ወከፍ ማዓልቲ ኣብ ምውሳን
ዝዝንጋዓሉ IND።
ድሕሪ ነዛ ሓበረታ ምንባብ ይህልውኩም/ክን ዶኾውን ሕቶ?
ዘልኩም/ክን ሕቶ ንጠበቓኹም/ኽን፣ ወይ ንሰረኣሕተኛ ናይ COA፣ IND ው
VluchtelingenWerk ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።
ኣለኩም/ክን ድዩ ክሲ/ጥርዓን?
ኩለን ወድባት/ትካላት ኣብ ናይ ዑቕባ ጉዕዞ እትዋት ዝኾና፣ ብተኻእለ መጠን
እየን ስረሐን ብጥንቃቐን ወሕልናን ንክሰርሐኦ ተገዳሰነት ኣሎወን። እንተደኣ ግን
ብወገንኩም/ክን ሓንቲ ካብዘን ውድባት/ትካላት ብሕማቕ ኣታሕዛ (ብበደል)
ገጢሞምኹም/ኽን፣ ክስኹም/ኽን ከተቅርቡ/ርባ ተኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።
ጠበቓኹም/ኽን ወይ VluchtelingenWerk ክታሓባበርኹም/ክን የኽእሉ እዩም።

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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