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ዝከበርኩም/ዝኸበርክን 
 
ኣብ ነዘርላንድ ዑቝባ ንኽግበረልኩም ኣመልኪትኩም ኣለኹም። መንግስቲ ነዘርላንድ IND ናይ ዑቕባ 
ሕቶታት ንኽውስን ዝያዳ ግዜ ንኽወሃቦ ወሲኑ ኣሎ። ኣብዛ ደብዳበ እዚኣ እዚ  ዑቝባ ንኽግበረልኩም 
ንዘቕረብክሞ ሕቶ ብኸመይ ከም ዝጸልዎ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኩም።  
  
ከም ንቡር IND ናይ ዑቕባ ሕቶ ንምውሳን 6 ኣዋርሕ እዩ ዝወሃቦ 
እቲ ውሳነ ክሳብ ዝወሃብ ዘሎ እዋን ውሳነ ዝግበረሉ ሕጋዊ እዋን ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። ብመሰረት ሕጊ 
ዑቝባ ንምርካብ ዝቐርብ ሕቶ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ መልሲ ክወሃበሉ ኣለዎ።  
 
IND ንዅሎም እቶም ዑቝባ ንምርካብ ዝቐርበሉ ሕቶታት ብዝምልከት እቲ ውሳነ ዝህበሎም እዋን 
ናብ 9 ኣዋርሕ ኣናዊሕዎ ኣሎ  
ኣብዚ እዋን እዚ ቍጽሪ ናይ’ቶም ናይ ዑቕባ ሕቶታት ካብቲ IND ኣብዚ እዋን እዚ ክምርምሮም ዝኽእል 
ንላዕሊ እዮም። IND እተፈላለዩ ስጕምትታት እኳ እንተ ወሰደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 
ክውስን ኣይክእልን እዩ ዘሎ። ንዝመጽእ እዋን እውን ንኽንውስን ዝያዳ ግዜ ኸም ዘድልየና እዩ ትጽቢትና። 
ስለዚ ኸኣ ኢዩ መንግስቲ ብዕለት 26 ነሓሰ 2022 ዓ. ም. ናብ ባይቶ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ ነቲ ውሳነ 
ዝወሃበሉ እዋን ንኽናዋሕ ዝወሰነ።  
 
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ብዝምልከት ውሳነ ዝግበረሉ እዋን ብኻልኦት ምኽንያታት እውን ክናዋሕ 
ይኽእል እዩ 
ሓድሓደ ግዜ IND ነቲ ውሳነ ዝገብረሉ እዋን ድሮ ሓንሳእ ዘናወሖ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ’ዚ ኣብ ታሕቲ 
እቲ ውሳነ ዝግበረሉ እዋን ዚናውሓሉ ዅነታት ከም ኣብነት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚኦም ምናልባት 
ንዓኹም ነቲ ዑቝባ ንምርካብ ዘቕረብክሞ ሕቶ ዝምልከቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፥ 
 

• እቲ ዘቕረብክሞ ሕቶ ውሳነ ከይተዋህቦ ጠጠው ኢሉ ክጸንሕ ዝተወሰነ ምስ ዝከውን። እዚ ማለት 
ድማ IND ኻብ ዝተወሰነት ሃገር ንዝመጹ ሰባት ነቲ ዑቝባ ንምርካብ ዘቕረብዎ ሕቶ ንግዚኡ 
ውሳነ ኣይህበሉን እዩ ማለት ኢዩ። IND ነዚ ዝገብሮ ኣብታ ሃገር እቲኣ ዘሎ ዅነታት ንጹር እንተ 
ዘይኾይኑ እዩ። እቲ ውሳነ ዝግበረሉ እዋን ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ን 1 ዓመት ይናዋሕ። 

• IND ንናይ ዑቕባ መስርሕኩም መጀመርታ ብናይ ዳብልን መስርሕ መሰረት ዘካየዶ ምስ 
ዝኸውን። እዚ ዝግበር ድማ ነቲ ዑቝባ ንምርካብ ዘቕረብክሞ ሕቶ ሓላፍነት ክትስከም ዘለዋ 
ካልእ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሃገር እያ ኢልና ኣብ ንሓስበሉ ኩነታት እዩ። ንኣብነት ኣብ 
ካልእ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሃገር ዑቝባ ንምርካብ ኣመልኪትኩም ስለ ዝነበርኩም። 
ነቲ ዑቝባ ንምርካብ ዘቕረብክሞ ሕቶ ናይ ነዘርላንድ ሓላፍነት ምዃኑ ዝገልጽ ደብዳቤ ድማ  
ዝተቐበልኩም ምስ እትኾኑ።  

• IND ብዛዕባ እቲ ዑቝባ ንምርካብ ዘቕረብክሞ ሕቶ ኣሉታዊ ውሳነ ገይሩ እንተ ኾይኑ እሞ ናብ 
ቤት ፍርዲ ይግባይ ኢልኩም እንተ ኣለኹም። ዳኛ ድማ IND ብዛዕባ እቲ ዑቝባ ንምርካብ 
ዘቕረብክሞ ሕቶ እንደገና ውሳነ ክገብር ዝወሰነ ምስ ዝኸውን።  

• IND ተወሳኺ ምርመራ ንምግባር ዝያዳ ግዜ ኣብ ዘድልየሉ እዋን። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ድማ 
ተሓቢርኩም ምስ ትኾኑ። 

 
ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ውሳነ ዝወሃበሉ ሕጋዊ እዋን እንተ ነውሐ 21 ኣዋርሕ እዩ  
ንሕቶኹም ውሳነ ዝወሃበሉ ሕጋዊ እዋን ባዕልኹም ኽትጽብጽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ድማ ን6 ኣዋርሕ 
9 ኣዋርሕ ትድምርሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝተናውሐ ምስ ዝከውን ነቶም ዝተናውሑ ኣዋርሕ 
ትድምርዎም እዚ ድማ እንተ በዝሐ ኽሳዕ 21 ኣዋርሕ ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ማለት IND ውሳነ ንኽህብ ካብ 
21 ኣዋርሕ ንላዕሊ ክድንጉይ የብሉን። ካብ’ቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ሰነድ ክታምኩም ዘስፈርክምሉ ዕለት 
ኣትሒዝኩም ኢኹም ምጽብጻብ ትጅምሩ። እንተደኣ IND መጀመርታ ንጉዳይኩም ብናይ ዳብሊን መስርሕ 
መሰረት ኾይኑ ኣካይድዎ ብድሕሪኡ ጉዳይኩም ብሃገራዊ መስርሕ ማለት ሓላፍነት ናይ ነዘርላንድ ኾይኑ ካብ 
ዝቐጸለሉ ዕለት ኣትሒዝኩም ኢኹም ምጽብጻብ ትጅምሩ። እዚ ዕለት’ዚ ድማ ናይ ዑቝባ ሕቶኹም ሓላፍነት 
ናይ ነዘርላንድ ከም ዝኾነ IND ዘፍለጠኩም ዕለት ማለት እዩ።  
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ብዛዕባ መጻኢኹም ዝምልከት ብእተኻእለና መጠን ቀልጢፍና ንጹር መልሲ ክንህበኩም ክንጽዕር 
ኢና 
ጉዳይኩም ኣበይ ከም ዝበጽሐ ኽትፈልጡ ከም እትደልዩ ይርደኣና እዩ። እቲ ንህበኩም መልሲ ንዓኩም 
ኣጸጋሚ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ውሳነ መዓስ ኸም ዝወሃብ ብልክዕ 
ክንነግረኩም ኣይንኽእልን ኢና። IND ንዝቐረብሉ ሕቶታት ኣመልኪቱ ኣቐዲሙ ንምውሳን እተፈላለዩ 
ስጕምትታት ይወስድ ኣሎ። እዚ ንዓኹም ዝምልከተኩም እንተደኣ ኾይኑ ኸኣ IND ምሳኩም ክራኸብ እዩ።  
 
ዝያዳ ኽትፈልጡ ትደልዩዶ?  
ንዅሎም እቶም ብዛዕባ ዑቝባን ዝውሰዱ ስጉምትታትን ዝምልከቱ ሓደስቲ ምዕባሌታት ኣብ ወብ ሳይትና 
ንዝርግሖም ኢና። ዝያዳ ሓበሬታን እዋናዊ ዜናን እንተደኣ ደሊኹምን ናብ ind.nl/actueel-asiel 
ብምኻድ ተመልከቱ። 
 
ምስ ክቡር ሰላምታ፣ 
 
ጸሓፊ ፍትሕን ጸጥታን፣ 
 
ኣብ ክንድ’ዚ ሶዒቡ ስሙ ዝጥቀስ ብምዃን፣ 
 
ሰ. ናይካምፕ 
ዳይረክተር ኣሳይሎምን ዑቝባን። 
 
 
 


