ንኸይትኣቱ ዝብየን እገዳ ንዓኻ እንታይ ጽልዋ ኣለዎ?
ኣብ ልዕሌኻ ንኸይትኣቱ እገዳ ተበይኑ ኣሎ። ኣብ’ቲ ድሮ በጺሑካ ዘሎ ውሳኔ፡ ስለምንታይ ኣብ ልዕሌኻ፡ ንኸይትኣቱ እገዳ ከምዝተበየነ ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብ’ዚ
ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ፡ ንኸትይትኣቱ ዝብየን እግዳ እንታይ ማለት ምዃኑን ኣብ ልዕሌኻ ክሕድሮ ዝኽእል ጽልዋን ከተንብብ ኢኻ።
1.

ንኸትይትኣቱ ዝብየን እግዳ እንታይ ማለት እዩ ንኣየኖት ሃገራት ከ ይጸንዕ?

2.

ንኸይትኣቱ ዝብየን እገዳ፡ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ይጸንዕን እቲ ናይ ግዜ ገደብ ከ መዓስ ይጅምርን ?

3.

ስለምንታይ እዩ ንስኻ ካብ’ዚ ሃገር ከምዝወጻእካ ንኢ ኤን ዴ ክትሕብር ዘለካን ነዚ ኸ ብኸመይ ኣገባብ ትገብሮን?

4.

እቲ ንኽየትኣቱ ኣብ ልዕሌኻ ዝብየን እግዳ፡ ብኽመይ ኣገባብ ቁጽጽር ይግበረሉ?

5.

መዓስ እዮም ዝርዝራትካ ካብ “ኢ ኤን ኤስ” (E&S) ከምኡ’ውን “ኤስ ኣይ ኤስ” (SIS) ዝስረዙ?

6.

ነዚ ጢሕስካ ኣብ ኔዘርላንድ ምስ ትርከብ ከ እንታይ የጋጥም?

7.

ምስ’ቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው እግዳ ዘይትሰማማዕ እንተኾንካ እንታይ ክትገብር ትኽእል?

8.

መዓስ ኢኻ ኢኻ እንደገና ናብ ሃገረ ኔዘርላንድ ክትኣቱ ዝፍቀደካ?

9.

እቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘምእታው እገዳ ንኽሰሓብ ብኸመይ ኣገባብ ክትሓትት ትኽእል?

10. ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል?
ንኸትይትኣቱ ዝብየን እግዳ እንታይ ማለት እዩ ንኣየኖት ሃገራት ከ ይጸንዕ?
ናብ ኣባል ኤውሮጳዊት ሕብረት (ኤ ኡ) ዝኾነት ሃገር፡ ኣባል ኤውሮጳዊት ቁጠባዊ ዞና (ኤ ኤ ኤር) ዝኾነት ሃገር ወይ ድማ ሃገረ ስዊዘርላንድ ክትኣቱ
ኣይፍቀደካን እዩ። ኣብ መርበብ ገጽ www.ind.nl/eueer ከምኡ’ውን www.ind.nl/en/eueea ኣባላት “ኤ ኡ/ኤ ኤ ኤር” (EU/EER) ኣየኖት
ምዃነን ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ ናይ ዘይምእታው እገዳ፡ ንሃገረ ኣየርላንድ ኣይምልከትን እዩ።
ንኸይትኣቱ ዝብየን እገዳ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ይጸንዕን እቲ ናይ ግዜ ገደብ ከ መዓስ ይጅምርን?
ከከም ኩነታቱ፡ እቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝብየን እገዳ 1 ዓመት፡ 2 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክጸንዕ ይኽእል። ኣብ’ቲ ድሮ ተዋሂቡካ ዘሎ ውሳኔ፡ እቲ ናይ
ዘይምእታው እገዳ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክጽንዕ ምዃኑ ተጠቒሱ ኣሎ። ናይ ግዜ ገደብ ናይ’ቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው እገዳ ዝጅምረሉ ግዜ፦
•

ካብ ኣባል ናይ “ኤ ኡ/ኤ ኤ ኤር” (EU/EER) ዝኾነት ሃገር ወይ ድማ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝወጻእካላ ዕለት፥ ወይ

•

ኣብኡ ክትነብር ዝፍቀደካ እንተኾይኑ፡ ናብ ኣባል ናይ “ኤ ኡ/ኤ ኤ ኤር” (EU/EER) ዝኾነት ሃገር ወይ ድማ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝተመለስካላ ዕለት።

በዚ መሰረት፡ ከምዝወጻእካ ንኢ ኤን ዴ ሓብር።
ስለምንታይ እዩ ንስኻ ካብ’ዚ ሃገር ከምዝወጻእካ ንኢ ኤን ዴ ክትሕብር ዘለካን ነዚ ኸ ብኸመይ ኣገባብ ትገብሮን?
ኢ ኤን ዴ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው እገዳ መዓስ ኣብቂዑ ክርኢ ዝኽእል።
ከም ዝወጻእካን ናይ ሙሉእ ጉዕዞኻን መረጋገጺ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ልኣኽ፦
IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel
ነቲ ናይ ዘይምእታው እገዳ ንምብቃዕ፡ ምሕባር ኣገዳሲ እዩ። ኣብነት ናይ መረጋገጺ፡ እዞም ዝስዕቡ እዮም፦: ኣብ ፓስፖርትኻ ዘለዉ ኩሎም ናይ መእተውን
መውጽእን ማሕተም፡ ትኬትን ካልእ ናይ ጉዕዞ ሰነዳትን።
እቲ ንኽየትኣቱ ኣብ ልዕሌኻ ዝብየን እግዳ፡ ብኽመይ ኣገባብ ቁጽጽር ይግበረሉ?
መንግስቲ ኔዘርላንድ፡ ነቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው እገዳን ናትካ ውልቃዊ ዝርዝራትን ኣብ ስርዓተ-ሓበሬታ ይምዝግቦ። ኣብ’ቲ ውሳኔ፡ ኣብ
ኣየናይ ስርዓተ-ሓበሬታ ምዃኑ ተጠቒሱ ኣሎ። ክልተ ስርዓተ-ሓበሬታ ኣለዉ፦
•

ምፍጻምን ምልላይን (Executie & Signalering (E&S))
እዚ፡ ናይ ሃገረ ኔዘርላንድ ፖሊስ ስርዓተ-ሓበሬታ እዩ። ፖሊስ ናይ ሃገረ ኔዘርላንድን ሃገራዊ ሓላዊ ዶብ “ኮኒንክልክ ማራሸውሴ” (Koninklijke
Marechaussee) ጥራሕ እዮም ነቲ ናትካ ምርቋሕ ከም ዘይተደልየ ወጻእተኛ ክቆጻጸሩ ዝኽእሉ። ናብ ኔዘርላንድ ክትኣቱ ኣይፍቀደካን እዩ።

•

ስርዓተ-ሓበሬታ ሸንገን (Schengen Informatie Systeem (SIS))
ኩለን መንግስታት ናይ “ኤኡ/ኤኤር” (EU/EER) ሃገራት ከምኡ’ውን ስዊዘርላንድ ኣብ’ዚ ናይ “ኤስ ኢ ኤስ” ስርዓት እትዋት እየን። ሓለወቲ ዶባት፡ ነቲ
1

ናትካ ምርቋሕ ከም ዘይተደልየ ወጻእተኛ ክቆጻጸሩ ይኽእሉ። ድሕሪ ቁጽጽር፡ ናብ’ታ ሃገር ንኸይትኣቱ ክኽልክሉኻ ይኽእሉ፥ ናብ’ታ ሃገር ክትኣቱ
ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ።
መዓስ እዮም ዝርዝራትካ ካብ “ኢ ኤን ኤስ” (E&S) ከምኡ’ውን “ኤስ ኣይ ኤስ” (SIS) ዝስረዙ?
•

ከምዝወጻእካ ንኢ ኤን ዴ ሓቢርካ እንተኾንካን ከምኡ’ውን ናይ ግዜ ገደብ ናይ’ቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው እገዳ ምስ ዘብቅዕን።
ብተወሳኺ፡ ንስኻ ኣብ መንጎ ናብ ናይ “ኤኡ/ኤኤር” (EU/EER) ኣባል ሃገራት ከምኡ’ውን ስዊዘርላንድ ዘይኣተኻ እንተኾንካ፡ ብዘይካ ኣብኡ ክትንበር
ፍቓድ ዘለካ እንተኾይኑ ማለት እዩ።

•

ንስኻ ናይ ዘይምእታው እገዳ ንኽሰሓበልካ ሓቲትካ እንተኾንካን እቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ተቐባልነት እንተረኺቡን። ምስሓብ ማለት፡ ነቲ ውሳኔ ደው
ምባል ማለት እዩ። ኣብ ነጥቢ ቁጽሪ 9 ኣብ ታሕቲ፡ ነዚ ናይ ምስሓብ ሕቶ ብኸመይ ኣገባብ ከተቕርቦ ከምትኽእል ተጠቒሱ ኣሎ።
ነዚ ጢሕስካ ኣብ ኔዘርላንድ ምስ ትርከብ ከ እንታይ የጋጥም?

ኣብ ከምኡ ኩነታት፡ ብመሰረት ክልተ ዝተፈላለዩ ሕግታት፡ ብገበን ክትሕተት ትኽእል። ኣብ’ቲ ውሳኔ፡ ኣየናይ ሕጊ ኣብ ልዕሌኻ ከምዝጸንዕ ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ
ሳዕቤን ድማ፡ እዚ ዝስዕብ ይኸውን፦
•

ኣብ’ዚ ሃገር ክትህሉ ኣይፍቀደካን እዩ። ክሳብ ናይ 6 ኣዋርሕ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ክብየነልካ ይኽእል። ወይ ድማ፡ ካብ 4,000 ኤውሮ ክሳብ
5,000 ኤውሮ ዝበጽሕ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክትከፍል ትግደድ። እዚ፡ ኣብ ዓንቀጽ 108 ናይ ሕጊ ወጻእተኛታት (Vreemdelingenwet) ተጠቒሱ
ኣሎ። መጠን እቲ ዝኽፈል ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ፡ ድሕሪ ገለ ዓመታት ዝቕየር እዩ።

•

ኣብ’ዚ ሃገር ክትህሉ ኣይፍቀደካን እዩ። ክሳብ ናይ 6 ኣዋርሕ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ክብየነልካ ይኽእል። ወይ ድማ፡ ኣስታት 9,000 ኤውሮ
ዝበጽሕ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክትከፍል ትግደድ። እዚ፡ ኣብ ዓንቀጽ 197 ገበናዊ ሕጊ ተጠቒሱ ኣሎ። መጠን እቲ ዝኽፈል ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ፡
ድሕሪ ገለ ዓመታት ዝቕየር እዩ።
ምስ’ቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው እግዳ ዘይትሰማማዕ እንተኾንካ እንታይ ክትገብር ትኽእል?

እዚ፡ ኣብ ኩነታትካ ምርኩስ ዝገበረ እዩ። ናብ ኢ ኤን ዴ ተቓውሞ ከተቕርብ ትኽእል ወይ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ ይግባይ ክትብል ትኽእል። ኣብ’ቲ
ድሮ በጺሑካ ዘሎ ውሳኔ፡ ነዚ ብኸመይ ኣገባብ ክትገብሮ ከምትኽእል ተጠቒሱ ኣሎ።
መዓስ ኢኻ ኢኻ እንደገና ናብ ሃገረ ኔዘርላንድ ክትኣቱ ዝፍቀደካ?
•

ናይ ግዜ ገደብ ናይ’ቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው እገዳ ምስ ዘብቅዕ። ብተወሳኺ፡ ንስኻ ኣብ መንጎ ናብ ናይ “ኤኡ/ኤኤር” (EU/EER)

•

ንስኻ ናይ ዘይምእታው እገዳ ንኽሰሓበልካ ሓቲትካ እንተኾንካን እቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ተቐባልነት እንተረኺቡን።

ኣባል ሃገራት ከምኡ’ውን ስዊዘርላንድ ዘይኣተኻ እንተኾንካ፡ ብዘይካ ኣብኡ ክትንበር ፍቓድ ዘለካ እንተኾይኑ ማለት እዩ።
•

ብሰንኪ ኣገደስቲ ፍጻሜታት ኣብ ሃገረ ኒዘርላንድ ክትጸንሕ ዘገድድ ነገር ኣሎ ድዩ? ኣብ ከም’ዚ ኩነታት፡ እቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘይምእታው
እገዳ ንግዚኡ ክሰሓበልካ ክትሓትት ትኽእል።
እቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተበየነ ናይ ዘምእታው እገዳ ንኽሰሓብ ብኸመይ ኣገባብ ክትሓትት ትኽእል?

ናብ ኢ ኤን ዴ ደብዳቤ ብምልኣኽ፡ ምኽንያት ገሊጽካ እቲ ውሳኔ ክሳሕበልካ ክትሓትት ትኽእል። ነዚ፡ እንተላይ ካልእ ሰብ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ክገብረልካ
ይኽእል። ነቲ ሰብ ግን፡ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ክነጥፍ ዘኽእል ወግዓዊ ፍቓድ ክትህቦ ይግባእ። ነቲ ፍቓድ፡ ኣብ ወረቐት ጽሒፍካ ክታምካ ተንብረሉ። እዚ፡
ውክልና ተባሂሉ ይፍለጥ።
ነቲ ደብዳቤ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ልኣኮ፦
IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel
ንኻልእ ሰብ ውክልና ሂብካ ዲኻ? ነዚ’ውን ሓቢርካ ልኣኮ።
Wat moet u doen als u vragen hebt?
•

ነቲ ናትካ ናይ ኢ ኤን ዴ ተጸዋዒ ኣካል (ኮንታክት ፐርሶን) ደውለሉ። ናቱ ቁጽሪ ስልኪ፡ ኣብ’ቲ ውሳኔ፡ ኣብ የማናይ ሸነኽ፡ ኣብ ትሕቲ እቲ “ተጸዋዒ

•

ንመርበብ ገጽና www.ind.nl ተወከስ (‘inreisverbod’ ኢልካ ድለ)።

ኣካል” ('contactpersoon') ዝብል ኣርእስቲ ተጠቒሱ ኣሎ።
•

ናብ መስመር ሓበሬታ ናይ ኢ ኤን ዴ፡ ብቑጽሪ ስልኪ +31 88 043 04 30 ደውል። ናብ’ዚ ቁጽሪ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡ ኣብ 09.00 ክሳብ
17.00 ዘሎ ሰዓታት ክትድውል ትኽእል።

ካብ ትሕዝቶ ናይ’ዚ ሕታም፡ መሰል ክሕተት ኣይከኣልን። ብሰንኪ ቱርጉም ፍልልይ ምስ ዘጋጥም፡ እቲ ብቋንቋ ንዜርላንድስ ዝተጻሕፈ ሕታም ይጸንዕ።
ምንጪ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ዚ ሕታም ዘለዉ ጽሑፋት ሰባት ክጥቀምሎም ይኽእሉ።
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