
 

                                     ዓርቢ2 ጥቅምቲ  2020 

መግለጺ ንምሕዳስ  

  

ንቆጸራ ምሕዳስ ካርድ ናይ ሓተቲ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ (ኦዝ ፋይስ)ብዝምልከት ብድጂታላዊ መእተዊ መንገዲ 
ንአገልግሎት ድሉው ዝኾነ መተግበሪ፡  

ንቆጸራ ምሕዳስ ካርድ ናይ ሓተቲ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ (ኦዝ ፋይስ)ብዝምልከት ብድጂታላዊ መእተዊ መንገዲ ንአገልግሎት 
ድሉው ኮይኑ ይርከብ፡በዚ መተግበሪ መደብ ናይቲ መዓልቲ ቆጸሮኦም ምሕዳስ ካርዶም ናይ ሓተቲ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ 
(ኦዝ ፋይስ) ክሕበሩ እዮም፡፡ካብ ሕጂ ጀሚሩ ምሕዳስ ናይ ካርድ ብ መደብ ዝተታሓዘሉ ናይ ቆጸራ ግዜ እዩ ዝከውን፡፡ 

ሓተቲ  ዑቅባ አብዚ ተገሊጹ ዘሎ ድሕረ ገጽ https://apps.migration.gov.gr/applicant-card-rv/search. 
ናይ ጉዳዮም ቁጽሪ (ኬዝ ነምበር)ክትመልእዎ አለኩም፡፡ምስመላእኩም ብቀጥታ መልሲ ክመጻአኩም እዩ ፡ሰዓት ክንደይ 
፣መዓስ መዓልቲ፣ናይ ግድን  አበየናይ ናይ አገልግሎት ቤት ጽህፈት ከይኩም ነቲ ዝተሓደሰ ካርድኹም ንክትወስዱ 
ክሕበረኩም እዩ፡፡ስድራ እንድህር አልዩኩም ምስኹም ክመጽኡ አለዎም፡፡  

ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተሓበረ ከከም ናይቲ መወዳእታ አሃዝ ናይ ጉዳዮኩም ቁጽሪ እቲ ካርድ ናይ ሓተቲ ዓለም ለኻዊ 
ዑቅባ ተሓዲሱ እዩ፡፡ነቲ ዝተሓደሰ ካርድኹም ንክትወስዱ ግን ናይ ግድን ናብቲ አብ ላዕሊ ከም ዝተገልጸ በቲ ዝመጻኩም 

መልሲ ናብ ዝተሓበርኩሞ  ናይ አገልግሎት ቤት ጽህፈት አብቲ ዝተወሰነ ቆጸራ  ክትከዱ ይግባእ፡  ብፉሉይነት: 

 

      ሀ) አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “1” 
እንድህር  ኮይኑ ክሳብ ዕለት 6 ሕዳር 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡ 
 

      ለ )አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “2” እንድህር 

ኮይኑ ክሳብ ዕለት 13 ሕዳር 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡ 
 

ሐ)  አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “3” 
እንድህር ኮይኑ ክሳብ ዕለት 20 ሕዳር 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡ 

  
መ)  አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “4” 
እንድህር ኮይኑ ክሳብ ዕለት 27 ሕዳር 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡  
 

ሰ )  አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “5” 
እንድህር ኮይኑ ክሳብ ዕለት 4 ታሕሳስ 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡ 

  
ረ) አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “6” እንድህር 

ኮይኑ ክሳብ ዕለት 11 ታሕሳስ 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡  
 

ሠ)አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “7” እንድህር 

ኮይኑ ክሳብ ዕለት 18 ታሕሳስ 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡  

https://apps.migration.gov.gr/applicant-card-rv/search


ሸ). አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “8” እንድህር 

ኮይኑ ክሳብ ዕለት 29 ታሕሳስ 2020. ተናዊሑ አሎ፡፡  
 

ቀ) አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “9” እንድህር 

ኮይኑ ክሳብ ዕለት 7ጥሪ 2021. ተናዊሑ አሎ፡፡  
 

      በ) አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ናይ ጉዳይ ቁጽሩ (ኬዝ ነምበር)ዝውዳአሉ አሃዝ  “0” እንድህር 

ኮይኑ ክሳብ ዕለት 14ጥሪ 2021. ተናዊሑ አሎ፡፡   .  
 

    
አብ አገልግሎት ዝርከብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ ካርድ ዝተወሃበሉ ቦታን  ምሕዳስ ዝምልከቶ አካል ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ 

ሌዝቩ እንድህር ኮይኑ ክሳብ ዕለት 14ጥሪ 2021. ተናዊሑ አሎ፡፡    

 

 

 

 


