
 

 

 
         

                               መሰረታውያን ሓበሬታታት ንሓተቲ ዑቅባ አብ ግሪክ  

ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓታታይ ዜጋ ናይ ሳልሳይ ሃገር ወይ ድማ ዜግነት አልቦ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ን ዓለም ለኻዊ ዑቅባ 

መመልከታ አብዘን ዝስዕባ ዝምልከተን ትካላት ክገብር ይኽእል እዩ፡፡አብ ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ፣ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ 

ቤት ጽህፈት ዑቅባ፣ አብ ናይ መጀበርያ መቀበልን ናይ መንነት መረጋገጽን ማእከል (ካምፕ)ዝርከብ አሃዱ ቤት ጽህፈት 

ዑቅባ ክገብር ይኽእል እዩ፡፡ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓታታይ ናብ ሃገሩ ንከይጥረዝ ክሓትት ከሎ እቲ ምክንያት ንሃገሩ 

ክምለስ ዘይደልየሉ ዝፈርሓሉ ፡በዘን ዝስዕባ ምክንያታት ክኸውን አለዎ፡፡ፍርሕን ስግአትን ብምክንያታት ብሔሩ 

ሃይማኖት፣ዜግነት፣ተሳትፎ አብ ፍሉይ ማህበራዊ ጉጅለ፣ብምክንያት  ዝአምነሉ ፖለቲካዊ አርአእያ፣ናብ መቦቆል ሃገሩ 
ወይ ድማ ናብ አቀዲሙ ዝነበረሉ ሃገር እንድሕር ተመሊሱ ብርቱዕ ዝኮነ ሓደጋ ክበጽሖ ዝክእል እንተ ኮይኑ፣

እንተተመሊሱ ናይ ሞት መቅጻእቲ ወይ ድማ ምርሻን ዝጽበዮ ተኮይኑ፣ብምኽንያት አህጉራዊ  ውግእ ወይ ናይ ሕድሕድ  
ምርጽም ኣካላዊ ጉድአት  ኢሰብኣውን ኣሕሳርን ኣተኣላልያ ናይ ሰብ መስሓሓቒን ውርደን ዘስዕበሉ እንድህር ኮይኑ፡፡ 

 

ከምኡውን ካብተን ስምምዕ «ዱቭሊን».1ዘጽደቃ ሃገራት ናብ ግሪክ ዝተመልሰ ወድ ወጻኢ ከም ሓታታይ ናይ ዓለም 

ለኻዊ ዑቅባ እዩ ዝቁጸር፡፡ 

ዓለማዊ ዑቕባ ንምሕታት ኣበይን ከመይን መመልከቻ ምእታው ይከኣል？ 

• ናይ ዑቅባ መመልከታ አብቲ ዝምልከቶ በዓል መዚ ምስ በጽሔ በቲ ዝምልከቶ አካል ሙሉእ ምዝገባ ክግበር እዩ፡
፡ሓላፍነት መዝነት ናይዚ ዘለዎም ዝምልከቶም ትካላት  ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ፣ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ ቤት ጽህፈት 
ዑቅባ፣ተንቀሳቃሲ አሃዱ ቤት ጽህፈት ዑቅባን እዮም፡፡ 

 
● ናብ ሃገርና ግሪክ ብዘይ ሕጋዊን ወግዓውን መንገዲ እንድህር አቲኹም ወይ ድማ  ብዘይ ሕጋዊን ወግዓውን 
መንገዲ እንድህር ትነብሩ እንድህር አሊኹም ፡ናብ ናይ መጀመርያ መቀበልን መንነት መረጋገጽን 
ማእከል(ካምፕ)ክትመሃላለፉ ኢኹም፡፡ አብ ኢድኩም መንነትኩምን ዜግነትኩም ዘረጋግጽ ወግዓዊ መንግስታዊ ሰነድ 
እንድህር ዘይብልኩም ናብ ናይ መቀበልን ምርግጋጽ መንነትን መስርሕ ክትአትዉ ኢኹም፡፡ አብ ከምዚ ኩነት   ናይ ዓለም 
ለኻዊ ዑቅባ  ሕቶ ማመልከቻ ንክትገብሩ ናብ ናይ  ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ አካል ዝኾነ አብቲ ትርከቡሉ ቦታ ዝርከብ 
ናብ አሃዱ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ክትመሃላለፉ ኢኹም፡፡ እቲ መስርሕ ምርግጋጽ መንነትን መጽናዕትን ምርመራን ናይዑቅባ  
ማመልከቻኹም ክሳብ ዝውዳእ አብ ውሽጢ እቲ ማእከል አብ ዝርከብ ፍሉይ ቦታ  ናይ ግድን ክትጸንሑ ኢኩም እቲ 

መስርሕን ምጽናሕን ካብ እስራን ሓሙሽተን(25)መዓልታት አይሓልፍን እዩ፡፡   
● ንሕቶ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ንምእታው እቲ ሓታታይ ብአካል ክቀርብ አለዎ ፡፡ከምኡውን አብዚ እዋን 

እዚ ብመንገዲ ኤሌትሮኒካዊ  መተግበሪ ርእሰ ምዝገባ ክገብር ይክእል እዩ፡፡ 
ናይ ቤተሰብ አባላትኩም አብ ግሪክ እንድህር አሊዮምን ናይ ዑቅባ መመልከታ ክገብሩ እንድህር ዝደልዩ 
ኮይኖም ማመልከቻ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ነዚ ንምትግባር ምሳኹም ናብ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ክመጹ 
ይግባእ፡፡ 
 

● አብ እዋን ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ምዝገባኹም ነቲ ብሰራሕተኛ አገልግሎት ዑቅባ ዝቀርበልኩም ሕቶታት 
ብሙልእነትን ብቅንዕናን መልስታት ክትህቡ ይግባእ ፡፡አብቲ ምዝገባ ዘይሓቅታት እንድህር አመዝጊብኩም አብ ሲዒቡ 
ዝመጽእ ናይ ዑቅባ ሕቶኹም አታአላልያ አሉታዊ ጽልዋ ከሕድር እዩ፡፡  

 
1  ናይ «ዱቭሊን  ΙΙΙ»ስምምዕ ዘጽደቃ ሃገራት እዘን ዝስዕባ እየን አውስትርያ፡ቤልጅም፡ቡልጋርያ፡ፈረንሳይ፡ጀርመን፡
ዴንማርክ፡ስዊዝ፡ኤስቶን፡ዓድ እንግሊዝ ፡አየርላንድ፡አይስላንድ፡ስፔን፡ዓድጥልያን፡ሳይፕረስ፡ለቶኒያ፡ሊትዌንያ፡ሊቸንስታይን፡
ሉክሰምበርግ፡ማልታ፡ኖርዌይ፡ሆላንድ፡ሃንጋሪ፡ፖላንድ፡ፖርቹጋል፡ሮማንያ፡ስሎቫክያ፡ስሎቬንያ፡ስዊድን፡ቼክ፡ፊንላንድ፡  



 

 

 
         

● እንድህር አላዪ ዘይብልካ ትሕተ ዕድመ ማለት ዕድመኻ ትሕቲ 18 እንድህር ኮይኑንን ንዓኻ ንምእላይ ሓላፍነት 
ዝወሰደ ልዕሊ ዕድመ ምሳኻ እንድህር ዘይሃልዩ ብመሰረት ሕግን ግብራዊ አሳራርሓን ናይ ግሪክ ሰበስልጣናት ብቀጥታ 
ንዝምልከቶ  አካል ናይ አክባር ሕጊ ክሕብሩ እዮም፡፡  አክባር ሕጊ ናትካ ሓላፍነት ዝወስድ  ወኪል ብምግባር ንዓኻ 
ብዘርብሕ መንገዲ እቲ ወኪል አብክንዳኻ ይውክል፡፡ እንድህር ትሕቲ 15 ዓመት ኮንካ  ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ  ማመልከቻ 

ናይ ግድን ብመንገዲ ዝተገብረልካ ወኪል  እዩ  ክትግበር ዘለዎ፡፡እንድህር ዕድመኻ ልዕሊ  15 ዓመት ኮ ይኑ ባዕልኻ ነቲ 
ማመልከቻ ምእታው ትክእል ኢኻ፡እቶም ዝምልከቶም ሰብ መዚ ንናይ ትሕቲ ዕድመ ብዝሰማማዕ አካባቢን ውሕስነት 
ዘለዎ ናይ መንበሪ ቦታ ከዳልውልካ እዮም፡፡ 
● ንሕቶ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ  ምስ አእተኹም ስእሊ ክትሳአሉ ኢኩም ከምኡውን ናይ አጻብዕቲ አሰር 
ክትህቡ ኢኹም፡እዚ መስርሕ ንናይ ቤተሰብ አባላትኩም እውን ዝምልከን ኮይኑ ናይ አጻብዕቲ አሰር  ምሃብ ነቶ ም ልዕሊ 

14 ዓመት እዩ ዝምልከት፡፡ እቲ ዝተላዕለ ናይ አጻብዕቲ አሰር ናብ ሓደ ናይ አውሮፓ ማእከል EURODAC ይለአኽ፡፡

ከምኡ ስለዝኾነ ብገለ ምክንያት አብ ካልእ ሃገር ናይ አውሮፓ አብ ናይ «ዱቭሊን  ΙΙΙ»ስምምዕ ዘጽደቃ ሃገራት ናይ ዓለም 
ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ   እንድህር ገይርኩም ናብታ መጀመርታ ዝገበርኩሞ ሃገር ናይ ዑቅባ ሕቶኩም ምእንቲ ክጽናዕ 
ክትመሃላለፉ  ኢኹም፡፡ 
 

 
● (ፓስፖርትን) ናይ መጐዓዓዝያ ሰነድን ከምኡውን ካልኦት ዝኮነ ዓይነት ሰነድ አብ ኢድኩም ዘሎ ከተረክብዎ 
አለኩም፡፡ምክንያቱ ምስ ናይ ጉዳይኩም መጽናዕቲ ምትእስሳር ስለዘለዎ እዩ፡፡ንምርግጋጽ መንነትኩምን  ናይ ቤተሰብ 
አባላትኩምን፣መበገስን መቦቆል ሃገርኩምን ንምፍላጥ ከምኡ ውን ቤተሰባዊ ኩነታትኩም ምርዕው ዘይምርዑው ንምፍላጥ 
ስለዝሕግዝ እዩ፡፡ 
● ውልቃዊ ንብረትኩምን  ኣካላዊ  ተፍትሽን ክግበር ይኽእል እዩ::አድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ  ሕክምናዊ መርመራ 
ክትገብሩ ትክእሉ ኢኹም። 
● ናይ ቃለ መሕትት መዓልቲ ቆጸራ  ብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ  ተወሲኑ ክሕበረኩም እዩ ፡፡ከምኡው ዓለማለኻዊ 

ዑቕባ ከምዝሓተትኩም ዝገልጽ ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ(ኦዝቫይስ) ክሳብ 6 ወርሒ ዘገልግል ክኸውን ይክእል እዩ 
ክወሃበካኩም እዩ። እዚ ወረቐት ኣብ ዜኾነ ይኹን እዋን ካብ ኢድኩም  ክፍለ የብሉን።  

- ብፕላስቲክ ክትጥርዝዎ አይግባእን  
- ብጽቡቅ ክንክን ክትሕዝዎ ይግባእ 

- ክጠፍአኩም የብሉን ከምብሓድሽ ንምውጻእ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፡፡ 
● ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ምስ አእቲኹም እቶም ዝምልከቶም ሰብ መዚ ብዝርዳአኩም ቋንቋ ብዛዕባ ዝቅጽል 
መስርሕ፣መሰላትን ጉቡአትን ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓታታይ ፣አብ መስርሕ ናይቲ ዑቅባ ናይ ዝህሉ ነገራት ናይ ግዜ 
ገደቦም ክሕብርኹም ግዴትኦም እዩ፡፡   
● እንድህር ናይ ስቃይ ተጠቃዕቲ ኮይንኩም ወይድማ ጾታዊ ዓመጽ እንድህር ተጠቂእኩም ወይውን ካልእ ዓይነት 
ስቃይ በጺሒኩም እንተነይሩ ክትሕብሩ ይግባእ፡፡ ምክንያቱ እቶም ዝምልከቶም ሰብ መዚ ክሕግዝኩም ይክእሉ እዮም፡ 
● ስነ ኣእምራዊ ድጋፍ፣ ሕክምናዊ ኣገልጉሎት፣ ሕጋዊ ድጋፍ ንምርካብ ኣብ ትደልዩሉ እዋን ነዚ ሓገዝ ከቕርቡ ምስ 
ዝኽእሉ ማሕበራትን ከምኡውን ምስ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮምሽነር  ንክትራኸቡ ክትሓቱ 
ትኽእሉ ኢኹም፡፡  
● ኣብ ውሽጢ እቲ መስርሕ ብናትኩም  ድሌትን ምርጫን ጠበቓ ወይ'ውን ኣማኻሪ ክትገብሩ  መሰል ኣለኩም (እዚ 
ክትገብሩ ከለኹም ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ኣራኻቢ ኣይከውንን):: ናይ ጠበቓን ኣማኻርን ክፍሊት ይኹን ዝኾነ ወጻኢታት 
ብውልቅኹም ዝሽፈን ኢዩ።  
●  አብ መስርሕ ናይ ቃለ መሕትት ድሉው ንምዃን ምስ ጠበቓ ወይ ኣማኻሪ ንኽትመኸሩ  ግዛ  ክውሰኸልኩም  
ክትሓቱ እንተደሊኩም  ንዝተወሰነ ሐጺር ናይ ጊዛ ወሰኽ ክወሃበኩም ይክእል እዩ ።.  
● ኣብ ግዜ ቃለ መሕትት እቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ዑቕባን ኣተርጓምን ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ንኽኾኑ 
ናይ ምምራጽ ዕድል ክወሃበኩም  ኢዩ ::ግን ብቑዕ ምኽንያት ክተቕርብ ኣለኩም። እቲ ዘቕረብኩሞ  ምኽንያት ብቤት ጽሕፈት 
ዑቕባ ተራእዩ ቅቡል ምስ ዜኸውን ይፍጸም። ንፍጻምነት ናይዚ ግን እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ምቕራብ ተኽእሎ እንተልይው'ዪ 
ዝፍጸም።.  



 

 

 
         

● እንድሕር አላዪ ዘይብልካ ትሕቲ ዕድመ ኮንካ ናይ ቃለ መሕትት መጸዋዕታ ብወኪልካ ክሕበረካ እዩ። ኣብ ቃለ 
መሕትት ወኪልካ ኣብ ጎንካ ክርከብ  ይክእል እዩ። ብተወሳኪ ኣድላዪ ኮይኑ እንተተረኺቡ እቲ በዓል ስልጣን ዕድመኻ 
ንምፍላጥ ሕክምናዊ መርመራ ክትገብር ክሕብረካ እዩ። ብዛዕባ'ዚ ንስኻን ወኪልካን ክትሕበሩ ኣለኩም። ንምትግባር ናይዚ 
መስርሕ ድማ ንስኻን ወኪልካን ክትሰማምዑ ኣለኩም።  
 
 
አብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ንምንስሓብ ፣ንስቅታ ፣ንምስራዝ፣ብዝምልከት  
ኣብ ዝመረጽካዮ ግዜ ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከተንሳሕበሉ ጠጠው ክተብሎ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምፍጻም ኣብ ናይ ዑቕባ ቤት 
ጽሕፈት ብኣካል ብምቕራብ ብጽሑፍ ክተመልክት ኣለካ። ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ነቲ ዘቕረብካዮ ናይ ምንስሓብ ምልክታ 
ኣይክምርምሮን እዩ። ድሕሪ ምልክታኻ ግን ካልእ ዓይነት ሕጋዊ መንበሪ እንተዘይብልካ  ነዚ  ሃገር ገዲፍካ ክትወጽእ 
ኣለካ። 
ቤት ጽህፈት ዑቅባ እቲ ዘቅረብኩሞ ማመልከቻ ከምዘይትደልይዎን ከምዘይግድሰኩም (ስቅታ፣ንምስራዝ)ገይሩ ክውስዶ  
ዘገድዶ ምክንያታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡፡ 
ሀ) በቶም ሰብ መዚ  ንዝቀርበልኩም ሕቶታት ብዝለዓለ ደረጃ እንድህር ሓበሬታታት ምሃብ አቢኹም፡ 
ለ)ብቤት ጽህፈት ዑቅባ አብ ዝወሰነልኩም ናይ ቃለመሕትት ቆጸራ እንድሕር ዘይተረከብኩም፡   
ሐ) ካብቲ ተታሒዝኩምሉ ዝነበርኩም ቦታ ሞሊቅኩም ምስትኸዱ፡ 
መ) ኣብ ክንዲ ማእሰርቲ ብፖሊስ ንዝተዋህበኩም ግዴታን ትእዛዝን ምስ እትጥሕሱ፡ 

ሰ) ካብቲ ብሰበስልጣን ንክትነብሩ ዝተመደበልኩም ቦታ ከይሓበርኩም ብኢደ ዋኒንኩም ካብቲ ቦታ ምስ እትኸዱ፡ 
ረ) ብዘይ ፍቓድ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ሃገር ገዲፍኩም ምስ እትኸይዱ፡ 
ሠ)ምቕያር ኣድራሻን ምቕያር ቁጽሪ ስልክን  ንቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብቅልጡፍ ምስ ዘይትሕብሩ፡  
ሸ)ቤት ጽህፈት ዑቅባ  ንክትርከቡ ሓቲትኩም አብቲ ርክብ ምስዘይትርከቡ፡  
ቀ) አብ ኢድኩም ከም ዘሎ ዝተረጋገጸ ሰነድን ክህልወኩም ዝግብኦ ም ሰነዳትን  ናብ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ከተቅርቡ 
ተሓቲትኩም ምስዘይተቅርቡ፡  
በ) ወረቐትኩም ንምሕዳስ እንተደንጒኹም ካብቲ ዜተቃጸለሉ መዓልቲ ጽባሕ ዘላ ቀዳመይቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ እንድሕር 
ዘየሐደስኩማ።. 
ተ)ምስ ሰብ መዚ ናይቲ ዝምልከቶም አካላት ንናይ ምትሕግጋዝ ግቡአትኩም እንድሕር ጢሒስኩም፡  
ቸ) ናይ ዓለም ለኸዊ ዑቅባ ናይ መርመራ  መስርሕ  ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገም ንክውዳእ አብ ናይ መቀበልን መንነት 
መረጋገጽን ማእከል ንክትትግብርዎ ዝወሃበኩም ውሳኔ እንድህር ተቃዊምኩም፡፡እቶም ውሳኔ ዘውጽኡ ሰብ መዚ ንስኹም 
ንናይ ዑቅባ ሕቶኩም ከምዘይትደልዎን ከተቁዋርጽዎ ክምትደልዩ እንድህር መሲልዎም ብመሰረት እቲ ዘለዎ  ጭብትታት 
ንስኩም አብዘየለኹሞ ናይ ንጽገት ውሳኔ ከውጽእ ይክእል እዩ ፡፡ናትኩም ጭብጥታት መሰረት እንድህር ዘይብሉ 
ንሕቶኹም ክነጽጎ እዩ፡፡አገልግሎት ዑቅባ ናይ ንጽገት ውሳኔ ምስ አውጸኤ ነቲ ውሳኔ ብምቅዋም ናብ ናይ ናይ ይግባይ 
ሰብ መዚ ይግባይ ማመልከቻ ምእታው መሰል አለኩም፡፡ 
ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ንናይ ዑቅባ ሕቶኹም ንምምርማር ዘኽእል እኹል ሓበሬታታት እንድሕር ዘይብሉ ነቲ 
ምርመራ ጠጠው ንክብል ውሳኔ ከውጽእ እዩ፡፡ናይ ዑቅባ ሕቶኹም ምርመራ ጠጠው ክብል ውሳኔ  ምስወጸ ናብ ሃገርኩም 
ናይ ምምላስ መስርሕ ክትግበር እዩ፡፡እቲ ዝተቋረጸ መርመራ ንክቅጽል ወይ ድማ ከም ብሓድሽ  ናይ ዑቅባ  ሕቶ ክትሓቱ 
እንድሕር ደሊኹም፡ካብቲ ምርመራ ጠጠው ዘብል ውሳኔ ዝተወሃበሉ  አብ ውሽጢ ትሽዓተ (9)ወርሒ ብመንገዲ ይግባይ 
ናይ ምሕታት መሰል አለኩም፡፡ናይ ይግባይ መሰል ዘለኩም ሓንሳብ ጥራይ እዩ፡፡   
 
መስርሕ መርመራ ማመልከቻ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ   
● መስርሕ ናይ ዓለም ለኸዊ ዑቅባ  እትወት ነጻን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊትን እዩ ዝትግበር፡ዝኾነ ይኹን ናይ 
ሳልሳይ ሃገር ዜጋን ዜግነት አልቦን አብ መስርሕ ናይ ዓለም ለኸዊ ዑቅባ  እትወት ማመልከቻ ናይ ምእታው  መሰል 
አለዎም፡፡  
●  ትሕዝቶ ናይ ሙሉእ ምዝገባ ዘማልኦ ናይ መንነትኩም ሓበሬታ ፣መበቆል ሃገርኩም፣ ሽም ናይ አቦኹም፣ሽም 
አዴኹም፣ ሽም በዓል ቤትኩም ፣ሽም ውላድኩም፣እንድህር አልይኩም ናይ አሌትሮኒካዊ አድራሻ ፣ናይ ባዮሜትሪስ 
ሓበሬታዊ ፍልጠት (ከም ናይ አጻብዕቲ አሰር)፣ሙሉእ ትሕዝቶ ምክንያት ናይቲ ዓለም ለኸዊ  ዑቅባ ትሓቱሉ፣  ናይ 



 

 

 
         

መንበሪ አድራሻ ወይ ድማ ዘለኹም ቦታ፣እቲ ጉዳይኩም ክረአ ኸሎ እቲ ትደልይዎ ናይ መረዳድኢ ቋንቋ፣ከምኡውን አብ 
መስርሕ ናይ ጉዳይኩም ንዓኹም ዝውክለኩም ወኪል እንድህር ክትገብሩ ትደልዩ ኮይንኡም፡፡ 
● ብገለገለ አጋጣሚታት ናይ ዑቅባ ሕቶ ምስሓተትኩም ሙሉእ ምዝገባ እንድሕር ዘይተገይሩ ተወሓደ አብ ውሽጢ 
(3) ናይ ስራሕ መዓልቲ ንኡስ ዝኾነ ምዝገባ ነተን አገደስቲ ሓበሬታታት ዘማልእ ምዝገባ ክግበረልኩም እዩ፡ከምኡውን 
እቲ ጉዳይኩም ክምርመር ከሎ ትራዳድኡሉ ዓይነት ቋንቋ ክምዝገብ እዩ፡፡ብድሕሪኡ አብቲ ዝወሃበኩም ናይ ቆጸራ ማዓልቲ 
ሙሉእ ምዝገባ ክትገብሩ ኢኹም፡፡ ሙሉእ ምዝገባ ክሳብ ትገብሩ መንነታዊ ሓበሬታታትን ስእልኩምን ዘለዎ ሰነድ 
ክወሃበኩም እዩ ፡፡እዚ ሰነድ ናይ መወዳእታ ሙሉእ ምዝገባ ንምግባር ናብ  ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ምስቀረብኩም 
ተረክብዎ  ብድሕሪኡ ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ(ኦዝቫይስ) ክወሃበኩም እዩ፡፡  
● ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ከተእትዉ ከለኹም ምስቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ምእንቲ ክትረዳድኡ በቲ 
ዝርድአኩም ቋንቋ ዝዛረብ አተርጓማይ ክቀርበልኩም እዩ፡፡ 
 
● አብ ኢድኩም ዘሎ ናይ መጓዓዓዝያ ሰነድ(ፓስፖርት)ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ዓይነት አብ ኢድኩም ዝርከብ 
ሰነዳት ምስ ናይ ጉዳይኩም መርመራ ምትእስሳር ስለዘለዎ ናይ ግድን ከተረክብዎ  አለኩም፡፡ምክንያቱ ንምርግጋጽ 
መንነትኩም፣ናይ ቤተሰብ አባላትኩም ንምርግጋጽ፣እቲ ዝመጻእኩምሉ ሃገር፣መቦቆል ሃገርኩም፣ ናይቤተሰብ 
ኩነታትኩም(ከምዝተመርዓኩምን ዘይተመርዓኩምን)ንምርግጋጽ ስለዝሕግዝ፡፡ 
●  ብመንገዲ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብዝተመደበልኩም ዕለት ቆጸሮ ቃለ 
መሕተት ክትገብሩ ኢኹም። ንዝቐረበልኩም ሕቶታት ናይ ግድን ብቕንዕናን ብምሉእነትን ክትምልስዎ ይግባእ::ከምኡ'ውን 
ተቕርብዎም መርትዖታት ሓቀኛን ሙሉእነትን ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ፡::ምስ ጉዳይኩም ምትእስሳስር ዘለዎም መራጋገጺታት 
ከይሓባእኩም ክተቕርብዎ ኣለኩም። ዘቕረብኩሞ መረጋገጺታትን ዝሃብኩሞ ቃልን  ሓቂ እንድሕር ዘይኮይኑ ኣብቲ ዝወሃበካ 
ውሳነ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ።  
● ኣብ ግዜ ቃለ መሕተት እቲ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ አብ እዋን ምዝገባ ዝተሓተትኩሞ  ሕቶታት ደጊሙ 
ክሓተኩም እዩ። ብዓብዩ ዘቕርበልኩም ሕቶታት ንመንነትኩም ብዝምልከትን ብኸመይ መንገዲ ንዓዲ ግሪኽ ከም 
ዝመጻእኹም ብምንታይ ምኽንያት ንመበቆል ሃገርኩም ከም ዝገደፍኩምን ወይ ድማ ዝነበርኩምሉ ሃገር ክትገድፍ 
ከምዝተገደድኩምን ወይውን ዜግነት አልቦ እንተኾንኩም  ምኽንያት ንኽትምለሰሉ ዘይትኽእሉን ዘይትደልዮን ክትሕተቱ 
ኢኹም። ብተወሳኺ ኣብ ግዜ ቃለ መሕተት ይጠቕመኒ እዩ ትብልዎ መርቶዖታት ከተቕርቡን ክትዛረቡን ትኽእል ኢኹም. 
● አብ እዋን ቃለ መሕትት ምስቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽህፈት ዑቅባ  ብቋንቋ ዘይትረዳድኡ  ኮንኩም  አተርጓማይ 
ክቀርበልኩም እዩ፡፡  
● አብ እዋን ቃለ መሕትት እንድህር ደሊኹም ምስ ጠበቃ ወይድማ ካልእ አማኻሪ(ናይ ሕጊ አማኻሪ፣ሃኪም፣ናይ 
ስነልቦና በዓል ሞያ፣ናይማሕበራዊ ጉዳያት በዓል ሞያ(ሶሻል ወርከር)  ) ክትቀርቡ ትክእሉ ኢኹም  
● አብ እዋን ቃለ መሕትት ትዛረብዎ  ሚስጥራውነቱ ዝተሓለወ እዩ፡፡  
● ቃለ መሕትትኩም  ክቕዳሕ ክምላእ ይኽእል ኢዩ::እንድሕር ዘይተቀዲሑ እቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ 
ንኹሉ ሕቶታትን መልስታትን ብጽሑፍ ከቕርቦ ኢዩ፡፡አብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ቃለ  ጽሑፍ ብሓገዝ ኣተርጓሚ 
ክትርእይዎን ጌጋ እንተሊዎ ንኽእረም ክትሓቱ  ይግባእ፡፡ድሕሪኡ ትፍርሙ፡፡ኣብ ዝኾነ ይኹን ጊዜ ቅዳሕ ናይቲ ቃለ ጽሑፍ 
ወይውን  ቅዳሕ  ናይቲ ዝተቀድሐ ድምጺ ክትሓቱን ክወሃበኩምን ይኽእል እዩ። 
● ድሕሪ ቃለ መሕትት ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ውሳነ ከውጸኣልኩም እዩ::እቲ ውሳነ መንበሪ ናይ ፖለቲካ ዑቕባ 
ይግበኦ፣መንበሪ ሓገዛዊ(ድጋፋዊ) ዑቕባ ይግበኦ፣ወይ ድማ እቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ኣይተቐበልናዮን ዝብል ክኸውን ይኽእል። 
● እንድሕር አላዪ ዘይብልካ ትሕቲ ዕድመ ኮንካ ናይ ቃለ መሕትት መጸዋዕታ ብወኪልካ ክሕበረካ እዩ። ኣብ ቃለ 
መሕትት ወኪልካ ኣብ ጎንካ ክርከብ  ይክእል እዩ። ብተወሳኪ ኣድላዪ ኮይኑ እንተተረኺቡ እቲ በዓል ስልጣን አብ ዕድመኻ  
ምጥርጣር እንድህር አልይዎንምፍላጥ ሕክምናዊ መርመራ ክትገብር ክሕብረካ እዩ። ብዛዕባ'ዚ ንስኻን ወኪልካን ክትሕበሩ 
ኣለኩም። ንምትግባር ናይዚ መስርሕ ድማ ንስኻን ወኪልካን ክትሰማምዑ ኣለኩም።  
 
● ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ነቲ ናይዑቅባ ማመልከቻኹም ውሳነ ምስ ኣውጸኤ እቲ ውሳኔ ንኸፍልጠኩም ብመሰረት 
ባዕልኹም ዝሃብኩሞ  ኣድራሻ ማለት ብስልኪ (ቴሌፎን)፣ ብእንዳ ቡስጣ፣ብፋክስ ወይ ብኢሜይል ኣድራሻ ክሕብረካ እዩ።  
● ቤት ጽሕፈት ዑቕባ  ነቲ ውሳኔ ክህበኩም ከሎ ናይ ግድን ብሓገዝ ናይ አተርጓምይ ብዝርዳአኩም ቋንቋ ክኸውን 
አለዎ፡፡  



 

 

 
         

 
 
መሰላትን ጉብአትን  ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ 
 
መሰላት ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ 
 
ከም ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ አብ ግሪክ እዚ ዝስዕብ መሰላት አለኩም 

• ከም ሓተቲ ዑቅባ ክሳብ መስርሕ ናይ ዑቅባኻ ዝውዳእ አብ ግሪክ ክትነብር መሰል አለካ፡ከምኡውን 
ክሳብ እቲ  መስርሕ ናይ ዑቅባኻ ዝውዳእ ናይ ምጥራዝ ስጉምቲ አይክህልውን እዩ፡፡ 

 

• አብ ኩሉ ውሽጢ ሃገር ብነጻነት ናይ ምንቅስቃስ መሰል አለኩም ብፉሉይነት ግን አብቲ ካርድኹም ናይ ጆግራፍያዊ 
ክልል ናይ ቦታ እገዳ እንድህር አልይዎ አብቲ ዝተፈቀደልኩም ቦታ ጥራይ ኢኹም ትንቀሳቀሱ፡፡ 
  

• ስራሕ ስለዘይብልኩም ንመዓልታዊ ወጻኢኹም ንምሽፋን  አታዊ ስለዘይብልኩም ሓገዝ ክግበረልኩም መሰል አለኩም 
፡፡ከምኡውን አብ ማእከል መጽለሊ ንክትጽለሉ ወይድማ አብ ካልእ ናይ መጽለሊ(ናይ መጽለሊ ፕሮግራም አብ ናይ 
ውልቀ ሰባት ገዛውቲ ወይ ድማ ሆቴላት) ማመልከቻ ክትገብሩ ትክእሉ ኢኹም፡፡ቦታ ምስ ዝርከብ ማመልከቻኹም 
ተቀባልነት ክረክብ እዩ፡፡   

 

• ብመሰረት ክማላእ ዝግብኦ ቅድመ ኩነት  ሕጊ ናይ ግሪክ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ  አእቲኹም ናይ ሓታታይ 
ዑቅባ ካርድ ምስወሰድኩም ድሕሪ ሽዱሽተ (6)ወርሒ ናይ ምስራሕ  መሰል አለኩም፡፡  

• ናይ ውሕስነት መሰላትን ጉብአትን ናይ ሰራሕተኛታት ልክዕ ከምቶም ናይ ግሪክ ዜጋታት አለኩም፡፡ 
 
•      ናይ ሕክምናን መድሃኒትን አገልግሎት መሰል ንክህልወኩም፡ግዝያዊ ናይ ውሕስነትን ናይ ጥዕና አገልግሎት ቀረብ 

ንደቅ ወጻኢ  (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)  ከተውጽኡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 
 

• ደቅኹም አብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ብናጻ ክመሃሩ መሰል አለዎም፡  
• እንድሕር ልዕሊ ዕድመ ኮይንኩም አብ ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ ክትመሃሩ መሰል አለኩም፡  
• ናይ ሞያ ክእለታዊ ትምህርቲ ክትመሃሩ መሰል አለኩም፡  

 

• እንድሕር  67% ከምኡ ውን ካብኡ ንላዕሊ ስንክልና ሃልዩም አብ መጽለሊ ማእከል ክትነብሩ እንድሕር 
ዘይትክእሉ ኮይንኩም ናይ ስንክልና ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል አለኩም ፡ 
 

•  ጉብአት ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ  
 
ከም ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ አብ ግሪክ እዚ ዝስዕብ ጉብአት አለኩም  

  

• ካብ ግሪክ ወጻኢ ክትጓዓዓዙ አይትክእሉን _ ብፉልይነት ከቢድ ዝኾነ ሰብአዊ ምክንያት ንአብነት ናይ ጥዕና 
ጸገም  እንተዘይሃልዩ፡፡ ናብ ካልእ ሃገር ንክትገሹ ናይ ግድን ናብ ቤት ጽሕፈት አገልግሎት  ዑቕባ ናይ ጉዕዞ ሰነድ 
ንክወሃበኩም ማመልከቻ ከተእትዉ ይግባእ፡ ን ቤት ጽሕፈት አገልግሎት  ዑቕባ ከይሓበርኩም ካብ ግሪክ 
እንተወጻእኩም ዘቅረብኩሞ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ምርመራ ክቋረጽ እዩ፡፡    

• ክሳብ ናይ ሕቶ ዑቕባኹም  መስርሕ ዝውዳእ ኣብ ግሪኽ ክትጸንሑ ኣለኩም ፡ 
 



 

 

 
         

• ካብ መበቆል ሃገርኩም ንአባላት ስድራኹም ናብ ግሪክ ከተምጽኡ አይትክእሉን ኢኹም፡  
• ምስ ሰበስልጣን ግሪኽ ንሓበሬታታት መንነትኩም ንምርግጋጽ፣ ንዘቕረብኩሞ  መመልከቻ ብዝምልከት 

ንዝቕርቡልኩም ሕቶታት  ብምምላስ  ክትተሓባበሩ ይግባእ።  
• አብ ኢድኩም ዘሎ ናይ መጓዓዓዝያ ሰነድ(ፓስፖርት)ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ዓይነት አብ ኢድኩም ዝርከብ 

ሰነዳት ምስ ናይ ጉዳይኩም መርመራ ምትእስሳር ስለዘለዎ ናይ ግድን ከተረክብዎ  አለኩም፡፡ምክንያቱ 
ንምርግጋጽ መንነትኩም፣ናይ ቤተሰብ አባላትኩም ንምርግጋጽ፣እቲ ዝመጻእኩምሉ ሃገር፣መቦቆል ሃገርኩም፣ 
ናይቤተሰብ ኩነታትኩም(ከምዝተመርዓኩምን ዘይተመርዓኩምን)ንምርግጋጽ ዝለዝሕግዝ፡፡ 

• አብ ነብስ ወከፍ ናይ አድራሻ ለውጢ ናይ መንበሪ ገዛ ለውጥ ናይ መራኸቢ ለውጢ ን ቤት ጽሕፈት ዑቕባ 

ብቁልጡፍ  ክትሕብሩ ግዴታ አለኩም ነዚ ንምግባር (መለቀብታ: መራኸቢ(Link) 
6).ብምእታውብኤሌትሮኒካዊ መንገዲ ክትትግብርዎ አለኩም ፡ከምኡውን ናይ መንነታዊ ሓበሬታ ምቅያር አብ 
(link ኤሌትሮኒካዊ ማመልከቻ ) ክትትግብርዎ አለኩም፡፡ቤት ጽህፈት ዑቅባ  አብቲ ዝሓበርኩሞ ናይ መንበሪ 

አድራሻ ንማመልከቻኹም ዝምልከት ሰነዳት፣ጽሑፋት ክሰደልኩም እዩ፡፡.  

• ኣብ መስርሕ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም  ኣብ ዜተፈላለየ ደረጃታት ናይ ዝርከቡ ናይ ግዜ ገደባትን   ከተኽብርዎም  
ኣለኩም።  

• ምሕዳስ ናይ ካርድኹም አብቲ ዝግብኦ እዋን ቅድሚ ምቅጻሉ ክትገብርዎ ግዴታኹም እዩ፡ እንተድንጎየ ሓንቲ 
መዓልቲ ድሕሪ ምቅጻሉ ከተሕድስዎ  ኣለኩም።  

• ብመንግስቲ ቁጠባዊ ሓገዝ ዝግበረልኩ እንድሕር ኮይኑ እቲ  ሓቀኛ ኣታዊኹ  ክትሕብር ኣለኩም።   
 

• አብ ናይ መጽለሊ ማእከል ወይ አብ ካልእ ናይ መጽለሊ ቦታታት ብነጻ ናይ ምንባር መሰለት እዞም አብ ታሕቲ 
ዘለዉ ተግባራት እንድህር ገይርኩም ጠጠው ክብል እዩ፡፡ 
-ንዝምልከቶም አካላት ከይሓበርኩም ነቲ ናይ መንበሪ ማእከል ገዲፍኩም እንድህር ከይድኩም፡ 
-ናይ ውልቃዊ መንነታዊ ሓበሬታ ዝተገብረ ለውጢ ንቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ እንድህር ዘይ ሓቢርኩም 
ወይድማ ንጉዳይኩም ብዝምልከት ንዝቀርበልኩም ሕቶታት ብጉቡእ ዘይምምላሽ ሓበሬታት ዘይምሃብ ወይ 
ድማ አብ ዝተወሰነልኩም ናይ ቃለ መሕትት መዓልቲ እንተዘይተረኺብኩም፡  
-ብዘይ ብቁዕ ምክንያት ብቁልጡፍ ማመልከቻ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ እንድህር ዘየእተኹም፡ 

-ናይ ቁጠባ አታዊኹም እንድህር ሓቢእኩም ከምኡውን በቲ ማእከን ዝወሃበኩም አቅሑት  ጥቅሚ ንምርካብ 
ብዘይ አገባብ እንድህር ፈቲንኩም፡  

-ናይቲ መጽለሊ ማእከን ናይ መንበሪ ስርዓተ ሕጊ እንድህር ጢሒስኩም፡ 

 
 

       •  ምስ ዝምልከቶ አካል ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ንዘለኩም ግዴታ ምስዘይተማልኡ፡ብፍላይ ምስቲ ናይ ዑቅባ 
ሕቶኹም አድላዪ ዝኾነ ምርመራን ምጽራይን ምስ ዝገብር አካል አብቲ ዝተባሃልኩሞ ግዜ ተዘይተረኪብኩም 
ወይ ድማ ተዘይተሓባቢርኩም፡እዞም አብ ላዕሊ ዝተገልጹ ዕንቅፋታት ሳዕቤኑ ነቲ ናይ ዑቅባ መርመራ መስርሕ 
ብዘይ ዕንቅፋት ንክሳለጥ ጸገም አብ ርእሲ ምኳኑ ነቲ ናይ ዑቅባ መርመራ መስርሕ ጠጠው ናብ ምባል ከምርሕ 
ይኽእል ኢዩ፡፡  

  
ናይ ይግባይ መሰላትን አብ ካልአይ ደረጃ ዝግበር ምርመር ብዝምልከት 
• ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ኣሉታዊ መልሲ እንድሕር ተዋሂቡ  ወይውን ናይ ድጋፋዊ ዑቕባ እንድሕር ተዋሂቡ ንስኹም  
ግን ከም ፖለቲካዊ ዑቕባ ተቐባልነት ክረክብ ኣለኒ ትብሉ ተኾንኩም ናብ ናይ ይግባይ በዓል ስልጣን  ይግባይ ናይ ምባል 
መሰል ኣለኩም ። ናይ ይግባይ ማመልከቻ ንኸተእትዉ ካብቲ ኣብቲ ውሳኔ ተገሊጹ ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ከየሕለፍኩም  ናብ 
ዞ ባዊ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ ንውሳኔኩም  ዝሃበኩም  ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብምኻድ ከተእቱዉ 
ትኽእሉ።  
   



 

 

 
         

•ብገለ አጋጣሚታት ናይ መንበሪኹም ትካል ካብ ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ዝረሓቀ እንድሕር ኮይኑ(ወይድማ ካብነብሱ 
ዝኸአለ አሃዱ ቤት ጽህፈት ዑቅባ )አብ ጥቃኹም አብ ዝርከብ  ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ብምካድ  ናይ ይግባይ ማመልከቻ 
ምእታው ትክእሉ ኢኹም፡ብምቅጻል እቲ ዝገበርኩሞ ናይ ይግባይ ማመልከቻ ናብቲ ውሳኔ ዝሃበኩም  ዞባዊ ቤት ጽህፈት 
ዑቅባ ወይድማ ናብ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ሽዑ መዓልቲ ብኤሌትሮኒካዊ መንገዲ ክመሓላለፍ እዩ፡፡
ናይ ይግባይ ማመልከቻ ዝግበር አብቲ ዝምልከቶ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ብአካል ተረኺብኩም ንስኹምን ጠበቃኹምን 
ዝፈረምኩምሉ (ይግባይ)ሰነድ ብምትሕሓዝ እዩ ዝኸውን ፡፡ አብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ድማ አብ ናይ መጽለሊ ማእከል 
እንድህር አሊኹም እቲ ናይ ይግባይ ማመልከቻ  ብመንገዲ ሓላፊ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ድማአብ ናይ መጽለሊ 
ማእከል እዩ ዝትግበር፡፡ብድሕሪኡ እቲ ሓላፊ ብመንገዲ ፋክስ ወይ ብካልእ ኤሌትሮኒካዊ መንገዲ ናብቲ ውሳኔ ዝሃበኩም  
ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ወይድማ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ክልእኮ እዩ፡፡ 
•ናይ ይግባይ ማመልከቻ ምስ አእተኹም ሓዲሽ   ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ  ካርድ ክወሃበኩም እዩ፡ 

 
 • ነቲ ናይ ይግባይ ሕቶ ዝምርምር ናይ ይግባይ ኮሚተ እዩ::እቲ ኮሚተ ንጉዳይኩም  መብዛህትኡ ግዜ ዝርእዮን 
ዝምርምሮን ካብቲ ናትኩም  ፋይል ብምብጋስ እዩ። መብዚሕቱኡ ግዛ እቲ ኮሚተ ንካልኣይ ግዜ ቃለ መሕትት ኣይጽውዕን 
እዩ። ነገር ግን ጉዳይኩም መኣስ ከምዝረኤ ክሕበረኩም እዩ ። ተወሳኺ መርትዖታትን ሰነድን ከተቕርቡ  እንድሕ ደሊኹም 
ክሳብ መዓስ ከተቕርቡ  ከምዘለኩም ክትሕበሩ ኢኹም። 

• አብቲ ጉዳይኩም ዝርአየሉ መዓልቲ ብአካል አብ ቤት ጽህፈት ናይ ይግባይ ሰብ መዚ ክትቀርቡ ይግባእ ፡አብዚ 
ዕለት እዚ እንድሕር ዘይተረኺብኩም ጉዳይኩም ንጹግ ክኸውን እዩ፡፡  

● ይግባይ ሓቲትኩም መልሲ ከይተዋሃበኩም  ከሎ ኣብ መንጎ ንሕቶ ይግባይኩም ጠጠው ከተብሉን ከተንሳሕቡን 
ትኽእሉ ኢኩም። ነዚ  ንኽፍጸም ባዕልኩም ብኣካል ናብቲ ይግባይ ዝሓተትኩምሉ  ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብምቕራብ ብጽሑፍ 
ከተቕርብ ኣለኩም::ካብ ይግባይ ሕቶ  ምስ ተንሳሕቡ  እቲ መርመራ  ጠጠው  ክብል  እዩ::ብድሕሪኡ ግን ዝኾነ ሕጋዊ 
መንበሪ ፍቓድ እንድሕር ዘይብልኩም  ንዓዲ ግሪኽ ገዲፍኩም ክትከዱ ኣለኩም።  
● እቲ ናይ ይግባይ ኮሚተ ንመስርሕ ሕቶ ይግባይኩም ንኽቕጽል ከምዘይትደልይዎን ከምዘይግድሰኩም (ስቅታ፣
ንምስራዝ)ገይሩ ክውስዶ  ዘገድዶ ምክንያታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡፡ 
1) በቶም ሰብ መዚ  ንዝቀርበልኩም ሕቶታት ብዝለዓለ ደረጃ እንድህር ሓበሬታታት ምሃብ አቢኹም፡ወይድማ   
2) ካብቲ ተታሒዝኩምሉ ዝነበርኩም ቦታ ሞሊቅኩም ምስትኸዱ፡ወይድማ  
3) ኣብ ክንዲ ማእሰርቲ ብፖሊስ ንዝተዋህበካ ግዴታን ትእዛዝን ምስ እትጥሕሱ ወይድማ፡ 

4) ካብቲ ብሰበስልጣን ንክትነብሩ ዝተመደበልኩም ቦታ ከይሓበርኩም ብኢደ ዋኒንኩም ካብቲ ቦታ ምስ እትኸዱ፡ወይድማ  
5) ብዘይ ፍቓድ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ሃገር ገዲፍኩም ምስ እትኸይዱ፡ 
6)ምቕያር ኣድራሻን ምቕያር ቁጽሪ ስልክን  ንቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብቅልጡፍ ምስ ዘይትሕብሩ፡ ወይድማ 
7)ናይ ይግባይ በዓል መዚ  ንክትርከቡ ሓቲትኩም አብቲ ርክብ ምስዘይትርከቡ፡ ወይድማ 
8)  ወረቐትኩም ንምሕዳስ እንተደንጒኹም ካብቲ ዜተቃጸለሉ መዓልቲ ጽባሕ ዘላ ቀዳመይቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ እንድሕር 
ዘየሐደስኩማ።. 
.  
9). አብ ኢድኩም ከም ዘሎ ዝተረጋገጸ ሰነድን ክህልወኩም ዝግብኦ ም ሰነዳትን  ናብ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ከተቅርቡ 
ተሓቲትኩም ምስዘይተቅርቡ፡   
• ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ናይ ይግባይ ኮሚተ ቃለ መሕትት ክትገብሩ እንድሕር ወሲኑ ቅድሚቲ መዓልቲ ቃለ 
መሕትት ዓሰርተ( 10) ናይ ስራሕ መዓልታት ኣቐዲሙ ክትሕበሩ ኢኹም። ኣብ መዓልቲ ቃለ መሕትትኩም ምስ ጠበቓ 
ወይውን ምስ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ብምስናይ ክትቀርቡ ትኽእል ኢኹም ።  
• ድሕሪ ቃለ መሕትት ናይ ይግባይ ኮሚቴ  ውሳነ ከውጸኣልኩም እዩ::እቲ ውሳነ መንበሪ ናይ ፖለቲካ ዑቕባ 
ይግበኦ፣መንበሪ ሓገዛዊ(ድጋፋዊ) ዑቕባ ይግበኦ፣ወይ ድማ እቲ ዘቕረብኩሞ  ሕቶ ኣይተቐበልናዮን ዝብል ክኸውን ይኽእል። 
• ውህበት ውሳኔ ናይ ይግባይ ኮሚቴ ዝትግበር ልክዕ አብ ላዕሊ ከምተገልጸ አወሃህባ ናይ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ 
ንውሳኔ ብከምኡ  ዓይነት መንገዲ እዩ፡፡   

• ናይ ይግባይ ኮሚቴ ውሳኔ ዘውጽአሉ ግዜ ከከም ኩነታት ናይቲ ጉዳይ ኮይኑ  ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ 
(15)መዓልቲ ክሳብ ሰለስተ  (3)  ወርሒ እዩ፡፡ 



 

 

 
         

• ናይ ይግባይ ሕቶኹም እንድሕር ተነጺጉ ወይ ድማ ናይ ድጋፋዊ ዑቅባ  እንድሕር ተወሲኑልኩም ፡ንስኹም ግን 
ናይ ፖለቲካ  ዑቅባ እዩ ዝግበአኒ ትብሉ እንድህር ኮይንኩም ፡ብቀጥታ ናብ ምምሕዳር ቀዳማይ ቤት ፍርዲ 

አብ ውሽጢ  (30)  መዓልቲ ካብቲ ውሳኔ ዝተወሃበኩም መዓልቲ ንዳሓር ማመልከቻ ከተእትዉ አለኩም፡፡
እቲ ንንጽገት ውሳኔ ዘቅረብኩሞ ማመልከቻ ካብዚ ሃገር ንክትወጽኡ ንዝወጸ ውሳኔ ብቀጥታ  ጠጠው ናይ 
ምባል ተክእሎ የብሉን እዩ፡፡እዚ ማለት እንድህር ጉዳይኩም ተነጺጉ ካብዚ ሃገር ንክትወጹ ዘሎ  ተክእሎታት 

ዓቢ እዩ፡፡. 
 
እሱራት ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ   
  
•  እንድህር እሱር ኮይንኩም ወይድማ አብ ማእከል ናይ መጀመርያ መቀበልን መንነት መረጋገጽን እንድህር አሊኹም 
(ΚΥΤ)ወይ አብ ናይ መጀመርያ መትሓዚ ወይ አብ መቀበልን መንነት መረጋገጽን  እቶም ዝምልከቶም አካላት ንድሌትኩም 
ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ምእታው ንቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ክሕብሩ ኢዮም፡፡ብድሕሪኡ ናይ መዓልቲ 
ምዝገባኹም መደብ ክተሓዝ እዩ፡፡ 

• አብቲ መዓልቲ ምዝገባ ካብቲ ቦታ ናብቲ ዝቀረበ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ተወሲድኩም ክትምዝገቡ 
ኢኹም ወይ ድማ አብቲ ዘለኹሞ ቦታ አሃዱ አገልግሎት ዑቅባ እንድህር አሊዩ  አብኡ ትምዝገቡ፡፡  

• አብ እዋን ምዝገባ በቲ ዝርዳአኩም ቋንቋ ዝሕግዘኩም አተርጓማይ ክቀርበልኩም እዩ፡እቶም ምዝገባ ዝገብሩ 
ሰራሕተኛታት ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ  ንኩሉ ሲዒቡ ዝመጽእ መስርሕ ብዝርዝር ክህብሩኹም እዮም፡ 

• ንመንነትኩም ዘረጋግጹ ሰነዳት ከም ፓስፖርት ወይውን ካልእ ሰነዳት ምስ ጉዳይኩም ምትእስሳር ዘለዎም 
እንድህር አሊዩኩም ናይ ግድን ምስኹም ሒዝኩም ክትመጽኡ አለኩም ፡፡ አብ እዋን ማመልከቻ ምእታው 
ስእሊ ክትሳአሉን ናይ አጻብዕቲ አሰር ክትህቡን ኢኹም ፡፡ 

• ድህሪ እቲ ምዝገባ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሓተቲ  ካርድ አይወሃበኩምን እዩ ፡አብክንድኡ ናይ መዓልቲ ቃለ 
መሕትትኩም ቆጸራ ወረቀት ክወሃበኩም እዩ፡፡ 

• ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ አብ ዘእተኹምሉ እዋን  አብ ቤት ማእሰርቲ ብምክንያት ገበን እንድህር 
ተአሲርኩም  አሊኩም ክሳብቲ ናይ ዝተፈረድኩሞ ግዜ አብ ቤት ማእሰርቲ ክትጸንሑ ኢኩም፡፡  

• ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ አብ ዘእተኹምሉ እዋን  አብ ቤት ማእሰርቲ ብምክንያት  ብዘይ ሕጋዊ 
መንገዲ ናብ ግሪክ ስለዝአተኹም ወይድማ ካብ ግሪክ ክሳብ ትስጎጉ እንድህር ኮይኑ፡ ፖሊስ እዘን አብ ታህቲ 
ተዘርዚረን ዘለዋ ነገራት ክሳብ ዘጻሪ አብ ቤት ማእሰርቲ  ክትጸንሑ ኢኹም ፡፡  

ሀ) እቲ ሓቀኛ መንነትኩምን ዜግነትኩም ክሳብ ዝረጋገጽ፡ 
ለ) ምስ ናይ ዑቅባ ማመልከቻኹም ዝምድና ዘለዎም ሓበሬታታት ምጽራይ እንድህር አድልዩሞ እቲ ምጽራይ ብካልእ 
መንገዲ ንክግበር ሃደገኛ እንድህር ኮይኑ፡፡ንአብነት አብ ትሕቲ ቀይዲ እንድህር ዘይኮንኩም ክትጠፍኡ ትክእሉ 
ኢኹም ዝብል ስግአት እንድህር አልዩ፡፡  
ሐ) ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ዘእተኹምሉ ምክንያት ካብዚ ሃገር ንክትስጎጉ ንዝወጽኤ ውሳኔ ንምድንጓይ 
ወይ ድማ ንምዕንቃፍ ኢዩ  ብዝብል ፖሊስ ከምኡ ንምኳኑ መሰረታዊ ምክንያታታ አለዉ ኢሉ እንድህር ሓሲቡ፡፡ 

መ) ንሃገራዊ ደሕንነት ወይድማ  ንህዝባዊ ስርዓት ሓደጋ ትፈጥሩ ተኾይንኩም፡ 
 

ሰ)ብመሰረት ስምምዕ ናይ አውሮፓ ሕብረት (ΕΕ) ቁጥር. 604/2013, አብ መስርሕ ምጉዕዓዝ ናይ ምህዳም ሓደጋ 
ምእንቲ ከይህሉ ብውሑስ መንገዲ ምእንቲ ክፍጸም ኢዩ ፡፡ብመሰረት አብ ላዕሊ ዝተገልጸ ስምምዕ  

•  ከከም ናይቲ ማእሰርትኩም ምክንያት ካብ ሓምሳ(50) መዓልቲ ክሳብ አሰርተ ሸሞንተ (18) አዋርሕ 
አብ ቤት ማእሰርቲ ክትጸንሑ ትክእሉ ኢኹም፡ንማእሰርትኹም ብዝምልከት ዝውስኖ ናይቲ እንዳ 
ፖሊስ ሓላፊ ኮይኑ ዝተአሰርኩምሉ ምክንያት ብዝርዝር ክሕብረኩም  ይግባእ፡፡  

• አብቲ ዝተአሰርኩምሉ ከባቢ አብ ዝርከብ ዝምልከቶ አካል ናይ መጀመርያ ደረጃ ምምሕድዳራዊ ቤት ፍርዲ 
ሓላፊ ብምቅራብ ናይቲ ናይ ማእሰርትኹም ውሳኔ ናይ ዘይ ምስምማዕ ናይ ምግላጽ መሰል አለኩም ፡፡ 



 

 

 
         

• ካብ ናይ ዑቅባ ማመልከቻኹም ከተንሳሕቡ እንድሕር ደሊኹም ብአካል ናብ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ 
ቀሪብኩም ከተመልክቱ አለኩም ፡፡ነዚ ንምትግባር አብቲ ከባቢ ዝተአሰርኩምሉ እንድህር ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ 
ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ዘይሃልዩ ናብቲ ዝቀረበ ዞባዊ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ብፖሊስ ተሰኒኹም 
ክትቀርቡ አለኩም፡፡ 

• አብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ድማ አብ ናይ መጀመርያ መቀበልን ናይመንነት መረጋገጺ ማእከል ትነብሩ 
እንተኮይንኩም፡ ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ(ኦዝቫይስ) ዝወሃበኩም ናይ ዑቅባ መስርሕኩም ከይተወደኤ ካብ 
ቤት ማእሰርቲ እንድሕር ተፈቲሕኩም ወይድማ  አብ ናይ መጀመርያ መቀበልን ናይመንነት መረጋገጺ ማእከል 
ዝግበር መስርሕ ምስተወደኤ ብድህሪኡ ኢዩ፡፡ ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ(ኦዝቫይስ) እንድህር ዘይተወሂብኩም 
ነቲ ካርድ ንምውሳድን ሓድሽ አድራሻ መንበሪን መራከቢ ንምህባርን ናብቲ ዝምልከቶ ዞባዊ ቤት ጽህፈት 
አገልግሎት ዑቅባ ብሕጹጽ ክትርከቡ ይግብአኩም፡፡ 

• ናይ ዑቅባ ሕቶኹም ውህበተ ውሳኔ ብአካል ብመንገዲ ሰራሕተኛ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ወይ ድማ 
አብቲ ተታሒዝኩምሉ ዘለኹም ቦታ ብዝርካብ ሓላፊ ፡ወይ ድማ ናይቲ ማእከል ሓላፊ ክህበኩም እዩ፡፡   

• ናይ ዑቅባ ሕቶኹም  አሉታዊ ውሳኔ እንድህር ተዋሂብኩም ናብቲ ዝምልከቶ ሰራሕተኛ ቤት ጽህፈት አገልግሎት 
ዑቅባ ብአካል ብምቅራብ ይግባይ ናይ ምሕታት መሰል አለኩም፡፡ 

• አብ ውሽጢ ዘለኹሞ መጽንሒ ማእከል ወይውን አብቲ ከባቢ ብቀረባ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ ቤት ጽህፈት 
አገልግሎት ዑቅባ ዘይሃልዩ ናብቲ ዝቀረበ ዞባዊ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ብፖሊስ ተሰኒኹም ክትቀርቡ 
አለኩም፡ 

• እቲ ትነብሩሉ ቦታ አብ ውሽጢ ማእከል መጽለሊ እንድህር ኮይኑ ናይ ዑቅባ ሕቶኹም  ውሳኔ ዘውጽኦ  ዞባዊ 
ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ካብቲ መንበሪኹም ማእከል ዝረሓቀ እንድህር ኮይኑ አብ ቀረባኹም አብ ዝርከብ 
ዞባዊ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ወይ ድማ ብመንገዲ እቲ ሓላፊ ናይ እቲ ማእከል ናይ ይግባይ ማመልከቻ 
ከተቅርቡ ትክእሉ ኢኹም፡፡  

• ናይ ዑቅባ ሕቶኹም ተቀባልነት እንድህር ረኺቡ ንማእሰርትኩም ዘትርፍ ውሳኔ ክወጽእ እዩ፡ካብ 
ማእሰርትኩም ትፍነውሉ መዓልቲ እተን  አድለይቲ ዝኾኑ ሰነዳት ክወሃበኩም እዩ፡ ብምቅጻል ሓድሽ አድራሻ 
መንበሪን መራከቢ ንምህባርን ናብቲ ዝምልከቶ ዞባዊ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ብሕጹጽ ክትርከቡ 
ይግባአኩም፡፡   

•  
ከምብሓድሽ ናይ ዑቅባ ማመልከቻ  

  
ከምብሓድሽ ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ማለት ናይ መወዳእታ ንጽገታዊ ውሳኔ ካብ ፖሊስ፣ካብ ቤት ጽህፈት አገልግሎት 
ዑቅባ፣ካብ ናይ ይግባይ በዓል መዚ፣ወይ ድማ ካብቲ መጀመርያ ዘቅረብኩሞ  ናይዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ 
አንሳሒብኩም እንተነይርኩምሞ፡ብድሕሪዚ ዝግበር ማመልከቻ እዩ፡፡አብ   ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ከምብሓድሽ 
ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ክትገብሩ እንድህር ደሊኹም ካብ ፖሊስ ወይድማ  ካብ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ 
ንመወዳእታ ግዜ ዝተዋሃበኩም ናይ አሉታዊ ውሳኔ ሰነድን ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ንምግባር ዝቀርቡ ሓደሽቲ 
ምክንያታት ክህልዉ ይግባእ፡፡ 
ከምብሓድሽ ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ንምግባር ናብ አብ ከባቢ መንበሪኹም አብ ዝርከብ ዞባዊ  ቤት ጽህፈት አገልግሎት 
ዑቅባ ወይ ድማ አብ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ አገልግሎት ዑቅባ ምስ ሓደስቲ ዝተፈጥሩ ሓበሬታታት ከተቅርቡ አለኩም፡፡ 
ከምብሓድሽ ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ምስገበርኩም ናይ ዓለም ለኻዊ  ሓታታይ ዑቅባ ካርድ(ኦዝቫይስ) አይክወሃበኩምን 
እዩ፡ 
ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ንዝቀረቡ ሓደስቲ ሓበሬታታት ድሕሪ ምምርማር ዘቅረብኩሞ  ናይ ናይ ዓለም ለኻዊ  
ዑቅባ ሕቶ አገዳስነት ከምዘለዎን ከምዘይብሉን ውሳኔ ከውጽእ እዩ፡፡ናይ ዓለም ለኻዊ  ሓታታይ ዑቅባ ካርድ ክወሃበኩም 
ዝኽእል እቲ ዘቅረብኩም ናይ ዑቅባ ሕቶ ተቀባልነት ምስ ዝረክብ እዩ፡፡ብድህሪኡ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ንሕቶ  
ዑቅባኩም ምምርማር ክቅጽሎ እዩ፡፡      
ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ንጉዳይኩም አሉታዊ ውሳኔ እንድህር አውጺኡ አብቲ ናይ ውሳኔ ወረቀት ብዝገልጾ 
ናይግዜ ገደብ መሰረት አብ ናይ ይግባይ ሰብ መዚ ይግባይ ክትሓቱ መሰል አለኩም ፡፡ 
ንካልአይ ግዜ ከምብሓድሽ ናይ ዑቅባ ማመልከቻ  እንድሕር ገይርኩም መመልከታኩም አብ ዝምርመረሉ እዋን ካብ 
ናብ ሃገርካ ምጥራዝ አይከድሕነኩምን እዩ፡፡  



 

 

 
         

 
ብተወሳኺ ክንሕብረኩም ንደሊ ናብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ክትኣትዉ ከለኹም ናይ ውግእ መሳርሒ ማለት ብረት፣በላሕቲ 
ነገራት ወይውን ካልእ ጉድኣት ከስዕቡ ዜኽእሉ፣ክፍንጀሩ ዝኽእሉ፣ብቀሊሉ ሓዊ ከስዕቡ ዜኽእሉ፣ኬሚካልትን ኣሲድነት 
ዘለዎም ነገራትን ሒዝካ ምእታው ክልኩል እዩ። ብተወሳኺ ንእሽቶይ ቦርሳን ሳምሶናይትን ተዘይኮይኑ ዓቢ ሻንጣን ዓቢ 
ቦርሳን ምሓዝ ክልኩል እዩ።ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ሞባይል ምጥቃም ኩልኩል እዩ:: ኣብ ውሽጥን ኣብ 
ደገን ናይቲ ቤት ጽሕፈት ቪድዮ ምቅዳሕን ስእሊ ምልዓልን ክልኩል እዩ።  

 


