
16.ምስቲ ማሕበረሰብ ምውህሃድ አብ መደባት ምውህሃድ  ናይ ምስታፍ መሰል (ንአብነት ትምህርቲ ናይ ግሪክ ቋንቋ ) ከምዚ ዓይነት 

መደባት አብዝህልወሉ እዋን ፡፡

20. ምጥርናፍ ስድራቤት: ምስ ወለዲ ትሕተ ዕድመ /ልዕለ

ዕድመ (ብመሰረት ክማላእ ዝግብኦ ቅድመ ኩነት) 

–ምስልዕለ ዕድመ /በዓል/ቲ ቤት -ትሕተ ዕድመ ውላድ -

ምስ ልዕለ ዕድመ ዘይተመርዓዉ ውላዳት ብርቱዕ ናይ ጥዕና

ጸገም ምስዝህልዎም፡

19.ማሕበራዊ ሓገዛት ማሰላትን ቅድመ ኩነትን ናይ

ማሕበራዊ ሓገዛት ልክዕ ከም ናይ ኩሎም ናይ ግሪክ

ዜጋታት፡ንአብነት ሓገዝ ስራሕ ንዘይብሎም፣ሓገዝ

ንስንኩላን፣ከምኡውን ብዝሒ ውላድ ንዘለዎምን፡፡

15.ማሕበራዊ ሓገዛት ማሰላትን ቅድመ ኩነትን ናይ

ማሕበራዊ ሓገዛት ልክዕ ከም ናይ ኩሎም ናይ ግሪክ

ዜጋታት፡ንአብነት ሓገዝ ስራሕ ንዘይብሎም፣ሓገዝ

ንስንኩላን፡፡

14.ክንክን ጥዕና መሰላት ክንክን ጥዕና ንምርካብ ልክዕ ከም ናይ ኩሎም ናይ ግሪክ ዜጋታት ዘድሊ ቅድመ ኩነት ምምላእ ፡

13.ትምህርቲ/ስልጠና (ልዕሊ ዕድመ) ልክዕ ከምቶም መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ስደተኛታት ዘማልእዎ ቅድመ ኩነት ብምምላእ ፡

12.ትምህርቲ (ትሕቲዕድመ) አብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ብነጻ ናይ ምምሃር መሰል አለዎም፡

11.ናይ ስራሕ ፍቃድ ተኽእሎታት ተቆጺርካ ናይ ምስራሕ ፣አብ አቅርቦት ናይ ስራሕ ዝህባ ናይ አገልግሎት ትካላት፣አብ ናይ

ባዕልኻ ቁጠባዊ ንጥፈታት ስራሕ ምንጣፍ፣ እዞም ዝተገልጹ ናይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት ብመሰረት (ዓንቀጽ.68 

ሕጊ.4375/2016)ከም ኩሎም ናይ ግሪክ ዜጋታት ማዕረ መሰላት ይህልወኩም፡፡

10.ናይ መጓዓዝያ ሰነድ (ፓስፖርት) ናብ ዝምልከቶ ናይ ግሪክ ፖሊስ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት፡ ማመልከች ድሕሪ ምእታው ይግብኦ እዩ

ዝብል ውሳኔ ምስ ወጽኤ ናይ ፓስፖርት ውህበት ንክትግበር ነዚ ዝምልከት ፉሉይ ክፍሊት (ብግሪክ ፓራቮሎ) ምዕዳግ የድሊ፡፡

9ለ. መንበሪ ፍቃድ (ΑΔΕΤ)መንበሪ ፍቃድ ብዘይ ክፍሊት

ዝወሃብ ኮይኑ አገልግሎቱ ንሰለስተ(3) ዓመት እዩ፡ ንምሕዳስ

ማመልከቻ ምእታው የድሊ ድሕሪኡ አገልግሎቱ ከም እንደገና

ናይ ሰለስተ (3) ዓመት ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ይወሃብ ፡

9.9ሀ. መንበሪ ፍቃድ (ΑΔΕΤ)መንበሪ ፍቃድ ብዘይ ክፍሊት

ዝወሃብ ኮይኑ አገልግሎቱ ንሓደ(1) ዓመት እዩ፡ ንምሕዳስ

ማመልከቻ ምእታው የድሊ ድሕሪኡ አገልግሎቱ ናይ ክልተ (2) 
ዓመት ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ይወሃብ ፡8. አይ

7. ናይ መበቆል

ሃገሩ ፓስፖርት

ምዕቃብ (ምሓዝ)

6.እወ

5. ናይ ሃገሩ

ፓስፖርት

ከውጽእ ይኽእል?

1. መሰላት ናይ ሰብ መሰል ዓለም ለኻዊ ዑቅባ

2. ምውጻእን ምውሃብን ውሳኔ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ

3. ዓይነት

ዑቅባታት

4. ሰብ መሰል ናይ

ድጋፋዊ ዑቅባ

17. ሰብ መሰል ናይ

ዓለም ለኻዊ ዑቅባ

ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ


