
 
 

 

 

ንናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ 

 ብዝምልከት ዝቀርቡ ተደጋገምቲ ሕቶታት  

 

እንታዎት እዮም አብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መሰላት ዘለዎም?  

መንግስቲ ግሪክ ነዞም ዝስዕቡ ማለት(ቀረብ ዑቅባ ፣ስርዓተ መንበሪ ናይ ፖለቲካ ዑቅባ_ዓለም ለኽዊ 

ዑቅባ)  ውሕስነት ይህብ እዩ፡እዚ መሰላት ዝግብኦም ዜጋታት ናይ ሳልሳይ ሃገር ወይ ድማ ዜግነት አልቦ ዝኾኑ 

ኮይኖም ፡ብምክንያት ብሔር፣ሃይማኖት፣ዜግነት፣አብ ፉሉይ ማህበራዊ ጉጅለ ተሳታፊ ወይ አካል ምስዝከውን፣ 

ብናይ ዝአምነሉ ናይ ፖለቲካ  አተሓሳስባ ፣ወይ ድማ አብ መበቆል ሃገሩ ወይውን አብቲ ቅድሚ ናብዚ ምምጽኡ 

አብ ዝነብረሉ ሃገር  አብ ህይወቱ ከቢድ ዝኾነ  ሓደጋ ክበጽሖ እንድህር ዝኽእል ኮይኑ፡ማለት ብናይ ሞት 

መቅጻዕቲ ዝቅጻዕ እንድህር ኮይኑ ፡ ናይ ስቃይ ተጠቃዓይ ወይ ድማ ዘይ ሰብአውነት አተሓህዛ ወይ ንሰብአዊ 

ክብሪ ብዘዋርድ መንገዲ ዝግበር አተሓህዛ፡ ወይ ንህይወቱ ዘስግእ ኩነታት እንድህር አሊዩ ፡ንአካላዊ ጉድለት 

ዝዕድም ኩነታት እንድህር አሊዩ፡ዓለማዊ ወይ ናይ ሕድሕድ ኰናት ምስ ዝህሉ፡ናይ ዑቅባ መሰል ይህልዎ ፡፡   

   

 ብኸመይ መንገዲ ናይ ዑቅባ መመልከታ ክገብር ይኽእል?  

አብ ናይ መጀመርያ መቀበልን ናይ መንነት መረጋገጺ ማእከል(ካምፕ) እንድህር አሊኹም ነቶም 
ሰራህተኟታት ናይ መጀመርያ መቀበልን ናይ መንነት መረጋገጺ ማእከል(ካምፕ) ዑቅባ ክትሓቱ ከምትደልዩ  
ምስትህብሩ ንሳቶም ናብቲ ዝምልከቶ ናይ አገልግሎት ዑቅባ ቤትጽህፈት አሃዱ ማመልከቻ ዑቅባ ንክትገብሩ  
ከማሓላልፍኩምእዮም፡፡ 

 
ብዘይካዚ ከም አማራጺ ነቲ ማመልከቻዀም ብመንገዲ አብዚ ዘሎ ኤሌክትሮኒክ 

መተግበሪ    https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login ምዝገባኩም ክትገብሩ 
ትክእሉ ኢኩም፡፡ 

 
 

 ነዚ ማመልከቻ ንምግባር ናይ ግድን ክኸፍል አለኒ? 
 አይትከፍሉን ኢኹም፡ተኽእሎታት መስርሕ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ብዘይ ክፍሊ ኢዩ ዝግበር፡፡ 

 

ናይ ዑቅባ  ማመልከቻ ናይ በዓል ቤተይን ናይ ደቀይን ክገብር ይኽእልዶ? 
እንድህር ናይ ቤተሰብ አባላት አብዚ ዝርከቡ እንድህር ኮይኖምን ዑቅባ ንምህታት ድሌት እንድህር 

አሊይዎም ማመልከቻ ክትገብሩ ትክእሉ ኢኩም፡፡  

 

እቲ ነቲ ጉዳየይ ዝአልን ሓላፍነት ዝወሰደ ሰብ ንሕቶ ዑቅባይ አሉታዊ ወይ አዎንታዊ 

ውሳኔ ዘውጽእ ካብ ምንታይ ብምብጋስ  

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login


 
 
እቲ አላዪ ናይቲ ጉዳይኩም ውሳኔ ዝውስን  ካብቲ ዘቅረብኩሞ  ማመልከቻ  ከምኡ ውን ካብቲ ትገብርዎ 

ቃላመሕትት ከምኡውን ካብቲ ዘቅረብኩም ንጉዳይኩም ብዝምልከት ዘቅረብኩሞ ማመልከቻ ሰነዳት ፡ንመቦቆል 

ሃገርኩም ብዝምልከት ንዘለዉ ሓበሬታተት ብምጽናዕ ከምኡውን አብ ፋይልኩም ዝርከቡ ምምሕዳራዊ 

መንነታዊ ሓበሬታታት አብ ግምት ብምእታው እዩ ፡፡  

 

 ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ገይሬ ውሳነ አብ ምጽባይ እንዳሃለኩ ናብ ካልእ  

ሃገር ክገይሽ ይክእልዶ  
አይትኽእልን፡ከም ናይ ዓለም ለኻዊ  ሓታታይ ዑቅባ ካብ ግሪክ ወጻኢ ክትጓዓዙ  አይትኽእሉን፡፡ እንድህር 

ከቢድ ዝኮነ ሰብአዊ ጸገማት እንድህር ተፈጢሮም ብምክንያት  ፉሉይ ናይ ጥዕና ጸገም  ናብ ካልእ ሃገር 

ክኸይድ እንድህር አልይዎ ናብ ቤትጽፈት ዑቅባ ናይ መጓዝያ ሰነድ ንከውጽእ ማመልከቻ ክገብር አለዎ፡፡

ንቤትጽህፈት ዑቅባ ከይሓበርኩም ካብዚ ሃገር እንድህር ወጺእኩም ዘቅረብኩሞ ማመልከቻ ክንጸግ እዩ ፡፡  

 

አብ እዋን ቃለመሕትት እንድህር ኢንግሊሽ ዘይክእል ኮይነ አተርጓማይ ከምጽእ አለኒ 

ማለት ድዩ?  
ቤትጽህፈት ዑቅባ አብ ነብስ ወከፍ ምስ ቤትጽህፈት ዑቅባ ዘራኽብ ጉዳይ ምስዝህልወኩም በቲ ትዛረብዎ  

ቋንቋ ወይ ድማ በቲ ዝርዳአኩም ቋንቋ አተርጓማይ ከቅርበልኩም እዩ፡፡  

 

ማመልከቻይ አበየናይ ደረጃ በጺሑ ከምዘሎ ብከመይ መንገዲ ክፈልጥ ይኽእል? 
ናብ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ናይ ግድን ብአካል ብምምጻእ ወይ ድማ ብመንገዲ ውክልና ዝሃብኩሞ 

ጠበቃ ንጉዳይኩም ምፍላጥ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ብመንገዲ ስልኪ ንጉዳያት ብዝምልከት ሓበሬታ አይወሃብን 

እዩ፡፡ ብዙሕ ሰብ ፡መዓልታዊ ንግልጋሎት ናብ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ስለ ዝመጽእ ፡እቲ ዝሓሸ ሓታታይ ናይ 

ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ካርድ (ኦዝፋይስ)(ΔΑΔΠ)ንምሕዳስ አብ ትመጽኡሉ እዋን ንጉዳይኩም ብዝምልከት 

ክትሓትዎ ትደልዩ ሓበሬታ ክወሃበኩም እዩ፡፡   

 

አብ ውሽጢ ግሪኽ ብዘይ ሕጋዊ /ብዘይ ሱሩዕ  መንገዲ ይነብር  እንድሕር  አለኹ 

ናይ ዑቅባ ማመልከቻ ክገብር ይኽእልዶ? 
እወ፡ ብዘይ ሕጋዊ /ብዘይ ሱሩዕ  መንገዲ ናብ ግሪክ ስለዝአተኹም ንመስርሕ ናይ ዑቅባ ማመልከቻኩም 

ዋላሓንቲ ተጽዕኖ አይገብረልኩምን እዩ፡፡ግን አብ ግሪክ ምስ አተኹም አብ ዝሓጸረ እዋን ናይ ዑቅባ  

መመልከታ ክትገብሩ አለኩም፡፡እንድህር ናብ ግሪኽ ብዘይ ሕጋዊ /ብዘይ ሱሩዕ  መንገዲ  እንድሕር አቲኹም 

ናይ ግድን አብ ናይ መጀመርያ መቀበሊን ናይ መንነት መረጋገጽን (ካምፕ) ናይግድን  ክትነብሩ አለኩም፡፡

ብድሕሪኡ አብቲ ውሽጢ ካምፕ አብ ዝርከብ ናይ ቤትጽህፈት ዑቅባ አሃዱ ንናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ 

ማመልከቻ ክትገብሩ ትኽእሉ፡፡ 

  

 እንድሕር ትሕቲ ዕድመ ኮይነ ማመልከቻ ክገብር ይክእልዶ?  

እወ፡ ዕድመካ ትሕቲ (15)ዓመት እንድህር ኮይኑ ንናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ወለድኻ 

ወይድማ እቲ ንክናብየካ ሓላፍነት ዝወሰደ ልዕሊ ዕድመ ሰብ እዩ ዝገብሮ፡፡እንድሕር አላዪ ዘይብልካ በይንኻ 

ኮይንካ እቲ ዝተወሃበካ ወኪልካ እዩ ዝትግብሮ፡፡ እንድሕር ልዕሊ አሰርተሓሙሽተ (15) ዓመት ኮይንካ ባዕልኻ 

ነቲ ማመልከቻ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ፡፡  እንድሕር አላዪ ዘይብልካ/ኪ በይንኻ/ኪ ኮይንካ/ኪዝምልከቶም ሰብ 

መዚ ንዓኻ ዝውክል ሰብ ክህቡኻ እዮም፡፡እዚ ወኪል ንውሕስነትካ ምሳኻ አብ ዝሰማማዕ ከባቢ መንበሪ 

ንክትረክብን ከምኡውን አብቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ክሕግዘካ እዩ፡፡ 

 

አብ እዋን ቃለመሕትት ምእንቲ ክሕግዘኒ ገለ ሰብ ምሳይ ብአካል ክርከብ ይኽእልዶ?  



 
 
 

አብ እዋን ቃለመሕትት ምስ ውክልና ዝሃብኩሞ ጠበቃ፣ሓኪም፣ናይ ማሕበራዊ ርክባት በዓል ሞያ፣ናይ 

ስነልቦናዊ በዓል ሞያ፡ክትቀርቡ መሰል አለኩም፡፡ 

 

ናይ ማመልከቻይ ውሳኔ አብ ምጽባይ እንዳሃለኹ ናይ ሕክምናዊ ክንክን ናይ ምርካብ 

ተኽእሎታት አለኒ?  

እወ፡ ናይ ሃካይምን መድሃኒትን ሆስፒታልን ክንክናዊ አገልግሎት ምእንቲ ክህልወኩም ፡ ግዝያዊ ቁጽሪ ናይ 

ውህስነትን ናይ ጥዕና ክንክን ንደቂ ወጻኢ  (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)ዝብል ቁጽሪ ልክዕ ማመልከቻ ምስ ገበርኩም 
ክወሃበኩም እዩ፡፡ 

 
ናይ ዑቅባ ተቀባልነት ምስ ረኸብኩ (ማመልከቻይ ተቀባልነት ምስ ረኸበ) ካብዚ ዓዲ ወጻኢ ክገይሽ 

ይክእልዶ? 

  ናይ ፖለቲካ ዑቅባ ስርዓተ  መንበሪ ተቀባልነት እንድህር ተዋሂቡኩም ናይ መጓዓዝያ ሰነድ(TDV) ንምውሳድ 

ማመልከቻ ክትገብሩ ትክእሉ ኢኹም፡፡በዚ ሰነድ ናብ መቦቆል ሃገርኩም ምኻድ ኩልኩል እዩ፡፡እንድህር ድጋፋዊ   

ስርዓተ  መንበሪ  ተዋሂብኩም ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ንክወሃበኩም  ማመልከቻ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ግን 

ንክትወስዱ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ክውስን ከሎ ጥራይ እዩ ፡ማለት ካብ ቲ ዝምልከቶ  አካል ናይ መቦቆል ሃገርኩም 

ሃገራዊ ፓስፖርት ከተውጽኡ ከምዘይትክእሉ ምስዝረጋገጽ እዩ፡፡ 

 
 አብ እዋን ቃለመሕት/አብ ማመልከቻይ እዋን ዝህቦ ናይ ውልቀይ መንነታዊ ሓበሬታታት ዑቁባት 

ድዮም? 
እወ፡ኩሎም አብቲ ቦታ ዝርከቡ ብናይ እምነትን ሓላፍነታውን ቅዩዳት እዮም፡፡ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ዝኮነ ይኩን 

ሓበሬታ ናይ ማመልከቻኹም  ናብ ሰብ መዚ ናይ መቦቆል ሃገርካ አሕሊፉ ንከይህብ ቁዩድ እዩ፡፡ ግን ናብ 

ካልኦት ዝምልከቶም አካላት ናይ ግሪክ ከፍልጥ ይክእል እዩ፡፡ 

 

ብዛዕባ ዑቅባ አብ ግሪኽ ዝገልጽ ስርዓተ ሕጊ አበይ ከረክብ ይክእል ? 

 

 እቶም ሕግታት  4686/2020, 4636/2019, 4825/2021 እዮም ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ 

ብዝምልከት አብ ድህረገጽ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ወጺኡ ስለዘሎ አብኡ ክትረኽብዎ ትክእሉ፡፡  

 

አብ ሞንጎ ናይ ፖለቲካ ዑቅባ ተቀባልነት ዝረኸበን ፡ናይ ዑቅባ ሐታታይን ፡ዘሎ  ናይ 

መሰላት ፍልልይ እንታይ እዩ?  
 

ሓታታይ ዑቅባ እቲ ናይ ሓታታይ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ካርድ (ኦዝፋይስ) ዘለዎ እዩ፡ክሳብ ናይቲ ዘቅረቦ  

ማመልከቻ ውሳኔ ዝወጽእ አብዚ ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ ንክነብር ፣ውሕስነት መሰረታዊ አድለይቲ ነገራት ክረክብ  

መሰላት አለዎ ፡እቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መሰል ዘለዎ እቲ ናይ መንበሪ ፍቃድ ዝወስድ ኮይኑ ከከም ኩነታቱ 

ከም ናይ ግሪኽ ነበርቲ መሰላት አለዎ፡፡  

 

 

እንድሕር ጉዳየይ ተነጺጉ እንታይ ክኸውን እዩ?  
ነቲ ዝተወሃበኩም ውሳኔ ብምቅዋም  ብዘይ ዝኮነ ይኩን ክፍሊት   ናብ ነብሱ ዝኸአለ ናይ ዝኾነ 

ይኹን ጸግዒ ዘይብሉ ካልአይ ደረጃ ሰብ መዚ ናይ ይግባይ አካል ብመሰረት አብቲ ዝተዋሃበኩም ወሳኔ ተገሊጹ 

ዝርከብ ናይ ግዜ ገደብ  ማመልከቻ ከተእትዉ ትክእሉ ኢኹም ፡፡ አብዚ ደረጃ እዚ ነጻ ዝኾነ ናይ ሕጊ ድጋፍ 

ማለትውን ጠበቃ ክግበረልኩም እዩ፡፡አብ መወዳእቲ እንድህር ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻኹም ተነጺጉ 

፡ካብዚ ሃገር ንክትወጽኡ ዝእዝዝ ውሳኔ ክወጽእ እዩ፡፡  



 
 
 

ነቲ ማመልከቻ ምስ አቅረብኩ እቲ መስርሕ ምርመራ ክሳብ ናይ መወዳእታ ውሳኔ 

ዝወጽእ ክንደይ ግዜ ይውድእ ? 
ነብስ ወከፍ ጉዳይ ነናቱ ፍሉይነት አለዎ ፡፡ብጠቅላላ ምርመራ ናይቲ ጉዳይኩም ክወስዶ ዝኽእል እዋን ካብ 

ዕስራ  (20) መዓልታት ክሳብ ሹዱሽተ  (6)አዋርሕ ክወስድ ይክእል፡፡ 


