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1. እዚ መምርሒ ንምንታይ
ይጠቅም
ነዚ መምርሒ እዚ ተንብብዎ እንተለኹም፡ ኣብ ኢጣልያ ትርከቡ ኣለኹም ማለት ኢዩ፡ ዓለምለኻዊ
ዕቝባ ንምርካብ ሕቶ ኣቕሪብኩም ኣለኹም ወይ ከኣ ከተቅርቡ ትሓስቡ ኣለኹም ማለት እዩ።
ኣብ'ዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ዓለምለኻዊ ዑቅባ ሕቶ ከም ተቅርቦን :ከመይ ጌሮም ነቲ ናይ
ዝውሃበካ መልሲ ውሳኔ ይወስድዎን: አንታይ መሰላት ከም ዘለካ: ከተክብሮም ዘለካ ሕግታታን
ኣየኖት ኢዮም ዝብሉ ሓበሬታታት ክትረክብ ኢኻ።
ብጥንቓቐ ኣንብብዎን ዓቅብዎን ኣብቲ ዘድለየኩም ሰዓት መታን ከተንብቦ ። ኣብ ነፍሲወከፍ ደረጃ
ናይ መስርሕኩም እንታይ ይኸውን ከምዘሎ ንኽትግንዘቡ ክሕግዘኩም እዩ።
ዘይ በራሃልኩም ነገር አንተ ደኣ ኣሎ ከኣ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል
(መዓስከር ,ካምፕ) ናይ ስደተኝታት ዘሎ ጠበቓ ወይ ከኣ ኣብ ቲ ከባብቢ ዘለዋ ንስደተኝታት
ዝተሓጋገዛ ማሕበራት መብርሂ ንኽህብኩም ሕተቱ ።

4

ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ኣብ መወዳእታ ናይ ዚ መግለጺ ወረቀት ከኣ ዚተፈላለቱ ክጠቅሙኩም ዝ ክእሉ ኣገደስቲ ዚኮኑ
ኣድራሻታትንቁጽሪ ተለፎንን ክትረክቡ ኢኩም። ሕጂ እተን 6 ነገራት ኣብ ኢጣልያን ናይ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ምስ ትሓተትካ አትገብረን ነገራት ጽሙቅ ኣቢልና ክንዝርዝረልኩም ኢና ዝበለጸ
ሓበሬታ ግን ኣብ ታሕቲ ከም ዘለኩም ንሕብር።

1
2

ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ምሕታት ድሌት ከም ዘለካ ምሕባር
እዚማለትከኣ ኣብ ዝቀልጠፈ ግዜ ናብ ኣብ ከታማ ዝርከቡ ፖሊስ ወይ
ከኣ ኣብ ዶብ ዝርከቡ ፖሊስ ብምኽያድ አቲ ዘለካ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ
ምሕታት ምሕባር።

መንነትካ ምግላጽ
እቶም ዝቅበሉኩም ፖላይስ በቲ ትህብዎም ሓበሬታታት ክምዝግብኹም እዮም ነዚ
ንምግባር ከኣ(ሽም: ሽም ኣቦ: ቦታ ትውልዲ: ዜግነት) ድሕሪ ምሕታት ስእሊ
ክስእልኹም እዮም ከምኡ ውን ናይ ኣጻብዕትኩም ስንብራት ክወስዱልኩም አዮም።

3

ኣታሓታትታ ናይ ዑቕባ

4

ቃለ መጠየቅ ምስቲ ነቲ ናይ ዑቅባ ሕቶሓ ዝምርምር ኣካል

5

ምምዛንን ምውሳንን

6

እግባይ ምባል

ንዑቕባ መሕተቲ ታባሂሉ ዝተዳለወ ፍሉይ ወረቀት ብምምላእ ኢዩ ዝካየድ።

እቲ ቃለ መጠየቅ ከኣ ብዛዕባ እቲ ካብ ሃገርኩም ዘውጻኩም ጸገማትን ብዛዕባ አንታይ
ጸገማት ከጋጥመኩም ይክእል እንተ ደኣ ን ሃገርኩም ተመሊስኩምን ዝብል ኢዩ።

ዘቅረብካዮ ናይ ዑቅባ ሕቶ ከኣ በቲ ዝምርምር ኣካል ክርአን ክምርመርን ኢዩ

አንተ ደኣ እቲ ዝተዋሃብኩሞ ውሳኔ ዘይ ኣዕጊቡኩም ናብ ቤት ፍርዲ ከድኩም
እግባይ ክትብሉ መሰል ኣለኩም

5

2. ሕቶ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ
ንምርካብ
ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ እንታይ ማለት እዩ?
ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ክበሃል እንከሎ፡ ብኢጣልያ ወግዓዊ ተቐባልነት ዘለዎም መሰረታውያንን ኣገደስትን
መሰላት ዘጠቓለለ እሞ ን ዕቑባት ስደተኛታት ከምኡ'ውን ተጠቀምቲ ናይ'ቲ ኣብ ሳልሳይ ኣካል
ዝምርኮስ ዕቝባ ንዝዀኑ ሰባትዝወሃብ ተቐባልነት እዩ።
ዕቑባት ስደተኛታት ማለት፡ ኣብ ናይ መበቆል ሃገሮም ብምኽንያት ዓሌቶም፡ ሃይማኖቶም፡ ዜግነቶም፡
ፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም ወይ ምስ ገለ ማሕበራዊ ጕጅለ ምስ ዘለዎም ዝምድና ብዝተኣሳሰር፡ ሂወቶም
ኣብ ሓደጋ ክትወድቅ ትክእል እንተ ደኣ ኮይና እም ኸኣ ኣብ ሃገረ-መበቆሎም ናይ ውሕስነት ባይታ
ክፍጠረሎም ዘይተኻእለ በዚ ምክንያት እዚ ካብ ሃገሮም ወጺዮም ኣብ ካልእ ሃገር ዑቅባ ዝሓተቱ ሰባት
ኢዮም። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ገጽ 26 ተመልከቱ።
ተጠቀምቲ ናይ'ቲ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ ንዝዀኑ ሰባት ማለት፡ ዕቑባት ስደተኛታት እኳ
ዘይኰኑ ክነሶም፡ ኣብ ናይ መበቆል ሃገሮም ምህላው ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘቃልዖም ሰባት እዮም (ናይ ሞት
ፍርዲ፡ መግረፍቲ፡ ሰብኣዊ ወይ ኣቈናጻቢ ኣተሓሕዛ፡ ምስ ብረታዊ ግጭት ዝተኣሳሰር ተኽእሎ ሓደጋ)።
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ገጽ 27 ተመልከቱ።
ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ዘውሕሶ ልዕሊ ኩሉ ናብ ሃገርካ ከም ዘይ ትጥራዝ ይገብር: ኣብ ዓዲ ጥልያን
መንበሪ ወረቀት ከም ዝወሃበካ ከኣ ይገብር።

ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ክሓትት ይክእል ዶ ?
እንተደኣ ዜግነትኩም ካብ ሑቡራት ሃገራት አኡሮፓ ወጻኢ እንተ ደኣ ኮይኑ
እም ኽኣ ንሃገርኩም ከትምለሱ ዘይ ትክእል እንተ ደኣ ኩኤንኩም ምስ
ትምለሱ ከኣ ነብስኩም ኣብ ሓደጋን ግፍዕ ክትወድቅ ትክእል እንተ ኮይና።

ዜግነት እንተ ዘይ ብልኩም ናብቲ ት ቅመጠሉ ዝነበርኩም ቦታ እንተ
ተመሊስኩም ነብስኩም ኣብ ሓደጋን ግፍዕ ክትወድቅ ትክእል እንተደኣ ኮይና።
6

ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

እንተ ደኣ ትርከብሉ ዘለኩም ኩነታ ሓደ ካብ ዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮም
አንተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ዓዲ ጥልያን ክትተርፍ ትደሊ እንተ ደኣ
ኩኤንካ ብ ኻልእ ፉሉያት ምኽንያታት: ን ጠበቃ ተወከሱዎ ፉሉይ
ዓይነት መንበሪ ከመይ ጌርኩም ትወስዱ ክሕብረኩም እዩ። ገጽ 37

ነቲ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ዘቕርቦ
መመልከቲ፡ መዓስን ኣበይን እየ ዘረክቦ?
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ሕቶኩም ኣቕርቡ።
ናብ ኢጣልያ ምስኣተኹም ናብ ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ሓለዋ ዶባት ብምቕራብ።
ኣብ ውሽጢ ኢጣልያ ምስእትህልዉ ድማ ናብ ዝቐርበኩም ናይ ፖሊስ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን
ብምኻድ፡ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ሕቶ ከተቕርቡ ከምእትደልዩ ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ዋላ እውን ኣብ ቤት-ማእሰርቲ እተደኣ ኣለኩም ወይ ናብ ሃገርኩም ንኽትምለሱ ኣብ ናይ መጠረዚ
ቦታ ተታሒዝኩም (C.P.R.) እንተ ደኣ ኣለኩም፡ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ሕቶ ከተቕርቡ
ዕድል ኣለኩም።
እቶም ተቅርብዎም ሕቶታት ውልቃውያን እዮም። ነፍሲወከፍ ክንዲ-ሰብ ዝኣኸለ ውልቀሰብ ናይ
ገዛእ-ርእሱ ሕቶ ከቕርብ ይግባእ። ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ትሕቲ-ዕድመ ህጻናት ምስዝህልዉኹም፡
ብኽብረትኩም ብዛዕባ ህላውነቶም ንዝምልከተን ትካላት-መዚ ሓብሩ እሞ፡ እቲ እተቕርብዎ ሕቶ
እንኮላይ ንዕኦም ዝምልከት ክኸውን እዩ።
ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስዝኸውን እሞ ኣብ'ዚ - ኣብ ኢጣልያ - ንበይንኹም ምስእትህልዉ፡
ብኣማሓዳሪ ናይ'ቲ ተዓቚብኩሙሉ እትርከቡ ማእከል ተሓጊዝኩም ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ሕቶ
ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ዝኽፈል ገንዘብ ኣሎ ዶ?
መስርሕ ምቕራብ ሕቶ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዘይ ዝዀነ ይኹን
ክፍሊት እዩ ዝፍጸም።

NO

ንእተቕርብዎ ሕቶ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምቕባል ይኹን
ንምግምጋም፡ ትካላት-መዚ ናይ ሃገረ-ኢጣልያ ዝዀነ ይኹን ገንዘባዊ
ክፍሊት ኣይኪሓታኹምን እየን። ገለ ሰብ፡ ነዚ ብዝምልከት ገንዘብ
ምኽፋል ግቡእ እዩ ናብ ዝብል መረዳእታ ንኽትመጹ ምስዝድርኸኩም፡
ብዛዕባኡ ንትካላት-መዚ ሓብሩ ኢኹም።
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ነቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት
ዘቕርቦ መመልከቲ፡ ኣየነይቲ ሃገር እያ
ክትምርምሮ?
እታ ነቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት እተቕርብዎ መመልከቲ እትምርምር ሃገር፡ ብመሰረት
ሕጊ-ዱብሊን እያ ትምደብ።
ሕጊ-ዱብሊን :
ሕጊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኰይኑ፡ ነታ ንመመልከቲ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባኹም ክትምርምር ዝግብኣ
ሃገር ዝምልከቱ ሕጋዊ መምርሒታት ዝሓዘ እዩ። ግደ ሓቂ፡ ኣብ ገለ ሃገር ናይ ኤውሮጳ መመልከቲኹም
ኣቕሪብኩም ምስእትህልዉ፡ ናይ ግድን ንመመልከቲኹም እታ ሃገር እያ ክትርእዮ ማለት ኣይኰነን።
ነቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ቅድሚ ምምርማራ፡ እታ ዘለኹሙላ
ኤውሮጳዊት ሃገር፡ ንጉዳይኩም ንምርኣይ ብቕዓት ከምዘለዋን ከምዘይብላን ክትርኢ እያ፤ ወይ ድማ
ጉዳይኩም ንኽምርመር ናብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ክሰጋገር ከምዝግባእ። እተን ብሕጊዱብሊን
ዝቕየዳ 32 ሃገራት ኤውሮጳ ኣየኖት ምዃነን ንምርኣይ፡ ኣብ ገጽ 11 ተመልከቱ።
ሕጊ-ዱብሊን፡ ሓንቲ ሃገር ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ንዝቐርቡ መመልከቲታት ንኽትምርምር
ብቕዕቲ ንእትበሃለሎም ምኽንያታት ዘስፈረ እዩ፦ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ዝምልከታ ሃገር ኣባል ስድራቤትኩም ምህላዉ/ዋ፡ እዚ ሕጊ እዚ ካብ ዝምልከታ ሃገር ቪዛ ድዩስ ወረቓት ፍቓድ ነባሪነት
ተዋሂብኩም ምህላውኩም፡ ናብ'ዛ ሃገር ኣቲኹም ወይ ናብ ዶባ ብሕጋዊ ይኹን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ
ሰጊርኩም እትፈልጡ ምዃንኩም። ከም ልሙድ እዚ ናይ መወዳእታ መምርሒ ተተግባሪ ይኸውን።
እታ ኣብ መዳይ መርመራ ናይ'ቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት እተቕርብዎ ሕቶ ብቕዕቲ እያ
እትበሃል ሃገር፡ እታ ንመጀመርታ እዋን እግርኹም ዘንበርኩሙላ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ (ንኣብነት፡ እታ
ንመጀመርታ እዋን እግርኹም ዘንበርኩሙላ ኤውሮጳዊት ሃገር ኢጣልያ እንተዀይና፡ እቲ ንዓለምለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት እተቕርብዎ ሕቶ ብኢጣልያ እዩ ክግምገም)።
ኣብ ካልእ ብሕጊ-ዱብሊን እትቕየድ ሃገር ኣዝማድ ምስዝህልዉኹም እሞ ንኽትጽንበርዎም ድልየት
ምስዝህልወኩም፡ ምስ ሰራሕተኛታት ናይ'ቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ድዩስ
ምስ ሞያውያን ስነ-ሕጊ፡ ወይ ድማ ብቐጥታ ምስ ፖሊስ ተዛራረቡ።
ምስ ኣባላት ፖሊስ፡ ብቛንቋኹም ወይ ብኻልእ ክትርድእዎ እትኽእሉ ቋንቋ፡ ምስጢራውነቱ ስቱር
ዝዀነ ቃለ-መሕተት ከም እተካይዱ ክግበር እዩ።
ኣብ'ዚ ቃለ-መሕትት እዚ ጠቓሚ ዝበሃል ሓበሬታ ክትህቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፤ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ
ህላውነት ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳውያን ሕብረት ብዝምልከት። ዘለኩም ዘበለ ሰነድ
እውን ኣቕርቡ።
ዕላማ ናይ'ዚ ቃለ-መሕተት እዚ፡ ኣብ መዳይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዛዕባ ዘለዉኹም መሰረታውያን
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ሕቶታት ውሳኔ ምሃብ ዘይኰነስ፡ ንጉዳይኩም እትግምግም ሃገር ምርቋሕ እዩ። መመልከቲኹም
ዝግምገመሉ ቦታ፡ "ኣሃዳኡ ዱብሊን" ዝበሃል - ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ።
ናብቲ ቤተ ሰብኩም ዘለዉዎ ሃገር ከም ትከዱ ከኣ ክግበር እዩ :እቲ ኣብዚ ዓዲ ዝጀመርኩሞ ናይ ዑቅባ
ሕቶ ከኣ ኣብ ኡ ኬድኩም ክትቅጽልዎ ኢኩም።
ልዕሊ ዕድመ እንተ ደኣ ኮኤንኩም ንኣባላት ቤተ-ሰብኩም ብሕጋዊ መገዲ ኣብ'ታ
ዝነብሩላ ሃገር ክትጽንበርዎምን ንጉዳይኩም ኣብኡ ኴንኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ
ኢኹም፦ ማለት ምስትሕቲ-ዕድመ ውላድኩም ወይ በዓል-ቤትክን ወይ በዓልቲቤትኩም (ኣብ ገለ እዋን ድማ ንመጻምድትኹም ከይተረፈ) ዕቑባት ስደተኛታት፡
ተጠቀምቲ ናይ'ቲ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ ወይ ሓትቲ-ዕቝባ ምስዝዀኑ ።

ብተወሳኪ ጥኑሳት ደቀ ንስትዮ ፡ ናይ ቀረባ እዋን ሓራስ፡ ከቢድ ሕማም: ከቢድ
ስንክልናን ወይ ሽማግለ እንተ ደኣ ኮንኩም ንደቅኹም፡ ንኣሕዋትኩም፡ ንኣሓትኩም
ወይ ሓደ ካብ ወለድኹም ክትጽንበርዎም ትኽእሉ ኢኹም፡ ማለት ኣብ ናታቶም ሓገዝ
ትምርኰሱ እንተዄንኩም ወይ ድማ ሓደ ካባታቶም ኣብ ናትኩም ሓገዝ ዝምርኮስ
ምስዝኸውን።

እንተድኣ ናብ ኢጣልያ ቅድሚ ምእታውኩም እንተ ደኣ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር
ሕቶ ናይ ዑቅባ ኣቕሪብኩም ጸኒሕኩም፡ ብመሰረት ሕጊ-ዱብሊን፡ እታ ንዘቕረብኩሞ
ዑቅባ ክትምርምር ዝግብኣ ሃገር፡ መጀመርያ ዝኣተኩማ ሃገር እያ።
ዘቕረብኩሞ ናይ ዑቅባ ሕቶ እንተ ተነጺጉ ሕጋዊ ስልጣን ናብ ዘለዎም ኣካላት መዚ
ናይ'ታ ሃገር ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም።

እንተድኣ ናብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ቅድሚ ምብጋስኩም ኣብ ኢጣልያ ናይ ዑቅባ
ሕቶ ኣቕሪብኩም ኔርኩም፡ ዝበዝሕ እዋን፡ ማለት ብመሰረት ሕጊ-ዱብሊን፡ እቲ
ንዘቕረብኩሞ ናይ ዑቅባ ሕቶ ክትምርምር ዝግብኣ ሃገር፡ ኢጣልያ እያ። ምስራዝ
ናይ'ቲ ኣብ'ዚ ኣብ ኢጣልያ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ፡ ጉዳይኩም ብኻልእ ሃገር
ንኽረአ ምኽንያት ክኸውን ዝከኣል ኣይኰነን።
ክትዝክርዎ ዘለኩም ነገር እንተ ደኣ ዘይትሳማዑሉ ኹኤንኩም ውሳኔ ናይ ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር
ብዛዕባ ናይ ምግዓዝ ናብ ካልእ ሃገር ናብ ዳኛ እግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለኩም። ነዚ ንኽትገብሩ
እኹል ቍጠባዊ ዓቕሚ ምስዘይህልወኩም፡ ብ ነጻ ጠበቃ ክዋሃበኩም ክትሓቱ መሰል ኣለኩም።
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መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ
ምስእትዀኑ
መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ምስእትዀኑ እሞ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣባላት
ቤተ-ሰብ ምስዝህልዉኹም፡ ንበይንኹም ክትከዱ ወይ ነቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል
ምቀባል ኣጋይሽ ሓዲግኩም ክትወጹ ኣይትፈትኑ። ምስ ኣባላት ቤተሰብኩም ንኽትጽንበሩ ድልየት
ከምዘለኩም ንኣካየድቲ ናይ'ቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል ድዩስ ንሕጋዊ/ት መጕዚትኩም
ወይ ንፖሊስ ሓብሩ።
ሰነዳትኩም ሒዝኩም ብውሕስነት ዘለዎ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ኣዴኩም : ኣቦኩም ወይ ድማ
ክ(ት)ኣልየኩም ናብ ዝ(እት)ኽእል ሓውኹም፡ ሓብትኹም፡ ኣኮኹም:ሓወቦኹም :
ኣሞኹም:ሓትነኹም ከም ትከዱ ክግበር አዩ። ግን እቲ ምስኡ ክትጽንበሩ እትደልይዎ ኣባል ቤተሰብኩም፡ ኣብ'ታ ዘለዋ ሃገር ብሕጋዊ መገዲ ዝነብር ክኸውን ይግባእ።
ብዘይካ'ዚ፡ መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ምስእትዀኑ፡ እቲ ዘቕረብኩሞ ናይ ዑቅባ ሕቶ
ኣብ'ዛ ዘለኹማ ሃገር ክግምገም እውን ተኽእሎ ኣሎ።

መጠንቀቕታ
• እንተ ደኣ እቲ ንዘቕረብኩሞ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ሕቶ ክትምርምር ዝግብኣ ሃገር
ኢጣልያ ምስእትከውን እሞ ጉዕዞኹም ብዘይ ፍቃድ ምስ ትቅጽሉ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት
ሃገር ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ሕቶ ምስ ምስእተቕርቡ፡ ናብ ኢጣልያ ከምእትምለሱ
ክግብር ተኽእሎ ኣሎ።
• ናብ ኢጣልያ ቅድሚ ምምጻእኩም ኣብ ካልእ ብሕጊ ዱብሊን እትቕየድ ኤውሮጳዊት
ሃገር ኣቲኹም እንተኔርኩም፡ ናብ'ታ ሃገር እቲኣ ከምእትምለሱ ክግብር ተኽእሎ ኣሎ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል ምቕበል ኣጋይሽ
ካብ ዝርከቡ ሞያውያን ስነ-ሕጊ ድዩስ ካብ ማሕበራት ውሕስነት ሓተትቲ ዕቝባ ወይ ካብ ጠበቓ
ሓገዝ ንኽትረኽቡ ሕተቱ።

10

ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ብሕጊ-ዱብሊን ዝቕየዳ ሃገራት ኣየኖት
እየን?
28 ኣባላት ውድብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀና ሃገራት (ማለት ኦስትሪያ፡ ቤልጂዩም፡ ቡልጋሪያ፡ ቆጵሮስ፡
ክሮኤሺያ፡ ዴንማርክ፡ ኢስቶኒያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡ ጀርመን፡ ግሪኽ፡ ኣየርላንድ፡ ኢጣልያ፡ ላትቪያ፡
ሊትዋኒያ፡ ላግዘምበርግ፡ ማልታ፡ ኔዘርላንድስ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጋል፡ ዓዲ-እንግሊዝ፡ ቸክሪፓብሊክ፡
ሩማኒያ፡ ስሎቫኪያ፡ ስሎቬኒያ፡ ስጳኛ፡ ሽወደን፡ ሃንጋሪ) ከምኡ'ውን ስዊዘርላንድ፡ ነርወይ፡ ኣይስላንድን
ሊችተንስተይን።

ሽወደን

ፊንላንድ

ኣይስላንድ
ነርወይ
ኢስቶኒያ

ላትቪያ
ዴንማርክ

ሊቱዋኒያ
ኣየርላንድ

ዓዲ
-እንግሊዝ

ኔዘርላንድስ

ፖላንድ
ጀርመን

ቤልጂዩም
ላግዘምበርግ

ቸክ-ሪፓብሊክ
ስሎቫኪያ
ኦስትሪያ

ፈረንሳ

ስዊዘርላንድ

ሃንጋሪ

ሊችተንስተይን

ሩማኒያ

ስሎቬኒያ

ኢጣልያ

ክሮኤሽያ

ቦዝኒያ

ሰርቢያ

ቡልጋሪያ

ሞንተኔግሮ

ፖርቱ

ጋል

መቄዶኒያ

ስጳኛ

ኣልባኒያ

ግሪኽ

ማልታ
ኣባላት ኤውሮጳዊ
ሕብረት ዝዀና ሃገራት

ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኰና ግን ከኣ
ንሕጋጋት ስምምዕ ዱብሊን ዘተግብራ ሃገራት

ካልኦት ሃገራት

ቆጵሮስ
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ምቕራብ ሕቶ ናይ ዓለምለኻዊ ዕቝባ
ከመይ ይመስል?
1) ምልላይ መንነት፦ ሕቶ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምቕራብ ድልየት ከምዘለኩም ዘረጋግጽ ወግዓዊ
ሓበሬታ ድሕሪ ምቕራብኩም፡ ኣባላት ፖሊስ መንነትኩም ከነጽሩ እዮም፦ ንዓኹም ዝምልከት ሓበሬታ
(ስም፡ ስም ኣቦ፡ ቦታን ዕለትን ልደት፡ ዜግነት) ክምዝግቡ እዮም ስእሊ እውን ክወስዱልኩም እዮም።
ዕድሜኹም 14 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ምስዝኸውን፡ ትካላት-መዚ ስእሊ ኣሰር-ኣጻብዕትኹም
("ዓሸራ") እውን ክወስዱ እዮም። እቲ ዝገበርኩሞ ሕቶ ከኣ ናብ ኤውሮ ዳክ (Eurodac)
ኣብ ዝበሃል መዐቀቢ መዝገብ ሕቶ ዑቅባ ናይ መላእ ኤውሮጳ ንኽዕቀብ ክለኣኽ እዩ። እዞም መስርሓት
እዚኣቶም ክሰላሰሉ እንተዀይኖም፡ ክሳብ ን 1 ወርሒ ዝኣክል እዋን ኣብ ፍሉይ መዕቈቢ ቦታ ክትጸንሑ
ተኽእሎ ኣሎ። እብ ምዝዛም ናይ'ዚ እዋን እዚ፡ መንነትኩምን ዜግነትኩምን ክረጋገጽ ምስ ዘይከኣል፡
ናብ ካልእ መዕቈቢ ቦታ ማእከል ናይ መጠረዚ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክሰዱኩም ክገብር ተኽእሎ ኣሎ።
ኣብ'ዚ እንተነውሐ ን 6 ኣዋርሕ ኢኹም እትጸንሑ።
2) ኣቀራርባ ሕቶ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ፦ C3 ( ሲ-ሰለስተ)ዝተባህለ ወረቀት ከምልኡኩም ኢዮም።
ኣባላት ፖሊስ ብዛዕባ መንነትኩምን ኵነታትኩምን ገለ ሕቶታት ከቕርቡልኩም እዮም (ንኣብነት፡ ብዛዕባ
ስምኩም፡ ስም ኣቦኹም፡ ቦታን ዕለትን ልደትኩም፡ ዜግነትኩም፡ ህሉው መንበሪ ቦታኹም፡ ኣድራሻኹም፡
ደረጃ ትምህርትኹም፡ ስራሕኩም፡ ሃይማኖትኩም፡ ቦታ ነባርነትኩም፡ ትፈልጥዎም ቋንቋታት)፤
ከምኡ'ውን ብዛዕባ ስድራ-ቤትኩምን ብዛዕባ'ቲ ናብ'ዚ ቦታ ንምብጻሕ ዘካየድኩሞ ጕዕዞን። ብዛዕባ
ንሃገርኩም ራሕሪሕኩም ዝወጻኩሙሉ ምክንያትን ክትምለሱ ዘይትኽእሉሉን ምኽንያታትን፡ ሕጽር ዝበለ
መብርሂ ንኽትህብዎም ክሓቱኹም እዮም። እንተደሊኹም ንታሪኽ ህይወትኩም ብመልክዕ ጽሑፋዊ
ሰነድ እውን ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም (ብቛንቋ ጥልያን ወይ ብኻልእ ቋንቋ)።
ቋንቋ ጥልያን ዘይትዛረቡ እንተዄንኩም፡ እቲ ትዛረቡዎ ቋንቋ ዝዛረብ ኣተርጉኣሚ ንኽግበረልኩም
መሰል ኣለኩም።
ፓስፖርት ምስዝህልወኩም ናብ ፖሊስ ከተረክብዎ ይግባእ። ናብ ኢጣልያ ምስኣተኹም ንዝረኸብኩሞ
ኰነ ካብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ንዝተማላእኩሞ ኩሉ ሰነድ እንተኣቕረብኩም እውን ሓጋዚ ክኸውን
ይኽእል (ንኣብነት፦ ሰነዳት ፍቓድ መገሻ፡ ወረቓቕቲ ምስክር መርዓ፡ ወረቓቕቲ ምስክር ሕክምና፡
ስእሊ፡ ዓንቀጻት ግዜጣ)። በዚ መገዲ እዚ፡ ብዛዕባ ዘጋጠመኩም ጉዳይ ኰነ ብዛዕባ ኵነታትኩም
ንምግንዛብ ዝቐለለ ይኸውን።
ብፍላይ፡ እንተድኣ፦
•

ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት እንተዀይኑ፣

•

ከቢድ ሕማም ምስ ዝህልወኩም፣

•

ትሕቲ-ዕድመ ህጻናት ዘለውዎም ወለዲ እንተ ዄንኩም፣
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

•

ነብሰ-ጾር እንተዄንክን፣

•

ስንክልና ምስ ዝህልወኩም፣

•

እንተድኣ ስነ-ልቦናዊ ደገፍዘድልየኩም ኰይኑ፡ ውጻኣት-መዓት ናይ መግረፍቲ፡ ኣካላዊ
፡ ስነኣእምሮኣዊ ወይ ጾታዊ ግህሰት ወይ ምስ ጾታዊ ዝንባለ ድዩስ ጾታዊ መንነት ብዝተኣሳሰር
ዝወርድ ግህሰታዊ ተግባር እንተዄንኩም፡ እንተድኣ ግዳያት ተግባር ምስግጋር ሰብ ከምኡ'ውን
ክንሽቦ ደቀ'ንስትዮ ኴንክን፣

•

ገለ ፍሉያት ጸገማት ምስዝህልዉኹም።

ምስ ኣባላት ፖሊስ፡ ምስ ሰራሕተኛታት ናይ'ቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል መቀባል ኣጋይሽ፡ ምስ
ማሕበራት ውሕስነት ሓተትቲ ዕቝባ ወይ ምስ ጠበቓኹም ካብ ምዝርራብ ድሕር ኣይትበሉ።
እዞም ኵነታት እዚኣቶም ንዓኻትኩም ዝውክሉ ምስዝዀኑ፡ እዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ መሰላት
ይህልዉኹም፦
1. ኣብ ፍሉይ መዕቘቢ ምጽናሕ (ንኣብነት፡ ኣብ ማእከላት መዕቈቢ ትሕቲ-ዕድመ ወይ
ናብ ጾታዊ በለጽ ዝተቓልዑ ሰባት ክዕቈቡሎም ኣብ ዝኽእሉ ሕሉዋት ቦታታት)፣
2. ብ ክኢላታት ሰራሕተኛታት (ዶክተር፡
ዶክተር፡ ክኢላ ስነ-ልቦና፡ ኣሳላጢ ማሕበራዊ ጉዳያት
...) ቍጽጽር/ክትትልን ሓገዝን ክግበረልኩም፣
...
3. ዘቕረብኩሞ ናይ ዑቅባ ሕቶ ቀዳምነት መርመራ ክግበረሉ።
እቲ ዝመላእክሞ ሲ 3 ዝበሃል ወረቐት ከኣ ብኣኹምን ብኣባል ፖሊስን እቲ ዝተሓጋገዘኩም ኣተርጓምን
ክፍረም ኢዩ። ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስዝኸውን ድማ ብወገን ሕጋዊ/ት መጕዚትኩም
(ብዛዕባ ትርጉም ናይ'ዚ መጸውዒ ቃል እዚ ኣብ ገጽ 16 ኣንብቡ) ወይ ተቘጻጻሪ ናይ'ቲ
ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ክፍረም እዩ። ቅዳሕ ናይ'ት ዝመላእኩሞ ሲ 3
ዝበሃል ወረቀት ክትቅበሉ ኢኹም ።

መጠንቀቕታ
እንተድኣ ኣብ ኣድራሻኹም ለውጢ ኣጋጢሙ (መንበሪ ቦታኹም ወይ ቍጽሪ ተሌፎን)
ክትሕብሩ ይግባእ ማለት ንፖሊስን ንክልላዊ ኮሚሽንን። መታን ሓበሬታ ናይ'ቲ ንዓለምለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ሓበሬታ ንኽበጽሓኩም ፤ ንኣብነት፡ ብዛዕባ
ግዜን ዕለትን ናይ'ቲ ምስ ክልላዊ ኮሚሽን እተካይድዎ ቃለመሕትት። ምስ'ዚ ብምትእስሳር፡
ብኽብረትኩም "ብዛዕባ ዝወሃቡኒ ውሳኔታት ብኸመይ መገዲ እየ ክፈልጥ ንዝብል - ኣብ ገጽ
29 ንዝርከብ ሕጡበ-ጽሑፍ ኣንብብዎ ኢኹም።
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ሓፈሻዊ ሕጋዊ መምርሒ ናይ ምስጢራውነት
እቲ ምስ’ቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት መመልከቲኹም ተኣሳሲሩ ዝእከብ
ሓበሬታ፡ ምስጢራዊ እዩ። ኵላቶም ነዚ ሓበሬታ እዚ ዝርእይዎን ዝጥቀሙሉን ሰባት፡
ማለት እንተላይ ኣባላት ፖሊስ፡ ብምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ቅዩዳት እዮም።
ሕጊ ባዕሉ ከምዘረጋግጾ ትካላት መዚ ኢጣልያን ብዘይ ፍቓድ ናትኩም ነቲ ምስ’ቲ ንዓለም
ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት መመልከቲኹም ተኣሳሲሩ ዝእከብ ኰነ ንዓኹም ድዩስ ንኣባላት
ስድራ-ቤትኩም ናብ ሓደጋ ከቃልዕ ንዝኽእል ካልእ ሓበሬታ፡ ምስ ካልእ ኣባል ዘይኰነ
ሰብ ኣይክፈልጦን ኢዩ።
ኣባል ዘይኰነ ሰብ ክበሃል እንከሎ፡ እንተላይ ንትካላት-መዚ ናይ ሃገርኩም ዝምልከት እዩ።
ኣባል ዝዀነት ሃገር ኣትዩ ምንባሩን ዘይምንባሩንን ወይ ድማ እንተላይ መመልከቲ ናይ ሕቶ
ዕቝባ ኣቕሪቡ ምንባሩን ዘይምንባሩን ምርግጋጽ እዩ።

ውሕስነት ውልቃዊ ውህሉል ሓበሬታ
መላእ መስርሕ ናይ'ዚ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት መመልከቲ እተቕርቡሉ እዋን
እዚ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ'ቶም ብመንጽር ሕጊ-ዱብሊን ዝካየዱልኩም ገምጋማት፡
ንዓኹም ዝምልከት ተኣፋፍነት ዘለዎ ሓበሬታ ክእከብ እዩ (ውልቃዊ ሓበሬታን ዝርዝራትን፡
ኣሰር ኣጻብዕቲ፡ ሰነዳት ወዘተ)። እዚ ሓበሬታ፡ ነዚ መምርሒ እዚ
ተግባራዊ ኣብ ምግባርን ብዛዕባ ዘለኩም ንዕቝባ ዝምልከት መሰረታዊ ሕቶ ግንዛቤ ኣብ
ምፍጣርን ተደላዪ እዩ። ይኹን'ምበር፡ ትካላት-መዚ ሃገራት ኤውሮጳ ንዓኹም ዝምልከት
መዝገብ ንኸስፍራን ብዛዕባ ኣብ'ዛ ሃገር ዘለኩም ህላውነትኩም ከነጽራን ሓጋዚ እዩ።
እዚ ውህሉል ሓበሬታ እዚ ኣብ'ቶም ኣብ ሕጊ ተጠቒሶም ዝርከቡ መዓላታት ጥራይ ኪውዕል
ዝኽእሉ ኰይኖም፡ ኩሉ ሻዕ ውሑሳት ኣብ ውሽጢ ዝዀኑ ኮምፕዩተራዊ ማዕከናት ሓበሬታ
እዮም ዝኽዘኑ። እዞም ማዕከናት ሓበሬታ እዚኣቶም ንስኹም ባዕልኹምን ኣብ ጉዳይኩም
ኢድ ዘለዎም ዝተፈቕደሎም ሰራሕተኛታትን ጥራይ እዮም ክርእይዎ ዝኽእሉ።
እዞም ማዕከናት ሓበሬታ እዚኣቶም ነዞም ስዕቡ ባእታታት ዘጠቓለሉ እዮም፦
• Vesta.net: ብዛዕባ ኣብ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ኣተኲሮም ዝቐርቡ መመልከቲታት
ምሉእ ናይ ቋንቋ ጥልያን ሓበሬታ ዝሓዘ፣
• Dublinet: ንመስርሕ ምርግጋጽ ውሳኔ ናይ'ታ ብዛዕባ ዘቕረብኩሞ ንዓለምለኻዊ
ዕቝባ ዝምልከት መመልከቲ እትግምግም ሃገር ብዝምልከት ሓበሬታ የስንቕ፣
• Eurodac: ኤሌክትሮኒካዊ ስርዓት ኰይኑ፡ ኣሰራት ኣጻብዕቲ ናይ ሓተትቲ
ዕቝባ ዝዕቀበሉን ዝገናዘበሉን እዩ። ዕላማኡ ድማ ሓደ ውልቀ-ሰብ ናብ ዶብ ናይ ሓንቲ
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ኣባል ዘይኰነ ሰብ ክበሃል እንከሎ፡ እንተላይ ንትካላት-መዚ ናይ ሃገርኩም ዝምልከት እዩ።
ኣባል ዝዀነት ሃገር ኣትዩ ምንባሩን ዘይምንባሩንን ወይ ድማ እንተላይ መመልከቲ ናይ ሕቶ
ዕቝባ ኣቕሪቡ ምንባሩን ዘይምንባሩን ምርግጋጽ እዩ።
ኣብ መላእ ናይ'ዚ መስርሕ እዚ፡ እዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ መሰላት ክህልዉኹም እዮም።
1. ብዛዕባ እዘን ንትግባረ ሕጊ-ዱብሊን ብዝምልከት ሓላፍነት ዝስከማን እተን ኣብ
መዳይ ዕቃበ ድዩስ ውሕስነት ውህሉል ሓበሬታኹም ተራ ዝጻወታን ትካላትመዚ ዝመጸ፡
ሓበሬታ ንኽክህልወኩም፣
2.

ነቲ ንዓኹም ዝምልከት ውህሉል ሓበሬታ ንኽትርእይዎ፣

3. ብዛዕባ እቶም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ ኣገባባት ምትዕርራይን ምድምሳስን ናይ'ዚ
ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓይነት ውህሉል ሓበሬታ ዝመጸ ሓበሬታ ንኽበጽሓኩም፣
4. ኣብ'ቲ ንዓኹም ዝምልከት ውህሉል ሓበሬታ ምትዕርራይ ንኽግበር ጠለብ
ከተቕርቡ (እንተላይ ኣብ'ቲ ዩራዲክ/Eurodac ዝዓይነቱ ውህሉል ሓበሬታ) ማለት
ዘይቅኑዕ ምስዝኸውን፤ ከምኡ'ውን ንተዛመድቲ ሕጋጋት ብዝጥሕስ መገዲ ምስዝምስራሕ
ድማ ንኽድምሰስ ሕቶ ከተቕርቡ። 

መሰነይታ ዘይብሉ ትሕቲ ዕድመ እየ።
እንታይ ክገብር እዩ ዝግብኣኒ?
ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ኰይኑ ምሳኹም ዝዀነ ይኹን ዝውክለኩም ኣባል ቤተ-ሰብ
ምስዘይህልወኩም፡ ተቓላጢፍኩም ንፖሊስን ንኣባላት ማእከል ምቕባል ኣጋይሽን ብዛዕባኡ ሓብሩ እሞ፡
ኣብ ኢጣልያ መሰነይታ ንዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ህጻናት ከምዝግባእ ፍሉይ ውሕስነታዊ ኣተሓሕዛ
ክግበረልኩም እዩ።
"ውሕስነታት" ክበሃል እንከሎ፡ ከም'ዚ ዝስዕብ ማለት እዩ።
•

መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ህጻናት ኣብ ዝቕመጡሉ ፍሉይ ቦታ ከም እትምደቡ ክግበር
እዩ።

•

ዳኛ፡ ሓላፍነት ክስክም ዝኽእል እሞ ኣብ ኢጣልያ ኰይኑ ክቃልሰኩምን ደገፍ ክገብረልኩምን፡
ከምኡ'ውን ንረብሓታትኩም ዝሰርሕ ክንዲ-ሰብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ክምድበልኩም እዩ፦
(“ሕጋዊ/ት መጕዚት”)። ሕጋዊ/ት መጕዚትኩም ኣብ`ቲ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ
እተካይድዎ ጻዕሪ ክተሓጋገዘኩም እዩ/ያ።
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•

ዝዀነ ይኹን ካብ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ይነብር ምስዝህሉ፡
ንኽትጽንበርዎም ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም፣

•

ኣብ ኣተሓሕዛ ናይ`ቲ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ እተቕርብዎ ሕቶ ቀዳምነት ክወሃበኩም
እዩ።

ብዛዕባ ዕድሜኹም ዘረጋግጽ መለለዪ መንነት ወይ ካልእ ወረቐት ምስክር ምስዝህልወኩም፡
ተቓላጢፍኩም ኣረክብዎ ኢኹም። ብዛዕባ ትሕቲ-ዕድመ ምዃንኩም ከቢድ ምጥርጣር ኣብ
ዝህልወሉ እዋን፡ ትካላት-መዚ ኢጣልያ ምስ ምስ ዶክተር ወይ ካልእ በዓል-ፍሉይ-ክእለት ሞያዊ
ቃለ-መሕትት ንኸተካይዱ ክቘጽሩኹም ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ዕድሜኹም ንምርግጋጽ ዝሰላሰል
ሕክምናዊ መርመራ ክህሉ ዝከኣል እዩ። ብሰብ- ፍሉይ-ክእለት ሞያውያን ንበይንኹም ዝካየደልኩም
መርመራ ክህሉ እዩ። ኣብ`ዚ ድማ ብዛዕባ ቋንቋኹምን ኵነታትኩምን ዝርዳእ ባህላዊ ቅለሳዊ-መንጎኛ
ዝዀነ ሰብ ከሰንየኩም እዩ።
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3. መሰላትን ግዴታታትን ናይ
ሓተትቲ ዕቝባ
ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ መመልከቲ ከተቕርቡ ድልየት ከምዘለኩም ብምንጻር “ሓተትቲ
ሓተትቲ
ዕቝባ”ትዀኑ። ንሓተትቲ ዕቝባ ፍሉያት መሰላትን ግዴታታትን ኣለውዎም።
ዕቝባ

ከመይ ዝኣመሰሉ ግዴታታት እዮም ዘለዉኒ?
ዝተሓባበሩኩም ፦ ኩሉ ሳዕ ምስ`ተን ኣብ መዳይ መስርሕ ምጽዳቕ ተቐባልነት ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ
ስልጣን ዘለወን ትካላት-መዚ ክትተሓባበሩ ከድልየኩም እዩ፤ ማለት ንመመልከቲኹም ንምርካብ ኰነ
ንምግምጋም ዘድሊ ዘበለ ሰነድ ሓበሬታን ብምቕራብ ።
ብዛዕባ ኣብ ኣድራሻኹም ዘጋጥም ዝዀነ ይኹን ለውጢ ሓብሩ ኢኹም፦ ንትካላት መዚ ናይ ፖሊስ
ምሕባር ሓበሬታ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ንዓኹም ዝሕደግ እዩ።
ማለት ቦታ ወይ ኣድራሻ ናይ ትነብሩሉ ቦታ ለውጢ ምስዝህሉ ። እዚ ምግባርኩም ድማ ኩሉ ሻዕ
ምርካብኩም ንኽከኣል እዩ። ነዚ ካብ ምግባር ዓዲ ምስእትውዕሉ ወይ ልክዕ/ቅኑዕ ዘይኰነ ኣድራሻ
ምስእትህቡ፡ ነቲ ኣብ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ኣተኲርኩም እተቕርብዎ ሕቶ ብዝምልከት ሓበሬታ
ክበጽሓኩም ዝከኣል ኣይክኸውንን እዩ ("ብዛዕባ ዝወሃቡኒ ውሳኔታት ብኸመይ መገዲ እየ ክፈልጥ
ንዝብል - ኣብ ገጽ 29 ንዝርከብ ሕጡበ-ጽሑፍ ኣንብብዎ ኢኹም)።
ኣብ'ቲ ዝተሓዘልኩም ቈጸራ ናይ ቃለ-መሕትት ብኣካል ክትቀርቡ ይግባእ፦ ነቲ ኣብ መጸዋዕታ
ዝተሓበረ ዕለትን ሰዓትን ኣኽቢርኩም፡ ኣብ`ቲ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ክልላዊ ኮሚሽን ዝካየድ ናይ ቃለመሕትት ቈጸራ፡ ብኣካል ክትቀርቡ ግዴታ ኣለኩም። ይኹን`ምበር፡ ኣብኡ ንኽትርከቡ ዘየኽእሉኹም
ብዕቱባት ምኽንያታት ኣብ ዘጋጥሙሉ፡ እዚ ቈጸራ እዚ ክናዋሕ ዝከኣል እዩ። ብዝተኻእለ መጠን
ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ንክልላዊ ኮሚሽን ሓብሩ ኢኹም፣ ኣብ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ትቕመጡ
እንተሃሊኹም፡ ኣካየድቲ ናይ`ቲ ዘለኹሞ ማእከል ነዚ ኣብ ምግባር ክተሓጋገዙኹም እዮም።
ኣብ ውሽጢ ክሊ ኢጣልያ ጽንሑ፦ እዚ መስርሕ ምሉእ-ብሙሉእ ክሳብ ዝዛዘም፡ካብ ኢጣልያ
ክትወጹ ኣይግባእን ። ናብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ኬድኩም መመልከቲ ምስእተቕርቡ፡ ናብ ኢጣልያ
ከምእትምለሱ ክግብር ተኽእሎ ኣሎ።
ብስርዓተ-ሕጊ ሃገረ-ኢጣልያ ተማእዚዝኩም ኪዱ፦ ኩሉ ሳዕ ብሕጋጋት ናይ ኢጣልያ ክትቅየዱ ግዴታ
ኣለኩም። ዝዀነ ይኹን ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ማለት ብዛዕባ ሕጋውያንን ዘይሕጋውያንን ዝዀኑ
ነገራት፡ ሕቶ ስነ-ሕጋዊ ሓገዝ ንምቕራብ ድሕር ኣይትበሉ።
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መጠንቀቕታ
•

ኣብ ከቢድ ገበናዊ ተግባር ምስእትርከቡ (ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ሓላፊ
ጐነጻዊ ተግባር ወይ ምፍርራሕ ምስእትፍጽሙ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ከቢድ ኣካላዊ ሃስያ
ምስእተውርዱ፡ ራስያ ድዩስ ብብረት ዝተሰነየ ዝምታ ምስእትፍጽሙ፡ ምስእትሰርቁ፡
ኣብ ተግባር ብዝበዛ ምስእትርከቡ፡ ኣብ መፍረን መሸጣን ኣደንዘዝቲ ነገራት (ዕጸፋርስ) ምስእትዋፈሩ፡ ጾታዊ ግህሰት ምስእትፍጽሙ፡ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰብ
ምስእትዋፈሩ)፣

ወይ
•

ምስ ፍጻሜ ከቢድ ገበን ብዝተኣሳሰር መቕጻዕቲ ንኽብየነልኩም ጉዳይኩም ኣብ ፍርዳዊ
መስርሕ ምስዝህሉ፡ 1ከምኡ`ውን ኣብ ማእከል መጠረዚ ስደተኝታት ምስ ትህልዉ

ኣብ ክልቲኣቶም ኵነታት፡ እቲ ሕጊ ዘገድዶ ኣተሓሕዛ፡ ውልቃዊ ቃለ-መሕትት
ንኽካየደልኩም ካብ ክልላዊ ኮሚሽን ብቐጥታ መጸዋዕታ ክወሃበኩም ከምዘለዎ ዝጠልብ
እዩ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ኵነታት ኣብ ዘጋጥሙሉ፡ እቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት
ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ምስዝንጸግ፡ ብመሰረት ሕጊ ካብ ኢጣልያ ንኽትወጹ ክትግደዱ
ኢኹም፤ ዋላ እውን ኣንጻር እዚ ውሳኔ እዚ ይግባይ እንተበልኩም።

እቶም ከም ሓታቲ-ዕቝባ መጠን ንዓይ
ዝምልከቱ መሰላት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም?
ሓበሬታ ይሃልኹም፦ እቲ ነቲ ኣብ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ኣተኲርኩም ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ዝርከብ
ቤት- ጽሕፈት ፖሊስ፡ ብዛዕባ መሰላትኩም ኰነ ግዴታታኩም፡ ከምኡ`ውን ብዛዕባ ቅደም-ተኸተላት
ናይ`ዚ መስርሕ ሓበሬታ ክህበኩም እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ተዓቚብኩሙሉ
ዘለኩም ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ንርከቡ ሞያውያን ስነ-ሕጊ ድዩስ ንማሕበራት ውሕስነት ሓተትቲ
ዕቝባን ዕቑባት ስደተኛታትን ተወከሱ ኢኹም። ኣብ`ዚ ክፋል ናይ`ዚ መስርሕ እዚ፡ ኩሉ ሳዕ ንቤትጽሕፈት ላዕለዋይ ኣካል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ን ስደተኝታት ፡ ማለት ዩ.ኤን.ኣች.ሲ.ኣር.
ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ናይ መወዳእታ ገጽ ናይ`ዚ መምርሒ ዝሓዘ ሰነድ እዚ ገለ ጠቐምቲ ኣድራሻታት ሰፊሮም ኣለዉ።
ኣብ ውሽጢ ክሊ ኢጣልያ ጽንሑ፦ ኣብ`ቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት እተቕርብዎ መመልከቲ
ኣብ ዛዛሚ ውሳኔ ክሳብ ዝብጻሕ፡ ብሓፈሻኡ፡ ከም ሓተትቲ ዕቝባ መጠን፡ ኣብ ኢጣልያ ብሕጋዊ
1

18

ነዞም ዝተጠቕሱ ተግባራት ጥሕሰት ሕጊ ብዝምልከት፡ ብናይ ስነ-ሕጊ ሞያዊ ሓበሬታ ንኽወሃበኩም ሕቶ ኣቕርቡ።

ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

መልክዕ ክትቅመጡ ንኽትጸንሑ ዕድል ኣለኩም።

ኣብ ገለ ጉዳያት፡ ኣብ ኢጣልያ ንኽትጸንሑ ዕድል ዘይክወሃበኩም ይኽእል እዩ። ተወሳኺ
ሓበሬታ ንምርካብ፡ "ኣንጻር ውሳኔ ክልላዊ ኮሚሽን ይግባይ ክብል እኽል ዶ" ንዝብል ኣብ
ገጽ-30 ዝርከብ፡ ከምኡ`ውን "ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ሓድሽ መመልከቲ ከቕርብ
እኽእል ዶ" ንዝብል ኣብ ገጽ-31 ዝርከብ ሕጡበ-ጽሑፍ ተመልከቱ ኢኹም። ብናይ
ስነሕጊ ሞያዊ ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽወሃበኩም ሕቶ ኣቕርቡ።
ሰነዳት ውሰዱ፦ ከም መለለዪ መንነት እውን ዘገልግል ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት ንሓተትቲ ዕቝባ ዝበሃል
ሰነድ ኪወሃበኩም እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ክሊ ሃገረ-ኢጣልያ ንኽትጸንሑ ፍቓድ ዘውህበኩም እዩ።
እዚ ሰነድ ፍቓድ እዚ ክሳብ ኣብ መዳይ ናይ`ቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ዕቝባ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝወሃብ
ዘገልግል እዩ።

ብናይ ስነ-ሕጊ ሞያዊ ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽወሃበኩም ሕቶ ኣቕርቡ።
ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና፦ ተጠቀምቲ ናጻ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንኽትኰኑ መሰል ኣለኩም።
ትምህርቲ፦ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ንኽትምዝገቡ መሰል ኣለኩም።
ስራሕ፦ ኣብ መደበር ፖሊስ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት መመልከቲ ምስ ኣቕረብኩም፡ ድሕሪ
ክልተ ወርሒ ጉዳይኩም ክሳብ ዝውዳእ ኣብ ስራሕ ክትዋፈሩ ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ምስ'ቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ዕቝባ ሕቶ ዝተኣሳሰር ወረቐት ፍቓድ ነባሪነት እዚ፡
ኣብ ስራሕ ንኽትዋፈሩ ናብ ዝሕግዘኩም ዓይነት ወረቐት ፍቓድ ነባሪነት ክቕየር ዝከኣል
ኣይኰነን፤ መሰል ዳግመ ምርኻብ ናይ ኣባላት ስድራ-ቤት ዘውሕስ እውን ኣይኰነን።
ማእከል መንበሪ ሓተትቲ ዑቅባ፦ ርእሽኹም እትኽእሉሉ ዝዀነ ይኹን ካልእ ኣማራጺ ምስዘይህልወኩም፡
ኣብ ናይ ሓተትቲ ዕቝባ መእለዪ ማእከል መንበሪ ቦታ ንኽወሃበኩም መሰል ኣለኩም።
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4. ማእከል መንበሪ ሓተትቲ
ዑቅባ
ብምኽንያት ሕጽረት ትሕዝቶ፡ ርእሰይ ክኢለ
ክነብር ኣይክእልን ስለዝዀንኩ፡ ክሕግዘኒ
ዝኽእል ገለ ኣካል ኣሎ ዶ?
ናብ ሉኣላዊ ክሊ መሬት ኢጣልያ ምስኣተኹም፡ ፈለማዊ ክንክንን ሓበሬታን ናብ እትረኽቡሉ ምእከል
ቀዳማይ ረድኤትን ሓገዝን ክትውሰዱ ኢኹም።
መንነትኩም ብፖሊስ ምስተነጸረ/ምስተለለየ፡ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ሕቶ ከተቕርቡ
ከምእትደልዩ ፍቓደኛነት ከም ዝኮምኩም ምስ ኣርኣኹም፡ ንገዛእ ርእስኹም ቀረብ መግብን መጽለልን
ከተውሕሱላ ዘኽእለኩም ትሕዝቶ ምስዘይህልወኩም፡ ናብ መቐበሊ ማእከል ናይ ሓተትቲ ዕቝባ
ክትግዕዙ ኢኹም። መስርሕ ተቐባልነት ናይ'ቲ ንዓለም ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ ሕቶ
ሓዲኡ ክሳብ ዘፍልጥ ኣብ'ዚ ማእከል እዚ ክትጸንሑ ኢኹም (እንተላይ ኣብ መስርሕ ናይ'ቲ ኣንጻር
ውሳኔ ክልላዊ ኮሚሽን ከተቕርብዎ እትኽእሉ ይግባይ)።
መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ህጻናት ምስእትዀኑ፡ ንኸማኹም ዝኣመሰሉ ትሕቲ-ዕድመ ሰባት
ጥራይ ኣብ ዝተሓዝአ ፍሉይ መዕቈቢ ንኽትጸንሑ መሰል ኣለኩም። ትሕቲዕድመ ምዃንኩም መረጋገጺ
ክህቡልኩም ዝክእሉ ሰነዳት ምስዘይህልዉኹም፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል
ምቕባል ኣጋይሽ ካብ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ሕተቱ።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ኣብ ማእከል መንበሪ ኣጋይሽ ዘለዉኒ መሰላትን
ግዴታታትን ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም?
ሕጋጋት ናይ'ቲ ማእከል ብዛዕባ እቶም ኣብ እዋን ጻንሖትኩም ተተግበርቲ ዝዀኑ መሰላትን ግዴታታትን
ዝርዝራዊ መብርሂ ዘስፈሩ እዮም።
እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ መሰላት ኣለዉኹም፦
A. ክብረት-ሰብ ዘውሕስ መንበሪ ቦታ። ንደቂ-ተባዕትዮን ደቀ'ንስትዮን ዝወሃቡ መንበሪ
ቦታታት ካብ ሓድሕዶም ዝተፈልዩ እዮም፤ ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም እንተሃሊኹም
ምሳቶም ብሓባር ንኽትቅመጡ መሰል ኣለኩም፣;
B. እኹል ቀረብ መግቢ፡ ምናልባሽ እውን ምስ መሰረታዊ ጠለባትኩምን ልምዲ
ኣመጋግባኹም ዝኸይድ፣
C. ክዳውንቲ ከምኡ'ውን መሰረታዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ቀረባት ኣካላዊ ጽርየት፣
D. ንሓደ-ሓደ ወጻኢታት ክሽፍነልኩም ዝኽእል ኣበርክቶ ጥረ-ገንዘብ፣
E. ሕክምናዊ ሓገዝ፣
F. ማሕበረ-ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ፣
G. ሓበሬታ ብዛዕባ ስርዓተ-ሕጊ ሃገረ-ኢጣልያ፣
H. ኣገልግሎት ቅለሳዊ መንጎኝነት ቋንቋ ባህልን።
ኣብ'ቲ ማእከል ኣብ እትጸንሑሉ እዋን፡ ወከልቲ ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር.፡ ከምኡ'ውን ጠበቓኹምን
ኣባላት ስድራ- ቤትኩምን ንኽበጽሑኹም መሰል ኣለኩም። ኣባላት ናይ'ተን ንዕቑባት ስደተኛታት
ውሕስነት ዝህባ ትካላትን መመልከቲ ኣቕሪቦም ፍቓድ ዝተዋህቦም ሰባትን እውን ናብ ማእከል መቐበሊ
ኣጋይሽ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።
ዝዀነ ይኹን ፍሉይ ቅድመ-ኵነታዊ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ሓገዝን ምርካብ ሰራሕተኛታት ናይ'ቲ
ማእከል ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት፡ ነብሰጾራት ምስእትዀና፡ ኣካላዊ ድዩስ ስነ-ኣእምሮኣዊ
ጸገማት ምስዝህልወኩም፡ ከምኡ'ውን ግዳያት ካላዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ድዩስ ጾታዊ ግህሰት ኴንኩም
እንተኔርኩም።
ኣካየድቲ ማእከል ብዛዕባ መሰረታዊ ሕቶታትኩም ብዝተኻእሎም መጠን ርዱኣት ምእንቲ ክዀኑ፡
ብዛዕባ እቲ ዝከበደ ዝበሃል ተመኵሮታትኩም እውን እንተዀነ ንኽትሕብርዎም ኣይትፍርሑ፤
ምኽንያቱ፡ ንሳቶም ብሕጊ ዘይምቅላዕ ምስጢራውነት ቅዩዳት ብምዃኖም፡ ካባኹም ፍቓድ ከይረኸቡ
ንዝሃብኩሞም ሓበሬታ ንኻልእ ኣይኪነግሩን እዮም።
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ኣብ'ቲ ማእከል ኣብ እትጸንሑሉ እዋን፡ እዞም ዚስዕቡ ግዴታታት ኣለዉኹም፦
A. ምስ'ቶም ከማኻትኩም ዝኣመሰሉኣጋይሽ ድዩስ ምስ ኣካየድቲ ማእከል፡ ኩሉሳዕ
ኣኽብሮት ብዘለዎ ኣካይዳ ክትመላለሱ ።
B. ኩሉሳዕ ሕጋጋት ከተኽብሩ።
ሳዕቤን ናይ ዝዀነ ይኹን እትፍጽምዎ ከቢድ ግህሰት ሕጊ፡ ካብ'ቲ ማእከል ምስጓጕ እዩ።
ካብ ወሃብቲ ስነ-ሕጋዊ ኣገልግሎት ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽወሃበኩም ሕቶ ኣቕርቡ።

ንማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ሓዲገ ክወጽእ
እኽእል ዶ?
ኣብ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ እንኮላይ ንምኽባር ንግዜ ዝምልከቱ ገለ ሕጋጋት ኣለዉ። ኣብ እዋንት
መዓልቲ፡ ማለት ኣብ ዝፍቀድ ሰዓታት፡ ካብ'ቲ ማእከል ክትወጹ ናጻ ኢኹም። ኣብ ትሕቲ ገለ ፍሉያት
ኵነታት፡ ንንውሕ ዝበለ እዋን ወጺእኩም ክትጸንሑ ግዴታዊ ምስዝኸውን፡ ወረቐት ፍቓድ ኪወሃበኩም
ተኽእሎ ኣሎ፦ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ኣካየድቲ ማእከል ተዛራረቡ።
ብዘይ ወረቐት ፍቓድ ምስእትወጹ ወይ ምሸት ናብ'ቲ ዝተዓቘብኩሙሉ ማእከል ምስዘይትምለሱ፡ ነቲ
ኣብ'ቲ ማእከል ተዓቚብኩም ንኽትጸንሑ ዝተዋህበኩም መሰል ክትከስርዎ ተኽእሎ ኣሎ።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

5. ገምጋም ናይ ዝቐርብ ሕቶን
ተኽእሎታት ውጽኢቱን
ንሕቶ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት መመልክቲ ምስኣቕረብኩም፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ናይ'ቲ ንኸም'ዚኣቶም
ዝኣመሰሉ ሕቶታትንኽግምግም ስልጣን ዝተዋህቦ ክልላዊ ኮሚሽን ቃለመሕትት ንኽካየደልኩም ክትዕደሙ
ኢኹም።
እቲ ቃለ-መሕትት ንምክያድ እትጽበይዎ ግዜ ካብ ሒደት ሰሙናት ክሳብ ሒደት ኣዋርሕ ዝፈላለ ንውሓት ዘለዎ
እዩ። ነዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ እቲ ዝካየደልኩም ቃለ-መሕትት ንምድላው ተጠቐሙሉ፡ ከምኡ'ውን ዘድልዩኹም
ሰነዳት ኣኻኽቡ ፤ ማለት እንተላይ ብሓገዝ ኣካየድቲ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽን ሓገዝ ክህባኹም እትደልዩወን
ማሕበራትን። ኣብ መስርሕ ገምጋም መመልከቲኹም ይሕግዙ እዮም ንዝበልኩሞም ሰነዳት ናብ ቤት-ጽሕፈት
ክልላዊ ኮሚሽን ከተረክብዎም ትኽእሉ ኢኹም።
መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ህጻናት ምስእትዀኑ ወይ ገለ ፍሉይ መሰረታዊ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ኣብ
መስርሕ ናይ'ቲ እተቕርብዎ ሕቶ ቀዳምነት ኪወሃበኩም ተኻእሎ ኣሎ።
ነቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ክትስርዝዎ ትኽእሉ
ኢኹም። ነዚ ከመይ ጌርኩም ከምእትፍጽምዎ ንምፍላጥ፡ ካብ ናይ ስነ-ሕጊ ሞያዊ ሓበሬታ ንኽወሃበኩም ሕተቱ።

ኣብ ናይ ቃለ-መሕትት እዋን ዝኸውን እንታይ
እዩ?
ብሓላፊ ናይ ክልላዊ ኮሚሽን ቃለ-መሕትት ክግበረልኩም እዩ። እቲ ንዓኹም ዝምልከት ቃለ-መሕትት፡ ንዓኹም
ከም ዝፈኵሰኩም፡ ብወዲ-ተባዕታይ ንወይ ጓለ'ንስተይቲ ሓላፊ/ት ናይ ክልላዊ ኮሚሽን ንኽካየድ ሕቶ
ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣንተተኻኢሉ ሕቶኩም ክማልኣልኩም እዩ።
ኣገዳሲ ኰይኑ ምስዝስምዓኩም፡ ብኣባላት ቦርድ ክልላዊ ኮሚሽን ወይ ኣኼባ
ብዝመርሕ ዳኛ ቃለ-መሕትት ንኽካየደልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ቋንቋኹም ዝትርጉም ክኢላ ኣብ ጐድንኹም ኣብ ዝህልወሉ እዋን ኢኹም
ቃለ-መሕትት ከተካይዱ። ንኣተርጉሚ ክትርድእዎ እንተዘይክኢልኩም
ወይ ኣተርጓሚ ምሳኹም ምህላዉ ናጽነት ዝኸልኣኩም ጉዳይ ምስዝኸውን፡
ብኽብረትኩም ነቲ ቃለ-መሕትት ዘካይደልኩም ሓላፊ ሓብርዎ።
ሓደ ዝርርባዊ ተርጓሚ ዝበሃል ሻርሕነት ዘይብሉን ጸግዒ ዘይሕዝን ሞያዊ
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ኰይኑ ንዝቐርቡ ሕቶታት ይኹኑ ንዝወሃቡ መልስታት ቃል-ብቓል ይትርጉም። ዝርርባውያን ተርጐምቲ፡ ብዛዕባ
ዕቃበ ምስጢር ዝመጸ ብሕጋዊ መገዲ መረጋገጺ ዝሃቡ ኰይኖም፡ ኣብ መዳይ ገምጋም ናይ ጉዳይኩም ዝዀነ
ይኹን ኢድ የብሎምን።
እቲ ቃለ-መሕትት ብውልቂ ደረጃ ዝካየድ እዩ። ዋላ እኳ ንመጻምድትኹም ወይ ንኻልኦት ኣባላት ስድራ-ቤት
ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ዝተቘጽረ መጸዋዕታ ናይ ቃለ-መሕትት ዝወሃብ እንተዀነ፡ በብውልቅኹም ኢኹም
ቃለ-መሕትት ከተካይዱ። ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ኰይኑ ምስ ወለድኹም ምስእትህልዉ፡ ቤት-ጽሕፈት
ክልላዊ ኮሚሽን ብዛዕባ ብውልቂ ረኺቡ ከዘራርበኩም ምዃኑን ዘይምዃኑን ክውስን እዩ። ብውልቂ ረኺቡ
ንኸዘራርበኩም ምስዝውስን፡ ኣብ ቅድሚ ወለድኹም ቃለ-መሕትት ከካይደልኩም እዩ።
ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ኰይኑ ምስ ሓደ ካብ ወለድኹም ምስእትህልዉ፡ ኣብ ቅድሚ ወላዲኹም
ቃለመሕትት ክካየደልኩም እዩ (ገጽ 16 ተመልከቱ)።
ካብ እትኣምንዎ ጠበቓ ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም (ኣብ'ዚ ደረጃ መስርሕ እዚ ገና መሰል ናጻ ስነ-ሕጋዊ
ኣገልግሎት ከምዘይጸደቐልኩም ኣይትረስዑ)።
ቅድሚ ምክያድ ቃለ-መሕትት ዝዀነ ይኹን መሰረታዊ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ንሰራሕተኛታት ህላውነት ደገፍ
ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም (ንኣብነት፡ ኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳያት ወይ እቲ ሕክምና ዘካይደልኩም ክኢላ
ስነ- ልቦና)።
ሕብእብእ ዘይብሉ ኣሰራርሓ ምእንቲ ክኸውን፡ እቲ ዝካየደልኩም ቃለ-መሕትት ብመልክዕ ተንቀሳቓሲ ስእሊ
ክስነድ እዩ፤ ማለት ገለ ቴክኒካዊ ጸገም ክሳብ ዘየጋጠመ። እቲ ዝካየደልኩም ቃለ-መሕትት ብመልክዕ ተንቀሳቓሲ
ስእሊ ክስነድ ምስዘይትደልዩ፡ ምኽንያትኩም ከተቕርቡ ከድልየኩም እዩ። ክልላዊ ኮሚሽን ኣብ ጉዳይ ሕቶኹም
ውሳኔ ከሕልፍ እዩ።
ነፍሲወከፍ ኣብ'ቲ ናይ ቃለ-መሕትት እዋን ዝተዘርበ ዘረባ፡ ናብ ጽሑፍ ከምዝቕየር ተገይሩ፡ ደቓይቕ ዝርርብ ኣብ
ዝተባህለ ሰነድ ክሰፍር እዩ። እዚ ጽሑፍ እዚ፡ ቃለ-መሕትት ኣካዪድኩም ምስ ዛዘምኩም ዳግማይ ክንበበልኩም
እዩ። ገለ ዘይልክዕ ሓበሬታ ወይ ብፍሉይ ክጥቀስ እትደልይዎ ነገር ምስዝህሉ፡ እቲ ሰነድ ደቓቕ ንኽተዓራረ ሕተቱ።
እቲ ቃለ-መሕትት ብተንቀሳቓሲ ስእሊ መልክዕ ምስተቐርጸ፡ ኣካያዲ ቃለ-መሕትትን ዝርርባዊ ተርጓሚን ኣብ'ቲ
ሰነድ ክታሞም ከንብሩ እዮም። ንስኹም ኣብኡ ክትክትሙ እትሕተቱ፡ ገለ ፍሉይ መብርሂ ምስእትውስኹሉ ጥራይ
እዩ። እቲ ዝተኻየደልኩም ቃለ-መሕትት ብመልክዕ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ምስዘይስነድ፡ ምስ ካያዲ ቃለ-መሕትትን
ዝርርባዊ ተርጓሚን ኣብ ሰነድ ደቓይቕ ዝርርብ ክታምኩም ንኸተንብሩ ክትሕተቱ ኢኹም።
ትሕዝቶ ደቓይቕ ዝርርብ ዳግማይ ምስተነበበልኩም፡ ቅዳሕ ክወሃበኩም እዩ። ነዚ ሰነድ እዚ ከንብቦ ዝግባእ
ሰብ መን ምዃኑ (ማለት ጠበቓኹም ዶ ወይስ ካልእ ሰብ እንተላይ) ዝውስን፡ ንስኻትኩም ባዕልኹም ጥራይ
ኢኹም።
ክልላዊ ኮሚሽን ብመሰረት ግዴታታት ዕቃበ ምስጢር ተቐዪዱ ስለዝሰርሕ፡ ካባኹም ኣቐዲሙ ፍቓድ ከየረኸበ፡
ምስጢራዊ ንዝዀነ ሓበሬታኹም ምስ ዝዀነ ይኹን ካብ'ዚ መስርሕ እዚ ወጻኢ ንዝርከብ ሰብ ድዩስ ኣካል
ኣይኪካፈሎን እዩ (ንኣብነት፡ ትካል-መዚ ናይ ሃገርኩም፡ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ወይ እቲ ተዓቚብኩሙሉ
ዘለኩም ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ)። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ብናጽነት ንሓሳባትኩም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ከመይ ዝኣመሰሉ ሕቶታት እዮም ከቕርቡለይ?
እቲ ቃለ-መሕትት ዘካይድ ሞያዊ፡ ንዛንታኹም ስሩዕ ብዝዀነ መልክዕ ንኽትነግርዎ ክሕግዘኩም እዩ።
ብወገንኩም ሓቀኛታትን ተሓባበርትን ክትኰኑ ከድልየኩም እዩ።
ክትዝክርዎ ዘይከኣልኩም ወይ ዘይተሓተትኩሙሉ እትፈልጥዎ ነገር ምስዘይህሉ፡ ብዛዕባኡ ሓብሩ ኢኹም።
ዝቐርበልኩም ሕቶ ምስዘይበርሃልኩም ድማ ብዛዕባኡ መብርሂ ንኽወሃበኩም ሕተቱ።
ኣብ'ቲ ናይ ቃለ-መሕትት እዋን፡ ነዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ጉዳያት ዝድህስሱ ሕቶታት ክቐርቡልኩም እዮም፦
• መንነትኩም (ብዛዕባ መበቆልኩም፡ ስድራ-ቤትኩም፡ ባህልኹም፡ ትምህርትኹም፡ ምናልባሽ
ከኣ ብዛዕባ ሃይማኖትኩምን ፖለቲካዊ ኣረኣእያኹም)፣
• ናይ መበቆል ሃገርኩም ራሕሪሕኩም ንኽትወጹ ዝገደድኹም ምኽንያታት፣
• ምስ ምምላስ ናብ ሃገርኩም ተኣሳሲሩ ዝስምዑኹም ስግኣታት ከምኡ'ውን እቶም
ክትቃልዑሎም እትኽእሉ ሓደጋታት።

ጉዳየይ ብዘይ ምክያድ ቃለ-መሕትት ኣብ
ውሳኔ ክበጽሕ ተኽእሎ ኣሎ ዶ?
እዚ ክኸውን ዝክእል፦
1. ክልላዊ ኮሚሽን፡ ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ንኽህበኩም ዘድልዮ ዘበለ ረቛሒታት
ኣብ ኢዱ ከምዘለዎ ምስዝኣምን፣
2. ቃለ-መሕትት ክካየደልኩም ኣብ ዘየኽእል ኵነታት ጥዕና ምስእትህልዉ (ከምኡ
ምስዝኸውን፡ ንክልላዊ ኮሚሽን ክትሕብሩን እቲ እትሕተትዎ ሕክምናዊ ሰነዳት ከተቕርቡን
ይግባእ)፣
3. ደሃይኩም ክርከብ ምስዘይከኣል እሞ ብዛዕባ መጸዋዕታኹም ምስ ዘይ ትርከቡ። ጉዳይኩም
ክንጸግ እዩ። ምኽንያት ብኵራትኩም ቅቡልነት ክረክብ ዝኽእል እንተዀይኑ፡ ንኮሚሽን ሓብሩ
እሞ ዳግማይ መጸዋዕታ ክለኣኸልኩም ተኽእሎ ኣሎ።
4. ንኮሚሽን ኣቀዲምኩም ከይሓበርኩም ኣብ'ቲ ዝተገብረልኩም ቈጸራ ናይ ቃለ-መሕትት
ካብ ምቕራብ ክትበዅሩ ኣይግባእን። ጉዳይኩም ብመንጽር ዝቐረቡ ሰነዳት ክረአ እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ንናይ ስነ-ሕጊ ሞያዊ ተወከሱ።
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ብዛዕባ እቲ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ
ዘቕርቦ ሕቶ ከመይ ዝኣመሰሉ መልስታት
እዮም ኪወሃቡኒ ዝኽእሉ።
ማለት እንተላይ ነቲ/ታ ብዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር. ዝተመደበ/ት ንኣቦ-መንበር/ኣደ-መንበር
ኮሚሽን ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ጉዳይኩም ብ 4 ኣባላታ ጕጅለ ሞያውያን እዩ ክረአ። ክልተ ኣባላት
ናይ'ዛ ጉጅለ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እዮም (ሓደ ካብኣቶም ድማ እቲ ቃለመሕትት
ዘካየደልኩም ምዃኑ እዩ)። እቲ ዝወሃበኩም መልሲ ሓደ ካብ'ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ተኽእሎታት
እዩ፦
ዕቑብ ስደተኛ ወግዓዊ ተቐባልነት ምርካብ
ምጽዳቕ ናይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ
ፍሉይ ዕቑባ
ምንጻግ ናይ ዝቐርብ ሕቶ

እንታይ ጸገማት እንተ ኣለኒ ኢየ ከም ሓታቲ
ዑቅባ ወግዓዊ ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል?
ብመሰረት ናይ 1951 ዓ.ም. ሕጋዊ ስምምዕ ጀኔቫ፡ ብምኽንያት እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ረቛሒታት፡
ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ብጭብጢ ክረጋገጽ ዝኸኣለ ስግኣት ሃድነ-መስጐጕቲ ምስዝህልወኩምከም
ዕቑባት ስደተኛታት ወግዓዊ ተቐባልነት ክትረኽቡ ኢኹም፦
•

ዓሌት (ንኣብነት፡ ብምኽንያት ሕብሪ ቈርበትኩም ወይ ብሄርኩም)፣

•

ሃይማኖት (ንኣብነት፡ ንምኽንያት እትኽተልዎ ሃይማኖት ወይ እምነተ-ወግዒ)፣

•

ዜግነት (ንኣብነት፡ ብምኽንያት ቋንቋኹም፡ ባህልኹም ወይ ብሄራዊ መበቆልኩም)፣

•

ፖለቲካዊ ኣረኣእያ (ንኣብነት፡ ብምኽንያት ኣብ ፖለቲካዊ ጕጅለ ዘለኩም ኣባልነት ወይ ምስ
ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባኹም ብዝተኣሳሰር)፣

•

ኣባልነት ኣብ ፍሉይ ማሕበራዊ ጕጅለ፡ ማለት ኣባላታ ብዘለዎም ናይ ሓባር መለለዪታት ዝጥርነፉላ
ጕጅለ ወይ ድማ ብምኽንያት እዞም መለለዪታት እዚኣቶም (ንኣብነት፡ ኣብ ገለ ሃገራት ከም
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ዘይንቡር ዝውሰድ ወሲባዊ ዝንባለ፡ ዓይነት ስራሕ ወይ ቅዲ ኣነባባራ)ብሕብረተ-ሰብ ከም ፍሉይ
እትሕሰብ ዓይነት ጕጅለ ከምኡ'ውን ካብ ናይ መበቆል
ሃገርኩም ውሕስነት ክትረኽቡ ዘይትኽእሉ ምስእትዀኑ ሃገር-ኣልቦ እንተዄንኩም፡
ማለት ዝዀነ ይኹን ዜግነት ዘይብልኩም፡ እታ ከም ዜጋኣ እትቝጸሩላ ሃገር፡ እታ ብስሩዕ ክትነብሩላ
ዝጸናሕኩም እያ።
ከም ኣብነት ናይ ሃድነ-መስጐጕቲ ክውሰዱ ዝኽእሉ ኵነታት እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱን ካልኦትን
ባእታታት እዮም፦ ንህይወት ዝፈታተን ኵነት፡ መግረፍቲ፡ ጊልያነት፡ ዘይርትዓዊ ምኽልካል ውልቃዊ
ናጽነት፡ ክሽቦ ጓለ'ንስተይቲ ድዩስ ከቢድ ጥሕሰታት ናይ መሰረታውያን መሰላት ደቂ-ሰብ፡ ወይ ከኣ
ኣዝዩ ከቢድ ኰነ ተደጋጋሚ ግህሰት መሰላትኩም።

ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰሉ ቅድመኵነታት
እዩ - ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ
ኪወሃበኒ ዝከኣል?
ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ኣብ ዘይትረኽቡሎም ኵነታት፡ ናብ ሃገርኩም ብዛዕባ ምምላስኩም
ዝመጸ፡ ብሕጊ ዝተረጋገጸ ምኽንያት ናይ ከቢድ ተኽእሎ ሓደጋ (ናይ ሞት ፍርዲ፡ መግረፍቲ፡ ሰብኣዊ
ወይ ኣቈናጻቢ ኣተሓሕዛ፡ ምስ ብረታዊ ግጭት ዝተኣሳሰር ተኽእሎ ሓደጋ) ከምዘሎ ክእመን ምስዝከኣል
እሞ እታ ናይ መበቆል ሃገርኩም ዕቝባ ከተውሕሰልኩም ዘይትኽእል ምስእትኸውን፡ ኣብ ሳልሳይ ኣካል
ዝምርኮስ ዕቝባ ኪወሃበኩም እዩ። ኣብ'ዚ ጉዳይ እዚ እውን፡ ሃገር-ኣልቦ እንተዄንኩም፡ እታ ከም
ዜጋኣ እትቝጸሩላ ሃገር፡ እታ ብስሩዕ ክትነብሩላ ዝጸናሕኩም እያ።

ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰሉ ቅድመ-ኵነታት
እዩ - ፍሉይ ዕቝባ ኪወሃበኒ ዝከኣል?
ኣብ ገለ ፍሉያት ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንኽትወሃቡ ተቐባልነት ዘይትረኽቡሎም ኵነታት፡ ናብ ናይ መበቆል
ሃገርኩም ምምላስኩም ናብ ሃድነ-መስጐጕቲ፡ መግረፍቲ፡ ሰብኣዊ ወይ ኣቈናጻቢ ኣተሓሕዛ ድዩስ ምስ
ብረታዊ ግጭት ናብ ዝተኣሳሰር ተኽእሎ ሓደጋ ዘቃልዓኩም ምስዝኸውን፡ ፍሉይ ዕቝባ ክጸድቀልኩም
ተኽእሎ ኣሎ።
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ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰሉ ቅድመኵነታት
እዩ - ክልላዊ ኮሚሽን ነቲ ዘቕረብክዎ ሕቶ
ክነጽጎ ዝኽእል?
ንዅላቶም ረቛሒታት ድሕሪ ምግምጋም፡ ኮሚሽን ገለ ዓይነት ዕቝባ ንኽህበኩም ዝዀነ ይኹን ባይታ
የልቦን ኢሉ ምስዝኣምን፡ እቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ክንጸግ እዩ።
ኣብ ገለ ፍሉያት ጉዳያት፡ እቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ብምኽንያት ግሉጽ ሕጋዊ ባይታ ናይ ዘይምህላው
ተርእዮ ክንጸግ ዝከኣል እዩ። እዚ ካብ ዝዀነሎም ምኽንያታታት ንምጥቃስ፦ ክልላዊ ኮሚሽን እቲ ኣብ
እዋን ቃለ-መሕትት ዘልዓልኩሞ ጉዳይ ምስ መሰረታዊ ሕቶ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝተኣሳስር ነገር
ከምዘይብሉ ምስዝኣምን፣ ብትካላት-መዚ ኢጣልያ ከም 'ውሕስቲ' ካብ እትፍለጥ ሃገር ምስእትመጹ
እሞ መስርሕ ምቕራብ ሕቶ ዕቝባ ምስተኻታተልኩም ክልላዊ ኮሚሽን ንውልቃዊ ኵነታትኩም
ብምግምጋም ናብ'ታ ሃገር ምምላስኩም ዘስዕቦ ዝዀነ ይኹን ሓደጋ የልቦን ኣብ ዝብል መደምደምታ
ምስዝበጽሕ፣ ሓቀኛ ዘይኰነ ሰነዳት ምስእተቕርቡ እሞ ብዛዕባኡ ገና ከተመኻንዩ ምስእትፍትኑ ወይ
ድማ ኣሰር ኣጻብዕትኹም ምሃብ ምስእትኣብዩ።

መጠንቀቕታ
እቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ምስ ግሉጽ ሕጋዊ ባይታ ናይ ዘይምህላው ተርእዮ ብዝተኣሳሰር ምኽንያት
እንተተነጺጉ፡
እቲ ናብ ዳኛ ይግባይ እትብሉሉ እዋን 15 መዓልትታት ጥራይ እዩ (ኣንጻር ውሳኔ ክልላዊ ኮሚሽን
ይግባይ ንምባል ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ገጽ 30 ተመልከቱ)። ከምኡ ኣብ
ዝዀነሉ፡ እቲ ዘቕረብኩሞ ናይ ይግባይ ሕቶ ክሳብ ዝረአ ኣብ ኢጣልያ ክትጸንሑ እንተዄንኩም፡
ንጠበቓኹም ካብ ዳኛ ፍሉይ ፍቓድ ክረኽበልኩም ከድልይ እዩ።

ብዛዕባ ኵላቶም እቶም መመልከቲኹም ብግሉጽ መገዲ ከም ሕጋዊ ባይታ ዘይብሉ ክቝጸረሎም
ዝከኣል ቅድመ-ኵነታት ኰነ ብዛዕባ እቶም ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሳዕቤናት ንኽትፈልጡ፡ ካብ ናይ
ስነ-ሕጊ ክኢላ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ሕተቱ።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ብዛዕባ እቲ ንጉዳያይ ዝምልከት ውሳኔ
ብኸመይ እየ ክሕበር?
መልሲ ናይ'ቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ዝምልከት ሕቶኹም ብመሰረት ክልላዊ ኮሚሽን ዘዳለዎን መብርሂ
ዝህበሉን ሕጋዊ መምርሒዝተሓዝ እዩ። እቲ እትሕበሩሉ ኣገባብ ብመገዲ ኣብ'ቲ እተዓቘብኩሙሉ
ማእከል ዝሰርሕ ሞያዊ እዩ፤ ወይ ድማ ናብ ውልቃዊ መንበሪ ቦታኹም ደብዳቤ ክለኣኸልኩም እዩ፤
ማለት ንሕቶኩም ኣብ እዋን ምልባስ ወግዓውነቱ ድዩስ ብተኸታታሊ ኣብ መደበር ፖሊስ ኣቕሪብኩሞ
እንተጸኒሕኩም (ገጽ 12 ተመልከቱ)።
ስለዚ፡ ኣድራሻ ኣብ እትቕዩሩሉ እዋን ንፖሊስን ቤት-ጽሕፈት ክልላዊ ኮሚሽንን ክትሕብሩ ኣገዳሲ
እዩ፤ ከምኡ'ውን ንውሳኔኹም ኣብ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ዶ ኣብ'ቲ ዝሃብኩሞ ኣድራሻ ኴንኩም
ኢኹም እትጽበይዎ ብዝምልከት። ከም'ዚ ካብ ምግባር ዓዲ ምስእትውዕሉ፡ እቲ ብዛዕባ ዝተዋህበኩም
ውሳኔ ዘፍልጥ መተንባህታዊ ሓበሬታ ዘይክበጽሓኩም ዝከኣል እዩ ።

መጠንቀቕታ
ኣብ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ወይ እቲ ዝሃብኩሞ ኣድራሻ ብሰንኪ ዘይምጽናሕኩም መተንባህታዊ
ሓበሬታ ምስዘይበጽሓኩም፡ ናብ መደበር ፖሊስ ብምኻድ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ'ታ
ደብዳቤ ዝተሰደደትላ ዕለት - ኣብ ውሽጢ ዕስራ መዓልትታት ንኽትወድዎ ድሉው ኰይኑ
ክጸንሓኩም እዩ።
እዞም ዕስራ መዓልትታት ምስሓለፉ፡ እቲ ውሳኔ ዝሓዘ መልእኽቲ ኣብ ኢድኩም ከምዝበጽሐ
ተሓሲቡ፡ ትካላት- መዚ ኢጣልያ ኣብ ተግባር ከውዕላኦ ክጅምራ እየን፦
• እቲ ኣብ ኢጣልያ ናይ ምጽናሕ ኰነ ካብኣ ናይ ምውጻእ ኵነታትኩም ኣብ ትሕዝቶ
ናይ'ቲ ውሳኔኣዊ ደብዳቤ ዝምርኮስ ክኸውን እዩ፣
• እቲ ኣንጻር ውሳኔ ክልላዊ ኮሚሽን ይግባይ ክትብሉሉ እትኽእሉ ገደብ እዋን፡ ግዜ ክቘጽር
ክጅምር እዩ (ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሕጡበ-ጽሑፍ ተመልከቱ)።
ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ቅዳሕ ናይ'ዚ ውሳኔኣዊ ደብዳቤ ንኽወሃበኩም ንክልላዊ ኮሚሽን
ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።
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ኣንጻር ውሳኔ ክልላዊ ኮሚሽን ይግባይ ክብል
እኽእል ዶ?
ምስ ውሳኔ ክልላዊ ኮሚሽን ምስዘይትሰማምዑ፡ ብእትኣምንዎ ጠበቓ እናተሓገዝኩም፡ ጉዳይኩም ብዳኛ
ዳግማይ ንኽረኣየልኩም ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ፦ ደረታት ግዜ
(30 ወይ 15 መዓልትታት፡ ከም ዓይነት ናይ'ቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ጉዳይ), ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ
ውሳኔኣዊኢ ጽሑፍ ተጠቒሶም ኣለዉ። እኹል ቍጠባዊ ዓቕሚ ምስዘይህልወኩም፡ ብዘይ ዝዀነ ይኹን
ክፍሊት ብጠበቓ ንኽትሕገዙ መሰል ኣለኩም። ኣንጻር ውሳኔ ምንጻግ መመልከቲ ዝቐርብ ይግባይ፡
ብሓፈሻኡ ኣብ ኢጣልያ ንኽትጸንሑ ዕድል ዝፈጥረልኩም እዩ፤ ማለት ቤት-ፍርዲ ውሳኔኡ ክሳብ
ዝህብ። ይኹን'ምበር፡ ኣብ ገለ ጉዳያት፡ ኣብ ኢጣልያ ክትጸንሑ እንተዄንኩም፡ ጠበቓኹም ነዚ
ዝምልከት ፍሉይ ሕቶ ናብ ዳኛ ብምቕራብ እወታዊ መልሲ ክረክብ ከድልዮ እዩ (ንኣብነት፡ ናብ
ሃገርኩም ንኽትምለሱ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ኣቲኹም እንተሃሊኹም ወይ እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ
ግሉጽ ሕጋዊ ባይታ ዘይብሉ ምስዝኸውን)።
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ተዓቚብኩሙሉ ዘለኩም ማእከል ምቕባል
ኣጋይሽ ካብ ዝርከብ ናይ ስነ-ሕጊ ሞያዊ ድዩስ ካብ ማሕበር ውሕስነት ሓተትቲ ዕቝባ ወይ ካብ
ጠበቓ ሓገዝ ሕተቱ።

መጠንቀቕታ
ዋላ እውን ኣንጻር ውሳኔ ክልላዊ ኮሚሽን ይግባይ እንተበልኩም፡ ኣብ ኢጣልያ ክትጸንሑሎም
ዘይትኽእሉ ክልተ ሕጊ-ጠቀስ ምኽንያታት ኣለዉ፦
A) እቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ኣሉታዊ መልሲ ምስተዋህበሉ፡
ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ከውህበኩም ከምዝኽእል እትኣምኑሉ ሓድሽ ምኽንያት ምስዝፍጠር
እሞ ከም-ብሓድሽ መመልከቲ ምስእተቕርቡን ኮሚሽን ብወገኑ እቲ መመልከቲ ሓደስቲ
ረቛሒታት ከምዘይብሉ ብምእማን ተበግሶኹም ዘይቅቡል ምዃኑ ዘፍልጥ ወግዓዊ መልሲ
ምስዝህብ፡ ማለት ምስ ውልቃዊ ኵነታትኩም ድዩስ ምስ'ቲ ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም
ዘሎ ኵነታት ብዝተኣሳሰር፡ (ኣብ መዳይ "ዳግማይ መረጋገጺ ዝተዋህቦም ኣመልከትቲ"
ንዝተኰረ ዝቕጽል ሕጡበ-ጽሑፍ ተመልከቱ)፣
B) እቲ ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ተገምጊሙ፡ ብመገዲ
መምርሒ ቀጥታዊ ኣተሓሕዛ ጉዳይ (ገጽ 18 ተመልከቱ) ኣሉታዊ መልሲ ምስዝወሃበሉ፡።

ንዅላቶም ካብ ኢጣልያ ንኽትወጹ እትግደዱሎም ኵነታት ብዝምልከት፡ ተወሳኺ ሓበሬታ
ንምርካብ ንሞያዊ ናይ ስነ-ሕጊ ወይ ንጠበቓኹም ተወከሱ።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ሓድሽ ሕቶ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ከቕርብ
እኽእል ዶ?
ኣብ ትሕቲ እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ቅድመ-ኵነታት ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም፦
•

ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዘረከብኩሞ መመለክቲ ሰሪዝኩሞ ምስእትጸንሑ፣

•

ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ዛዛሚ፡ ማለት ናብ ዳኛ ይግባይ ዘይበሃሎ፡ ውሳኔ ናይ
ኮሚሽን ምስእትቕበሉ።

መመልከቲ”
ይጽዋዕ።
እዚ ሓድሽ መመልከቲ እዚ “ዳግማይ ዝተበጋገሰ መመልከቲ”ተባሂሉ
ክልላዊ ኮሚሽን ነዚ ዳግማይ ዝተበጋገሰ መመልከቲ ዝግምግሞ፡ ምስ መሰረታዊ ሕቶ ዓለምለኻዊ
ዕቝባ ዝዛመዱ ሓደስቲ ባእታታት ምስዝህልውዎ ጥራይ እዩ (ንኣብነት፡ ኣብ ህይወትኩም ድዩስ ኣብ
ኵነታት ሃገርኩም ምኽኑይ ለውጢ ምስፍጠር፡ ወይ ድማ እተቕርብዎ ሓድሽ ሰነድ ምስዝህልወኩም)።
መመለክቲኹም ሓደስቲ ባእታታት ምስዘይህልውዎ፡ ኣይክግምገምን እዩ፤ ዘይቅቡል/ንጹግምዃኑ
ዘፍልጥ ወግዓዊ መልሲ እውን ክወሃበሉ እዩ።

መጠንቀቕታ
ኣብ ኣጋ እቲ ካብ ኢጣልያ ክትወጽኡሉ ዝግባእ ግዜ ዳግማይ ዝተበጋገሰ መመልከቲ ምስእተቕርቡ
(ብፍላይ ከኣ ናብ ሃገርኩም ንምላስ ኣብ ፍሉይ ማእከል ተታሒዝኩም ምስእትጸንሑ)፡ ሕጊ
ኢጣልያ እቲ ሓድሽ መመለክቲኹም ብቐጥታ ንጹግ ምዃኑ ስለዝጠቅስ፡ ጉዳይኩም ዳግማይ
ኣይኪምርመርን እዩ።

በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኣብ ጉዳይኩም ምስ መሰረታዊ ሕቶ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ዝዛመዱ
ሓደስቲ ረቛሒታት ኣብ ዝፍጠሩሉ እዋን፡ ተቓላጢፍኩም ዳግማይ ዝተበጋገሰ መመልከቲ ከተቕርቡ
ዝግባእ።
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"እተቓላጠፈ መስርሕ" እንታይ ማለት እዩ?
ዝዀነ ይኹን ካብ'ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ኵነታት ምስዝህልወኩም፡ ጉዳይኩም ኣብ ምርኣይ
ክቀላጠፍ ተኽእሎ ኣሎ፦
1. ን መመልከቲ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባኹም ብቐጥታ ኣብ ዶብ ምስ እተቕርብዎ፤
ማለት ኣብ ነቝጣ ቍጽጽር ናይ ፖሊስ ከይተረኣኹም ናባ'ዛ ሃገር ክትኣትው ድሕሪ
ምፍታንኩም
2. መንነትኩም ወይ ዜግነትኩም ንምርግጋጽ ነዚ መስርሕ ኣብ ዝምልከት ማእከል
ተታሒዝኩም እንተሃሊኹም።
3. እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ከም “ግሉጽ ሕጋዊ ባይታ ዘይብሉ” ምስዝፍለጥ።
(ንኣብነት፡ ክልላዊ ኮሚሽን እቲ ኣብ እዋን ቃለ-መሕትት ዘልዓልኩሞ ጉዳይ ምስ
መሰረታዊ ጠለብ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝተኣሳስር ነገር ከምዘይብሉ ምስዝኣምን፣
ብትካላት-መዚ ኢጣልያ ከም 'ውሕስቲ' ካብ እትፍለጥ ሃገር ምስእትመጹ እሞ
መስርሕ ምቕራብ ሕቶ ዕቝባ ምስተኻታተልኩም ክልላዊ ኮሚሽን ንውልቃዊ ኵነታትኩም
ብምግምጋም ናብ'ታ ሃገር ምምላስኩም ዘስዕቦ ዝዀነ ይኹን ሓደጋ የልቦን ኣብ ዝብል
መደምደምታ ምስዝበጽሕ፣ ሓቀኛ ዘይኰነ ሰነዳት ምስእተቕርቡ እሞ ብዛዕባኡ ገና
ከተመኻንዩ ምስእትፍትኑ ወይ ድማ ኣሰር ኣጻብዕትኹም ምሃብ ምስእትኣብዩ)። ኣብ
ገጽ 28 ንዝርከብ "ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰሉ እዩ - ኮሚሽን ንዘቕርቦ መመልከቲ
ዝነጽግ?" ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ሕጡበ-ጽሑፍ ተመልከቱ።
ንዓኹም ዝምልከት እተቓላጠፈ መስርሕ ትከታተሉ ምስእትህልዉ እሞ ኣብ'ቲ ንዓለም-ለኻዊ
ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ከም መረጋገጺ/ጭብጢ ዝዘገልግሉኹም ሰነዳትን
ካልኦት ነገራትን ንምርካብ ገለ ተወሰኽቲ መዓልትታት ምስዘድልዩኹም፡ ንናይ ስነ-ሕጊ ሞያውን
ንክልላዊ ኮሚሽንን ብቐጥታ ሓብሩ ኢኹም።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

6. መሰላትን ግዴታታትን - ድሕሪ
ዕቝባ ምርካብካ
ከም ተጠቃሚ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ
(ኵነተሃለዋት ዕቑብ ስደተኛ ወይ ኣብ ሳልሳይ
ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ) መጠን፡ ዝምልከቱኒ
መሰላት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም?
ምርካብ ሰነዳት፦
1. ኣብ ኢጣልያ ብሕጋዉ መገዲ ንኽትጸንሑ፦ ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት፡ ማለት ን 5
ዓመታት ዘገልግልን ክሕደስ ዝከኣልን፣
2. ካብ ኢጣልያ ወጻኢ ናብ ዝዀኑ ቦታታት ክትገሹሉ እትኽእሉ ሰነድ መገሻ (ዕቑባት
ስደተኛታት እንተዄንኩም)፤ ወይ ሰነድ ፍቓድ መገሻ (ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ
ዕቝባ ዝተዋህበኩም ኴንኩም፡ ካብ ትካላት-መዚ ሃገርኩም ፓስፖርት ንምውሳድ
ከተመልከቱ ርዱእ ምኽንያት ምስዝህልወኩም)።
እዞም ሰነዳት እዚኣቶም ክሳብ ዝሃለዉኹም፡ ቪዛ ንኺወሃበኩም ከየመልከትኩም ኣብ ዝዀነት ትኹን
ካብ'ተን 26 ሃገራት ናይ ዞባ ሸንገን ክሳብ 3 ኣዋርሕ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም (ይኹን'ምበር፡
ኣብ ስራሕ ክትዋፈሩ ኰነ ብቐዋሚነት ክትቅመጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም)።
ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ሓሙሽተ ዓመታት ምስኣቝጸረን
ካልኦት ቅድመ- ኵነታውያን ሕቶታት (እንተላይ ኣታውን ካብ ናይ ሕሉፍ ገበን ናጻ ምዃንን)
ምስእተማልኡን፡ ናይ ነዊሕ እዋን ፍቓድ ነባሪነት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረትንኺወሃበኩም መመልከቲ
ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ፍቓድ ነባሪነት እዚ ምስወነንኩም፡ ከም ሰራሕተኛታት ድዩስ ተማሃሮ
መጠን፡ ወይ ምስ ካልኦት ምኽንያታት ብዝተኣሳሰር፡ ከምኡ'ውን ሕጋጋት ናይ'ታ ክትቅመጡላ
እትደልይዋ ሃገር ከምዘፍቅድዎ፡ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ንኽትጸንሑ - ናብ ካልእ ኣባል ኤውሮጳዊ
ሕብረት ዝዀነት ሃገር ብሕጋዊ መገዲ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም።
ስራሕ፦ ልክዕ ንዜጋታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምዝግባእ፡ ተጠቀምቲ ዕዳጋ ዕዮ ክትኰኑ ትኽእሉ
ኢኹም፤ ማለት እንተላይ ኣብ ጽላት ሲቪላዊ ዕዮ ንኽትቍጸሩ፣
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ምዝገባ ኣብ ቦታ ምምሕዳር ከተማ፡ ልክዕ ንኻልኦት ወጻእተኛታት ዜጋታት ከምዝግባእ፣
ትምህርቲ፡ ማሕበራዊ ጥፈታትን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ልክዕ ነቶም ኣብ ከባቢኹም ንዝርከቡ
ዜጋታት ኢጣልያ ከምዝግባእ፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንኽትረኽቡ መሰል ኣለኩም፣
መንበሪ ቦታ፦ ብመገዲ ቤት-ምኽሪ ከተማ መንበሪ ገዛ ንኺወሃበኩም መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ
ኢኹም፣
ምጥርናፍ ስድራ-ቤት፦ መረጋገጺ ደረጃ ኣታዊኹም ኰነ ኵነታት መንበሪ ገዛኹም ከይተገምገመ
ዝምልከቶም ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ንኽጽንበሩኹም ዕድል ኣለኩም (ክጽንበሩኹም ዝኽእሉ
ኣባላት ስድራ- ቤት፦ ሕጋዊ መጻምድቲ፡ ትሕቲ-ዕድመ ዝዀኑ ደቅኹም፡ ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም
ወለዲ - ማለት ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ንዕኦም ክኣሊ ዝኽእል ካልእ ውላድ ምስዘይህልዎም።
ብዛዕባ እቶም ናብ'ዚ መጺኦም ክጽንበሩኹም ዝኽእሉ ኣባላት ስድራ-ቤት ተወሳኺ ሓበሬታ
ንኽትረኽቡ ንናይ ስነ-ሕጊ ሞያውያን ተወከሱ ኢኹም)፣
ዜግነት፦ ኣብ ኢጣልያ ከም ተጠቀምቲ ኵነተ-ሃለዋት ናይ ዕቑብ ስደተኛ ን 5 ዓመታት
ምስተቐመጥኩም፡ ወይ ድማ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ ጸዲቑልኩም ኣብ'ዛ ሃገር ክትነብሩ
ካብ ዝጀመርኩሙሉ ግዜ ድሕሪ 10 ዓመታት፡ ዜግነት ንኺወሃበኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ተጠቃሚ መሰል ናይ'ቲ ኣብ ሳልሳይ ኣካል
ዝምርኮስ ዕቝባ እንተዀይነ ኸ?
እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ መሰላት ኣለዉኹም፦
ምርካብ ሰነዳት፦ ን 1 ዓመት ዘገልግል ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት፡ ዕቝባ ዘድልየኩም እንተዀይኑ፡ ገና
ክሕደስ ዝከኣል።
ንወጻእተኛታት ዝወሃብ ሰነድ ፍቓድ መገሻ ንኺወሃበኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም፡ ማለት
ካብ ትካላት-መዚ ዲፕሎማሲ ናይ ሃገረ-መበቆልኩም ፓስፖርት ክትረኽቡ እንተዘይክኢልኩም።
ስራሕ፡ ብሕጋዊ መገዲ ኣብ ስራሕ ክትዋፈሩ ትኽእሉ ኢኹም። ይኹን'ምበር፡ ዝተዋህበኩም
ፍቓድ ነባርነት ምስ ፍሉይ ዕቝባ ዝተኣሳሰር እንተዀይኑ፡ ንዕኡ ንስራሕ ናብ ዘገልግል ፍቓድ
ነባሪነት ክትቅይርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
ምዝገባ ኣብ እትነብሩሉ ምሕዳር ከተማ።
ማሕበራዊ ጥፈታትን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

ከመይ ዝኣመሰሉ ግዴታታት እዮም ዘለዉኒ?
ኩሉ ሳዕ ብስርዓተ-ሕጊ ሃገረ-ኢጣልያ
ተማእዚዝኩም ኪዱ
ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሃገረ-ኢጣልያ ከቢድ ጥሕሰት ምስእትፍጽሙ፡ ምናልባሽ ነቲ ተዋሂቡኩም
ዝጸንሐ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምሕዳግኩም ዝኣክል፡ ጉዳይኩም ዳግማይ ክረአ እዩ ("ምቍራጽን
ምሕዳግን ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ" ንዝብል - ኣብ ገጽ 36 ዝርከብ ሕጡበ-ጽሑፍ ተመልከቱ )።

ናብ ናይ መበቆል ሃገረይ ክምለስ እኽእል ዶ?
ተጠቀምቲ ኵነተ-ሃለዋት ናይ ዕቑብ ስደተኛ ኴንኩም፡ ካብ ትካላት-መዚ ናይ ሃገረ-መበቆልኩም
ፓስፖርት ንኽትረኽቡ መመልከቲ ምስእተቕርቡ፣
ወይ ከኣ
ተጠቀምቲ ኵነተ-ሃለዋት ናይ ዕቑብ ስደተኛ ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ ክነስኹም፡
ዋላ ንሓጺር ግዜ እውን ይኹን ናብ ሃገረ-መበቆልኩም ምስእትምለሱ፣
ሕማቕ ስነ-ምግባራዊ ኣካይዳኹም ጠንቂ ምቍራጽ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ክኸውን ተኽእሎ
ከምዘሎ ክትግንዘቡ ይግባእ (ንምቍራጽ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ዝምልከት ኣብ ገጽ 36 ዝርከብ
ሕጡበ-ጽሑፍ ተመልከቱ )።
ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ብቐዋምነት ንኽትምለሱ ምስእትውስኑ እሞ ከተማልእዎም ዝግባእ ገለ
ቅድመ-ኵነታት ምስዝህልዉ፡ ኣብ ናይ ወለንታዊ ሓገዝ ምምላስን ማሕበራዊ ዳግመ-ውህደንት
(VARR) ተበግሶታት ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም። እዞም ፕሮግራማት እዚኣቶም ንጕዕዞኹም
ይውድቡ፡ ክሳብ እቲ መወዳእታ እትበጽሕዎ ቦታ ንኽትጕዓዙ ንእትገብርዎም ወጻኢታት ይሽፍኑ፡
ከምኡ'ውን ውሱን ቍጠባዊ ሓገዝ ይገብሩልኩም።

ንንጡፋት ፕሮግራማት ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ብመገዲ ናጻ መስመር ተሌፎን
800 2000 71 ናብ ዓለም-ለኻዊ ውድብ ጉዳይ ስደተኛታት ደውሉ ኢኹም ።
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ምቍራጽን ምሕዳግን ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ
•

እቶም ምኽንያት መውሃቢኡ ዝዀኑ ረቛሒታት ደጊም ህሉዋት ምስዘይኰኑ፡ ዓለም-ለኻዊ
ዕቝባ ከቋርጽ ተኽእሎ ኣሎ፤ (ምኽንያቱ፡ እቲ ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ተኸሲቱ ዝጸንሐ
ኵነታት ንስኹም እንተተመለስኩም እውን ናብ ሓደጋ ክትቃልዑሉ ክሳብ ዘይትኽእሉ ርጉእ ብዝዀነ መልክዕ ስለዝተቐየረ፡ ወይ ድማ ብወለንታኹም ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩም
ስለዝተመለስኩም)።

•

ግጉይ ሓበሬታ ድዩስ ዘይሓቀኛ ሰነዳት ኣቕሪብኩም ከምዝወሃበኩም ስለዝገበርኩም ወይ
ኣንጻር ሰብኣውነት ይኹን ሰላም ዝቐንዐ ገበን ከምዝፈጸምኩም ስለዝተረጋገጸ፡ ከምኡ'ውን
ምስ ኲናት ዝተኣሳሰረ ገበን ስለዝፈጸምኩም፡ ከቢድ ገበን ከምዝፈጸምኩም ይግባይ
ብዘይበሃሎ መገዲ ስለዝተረጋገጸ (ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ሓላፊ ጐነጻዊ ተግባር ወይ ምፍርራሕ
ምስእትፍጽሙ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ከቢድ ኣካላዊ ሃስያ ምስእተውርዱ፡ ራስያ ድዩስ ብብረት
ዝተሰነየ ዝምታ ምስእትፍጽሙ፡ ምስእትሰርቁ፡ ኣብ ተግባር ብዝበዛ ምስእትርከቡ፡ ኣብ መፍረን
መሸጣን ኣደንዘዝቲ ነገራት ማለት ዕጸ-ፋርስ ምስእትዋፈሩ፡ ጾታዊ ግህሰት ምስእትፍጽሙ፡
ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰብ ምስእትዋፈሩ)፡ ወይ ድማ ንድሕነት ሃገረ-ኢጣልያ እተስግኡ
ሰባት ኴንኩም ምስእትርከቡ፡ እቲ ተዋሂቡኩም ዝጸንሐ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ካባኹም ክሕደግ
ዝከኣል እዩ።

ከም'ዚ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ሃገራዊ ኮሚሽኝ መሰል ዕቝባ ንጉዳይኩም ዳግማይ ብምምርማር፡
ብዛዕባ ምቍራጽ ድዩስ ምሕዳግ ናይ'ቲ ተዋሂቡኩም ዝጸንሐ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ውሳኔ ከሕልፍ
እዩ።

ተወሳኺሓበሬታንምርካብ፡ብኽብረትኩምኣብውሽጢእቲተዓቚብኩሙሉዘለኩ ም ማእከል
ምቕባል ኣጋይሽ ንዝርከብ ናይ ስነ-ሕጊ ሞያዊ ወይ ንማሕበራት ውሕስነት ሓተትቲ ዕቝባ
ተወከሱ።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

7. ካልኦት ፍቓዳት መንበሪ
ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት መመልከቲ ንምቕራብ መምዘኒታት ዘይተማልኡ ኰይኑ
ምስዝስምዓኩም፡ ኣብ ገሊኡ ካልኦት ሰነዳት ፍቓድ ነባሪነት ንኺወሃቡኹም ኣብ መደበር
ፖሊስመመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም፦
1. ሰነድ ፍቓድ ሕክምና፦ እንተድኣ ብፍላይ ኵነታት ጥዕናኹም ኣብ ሕማቕ ኵነታት
ሃልዩ (ብህዝባዊ ወይ ተፈላጥነት ዘለዎ ትካል ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝተጻሕፈ ምስክር
ወረቐት የድሊ) እሞ ናብ ሃገርኩም ከምኡ ኢልኩም ምስእትምለሱ ክምለስ ዘይክእል
ዝበኣሰ ጸገም ጥዕና ከጋጥመኩም ዝከኣል ኰይኑ፡ ሰነድ ፍቓድ ሕክምና ንኽወሃበኩም
መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ኢጣልያ ጥራይ ዘገልግል
ኰይኑ፡ ክሳብ'ቲ መስርሕ ሕክምናኹም ክጠልቦ ዝኽእል ግዜ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ
(እንተ ነውሐ፡ ን 1 ዓመት)። እዚ ዓይነት ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት እዚ ዕድመ ኣገልግሎቱ
ምስዘብቅዕ፡ ብዛዕባ ኣድላይነት ምቕጻል ሕክምና ንጹር መብርሂ ዝህብ ሕክምናዊ ሰነድ
ብምቕራብ ክሕደስ ዝኽእልእዩ። ነፍሰ-ጾር ዝዀና ደቀ'ንስትዮ እውን ድሕሪ ሕርሰን
ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ንኽጸንሓ ዘኽእለን ሰነድ ፍቓድ ሕክምና ንኽወስዳ መሰል ኣለወን።
2. ሰነድ ፍቓድ ውሕስነት ካብ ባህርያዊ ሓደጋ፦ ብሰንኪ ከም ምንቅጥቃጥ መሬት
ወይ ዕልቕልቕ ዝኣመሰሉ ባህርያዊ ሓደጋታት ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ክትምለሱ
ምስዘይትኽእሉ፡ ኣብ ውሽጢ ሉኣላዊ ክሊ መሬት ኢጣልያ ጥራይ ዘገልግል ናይ 6
ኣዋርሕ ፍቓድ ነባሪነት ንኺወሃበኩም መሰል ኣለኩም። እዚ ዓይነት ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት
እዚ ዕድመ ኣገልግሎቱ ምስዘብቅዕ ክሕደስ ዝከኣል እዩ ማለት ን 6 ተወሰኽቲ ኣዋርሕ
ጥራይ እሞ እታ ናይ መበቆል ሃገርኩም ብሰንኪ እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓይነት ኵነታት
ኣብ ናይ ዘይርጉእነት ኵነታት ምስእትህሉ። እዚ ዓይነት ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት እዚ ኣብ
ስራሕ ንኽትዋፈሩ ዕድል ዝፈጥረልኩም እኳ እንተዀነ፡ ስራሕ ንምርካብ ናብ ዘገልግል
ዓይነት ፍቓድ ነባሪነት ክቕየር ዝከኣል ኣይኰነን ።
3. ንፍሉያት ጉዳያት ዘገልግል ፍቓድ፦
.
a) እንተድኣ ግዳያት ግህሰታዊ ተገባራት ወይ ከቢድ ምዝመዛ ኴንኩም፡ ፍቓድ
ነባሪነት ናይ 6 ኣዋርሕንኺወሃበኩም መሰል ኣለኩም። እዚ ፍቓድ ነባሪነት እዚ
ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ኣገልግሎ ንኽህብ ክሕደስ ዝከኣል እዩ (ብመሰረት ስነ-ሕጋዊ
መስርሕ ወይ ህሉው ኵነተ-ስራሕ ዝጠልቦ ቅድመ- ኵነት ጥራይ)። እዚ ዓይነት
ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት እዚ ንኽትመሃሩ፡ ዕድል ስራሕ ንምርካብ ንኽትምዝገቡ ኰነ
ንኽትሰርሑ፡ ከምኡ'ውን ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ሓገዛት (ውሕስነት ዘለዎ መቐበሊ
ቦታ፡ ስነ-ልቦናውን ማሕበራውን ሓገዝ) ንኽትኰኑ ዕድል ዘውሕሰልኩም እዩ።
b) ግዳያት ዘቤታዊ ጐነጽ ምስእትዀኑ፡ ወረቐት ፍቓድ ነባሪነት ማለት ን 1 ዓመት
ዘገልግልን ናብ ወረቐት ፍቓድ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ክቕየር ዝኽእልን፡ ንኽትወሃቡ
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መሰል ኣለኩም። እዚ ዓይነት ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት እዚ፡ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ሓገዛት
(ውሕስነት ዘለዎ መቐበሊ ቦታ፡ ስነ-ልቦናውን ማሕበራውን ሓገዝ) ንኽትኰኑ፡
ከምኡ'ውን ንኽትመሃሩን ኣብ ስራሕ ንኽትዋፈሩን ዕድል ዘውሕሰልኩም እዩ።
c) እንተድኣ ግዳያት ዕዮኣዊ ምዝመዛ ኴንኩም፡ ማለት ን 6 ኣዋርሕ ዘገልግል እሞ
ዕድመ ኣገልግሎቱ ብምኽንያት ዝዀነ ይኹን ፍርዳዊ መስርሕ ን 1 ዓመት ወይ ካብኡ
ንዝዛይድ እዋንን ተናዊሑ ክሕደስ ዝኽእል ወረቐት ፍቓድ ነባሪነት ንኺወሃበኩም መሰል
ኣለኩም። እዚ ወረቐት ፍቓድ እዚ ኣብ ስራሕ ንኽትዋፈሩ ዘኽእለኩም ኰይኑ፡ ናብ
ወረቐት ፍቓድ ስራሕ ክቕየር ዝከኣል እዩ።
ብዘይካ'ዚ፡ ብመሰረት እማመ ናይ ኣውራጃዊ መንግስትን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዛዕባኡ
ዝህቦ ፍቓድ ስልጣንን፡ “ልዑል ሲቪላዊ ክብርታት ዘለዎም ተግባራት(ንኣብነት፡ ንህይወት ሰባት ካብ
ሓደጋ ዘድሓኑ፡ ንህዝቢ ካብ ሓደጋ ዘድሓኑ፡ ሰብኣዊ ረብሓ ዝተረኽቦም ተግባራት ዝፈጸሙ፡ ስምን
ክብርን ናይ ሃገረ-ኢጣልያ ዘጸውዑ ወዘተ) ንዝፈጸሙ ሰባት ዝወሃብ ሰነድ ፍቓድ ነባሪነት ኣሎ።
እዚ ዓይነት ፍቓድ ነባሪነት እዚ ናይ 2 ዓመታት ዕድመዘለዎ ኰይኑ፡ ክሕደስ ዝኽእልከምኡ'ውን
ንኽትመሃሩን ኣብ ስራሕ ንኽትዋፈሩን ዕድል ዘውሕሰልኩም እዩ።

ብዛዕባ ቅድመ-ኵነታትን መስርሕ ምቕራብ መመልከቲን ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍቓዳት መንበሪ
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ንናይ ስነ-ሕጊ ሞያዊ ተወከሱ።
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ኣብ ኢጣልያ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣብ ዝቐርቡ
መመልከቲታት ከም መምርሒ ዘገልግል ተግባራዊ ጽሑፍ

8. ጠቐምቲ ኣድራሻታትን
ቍጽርታት ተሌፎንን
ናይ ህጹጽ ሓገዝ ቍጽርታት ተሌፎን
112 ንጽል ናይ ህጹጽ ሓገዝ ቍጽሪ ተሌፎን
(ፖሊስ፡ ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ፡ ኣምቡላንስ)
118 ህጹጽ ጥዕናዊ ሓገዝ
እዞም ቍጽርታት ተሌፎን እዚኣቶም ገንዘብ ዘይክፈሎም ኰይኖም ን 24
ሰዓታት ናይ መዓልቲ ኣብ ኣገልግሎት ዝርከቡ እዮም፤ ብዙሓት ቋንቋታት
ዝመልኩ ሰብ-ፍሉይ ሞያ ሰራሕተኛታት ድማ የአንግዱኹም።

ዩ.ኤን.ኤች.ሲ.ኣር./UNHCR, ጉዳይ ዕቑባት
ስደተኛታት ዝከታተል ትካል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
Via Leopardi 24, 00185 Rome
ቍ. ተሌ. +39 06 802121
ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ፦ https://www.unhcr.it |
ኢ-መይል፦ itaro@unhcr.org
ካልእ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ንምርካብ ድዩስ ብዛዕባ ቤት-ጽሕፈት ዝኽፈተሎም
ሰዓታት ንምፍላጥ፡ ብኽብረትኩም ኣብ'ዚ ተወከሱ፦
https://www.unhcr.it/chi-siamo/contatti

ኣይ.ኦ.ኤም./IOM
ዓለም-ለኻዊ ውድብ ጉዳይ ስደተኛታት
ክፍሊ ወለንታዊ ሓገዝ ምምላስን ማሕበራዊ ዳግመ-ውህደንት
Via Nomentana 201, 00161 Rome
ቍ. ተሌ. +39 06 4416091
ናጻ መስመር ተሌፎን፦ 800 2000 71
ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ፦ http://www.italy.iom.int
| ኢ-መይል፦ ritorno@iom.int
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ኣገልግሎት ካርታ ዕቑባት ስደተኛታት ጁማ - ብመገዲ
ኤ.ኣር.ሲ.ኣይ./ARCI
ኤ.ኣር
.ሲ.ኣይ./ARCI ን ብደገፍ ዩ.ኤን.
ኤች.ሲ.ኣር.ን ዝማዕበለ
ኣመልከትትን ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ሰብኣዊ ዕቝባን ዝጥቀሙሉ ናጻ
መስመር ተሌፎን 800 905 570
ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ፦ https://www.jumamap.com/

ኣብ'ቲ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ (ብቛንቋታት ጣልያን፡ እንግሊዝ፡ ዓረብን
ቻይናን)፡ ብዛዕባ እተን ኣብ መዳይ ኣቀባብላ፡ ክንክን ጥዕና፡ ኣብያተትምህርቲ ኢጣልያ፡ ምምሕዳራውን ስነ-ሕጋውን ሓገዝ፡ ንስራሕ ዝምልከት
መላለዪ፡ ማሕበረ-ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ፡ ከምኡ'ውን ኣብ መላእ ኢጣልያ
ዝርከባ ጸረ-ግህሰታውያን ማእከላት ብሓፈሻ ዝነጥፋ ትካላት ዝመጸ
ኣድራሻታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ናጻ መስመር ተሌፎን ናይ ጸረ-ምስግጋር-ሰባት
ጸረ-ምስግጋር-ሰባት
ክፍሊ ምዕሩያት ዕድላት – ፕረዚደንታዊ መዚ ናይ ቤት-ምኽሪ
ሚኒስትሪታት
ናጻ መስመር ተሌፎን- 800 290 290

ን 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ - 365 መዓልትታት ድማ ኣብ ዓመት ዝሰርሕን
ብዙሓት ቋንቋታት ዝመልኩ ሰብ- ፍሉይ ሞያ ሰራሕተኛታት ዘአንግዱሉን ቦታ።

ኣገልግሎት ምኽሪ ዝወሃበሉ ክፉት ሃገራዊ መስመር
ተሌፎን ናይ ጸረ-ግህሰታዊ-ተግባራትን ቃጻን
ክፍሊ ምዕሩያት ዕድላት – ፕረዚደንታዊ መዚ ናይ ቤት-ምኽሪ
ሚኒስትሪታት
ቍ. ተሌ. 1522

ን 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ - 365 መዓልትታት ድማ ኣብ ዓመት ብዘይ
ገንዘባዊ ክፍሊት ዝሰርሕ፡ ከምኡ'ውን ብዙሓት ቋንቋታት ዝመልኩ ሰብፍሉይ ሞያ ናይ ጸረ-ጾታውን ካልኦት ተዛመድቲ ግህሰታት ዘአንግዱሉ ቦ
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