Tigrinya
ትግርኛ

መሰረታዊ ሓበሬታ ንዓለማዊ ዑቕባ ኣብ ዓዲ ግሪኽ ንዝሓቱ
እቲ ዓለማዊ ዑቕባ ዜሓትት ሰብ ወዲ ወጻኢ ወይ ድማ ዛግነት ኣልቦ ክኸውን ከሎ ናይ ዑቕባ
ሕቶኡ ብጽሑፍ ወይ ብቃል ኣብ ዜኾነ ይኹን ሕጋዊ ቤት ጽሕፈት በዓል ስልጣን ናይ ግሪኽ
ከቕርብ ይኽእል። ናይ ዑቕባ ሕቶኡን ናብ ዓዱ ንኸይጥረዜን ፍርሖን ስጎኦን ምኽንያት
ብሔር፣ሃይማኖት፣ ተሳትፎ ኣብ ፍሉይ ማሕበራዊ ጉጅለ፣ብምኽንያት ዜአምነሉ ፖለቲካዊ
ኣረኣእያ ከምኡውን ናብ መበቆል ዓዱ ወይ ድማ ናብ ዜነበረሉ ዓዲ እንድሕር ተመሊሱ ብፍላይ
ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዜብየነሉ ሰብ ምስዜኸውን ወይ ማሕነቕቲ፣ ምቅንጻል፣ ኣካሉ ጉድአትን
ይሰብኣውን ኣሕሳርን ኣተኣላልያ ናይ ሰብ መስሓሓቒን ውርደት ስዕብሉ እንተኾይኑ
ብምኽንያት ሃገራዊ ውግእ ወይ ናይ ሕድሕድ ውግእ ሰብኣዊ ምልእነቱ ኣብ ሓደጋ ውድቖ
እንድሕር ኮይኑ ኢዩ።
ብሕጊ ዶብሊን2* መሰረት ካብተን ነዙ ሕጊ ካብ ጽደቖኦ ሃገራት ናብ ዓዲ ግሪኽ ዜተመልሰ ወዲ
ወጻኢ ከም ሓታታይ ዓለማዊ ዑቕባ እዩ ዜቑጸር።
ዓለማዊ ዑቕባ ንምሕታት ኣበይን ከመይን መመልከቻ ምእታው ይከኣል？


ቤት ጽሕፈት በዓል መዙ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ንምቕራብ ኣገልግሎት ዜህብ ዝባዊ ቤት
ጽሕፈት ዑቕባን ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ዑቕባን እዮም።

መጠንቀቕታ
እቲ በዓል መዙ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ይቕበሎም ናይ ጥርዓን ዓይነታት እዝም ዜስዕቡ እዮም።
A. ቅድሚ ሕጂ ንዓለማዊ ዑቕባ ሕቶኹም ኣብ መደበር ፖሊስ ኣእቲኹም ጉዳይኩም ገና
ይተወደኤ ተኾይኑ
B. ዑቕባ ሓቲትኩም ቀይሕ ካርድ እንታሃሊዩኩም
ተወሳኺ ክንሕብረኩም ንደሊ ኣብ ዜኾነ ይኹን ግዛ ኣጻብዕቲ ኣሰር ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም።
እዙ ዙኾነሉ ምኽንያት እቲ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሕቶ ዑቕባ ሂብኩም
ይተወደኤ ምዃኑን ይምዃኑን ንምርግጋጽን እዩ።





እንድሕር እሱር ኮይንካ፡ ወይውን ኣብ መዓስከር ስድተኛታት መረጋገጺ መንነት(ኣብ
ካምፕ)እንድሕር ሃሊካ ብመንገዲ ሰብ መዙ ቤት ማኣሰርትን ሰብ መዙ መዓስከር
ስደተኛታትን ንዓለማዊ ዑቕባ ሕቶኻ ከመሓላልፉልካን ክሕቡርልኻን ይኽእሉ እዮም።
እቲ ሓታታይ ዑቕባ ባዕሉ ብኣካል ክቀርብ ይግባእ ሕቶኡ ብጽሑፍ ወይ ድማ ብቃል ከቅርብ
ይክእል እዩ። ብተወሳኪ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ዓዲ ግሪኽ ንለዉ (ናይ ቤተሰቡ) ኣባላት ናይ
ዑቕባ ሕቶኡ መማልከቻ ከቅርብ ይክእል ኢዩ። እቶም ዑቕባ ዜሓቱ ናይ ቤተሰብ ኣባላት
ናብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብኣካል ክቐርቡ ይግባእ።
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ማመልከቻ ሕቶ ዑቕባኹም ክተእቱዉ ከለኹም ምስቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ
ብቋንቋ ይትረዳድኡ እንድሕር ኮንኩም ብቛንቛኹም ክትረዳድኡ ኣተርጓማይ
ክቐርበለኩም እዩ።
ማመልከቻ ሕቶ ዑቕባ ኹም ክተእቱዉ ከለኹም እቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ
ንቕርበልኩም ሕቶታት ብምሉእ ሓቅነት ክትምልሱ ይግባእ። እንድሕር ይሓቃዊ መንነት
ናይ ሓሶት ሓበሬታን እንድሕር ሂብኩም ኣብ ምምርማርን ምውሳን ናይ ሕቶኹም ኣሉታዊ
ውጺኢት ክህልዎ ይኽእል እዩ።
ትሕቲ ዕድመ ማለት ትሕቲ 18 ዓመት እንድሕር ኮይንካን ሓላፍነት ዜስከም ልዕሊ ዕድመ
ኣላይን ኣሰናይን እንድሕር ይብልካን ብመሰረት ናይ ግሪኽ ሕግን መምርሕን እቲ
ዜምልከቶ በዓል መዙ ንኣኽባሪ ሕጊ ከፍሊጥ ይግባእ::ብትእዚዜ ሕጊ ኣኽባሪ መሰረት ንዓኻ
ሓላፍነት ተኸናኻናይ ተወካላይን ይግበረልካ። ትሕቲ 15 ዓመት ምስ እትኸውን ንሕቶ
ዓለማዊ ዑቕባ ኻ ብመንገዲ ዜተመደበልካ ወኪል ይቐርብ። ልዕሊ 15 ዓመት እንድሕር
ኾይንካ ንሕቶኻ ባዕልኻ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ሰበ ስልጣን ንውሕስነትካን ንመንበሪኻን
ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዜነብርሉ ቦታን ኣብ ምቹእ ኩነታት ኪትጸንሕ ክገብሩ ኢዮም።
ሕቶ ዓለማዊ ዑቕባ ኣብ ተመልክተሉ እዋን ንስኻን ኣባል ቢተሰብካን ክትሰኣሉ ኢኹም
ከምኡ እውን ንስኻን ልዕሊ 14 ዓመት ዜኾኑ ኣባላት ቤተሰብካን ናይ ኣጻብዕቲ አሰር
ክውሰድ እዩ። ኣሰር ኣጻብዕቲ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ማእከለይ ማዕከን ሓቤረታ (EURODAC)
ምዜጉብ ይኸውን፡ እዙ ዜኾነሉ ምኽንያት ቅድሚ ሕጂ ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣብተን ናይ
ዱብሊን (III) ስምምዕ ዜፈጸማ ሃገራት ኤውሮጳ ከምዜነበርካን ከምይነበርካን
ንምርግጋጽ እዩ:: እንድሕር ሓቲትካ ነርካ ናብታ መጀመርታ ዜሐተትካላ ሃገር ክትምለስ
ኢኻ።
ንመንነትካን ንዛግነትካን ረጋግጽ ናይ መጎዓዜያ ሰነድ ( ፓስፖርት)ካልእ ዜኾነ ይኹን
ሰነድ ምስ ጉዳይካ ምትእስሳር ለዎን ንመርመራ ሓገዜቲ ዜኾኑ ጹሑፋት ናይ ቤተሰብካ
ኣባልነት ረጋግጹ መንነት ሃገርካን መበቆልካን ኩነታት ስድራኻን ክትሕብር ይግባእ።
ውልቃዊ ንብረትካን ኣካላዊ ተፍትሽን ክግበር ይኽእል እዩ::አድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ
ንሕክምናዊ መርመራ ክትለኣኽ እውን ትኽእል።
ናይ ቃለ መሕትት መዓልቲ ቆጸራ ዜውስኖ በዓል መዙ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ክኸውን ከሎ
ዓለማዊ ዑቕባ ከምዜሓተትካ ዜገልጽ ክሳብ 6 ወርሒ ገልግል ወረቐት ክወሃበካ እዩ። እዙ
ወረቐት ኣብ ዜኾነ ይኹን እዋን ካብ ኢድካ ክፍለ የብሉን።
ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣእቲኻ ሓለፍቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ንመስርሕ ናይቲ ዑቕባ ንመሰላትካ
ንግቡእካ ብዜርዳኣካ ቋንቋ ንኽገልፁልካ ይግደዱ እዮም። ከም'ውን ንግዜያዊ ገደብ ናይቲ
መስርሕ ክሕብሩኻ ኣዮም።
እንድሕር ተጠቃዒ ኣሳቓዪ ስቓይ ዓመጽ ወይውን ብርቱዕ ስቅያታዊን ጾታዊ ምግሃስ
ፍጻመታት እንድሕር ወሪዱካ ንዚረበካ በዓል ስልጣን ክትገልጸሉ ይግባእ። ምኽንያቱ
ክሕግዘኻ ስለ ዜኽእሉ።
ስነ ኣእምራዊ ድጋፍ፣ ሕክምናዊ ኣገልጉሎት፣ ሕጋዊ ድጋፍ ንምርካብ ኣብ ትደልየሉ እዋን
ነዙ ሓገዜ ከቕርቡ ምስ ዜኽእሉ ማሕበራትን ምስ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት
ሓለፍትን ንክትራኸብ ክትሓቲት ትኽእል ኢኻ።
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ኣብ ውሽጢ እቲ መስርሕ ብናትካ ድሌትን ምርጫን ጠበቓ ወይ'ውን ኣማኻሪ ክትጠልብ
መሰል ኣለካ (እዙ ክትገብር ከለኻ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ኣራኻቢ ኣይከውንን):: ናይ ጠበቓን
ኣማኻርን ክፍሊት ይኹን ዜኾነ ወጻኢታት ብውልቅኻ ይሽፈን።
ንቃለ መሕትት ድሉው ንምዃን ምስ ጠበቓ ወይ ኣማኻሪ ንኽትመክር ግዛ ክውሰኸካ
ክትሓትት እንተደሊኻ ንዜተወሰነ ሐጺር ናይ ጊዛ ወሰኽ ክወሃበካ ይክእል።
ኣብ ግዛ ቃለ መሕትት እቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ዑቕባን ኣተርጓምን ወዲ ተባዕታይ ወይ
ጓል ኣንስተይቲ ንኽኾኑ ናይ ምምራጽ ዕድል ክወሃበካ ኢዩ ::ግን ብቑዕ ምኽንያት ክተቕርብ
ኣለካ። እቲ ቕረብካዮ ምኽንያት ብቤት ጽሕፈት ዑቕባ ተራእዩ ቅቡል ምስ ዜኸውን
ይፍጸም። ንፍጻምነት ናይዙ ግን እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ምቕራብ ተኽእሎ እንተልይው'ዪ
ዜፍጸም።
እንድሕር ትሕቲ ዕድመ ኮንካ ናይ ቃለ መሕትት መጸዋዕታ ብወኪልካ ይሕበረካ። ኣብ ቃለ
መሕትት ወኪልካ ኣብ ጎንካ ክኸውን ይክእል እዩ። ብተወሳኪ ኣድላዪ ኮይኑ እንተተረኺቡ
እቲ በዓል ስልጣን ዕድመኻ ንምፍላጥ ሕክምናዊ መርመራ ክትገብር ክሕብረካ እዩ።
ብዚዕባ'ዙ ንስኻን ወኪልካን ክትሕበሩ ኣለኩም። ንኽትግበር ድማ ንስኻን ወኪልካን
ክትሰማምዑ ኣለኩም።

ንመስርሕ ሕቶ ዓለማዊ ዑቕባ ጠጠው ምባልን ምንስሓብን ብዝምልከት
ኣብ ዜመረጽካዮ ግዛ ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከተንሳሕበሉ ጠጠው ክተብሎ ትኽእል። ነዙ
ንምፍጻም ኣብ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ብኣካል ብምቕራብ፣ብጽሑፍ ክተመልክት ኣለካ።
ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ነዙ ቕረብካዮ ናይ ምንስሓብ ምልክታ ኣይክምርምሮን እዩ። ድሕሪ
ምልክታኻ ግን ካልእ ዓይነት ሕጋዊ መንበሪ ስለይብልካ ነዙ ሃገር ገዲፍካ ክትወጽእ ኣለካ።
 ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ንመስርሕ ሕቶ ዑቕባ ኻ ንኽቅጽል ከመይትደልዮ ጌሩ ክወስዶ ኽእሉ
ምክንያት(እቲ ኣመልካቲ ከይተጸወዐ) እቲ መስርሕ ንኸቋርጽ ኽእሉ ምኽንያት እዝም
ዜስዕቡ እዮም፡
1. በቲ በዓል ስልጣን ንዜቐረቡልካ ምስ ጉዳይካ ዜተሓሓዘ ኣገደስቲ ሕቶታት ምምላስ ምስ
እትኣቢ።
2. ኣብ መዓልትን ግዛን ቆጸራ ንቃለ መሕትት ምስ ይትርከብ
3. ካብ ተታሒዜልካ ሎ ቦታ ምስትሞሉቕ።
4. ኣብ ክንዲ ማእሰርቲ ብፖሊስ ንዜተዋህበካ ግዴታን ትእዚዜን ምስ እትጥሕስ
5. ካብቲ ብሰበስልጣን ዜተመደበልካ ቦታ ከይሓበርካ ብኢደ ዋኒንካ ካብቲ ቦታ ምስ እትለቅቕ
6. ብይ ፍቓድ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ሃገር ገዲፍካ ምስ እትኸይድ
7. ምቕያር ኣድራሻን ምቕያር ቁጽሪ ተለፎንን ንቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብቅልጡፍ ምስ
ይትሕብር
8. ቤት ጽሕፈት ዑቕባ መጸዋዕታ ገይሩልካ ብኣካል ምስ ይትርከብ፡፡
9.ወረቐትካ ንምሕዳስ እንተደንጒኻ ካብቲ ዜተቃጸለሉ መዓልቲ ጽባሕ ቀዳመይቲ ናይ ስራሕ
መዓልቲ እንድሕር ይከድካ።
ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ንሕቶኻ ምምርማር ደው ምስ ብሎ ከም ብሓድሽ ናይ መርመራ
መስርሕ ንኽቕጽለልካ ክትሓትት መሰል ኣለካ።ናብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብኣካል ብምቕራብ
ንሕቶኻ ተገዳስነት ከምይብልካ ንዜወስዶ ውሳነ ብቑዕ መርትዖ ብምቕራብ ከተወግዶ
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ትኽእል። ምልከቶ ኣካል ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ነቲ ቕረብካዮ ጥርዓን ብምርኣይ ውሳነ ይውስን።
እቲ ዜወጸ ውሳነ ኣሉታዊ ምስ ዜኸውን ብመንገዲ ይግባይ ካልአይ ግዛ ንኽትሓትት መሰል
ኣለካ።
መስርሕ ናይ ሕቶ ዓለማዊ ዑቕባኻ ብዝምልከት ዝግበር መርመራ















ብመንገዲ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብዜመደበልካ ዕለት
ቆጸሮ ቃለ መሕተት ክትገብር ኢኻ። ንዜቐረበልካ ሕቶታት ናይ ግድን ብቕንዕናን
ብምሉእነትን ክትምልስ ይግባእ::ከምእ'ውን ተቕርቦም መርትዖታት ሓቀኛን ሙሉእነትን
ለዎም ክኾኑ ይግባእ፡::ምስ ጉዳይካ ምትእስሳስር ለዎም መራጋገጺታት ከይሓባእካ
ክተቕርብ ኣለካ። ቕረብካዮ መረጋገጺታትን ዜሃብካዮ ቃልን ሓቂ እንድሕር ይኮይኑ ኣብቲ
ዜወሃበካ ውሳነ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ።
ኣብ ግዛ ቃለ መሕተት እቲ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ቕርበልካ ሕቶታት ካብቲ
ቕረብካዮ መመልከቻ ብምብጋስ ኢዩ። ብዓብዩ ቕርበልካ ሕቶታት ንመንነትካ
ብዜምልከትን ብኸመይ መንገዲ ንዓዲ ግሪኽ ከም ዜመጻእኻ ን ብምንታይ ምኽንያት
ንመበቆል ሃገርካ ከም ዜገደፍካን ወይ ድማ ዜነበርካዮ ሃገር ክትገድፍ ከምዜተገደድካን
ወይውን ዛግነት አልቦ እንተኾንካን ምኽንያት ንኽትምለሰሉ ይትኽእልን ይትደልዮን
ክትሕተት ኢኻ። ብተወሳኺ ኣብ ግዛ ቃለ መሕተት ይጠቕመኒ እዩ ትብሎ መርቶዖታት
ከተቕርብን ክትዚረብን ትኽእል ኢኻ።
ምስቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ስራሕተኛ ብቛንቋ ምርድዳእ ይትኽእል እንተኾንካ
ኣተርጓሚ ክምደበልካ እዩ።
ኣብ ግዛ ቃለ መሕትት ምስ ጠበቓ ወይ ካሊእ ኣማኻሪ ( ናይ ሕጊ ኪኢላ፣ናይ ስነ-ልቦና
ሓኪም፣ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ኪኢላ) ሒዜካ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ቃለ መሕትት ትህቦ ቃል ብምልኡ ምስጢራውነቱ ሕሉው እዩ።
ቃለ መሕትትካ ክቕዳሕ ክምላእ ይኽእል ኢዩ::እንድሕር ይተቀዲሑ እቲ ሰራሕተኛ ቤት
ጽሕፈት ዑቕባ ንኹሉ ሕቶታትን መልስታትን ብጽሑፍ ከቕርቦ ኢዩ፡፡አብ ከምዙ ዓይነት
ኩነታት ነቲ ጽሑፍ ብሓገዜ ኣተርጓሚ ክትርእዮን ጌጋ እንተሊዎ ንኽእረም ክትሓትት
ይግባእ፡፡ድሕሪኡ ትፍርም፡፡ኣብ ዜኾነ ይኹን ጊዛ ኮፒ ናይቲ ጽሑፍ ወይውን ኮፒ ናይቲ
ዜተቀድሐ ድምጺ ክትሓትትን ክወሃበካን ይኽእል እዩ።
ድሕሪ ቃለ መሕትት ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ውሳነ ከውጸኣልካ እዩ::እቲ ውሳነ መንበሪ ናይ
ፖለቲካ ዑቕባ ይግበኦ፣መንበሪ ሓገዚዊ ዑቕባ ይግበኦ፣ወይ ድማ እቲ ቕረብካዮ ሕቶ
ኣይተቐበልናዮን ዜብል ክኸውን ይኽእል።
ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ውሳነ ምስ ኣውጸኤ እቲ ውሳኔ ንኸፍልጠካ ብመሰረት ባዕልኻ
ዜሃብካዮ ኣድራሻ ማለት ብስልኪ (ቴሌፎን)፣ ብእንዳ ቡስጣ፣ብፋክስ ወይ ብኢሜይል
ኣድራሻ ክሕብረካ እዩ።
ቤት ጽሕፈት ዑቕባ እቲ ውሳኔ ክህበካ ከሎ ብሓገዜ ኣተርጓማይ ብዜርደኣካ ክኸውን ኣለዎ።

ጉቡኣት ናይ ሓተቲ ዓለማዊ ዑቕባ
ከም ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ዓዲ ግሪክ ለካ ጉቡኣት
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ክሳብ ናይ ሕቶ ዑቕባኻ መስርሕ ዜውዳእ ኣብ ግሪኽ ክትጸንሕ ኣለካ
ምስ ሰበስልጣን ግሪኽን መንነትካ ንምርግጋጽን ንቕረብካዮ መመልከቻ ብዜምልከት
ንቕርቡልካ ሕቶታት ብምምላስ ክትተሓባበር ይግባእ።
ባዕልኻ ብኣካል ናብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብምኻድ ንዜተወሃበካ ወረቐት ቅድሚ
ምቅጻሉ እንተድንጎየ ሓንቲ መዓልቲ ድሕሪ ምቅጻሉ ከተሕድሶ ኣለካ።
ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ምሳኻ ንኽገብሮ ዜደሊ ርክባት ሓበሬታት ብመንገዲ እቲ
መዜገብካዮ ኣድራሻን ቁጽሪ ስልክን ኢዩ። ብመንገዲ ዜሓበርካዮ ኣድራሻ ኣድለይቲ
ነገራት ክላኣኸልካ ይኽእል እዩ። ዜኾነ ይኹን ናይ ኣድራሻ ለውጢ ምስ ትገብር ብሁጹጽ
ንቤት ጽሕፈት ዑቕባ ክትሕብር ኣለካ።
ኣብ መስርሕ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብ ዜተፈላለየ ደረጃታት ናይ ዜርከቡ ናይ ግዛ ገደባትን
ቆጸራን ከተኽብሮም ኣለካ።
ብመንግስቲ ቁጠባዊ ሓገዜ ዜግበረልካ እንድሕር ኮይኑ ሓቀኛ ኣታዊኻ ክትሕብር ኣለካ።
መጸግዒ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ውይውን ኣብ ካልእ ቦታ እንድሕር ተዋሂቡካ ኣብኡ
ንለዉ ሕግታት ከተኽብር ሓላፍነት ኣለካ።

መሰላት ናይ ሓተቲ ዓለማዊ ዑቕባ
ከም ሓታቲ ዓለማዊ ዑቕባ ኣብ ዓዲ ግሪኽ ለካ መሰላት
 ክሳብ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ዜውዳእ ናብ ዓድኻ ኣይክትጥረዜን ኢኻ።
 ዑቕባ ሓቲትካ ብዜወሃበካ ወረቐት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ግሪኽ ብናጻ ክትንቀሳቐስ ትኽእል
ኢኻ። ግን ኣብቲ ዜተዋሃበካ ወረቐት ክትንቀሳቐሰሉ ዜግበኣካ ናይ ቦታ ወሰን እንድሕር
ተገሊጹ ኣብቲ ዜተወሰነልካ ከባቢ ጥራይ ክትንቀሳቐስ ኣለካ።
 ገዚ መጸግዒ እንድሕር ይብልካ መጸግዒ ንክወሃበካ መመልከቻ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ወይ ድማ ኣብ ካሊእ ቦታ ንክወሃበካ ክትሓትት ትኽእል።
 ዑቕባ ምስ ሓተትካ ናይ ስራሕ መሰል ኣለካ::እዙ ንኽፍጸም ብናይ ዓዲ ግሪኽ ሕግን ደምብን
ንኽትሰርሕ ድሊ ቅድመ ኩነት ምስ ዜማላእ እዩ።
 ከም ማንም ግሪኻዊ ዛጋ ከም ሰራሕተኛ ናይ ውሕስነት (ኢንሹራንሰ) መሰልን ጉቡእን
ኣለካ።
 ኢንሹራንስ ወይ ድማ ኣታዊ እንድሕር ይብልካ ብናጻ መድሃኒትን ናይ ሕክምናዊ
ኣገልጉሎትን ክትረክብ መሰል ኣለካ።
 ደቅኻ ብናጻ ናብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም፡ እቲ ዑቕባ
ሓታቲ ትሕቲ 18 ዓመት እንድሕር ኮይኑ ተመሳሳሊ መሰል ኣለዎ።
 ሰሚናር (ናይ ተክኒክ ትምህርቲ) ኮርሰ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።
 67% ወይ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ብዜኾነ ኣካላዊ ጉድለት፣ስንክልና፣እንድሕር ኣለካ መንግስቲ
ሓገዜ ክግበረልካ እዩ። እዙ ንኽከውን ግን ንዓኻ መዕቆቢ ዜኸውን መዓስከር ወይ መንበሪ
ቦታ እንድሕር ይተረኺቡ እዩ።
 ከም ዓለማዊ ዑቕባ ሓታታይ ካብ ዓዲ ግሪኽ ወጻኢ ክትገይሽ ኣይፍቀደልካን እዩ።
 ከም ዓለማዊ ዑቕባ ሓታታይ ( እቲ መስርሕ ዑቕባኻ ከይተወደአ) ንቤተሰብካ ካብ መበቆል
ሃገርካ ናብ ዓዲ ግሪኽ ከተምጺእ ኣይትኽእልን።
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ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣሉታዊ መልሲ እንድሕር ተዋሂቡካ ወይውን ናይ ድጋፋዊ ዑቕባ
እንድሕር ተዋሂቡካ ንስኻ ግን ከም ፖለቲካዊ ዑቕባ ተቐባልነት ክረክብ ኣለኒ ትብል ተኾንካ
ናብ ዜምልከቶ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ቀሪብካ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለካ ። ናይ
ይግባይ ማመልከቻኻ ንኸተእቱ ካብቲ ኣብቲ ውሳኔ ተገሊጹ ሎ ናይ ግዛ ገደብ ከየሕለፍካ
ናብ ዝባዊ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ ንውሳኔኻ ዜሃበካ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት
ዑቕባ ብምኻድ ከተእቱ ትኽእል።
ናይ ይግባይ መሕተቲ ግዛ ገደብ ዜጅምር፡ካብቲ ውሳኔ ዜተወሃበካ መዓልቲ ንጽባሒቱ
ኢዩ። ብዜተፈላለየ ምኽንያት ናይ ውሳኔ ወረቐት እንድሕር ይተወሃበካ ይግባይ
ንኽትሓትት ለካ ናይ ግዛ ገደብ እቲ ዜተወሃበካ ወረቐት ካብ ዜተቓጸለሉ ወይ ድማ እቲ
ውሳነ ካብ ዜተወሃበካ መዓልቲ ክሳብ 60 መዓልቲ ናይ ምሕታት መሰል ኣለካ።
ነቲ ናይ ይግባይ ሕቶ ዜምርምር ናይ ይግባይ ኮሚተ እዩ::እቲ ኮሚተ ንጉዳይካ ዜርእዮን
ዜምርምሮን ካብቲ ናትካ ፋይል ብምብጋስ እዩ። መብዚሕቱኡ ግዛ እቲ ኮሚተ ንካልኣይ
ግዛ ቃለ መሕትት ኣይጽውዕን እዩ። ነገር ግን ጉዳይካ መኣስ ከምዜረኤ ክሕበረካ እዩ ።
ተወሳኺ መርትዖታትን ሰነድን ከተቕርብ እንድሕ ደሊኻ ክሳብ መዓስ ከተቕርቦም ከምለካ
ክትሕበር ኢኻ።
ይግባይ ሓቲትካ መልሲ ከይተዋሃበካ ከሎ ኣብ መንጎ ንሕቶ ይግባይካ ጠጠው ከተብሎን
ከተንሳሕብን ትኽእል ኢካ። እዙ ንኽፍጸም ባዕልኻ ብኣካል ናብቲ ይግባይ ዜሓተትካዮ ቤት
ጽሕፈት ዑቕባ ብምቕራብ ብጽሑፍ ከተቕርብ ኣለካ::ካብ ይግባይ ሕቶኻ ምስ ተንሳሕብ
እቲ መርመራ ጠጠው ክብል እዩ::ብድሕሪኡ ግን ዜኾነ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ እንድሕር
ይብልካ ንዓዲ ግሪኽ ገዲፍካ ክትከይድ ኣለካ።
እቲ ናይ ይግባይ ኮሚተ ንመስርሕ ሕቶ ይግባይካ ንኽቕጽል ከመይትደልዮ ገሩ ክወስዶ
ኽእሉ ምኽንያት(እቲ ኣመልካቲ ከይተጸወዐ) እቲ መስርሕ ንኸቋርጽ ኽእሉ ምኽንያት
እዝም ዜስዕቡ እዮም፡

1 በቲ መመልከቻ መሰረት እቲ በዓል ስልጣን ንዜሓተካ ኣገደስቲ ሕቶታት መልሲ ምሃብ ምስ
ትኣቢ።
2 ካብቲ ተታሒዜካዮ ለኻ ቦታ እንድሕር ሞሊቅካ
3 ኣብ ክንዲ ማእሰርቲ ብፖሊስ ንዜተዋህበካ ግደታን ትእዚን ምስ እትጥሕስ
4 ካብቲ ብሰበ ስልጣን ዜተመደበልካ መንበሪ ቦታ ከይሓበርካ ብኢድ ዋኒንካ ካብቲ ቦታ ምስ
እትለቅቅ
5 ብይ ፍቃድ ናይ ዑቕባ ቤት ጽሕፈት ሃገር ገዲፍካ ምስ እትኸይድ
6 ምቕያር ኣድራሻን ቁፅሪ ተለፎንን ንቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብቕልጡፍ ምስ ይትሕብር
7 እቲ ናይ ይግባይ ኮሚተ በዓል ስልጣን መጸዋዕታ ገሩልካ ብኣካል ምስ ይትርከብ
8 ወረቐትካ ንምሕዳስ እንተደንጒኻ ካብቲ ዜተቓጸለሉ ጽባሕ ቀዳመይቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ
እንድሕር ይከድካ።
 ብዜኾነ ይኹን ምኽንያት ናይ ይግባይ ኮሚተ ቃለ መሕትት ክትገብር እንድሕር ወሲኑ
ቅድሚቲ መዓልቲ ቃለ መሕትት 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣቐዲሙ ክትሕበር ኢኻ። ኣብ
መዓልቲ ቃለ መሕትትካ ምስ ጠበቓ ወይውን ምስ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ብምስናይ ክትቀርብ
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ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ዕለተ ቆጸራ እንተይቀረብካ ናይ ይግባይ ሕቶኻ መርመራ
ብዜተሰርዓሉ መዓልቲ ክፍጸም እዩ።
ናይ ይግባይ ኮሚተ ውሳኔ ከውጸኣልካ እዩ::እቲ ውሳኔ መንበሪ ናይ ፖለቲካዊ ዑቕባ
ይግበኦ፣መንበሪ ሓገዚዊ ዑቕባ ይግበኦ፣ወይ ድማ እቲ ቕረብካዮ ሕቶ ኣይተቐበልናዮን
ክኸውን ይኽእል እዩ።
እቲ ብናይ ይግባይ ኮሚተ ዜወሃብ ውሳኔ መስርሕ ኣወሃህቡኡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ብቤት ጽሕፈት ዑቕባ ዜተዋሃበ ዓይነት ኣወሃህባ ውሳኔ መስርሕ ሓደ እዩ።
ናይ ይግባይ ሕቶኻ እንድሕር ተነጺጉ ወይ ድጋፋዊ ዑቕባ ጥራይ እዩ ዜግበኦ ዜብል ውሳኔ
እንተተዋሂቡካን ንስኻ ግን ኣነ ፖለቲካዊ ዑቕባ እዩ ዜግበኣኒ ትብል ተኾንካን ነቲ ዜተዋህበ
ውሳኔ ንኽስረልካ ሕቶኻ ናብ ዜምልከቶ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ማመልከቻ ከተእቱ ትኽእል
ኢኻ። እቲ ተቕርቦ ናይ ምንጻግን ምስራዜን ውሳኔ ጠለብ ኣቕሪብካ ውሳኔ ከይተዋሃበካ
ከሎ ናብ ዓድኻ ንክትስደድ ተኽእሎታት ኣሎ።

እሱራት ሓተቲ ዓለማዊ ዑቕባ
ክፈልጥዎ ዜግበኦም ነገራት
 ናይ ዓለማዊ ዑቕባ ሓታቲ ናብዚ ሃገር ብይ ሕጊ ብምእታውን ብምንባሩን ጥራይ
ኣይእሰርን።
 ዓለማዊ ዑቕባ ሓቲትካ ግን ድማ ወንጀል ፈጺምካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንድሕር ሃሊኻ
ኣብኡ ክትጸንሕ ይግበር።
 እቲ ናይ ፖለቲካ ዑቕባ ሓታታይ ሰብ ብይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዓዲ ግሪኽ ዜኣተወን ከምኡ
እውን ንዓዱ ክምለስ ተወሲኑሉ ዜጽበ እንድሕር ኮይኑ ፖሊስ ናይ ግሪኽ ብኻልእ መንገዲ
ክነብር ይክእል ምኻኑ እንድሕር ወሲኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ እዩ።እቲ ትጸንሓሉ
ምኽንያት
a. ናይቲ ሓታቲ ዑቕባ መንነትን ዛግነትን ንምርግጋጽ
b. ኣብቲ ማመልከቻ ብዜተመስረተ ሓበሬታታት ብኻልእ መንገዲ ክራጋገጹ ይኽእሉ እንድሕር
ኮይኖም ካብዚ ሃገር ብሕቡእ ክወጽእ እንድሕር ዜኽእል ኮይኑ
c .እቲ ኣመልካቲ ነቲ ናብ ሃገሩ ንኽጥረዜ ዜወጻሉ ውሳኔ ኮነ ኢሉ ንምድንጓይ ከምዜኾነ
ረጋግጹ ጭብጥታት እንድሕር ኣሊዮም።
d .እቲ ዑቕባ ሓታቲ ንሃገራውን ህዜባውን ድሕንነት ኣስጋኢ እንድሕር ኮይኑ።
e .ብናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሕጊ መሰረት ቁ፡ጽ 604/2013 ብመልክቶ መሰረት ካብ ሃገሩ
ብሕቡእ ናብ ካልእ ቦታ ዜመሓላለፍ እንድሕር ኮይኑ ንኸምዙ ዓይነት ይሕጋዊ ምዜውዋር
ቅድሚ ሕጂ ምፍጻሙ እንድሕር ተረጋጊጹ።
 ናይ ግሪኽ ፖሊስ ወላውን እሱር እንተይኮንካ ንኽትእሰር ክውስን ይኽእል እዩ።እዙ ዜኾነሉ
ምኽንያታት ናይ ዓዲ ግሪኽ ፖሊስ ንሃገራዊ ጸጥታን ንሕብረተሰብ ሓደገኛን እዩ ኢሉ
እንድሕር ኣሚኑ ኢዩ።
 ናይ ማእሰርቲ ጊዛ ካብ 45 መዓልቲ ክሳብ 18 ኣዋርሕ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ከከምቲ
ምኽንያት ናይቲ ዜተኣሰርካዮ ክፈላለ ይኽእል እዩ።
 ንኽትእሰር ዜውስን ሓላፊ ናይ ፖሊስ እዩ። ኣብ ውሳኔኡ ንምንታይ ንኽትእሰር ከምዜወሰነ
ብዜርዜር ከፍልጥ ኣለዎ።
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ንኽትእሰር ውሳኔ ምስ ወጸ ነቲ ውሳኔ ብምቅዋም ኣብ ቅድሚ ኣቦወንበር ብምቕራብ ወይ
ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሎ ዝባዊ ቀዳማይ ኣማሓዳሪ ቤት ፍርዲ ብምቕራብ ጥርዓንካ
ከተቕርብ መሰልካ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ይኹን ወይ ኣብ ቀዳማይ መጽንሕን መረጋገጺ መንነትን ነፃ ምስ
ትፍኖ ናይ ዓለማዊ ዑቕባ ሓታቲ ወረቐት ከተውጽእ ኣለካ:: ምናልባት ማመልከቻኻ
ተወንዙፉ ገና ይተወድአ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ናብ ዝባዊ ቤት ጽሕፈት
ዑቕባ ብምኻድ ትርከበሉ ኣድራሻ ክትህብ ይግባእ። ከምእውን ግዜያዊ ወረቐት
ይተዋህበካ እንድሕር ኮይኑ ክትወስድ ይግባእ።

ሓዱሽን ኣገዳስን ሓቤረታ ንሓተቲ ንዓለማዊ ዑቕባ









ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ብቤት ጽሕፈት ዑቕባን ብናይ ይግባይ ኮሚተን እንድሕር ተነጺጉ ነዙ
ብምቅዋም ይግባይ ከይሓተትካ እቲ ናይ ይግባይ መሕተቲ ግዛ ገደብ እንድሕር
ሓሊፉካን ብድሕሪኡ ሓደስትን ጠቐምትን መርትዖታት ክተቕርብ እንድሕር
ደሊኻ ሓዱሽ ማመልከቻ ክተእቱ ትኽእል ኢኻ።
እቲ ተቕርቦ ሓዱሽ ማመልከቻ ናብ ዝባዊ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ወይ ድማ ናብ ጨንፈር
ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ብምኻድ ክተእትዎ ትኽእል::ነቲ ዜሓለፈ ዜተነጸግካሉ ውሳኔ ዜገልጽ
ወረቐትን ሓዱሽን ተረኺቡ ንእትብሎ ኣገዳሲ መርትዖታትን ብጽሑፍ ክተቕርብ ኣለካ።
ነዙ ሓዱሽ መመልከቻ ኣብ ተእትወሉ ግዛ ሓዱሽ ወረቐት ኣይወሃበካን እዩ::
ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ንቕረብካዮ ሓዱሽ መርትዖታት ከም ብሓዱሽ ብምምርማር
ንዓለማዊ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣገዳስነት ከምለዎን ከምይብሉን ይውስን።
እቲ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ነቲ ሓዱሽ ሕቶኻ እንድሕር ነጺግዎ ናብ ናይ ይግባይ ኮሚተ
ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ይግባይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።እቲ ናይ ግዛ ገደብ ዜቑጸር
ካብቲ ውሳኔ ዜተዋሃበካ መዓልቲ ካብ ንጽባሒቱ እዩ።
ግዜያዊ መንቀሳቐሲ ወረቐት ዜወሃበካ እቲ ቕረብካዮ ሓዱሽ ማመልከቻ ተቐባልነት
ምስ ዜረክብ እዩ:: ብድሕሪኡ መስርሕ ናይ ዑቕባኻ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዑቕባ ክቅጽል
እዩ::

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