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1. ዑቕባ ክውሃብ መሰል ዘለዎ መን እዩ?
እንተድኣ ናብ ሃገርካ ተመሊስካ፡ ሓደጋ መቕተልቲ፡ ስቓይ፡ ወይ ካልእ ዓይነት ከቢድ ዓመጽ ከየጋጥመካ ዘስግኣካ ኮይኑ፡ 

ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ:: እንተድኣ ሰብ መዚ ሃገርካ ሓለዋ ክገብሩልካ ዝኽእሉ ኮይኖም ወይ ድማ እንተድኣ 

ንዓኻ ውሑስነት ዘለዎ ቦታታት ኣብ ሃገርካ ሃልዩ ከም ልሙድ ኣብ ኖርወይ ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰል የብልካን:: 

መን’ዩ መሰል ዑቕባ ክረክብ ዝግብኦ ንዝብል ሓደ ዓለም ለኻዊ ስምምዕ ኣሎ:: እዚ ስምምዕ እዚ ኖርወይ’ውን ክትክተሎ 
ትግደድ እያ:: 

2. ፍቓድ መንበሪ ብመሰረት ሰብኣዊ ርህራሄ ክረክብ ዝኽእል መን እዩ?
እንተድኣ ዑቕባ ንክትረክብ መሰል ዘይብልካ ኮይኑ፡ እቶም ሰብ መዚ ብመሰረት ጽኑዕ ሰብኣዊ ርህራሄ ወይ ፍሉይ ርክብ 
ምስ ኖርወይ ሃልዩካ፡ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ፍቓድ መንበሪ ንምርካብ ትበቅዕን ዘይትበቅዕን ምዃንካ ይግምግሙ:: 
እዚ ኸኣ ፍቓድ መንበሪ ብመሰረት ሰብኣዊ ርህራሄ ተባሂሉ ይጽዋዕ::

እዚ ዓይነት ፍቓድ መንበሪንኽወሃበካ ከም ሕጊ ፓስፖርት ክህልወካ ይግባእ:: እንተድኣ ፓስፖርት ንሰብ-መዚ ዘየቕሪብካ፡ 
ምንጻግ ሕቶ ዑቕባኻ ወይ ድሩት ፍቓድ መንበሪ ናይ ምርካብ ሳዕቤን ከኸትለልካ ይኽእል:: እዚ ማለት ኸዓ ቀዋሚ ፍቓድ 
መንበሪ ክትርክብ ወይ ስድራ ቤትካ ከተምጽእ ኣየኽእልን::  

3. ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ትውስን ሃገር መን እያ? 
ሕቶ ዑቕባኡ ኣብ ኖርወይ ክርኣየሉ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን መሰል ዘለዎ:: ናይ ዳብሊን ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ኤውሮጳ 

ዝተገበረ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ኮይኑ ሓተትቲ ዑቕባ  ጉዳዮም ብሓንቲ ካብዘን ሃገራት ጥራሕ ይርአ ይብል::  

ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ብኻልእ ብናይ ዳብሊን ስምምዕ ዝተቐየደት ሃገር ዝርአ፡ እንተደኣ ኣብታ ሃገር፡ 
•	 ተመዝጊብካን ኣሰር ኣጻብዕቲ ተወሲዱካን 
•	 ኣቐዲምካ ዑቕባ ሓቲትካ ኔርካ  
•	 ቪዛ ወይ ፍቓድ መንበሪ ናይ እታ ሃገር ኣለካ 
•	 ቀረባ ዘመድ ኣለካ

ሰብ መዚ ኖርወይ ናብ ካልእ ሃገር ክትመሓላለፍ እንተኴንካ ክምርምሩን ክውስኑን ካብ ክልተ ክሳብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ 
ይወስደሎም::

ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ፡ ንስምምዕ ዳብሊን ዝተዳለወ ካልእ ጽሑፋዊ መግለጺ ካብ NOAS ክትረክብ ትኽእል 
ኢኻ::

4. ኣብ ኖርወይ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ዝውስኖ መን እዩ?
ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ወጻእተኛታት (ኡደኢ/UDI) ሓደ መንግስታዊ ትካል ናይ ኖርወይ  እዩ:: ኡደኢ/UDI ቃለ-መጠይቕ 

ንዓኻ የግብረካ፡ ፍቓድ መንበሪ ዝግብኣካን ዘይግብኣካን ምዃኑ ኸኣ ይውስን:: ኡደኢ/UDI ንኹሉ ሕቶ ዑቕባ ብደቂቕ 

ይምርምርን ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ዑቕባ በብሓደ ይርእን::

እዚ ሓጺር ጽሑፋዊ መግለጺ ብኖርወጂያዊ ማሕበር ንሓተቲ ዑቕባ (ኑኣስ/NOAS) ዝተዳለወ እዩ:: 
ኑኣስ/NOAS ሓደ ዘይመንግስታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል ማሕበር ኮይኑ ሓበሬታን ሕጋዊ ሓገዝን 
ንሓተትቲ ዑቕባ ይህብ:: 

እዚ ሓጺር ጽሑፋዊ መግለጺ ንዓኻ ዑቕባ ሓቲትካ ኣብ ኖርወይ ጸግዒ ክወሃበካ ተመልክት ዘለኻ 
ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዙ ይርከብ::

ኣብዚ ጽሑፋዊ መግለጺ እዚ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከተንብብትኽእል:

•	 ዑቕባ ክወሃቦ መሰል ዘለዎ መን እዩ?

•	 ፍቓድ መንበሪ ብመሰረት ሰብኣዊ ርህራሄ ክረክብ ዝኽእል መን እዩ?

•	 ሕቶ ዑቕባኻ ትውስን ሃገር መን እያ?

•	 ኣብ ኖርወይ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ መን ይውስኖ? 

•	 ዑቕባ ክውሃበካ ምስ ኣመልከትካ እንታይ መስርሕ ይካየድ?

•	 ኣገዳሲ ምኽሪ ኣብ ቃለ-መጠይቕ ንሕቶ ዑቕባ

•	 ከም ሓታቲ ዑቕባ ዘለካ ግቡእን መሰልን 

•	 ግቡእ ምዕቃብ ምስጢር  
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1. ዑቕባ ክውሃብ መሰል ዘለዎ መን እዩ?
እንተድኣ ናብ ሃገርካ ተመሊስካ፡ ሓደጋ መቕተልቲ፡ ስቓይ፡ ወይ ካልእ ዓይነት ከቢድ ዓመጽ ከየጋጥመካ ዘስግኣካ ኮይኑ፡ 

ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ:: እንተድኣ ሰብ መዚ ሃገርካ ሓለዋ ክገብሩልካ ዝኽእሉ ኮይኖም ወይ ድማ እንተድኣ 

ንዓኻ ውሑስነት ዘለዎ ቦታታት ኣብ ሃገርካ ሃልዩ ከም ልሙድ ኣብ ኖርወይ ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰል የብልካን:: 

መን’ዩ መሰል ዑቕባ ክረክብ ዝግብኦ ንዝብል ሓደ ዓለም ለኻዊ ስምምዕ ኣሎ:: እዚ ስምምዕ እዚ ኖርወይ’ውን ክትክተሎ 
ትግደድ እያ:: 

2. ፍቓድ መንበሪ ብመሰረት ሰብኣዊ ርህራሄ ክረክብ ዝኽእል መን እዩ?
እንተድኣ ዑቕባ ንክትረክብ መሰል ዘይብልካ ኮይኑ፡ እቶም ሰብ መዚ ብመሰረት ጽኑዕ ሰብኣዊ ርህራሄ ወይ ፍሉይ ርክብ 
ምስ ኖርወይ ሃልዩካ፡ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ፍቓድ መንበሪ ንምርካብ ትበቅዕን ዘይትበቅዕን ምዃንካ ይግምግሙ:: 
እዚ ኸኣ ፍቓድ መንበሪ ብመሰረት ሰብኣዊ ርህራሄ ተባሂሉ ይጽዋዕ::

እዚ ዓይነት ፍቓድ መንበሪንኽወሃበካ ከም ሕጊ ፓስፖርት ክህልወካ ይግባእ:: እንተድኣ ፓስፖርት ንሰብ-መዚ ዘየቕሪብካ፡ 
ምንጻግ ሕቶ ዑቕባኻ ወይ ድሩት ፍቓድ መንበሪ ናይ ምርካብ ሳዕቤን ከኸትለልካ ይኽእል:: እዚ ማለት ኸዓ ቀዋሚ ፍቓድ 
መንበሪ ክትርክብ ወይ ስድራ ቤትካ ከተምጽእ ኣየኽእልን::  

3. ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ትውስን ሃገር መን እያ? 
ሕቶ ዑቕባኡ ኣብ ኖርወይ ክርኣየሉ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን መሰል ዘለዎ:: ናይ ዳብሊን ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ኤውሮጳ 

ዝተገበረ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ኮይኑ ሓተትቲ ዑቕባ  ጉዳዮም ብሓንቲ ካብዘን ሃገራት ጥራሕ ይርአ ይብል::  

ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ብኻልእ ብናይ ዳብሊን ስምምዕ ዝተቐየደት ሃገር ዝርአ፡ እንተደኣ ኣብታ ሃገር፡ 
•	 ተመዝጊብካን ኣሰር ኣጻብዕቲ ተወሲዱካን 
•	 ኣቐዲምካ ዑቕባ ሓቲትካ ኔርካ  
•	 ቪዛ ወይ ፍቓድ መንበሪ ናይ እታ ሃገር ኣለካ 
•	 ቀረባ ዘመድ ኣለካ

ሰብ መዚ ኖርወይ ናብ ካልእ ሃገር ክትመሓላለፍ እንተኴንካ ክምርምሩን ክውስኑን ካብ ክልተ ክሳብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ 
ይወስደሎም::

ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ፡ ንስምምዕ ዳብሊን ዝተዳለወ ካልእ ጽሑፋዊ መግለጺ ካብ NOAS ክትረክብ ትኽእል 
ኢኻ::

4. ኣብ ኖርወይ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ዝውስኖ መን እዩ?
ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ወጻእተኛታት (ኡደኢ/UDI) ሓደ መንግስታዊ ትካል ናይ ኖርወይ  እዩ:: ኡደኢ/UDI ቃለ-መጠይቕ 

ንዓኻ የግብረካ፡ ፍቓድ መንበሪ ዝግብኣካን ዘይግብኣካን ምዃኑ ኸኣ ይውስን:: ኡደኢ/UDI ንኹሉ ሕቶ ዑቕባ ብደቂቕ 

ይምርምርን ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ዑቕባ በብሓደ ይርእን::

እዚ ሓጺር ጽሑፋዊ መግለጺ ብኖርወጂያዊ ማሕበር ንሓተቲ ዑቕባ (ኑኣስ/NOAS) ዝተዳለወ እዩ:: 
ኑኣስ/NOAS ሓደ ዘይመንግስታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል ማሕበር ኮይኑ ሓበሬታን ሕጋዊ ሓገዝን 
ንሓተትቲ ዑቕባ ይህብ:: 

እዚ ሓጺር ጽሑፋዊ መግለጺ ንዓኻ ዑቕባ ሓቲትካ ኣብ ኖርወይ ጸግዒ ክወሃበካ ተመልክት ዘለኻ 
ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዙ ይርከብ::

ኣብዚ ጽሑፋዊ መግለጺ እዚ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከተንብብትኽእል:

•	 ዑቕባ ክወሃቦ መሰል ዘለዎ መን እዩ?

•	 ፍቓድ መንበሪ ብመሰረት ሰብኣዊ ርህራሄ ክረክብ ዝኽእል መን እዩ?

•	 ሕቶ ዑቕባኻ ትውስን ሃገር መን እያ?

•	 ኣብ ኖርወይ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ መን ይውስኖ? 

•	 ዑቕባ ክውሃበካ ምስ ኣመልከትካ እንታይ መስርሕ ይካየድ?

•	 ኣገዳሲ ምኽሪ ኣብ ቃለ-መጠይቕ ንሕቶ ዑቕባ

•	 ከም ሓታቲ ዑቕባ ዘለካ ግቡእን መሰልን 

•	 ግቡእ ምዕቃብ ምስጢር  
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5. ዑቕባ ክወሃበካ ምሰ ኣመልከትካ እንታይ መስርሕ ይካየድ?
ከም ሓተቲ ዑቑባ  ኣብ እንዳ ፖሊስ ትምዝገብ

ፖሊስ ይስእሉኻን: ኣሰር ኣጻብዕትኻ ይወስዱን:: ስዒቡ ብዛዕባ መንነትካን ብዛዕባ ናብ ኖርወይ ዝገብርካዮ ግዑዞን 
ክሓቱኻ እዮም:: ብተወሳኺ ስለምንታይ ዑቕባ ትሓትት ከምዘለኻ ኡደኢ/UDI ክሓተካ እዩ:: መንነትካ ዘረጋግጽ 
ወረቓቕቲ ምስኻ እንተ ኣለካ ኣብ ጊዜ ምዝገባ ኣረክቦ::

ናብ መቐበሊ ስደተኛታት ትግዕዝ

ምዝገባ ምስ ተወደኣ  ናብቲ ቀዳማይ መቐበሊ ስደተኛታት ብመኪና ይወስዱኻ::  ናብ ካልእ ግዚያዊ መቐበሊ 
ስደተኛታት ወይ ናብ ቀዋሚ መቐበሊ ስደተኛታት ቅድሚ ምትሕልላፍካ፡ ኣብዚ ቦታ ንገለ ዝተወሰነ መዓልትታት 
ክትጸንሕ ኢኻ:: ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ግቡኣትካን መሰላትካን ኣብቲ መቀበሊ ስደተኛታት፡ በቶም ሰራሕተኛታት 
ናይቲ ቦታ ክንገረካ እዩ:: 

መርመራ ዓባይ ሰዓል (ቲቢ) ክግበረልካ እዩ
ኣብ እተን መጀመርታ መዓልትታት ኣብቲ ቀዳማይ መቀበሊ ስደተኛታት  መርመራ ዓባይ ሰዓል ክግበረልካ እዩ:: እዚ 
ኹሉ ሰብ ግዴታ ክገብሮ ዘለዎ እዩ:: ህጹጽ ሕክምና ዘድልዮ ከቢድ ጥዕናዊ ሽግር እንተ ድኣ ኣለካ ነቲ ቤት ጽሕፈት ጥዕና  
ክትሕብር ይግባእ:: 

ሓበሬታን መምርሒን ብኑኣስ/NOAS ክወሃበካ እዩ
ኣብተን ናይ መጀመርታ መዓልትታት ኣብቲ ቀዳማይ መቐበሊ ስደተኛታት ብኑኣስ/NOAS ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ:: ኑኣስ/
NOAS ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑ፡ ንምርግጋጽ መሰላት ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ኖርወይ 
ይሰርሕ:: ግደ ኑኣስ/NOAS ኣብቲ ቀዳማይ መቐበሊ ስደተኛታት፡ ንሓተትቲ ዑቕባ ሓበሬታን መምርሕን ምሃብ እዩ:: 
ብዛዕባ ስርዓት/ኣገባብ ዑቕባ ትገልጽ ናይ ሓበሬታ ፊልም ክትርኢ ኢኻ ብተወሳኺ ድማ ምስ ሓደ ሰራሕታኛ ኑኣስ/
NOAS ክትዛራረብ ኢኻ:: ዕላማ’ቲ ዝርርብ ነቲ ምስ ኡደኢ/UDI እትገብሮ ቃለ-መጠይቕ ንምድላው እዩ:: እቲ ዝርርብ 
ዑቕባ ንምርካብ ዝምልከት ዘሎካ ሕቶታት ንምሕታት ክትጥቀሙሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ:: እቲ ዝርርብ ንስኻ ጽቡቕ ጌርካ 
ብትርድኦ ቋንቋ  እዩ ዝግበር:: 

እንተድኣ ብመሰረት ናይ ዳብሊን ስምምዕ ናብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ክትመሓላለፍ ተኽእሎ ሃልዩ፡ መታን እቲ ቅኑዕ 
ሓበሬታ ክትረክብ ነዚ ክትጠቕሶ ኣገዳሲ እዩ:: ሰራሕተኛታት ኑኣስ/NOAS ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም:: 

ብኡደኢ/UDI ቃለ-መጠይቕ ክግበረልካ እዩ
እቲ ናይ ዑቕባ ቃለ-መጠይቕ እታ ካብ ኩሉ ኣገዳሲት መድረኽ ንምንታይ ጸግዒ ትሓትት ከምዘለኻ ትገልጸላ እያ:: እቲ 
ቃለ-መጠይቕ መብዛሕትኡ እዋን ብዙሕ ሰዓታት ዝወስድ እዩ::  ብዝርዝርን ብጭብጥን ተሞክሮታትካ ግለጽ:: 
ከምኡ’ውን ናብ ዓድኻ እንተተመሊስካ እንታይ ከምዘፍርሓካ ግለጽ:: ቃለ-መሕትት ኣብ ትገብሩሉ እዋን ኣብቲ ቦታ 
ተርጓማይ ክህሉ እዩ:: እቲ ተርጓማይ ምስጢር ናይ ምዕቃብን ወገን ናይ ዘይምሓዝን ግዴታ ኣለዎ:: እንተድኣ እቲ ዝበሃል 
ዘሎ ምርዳእ ኣብዩካ ነቲ ቃለ-መጠይቕ ዘግብረካ ዘሎ ሰብ ቀልጢፍካ ክትሕብሮ ኣሎካ:: ኣብ ምውዳእ ናይቲ ቃለ-
መጠይቕ ብዛዕባ ኣብቲ ቃለ-መጠይቕ ዝተብሃለ ዝተዳለወ ሪፖርት ክትፍርም ኢኻ:: ተርጓማይ ነዚ ከንብበልካ እዩ:: ኣብቲ 
ሪፖርት ክትቅይሮ ትደሊ ነገር እንተሎ ቅድሚ ምፍራምካ ሓብር::

መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI ክሳብ ዝመጸካ ናብ ሓደ መቐበሊ ስደተኛታት ትመሓላፍ 
ኣብቲ መቐበሊ ስደተኛታት ምንባር ብናጻ እዩ:: እንተደሊኻ ግን መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI ክሳብ ዝመጸካ  ብውልቅኻ 
ክትነብር ትኽእል ኢኻ፡ ግን ቁጠባዊ/ኤኮኖምያዊ ሓገዝ ኣይትረክብን ኢኻ:: ናብ ካልእ ቦታ እንተቐይርካ፡ ነቲ መቐበሊ 
ስደተኛታት ክትሕብር ኣለካ:: ንሳቶም ድማ ሓድሽ ኣድራሻኻ ይምዝግቡዎ::ካብ ኡደኢ/UDI ዝወሃበካ መልሲ መታን 
ክበጽሓካ ኣድራሻኻ ምምዝጋብ ኣገዳሲ እዩ::  

ሓድሽ ሓበሬታ
እንተድኣ ድሕሪ ቃለ-መጠይቕ ምግባርካ ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ረኺብካ፡ ብዝቐልጠፈ 
ንኡደኢ/UDI ክትሕብሮም ይግባእ:: ኣቐዲምካ ምኽንያት ዘይመንገሪኻ ድማ ግለጽ:: ነዚ ብኸመይ ከምእተተግብሮ እቶም 
ናይ’ቲ መቐበሊ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም:: 

ትጽቢት መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI 
ኡደኢ/UDI ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቑባ ንምርኣይ ካብ ዉሑድ ሰሙናት ክሳብ ልዕሊ ሓደ ዓመት ክወስደሉ ይኽእል እዩ:: 
እንተድኣ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ምናልባት ኡደኢ/UDI ነቲ ዝሃብካዮ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ከጻሪ ስለዝደለየ ክኸውን ይኽእል 
እዩ:: ካልእ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ድማ፡ ኡደኢ/UDI ኩነታት ሃገርካ ኣብ ምጽራይ  ስለዘሎ ወይ ድማ ብዙሓት 
ሰባት መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI ይጽበዩ ስለዘለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ::
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5. ዑቕባ ክወሃበካ ምሰ ኣመልከትካ እንታይ መስርሕ ይካየድ?
ከም ሓተቲ ዑቑባ  ኣብ እንዳ ፖሊስ ትምዝገብ

ፖሊስ ይስእሉኻን: ኣሰር ኣጻብዕትኻ ይወስዱን:: ስዒቡ ብዛዕባ መንነትካን ብዛዕባ ናብ ኖርወይ ዝገብርካዮ ግዑዞን 
ክሓቱኻ እዮም:: ብተወሳኺ ስለምንታይ ዑቕባ ትሓትት ከምዘለኻ ኡደኢ/UDI ክሓተካ እዩ:: መንነትካ ዘረጋግጽ 
ወረቓቕቲ ምስኻ እንተ ኣለካ ኣብ ጊዜ ምዝገባ ኣረክቦ::

ናብ መቐበሊ ስደተኛታት ትግዕዝ

ምዝገባ ምስ ተወደኣ  ናብቲ ቀዳማይ መቐበሊ ስደተኛታት ብመኪና ይወስዱኻ::  ናብ ካልእ ግዚያዊ መቐበሊ 
ስደተኛታት ወይ ናብ ቀዋሚ መቐበሊ ስደተኛታት ቅድሚ ምትሕልላፍካ፡ ኣብዚ ቦታ ንገለ ዝተወሰነ መዓልትታት 
ክትጸንሕ ኢኻ:: ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ግቡኣትካን መሰላትካን ኣብቲ መቀበሊ ስደተኛታት፡ በቶም ሰራሕተኛታት 
ናይቲ ቦታ ክንገረካ እዩ:: 

መርመራ ዓባይ ሰዓል (ቲቢ) ክግበረልካ እዩ
ኣብ እተን መጀመርታ መዓልትታት ኣብቲ ቀዳማይ መቀበሊ ስደተኛታት  መርመራ ዓባይ ሰዓል ክግበረልካ እዩ:: እዚ 
ኹሉ ሰብ ግዴታ ክገብሮ ዘለዎ እዩ:: ህጹጽ ሕክምና ዘድልዮ ከቢድ ጥዕናዊ ሽግር እንተ ድኣ ኣለካ ነቲ ቤት ጽሕፈት ጥዕና  
ክትሕብር ይግባእ:: 

ሓበሬታን መምርሒን ብኑኣስ/NOAS ክወሃበካ እዩ
ኣብተን ናይ መጀመርታ መዓልትታት ኣብቲ ቀዳማይ መቐበሊ ስደተኛታት ብኑኣስ/NOAS ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ:: ኑኣስ/
NOAS ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑ፡ ንምርግጋጽ መሰላት ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ኖርወይ 
ይሰርሕ:: ግደ ኑኣስ/NOAS ኣብቲ ቀዳማይ መቐበሊ ስደተኛታት፡ ንሓተትቲ ዑቕባ ሓበሬታን መምርሕን ምሃብ እዩ:: 
ብዛዕባ ስርዓት/ኣገባብ ዑቕባ ትገልጽ ናይ ሓበሬታ ፊልም ክትርኢ ኢኻ ብተወሳኺ ድማ ምስ ሓደ ሰራሕታኛ ኑኣስ/
NOAS ክትዛራረብ ኢኻ:: ዕላማ’ቲ ዝርርብ ነቲ ምስ ኡደኢ/UDI እትገብሮ ቃለ-መጠይቕ ንምድላው እዩ:: እቲ ዝርርብ 
ዑቕባ ንምርካብ ዝምልከት ዘሎካ ሕቶታት ንምሕታት ክትጥቀሙሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ:: እቲ ዝርርብ ንስኻ ጽቡቕ ጌርካ 
ብትርድኦ ቋንቋ  እዩ ዝግበር:: 

እንተድኣ ብመሰረት ናይ ዳብሊን ስምምዕ ናብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ክትመሓላለፍ ተኽእሎ ሃልዩ፡ መታን እቲ ቅኑዕ 
ሓበሬታ ክትረክብ ነዚ ክትጠቕሶ ኣገዳሲ እዩ:: ሰራሕተኛታት ኑኣስ/NOAS ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም:: 

ብኡደኢ/UDI ቃለ-መጠይቕ ክግበረልካ እዩ
እቲ ናይ ዑቕባ ቃለ-መጠይቕ እታ ካብ ኩሉ ኣገዳሲት መድረኽ ንምንታይ ጸግዒ ትሓትት ከምዘለኻ ትገልጸላ እያ:: እቲ 
ቃለ-መጠይቕ መብዛሕትኡ እዋን ብዙሕ ሰዓታት ዝወስድ እዩ::  ብዝርዝርን ብጭብጥን ተሞክሮታትካ ግለጽ:: 
ከምኡ’ውን ናብ ዓድኻ እንተተመሊስካ እንታይ ከምዘፍርሓካ ግለጽ:: ቃለ-መሕትት ኣብ ትገብሩሉ እዋን ኣብቲ ቦታ 
ተርጓማይ ክህሉ እዩ:: እቲ ተርጓማይ ምስጢር ናይ ምዕቃብን ወገን ናይ ዘይምሓዝን ግዴታ ኣለዎ:: እንተድኣ እቲ ዝበሃል 
ዘሎ ምርዳእ ኣብዩካ ነቲ ቃለ-መጠይቕ ዘግብረካ ዘሎ ሰብ ቀልጢፍካ ክትሕብሮ ኣሎካ:: ኣብ ምውዳእ ናይቲ ቃለ-
መጠይቕ ብዛዕባ ኣብቲ ቃለ-መጠይቕ ዝተብሃለ ዝተዳለወ ሪፖርት ክትፍርም ኢኻ:: ተርጓማይ ነዚ ከንብበልካ እዩ:: ኣብቲ 
ሪፖርት ክትቅይሮ ትደሊ ነገር እንተሎ ቅድሚ ምፍራምካ ሓብር::

መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI ክሳብ ዝመጸካ ናብ ሓደ መቐበሊ ስደተኛታት ትመሓላፍ 
ኣብቲ መቐበሊ ስደተኛታት ምንባር ብናጻ እዩ:: እንተደሊኻ ግን መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI ክሳብ ዝመጸካ  ብውልቅኻ 
ክትነብር ትኽእል ኢኻ፡ ግን ቁጠባዊ/ኤኮኖምያዊ ሓገዝ ኣይትረክብን ኢኻ:: ናብ ካልእ ቦታ እንተቐይርካ፡ ነቲ መቐበሊ 
ስደተኛታት ክትሕብር ኣለካ:: ንሳቶም ድማ ሓድሽ ኣድራሻኻ ይምዝግቡዎ::ካብ ኡደኢ/UDI ዝወሃበካ መልሲ መታን 
ክበጽሓካ ኣድራሻኻ ምምዝጋብ ኣገዳሲ እዩ::  

ሓድሽ ሓበሬታ
እንተድኣ ድሕሪ ቃለ-መጠይቕ ምግባርካ ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ረኺብካ፡ ብዝቐልጠፈ 
ንኡደኢ/UDI ክትሕብሮም ይግባእ:: ኣቐዲምካ ምኽንያት ዘይመንገሪኻ ድማ ግለጽ:: ነዚ ብኸመይ ከምእተተግብሮ እቶም 
ናይ’ቲ መቐበሊ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም:: 

ትጽቢት መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI 
ኡደኢ/UDI ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቑባ ንምርኣይ ካብ ዉሑድ ሰሙናት ክሳብ ልዕሊ ሓደ ዓመት ክወስደሉ ይኽእል እዩ:: 
እንተድኣ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ምናልባት ኡደኢ/UDI ነቲ ዝሃብካዮ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ከጻሪ ስለዝደለየ ክኸውን ይኽእል 
እዩ:: ካልእ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ድማ፡ ኡደኢ/UDI ኩነታት ሃገርካ ኣብ ምጽራይ  ስለዘሎ ወይ ድማ ብዙሓት 
ሰባት መልሲ ካብ ኡደኢ/UDI ይጽበዩ ስለዘለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ::
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ካብ ኡደኢ/UDI ፍቓድ መንበሪወይ ናይ ምንጻግ መልሲ ክትረክብ ኢኻ

ፍቓድ መንበሪ
እንተድኣ ፍቓድ መንበሪ ተዋሂቡካ ኣብ ሓንቲ ኮሙነ ንኽትነብር ዕድል ክውሃበካ እዩ:: ተወሳኺ ሓበሬታ ካብቲ መቐበሊ 
ስደተኛታት ክወሃበካ እዩ::

ተነጺግካ
እንተድኣ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቑባ ተነጺጉ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለካ:: ይግባይ ንኽትብል ናይ ሓሙሽተ ሰዓታት ብነጻ 
ናይ ጠበቓ ሓገዝ ክወሃበካ እዩ :: ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት ይግባይ ክትብል ኣለካ:: እቲ ዘቕረብካዮ ናይ ይግባይ ሕቶ 
ክሳብ ዝርኣ ኣብ ኖርወይ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ:: እንተድኣ ኡደኢ/UDI ሕቶኻ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሚኑ ኣብ ኖርወይ 
ክትጸንሕ ኣይትኽእልን ኢኻ:: 

ኡትለንዲንግስነምዳ (ኡነ/UNE) 
ነቲ ዘቕረብካዮ ናይ ይግባይ ሕቶ ዝግምግሞ ኡነ/UNE እዩ:: ኡነ/UNE ንኣኼባ ክጽወዓካ ይኽእል ወይ ድማ ተወሳኺ 
ሓበሬታ ንኸተቕርብ ክሓተካ ይኽእል እዩ:: 

ሕቶኻ እንተተነጺጉ፡ ናብ ሃገርካ ክትምለስ ግደታ ኣለካ  
ኣብ ውሽጢ’ቲ ብፖሊስ ዝተወሰነልካ ናይ ግዜ ገደብ፣ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ክልተ ሰሙን፣ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ኣለካ:: 
እዚ ናይ ጊዜ ገደብ እዚ ምስ ሓለፈ: ኣብ ኖርወይ ንምንባር ሕጋዊ መሰል ኣይክህልወካን::
እንተድኣ ሕቶኻ ንመወዳእታ ግዜ ተነጺጉ ማለት ኡነ/UNE ነቲ ኡደኢ/UDI ኣቐዲሙ ዝወሰዶ ናይ ምንጻግ ውሳነ 
ኣጽዲቑዎ፡ ናብ ሃገርካ ብድሌትካ ማለት ብመንገዲ ዓለምለኻዊ ማሕበር ፍለሳ/ስደት (ኢኡኤም/IOM) ክትምለስ ወይ 
ድማ ብፖሊስ ተሰኒኻ (ብግዲ) ክትምለስ ሓዲኡ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ:: 

ብመንገዲ ኢኡኤም/IOM ብፍቓድካ ናብ ሃገርካ ምምላስ 
ሰብ መዚ ኖርወይ ብፍቓድካ ናብ ሃገርካ ንክትምለስ ዘድሊ ነገራት ብምጥጣሕ ከሳልጡልካ ይኽእሉ እዮም:: ብፍቓድካ 
ናብ ሃገርካ ምምላስ ማለት፡ ናብ ሃገርካ ንምምላስ ብምትሕብባር ኣብቲ  ቫርፕ/VARP ተባሂሉ ዝጽዋዕ መደብ ብድሌትካ 
ናብ ሃገርካ ንምምላስ ተመልክት::
መደብ ቫርፕ/VARP ናብ ሃገርካ ንምምላስ ትገብሮ ጉዕዞ ንምስላጥ ኣብ መንጎ ኡደኢን/UDI ኢኡኤምን/IOM ዝግበር 
ምትሕብባር እዩ:: 
ብድሌትካ ክትምለስ ከለኻ፡ ወጻኢታት ግዑዞኻ መንግስቲ ኖርወይ እዩ ዝሽፍኖ:: 

ሕቶ ዑቑባኻ እንተ ተነጺጉ፡ ካብ ኖርወይ ክትወጽእ ዘለካ ግዜ ዝተወሰነ እዩ:: እንተድኣ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቑባ ተነጺጉ’ሞ 
ብድሌትካ ክትምለስ ወሲንካ ብዝቐልጠፈ ናብ ኢኡኤም/IOM ከተመልክት ኣሎካ:: እንተድኣ ዘመልከትካዮ ሕቶ ተቐባልነት 
ረኺቡ፡ ኢኡኤም/IOM ሰነዳት ጉዕዞኻ ኣብ ምቕራብን ትኬት ነፋሪት ኣብ ምእዛዝን ምግዛእን ክመርሓካን ክሕግዘካን እዩ:: 
ብመንገዲ ኢኡኤም/IOM ንምጉዓዝ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ፓስፖርት ወይ ካልእ ናይጉዕዞ ሰነድ  ብሰብ መዚ ሃገርካ 
ዝተወሃበ ክህልወካ ኣለዎ:: እንተድኣ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ዝኾነ ፓስፖርት ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኮይኑ ዘለካ፡ ኢኡኤም/
IOM ናብ ኣብ ቀረበኻ ዝርከብ ኤምባሲ/ቆንስል ከተመልክት ክተሓባበረካ እዩ:: እንተድኣ ድሌትካ ኮይኑ ኢኡኤም/IOM 
ኣብ ግዜ ጉዕዞን ሃገርካ ምስ በጻሕካን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ::  

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ብፍቓድካ ምምላስን ሓገዝ ነቲ  መምለሲ  ቅጥዒ ንምምላእን ካብቲ እትነብረሉ ዘለኻ መቐበሊ 
ስደተኛታት፡ ወይ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ኡደኢ/UDI  ወይ ቤት ጽሕፈት ኢኡኤም/IOM ክትረክብ ትኽእል ኢኻ:: 

ግዱድ ምምላስ 

እንተድኣ ድሕሪ እቲ ናይ መጨረሻ ዝተዋሃበካ ምንጻግ ብድሌትካ ንሃገርካ ዘይተመሊስካ ድሕሪ’ቲ ዝተዋሃበካ ናይ ግዜ 

ገደብ ምሕላፉ ብፖሊስ ተሰኒኻ  ካብዚ ሃገር ክትወጽእ ኢኻ:: 

እንተድኣ ብፖሊስ ተገዲድካ ካብዚ ሃገር ወጺእካ ነቲ ንመምለሲኻ ዝወጽእ ወጻኢታት ባዕልኻ ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ:: 

እንተድኣ ትኬት ነፋሪት ንምግዛእ ዓቕሚ ዘየብልካ ኮይኑ መንግስቲ ኖርወይ ነቲ ወጻኢታት ክኸፍሎ እዩ፡ እንተኾነ ግና 

ንስኻ   መሊስካ ናይ ምኽፋል ግዴታ ኣለካ:: እንተድኣ ብፖሊስ ተገዲድካ ወጺእካ’ሞ ንዓኻ ዝተገበረ ወጻኢ 

ዘይከፊልካዮ፡ ኣብ ካልእ እዋን ናብ ኖርወይን ናብ ካልኦት ሃገራት  ኤውሮጳን መእተዊ ቪዛ ክትክልከል ትኽእል ኢኻ::

እንተድኣ ገበን ፈጺምካ

እንተድኣ ገበን ፈጺምካ፡ መታን ብዝቐልጠፈ ካብ ኖርወይ ክትወጽእ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ብህጹጽ ክርአ እዩ:: 

ዘይሕጋዊ ነገር እንተፈጺምካ’ውን ካብ ኖርወይ ክትስጎግ ትኽእል ኢኻ::እዚ ክኣ ኣብ ካልእ እዋን ናብ ኖርወይ ወይ 

ዝበዝሓ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ናይ ዘይምእታው ሳዕቤን ከስዕበልካ ይኽእል:: 
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ካብ ኡደኢ/UDI ፍቓድ መንበሪወይ ናይ ምንጻግ መልሲ ክትረክብ ኢኻ

ፍቓድ መንበሪ
እንተድኣ ፍቓድ መንበሪ ተዋሂቡካ ኣብ ሓንቲ ኮሙነ ንኽትነብር ዕድል ክውሃበካ እዩ:: ተወሳኺ ሓበሬታ ካብቲ መቐበሊ 
ስደተኛታት ክወሃበካ እዩ::

ተነጺግካ
እንተድኣ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቑባ ተነጺጉ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለካ:: ይግባይ ንኽትብል ናይ ሓሙሽተ ሰዓታት ብነጻ 
ናይ ጠበቓ ሓገዝ ክወሃበካ እዩ :: ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት ይግባይ ክትብል ኣለካ:: እቲ ዘቕረብካዮ ናይ ይግባይ ሕቶ 
ክሳብ ዝርኣ ኣብ ኖርወይ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ:: እንተድኣ ኡደኢ/UDI ሕቶኻ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሚኑ ኣብ ኖርወይ 
ክትጸንሕ ኣይትኽእልን ኢኻ:: 

ኡትለንዲንግስነምዳ (ኡነ/UNE) 
ነቲ ዘቕረብካዮ ናይ ይግባይ ሕቶ ዝግምግሞ ኡነ/UNE እዩ:: ኡነ/UNE ንኣኼባ ክጽወዓካ ይኽእል ወይ ድማ ተወሳኺ 
ሓበሬታ ንኸተቕርብ ክሓተካ ይኽእል እዩ:: 

ሕቶኻ እንተተነጺጉ፡ ናብ ሃገርካ ክትምለስ ግደታ ኣለካ  
ኣብ ውሽጢ’ቲ ብፖሊስ ዝተወሰነልካ ናይ ግዜ ገደብ፣ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ክልተ ሰሙን፣ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ኣለካ:: 
እዚ ናይ ጊዜ ገደብ እዚ ምስ ሓለፈ: ኣብ ኖርወይ ንምንባር ሕጋዊ መሰል ኣይክህልወካን::
እንተድኣ ሕቶኻ ንመወዳእታ ግዜ ተነጺጉ ማለት ኡነ/UNE ነቲ ኡደኢ/UDI ኣቐዲሙ ዝወሰዶ ናይ ምንጻግ ውሳነ 
ኣጽዲቑዎ፡ ናብ ሃገርካ ብድሌትካ ማለት ብመንገዲ ዓለምለኻዊ ማሕበር ፍለሳ/ስደት (ኢኡኤም/IOM) ክትምለስ ወይ 
ድማ ብፖሊስ ተሰኒኻ (ብግዲ) ክትምለስ ሓዲኡ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ:: 

ብመንገዲ ኢኡኤም/IOM ብፍቓድካ ናብ ሃገርካ ምምላስ 
ሰብ መዚ ኖርወይ ብፍቓድካ ናብ ሃገርካ ንክትምለስ ዘድሊ ነገራት ብምጥጣሕ ከሳልጡልካ ይኽእሉ እዮም:: ብፍቓድካ 
ናብ ሃገርካ ምምላስ ማለት፡ ናብ ሃገርካ ንምምላስ ብምትሕብባር ኣብቲ  ቫርፕ/VARP ተባሂሉ ዝጽዋዕ መደብ ብድሌትካ 
ናብ ሃገርካ ንምምላስ ተመልክት::
መደብ ቫርፕ/VARP ናብ ሃገርካ ንምምላስ ትገብሮ ጉዕዞ ንምስላጥ ኣብ መንጎ ኡደኢን/UDI ኢኡኤምን/IOM ዝግበር 
ምትሕብባር እዩ:: 
ብድሌትካ ክትምለስ ከለኻ፡ ወጻኢታት ግዑዞኻ መንግስቲ ኖርወይ እዩ ዝሽፍኖ:: 

ሕቶ ዑቑባኻ እንተ ተነጺጉ፡ ካብ ኖርወይ ክትወጽእ ዘለካ ግዜ ዝተወሰነ እዩ:: እንተድኣ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቑባ ተነጺጉ’ሞ 
ብድሌትካ ክትምለስ ወሲንካ ብዝቐልጠፈ ናብ ኢኡኤም/IOM ከተመልክት ኣሎካ:: እንተድኣ ዘመልከትካዮ ሕቶ ተቐባልነት 
ረኺቡ፡ ኢኡኤም/IOM ሰነዳት ጉዕዞኻ ኣብ ምቕራብን ትኬት ነፋሪት ኣብ ምእዛዝን ምግዛእን ክመርሓካን ክሕግዘካን እዩ:: 
ብመንገዲ ኢኡኤም/IOM ንምጉዓዝ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ፓስፖርት ወይ ካልእ ናይጉዕዞ ሰነድ  ብሰብ መዚ ሃገርካ 
ዝተወሃበ ክህልወካ ኣለዎ:: እንተድኣ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ዝኾነ ፓስፖርት ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኮይኑ ዘለካ፡ ኢኡኤም/
IOM ናብ ኣብ ቀረበኻ ዝርከብ ኤምባሲ/ቆንስል ከተመልክት ክተሓባበረካ እዩ:: እንተድኣ ድሌትካ ኮይኑ ኢኡኤም/IOM 
ኣብ ግዜ ጉዕዞን ሃገርካ ምስ በጻሕካን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ::  

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ብፍቓድካ ምምላስን ሓገዝ ነቲ  መምለሲ  ቅጥዒ ንምምላእን ካብቲ እትነብረሉ ዘለኻ መቐበሊ 
ስደተኛታት፡ ወይ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ኡደኢ/UDI  ወይ ቤት ጽሕፈት ኢኡኤም/IOM ክትረክብ ትኽእል ኢኻ:: 

ግዱድ ምምላስ 

እንተድኣ ድሕሪ እቲ ናይ መጨረሻ ዝተዋሃበካ ምንጻግ ብድሌትካ ንሃገርካ ዘይተመሊስካ ድሕሪ’ቲ ዝተዋሃበካ ናይ ግዜ 

ገደብ ምሕላፉ ብፖሊስ ተሰኒኻ  ካብዚ ሃገር ክትወጽእ ኢኻ:: 

እንተድኣ ብፖሊስ ተገዲድካ ካብዚ ሃገር ወጺእካ ነቲ ንመምለሲኻ ዝወጽእ ወጻኢታት ባዕልኻ ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ:: 

እንተድኣ ትኬት ነፋሪት ንምግዛእ ዓቕሚ ዘየብልካ ኮይኑ መንግስቲ ኖርወይ ነቲ ወጻኢታት ክኸፍሎ እዩ፡ እንተኾነ ግና 

ንስኻ   መሊስካ ናይ ምኽፋል ግዴታ ኣለካ:: እንተድኣ ብፖሊስ ተገዲድካ ወጺእካ’ሞ ንዓኻ ዝተገበረ ወጻኢ 

ዘይከፊልካዮ፡ ኣብ ካልእ እዋን ናብ ኖርወይን ናብ ካልኦት ሃገራት  ኤውሮጳን መእተዊ ቪዛ ክትክልከል ትኽእል ኢኻ::

እንተድኣ ገበን ፈጺምካ

እንተድኣ ገበን ፈጺምካ፡ መታን ብዝቐልጠፈ ካብ ኖርወይ ክትወጽእ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ብህጹጽ ክርአ እዩ:: 

ዘይሕጋዊ ነገር እንተፈጺምካ’ውን ካብ ኖርወይ ክትስጎግ ትኽእል ኢኻ::እዚ ክኣ ኣብ ካልእ እዋን ናብ ኖርወይ ወይ 

ዝበዝሓ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ናይ ዘይምእታው ሳዕቤን ከስዕበልካ ይኽእል:: 
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6. ኣገዳሲ ምኽሪ ኣብ ናይ ዑቑባ ቃለ-መሕትት
•	 ስለምንታይ ሃገርካ ገዲፍካ ክትወጽእ ከምዝተገደድካ እንተተመሊስካ’ውን እንታይ ከምዘፍርሓካ ብዝርዝርን 	 	

	 ብሰፊሕን ግለጽ:: 

•	 ኣቓልቦኻ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተመኩሮን፡ ንሃገርካ እንተተመሊስካ እንታይ ከጋጥመካ ከምዝኽእልን ይኹን:: 

•	 ብዝተኻእለ መጠን እቲ ልክዕ መልሲ ሃብ::

•	 እንተድኣ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ቆልዑ ምሳኻ ኣለውኻ፡ ናታቶም ተሞክሮን ህልው ኩነታትን ግለጽ::

•	 ነቲ ቃለ-መጠይቕ ዘግብር  ዘይተረድኣካ  ነገር እንተ ድኣ ኣሎ ከብርሃልካ ሕተቶ::

•	 እንተድኣ ምስ ናይ ሕቶ ዑቕባኻ ዝተኣሳሰር ሰነዳት ሃልዩካ፡ ምሳኻ ናብቲ ቃለ-መጠይቕ ክትማልኦ ይግባእ::

•	 እቲ ሓቂ ንገር :: እንተድኣ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ነጊርካ፡ ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ናይ ምንጻግ ሳዕቤን ከስዕበልካ ይኽእል 	

	 እዩ::ከምኡ’ውን ካብ ኖርወይ ክትስጎግን ኣብ ዝቕጽል እዋን ድማ ናብ ኖርወይን ናብ ዝበዝሓ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን 	

	 ናይ ዘይምእታው ሳዕቤን ከምጽኣልካ ይኽእል እዩ::

ደቂ ኣንስትዮ ሓተትቲ ዑቑባ

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈልየ፡ ንኻልእ ዓይነት ጸገማት ክቃልዓ ይኽእላ እየን:: ብዛዕባ ዘጋጠመን 

ጸገማት ብፍላይ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ክዛረባ ከሸግረን ይኽእል እዩ:: ድልየትኪ እንተ ኾይኑ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ 

ኑኣስ/NOAS ትሰርሕ ክትዛረቢ ትኽእሊ ኢኺ::  እታ ናይ ሓበሬታ ፊልም  ምስ ርኣኽያ ብዝቐልጠፈ ንኑአስ/NOAS 

ሓብሪ:: 

ኣብ ኡደኢ/UDI ንእትገብርዮ ቃለ-መጠይቕ ጓል ኣንስተይቲ ሓታቲትን ከምኡ’ውን ጓል ኣንስተይቲ ተርጓሚትን 

ክግበረልኪ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ:: ብዛዕባ’ዚ ምስ ኑአስ/NOAS ክትዘራረቢ ከለኺ ክትሕብሪ ትኽእሊ ኢኺ::

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ሒዝካ ዲኻ መጺእካ?

ኩነታት ቆልዓ ኣብ ምግምጋም ናይ እቲ ሕቶ ዑቑባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ:: ኡደኢ/UDI እቲ ቆልዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ዑቕባ 

ንምሕታት ዘኽእሎ መሰረት እንተሃልይዎን ኩነታት ሂወቱ ከመይ ከም ዘሎን ክፈልጥ ይደሊ እዩ:: እዚ ናይ ዑቕባ 

ቃለ-መጠይቕ ኣብ ትገብረሉ እዋን ንኡደኢ/UDI ክተገልጸሎም ኣገዳሲ እዩ:: 

ኡደኢ/UDI ንቆልዑት ልዕሊ ሸውዓተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቃለ መሕትት የግብሮም እዩ:: ቆልዓ ብዛዕባ ተሞክሮታቱ 

ባዕሉ/ባዕላ ብቃላቱ/ታ ኽገልጽ ኣገዳሲ እዩ:: ሓደ ሓደ ግዜ ቆልዑ ካብ ዓበይቲ ንላዕሊ ብዝበርትዐ እቲ ሽግራት  

ክስምዖም ይኽእል እዮ:: ኡደኢ/UDI እቶም ቆልዑ ባዕሎም ቃለ-መጠይቕ ክግበረሎም እንተዘይደልዮም ብፍጹም 

ኣየዘራርቦምን እዩ :: 

7. ከም ሓትቲ ዑቑባ ዘለካ ግቡኣትን መሰላትን
መንነትካ ንምጽራይ ኣብ ዝግበር መስርሕ ናይ ምትሕብባር ግዴታ ኣለካ

ሰብ መዚ ኖርወይ መን ምዃንካ ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ:: ስለዚ እዩ ክኣ መን ምዃንካ ዘረጋግጽ ሰነዳት ከተረክብ ኣገዳሲ 

ዝኸውን:: እንተድኣ ብሰብ መዚ ሃገርካ ምክትታል ዝግበረልካ ኮይኑ ሰብ  መዚ ኖርወይ ምስኦም ተራኺብካ ሰነዳት 

ንኸተቕርብ ኣይሓቱኻን እዮም::

እንተድኣ ሰብ መዚ ኖርወይ ብመንነትካ ተጠራጢሮም እዞም ዝስዕቡ ከጋጥሙኹም ይኽእሉ እዮም::

•	 ኣይትእመንን

•	 ፍቓድ መንበሪ ንምርካብ ዕድልካ ይጐድል

•	 ክትረኽቦም ትኽእል ዝነበርካ መሰላት ምስኣን

•	 ድሩት ፍቓድ መንበሪ ምርካብ 

ቅኑዕ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለካ
ከም ሓታቲ  ዑቕባ ንምንታይ ዑቕባ ክወሃበካ ትሓትት ከምዘለኻ ክትገልጽ ኣለካ::ስለዚ ብዝተኻእለካ መጠን 
ክትተሓባበርን ኣድላዪ ሰነዳት ንምቕራብ ዝከኣለካ ዘበለ ኩሉ ክትገብር ኣሎካ::ዑቕባ ክወሃበካ ቅድሚ ምምልካትካ ካብ 
ካልኦት ሰባት ዝሰማዕካዮ ብዘየገድስ ንሰብ መዚ ኖርወይ እቲ ቅኑዕ ድሕረ ባይታ ምኽንያት ዑቕባ መሕተቲኻ ክትነግሮም 
ኣገዳሲ እዩ:: ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ:: ካብ ሃገር’ውን ከስጉገካ ይኽእል እዩ::

ዑቕባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ  ናይ ስራሕ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ 
እንተድኣ መንነትካ ዘረጋግጽ ሰነድ ኣቕሪብካ፡ ከምኡ’ውን ጉዳይካ  ብስምምዕ ዳብሊን ይረኣይ እንተዘየሎን፡ ዘቕረብካዮ 
ሕቶ ዑቕባ መልሲ ክሳብ ዝወሃበካ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ:: እቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ ሽዱሽተ 
ወርሒ ዘገልግል ኮይኑ ግና ክሕደስ ይክኣል እዩ:: 

ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ
መልሲ ናይ ሕቶ ዑቕባኻ ንክወሃብካ ኣብ ትጽበየሉ ጊዜ ኣድላዪ ሕክምናዊ ረዲኤት ክትረክብ  መሰል ኣለካ:: ትሕቲ 12 
ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣገልግሎት ሕክምና ናጻ እዩ:: ኩሉ ሰብ ኣብ ኖርወይ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብ ናይ ሕክምና 
ወጻኢታት ብጽሒቱ ክኸፍል ኣለዎ:: እንተድኣ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም/ሳይኮሎጂስት ሓገዝ ዘድልየካ ኮይኑ፡ ኡደኢ/UDI 
መታን እቲ ወጻኢታት ክሽፍነልካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ:: ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ ምስቶም ኣብቲ 
ትነብረሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝሰርሑ ተራኸብ:: እንተድኣ ብርቱዕ ጥዕናዊ ጸገማት ሃልዩካ ንኡደኢ/UDI ሓብሮም::  

ሕቶ ዑቕባኻ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ
ዘመልከትካዮ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ:: ናብ ሃገርካ ንምምላስ ናይ IOM ሓገዝ ከተመልክት 
ትኽእል ኢኻ:: 

8. ምዕቃብ ምስጢር
ፖሊስ፡ ኡደኢ/UDI፡ ኡነ/UNE፡ ተርጓማይ፡ ጠበቓ፡ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ኑአስን/NOAS ምስጢር ናይ ምዕቃብ 

ግዴታ ኣለዎም:: እዚ ማለት ክኣ ብዛዕባ እቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ንሰብ መዚ ሃገርካ ሓበሬታ ኣይህቡን እዮም:: 

ከምኡ’ውን ኣብ መስርሕ ናይቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ዘየለው ሰባት  ዝተዛረብካዮ ሓበሬታ  ኣይህቡን እዮም:: ምጥሓስ 

ምዕቃብ ምስጢር ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ:: ስለዚ ንምንታይ ዑቕባ ከምዘድልየካ ብዝርዝር ንምግላጽ ክትፈርህ ኣይግብኣካን 

እዩ::
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6. ኣገዳሲ ምኽሪ ኣብ ናይ ዑቑባ ቃለ-መሕትት
•	 ስለምንታይ ሃገርካ ገዲፍካ ክትወጽእ ከምዝተገደድካ እንተተመሊስካ’ውን እንታይ ከምዘፍርሓካ ብዝርዝርን 	 	

	 ብሰፊሕን ግለጽ:: 

•	 ኣቓልቦኻ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተመኩሮን፡ ንሃገርካ እንተተመሊስካ እንታይ ከጋጥመካ ከምዝኽእልን ይኹን:: 

•	 ብዝተኻእለ መጠን እቲ ልክዕ መልሲ ሃብ::

•	 እንተድኣ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ቆልዑ ምሳኻ ኣለውኻ፡ ናታቶም ተሞክሮን ህልው ኩነታትን ግለጽ::

•	 ነቲ ቃለ-መጠይቕ ዘግብር  ዘይተረድኣካ  ነገር እንተ ድኣ ኣሎ ከብርሃልካ ሕተቶ::

•	 እንተድኣ ምስ ናይ ሕቶ ዑቕባኻ ዝተኣሳሰር ሰነዳት ሃልዩካ፡ ምሳኻ ናብቲ ቃለ-መጠይቕ ክትማልኦ ይግባእ::

•	 እቲ ሓቂ ንገር :: እንተድኣ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ነጊርካ፡ ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ናይ ምንጻግ ሳዕቤን ከስዕበልካ ይኽእል 	

	 እዩ::ከምኡ’ውን ካብ ኖርወይ ክትስጎግን ኣብ ዝቕጽል እዋን ድማ ናብ ኖርወይን ናብ ዝበዝሓ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን 	

	 ናይ ዘይምእታው ሳዕቤን ከምጽኣልካ ይኽእል እዩ::

ደቂ ኣንስትዮ ሓተትቲ ዑቑባ

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈልየ፡ ንኻልእ ዓይነት ጸገማት ክቃልዓ ይኽእላ እየን:: ብዛዕባ ዘጋጠመን 

ጸገማት ብፍላይ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ክዛረባ ከሸግረን ይኽእል እዩ:: ድልየትኪ እንተ ኾይኑ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ 

ኑኣስ/NOAS ትሰርሕ ክትዛረቢ ትኽእሊ ኢኺ::  እታ ናይ ሓበሬታ ፊልም  ምስ ርኣኽያ ብዝቐልጠፈ ንኑአስ/NOAS 

ሓብሪ:: 

ኣብ ኡደኢ/UDI ንእትገብርዮ ቃለ-መጠይቕ ጓል ኣንስተይቲ ሓታቲትን ከምኡ’ውን ጓል ኣንስተይቲ ተርጓሚትን 

ክግበረልኪ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ:: ብዛዕባ’ዚ ምስ ኑአስ/NOAS ክትዘራረቢ ከለኺ ክትሕብሪ ትኽእሊ ኢኺ::

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ሒዝካ ዲኻ መጺእካ?

ኩነታት ቆልዓ ኣብ ምግምጋም ናይ እቲ ሕቶ ዑቑባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ:: ኡደኢ/UDI እቲ ቆልዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ዑቕባ 

ንምሕታት ዘኽእሎ መሰረት እንተሃልይዎን ኩነታት ሂወቱ ከመይ ከም ዘሎን ክፈልጥ ይደሊ እዩ:: እዚ ናይ ዑቕባ 

ቃለ-መጠይቕ ኣብ ትገብረሉ እዋን ንኡደኢ/UDI ክተገልጸሎም ኣገዳሲ እዩ:: 

ኡደኢ/UDI ንቆልዑት ልዕሊ ሸውዓተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቃለ መሕትት የግብሮም እዩ:: ቆልዓ ብዛዕባ ተሞክሮታቱ 

ባዕሉ/ባዕላ ብቃላቱ/ታ ኽገልጽ ኣገዳሲ እዩ:: ሓደ ሓደ ግዜ ቆልዑ ካብ ዓበይቲ ንላዕሊ ብዝበርትዐ እቲ ሽግራት  

ክስምዖም ይኽእል እዮ:: ኡደኢ/UDI እቶም ቆልዑ ባዕሎም ቃለ-መጠይቕ ክግበረሎም እንተዘይደልዮም ብፍጹም 

ኣየዘራርቦምን እዩ :: 

7. ከም ሓትቲ ዑቑባ ዘለካ ግቡኣትን መሰላትን
መንነትካ ንምጽራይ ኣብ ዝግበር መስርሕ ናይ ምትሕብባር ግዴታ ኣለካ

ሰብ መዚ ኖርወይ መን ምዃንካ ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ:: ስለዚ እዩ ክኣ መን ምዃንካ ዘረጋግጽ ሰነዳት ከተረክብ ኣገዳሲ 

ዝኸውን:: እንተድኣ ብሰብ መዚ ሃገርካ ምክትታል ዝግበረልካ ኮይኑ ሰብ  መዚ ኖርወይ ምስኦም ተራኺብካ ሰነዳት 

ንኸተቕርብ ኣይሓቱኻን እዮም::

እንተድኣ ሰብ መዚ ኖርወይ ብመንነትካ ተጠራጢሮም እዞም ዝስዕቡ ከጋጥሙኹም ይኽእሉ እዮም::

•	 ኣይትእመንን

•	 ፍቓድ መንበሪ ንምርካብ ዕድልካ ይጐድል

•	 ክትረኽቦም ትኽእል ዝነበርካ መሰላት ምስኣን

•	 ድሩት ፍቓድ መንበሪ ምርካብ 

ቅኑዕ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለካ
ከም ሓታቲ  ዑቕባ ንምንታይ ዑቕባ ክወሃበካ ትሓትት ከምዘለኻ ክትገልጽ ኣለካ::ስለዚ ብዝተኻእለካ መጠን 
ክትተሓባበርን ኣድላዪ ሰነዳት ንምቕራብ ዝከኣለካ ዘበለ ኩሉ ክትገብር ኣሎካ::ዑቕባ ክወሃበካ ቅድሚ ምምልካትካ ካብ 
ካልኦት ሰባት ዝሰማዕካዮ ብዘየገድስ ንሰብ መዚ ኖርወይ እቲ ቅኑዕ ድሕረ ባይታ ምኽንያት ዑቕባ መሕተቲኻ ክትነግሮም 
ኣገዳሲ እዩ:: ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ:: ካብ ሃገር’ውን ከስጉገካ ይኽእል እዩ::

ዑቕባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ  ናይ ስራሕ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ 
እንተድኣ መንነትካ ዘረጋግጽ ሰነድ ኣቕሪብካ፡ ከምኡ’ውን ጉዳይካ  ብስምምዕ ዳብሊን ይረኣይ እንተዘየሎን፡ ዘቕረብካዮ 
ሕቶ ዑቕባ መልሲ ክሳብ ዝወሃበካ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ:: እቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ ሽዱሽተ 
ወርሒ ዘገልግል ኮይኑ ግና ክሕደስ ይክኣል እዩ:: 

ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ
መልሲ ናይ ሕቶ ዑቕባኻ ንክወሃብካ ኣብ ትጽበየሉ ጊዜ ኣድላዪ ሕክምናዊ ረዲኤት ክትረክብ  መሰል ኣለካ:: ትሕቲ 12 
ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣገልግሎት ሕክምና ናጻ እዩ:: ኩሉ ሰብ ኣብ ኖርወይ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብ ናይ ሕክምና 
ወጻኢታት ብጽሒቱ ክኸፍል ኣለዎ:: እንተድኣ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም/ሳይኮሎጂስት ሓገዝ ዘድልየካ ኮይኑ፡ ኡደኢ/UDI 
መታን እቲ ወጻኢታት ክሽፍነልካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ:: ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ ምስቶም ኣብቲ 
ትነብረሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝሰርሑ ተራኸብ:: እንተድኣ ብርቱዕ ጥዕናዊ ጸገማት ሃልዩካ ንኡደኢ/UDI ሓብሮም::  

ሕቶ ዑቕባኻ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ
ዘመልከትካዮ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ:: ናብ ሃገርካ ንምምላስ ናይ IOM ሓገዝ ከተመልክት 
ትኽእል ኢኻ:: 

8. ምዕቃብ ምስጢር
ፖሊስ፡ ኡደኢ/UDI፡ ኡነ/UNE፡ ተርጓማይ፡ ጠበቓ፡ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ኑአስን/NOAS ምስጢር ናይ ምዕቃብ 

ግዴታ ኣለዎም:: እዚ ማለት ክኣ ብዛዕባ እቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ንሰብ መዚ ሃገርካ ሓበሬታ ኣይህቡን እዮም:: 

ከምኡ’ውን ኣብ መስርሕ ናይቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ዘየለው ሰባት  ዝተዛረብካዮ ሓበሬታ  ኣይህቡን እዮም:: ምጥሓስ 

ምዕቃብ ምስጢር ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ:: ስለዚ ንምንታይ ዑቕባ ከምዘድልየካ ብዝርዝር ንምግላጽ ክትፈርህ ኣይግብኣካን 

እዩ::
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ኣድራሻታት

ፖሊስ  ጨንፈር ጉዳይ ወጻእተኛታት (POLITIETS UTENDINGSENHET)
ፖሊስ ነቶም ሓደስቲ ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ  ይምዝግብ::
ፖሊስ ነቶም  ሕቶ ዑቕባኦም ምስተነጽገ ብድሌቶም ካብ ኖርወይ ዘይወጹ ሓተቲ ዑቕባ ኣሰንዩ ናብ 
ዓዶም ከምዝምለሱ ይገብር::

ኣድራሻ ፖስታ፡  Postboks 8102 Dep., NO-0032 Oslo, Norway
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Christian Krohgs gate 32, 0186 Oslo
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 22 34 24 00, ፋክስ +47 22 34 24 80
E-mail: pu@politiet.no 

ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን/ጉዳይ ወጻእተኛታት (ኡደኢ/UDI) 
እዚ ሓደ መንግስታዊ ትካል ኮይኑ ንሕቶ ዑቕባ፡ ምትእኽኻብ ስድራ ቤት፡ ቪዛን ዜግነትን ዝኣመሰሉ 
ጉዳያት ይርኢ:: ብተውሳኺ’ውን ኡደኢ/UDI ናይ መቐበሊ ስደተኛታት ቦታ ከዳሉ ሓላፍነት ኣለዎ::

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 8108 Dep., NO-0032 Oslo, Norway
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 23 35 15 00, ፋክስ፡ +47 23 35 15 01
Website: www.udi.no, E-mail: ots@udi.no

ዓለምለኻዊ ማሕበር ፍለሳ/ስደት (ኢኡኤም/IOM)
ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዝ ረኺብካ ብድሌትካ ምምላስ 

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 8927 Youngstorget, 0028 Oslo, Norway
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Storgata 10a, ካልኣይ ደርቢ, Oslo.
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 23 10 53 20, ፋክስ፡ +47 23 10 53 21
E-mail: osloreturn@iom.int
 
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናይ ስራሕ መዓልትታት:10:00 – 15:00,  ቀዳመ-ሰንበት፡ ዕጹው

ኡትለንዲንግስነምዳ/UTLENDINGSNEMNDA-UNE(ሰማዒ ይግባይ ኣብ ጉዳይ 
ወጻእተኛታት)  
እዚ ንቤት ፍርዲ ዝመሳሰል ኮይኑ ነቶም ኡደኢ/UDI ሕቶ ዑቕባኦም ዝነጸጎም  
ዝርኢ ትካል መንግስቲ እዩ:: 

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 8165 Dep., -0034 Oslo, Norway  
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo 
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 21 08 50 00, ፋክስ፡ +47 21 08 50 01 
Website: www.une.no, E-mail: postmottak@une.no

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኖርወይ (NORGES RØDE KORS) 
ብሰንኪ ውግእ፡ ግጭት ወይ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ 
ምድላይን ምርካብን ይነጥፍ:: ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብዛዕባኻ ንኡደኢ/UDI 
ወይ ንኻልኦት ኣካላት ሓበሬታ ኣይህብን እዩ:: እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ብናጻ እዩ::

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo 
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 22 05 40 00
Website: www.rodekors.no, E-mail: tracing@redcross.no
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ኣድራሻታት

ፖሊስ  ጨንፈር ጉዳይ ወጻእተኛታት (POLITIETS UTENDINGSENHET)
ፖሊስ ነቶም ሓደስቲ ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ  ይምዝግብ::
ፖሊስ ነቶም  ሕቶ ዑቕባኦም ምስተነጽገ ብድሌቶም ካብ ኖርወይ ዘይወጹ ሓተቲ ዑቕባ ኣሰንዩ ናብ 
ዓዶም ከምዝምለሱ ይገብር::

ኣድራሻ ፖስታ፡  Postboks 8102 Dep., NO-0032 Oslo, Norway
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Christian Krohgs gate 32, 0186 Oslo
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 22 34 24 00, ፋክስ +47 22 34 24 80
E-mail: pu@politiet.no 

ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን/ጉዳይ ወጻእተኛታት (ኡደኢ/UDI) 
እዚ ሓደ መንግስታዊ ትካል ኮይኑ ንሕቶ ዑቕባ፡ ምትእኽኻብ ስድራ ቤት፡ ቪዛን ዜግነትን ዝኣመሰሉ 
ጉዳያት ይርኢ:: ብተውሳኺ’ውን ኡደኢ/UDI ናይ መቐበሊ ስደተኛታት ቦታ ከዳሉ ሓላፍነት ኣለዎ::

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 8108 Dep., NO-0032 Oslo, Norway
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 23 35 15 00, ፋክስ፡ +47 23 35 15 01
Website: www.udi.no, E-mail: ots@udi.no

ዓለምለኻዊ ማሕበር ፍለሳ/ስደት (ኢኡኤም/IOM)
ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዝ ረኺብካ ብድሌትካ ምምላስ 

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 8927 Youngstorget, 0028 Oslo, Norway
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Storgata 10a, ካልኣይ ደርቢ, Oslo.
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 23 10 53 20, ፋክስ፡ +47 23 10 53 21
E-mail: osloreturn@iom.int
 
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናይ ስራሕ መዓልትታት:10:00 – 15:00,  ቀዳመ-ሰንበት፡ ዕጹው

ኡትለንዲንግስነምዳ/UTLENDINGSNEMNDA-UNE(ሰማዒ ይግባይ ኣብ ጉዳይ 
ወጻእተኛታት)  
እዚ ንቤት ፍርዲ ዝመሳሰል ኮይኑ ነቶም ኡደኢ/UDI ሕቶ ዑቕባኦም ዝነጸጎም  
ዝርኢ ትካል መንግስቲ እዩ:: 

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 8165 Dep., -0034 Oslo, Norway  
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo 
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 21 08 50 00, ፋክስ፡ +47 21 08 50 01 
Website: www.une.no, E-mail: postmottak@une.no

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኖርወይ (NORGES RØDE KORS) 
ብሰንኪ ውግእ፡ ግጭት ወይ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ 
ምድላይን ምርካብን ይነጥፍ:: ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብዛዕባኻ ንኡደኢ/UDI 
ወይ ንኻልኦት ኣካላት ሓበሬታ ኣይህብን እዩ:: እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ብናጻ እዩ::

ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo 
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 22 05 40 00
Website: www.rodekors.no, E-mail: tracing@redcross.no



ኖርወጂያዊ ማሕበር ንሓተትቲ ዑቕባ(NOAS)
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Torggata 22, 0183 Oslo, Norway 

ኣድራሻ ፖስታ: P.O.Box 8893 Youngstorget, NO-0028 Oslo, Norway 
ስልኪ፡ : +47 22 36 56 60, ፋክስ፡: +47 22 36 56 61 

Website: www.noas.org, E-mail: noas@noas.org

ኑኣስ/NOAS ሓደ ዘይመንግስታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል ማሕበር ኮይኑ ሓበሬታን ሕጋዊ ሓገዝን 
ንሓተትቲ ዑቕባ ይህብ:: 

እዚ ሓጺር ጽሑፋዊ መግለጺ ንዓኻ ዑቕባ ሓቲትካ ኣብ ኖርወይ ጸግዒ ክወሃበካ ተመልክት ዘለኻ 
ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዙ ይርከብ::


