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ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ
ትውስን ሃገር መን እያ?
ሓበሬታ ብዛዕባ መምርሒ/ሕጊ ዱብሊን
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ኣብዚ ሓጺር ጽሑፋዊ መግለጺ እዚ ናይ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሲ ክትረክብ ኢኻ::

•
•
•
•

መምርሒ ዱብሊን እንታይ እዩ?
ሕቶ ዑቕባኻ ትውስን ሃገር መን እያ?
ሕቶ ዑቕባኻ ንውዕል ዱብሊን ዝምልከት እንተኾይኑ እንታይ መስርሕ ይካየድ?
ዕላማ መምርሒ ዱብሊን እንታይ እዩ?

1. መምርሒ ደብሊን
• ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኣየርላንድ ኣብ እትርከብ ከተማ ዱብሊን ሓደ ውዕል ተፈራሪመን:: ነዚ ኢና መምርሒ
ዱብሊን ኢልና ንጽውዖ::

• ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሕቶ ዑቕባኡ ኣብ ኖርወይ ክርኣየሉ መሰል ዘለዎ:: ሕቶ ዑቕባ ምስ ኣቕረብካ፡ ሰብ መዚ ኖርወይ

መጀመርያ ጉዳይካ ኣብ ኖርወይ ንኽረአ ነቲ ኩነት ተማልእ እንተ ዄንካ የጽንዑ:: እዚ ክልተ ዝተፈላለዩ ውጽኢታት
ክህብ ይኽእል፤ ሕቶ ዑቕባኻ ኣብ ኖርወይ ይርአ፣ ወይ ናብ ካልእ ሕቶ ዑቕባኻ ኽትርኢ ሓላፍነት ዘለዋ ኤውሮጳዊት
ሃገር ትመሓላለፍ::

• ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ኖርወይ ንኽርአ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ንኽትመሓላለፍ ዝውሰን ኣብ ብዙሕ ረቛሒታት
ብምምርኳዝ እዩ::

• ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ብኻልእ ኤውሮጳዊት ሃገር እንተደኣ ዝረኣይ ኮይኑ፡ ሰብ መዚ ኖርወይ ምኽንያት ዑቕባ

መሕተቲኻ ኣይርእይዎን እዮም፡ እንታይ ደኣ ኣየናይቲ ሃገር ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ክትውስኖ ከምዘለዋ እዮም
ዝርእዩ::

2. ሕቶ ዑቕባኻ ትውስን ሃገር መን እያ?
ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ብካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ዝርአ እንተደኣ ንስኻ፡
• ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምምጻእካ ኣብ ካልእ ኣብ ውዕል ዱብሊን ዝፈረመት ሃገር ዑቕባ ኣመልኪትካ ኔርካ::

• ቪዛ ወይ ፍቓድ መንበሪናይ ሓንቲ ኣብ ውዕል ዱብሊን ዝፈረመት ሃገር ኣለካ::
• ቀረባ ዘመድ ኣብ ካልእ ኣብ ውዕል ዱብሊን ዝፈረመት ሃገር ኣለካ::
• ብዘይካ ኖርወይ ኣብ ካልእ ብውዕል ዱብሊን ትቕየድ ሃገር ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ኣቲኻ ኔርካ (ኣሰር ኣጻብዕትኻ
ተወሲዱ ነይሩ)::

• ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ሓንቲ ወይ ብዙሓት ብውዕል ዱብሊን ዝቕየዳ ሃገራት እንተወሓደ ን5 ኣዋርሕ ተቐሚጥካ
ኔርካ::
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ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተድኣ ኴንካ’ሞ ወለድኻ ወይ’ውን ካልኦት ስድራቤታዊ ሓላፍነት ዘለዎም ኣብ ኖርወይ
ዘየብልካ ኴንካ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ካልእ ሃገር ዝረኣይ፡ ኣብታ ሃገር ሕቶ ዑቕባ ኣቕሪብካ እንተኔርካ ወይ ኣብኡ
ወለዲ ወይ ሕጋዊ ስድራቤታዊ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ሃልዮሙኻ ጥራሕ እዩ::
ሰብ መዚ ኖርወይ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ብካልእ ሃገር ክረአ ከምዘለዎ ከመይ ጌሮም ይፈልጡ?
እቲ ዝውቱር መንገዲ ኣሰር ኣጻብዕትኻ ኣብ ኤውሮዳክ ብምድላይ እዩ:: ኤውሮዳክ ናይ ኩሎም ልዕሊ 14 ዓመት
ዝዕድመኦም ሓተቲ ዑቕባ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ብሕጊ ዱብሊን ትቕየድ ሃገር ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ዝኣተዉ ሰባት ኣሰር
መዝገብ ኣጻብዕቶም ሒዙ ዝርከብ ዳታ እዩ::
ይኹን እምበር ሕቶ ዑቕባኻ ኣብ ኖርወይ ክረኣይ ዝኽእል እንተደኣ፡
• ብኻልእ ብውዕል ዱብሊን ትቕየድ ሃገር ዝተወሃብካ ቪዛ እንተወሓደ ካብ ዝወድቕ ሽዱሽተ ወርሒ ዝገበረ ኮይኑ::

• ኣብ ካልእ ብውዕል ዱብሊን ትቕየድ ሃገር ዝተወሃበካ ፍቓድ መንበሪ እንተወሓደ ካብ ዝወደቕ ክልተ ዓመት ዝገበረ
ኮይኑ::

• ሕቶ ዑቕባ ኣብ ኖርወይ ቅድሚ ምቕራብካ እንተወሓደ ካብ ሰለስተ ወርሒ ንላዕሊ ካብተን ብውዕል ዱብሊን ዝቕየዳ
ሃገራት ወጺእካ ኔርካ:: ነዚ ባዕልኻ መርትዖ ከተቕርበሉ ኣለካ::እቲ ከተቕርቦ ዘለካ መረጋገጺታት ኸኣ ጽኑዕ እዩ::
ትኬታትን፡ ዶብ ተሳጊርካ ከምዝነበርካ ዘርእይ ማሕተም ኣብ ፓስፖርትኻን ጥራሕ እዮም ዝበዝሕ ግዜ ከም
መርትዖታት ተቐባልነት ዝረኽቡ:: ይኹን እምበር ኡደኢ(UDI) ካልእ ሰነዳት’ውን ክርኢ ይኽእል እዩ::

• ናብ ሃገርካ ብሰብ መዚ ናይ ካልእ ብውዕል ዱብሊን ትቕየድ ሃገር ተመሊስካ ኔርካ::
• ምስ ኖርወይ ጽኑዕ ምትእስሳር ኣለካ

– ቀረባ ስድራ ቤት ኣብ ኖርወይ ኣለውኻ (በዓል/ቲ ቤትኪ/ካ፡ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዓ፡ ወይ ድማ ወለድኻ፡ ግን
እንተድኣ ንስኻ ኸኣ ትሕቲ ዕድመ ኴንካ):: ብዛዕባ ኣብ ኖርወይ ዘለዉኻ ቤተሰብ ንፖሊስ ሓበሬታ ምሃብ ኣገዳሲ
እዩ::
– ኣብ ኖርወይ ናይ ስራሕ ወይ ፍቓድ መንበሪ እንተወሓደ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ኔሩካ::

• ሰብ መዚ ኖርወይ ብመሰረት ሰብኣዊ ርህራሀ ጉዳይካ ኣብ ኖርወይ ክረኣይ ኣለዎ ኢሎም ክግምግሙ ይኽእሉ እዮም::
እዚ ግና እንተድኣ ህጹጽን ንሂወትካ ኣስጋኢ ዝኾነን ሕማም ሕክምና ዝግበረልካ ሃልዩን እቲ ምቁራጽ ሕክምና ኸኣ
ሓደገኛ እንተኾይኑን ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል:: ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕቶ ዑቕባኻ ኣብ ኖርወይ ክርኣ ይኽእል ወይ
እቲ ናይ ምስግጋር መስርሕ ክሳብ ጥዕናኻ ዝመሓየሽ ክምሓላለፍ ይኽእል::

3. ሕቶ ዑቕባኻ ብውዕል ዱብሊን ዝተጸለወ እንተኾይኑ እንታይ የጋጥመካ?

ኣብዚ ብዛዕባ ሕቶ ዑቕባ ካብ ዘቕረብካሉ እዋን ክሳብ ኡደኢ(UDI) ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ርእዩ ኣብ ኖርወይ ድዩ
ክርአ ወይስ ናብ ካልእ ብውዕል ዱብሊን እትቕየድ ሃገር እዩ ክመሓላለፍ ዘለዎ ዝውስን እንታይ ከምዘጋጥመካ ከተንብብ
ትኽእል ኢኻ::
• ሕቶ ዑቕባ ምሰቕርብካ፡ ፖሊስ ፓስፖርትኻ፡ቪዛኻን ኣሰር ኣጻብዕትኻን ኣብ ኤውሮዳክ ምዝጉብ እንተኾይኑን
ክምርምሩ እዮም::

• እንተድኣ ሰብ መዚ ኖርወይ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ምርኣይሓላፍነት ዘለዋ ኢሎም
ኣሚኖም፡ ኡደኢ(UDI) ቃለ-መጠይቕ ኣይግበረካን እዩ::
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• ኡደኢ(UDI) ምስታ ካልእ ሃገር ብምርኻብ እታ ሃገር ሓላፍነት ናይ ጉዳይካ ክትወስድ ይሓቱ::
• እንተድኣ ኡደኢ(UDI) ንሓንቲ ብውዕል ዱብሊን እትቕየድ ሃገር ንዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ሓላፍነት ክትወስድ
ሓቲትዋ፡ ብጽሑፍ ክሕበረካ ኢዩ::

• እንተድኣ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ኖርወይ ክትርዮ ኣለዋ ዝብል ሓበሬታታት ኣሎካ ኮይኑ ብጽሑፍ ምስ ኡደኢ(UDI)
ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ::

• እታ ካልእ ሃገር ሓላፍነት እንተተቐቢላ ናብኡ ክትመሓላለፍ ኢኻ::
ይግባይ ክትብል መሰል ኣለካ
እንተድኣ ኡደኢ(UDI) ናብ ካልእ ብውዕል ዱብሊን ትቕየድ ሃገር ክትመሓላለፍ ወሲኑ ሓደ ጠበቓ ክሕብረካ እዩ::
እንተድኣ ንዝተወሃበካ ውሳነ ይግባይ ክትብል ደሊኻ ብናጻ ናይ ጠበቓ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ:: እቲ ጠበቓ ነቲ
ይግባይ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ናብ ኡድኢ(UDI) ክሰዶ ኣለዎ::
ከም ግቡእ እቲ ይግባይ ክሳብ ዝረአ ኣብ ኖርወይ ክትጸንሕ ኣይፍቀደልካን እዩ:: ይግባይካ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን እቲ
ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ኖርወይ ዝርኤ እንተ ኾይኑ ጥራሕ እዩ ዝጽናዕ እምበር፡ ምኽንያት ዑቕባ መሕተቲኻ
ከምዘይኰነ ዘክር:: ሰብ መዚ ኖርወይ ናብ ሃገርካ’ኳ እንተዘይመለሱኻ፡ ናብ ሃገርካ ምምላስ ሓደገኛ ድዩ ኣይኮነን
ኣይግምግሙን እዮም:: እዚ ገምጋም እዚ ከይተገበረ እንተድኣ ጸኒሑ ኾይኑ፡ ምትግባሩ ናይታ ብውዕል ዱብሊን
ዝፈረመት ሓላፍነትካ ዘለዋ ሃገር እዩ::
ጉዳይካ ንኽውሰን ክንደይ ግዜ ይወስድ
መብዛሕትኡ ግዜ ኡደኢ/UDI ጉዳይካ ኣብ ኖርወይ ድዩ ኽረአ ወይ ናብ ካልእ ብውዕል ዱብሊን እትቕየድ ሃገር
ኽመሓላለፍ ንምውሳን ካብ ክልተ ክሳብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ይወስደሉ::

4. ዕላማ መምርሒ ዱብሊን እንታይ እዩ?
• ሓደ ሰብ ዑቕባ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንከይሓትት ወይ ድማ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ብተኸታታሊ እናኸደ
ንኸየመልክት ንምክልኻል እዩ::

• ሓተትቲ ዑቕባ ነቲ ዘቕረብዎ ሕቶ ዑቕባ ብሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ንኽርኣየሎም ዘለዎም መሰል ንምርግጋጽ:: እዚ
ኸኣ ሓተትቲ ዑቕባ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝኾነት ሃገር ሓላፍነት ከይወሰደት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር መታን
ከይንከላበቱ ንምክልኻል እዩ::

• ስድራ ቤታት ንኽጥርነፋ’ሞ እቶም ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ ቤት (ወለዲ፡ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም ቆልዑ፡ በዓል ቤት/
በዓልቲ ቤት፡ ሓደ ሓደ እዋን ክኣ መናብርቲ/samboer) ጉዳዮም ኣብ ሓንቲ ሃገር ንምርኣይ እዩ::
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ኣብ መምርሒ ዱብሊን ዝተሓባበራ ሃገራት ኤውሮጳ:

9

6
17

4

26

12
13

3
8
24

18

16
28

1

5

27
30

25

21
29

20

22

2

10
19
23

7

1 በልጅየም

7 ግሪኽ

13 ሊትወንያ

19 ፖርቱጋል

25 ስዊዘርላንድ

2 ቡልጋርያ

8 ኣየርላንድ

14 ሉክሰምበርግ

20 ሩመንያ

26 ስዊድን (ሽወደን)

3 ዴንማርክ

9 ኣይስላንድ

15 ማልታ

21 ስሎቫኪያ

27 ቸክ ረፓብሊክ

4 ኤስትላድ

10 ጣልያን

16 ኔዘርላንድስ (ሆላንድ)

22 ስሎቨኒያ

28 ጀርመን

5 ፈረንሳይ

11 ሳይፕረስ (ቆጵሮስ)

17 ኖርወይ

23 ስፐይን (ስፓኛ)

29 ሃንጋሪ

6 ፊንላንድ

12 ላትቭያ

18 ፖላንድ

24 ዓዲ እንግሊዝ (ዓባይ ብሪጣንያ)

30 ኦስትሪያ

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

ሕቶ ዑቕባ

ምግምጋም ጉዳይ ዳብሊን

ኣይፋል

እወ

ኖርወይ ጉዳይካ ትርእዮ

ኖርወይ ንሓንቲ ካልእ ብስምምዕ ዳብሊን ትቕየድ
ሃገር ጉዳይካ ክትርኢ ትሓትት

ብስምምዕ ዳብሊን ትቕየድ ሃገር ሕቶ ዑቕባኻ
ሓላፍነት ኣይትወስድን

ብስምምዕ ዳብሊን ትቕየድ ሃገር ሕቶ ዑቕባኻ
ሓላፍነት ትወስድ

ይግባይ ናብ ኡነ/UNE

ኡደኢ/UDI ናብ ካልእ ብስምምዕ ዳብሊን
ትቕየድ ሃገር ንክትሰደካ ትውስን

(Utlendingsnemda)?

ኖርወጂዊ ማሕበር ንሓተትቲ ዑቕባ (NOAS)
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፡ Torggata 22, 0183 Oslo
ኣድራሻ ፖስታ፡ Postboks 8893 Youngstotget., 0028 Oslo
ቁጽሪ ስልኪ፡ +47 22 36 56 60, ፋክስ፡ +47 22 36 56 61
Website: www.noas.org, E-mail: noas@noas.org

