
ውዕል                                   
ናይ ምውህሃድ 

ምዑማቕ 
 
ኣዋጅ ናይ ፕረሲዯንት ናይ ረፑብሊክ 
መምርሒ ንውዕል ምውህሃድ  
ዝምልከት ኣብ ሞንጎ ወጻእተኛን መንግስትን፡ 
ብሕጊ ዓንቀጽ 4 ቢስ 
ኮማ 2 ናይ ቦክሪ ጽሑፍ (Testo Unico) 
ሕግታት ንስዯተኛን   
ኩነታት ናይ ወጻእተኛን ዝምልከት፣  
ካብኡ ኣዋጅ ሓጋጊ 25 ሓምለ 1998 ቁ. 268 
 

ጨንፈር ሕብረተሰብኣዊ ናጽነትን ስዯትን   
www.libertaciviliimmigrazione.it 
  
ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳይ 
www.interno.it 
 
http://accordointegrazione.dlci.interno.it  
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           ውዕል ምውህሃድ እንታ እዩ፣ 
 
እዚ ውዕል  መሳርሒ ንወጻእተኛ ንክዋህሃድ ዘቃልል እዩ። 
በዚ ውዕል ወጻእተኛ ፍሉይ ሽቶ ናይ ምውህሃድ ክበጽሕ ከምዘለዎ ቃል ይኣቱ፡  
መንበሪ ፍቓድ ቡቑዕ ክሳብ  ዝኮነ፡ 
. ጉቡእ ዯረጃ ናይ ኣፍልጦ ቋንቋ ጥልያን ክቀስም 
. እኹል  ኣፍልጦ ባህልን ምምሕዳራዊን፡  
. ውላድ ትሕቲ ዕድመ ክምሃር ይዋሓስ 
መንግስቲ ንወጻእተኛ ኣብ መስርሕ ምውህሃድ ክድግፎ ቃል ይ ኣቱ። 
  
 
          ውዕል መን ይፍርሞ፣ 
 
ወጻእተኛ፡ 
. ንፈላማ ግዜ ኣብ መሬት ጥልያን ዝኣቱ፡ መንበሪ ፍቓድ ካብ ሓዯ ዓመት ዘይውሕድ ዝሓትት 
. ዕድመ ካብ 16 ንላዕሊ። ንትሕቲ ዕድመ ካብ 16 ክሳብ 18 ዝኾኑ፡ ውዕል ስድርኡ ወይ ወኪል 
ይፍርምዎ። 
 
  
             ውዕል መን እዩ ዘይፍርሞ 
 
ወጻእተኛታት 
. ፍሉይ ሕማም ወይ ስንክልና ቋንቋን ባህልን ክማሃሩ ዝጽግሞ 
. ትሕቲ ዕድመ ብዘይ ስድራ 
. ሰባት ፍሉይ ዓመጽን ከቢድ መጉዳእትን ዘጋጠሞም 
. ትሕቲ 16 ዕድሚኦም 
  
 
            ኣበይ ይፍረም 
 
ውዕል ኣብ ምምሕዳር - Prefettura-Sportello Unico ናይ ስዯት፣ ወጻእተኛታት ብስራሕ 
ወይ ምስ ስድራ ንምትእኽኻብ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝመጹ ይፍርምዎ ወይ ኣብ ኩስቱራ(Questura) 
ብኻልእ መኽንያት ዝኣተዉ። 
  
 
             ድሕሪ ምፍራም እንታይ የጋጥም 
 
. ክፍረም ከሎ 16 ክረዲት(ነጥቢ) ይዋሃብ። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ምፍራም ውዕል፡ 
ወጻእተና ምምሕዳራዊ ኣሰራርዓን ሕብረተሰባዊ ናብራን ኣብ ኢጣልያ ንክመሃር ይጽዋዕ። 
ዘይተሳተፈ 15 ክረዲት ይቑረጾ። 
ብኻልእ መኽንያት ዝኣተዉ። 
 
 
 
          

           

           ዯው ምባል/ምንዋሕ ናይ ውዕል ምውህሃድ ብሕቶ 
 
ውዕል ዯው ክብል ወይ ክናዋሕ ይኽእል እዮ፡ ወጻእተኛ ጉቡእ ዶኩመንት ኣቅሪቡ እንተ ሓቲቱ ብ፡ 
  
. ከቢድ ናይ ጥዕናን ስድራን ጉዳይ 
. ብስራሕ ምኽንያት 
. ብትምህርቲ ጉዳይ (ኮርስ ስለ ዘለካ) 
. ብትምህርቲ ጉዳይ(ልምምድ ሰለ ዘለካ) 
. ልልይ ናይ ሞያ ስለ ዘለካ 
. ትምህርቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር 
  
 
           ምርግጋጽ ውዕል  
 
ሓዯ ወርሒ ቅድሚ ውዕል ምውድኡ (ምውዳቑ)፡ ዯስክ(መስኮት) ወጻእተኛታት (sportello 
unico) ዯረጃ ናይ ምውህሃድ የረጋግጽ ነቲ ወጻእተኛ ዘድሊ ዶኩመንት ከማልእ ክረዲት 
ክፍለጠሉ ይሕብር፡ ወጻእተኛ ኣብ ቦልዛኖ ዝቕመጥ ክረዲት ንቋንቋ ጀርመን ዝገበሮ ፈተና 
ይፍለጠሉ። ጉቡእ ዶኩመንት እንተ ዘየለ፡ ወጻእተኛ ኣፍልጥኡ ንምሕባር ንቋንቋ ጥልያንን፡ 
ባህሊን ኣሰራርዓ ምምሕዳርን፡ ናብራ ኣብ ኢጣልያን ዝምልከት ፈተና ክገብር መፈጸሚ ውዕልን 
ክሓትት ይክእል እዩ። 
. ፍጻመ ውዕል፡ ወጻእተኛ ጉቡእ ዯረጃ ናይ ውዕል በጺሕ (30 ወይ ክብኡ ንላዕሊ ክረዲት) 
. ምንዋሕ ውዕል ንሓዯ ዓመት፡ ወጻእተኛ እኹል ክረዲት ኣየማለአን (ካብ 1 ክሳብ 29 ክረዲት) 
. ውዕል ዘይምምላእ፡ ወጻእተኛ እኹል ዯረጃ ናይ ምውህሃድ ኣየማለአን፡ መንበሪ ፍቓድ ይስረዝን 
ካብዚ መሬት ናይዛ ሃገር        ይጥረዝ(0 ወይ ትሕቲ 0 ክረዲት) 
 
 
         ምይይጥ ኦን-ላይን on-line ናይ ውዕል 
 
ወጻእተኛ ብኢንተርነት ክካታተሎ ይኽእል እዩ፡ ኣብ ኣድራሻ 
http://accordointegrazione.dlci.interno.it ክሳብ ውዕል ቡቑዕ ዝኾነሉ፡ 
. ዝተዋህለለ ክረዲት 
. ዕለት ናይ ጻዊዒት ንፈተና 
ውዕል ክፍርም ከሎ ንወጻእተኛ ኦን-ላይን ክኣቱ ዘዲሊ ሓበረታ ክዋሃቦ እዩ::  

http://accordointegrazione.dlci.interno.it/

