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ጽሟቕ ትሕዝቶታት(GLOSSARIO) 
ቅቢሊት (Cedolino): መልክዕ ናይ ሓደ ጭራም ወረቀት ዘሎዎ ሰነድ ስእሊ ዝተለጠፎ 
መደበር ፖሊስ ከይድካ ዑቕባ ድሕሪ ምሕታትን ኣሰር ኣጻብዕቲ ምህብን ዝዋሃበካ ኢዩ። 
ኣብዚ ሰነድ፡ እቲ ዝቅጽል ቆጸራታት ኣብ መደበር ፖሊስ ዝምልከተሉ ኢዩ።    
ናይ ምስግጋር ዉሳነ(Decreto di trasferimento): ወጋአዊ ደብዳበ ካብ ኣሃዱ ዱብሊን 
ብመንገዲ መደበር ፖሊስ ንሓታቲ ዑቕባ ዝዋሃብ ኮይኑ፡ትሕዝቱኡ ድማ ንዉሳነ መምለሲኻ 
ናብ ኻልእ ኤውሮፓዊት ሃገር ብመሰረት ሕጊ ዱፕሊን ኮይኑ፤ ከሙ እውን ዕላዊ ሓበረታታት 
ብዛዕባ መሰል ይግባይ ዘጠቓለለ ኢዩ።  
ኤውሮዳክ (EURODAC): ነዚ መዝገብ (Database) ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ክዉከሶኦ  
ዝኽእላ ኮይነን ኣብ መወዳእታ ብምንጺጻር ኣሰር ኣጻብዕቲ ሓተትቲ ዑቕባን ሓደ-ሓደ 
ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ዝርዝር ሓበረታታት ዝታሓዘሉ መዝገብ ኢዩ።  
ኣሰር ኣጻብዕቲ (Fotosegnalamento): ሓደ ሰብ ዑቕባ ንክሓትት ኣብ መደበር ፖሊስ 
ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ፡ ወተሃደራት ብዛዕባ መንነት መለለይ(መረጋገጺ) መስርሕ ይጅምሩ፡ኣብዚ 
ግዜ’’ዚ እቲ ሓታቲ ዑቅባ ሓፈሻዊ ኩነታቱ ይገልጽ። ኣብዚ’’ዋን ስእሊ ይላዓሎን ኣሰር 
ኣጻብዕዕቲ ይዉሰደሉን ። 
ተጠቃሚ ምክልኻል ዝተፈልጠሉ ሰብ(Persona a cui è riconosciuta la 
protezione sussidiaria): ደረጃ ተፈላጥነት ዜንሓደ ዘይ ኤውሮፓዊ ዜጋ ወይ ሃገረ-
ኣልቦ ምሉእ ፖለቲካዊ ዑቕባ ንክረክብ ተደለይቲ ኩነታት ዘየማልእ ግን ንዕኡ ብዝምልከት 
ርጉጽ ምኽንያታት ናይቲ ናብ ትውልዲ ሃገሩ ወይ ድማ ዝነብረላ ዝነበረ ሃገር ከቢድ ሓደጋ 
ከጋጥሞ ኢዩ ዝብል ረቛሒ ንሱ እዉንዘይደሊ ወይ ዘይኽ እል ምዃኑ ኣብ  ኣቲዩ  
እንተተመልሰ ሓደጋ ከጋጥሞ ኢዩ ካብ ዝብል መርትዖ ብምንቃል ምክልኻል ናይታ ሃገር 
ብመሰረት (መንግስታዊ ሕጊ ናይ 19 ሕዳር 2007  ቁጽሪ 251) ተጠቃሚ ምክልኻል 
ይዋሃቦ። 
ሰብኣዊ ምክልኻል ዝተፈልጠሉ ሰብ (Persona a cui è riconosciuta la 
protezione umanitaria): ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት (questure) ቦታዊ ኮሚሸን 
ምንም ዓይነት ዓለምለኻዊ ምክልኻል  ከይፈለጡሉ ደረጃ ምሉእ ዑቕባ ወይ ናይ ተጠቃሚ 
ምክልኻል) እንተኾነ ግን ሰብኣዊ ምክልኻል ንክዋሃቦ ገለ ረቋሒታት ኣሎው ኢዮም ዝብል. 
(Decreto Leg.vo 28 gennaio 2008, n. 25; art. 5.6 Decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286) ዉሳነ ተመርኲሱ ዋና ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ 
ብሰብኣዊ ብምኽንያት ክህባ ይኽእላ ኢየን። 
ሕጊ ዱፕሊን II: ሕቶ ዑቕባ ክጻረየላ ዘሎዎ ሃገር  ዝዉስን ኤውሮፓዊ መምረሒ ሕጊ ኢዩ፡፡ 
ምሉእ ደረጃ ዑቕባ(Status di rifugiato):  ብምኽንያት 
ዓሌት፡ወገን፡ሃይማኖት፡መንነት፡ኣብ ሓደ ዉሱን ማሕበራዊ ጉጅለ፡ ወይ ድማ ብናይ ገዛእ 
ርእሱ ፖለቲቻዊ ርኢይቶ ምኽንያት ናይ ዝተጋጠሞ ወጊድ ወጊድነትን ስግኣትን ወጻኢ ካብ 
ሃገሩ ንዝርከብ ክምለስ ዘይደሊ ወይ ዘይኽእልብምዃኑ  ብመሰረት(ዉዕል ጂነቭ  ናይ 1951፡ 
ንፖለቲካዊ ዑቕባ ዝምልከት  መንግስታዊ ዲንጋገ ናይ  19 ሕዳር 2007 n. 251) ምክልኻል 
ናይዛ ሃገር ስለ ዘድሊዮ ዝዋሃብ ደረጃ ተፈላጥነት ኢዩ።e   
ኣሃዱ ዱፕሊን(Unità Dublino): ሓደ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዉሽጢ ዉሽጣዊ ጉዳይ 
ሚኒስትሪ ሓላፍነት ምትግባር መምረሒ ሕግታት ዘሎዎ። 
ቃለ-መሕትት(Verbalizzazione): መጀመሪ መስርሕ ዑቕባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት  
(Questura)  ምምላእ  Modello C/3 (ሕቶታት ንሓታቲ ዑቕባ ብጽሑፍ ዝቐርበሉ፡ 
ማለት ሓበረታታት ብዛዕባ ሓታቲ ዑቕባን ስድራ-ቤቱን፡ ሃገር ጣልያን ንምብጻሕ ዘካየዶ 
ጐዕዞን ዝምልከት ሕቶታት ዝሓዘለ)ፎርም ኢዩ።  
 
ትሕዝቶ ናይዚ መሐበሪ ጥራዝ ንሓተትቲ ዓለም ለኻዊ ዑቕባ ዝምልከት ኢዩ። ዝኾነ ኾይኑ ኣብ 
ምድላው ብፍላጥ ቅልል ዝበለ ሕጋዊ ቋንቋ ገዲፍና ብዝያዳ ተግባራዊ ቋንቋ ተጠቂምና ኣሎና። 
በዚ ምኽንያት እቲ ሓበረታታት ብቐሊሉ ቀሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም።.ተሃዋስነት መምረሒ 
ሕጊ ዱፕሊን. IIኣብ ግምት ኣቲዩን ገለ ፍሉይ ትጽቢታት መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ መስርሕ 
ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሎም ብመምረሒ ሕጊ ዱፕሊን ዝተጠቕሱ ኣየጠቓለልናዮምን ኣሎና ።  

ዝኾነ ኾይኑ፡ንሓተትቲ ዓለምለኻዊ ምክልኻል ንምሕጋዝ ኣብዚ መሐበሪ ጥራዝ ሰፊሮ ዘሎው 
ሓበረታታት ብዕምቆት ንምፍላጡን ምስኡ’ዉን ምስ’ ዚ ተተሓሒዙ ዘሎ ሊስታ ናይ 
ማሕበራት እዉን ክውከሱ ይኽእሉ።. እዚ ትሕዝቶ ብናይ ጣልያን ባይቶ ንስደተኛታት 
ተዳሊዩ ዝቐረበ ኢዩ።ትሕዝቶኡ ናይ ኣዳለውቲ ኢዩ እንበር ብምንም ምኽንያት ንዕላዊ 
ኣቛም ናይ ኤውሮፓ ወይ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ሚኒስትሪ ክቁጸር የብሉን።   
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መስርሕ  ሕቶ ዑቕባ   ኣብ ሃገረ-ጣልያን 
ምቕራብ ጠለብ ዑቕባ    
 
ኣብ ሃገረ-ጣልያን ዑቕባ ክትሓትት እንተድኣ ደሊኻ ኣብ ግዜ 
ምብጻሕካ፡ ሕቶኻ ኣብ ናይ ዶብ ናይ ወተሃደራዊ ኑቕጣ፡ ድሮ ኣቲኻ 
ምስ ትህሉ ድማ ኣብ ዋና  ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት(Questura) 
ከተቕርብ ትኽእል። 
ጠለብ ዑቕባ ንከተቕርብ፡ ሓደ መወከሲ ኣድራሻ ክህልወካ ኣሎዎ፡ ማለት ኣብ መንበሪ 
ፍቓድካ ዝሰፍር ኣድራሻ ምዃኑ ኢዩ።ነዚ ኣገልግሎት’ዚ  ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ትካላትን 
ንሓተቲ ዑቕባ ኣድራሻ ዝልግሱ ከምዘሎዉ ምፍላጥ የድሊ። 
መጀመርያ ዑቕባ ክትሓትት ምስ ቀረብካ፡ ፖሊስ ብናይ መለለይ 
መስርሕ ስሮሖም ይጅምሩ፡ ማለት ብመጀመርያ ሰዕሊ ይላዓለካ 
ከሙ’’ዉን ኣሰር ኣጻብዕትኻ ይውሰድ፡ እዚ ስሪሒት 
ብ(fotosegnalamento) ይፍለጥ።. 

በዚ ኣጋጣሚ፡ቅቢሊት ( cedolino) ይዋሃበካ፡ ማለት ሓንቲ ጭራም 
ወረቐት ቀጻሊ ቆጸራታትካ ኣብ ኩስቱራ(Questura)  ዝምልከተሉ 
ይዋሃበካ። ኣብ ቀጻሊ ቆጸራታት ሓደ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ይዋሃበካ።  

ግዜ ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮ፡ ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል ኢዩ ማለት 
ኣብ ገለ  ኩነታት ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ናይ መጀመርያ ቆጸራ’’ዉን 
ክዋሃብ ይኽኣል ኢዩ። 
ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብ’ዚ ቀጺልና እንገልጾ፡መስርሕ ገለ ዉሑድ 
ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል ኢዩ፡ኣብ ግብሪ ግን እቲ መስርሕ ኩሉ ግዜ ሓደ 
ኢዩ። 

  
ድሕሪ ሰእላዊ ምልክት ምውሳድ ሕቶኻ ዕላውነት ንምልባስ ብሕጊ 
ምምስራት (ወይ ምምዝጋብ ቃል) ናይ ጠለብ ይማላእ ። ኣብዚ ግዜ’ዚ  
ክምላእ ዘሎዎ ፎርም ማለት “ኣገባብ ንተፈላጥነት ፖለቲካዊ ዑቕባ 
ብመሰረት ወዕል ጂኔቭ” ብ( Modello C/3 ወይ ብሓጺሩ ቃለ-
መሕትት “verbale”) ተባሂሉ  ኣብ ዝፍለጥ ፎርም፡ ንዓኻን ንስድራ-
ቤትንካን፡ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ክትበጽሕ ዘካየድካዮ ጐእዞን ካብ 
ትውልዲ ሃገርካ ክትወጽእ ዘገደደካ ረቛሒታትን ዘጠቓልል 
ሓበረታታትን ምሉእ ብሙሉኡ ኣጠቓሊልካ ተመዝግበሉ ኢዩ።ኣብዚ 
መስርሕ እዚ ብሓደ ቛንቛኻ ብዝዛረብ ተርጓማይ ክትስነ መሰል 
ኣሎካ።ቅድሚ እዚ ፎርም ምምላእካ፡ ብምኽንያት ጠለብካ ግላዊ 
ታሪኽካ ብቋንቋኻ ጽሒፍካ ከተቕርብ ትሕተት ኢኻ። .  
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ኣሎካ እንተድኣ ኾይኑ፡ ንኩስቱራ ከተረክብ ኣሎካ 
ቀንዲ ኣትሪፎም ቅዳሓ ክመልሱልካ ኢዮም።ፖሊስ ነቲ ቀንዲ ክሳብ መስርሕ ጠለብካ 
ዝዉዳእ ይሕዝዎ ኢዮም።  
ምስ’ቲ ግላዊ ታሪኻ ዝተኣሳሰር ሰነዳት ኣሎካ እንተ ድኣ ኾይኑ፡ንኣብነት መንነት ወረቐት፡ ናይ 
ሰልፊ ኣባልነት፡ናይ ንዝወረደካ ጭንቂ ዝሕብሩሕክምና ወረቓቅቲ፡ ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ 
ካርድ) ዝኣመሰሉ ቅዳሓት ንፖሊስ ምርካብን ነቲ ቀንዲ ሰነዳት ግን ኣብ ግዜ ቃለ-መሕትት 
ምስ ቦታዊ ኮሚሸን ንተፈላጥነት ዓለምለኻዊ ምክልኻል ሒዝካዮ ክትቀርብ ኣሎካ። እዚ 
ሰነዳት’ዚ ነቲ ኣብ ትውልዲ ሃገርካ ዝወረደ ሽግራት ብብሩሁ ክሕብሩ ስለዝኽእሉ ኣድላይነት 
ኣሎዎም።  
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መስርሕ  ሕቶ ዑቕባ   ኣብ ሃገረ-ጣልያን 
ምቕራብ ጠለብ ዑቕባ    
 
ኣብ ሃገረ-ጣልያን ዑቕባ ክትሓትት እንተድኣ ደሊኻ ኣብ ግዜ 
ምብጻሕካ፡ ሕቶኻ ኣብ ናይ ዶብ ናይ ወተሃደራዊ ኑቕጣ፡ ድሮ ኣቲኻ 
ምስ ትህሉ ድማ ኣብ ዋና  ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት(Questura) 
ከተቕርብ ትኽእል። 
ጠለብ ዑቕባ ንከተቕርብ፡ ሓደ መወከሲ ኣድራሻ ክህልወካ ኣሎዎ፡ ማለት ኣብ መንበሪ 
ፍቓድካ ዝሰፍር ኣድራሻ ምዃኑ ኢዩ።ነዚ ኣገልግሎት’ዚ  ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ትካላትን 
ንሓተቲ ዑቕባ ኣድራሻ ዝልግሱ ከምዘሎዉ ምፍላጥ የድሊ። 
መጀመርያ ዑቕባ ክትሓትት ምስ ቀረብካ፡ ፖሊስ ብናይ መለለይ 
መስርሕ ስሮሖም ይጅምሩ፡ ማለት ብመጀመርያ ሰዕሊ ይላዓለካ 
ከሙ’’ዉን ኣሰር ኣጻብዕትኻ ይውሰድ፡ እዚ ስሪሒት 
ብ(fotosegnalamento) ይፍለጥ።. 

በዚ ኣጋጣሚ፡ቅቢሊት ( cedolino) ይዋሃበካ፡ ማለት ሓንቲ ጭራም 
ወረቐት ቀጻሊ ቆጸራታትካ ኣብ ኩስቱራ(Questura)  ዝምልከተሉ 
ይዋሃበካ። ኣብ ቀጻሊ ቆጸራታት ሓደ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ይዋሃበካ።  

ግዜ ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮ፡ ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል ኢዩ ማለት 
ኣብ ገለ  ኩነታት ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ናይ መጀመርያ ቆጸራ’’ዉን 
ክዋሃብ ይኽኣል ኢዩ። 
ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብ’ዚ ቀጺልና እንገልጾ፡መስርሕ ገለ ዉሑድ 
ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል ኢዩ፡ኣብ ግብሪ ግን እቲ መስርሕ ኩሉ ግዜ ሓደ 
ኢዩ። 

  
ድሕሪ ሰእላዊ ምልክት ምውሳድ ሕቶኻ ዕላውነት ንምልባስ ብሕጊ 
ምምስራት (ወይ ምምዝጋብ ቃል) ናይ ጠለብ ይማላእ ። ኣብዚ ግዜ’ዚ  
ክምላእ ዘሎዎ ፎርም ማለት “ኣገባብ ንተፈላጥነት ፖለቲካዊ ዑቕባ 
ብመሰረት ወዕል ጂኔቭ” ብ( Modello C/3 ወይ ብሓጺሩ ቃለ-
መሕትት “verbale”) ተባሂሉ  ኣብ ዝፍለጥ ፎርም፡ ንዓኻን ንስድራ-
ቤትንካን፡ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ክትበጽሕ ዘካየድካዮ ጐእዞን ካብ 
ትውልዲ ሃገርካ ክትወጽእ ዘገደደካ ረቛሒታትን ዘጠቓልል 
ሓበረታታትን ምሉእ ብሙሉኡ ኣጠቓሊልካ ተመዝግበሉ ኢዩ።ኣብዚ 
መስርሕ እዚ ብሓደ ቛንቛኻ ብዝዛረብ ተርጓማይ ክትስነ መሰል 
ኣሎካ።ቅድሚ እዚ ፎርም ምምላእካ፡ ብምኽንያት ጠለብካ ግላዊ 
ታሪኽካ ብቋንቋኻ ጽሒፍካ ከተቕርብ ትሕተት ኢኻ። .  
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ኣሎካ እንተድኣ ኾይኑ፡ ንኩስቱራ ከተረክብ ኣሎካ 
ቀንዲ ኣትሪፎም ቅዳሓ ክመልሱልካ ኢዮም።ፖሊስ ነቲ ቀንዲ ክሳብ መስርሕ ጠለብካ 
ዝዉዳእ ይሕዝዎ ኢዮም።  
ምስ’ቲ ግላዊ ታሪኻ ዝተኣሳሰር ሰነዳት ኣሎካ እንተ ድኣ ኾይኑ፡ንኣብነት መንነት ወረቐት፡ ናይ 
ሰልፊ ኣባልነት፡ናይ ንዝወረደካ ጭንቂ ዝሕብሩሕክምና ወረቓቅቲ፡ ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ 
ካርድ) ዝኣመሰሉ ቅዳሓት ንፖሊስ ምርካብን ነቲ ቀንዲ ሰነዳት ግን ኣብ ግዜ ቃለ-መሕትት 
ምስ ቦታዊ ኮሚሸን ንተፈላጥነት ዓለምለኻዊ ምክልኻል ሒዝካዮ ክትቀርብ ኣሎካ። እዚ 
ሰነዳት’ዚ ነቲ ኣብ ትውልዲ ሃገርካ ዝወረደ ሽግራት ብብሩሁ ክሕብሩ ስለዝኽእሉ ኣድላይነት 
ኣሎዎም።  
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ንናይ ዑቕባ ጠለብ ፎርም ብዝርዝር ኣብ ዝመላእኻሉ ( Modello 
C/3)ምድምዳም ሕቶኻ ኣብቂዑ ኢዩ።  

ኣብ ዓበይቲ ከተማታት፡ ቃል ምሃብ ኣብ ቀጻሊ መድረኽ ካብ ምውሳድ 
ኣሰራት ኣጻብዕትኻ ምሃብ ክግበር ይካኣል ኢዩ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ 
ኮስቱራ (Questura) ካልእ ቆጸራ ይዋሃበካ። 

 
ቀጺሎም  ጉዳዩ ዝምልከቶም ወተሃደራት፡ብመሰረት ዉዕል ዱብሊን  ጉዳይካ ከተጻሪ 
ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ጣልያን ምዃናን ዘይምዃናን  ንምጽራይ ንኣሃዱ ዱፕሊን ኣብ ዉሽጣዊ 
ጉዳይ ሚኒስትሪ ይዉከሱ። 
 

በዚ ምኽንያት ኣብ ግዜ ምምላእ ፎርም ንፖሊስ ኣብ ኩሉ ሕቶታቶም 
ክትምልሽ ኣሎካ፡ ብፍላይ ኣዝማድ ሓተትቲ ዑቕባ ወይ ዑቕበኛታት ኣብ 
ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ኣሎካ እንተኾይኑን ወይ ኽኣ  ፍሉይ ምትእሳር 
ምስ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ኣሎካ እንተኾይኑ ሓበረታታት ብዛዕባ 
ኩነታት ጥዕናኻን ብጠቕላሉ ክትሕብር ኣሎካ። ኣብ ኩሊ’’ዚ 
ሓበረታታት’ዚ ጉዳይካ ክከታተል ዘሎዎ ሃገር ንምንጻር ኣገዳስን ወሳንን 
ኢዩ። 

 
ብኣሃዱ ዱፕሊን ብዝተኻየደ መጽናዕትን ምጽራይን ጉዳይ ሕቶ ዑቕባኻ  ከተጻሪ ሓላፍነት 
ዘሎዋ ሃገር፡ ሃገረ-ጣልያን ምዃና እንተድኣ ተረጋጊጹ፡ ኣብ ኮስቱራ ተመሊስካ መንበሪ ፍቓድ 
ክትወስድን ቆጸራ ናይ ቃለ-ምልልስ ምስ ኮሚሸን ክትቅበልን ኣብ ኩስቱራ ትዕደም። 
ኣሃዱ ዱፕሊን ብዛዕባ ጉዳይካ ዉሳነ ክሳብ ዝወስድ ይኹን ዝያዳ መጽናዕትታት ክሳብ 
ዘካይድ፡ ኣብ ዘሎ መስርሓት ኣብ ኩስቱራ ብቆጸራ ክትመላለስ  ትኽ እል ኢኻ።  
 
መሰላት ሓተትቲ ዑቕባ 
 
■ መንበሪ ፍቓድ ብምኽንያት “ሕቶ ዑቕባ” ክተቕርብ ከሎኻ፡ፖሊስ 
ብ  “cedolino”ዝፍለጥ ጭራም ወረቐት ንምሉእ መስርሕ ጠለብ 
ዑቕባኻ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ብዕሊ ንምንባር ዘፍቅድ ፡ቀጻሊ ቆጸራታትካ 
ኣብ ኩስቱራ ዝሰፈረሉ ሰነድ ይዋሃበካ። ብድሕሪኡ፡ ሓደ መንበሪ 
ፍቓድ ብምኽንያት “ሓታቲ ዑቕባ” ይዋሃበካ።  

እንተድኣ ኣብ ሓደ  መጋየሺ ማእኸል ንሓተቲ ዑቕባ (CARA) ወይ 
ማእኸል መለለይን መስጎግን  ( CIE) ተላኢኽካ ኾይንካ፡ ግዜያዊ 
መንበሪ ፍቓድ ኣይዋሃበካን ኢዩ። ናብ መጋየሺ ማእኸል ( CARA) 
ዝሰዱኻ እንተኾይኖም ሓደ መፍለጢ ሰነድ ማለት(ሓደ ወረቐት ግላዊ 
ሓበረታታትካን ሕጋዊ ኩነታትካን ዝሰፈራ ወረቐት) ትዋሃበካ።  ናብ 
ማእኸል መለለይን መስጎግን(CIE) ዝሰዱኻ እንተኾይኖም ግን ንኩሉ 
ግዜ መስርሕ ካብ’ቲ ማእኸል ክትወጸ ስለዘይፍቀደልካ ዝኾነ ዓይነት 
መንበሪ ፍቓድ ኣይዋሃበካን ኢዩ፨  

■ሕክምናዊ ሓገዛት፡መንበሪ ፍቓድ ወይ ቸዶሊኖ ካብ ዝተዋሃብካሉ 
ሰዓት (ኣብ ሓደ ሓደ ኣውራጃታት) ኣብ ሕክምናዊ ሓገዛት መሰል 
ኣሎካ። ነዚ ሓገዛት ክትረክብ ብመጀመርያ ቁጠባዊ ምልክት ካብ ትካል 
ቤት ጽሕፈት ዉሽጣዊ እቶት ክትሓትት ኣሎካ። ቀጺልካ ኣብ ቦታዊ 
ሕክምናዊ ትካል ASL ከይድካ ኣብ ኣድላይ ግዜ ክትዉከሶ እትኽእል 
ሓኪም ብምምራጽ ናይ ሕክምና ታሰራ  ከተውጽ ይፍቀደልካ። 
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ዝኾነ ኾይኑ፡ቅድሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ቸዶሊኖ ምርካብካ’’ዉን ኩሉ ግዜ 
መሰል ኣብ ናይ ህጹጽ ሕክምናዊ ምፍዋስ ከም ዘሎካ ኣይትረስዕ። 

 
■ዕድላት ስራሕA: ኣብ መጀመርያ መስርሕ ዑቕባ ምስራሕ ኣይፍቀድን 
ኢዩ። ሕቶ ዑቕባ ካብ ዘቕረብካሉ ዕለት ሕቶኻ ዉሳነ ኣብ ዉሽጢ 
ሽዱሽተ ወርሒ እንተዘይረኺቡ፡ እቲ ምድንጓይ’ውን ምስ ባህርያትካ 
ዝተኣሳሰረ እንተኾይኑ፡ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ፡ ካልኣይ ግዜ ንሽዱሽተ 
ወርሒ ዝሕድሸልካ ኮይኑ ክሳብ መስርሕ ዑቕባኻ ዝዉዳእ ክትሰርሕ 
ይፍቀደካ።  

■ናይ ምምሃር መሰል፡ ትሕቲ ዕድመ ሓታቲ ዑቕባ ወይ ትሕተ ዕድመ 
ደቂ ሓተቲ ዑቕባ፡ኣብ መንግስታዊ ኣቢያተ ትምህርቲ ትምህርቶም 
ክከታተሉ መሰል ኣሎዎም። ልዕሊ ዕድመ ሓተቲ ዑቕባ፡ ኣብ ናይ ሞያ 
መመልመሊ ኮርሳት ክካፈሉ መሰል ኣሎዎም። 

■እንግዶት፡ ኣብ ኮየስቱራ ሕቶ ዑቕባ ከተቕርብ ከሎኻ ትነብረሉ ቦታ 
ዘይብልካ እንተኾይንካ፡ ንፖሊስ ክትሕብር ኣሎካ፡ ፕሊስ ብግዲኦም 
ንጠለብካ ናብ ምምሕዳር ወረዳ (ፕረፈቱራ) ከመሓላልፍዎ ኢዮም። 
ኣብ ዓንኬል ማእኸላት ሓተቲ ፖለቲካዊ ዑቕባ( SPRAR) ሰፈር 
እንተዘይሃሊዩ፡ ንጊዚኡ ኣብ ካራ ወይ ኣብ ሓደ ቸንትሮ ቀዳማይ 
መጋየሺ(ንሓደ ዉሱን ግዜ ክትጸንሓሉ እትኽእል ቸንትሮ) ይሰዱኻ።  
ግዜ እንግዶት ኣብ ካራ ይኹን ስፕራር  ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ኢዩ። ኣብ ግብሪ ግን ክሳብ 
መስርሕ ዑቕባ ዝውዳእ ክናዋሕ’ዉን ይኽእል ኢዩ።  
ሕጊ ሃገረ-ጣልያን መሰል እንግዶት ንኩሎም ሓተቲ ዑቕባ የረጋግጽ ኢዩ። ገለ ገለ ሓገዛት’ዉን 
ብሓደ ሓደ ግላዊ ማሕበራት  ከም ምልጋስ መንበሪ ገዛውቲ ወይ ቦታታት ዝልግሳ’’ዉን ኣሎዋ 
ኢየን። ብጀካዒዚ ዉን ብምኽንያት ዋሕዲ ህላወ መዕቀሊ ሰፈራት ኣብ መጋእሺ ማእኸላት 
ስለዘይርከብ መንጋድ’ዉን ቀጥታዊ ብዘይምዃኑ ንነዊሕ ግዜ ክትጽበ ወይ ኽኣ ወጻኢ ካብ’ቲ 
ዑቕባ ዝሓተትካሉ ቦታ ክትሰጋገር ትኽእል ኢኻ።   
ኣብ መኤንገዲ ማእኸል ሰፈር እንተድኣ ዘይሃሊዩ፡ ኤኮኖሚካዊ ትሕዝቶ ንዘይብሉ ሓታቲ 
ዑቕባ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክግበረሉ ሕጊ ጣልያን የፍቅድ ኢዩ። እዚ ጸገማት’ዚ ኣሎካ እንተድኣ 
ኮይንካ፡ነዚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ሕቶ ጠለብ ዑቕባ ኣብ እተቕርበሉ ኮስቱራ ክትሓትት ኣሎካ።  
 
ኣብ ገለ ኩነታት፡ ኣብ ግዜ መስርሕ ሕቶኻ፡ብሕጊ ዝተወሰኑ፡  ኣብ 
ቸንትሮ ናይ ሓተቲ ዑቕባ (CARA) ወይ ኣብ ናይ መለለይን መስጎግን 
መደበር (CIE)ምቅማጥ ግዴታ  ኣሎካ. 
 
?   ብመሰረት ሕጊ ኣብ ኣየናይ ኩነታት ኢኻ ናብ መቐበል ቸንትሮ ሓተቲ ዑቅባ 

(CARA) ክትስደድ እትኽእል? 
 እንተድኣ ጠለብ ዑቕባ ድሕሪ ምቕራብካ፡ኣብ ዶብ ይኹን ድሓር ካብ ቁጽጽር   

ክትሃድም ፈቲንካ እንተድኣ ኮይንካ። 
 ጠለብ ዑቕባ ድሕሪ ምእሳርካ ወይ ብዘይ ዕላዊ መንበሪ ፍቓድ ወይ ብዘይ ሕጋዊ 

መንቀሳቀሲ ሰነድ እንተተረከብካ፦   
 ዘይሕጋዊ ይኹን ወይ ዝተዘወረ ሰነድ ኣቕሪብካ እንተኾይንካ፦ 
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ኣብዚ ኩነታት፡ ኣብ መስርሕ ዑቕባ፡ብኩስቱራ ኣብ ዝዋሃበካ ቀትሪ 
ክትወጽእ’’ንበር ግዴታ ናይ ምሕዳር  ኣብ ዘሎዎ መኤንገዲ 
ማእከል(CARA)ክትነብር ኣሎካ። እንተዘየኽበርካዮ ትስጎግ ኢኻ።  
ኩሉ ቀጻሊ ንጉዳይካ ዝምልከት ሓበረታታት ኣብቲ ዘሎኻዮ ማእኸል 
ሓተትቲ ዑቕባ (CARA). ኢዩ ዝመጸካ።  

ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ኣብ ቸንትሮ ሓተትቲ ዑቕባ ክነብር   ክቕመጥ ዝግደደሉ  
ምኽንያታት፡ ምስ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ኩነታት ስለዝዛመድ ኢዩ።ማለት 
ካብቲ ሓደ ሓታቲ ኣብ ዓንኬል መኤንገዲ ማእኸላት ንሓተቲ ዑቕባን 
ዑቕበኛታትን ሰፈር ስለ ዝሰኣንን ኣብት ቀዳማይ ኩነታት እቲ መስርሕ ገለ 
ለውጥታት (ቀጺልና ከም ንገልጾ) ኣብ ካልኣይ ጉዳይ እቲ መስርሕ ደረጃዊ 
ኢዩ።  

 
?  ብመሰረት ሕጊ ኣብ ትሕቲ ኣየናይ ኩነታት ኢኻ ናብ ቺየ ክትላኣኽ እትኸእል?  

 ካብ ሃገር ልቕቅ ዝብል ዉሳነ ድሕሪ ምውሳድካ ሕቶ ዑቕባ ኣቕርብካ እንተኾይንካ፡ 
 ተፈሪድካ ዝጸናሕካ ወይ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ከቢድ ገበን ፈጺምካ እንተኾይንካ፡ 
 

ኣብዚ ኩነታት፡ ኣብ ግዜ ቀጻሊ መስርሕ ካብ ማእኸል መለለይን መስጎግን ክትወጽእ 
ኣይፍቀደካን ኢዩ።ብጀካ’’ዚ ዉጺኢት ሕቶ ዑቕባኻ ኣሉታዊ እንተኾይኑ፡ይግባይ ማለት ነቲ 
ዉሳነ ብቀጥታ ኣይዉንዝፎን ኢዩ ክትስጎግ’ዉን ትኽእል ኢኻ።  
 
ቓለ ምልልስ ምስ ቦታዊ ኮሚሸን  
 
ብኮስቱራ ኣቢሉ ዝዋሃበካ ዕለተ-ቆጸራ ናብ  ቦታዊ ኮሚዘን (ሽማግለ)ንተፈላጥነት ዓለም 
ለኻዊምክልኻል ክትከይድ ኣሎካ። እዚ ኮሚሸን’ዚ ብዛዕባ ሕቶ ዑቕባኻ ዉሳነ ክወስድ 
ስልጣን ዘሎዎ ኢዩ። ኣብ ሃገር-ጣልያን ዓሰርተ ሽማግለታት ኣሎዋ፡ ነፍስ ወከፈን ካብ 
ኣርባዕተ ኣባላት ዝቖመት ኢያ።.ክልተ ካብኦም ወከልቲ ዉሽጣዊ ጉዳይ ሚኒስትሪ ዝዉክሉ ፡ 
ሓደ ወካሊ ማዘጋጃ ቤት(ወይ ናይ ወረዳ ወይ ኽኣ ናይ ኣውራጃ) ሓደ ወኪል ላዕሎዋይ ቤት 
ጽሕፈት ስደተኛታት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኢዮም። 
ኣብ ግዜ ቃለ-ምልልስ ቋንቋኻ ዝዛረብ ተርጓማይ ክህሉ ኢዩ። 
ኣብ ግዜ ዝርርብ ምስ ኮሚሸን ንዓኻን ንስድራኻን ሃገረ-ጣልያን ክትበጽሕ ዝገበርካዮ 
ጐዕዞንዝሓዝካዮ ሰነዳትን ካብ ትውልዲ ሃገርካ ዘወጸኣካን ክትምለስ ዘይትኸእለሉ   
ምኽንያታትን ዝሓዘሉ ዝምልከቱኻ ሕቶታት ከቕርቡልካ ኢዮም።  
ሕጊ ዘነጽሮ፡ እቲ ዝርርብ ኣብ ዉሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ካብ ምቕራብ ሕቶ ዑቕባ ክግበርን 
ኮሚሸን ኽኣ ኣብ ቀጻሊ ሰለስተ መዓልታት ዉሳነ ክወስድን ኢዩ። እቲ ህልው ሓቂ ግን ናይ 
ምጽባይ ግዜ ብጣዕሚ ነዊሕ ኢዩ። 
 
? ኮሚሸን እንታይ ዓይነት ዉሳነ ኢዩ ክወስድ ዝኽእል?  

ኮሚሸን ታሪኽካ ሰሜዑ ሓደ ካብ’ዘን ዝስዕባ ዉሳነታት ክወስድ ይኽእል   
 ምሉእ ደረጃ ዑቕባ ምፍላጥ 
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 ምሉእ ዑቕባ ከይፈለጠልካ፡ ናይ ተጠቃሚ ምክልኻል ተፈላጥነት ምሃብ 
 ዝኾነ ዓይነት ምክልኻል ማለት (ምሉእ ዑቕባን ተጠቃሚ ምክልኻልን) ግን 

ከቢድን ሓደገኛን ኢሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው 
ንግዚኡ ምምላስ ኣሸጋሪ ኢዩ ብማለት (ሰብኣዊ  ምክልኻል) ይፈልጠልካ። 

 ዝኾነ ዓይነት ምክልኻል ብዘይምፍላጥ ክህሉ ዝኽእል ሓደገኛ ኢሰብኣዊ 
ምኽንያታትን ኣብ ግምት ከየእተወ ሃገር ጣልያን ክትለቅቕ ዉሳነ ይወስድ። ነዚ 
ብዝምልከት ምስቲ ዉሳነ ኮሚሸን ኣተሓሒዞም  ኣብ ዉሽጢ ዓሰርተ ሓሙሽተ 
መዓልቲ ሃገር ጣልያን ልቀቕ ዝብል ትእዛዝ ይዋሃበካ።  

 
? ብዛዕባኻ ዝተወስደ ዉሳነ ዘየዕገበካ እንተኾይኑ  ክትገብሮ እትኽእል እንታይ ኢዩ 
ኣብ ዉሽጢ ዓሰርተው ሓሙሽተ ወይ ሰላሳ መዓልቲ ( ኣብ ዉሽጠ 
ዓሰርተ ሓሙሽተ መዓልቲ እንተ ድኣ ኣብ ግዜ መስርሕ ሕቶኻ 
ብመሰረት ሕጊ ብምኽንያት መዕቀሊ  ኣብ መኤንገዲ ማእኸል 
መለለይን መጎግን ማእኸል ወይ ክኣ ኣብ ሓደ ቸንትሮ ንሓተትቲ ዑቕባ 
እንተድኣ ጸኒሕካ  ተ ኣንጊድካ ጸኒሕካ እንተኾይንካ)፤ ብኻልእ ኩነታት 
ግን ብናይ ምግያሽ ምኽንያት ኣብ  ሓደ ካራ ጸኒሕካ  እንተድኣ ኾይንካ 
ይግባይ ክትብል ዕድል ናይ 30 መዓልታት  ዉሳነ ካብ ትቕበለላ 
መዓልቲ ኣሎካ። ይግባይ ንማለት ጠበቃ የድሌካ ኢዩ። ናይ ጥብቅና 
ወጻኢታት ክትጸሮ እንተዘይኺኢልካ፡መንግስቲ ዝኸፍሎ ናይ ናጻ 
ኣገልግሎት ጥብቅና ክታሕትት ትኽ እል ኢኻ።  

ይግባይ ማለት ኣብ ዉሽጢ ዉሱን ግዜ ክማላእ ኣገዳስነት ኣሎዎ! ግዜ 
ምሕታት ይግባይ እንተ ድኣ ሓሊፉ፡ ኣብ ልዕልኻ ዝተወስደ ዉሳነ ጽዱቕ 
ኮይኑ እንደጌና ዳግመ ረይቶ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ። 
በዚ ምኽንያት ዉሳነ ኮሚሸን ኣብ ዝፈለጥካሉ ሰዓት ቀጥታ ናብ ጠበቓ 
ወይ ኣብ ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካላት ክትጓየ ኣሎካ። 

 
ይግባይ  ኣብ ግዜኡ ኣብ ዝቐርበሉ ሰዓት፡ ኣብ መብዛሕቲኡ ኩነታት ትእዛዝ ናይ ምልቃቕ 
ሃገረ-ጣልያን ይዉንዝፎ ኢዩ እዚ ማለት ኽኣ መስርሕ ናይ ይግባይ ክሳብ ዝዉዳእ ኣብ ሃገር 
ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት ኢዩ። 
ቀጥታዊ ምዉንዛፍ  ትእዛዝ ምልቃቕ ሃገር  ብፍሉይ ጠለብ ናብ ዳኛ በዞም ዝቕጽሉ ኩነታት 
እንበር ብኡ ንብኡ ክትግበር ዝካኣል ኣይኮነን፦  

 ኣብ ግዜ መስርሕ  ኣብ (CIE) ነይርካ እንተኾይንካ. 
 ኣብ ግዜ መስርሕ  ብምኽንያት ዘይሕጋዊ ህላወኻ ተኣሲርካ ነይርካ ወይ ካብ ናይ 

ፖሊስ ቁፅር ክትሃድም ፈቲንካ ግዴታ ናይ ኣብ (CARA)  ምንባር  ዉሳነ ኣብ ል 
ዕለኻ ነይሩ እንተድኣ ኾይኑ፡ 

 ሕቶኻ ብምኽንያት “ዘይቅኑዕ ትሕዝቶ” ኣሉታዊ መልሲ ረኺቡ እንተኾይኑ፡ 
 ብዘይ ብቘዕ ምኽንያት ካብ (CAR) ረሒቕካ እንተጸኒሕካ፡ 
 ሕቶ ዑቕባኻ ዘይቅቡል ኮይኑ እንተተረኺቡ፡ 

 
? ኣብ ግዜ መስርሕ ይግባይ መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም (ኣብ ሃገረ-ጣልያን  ክትተርፍ 

ትኽእል እንተኾይንካ)?  
መሰላትካ ማዕረ ከም’ቲ ሓታቲ ዑቕባ ኢዩ። እቲ እንኮ ፍልልይ ኣብ 
ምእንጋድ ጥራሕ ኢዩ ዘሎ። ኣብ ግዜ ይግባይ ኣብ መኤንገዲ ማእኸል 
ሓተቲ ፖለቲካዊ ዑቕባን ዑቕበኛታትን ወይ ኣብ ናይ ሓተቲ ዑቕባ 
ብምኽንያት ምግያሽ ጸኒሕካ እንተኾይንካ፡ ክሳብ መንበሪ ፍቓድ 
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ክትሰርሓሉ’ውን እትኽእል ፍቓድ ክሳብ  ዝዋሃበካ ክትጸንሕ ትኽእል 
ኢኻ። ኣብ መጋየሺ ሓተትቲ ዑቕባ ( CARA) ትርከብ እንተኾይንካ 
ግን ብሓደ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኩነታት ይግባይ ድሕሪ 
ምቕራብካ ነቲ ቸንትሮ ክትገድፎ ኣሎካ።  
መሰላትካ  
 
? ምሉእ ዑቕባ ተፈሊጡላካ’’ዶ 
 
ዑቕበኛ መን ኢዩ? ዑቕበኛ እቲ ብወገናዉን፡ ሃይማኖታዉን፡ዓሌታ ኤትኒካዉን ወይ ኽኣ 
ብናይ ፖለቲካዊ ርኢይቶ፡ ወጊድ ወጊድነት ምኽንያት  ወጻኢ ካብ ሃገሩ ዝርከብ  ብስግኣት 
ንሃገሩ ክምለስ ዘይደሊ ወይ ዘይኽእል ናይ’ዚ ሃገር ምኽልኻል ብመሰረት (ብመሰረት ዉዕል 
ጂኔቭ ናይ1951, ሕጋዊ ድንጋጌ  19 ሕዳር 2007 ምሉእ ምክልኻል ናይ ዑቕባ ዝተፈልጠሉ 
ማለት  ኢዩ።  
 
■ መንበሪ ፍቓድ: ኣብ ምውዳቑ ዝሕደሽ ናይ ሓሙሽተ ዓመት መንበሪ 
ፍቓድ ይዋሃበካ። 
ብምኽንያት ፖለቲካዊ ዑቕባ ቀዳማይ መንበሪ ፍቓድ ንምዉሳድ፡ኣብ 
ቀንዲ መደበር ፖሊስ ኮእስቱራQuestura) ክትከይድ ኣሎካ። 
ንምሕዳሽ መንበሪ ፍቓድካ፡ ናብ ቡስጣ ቤት ከይድካ ብሰታሪት ቡስጣ 
ቤት  (“kit postale”) ዝፍለጥ ፎርም ክትመልእ ኣሎካ። እንተዘይኮነ 
ናብ ነቓባ (patronato)ፓትሮናቶ ከይድካ ናይ ምምሉኡ ሓገዝ 
ክትሓትት ትኽእል። ብኸምዚ ናብ ቡስጣ ቤት ከይድካ ጠለብ ምሕዳሽ 
ናብ ኮእስቱራ ክትልእኽ ኣሎካ። ናይ ምስሓብ ወይ ንያ ምውዳእ ዑቕባ 
ዉሳነ እንተዘየሊዩ   ኮእስቱራ ኣሓዲሻ ትህበካ።  

“kit postale” ንምድላው ምስዳዱን (ዳርጋ 70 euro) ክትከፊል 
ኣሎካ።ምሕዳሽ መንበሪ ፍቓድ ሓደ ወርሒ ክተርፎ ኸሎ ኣትሒዝካ 
ክሳብ እንተበዝሀ ክልተ ወርሒ ድሕሪ ምውዳቑ ክሕተት ይካኣል።ኣብ 
ግዜ ምጽባይ ምሕዳሽ ኩሉ ብግዚኡ እንተድኣ ኣቕሪብካ እንተኾንካ 
ኩሉ መሰላትካ ሕልው ኢዩ።  

■ ምዝገባ ኣብ ማሕደር ነባሮ ከተማ: ኣብ መዝገብ ነባሮ ከተማ 
እንተተመዝጊብካ ገለ መባእታዊ መሰላት ክትረክብ ትኽእል 
ኢኻ።(ንኣብነት ጥዕናውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ምርካብ) ። 

■ዕድል ምውፋር ስራሕ: ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ብማዕረ መሰል ምስ 
ናይ ጣልያን ዘጋታት ክትዋፈር ትኽእል ኢኻ። እንተድኣ ብቓዓታት 
ኣሊዩካ ኾይኑ እንኮላይ  ኣብ ናይ ህዝባዊ ወይ መንግስታዊ ናይ ስራሕ 
ዉድድራት ናይ ምስታፍ መሰል ኣሎካ። 

■ መሰል ምጥርናፍ ስድራ: ዕድል ናይ ዝተወሰኑ ኣባላት ስድራ 
ከም(በዓል ቤትካ ወይ በዓልቲ ቤትካ ትሕቲ ዕድመ ወይ ኣካለ ስንኩላን 
ልዕሊ ዕድመ ደቅኻ፡ ወይ ኽኣ ትሕቲ ሓላፍነትካ ዘሎውወለዲ)ትሕዝቶ 
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እቶት ይኹን መንበሪ ገዛ ከይተሓተትካ  ኣብ ሃገር-ጣልያን ናይ 
ምጥርናፎም መሰል ኣሎካ።  

■ መርዓ:ንናይ ናጻ ምስክር ወረቐት ካብ ናይ ሃገርካ ኤምባሲ ከተምጽእ 
ከይተሓተትካ፡ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ክትምርዖ ትኽእል ኢኻ። በዚ ጉዳይ 
ዋና ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሃገረ-ጣልያን 
ናይ ከም ዘይተመርዖኻን ናይ ልደትን ምስክር፡ (ካብ ሲቪላዊ ቤት 
ፍርዲ ናይ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ብክልተ መሰኻኽር ኣፈሪምካ ምስ 
እተቕርብ) ናይ ፍቓድ መግለጺ ይህበካ ኢዩ። 

■ መሰል ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት:መሰል ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 
(ከም ኣብነት ማሕበራዊ  ናይ  ገንዘብ ሓገዝ ዕድሚኦም ካብ ሱሳን 
ሓሙሽተን ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ሰባት፡ጡሮታ ኣካሎም 
ንዝጎደሉ፡ተቆራጺ ንሓራስን ሰለስተ ትሕተ ዕድመ ንዘሎዎም ስድራ-
ቤትን ብማዕረ ኩነት ምስ ዜጋታት ጣልያን ሓገዛት ክረኽቡ ይኽእሉ። 

■ መሰል ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት: ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብማዕረ 
ኩነት ምስ ናይ ጣልያን ዜጋታት ክትረክብ መሰል ኣሎካ። 

■ መሰል ኣብ ህዝባዊ ወይ መንግስታዊ ትምህርቲ: ኣብ ናይ 
መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ብማዕረ ኩነት ምስ ናይ ጣልያን ዜጋታት 
ትምህርቲ ክትከታተል መሰል ኣሎካ። ዕድሜኽ ልዕሊ  18 ዓመት 
እንተድኣ ኾይኑ፡ ብመሰረት ኩነት ናይ’ቲ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ሃገረ-
ጣልያን ናይ ዝነብሩ ወጻእተኛታት ኣብ ህዝባዊ ወይ መንግስታዊ 
ኣብያተ ትምህርቲ ክትከታተል  መሰል ኣሎካ። 

■ መንቀሳቀሲ ሰነድ: ናይ ሓሙሽተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ናይ ምርካብ 
መሰል ኣሎካ። ኣብ ኮእስቱራ ኢዩ ኽኣ ዝሕተት። ብጀካ’ቲ 3,65 euro 
ዋጋ ደብተር ዋግኡ 40,29 ኤውሮ ኢዩ። ንወጻኢ ክትገይሽ እንተደሊኻ 
40 ኤውሮ ከም ቀረጽ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ትገሸሉ ዓመት ክትከፍል 
ኣሎካ። ኣድላይነት ምጋሽ ንወጻኢ ዘይብልካ እንተኾይኑ ናይ 40 ኤውሮ 
ዓመታዊ ቀረጽ ኣይትኸፊልን ኢኻ።   
እዚ ሰነድ’ዚ ንናይ ሃገራዊ ፓስፖርትኻ ዝትክእን ንወጻኢ ሃገር ብመሰረት ኩነት ናይ’ት ኣብ 
ቀጻሊ ነጥቢ ማለት ኣብ (“ብናጻ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ”) ተዘርዚሮም.ብዘለው መሰረት ይስ 
ራዕ 

■ ብናጻ ንናይ ምንቅስቃስ መሰል: መሰል ምንቅስቃስ ኣብ ክሊ ከባቢ 
ሸንገን  (ኩለን ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ብጀካ ዳኒማርካ፡ዓባይ 
ብሪጣንያ፡ ኢርላንዳ፡ቡልጋሪያ፡ሮማንያን ቺፕሮን)ብዘይ ምንም ቪዛ 
መንቀሳቀሲ ሰነድ ጥራሕ ሒዝካ ካብ 3 ወርሒ ንዘይበዝሕ ግዜን ፍቓድ 
ስራሕ ዘይብሉን ክትገይሽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓደ ናይ ኤውሮፓዊት 
ሃገር ንትምህርቲ ይኹን ወይ ንስራሕ ክትሰጋገር  እንተድኣ ደሊኻ 
ቅድሚ ካብ ሃገር-ጣልያን ምንቃልካ ከም ኩሎም ናይ ወጻኢ 
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ዜጋታትመእተዊ ፍቓድ ወይ ቪዛ ክትሓትት ኣሎካ። ወጻኢ ካብ ሃገራት 
ሕብረት ኤውሮፓ ንዝኾና ሃገራት ንክትንቀሳቀስ ግን ቪዛ ንክዋሃበካ ነቲ 
ናይ ትውልዲ ደቂ ሃገርካ ዝሰርዕ ሕግታት ከተኽብር ኣሎካ። 

ብወርሒ ግንቦት 2011 ኤውሮፓዊ መምረሒ ትእዛዝ ብ(ትእዛዝ  
2011/51/UE) ዝፍለጥ ጸዲቑ ዑቕበኛታትን ተጠቀምቲ ምክልኻል 
ንዝሓዙን እንተዋሓደ ን 5 ዓመት ኣብ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ብሕጋዊ 
ኣገባብ ዝጸነሑ መንበሪ ካርታ ብምኽንያት  “ንነዊሕ ዝተቐመጡ” ኣብ 
ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ክማሃሩን ክሰርሑን ዘፍቅደሎም ዘፍቅድ ሕጊ 
ኢዩ።   
ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ እንኮላይ ሃገረ-ጣልያን ነዚ ኤውሮፓዊ ሕጊ ኣብ 
ኣብ ዉሽጢ ክልተ ዓመት ናይ ሃገሮም ሕጊ ክⷅይሮኦ ኣሎወን። እዚ ማለት 
ኽኣ ክሳብ መወዳእታ 2013 ምዃኑ ኢዩ። ዑቕበኛታትን ካልኦት ሰባት ናይ 
ምጥቃም ምክልኻል ዝሓዙን ኣብ ሃገረ-ጣልያን ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ 
ዝተቐመጡን ነዚ ፍሉይ መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ መሰል ክህልዎምን 
ክነብሩሉ ዝደልዩ  ኤውሮፓዊት ሃገር ክመርጹ ይኽእሉ ኢዮም።   

 
■ መሰል ምሕታት ዜግነት ጣልያን: ዜግነት ጣልያን ድሕሪ ናይ 5 
ዓመት ቀጻሊ ሕጋዊ ናይ ምንባር ፍቓድ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ብኩነት 
ናይቲ ዳሕረዋይ 3 ዓመት ናይ እቶት መግለጺ ኣቕሪብካ እንተኾይንካን 
(ኣድላይነት ናይ’ቲ ብቁጠባዊ ሸነኽ ብነብስኻ ዝሓደርካ ምዃንካ 
ዘረጋግጽ) ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 

■ መሰል ምስታፍ ኣብ ምዕዳል መንግስታዊ ገዛውቲ: እዚ መሰል ልክዕ 
ከምቲ ንዜጋታት ጣልያን ብማዕረ ዝተሓለወ  ኢዩ።  
? ናይ ተጠቃሚ ምክልኻል ተፈሊጡልካ ዲዩ 
 
ተጠቃሚ ምክልኻል ዝተፈልጠሉ መን ኢዩ? ንሓደ ዘይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ዜጋ፡ወይ ንሃገረ-
ኣልቦ ከም ዑቕበኛ ክፍልጦ ዝኽእል ረቛሒታት ዘይብሉ እንተኾነ ብዛዕብኡ ሓቀኛ 
ምኽንያታት ከም ንኣብነት ናብ ትውልዲ ሃገሩ ወይ ዝነብረላ ዝነበረ ሃገር እንተተመሊሱ፡ሓደ 
ዓቢ ጉድኣት ክወርዶ ስልዝኽእልን በዚ ምኽንያት ክምለስ ዘይደልን ዘይኽልን  በቲ ኣብ ሃገሩ 
ሓደገኛ ኩነታት ምኽንያት ምክልኻል  ይግቦኦ ኢዩ ብማለት ብመሰረት  (መንግስታዊ ሕጊ ናይ  
19 ሕዳር  2007, ቁጽሪ 251) ናይ ተጠቃሚ ምክልኻል ይፍለጠላካ። 
ከቢድ ወጽዓ እንታይ ማለት ኢዩ? እቲ ሓደጋ ኣብ ትውልዲ ሃገርካ ብሞት ክትኩነን ከም 
ትኸእል ወይ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ልዕልኻ ክወርድ ወይ ክፍጸም ከም ዝኽእል ወይ ኽኣ ዐብ 
ከቢድ ናይ ስቓይ መርመራ ወይ ኢሰብኣዊን ኣሰቃቅን መርመራ ክትወድቕ ከም እትኽእልን 
ስግኣት ንህይወትካ ብምኽንያት ናይ ቦታዊ ወይ ዓለለኻዊ ብረታዊ ግጭት  
 
■ መንበሪ ፍቓድ:ናይ 3 ዓመት መንበሪ ፍቓድ ይዋሃበካ። እዚ ፍቓድ 
ኽኣ ድሕሪ ምውካስ ርእይቶ ናይ’ቲ ምክልኻል ዝፈለጠልካ ኮሚሸን 
ዝሕደሽ ኢዩ።  

መበሪ ፍቓድ ንምውሳድ ናብ Questura ክትከይድ ኣሎካ። 
ንምሕዳሹ’’ዉን ከምኡ። ነዚ ጉዳይ Questura ጠለብ ምሕዳሽ ነቲ 
ደረጃ ተፈላጥነት ንምርግጋጽ ናብ ኮሚሸን ተመሓላልፎ። 
ናይ ምሕዳሽ ጠለብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ካብ ምውዳቑ መንበሪ ፍቓድ፡ እንተበዝሐ ክሳብ 
ክልተ ወርሒ ካብ ዝወድቀሉ ዕለት ክሕተት ይካኣል። ምሕዳሽ፡ ኣብ ግዜኡ እንተተሓቲቱ ኣብ 
እዋን ምጽባይ ፡ኩሉ መሰላትካ ሕልው ኢዩ።  
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ነዚ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኣብ ናይ ስራሕ ምኽንያት ክትቁሮ’’ኡን ይከኣል ኢዩ።ክትⷅሮ 
እትኸእል ኽኣ ናይ ስርሕ ውዕልን/ኩንትራትን ዕድል ናይ ገዛ ነብስኻ ሃገራዊ ፓስፖርት 
ንምሕዳሹ ዝጠቕመካ  እንተሊዩካ ጥራሕ ኢዩ።  
ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ ዉሳነ ብምዃኑ፡ ቅድሚ ነዚ ምርጫ ምውሳድ ንሓደ ዘይመንግስታዊ 
ትካል  ክትውከስ ነዘኻኺረካ። 
■ ምዝገባ ኣብ መዝገብ ነባሮ ከተማ: ገለ መሰረታዊ መሰላት (ንኣብነት 
ሕክምናውን ማሕበራውን ኣገልግሎት) ንምርካብ ኣብ ናይ ምምሕዳር 
ከተማ መዝገብ ነባሮ ክትምዝገብ መሰልካ ኢዩ። 

■ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ምውፋር: ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም፡ ብማዕረ 
ኩነት ዜጋታት ጣልያን ክትዋፈር ትኸእል ኢኻ። (ብጀካ ኣብ ናይ 
መንግስታዊ ስራሕ)።  

■ መሰል ኣብ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት: ማዕረ መሰል ናይ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎት ብኩነት ዜጋታት ጣልያን ኣሎካ። 

■ መሰል ኣብ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት:  ዕድል ናይ ገለ ኣካላት ቤት-ሰብካ 
ንኣብነት(በዓል-ቤት ወይ በዓልቲ ቤት፡ትሕተ ዕድመ ወይ ልዕሊ ዕድመ 
ኣካለ ስንኩላን ደቅኻ ወይ ኽኣ ሓላፍነቶም ናይትስከም ወለዲ) ኣብ 
ሃገረ-ጣልያን ብኩነት ናይ’ቲ እቶትካን ህላዊ መበሪ ገዛን ናይ ምምጻእ 
ወይ ናይ ምጥርናፎም መሰል ኣሎካ።  

■ መሰል ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት: መሰል ኣብ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ንኣብነት (ማሕበራዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዕድሚኦም ለዕሊ 
65 ዓመት ንዝኾኑ ፡ ጡሮታ ንሲቪላዊ ኣካለ-ስንክልና፡ ተቆራጺ 
ንሓራስ፡ ተቆራጺ 3 ትሕተ ዕድመ ህጻናት ንዘሎዎም ስድራ)ብማዕረ 
ኩነት ምስ ዜጋታት ጣልያን ክትረክብ መሰል ኣሎካ።  

■ መንቀሳቀሲ ሰነድ ንናይ ወጻኢ ዜጋታት: መንቀሳቀሲ ሰነድ 
ንወጻእተኛታት ዝዋሃብ ኢዩ። ፓስፖርት ዘይብልካን  ካብ ኤምባሲኻ 
ክትሓትት ይኹን ክትረክብ ዘይትኽእል እንተኾይንካ፡ኣብ  Questura 
ክትሓትት ትኽእል።ዋግኡኽኣ ልዕሊ እቲ  3,65 ናይ ደብተር ዋጋ 
40,29  ኢዩ። ዓመት ዓመት  ንወ‹ሳኢ ሃገር ናይ ምጋሽ ድልየት 
እንተሊዩካ፡ ቀረጽ ናይ 40 ኤውሮ ክትከፍል ኣሎካ።ዘይትገይሽ 
እንተደኣ ኮይንካ ነዚ ቀረጽ ኣይትኸፍሎን ኢኻ። እዚ ሰነድ’ዚ ንሃገራዊ 
ፓስፖርትኻ ዝትክእ ኮይኑ፡ በዞም ኣብ ቀጻሊ ነጥቢ (“ብናጻ ናይ 
ምንቅስቃስ መሰል”) ተዘርዚሮም ዘሎው ኩነታት ንወጻኢ ክትገይሽ 
ትኽእል። 

■ ብናጻ ናይ ምንቅስቃስ መሰል: መሰል ናይ ምንቅስቃስ ኣብ ክለ 
ሃገራት ሸንገን ማለት(ኩለን ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ፡ብጀካ 
ዳኒማርካን ዓባይ ብሪጣንያን፡ኢርላንዳ፡ቡልጋሪያ፡ሮማንያን ችፕሮን 
ቪዛ ስለ ዝሓታ) መንቀሳቀሲ ሰነድ ጥራሕ ሒዝካ ካብ ሰለስተ ወርሒ 
ንዘይበዝሕ ግዜ ን  ብዘይ ፍቓድ ስራሕ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ። ኣብ 
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ካልእ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት  ሃገር ንትምህርቲ ይኹን ንስራሕ 
ክትከይድ እንተድኣ ደሊኻ ኣቕዲምካ ከም ኩሎም ናይ ወጻኢ ዜጋታት 
ቪዛ ክትሓትት ኣሎካ። ንወጻኢ ካብ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት 
ክትንቀሳቀስ፡ቪዛ ንምርካብ ነቲ መምረሒታት ንደቂ ትውልዲ ሃገርካ 
ዝምልከት ክትክተል ኣሎካ። . 

■ መሰል ኣብ መንግስታዊ ኣቢያተ-ትምህርቲ: ብማዕረ ኩነት ናይ 
ዜጋታት ጣልያን ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ክትማሃር መሰል 
ኣሎካ ኢዩ። ዕድመኻ ለዕሊ  18 ዓመት እንተ ድኣ ኾይኑ፡ኣብ 
መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ብማዕረ ኩነት ናይ’ቶ ወጻእተኛታት ብሕጊ 
ኣብ ሃገረ-ጣልያን ዝነብሩ ክትማሃር ትኽእል ኢኻ።.  

■ መሰል ኣብ ምዕዳል ኣባይቲ መንግስቲ ምስታፍ: ብማዕረ ኩነት 
ዜጋታት ጣልያን ዝተፈልጠ መሰል ኢዩ።  

■ መሰል ምሕታት ዜግነት ጣልያን:ኣብ ሃገረ-ጣልያን ናይ 10 ቀሳሊ 
ነባሪ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተቐመትካን ኣብ ዳሕረዋይ 3 ዓመት ናይ 
እቶትካ መግለጺ ዝገበርካን  (ኣድላይነት ምቕራብ መረጋገጺ ብምጣነ-
ሃብታዊ መዳይ ነብስኻ ዝኻኣልካ ምዃንካ ምርግጋጽ). 
? ሰብኣዊ ምክልኻል  ተፈሊጡልካ ድዩ 
 
ሰብኣዊ ምክልኻል ንመን ኢዩ ዝዋሃብ?  questure ብሰብኣዊ ምኽንያት ዝህባ፡ ኩሉ ግዜ 
ቦታዊ ሽማግለታት ዋላ’ዉን ዝኾነ ዓይነት ዓለም ለኻዊ ምክልኻል፡ ማለት (ምሉእ ዑቕባን ናይ 
ተጠቃሚ ምክልኻልን) እንተዘይፈለጣልካ፡ሰብኣዊ ምክልኻል ንምሃብ ብቑዕ ምኽንያታት 
ኣሎዎ ኢዩ ብማለት  ዝዋሃብ ኢዩ። (መንግስታዊ ሕጊ ናይ ዕለት 28 ጥሪ 2008, ቁጽሪ 25፡ 
ዓንቀጽ. 5.6  መንግስታዊ ሕጊ ናይ  25 ሓምለ 1998, ቁጽሪ 286 ) 
 
■መንበሪ ፍቓድ: ኣብ ምውዳቑ ድሕሪ ጉዳካ ዘጻረየ ሽማግለ ምሕታት 
ክሕደሽ ዝኽእል መንበሪ ፍቓድ ንሓደ ዓመት ዝዋሃበካ ኾይኑ፡ 

መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ናብ  Questura ክትከይድ ኣሎካ። 
ንምሕዳሹ’ዉን ከምኡ ኾይኒ (Questura ጠለብ ምሕዳሽ መንበሪ 
ፍቓድካ ናይ ምሕዳሹ ዉሳነ ክወስድ ናብ ኮሚሸን ተመሓላልፎ) 
ምሕታት ምሕዳሽ ሓደ ወርሒ ቅድሚ ምውዳቑን እንተበዝሐ ኣብ 
ዉሽጢ ክልተ ወርሒ ድሕሪ ምውዱቑ ክሕተት ኣሎዎ። ምሕዳሽ 
ብግዜኡ ተሓቲቱ እንተኾይኑ፡ ኩሉ መሰላትካ ሕልው ይኸውን። 

እቲ ዉሱን ግዜ ናይዚ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ተራኢዩ፡ ኣብ  መንበሪ 
ፍቓድ ንስራሕ ቅድሚ ምውዳቑ ክትⷅይሮ ንመኽረካ። ሕጋዊ ናይ ስራሕ 
ኩንትራት ምስረኸብካ! ኣብ ናይ ስራሕ ኩንትራት ፍቓድ ክትⷅሮ 
እንከሎኻ፡ናይ ሃገርካ ሃገራዊ ፓስፖርት ከም ዘድሊየካ ኣይትረስዕ። ኣብዚ 
ኩነታት ሓንሳብ ናብ ናይ ስራሕ ምኽንያት ምስ ቀየርካዮ እንደገና ናብ 
ሰባኣዊ ምኽንያት ምቅያሩ ከቢድ ኢዩ! 
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■ ምዝገባ ኣብ መዝገብ ነባርነት  
■ ናይ ስራሕ  ምኽፋት ዕድል  
■ መሰል ኣብ ጥዕናዊ ሓገዝ 
■ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ማሕበራዊ ሓገዛት(ንኣብነት መእጋድ ካብ 

ናይ ገለ ክንክናዊ ሓገዛት) 
■ መንቀሳቀሲ ሰነድ: ፓስፖርት ምስ ዘይህልወካ ወይ ካብ ቤት 
ጽሕፈት ኤምባሲ ሃገርካ ክትሓትት ምስ ዘይትኽእል፡ ኣብ Questura 
ከይድካ፡ መንቀሳቀሲ ሰነድ ንወጻእተኛታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ 
ዋግኡ ኽኣ ዳርጋ 40 ኤውሮ ኢዩ።  

■ መሰል ምዝገባ ኣብ መንግስታዊ ወይ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ፡  

■ መሰል ምሕታት ዜግነት ጣልያ፡ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ንተኸታታሊ 10 
ዓመታት ብሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝተቐመጥካን እተን ናይ ዳሕረዎት 3 
ዓመታት ድማ ዘድሊ ናይ እቶትካ መግለጺ እቶትካ ማለት   (ብቑጠባዊ 
መዳይ ነብስኻ ከም እትኽእል ከተረጋግጽ ትኽእል እንተኾይንካ) 
ዜግነት ጣልያን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
በዚ መንበሪ ፍቓድ እዚ ናይ ስድራ ምጥርናፍ ሕቶ ከተቕርብ ኣይከኣልን ኢዩ። 
 
? ድሕሪ መንበሪ ፍቓድ ብምኽንያት ዑቕበኛ ወይ ተጠቃሚ ወይ ሰብ ኣዊ ምክልኻል 

ምርካብካ ፡ ናይ ኣብ ቸንትሮ ወይ መዕቆቢ ቦታታት ም እታው ዕድላት ኣየኖት 
ኢዮም? 

መስርሕ ምሕታት ዑቕባ ምስ ወዳእካ ኣብ ሓደ ቸንትሮ ሓተቲ 
ፖለቲካዊ ዑቕባን ዑቕበኛታትን (SPRAR) ተዓቚብካ ምስ 
እትህሉ፡ኩነታት ናይቲ ቸንትሮን ኣብኡ ዝጸናሕካሉ ግዜን ኣብ ግምት 
ኣቲዩ ክትጸንሕ ቀጻሊ ንቀጻሊ 6 ወርሒ  ክናዋሕ ይኽእል  ኢዩ። 

ቸንትሮ  SPRAR ጨርሽካ ተጠቒምካ ምስ ዘይትፈልጥ፡ ዕድል ናይ 
ምውሃብካ  ተኽእሎታት ኣሎ ኢዩ። 
ዋሕዲ መዕቆቢ ቦታታት ኣብ ግምት የእቲኻ፡ ቡሓት ሰባት ድሕሪ መስርሕ ዑቕባ 
ምድምዳሙ፡ረሶም ኪኢሎም ብዉልቆም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ቦታ ክደልዩ ኣሎዎም። 
ምናልባት ክትቅመጠሉ ትኽእል ቦታ ክትረክብ ምስ ዘይትኽእል ናብ ዘይመንግስታዊ 
ማሕበራት ብዛዕባ ስደተኛታት ዝግደሲ ይኹን ናብ ኣቢያተ ጽሕፈታት ምምሕዳር ከተማ ወይ 
ናብ ሰብኣዊ ማሕበራት ክትውከስ ነማሕጽን። እዚ ማለት ግን ዋላ’ኳ ክትቅመጠሉ እትኽእል 
ቦታ ከረጋግጹላክ ዝኽእሉ እንተዘይከኣሉ ድማ ብከመይ ክትረክብ ትኽእል ክሕግዙኻ 
ኢዮም። 
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ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣብ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ምቕራብ 

 

መምረሒ ሕጊ ዱፕሊን 
ኣብ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ምስ ትርከብ ዑቕባ ክትሓትትውን ምስ ትደሊ፡ ክትፈልጦ 
ዘሎካ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ኽኣ ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ 
ሃገር ዘነጽሩ ቀይድታት ኣሎው። ኣየነይቲ ሃገር ምዃና ግን ክትመርጽ ኣይከኣልን ኢዩ። 
ኣብ ኤውሮፓ ብሕጊ ዱፕሊን II (“Regolamento Dublino II”) 
ዝፍለጥ ሕጊ ኣሎ።ትሕዝቶ ናይቲ ሕግታት ብንጹር ንናይ ዑቕባኻ 
ሕቶኻ ኣየነይቲ ሃገር ከተጻርዮ ሓላፍነት ከም ዘሎዋ ዘነጽር ኢዩ።   
እዞም ሕግታት ብንጹር ኣገባብ ኣብ ግብሪ ይዉዕሉ። 
በዚ ምኽንያት፡ ኣየነይቲ ብቕዕቲ ሃገር ሕቶኻ ከተጻሪ ከም ትኽእልን መሰረታዊ መሰላትካ 
ብመነጽር እዚ ሕጊ ኣየኖት ምዃኖምን ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ። 
ነዚ ዕላማ’ዚ፡ ብጀካ ኣብዚ መሐበሪ ጥራዝ ሰፊሮም ዘሎው ሓበረታታት ምንባብ ብዛዕባ 
ዑቕባ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ዝግደስ  ዘይመንግስታኢ ማሕበር ብምኻድ ክጠቕሙኻ ዝኽእሉ 
ሓበረታታት ክትሓትት ንመኽረካ።  
 
? ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ኣየነይቲ   
               ኢያ?  
ሕጊ ዱፕሊን ትሕዝቶኡ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ተጻሪ ሃገር ኣየነይቲ ምዃና የነጽር፡ 

 ቀዳማይ ረቛሒ: ዘይተሰነየ ትሕተ-ዕድመ እንተድኣ ኾይንካ፡ እሞ ኽኣ ኣብ 
ሓንቲ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ሃገር ሕጋዊ ነባሪ ዝኾነ ቤተ-ሰብ ምስ 
ዝህልወካ እታ ሃገር ኢያ  ሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ። 
ኣብ ኤውሮፓ ኣዝማድ እንተዘይብልካ፡ ትርከበላ ሃገር ሕቶ ዑቕባኻ ከተጻሪ 
ሓላፍነት ኣሎዋ። 

ዘይተሰነየ ትሕተ ዕድመ መን ኢዩ? ዕድሚኡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾነን ዘይተመርዓወን 
ብዕሊ ሓላፍነቱ ብዝስከም ልዕሊ ዕድመ ዘይተሰነየ ኣብ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ዝርከብ 
ማለት ኢዩ።   

ዘይተሰነየ ትሕተ-ዕድመ ብሕጊ ፍሉይ ምክልኻል ናይ ምርካብ መሰል ኣሎዎ።  
ዘይተሰነየ ትሕተ-ዕድመ ብዝምልከት ሕቶ ዑቕባ ዘቕረበላ ሃገርን ኢያ ጠለቡ 
ተጻሪ’ንበር  ንመጀመርያ ዝወረደላ ሃገር ወይ ኣሰራት ኣጻብዕቲ ዝተላዕለላ 
ሃገር ኣይኮነትን ጉዳይ ተጻሪ። 

ዘይተሰነየ ትሕተ-ዐድመ ኣብ ርእሲ መሰል ምሕታት ዑቕባ ካልእ 
ፍሉይ ዓይነት መሰላት ኣሎዎ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ግዜ ሓቀኛ ዕድመ 
ምንጋር ኣገዳሲ ኢዩ። ከም ሓቂ ስጋብ 18 ዓመት ዝመልኡ ሕጋዊ 
መንበሪ ፍቓድ ክሳብ  

 

 

 

 

 

ዕድሚኡ 18 ዓመት ዝመልእ  መንበሪ ፍቓድ ብምኽንያት “ትሕተ-
ዕድመ” ክረኽቡ ይኽእሉ። እዚ ዓይነት ናይ ዑቕባ ፍቓድ ንዝቅጽል 
መስርሕ ተኽእሎታት ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣይነፍግን! 
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 ካልኣይን ሳልሳይን ረቛሒ: ሓደ ቤተ-ሰብካ ኣብ ካልእ ኤውሮፓዊት ሃገር ከም 
ዑቕበኛ እንተ ድኣ ተቐቢሎሞ፡ወይ ክኣ ኣብ መስርሕ ምሕታት ዑቕባ እንተ 
ድኣ ሃሊዩ ኮይኑ፡ እታ ሃገር ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምጽራይ ሓላፍነት ኣሎዋ።  

ሓደ ቤተ-ሰብ ወይ ዘመድ መን ኢዩ? ብተራ ኣዘራርባ፡ ቤተ-ሰብ ማለት በዓል ቤት ወይ 
በዓልቲ ቤት ኣካልካ ወይ ዓርክኻ መናብርትኻ (ዓርክኻ ወይ መናብርትኻ ኣብ ኩሉ 
ሃገራት ተፈላጥነት የብሉን)፡ ትሕቲ ሓላፍነትካ ዝኾኑ ዘይተመርዓዉ ካባኻ ዝጽበዩ ትሕተ 
ዕድመ ደቅኻን ማለትና ኢዩ። 
ዘይተመርዖኻ ትሕተ-ዕድመ እንተኾይንካ፡ ወላዲኻ’ዉን ዘይተመርዓወ እንተኮይኑ፡ 
ወላዲትካን ዘዕበየካ ክትሕወሶም እትኽእል ቤተ-ሰብ ኢዮም ዝቑጸሩ። 

ብዛዕባ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ረቛሒታት ብዝምልከት፡ ዝምድና 
ዘረጋግጹ ሰነዳት (ናይ ቃል ኪዳንን  ልደትን ወረቓቅቲ) ክህልወካ ብጣዕሚ 
ኣገዳሲ ኢዩ።  
ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣብ ሃገረ-ጣልያን እንተድኣ ኣቕሪብካ፡ኣብቲ ትገብሮ ቀዳማይ 
ቃለ-መሕትት ኣብ ካልእ ሃገር ኤውሮፓ ዘሎካ  ቤተ-ሰብ ምሕባር ኣገዳሲ 
ኢዩ። 

 4ይ ረቛሒ: መንበሪ ፍቓድ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝሓዝካ እንተድኣ 
ኮይንካ፡ሕቶ ዑቕባኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ነቲ 
መንበሪ ፍቓድ ዝሃበትካ ሃገር ኢያ።.ከም  ንኣብነት  መንበሪ 
ፍቓድ ብምኽንያት ስራሕ፤ ዑደት ወይ ብኻልእ ምኽንያት 
ነዚ ፍቓድ ዝሃበትካ ሃገር ኢዩ ሕቶኻ ክተጻሪ ሓላፍነት 
ዘሎዋ።   

 5ይን 6ይን ረቛሒታት: ዘይወደቐን ሕጋዉን ቪዛ ምስ 
ዝህልወካ፡ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ነቲ 
ቪዛ ዝሃበትካ ሃገር ኢያ። ብዙሕ ቪዛታት ወይ መእተዊ 
ወረቓቅቲ ምስ ዝህልወካ ኣብ ግብሪ ዝዉዕል ሓደ ረቛሒ 
ኣሎ። ንሱ ኽኣ ቪዛታት ወይ መእተዊ ወረቓቅቲኻን ትጸንሓሉ 
ግዜን ዝወድቀሉ ዕለትን ኣብ ግምት ኣትዩ  ንሕቶኻ ከተጻሪ 
ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ይዉሰን። 

 7ይ ረቛሒ: ካብ ዝወድቕ ክልተ ዓመት ዘይሓለፎ ሰነዳት፡ 
ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝወደቐ መእተዊ ፍቓድ ወይ ቪዛ 
ምስ ዝህልወካ ኣብ ላዕሊ ኣብ ቁጽሪ  4, 5 e 6. ዝተጠቕሱ 
ረቛሒታት ኣብ ግብሪ ይውዕሉ።  

 8ይ ረቛሒ: ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስ ትኣቱ፡ 
እታ ሃገር ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምጽራይ ሓላፍነት ኣሎዋ።እዚ 
ማለት ግን ዶብ ብዘይ ሕጋዊ መዳይ ካብ ትሰግረላ ዕለት 
ኣትሒዙ ድህሪ 12  ወርሒ ሓላፍነት ናይታ ሃገር የብቅዕ ወይ 
የቋርጽ። ቅድሚ ዑቕባ ምሕታትካ ኣብ ካልእ ሃገር ን 5 
ተኸታተልቲ ኣዋርሕ እንተጸኒሕካ እታ ሃገር ሕቶኻ ከተጻሪ 
ሓላፍነት ኣሎዋ። 

  9ይ ረቛሒ: ኣብ ሓንቲ ኣባል ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ዝኾነት 
ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ ኣቲኻ እም ኽኣ ንክትኣቱ ምንም ቪዛ 
እንተዘይተተቐምካ እታ ሃገር እቲኣ ኢያ ንሕቶ ዑቕባኻ 
ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ። 
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  10ይ ረቛሒ: እንድሕሪ ኣብ ሓደ ዓለምለኻዊ ዞባ ናይ 
ትራንዚት  መዓርፎ ነፈርቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ዑቕባ ሓቲትካ፡ 
እታ ሃገር ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ኣሎዋ። 

  ረቛሒ መበል11: ነዞም ኣብ ላዕሊ እተጠቕሱ ረቛሒታት 
ክትግበሩ ምስ ዘይኽእሉ፡ እታ መጀመርያ ሕቶ ዑቕባ 
ዘቕረብካላ ሃገርያ ሓላፍነት ናይ ምጽራይ ጠለብካ ዘሎዋ።  

 ረቛሒ መበል12: ብዙሓት ኣባላት ስድራ-ቤት ኣብ ሓንቲ 
ሃገር ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስ ዘቕርቡ፡ እሞ ብመሰረት ናይቶም 
ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ረቛሒታት ናይ ምፍል ላይ ተኽእሎ 
ወይ ስግኣት እንተድኣ ሃሊዩዎም፡ ንድሕነት ጥርናፈ ናይ 
ስድራ ተባሂሎም ካልኦት ረቛሒታት ይትግበሩ 

 ንምፍላጡ ኣገዳሲ ስለዝኾን ኣስተብህለሉ፡ ዋላ’ኳ ብመሰረት ናቶም 
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ረቛሒታት ሓንቲ ዑቕባ ዝሓተትካላ ሃገር 
ንሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ከም ዘይብላ እንተነጸረት፡ ክትፈልጦ ዘሎካ 
ኣገዳሲጉዳይ እታ ሃገር ንጠለብካ ክትሰምዕን ክትዉስንን ትኽእል ኢያ። 
ግን ግድድቲ ኣይኮነትን። 

እዚ ከጋጥም ዝኽእል እንበኣር እንተድኣ:  
 ኣብታ ሃገር ቤት-ሰብካ እንተሎው ኮይኖ ወይ ኽኣ ብሰብኣዊ ምኽንያታት 
(ንኣብነትIn ኣብ መንጎኻን ዝዝረበላ ዘሎ ሃገርን ባህላዊ ምተሣራት ዐሎው እንተለው 
ኮይኖም) አዚ ኣጋጣሚ’ዚ .ብሰብኣዊ ግዴታ (clausola umanitaria) ይፍለጥ። 
ኣብዚ ነጥቢ’ዚ ቤተ-ሰብካ ክበሃል ከሎ፡ ዝኾነ ቤተ-ሰብካ ወይ ዘመድካ ሓላፍነትካ 
ዝስከም ማለት ኢዩ።  
 ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ሓንቲ ሃገር ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣቕሪብካ’ሞ ብመሰረት 
ኣብ ላዕሊ ናይ ዝተገልጹ ረቛሒታት እታ ሃገር ንሕቶኻ ከተጻሪ ዋላ’ኳ ሓላፍነት 
አይህልዋ’ንበር እንዲሕሪ ደሊያ ንሕቶኻ ከተጻሪ ትኽእል ኢያ።  

እዚ ኣጋጣሚ’ዚ ብግዴታ ልኡላውነት (clausola di sovranità) 
ይፍለጥ። 

በዚ ምኽንያት ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስ ኣቕረብካ፡ኣብ ቀዳማይ ቃለ-መሕትት ቤተ-ሰብ ኣብ 
ካለእ  ኤውሮፓዊት ሃገር ዝነብሩ እንተሃሊዮምኻ ምንጻር ኣገዳሲ ይከዉን። ፍሉይ  
ምትእስሳር ኣብ መንጎኻን  ኣብ መንጎ ካልእ ኤውሮፓዊ ሃገርን እንተድኣ ኣሎ ኾይኑ’ዉን 
ከምኡ። 
 
? ዑቕባ ዝሓተትካላ ሃገር፡ ሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ካልእ ሃገር ምዃና 

ብከመይ ክትፈልጥ እትኽእል? 
 ኣብ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ምስ ኣቶኻ ኣሰራት ኣሳብዕቲ 

ይተሓዙ ኢዮም። እዚ ሓበረታታትዚ ኣብ ሓደ ብ 
EURODAC ዝፍለጥ መዝገብ ይዕቆብ:: ነዚ መዝገብዚ 
ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ሓበረታታት ንምርካብ ዝጥቀማሉ 
ኢዩ።  

 ኣብ ካልእ ኤውሮፓዊት ሃገር ከም ዝነበርካ ወይ ክኣ ከም ዝሓለፍካ ምግላጽ 
ኣሎካ (ዋላ’ዉን ኣሰር ኣጻብዕትኻ ኣይወሰድ)። ብጀካ’ቲ ንስኻ ዝሃብካዮ 
ሓበረታታት! እታ ትርከበላ ሃገር ብዛዕባ ኩነታትካ ከተጽንዕን ከተጻርን መሰል 
ኣሎዋ። 

 ኣብ ካልእ ኤውሮፓዊት ሃገር ቪዛ ወይ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ ጸኒሑ 
እንተኾይኑ  መርትዖታት ክቐርብ ይኽእል ኢዩ። 

 ኣብ ካልእ ኤውሮፓዊት ሃገር ዘመድ ወይ ቤት-ሰብ ከም ዘሎካ ኣነጽር። 
እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ተግባርነቶም ኣብ ሓንቲ  ዑቕባ ዘቅረብካላ ኤውሮፓዊት ሃገር 



du
bl ino

c

     ce
rchi asilo?

   Choose

       
      

    the right way.

Let us help you.
17

 17 

ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ንስኻ ዝረገጽካየን ዑቕባ’ዉን ከይሓተትካ ንዝተወሰነ ግዜ እንተተቕመጥካ 
ኣብ ግብሪ ዝዉዕሉ ኢዮም። 
 

ኣስተብህል!! ብዛዕባ ኩነታትካ ኩሉ ሓበረታታት ኣቕርብFornisci tutte 
le informazioni sulla tua situazione (ንኣብነት ናይ ዑቕባ ሕቶ 
ኣቕሪብካ እንተኔርካ ወይ ንሕቶኻ ዉሳነ ተዋሂቡ ኔሩ እንተኾይኑ ኣብ 
ጐእዞኻ ዝሕለፍካየን ሃገራት፡ ናይ ምስጓግ ዉሳነ ተበይኑልካ ኔሩ 
እንተኾይኑ፡ ወይ ኣሰራት ኣሳብዕትኻ ተወሲዶም ኔሮም እንተኾይኖም ከም  
መርተዖ ክወጹ ስለ ዝኽእሉ ጌጋ ሓበረታ ዘይምሃብ። 

ዝምልከቱኻ ሓቀኛ ሓበረታታት ምሕባእ ከም ምቅያርር ዕድመ፡ ግጉይ ስም ምሃብ ወይ 
ምቕዳድ ሰነዳት ንጉዳይ መስርሕ ጥራሕ ኢዩ ዘደንጒ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ሃገር 
እናሃሎኻ  ውጺኢት ከይፈለጥካ ኣብ ሓደ ዘይጽወር ትጽቢት ጥራሕ ምንባር ከቢድ ኢዩ። 
ምኽንያቱ ሓደ ሓድሽ ህይወት ናይ ምጅማር ዕድል ስለዘተሓላልኾ። እንተኾነ ካልእ ቅኑዕ 
ሓበረታታት ምሃብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ፡ ንኣብነት ህላወ ቤተ-ሰብካ ኣብ ኤውሮፓ፡ 
ዕድሜኻ፡ ምስ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ክህልወካ ዝኽእል ተሪር ምትእስሳርን ኩነታት 
ጥዕናኻን  (ኩነታት ጥዕናኻ ዝገልጽ ወረቃቅቲ እንተድኣ ኣሊዩካ ምቕራቡ ኣገዳሲ ሓጋኢ ኢዩ)  
 
? ሕጊ ዱፕሊን ዝትግበረለን ሃገራት ኣየኖት ኢየን? 
 
ሕጊ ዱፕሊን ኣብ ኩለን ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ይትግበር ማለት ኣብ 
(ኣውስትሪያ፡በልጆ፡ቡልጋርያ፡ሺፕሮ፡ረፓብሊክ 
ቸካ፡ዳኒማርካ፡ኤስቶንያ፡ፊንላንዳ፡ፍረንሳይ፡ጀርመን፡ግሪኽ፡ሁንጋርያ፡ኢየርላንዳ፡ኢጣልያ፡ለቶን
ያ፡ሊትዋንያ፡ሉሰንቡርግ፡ማልጣ፡ሆላንዳ፡ፖሎንያ፡ፖርቱጋል፡ሮማንያ፡ዝሎቫኪያ፡ዝሎቨንያ፡ስፓ
ኛ ስዊድን፡ዓባይ ብሪጣንያ)ን ኢዝላንዳን፡ ኖርዌይን ሲዘርላንድን ፡ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ናይዘን 
ሃገራት ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስ እተቕርብ ኣቐዲምና ዝገለጽናልካ ድንጋጌታት ኣብ ግብሪ ይዉዕል 
ኢዩ።   
 
 
ሕጊ ዱፕሊን ኣብ መስርሕ ወይ ኣብ ባይታ ብከመይ  
ይትግበር 
 

?           1ይ ጉዳይ: ኣብ ሃገር-ጣልያን ናይ ዑቕባ ሕቶ 
ኣቕሪብካ፡ ንሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ግን ካልእ ሃገር 
ኢያ 

ናብ ቤት ጽሕፈት ኢመግረሺን ወይ ፖሊስ ሓለዋ ዶብ ዑቕባ ክትሓትት 
ምስ ቀረብካ ፡ፖሊስ ኣሰር ኣጻብ ዕትኻ ይወስዱ። ስለዚ ፖሊs 
ብመንገዲ  መዝገብ (EURODAC)፡ ኣሰር ኣጻብዕትኻ  ድሮ ኣብ 
ካልእ ሃገር ኤውሮፓ ተላዒሉ ጸኒሑ ነይሩ እንተኾይኑ ይቆጻጸር።  
ኣብዚ ጉዳ’ዚ ዋላ’ኳ ኣብ ካልእ ኤውሮፓዊ ሃገር ነይረ ወይ ሓሊፈ ወይ ድማ ቤተ-ሰብ ኣሎኒ 
ኢልካ ገሊጽካ እንተኾይንካ፡ ጉዳይካ ናብ ናይ ዱፕሊን ኣሃዱ ኢዩ ዝመሓላለፍ። ኣሃዱ 
ዱፕሊን ንሕጊ ዱፕሊን ኣብ ግብሪ ክዉዕል ሓላፍነት ዘሎዎ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዉሽጣዊ 
ጉዳይ ሚኒስትሪ ዝቖመ ኢዩ። 
 

ኣብዚ ህሞትዚ ሰባት ንጉዳይካ ብዝምልከት “ጉዳይካ ጉዳይ ዱፕሊን ኢዩ” 
ክብሉ ክትሰምዕን ክጋጠመካን ኢዩ።እዚ ኣገላልጻ’ዚ ንሓደ ሰብ ኣብ ካልእ 
ኤውሮፓዊት ሃገር ዝነበረ’ሞ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ዑቕባ ዝሓተተ የመልኽት 
ወይ ክኣ ድሕሪ ዑቕባ ኣብ ካልእ ሃገር ምሕታትካ ንናይ ዑቕባ መስርሕ 
ሕቶኻ ንክትዉድእ ናብ ሃገረ-ታልያን ተመሊስካ ማለት ኢዩ።  

ኣብ’ቲ ዝዋሃበካ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት እዚ ዝስዕብ ይጻሓፍ ማለት “ መንበሪ ፍቓድ 
ብምኽንያት፡ ዱፕሊን” 
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ኣብዚ መድረኽ እቲ መስርሕ ኣየናይ ምዃኑ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ፡ ማለት መሰላትካን ን  
“Clausola Umanitaria” “Clausola di Sovranità”  ንምትግባር ሓገዝቲ ረቛሒታት 
ኣሎው እንተኾይኖምን ቀጥታ ናብ ጠበቓ ወይ ናብ ሓደ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ክትከይድ 
ንመኽረካ።  
ሓንሳብ ምምላስካ እንተድኣ ተወሲኑ እታ እንኮ ትተርፈካ ኣማራጺ ካብዚ ቀጺልና ንረኽቦ 
ብሕጋዊ ኣገባብ ይግባይ ምሕታት ኢዩ። 
 
ኣሃዱ ዱፕሊን ሃገእ ጣልያን ብግዲኣ ንኣሃዱ ዱፕሊን ናይታ ቅድሚ ንጣልያን ምምጻእካ 
ዝጸናሕካያ ሃገር ትራኸብ። ነዚ ኩነታት ብዝምልከት ክልተ ዝተፈላለዩ መንገድታት ክኽፈቱ 
ይኽእሉ፡  

 እንድሕሪ ኣብታ ሃገር ፈጺምካ ዑቕባ ዘይሓተትካ እንተኾይንካ፡ ሃገረ-ጣልያን 
“ሓላፍነትካ ክወስድ” ወይ ኽኣ ምምላስካ ክትቕበል ትሓትት። 

 እንድሕሪ ኣብታ ሃገር ዑቕባ ሓቲትካ እንተጸናሕካን እቲ መስርሕኢ’ዉን ጌና ኣብ 
ጐእዞ እንተሊዩ ወይ ኽኣ ሕቶኻ ተነጺጉ ኔሩ እንተኾይኑ፡(ምንጻግ ወይ 
ዘይተቀባልነት ውዘት...) ኣብዚ ኩነታት ሃገረ-ጣልያን ምሉእ ብምሉኡ  “እንደጌን 
ሓላፍነትካ ክትወስድ”ነታ ሃገር ትሓታ።  

 
ኣብ መንጎ ክልቲኤን ኣገዳሲ ፍልልይ ኣሎ። ምኽንያቱ ኽኣ ናይ ክልቲኤን መስርሕ  
ዝተፈላለየ ግዜ ስለዝሓትት! 
 

ግዜ ናይ ክልቲኡ  መስርሓት  እዞም ዝስዕቡ ኢዮም: 
 
 ጠለብ ዘቕረበት ሃገር 

ከተኽብሮ ዘሎዋ ናይ 
ግዜ ገደብ  (ንኣብነት 
ጣልያን ንጀርመን 
ትሓትት)  

ንዝቐረባ ሕቶ ክትምልሽ ዘሎዋ ሃገር 
ከተኽብሮ ዘሎዋ ናይ ግዜ ገደብ (ንኣብነት  
ጀርመን ንጣልያን ትምልሽes. ) 

ናይ ምሉእ ብምሉኡ 
ናይ ምቕባል መስርሕ  

3 ኣዋርሕ ካብ 
ምምስራት ናይ ዑቕባ 
ሕቶ (ቀዳማይ ቃለ 
መሕትት ወይ o 
Modello C/3 ኣብ 
ሃገረ ጣልያን) 

2 ኣዋርሕ ጠለብ ካብ ዝቐርበሉ ዕለት  

መስርሕ ናይ ምሉእ 
ብሙሉኡ ከም 
ብሓድሽ ምቕባል   

ኣብ ዝሓጸረ ግዜ 1ወርሒ ወይ 2 ሰሙን (እቲ ሓበረታ ኣብ 
ኣገባብ EURODAC)እንተድኣ ተረኺቡ 

 
ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ ሃገር ምስ ተነጸረት ብወግዓዊ መንገዲ ናብታ ሃገር 
ትሰጋገር ወይ ትምለስ። 
  
ናይ ምምላስ ወይ ናይ ምስግጋር ግዜ ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ: 
  
 ምስግጋር ኣብ ውሽጢ’ቲ  

ዉሱን ግዜ  
እንተዘይተማሊኡ 
ሓላፍነት ናይታ ዝምለሳ 
ሃገር ይወድቕ ኢዩ።  

ዝላዓለ ግዜ መስርሕ  ዱፕሊን 
(ርክብ ኣብ መንጎ ሃገራትን 
ምስግጋርንc) 

ቀሊል ምስግጋር 6 ኣዋርሕ 11 ኣዋርሕ  
ኣብ ማእሰርቲ 
ዝርከብ ሓታቲ ዑቕባ 

12 ኣዋርሕ 17 ኣዋርሕ 

ዘሕጋዊ ሓታቲ ዑቕባ 18 ኣዋርሕ  23 ኣዋርሕ  
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ገደብ ጽዱቕ ሕግታት ዱፕሊን II ዘየኽበረት ሃገር (ንኣብነት ጣልያን 
ወይ ጀርመን) ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከጻሪያ ሓላፍነት ይስከማ! 
ኣብ ገለ ኩነታት ወይ ጉዳያት፡ ንኣብነት ሃገራት ሓላፍነት  ክወስድ ኣብ ዘሎዎ ሃገር ክሰማማዓ 
እንተዘይኸኣላ (ንኣብነት ገለ ጭብጥታት ወይ  ናይ ሓኻይም ወረቓቅቲ ተፈላጥነት ክረኽቡ 
ኣይኽሉን)  ግዜ ናይ ምምጣጥ ሳዕቤን ከሰዕብ ይኽእል። 
? መስርሕ ምስግጋር ወይ ምምላስ ብኸመይ ይትግበር?  
ኣሃዱ ዱፕሊን ናብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሸን Questura ሓደ ወረቐት ዉሳነ 
ምምላስ ይልእኽ፡ ኣብታ ትዋሃበካ ወረቐት ብንጹር ብመሰረት ሕጊ ዱፕሊን ፡ ሕቶ 
ዑቕባኻ ክትቅጽለላ ትኸእል ሃገር ክትምለስ ምዃንካ ዝገልጽ መግለጺ ዉሳነ ብቋንቋ 
ጣልያንን ኢንግሊዝን ዝተጻሕፈ ይዋሃበካ።  
ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ናብታ ሕቶ ዑቕባኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ኣብ ዘሎዋ ሃገር ትሰጋገር። 
ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ እዋን ምቕራብ ሕቶ ዑቕባኻ ተዋሂቡካ ኣብ ዝነበረ ቸንትሮ ክትጸንሕ ኢኻ።  
ክሳብ ግዜ  ምጽባይ ምስግጋር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኮንካን ትጸንሕ። 
 
? ካብ ሃገረ-ጣልያን ናብ ካልእ ሃገር  ንክትሰጋገር  ዝተወስደ ዉሳነ ምስ 

ዘይትሰማማዓሉ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ኢዩ?  
ካብታ ዉሳነ ምምላስ ዝተቐበልካሉ ዕለት ኣብ ዉሽጢ ሱሳ መዓልቲ ናብ መጋበኣያ 
ዞባዊ ምምሕዳር  (TAR) ይግባይ ክትብል ትኽእል። ነዚ ንኽት ገብር ጠበቓ 
የድሊየካ ኢዩ። በዚ ምኽንያት ኣብዚ ግዜ’ዚ  ምስ ጉዳይ ስደተኛታት ዝተሓባበራ 
ዘይመንግስታዊ ትካላት ወይ ማሕበራት ወይ ናብ ሓደ ጠበቓ ሓገዛት ንምርካብ 
ክትከይድ ኣሎካ።  
ንጠበቓ ክትከፍል ትሕዝቶ ገንዘብ እንተዘይብልካ፡ ነቲ ወጻኢታት መንግስቲ ጣልያን 
ክኸፍለልካ ሕቶ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ኣገልግሎት ብ (“ናጻ ኣገልግሎት”) ዝፍለጥ 
ኢዩ።እንተኾነ ግን ብግላዊ መግለጺ ምንም እቶት ከም ዘይብልካ ወይ ካልእ ቁጠባዊ ምንጪ 
ከምዘይብልካ ክተቕርብ ኣድላይ ኢዩ።  
ይግባይ ማለት ናይ ምስግጋር ሕቶ ቀጥታ ጠጠው ኣየብሎን ኢዩ ። ዳኛ ኢዩ ብመሰረት ናትካ 
ግላዊ ኩነታት ክሪኦን ኣብ መስርሕ ምውሳን ጠለብ ይግባይካ፡ኣብ ሃገረ-ጣልያን ክትጸንሕ 
ትኽእል ኢኻ።  
እቲ ዉጺኢት ኣዎንታዊ እንተድኣ ኾይኑ መስርሕ ጠለብ ዑቕባኻ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ክትቅጽሎ 
ትኽእል ኢኻ። በንጻሩ ግን ናብታ ጉዳይ ጠለብ ዑቕባኻ ከተጻሪ ሓላፍነት ኣብ ዘሎዋ ሃገር 
ክትሰጋገር ኢኻ።   
 

ናይ ምምላስ ዉሳነ ምስተዋህበካ፡ብቅጽበት እንተድኣ 
ተመሊስካ፡ይግባይ ናይ ምሕታት መሰል ከም ዘሎካ ኣይትረሰዕ። 

 
 
ኣብዚ መድረኽ መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም?  
ሕጊ ዱፕሊን ዘይምልከቶ ተራ ሓታቲ ዑቕባ ንዘሎዎ መሰላት ማዕሪኡ ኣሎካ። 
 

? 2ይ ጉዳይ: ሕቶ ዑቕባ ኣብ ካልእ ኤውሮፓዊት ሃገር ኣቕሪብካ 
ክንስኻ ግን ሓላፍነት ምጽራይ ሕቶኻ ዘሎዋ ሃገር ጣልያን ኢያ። 

ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣብ ሓንቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ድሕሪ ምቕራብካ፡ ብመሰረት ረቛሒታት ሕጊ 
ዱፕሊን፡ ሃገረ-ጣልያን ንናትካ ጠለብ ዑቕባ ከተጻሪ ሓላፍነት ዘሎዋ ኮይና ትርከብ። ኣብዚ 
ኩነታት፡ ናይታ ትርከበላ ዝነበርካ ሃገር ኣሃዱ ዱፕሊን ንናይ ጣልያን ኣአሃዱ ዱፕሊን 
ተራኺብ ወይ ተረዳዲኣ ምምላስካ ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ስሌድ ዘብራህናዮ ግዜ ይሰርዕዎ። 
ያገረ-ጣልያን በጺሕካ ማለት ኢዩ። 
ኣብ ቀንዲ መዓርፎ ነፈርቲ (ኣብ ወደብ ፊኡሚቺኖ – ሮማ፡ ማልፐንሳ፡-ቫረሰ) ዘይመንግስታዊ 
ማሕበራት መዕቀሊ ክትረክብ ዝሕግዛኻን ካልእ ሓበረታታት ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ዝህባኻ 
ኣሎዋ ኢየን። 
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Let us help you.20

 20 

ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ፡ ናይ ወደብ ወተሃደራት ኣሰር ኣጻብዕትኻ የልዕሉን ብዛዕባ 
መንነትካ ኣብ  ኣብ መዝገብ ኤውሮዳክ EURODAC የጻሪዩ። ስዒቡ ድማ ሓንቲ 
ሰታሪት ትዋሃበካ (ናይ ዕድመ ጽሑፍ ዝስሙ) መስርሕ ጠለብ ዑቕባኻ ንምቕጻል 
ጉዳዩ ኣብ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት Questura ተረኸብ ዝብል ዕድመ 
ዘትሕዝቱኡ መል እኽቲ ትዋሃበካ። ብኸምዚ ኣብ ኣሰራት ኣዓድዕትኻ ዝሃብካላ ቤት 
ጽሕፈት Questura ወይ ድማ ኣብታ ሕቶ ዖቕባ ዝሓተትካላ ወይ ድማ ንዓኻን 
ንኩነታትካን ዝምልከቱ ሰነዳት ኣብ ዘሎዎ ክትዕደም ትኽእል።   
ንኣብነት፡ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ሃገረ-ጣልያን ኣብ ዝነበርካሉ ኣብ መጋየሺ ማእኸል ናይ 
ክሮትነ ወይ ባሪ ነይርካ እንተኾይንካ ናብኡ ክትምለስ ይካኣል ኢዩ።. 
ኣብ መጸዋዕታ ኣብ  Questura ክትቀርበሉ ዘሎካ ዕለት ወይ መዓልቲ ተነጺሩ ኣሎ።ምኽባሩ 
ዓቢ ኣገዳስነት ኣሎዎ! ብናይ ወደብ ወተሃደራት ዝተዋህበትካ ደብዳበ ሒዝካያ ክትቀርብ 
ኣሎካ።   

ኣብታ ዝተዓደምካላ  Questura ምስ በጻሕካ ክልተ ኩነታት ኪራኣዩ ይኽእሉ ኢዮም። 

1. ኣብ ሃገረ-ጣልያን ኣብ ዝነበርካሉ ጠለብ ዑቕባ ኣአቕሪብካ ነይርካ 
እንተኾይንካ ዝተፈላለዩ ኩነታት ክረኣዩ ይኽእሉ ኢዮም። 

■ ክብ ሃገረ-ጣልያን ቅድሚ ምውጻእካ  ሕቶ ዑቕባኻ ብዝምልከት ሓደ ኣዎንታዊ 
ዉሳነ ተወሲዱ ኢዩ። 

እዚ ዉሳነ ጌና ዘይተሓበረካ እንተኾይኑ፡ ሽዑ ክንገረካ ኢዩ። ክትረኽቦ ዝግባኣካ 
ዝነበረ መንበሪ ፍቓድ ዘይወደቐ እንተኾይኑ መስርሕ ንምሃብካ ይጅምር (ብኩነት 
ናይቲ ካልእ ኣገዳሲ ለውጢ ተራኢዩ እንተዘይኮይኑ).ምናልባት ወዲቑ እንተ 
ኾይኑ ናይ ምሕዳሽ መስርሕ ይጅምር  (ብኩነት ናይቲ ኣብ ግዜ ኣገደስቲ 
ለውጥታት ተረኺቦም እንተዘይኮኑ). 
እዚ ዉሳነ ካብ ሃገር ጣልያን ቅድሚ ምዉጻእካ ተሓቢሩካን መንበሪ ፍቓድዉን 
ወሲድካ ክንስኻ ኣብ ኢድካ እንተዘየሊዩ ወይ ክኣ ወዲቑ እንተኾይኑ፡ ናይ 
ምሕዳሽ መስርሕ እንደጌና ይጅምር ((ብኩነት ናይቲ ኣብ ግዜ ኣገደስቲ 
ለውጥታት ተረኺቦም እንተዘይኮኑ). 
መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም? ዑቕበኛታትን ተጠቀምቲ ምክልኻልን ወይ ክኣ 
ናይቶም ሰብኣዊ ምክልኻል ዘሎዎምን ዝጽበ መሰላት ከምቲ ዓይነት ምክልኻል 
ዝተፈልጠልካ ንዓኻ’ዉን ይጽበየካ ኢዩ፨ 

■ቅድሚ ካብ ሃገረ-ጣልያን ምውጻእካ ንሕቶ ዑቕባኻ ኣሉታዊ ዉሳነ’ዶ ተዋሂቡ 
ነይሩ፧ 

እንተድኣ ተነጊሩካ እንከሎ፡ ይግባይ ዘይበልካ እንተኾይኑ፡ ካብ ሃገር ናይ ምስጓግ 
ዉሳነ ይዋሃበካን ምናልባት ክኣ ኣብ ቸንትሮ መለለይን መስጎግንt CIE 
(Centro di identificazione e di espulsione).ከትሳገርካ 
ኣይትተርፍን 

ኣሉታዊ ዉጺኢት ንመጀመርያ ግዜ እንተድኣ ትሕበር ሃሊኻ  ኣብ ዉሽጢ 15 
ወይ 30 መዓልታት ይግባይ ከተቕርብ ትኽእል (ኩነታቱ ካባኻ  ኢዩ እቲ ልክዕ 
ግዜ  ኣብቲ ብ Questura ዝዋሃበካ ወረቐት ንጹር ኢዩ )። ይግባይ ንኽትብል 
ተበቓ የድሊየካ ኢዩ። በዚ ምኽንያት ብህጹጽ ንሓደ ጠበቓ ወይ ብዛዕባ ዑቕባ 
ዝግደሱ ማሕበራት ክትዉከስ ብጣዕሚ ኣድላይ ኢዩ። 

ይግባይ ክትብል ምስ ዘይትደሊ ሃገረ-ጣልያን እንተበዝሐ ኣብ ዉሽጢ 
ዓሰርተው-ሓሙሽተ መዓልቲ ክትለቅቕ ኣሎካ። 
ኣብ ግዜ ወይ መስርሕ ይግባይ መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም? እንተዳኣ 
ጠለብ ይግባይካ ተቕባልነት ረኺቡ፡ መሰላትካ መሰል ናይ ኩሎም ሓተቲ 
ዑቕባ ኢዩ። 
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  ■መስርሕ ዑቕባኻ ብምኽንያት ናይቲ ዉሳነ ብዛዕባ ጉዳይካ ስለዘይተወስደ ጌና 
ተንጠልጢሉ 
መስርሕ ስለ ዝቕጽል ሓደ ዉሳነ ክሳብ ዝዉሰድ ክትጽበ ኢዩዘሎካ። 

መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም? ልክዕ ከምቲ ናይ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ኢዮም። 
■ኮሚሸን ከዘራርበካ ኣብ ዝዓደመካ ግዜ ተሳኢንካ’ዶQuando la 

Commissione  (ንኣብነት ስለምንታይ ካብ ሃገረ-ጣልያን ወጼካ ነይርካ)።  

ኣሉታዊ ዉሳነ እንተተዋህበበካ፡ ኣብዚ ኩነታትዚ ኣብ ጉዳዩ ዝምልከቶ 
ኮሚሸን ፍሉይ ሕቶ እንደጌና ክትሕተት ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።   
መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም?ልክዕ ከምቲ ናይ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ኢዮም።  

2. ቅድም ኣብ ሃገረ-ጣልያን ትነብረሉ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ዑቕባ ሓቲትካ 
እንተዘይነበርካ፡ ሕጂ  ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።  

ኣየኖት ኢዮም መላትካ?ልክዕ ከምቲ ናይ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ኢዮም።  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ንሓተቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን ናይ ዝሕግዙ ማሕበራት ሊስታ 
 
መብዛሕቲኤን ካብዘን ተዘርዚረን ዘሎዋ ማሕበራት ጨናፍር ኣብ ብዙሕ ዞባታት ሃገረ-ጣልያን 
ዘሎወን ኢየን። ሓበረታ ኣድራሻታተን ንምርካብ ዋና ቤት ጽሕፈተን ወይ መደበረን ክትዉከሱ 
ንመክር። ከሙ’ዉን ሓበረታታት ብዛዕባ ሓገዝቲ ማሕበራት ንሓተቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን 
ኣብ   ዌብ ሳይት : www.helpdubliners.it ክርከብ ይካኣል። 

CIR Onlus (ባይቶ ጣልያን ነኡቕበኛታት ) 
ኣድራሻ፡Via del Velabro, 5/A - 00186 Roma 
ቁጽሪ ስልኪ፡: 0039/06/69200114 - Fax: 0039/06/69200116 
ኢ-መይልl: cir@cir-onlus.org  - Website: www.cir-onlus.org  
ንጥፈታት፡: ሕጋዉን ማሕበራውን ምትሕብባር ንሓተቲ ውዉቕባ፡ውዉቕበኛታት፡ተጠቃምን 
ሰብ ኣዉን ምክልኻል ምቕራብ ። 
ብዛዕባ ናይ ዱፕሊን መምረሒ ሕጊ II ብዝምልከት: www.helpdublin 
ers.it ወብ- ሳይት ተወከሱ 
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  ■መስርሕ ዑቕባኻ ብምኽንያት ናይቲ ዉሳነ ብዛዕባ ጉዳይካ ስለዘይተወስደ ጌና 
ተንጠልጢሉ 
መስርሕ ስለ ዝቕጽል ሓደ ዉሳነ ክሳብ ዝዉሰድ ክትጽበ ኢዩዘሎካ። 

መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም? ልክዕ ከምቲ ናይ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ኢዮም። 
■ኮሚሸን ከዘራርበካ ኣብ ዝዓደመካ ግዜ ተሳኢንካ’ዶQuando la 

Commissione  (ንኣብነት ስለምንታይ ካብ ሃገረ-ጣልያን ወጼካ ነይርካ)።  

ኣሉታዊ ዉሳነ እንተተዋህበበካ፡ ኣብዚ ኩነታትዚ ኣብ ጉዳዩ ዝምልከቶ 
ኮሚሸን ፍሉይ ሕቶ እንደጌና ክትሕተት ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።   
መሰላትካ ኣየኖት ኢዮም?ልክዕ ከምቲ ናይ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ኢዮም።  

2. ቅድም ኣብ ሃገረ-ጣልያን ትነብረሉ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ዑቕባ ሓቲትካ 
እንተዘይነበርካ፡ ሕጂ  ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።  

ኣየኖት ኢዮም መላትካ?ልክዕ ከምቲ ናይ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ኢዮም።  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ንሓተቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን ናይ ዝሕግዙ ማሕበራት ሊስታ 
 
መብዛሕቲኤን ካብዘን ተዘርዚረን ዘሎዋ ማሕበራት ጨናፍር ኣብ ብዙሕ ዞባታት ሃገረ-ጣልያን 
ዘሎወን ኢየን። ሓበረታ ኣድራሻታተን ንምርካብ ዋና ቤት ጽሕፈተን ወይ መደበረን ክትዉከሱ 
ንመክር። ከሙ’ዉን ሓበረታታት ብዛዕባ ሓገዝቲ ማሕበራት ንሓተቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን 
ኣብ   ዌብ ሳይት : www.helpdubliners.it ክርከብ ይካኣል። 

CIR Onlus (ባይቶ ጣልያን ነኡቕበኛታት ) 
ኣድራሻ፡Via del Velabro, 5/A - 00186 Roma 
ቁጽሪ ስልኪ፡: 0039/06/69200114 - Fax: 0039/06/69200116 
ኢ-መይልl: cir@cir-onlus.org  - Website: www.cir-onlus.org  
ንጥፈታት፡: ሕጋዉን ማሕበራውን ምትሕብባር ንሓተቲ ውዉቕባ፡ውዉቕበኛታት፡ተጠቃምን 
ሰብ ኣዉን ምክልኻል ምቕራብ ። 
ብዛዕባ ናይ ዱፕሊን መምረሒ ሕጊ II ብዝምልከት: www.helpdublin 
ers.it ወብ- ሳይት ተወከሱ 
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Centro Astalli(ቸንትሮ ኣስታሊ) 
ኣድራሻ፡ Via degli Astalli,14/A - 00187 Roma 
ቁጽሪ ስልኪ: 0039/06/69700306 - Fax: 0039/06/69782898 
ኢ-መይል: astalli@jrs.net  - Website: 
http://www.centroastalli.it  
ንጥፈታት: ማሕበራዉን ሕጋዉን ኣገልግሎት ጥዕናዊን ስነ-ኣእምⶂዐዉን ደገፋት ንሓተቲ 
ዑቕባ፡ ዑቕበኛታት፡ ተጠቀምቲ ሰብኣዉን  ናይ ተጠቀምቲ ምክልኻል ንዘሎዎም  ደገፋት 
ምቕራብ። 

Caritas Diocesana di Roma(ካሪታስ ሮማ) 
ኣድራሻ፡Via delle Zoccolette, 19 - 00186 Roma 

ቁጽሪ ስልኪ: 0039/06/6875228 - 6861554 Fax: 
0039/06/6833295 

ኢ-መይል:area.immigrati@caritasroma.it  
ወብ-ሳይት http://www.caritasroma.it  
ንጥፈታት: ማሕበራዉን ሕጋዉን ኣገልግሎት ጥዕናዊን ስነ-ኣእምⶂዐዉን ደገፋት ንሓተቲ 
ዑቕባ፡ ዑቕበኛታት፡ ተጠቀምቲ ሰብኣዉን  ናይ ተጠቀምቲ ምክልኻል ንዘሎዎም  ንበሓፈሻ 
ስደተኛታትን ደገፋት ምቕራብ። 
 

Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone 
ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ኣገልግሎት “Vallati” 
ኣድራሻ፡ Via Lungotevere dei Vallati, 14 – 00186 Roma 
ስልኪ ቁጽሪ፡. 0039/06/68210363 Fax: 0039/06/68890858 
ኢ-መይል ንክፍሊ ሕጋዊ ኣገልግሎት : 
legale.sportello@arciconfraternita.org – ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት፡sociale.sportello@arciconfraternita.org  

ዌብ ሳይት: http://arciconfraternita.org  
ንጥፈታት:ሕጋዉን ማሕበራውን፡ሕክምናዊ፡ምምሃር ቋንቋ ጣልያንን ናይ ሞያ ትምህርትን 
ንሓተቲ ዑቓባን፡ ዑቕበኛታትን ተጠቀምትን ሰብ ኣውን ምክልኻል ንዘሎዎም ምሕጋዝ።  
ኣገልግሎት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ፊዩሚቺኖ ( valico di Fiumicino 
aeroporto): 
ስልኪ ቁጽሪ፡ 0039/06/65956019 -  fax 0039/06/65956240 
ል-መይል: valico.fiumicino@arciconfraternita.org 
ACNUR –ላዕሎዋይ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ንስደተኛታት  
(UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees)  
ኣድራሻ፡Via Alberto Caroncini, 19 - 00197 Roma 
ስልኪ ቁጽሪ: 0039/06/802121 - Fax: 0039/06/80212324 
ስልኪ ናይ ክፍሊ ምክልኻል: 0039/06/80212.308 - .309 - .310 
ኢ-ማይል: itaro@unhcr.org  – Website: www.unhcr.it 
MEDU- ሓኻይም ንሰብኣዊ መሰላት 
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Centro Astalli(ቸንትሮ ኣስታሊ) 
ኣድራሻ፡ Via degli Astalli,14/A - 00187 Roma 
ቁጽሪ ስልኪ: 0039/06/69700306 - Fax: 0039/06/69782898 
ኢ-መይል: astalli@jrs.net  - Website: 
http://www.centroastalli.it  
ንጥፈታት: ማሕበራዉን ሕጋዉን ኣገልግሎት ጥዕናዊን ስነ-ኣእምⶂዐዉን ደገፋት ንሓተቲ 
ዑቕባ፡ ዑቕበኛታት፡ ተጠቀምቲ ሰብኣዉን  ናይ ተጠቀምቲ ምክልኻል ንዘሎዎም  ደገፋት 
ምቕራብ። 

Caritas Diocesana di Roma(ካሪታስ ሮማ) 
ኣድራሻ፡Via delle Zoccolette, 19 - 00186 Roma 

ቁጽሪ ስልኪ: 0039/06/6875228 - 6861554 Fax: 
0039/06/6833295 

ኢ-መይል:area.immigrati@caritasroma.it  
ወብ-ሳይት http://www.caritasroma.it  
ንጥፈታት: ማሕበራዉን ሕጋዉን ኣገልግሎት ጥዕናዊን ስነ-ኣእምⶂዐዉን ደገፋት ንሓተቲ 
ዑቕባ፡ ዑቕበኛታት፡ ተጠቀምቲ ሰብኣዉን  ናይ ተጠቀምቲ ምክልኻል ንዘሎዎም  ንበሓፈሻ 
ስደተኛታትን ደገፋት ምቕራብ። 
 

Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone 
ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ኣገልግሎት “Vallati” 
ኣድራሻ፡ Via Lungotevere dei Vallati, 14 – 00186 Roma 
ስልኪ ቁጽሪ፡. 0039/06/68210363 Fax: 0039/06/68890858 
ኢ-መይል ንክፍሊ ሕጋዊ ኣገልግሎት : 
legale.sportello@arciconfraternita.org – ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት፡sociale.sportello@arciconfraternita.org  

ዌብ ሳይት: http://arciconfraternita.org  
ንጥፈታት:ሕጋዉን ማሕበራውን፡ሕክምናዊ፡ምምሃር ቋንቋ ጣልያንን ናይ ሞያ ትምህርትን 
ንሓተቲ ዑቓባን፡ ዑቕበኛታትን ተጠቀምትን ሰብ ኣውን ምክልኻል ንዘሎዎም ምሕጋዝ።  
ኣገልግሎት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ፊዩሚቺኖ ( valico di Fiumicino 
aeroporto): 
ስልኪ ቁጽሪ፡ 0039/06/65956019 -  fax 0039/06/65956240 
ል-መይል: valico.fiumicino@arciconfraternita.org 
ACNUR –ላዕሎዋይ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ንስደተኛታት  
(UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees)  
ኣድራሻ፡Via Alberto Caroncini, 19 - 00197 Roma 
ስልኪ ቁጽሪ: 0039/06/802121 - Fax: 0039/06/80212324 
ስልኪ ናይ ክፍሊ ምክልኻል: 0039/06/80212.308 - .309 - .310 
ኢ-ማይል: itaro@unhcr.org  – Website: www.unhcr.it 
MEDU- ሓኻይም ንሰብኣዊ መሰላት 
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Centro Astalli(ቸንትሮ ኣስታሊ) 
ኣድራሻ፡ Via degli Astalli,14/A - 00187 Roma 
ቁጽሪ ስልኪ: 0039/06/69700306 - Fax: 0039/06/69782898 
ኢ-መይል: astalli@jrs.net  - Website: 
http://www.centroastalli.it  
ንጥፈታት: ማሕበራዉን ሕጋዉን ኣገልግሎት ጥዕናዊን ስነ-ኣእምⶂዐዉን ደገፋት ንሓተቲ 
ዑቕባ፡ ዑቕበኛታት፡ ተጠቀምቲ ሰብኣዉን  ናይ ተጠቀምቲ ምክልኻል ንዘሎዎም  ደገፋት 
ምቕራብ። 

Caritas Diocesana di Roma(ካሪታስ ሮማ) 
ኣድራሻ፡Via delle Zoccolette, 19 - 00186 Roma 

ቁጽሪ ስልኪ: 0039/06/6875228 - 6861554 Fax: 
0039/06/6833295 

ኢ-መይል:area.immigrati@caritasroma.it  
ወብ-ሳይት http://www.caritasroma.it  
ንጥፈታት: ማሕበራዉን ሕጋዉን ኣገልግሎት ጥዕናዊን ስነ-ኣእምⶂዐዉን ደገፋት ንሓተቲ 
ዑቕባ፡ ዑቕበኛታት፡ ተጠቀምቲ ሰብኣዉን  ናይ ተጠቀምቲ ምክልኻል ንዘሎዎም  ንበሓፈሻ 
ስደተኛታትን ደገፋት ምቕራብ። 
 

Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone 
ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ኣገልግሎት “Vallati” 
ኣድራሻ፡ Via Lungotevere dei Vallati, 14 – 00186 Roma 
ስልኪ ቁጽሪ፡. 0039/06/68210363 Fax: 0039/06/68890858 
ኢ-መይል ንክፍሊ ሕጋዊ ኣገልግሎት : 
legale.sportello@arciconfraternita.org – ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት፡sociale.sportello@arciconfraternita.org  

ዌብ ሳይት: http://arciconfraternita.org  
ንጥፈታት:ሕጋዉን ማሕበራውን፡ሕክምናዊ፡ምምሃር ቋንቋ ጣልያንን ናይ ሞያ ትምህርትን 
ንሓተቲ ዑቓባን፡ ዑቕበኛታትን ተጠቀምትን ሰብ ኣውን ምክልኻል ንዘሎዎም ምሕጋዝ።  
ኣገልግሎት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ፊዩሚቺኖ ( valico di Fiumicino 
aeroporto): 
ስልኪ ቁጽሪ፡ 0039/06/65956019 -  fax 0039/06/65956240 
ል-መይል: valico.fiumicino@arciconfraternita.org 
ACNUR –ላዕሎዋይ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ንስደተኛታት  
(UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees)  
ኣድራሻ፡Via Alberto Caroncini, 19 - 00197 Roma 
ስልኪ ቁጽሪ: 0039/06/802121 - Fax: 0039/06/80212324 
ስልኪ ናይ ክፍሊ ምክልኻል: 0039/06/80212.308 - .309 - .310 
ኢ-ማይል: itaro@unhcr.org  – Website: www.unhcr.it 
MEDU- ሓኻይም ንሰብኣዊ መሰላት 
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ኣድራሻ፡ Via dei Zeno, 10 - 00176 Roma 
ስልኪ ቁጽርን ፋክስን: 0039/0697844892 
ኢ-መይል:posta@mediciperidirittiumani.org-Website: 
ወብ.ሳይት//www.mediciperidirittiumani.org/chi.html; 
ንጥፈታት: ስነ-ኣእምⶂኣዉን ጥዕናዉን ኣገልግሎት መንበሪ ቀዋሚ ቦታ ንዘይብሎም ሰባት 
ኣብ ሮማን ስደተኛታትን ምግዳስን ብተወሳኺ ሓገዛት፡ ሓበረታታት መምረሒታት ምሃብን 
ምስናይን ናብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ብተንቀሳቃሲ  ኣሃዱ ጎደና ምብርካት ኢዩ።   
ምድሓን ህጻናት SAVE THE CHILDREN- CIVICO ZERO 

ኣድራሻ፡Via dei Bruzi 10 – 00185, Roma. 
ንጥፈታት:   መውዓሊ ማእኸል ቀሊል ዝኾነ ዕማማት ናይ ዝካየደሉ ቦታ ምብርካትን 
ብተወሳኺ ምኽርታት፡መዕየይታት፡መፈተኒታትን ምስታፍ ህጻናትን መነሰያትን ኣብ ናይ 
ዕብየት ኣንኬል ምስታፍ ኢዩ።  

ONDS- ሃገራዊ  ሓልዮት ብዛዕባ  ኩነታት ስቓይን  ሓገዝን ኣብ  ስታዚዮነታት 
ጣልያን 

c/o Help Center Roma Termini Via Marsala, 65 - 
 00185 - Roma   
Tel: 0039 06478263-64/60 Fax: 0039 0649380240  
ወብ-ሳይት: www.onds.it 
ንጥፈታት: ጸገማት ምስማዕ፡ ሓበረታታት ምሃብ፡ ምክትታል ኩነታት ስቅያት ኣብ ከባቢ ኩሉ  
ስተይሺን ኣብ ብዙሓት ከተማታት ሃገረ-ጣልያን ብዝርከብ ናይ መሐገዚ ማእኸላት ሓገዛት 
ምቕራብ። 
 

ARCI፡ቀጠሊያ ናጻ ቁጽሪ ስልኪ ንሓትትትን ዓለምለኻዊ 
ምኽልኻል ንዝሓዙን 
ኣድራሻ፡ Via dei monti di Pietralata, 16 - 00157 

ስልኪ ቁጽሪ፡800905570 fax: 00390641609234 

ወብ-ሳይት: www.arci.it 

ንጥፈታት፡ (ቀጠልያ) ናጻ ቁጽሪ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 
9:30 ክሳብ ሰዓት 17:30 ነዚ ዝስዕብ ኣገልግሎታት ማለት፡ማሕበረ-
ሕጋዊ ምኽሪ፡ብዛዕባ ኣብ ከባቢ ዘሎ ኣገልግሎታት ሓበሬታ ምሃብ፡ 
ናይ ትርጎማ ኣገልግሎት ወይ ማሕበረ-ቛንቛዊ ሽምግልና፡ናይ 
ምምቅራሕ ጐእዞ ምዕዛዝን ምክትታል ኩነታት ምእንጋድን ዘተቃልል 
ኢዩ።  
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መደብ/ፕሮጀችት  
 
ዕላማ ናይዚ “ሰብ ዱፕሊን-- ዘመተ ናይ ምልዕዓልን ምሕባርን ኣብ 
ኣገባብ ኣተጋባብራ ዱሊን “ እንበኣር ብዉሽጣዊ ጉዳይ ሚኒስትሪ 
ጣልያን ክፍሊ ሲቪላዊ ናጽነትን  ስደተኛታት፡ ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ 
ክሊ ኤውሮፓዊ መደብ ንዑቕበኛታት ብ2010 ዓመት ምሕረት  
ዝተመወለ ኮይኑ: ዕላሙኡ ንሓተቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን ብዛዕባ 
ኣተገባብራ መምረሒ ዉዕል ዱፕሊን II ምብራህ ኢዩ።   
 
እዚ ብሃገር ደራጃ ዝካየድ ዘመተ ናይ ምልዕዓልን ምሕባርን፡ ንሓተቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን 
ዝምልከት ኮይኑ፡ብናይ ጣልያን ባይቶ ንስደተኛታት ብሓባር ምስ ባይቶ ናይ ማሕበር ጣልያን   
ምምሕዳር ከተማታትን ዞባታትን ኤውሮፓን፡ ናይ ኤውሮፓ ናይ ዉከሳ ማሕበራዊ 
ኮፐራቲቫን ተዳሊዩ ዝቐረበ  ኢዩ።  
ዕላማ ናይዚ ዘመተ፡ መምረሒ ሕጊ ዱፕሊን II ዘይምፍላጥ ኣብ ልዕሊ 
ሓተትቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን ከኸትሎ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕቤናት 
ንምውሳንን፡ ኣተገባብሩኡ ንምብራህን ኢዩ። 

መምረሒ ሕጊ ዱፕሊን II፡ ብግደ ሓቂ መብዛሕቲኡ ግዜ ዓቢ  
ምምሕያሽ ከም ዘድሊዮ የዐዝበናና።እዚ ኽኣ እቲ ካብ ሓንቲ ኣባል 
ሕብረት ሃገር ናብ ካልእ ብግዴታ  ምስግጋራት ዘኸትሎ ኣሳⷃቂ  
መሰረታዊ ምዝንባላትን ኣብ ማሕበራዊ ናብራን ኣብ ልዕሊ እቶም እዚ 
ጉዳይ ዝጋጥሞም  ሰባት ዓቢ ኣሉታዊ  ኩነታት የኸትል።  
ስለዚ፡ ዕላማ ናይዚ ዘመተ’ዚ ምጉዳል ካልኣዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሓተቲ ዑቕባን ዑቕበኛታትን 

ካብ ሓንቲ ኣባል ሃገር ናብ ካልእ ንምውሳኑን ነዚ ኣሳቃይ ተርኢዮ’ዚ ናይቲ ጉዳይ ዱፕሊን ”  

ምኽንያት ብዙሕ ግዜ ግዳታት ናይ ዝኾኑ ሰባት ጸገም ብደረጁ ኡ ንምግታእ ዝዓለመ  ኢዩ።  
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