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ብመሰረት ሕጊ 
ዱብሊን III 
ዝጥርነፉ ስድራ-
ቤታት

እዚ ንመን ዝምልከት እዩ? (TI)

ክትገብርዎ ዝግባእ?

ን EASO፡ UNHCR ወይ ንትካላት-መዚ ናይ ሃገረ ኢጣልያ ክትውከሱ ትኽእሉ 

ኢኹም፦

ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ኣህጉር ኤውሮጳ ምዝ ዝርከቡ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ከመይ 
ጌርኩም ከምእትጽንበሩ ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ክህቡኹም ይኽእሉ እዮም።

እዞም ትካላት መዚ ክሕግዙኹም ምእንቲ ክኽእሉ፦

• ነቶም ናይ ኣባል ስድራኹምን ኣብ’ቲ ዘለውዎ ሃገር ንዘለዎም ሃለዋትን 
ብዝምልከት፡ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ሓበሬታ ሃቡና፦
እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ስምን ስም ኣቦሓጎን፡ ዕለት ልደት፡ ህሉው ኣድራሻ፡ ብዝተኻእለ 
መጠን ቍጽሪ ተሌፎን፡ከምኡ’ውን ኣብ’ታ ካልኣይቲ ሃገረ-ኤውሮጳ ዘለዎም 
ኵነታት ነባርነት (ስደተኛታት እንተዀይኖም፡ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነትን ኽረኽቡ 
ኣመልኪቶም መልሲ ዘይተዋህቦም ምስ ዝዀኑ ወዘተ) ዘጠቓለለ ክኸውን 
ይግባእ።

• ኣለዉ ዝበሃሉ ሰነዳት ኣቕርቡ፦
መንነት ዘረጋግጹ ሰነዳት ወይ ካልኦት ነቲ ምስ’ቲ ኣብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ 
ዝርከብ ኣባል ስድራኹም ንዘለኩም ዝምድና ድዩስ ንኵነተ-ሃለዋቱ ዘረጋግጹ 
ሰነዳት ወይ ሓበሬታታት። ክልቲኦም ወገናት ናይ ምጥርናፍ ድልየቶም ብጽሑፍ 
ናይ ስምምዕ ቕጥዒ ከረክቡ ኣለዎም።
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ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ትሕቲ 

ዝኣልየኩም ዓቕሚ-ኣዳም ዝኣኸለ ሰብ ምስ ዘይትህልዉ’ሞ 

ኣብ ካልእ ሃገር ምስ ዝርከቡ ናይ ቀረባ ኣዝማድኩም ክትጥርነፉ 

ምስእት ደልዩ፦

• ኣዴኹም፡ ኣቦኹም ወይ ካልእ ሕጋዊ ሓላፍነት ናትኩም ክወስድ ዝኽእል ዓቕሚ-

ኣዳምዝኣኸለ ሰብ?

• ሓውኹም ወይ ሓፍትኹም?

• ኣሞኹም/ሓትኖኹም፡ ሓወቦኹም/ኣኮኹም ወይ ኣቦሓጎኹም/ዓባይኩም - ማለት 
ክኣልዩኹም ዝኽእሉ?

ዕድሜኹም ልዕሊ 18 ዓመት ምስ ዝኸውን‘ሞ ከም ስደተኛታት 

ተቐባልነት ምስ ዝረኸቡ ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ 

ውሕስነት ምስ ዝተዋህቦም ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ክትጽንበሩ 

ምስእትደልዩ፦

• በዓልቲ-ቤትወይበዓል-ቤት፡ ምሳኹም ኣብ ጥጡሕ ዝምድና ዝርከብ መጻምድቲ?
• ዕድሚኡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾነ ውላድኩም?

ዕድሜኹም ልዕሊ 18 ዓመት ምስ ዝኸውን‘ሞ ዓለም-ለኻዊ 

ውሕስነት ንኽረኽቡ ኣመልኪቶም መልሲ ምስ ዘይተዋህቦም ኣባላት 

ስድራ-ቤትኩም ክትጽንበሩ ምስ እትደልዩ፦

• በዓልቲ-ቤት ወይ በዓል-ቤት፡ ምሳኹም ኣብ ጥጡሕ ዝምድና ዝርከብ መጻምድቲ?
• ዕድሚኡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾነ ውላድኩም

እዚ ዝስዕብ ዝምልከተካ እንተኮይኑ ንምጥርናፍ ስድራቤት 

ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፡

• ጥንሲ

• ሓድሽ ዝተወልደ ህጻን

• ብርቱዕ ሕማም

• ከቢድ ጉዱእ ኣካል

• እርጋን

ብሰንኪ በዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ነገር ጽግዕተኛ ናይ ውላድካ፣ 

ኣሕዋትካ ወይ እውን ወላዲኻ ኣብዘን ኣባላት ሃገራት ሕጋዊ 

መንበሪ ምስ ዝህልዎም ወይ ድማ ኣብዘን ኣባላት ሃገራት ዝነብር 

ውላድካ፣ ኣሕዋትካ ወይ እውን ወላዲኻ ናትካ ሓገዝ ዘድልዩ 

ምስ ዝኸውን።

ነቶም ናትካ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ክትሕወሶም እንተደሊኻ፣ እሞ 

ከዓ ክትኣልዮም ትኽእል እንተ ኮይንካ፣ ጥንስቲ እንተኮይና፣ 

ሓድሽ ዝተወልደ ህጻን፣ ብርቱዕ ሕማም ወይ ድማ ከቢድ 

ጉድኣት ኣካል ምስ ዝህልዎም ወይ ድማ ኣረጋውያን ምስ ዝኾኑ

• ልዕሊ 18 ዝዕድሚኡ ውላድኩም፧
• ሓውኹም ወይ ሓፍትኹም፧
• ወላዲኻ፧

ንመን ይምልከቶ፧እዚ ንመን ዝምልከት እዩ? ንመን ይምልከቶ?

ኣብ ግዝኣት ሓንቲ ካብ’ዘን ዝስዕባ ኣባላት ሃገራት ዝነብሩ ናይ 

ቀረባ ኣዝማድ ኣለዉኹም ዶ?

ኦስትሪያ? ቤልጅዩም? ቡልጋርያ?

ክሮኤሽያ? ቆጵሮስ? ቸክ ሪፓብሊክ?

ዴንማርክ? ኢስቶንያ? ፊንላንድ?

ፈረንሳ? ጀርመን? ግሪኽ?

ሃንጋሪ? ኣይስላንድ? ኣየርላንድ?

ኢጣልያ? ላትቪያ? ሌሽተንስተይን?

ሊትዋኒያ? ላግዘምበርግ? ማልታ?

ኔዘርላንድስ? ነርወይ? ፖላንድ?

ፖርቹጋል? ሮማኒያ? ስሎቫኪያ?

ስሎቬንያ? ስፐይን? ሽወደን?

ስዊዘርላንድ? ዓዲእንግሊዝ?

* ኣባል ስድራቤት ዝበሃል ሓደ ኣባል ናይታ ኣብ መበቆል ዓድኹም ዘላ ስድራኹም ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኣባል ሃገር ዘሎ ኢዩ። 
ኣብነት ናይ ሓደ ኣባል ስድራኩም ኣብ ታሕቲ ክዝርዘር ኢዩ፡


