
 

ናይ ሓበሬታ ወረቀት ን ኤርትራውያንን ሱዲናውያንን ሓተቲ ዑቕባ  

 

ከም ሓታቲ ዑቕባ መጠን ኣብ እስራኤሌ ብኽመይ መሰሊትካ ተውሕስ   

 

ብመኽንያት ኣብ ሃገርካ ከጋትመካ ዝኽእሌ ሓዯጋ ሰጊእካ ናባ ሃገርካ ክትምሇስ ዘይትኽእሌ እንተኾንካ ኣብ እስራኤሌ ከም ስዯተኛ ከተመሌክት መሰሌ ኣሇካ። 

እዚ መሰሌ እዚ ብዘይገዴስ ካብ መበቖሌ ሃገርካ  ንእስራኤሌ ብዘይ ሕጋዊ መንገዱ እንተኣቲኻ ይግባኣካ እዩ።  

 

መን’ዩ ስዯተኛ?  

 

ንመረዲእታኹም፣ ስዯተኛ ማሇት ዝኾነ ሰብ ኣብታ ዑቕባ ዝሓተሊ ዘል ሃገር (ኣብዚ ጉዲይ እዚ እስራኤሌ)ንኽጸንሕ ፍቓዴ ኣሇዎ። መንግስቲ እስራኤሌ ናብ 

ሃገሮም ክጥርዞም ዘይክእሇለ መኽንያታት፣  

 

 ኣብ ሃገሮም ብገዛእ መንጊስቶም ወይ ብካሌእ ጉጅሇ ከይቅተለ ስግኣት እንተሇዎም (ወይ መንግስቶም ንኸይቅተለ ዘይከሊኸሇልም እንተኾይኑ) 

 እቲ ስግኣቶም ርጉጽ እተኾይኑ (ውሌቃዊ ኩነታት ናይ ኣ መሌካቲን ኩነታት ሃገሩን ተራእዩ) ከማኡ’ዴም  

 መኽኒያት መቅተሉኦም ብሰንኪ ዓላት፣ ሃይማኖት፣ ፖሇቲካዊ ኣረኣእያ ወይ ዴማ ብሰንኪ ማሕበራዊ ጉጅሇ እተኾይኑ።    

 

ስሇምንታይ ከም ስዯተኛ ምእንቲ ክትፍሇጥ ናይ ስዯተኛ ፎርም ትመሌእ?  

 

 ቅዴሚ ሕጂ ሃገረ እስራኤሌ ናይ ሓባር ጸግዒ ክትህብ ጸኒሓ። በዚ ሓዴሽ ሕጊን ህለው ናይ መንጊስቲ እስራኤሌ ፖሉሲ እቲ ዝጸንሐ ጸግዒ ኣይክህብን’ዩ።  

 ምእንቲ ቀጻሉን ውሑስን ጸግዒ ካብ ሃገረ እስራኤሌ ክትረክብን ብሓይሉ ንኸይትጥረዚን ናይ ስዯተኛ ፎርም ክትመሌእ ኣሇካ። እዚ እትሰግእን ጸግዒ 

ከምዘዴሌየካን ከተረዴእ የኽእሇካ።  

 ክሳብ ቀረባ ግዜ ኣብ እስራኤሌ ግዝያዊ ጸግዒ ረኪቦም ዝጸንሑ ጉዲዮም ብውሌቂ ዯረጋ ዝረኣየለ ዕዴሌ ኣይተወህቡን። ሕጊ እዚ ተቀዩሩ ነብሲወከፍ ከም ስዯተና 

ንኽፍሇጥ ዘኽእል ውሌቃዊ ጥርዓኑ ክቕርበለ ዘክእሌ ዕዴሌ ተፈጢሩለ ኣል።  

 ከም ስዯተኛ ተፈሊጥነት እንተረኺብካ ኣብ እስራኤሌ ግዝያዊ መንበሪ ፍራዴ ይወሃበካ፣ እዚ ናይ ስራሕ ፍቓዴን ናይ ህዝባዊ ኣገሌግልትን የጣቅሌሌ (ከም ናይ 

ጥዕና መዴሕንን ናይ መነባብሮ ሓገዝን)።  

 እቲ ጥርዓንካ እንተተነጺጉ ግን ዴማ ናብ ሃገርካ ክትምሇስ ዘይትኽእሌ ምኻንካ እንተተወሲኑ ከምዚ ሕጂ ዘሇኻዮ ግዝያዊ ጸግዒ ክወሃበካ’ዩ። 

 ኣብ እስራኤሌ ካብ ዛኣተኻለ ወይ ዴማ ካብቲ ጥርዓንካ ከተቕርብ ዝተፈቐዯሌካ ግዜ ጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ሓዯ ዓመት ናይ ዑቕባ ጥርዓንካ ከተቐርብ ይግባኣካ። 

ኣብ ዝሓጸረ እዋን ከተቐርብ እንተዘይኪኢሌካ ንመጻኢ ከይፍቐዯካ ይኽእሌ’ዩ።  

 

እቲ ናይ ስዯተኛ ፎርም መሕተቲ ኣበይ ክትረኽቦ ትኽእሌ? 

 

 ከም ስዯተኛ ንኽትፍሇጥ ናይ ስዯተኛ መወሰኒ መሕትት (RSD) ክትመሌእ ኣሇካ። እዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት እስራኤሌ 

(ሚውጉእ) (ጎዯና ሳሊመ 53, 7ይ ዯርቢ ተሌ ኣቪቭ) ብኣካሌ ብምኻዴ ክትወስደ ትኽእለ ውይዴማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ  

http://www.piba.gov.il/AuthorityUnits/Documents/RSD_application.pdf ተወከሱ.  

 ናይ ስዯተኛ መወሰኒ መሕትት (RSD) ኣብ ቤት ጽሕፈት ዩ.ኤን.ች.ሲ.ኣር.  (ጎዯና ሃ’ሃሽሞናኢም 119, 2ይ ዯርቢ  ተሌ ኣቪቭ)  ወይ ዴማ ኣብ 

ኤ.ኣር.ዱ.ሲ. (African Refugees Development Center) ተሌ ኣቪቭ | ሓዱሽ መዕረፊ ኣውቶቡስ (ተኻና መርከዚ) ጎዯና ሇቪንስክይ 108 

ክትረኽቡ ትኽእለ።   

 ካብ መዓስከር ሆልት ወይ ዴማ ካብ ቤት መእሰርቲ ሳሃሮኒም/ጊቮን ከም ስዯተኛ ከፍሌጠኩም ዝኽእሌ መሕትት (RSD) መሉእኩም ከተቕርቡ 

ይግበኣኩም። እቲ መሕትት (ፎርም) ኣብ ወከሌቲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ምስኩለ መሳሇጥያታቱ ክትረኽቡ ትኽእለ። 

  

መታሓሳሰቢ። ነቲ መሕትት ንኽትቕበለ ናብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ጎዯና ሳሊመ ትኸደ፣ ናይ ስዯተኛ መሕትት (RSD) ከተረኪብ ከምዚ 

መጻካኻ ብንጹር ክትገሌጸልም ኣሇካ ይግባኣካ።  

 

http://www.piba.gov.il/AuthorityUnits/Documents/RSD_application.pdf


 

1) ቅዴሚ ሕጂ ኣብ ኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት እንተዘይተመዝጊብካ፣ ናይ ምስገባን መንነትን መስርሕ ክትሓሌፍ ክትሕተት ኣሇካ፣ እዚ መስርሕ ክትሰኣሌን ባዮመትሪካዊ 

ሓበሬታ (biometric information) ክውሰዯካ’ዩ። ህለው ኣዴራሻኻን ብኸመይ ክምእትርከብን ክትሕተት ኢኻ። ብዴሕርዚ እቲ መሕተቲ ስዯተኛ ከተረክብ ትኽእሌ።  

 

ነቲ መሕትት ክትመሌእ ከሇኻ እንታይ ኣብ ግምት ከተእቱ ይግባኣካ? 

 

 ነቲ መሕትት ብ ኢንግሉሽ፣ ሂብሩው ውይ ዴማ ብቋንቋ ኣዳኻ ክትመሌእ ኣሇካ፣ ብዝተኻኣሇካ ብዝዝርን ንኹለ ሕቶታን መሉስ።   

 ነቲ ናይ መሕትት ፎርም በይንኻ ኣይትመሌኣዮ፣ ንኽትመሊኦ ካብ ኮማዊ ማእከሊት ሓገዝ ክትሓትት ንመክር። ነቲ ፎርም ንንምሊእ ዝያዲ ሓገዝ 

እንተኣዴሉዩካን ከምኡዴማ ዝተሓሊሇኸ እንተኾይኑ ን ኤ.ኣር.ዱ.ሲ. (ተሌ ኣቪቭ | ሓዱሽ መዕረፊ ኣውቶቡስ (ተኻና መርከዚ) ጎዯና ሇቪንስክይ 108, 

www.ardc-israel.org, ተላፎን: 03-6391416, ፋክስ: 03-6391415; ሰንበት -ሓሙስ 12:00-18:00) ተወከሱ.  

 

 

ቅዴሚ ነቲ ፎርም ምምሊእካ ነቲ ትርጉም ስዯተኛ ማሇት ተባሂለ ብመሰረት ውዕሌ ስዯተኛ 1951 ተጻሒፉ ዘል ተማሌእ ምኳንኳ ኣረጋግጽ። 

    

 ስሇምንታይ ካብ መቦቆሌ ሃገርካ ከምዝወጻኻን ናብ ሃገርካ እንተተመሉስካ ሂወትካን ናጽነትካን ኣብ ሓዯጋ ከምዝወዱቕን ከተረዴእ ክትክእሌ ኣሇካ።   

 ብተወሳኺ ስሇምንታይ መንጊስትኻ ወይ ካሌኦት ጉግሇታት ከምዘጥቕኹኻ ውይዴማ ክጥቅዑኻ ከምዝኽእለ ክትገሌጽ ክትእሌ ኣሇካ።ንኣብነት ንስኻ ናይ 

ሓዯ ብሄር ውይዴማ ናይ ሓዯ ማሕበር ኣባሌ ክትከውን ትኽእሌ፣ ወይ ፉለይ እምነት ወይ ፖሇቲካዊ ኣረኣእያ ክህሌወካ ይኽእሌ፣ ወይዴማ እቶም 

ሰበስሌጣናት ትቃወም ኣሇኻ ኢልም ክሓስቡ ይኽለ።   

 ሓፈሻዊ መግሇጺ/ቃሌ ኣይትሃብ፡ ነኣብነት ‚ብ ፖሇቲካዊ ኩነታት ሃገረይ ገዱፈ ወጺአ‛። ናይ ውሌቕኻ ኩነታት ብንጹር ከተብርህን ከተንጽባርቕ ክትክእሌ 

ኣሇካ። ኣብ ሃገርካ እንታይ ዓይነት ስግኣት ገጢሙካ ውይዴማ ከጋጥመካ ይኽእሌ ኔሩ። ሕጂ ንሃገርካ እንተተመሉስካ እንታይ ዓይነት ሓዯጋ ከጋጥመካ 

ይኽእሌ። 

 ብተወሳኺ ከምዚ ናትካ ተመሳሳሉ ኩነታት ዘሇዎም ስዴራኻ ውይ የዕሩኽትኻ እንታይ ከምዘጋጠሞም ግሇጽ።  

 ብዝተኸኣሇካ መጠን እኹሌ ሓበሬታ ክትህብ ኣሇካ። ኣብ ዝኾነ ፖሇቲካዊ ኣባሌ ኣንተኔርካ ናትካ ኣገሌጉልትን ንጥፈታቲን（ንኣብነት ሰሇማዊ ሰሌፊ）

ብመንግስቲ ኣንጻርካ ዝተወስዯ ስጉምቲ፣ ማዕርግካ ኣብ ግዜ ወትሃዯራዊ ኣገሌጉልት፣ ዝተሳተፍካዮ ንጥፈታት ከማኡዴማ ትእዛዝ ዘይምፍጻምካ ዘጋጥመካ 

ነገርን።  

 እዚ ኣገባብን እቲ ትህቦ ሓበሬታን ብምስጢር’ዩ ዝተሓዝ። መንግስቲ ናይ መበቆሌ ሃገርካ ይኹን ካሌእ ኣባሌ ናይ ሕብረትሰብካ ብዘይ ናትካ ፍቓዴ ናትካ 

ሓበሬታ ኣይክወሃቦምን’ዩ።  

 

 

ነቲ ፎርም ክትመሌኦ ከሇኻ ከተረጋግጾ  ዝግበኣካ፡  

 

 ሓቂ ንገር፣ እቲ ትህቦ ሓበሬታ ዴማ ምስቲ ኣቐዱምካ ዝሃብካዮ ዝሳነ ክኸውን እሇዎ። 

 ብንጹር ዝንበብን ጽፉፍን ኣገባብ ጸሓፎ (ርግጸኛ እተዘይኮንካ መጀመርያ ኣብ ንዴፊ (draft) ጽሓፎ ቀጺሌካ እቲ ናይ መወዲኣታ እትብል ናብቲ ፎርም 

ኣስግሮ)። 

 ብዝተኻኣሇካ መጠን ትኽክሌ ግዜን ኩነታን ኣንጸባርቕ （እቲ ግዜን ዓመትን ዘይትዝክሮ እንተኾንካ ባዕሌኻ ገምጊምካ እቲ ፍጻመ ኣብቲ ትህቦ ዘሇኻ ግዜ ዝሳነ 

ምዃኑ ኣረጋግጽ። ጠቕሊሊ ክትዝክሮ እንተዘይከኣሌካ ካሌእ ኣብቲ ኡዋን እቲ ኣብ ሃገርካ ዝተፈጸመ ፍጻመ ግሇጽ፣ ባዕሌኻ ግን ዕሇት ኣይትምሃዝ፣ ኣብዚ ጉዲይ እዚ 
ከምዘይትዝክሮ ጥራይ ግሇጽ። 

 

 ኤ.ኣር.ዱ.ሲ. ከመይ ጌርካ ነቲ ፎርም ከምትመሊኦ ዝሕብር መምርሒ ብ ቪዱዮ መሌክዕ ብዝተፈሊሇዩ ቋንቋ ተዲሉዩ ኣል። ቅዴሚ ነቲ ፎርም ምምሊኣ ኣብ 

ቤት ጽሕፈት  ኤ.ኣር.ዱ.ሲ. ነቲ ቪዱዮ ንኽትሪኦ ክትሓትት ትክእሌ ኢኻ።  

 

 

ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ስዯተኛ መሕትት ፎርም ተረክቦ? እንታይ ዝተፈሊሇየ ዯረጃታት ኣሇዎ?  

 

 ነቲ ፍሮም (RSD) ምስመሊእካዮ ናብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት መቀበሉ ማእከሌ (ጎዯና ሳሊመ 53, 7ይ ዯርቢ) ብኣካሌ ኬዴካ ኣረክቦ።ብኽብረትካ 

ቅዲሕ ናይቲ ፎርም ዘረከብካዮ ምሳኻ ኣትርፍ፣ ዘረከብካለ ዕሇት ውን ጽሓፎ።. 1)   

 ሕጋዊ መሰረት እኳ እንተዘይብለ እዚ እዋናዊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ንጥፈቱ ከም ስዯተኛ ምእንቲ ክትሓቲት ጻቭ ሃርሻካ ክህሌወካ ኣሇዎ (‚tzav 

harchaka” ናይ ምእታው ሕጊ ትእዛዝ ዘሌዕሌ - ብዝያዲ ናይ ምጥራዝ ኣዋጅ ዝምሌከት)። ጻቭ ሃርሻካ እንተዯኣ ዜይተቐቢሌካ፣ መጅመርታ ናብ ቤት 

ጽሕፈት ወከሌቲ ምቁጽጻር ድብ ኣብ ሚኒስትሪ ውሽታዊ ጉዲያት ክትቀርብ ኣሇካ። ኣብኡ ጉዲይካ ብሕጽር ዝበሇ ክስማዕ’ዩ፣ ኣዴሊዪ እንተኾይኑ ብዴሕሪኡ 

ጻቭ ሃርሻካ ክወሃበካ እዩ። ብዴሕሪዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ሳሇመ ከም ስዯተኛ ምእንቲ ክትሓትት ከኽእሇካ እዩ። 
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ቀዲማይ ዯረጃ መስርሕ፡ መሰረታዊ ቃሇመጠይቕ 

 

 ነቲ መሕተቲ ፎርም ዴሕሪ ምርካብካ ብሓሇፍቲ ናይ ኢሚግሪሽን በዓሌ ወኪሌ ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ንመሰረታዊ ቃሇመጠይቕ ክትገብር 

ክትዕዯም ኢኻ።  

 ስሇምንታይ ንሃገርካ ከምዝገዯፍካ፣ ንሃገርካ እንተተመሇስካ እንታይ ዓይነት ዘስግኣካ ሓዯጋ ከጋጥመካ ክትገሌጽ ኣሇካ።  

 ብዛኦባ መንነትካ ወይዴማ መበቆሌ ሃገርካ ዘጠራጢር ነገር እንተኾይኑ ጉዲይ ጥርዓንካ ክንጸግ ይኽእሌ’ዩ። እንተዘይኮይኑ ሓፈሻዊ ቃሇመጠይቕ ይቕጽሌ፣ 

ኣብ ተመሳሳሉ መዓሌቲ ወይዴማ ሓዱሽ ቆጸራ ኣብ ካሌእ ግዜ ይግበረሌካ። 

 

 

ካሌኣይ ዯረጃ መስርሕ፡ ሓፈሻዊ ቃሇመጠይቕ  

 

 እዚ ቃሇመጠይቕ እዚ ካብ ሃገርካ ስሇምንታይ ወጺኻ፣ ናብ ሃገርካ እንተተመሇስካ ስሇምንታይ ኣብ ሓዯጋ ከምዝኾንካን ብዝርዝር ከተብርህ ይግበኣካ።  

 እቲ ቃሇመጠይቕ ዝገብረሌካ ሰብ ጥርዓንካ ክምርመሮ’ዩ፣ ብዴሕሪኡ በቶም ውሳነ ዝህቡ ኣካሊት ጥርዓንካ ተራእዩ በቲ ኣብ 1951 ዝተገበረ ውዕሌ 

ስዯተኛታት መሰረት ብቑዕ ምኳኑ ክርአ‘ዩ። ብቑዕ እንተኾይኑ እስራኤሌ ከም ስዯተኛ ክትፈሌጠካ’ያ፣ ጉዲይካ ዴማ ኣብ ሓጺር ወይዴማ በቲ ንቡር 

መስርሕ ክካየዴ ምዃኑ ክምርመር’ዩ።  

 ክሌቲኦም ኣገባባት መስርሕ ነቲ ናትካ ጉዲይ ንኽምርመርን ውሳነ ክወሃበካን ከገሌግለ እዮም። እቲ ፍሌሌይ መን ነቲ ውሳነ ከምዝህብ‘ዩ  (ሓሊፊ ናይ 

ምኽሪ ኮሚተ ውይ ሙለእ ኮሚተ፣ ሓሊፊ ናይ ኢሚግሬሸን በዓሌ መዚ ከማኡውን/ወይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲይ)።  

 

 

ሳሉሳይ ዯረጃ መስርሕ፡ ንቡር/ሓጺር ኣገባብ መስርሕ 

 

 ንቡር ኣገባብ መስርሕ፡ እቲ ኣኸባ ኣማኻሪ ኮሚተ ጉዲይ ስዯተኛታት ጉዲይካ ክምርምር’ዩ ከማኡዴማ ሕቶኻ ከም ስዯተኛ ቅቡሌ ንክኾውንን ከይኮውንን 

ክውስን’ዩ። 

 ሓጺር ኣገባብ መስርሕ፡ እቲ ሓሊፊ ናይ ኣማኻሪ ኮሚተ ጉዲይካ ክምርምር’ዩ ከማኡዴማ ሕቶኻ ከም ስዯተኛ ንኽንጸግ ወይ ቅቡሌ ንክኸውን ውሳነ 

ክህብ‘ዩ።  

 

 

ራብዓይ ዯረጃ ኣገባብ መስርሕ፡ ውሳነ ኣብ ጉዲይካ  

 

 ኣወንታዊ ወይ ኣለታዊ ውሳነ ካብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ወይዴማ ሓሊፊ በዓሌ መዚ ኢሚግሬሸን ክትቅበሌ ኢኻ።  

 እቲ ውሳነ ኣለታዊ እንተኾይኑ መኽንያት መንጸጊኻ （ዘይ መቐበሉኻ) ዝገሌጽ ዯብዲቤ ክወሃበካ’ዩ።.  

 ዴህሪ ውሳነ ምፍጻሙ ቅዲሕ ናይቲ ቃሇመጠይቕ ዝገበርካለ ፕሮቶኮሌ ወይ ዴማ ፕሮቶኮሌ ናይቲ ዘተ ዝተኻየዯለ ኣብ ጉባአ ኣማኻሪ ኮሚተ ኣብ ጉዲይካ

（እንተል ኮይኑ）ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ውሽታዊ ጉዲያት ጎዯና ሳሊመ 53 ክትሓትት ትኽእሌ። እዚ ብሕጋዊ ወኪሌካ ሕቶኻ ዲግመ ግምት ክግበሮ 

ውይዴማ ናብ ዞባዊ ቤት ፍርዱ ምምሕዲራዊ ጉዲያት እግባይ ንኽትቢሌ ይሕግዘካ።  

 

 

ሓሙሻይ ዯረጃ ኣገባብ መስርሕ፡ ዲግመግምት ወይዴማ ይግባይ ምባሌ  

 

 ቅዴሚ ሕጂ ከተቕርቦ ዘይከኣሌካ ሓዱሽ ጭብጢ ወይ ሰነዴ እንተሌዩካ ውይዴማ ሓዱሽ ሇውጢ ኣብ ኩነታትካ እንተል ጉዲይካ ዲግማይ ንኽርአ ኣብ 

ውሽጢ ክሌተ ሰሙን ካብታ ናይ ኣለታ መሌሲ ዝተቐበሌካሊ ግዜ ናብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ጥርዓንካ ተቕርብ።  

 ከም ኣማራጺ፣ እንተዯኣ እቲ ውሳነ ነቲ ናትካ ዴላየት ናይ ጸግዒ ብትኽክሌ ኣብ ግምት ዘየእቱ እተኾይኑ ከማኡዴማ/ወይዴማ ናይ ስዯተኛ ትርጉም 

ብዝግባእ ዘይገሌጽ እንተኾይኑ፣ ወይዴማ ኣብ መስርሕ ፎርም (RSD) ጉዴሇት ከምዘል እንተተሰሚዑካ (ንኣብነት እቲ ትርጉም ንጹር ኣይነበረን ዝብሌ）

፣ ኣንጻር እቲ ዝተወሃበካ ናይ ኣለታዊ ውሳነ ኣብ ጉዲይካ ናብ ዞባዊ ቤት ፍርዱ ምምሕዲራዊ ጉዲያት ከተቕርብ ትኽእሌ። እዚ መስርሕ‘ዚ ሕሉኽሊኽ 

ስሇዝኮነ ከማኡዴማ እቲ ሰነዴት (ድኩመንት）ብሂብሩ ክምሊእ ስሇዘሇዎ ነዚ ፍጻመ’ዚ ሕጋዊ ወኪሌ ክትገቢር ንመክር።.  

 



 
ኣብ ናይ ዑቕባ መስርሕ፡ እንታይ’ዮም መሰሊትካን ግዳታኻን?   

 

 ኣብ ግዜ ቃሇመጠይቕ ሙሉእ ምትሕብባር ክትገቢር ኣሇካ ኮማኡዴማ ሓቂ ንገር። ገሇ ሓቅቲታት ክትዝክር እንተዘይከኣሌካ ኣይዝክሮንየበሌ፣ምስቲ 

ዝሃብካዮ ሰነዴ ወይ ፍጻመ ክትሳነ ፈቲን ። 

 ሕቶ አንተዘይተረዱኡካ ወይዴማ አቲ ትርጉም ዘይቅኑዕ ኮይኑ አንተተሰሚዑካ ኣብ ግዜ ቃሇመጠይቕ ክምኡበሌ። ከማኡዴማ ብትኽክሌ ርደእ ንክኾነሌካ 

ኣትሪርካ ሕተት። 

 ዝኾነ ንጥርዓንካ ክዴግፈካ ዝኽእሌ ሰነዴ ኣቕርብ።   

 ሂብሩ ዘይትመሌኽ እንተኾይንካ ከመኡዴማ ብናይ ኣዳኻ ቋንቋ ቃሇመጠይቕ ክግበረሌካ እንተዯሉካ ኣተርጓሚ ሕተት።  

 ብመኽንያት እቲ ዝሓተካ ወይ ዝትርጉመሌካ ዘል ኣንጻር ጾታካ ኮይኑ እንተዘይተበሪሁካ ከም ናትካ ጾታ ዘሇዎ ሓታታይ ወይ ቶርጋማይ ንክኸውን 

ክትሓትት መሰሌ ኣሇካ።  

 ብዛዕባ ገሇ ኻብቲ ኣሸጋሪ ተሞክሮ ዝሓሇፍካዮ ንኽትዛረብ ዝኽብዯካ እንተኾይኑ ነቲ ሓታታይ ክትነግሮ ኣገዲሲ’ዩ። ኣዴሊዪ እተኾይኑ ዕርፍቲ ሕተት።  

 ጽቡቕ እንተዘይተሰሚዑካ ንቲ ሓታቲ ክትነግሮ ኣሇካ።  

 ኣብ ኩለ መስርሕ ብጠበቓኻ ክትውከሌ መሰሌ ኣሇካ ከማኡውን ኣብ ግዜ እቲ ቃሇመጠይቕ ምሳኻ ክህለው ይኽእሌ‘ዩ፣ ኣብክንዲኻ ኮይኑ ክዛረብ ግን 

ኣይክእሌን’ዩ። እቲ ጠበቓ ቅዴሚ ወይ ዴሕሪ እቲ ቃሇመጠይቕ ጥራሕ’ዩ ርእይቶ ክህብ ዝኽእሌ።  

 ዝኾነ ናይ ኣዴራሻኻን እትርከበለ ትኽእሌ ሇውጢ እንተል ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ብ ኢ-መይሌ፣ ፋክስ ወይ ብ ተላፎን ሓብር። 

 ብመትከሌ ናይ ስዯተኛ ጉዲይካ እንዲተራእየ እንኮል ክትእሰረ ወይዴማ ካብ እስራኤሌ ክትጥረዝ ኣይግባኣካን‘ዩ. ክሳብ ቀዲማይ ውሳነ ትቕበሌ ቪዛ（2(a)

(5)) ክህሌወካ’ዩ። ዲግመ ግምት ንኽግበረሌካ ምሕጽንታ እንተእቅሪብካ ጸግዒ የብሌካን ናብ መምሕዲራዊ ጉዲያት ዞባዊ ቤት ፍርዱ ይግባይ 

እንተዯኣኢሌካ ካብ ምጥራዝ ክከሊኸሇሌካ ዝኽእሌ ካብ ቤት ፍርዱ ወረቐት ይዴላካ።    

 

 

ወሇንታዊ ምምሊስ ፎርም ክፍርም ኣሇኒ’ድ? ኣቐዱመ ፈሪመ እንተጸኒሐ’ኸ?  

 

 ከምቲ ተፈሉጡ ዘል ነቶም ኣብ እስራኤሌ ብዘይ ሕጊ ክነብሩ ዝጸንሑ ብ ወሇንቶኦም ንኽምሇሱ ክተሓባበሮም ምዃኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ናይ 

ሓበሬታ ወረቓቕቲ ይዝርግሕ ኣል።  

 ቅዴሚ ሕጂ ኣብ ናይ ወሇንታዊ ምምሊስ መዯብ ዴሌየት እንተኔርካ ንዕኡ ገዱፍካ ኣብዝኾነ ግዜ ናይ ስዯተኛ መሰሌ ክትሓትት ትክእሌ ኢኻ።  

 ዋሊኳ ናትካ ወሇንታዊ ናይ ምምሊስ ዴላት ነቲ ናይ ስዯተኛ ሕቶኻ ጽሌዋ እንተዘይብለ፣ ኣብቲ ግዜ ቃሇመጠይቕ ነቶም ሓሇፍቲ ብንጹር ኣብቲ መገመርታ 

ንኽትፍርም ዝዯፋፍኣካ ጉዲይ ንመኽረካ።  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ዝኾነ ሕቶታት እንተሇካ ወይዴማ ናይ መሕተቲ ፎርም ክትመሌእ ጸገማት እንተጋጢሙካ ወይ ዝያዲ ሓገዝ እንተዴሇካ’ኑ፣  ብኽብረትካ በዚ ዝስዕብ ኣዴራሻና ተወከስ። 
 
ዩ.ኤን.ች.ሲ.ኣር.  ንርከበለ ኣዴራሻ:                119 ሃ’ሃሽሞናኢም፣ ካሌኣይ ዯርቢ፣ ተሌ ኣቪቭ          

                 ተላፎን: 03-637-6500 | ፋክስ. 03-516-7800 | ኢመይሌ ኣዴራሻ: ISRTE@unhcr.org 
ኣጋይሽ ምቕባሌ ሰዓታት፡ ሰንበትን, ሰኑይን, ሰለስን, ሓሙስን 9:00 – 12:00 

ረቡዕ ኣጋይሽ ኣይንቅበሌን ኢና  
 

4 

 
እዚ ጽሑፍ ብምትሕብባር ምስ ትካሊት ተጣባቅቲ መሰሊት (ኤ.ኣር.ዱ.ሲ. ከማኡዴማ ኣ.ሳ.ፍ.) ዝተዲሇወ እዩ። 
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