ንፅግዕተኛ ስፍራ ደለይቲ

አድላይ ሓበሬታ ዝሓዘ መግለፂ
ዝከበርኩሞ ዓቕባ ሐተትቲ

ከይዲ ፕሮሰስ መመልከቲ ዓቕባ

ኣብ ፌንላንድ ዓለም ለኸ ዓቕባ ተመልክቱ እዚ ማለት ብመሰረት ተጓዳኒ
ዓቕባ ናይ ዓቅባ ወይድማ መንበሪ ፈቃድ ማለት እዩ፡፡ ኣብ መበቆል ዓይሞ
በዝበዓሎም ናይ ስብአዊ መሰል ጥሕሰት መሠረት እንተኮይኑ ዓለም ለኸ
ዓቕባ ይፈቀደሎም ዩ ወይድማ ብምክንያት ኣብ መበቆል ዓይሞ ዘሎ ናይ
ዳኛታ ኹነታት ናብ መበቆል ዓደሞ አይሞለሱን ማለት እዩ፡፡

1. ኣብ መበቆል ዓደም
ዘይፋትሐዊ ነገር ከበዳሐኒዩ
ዝብል ፋርሒ እንተሃልዎም
ይሐቱ፡፡

ምናልባት ናይ መንበሪ ፈቃድ ክወሃቦም ካልእ መሠረት እንተደአሃልዩዋም
ዝተፈለየ መመልከቲ መንበሪ ፈቃድ መለአሞ የቅርቡ፡፡ ካልኦት ቀላልቲ
መሰረታት የካትቱ ንኣብነት ምስ ስድራቤት ዘለዎም ርክብ ትክስስር
ስራሕን ትምህርቲ ናይ ትፌንላንድ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን መመልከቲ ናይ
ተቀማጢነት ፈቃድ ምስ ናይ ዓቅባ መመልከቲ ብሓባር ዋሳነ ይህበሉ፡፡ እዚ
እንተይአዘይኮይኑ ክዝንግዓምዩ፡፡

2. ምናልባት ኣብ ፌንላንድ
ዓቅባ ንምሕታት ናብ ፌላንድ
ከአትው አለዎም፡፡ አብ ወደኢ
ኮይኖም ዓቅባ አይሐቱ

እዚ ቡረሸር ኣብ መመልከቲኦም ዝገብርዎ ፕሬሰስን ዘለዎም መሰልን
ግዴታታት ሐበሬታ ይህቦም፡፡
3. ናብ ፌላንድ ምስአተወ
ንናይ ደብ ተቆፃፃርቲ
ወይድማ ንፖሊስ ዓቅባ
ከምዝደልዩ ብቁልጡፋን
ይንገሩ፡፡

ክትፈልጥዎ ደቡቕ ዝኮነ
በዓል ስልጣናት ግልጋሎት ትርጉም መሃብቲ ከምኡውን መመከርቲታት
ፕሮፎሽናል ዝግበሩ ብፕሮፌሽናል ሕደረት ዝተጠመሩ እዬም፡፡ ብምክንያት
ድሕንነት ስለ ውልቀ ሰባት ሐበሬታ ዓቕበ እቲ ቁልፊ ሚስጥር እዩ፡፡
ስለዝኮነድማ በዓል ስልጣን ንኣብነት ምስ ኢንባሲ ወይድማ ኣብ ፊንላንድ
ውስጠ ዝርከቡሉ ዓዲ አድራሽ ወይድማ ናይ መባቆል ዓይም በዓልሰልጣን
አይራክብንዩ፡፡
ኣብ እዋን ምርመራ ብበዓል ስልጣን ዝቀርበሎም ተርጓሚ ክጥቀሙ
አለዎም፡፡ ምናልባት ከማክሮም እንተይልዬም ይራከበዎ፡፡ ንዓዓ ወይድማ
ንዓዓ ንፌንላንድ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ከፋልጡሎም ይንገሩ ብቀሊሉ
ዓሚሎካ/ዓሚል ይግበሩዎ፡፡ ኣብ’ቲ ንሕቶ ዕቝባ ብዝምከት እተካይድዎ
ቃለ-መሕትት ኣማኻሪ ክሳተፍ ምስእትደልዩ፡ ነዚ ዝኸውን ወጻኢታት ኩሉ
ባዕልኹም ኢኹም ክትሽፍንዎ። ህላወ ኣማኻሪ ኣብ ናይ ዕቝባ ቃለ-መሕትት
እዋን - ከም ሕጋዊ መሰል ኪውሰድ ዝከኣል፡ ኣብ ፊንላንድ ብዘይወላዲ
ወይ ኣላዪ ምስእትህልዉ ወይ ኣማኻሪ ከሰንየኩም ዘገድዱ ርዝን ዝበሉ
ምኽንያታት ምስዝህልዉ ጥራይ እዩ። ምናልባት እንተደአድልየት ሃሊዋም
ሐባሲ ንብዓት ፈጽሞ ዘየግልል (Non-Discrimination Ombudsman)
ክረከቡ ይክእሉዬም፡፡ ሐቢሮም ዝይቀረቡ ሕፃውንቲ ዓቅባ ጠየቅቲ ዘለዎም
ድልየት ንምርአይ ተወካሊ ይሽወም፡፡ ንሱኹምን መማከሪኦም ወይድማ
ተወካሊኦም ልዋ ዝፈጥሩ ሰነዳት ናይ ምቅራብ መስል አለዎም ወይድማ
አብቲ ፕሮሰስ ዝገብሩሉ ደልዋ ዝምደእ ከቅርቢ አለዎም፡፡

4. መመልከቲ ዓቅባ
ክምዝገበሎም ዝሐትዋ በዓል
ስልጣን ናይ አደብዓቲ አሸራን
አድላይ ናይ ምዝገባ ቁፅፅር
ይገብሩ፡፡

5. መመልከቲኦም ኣብ
ግልጋሎት አሜግሬሽን
ፌንላንድ ይቅረብ፡፡

Migri

6. ኣብ ጋሀስ መቀበሌ
ዝነብሩሉ ማዕከል ይደንሉ፡
፡ አብ ጋሳ መቀበሊ ማዕከል
ኮይኖም ንቃለ መጠይቅ
ዓቅባ ይደብዩ፡፡

ምስኦም ንምርኻብ ክንፋትን ኢና
ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ፊንላንድ ናይ መመልከቲኦም ኩነታት ንምደራይ
ግልጺ መብርሂታት ክህቡና ምስ ኤጀንሲ ርክብ ከይገበርና ንጋብዞም፡፡
ምናልባት ምሳና ርክብ ምግባር እንተደልዬም በይዛኩም ናይ ዓሚል ቁፅሪ
ምግላጾም የስታውሱ፡፡
ናይ ጉዕዝ ሰነዳት ናይ መንነት መለለይ ሰነዳትን ካልኦት ሐገዝቲ ሰነዳት
ድሕሪ መመልከቲ ምቅራቦም ብቀልጡፋ ንፌንላንድ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን
1.9.2016 tigrinya
Tietoa turvapaikanhakijalle
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Migri

7. ኣብ ካሊእ ግዳ ናይ
ምንባር መሰል እንተሃሊዎም
መመልከቲኦም ኣብ ፌንላንድ
ፕሮሰስ አይገብርንዬም
ወይድማ ብመሰረት ኢዩ
ስነ ስርዓት ደቡሊን ካሊእ
ዓዲ እዩ መመልከቲኦም ናይ
ምምርማር ስልጣን ዘለዎ፡፡
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8. ግልጋሎት ኢሚግሬሽን
ፌንላንድ ናይ ዓቅባ
ቃለ መጠየቅ መዓዝ
ከምዝግበረሎም ብቁልፋን
የፋልጦም፡፡ ምስ በፖል
ስልጣን ርክብ ምግባር
አይደልይን እዩ፡፡ ቃ መጠይቅ
እንተይገበረሎም ይሐትቱ፡፡

ከቅርቡ አለዎም፡፡ ምስ ጉዳይ /ዋኒን ዓቅባ ዝተሐሐዝዩ ኢሎም ዝአምኑሉ
ናይ ዶክተር ናይ ጥዕና ምስክር ወረቀት እንተደአልሃልዩ እዚ ምስክር ወረቀት
ንፌንላንድ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን የቅርብዎ፡፡
ምናልባት ካልኦት ግልጺ ክገብሩ ዝክእሉ ነገራት ከቅርቡ እንተደአተሐቲቶም
ተወሳኪ ሐበሬታ ንክቕርቡ ኣብ ዝተሐተቱሉ መዓልንቲ ንደሐር ዘለዎ
መዓልቲታት ብቁልጡፋ እቲ ሰነድ የቅርቡ፡፡ ኣብ ወሰን ዝተቀመጠ
መዓልቲታት ውሽጢ ከቅርቢ ከምዘለዎም ይዛክሩ፡፡
ምስ ምክንያት ድሕንነት ስለ መመለከቲኦም መሠረት ጌርና ዝኮነ ይኹን
ሐበሬታ ብስልኪ አይንህብን ኢና ምክንያት ድማ ናይቲ የዋሊ ሰብ ምንነት
አይንፈልጠን ኢና፡፡ ብስልኪ ንገብሮ ነገር እንደሃልዩ ስለአጠቃለሊ እቲ
ጉዳይ ዓቕባ ምክሪ ጥራሕ እና ንህቦም፡፡

9. መርማሪ ዓቅባ ግልጋሎት
ኢሜግሬሽን ፌንላንድ
ብቀዳሚነት ብመን
ከምዝኾኑን በየን በየን
ከምዝትጓዓዙ መመልከቲኦም
ፕሮሰስ ክግበር ይወስን፡፡

ናይ ፌንላንድ ግልጋሎት ኢሜግሬሽን ስለ ናይቲ ብርኺ ከይዲ ፕሮሰስ
መሊሶም ሕቶታት መሊሶም ከቅርቢ አይክእሉን ምናልባት ጉዳዬም ኣብ
ዝኾነ ቦታ ኣብ ፕሮሰስ ስለ ዝካውንዩ ምናልባት ይግባይ ዝእተወዋ ኣብ ወሳነ
ፌንላንድ ግልጋሎት ኢሜግሬሽን ክከውን ይክእልዩ፡፡

ናይ ርክብ ዝርዝራት እዋናዊ ምዃኖም ርግጸኛ ይኹኑ

?

ኣብ እዋን ከይዲ ፕሮሰስ መመልከቲ ኦም ኣብ ፊንላንድ ብነፃ ምዝውዋር
ይክእሉ፡፡ ስለዝኾነ ምስ አጋይሽ መቀበሌ ማዕከል ወይድማ ፊንላንድ
ግልጋሎት ኢሜግሬሽን እዋናዊ፡፡ ናይ ሐበሬታ መለዋወጢ ክገብሩ አለዎም
ንበዓል ስልጣን ሪፖርት ናይ ምግባር ግዴታ አለዎም አበይ ከምዝበጸሑ
ከፋልጡ አለዎም፡፡ ምናልባት ንበዓል ስልጣን ወይድማ አጋይሽ መቀበሌ
ማዕከል ሪፖርት እንተደአዘይ ጌሮም መመልከቲኦም ወድቂ ይኸውን
ምክንያት ድማ መመልከቲኦም ጥቅሚ ከምዘይበሉ በዓሎም ወሲኖምዬም፡፡
ነቲ ዘቕረብካዮ ምልክታ ክትስሕቦ እንተደሊኻ፣ ነቲ ናይ መቐበሊ ማእከል
ዲረክተር (ወይ ምክትል ዲረክተር)፣ ነቲ ናይ ፊንላንድ ኣገልግሎት
ኢምግሬሽን፣ ነቲ ናይ ሓለዋ ዶብ በዓል ስልጣን ወይ ንፖሊስ ብጽሑፍ
ከተፍልጥ ይግባእ። ነቲ ምልክታኻ ምስ ሰሓብካዮ ድማ፣ እቲ ናይ ፊንላንድ
ኣገልግሎት ኢምግሬሽን ነቲ ምልክታኻ ዝወድቀሉ ዕለት ብምውሳን ንስኻ
ናብ ፊንላንድ ደጊምካ ክትኣትው እገዳ ይግበረልካ። ንአጋይሽ መቀበሌ
ማዕከለ ብፈቃድኝነት ንክምለሱ መሊሶም ምሕታት ይክእሉ፡፡ ምናልባት
ከብ መበቆል ዓዲሞ ወዳኢ ናብ ካልእ ሳልሳይ ዓዲ ምኻድ ዝደልዩ
እንተኾይኖም ናይዚ ናይ ሳልሳይ ዓዲ ናይ ምንባር መሰል መረጋገጺ ከቅርቡ
አለዎም፡፡

10. ኣብ እዋን ዓቅባ ምሕታት

ቃለ መጠይቅ ንምንታይ
ምክንያት ዓቅባ ከምዝደለዩ
ብዝርዝር ክዛረቡ አለዎም፡፡
ብሐቂ ክገልጽ ዝክእሉ ኩሎም
ሰነዳት የቐርቡ፡፡

11. ግልጋሎት ኢምግሬሽን

ፌንላንድ አለም ለኸ ሐለዋ
ዓቅባ ወይድማ ናይ መንበሪ
ፍቃድ ክረክቡ ከምዝለዎም
ይምርምር፡፡

Migri

OK

ቁጻር ስራሕ

12. ግልጋሎት ኢሚግሬሽን

ከመጠን ዓቅባ ሐተትቲ ብዘይ ናይ መንበሪ ፈቃድ ኣብ ውሽጢ ፊንለንድ ናይ
ስራሕ ቀጻር ይረክቡ ምናልባት ድሕሪ መመልከቲ ዓቅባ ምቅራቦም ስለሰተ
ወርሒ ኣብ እንተደኣደኒሖም ከምኡውን ደብ ንምስጋር ጊዜኢ ዝሐለወ
ፖስፖርት እንተደአለሂዋምዩ፡፡ ምናልባት እንተዘይብሎም ኮይኑ መመልከቲ
ሕቶ ዓቅባ ካብ ዝቅርቡ ንደሐር ሽድስተ ወርሒታት ኣብ ውሽጢ ፊንላንድ
ናይ ስራሕ ቁጽሪ ይረክቡ፡፡

ፌንላንድ ወይድማ ፖሊስ
መዓዝ ወሰን ከምዝወሃብ
የፈልጦም፡፡

13. ምናልባት ዓለም ለኸ ሐለዋ

ዓቅባ ይወሃቦም መንበሪ ፈቃድ
ካርድ ይቅበሉ፡፡ ድሕሪዚ
ንስደተኛ ሪፋጅ ናይ ጉዕዞ
ሰነድን ወይድማ (አለይን)
ፖስፖርት ይሐዙ፡፡

ምርመራ ዓቕባ
ኣብ ፈለማይ ምርመራ ዓቕባ እቲ በዓል ስልጣን ወልቀ መረዳእታ ዳታ
ይከፈት ከምኡውን ዝተጓዓዙሉ መስመራት ከምኡውን መመልከቲኦም
ንምምርማር ወይድማ ንዝይምምርማር ንምወሰን ዘድልዩ አድላይ
ሐበሬታታት ይወስድ፡፡ ኣብ እዋን ሕቶ ኣብ ቅድሚ በዓልሰልጣን ክቀርቡ
አለዎም፡፡ ነዚ ዘይገብሩሉ ምክንያት ከየቅረቡ ከይቀረቡ እንተተሪፎም
አሉታዊ ዝኾነ ወሰነ ይረክቡ፡፡
ጉዳይኩም ንምርመራ ክቀርብ ናይ ምግባር አስተዋጽኦ ግዴታ አለዎም፡፡
ኩሎም ዝሕተቱ ሕቶታት ክምልሱ አለዎም ከምኡውን ኣብቲ ጉዳይ ደልዋ
ዝፈጥር ሐቂ ክዛረቡ አለዎም፡፡ ነቲ በዓል ስልጣን ሐስት ዝኮነ ሐበሬታ
ምሃብ የቀደዓ እዩ፡፡

X

14. ምናልባት ኣብ

መመልከቲኦም አሉታዊ
ወሳነ እንተረኪቦም ይግባይ
ንምምሐዳር ቤት ፍርዲ እቲ
ወሳነ ብምቅዋም የቕርቡ፡፡
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ስእሊ ፎቶግራፊን ናይ ዓጸብዓቲ ኣሸራ ክህቡ አለዎም ከምኡውን ካልኦት
ስለ መን ምዃኖም ንምፍላጥ ዝሕግዙ ኣብ ሪከርድ ይሰፈሩ፡፡ ካብዚ
ብተወሳኪ ኩሎም አጸብዓቶም አሸራ ይወሰድ ከምኡው ኣብ ውሽጢ
ፊንላንድ ናይ ምንባር ዘለዎም መስለ መረጋገጺ ኮይኖም ምናልባት ኣብ ደሐር
ዝወሃብዎ ናይ መንበሪ ፈቃድ ይቅመጥ፡፡

15. ምናልባት ኣብ ፌንላንድ

ክጸንሑ እንታይኣ ተወሲኑ ናብ
መዘጋጃ ይከድ፡፡ እዚ ማለት
ብመዛጋጃ ቤት ብቁልጡፋ
መንበሪ ይወሃቦም፡፡

መመልከቲ ዓቅባ ብምምላእ ኣብቲ መመልከቲ መስፈርቲ ዝሐለወ ናይ
ፖርስፖርት መጠን ስእሊ ፎቶግራፍ ከተሓሕዙ አለዎም፡፡ ወይከኣ ስእሊ
ፎቶ ግራፍ ሒዞም ናብ ቃለ መጠይቅ ዓቅባ ዝግበሮ ቦታ ክከድ አለዎም፡፡
ምናልባት ስእሊ ፎቶግራፋም እንተይአዝየ ቐራቦም ፕሮሰስ መመልከቲኦም
ይድንጉይ፡፡
ኣብቲ እዋን ሕቶ ስለ ዝርዝር መን ምዃኖም ስለ ስድራ ቤትን ቤተሰብን
አዝማድ ብዝርዝር ይሕተቱ፡፡ እዚ ዝህብዎ ሐበሬታ ትክክለኛ ክከውን
አለዎ፡፡ ኣብ ፊንላንድ ንክነብሩ ዝቅረብዎ ሐቶ ተቀባልነት እንተረኪቡ እዚ
ሐበሬታታት ናይ በዓሎም ሐበሬታ ኮይኖም ይተሐዙን ስድረኦም ከምጸኦድ
እንትደልዩ በዚ አቢሎም የምጻኡ፡፡
ዓቅባ ክወሃቦም እቲ ዝሐቱሉ ምክንያት ኣብ ትክክለኛ ናይ ዓቅባ ቃለ
መጠይቅ ይተሐዝ፡፡ ክሕተትዎ ዝግበር ንኣብነት ንምንታይ እዩ ናብ መባቆል
ዓይሞ ዘይምለሱ እንተተመለሱ እንታይ ዘፈርሐሞ ነገር አሎ ብዘይ ጥፋኦት
ከበጸሐሞ ዝክእል ነገር ስብአዊ ዘይኮነ አተሓሕዛ ኢስብአዊ ወይድማ
መሰለቶም ምጥሰት እዚኦም ብከመይ መንገዲታት እዬም ክበጸሕዋም
ዝግብር መረጋገጺ መረዳእታት እንተሃሊዎም ይሕተቱ፡፡ ኣብ እዋን ቃለ
መጠይቅ ትራንስክራ ይብ ይቕዳሕ እቲ ሐደ ኮፒ ንዓኦም ይወሃቦም፡፡
ኣብ እዋን ቃለ መጠይቅ ዓቅባ ኣብ ፊንላንድ ሜላ ሐበሬታ ሕዝቢ ቆጸራ
ምእንቲ ናይ ውልቀ ኮድ ክወሃቡ ተመሳሳሊ ናይ መንበሪ ፈቃድ ክወሃቡ
ይሕተቱ፡፡ ምናልባት ናይ መንበሪ ፈቃድ እንተዘይተፈቂድሎም እቲ ዝርዝር
መን ምዃኖም ዝገልጸ ናብቲ ሜላ ሐበሬታ ብዝሒ ሰብ አይአትውንዩ ናይ
ውልቀ መፈለይ መንነት ኮድ አይወሃቦምን፡፡ ናብ ቃለ መጠይቅ ዓቅባ
ምስኦም ሒዞም ዝምጽኡ መሕተቲ ፎርም አብዚ ፎርም በምምላእ ክምዝገቡ
ይሐቱ፡፡ እቲ ፎርም ኣብ ዌብ ይት www.migri.fi ይረክብዎ፡፡ ብከመይ
ከምዝመገቡ ንዝሐትዎ ሕቶ እቲ ጋሽ መቀበሌ ማዕከል ሐበሬታታት
ይህቦም፡፡
ኣብ እዋን ቃለ መጠይቅ ንምንታይ ዓለም ለኸ ዓቅባ ከምዝደለዩ ዘለዎም
ጠቅላላ ምክንያት ክገልጽ አለዎም፡፡ መናልባት ስለ እዚ ምክንያት ዋለኻ
እንተዘይተሐተቱ ብባዓሎም ተላዓዓሊነት ንምዝራብ ይፈትኑ፡፡ ብቀ
መጠይቅ መቅርቢ ዝወሃቦም መምርሕታት ብጥንቃቀ ይሰምዓ ከምኡውን
ዘይተረደኦም ነገራት እንተይአሃልዩ ካብ ምሕታት ንድሕሪት ከይብሉ፡፡ እዚ
ናይ ዓቅባ ቃለ መጠይቅ እዋን ሰዓት ብጣዓሚ ነዊሕ እዩ፡፡ ምናልባት አድላይ
እንተኾይኑ እቲ ቀለ መጠይቅ ኣብ ካልኢ መዓልቲ ክቅጸል ይክእልዩ፡፡

ኣብ ፊንላንድ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ውሳነ ወሃቢ
ድሕሪ ምርመራ ዓቕባ ግልጋሎት ኢሜግሬሽን ፊንላንድ ብመሰረት ዝጸሐፈ
መረጋገጺ ጠበሬታ ኣብ ፕሮሰስ መመልከቲ ይቅጸል፡፡ ኣብ እዋን ፕሮሰስ
ኣብ መመልከቲኦም ወሳነ ክሶብ ዝወሃብ ተወሳኺ መጠናከሪ መመልከቲ ናይ
ጽሑፍ ሐበሬታ ከቅርቡ ይክእሎዬም፡፡
ኣብ እዋን ቃለ መጠይቅ ዓቅባ እቲ ትጸቢት ዝግበሮ እዋን ብግሞት
ይወሃቦም፡፡ እዚ ዝግበር ዓሞታዊ እዋን ጥራሕ እዩ፡፡ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ
ዓቅባ ሕቶታት ፕሮሰስ ብመሰረት ዘቅርብዎ ክናዋሕን ወይድማ ክሓዳር
ይክእልዩ ንኣብነት ተወሳኩ ሰነዳት ተባሂሎም ብዛቅርብዎም፡፡ ምናልባት
እቲ ዘራዎም ፕሮሰስ ክሕዳር እንድሕር ዝደልዩ ኮይኖም ናይ ጽሑፍ
ሐበሬታ ከቅርቡልና አለዎም፡፡ ከይዲ ፕሮስስም ቁልጡፋ እንተዘይኾይኑ
ይደውሉልና፡፡ ኣብ ተጸቢት ዝገብሩሉ ናይ ፕሮሰስ እዋን ዝበለጸ ሐበሬታት
ኣብ ዌብ ሳይት www.migri.fi ይርከብ፡፡
መመልከቲኦም ምስቐረቡ ኣብ ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒታት ምናልባት ወሳነ
እንተዘይረኪቡ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ፊንላንድ ዝደንጐየሉ ምክንያት

16. ምናልባት ኣብ ፌንላንድ

ከደንሑ እንተዘይተፈቂድ
ብፋቃደኝነት ንምምላስ
የመልክቱ፡፡ ብናይ ፈቃደኛታት
ናብ ዓይሞ ዝመለሱ ሜላ
ሕጉዝ ተመለስቲ ይወሃቦም፡፡

ሐበሬታ ይህቦም፡፡ ድሕሪ እዚ ንምንታይ ከምዝደንጐየ ክትትዎ ዝደልዩን
ክንደይ ዝከውን እዋን ክጽበዩ ከምዘለዎም ንምሕታት ጽሑፍ ይልእኩ፡፡
ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ፊንላንድ ኣብ መመልከቲ ሕቶ ዓቅባ ውሳነ ይህብ
ብመሰረት ኣብ ዝበጽሐሉ እዋንን ብቁልጡፋ ውሳነ ክወሃቦም ዘለዎ፡፡ ይኹን
የአ ፋሉይ ዋኒን ዘለዎም መመልከቲታት ቁልጡፋ ውሳነ ይወሃቦ ንኣብነት
ምስ ሕፃውንቲ ቆልዓት ኮይኖም ዝሐቱን ሕፃውንቶም ምስኦም ዘየለው፡
፡ ናይ በዓሎም ናይ ፕሮስስ እዋን መስ ካልኦት ናይ ፕሮሰስ እዋን ከነጻጸሩ
የብሎምን ምክንያቱ ድማ እቲ ፕሮስስ ዝቐረበ መመልከቲ አድላይ ዝበሃል
ምርመራ መሠረት ጌሩ ኣብ እዋን ፕሮሰስ ክፈላለይ ይክእልዩ፡፡
ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ፊንላንድ ውሳነ ዝህብ ኣብቲ መመልከቲ መሰረት
ጌሮም ዝቐርቡሉ ጠቕላላ ሐበሬታት እዩ፡፡ ውሳነ መሰረት ዝገብር በዓዘለም
ኣብ ዝህብዎ ሐበሬታን በዓሎም ዝቐርብዎ ካልኦት ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ
ሐሳብ ወይድማ ብበዓል ስልጣን ብዝቐርብ መሰረት እዩ፡፡ ምናልባት
አድላይ እንትኸውን ብበፖል ስልጣን ኣብ ዝተወሃበ ሐበሬታ አስተያየቶምን
ሐሳቦም ክገልጽ ዕድል ይወሃቦም፡፡ አብቲ ዝወሃብ ወሳነ አብ መብቆል ዓቶም
ዘቅርብዋ ሓበሬታት ኩነታ ሰብአዊ መሰል ፅልዋ አለዎ፡፡
ኣብ እዋን ፕሮሰስ መመልከቲ ህቅባ መርማሪ ብመሰረት መከሓሓሲ ናይ
መንበሪ ፈቃድ ይወሃቦም ኢሉ ክውሰን ይክእልዩ ወይድማ ብምክንያት ካብ
ዓዲ ናብ ዓዲ ምንቅስቃስ ዘይምክአሎም ወይድማ ናይ ዝይሕጋዊ ዝውውር
ሰባት ተጠቃዓ ምዃኖም መሠረት ጌሩ ክወሰን ይክእልዩ፡፡
ኣብ መመልከቲኦም ውሳነ እንትወሃብ ናይ ፌንላንድ ግልጋሎት ኢሜግሬሽን
ወይድማ ፖሊስ ወሳነ ይህብ ምናልባት አድላይ እንተኮይኑ ትርጉም
ዘትርጉመሎም የቐርብ፡፡ በዓል ስልጣን ስለ ግልጋሎት ወስነ መሠረት ጌሩ
ይራከቦም፡፡ ምስ በዓልስልጣን ምርካብ አየድልየምንዩ፡፡

አመንታዊ ወሳነ
ምናልባት ዓለም ለኸ ሐለዋ ዓቕባ ወይድማ ናይ መንበሪ ፈቃድ
እንተተዋሂቦም ኣብ ፌንላንድ ይነብሩ፡፡
ምናልባት ናብ መበቆል ዓደም እንተተመሊሶም ክበጸሖም ዝክእል ዝፈርሕ
ናይ ዓሌት ሐይማኖት ዜግነት ብአባልነት ዝኾነ ማሕበራዊ ጉጅለ ወይድማ
ብፖለቲካ አርአእያ ክበጸሐም ዝክእል ዘይፋትሐዊ ነገር እንተደአሃልዩ ዓቐባ
ይርክቡ፡፡ ኣብ ውሽጢ ፌንላንድ ምናልባት ዓቐባ እንተረኪቦም ናይ ዓሰከር
መደለለ ዕድል ይረክቡ፡፡
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ምናልባት ዓቐባ እንተዘይረኪቦም ግን ብመሰረት ገጓዲኒ ሐለዋ ናይ መንበሪ:

•

ቦ ዓዲ ጌሮም ናብ ፌንላንድ እንደአመደኦም

•

ኣብ መበቆል ዓደም ናይ ሞት ቅጽዓት ወይድማ ዘይፈትሐዊ ስጉምቲ
ክወስዶም ዝክእል ዘፋርሕ ነገር እንተሃልዬዋም

•

ቅድማ ሕዚ አብታ ዓዲ ዓቅባ ሐቲቶም እንተነይሮም

•

ዘስካሕክሕ መውቃዓቲ ቶርቸር ወይድማ ኢ-ሰብኣዊ ወይድማ
ሕማቕ አትሐሕዛ ወይድ ቅጻዓት ክበደሐም ይክእልዩ ዝብል ፍርሐት
እንተሃልዩ

•

ብምክንያት ኣብ ዓይም ዘሎ ውግእ ተመሊሶም ምንባር ድሕንነት
ዘይሕቡ እንተኾይኑ፡፡

ኣብ ከምዚ ዋኒናት ኣብ ውሽጢ ፌንላንድ ተጋዳኒ ሐለዋ ይወሃቦም፡፡
ምናልባት ኣብ ፊንላንድ ናይ መንበሪ ፈቃድ ይወሃቦም እና ናይ መንበሪ
ፈቃድ ዘረጋግጽ ካርድ ይወሃቡ፡፡ እዚ ካርድ ንበሪ ፈቃድ ዋጋ ዝህልዎ
ኣብቲ ፈቃድ ንዝተቀመጠ እዋን እዩ፡፡ ናይ ገዳም ምስሊ መን ምዃኖም
ዝገልጽ መረዳእታ ናይ አደብዓቲ አሸራን ካልኦት ዳታ አብቲ ካርድ
ይምዝገብ፡፡ ምናልባት ዓቐባ እንተተፈቂሎም ናይ መዓስከር መጉዓዓዚ
ሰነድ ሕቶ የቐርቡ፡፡ ምናልባት ብናይ ተጓዳኒ ሐለዋ ዓቐባ መንበሪ ፈቃድ
እንተተዋሂቦም (አላይን) ናይ ሕቡራን ፖስፖርት ክወዳኡ የመልክቱ፡፡

አሉታዊ ውሳነ
ዓለም ለኸ ሐዋ ዓቐባ ዘይደልዩ እንተኮይኖም መመልከቲኦም ውድቂ
ይኸውን ከምኡውን ምስ ፌንላንድ መንበሪ ፈቃድ ሐቤሩ አይወሃቦምን፡
፡ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ወሳነ ምክልካል ምእታው ናብቲ ዓዲን ምጥራዝን
ይካየድ፡፡ ብኖርማል ኩነታት ብፈቃደኝነት ናብ ዓደም ንምመላስ ዝወሃቦም
እዋን ውሱን እዩ፡፡ ኣብዚ ውሱን እዋን ፌንላንድ ለቂቆም ክወዳኡ አለዎም፡
፡ ምናልባት ብፈቃደኝነት ክምለሱ ዝተወሃቦም እዋን እንተደአ ወሱን
እዋን ዘይተዋሃብዋም ወይድማ ኣብ ዝተወሰነሎም እዋን ፌንላንድ ለቂቆም
እንተዘይወደኦም እቲ በዓልስልጣን ምናልባት ከይአትው ክክልክሎም
ይክእሉዩ ኣብ ኹሎም ናይ ሽንጌን ዓዴታትውን ተፈፃሚ ይኸውን፡፡
ምናልባት መመልከቲኦም እንተይአ ተልከሊሉ ምክንያታዊ አይኮኑን
ተባሂሎም ከምዝተአመነሉ ይሕሰብ ምናልባት ንአብነት ስሩዓ ዝኾነ
ሕጊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከምዝበጸሐም ኣብ ዝቀረብዎ ዓቐባ ስደተኛ
ንምድንጋር ዝተገበረ ወይድማ ድሕንነቱ ካብ ዝተሐለወ ዓዲ ዝመጸኡ
እንትኾኑዩ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝመስሉ ዋኒን ብፈቃደኝነት ክምለሱ ወሱን
እዋን አይወሃቦምን ናብ ፌንላንድ ከይአትው ትእዘዝ ይወሃብ፡፡ ምናልባት
መመልከቲኦም መሠረት ዘይብሉ ኮይኑ እንተተረኪቡ ናብ ፊንላንድ
ከይአትው ይክልከሉ ወሳነ ካብ ዝተወሃበሉ ዕለት ድሕሪ ሸዋዓት ክምለሱ
ይግበር፡፡
ካብ ጋነሽ መቀበሌ ማዕከል ሐገዝ ብፈቃደኝነት መምለሲ ይረክቡ፡፡

መመልልከቲኦም ዘይምርመረሉ
መመልከቲኦም ኹሉ ጊዜ አይኮነን ዝምርመር ኣብ ከምዚ ዋኒናት፡፡ ኣብ
መመልከቲኦም አወንታዊ ወይድማ አሉታዊ ውሳነ አይወሃቦምንዩ፡፡
ንዓቅባ ሕቶኦም አየናይ ዓዲ መመልከቲ ኦም ክምርምሮ ከምዝደልዩ ናይ
ምርመራ መሰል የብሎምን፡፡ ናይ ኢዩ ግዴታትን አይስላንድ፣ ሌቸቴንስቴን፣
ኖርወይን ስዊዝርላንድ መመልከቲ ሕቶ ዓቅባ አየናይ ዓዲ ናይ ምምርማር
ሐለፈነት ከምዘለዋ ውዕሊ ስምምዓ አለዎም፡፡
ናይ ዓቕባ ሕቶ መመልከቲኦም ኣብ ውሽጢ ፌንላንድ ዝቐረብዎ ምናልባት
እቲ ካሊእ ዓዲ ናይ ምምርማር ሐላፊነት እንተሃዋ እቲ መመልከቲ
ይተሐላለፉ፡፡ ዝተወሰኑ ግዴታት መመልከቲኦም ናይ ምምርማር ሐላፊነት
አለዎም ምናልባት:
•

አብቲ ዓዲ አባላት ቤተሰብ እንተሃሊወዎም

•

እታ ዓዲ ናይ መንበሪ ፈቅድን ቪዛ እንተደአሂባቶም

ኣብ ከምዚ ዋኒናት ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ፊንላንድ መመልከቲኦም
ይምርምሮ ይኹን ደኣ እቲ መመልከቲ ሐላፍነት ንዘለዎ ዓዲ ይልእኮ፡፡
መመልከቲኦም ተቀባልነት ዘይርከበሉ ካሊእ ድማ ምናልባት:
•

ካብ ካሊእ ድሕንነታ ዝተሐለወት ዓለም ለኸ ዓዲ ዓቅበ ስደተኛታት
እንትረኺቦም

•

ዓለም ለኸ ዓቕባ ካብ ዝረከቡላ ድሕነታ ዝተሐለወት ዓዲ
እንተደአመደአሞ፡፡

ምናልባት መመልከቲኦም እንተዘይተመርምሩ ናብ ፌላንድ ግልጋሎት
ኢሚግሬሽን ንቀለ መጠይቅ አይጋበዙንዬም፡፡ ነቲ በዓልስልጣን
መመልከቲኦም ብምንታው ምክንያት ኣብ ፊንላንድ ክምርመር አለዎ ኢሎም
ከምዝአምኑ ይንገርዎ፡፡
ምናልባት መመልከቲኦም እንተደኣ ተከልኪሉ ብፈቃደኝነት ናይ ምምላስ
ወሱን እዋን አይወሃቦምን፡፡ ብኖርማል ኩነታት ናብቲ ዓዲ ከይአትው
ዝክልክል ትዕዛዝ ይወሃቡ፡፡ ኣብ ሐደ ሐደ ኹነታት ናብ ፌንላንድ ከይአትው
ይክእልከሉን ቅድሚ ይግባይ ፕሮሰስ ምግባሩ መሊሱ ይለአክ፡፡ ኣብ እ ዋን
ወሳነ ምክልካል ዝግበረሉ መዓልቲ እቲ ናይ ምክልካል ውሰነ ይቅመጥ፡፡
*) ካብዚ ብተወሳኪ ናብ ፌንላንድ ኣባላት ዓዴታት ናይ አውሮፖ ሕብረት
አወስትራልያ፣ ቤልጅም፣ ቡልጋሪያ፣ ክሮሽያ፣ ሳይፕረስ፣ ቸክ ሪፐብሊክ፣ ዲንማርክ፣
ኢስቶንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ብሪቴን ፣ ግሪክ ፣ ሀንጋሪ፣ አየርላንድ፣ ጣሊያን፣
ላቲቪያ፣ ሊቶኒዝያ፣ ሉክሰምባርግ፣ ማልታ፣ ኔዘርላንድ፣ ፖርቹጋል፣ ፖላንድ፣
ሮማንያ፣ ስሎቫኪያ፣ ስሎቫንያ፣ ስፔንን፣ ስዊድን ሐወሱ ይክልክል፡፡

ወሰነ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ፌንላንድ ዘየርክዓም እንተኮይኑ?
ምናልባት ኣብ መመልከቲ ይቅባኦም ብወሳነ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን
ፌንላንድ ዝይረክዓ እንተኾይኖም ናብ ምመሐዳር ቤት ፍርዲ ኣብቲ ወሳነ
ይግባይ ከቅርቡ ይክእሉዩም፡፡
ካብዚ ይግባይ ወሳነ ናይ ምምሕዳር ቤት ፍርዲ ሐሊፉ ናብ ላዕላዋይ
ምምሕዳር ቤት ፍርዲ ይግባይ ከተሓላልፉ ይክእሉ፡፡
ምናልባት ናብ ፌንላንድ ከይአትው እንታይአ ተከልኪሎምን ቅደማ ይግባይ
ምሕታቶም እንታይኣ ወሳነ ተዋሂብዎ ናብ ምምሕዳር ቤት ፍርድ እዚ ወሳነ
ምክልካል ከይአትዎ መሠረት ጌሮም ምምልካት ይክእሉ፡፡ ኣብቲ ውሳነ
ምክልካል ተግባራዊ ክከውን ዝተወሰነሉ መዓልቲን ፖሊስ ካብቲ ዝተወሰነሉ
መዓልቲ ከቅርቡ ይክእሉዬም፡፡
ምምሕዳራዊ መጋባኣያ ኣብ ውሽጢ 21 መዓልትታት ኪካየድ፡ ናብ ላዕለዋይ
ምምሕዳራዊ ቤት-ፍርዲ ዝቐርብ ይግባይ ድማ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት
ኪረአ ይግባእ፣ ማለት ውሳኔ ካብ ዝተዋህበሎም መዓልታት ተጸብጺቦም።
አብ ውሽጢ 7 መዓልቲታት መመልከቲ ምክልካል መሠረት ጌሮም ከቅርቡ
አለዎም፡፡
ምምርሕታት ይዓበይ ዝተወሃበ ወሰነ ከመይ ከምዝከውን ምስቲ ወሰነ
የተሐሕዙ፡፡ ምናልባት ኣብቲ ዝተወሃበ ወሰነ የተሐሕዙ፡፡ ምናልባት ኣብዚ
ዝተወሃበ አማካሪ ሕጊ ክደልዩ ይምኮሩ፡፡ ናይ ሕጊ ሐገዝ ዝረክቡ ብቤት
ጸሕፈት ሐገዝ ሕጊ እዩ ትካላት ሕጊን ጠበቃ እዩ፡፡ እቲ ናይ በዓሎም ጋሽ
መቀበሊ ማዕከል አበይ ሐገዝ ሕጊ ክረክቡ ከምዝክእሉ ምኽሪ ይህቦም፡፡

ሰዓቡ ዝቀርብ መመልከቲ
ሰዓቡ ዝቀረብ መመልከቲ ማለት ኣብ ዝሐለፈ መመልከቲኦም ናይ
መወዳእታ ውሳነ ምስተወሃብ ኣብ ሐዳር እዋን ፋይል ዝገብርዎ
መመልከቲዩ፡፡
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ምናልባት ሰዓቡ ዝቅርብዎ መመልከቲን ኩነታቶም ቅድመ ክብል ዝተወሃበ
ወሳነ ከይልወጥዎ ይክእሉዬም መመልከቲኦም ከይምርምር ይክእሉዩ፡፡
ምናልባት ካልእይ ሰዓቡ ዝቀርብ መመልከቲ ከቅርቢ ይክእሉዬም ኣብ እዋን
ከይዲ መመልከቲ ኣብ ፌንላንድ አይደንሑ ይክእሉዬም፡፡
ምናልባት ኣብ ዝሐለፈ መመልከቲ ኣብ ምምሕዳር ቤት ፍርዲ እንተሃልዩ
ሐድሽ መመልከቲ ፋይል ክገብሩ አይክእሉን እዬም፡፡ ምናልባት ሐድሽ
ሐበሬታ እንተሃለዎም ናብ ቤት ፍርዲ ከቅርብዎ አለዎም በዚውን ኣብ
ዝቅረብዎ ይግባይ ግምት ይወሃብ፡፡ ናይ ይግባይ ፋይልኩም ስሒብኩም
ነቲ ዝስዕብ መመልከቲ ምስእተቕርቡ፡ እዚ ስጉምቲ እዚ፡ ብመሰረት እቲ
ኣቐዲሙ ተዋሂቡኩም ዝጸንሐ ውሳኔ - ናብ ሃገር ናይ ምእታው ፍቓድ ካብ
ምኽላእ ኬድሕነኩም ኣይክእልን እዩ።

ግልጋሎት ጋሽ ምቕባል
ንብዓሎም ሐገዝ ንምሕጋዝ ወዳኢታት ክከፋሉ ዘይክእሉ እንተኮይኖም
ኣብ ጋር መቀበሊ ማዕከል ከነብሩ ይክእሎዬም ከምኡውን አል ጋር መቐሊ
ይረክቡ፡፡ ምናልባት አድላይ እንተኮይኑ ጋሽ መቀበሊ ማዕከል ግልጋሎት
ጥዕና ይመዓራረየሎም፡፡ እኩል ዝኮነ ምክንያት ክሳብ ዘይብሎም እቲ ጋሽ
መቀበሊ ማዕከለ ዝደልዋ ምንቅስቃስ ትምህርቲን ስራሕ ክስተፉ አለዎም፡፡
ሕፃውንቲ ካብ ክፋሊት ነፃ ዝኾነ ትምህርቲ ክከታተሉ አለዎም፡፡ ኣብቲ
ማእከብ አብ ዝነብሩሉ እዋን ደንቢታት እቲት ማዕከል ክክተሉ አለዎም፡፡
ንጋሽ መቀበሊ ማዕከል ስለ ግልጋሎት ዝሐሽ ሐበሬታ ይህቦም፡፡

ምናልባት ናይ ግልጋሎት ኢሜግሬሽን ፌንላንድ ይግባይ መሕተቲ ወሱን
እዋን እንተደኣ ሐሊፉ ሐድሽ መመልከቲ ካብ ምቕራቅ አብቲ ወሳነ ይግባይ
ምቅራብ ይሐይሽ፡፡

ናይ ር ክ ብ ሐበ ሬታ

ግልጋሎት ኢምግሬሽን ፈንላንድ

ፖ.ሳ.ቁጽሪ 18, FI-00581 ሄልሰንኪ, ፌንላንድ
ቴሌፎን 0295 419 600
ኣብዚ ጉዳይ ዋኒን ቁፅሪ ግልጋሎት: 0295 419 627,
ስሉሰን.–የቡዓ. 10.00–11.00

ቤት ጽሕፈት ምሕባስ ንብዓት መድልዎ
(Non-Discrimination Ombudsman)
ፖ.ሳ.ቁጽሪ 24
FI-00023 መንግስቲ
ናይ ዓሚል ግልጋሎትቁጸሪ 0295 666 817
www.syrjinta.fi

ኣብ ፌንላንድ ካብ ዘስካሕክሕ መውቃዓቲ ዝተረፈ ማዕከል
ሄልሲንኪ ዲኮነንስ ኢንስቲቱት
Mäkelänkatu 58–60
FI-00510 ሄለሰንኪ
ቴሌፎን (09) 7750 4584
www.hdl.fi

ናይ ፊንላንድ አእምሮ ጥዕና ማሕበር
SOS ወደቀት ማዕከል
Maistraatinportti 4 A, 4ይ ደብሪ
00240 ሄልሰንኪ
ቴሌፎን (09) 4135 0510
www.mielenterveysseura.fi

ናይ ዩ.ኤን ለዕላዋይ ኮሚሽን ስደተኛ አብ ቀረበ ዝረከብ ቤት ጽሕፈት
UNHCR
Ynglingagatan 14, 6ይ ደብሪ
S-113 47 ስቶክሆልም
ስዊዲን
ቴሌፎን +46 8 457 48 80
www.unhcr.org

ድሕንነት ስራሕን በዓል ስልጣን ጥዓና
ዝርዝር ናይ ርክ ከይዲ ኣብ
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