ምትእክኻብ ስድራቤታት ንዕቁባ ዝተዋህቡ ስደተኛታት
ብ *ስደተኛታት ደሓን ምጹ* ዝተሓትመ መምርሒ ( ሰነ 2016)
www.refugeeswelcome.dk

3. ክመይ እዩ ናይ ቅጥዒ ወረቀት ዝምላእ
በዓል ቤት/በዓልቲ ቤት (ናይ ቀጥዒ ወረቀት FA10)
ናይ ቅጥዒ ወረቀት ኣብ ወረቀት ይምላእ። ኣብ ኮምፑተር ክምላእ የብሉን። እቲ ሓቤረታ ኣብ
nyidanmark.dk ትረኽቦ ኣብ ትሕቲ ምጥርናፍ ስድራቤት/ ፕሪንት ምስ ገበርካዮ ከመይ ጌርካ
ተመልክት ክትረኽቦ ትኽእል። መሕተቲ ወረቀት ብቋንቋ ዴንሽን እንግሊዝኛን ኣሎ።
ናይ ቅጥዒ ወረቀት ኣብ ክልተ ይክፈል

1. ኣየናይ ናይ ቅጥዒ ወረቀት ኢኻ እትመልእ ?
• በዓል ቤት/በዓልቲ ቤት ን ኣብ ዴንማርክ ዕቁባ ዝረኸበ ሰብ᎒ FA10

ናይ ቅጥዒ ወረቀት ቁጽሪ 1 ፣ በቲ ኣብ ደንማርክ ክቅመጥ ዘመልክት ዘሎ ሰብ ይምላእን ይፍረምን።
(ዘመልክት ዘሎ ሰብ ካብ ሶርያ፣ኤርትራ ወይ ሶማልያ ምስዝኸውን ኣብ ክንዳኦም በዓል ቤት ወይ በዓልቲ ቤት ክፍርሙ ይኽእሉ። ኩሉ
ግዜ ክትፍርም ከሎኻ ብናትካ ስም እዩ ዝፍረም።)

• ዕቁባ ዝረኸበ ወላዲ፣ ንመጻምድቱን ዉላዱን ንምምጻእ ዘመልክት ዘሎ᎒ FA11

ናይ ቅጥዒ ወረቀት ቁጽሪ 2 ፣ በቲ ኣብ ደንማርክ ክቅመጥ ፍቃድ ተዋሂብዎ ዘሎ ሰብ ይምላእን
ይፍረምን።

• ዕቁባ ዝረኸበ ወላዲ፣ ምስቲ ካልእ ወላዲኡ ዘይኮነስ ንበይኑ ን ዉላዱ ጥራይ ንምምጻእ ዘመልክት ዘሎ᎒
FA12

እዞም ክልተ ክፋላት ፈላሊኻ ሓዞም ኣብቲ ገበርውን ኣስማት ጸሓፈሎም ብቀሊሉ ክተሓናፈጹ
ስለዝኽእሉ።

• ብፍሉይ ምኽንያት ንካልኦት ኣባላት ስድራቤት ዝሓቱ ዘለው SG1 1

ብምልኡ ተጠንቂቅካ ብምምላእ ኣንብቦ።ኣብ ነብሲወከፍ መስመር ኣብ እትፍርመሉ ግዜ ዕለትን ቦታን
ምምላእ ኣይትረስዕ።

• ወለዲ ወይ ድማ ኣሕዋት ንብዘይመሰነይታ ዝመጸ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ናይ መቀመጢ ፍቃድ ዘለዎ SG2

2) ኣመልካቲ ኣብ ሶርያ፥ ኤርትራ ወይ ሶማል ምስ ዝህሉ፣ መጻምድቱ ኣብ ክንድኡ ክፍርመሉ ይኽእል።
ፈራሚ ብናቱ ስም ክፍርም ኣለዎ (መምልኢ ቅጥዒ A ተመልከት)

1) ንዓቅሚ ኣዳም ዝበጽሐ ሰብውን ወለዱ ወይ ኣሕዋቱ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ናብ ዴንማርክ ከምጽእ

ክሕተት ይከኣል እዩ፣ እንተኾነ ግን እቲ ዕድል ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ። እንተደኣ ክቅበልዎም ኮይኖም ግን እቲ ዝሓትት
ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ዝሓመመ ኮይኑ ኣብቲ ዕቁባ ረኺቡ ዘሎ ሰብ ፈጺሙ ዝምርኮስ እሞ ድማ ክሳብ ዓዲ ምሕዳጉ
ብሓንሳብ ዝቅመጡ ነይሮም ክኾኑ ኣለዎም።

2. መዓስ ኢኻ እተመልክት
ቀጥታ ምስተቀበሉኻ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ግና ብዓንቀጽ 7,1 ወይ 7,2 ወይውን 8 እንተደኣ
ተቀቢሎምካ እዩ። ብዓንቀጽ 7,3 እንተደኣ ተቀቢሎምኻ ግን ክሳብ መቀመጢ ወረቀትካ ዝሕደስን
ከምኡውን ንተኸታታሊ ን 3 ዓመታት ሕጋዊ ኣብ ደንማርክ እንተተቐሚጥካን ኢኻ ስድራቤትካ
ከተምጽእ ትኽእልን። ናይ ሕድገት ፍቃድ ክሕተት ይከኣል እዩ፣ እዚ ግን ሳሕቲ እዩ ዝፍቀድ። ምናልባት
ምስዝኸውን ድማ ብጣዕሚ ዝሓመሙን ጎደሎ ኣካልን በዓል ቤትን/በዓልቲ ቤትን ውላድን ኮይኖም
ንክሕከሙ ዓቢ ኣድላይነት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ኣለዎም።
ብዘይ መሰነይታ ዝመጸ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ብዓንቀጽ 7,3 ዝተቀበልዎ ግን ስድርኡን ኣሕዋቱን ትሕቲ 18
ዓመት ንምምጻእ 3 ዓመት ክጽበ የብሉን፣ ሽዑን ንሾዑን ክሓትት ይኽእል እዩ።
መጻምድኻን ዉሉድካን ንምምጻእ ብዝቐልጠፈ ከተመልክት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ኣድለይቲ መረጋገጺ ወረቃቅቲ ብቅልጡፍ ዋላውን ከይተቀበሉኻ ከለዉ ብሕጋዉያን ኣተርጉሞምቲ
አተርጉሞምካ/ኪ ቀርብ፣ ፣ እዚ ምስትገብር ኣብ መጨረስታ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ትቁጥብ።
ምስሓተትካ፣ ኢምግሬሽን/ ናይ ወጻእተኛታት ቤትጽሕፈት ደብዳቤ ብ e-mail ስለዝሰዱ ፖስታካ
ምፍታሽ ኣይትረስዕ።

ናይ ቅጥዒ ወረቀት ቁጽሪ 1. ክትመልእ ከሎኻ/ኣመ ልካቲ (FA 10)
ሕቶ ቁ 2 ፣ ቅዳሕ ፓስፖርት ናይኣመልካቲ ኣተሓሕዞ፣ ምስ ዘይህልወካ ድማ ቅዳሕ ናይ ዘሎካ መንነት
ውረቀት ኣተሓሒዝካ ስደዶሞ ስለምንታይ ፓስፖርት ዘይሃለወካ ድማ መብርሂ ሃብ።
ሕቶ ቁ 3ን 7ን፣ ክልቴኹም ሰብ ሓዳር ይርሓቅ ይቅረብ ዝምድና እንተደኣ ሃልይኩም፣ ሓዳርኩም
ብግዴታዩ ተፈጺሙ ብምባል ሕቶኩም ክንጸግ ስለ ዝኽእል ፣ ብፍቃድ ከምዝተመርዓኩም ናይ መረጋገጺ
ወረቀት ከተምጽኡ ኣለኩም።
ስለዝኾነ ድማ ንሕቶታት ብጥንቃቀ ክትምልሶም ኣገዳሲ እዩ (ተጠንቀቅ ናይ ዕቁባ ወረቀትካ ክምርመር
እዩ፣ እንተሓሲካ ድማ ናብ ፖሊስ ክትክሰስ ትኽእል ኢኻ)
መርዓውን መርዓትን ኣብዘየለውሉን ዘይፈረምሉን መርዓ ቅቡል ኣይኾነን። ኣብ ልዕሊዚ እቲ መርዓ
ክፍጸም እንከሎ ክልቲኦም ልዕሊ 15 ዓመት ኽኾኑ ኣለዎም ። (እንተኾነ ግን ኣብቲ መርዓ ዝፍጸመሉ ዘሎ
ሃገር ውሱን ዝለዓለ ናይ መርዓ ዕድመ ምስዝህሉ ክኽበር ኣለዎ)። ቅድሚ መርዓኻ ምስ መጻምድትኻ
ውሑድ ዝምድና ምስዝጸንሓካ ሰበስልጣን ንመርዓኻ ክነጽግዎ ይኽእሉ እዮም።* ከምዚ ዝኣመሰለ ጸገማት
ምስ ዝህልወካ ካብ መጀመርታ ስለምንታይ ከምዚ ከም ዝኾነ ከተብርህ ይግበኣካ።
ሕቶ ቁ 9 ፣ ነዚ ዝፍርም ሓታቲ ካብ ሃገሩ ወጺኡ ኣብ ካልእ ሃገር ምስዝህሉ አብ ትሕቲ *ተወሳኺ
ሐበሬታ* ዘሎ ምላእ። ካልእ ክመጽእ ፣ ንሱ ወይ ንሳ ኣብ ዘለውዎ ዓዲ መቀመጢ ፍቃድ ወረቀት ኣለዎም
ድዩ? እንተለዎም ንኽንደይ እዩኽ? ክናዋሕከ ይኽእልዶ? ዘለዉኻ ሰነዳት/መረጋገጺ ኣቕርብ ።
ኣስተዉዕል፣ ሓታታይ ካብ ዝሓተተሉ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ምስዝቅይር ኣብቲ ናይ ምሕታት ግዜ፣ ናይ
ወጻእተኛታት ቤትጽሕፈት ክሕበሩ ይግባእ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ዝተዋህቦ ፍቃድ ናብ ካልእ ኣንባሳደር
ወይ ቆንስል ኣብቲ ሕጂ ዝነብረሉ ዘሎ ዓዲ ክስደደሉ ስለ ዝኽእል። ኣብ www.um.dk ዝርዝር ናይ ደንሽ
ተወከልቲ ተወከስ።

ብዛዕባ ም ም ላእ መ ወከሲ ወረቀት ቁ 2/ ኣብዚ ዝቅመ ጥ (FA10)
ሕቶ ቁ 1፥ 1ይ ገጽ, ቅጥዒ 1, ሕቶ ቁ 3 ን 7 ተመልከት
ሕቶ ቁ 7 ን 9 ምምላስ ኣየድልን እዩ ።
ሕቶ ቁ 8 + መወከሲ ቁ 1 ፣ ከም ስደተኛ ነብስኻን በዓልቲ ቤትካን/ በዓል ቤትክን ክትቅልብ ግዴታ
ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ተመርዖ ኣይትመርዖ ክትፍርም ኣሎካ። መርዓኹም ቅቡል እንተደኣ ዘይኮይኑ፣
ብሓደ ብምንባር ፍቃድ ምጥርናፍ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።* ብድሕሪኡ እቲ ቤት/ጽ/ምምሕዳር ንስኻ
ትቅመጠሉ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትወሃቡ መሰል ከምዘለኩም ይመዝን።
መ ወከሲ ኣቅርብ ፣ በዓል ቤት/በዓልቲ ቤት
• ንጹር፣ ዝንበብ ሕብራዊ ቅዳሕ፣ ብደንሽን እንግሊዝን ዝተተርጎመ ሕጋዊ ናይ መርዓ ወረቀት
(መንግስታውን ሃይማኖታውን ካብ ሶርያን ኤርትራን ዝመጹ ምስዝኾኑ)
• ኣዋጅ ናይ ነብስኻ ምኽኣል (መወከሲ ቁ 1 ኣብ ላዕሊ ረአ)*
• ቅዳሕ ናይ ሓታቲ ፓስፖርት ብኩሉ ገጻቱ። (ሓታቲ ፓስፖርት ምስዘይህልዎን ከምጽእ ምስዘይክእለን
ሓብር እሞ ካልእ ስእሊ ዘለዎ ናይ ምስክር ወረቀት ኣቅርብ)
• ምርዕዋት ምስዘይትኾኑ መረጋገጺ ብሓደ ከምትነብሩ ንኣብነት ከም ናይ ገዛ ኩንትራት ወረቀት፣* ናይ
ሓባር ኣድራሻ ዝገልጽ ዝመጻኩም ደብዳቤ፣ መራጋገጺ ካብ ኣካራዪ ገዛ ከምኡውን ወሃብ ስራሕ
ዝኣመሰለ ከተቅርብ ኣሎካ።
• ምናልባትውን ናይ ቋንቋ ዴንሽ ደረጃ A1 ዝሓለፍካዮ መርመራ
• መረጋገጺ ወረቀት ምስዝጎድለካ፣ ብጽሑፍ ስለምንታይ ከተቅርብ ዘይከኣልካ ክትገልጽ ኣሎካ።

ሕቶ ቁ 9 ፣ ኣብ ገለ ኩነታት ንወላድን ቆልዓን ናይ ዲንኤ(DNA) መርመራ ክሕተት ይክእል እዩ። ቤት
ጽሕፈት ወጻእተኛታት ደብዳቤ ጺሒፉ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ኣበይ ቦታ መርመራ ከምዝወስድ ክሕብር
ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሳጹን ናይ ፍቃደኛ ቲክ/ራይት ግበር፣ እዚ ነገር ደሓር ካብ ምድንጓይ
ከድሕነካ ይኽእል እዩ።
ፎርም FA 12, መወከሲ 1 ን 2፥ እንድሕሪ ኣብዚ ዝቅመጡ ወለዲ ስደተኛታት ኮይኖም እሞ ሓዲሽ
መቀመጢ ፍቃድ እንተሃልይዎም፣ እዚ መወከሲ ወረቀት እዚ ክመልእዎ ንማዛገጃ ቤት ምሕታት ኣገዳሲ
ኣይኮነን።
መ ወከሲ ወረቀት/ሰነዳት፣ ናይ ቆልዑ፣
• ምስክር ወረቀት ዕለተ ልደት( ቅዳሕን ናብ ዴንሽ ወይ እንግሊዘኛ ብሕጋዉያን ዝተተርጎመ)
• እቲ ቆልዕ ፓስፖርት ወይ ድማ ስእላዊ መንነት ምስዘይህልዎ፣ ምስክር ወረቀት ዕለተ ልደትን ናይ
ፓስፖርት ስእልን ከተቅርብ እኹል እዩ። ናይ ብዙሓት ቆልዑ ምስ እትሰድድ ኣብ ድሕሪ እቲ ስእሊ
ስም ጸሓፈሉ።
• መረጋገጺ ናይ ስድራቤታዊ ሓላፍነት ( ቅዳሕን ናብ ዴንሽ ወይ እንግሊዘኛ ብሕጋዉያን ዝተተርጎመ)።
እዚ ግን ወለዲ ምርዕዋት ምስዘይኮኑን ወይውን ፍቱሓት ምስዝኾኑን ጥራሕ እዩ።
• መረጋገጺ ብዛዕባ ናይ መንበሪ ገዛ ኩነታትካ።

ቅጥዒ SG2
ቅጥዒ ቁ 1 ንወላዲ/ኣሓት መንበሪ ፍቃድ ዝሓትት ዘሎ (ሓታቲ)
ቅጥዒ ቁ 2 ንቆልዕ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎ (መወከሲ)
ኣብ ዴንማርክ ናይ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ቆልዑ ስድራቤቶም ንዴንማርክ ከምጽኡ ምስዝሓቱ፣ ወለዲ
ንክልቲኡ ክፋል ናይ ቅጥዒ ባዕላቶም ክፍርምሉ ይግባእ ኣበየናይ ዓዲ ከምዘለው ብዘየገድስ (ፈርማ ኩሉ
ግዜ ብስሞም ክጻሓፍ ኣለዎ፣ ከምኡ ድማ ናይቲ ቆልዓ ስም ክህልዎ ኣለዎ።

ቆልዑ (ቅጥዒ FA11 ወይ FA12)
እዚ ናይ ቅጥዒ ወረቀት እዚ ኣብ ክልተ ይምቀል
ቅጥዒ 1 ንቆልዓ መንበሪ ወረቀት ዝሓትት (ሓታቲ)
ቅጥዒ 2 ንወላዲ ናይ ዑቅባ ፍቃድ ዘለዎ (መወከሲ)
ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ሓደ ቅጥዒ ክምላእ ኣለዎ
እቲ ኣብ ደንማርክ ፍቃድ ዝተዋህበ ወላዲ ምሉእ ወይድማ ከፊላዊ ሓላፍነት ናይቲ ቆልዓ እንተደኣ
ሃልይዎ፣ ንክልቲኡ ዓይነት ቅጥዒ ክመልእ ይኽእል እዩ።
ቆልዑ ትሓቲ 15 ዓመት ክፍርሙ ኣይክእሉን እዮም፣ ወለዶም ግን ምሉእ ናይ ወላዲ ሓላፍነት
ምስዝህልዎም ኣብ ቅጥዒ 1 ክፍርሙ ይኽእሉ። ቆልዑ ልዕሊ 15 ዓመት ምስ ወለዶም ክፍርሙ ይሕተቱ።
ቅጥዒ ክፋል 1 ፣ ሕቶ ቁ 2 መጨረሽታ፣ ኣቲ ናይ መቀመጢ ወረቀት ትደሊ ዲኻ ዝብል ዘሎ
ኣይትምለኣዮ፣ ምኽንያቱ እቲ ቆልዓ ቅድሚ ንደንማርክ ምምጽኡ ናይ ኣጻብዕቲ ፈርማ ክወስድ ኣለዎ
ማለት ስለ ዝኾነ። መቀመጢ ወረቀት ደሓር ኩሉ ግዜ ክርከብ ይከኣል እዩ። ኣብ ክንድኡ 2 ናይ ፓስፖርት
ዓቀን ዘለዎ ስእሊ ናይቲ ቆልዕ ኣረክብ።
ቅጥዒ ክፋል 2 ፣ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተቀበሉኻ እንተደኣ ኮንካ ሕቶ ቁ 3 (FA11) ወይ ውን ሕቶታት 2-6
(FA12) ክትመልኦ ኣየድልን እዩ።

4. ቅጥዕን መወከሰን ኣበይ ክርከብ ዘለዎ?
ቅጥዒ ቁ 1 እቲ ሰብ ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ናይ ዴንሽ ኤምባሲ/ቆንስል ኣብቲ ዘለዎ ሃገር
ከርከብ ኣለዎ።እቲ ሰብ ምስ ፓስፖርቱን ወይ ድማ ካልእ ስእሊ ዘለዎ መንነት ብኣካል ከርክብ ኣሎዎ፣
ከምኡውን ምስቲ ዘቅርቦ ዝተመልአ ቅጥዒ ናይ ኣጻብዕቲ ፈርማን ከምኡውን ስእሊ ከማልእ ኣለዎ።
እዚግን ንቆልዓ ኣይምልከቶን እዩ። ዴንሽ ኤምባሲ ኣብቲ ሃገር ምስዘይህሉ ን ናይ ካልእዓዲ ኤምባሲ
ክትጥቀም ይከኣል እዩ፣ ንኣብነት ናይ ሽወደን ወይ ኖርወይ ። ምስ ክልተ ስእልታት ድማ ብኣካል
ክትርከብ ይግባእ። እቲ ሰብ ዛጊት ኣብ ዴንማርክ ምስ ዝህሉ ግን (ብናይ ቪዛ ፍቃድ መቀመጢ ምክንያት)
ክልቲኡ ቅጥዕታት ኣብ ደንማርክ ከረክቦ ይኽእል እዩ።
ቅጥዒ ቁ 2 ን ቤት/ጽ/ኣገልግሎት ወጻእተኛታት/ኢምግሬሽን ወይ ድማ ኣብ ዝቅመጠሉ ከባቢ ዝርከብ
መደበር ፖሊስ ኣብ ደንማርክ ከረክቦ ይኽእል እዩ። ብኣካል ንህዝባዊ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ዘረክቦ
እንተደኣ ኮይኑ ግን ቅጥዒ ብግቡእ ከምእተመልኣን መረጋገጺ ወረቃቅቲ ምህላውን ከረጋግጽ ይግባእ።
ቆልዑ ፣ እንተ ደኣ እቲ መቀመጢ ፍቃድ ኣብ ደንማርክ ዘለዎ ወላዲ፣ ኣብ ርእሲ እቲ ቆልዓ ናይ ወላዲ
ሓላፍነት ፍቃድ ሃልይዎ፣ ኩሉ ክፋላት ቅጥዒ ብቐጥዕታት ኣብ ደንማርክ ከረክቦ ይኽእል እዩ።

ተወሰኽቲ ኣገደስቲ ሓበሬታታት
A: ኣመ ልካቲ ናይ ዴንማርክ ተወከልቲ ክመጽእ እንተደኣ ዘይክኢሉ
ኣብ ሶርያ፣ ኤርትራን ሶማልያን ዝርከብ ስድራቤታ ንኣሰር ኣጻብዕትን ከምኡ ዉን ስእልን ክሳብ ናብ
ዴንማርክ ዝመጹ ከይሃብ ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም (ብፍሉይ ጉዳይ ከምዚ ዓይነት ፍቃድ ንካልኦት ዜጋታት
ዉን ክወሃብ ይከኣል እዩ)። ናብ ናይ ዴንማር ወኪል ክቐርቡውን ኣየድልን እዩ፣ ቤት ጽሕፈት ኢምግሬሽን
ብከመይ መገዲ ክረክቦም ከም ዝኽእል እንተደኣ ሓበሬታ ብምሃብ፥ ንኣብነት ናይ ዝቅመጥሉ ቁጽሪ
ቴለፎን። ክሳብ እቲ ውሳኔ ዝሰምዑ ኣብ ሃገሮም ክጸንሑ ኣለዎም፣ እቲ ፍቃድ ምስተቀረበሎም ግን፣
ከምቲ ኣብቲ ቅጥዒ ክመልኡ ከለው ዝሓበርዎ ናብ ናይ ዴንሽ ቆንስል ወይ ወኪል ከይዶም ክወስድዎ
ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣብዚ ዝቅመጥ ንሓታቲ ብስሙ ክፍርመሉ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ንትሕቲ ዕድመ
ቆልዓ ምስ ስድራቤቱ ምትእክኻብ ንዝሓትት ዘሎ ኣይምልከትን እዩ።
ክፍሊትን ጥርዓንን
ስድራኻ ክተምጽእ ኣብ ናይ ወጻእተኛታት ቤትጽሕፈት ንኽትሓትት ክፊሊት ይኽፈል እዩ፣ እንተደኣ
ኣብዚ ዝቅመጥ ሓታቲ ከም ስደተኛ መንበሪ ፍቃድ ብዓንቀጽ 7,8 ወይ ውን 9b ሃልይዎ ግን ኣይምልከቶን
እዩ። እንተተነጺግካ ጥርዓን እውን ክፍሊት ኣይክፈሎን እዩ፣ ኣቲ ጥርዓን ድማ ናብ ናይ ወጻእተኛታት
ተጸዋዒ ዝበሃል ቤት ጽሕፈት ኣድራሻ Adelgade 11-13, 1304 Kbh. K / udln@udln.dk ክስደድ
ኣለዎ። ፍቃድ እንተ ተዋሂቡ ግን ንኤምባሲ ወይ ድማ ንቆንስል ክሳብ 1500 ናይ ዴንሽ ክሮነር ንሓደ ሰብ
ክኸፍል ኣለዎ። እዚግን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፋላለ እዩ።
ዘመ ልክት ዘሎ ሰብ እንተደኣ ብቪዛ ኣብ ደንማርክ ዝቅመጥ ኮይኑ፣
እቲ ኣብዚ ዝቅመጥ ዘሎ ሰብ ክሳብ እቲ መስርሕ ናይ ምጥርናፍ ተመርሚሩ ዝውዳእ ምሉእ ናይ ምንባይ
ሓላፍነት ክወስድ ይግባእ፣ ዋላውን ሕክምናዊ ሓገዝ እንተኾነ። ሕርስን፣ ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክንን
ከምኡውን ህጹጽ ሓደጋን ግን ብነጻ እዩ።
ምትርጓም
ኩሉ ሰነዳት ብዴኒሽ ወይ እውን ብእንግሊዝን ክትርጎም ኣለዎ በዚ ክልተ ቋንቋታት ዘይተተርጎመ እንተደኣ
ኮይኑ። እቲ ዝተተርጎመ ሰነድ ዉን ቴምብር ኣብ ገበሩ ክህልዎ ኣለዎ። (ኣብ ናይ ደንሽ መተርጓሚ ቤት
ጽሕፈት ንምትርጓም ክሳብ 500 ናይ ደንሽ ኮረና ይውድእ) ኣብ ደንማርክ ዝተተርጎመ እንተኾይኑ ግን
ቁጽሪ ተርጓምን ፈርማን ናይ ተርጓማይ ጥራሕ እኹል እዩ።
ሓበሬታ ንተርጓሚ፣ ኩሉ እቲ ኣብቲ ሰነድ ዘሎ ዋላ ስም፣ ቴምብር ከምኡውን ዕለትን፣ ካልእ እንተሃልዩን
ብግቡእ ክትርጎም ኣገዳሲ እዩ።
ሰነዳት፣
ቅዳሕ ሰነዳት ኩሉ ግዜ ኣረክብ። እቲ ቀንዲ ሰነድ (ኦርጊናል) ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት/ኢምግሬሽን
ከተምጽኦ እተዘይሓቲቶምኻ ምሳኻ ሕዞ። ቅደሓት ሕብራዊ ኮይኖም ጽቡቅ ዝንበቡ ክኾኑ ኣለዎም።
ናይ መ ርዓ መ ረጋገጺ ወረቀት
ንሶርያውንን ኤርትራውያንን ናይ መርዓ መረጋገጺ ወረቀት ቅቡል መታን ክኸውን ናይ ሃይማኖታውን፣
መንግስታውን ናይ መርዓ መረጋገጺ ወረቀት ከቅርቡ ይግባእ።
እንተኾነ ግን ሓዲኦም ወይውን ኩሎም እቶም ሰነዳት ክትረኽቦም ምስዘይትኽእል፣ ምናልባት ብሓባር
ኢና ንቅመጥ ብምባል ክፍቀደልካ ይኽእል ይኸውን።* ብድሕሪዚ ኣብ ደንማርክ ምስትምርዖ ድማ ቅድም
ከምተመርዓኻ ወረቃቅቲ ምርኣይ ኣየድልየካን እዩ።
ጉዳይ ስደተኛነት ጉዳይ
ዝመላእካዮ መሕተቲ ቅጥዒ ምስ ናይ ዑቅባ ሰነዳትካ ክነጻጸር እዩ። ሓበሬታታት ወይ ድማ ዕለታት ምስ
ዘቅረብካዮ ዘይሰማማዕ ምስዘይከውን፣ ስለምንታይ ከምዘይተሰማምዐ ክትገልጽ ወይ ከተብርህ ክትሕተት
ኢኻ።

ምምዛን ሓታቲ ዕቁባ
እቲ ኣብ ዴንማርክ ዝቅመጥ ዘሎ ሰብ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዕቁባ ዝተዋህቦ እንተደኣ ኮይኑ፣ ቤት
ጽሕፈት ወጻእተኛታት ኣብ ዓዱ ንኽቅመጥ ሓደጋ ዘለዎ ምዃኑ ከጽንዖ እዩ። ቤት ጽሕፈት ውጻእተኛታት
ኣብ ዓዱ ክቅመት ሓደጋ የብሉን ዝብል ሚዛን እንተደኣ ሃልይዎ፣ ነቲ ተራ ዝኾነ ናይ ስደተኛታት
ምትእክኻብ ጠልብ ከማልእ ኣለዎ፣ ንኣብነት እቲ ናይ ምርኻብ ጠለብ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ኣብዚ
ዝቅመጥ ሰብ እቲ ዝተፈቅዶ ናይ መንበሪ ወረቀቱ ይሕደግ ማለት ኣይኾነን።
ብዝቐልጠፈ ኣመ ልክት
ክልተ ዓመት ከየመልከትካ ምስ እትጸንሕ ፣ እቲ ሕጊ ይቅየር እዩ ። ስለዝኾነ ድማ ድሕሪ ቅሩብ ኣዋርሕ
ስለምንታይ ከየመልከትካ ከምዝጸናሕካ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ።
ናይ መ ስርሕ ግዜ
ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት/ኢምግሬሽን ወረቀትካ/ሕቶኻ ምስበጽሖም ደብዳቤ ክሰዱልካ እዮም። እቲ
ደብዳቤ ቁጽሪ መዝገብ ናይ ነብሲ ወከፍ ዝሓተተ ሰብ ዝሓዘ ኮይኑ፣ ነዚ ኣድራሻዚ ብምጥዋቅ
www.nyidanmark.dk ጉዳይካ ኣበይ ከምዝበጽሐ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ። ሰነዳትካ ሙሉእ
እንተደኣ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ንጉዳይካ ዝምልከት ኩሉ ዘድልዮም ዘበለ ሰነዳት ምስ
በጽሖም፣ እቲ ጉዳይካ ክምርመር ከምዝተጀመረን፣ ጉዳይካ ንኽውዳእ ክንደይ ግዜ ከምዝወስድን
ዝገልጽን ደብዳቤ ክሰዱልካ እዮም። ጉዳይ ስደተኛታት እቲ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ነገር ኾይኑ እቲ መስርሕ
ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ክሳብ 10 ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ። (እዚ ካብ ሕዳር 2016 ክቅየር ይኽእል
እዩ)።
መስርሕካ ንክሳለጥ ኣቀራርባ ሰነዳትካ ጽፉፍ ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ እቲ ቅጥዒ እንተዘይተመሊኡ ወይ
ድማ ኩሉ እቲ ክርከብ ዝግብኦ ሰነዳት እንተዘየተረኪብ ከምኡውን ሰነዳት ብቅልጡፍ
እንተዘይተተርጒሞምን ከተረክቦም ምስዘይትኽእልን፣ ብዝቐልጠፈን ስለምታይ ከተረክቦም
ከምዘይከኣልካ ከተብርህን ከምኡ ዉን ዘየረከብካዮ ሓበሬታ ከምዘሎ ብደብዳቤ ክሕበረካ እዩ። እዚ ክሳብ
ዝሕብሩካ ድማ ክሳብ 4 ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ። ብናይ መን ጉድለት ብዘየገድስ ማለት ናይ
ምትርጓም ጌጋ ድዩ ናይ ማዛገጃቤት ከምኡውን ምርሳዕ፣ ንመስርሕካ/ኪ ከናውሖ ይኽእል እዩ።
ናይ ኣየር ወረቃቅቲ
ቀደም ናይ ዕቁባ ፍቃድ እንተረኺብካ ንናይ ኣየር ትኬት መንግስቲ ዴንማርክ እዩ ዝኸፍሎ ነይሩ፣ ሕጂግን
ተሪፉ እዩ። ገለ ገለ ምምሕዳራት ንስድራቤት መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ይከፍሉ
እዮም። እዚ ገንዘብ እዚ ብዙሕ ስለዝኾነ ንምርካቡ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ምናልባት
ኣዝማድ፣ ኣዕሩኽ ወይ ድማ ጎረባብቲ ሓግዙኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ።
መ ቀመ ጢ ፍቃድ ንኽንደይ የገልግል
መቀመጢ ንናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ን 2 ዓመት እዩ ዘገልግል። ናይ መቀመጢ ወረቀትካ ንምሕዳስ ኣብ
ጽቡቅ ግዜ ክትዝክሮ ኣሎካ። እዚ ድማ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ወረቀትካ ቅድሚ ምውዳቁ ክኸውን ይግባእ።
እንተዘይኾኑ ከም ብሓድሽ ካልእ ቅጥዒ ክትመልእ ኣሎካ፣ ምናልባትውን ሓድሽ ሕጊ ክቅየር ይኽእል
እዩ። እቲ ናይ ምንዋሕ ቅጥዒ ብቀጥታ ኣብ ኮምፑተር እዩ ዝምላእ፣ እቲ ኣብዚ ዝቅመጥ ስደተኛ
እንተኾይኑ ግን ክፍሊት የብሉን።

*) ምርዕው ወይ ብሓባር ዝነብር፣
እቲ መርዓ ቅቡል እንተደኣ ኮይኑ፣ ብሓደ ትነብር ምዃንካ መረጋገጺ ኣየድልን እዩ።
እቲ መርዓ ቅቡል እንተደኣ ዘይኮይኑ ግን ምናልባት ብሓደ ከም ትቅመት ምዃንካ
ዝገልጽ ናይ መቀመጢ ወረቀት ከትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንክማላእ ግን ንልዕሊ 18
ኣዋርሕ ኣብ ሓደ ኣድራሻ ከም ዝተቀመጥካ ብዝኾነ ይኩን መንገዲ መረጋገጺ ከተቅርብ
ኣሎካ። ነዚ ከተረጋግጽ ምስዘይትኽእል ናይ ነዊሕ እዋን ብሓባር ምንባርን ምናልባትውን
ናይ ሓባር ቆልዑት ምህላውን ኣብ ገለ ኩነታት እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ።

