ብዛዕባ ዕቝባ ምሕታት ኣብ ሽወዯን ዚገልጽ ፊልም
ነም
ቶ ም ኣ ብ ሽ ወ ዯ ን ዕ ቝባ ዚ ሓተ ቱ ዚ ምል ከ ቱ ፊ ል ምታት ኣ ብ ’ዚ ኣ ለ ዉ፣
ብ ዛ ዕ ባ ዝ ተ ፈ ላ ለ ዩ መስ ር ሓት ሕቶ ዕ ቝባ ዚ ገም
ል ጹ ዓ ሰ ር ተ ክ ል ተ ፊ ል ምታት ክ ት ር እ ዩ ት ኽእ ሉ
ድ ይ ገም
ልጽ፣ እ ዞ ም
ኢኹም፣ ን ኣ ብነም
ት ሓዯ ፊ ል ም። መጽ ና ዕ ቲ ጕ ዳ ይ ዕ ቝባ ብ ኸመይ ከ ም ዚ ካ የም
ፊ ል ምታት ። ኣ ብ ሽ ወ ዯ ን ከ ም ሓተ ት ቲ ዕ ቝባ ክ ሳ ብ ዘ ለ ኹም። ክ ት ፈ ል ጥ ዎ ም ጠቐ ምቲ ብ ዛ ዕ ባ
ዚ ኾ ኑ ጕ ዳ ያ ት ’ውን ሓበ ሬ ታ ይ ህ ቡ’ዮ ም፣

1C ዑቕባ ምሕታት

1C - 01
ኣብ ናይ ዑቕባ ምሕታት እዋን ብሓዯ ናይ ምምሕዲር በዓል መዚ ቃለ መሕትት ክትገብር ኢኺ።
ምርዴዲእ ንኽህሉ ተርጓማይ ክህሉ ኢዩ። ተወካሊ እንተዯኣ ኣለካ ኮይኑ ኣብኡ ክርከብ ኢዩ።
ተወካሊኻ ናይ ሕጊ ፈላጥ ኣብ ርእሲ ምኳኑ ንዓኻ ንምሕጋዝ ኢዩ ስርሑ። ነፍሲ ወከፍ ተኻፋሊ ኣኼባ
ምስጢር ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ኣለዎ።.

1C - 02
Iእቲ ናይ ዑቕባ ቃለ ምሕታት ምክፋሉ ኣገዲሲ ኢዩ። ሽዑ ኢኻ ስለምንታይ ኣብ ሽወዯን ዑቕባ
ትሓትት ከምዘለኻ መግለጺ ትህብ። ኩነታት ሃገርካ ጥራሕ ኣይትግለጽ። ንዓኻ ብፍላይ እንታይ
ከምዘጋጠመካ ግለጽ። ንዓዴኻ እንተ ተመሊስካ እንታይ ሓዯጋታት ከምዘጋጠመካ ኣብርህ፡.እቲ እትህቦ
መብረሂ ኣብ ሽወዯን ክትቅመጥን ከይትቕመጥን ወሳኒ ተራ ኣለዎ።

1C - 03
እቲ ቃለ መሕትት ዝገብርለካ ብዙሕ ሕቶታት ክሓተካ ኢዩ። ገለ ሕቶታት ክትዛረበሎም ኣሻገርቲ ክኾኑ
ይኽእሉ ኢዩም። ከምኡ ከጋጥም እንከሎ ሓብረና። መን ምኳንካን ትውልዱ ሃገርካን ክትሕተት ኢኻ።
ጉዕዞኻ ናብ ሃገር ሽወዯን ብኸመይ ከምዝነብረ። ዘሕለፍካዩ ተሞክሮን ስለምንታይ ንሃገርካ ክትመለስ
ክምዘይትኽእልን ክትገልጽ ኢኻ።

1C - 04
መንነትካ ዝገልጽ ጽሑፋት ከተዲሉ ይግበኣካ። መንነትካ ዝገልጽ ከም ናይ ወንነት ወረቐት፡ናይ
ትውልዱ ወረቐት ዝኣመሰሉ እንተዘይብልካ ካልኦት መን ምኳንካ ዝገልጹ ጽሑፍ ኣቕርብ

1C - 05
ቆልዑት ናይ ገዛአ ርእሶም ዑቕባ መሕተቲ ምኽንያት ክህልዎም ይኽእል ኢዩ። እቲ ሓታቲ ምስቲ ዑቕባ
ዝሓትት ንበይኑ ክዛረብ ምስ ዝዯሊ ንስኻ ከም ወላዱ ነዚ ነገር ትሰማማዓሉን ዘይትሰማማኣሉን
ክትወስን ትኽእል ኢኻ።

ሓባራዊ ሓበሬታ

1D - 01
እቲ ናይ ምዝገባ ኣሃደ መዓስ ናብቲ ናይ ሓባራዊ ሓበሬታ ዝውሃበሉ ኣኼባ ከምትመጽእ ዯብዲቤ
ክልእከልካ ኢዩ።

1D - 02
ኣብኡ ምስተረኸብካ ብዛዕባ ሕጊ፡ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ትካላትን ሰብ መዝን ተራኺብካ ዘዴሊ ሓበሬታ

ክውሃበካ ኢዩ።

1D - 03
ኣብቲ ናይ ሓባራዊ ሓበሬታ ብዛዕባ መቐመጢኻ ገንዘብን ክንክን ጥዕናን መግለጺ ክወሃበካ ኢዩ።
ናይ ዑቕባ ምሕታት መስርሕ ኣብ ሸወዴን ከመይ ከምዝኾነ ክንገረካ ኢዩ። ፍቃዴካ እንዲተጸበኻ
እትረኽቦ ሓበሬታ ስለዝኾነ ኣብኡ ምርካብካ ብጣዕሚ ኣገዯሲ ኢዩ።
ኣብቲ ናይ ሓባራዊ ሓበሬታ ብቋንቋኻ ተርጓማይ ክህሉ ኢዩ።

ውሳኔ

1E - 01
እቲ ናይ ሚግሬሽን ቦርዴ ኣብ ውሳኔ ምስ በጸሐ ኣብቲ ናይ ምዝገባ ክፍሊ ንኣኼባ ክትጽዋዕ ኢኻ።

1E - 02
ኣብቲ ኣኼባ እቲ ውሳኔ እንታይ ምዃኑን ንዓኻ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንገረካ ኢዩ።

1E - 03
ውሳኔ እወ ወይ ኣይፋል ክኸወን ይኽእል ኢዩ።

1E - 04
እወ እንተኾይኑ ኣብ ሽወዯን ክትቀመጥን ክትሰርሕን መሰል ኣለካ።

1E - 05
ኣይፋል እንተኾይኑ ክልተ ኣማራጺ ኣሎካ

1E - 06
ነቲ ውሳኔ ተቐቢልካ ናይ ምምላስ መዯብ ትገብር። ሚግረሽን ቦርዴ ናብ ዓዴኻ ንክትምለስ
ክትሓባበረካ ይኽእል ኢዩ።

1E - 07
እቲ ውሳኔ ኣይቅኑዕን ኢዩ በሃላይ እንትኾንካ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለካ። ነቲ ጥርዓንካ ናይ
ሚግሬሽን ቤት ፍርዱ እቲ ናይ ሚግሬሽን ቦርዴ ዝሃቦ ውሳኔ ቅኑዕን ዘይቅኑዕንI ምዃኑ ክርእዮ ኢዩ።
ናትካ ናይ ሕጊ ተወካሊኻ ዘዴሊ ሓገዝ ክገብረልካ ኢዩ። እንዯገና በቲ ውሳኔ እንተዘይዓጊብካ ናብ ናይ
ሚግሬሽን ላዕለዋይ ቤት ፍርዱ ጥርዓንካ ተቕርብ።

ገንዘብ

2 - 01
ክትሰርሕ ዘይትክእል ወይ ገንዘብ እንተዘይብልካ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

2 - 02
ናይ ቁጠባ ሓገዛ ናይ መግቢ ክዲንን ብሕታዊ ወጻኢታትን ዝሸፍን ክኽውን ኣለዎ።

2 - 03
ካልእ ብሕታዊ ዴሌታት እንተሃልዩካ፡ ተወሳኺ ናይ ቁጠባ ሓገዛ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

2 - 04
ናይ ቁጠባ ዓቕምኻ ምስዝቕየር ንሚግሬሽን ቦርዴ ሓብር።ንኣብነት ስራሕ እንተረኽብካ።
እንተዘይሓበርካ ግን ከም ወንጀለኛ ክትረአ ኢኻ።

2 - 05
ሓዯ ናይ ለቃሕ ካርዴ ካብ ሚግሬሽን ቦርዴ ክወሃበካ ኢዩ። በዚ ካርዴ እዚ ጌርካ ማይስትሮ ካርዴሰ
(Maestro cards) ኣብ ዝቕበሉ ዕዲጋታት ኣብ ሽወዯን ክትዕዴግ ትኽእል።

2 - 06
እቲ ናይ ለቃሕ ካርዴ ምስወስዴካ፡ ኣርባዕተ ኣሃዛት ዘለዎ ናይ ምስጢር ቁጽሪ (PIN code) ክውሃበካ
ኢዩ። እቲ ናይ ለቃሕ ካርዴ ከትጥቀም ከለኻ እቲ ናይ ምስጢር ቁጽሪ ከዴለይካ ኢዩ። እቲ ናይ
ምስጢር ቁጽርኻ ንካልእ ሰብ ኣይትሃብ። እቲ አሃዛት ካብ ዯጋም ንየማን ኢኻ ተንብቦ።

2 - 07
በቲ ካርዴ ጌርካ ጥረ ገንዘብ ከተውጽ ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝቐለለ ካብ ኢካ (ICA store) ገንዘብ
ምውጽእ ኢዩ።

2 - 08
ካብ ናይ ገንዘብ ኣውቶማት እንተበዘሐ ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ ጥረ ገንዘብ ከተውጽእ ትኽእል።

ጥዕና

3 - 01
ከም ሓታቲ ዑቕባ ኣብ ሽወዯን፡ ነጻ ናይ ሕክምና ምርመራ ኣብ ናይ ጥዕና ማአከል ይፍቀዯካ ኢዩ።

3 - 02
መርመራታት ክግበረልካ ኢዩ። ንናይ ጥዕና በዓል መዚ ከተዛራርብ ዕዴል ክውሃበካ ኢዩ። እዞም ናይ
ጥዕና ሰብ መዚ እቲ ብዛዕባ ጥዕናኻ ዘዛራረብካዮም ንሚግሬሽን ቦርዴ ኣይክነግሩን ኢዮም። እዚ ናይ
ጥዕና ምርመራ ንረብሓኻ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቲ ናይ ዑቕባ ምሕታትካ ጉዲይ አይዕንቅፈካን ኢዩ።

3 - 03
ቆልዑት ስጋብ 18 ዓመት ዝዕዴሚኦም መሰል ናይ ሕክምና ኣለዎም።

3 - 04
ልዕል 18 ዓመት እንተኾንካ ህጹጽ ናይ ሕክምና መሰል አለካ። ሓዯ ሓኪም ህጹጽ ሕክምና ዘዴልየካ
እንተኾይኑ ክውስን ኢዩ።

3 - 05
ግዜያዊ መንበሪ ፍቃዴካ (LMA card) እንተኣርኢኻ እንተበዘሐ ሓምሳ ክራውን ትኸፍል።

3 - 06
ኣብ ቤት መዴሃኒት ኣፋውስ ክትገዝእ ትኽእል። ሓኪም ዝጸሓፈካ ናይ መዴሃኒት ወረቐት እንተኣለካ
ግዝያዊ መንበር ፍቃዴካ ብምርኣይ እንተበዘሐ 50 ክራውን ብምኽፋል ኣፋውስካ ትዕዴግ።

3 - 07
ኣብ ህጹጽ ናይ ጥዕና ረዴኤትን ካልእን ምስትዯሊ 112 ዯዊልካ ሓገዝ ተረክብ። በዚ ቁጽሪዚ ዯዊልካ
ኢኻ ናይ ፖሊስ፡ ኣምቡላንስን መጥፋእቲ ሓዊ ሓገዝ እትረክብ።

መዋእለ ሕጻናት / ቤት ትምህርቲ

5 - 01
ቆልዑትን መንእሰያትን መባእታዊ- ማእከላይን ካልዓይን ዯረጃ ትምህርቲ ናይ ምምሃር መሰል ኣለዎን።
እቲ እተቕመጠሉ መምሕዲር ከተማ እዚ ናይ ትምህርቲ ጉዲያት ንኸማላኣልካ ሓላፊነት ኣለዎ።

እትቕመጠሉ ቤት

6 - 01
ፍቃዴካ እናተጸበኻ ክልተ አማራጺታት ኣለዋ። ባዕልኸ መቀመጢኻ ምስ ኣዕሩኽትኻ ወይ ኣዝማዴካ
ክትረክብ ትኽእል፡ ወይ ዴማ

6 - 02
ግዜያዊ መቀመጢ ብሚግሬሽን ቦርዴ ይወሃበካ። ባዕልና እንተሂብናካ ቦታ ከተማርጽ ኣይትኽእልን።
ብዝተኻእለ ኩሉ ዘማለአን ዝበሃግን ቤት ኢኻ ትኣቱ።

6 - 03
ቤት ክትቅይር ከለኻ ናይ ክሽነ ኣቁሑትን ናይ ዓራት ምንጻፋትን ይወሃበካ። ገንዘብ እንተዘይብልካ እቲ
ቤት ብነጻ ኢኻ ትቕመጠሉ።

6 - 04
እቲ ትቕመጠሉ ቤት ምስ ካልኦት ሓተትቲ ዑቅባ ኢኻ ትቕመጦ። ንበይንኺ ጓል ኣንስተይቲ እንተኾንኪ
ምስካልኦት ዯቂ ኣንስቲዮ ቤት ትሻረኺ። ንበይንኻ ወዱ ተባዕታይ እንተኾንካ ምስ ካልኦት ዯቂ
ተባዕትዮ ቤት ትሻረኽ።

6 - 05
እቲ እትቕመጠሉ ቤት ናይ ክሽነ ኣቁሑት ዓራትን ጠረጴዛን ዘማለአ ኢዩ።

6 - 06
ኣብቲ ቤት ኣውቶማቲክ ናይ ሓዊ ሓዯጋ መጠንቀቕን ናይ መጥፍኢ ሓዊ ኮቦርታን ዴልው ኣሎ።

6 - 07
ህጹጽ ናይ ሓዊ ሓዯጋ፡ ናይ ጥዕና ሽግርን ምስዘጋጥም፡ ቅልጡፍ ናይ ፖሊስ፡ መጥፋእቲ ሓዊ
አምቡላንስን ንምርካብ ናብ 112 ዯውል።

ናይ ምምላስ ጉርዕዞ

7 - 01
ኣብ ሽውዯን ንኽትቅመጥ እንተዘይተፈቐዯልካ ሚግሬሽን ቦርዴ ነቲ ናይ ምምላስ ጉዕዞኻ መዯብ
ንምውጻእ ንኣኼባ ክጽወዓካ ኢዩ። ኣብቲ ኣኼባ ሓበሬታ ክወሃበካ ኢዩ፡ ዘዴልየካ ሕቶ ክትሓትት
ትኽእል ኢኻ።

7 - 02
ኣብቲ ናይ ምምላስ ጉዕዞኻ ካብ ሚግሬሽን ቦርዴ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። ናብ ሃገርካ ንክትምለስን
ኣብኡ ተመሊስካ ዝሕግዙኻ ሰብ መዝን ንምፍላጥ ዯገፍ ክንገብረልካ ኢና።

7 - 03
ቅዴሚ ካብ ሽወዯን ምኻዴካ ግዚያዊ መንነት ወረቀትካን ናይ ለቃሕ ካርዴኻን ከተረክብ ይግበኣካ።

7 - 04
ብፍቃዴካ ካብ ሃገር ሽወዯን እንተዘይወጺእካ ግን፡ እቲ ናይ ምውጻእካ ሓላፍነት ናብ ፖሊስ ክሓልፍ
ኢዮ።

ምስ ስዴራ ቤትካ ምጽንባር

8 - 01
ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቃዴ እንተተፈቂደልካ፡ ስዴራ ቤትካ ምሳኻ ንኽጽንበሩ ከመልክቱ ይኽእሉ።
ኣብቲ ዝነብርሉ ሃገር፡ ናብ ናይ ሽወዯን ኤምባሲ ብምኻዴ፡ ወይ ዴማ ኣብ ናይ ሚግሬሽን ቦርዴ
ዴሕረገጽ ብምእታው ከመልክቱ ይኽዕሉ።

8 - 02
እቶም ክጽንበሩኻ ዝፍቀድም ዴማ፡ በዓል ቤት፡ በዓልቲ ቤት፡ ውላዴ ትሕቲ 18 ዓመት ጥራሕ ኢዮም።
ካልኦት ቤተሰብ ንክጽንበሩኻ ዘኽእል ኣጋጣሚታት እውን ክህሉ ይኽእል ኢዮ።

8 - 03
ስዴራ ቤትካ ንክጽንበሩኻ ከመልክቱ ከለው፡ ብቀዲምነት መንነቶም ከረጋግጹ ይግበኦም። እዚ ማለት
ዴማ ብቁዕ ፓስፖርት ወይ ናይ መንነት ወረቐት ከቕርቡ አለዎም።

8 - 04
ዑቕባ ክትሓትት ከለኻ ብዛዕባ ስዴራ ቤትካ ኩሉ ዘርዚርካ ግለጽ። ዲሕራይ ናብ ሃገር ሽወዯን
ንኽመጹን ንክጽንበሩኻን ኣገዲሲ ስለዝኾነ።

