
 

 

ቃለመሕተት ንክካየደልካን መልሲ ሕቶ ጉዳይካ ንክወሃበካን ካብቲ ኣቐዲምና ሓቢርናዮ 
ዝነበርና ግዜ ትጽቢት ክናዋሕ እዩ። 
 

ኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት እቶም/UDI ዝበዝሑ ቃለመሕተታት ብሰንኪ ኩነታት ኰሮና ብስካይፕ/Sype እዩ ዘካይዶም 
ዘሎ። እዚ ነቶም ኣብ መዓስከር ዝቕመጡ ይኹን ኣብ ብሕታዊ ኣድራሻ ዝምልከት እዩ። ዓቕምታትና ምስናይ ይቕረታ ተጓዲሉ እዩ 
ዘሎ፡ እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ ነፍሰወከፍ መዓስከር ብስካይፕ/Skype ከነካይዶ እንኽእል ብዝሒ ቃለ መሕትታት ግብራዊ 
ድሩትነታት ይፈጥረልና ብምህላው እዩ። ብሰንኩ ድማ ግዜ ትጽቢት ይናዋሕ ኣሎ።  

ቅድመሕጂ ከም ዝሓበርናዮ ኩሎም እቶም ቅድሚ ዓመተ 2020 ዝመጹ ኣብ ውሽጢ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ቃለመሕተት ከካዪዱ 
ከም ምዃኖም እዩ ኔሩ፡ እቶም ኣብ 2020 ዝመጽኡ ድማ ኣብ ውሽጢ መወዳእታ 2020 ቃለመሕተት ክካየደሎም ከም ምዃኑ እዩ 
ኔሩ። ከምዚ እዚ ኩነታት ኰይንዎ ዘሎ ሕጂ ግዜ ትጽቢት ይናዋሕ ኣሎ፡ ቅድሚ ዓመተ 2020 ንዝመጻኹም ግና ኣብ ውሽጢ 
ሕዳር 2020 ቃለመሐተት ንከነካይደልኩም ንትስፎ።  

 

ነቶም ኣብ ዓመተ 2020 ዝመጻእኩም ግዜ ትጽቢትኩም ካብቲ ዝነበሮ ክናዋሕ እዩ።  

 

ቃለመሕተት ንምክያድ ግዜኹም ምስ መጽአ እንተ ብኣና ወይ ብመዓስከርኩም እዩ ዝሕበረኩም።  

 

ቃለመሕተት ብኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ተኻዪዱልካ ግና መልሲ ኣይመጻካን፧  

እንተድኣ ቃለመሐትት ቅድሚ ወርሒ መጋቢት 2020 ዝተኻየደልካ ኰንካ፡ መልሲ ድማ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሓምለ 2020 
ዘይመጽኣካ ኰይኑ፡ ግዜ ትጽቢት ክሳዕ መዓስ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስናይ ይቕረታ ክንድዚ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና። 
ጉዳይካ ግዜ እንተ በሊዑ፡ መብዛሕቲኡ ግዜ ተወሳኺ ምምጽራያት ከነካይድ ስለ እንግደድ እዩ።  

 

እንተድኣ ቃለመሐትት ድሕሪ ወርሒ መጋቢት 2020 ዝተኻየደልካ ኰንካ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክትጽበ ግድን እዩ። ክስብ መዓስ 
ክትጽበ ከም ዘለካ ድማ ክንድዚ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን  ኢና። 

 
 

ሓበሬታ ብዛዕባ ግዜ ትጽቢት 
ንሓታቲ ዑቝባ ዝዀንካ  

 

Juni/ሰነ 2020 

      

ዝተሓደሰ ሓበሬታታት ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2020 
ክመጽእ እዩ።  



 

 

ሕቶ ጉዳይካ ተነጺጉ ጥርዓን ኣቕሪብካ ብኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ተራእዩ መልሲ ትጽበ 
ኣለኻ ዶ፧ 

 

ጉዳያት ጥርዓን ብኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ተራእዩ መልሲ ንክወሃበሉ ዘሎ ግዜ ትጽቢት ከም ንቡር ሓደ ወርሒ 

እዩ። እንተድኣ ኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ነቲ ጉዳይ ጥርዓንካ ንUtlendingsnemda/ንሽማግለ ኣብያተ ጽሕፈት 
ጉዳያት ወጻእተኛታት ተቐበልቲ ይግባይ ኣመሓላሊፎሞ፡ ሓበሬታታት ብዛዕባ ግዜ ትጽቢት ኣብ une.no/ventetider ብምእታው 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።  

  

ንፖሊስ ዘየረከብካዮም ሰነዳት ኣለውኻ ድዮም፧   
   
ዘለካ ቅድሓት ሰነዳት ንኣብየተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI) ኣብ ዝቐልጠፈ ክትሰዶም ኢና ንደሊ፡ ቅድሚ ንቃለመሕተት
 ኢልካ ናብ ኣብየተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ምኻድካ ንክትሰዶ ድማ እቲ ዝበለጸ እዩ። ሰራሕተኛታት እቶም ዘለኻዮም መዓ
ስከር ንክተሓባበሩኻ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ። ኣብየተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ቅዳሕ ጥራሕ እዩ ዝቐበል፡ መቦቈላዊ ሰነዳ
ት ኣይቅበልን እዩ።   
   
ኣብቶም እትሰዶም ቅዳሓት ሰነዳት ቍጽሪ DUFካ ክትጸሕፈሎም ንምሕጸነካ። ቍጽሪ DUFካ ኣብታ ከም ሓታቲ ዕቚባ ዝዀነት
 ምስክር ወረቐትካ/ካርድኻ ሰፊሩ ኣሎ። እቶም ሰነዳት ከም ደብዳበ ብፖስታ ናብዚ ኣድራሻ እዚ ኢኻ ትሰዶም፡-   
   
Utlendingsdirektoratet  
Postboks 2098 Vika  
0125 Oslo  
   
ቱርካዊ ዜጋ እንተዀይንካ ኩሎም ዓይነታት ሰነዳት ቤትፍርዲ፡ ወረቓቕቲ ስራሕ፡ ወረቓቕቲ ቤት ትምህርቲ ወዘተ. ዝኣመሰሉ ኢና 
ክትሰደልና ንደሊ።   

  

 


