
 

 

ቃለመሕተት ንክካየደልካን መልሲ ሕቶ ጉዳይካ ንከወሃበካን ዘሎ ግዜ ትጽቢት።   

ገሊኦም ዑቚባ ምስ ሓተቱ መልሲ ኣብ ውሽጢ 4 ስምንታት ይወሃቦም። ብዙሓት ካብዚ ንላዕሊ ዝነውሕ ክጽበዩ 
ዝግደዱ ኣለው።  

ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት/UDI እቶም ዝበዝሑ ቃለመሕተታት ብሰንኪ ኩነታት ኰሮና ሻሽ/ስክሪን 

(Teams/ቲምስ) እዩ ዘካይዶም ዘሎ። እዚ ነቶም ኣብ መዓስከር ይኹን ኣብ ብሕታዊ ኣድራሻ ዝቕመጡ ዝምልከት 
እዩ። ዓቕምታትና ምስናይ ይቕረታ ተጓዲሉ እዩ ዘሎ፡ እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ ነፍሰወከፍ መዓስከር ብሻሻ ከነካይዶ 
እንኽእል ብዝሒ ቃለመሕተታት ግብራዊ ድሩትነታት ይፈጥረልና ብምህላው እዩ። ብሰንኩ ድማ ግዜ ትጽቢት ይናዋሕ 

ኣሎ።  

 

ዕቚባ ኣብ 2020 ሓቲትካን ተቐማጢ መዓስከር ሓተቲ ዕቚባ ዲኻን፧  

ኣብ መንጐ ዕለት 1 ሰነን 31 ታሕሳስን 2020 ዑቚባ ዝሓተትካ ኰይንካን ኣብ መዓስከር ሓተቲ ዕቚባን ትቕመጥ 
እንተሊኻን፡ እንተደንጐኻ ቃለመሕተት ንዕለት 1 ጥቅምቲ 2021 ከተካይድ ኢኻ።  

 

ዕቚባ ኣብ 2021 ሓቲትካን ተቐማጢ መዓስከር ሓተቲ ዕቚባ ዲኻን፧  

ዑቚባ ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ ናይ 2021 ዝሓተትካን ኣብ መዓስከር እትቕመጥ ዘለኻን፡ ቃለመሕተት ኣብ ውሽጢ 31 
ታሕሳስ 2021 ንከተካይድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ኢዩ። 

ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ኣብ መዓስከር ሓተቲ ዕቚባ ንዝቕመጡ ኢዩ ብቐዳምነት ዝሰርዖም። እዚ ማለት 
ከኣ እቶም ኣብ መዓስከር ሓተቲ ዑቕባ ዝቕመጡ ከምቶም ኣብ መዓስከር ዘይቅመጡ ነዊሕ ኣይጽበዩን ኢዮም ማለት 
ኢዩ፡  

 

ሓበሬታ ብዛዕባ ግዜ ትጽቢት 
ንሓታቲ ዑቝባ  

 
 

Mai/ግምቦት 2021 

Ventetider mai 2021 . 
tigrinja 

ዝተሓደሰ ሓበሬታታት ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 
ክመጽእ ኢዩ።  



 

 

ኣብ ብሕታዊ ኣድራሻ ዲኻ ትቕመጥ፧ 

ኣብ መዓስከር ሓተቲ ዑቚባ ዘይትቕመጥ እንተዀይንካ ብልክዕ ቃለመሕተት እተካይደሉ ዕለት ንክንነግረካ ኣጸጋሚ 

ኢዩ። ንብምሉኦም እቶም ኣብ መዓስከር ሓተቲ ዑቚባ ዝቕመጡን ዑቚባ ኣብ ዓመተ 2020 ዝሓተቱን ኣብ ውሽጢ 
ጥሪ 2022 ቃለመሕተት ንከነካይደሎም ኢዩ ዕላማና፡  

ብሰንኪ ኩነታት ለብዒ ዕላማና ንወቕዖ ዲና ኣይንወቕዖን ከምኡ እውን ሕግታት ምክልኻል ለብዒ ቃለመሕተት 
ንምክያድ ዘለና ዕድላት ክሳብ ክንደይ ጽልዋ የሕድረሉን ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ብወገኑ ርግጸኛ 
ኣይኰነን። ቃለመሕተት ንምክያድ ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ብቐዳምነት ዝሰርዖም እቶም ኣብ ኖርወይ 
ኣቐዲሞም ፍቓድ መንብሪ ዘይጸንሖም ሓተቲ ዑቚባ ኢዮም፡ ከም ንኣብነት ንኖርወይ ብዳግመ ስድራቤታዊ ጥርናፈ 
ዝመጻእካ ምስ እትዀውን ካብቶም ኣቐዲሞም ፍቓድ መንበሪ ዘይጸንሖም ንውሕ ዝበለ ግዜ ንክትጽበ ትግደድ 

ማለት’ዩ።  

ግዜ ፍቓድ መነበሪኻ ቅድሚ ንቃለመሕተት ምጽዋዕካ ዝወድቕ እንተድኣ ኰይኑ ንከተሐድሶ ክትሓትት ንምሕጸነካ።  

 

ቃለመሕተት ብኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ተኻዪዱልካ፡ መልሲ ግና 

ኣይመጻካን፧  

ገለ ገለ እዋናት ተወሳኺ ምምጽራያት ከነካይድ ንግደድ ኢና፡ ስለዚ ድማ ግዜ ትጽቢት ክሳዕ መዓስ ክኸውን ከም ዝኽእል 
ምስናይ ይቕረታ ክንድዚ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና። ቃለ መሕተት ምስ ኣካየድካ መልሲ ንምርካብ ግዜ  ምስ 
ዝበልዕ፡ መብዛሕቲኡ ግዜ ተወሳኺ ምምጽራያት ከነካይድ ስለ እንግደድ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታታት ዘድልየና እንተድኣ 
ኰይኑ ክንውከሰካ ኢና።  

 

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

ጉዳያት ጥርዓን ብኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ተራእዩ መልሲ ንክወሃበሉ ዘሎ ግዜ ትጽቢት ከም ንቡር ሓደ 
ወርሒ እዩ። እንተድኣ ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ነቲ ጉዳይ ጥርዓንካ ንUtlendingsnemda/ንሽማግለ 
ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ተቐበልቲ ይግባይ ኣመሓላሊፎሞ፡ ሓበሬታታት ብዛዕባ ግዜ ትጽቢት 

ኣብ une.no/ventetider ብምእታው ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 

 

ዘየረከብካዮ ስነዳት ኣለካ ድ’ዩ፧ 

ኣብ udi.no/dokasyl ብምእታው ዘልካ ሰነዳት ብኸመይ ከተረክቦ ከም እትኽል ዝብል ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል 
ኢኻ።  

http://une.no/ventetider

