
መስርሕ ምሕታት ዑቕባን  

ቃለ-መሕትትትን  
 ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ 



መስርሕ ምሕታት ዑቕባ (ሓ ሻዊ) 

ውሳኔ 

ከም ስደተኛ ኣፍል  ምሃብ (ምቕባል) ግዚያዊ ዑቕባ ርዝያ 

ካልኣይ ቃለ-መሕትት ("መስርሕ ምግባእ ወይ ቃለ-መሕትት (hearing) ብመሰረት ዑቕባ ዝተሓተተሎም ምኽንያታት“ ) 

ሕቶታት (ብዙሓትን ኣገደስትን) ብዛዕባ መበገሲ ዑቕባ ዝኾኑ ምኽንያታት  

ናይ ለማ ቃለ-መሕትት First interview 

ሓ ሻዊ ሕቶታት ምን ግ/ምኽላእ ውሳኔ ን ርዝያ (ካብ ሃገር ምው እ) 

ምልክታ ( ርዓን) ምሕታት ዑቕባ (Application) 

መበገሲ መስርሕ ምሕታት ዑቕባ ብቓል/ብ ሑፍ 



ውሳነታት ደብሊን  

ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ካልእ 
ኤውሮጳዊት ሃገር ኣቐዲሙ ከም 

ሓታቲ ዑቕባ ተመዝጊቡ (ናይ ኢድ 

ዓሻራ ገይሩ) እንተነይሩ፥ መስርሕ 

ዑቕባ ናይ ምፍ ም ሓላፍነት ዘለዋ 

እታ ኣቐዲሙ ዝተመዝገበላ ወይ 

ናይ ኢድ ዓሻራ ዝገበረላ ሃገር 
ስለዝኾነት  ዑቕባ ሓታቲ ናብ’ታ 

ሃገር ከምዝምለስ ይግበር   

ውሳኔ 

ከም ስደተኛ ኣፍል  ምሃብ (ምቕባል)  ግዚያዊ ዑቕባ  ርዝያ  

ካልኣይ ቃለ-መሕተት መስርሕ ምግባእ  ወይ ቃለ-መሕትት („hearing) ብመሰረት ዑቕባ ዝተሓተተሎም ምኽንያታት ) 

 ሕቶታት (ብዙሓትን ኣገደስትን) ብዛዕባ መበገሲ ዑቕባ ዝኾኑ ምኽንያታት  

ናይ ለማ ቃለ-መሕትት  

ሓ ሻዊ ሕቶታት ምን ግ ውሳኔ ናይ ርዝያ 

ምልክታ ( ርዓን) ምሕታት ዑቕባ  

መበገሲ ንመስርሕ ምሕታት ዑቕባ ብቃል/ብ ሑፍ 



ውሳኒ  

ከምስደተኛ ኣፍል  ምሃብ (ምቕባል) Temporary protection Removal 

ካልኣይ ቃለ-መሕትት („ መስርሕ ምግባእ (hearing) ብመሰረት መሕተተኢ ዑቕባ ዝኾኑ ምኽንያታት) 

ሕቶታት (ብዙሓት ን ኣገደስትን) ብዛዕባ  መበገሲ ዑቕባ ዝኾኑ ም ምኽንያታት 

ናይ ለማ ቃለ-መሕትት  

ሓ ሻዊ ሕቶታት ምን ግ ውሳኤ ናይ ርዝያ 

ምልክታ ( ርዓን) ምሕታት ዑቕባ  

መበገሲ መስርሕ ምሕታት ዑቕባ  ብቃል / ብ ሑፍ 

መስርሕ ምሕታት ዑቕባ 

ኣብ’ዚ እዋን እዚ 

ኣበየናይ ደረጃ መስርሕ 

ናይ ዑቕባ  ኣለኻ/ኺ? 

ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር 
ተመዝጊብካ/ኪ ዲኻ/ኺ? 



ዝምልከቶም ኣካላት 

ምምራሕ ምልክታታት 
( ርዓናት ዑቕባ) ናብ ቃለ-
መሕትትን ውሳነታትን ዝህባ 
ኣውራጃታት (ካንቶናት) 

ምርሒት ወይ  ናብ ከተማታት  
ንትግባረ ናይ ርዝያ ውሳነታት  

ኣገልግሎት ኣባይትን ማህበራዊ 
ውሕስነትን 



ትርጉም <<ስደተኛ>> 

ስደ
ተ
ኛታ
ት

…
 … ብምኽንያት ዓሌት  እምነት 

(ሃይማኖት)  ዜግነት (ብሄር)  
ኣባልነት ኣብ ማህበራዊ ጉጅለ  
ወይ ፖለቲካዊ ርእይቶ ኣብ 
ትሕቲ ዘሰክፍ ወይ ዘተሓሳስብ 
ኩነታት ዘለዉን  ብሰንኪ ኣብ 
ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ምኽንያት 
ጭቡ  ፍርሒ ዘለዎም እዮም  

 

 

ዘሰ
ክፍ

 ወ
ይ

 ዘ
ተ
ሓ
ሳስ
ብ

 
ኩ
ነታ
ት

=
 

ንህይወቶም  ኣካላዊ  ሙሉእነት  
ወይ ሓርነቶምን ዘስግኡ ኩነታት  
ዘይ ወር ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕ  
ዝ ሩ ኩነታት  

  



ትርጉም «ስደተኛ» 

ንህይወት ዘስግኡ ኩነታት 

ንኣካላዊ ሙሉእነት ዘስግኡ ነገራት 

ንሓርነትካ/ኪ ስግኣት ዝ ሩ 
ኩነታት 

ዘይ ወር ስነ-ኣእምሯዊ ጸቕ  



ንህይወት ዘስግኡ ነገራት 

ንኣካላዊ ሙሉእነት ዘስግኡ ነገራት 

ንሓርነት ዘስግኡ ነገራት 

ዘይ ወር ስነ-ኣእምሯዊ ጸቕ  

ትርጉም <<ስደተኛ>> 

ዓሌት 
እምነት 

(ሃይማኖት) 
ዜግነት (ብሄር) ማሕበራዊ ጉጅለ 

ፖለቲካዊ 
ርእይቶታት 



ምድላው ን ቃለ-መሕተት (ሓ ሻዊ) 
 ኩሉ ወረቓቕትኻ/ኺ ኣዳልው/ዊ  

 ፍቓድ-ኤን /ብበዓል መዚ ናይ ስዊስ ዝተዋህበካ/ኪ  

 ፓስፖርት/መንነት 

 ናይ ትውልዲ  ናይ መርዓ ክብሪ መዝገብ ወ.ዘ.ተ. . . 

መርትዖታት ንኣብነት፥ ስእልታት  ናይ ምስክር ወረቓቕቲ 

 ንኩነታትካ/ኪ ዝምልከት ናይ ሑፍ መግለ  ኣዳሊኻ/ኺ ተማላኣ/እዮ (ብዛዕብኡ ፍሉይ ቕ ዒ) 

ተመልከት/ቲ  

 ዝርከብ እንተኾይኑ ኣብ ለማ ዝገበርካ/ክዮ ቃል-መሕትት ኣንብቦ/ኣንብብዮ 

 ኣቐዲሞም ናይ ዝተዳለዉ ሕቶታት መልስታት ኣዳሊኻ/ኺ ተለማመዶም/ተለማመድዮም 

 ብዛዕባ መሰላትካ/ኪ ግቡእ ኣፍል  ወይ መረዳእታ ይሃሉኻ/ኺ 

 ንእትቐርቦ/ብዮ (ትኣምኖ/ትኣምንዮም) ሰብ ከሰንየካ/ኪን ን“SEM“ ክሕብርን ሕተት/ቲ  



ውልቃዊ  ሑፍ ብዛዕባ ምልክታ ን ዑቕባ  
ስም    

ዕለተ-ልደት: 

ሃገር: 
1) ድሕረ-ባይታ ናይ ስድራ:  

2) ደረጃ ትምህርቲ/ናይ ስራሕ ተሞክሮ:  

3) ስግኣታት ኣብ መበቆል ሃገርካ: 

a. ሓ ሻዊ ስግኣታት:  

b. ብውልቂ ዘጋጠሙ ስግኣታት (ንዓኻ/ኺ ብውልቂ ዘጋጠመካ ስግኣታት):  

4) ካብ ሃገርካ/ኪ ዝወ ኻ/ኽሉ  ምኽንያታት:  

5) ጉዕዞ ናብ ስዊዘርላንድ:  

6) ህልዉ ስግኣታት ኣብ መበቆል ሃገር:  
 

ቦታ          ዕለት   ክታም 

ብቆታት 

ምድላው ን ቃለ-መሕተት: ውልቃዊ  ታሪኽ ህይወት 



ቃለ-መሕትት  ዕላማ 

ዕላማ ቃለ-መሕትት: 

 

ምርግጋ  መንነትን 
መበቆልን 

ምርግጋ  ኣብ ለማ 
ብ ሑፍ ዝተዋህበ 
ቃለ-መሕትት 

ዑቕባ ዝተሓተተሉ 
ምኽንያታት ዝርዝር 

ሓበሬታ 

ህልው ስግኣት ኣብ 
መበቆል ሃገር 

ምርግጋ  
(ምፍታሽ)ተኣማንነት   



ኣብ ግዜ ቃለ-መሕትት ዝርከቡ ሰባት 

ሓታቲ-ዑቕባ  

ሓታታይ  

ተርጓማይ 

ወኪል ናይ ዘይመንግስታዊ ኣካላት 

ሕጋዊ ወኪል (ወለንተኛ ወይ ብወ ኢታትካ/ኪ) 

እትኣምኖ/ንዮ ሰብ ዘሰንየካ/ኪ (ወለንተኛ ወይ ብወ ኢታትካ) 

ናይ ውልቂ ተርጓሚ (ወለንተኛ ወይ ብወ ኢታትካ/ኪ)  

ንትሕቲ ዕድመ  እትኣምንዎ ሰብ 



ቃለ-መሕተት:  ፍሉ ት (ዘይተር ) ሕቶታት 
 ስም  ዕድመ  ኩነታት መርዓ  ኣባላት ስድራ ቤትካዝነብሩሉ ቦታ ምነገርካ/ክና?   

 ን መ ኢ ንም ርናፍ ስድራ ኣገዳሲ    

 ብዛዕባ  ህ ንነትካ/ኪ  (ንእስነትካ/ኪ)   ትምህርቲ  ስድራኻ/ኺን  ናይ ስራሕ ህይወትካ/ኪን ምነገርካ/ክና?   

 ኣባል ናይ ዝኾነ ማሕበራዊ ጉጅለ  ሃይማኖት ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ዲኻ/ኺ ወ.ዘ.ተ. . .?  

 ትርጉም ስደተኛ 

 ንምንታይ መበቆል ሃገርካ/ኪ  ገዲፍካ/ኪ?  

ሃገርካ/ኪ ክትገድፍ ዝገበሩኻ/ኺ ቅቡላት ምኽንያታት  

 ካብ ሃገርካ/ኪ ኣብ ዝወ ኻ/ኽሉ ግዜ ዝነበረካ/ኪ ስምዒታት ግለ /  ወይ ንምንታይ ከምዝ ራሕካ/ኪ ግለ /  

 ካብ መበቆል ሃገርካ/ኪ  ብኸመይ ከምዝወ እካ/ኪ ብዝርዝር ግለ /    

 ኣብ‘ዚ ግዜ ዚ ኣብ መበቆል ሃገርካ/ኪ ካልኦት ስግኣታት ኣለዉ‘ዶ?  

ናብ መበቆል ሃገርካ/ኪ እንተተመለስካ/ኪ  ከስዕበልካ/ኪ ዝኽእሉ ከበድቲ ስግኣታት ብዝርዝር ግለ /  



ቃለ-መሕትት: ፍሉ ት ሕቶታት 

ናይ ደገ ማዕ  (በሪ) 
ቤት ትምህርትኹም 

እንታይ ዓይነት 

ሕብሪ ነይርዎ? 

ናይ መበቆል ሃገርካ/ኪ 

ባ ራ (ወረቐትን ሓ ውንን) 
እንታይን እንታይን እዮም? 

ኣብ ጎደቦ መበቆል ወይ 

ትውልዲ ከተማኻ/ኺ ዘለዋ 

ከተማታት መነ-መን ይባሃላ? 



ኣብ ቃለ-መሕትት ዝበሃልን ዘይበሃልን 

ሓቂ ተዛረብ/ቢ 

ኣከዳድናኻ/ኪ ብግቡእን 
ብ ርየትን ይኹን 

ኣብ ኣገደስቲ ነ ብታት 

ኣተኩር 

ክትገብሮም 
ዝግባኣካ  

ኣይትሓሱ/ስዊ 

ግብረ መልስኻ/ኺ 

ብሕርቃን ወይ ብድርቅና 
ኣይኹን  

 

እትህቦ/ብዮ መልስታት 
ንሕቶታት ዝጎስይ 
ክኸውን የብሉን 

Evasive answers 

ክትገብሮም 
ዘይግባኣካ 



ቃለ-መሕትት: ኣመታት (ኣን ታት) 
ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ክትዛረብ/ቢ እንተዘይደሊኻ/ኺን ዘይክኢልካ/ኪን  ክትዛረበ/ብሉ 

ከቢድ ከምዝኾነ ግለ /  ( ቐስ/ሲ)  

 ኣብ ዝነበርካ/ክሉ ዘፍርሕ ኩነታት ዝነበረካ/ኪ ስምዒታት ግለ /   

 ገለ ነገራት ብዝርዝር ክትዝክሮም እንተዘይክኢካ/ኪ  ንኩሉ ሕቶታት ክትምልስ/ሲ ናይ 

ግድን ኣይኮነን  ናይ ጠራ መልሲ ካብ ምሃብ ከምዘይትዝክሮ/ርዮ ግለ /   

ስድራ ቤታት ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ/ ተ መድቲ ነንበይኖም እዮም ቃላ-መሕትት ዝገብሩ  

ስለዝኾነ ድማ  ዝወሃቡ መልስታት ዝጋራጨዉ ክኾኑ ስለዝይብሎም ምስ መ ምድኻ/ኺ 

ግቡእ ( ዑቕ) ምድላዋት ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ   



ቃለ-መሕትት: መሰላትካ/ኪ 

ኣብ ግዜ ቃለ-መሕትት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት (እዚ ንሰነዳት ምትርጓም ኣይምልከትን እዩ) 

ጓል ኣንስተይቲ ወይ ተባዕታይ ሓታቲ ወይ ተርጓሚ ክትጠልብ ይከኣል 

ዕረፍቲ (ናብ ሽቓቕ  ዝስተ ነገር ክትወስድ ወይ ብናይ ዕና ጸገማት)  

ኣብ ሑፍ ዝሰ ረ (ዝተተርጎመ ሰነዳት ወሲኽካ) ብቅኑዕ ተ ሒ  እንተኾይኑ ምርኣይ ወይ ምርግጋ ን ወ.ዘ.ተ. 
. . 

ቃለ-መሕትት ዝገብር ሰብ ሚስ ር ናይ ምሕላው ሞያዊ ግዴታ ከምዘለዎ ምፍላ  



ቃለ-መሕትት: መሰላትካ 

መርትዖታት ዝኾኑኻ ሰነዳት 

እንተተማሊእካ/ኪ  በ’የናይ ቋንቋ 

ክኾኑ ይግባእ? 

ኣብ ብ ሑፍ ዝሰ ረ ቃልካ/ኪ 

ጌጋ ከምዘሎ 

እንተኣስተውዒልካ/ኪ  ብኸመይ 

ግብረ መልሲ ትህብ/ቢ?  

ጌጋ ናይ ትርጉም እንተ 

ኣስተውዒልካ/ኪ  

ብኸመይ ግብረ መልሲ 

ትህብ/ቢ ወይ እንታይ 

ግብረ መልሲ ትህብ/ቢ? 



ቃለ-መሕትት: ግቡኣትካ/ኪ 

ናይ ምትሕብባር ግዴታ ኣለካ/ኪ 

ሓቂ ናይ ምንጋር ግዴታ ኣለካኪ 

ብ ሑፍ ናይ ዝሰ ረ ቃልካኪ ናይ ምፍራም ወይ ምፍራም እንተኣቢኻ/ኪ  
ምኽንያት ናይ ኣብያ ናይ ምግላ  ግዴታ ኣለካ/ኪ 



ቃለ-መሕትት: ኣማኒኻ 

ነፍስ ወከፍ ዑቕባ ሓታቲ  ኣብ ግዜ ቃለ-መሕትት ብዝኣምኖ ሰብ ክስነይ 
ይኽእል‘ዩ  ንሓታቲ ዑቕባ ዘሰንዮ ንገዛእ ርእሱ ሓታቲ ዑቕባ ክኸውን የብሉን  

እዞም ዝስዕቡ መሰላትን ግዴታታትን ኣለዎ: 

ክሳብ መ ጸምታ ናይ 
ቃለ-መሕትት ክጸንሕ 

ይግባእ 

ኣብ መወዳእታ ቃለ-
መሕትት ማሕላ 

(Declaration) 
ይፍርም 

ኣብ ክንዲ ሓታቲ 
ዑቕባ ሕቶታት 
ክምልስ ኣይግባእን 

ንሓታቲ ዑቕባ 
ሕቶትታ ክሓትት 
ኣይግባእን 

ኣብ ሑፍ ዝሰ ረ 
ቃል ብቅኑዕ 
ከምዝተ ሕ  
ምርግጋ   

ኣገዳሲ: 

ወረቐት መንነትካ ተማላኣዮ! 



ድሕሪ ቃለ-መሕትት 

ኣገዳሲ: 

 
ናይ ዑቕባ ሕቶኻ/ኺ ኣሉታዊ መልሲ 

እንተተዋሂቡካ/ኪ (እንተ ተነ ጉ)  ግዜ 

ከይወሰድካ/ኪ ምስ ጠበቓ ተዘራረብ/ቢ  ይግባይ 

ክትብል/ሊ እትኽእለ/ልሉ ግዜ ኣዝዩ ሓ ርን 
ዘይናዋሕን እዩ  



ድሕሪ ቃለ-መሕትት 

ኣወንታዊ ውሳነ 
ንሕቶ ወይ 
ርዓን ዑቕባ 

ፍቓድ- ቢ 

B-permit 
ክትሰርሕ ይፍቀደካ/ኪ 

ግዚያዊ ዑቕባ ፍቓድ ኤፍ 

F-permit 

ናይ ምስራሕ መሰልካ/ኪ 
ዝተደረተ ይኸውን 

ካብ ሃገር 
ምው እ 

(ም ራዝ) 

ብቅ በት ይግባይ ምባል 

ዝፍቀድ 

ምኽኑይ 

ዝከኣል 

ከኸውን ኣለዎ 

ኣገደድቲ ስጉምትታት 



www.facebook.com/AsyLex.ch 

 

www.AsyLex.ch 

 

info@AsyLex.ch 


