
ሓበሬታ ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባን መንበሪ 

ፍቃድ መስተኻኸሊ (ሬጉላራይዜሽን) 

ኣፈጻጽማን ኣብ ቤልጅም

TIGRIGNA

ብራስለስ፣ ሰባኣዊ ማዕከን ሰሜናዊ ነቑጣ

1. ኣነ ትሕቲ ዕድመ እየ 
(ትሕቲ 18 ዓመት)
ትሕቲ ዕድመ እንተኾንካን ኣብ ቤልጅም ብዘይ ኣቦን ወይ ኣደ 

እንድሕሪ መጺኻ፣ ዝኾነ ዓይነት መስል ዑቕባ ይወሃበካ።  እዚ 

ዑቕባ ንምርካብ፣ ብመጀመርያ ምስ ኣገልግሎት መጕዚት ብቁጽሪ 

ቴሌፎን (078 15 43 24)  ደውል።  ዑቕባ ንምርካብ ከተመልክቱ ወይ 

ውን ከይተመልክቱ ምርጫ ኣለኩም።  ኣብ ክልቲኡ እዋናት፣ ገዛ 

ይፈቀደካን፣ ዝሕግዘካ ሰብ ውን  (ሞግዚትካ) ክሳብ 18 ዕድመ ትገብር 

ይግበረልካ።

ናይ ቤልጅም ኣገልግሎት ሞግዚትነት ብቅጽበት 

መቐበሊ ቦታ የዳልው።  ዕድሜካ ትሕቲ 18 
ከምዝኾነ እንተ ሓቢርካ ኣካይዳ ጉዳይካ ከምዚ 

ይመስል።  እንድሕሪ እቲ ኣገልግሎት ብዕድሜኻ 

ተጠራጢሩ፣ መርመራ ዕድመ ክወስድ እዩ።  ጠበቓ 

ናይ ምዝርራብ መሰል ኣሎካ፣ ነዚ ኣገልግሎት 

ንምርካብ ዝኽፈል ክፍሊት የልቦን። ውጽኢት 

መርመራ ዕድመ እንድሕሪ ልዕሊ ዕድመ ኮይኑ፣ 

ተወሳኺ ሓበሬታ ርኣ። ናይ ምቕያድን ምጥራዝን 

ሳዕቤን ከጋጥመካ ይኽእል።

እንድሕሪ ዕድሜኻ ትሕቲ ዕድመ እንተኾይኑ፣ 

ዕድሜኻ ክሳብ 18 ዝኣክል ካብ ምድሪ ቤልጅም 

ኣይትጥረዝን ኢኻ።  ንሱ ክሳብ ዘጋጥም፣ ኣብ 

ፍሉይ መስርሕ ቤተሰብ ኣልቦ ሕጻናት ክትጅምር 

ኢኻ (“ነባሪ ፍታሕ”)።  እዚ መስርሕ ኣብ ቤልጅም 

ጥራሕ እዩ ዝትግበር።  ድሕሪ ቃላ-መሕትት፣ 

ኣገልግሎት ኢምግሬሽን፣ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ 

ቤልጅም ትጸንሓሉ መንገዲ ክውስኑ እዮም።  

ቤልጅም ዝበለጸ መፍትሒ ከናድዩ እዮም።  

ቤልጅም እንድሕሪ ምስ ቤተሰብካ፣ ምጽንባር 

ወይ ምምላስ ናብ ሓገርካ ዝበላጸ ውሳነ ኮይኑ 

ረኺባቶ፣ ንኡ ክትውስን ትኽእል ኢያ። ዝኾነ 

ኾይኑ፣ ኣብ ቤልጅም ክሳብ 18 ዕድም ክትጸነሕ 

ትኽእል ኢኻ። እንድሕሪ ቤልጅም ምምላስ ንኣኻ 

ዝጠቅም እዩ ኢላ ወሲና፣ 18 ዓመት ምስ ገበርካ 

ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣሎ።  እድሜኹም ምስ 

ኣኸለ፣ ኣብ ቤልጅም ንምጽናሕ ዘክእሉኻ ካልእ 

ኣምራጺታት ምስ ጠበቓ ክትዘራረብ ትኽእሉ 

ኢኹም፣ (ንኣብነት፣ ሰብኣውነት ምስትኽኻል)።

ናይ ቤልጅም ኣገልግሎት ሞግዚትነት ብቅጽበት 

መቐበሊ ቦታ የዳልው።  ዕድሜካ ትሕቲ 18 
ከምዝኾነ እንተ ሓቢርካ ኣካይዳ ጉዳይካ ከምዚ 

ይመስል።  እንድሕሪ እቲ ኣገልግሎት ብዕድሜኻ 

ተጠራጢሩ፣ መርመራ ዕድመ ክወስድ እዩ።  ጠበቓ 

ናይ ምዝርራብ መሰል ኣሎካ፣ ነዚ ኣገልግሎት 

ንምርካብ ዝኽፈል ክፍሊት የልቦን። 

እንድሕሪ ዕቢ ኢኻ ተባሂልካ ኣብቲ መርመራ፣ 

ስዒቡ ዘሎ ርኣ። ናይ ዑቕባ መመልከቲኻ፣ ኣብ 

ትሕቲ ሕግታት ናይ ኣባይቲ እዩ ዝርኣ።

እንድሕሪ ዕድሜኻ ትሕቲ ዕድመ እንተኾይኑ፣ 

ዕድሜኻ ክሳብ 18 ዝኣክል ካብ ምድሪ ቤልጅም 

ኣይትጥረዝን ኢኻ።  ናይ ዕቕባ ሕቶኹም ክምርመር 

እዩ።  ንሕጻናት፣ እቲ ኣካይዳ ካብ ኣባይቲ ይፍለ 

እዩ።  ቤልጅም ብመጀመርያ, ብሕጋዊ መንገዲ 

ኣብ ህብረት ኤውሮፓ ዝቕመጥ፣ መጻመዲ 

(ሰባኣይ/ሰበይቲ/ሕጋዊ ማዕረኛ) ከይሕልዉ 

ትርኢ።  ኣብዚ ኩነታት እዚ፣ ብቕጽበት ምስ 

ስድራቤካ ምጽንባር ንርእስኻ ጥቅሚ ስለ ዝኾነ፣ 

ክፍቀደካ እዩ።  እንድሕሪ ዝኾነ ኣባል ቤተሰብ 

ኣብ ኣባል ሃገራት ኤውሮፓ እንተ ዘይብልካ፣ 

ቤልጅም እያ ናይ ዑቅባ ማመልከቻካ ትርእዮ፣ 

(ወላ ኣብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ኣሸራ እንተሎካ)።  እቲ 

ውሳነ እንድሕሪ ኣወንታዊ ኮይኑ፣ ሕጋዊ መንበሪ 

ክዋሃበካ እዩ።  እንድሕሪ እቲ ውሳነ ኣሉታዊ 

ኮይኑ፣ ክሳብ 18 ትኣክል ኣብ ቤልጅም ክትጸነሕ 

ይፍቀደካ።

ሰባኣዊ ማዕከን ሰሜናዊ ነቑጣ ብራስለስ

ሶኒ - ሶሉስ - ሓሙስ - ዓርቢ ካብ 2፡00-5፡00 ድ.ቀ (ብበልጀም 

ኣቆጻጸራ)
ብቛንቛ ፈረንሳይን ብእንግሊዚን ከሙኡውን ብአምሃርኛን 

ብትግርኛን ብአረብኛ ተተርጊሙ ይርክብ።

ናብ Infolijn (መስመር ተሌፎን) ደውል፣ 02/225 44 00 (እንግሊዝኛ፣ 

ፈረንሳይኛ)
ወይ መልእኽቲ ላኣኽ ናብinfo@vluchtelingenwerk.be

በ ስልኪ ቁ. +3278154324 ድህር ሰዓት ካብ 2፡00 እስከ 5፡00 
ሰዓት (ብበልጀም አቈጻጸራ)፣ 7/7ይደውሉ::
ወይም በኢሜይል: tutelles@just.fgov.be

ልዝበለጸ ሓበሬታ www.asyluminfo.be

ብኢሜይል: info@vluchtelingenwerk.be
ብስልኪ ቁ. 02/225.44.00፣ በስራ ቀናት ከጠዋቱ ከ10-12 ከስኣት(በበልጄም 

አቈጣጣር)
ብቛንቛ ፈረንሳን ብእንግሊዚን’ውን ይርከብ

1.1. ዑቕባ ክሓትት ኣይደልን 1.2. ዑቕባ ከምልክት
ግላዊ ምኽሪ

ብቴሌፎን፥ መስመር ኣገልግሎት ስልኪ 02/225.44.00, ናይ 

ስራሕ መኣልታት 10-12 ቅ.ድ

ናይ ቤት ማእሰርቲ መራኸቢ ነጥቢ (ምብጻሕ 

ብመንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ክልኩል እዩ)

ናይ ትህቲ እድመ ሃለዋ ግልጋሎት
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2. ኣነ፣ ልዕሊ ዕድመ እየ (ልዕሊ 18 ዓመት)

3. ማእሰርቲ 

4.ናይ መደበኛ መንበሪ ፍቃድ ምስትኽኻል/
ሬጉላራይዜሽን 

ኣብ ቤልጅም ዓለምለኻዊ ዑቕባ ክትሓትት እንተ ደሊኻ፣ ኣብ ሓገርካ ስደት ከይበጽሓኻ እንድሕሪ 

ፈሪሕኻ፣ ወይ ውን ኣብ ሓገርካ ተውሊኡ ካብ ዘሎ ውግእ እንድሕሪ ሓዲምካ፣ ናይ ዑቕባ ማመልከቻ ኣብ 

ቤት ጽሕፈት ኢምግሬሽን (IO)ቤልጅም ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። (ኣድራሻ ናይ ዓለም ናይ ንግዲ ማእከል፣ 

ግንቢ II፣ Antwerpsesteenweg, 59 B / Chaussée d’Anvers 59 B, 1000 ብራስለስ፣ ስኑይ ክሳብ ዓርቢ 8-12 ቅ.ድ)።

ኣብ ቤልጅም ዑቕባ ድሕሪ ምሕታትካ፣ ኣብ መቀበሊ ስፍራታት ብፌዳሲል መዋፈርቲ ክትሳሰ ኢኻ፣ 

(Antwerpsesteenweg, 59 B / Chaussée d’Anvers 59 B, 1000 ብራስለስ፣ ስኑይ ክሳብ ዓርቢ 9:30-12:00 ቅ.ድ)። 
ዑቕባ ኣብ እትሓተሉ እዋን፣ ኣብ ናይ ሓባራ መቕበሊ ቦታ ናይ ምጽናሕ መሰል ኣሎካ፣ ከምኡ’ውን፣ 

መግቢን ማሕበራዊ-ሕጋዊ መምርሒ ናይ ምርካብ።

ድጋፍ ናይ ጠበቓን ተርጓማይን ናይ ምርካብ ጉብእ ኣሎካ ቅድሚ ዕቕባ ምሕታትካን ኣብ ኩሉ እዋን 

መስርሕ ዕቕባ ምሕታትን

ድሕሪ ዑቕባ ምሕታትካ፣ ቤት ጽሕፈት ኢምግሬሽን፣ ብዛዕባ ሞቦቆል ኣድኻ፣ ኣብ ካልእ ኣባል ሓጋራት 

ህብረት ኤውሮፓ ቤተሰብ እንተሎካ፣ ኣብ ቤልጅም ክትጸንሕ ዝደለኻሉ ምኽንያትን፣ ናብ ሃገርካ 

ክትምለሰሉ ዘይደለኻሉ ኣጪኒቑኻ ዘሎ ምኽንያትን ይሓቱኻ።  ብተወሳኺ ድማ፣ ቅድሚ ቤልጅም 

ምብጻሕኻ ዝሰገርካዮም ሓገራት ክትሕተት ኢኻ።  ኣሸራ ክውሰደኩም እዩ።  ኣብ «ናይ ዳብሊን ስርዓት» 

ተገሊጹ ከምዘሎ፥

ጉዳይካ እዚ እንተኾይኑ፣ ቤት ጽሕፈት ኢምግሬሽን (IO)፣ ማምልከቻኻ ናብ ጀነራል ኮሚሽነር ስደተኛታትን 

ሃገር ኣልቦ ውልቀሰባትን  (CGRS). (CGRS) ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ ድሕሪ ምግምጋም፣ ኣብ ቤልጅም ናይ 

ዑቕባ መስል ናይ ምሃብ ውሳነ ይውሰድ፣ ብመሰረት ናይ ጀነቫ ውዕል ወይ ብድንጋጸ ዝውሃብ ዕቕባ።  ናብ 

ትውልዲ ኣድኹም ካብ ምምላስ ዝኽልክለኩም ፍርሒ እንተሎ ግለጽዎ።

መሰል ሰደተኛነት ብመሰረት ውዕል ጀነቫ፣ ካብ ሞቦቆል ሃገሮም ብሰንኪ፣ ፍርሒ መከራ  ካብዞም ሓሙሽተ 

ምኽንያታት እዩ (ዘርኢ፣ ሃይማኖት፣ ዜግነት፣ ናይ ፖለቲካ ርእይቶ፣ ኣባልነት ናይ ሓደ ጉጅለ ሕብረተሰብ)፣ 
ከምኡ’ድማ ኣብ ሞቦቆል ኣዶም ውሕስነት ደልዮም ንዝስኣኑ ሰባት እዩ ዝውሃብ።

ብድንጋጸ ዝውሃብ ዕቕባብዓይነቱ ካልእ ኮይኑ፣ ኣብ ሓገሮም ውይ ኣብ ዝተቐመጡሉ ሓጋራት ኢሰብኣውነትን 

ወይ ሕስረት ዝመልኦ ኣተሓሕዛ ይኹን መቕጻዕቲ ዝወርዶም ወይ ውን ካብ ውግእ፣ ንዝሓደሙ ሰባት 

ይውሃብ።

ነፍስ ወከፍ ዓመት፣ ብኣማኢት ዝቁጸሩ ሰባት ናይ ዕቕባ መሰል ይዋሃቦም እዩ ኣብ ቤልጅም።  ዓመታዊ 

መጠን ዝዋሃብ ዕቕባ ካብ 50 ክሳብ 55% እዩ።  ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ሱዳን ዝመጽ ሰባት መብዛሕትኡ 

ግዜ ዑቅባ ይዋሃቦም እዩ (77.45% ካብ ሱዳንን 82.4% ድማ ካብ ኤርትራ ኣብ 2016)።

ብካልእ ናይ ኤውሮፓ ሓገር ከም ዝሓለፍካ እንድሕሪ መርትኦ ተረኺቡ፣ ወይ ውን ናይ ካልእ ኢውሮፕያዊ 

ሓገር ቪዛ እንድሕሪ ኣሎካ ኮይኑ፣ ድሕሪ ዑቅባ ምሕታትካ ካብ ቤልጅም ናብቲ ሓገር ክትምለስ ኢኻ።

ዝኾነ ኾይኑ፣ ኣብ መስመር ጉዕዞን ኣብ ውልቃዊ ኩነታትን ዝተመርኮሰ እዩ። ንኣብነት፣ ናይ ቀረባ ዘመድ 

ኣብ ቤልጅም እንተለውኻ ወይ ድማ ብሰልክ ብርቱዕ ሕማም ክትገይሽ ዘይትኽእል እንተኾንካ፣ ሰብስልጣን 

ቤልጅም ናይ ዑቕባ ማማልከቻ ከተቕርብ እድል ክሕቡኻ ይኽእል። ብተመሳሳሊ ድማ፣ ብቅድሚ 6 ወርሂ 

ዝወደቐ ናይ ካልእ ሓገር ቪዛ ናብ ቤልጅም እንድሕሪ ኣቲኻ፣ ናይ ዑቕባ ማመልከቻ ብዛይካ ኣብ ቤልጅም 

ኣብ ካልእ ሓገር እንድሕሪ ዘይቕሪብካ፣ ቤልጅም ንጉዳይካ ናይ ምርኣይ ግዴታ ኣለዋ።  ኣብ ነፍስ-ወከፍ 

ጉዳያት፣ ክሕሰብ ዘልዎ ሕግታት ኣሎ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኩነታትካ ንምርካብ፣ ምስ ጠበቓ ብዛዕባ ግላዊ ፋይልካ ንክትዘራረብ ንምሕጸን።

ክሳብ ናብቲ ዑቕባ ትሓተሉ ኤውሮፕያዊ ሓገር ትምለስ ተኣሲርካ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ።  ዕቕባ ምስ 

ዘይትሓትት ድማ፣ ኣብ ዕጽው መቐየዲ ክትእሰር ትኽእል ኢኻ፣ ናብ ናይ መብቆል ኣድኻ ናይ ምምላስ 

ሓደጋ ክበጽሓካ ይኽእል። 

እንድሕሪ ተቐይድካ፣ ጠበቓ ናይ ምዝርራብ መሰል ኣሎካ።  ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብቕጽበት ምስ ጠበቓ 

ከራኽብኻ ሕተት።  ንሱ/ንሳ ኣብ ምቅራብ ማመልከቻ ናይ ምፍታሕ ካብ ቤት ማእሰርቲ፣ ወይ ምቅራብ 

ማመልከቻ ናይ ዑቕባ ወይ ይግባይ  ምባል ውሳነ ምጥራዝ ይሕግዙ። ጠበቃ እንተሒዝካ፣ ካብ እጽው ነቑጣ 

ኮይንካ ናብኡ/ናብኣ ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ናይ ዘይምንግስታዊ ትካል ሞያውያንን፣ ወልንተኛታትን ኣብ ሰሰሙን ናብ ዕጽዋታ ነቑጣታት ይብጽሑ 

እዮም።  ጠበቓ ንምርካብ ኣብ ትገብሮ ጾዕሪ ይሕግዙኻን ይድግፉኻን።

ዝተኣስረ ሰብ ትፈልጥ እንተ ኾንካ፣ ናብ መስመር ስልኪ Infolijn ካብ ምድዋል ኣይተሕመቑ፣  (+32 2 225 
44 00) ዝስዕብ ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ፥ (1) ስም፣ ቛንቛ፣ ዜግነትን ቁጽሪ ስልኪ ናይ ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ፣  

(2) ስምን ቁጽሪ ስልክን ናይቲ ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ (3) ስም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ፣ (4) ቁጽሪ ስልኪ ናይ 

ተቐያዲ ኣብ ቤት ማእስርቲ (5) ስም ጠበቃ፣ እንተ ኣሎ (6) ዕለት ማእሰርቲ።

Infolijn ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ግለሰብ ሓበሬታ ናይ መስላቱ ንኽረከብ ምብጻሕ የዳሉ።

ኣብ ቤልጅም፣ ኣብ ሰባኣዊነት ዝተሰረተ ናይ ምስትኽኻል መደባት ኣሎ (ብመሰረት ኣንቀጽ 9 ፣ ሕጊ 

ናይ ሕዳር 15 ፣ 1980)፣ ናይ ምስትኽኻል ቕጥኢ ብሕጊ ዝተደንገገ ኣይኮነን።  ከምዚ ዓይነት ሕቶታት 

ምላሹ ኣብ ፍጽም ውሳነ ናይ ኢምግሬሽን ቤት ጽሐፈት ዝውሰን እዩ።   ኣብ ዝሓለፉ ዕመታት ካብ 5 
ክሳብ 10% ማመልከቻታት ጥራሕ እዮም መንበሪ ፍቓድ ንኽረኽቡ በቂዖም።  ናይ ምስትኽኻል ማማልከቻ 

ንናይ ማዘጋጃቤት ሰበስልጣን ይውሃብ እዩ፣ እቲ ዝምልከቶ ሰብ መንነት ክሕልዎ ይግባእ፣ ተቀባልነት ዘለዎ 

ነባርነትን 350 ኢውሮ ንመፈጸሚ ጉዳያት ድማ ይኽፈል።  ማመልከቻኻ ኣብ ምግምጋም፣ ስኢብ ዘሎ 

ነገራት፣ ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ፥ ኣብ ቤልጅም ዝጸናሕካዩ ንውሃት ግዜ፣ ምስ ቤልጅም ዘለካ ዝምድና፣ 

ፍልጠት ቛንቛ፣ ምስ ስድራቤት ዘለካ ዝምድና፣ ወዘተ።  ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ቤልጅም ዝመጹ ሰባት፣ 

ቀልጢፍካ ናይ ምስትኽኻል ዕድሎም ጸቢብ እዩ።

2.1. ኣብ ኣባል ሃገር ህብረት ኤውሮፓ ቪዛ ወይ ናይ መንበሪ ፍቓድ ሓቲተ፣ 
ከምኡ’ውን ኣሸራ ብፍጹም ሂበ ኣይፈልጥን።

2.2. ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ዑቕባ ማመልከቻ እንድሕሪ ኣቕሪብካ ኣብ ኣባል 
ሃገራተ ህብረት ኤውሮፓ ወይ ውን ቪዛ ወይ መንበሪ ፍቓድ ናይ ኣባል ሃገር 
ህብረት ኤውሮጵያዊ  እንድሕሪ ኣሎካ ወይ ውን ኣሸራ እንድሕሪ ሂብካ ኮይንካ፥

ልዝበለጸ ሓበሬታ www.asyluminfo.be


