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አለም አቀፍ የጥበቃ መጠይቆች አሞላል መመሪያ (ክፍል
ሀ) እና መጠይቅ (ክፍል ለ)

ይህ መጠይቅ ወደ አለማቀፍ ጥበቃ ቢሮ በቀን ------------------------------------------መመለስ አለበት
የእርሶን ማመልከቻ ፈጣን ለማድረግ ቃለ መጠይቆን ከመሙላቶ በፊት ይህን መመሪያ ማንበብ እና መገንዘብ
ያስፈልጎታል፡፡ መጠይቁ በዚህ ሰነድ በክፍል ለ ላይ ይገኛል፡፡
የዚህ መመሪያ ዋና ዓላማ በመጀመሪያ ምን ማድረግ እንዳለቦት እና መጠይቁን በትክክል እንዲሞሉ መርዳት ነው፡፡
ይህንን በማድረጎት የማመልከቻ ሂደቱን ለእኛ ና ለእርሶ ቀላል ያደርገዋል፡፡
መጀመሪያ እርሶ ሊገነዝቡዋቸው የሚገቡ ቃላትን በመተንተን እንጀምራለን፡፡ ከዛ ጥያቅዎቻችንን ወይም
መመሪያችንን እንዴት መመለስ እንዳለቦት እና መጠይቁን እና ሰነዱን ከመለሱልን በኋላ ምን ማድረግ እንዳለቦት
እንነግሮታለን፡፡
መጠይቁን(ክፍል ለ) በሙሉ ሞልተው መመለስ አለቦት ወይም ቃለ መጠይቁን ላለመሙላቶ ከላይ ከተጠቀሰው ቀን
በፊት ወይም ወዲያዊኑ ከቀኑ በኃላ በቂ ዝርዝር ምክንያት ሊሰጡን ይገባል፡፡ ይህን በማድረጎት ተባባሪነቶን
የሚያስረዳ እና እርሶንም የሚጠቅም ነው፡፡
እባኮዎትን የሞሉትን መጠይቅ ሞልተው ከጨረሱ በኋላ ለዚሁ በተዘጋጀሎት ፖስታ ውስጥ ከተው በዚህ ይመልሱት፡ዓለም አቀፍ ጥበቃ (አይ ፒ ኦ)
የስደተኞች አገልግሎት መስጫ
73-83 ታች ተራራ መንገድ
ደብሊን 2 D02 ND99
International Protection Office (IPO)
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

ሁሉንም አስፈላጊ ሰነዶች መላክ አለቦት
ይህንን ቃለመጠይቅ ሲመልሱልን እባኮት በዚህ አገር(አየርላንድ) ለመቆየት ለማመልከቻዎት አስፈላጊ የሆኑትን
በእጆት ያለውን ሰነዶች በሙሉ ለአለም አቀፍ ጥበቃ እና ፈቃድ ይላኩልን፡፡
አስፈላጊ የሆኑትን የሰነነዶች ዓይነት በገጽ 4 አንቀጽ 2 ላይ ተዘርዝረዋል፡፡ እነዚህ የህክምና ሰነዶችን ያካትታል፡፡
የሚኖሮት ከሆነ እባኮትን ዋናውን ቅጂ ይላኩልን፡፡
መጠይቅ , ክፍል ለ,
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ለማመልከቻውትን አስፈላጊ ሰነዶች ከመጡበት ሀገር እንዲላክሎት እያቀዱ ከሆነ ይህ ጊዜ ስለሚወስድ እባኮትን
በፍጥነት ያድርጉት፡፡
ማጣቀሻ ቁጥር፡የግለሰቡ መታወቅያ
የ
ያመልካቹ ስም፡-

አስፈላጊ የሆኑ ቃላት ዝርዝር ትርጉም
የሚቀጥሉትን ቃላትና መግለጫዎች በዚህ ሰነድ እና በውስጡ ያሉት ጽሁፎች ውስጥ ያገኙዋቸዋል፡፡ ጊዜዎን ወስደው
ያጥናቸው ከዛ ይህ መመሪያ እና መጠይቁ(ክፍል ለ) ለመረዳት ቀላል ይሆኖሎታል፡፡

ሐገር አልባ
የማንኛውም ሐገር ዜጋ ካልሆኑ ሐገር አልባ ኖት፡፡

ቀድሞ በመደበኛ የኖሩበት
ሐገር አልባ ከሆኑ ‘ቀድሞ በመደበኛ የኖሩበት’ ማለት ለረዥም ጊዜ የቆዩበት ማንኛውም ሐገር

ስደተኛ
እንደስደተኛ ለመቆጠር ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት በአንዱ ወይም ከዛ በላይ በሆኑ ምክንያቶች መሰረታዊ በሆነ ፍራቻ
የተሰደዱ መሆን አለቦት፡፡
•

ዘር

•

ኃይማኖት

•

ዜግነት

•

ፖለቲካዊ አመለካከት

•

የሆነ ማህበራዊ ቡድን አባል በመሆኑ

በተጨማሪም
•

ዜጋ ከሆኑበት ሀገር ውጪ ሆነው በፍራቻ ምክንያት ዜጋ የሆኑበትን ሀገር ጥበቃ አለመፈለግ ወይም አለመቻል፡፡

ወይም
•

ሐገር አልባ ሆኖ ቀድሞ በመደበኛ ከኖሩበት ሐገር ውጪ ሆነው ለመመለስ አለመቻል ወይም በፍራቻ ምክንያት
ለመመለስ አለመፈለግ
መጠይቅ , ክፍል ለ,

2

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)

ንዑስ ጥበቃ
ንዑስ ጥበቃ ማለት የግለሰቡ ስደተኛነት ብቁ መሆን ያልቻለበት ሁኔታ ነገርግን ግለሰቡ ከመነሻ ሀገሩ እውነተኛ የስቃይ
አደጋ ‘ከባድ ጉዳት’ የተጋረጠበት ከሆነ፡፡
ከባድ ጉዳት ማለት አነዚህን 3ቱን የተለያዩ ነገሮችማለት ይቻላል፡፡

ከባድ ጉዳት- የሞት ፍርድ ወይም ግድያ
‘ከባድ ጉዳት’ ማለት የሞት ፍርድ ቅጣት ወይም ግድያ አደጋ ውስጥ መሆን

ከባድ ጉዳት- ከባድ እንግልት
በተጨማሪም ከባድ ጉዳት ማለት ከመነሻ ሐገር ወይም ቀድሞ በመደበኛ የኖሩበት (ከላይ እንደተገለጸው) ግለሰቡ
ከነዚህ አደጋዎች የተጋረጡበት ከሆነ ማለት
•

ማሰቃየት

•

ሰብአዊነት የጎደለው ወይም አዋራጅ አያያዝ ወይም ቅጣት

ከባድ ጉዳት- አለም አቀፍ ወይም ሐገር አቀፍ የሐገር ውስጥ ትጥቅ ግጭት
በተጨማሪም ከባድ ጉዳት ማለት በሐገር ውስጥም ይሁን በአለምአቀፍም በሚደርግ የትጥቅ ትግል ኢአድሎአዊ አመጽ
የሲቪሎች እና የግለሰብ ሂወት አደጋ ላይ መውደቅ ስጋት አለ ማለት ሊሆን ይችላል፡፡

ኢአድሎአዊ አመጽ
ኢአድሎአዊ አመጽ ማለት በዘፈቀደ የሚደረግና በማንም ግልሰብ ላይ ያላነጣጠረ አመጽ ነው፡፡

የቤተሰብ ውህደት
የቤተሰብ ውህደት ማለት የስደተኛነት ፈቃድ ወይም የንዑስ ጥበቃ ፈቃድ ከተሰጦት በ 12 ወር ውስጥ ለፍትህ ሚኒሰቴር
ለአንዳንድ የቤተሰብ አባሎን የሚከተሉጥን ፈቃድ ለማግኘት ማመልከት አለቦት፡•

የሚኖሩት ውጪ ከሆነ አየርላንድ ውስጥ ገብቶ መኖር

•

ቀድሞ እዚህ ከሆኑ በአየርላንድ መቆየትና መኖር

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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መጠይቁን ከመሙላቶ በፊት መመሪያዎች
መጠይቁ በዚህ ሰነድ በክፍል ለ ላይ ነው ይህ ክፍል በዚህ ሐገር (አየርላንድ) አለም አቀፍ ጥበቃ የማግኘት ዋና አካል ነው፡፡
ሲሞሉትም በእውነትና ሙሉ በሙሉ መሆን አለበት፡፡ ይህን ለማድረግ የሚከተሉጥን ገጻች በቅድሚያ ማን በብ
ያስፈልጋል፡፡ ረጅም ናቸው ግን ይረዳዎታል፡፡ ከነጥብ 1 – 15 መጠይቁን መሙላት እንዳለቦት ይረዳዎታል፡፡ የተቀሩት
ነጥቦች በዋናነት ከእርሶ ያገኘነውን መረጃዎች እንደምንወስዳቸው እና እንደምንመዝናቸው የሚያሳይ ነው፡፡
እንግሊዘኛ የመጀመሪያ ቋንቋቹ ላይሆን እንደሚችል እንረዳለን፡፡ ስለሆነም በመጠይቁ ውሰጥ መናገር የሚችሉዋቸውን
ቋንቋዎች እንጠይቆታለን፡፡ እናም ቃለመጠይቁን እርሶ በመረጡት ቋንቋ ማድረግ እንችል ይሆናል፡፡

1. ይህን መጠይቅ ከመሙላቶ በፊት
የመርጃ መጽሐፍ ያንብቡ
ከዚህ ሰነድ ጋር አያይዘን የምንሰጠውን ‘ለአለም አቀፍ ጥበቃ አመልካቾች መርጃ መጽሐፍ’ ያንብቡ፡፡ ይህ ቀደም ብለን
የዘረዘርናቸውን አስፈላጊ ቃላትን በቅድሚያ ለማጥናት ይረዳል፡፡
የህግ ምክር ያግኙ
የህግ ድጋፍ ቦርድ(ኤል ኤ ቢ) ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ለሚያመለክቱ ሰዎች ነጻ ድጋፍ ይሰጣል፡፡
የህግ ድጋፍ ሰጪዎቹ አድራሻ ከመርጃ መጽሐፉ ‘ለአለም አቀፍ ጥበቃ አመልካቾች መርጃ መጽሐፍ’ አባሪ ላይ ያገኙታል፡፡
አባሪው በመርጃ መጽሐፉ ጀርባ ላይ ነው፡፡ በርግጥ ከሌላ የህግ ተወካይ አገልግሎቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ ነገርግን ለዚህ
እራሶ መክፈል ይኖርትል፡፡

2. ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች ሊሰጡን ያስፈልጋል፡፡
እባኮን ለማመልከቻዎት አስፈላጊ የሆኑትን መረጃዎች በሙሉ በመጠይቆች ውስጥ መስጠቶን ማረጋገጥ አለቦት፡፡
በተቻሎት መጠን የሚሰጡት መልስ ዝርዝር ያለና ለማጠናከር አስፈላጊ የሆኑ መሆን አለበት፡፡
መልሶን ለመደገፍ ማንኛውንም ሰነድ - በሀሳብ ዋና ቅጅ ሰነድ - ያካቱ ይህ ሰነድ፡•

የግል ወረቀቶች

•

የመታወቂያ ሰነዶች

•

ፎቶግራፎች

•

የሕክምና ሰነዶች

•

ሌላ ሰነዶችን ያካታል፡፡

በአለም አቀፍ ጥበቃ ቃለመጠይቆ ወቅትም ይሁን ከዛ በፊት በጽሑፍ የሚሰጡንን ማንኛውም ሰነድ
እንወስዳለን፡፡በቃለመጠይቁ ውቅትም ይሁን በፊት እስከደረስን ድረስ በእርሶ ስም የተሰጠንን ማንኛውም ሰነድ
እንመለከታለን ( ነጥብ 10ን ይመልከቱ)- አለም አቀፍ ጥበቃ ቃለ መጠይቅ፡፡
እነሱን መተርጎም ወይም በቃለ መጠይቆ ወቅት ከርሶ ጋር መወያየት ሊያስፈልገን ስለሚችል እነዚህን የጽሑፍ ሰነዶች
በተቻለ ፍጥነት ሊሰጡን ይገባል፡፡

መጠይቅ , ክፍል ለ,

4

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)

ከዋናው ቃለመጠይቅ በኋላ የሚልኩልንን መረጃዎች ልናየው የምንችለው በርሶ ማመልከቻ ላይ ምንም አስተያየት
ወይም የምክረሀሳብ ለሚኒስቴሩ ካላክን ብቻ ይሆናል፡፡

3. እባኮ ምንም ዓይነት ያልተመለሱ ጥያቄዎች ወይም ክፍት አይተው
እርሶን የማይመለከቶት ጥያቄ ከሆን ‘አይመለከተኝም’ ብለው ጻፉ፡፡ ያልመለሱ ጥያቄዎች አይኑሩ፡፡ በዚህ መጠይቅ ላይ
ያሉትን ሁሉንም ክፍሎች ሙሉ በሙሉ በመተንተን መልስ መስጠት ያስፈልጎታል፡፡ አሰውፈላጊ መርጃዎችን በመልሶ ላይ
ሳይጠቅሱ ቀርተው በዚህ አስፈላጊመረጃ ላይ ለመንተራስ ቢሞክሩ በማመልከቻዎት ላይ የሚናገሩት እውነት መሆኑን
ለማመን ይከብደናል፡፡

4. የሚሰጡንን መረጃ ሁሉ እንመለከታለን፡፡
በክፍል ለ ውስጥ የሚሰጡንን ማንኛውም መረጃ ወይም እርሶ ወይም የህግ አማካሪዎ ማመልከቻዎን
በምንመረምርበት ወቅት የሚሰጡንን ማንኛውም መረጃ ከግምት ውስጥ እናካታለን፡፡
ለመልሶ ጠጨማሪ ቦታ ከፈለጉ ጠጨማሪ ገጾችን ያያይዙ፡፡
ዜጋ ከሆኑበት ሐገር ወይም በመደበኛነት ከኖሩበት ሐገር የደረሰቦትን ነገርና ለምን መመለስ እንደማይችሉ ማብራሪያ
ለመስጠት ተጨማሪ ገጾች ሊያስፈልጎት ይችል ይሆናል፡፡ ካስፈለጎት እባኮት ከዚህ መጠይቅ ጀርባ ተጨማሪ ገጾችን
ያያይዙ፡፡ በነዚህ ገጾች ላይ የሚከተለውን ያካቱ፡•

የእርሶ የአይ ፒ ኦ ሰው መለያ ቁጥር (በገጽ አንድ ላይ መጨረሻ ላይ ተጽፏል)

•

ቀን

•

ፊርማዎት

•

እርሶ እየመለሱ ያሉት የጥያቄ ቁጥር

5. ማመልከቻዎን ከግምት ውስጥ በማስገባት መረጃዎ እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል
በመጠይቁ ላይ የሚሰጡት መረጃ በሁለት መንገድ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡

የዓለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎት ተመርምሮ ምክረሀሳብ በምናቀርብበት ወቅት
በዓለም አቀፍ ጥበቃ (የስደተኛነት ወይም ንዑስ ጥበቃ)በቅንፍ ውስጥ ያሉ ቃላቶች በገጽ 2 ተተርጉመዋል
ማመልከቻዎት ከዕርሶ የምናገኘውን መረጃ ተጠቅመን ከመረመርን በኋላ ላመለከቱበት ሚኒሰቴር ምክረሀሳቦችን
እንሰጥበታለን፡፡

በአየርላንድ መቆየት ፈቃድ ማግኘት እንዳለቦት በሚወሰንበት ጊዜ
የስደተኛነት ወይም የንዑስ ጥበቃ መብት እንዳይሰጥዎት እንመክር ይሆናል፡፡ ሆኖም የፍትህ ሚኒስቴሩ የእርሶን
መረጃዎች ተጠቅሞ በሌሎች ምክንያቶች በአየርላንድ መቆየት እንዳለቦት ሊያይሎት ይችላል፡፡

6. ስለቤተሰብዎ መረጃ
እኛ ስለቤተሰብዎ አባላት መረጃ እየሰበሰብን ነው፡፡ እኛ ስደተኝነት ወይም የንዑስ ስደተኛነት መብት ከተሰጦት እና
ለቤተሰብዎ ውህደት የማመልከት መብት ካሎት ይህ መረጃ ያስፈልገናል፡፡

7. በእርሶ ስር ሰላሉ ጥገኛዎች
መጠይቅ , ክፍል ለ,
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መጠይቁን በሚመልሱበት ጊዜ ስለ እረሶ እና ስለጥገኞችዎ መረጃ እንፈልጋለን፡፡ጠገኛ እና ጥገኛ የሚሉ ሁለት ትርጉም
ያላቸው ፊደሎች ያያሉ፡፡ በአየርላንድ ውስጥ፡•

‘ጥገኛ’ የሚለው ስም አንድ ሰው ነው(ብዙውን ጊዜ ልጅ ወይም የትዳር ጓደኛ -ሚስት ወይም ባል)

•

ቅጽል ‘ጥገኛ’ ማለት በእርሶ ስር የሚተዳደር ማለት ነው

ጥገኛዎ ለምን በአየርላንድ ውስጥ ጥበቃ ማግኘት አለባቸው ብለው ያስባሉ፡፡
ጥገኞችዎ ዓለም አቀፍ ጥበቃ(የስደተኞች ሁኔታ ወይም ንዑስ ጥበቃ) መብት አላቸው ብለው ለምን እንዳሰቡ
እንዲነግሩን እንፈልጋለን፡፡ ጥገኞች ልጆች ወይም ሌላ ዘመዶ ሊሆን የችላሉ፡፡

ጥገኛዎ ለምን በዚህ ሀገር ውስጥ እንዲቆዩ ሊፈቀድላቸው ይገባል ብለው ያስባሉ
እርሶ በአየርላን መቆየት የለቦትም ብለን ምክረሀሳብ ካቀረብን ጠገኛዎ በአየርላንድ ለመቆየት ሌላ ምን ተጨማሪ
ምክንያቶች እንዳሉ ሊነግሩን ይገባል፡፡

ጥገኞች
8. ከ18 ዓመት በታች
ጥገኞች በአብዛኛውን ጊዜ ከ18 ዓመት በታች ናቸው -ስለዚህ 17 ዓመት እና ከዛ በታች ማለት ነው፡ የዕርሶ ጥገኛ ልጅ
ከ18 ዓመት በታች ከሆነና የአይሪሽ ዜጋ ካልሆኑ በማመልከቻ ውስጥ እናካታቸዋለን፡፡ ለጥበቃ ሲያመለክቱ ልጅዎ
አየርላንድ ውስጥ ካለ ይህንን እናደርጋለን፡፡ ልጆቹን በመጠይቆ ላይ ማካተቶን አይዘንጉ፡፡
ይህ ማለት ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ካመለክቱ የአየርላንድ ዜጋ ያልሆነ ጥገኛ ልጅዎንም ወክለው አመልክተዋል ማለት
ነው፡፡ የእርስዎ ጥገኛ ልጅ ወይም ልጆች ማለት ከሚከተሉት ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑት ማለት ነው:•

ማመልከቻዎን ሲያቀርቡ በአየርላንድ ውስጥ ያሉ ሆነው ዕድሜያቸው 17 ዓመት ወይም ከዚያ በታች የሆኑ
ወይም

•

እርስዎ አመልካች በሆኑበት ወቅት በአየርላንድ ውስጥ የተወለዱ ናቸው
ወይም

• ዕድሜያቸው 17 ዓመት ወይም ከዚያ በታች ሆኖ አመልካች በሆኑበት ጊዜ ወደ አየርላንድ የገቡ ፡፡
ስለ ማመልከቻዎ የምናቀርበው ማናቸውም ምክረሀሳብ ለእነሱም ይሠራል ፡፡

9. የማመልከትዎ ምክንያቶችን ሲዘረዝሩ የጥገኞችዎን በተመለከተ ዝርዝሮችን ማካተት
አለባቸው
እርስዎ ፣ ልጆችዎ እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ጥገኛዎችዎ ለምን እንደወጡ ሁሉንም ምክንያቶች ማካተት
አለብዎት:
• የትውልድ ሀገርዎ
ወይም
• ሀገር-አልባ ሰው ከሆንክ የቀድሞ የመኖርያ ሐገርዎ (በገጽ 2 ላይ ተብራርቷል) ፡፡
ወደዚያ ሀገር መመለስ የማይችሉባቸውን ምክንያቶች እና አየርላንድ ውስጥ እንዲቆዩ ይፈቀድልኛል ብለው
የሚያስቡበትን ምክንያቶች ሁሉ ማስረዳት ያስፈልግዎታል ፡፡

10. ዓለም አቀፍ ጥበቃ ቃለ መጠይቅ
የተጠናቀቁ መጠይቆችዎን እና ሌሎች የላኩልን ሰነዶችን ካገኘን በኋላ አብዛኛውን ጊዜ እኛ ቃለ መጠይቅ
እናደርግልዎታለን ፡፡
መጠይቅ , ክፍል ለ,

6

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)
በቃለ-መጠይቁ ወቅት ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ለምን እንደምታመለክቱ ለእኛ የበለጠ ግልጽ ለማድረግ እድሉ ይኖርዎታል
፡፡ (ይህ ቃለ መጠይቅ ክፍል 35 ቃለ መጠይቅ ይባላል)

11. የእኛ ምክረሀሳብ
ከቃለ መጠይቅዎ በኋላ ለዓለም አቀፍ ጥበቃ በማመልከቻዎ ላይ ለሚኒስትሩ ምክረሀሳብ እናቀርባለን ፡፡
ዓለም አቀፍ ጥበቃ ከተከለከሉ ሚኒስትሩ በሀገሩ ውስጥ ለመቆየት ፈቃዶት ጋር በተያያዘ ውሳኔ ይሰጣል ፡፡

12. እውነተኛ እና ትክክለኛ መሆን አለብዎት
አስፈላጊ ሰነድ
ይህ በጣም አስፈላጊ ሰነድ ነው ፡፡ የሐሰት ወይም የተሳሳተ መረጃ ከሰጡን ወይም ሆን ብለው በመጠይቁ ውስጥ
(ወይም በሌላ በማንኛውም ደረጃ) መረጃውን ካላካፈሉን በማመልከቻዎ መጠይቅ ውስጥ ያለውን መረጃ ማመን
እንቸገራለን ማለት ሊሆን ይችላል ፡፡

በመጠይቁ ውስጥ የሰጡን መረጃ እና በቃለ መጠይቅ የሚሰጡ መልሶችዎ የተለያዩ ወይም እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ
ከሆኑ ይህ እርስዎ እውነተኞች መሆንዎን እንድንጠራጠር ያደርገናል ፡፡ ይህ ስለምትሰጧቸው ሌሎች ማናቸውም
መረጃዎች በተመሳሳይነት ይሰራል ፡፡ ይህ ማለት ለእርስዎ እና ለጥገኞችዎ ያቀረቡት ማመልከቻ ውድቅ ሊሆን ይችላል
ማለት ነው ፡፡
በዚሁ ልክ ፣ በመተግበሪያዎ ውስጥ ስለእርስዎ ወይም ስለ ጥገኛዎ ተገቢ መረጃ የማይጠቅሱ ከሆነ ይህ
በማመልከቻዎ ላይ የምናቀርበውን የውሳኔ ሃሳብ ሊጎዳ ይችላል ፡፡ ስለዚህ ፣ እርስዎ የሚያውቋቸውን ሁሉንም
አስፈላጊ መረጃዎች ማካተት አለብዎት ፣ እና በኋላ ላይ የእርስዎን ጉዳይ በሚቀጥሉበት ወቅት ሊጠቀሙበት
የሚያስችሎትን ማንኛውንም መረጃ መተው የለብዎትም ፡፡ ተዛማጅ መረጃዎችን መተው ጉዳይዎን ሊጎዳ ይችላል ፡፡

13. የሐሰት መረጃ እንደሰጡን ካወቅን ጥበቃዎን ልናስወግድ እንችላለን
ዓለምአቀፍ ጥበቃ ወይም አየርላንድ ውስጥ የመቆየት ፈቃድ ለእርስዎ ወይም ለጥገኞችዎ ከተሰጠ በኋላ
እውነትነት የጎደለው ወይም የተሳሳተ መረጃ በተለይም ስለ ማንነትዎ እንዳቀረቡ ከደረስንበት ፣ የጥበቃ
ሁኔታዎ ወይም በሀገሪቱ ውስጥ የመቆየት ፈቃድ ሊወገድ ይችላል።

14. ‘አስተማማኝ የትውልድ ሀገር’
ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ተብሎ ከተጠራ የትውልድ ሀገር እንደመጡ ሊነገርዎት ይችላል (በአለም አቀፍ ጥበቃ ሕግ
እ.ኤ.አ. 2015 ክፍል 72 በተደነገገው) ፡፡ ይህ ማለት የፍትህ ሚኒስትሩ በአገርዎ በአጠቃላይ እና በአስተማማኝነት እነዚህ
አሉ ብለው ያምናሉ• ስደት የለም
• ማሰቃየት ወይም ኢ-ሰብዓዊ ወይም አዋራጅ አያያዝ ወይም ቅጣት የለም
• በሀገርዎ ውስጥ በአለም አቀፍ ወይም በውስጣዊ የትጥቅ ግጭት ሁኔታዎች ውስጥ ያለ ልዩነት እና
ማግለል፤የብጥብጥ ስጋት የለም ፡፡
እነዚህን ብትነግሩን በጣም አስፈላጊ ነው
•
•

በእርሶ ግል ጉዳይ ለምን ደህንነቱ የተጠበቀ የትውልድ አገር አይደለም ብለው አሰቡ
በሀገሮ ያሉት ነባራዊ ሁኔታዎቹ ለምን ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎ አስገላጊ ናቸው?

15. መጠይቁን ለመሙላት የመመሪያዎች ማጠቃለያ
መጠይቅ , ክፍል ለ,
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በመጠይቅ ውስጥ ያሉትን ጥያቄዎች በሙሉ ይመልሱ ፡፡ አስፈላጊ ከሆነ እባክዎን ለተጨማሪ ተዛማጅ መረጃዎች
ዝርዝር ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ ፡፡ እነዚህን ገጾች እንዴት ማያያዝ እንደሚቻል ቀደም ሲል ነጥቡን 4 ይመልከቱ ፡፡
ማንኛውንም ተጨማሪ ሰነዶች በተቻለ ፍጥነት ይስጡን።
ማመልከቻዎን የሚደግፉ ሰነዶችን ለእኛ ለመስጠት ከፈለጉ እነሱን ማግኘት እና በአለም አቀፍ ጥበቃ ቢሮ (አይፒኦ)
በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት በተቻለ ፍጥነት ይላኩልን ፡፡

የሕክምና ማስረጃ
ማመልከቻዎን የሚደግፍ ማንኛውንም የሕክምና ማስረጃ በተቻለ ፍጥነት ሊልኩልን ይገባል። ከተቻለ ከቃለመጠይቅዎ በፊት ለማመልከቻዎ የሚረዳዎትን ሁሉንም ሰነዶች ለእኛ መላክ አለብዎት ፡፡

ሁሉንም አስፈላጊ ሰነዶች ከመጠይቁ ጋር አካቱ
ከመጠይቁ ጋር
•
•

ሁሉም የጉዞ እና የመታወቂያ ሰነዶችዎ
ለማመልከቻዎ የሚረዱ ማናቸውም ያሎት ወይም ሊያገኙት የሚችሏቸው ሌሎች ሰነዶች ፡፡ ሊላኩልን ይገባል

16. መረጃዎ ሚስጥራዊ ነው
ከማመልከቻዎ ጋር በተያያዘ የሚሰጡትን ሁሉንም ዝርዝሮች በህጉ መሰረት እንይዛቸዋለን እናም የግል
እናደርጋቸዋለን ፡፡ መረጃዎን
•
•

ከትውልድ ሀገርዎ ወይም የቀድሞ መደበኛ መኖሪያዎ ባለ ሥልጣናት
ከአየርላንድ ውስጥ እንደ ኤምባሲዎ ያሉ የአገርዎ ተወካዮች። ጋር አናጋራም፡፡

17. አንዳንድ መረጃዎን ለሚመለከታቸው ድርጅቶች ልናካፍላቸው እንችላለን
ሆኖም እኛ በሕጉ መሠረት ከእርስዎ የተቀበልነውን መረጃ ለተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር /
UNHCR / ልናጋራ እንችላለን ፡፡ እንዲሁም በአየርላንድ ውስጥ ከእርስዎ ጋር ሊሳተፉ ከሚችሉ የመንግስት አካላት ጋር
መረጃዎችን ልናጋራ እንችላለን። ይህ የአየርላንድ የመንግስት መምሪያዎችን እና ኤጀንሲዎችን ሊያካትት ይችላል•
•
•
•

የስደት አገልግሎት አሰጣጥ እና የስደተኞች ባለሥልጣናት
ጋርዳ ሲኦቻና (የአየርላንድ ፖሊስ)
የአካባቢ ባለሥልጣናት
ቱስላ - የሕፃናት እና የቤተሰብ ኤጀንሲ ፡፡

እኛ ይህን እንዲያውቁ የምናደርጋቸው እነዚህ ድርጅቶች ዜግነት የሌላቸውን ከአየርላንድ ስለመግባትና ለማስወጣት
የሚመለከተውን ህግ በመተግበር ጭምር ስራቸውን እንዲሰሩ ነው ፡፡
እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት የደብሊን ደንብ እና የ EURODAC የጣት አሻራ ደንብ ለሚሰሩ ሌሎች ሀገሮች የተወሰነ
መረጃ ልንሰጥ እንችላለን ፡፡ (እነዚህ ህጎች የጥገኝነት ጥያቄን ለማስኬድ ሀላፊነት የሚወስደው ሀገር የትኛው እንደሆነ
እንድንወስን ይረዱናል)

18. መረጃዎን በሌሎች ጉዳዮች እንጠቀማለን
እኛ አንድ አመልካች ከእርስዎ ጋር የሚዛመድ ከሆነ ወይም ማመልከቻዎ በሆነ መንገድ ከእርስዎ ጋር የተገናኘ ከሆነ
ሌሎች መተግበሪያዎችን በምንመረምርበት ጊዜ መረጃዎን ልንጠቀምበት እንችላለን ፡፡

የቤተሰብ ውህደት
መጠይቅ , ክፍል ለ,
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19. ዓለም አቀፍ ጥበቃ ከተሰጣቸው ሰዎች ከቤተሰብ ጋር ለመዋሃድ ያሚቀርቡ
ማመልከቻዎች
ለወደፊቱ የቤተሰብ ውህደት ማመልከቻዎችን ለመመርመር ስለቤተሰብዎ አባላት (በመጠይቁ ክፍል 2) የሚሰጡን
መረጃ እንጠቀማለን ፡፡
እባክዎን በቤተሰብ ውህደት ዙሪያ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት የሰጠነዎትን የመረጃ መጽሐፏን ይመልከቱ ፡፡
ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረቡት ማመልከቻ ስኬታማ ከሆነ ለቤተሰብ ውህደት ማመልከት ይችላሉ ፡፡ ሆኖም ፣ አሁን
ማንኛውንም የቤተሰብ ውህደት ማመልከቻ እንድናይሎ አስፈላጊ ነው የምንለውን ሁሉንም መረጃ መስጠት
አለብዎት ፡፡
ለቤተሰብ ውህደት ለማመልከት 12 ወር አለዎት
ለቤተሰብ ውህደት ለሚኒስትሩ ማመልከት ከፈለጉ የስደተኛነት እውቅና ወይም የንዑስ ጥበቃ እውቅና ከተሰጠዎ በ 12
ወሮች ውስጥ ይህን ማድረግ አለብዎት

20. ይህ መጠይቅ
መጠይቁን ያጠናቅቁ (በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይጀምራል)
መጠይቁን ሙሉ በሙሉ በሰማያዊ ወይም በጥቁር ቀለም ማጠናቀቅ አለብዎ ፣ በመጨረሻው ይፈርሙና ቀን
ያኑሩበት ፡፡ ሌላ ሰው በዚህ መጠይቅ የሚረዳዎት ከሆነ ስለነሱ ዝርዝሮቻቸውን መሙላት ይኖርባቸዋል።
በተሰጠዎት ቀን ይመለሱ
ይህንን መጠይቅ አስቀድሞ በተጠቀሰው የነጻ ፖስታ ላይ በተጻፈው ቀን እና ሰዓት መመለስ አለብዎ። ፖስታው
ከጠፋብዎ ይህንን መጠይቅ በእነዚህ መመሪያዎች ገጽ 1 ላይ ወዳለው አድራሻ ይላኩ ፡፡
ዘግይተው የሚሰጡ ምላሾች ጉዳይዎን ሊጎዱ ይችላሉ
ይህንን መጠይቅ በቀኑን እና በሰዓቱን መመላስ ካልቻሉ ወይም ለቃለ መጠይቅ ስንጠይቅ ካልመጡ ፣ ማመልከቻዎን
በምንመረምርበት ጊዜ ‘እንደማይተባበሩ’ ልንወስን እንችላለን - ከእኛ ጋር አይሰሩም። ይህ ጉዳይዎን ሊጎዳ ይችላል ፡፡
‘ለዓለም አቀፍ ጥበቃ አመልካቾች የመረጃ ቡክሌት(ተንሹ መጽሐፍ)’ ‘የማይተባበሩ’ ሆኖ ካገኘን ማመልከቻዎ ላይ
ስለሚያስከትለው ውጤት ይነግርዎታል።
በመጨረሻም ፣ እነዚህ መመሪያዎች መጠይቁን ለማጠናቀቅ እና ለኛ ለመላክ የሚያስፈልጉትን ማንኛውንም አስፈላጊ
ሰነዶች ለመለየት ይረዳዎታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ፡፡

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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ክፍል ለ መጠይቅ
1. ስለዋናው አመልካች መረጃ
1.1

እባኮት ከዚህ በታች ያለውን ክፍል በተቻሎት መጠን ይሙሉት ፡፡ እባክዎን መልሶችዎን በነጭ
ሳጥኖቹ ውስጥ ይሙሉ

አይፒኦ የግለሰብ መለያ (መለያ ቁጥር – የመመሪያውን ገጽ 1 ይመልከቱ ):

ስም ወይም ስሞች:

የቤተሰብ ስም:

ፆታ፡

ወንድ

የትውልድ ቀን:

ሴት

ቀን

ሌላ

ወር

ዓመት

የትውልድ ከተማ:

የትውልድ ሀገር:

ዜግነት:

ብሔር፣ ጎሳ ወይም ዘር:

ሐይማኖት:

አሁን በአየርላንድ ውስጥ ያሎት አድራሻ:

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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1.1

እባኮት ከዚህ በታች ያለውን ክፍል በተቻሎት መጠን ይሙሉት ፡፡ እባክዎን መልሶችዎን በነጭ
ሳጥኖቹ ውስጥ ይሙሉ

የኢሜል አድራሻ:

ስልክ ቁጥር:

ተንቀሳቃሽ ስልክ ቁጥር:
1.2

በሌላ ቦታ ያሉ አድራሻዎች

እባክዎ የትውልድ ሐገርዎ ወይም ቀድሞ በመደበኛነት የኖሩበት ሐገርዎ ዋና አድራሻዎን እና ሌሎች አድራሻዎችን
ዘርዝሩ ፡፡ እባክዎን ሙሉ አድራሻዎቹን ይስጡ ፡፡ እዚያ የኖሩባቸውን ቀናት ይስጡ። መልሶችዎን በነጭ ሳጥኖቹ
ውስጥ ይጻፉ ፡፡ ከፈለጉ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ።
ሙሉ አድራሻ:
ከቀን: ወር

ዓመት

እስከ ቀን: ወር

ዓመት

ዓመት

እስከ ቀን: ወር

ዓመት

ሙሉ አድራሻ:

ከቀን: ወር

ሙሉ አድራሻ:

ከቀንራ፡ወር

ዓመት

እስከቀን: ወር

ዓመት

ሙሉ አድራሻ:

ከቀን: ወር

ዓመት

እስከ ቀን: ወር

ዓመት

2. ቤተሰብ
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2.1 በዚህ ክፍል ስለቤተሰብዎ አንዳንድ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንፈልጋለን. እባክዎን መልሶችዎን በነጭ
ሳጥኖቹ ውስጥ ይሙሉ.
ስለ የትዳር ጓደኛዎ (ባል ወይም ሚስት) ፣ አጋር ወይም ሲቪል አጋር እንጠይቅዎታለን ፡፡
ሰዎች ለተመሳሳይ ፆታ ተጋቢዎች ሁኔታ ዕውቅና በሚሰጥ የምዝገባ መርሃግብር ሲቪል አጋሮች ይሆናሉ ፡፡
ከሚከተሉት በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ በሆነ መንገድ ከትዳር ጓደኛዎ ፣ ከባልደረባዎ ወይም ከሲቪል አጋርዎ ጋር
ተቀላቅለው ይሆናል ፡፡

•
•

ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት (ሥነ ሥርዓ ማለት አከባበር ወይም ድርጊት ነው)
ባህላዊ ሥነ-ስርዓት

•

የሲቪል ሥነ-ስርዓት (ጋብቻ) ፣ የሲቪል አጋርነት ሥነ-ስርዓትን ጨምሮ

•

ተኪ ጋብቻ (አንድ ወይም ሁለቱም ሰዎች የሚጋቡት በሠርጉ ላይ በአካል የማይገኙበት ነው ፡፡ ብዙውን ጊዜ
በሌሎች ሰዎች ይወከላሉ ፡፡)

እባክዎን ስለ ባለቤትዎ ፣ ስለ አጋርዎ ወይም ስለ ሲቪል አጋርዎ የሚከተሉትን መረጃዎች ይስጡን ፡፡
የትዳር ጓደኛዎ ፣ የትዳር አጋር ወይም ሲቪል አጋር ስም:
የተወለዱበት
ቀን፡

ቀን

ወር

ዓመት

የትውልድ አገር:
የትውልድ ከተማ:
ዜግነት፡
ምን ዓይነት ጋብቻ ወይም የሲቪል አጋርነት ሥነ ሥርዓት ነበር?

ከትዳር ጓደኛዎ ፣ ከባልደረባዎ ወይም ከሲቪል አጋርዎ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኙት መቼ ነበር?

የትዳር ጓደኛዎ ፣ አጋርዎ ወይም ሲቪል አጋርዎ አሁን የት ነው ያሉት?

የትዳር ጓደኛዎ ፣ አጋርዎ ወይም ሲቪል አጋርዎ በሕይወት
አሉ?

አዎ

አይ

ለትዳር ጓደኛዎ ወይም ለሲቪል አጋርዎ የአይፒኦ ማጣቀሻ ቁጥር አለዎት?

አዎ

አይ

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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2.1 በዚህ ክፍል ስለቤተሰብዎ አንዳንድ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንፈልጋለን. እባክዎን መልሶችዎን በነጭ
ሳጥኖቹ ውስጥ ይሙሉ.
‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ ቁጥሩን እዚህ

_______________________

ይሙሉ:

እባክዎን የትዳር ጓደኛዎን ፣ የትዳር አጋርዎን ወይም የሲቪል አጋርዎን የመጨረሻ የታወቀ አድራሻ ይሙሉ:

2.2 በአየርላንድ ውስጥ የቤተሰብ አባላት
በአየርላንድ ውስጥ ማንኛውም የቤተሰብ አባላት አሉዎት? ‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ ዝርዝሩን ከዚህ
በታች ያቅርቡ።

ስማቸው ማን ነው?
1.
2.
3.

አዎ

ከእርስዎ ጋር ያላቸው ግንኙነት
ምንድነው?

ስንት ዓመት ናቸው?

1.

2.

2.

3.

አይ

1.

3.

የእነሱ አድራሻ ምንድነው?

በዚህ ሀገር(አየርላንድ) ውስጥ የስደት ሁኔታቸው ምን ይመስላል?

2.3 እባክዎን የሁሉም ልጆችዎን ዝርዝር ይስጡ
እባክዎን ስለ እርስዎ መረጃ ይስጡን:
•
•
•
•

የሥጋ ልጆች
የእንጀራ ልጆች
የጉዲፈቻ ልጆች
በእንክብካቤዎ ውስጥ ያሉ ማናቸውም ሌሎች ልጆች።

ከልጆችዎ ጋር ግንኙነት ካቋረጡ አሁንም ዝርዝሮቻቸውን ከዚህ በታች መሙላት አለብዎት።

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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2.3 እባክዎን የሁሉም ልጆችዎን ዝርዝር ይስጡ
ልጅ 1

ልጅ2

ልጅ 3

ስም:
ጾታ:
የትውልድ ቀን:

Day

Month

Year

Day

Month

Year

Day

Month

Year

የትውልድ ሐገር እና ቦታ:
ዜግነት:
አሁን ያሉት የት ነው:
ከእርሶ ጋር ያለው ዝምድና:
ለመጨረሻ ጊዜ ያዩዋቸው
ወይም ያገኙዋቸው መቼ
ነው?
የሥጋ እናትና አባት ስም:

ተጨማሪ ልጆች አሎት?
ለተጨማሪ ልጆችዎ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማቅረብ ተጨማሪ ቦታ ከፈለጉ እባክዎ በተለየ ወረቀት ላይ ይቀጥሉ።
እያንዳንዱን ተጨማሪ ወረቀት ላይ በሙሉ ስምዎን እና በአይፒኦ ዋቢ ቁጥርዎ ምልክት ያድርጉበት ፡፡ ለጥያቄ 2.3
(ከላይ) መልስ እየሰጡ እንደሆነ ይንገሩን እና ይፈርሙበት፡፡
ከማመልከቻዎ በኋላ የተወለዱ ወይም ወደ አየርላንድ የሚመጡ ልጆች
ከነዚህ አንዱ የሚከሰት ከሆነ ወዲያውኑ ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ቢሮ መንገር አለብዎት፡•
•

ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻ ካቀረቡ በኋላ ልጅዎ ከተወለደ
ማመልከቻዎን ካጠናቀቁ በኋላ ጥገኛ ልጅዎ አየርላንድ ከመጣ

እንዲሁም ስለ ሌሎች ላቅመ አዳም እና ሔዋን የደረሰ የቤተሰብ አባላት ሊነግሩን ይገባል
የትዳር ጓደኛዎን ወይም የትዳር ጓደኛዎን ጨምሮ ሁሉም ላቅመ አዳም እና ሔዋን የደረሰ የቤተሰብ አባላት
(ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በላይ የሆኑ) ምንም እነኳን የራሳቸውን የግል ማመልከቻ ማቅረብ ቢኖርባቸውም ነገር ግን
እርሶም በዚህ መጠይቅ ላይ ዝርዝሮቻቸውን ማቅረብ አለብዎት ፡፡

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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2.4 የጥገኞች ዝርዝር
ቀደም ሲል ልጆችዎን ዘርዝረዋል ፣ እባክዎ እነዚያ ልጆች በእርሶ ላይ ጥገኛ የሆኑት ለምን እንደሆነ እና እንዴት
እንደሆነ እዚህ ይንገሩን ፡፡ እባክዎን ከፈለጉ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ።
ልጅ1:

ልጅ 2:

ልጅ3:
ion to Ireland
2.5 ከአየርላንድ ጋር ግንኙነት
እርስዎም ሆኑ ማናቸውም ጥገኛዎችዎ ወይም ሁለቱም ከአየርላንድ ጋር ግንኙነት አለዎት? ለምሳሌ እርስዎ
• ከአይሪሽ ዜጋ ጋር ተጋብተዋል
• አይሪሽ ለተወለደ ልጅ ወላጅ ኖት
• ከአውሮፓ ህብረት ዜጋ ጋር ተጋብተዋል?
እንደ ተገቢው ምልክት ያድርጉ ፡፡
ተገቢው ምልክት ያድርጉ ፡፡ አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ ፣ እባክዎ ዝርዝሮችን እዚህ ይስጡ።

ወላጆችዎ
2.6 እባክዎን የወላጆችዎን ዝርዝር ይስጡ
አባት
የቤተሰብ ስም:
ስም:
የአሁን አድራሻ:
የትውልድ ቀን:

ቀን

ወር

ዓመት

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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2.6 እባክዎን የወላጆችዎን ዝርዝር ይስጡ
ብሔር:
ዜግነት:

ብሔር ዘር እና ጎሳ:

እናት
የቤተሰብ ስም:
ስም:
የአሁን አድራሻ:
የትውልድ ቀን:

ቀን

ወር

ዓመት

ብሔር:
ዜግነት:

ብሔር፣ ዘር እና ጎ

ወላጆችዎ በሕይወት አሉ ወይስ ሞተዋል፡፡
አባትዎ
አባትዎ ሞተዋል?
‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ የሞቱበትን ቀን ይንገሩን

አዎ
ቀን

ወር

አይ
ዓመት

አባክዎ ካሎዎት የሞት ማስረጃቸውን ይስጡን
የአባትዎን የሞት ማስረጃ ዋና ቅጂ አካተዋል

አዎ

እናትዎ
እናትዎ ሞተዋል?
‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ የሞቱበትን ቀን ይንገሩን

አይ

አዎ
ቀን

ወር

አይ
ዓመት

አባክዎ ካሎዎት የሞት ማስረጃቸውን ይስጡን
የእናትዎን የሞት ማስረጃ ዋና ቅጂ አካተዋል

አዎ

መጠይቅ , ክፍል ለ,

አይ
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ወንድሞችህ (ወንድሞች ፣ እህቶች ፣ ግማሽ ወንድሞችና እህቶች)
2.7 በአየርላንድ ውስጥ ስለመኖራቸው

እርስዎ እስከሚያውቁት ወንድሞችዎ ፣ ወላጆችዎ ወይም ሌሎች የቤተሰብ አባላት
በአየርላንድ ውስጥ ይኖራሉ?

አዎ

አይ

አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ የቤተሰብዎ አባል በአየርላንድ ውስጥ ለመኖር ፈቃድ አለው?

‘አዎ’ ከሆነ በምን ምክንያቶች (ምክንያቶች)?

2.8 እባክዎን ሁሉንም ወንድሞችዎን እና እህቶችዎን (የሞቱትን ጨምሮ) ዝርዝር ይስጡ
ወንድሞችን እና እህቶችን (እና ግማሽ ወንድሞች ፣ ግማሽ እህቶች ፣ የእንጀራ ወንድማማቾች ፣ የእንጀራ እህቶች ፣
አስፈላጊ ከሆነ) ያካትቱ ፡፡ እነዚህ ወንድሞችና እህቶች ናቸው ፡፡ ካስፈለገ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (ይህን የጥያቄ
ቁጥር በእያንዳንዱ ገጽ ላይ ይጨምሩ (2.8)) ፡፡

ወንድም/እህት 1

ወንድም/እህት2

ወንድም/እህት 3

የቤተሰብ ስም:
ስም:
ጾታ:
ሐይማኖት:
ብሔር:
ዜግነት:
ብሔር ወይም, ዘር
ወይም፤ጎሳ
የትውልድ ቀን:

ቀን

ቀን

ቀን

ወር

ወር

ወር
መጠይቅ , ክፍል ለ,
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ዓመት

ዓመት

ዓመት

አሁን የት ናቸው?

የአባት ስም:
የእናት ስም:
ከእርሶ ጋር ያላቸው ዝምድና:

ሌላ ጥገኛ
2.9 ማንኛውም ተጨማሪ ጥገኛ
ሌሎች ጥገኛዎች ካሉዎት እባክዎ ሙሉ ዝርዝራቸውን እና ከእርስዎ ጋር ያላቸውን ዝምድናን በዚህ ሰንጠረዥ
ውስጥ ይግለጹልን። እነዚህ ጥገኞች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ
•
•
•
•
•

አያቶች
አክስቶች
አጎቶች
የአጎት ልጆች
በእንክብካቤዎ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሌላ ሰው።
ተጨማሪ ጥገኛ1

ተጨማሪ ጥገኛ2

ተጨማሪ ጥገኛ3

ቀን

ቀን

ቀን

ወር

ወር

ወር

ዓመት

ዓመት

ዓመት

ሙሉ ስም:
ስም:
ጾታ:
ሐይማኖት:
ብሔር:
ዜግነት፡
ብሔር: ወይም ዘር፣ ወይም
ጎሳ
የትውልድ ቀን:

አሁን የት ናቸው?
መጠይቅ , ክፍል ለ,
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2.9 ማንኛውም ተጨማሪ ጥገኛ
ከእርሶ ጋር ያላቸው ዝምድና:
በእርሶ ላይጥገኛ እንዴት
ሊሆኑ ቻሉ?
ለምሳሌ፣ ስለሸመገሉ ነው,
ጤነኛ ስላልሆኑ ነው ወይም
ወይም የአካል ጉዳት
አለባቸው

እባክዎ አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን የጠቀሙ (በወረቀቶ ላይ የመጠይቅ ቁጥሩን ያካቱ[2.9] እና
ፈርሙበት).

መጠይቅ , ክፍል ለ,

19

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)

3. የትምርትና የስራ ታሪክዎ
3.1 ትምርቶ ወይም ስልጠናዎ እስከምን ድረስ ነው
እባክዎን የትምህርት ደረጃዎን ይንገሩን-ለምሳሌ የመጀመሪያ (እስከ 12 ዓመትዎ) ፣ ሁለተኛ ደረጃ(እስከ 18 ዓመትዎ ገደማ)
ወይም ሦስተኛ ደረጃ (ብዙውን ጊዜ ከ 18 ዓመት በላይ)?
የትምህርት ቤት ወይም የኮሌጅ ብቃቶች ካሉዎት እባክዎ ያካቱዋቸው ፡፡

የተማሩበት ትምህርትቤት ወይም የኮሌጅ ስም እና አድራሻ:

ከ: ወር

ዓመት

እስከ: ወር

ዓመት

እስከ: ወር

ዓመት

እስከ: ወር

ዓመት

የደረሱበት ደረጃ፡

የተማሩበት ትምህርትቤት ወይም የኮሌጅ ስም እና አድራሻ:

ከ: ወር

ዓመት

የደረሱበት ደረጃ፡

የተማሩበት ትምህርትቤት ወይም የኮሌጅ ስም እና አድራሻ:

ከ: ወር

ዓመት

የደረሱበት ደረጃ፡

የትምህርት ማስረጃዎ ዋናወን ቅጂ አካተዋል ?
አዎ

አይ.

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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እባክዎ አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (በገጹ ላይ ይህን የጥያቄ ቁጥር ያካቱ [3.1] እና
ይፈርሙበት).

3.2 የቅጥር እና የግል ስራዎች
እባክዎን ሁሉንም ሥራዎችዎን ወይም የግል-ሥራዎን ይዘርዝሩ ፡፡ በጣም ከቅርብ ጊዜውን ይጀምሩ ፡፡ የእነዚህን
የሥራ መስራቶን ማረጋገጫ የሚያሳዩ ሰነዶች ካሉዎት ከዚህ መጠይቅ ጋር ይስጡን ፡፡

የቀጣሪ ወይም ቀጣሪ ድርጅትዎ ስምእና አድራሻ:

ከ: ወር

ዓመት

እስከ: ወር

ዓመት

እስከ: ወር

ዓመት

የስራ ዓይነት:

የቀጣሪ ወይም ቀጣሪ ድርጅትዎ ስምእና አድራሻ:

ከ: ወር

ዓመት

የስራ ዓይነት:

የቅጥርዎን እውነተኛነት የሚያረጋግጥ ማንኛውንም ሰነድ አካተወል? አዎ

አይ.

እባክዎ አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ያካቱ (በገጹ ላይ ይህን የጥያቄ ቁጥር ያካቱ [3.2] እና
ይፈርሙበት)

4 እባክዎን ለምን በአየርላንድ ውስጥ ዓለም አቀፍ ጥበቃ እንዲያገኙ
እንዳመለከቱ ይንገሩን

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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4.1 ከአምስቱ ምክንያቶች አንዱ
የስደተኞች ስምምነት እንደሚያመለክተው ከአመስቱ ምክኒያቶች በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑት ፈርተው
የተሰደዱ መሆን አለባቸው፡፡
አየርላንድ ውስጥ ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ለምን እርሶ ወይም ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም መሰረታዊ በሆነ
የፍራቻ ስደት አለን ይላሉ?
እባክዎን እንደአስፈላጊነቱ ከዚህ በታች ያሉትን ሳጥኖች ምልክት በማድረግ እርስዎን የሚመለከቱትን ሁሉንም
ምክንያቶች ይምረጡ ፡፡ ከአንድ በላይ ሳጥኖችን ምልክት ማድረግ ያስፈልግዎ ይሆናል ፡

1.ዘር
4.የፖለቲካ አመለካከት

2. ሔማኖት
5

የሆነ የማኅበራዊ ተቋም
አባል መሆን

3. ብሔር
ከነዚህ በአንዱም
አደለም

እባከዎ የራሶ የግል ምክኒያቶች ካሎት በሚቀጥለው ገጽ ያብራሩልን

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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4.1 ከአምስቱ ምክንያቶች አንዱ

አስፈላጊ ከሆነ እባክዎን ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ። ከአይፒኦ ቁጥርዎ እና ፊርማዎ ጋር ይህን የጥያቄ
ቁጥር [4.1] በገጾችዎ ላይ ያካትቱ።

መጠይቅ , ክፍል ለ,

23

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)

4.2 የተወሰነ ማኅበራዊ ቡድን

የእርስዎ ማመልከቻ ከአንድ የተወሰነ ማህበራዊ ቡድን አባልነትዎ በመነሳት ላይ የተመሠረተ
መሆኑን ወይም አለመሆኑን ያውቃሉ?

አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ እና ካወቁ እባክዎ ዝርዝሩን እዚህ ውስጥ ይጻፉ።

‘አይ’ ከሆነ ማመልከቻዎ ከተወሰነ ማህበራዊ ቡድን በመነሳት ላይ የተመሠረተ መሆኑን አታውቁም ፣ እርስዎ
ሊያቀርቡዋቸው በሚችሉት ሌላ መረጃ ላይ በመመርኮዝ ይህንን ለእርስዎ እናይሎታለን።

4.3 ጥገኛዎ አድልዎ ወይም ጭቆና የሚፈሩበት ምክንያቶች
ምክንያቶቻቸው ከእርስዎ ምክንያቶች የተለዩ ከሆኑ እባካችሁ ጥገኞችዎን አድልዎ ወይም ጭቆና ለምን እንደሚፈሩ
ያብራሩ (ከላይ በ 4.1እንደተገለጸው) ፡፡ አስፈላጊ ከሆነ እባክዎን ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (ይህንን የጥያቄ
ቁጥርዎን [4.3] በገጽዎ ላይ ያክሉ ፣ ከአይፒኦ መለያ ቁጥርዎ እና ፊርማዎ ጋር)።
የጥገኛ ስም ፡
እነሱ በትክክል የተመሠረተ ስደት ፍርሃት እንዳላቸው የሚያምኑበት ምክንያት-

የጥገኛ ስም ፡
እነሱ በትክክል የተመሠረተ ስደት ፍርሃት እንዳላቸው የሚያምኑበት ምክንያት-

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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4.4 የከበድ ጉዳት ፍራቻ
አንድ ሰው ወደ ትውልድ አገሩ ቢመለሱ ለከፋ የመጎዳትን አደጋ እንደሚጋለጡ ለማመን ጥሩ ማስረጃ ካለ አንድ
ሰው ነዑስ ጥበቃ ይፈልጋል ፡፡
እንዲሁም የዚያን ሀገር ጥበቃ ለመፈለግ አለመቻል ወይም በጣም ብዙ ስጋት ውስጥ መሆን አለባቸው ፡፡
ለከባድ አደጋ ተጋላጭነት አለዎት ለምን እንደሆነ ይንገሩን እባክዎን ፡፡ አንድ ወይም ከዚያ በላይ
ምልክት ማድረግ ይችላሉ ፡፡
የሞት ቅጣት ወይም መገደል እፈራለሁ ፡፡
በትውልድ አገሬ ላይ ማሰቃየት ወይም ኢሰብአዊነት ወይም አዋራጅ አያያዝ ወይም ቅጣት እፈራለሁ
በአለም አቀፍም ሆነ በውስጣዊ የትጥቅ ግጭት ሁኔታ ውስጥ አግላይ ባልሆነ ሁከት ምክንያት
በሕይወቴ ወይም በሰው ላይ ከባድ እና ግለሰባዊ ዛቻን እፈራለሁ ፡፡

4.5 ጥገኛዎ ከባድ ጉዳት ፍራቻ አለበተ
ማንኛውም ጥገኞች በማመልከቻዎ ውስጥ ከተካተቱ እባክዎ የከባድ ጉዳት ፍራቻ ለምን እየተጠየቀ እንደሆነ
ይንገሩን
የጥገኛ ስም፡
ከባድ ጉዳት ይፈራሉ ብለው የሚያምኑበት ምክንያት

የጥገኛ ስም፡
ከባድ ጉዳት ይፈራሉ ብለው የሚያምኑበት ምክንያት፡-

እባኮ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ ከአይፒኦ መለያ ቁጥርዎ እና ፊርማዎ ጋር ይህን የጥያቄ ቁጥር [4.5] በገጾችዎ
ላይ ያካትቱ።
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4.6 መመለስ ያለብዎት አስፈላጊ ጥያቄዎች
ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻዎ በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት ጥያቄዎች በጣም አስፈላጊ አካል ናቸው ፡፡
ስለ እርስዎ እና ስለ ጥገኛዎ (ካለ) ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ከዚህ በታች ባሉት ነጭ ሣጥኖች ውስጥ የሚከተሉትን
መረጃዎች ይስጡ ፡፡
•

እባክዎን ቀኖችን ካወቋቸው ያካትቱ ፡፡

•

ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በጥንቃቄ ያንብቡ እና ለእያንዳንዱ መልስ እንደሰጡ ያረጋግጡ ፡፡

እባክዎን አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (በአይ.ፒ.ኦ መለያ ቁጥር እና ፊርማዎ ጋር በሉህ ላይ ይህን
የጥያቄ ቁጥር [4.6] ያካትቱ ”።
(1) ወደዚህ ከተመለሱ በእርስዎ ላይ ምን ይሆናል ብለው ይፈራሉ
•
•

የትውልድ ሀገርዎ ፣ ወይም
የቀድሞ መደበኛ መኖሪያ?

(2) እባክዎን እርስዎ ወይም ጥገኛዎ ወደ ሐገርዎ ለመሄድ እንዲፈሩ የሚያደርግ በእርስዎ ፣ በጥገኛዎ ወይም
በሁለታችሁም በሀገርዎ ላይ የደረሰባችሁን ግልጽ ክስተቶች ዝርዝር ይንገሩን ፡፡

(3) በእርስዎ እና (ተገቢ ከሆነ) በቤተሰብዎ ላይ ስለሚፈፀም ማንኛውም የጥላቻ ድርጊት ወይም ባህሪ ይንገሩን።
እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ወይም ባህሪዎችን ማን እንደፈፀመ ይንገሩን ፡፡

(4) እርስዎ ፣ ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም አገር ለመተው እንዲወስኑ ያደረጋቸውን ነገሮች ዝርዝር ይስጡን።

(5) እርስዎ ፣ የእርስዎ ጥገኞች ወይም ሁለታችሁም ፣ ወይም ሌሎች የቤተሰብዎ አባላት ከዚህ በፊት ስደት
ወይም ከባድ ጉዳት
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4.6 መመለስ ያለብዎት አስፈላጊ ጥያቄዎች
ደርሶብዎት ከነበረ ዝርዝሩን ይስጡን።

(6) እርስዎ ፣ ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም በሀገርዎ ውስጥ አንድ የተወሰነ ሰው ፣ ድርጅት ወይም ቡድን የሚፈሩ
ከሆነ ስማቸውን እና ስለእነሱ በተቻለ መጠን በዝርዝር ይንገሩን። እርስዎ ወይም ጥገኛዎ ወደ ሐገርዎ
እንዳይመለሱ እነሱ ያደረጉቦት ያስፈራዎት ነገር ምን እንደነበረ (ካለ) ሊነግሩን መሞከር አለብዎት ፡፡

(7) ወደ አየርላንድ በሚያደርጉት ጉዞ በአንተ ፣ በጥገኛዎ ወይም በሁለታችሁም ላይ የደረሰብዎትን ማንኛውንም
ነገር ዝርዝር ይስጡ።

(8) እርስዎ እና ጥገኞችዎ ከአገርዎ ወደ አየርላንድ እንዴት ተጓዙ? (የተጠቀሙት ትራንስፖርት እና ያቋረጧቸው
ሀገሮች)

(9) በእርስዎ ወይም በጥገኛዎ ወደ ሐገርዎ እንዳይመለሱ ያስፈራዎት እርስዎ ፣ ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም ወደ
አየርላንድ ስትደርሱ
የተከናወነውን ማንኛውንም ነገር በዝርዝር ይናገሩ ፡፡

(10) ከእራስዎ ፍርሃት የተለየ ለጥገኛዎ ያለዎትን ፍርሃት ይጻፉ ፡፡
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4.6 መመለስ ያለብዎት አስፈላጊ ጥያቄዎች
(11) ደህንነቱ የተጠበቀ ተብሎ ከተሰየመ ሐገር የመጡ ከሆነ እባክዎን ሀገራችሁ ለእርስዎ ፣ ለጥገኛዎ ወይም
ለሁለታችሁም ደህንነቱ
የተጠበቀ የትውልድ ሐገር እንዳይሆን መቁጠሮት ምን አሳሳቢ ጉዳይ እንደሎት ይንገሩን ፡፡

እባክዎን አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (በአይ.ፒ.ኦ መለያ ቁጥር እና በፊርማዎ ላይ ይህን
የጥያቄ ቁጥርዎን በሁሉ ላይ ያካትቱ [4.6]።
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5.

ለጥበቃ ማመልከቻ አጠቃላይ መረጃ (የሐገር ጥበቃ)

5.1 የተከሰቱ ክስተጦችን ሪፖርት ማድረግ
በእርስዎ ፣ በጥገኛዎ ወይም በሁለታችሁም ላይ የደረሱባችሁን ክስተቶች ለትውልድ አገርዎ ወይም ለቀድሞ
በመደበኛ መኖሪያዎ ለሚኖሩ ባለሥልጣናት ሪፖርት አደረገዋል? እባክዎ ያመለክቱት ነገር ካለ ይህንን ጉዳዮን
የሚደግፍ ማንኛውንም ዶክመንት ያያይዙ፡፡
እባክዎ አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉበት

አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ መቼ እና ለማን ሪፖርት እንዳደረጉላቸው ይጻፉ? ባለሥልጣኖቹ ምን እርምጃዎች ወስደዋል?
እባክዎን ይህንን ጉዳይ የሚደግፉ ማናቸውንም ሰነዶች ካሉ ያካተቱ ፡፡

‘አይ’ ከሆነ እንደዚህ ያሉ ክስተቶችን ሪፖርት አላደረጉም ፣ ለምን ሪፖርት እንዳላደረጉ በግልፅ ይግለጹ።

5.1 የወንጀል ጥፋተኛነት
በማንኛውም ሀገር ውስጥ በማንኛውም ወንጀል ፈፅመው ወይም ተከስሰው ወይም ተፈርዶቦት ያውቃል?
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እባክዎ አነዱን ሳጥን ይጥቀሱ

አዎ

አይ

መልሶ ‘አዎ’ ከሆነ የትኛው ሐገር:
___________________
‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ ዝዝሩን ከታች ይስጡን፡፡
ለእያንዳንዱ ወንጀል በአንድ ይሙሉ ፡፡
ነፃ የተደረጉብዎ (ጥፋተኛ አይደሉም) የተባሉበት ፣ የተከሰሱ ወይም ይቅርታ የተደረገልዎት ማናቸውንም ወንጀሎች
ጨምሮ ሁሉንም ወንጀሎች ያካትቱ
ወንጀል 1
መቼ ተከሰሱ? ወር ዓመት በወንጀሉ (ጥፋቶች)
ጥፋተኛ ነህ?
በምን ወንጀል (ክስ) ተከሰሱ?

ቀን

ወር

ዓመተምህረት

በወንጀሉ ጥፋተኛ ነዎት

አዎ

አይ

ለዚህ ጥፋት ማረሚያቤት (እስር ቤት)
ቅጣት ገብተዋል?

አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ የቅጣቱ መጀመሪያ እና
የተለቀቁበትን ቀን ይስጡን።

መጀመሪያ ቀን:

ቀን

ወር

ዓመት

የተለቀቁበት
ቀን:

ቀን

ወር

ዓመት

ወንጀል 2
መቼ ተከሰሱ? ወር ዓመት በወንጀሉ (ጥፋቶች)
ጥፋተኛ ነህ?
በምን ወንጀል (ክስ) ተከሰሱ?

ቀን

ወር

ዓመተምህረት

በወንጀሉ ጥፋተኛ ነዎት

አዎ

አይ

ለዚህ ጥፋት ማረሚያቤት (እስር ቤት)
ቅጣት ገብተዋል?

አዎ

አይ

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ የቅጣቱ መጀመሪያ እና
የተለቀቁበትን ቀን ይስጡን።

መጀመሪያ ቀን:

ቀን

ወር

ዓመት

የተለቀቁበት
ቀን:

ቀን

ወር

ዓመት

እባክዎን አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (በአይ.ፒ.ኦ መለያ ቁጥር እና በፊርማዎ ላይ ይህን የጥያቄ
ቁጥርዎን በሁሉ ላይ ያካትቱ [5.2]።

6. ቪዛ ፣ የመኖሪያ እና ሌሎች የጉዞ መረጃዎች
6.1 የጉዞ ታሪክዎ
ከዚህ በፊት ከትውልድ ሀገርዎ ወይም ከቀድሞ መደበኛ መኖሪያ ቤትዎ ውጭ ተጉዘዋል?
እባክዎን አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉበት

አዎ

አይ

6.2 የጥገኛዎ ጉዞ ታሪክ
ከዚህ በፊት መንኛውም ጥግኛዎ ከትውልድ ሀገራቸው ወይም ከቀድሞ መደበኛ መኖሪያ ቤታቸው ውጭ
ተጉዘዋል?
እባክዎን አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉበት

አዎ

አይ

6.3 የፓስፖርት ጥያቄ
እርስዎ ወይም ጥገኞችዎ ከአገርዎ ወይም ከትውልድ አገራቸው ወይም ከቀድሞ መደበኛ የመኖርያ ቤትዎ ወይም
ቤታቸው ፓስፖርት ጠይቃቹ ታውቃላችሁ?
እባክዎን አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉበት

አዎ

መጠይቅ , ክፍል ለ,

አይ
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6.4 ሁላችሁም የፓስፖርት ጥያቄ ለምን አላቀረባችሁም
እርስዎ ወይም ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም በአገርዎ ወይም በትውልድ አገራቸው ወይም በቀድሞ
በመደበኛነት ከሚኖሩበት አገር ካሉ ባለሥልጣናት ፓስፖርት ለማመልከት ካልጠየቁ ለምን እንደሆነ ያስረዱ
፡፡

6.5 የፓስፖርት ማውጣት
እርስዎ ወይም የእርስዎ ጥገኛዎች በአገርዎ ወይም በትውልድ አገራቸው ወይም በቀድሞ መደበኛ
መኖሪያቸው ከሚኖሩበት አገር ባለሥልጣናት ፓስፖርት አውጥተው ያውቃሉ?

እባክዎን አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉበት

አዎ

አይ

አዎ ከሆን እባኮት የሚከተሉትን ይሙሉ
እባክዎን አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (በአይ.ፒ.ኦ መለያ ቁጥር እና በፊርማዎ ላይ ይህን የጥያቄ
ቁጥርዎን በሁሉ ላይ ያካትቱ [6.5]።

ግለሰብ 1
ፓስፖርት የተሰጠው የግለሰቡ ስም፡
የተሰጠበት ቦታ:
የተሰጠበት ቀን:

ቀን

ወር

ዓ.ም.

ጊዜው የሚያበቃበት(ጊዜው ያበቃም
ይሆናል):

ቀን

ወር

ዓመት

የፓስፖርት ቁጥር:
አሁን ፓስፖርቱ ያለው የት ነው?

ግለሰብ 2
ፓስፖርት የተሰጠው የግለሰቡ ስም፡
መጠይቅ , ክፍል ለ,

32

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)
6.5 የፓስፖርት ማውጣት
የተሰጠበት ቦታ:
የተሰጠበት ቀን:

ቀን

ወር

ዓ.ም.

ጊዜው የሚያበቃበት(ጊዜው ያበቃም
ይሆናል):

ቀን

ወር

ዓመት

የተሰጠበት ቀን:

ቀን

ወር

ዓ.ም.

ጊዜው የሚያበቃበት(ጊዜው ያበቃም
ይሆናል):

ቀን

ወር

ዓመት

የፓስፖርት ቁጥር:
አሁን ፓስፖርቱ ያለው የት ነው?

ግለሰብ 3
ፓስፖርት የተሰጠው የግለሰቡ ስም፡
የተሰጠበት ቦታ:

የፓስፖርት ቁጥር:
አሁን ፓስፖርቱ ያለው የት ነው?

መጠይቅ , ክፍል ለ,

33

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)
6.6 ቪዛ ወይም የስራ ፈቃድ
እርስዎ ወይም በማመልከቻዎ ውስጥ የተካተቱት ጥገኛዎችዎ አየርላንድን ጨምሮ ማንኛውንም ሀገር
ለመጎብኘት ለቪዛ ወይም ለሥራ ፈቃድ ጠይቀዋል?
እባክዎን አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉበት

አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ የትና መቼ ነው እርሶ ወይም እርሳቸው ወይም ሁለታችሁም ያመለከታችሁት?

6.7 የጉዞ ወይም የመግቢያ ቪዛ ወይም የሥራ ፈቃድ
እርስዎ ወይም በማመልከቻዎ ውስጥ የተካተቱት ጥገኞችዎ ወይም ሁለታችሁም አየርላንድንም ጨምሮ
ለማንኛውም አገር የጉዞ ወይም የመግቢያ ቪዛ ወይም የሥራ ፈቃድ አግኝታችሁ ታውቃላቹ?
እባክዎን አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉበት

አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ እባክዎን መቼ እና መቼ እንደወጣ ፣ ለማን እንደተሰጠ ፣ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይበት
(ጊዜው የሚያበቃበት ቀን) እና ማንኛውንም አስፈላጊ መረጃን ጨምሮ ሙሉ ዝርዝሮችን ያቅርቡ ፡፡

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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6.8 ከሐገሮ ለመውጣት የተጠቀማችሁት ዶክመንት
ከሐገሮ እርሶ ወይም ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም ከሐገራችሁ ወታቹ አየርላንድ ለመግባት ምን ዓይነት ሰነድ
ተጠቀማችሁ?

6.9 የወጣችሁበት ቀን
የመጨረሻ እርሶ ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም ለመጨረሻ ከሐገር የወጣችሁበት ቀን:
•

የርሶ ወይም የጥገኞችዎ የትውልድ ሐገር? ወይም

•

በመደበኛነት የኖራችሁበት ሐገር?

ቀን

ወር

ዓመት

6.10 አየርላንድ የገባችሁበት ቀን
በየትኛው ቀን እርሶ ወይም የእርሶ ወይም ጥገኞች ወይም ሁለታችሁም አይርላንድ ደረሳችሁ
ቀን

ወር

ዓመት

7. የመቅረት ፈቃድ
ለዓለም አቀፍ ጥበቃ ያቀረቡትን ማመልከቻ ከመረመርን በኋላ የስደተኛነት ወይም የንዑስ ጥበቃ መብት
እንዳይኖርዎት የምንመክር ከሆነ ሚኒስትሩ አሁንም በሌሎች ምክንያቶች (አግባብ) አየርላንድ ውስጥ
እንዲቆዩ ፈቃድ ሊሰጥዎ ይችላል ፣ ስለሆነም አግባብነት ያለው መረጃ ሁሉ ማካተት አስፈላጊ ነው፡፡
መኖር የመቀጠል ክፍል ሚኒስትሩን ወክሎ ይህንን ጉዳይ ይገመግማል ፡፡ እነሱ ቤተሰብዎን እና የግል
ሁኔታዎን እና የግልዎን እና የቤተሰብዎን ሕይወት የመጠበቅ መብትዎን ይመለከታሉ።
መኖር የመቀጠል ክፍል የሚከተሉትን ጉዳዮች ከግምት ውስጥ ያካታል፡•

ከአየርላንድ ጋር ያለዎት የግንኙነት አይነት ፣ ካለ

• ሰብአዊ ጉዳዮች (እንደ ጤና ጉዳዮች)
• በአየርላንድ ውስጥ የወንጀል ፍርድን ጨምሮ ባህሪዎ እና ባህሪዎ (ጠባዮ)

መጠይቅ , ክፍል ለ,
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• ከአየርላንድ ውጭ ያለዎት ባህሪ እና ምግባር ፣ አስፈላጊ በሚሆንበት እና የወንጀል ፍርዶችን ጨምሮ ስለእሱ ማወቅ
የምንችልበት
• ብሔራዊ ደህንነት እና የህዝብ ስርዓት (መደበኛ ባህሪ በህዝብ ውስጥ)
• በክፍለ-ግዛቱ ውስጥ ላሉት ሰዎች ሁሉ የጋራ ጥቅም (ጥቅምና ፍላጎት) ላይ ተጽዕኖ ማሰደር የሚችል ማንኛውም ሌላ
ነገር ፡፡

ሚኒስትሩ እንዲሁ ‘እንደገና መመለስ’ የሚለውን ጉዳይ ይመለከታሉ። መመለስ ማለት ሰዎች ስደት ወይም
ከባድ ጉዳት ሊገጥማቸው ወደሚችልበት አገር መመለስ ማለት ነው ፡፡ ሚኒስትሩ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያያዥነት
ያላቸውን ያነሱትን ማንኛውንም ነገር ይመለከታሉ ፡፡ በተለይም ሚኒስትሩ ወደ ትውልድ ሀገርዎ ቢመለሱ
ሊጋለጡዎት ከሚችሉት ስደት ወይም ከባድ ጉዳት ጋር በተያያዘ የገለጹትን ማንኛውንም ፍርሃት ይመለከታሉ
፡፡

7.1 እንዲቀሩ ፈቃድ ሊያሰጦ የሚችል ሌላ ምክንያት
የጥበቃ ማመልከቻዎ ውድቅ ከተደረገ እርስዎ ወይም ጥገኞችዎ (ከ 18 ዓመት በታች) ወይም
ሁለታችሁም በአየርላንድ ውስጥ እንዲቆዩ መፈቀድ ያለበት ሌሎች ምክንያቶች እባክዎን ይንገሩን?

እባክዎን ተጨማሪ ቦታ አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (በአይ.ፒ.ኦ መለያ ቁጥር እና በፊርማዎ
ላይ ይህን የጥያቄ ቁጥርዎን በሁሉ ላይ ያካትቱ (7.2)።

7.2 ወደ ትውልድ አገራችሁ ወይም ቀድሞ በመደበኛነት ወደሚኖሩበት መኖሪያ ቤት እንድትመለሱ
የሚፈሩበት ሌሎች ምክንያቶች
እስካሁን ከተካተቱት ጉዳዮች በተጨማሪ ወደ ትውልድ አገራችሁ ወይም ቀድሞ በመደበኛነት ወደሚኖሩበት
መኖሪያ ቤት እንድትመለሱ የሚፈሩበት ሌሎች ምክንያቶች አሉ? እባክዎን በተቻለ መጠን አስፈላጊ
ዝርዝር ጉዳዮችን በመስጠትን ያብራሩ ፡፡
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እባክዎን ተጨማሪ ቦታ አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ይጠቀሙ (በአይ.ፒ.ኦ መለያ ቁጥር እና በፊርማዎ ላይ ይህን
የጥያቄ ቁጥርዎን በሁሉ ላይ ያካትቱ (7.2)።

8. የጤና ጉዳይ
8.1 ከባድ የጤና ጉዳይ
እርስዎ ወይም ጥገኛዎ ወይም ሁለታችሁም ያሉባችሁን ከባድ የጤና ችግሮች ይንገሩን ፡፡ ይህንን
መጠይቅ ሲመልሱ ወይም በተቻለዎት ፍጥነት ስለ የሕክምና ሁኔታዎ(ቾ) ዓይነት ማስረጃ መስጠት
አለብዎት ፡፡ ቃለ መጠይቅ ከማድረግዎ በፊት ይህንን ማስረጃ ለእኛ ማድረስ በጣም ጥሩ ነው ፡፡
እንዲሁም እርስዎ ወይም ጥገኞችዎ ወይም ሁለታችሁም የሚቀበሉትን ማንኛውንም የአእምሮ ጤንነት
እንክብካቤ ወይም ድጋፍ ዝርዝር ማካተት አለብዎት።

9. ዓለም አቀፍ ጥበቃ ቃለ መጠይቅ (ክፍል 35 ቃለ መጠይቅ)
በክፍል 35 ቃለ-መጠይቅ ወቅት ለአለም አቀፍ ጥበቃ ለምን እንዳመለከቱ እንጠይቅዎታለን ፡፡
ማመልከቻዎን ግምት ውስጥ እንድንከትሎ አስፈላጊ መረጃዎችን በማቅረብ ሊያግዙን ይገባል ፡፡ አንዳንድ
የልምድዎ ክፍሎች ለመናገር አስቸጋሪ ሊሆኑ እንደሚችሉ እናውቃለን ፡፡ ከወንድ ወይም ከሴት ቃለመጠይቅ
አድራጊ እና አስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር የበለጠ ምቾት ሊሰማዎት ይችላል ፡፡
ወንድ ወይም ሴት ቃለ-መጠይቅ አድራጊ ፣ ወይም አስተርጓሚ ወይም ሁለቱን የሚመርጡ ከሆነ እና
አስቀድመው ጥያቄ ካላቀረቡ እኛን ማሳወቅ አለብዎት። ይህንን ለማዘጋጀት የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን ፡፡
9.1 ቃለመጠይቅ አድራጊ እና ተርጓሚ
በሴት ወይም በወንድ ቃለመጠየቅ የመደረግ ምርጫ አሎት?

አዎ

አይ

መልሶ ‘አዎ’ ከሆነ ከሚቀጥለው ሳጥን አነዱን ምልክት ያድርጉበት
አዎ ወንድ ማዋራት እመርጣለሁ

አዎ ሴት ማዋራት እመርጣለሁ
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9.2 ልዩ መገልገያዎች
አዎ

በአለም አቀፍ ጥበቃ ቢሮ ውስጥ በሕክምና ወይም በአካል ጉዳት ምክንያት ለቃለመጠይቅዎ ማንኛውንም መገልገያዎች ይፈልጋሉ?

አይ

እባክዎ መልሶ ‘አዎ’ ከሆነ እሚፈልጉትን ይንገሩን?

9.3 ቋንቋ
የመጀመሪያ ቋንቋዎ ምንድነው?

በየትኛው ቋንቋ የዓለም አቀፍ ጥበቃ ቃለመጠይቅዎን ማድረግ ይፈልጋሉ?

ሌላ ተጨማሪ ቋንቋ ይናገራሉ?

አዎ
አይ

‘አዎ’ ከሆነ, እባክዎ እነዚያ ቋንቋዎች ምን ምን
እንደሆኑ ይንገሩን
‘አዎ’ ከሆነ, እባክዎ በነዚያ ቋንቋዎች ምን ያህል
አቀላጥፈው እንደሚናገሩባቸው ይንገሩን

10. ማመልከቻዎን የሚደግፉ ሰነዶች
ከዚህ መጠይቅ ጋር ፣ መገኘት የሚችሉ ለማመልከቻዎ አግባብነት ያላቸውን ሁሉንም ሰነዶችን ለእኛ መስጠት
አለብዎት፡•
•

ዓለም አቀፍ ጥበቃ
በክልሉ ውስጥ ለመቆየት ፈቃድ።

መጠይቅ , ክፍል ለ,

38

Amharic

አይ. ፒ. ኦ IP02 (2021)

እባክዎን ከቻሉ ዋናውን ሰነዶች ይስጡን ፡፡ ለምሳሌ ሊሰጡን የሚገባቸው ሰነዶች የሚከተሉትን ያካትታሉ ፡፡
ማንነትዎን የሚያካትቱ ካርዶች
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ፓስፖርት
ብሔራዊ መታወቂያ ካርድ
የጉዞ ሰነዶች
የመንጃ ፈቃድ
የምስክር ወረቀቶች እና መዝገቦች
ልደት
ሞት ፣ ጋብቻ ወይም የሲቪል አጋርነት የምስክር ወረቀት
የትምህርት ቤት መዝገቦች
የትምህርት ማስረጃዎች

አባልነቶች
ለድርጅቶች ደብዳቤ መጻጻፍ ወይም የአባልነት ካርዶች
• የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ቡድኖች

•
•

ማህበራት ወይም ክለቦች

ሌሎች ቡድኖች ፡፡
ከፖሊስ ጋር መጻጻፍ
• በማንኛውም ሀገር ውስጥ ካሉ በሀገርዎ ካሉ የፖሊስ ባለሥልጣናት የደብዳቤ ልውውጥ እና ዋስትናዎች
የሕክምና ደብዳቤ

•
•

ከሐኪምዎ ደብዳቤ (ይህ ደብዳቤዎች ወይም የህክምና ሪፖርቶች ሊሆን ይችላል)

•
•

የስልክ ወይም የባንክ መዝገቦች

ከአየርላንድ እና ከትውልድ ሀገርዎ ወይም ከቀድሞ መደበኛ የመኖሪያ ቤትዎ የህክምና ዘገባዎች ፡፡
ሌላ ማንኛውም ሰነዶች
ከማመልከቻዎ ጋር የሚዛመዱ ማናቸውም ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶች
ያለፉትን የኢሚግሬሽን ታሪክዎን በተመለከተ ማንኛውንም ሰነዶች

አሁን ማንኛውንም አስፈላጊ ሰነዶች ይላኩልን
ቀደም ሲል በዚህ ሰነድ ውስጥ እንደተናገርነው ማመልከቻዎን ለመደገፍ የሚጠቀሙባቸውን ማናቸውም
ሰነዶች ማግኘት አለብዎት እና ልክ እንዳገኙዋቸው በአይፒኦ ይላኩልን ፡፡
ይህ የሕክምና ማስረጃን ያካትታል ፡፡ በሕክምና ማስረጃ ላይ እምነት ለመጣል ካቀዱ ፣ ሳይዘገዩ ያግኙት እና
እንደተረከቡ በአይፒኦ ይላኩልን፡፡
ሰነዶችን ካዘገዩ አሁን በማመልከቻዎ ውስጥ ያለውን መረጃ ማመን ሊከብደን ይችላል ፡፡ ከማመልከቻዎ
ጋርም ሊጋጭ ይችላል እና ማመልከቻዎን እንዳንቀበል ያደርገናል።
በሐሳብ ደረጃ ፣ ከቃለ መጠይቅዎ ቢያንስ ሦስት የሥራ ቀናት በፊት ማንኛውንም ሰነድ መቀበል አለብን ፡፡
እባክዎን የሚላኩልንን ሁሉንም ሰነዶች ከዚህ በታች ይዘርዝሩ ፡፡
እርስዎ ከሚያስረክቧቸው ሰነዶች ጋር የእርስዎን የግል መታወቂያ እና ስምዎን ማካተትዎን
አይርሱ።
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10.1 ማመልከቻዎን ለመደገፍ የሚልኩልን ሰነድ አሎት?
አባክዎን በአንዱ ሳጥኑ
ውስጥ ምልክት አድርጉ

አዎ

አይ

‘አዎ’ ከሆነ እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች ያቅርቡ።
እባክዎን የሚላኩልንን ሁሉንም ሰነዶች እና ስለእነሱ የሚከተሉትን መረጃዎች ይዘርዝሩ ፡፡ እባክዎን
ተጨማሪ ገጾችን ከፈለጉ እነሱን ይጨምሩ እና እርስዎ እየመለሱ ያሉት የጥያቄ ቁጥርን ያክሉ ፡፡
1.

ሰነዱ ምንድን
ነው ፡፡

2. ሰነዱ ቀን ካለው
ቀኑን ያክሉ ፡፡

3.

ሰነዱ ከእርስዎ ልዩ
ማመልከቻ ጋር
እንዴት
እንደሚዛመድ

4.

የተፃፈበት ቋንቋ
(ቋንቋዎች)

11.መረጃ ጥበቃ ማስታወቂያ
የአለም አቀፍ ጥበቃ ቢሮ (አይ.ፒ.ኦ) የስደተኞች አገልግሎት አቅርቦት የፍትህ መምሪያ አካል ነው ፡፡
አይፒኦ እርስዎ የሚሰጡትን ሁሉንም መረጃዎች እና የግል መረጃዎች ሚስጥራዊ ያደርጋቸዋል ፡፡
የአለምአቀፍ ጥበቃ ህግ 2015 የአመልካቾችን ማንነት በምስጢር መያዛችንን ለማረጋገጥ ሁሉንም ተግባራዊ
እርምጃዎችን እንድንወስድ ያስገድደናል ፡፡ እኛም የአውሮፓ ህብረት አጠቃላይ የመረጃ ጥበቃ ደንብ እና
የመርጃ ጥበቃ ህግን ፣ 2018 ን እንከተላለን ፡፡

ለፍትህ መምሪያ የተሰጠ መረጃን አግባብ ባለው ህግ መሰረት ከሌሎች የመረጃ እንዲጋሩ ከፀደቁ ድርጅቶች
ጋር ብቻ እናጋራለን ፡፡
ሙሉውን የአይፒኦ አጠቃላይ የመረጃ ጥበቃ ደንብ የግላዊነት ማስታወቂያ (አይፒኦ (ፒፒ) 52) በአይፒኦ
ድህረ ገጽ ጣቢያ ላይ ማግኘት ይችላሉ: www.ipo.gov.ie.
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ሙሉውን የፍትህ መምሪያ የመረጃ ጥበቃ ፖሊሲን ማግኘት ይችላሉ
: www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.

12.መጠይቁን ለመሙላት እርዳታ
12.1 መጠይቁን በራስዎ ነው የሞሉት?
እባክዎ አንድ ሳጥን ላይ
ምልክት ያድርጉ

አዎ

አይ

‘አይ’ ከሆነ መጠይቁን ለመሙላት ማን ረዳዎት? (የሞላው ግለሰብ ይህንን ክፍልም መጨረስ ይችላል ፡፡)
ስም:
አድራሻ:

ካመልካቹ ጋር ያላቸው ዝምድና:

እባክዎ አመልካቹ መጠይቁን ለምን በራሱ እንዳልሞላ ይናገሩ፡፡

13. የህግ ተወካይ መግለጫና ፊርማ
13.1 እነዚህ እንዳሉ ህጋዊ ውኪሉ መሙላት አለበት
አመልካቹን ይህንን መጠይቅ እንዲያጠናቅቅ እንደረዳሁት ማስታወቅ
ህጋዊ ወኪል ፊርማ:

ቀን:
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14. የአመልካች መግለጫ እና ፊርማ
14.1 Please read and sign below
እባክዎን ሳጥኖቹን በሚስማሙበት ቦታ ላይ ምልክት ያድርጉባቸው እና ከታችኛው ላይ ስምዎን ይፈርሙ እና ቀኑን
ይጻፉ።
ተገንዝቤያለሁ:
አዎ

• ይህንን መጠይቅ በራሴ እና በእኔ ጥገኛ ሰዎች (ዎች) ስም እያጠናቅቅሁ ነው
•

አይ

ጥገኖቼ ሁሉ በዚህ ማመልከቻ ውስጥ ይካተታሉ

አዎ

በዚህ መጠይቅ ቁጥር 11 ላይ የአይፒኦ መረጃ ጥበቃ ማስታወቂያ አንብቤ እውቅና ሰጥቻለሁ ፡፡

አይ

የአየርላንድ ዜጎች ባልሆኑ ጥገኛ ልጆቼ ስም ለአለም አቀፍ ጥበቃ ማመልከቻ ማቅረቤን ተረድቻለሁ ፡፡
ጥገኛ ልጆቼ የሚከተሉትን ያካትታሉ::

• ማመልከቻውን ሳቀርብ በአየርላንድ ውስጥ ተገኝተው ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች ነው
•

አዎ

አመልካች እያለሁ በአየርላንድ ተወልደዋል

አይ

• ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ እና አመልካች እያለሁ ወደ አየርላንድ ገቡ ፡፡
እኔ የሰጠሁት መረጃ አመልካች ከእኔ ጋር የሚዛመድ ከሆነ ወይም ጉዳዩ በሆነ መንገድ ከእኔ ጋር

አዎ

የተገናኘበት ቦታ ከሆነ ሌሎች ጉዳዮችን ለመመርመርም ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል አውቃለሁ ፡፡

አይ

በዚህ መጠይቅ ውስጥ የቀረበው መረጃ የተሟላ ፣ እውነተኛ እና ትክክለኛ መሆኑን ቃል እገባለሁ ፡፡
►የአመልካች ፊርማ:

►ቀን:

►ያአመልካች ሙሉ ስም :

►ቀን:
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FOR OFFICE USE ONLY
Applicant’s name:

Country of origin:

Reference number:
Person ID:
Language used in questionnaire:
Number of questionnaire pages:
Any extra material:

Total number of extra pages:
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