
ጭብጥታት ዳብሊን 

“ዳብሊን” እንታይ አዩ?  

ኣብ 32 ሃገራት ኤውሮጳ (ካብ ሕጂ ንንየው “ሃገራት ዳብሊን” ኢልና ንጽውዐን) ሕግታትን መስርሕን ናይ ዑቕባ ምሕታት 

ተመሳሳሊ አዩ። በዚ መሰረት ከኣ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ካብዘን 32 ክንልተን ሃገራት ናይ ዑቕባኻ ሕቶ ክትውስን ሓላፍነት ኣለዋ። 

ንስኻ ከም ሓታቲ ዑቕባ ሕቶኻ ኣበየናይ ሃገር ከምዝረአ ናይ ምውሳን ምርጫ የብልካን። ሕቶኻ ናይ ኣየነይቲ ሃገር ሓላፍነት 

ከም ዝኾነ ብሕግታት ዳብሊን ዝውሰን ኮይኑ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ። እዞም ሕግታት አዚኦም ዕድሚኦ 18 ዓመት ወይ 

ልዕሊኡ ንዝኾኑ ሰባት ጥራይ ይምልከቱ። 

 

መዓስ ኢኻ ናብ ካልእ “ሃገረ-ዳብሊን” ክትመሓላልፍ እትኽእል?   

ኣብ በልጂዩም ዑቕባ ምስ ሓተትካ በዞም ዝስዕቡ 

ምኽንያታት ናብ ካልእ “ሃገረ ዱብሊን” ክትመሓላለፍ 

ትኽእል 

ኣብ በልጂዩም ዑቕባ ከይሓተትካ በዞም 

ዝስዕቡ ምኽንያታት ናብ ካልእ “ሃገረ ዱብሊን” 

ክትመሓላለፍ ትኽእል 

በዓል/ቲ ቤትኪ/ካ ውላድካ/ኪ ኣብ ካልእ “ሃገረ ዱብሊን” 

ዑቕባ ሓቲቱ ተቐባልነት አንተዳኣ ረኺቡ። 

ኣብታ ካልእ “ሃገረ ዳብሊን” ዑቕባ ሓቲትካ መልሲ 

ከይተጸበኻ አንተዳኣ ናብ ካልእ ሃገር ኬድካ  

 

ኣብታ ካልእ “ሃገረ ዳብሊን” መንበሪ ፍቓድ አንትድኣ ኣሎካ  

 
 

 

ኣብታ ካልእ “ሃገረ ዳብሊን” ዑቕባ ሓቲትካ ነቲ 

መስርሕ አንተድኣ ኣቋሪጽካዮ 

ናብታ ካልእ “ሃገር ዳብሊን” ቪዛ እንድሕር ዳኣ ኣሎካ  

 

 

ኣብታ ካልእ “ሃገረ ዳብሊን” ዑቕባ ሓቲትካ ኣሉታዊ 

መልሲ ተዋሂቡካ አንተድኣ ኔሩ 

 
 

ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ናብ ኤውሮጳ ክትመጽእ ከለኻ ኣሰር 

ኣጻብዕትኻ ኣብታ ካልእ ሃገረ ዱብሊን” ተወሲዱ አንተዳኣ 

ኔሩ 

 

 
 

 

ኣብታ “ሃገረ ዳብሊን” ዑቕባ አንተዳኣ ሓቲትካ  

ዓባይ ብሪጣንያ "ሃገረ ዱብሊን" ኢያ። ናብ ዓባይ ብሪጣንያ እንድሕር ደኣ ዑቕባ

ሓቲትካ ፡ ኣቐዲምካ ግን ኣብ ካልእ "ሃገረ- ዱብሊን" (ንኣብነት በልጂዩም) ኣሰር

ኣጻብዕ ሂብካ እንተኔርካ ፡ ናብዛ ሃገር ክመልሱኻ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ።

መስርሕ ዳብሊን ክካየድ ከሎ ጉዳይካ ኣይምርመርንን እዩ። እዚ መስርሕ አዚ

ጉዳይካ ናይ ኣየነይቲ ሃገር ሓላፍነት ከም ዝኾነ ጥራይ ይውስን። እዚ ውሳኔ እዚ

ኣብቲ ናይ መጻኢ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ዋላሓንቲ ጽልዋ ኣይህልዎን።

አቲ መንበሪ ፍቓድ ወዲቑ ልዕሊ ክልተ

ዓመት ኣንድተድኣ ኣሕሊፉ፡ ናብታ ሃገር

ክትመሓላልፍ መሰል ኣይህልወካን።

አቲ ቪዛ ወዲቑ ልዕሊ ሽዱሽተ ወርሒ

ኣንድተድኣ ኣሕሊፉ፡ ናብታ ሃገር

ክትመሓላልፍ መሰል ኣይህልወካን።

ዑቕባ እንተዳኣ ዘይሓቲትካ፡ በልጂዩምን

እታ ካልእ "ሃገረ ዳብሊንን" ናብ መበቆል

ሃገርካ ክመልሳኻ ይፍቀደለን እዩ።

ኣብታ "ሃገረ ዱብሊን" ንልዕሊ 12 ኣዋርሕ

አንተድኣ ጸኒሕካ፡ እዚ ሕጊ እዚ ኣይምልከተካን'ዩ።

ናብታ ካልእ ሃገር ከኣ ኣይትመሓላለፍን።



መዓስ ናብ ካልእ “ሃገረ ዳብሊን” ዘይኮነስ ናብ መበቆል ሃገርካ ትመሓላለፍ?  

 

 

 

ናብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ኩነታት አንተዳኣ ወዲቕካ’ሞ ናብ ካልእ ሃገር ክትመሓላልፍ እንተዳኣ ዘይደሊኻ እዞም 

ዝስዕቡ ስጉምታት ውሰድ።  

 

 ብዝቐልጥፈ ምስ ጠበቓ/ናይ ሕጊ ኪኢላ ተላዘብ።  

 እንተተኻኢሉ እዞም መርትዖታት ናይዞም ዝስዕቡ ነገራት ኣዳሉ፡  

o ኣባላት ስድራቤትካ ኣብ በልጂዩም ወይ ኣብ ካልእ “ሃገረ ዳብሊን” ዝነብሩ 

o ጥዕናዊ ጸገማትካን (ጥንሲ እውን የጠቓልል) ተነቓፍነት እንተለካን 

o ኣብታ “ሃገረ ዳብሊን” ልዕሊ 12 ኣዋርሕ ካምዘይጸናሕካ 

o ሃልኪታትን ኣጸጋሚ ናይ ናብራ ኩነታትን ኣብታ “ሃገረ ዳብሊን” 

o ዝኾነ ካልእ ናብታ “ሃገረ ዳብሊን” ክትምለስከምዘይትደሊ ዝገብረካ ምኽንያት   

 

 ኩልጊዜ ምስ ቤት ጽሕፈት ኢምግሬሽንን ፖሊስን ቃለመጠይቕ ክትገብር ከለኻ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ 

ምኽንያታትካሓብሮም። ኣተርጓሚ ክትሓትት መሰል ኣለካ። 

 

 እንድሕር ዳኣ ናብ ካልእ ሃገር ክትመሓላለፍ ውሳኔ ተዋሂቡካ፡ ብጠበቓ ተሓጊዝካ ኣብ ቤት ፍርዲ ይግባይ በል።እቲ 

ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ምትሕልላፍ ውሳኔ ክስርዞ ይኽእል’ዩ። 

 

 ናይ ምትሕልላፍ ውሳኔ ምስተቕበልካ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ አንተዳኣ ዘተሳኺዑልካ፡ ሰበስልጣን 

በልጂዩም ናብታ ዝተወሰነትልካ “ሃገረ ዱብሊን” ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ ከተሓላልፉኻ ግቡእ ኣለዎም።  እዚ 

ምትሕልላፍ ኣብ ውሽቲ 6 ኣዋርሕ ክትግብርዎ ኣለዎም። እንድሕር ዳኣ ተሓቢእካ፡ እቲ መተግበሪ ጊዜ ናብ 18 

ኣዋርሕ ይናዋሕ። ኣብ ውሽጢ’ዚ  ግዜ እዚ እንተድኣ ዘይኣመሓላሊፎምኻ በልጂዩም ሕቶ ዑቕባኻ ክትቅበልን 

ክትምርምሮን ግቡእ ይህልዋ። 

ኣብ በልጂዩም ወይ ኣብ ካልእ "ሃገረ ዳብሊን" ዑቕባ አንተድኣ

ዘይሓቲትካ፥ በልጂዩም ናብ መበቆል ሃገርካ ትመልሰካ።

(ዋላውን ኣሰር ኣጻብዕቲ ኣብ ካልእ "ሃገረ ዳብሊን" ሂብካ

አንተነበርካ)

ኣብ ቀይዲ አንድሕር ደኣ ኣለኻ፡ ኣብ ውሽጢ 5 ውይ 10 መዓልቲ (ብናይ

ይግባይ ጉዳይካ መሰረት) ይግባይ ክትብል ኣለካ።


