
 

ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣተሓሕዛ  
ውልቀሓበሬታታት ኣብ መዓስከር ስደተኛታት 

ሓታቲ ዑቝባ ንዝዀንካ ብጡዑይ ክነከታተለካን ክንኣልየካን ኢና።   

መዓስከር ስደተኛታትትን ኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታትን ብዛዕባኻ 
ኣድላዪ ዝዀነ ውልቀሓበሬታታት ዝተሓሓዘሉ ምኽንያታት እዚ ዝስዕብ እዩ፡  

• ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ቦታ ንክትወሃብ 
• ዝግበኣካ ገንዘብ ንክንህበካ 
• በይነ-ትሕተዕድመ ሓታቲዑቝባ ንዝዀንካ ብጽቡቕ ንክንኣልየካ   
• ኣብቲ እትቕመጦ መዓስከር ብዝመጣጠነካ ንክንከታተለካ   
• ምናልባሽ እውን እንተድኣ ተነጺግካ ግድን ንዓድኻ ክትምለስ ኣለካ 

እንተተባሂልካ ዘድሊ ምክትታላት ንክንገብረልካን እዩ።  

እቲ መዓስከር ነዚ ከሳልጥ እንተኰይኑ ንኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት 
ወጻእተኛታት ወኪሉ ክምዝግበካን ብዛዕባኻ ዝተወሰነ ዉልቃዊ ሓበሬታታት 
ክጥቀምን ግድን እዩ።  

ውልቃውያን ሓበሬታትካ ክንዕቅቦም እንከለና ካብቶም መቓን ሕግታትን 
ውሳኔታትን ናይ ዕዮታትናን ግዴታታትናን፡ ሕጊ ጕዳያት ወጻእተኛታትን 
ምሕደራዊ ሕግን ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታትን ኣይንወጽእን ኢና።  

እቶም መዓስከር ይኹኑ ኣብያተ ጽሕፈት ጕዳያት ወጻእተኛታት/ምስጢር 
ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም፡ እቶም ውልቃውያን ሓበሬታታትካ ንካልኦት 
ክንህቦም እንተዀና ሕጊ ዝእዝዘና እንተዀይኑን ወይ እውን ንስኻ ምስ 
እተፍቅደልናን ጥራይ ኢና ክንህብ ንኽእል።  

እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ንምርካብ ንመዓስከር ክትውከሶም 
ትኽእል ኢኻ፡   

• እቲ መዓስከር ኣየኖት ሓበሬታታት ብዛዕባኻ መዝጊቡ ከም ዘሎ  
• እቶም ሓበሬታታት ካበይ ከም ዘመጽኦምን  
• ብኸመይ ኣብ ማዕላ ክውዕልዎም ከም ምዃኖምን  
• ብኸመይ ብውሑስ ኣገባብ ተዓቂቦም ከም ዘሎውን   

ብዛዕባኻ ዝተመዝገበ ግጉይ ሓበሬታታት ንክእረም ወይ ክድምሰስ 
ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንመዓስከርካ ይኹን ኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት 
ወጻእተኛታት UDI ቅዳሕ ሕታም ውልቃዊ ሓበሬታታትካ ንክወሃበካ 
ክትሓትት ትኽእል ኢኽ።  

ኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ንውልቃዊ ሓበሬታትካ ብኸመይ ኣብ 
ማዕላ ከም ዘውዕልዎ ኣብ ፖሊሲ ጽወና-ውልቃዊ ሓበሬታታት ናይ ኣብያተ 
ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI) ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ udi.no ብምእታው ክርከብ ይከኣል።  

ክታምን መረጋገጽን  
☐ ትሕዝቶ ሓበሬታታት እዚ ጽሑፍ እዚ ኣንቢበዮን ተረዲአዮን ኣለኹ። 

ቦታን ዕለትን ክታም ሓታቲ ዑቝባ/ሞጕዚት 
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	 ብኸመይ ብውሑስ ኣገባብ ተዓቂቦም ከም ዘሎውን  
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	ክታምን መረጋገጽን
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