ይኽእል፡፡ ኣብዚ ብተወሳኺ፣ ናይ ቪዛ ምልክታ ተቐባልነት
ተዘይረኺቡ ኣብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ይግባይ ናይ ምሕታት
መሰል ኣለካ፡፡

For more information:

ወፃኢኡ ክንደይ እዩ?
→ ማሕተማት፡፡
→ ርክብ ስድራ ዘረጋግፅ ዝኾነ መረዳእታ ንምትርጓም ዝወፅእ
ወፃኢ፡፡
→ ምስ ውላድካ እንተድኣ ተፀምቢርካን ርክብ ስድራ ዘረጋግፁ
ካልኦት መረዳእታታት ተዘይሃልዮም ናይ DNA ምርመራ፡፡
→ ቪዛ፡፡
→ ናይ ጣልያን ዝግበር ጉዕዞ ትኬት፡፡

in Italia insieme
alla tua famiglia
www.federnotai.it/iohodiritto

ተወሳኺ መረዳእታ ኣበይ ክረክብ
ይኽእል?
ተወሳኺ ጠቓሚ መረዳእታ ኣብ መርበብ ባይታ
www.ricongiungimento.it ክትረክብ ትኽእል

Tel. 06441609 225/233/260
https://italy.iom.int/it

CROCE ROSSA ITALIANA
tracing@cri.it
www.tracetheface.org

www.ricongiungimento.it

grafica: digimedia.it - illustrazioni: zonecreative.it

For family tracing:

ናይ ስድራ ዳግም ምጽምባር
ንተጠቀምቲ ዓለም ለኸ ሓለዋ

ናይ ስድራ ዳግም ምጽምባር
እንታይ እዩ?
ናይ ስድራ ዳግም ምጽምባር ኣባላት ስድራኻ ናብ ጣልያን ሕጋውን
ውሑስን ብዝኾነ ኣገባብ ንክተምጽእ ዘኽእል እዩ፡፡

→ ዕድሚኦም ክሳብ 65 ዝኾኑ ጽግዕተኛ ወለዲ፤ ብተወሳኺ ድማ
ካልኦት ህፃናት እንተድኣ ኣለዎምን እንተኾነ ግና ብምኽንያት
ብመረዳእታ ዝተሓገዘ ከቢድ ሕማም ዓርሶም ክመሓድሩ
ኣይክእሉን፡፡
ዕድመኻ ትሕቲ 18 እንተድኣ ኮይኑን በይንኻ ትነብር እንተድኣ
ኮይንካ፣ ካብ ወለድኻ ወይ ካልኦት ዝከናኸኑኻ ኣባላት ስድራኻ
እንተድኣ ተፈላሊኻን ኣብ ጣልያን ከም ስደተኛ ኣፍልጦ እንተድኣ
ኣለካ፣ ስድራኻ ዕድምኦም ኩነታቶም ብዘየገድስ ምስኦም ናይ
ምፅንባር መሰል ኣለካ፡፡.

ምስ ስድራ ንምውሃድ ንምሕታት
እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ናብ ጣልያን ክመጽኡ ዝኽእሉ
ኣባላት ስድራ ኣየኖት እዮም?
ምስእዞም ዝስዕቡ አባላት ዳግም ንምጽምባር ክትሓትት ትኽእል:
→ መጻምዲ(ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ) ብሕጋዊ ኣገባብ ዘይተፈላለዩን
ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ዘይንእስን ወይ ሲቪል መጻምዲ(ኣብ
ጥልያን ወይ ወጻኢ) ናይ ወጻኢ ዜጋ ዝኾነ ኣብ ጥልያን
ዘይነበር፡፡
→ ኣናእሹቱ ህጻናት፣ ዝተርዓመ፣ ብሕድሪ ዝተውሃበ፣ ሓለዋ
ዝተገበረሉ ካብ መጻምዲ ወይ ካብ መስቦ ወጻኢ ዝተወለደ፣
ዘይተመርዓወ እቲ ካልእ ወለዲ እንተድኣሃልዩ ፍቓድ ዝሃቡሉ/
ዝሃበትሉ እንተኾይኑ
→ ጽግዕተኛ ኣባጽሕ ህጻን ብዘእምንት ኩነታት ናይ ገዛእ ርእሱ
ድልየታት ከማልእ እንተዘይክኢሉን ሙሉእ ብሙሉእ ስንኩል
እንተድኣኮይኑን፡፡
→ ዕድሚኦም ክሳብ 65 ዝኾኑ ጽግዕተኛ ወለዲ፤ እንተድኣ ኣብ
ትውልዲ ሃገሮም ወይ ክልሎም ካልእ ህጻን እንተድኣዘይብሎም
ኮይኖም፡፡

→ እቲ ግቡእ ክፍሊ መርበብ ባይታ www.nullaostalavoro.
dlci.interno.it ንምምላእ SPID ምጥቃምን፣ እቲ ምልክታ
ኦንላይን ምምላእን ናይ ቴምብር ቁፅሪ ምእታው፡፡
ብምቕፃል ኣብ ከባቢኻ ናብ ዝርከብ ናይ ስደተኛታት ዴስክ
ብምቕራብ እዞም ዝስዕቡ መረዳእት ክተምጽእ ኣለካ:
→
→
→
→

ኣብ ኦንላይ ምልክታ ዘእተውካዮ ኦርጅናል ቴምብር፡፡
ንክሊራንስ ካልእ €16 ቴምብር፡፡
ናይ ምንባር ፈቓድን ቅዳሕ፡፡
ናይቶም ዝፅንበሩ ኣባላት ስድራ መረዳእታ ቅዳሕ (እንተድኣ
ኣሎ)፡፡

ርክብ ስድራ ንምርግጋፅ ኩነታት ስድራን ነባርነት ሰርትፍኬት
ክተቕርብ ትኽእል (ብመዳይ ዓርሰ ምርግጋፅ ክኸውን ይኽእል)፡፡

→ ናይ መንበሪ ፈቓድ፡ ቅቡል ወይ ዝተሓደሰ ክኸውን ኣለዎ፡፡
ኣብዚ ኩነታት እዚ፣ እቲ ሕቶ መዓልቲ ቅድሚ ምሕላፉ ኣብ
ውሽጢ 60 መዓልቲ ክኣቱ ይገብር፡፡
→ ናይ ፓስፖርት ወይ መጎዓዝያ መረዳእታ (እንተድኣ ኣሎ)፡፡
→ ርክብ ስድራ፣ ናይ ህፃን ዕድመን ኩነታት ስድራ ዘመላኽት
መረዳእታ ምቕራብ (እንተድኣ ኣሎ)፡፡

ክሊራንስ ምስ ረኸብካ፣ እቲ ኦርጅናል መረዳእታ ንቲ ዝፅንበር
ኣባል ስድራ ክትልእኽን፣ እቲ ሰብ ድማ ንቪዛ ንምምልካት ናብ
ጣልያን ዲፕሎማስያዊ ቤት ፅሕፈት ክኸይድ ዘለዎ እንትኸውን
ክሳዕ ሽዑ ድማ ንሕና ካብ ስድተኛታት ዴስክ ብኤሌትሮኒካዊ
መንገዲ ክበፅሓና እዩ፡፡

ዓለምለኻዊ ሓለዋ ስለዝግበረልካ፣ ሕቡራት ኣውሮፓ ዘይኮና
ወፃኢ ሃገራት ዘቐምጦ ናይ እቶትን መንበሪ ገዛ ብቑዕነት ክተማልእ
ኣይግበኣካነረ፡፡

ብተወሳኺ ካብ ስደተኛታት ዴስክ ካብ ዝወሃበካ ደብዳበ
ብዝርከብ ቁፅሪ ቴሌፎን ብምጥቃም ንኣባላት ስድራኻ ቆፀሮ
ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ፡፡ ብርግፅ፣ ኣባላት ስድራኻ ናብ ጣልያን
ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ስደተኛታት ዴስክ ንመንበሪ ፈቓድ
ንምምልካት 8 መዓልቲ ይህልዎኩም፡፡

ናይ ስድራ ምፅንባር ከይዲ ብኸመይ
ክጅምር ይኽእል?

ክንደይ ግዘ ይወስድ?

እቲ ከይዲ ክልተ ደረጃ ኣለዎ፡ ኣብ ናይ ስደተኛታት ዴስክ ክሊራንስ
ንምርካብ ምምልካትን ብምቕፃል ኣብ ወፃኢ ኣብ ዘሎ ናይ ጣልያን
ተወከልቲ ንቪዛ ምምልካት፡፡
ክሊራንስ ንምረካብ፣ ክትገብሮ ዘለካ፡
→ SPID ዲጂታል መለለይ ምርካብ (ኣብ ናይ ጣልያን ቤት ቡስጣ
ክትረኽቦ ትኽእል)
→ €16 ቴምብር ምዕዳግ

ኩሉ ነገር ብትኽክል እንተድኣ ጌርካዮን ምልክታኻ ድሕሪ
ምእታውካ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ተቐባልነት እንተድኣ
ረኺቡ ምስ ስድራ ምፅንባር ዘድልየካ ክሊራንስ ክወሃበካ እዩ፡፡
ብዝኾነ ምኽንያት ናይ ክሊራንስ ምልክታኻ ተቐባልነት
ተዘይረኺቡን እንተኾነ ግና ከም ዝግበኣካ እንተድኣ ኣሚንካ ኣብ
እትነብሩ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ (ፍሉይ ክፍሊ)
ይግባይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡፡
ምስ ኣመልከትካ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ቪዛ ክተእቱ እቲ
ሕጊ ይሓትት እንተኾነ ግና ካብዚ ንላዕሊ ግዘ እውን ክወስድ

