
16 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ንስደት ዚምልከት ሕጊ ጣልያን

ናብ ኢጣልያ ምእታው

ኢጣልያ ነቲ ብ14 ሠነ 1985 ዝጸደቐን ብ26 ጥቕምቲ 1997 ኣብ ግብሪ ዝወዓለን ናይ ሸ
ንገን (Shengen) ስምምዕ ትሠምሮ ኢያ።

ናይ ነፃ ምንቅስቓስ ስምምዕ ሸንገን እዚ ዚስዕብ ይውስን፥
•	 ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሀገራት ዝነበሩ ዶባት ምጥፋእ፥
•	 ኣባላት ምስ ዘይኮና ሀገራት ዘሎ ዶባት ምድልዳል፥
•	 ናይ ሀገር መእተዊ ፍቓድ ኀባራዊ ኣገባብ ምዝው

ታር፥
•	 ካብ 90 መዓልታት ንዘይበዝኅ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኣ

ባላት ሀገራት ብነፃ ምዝውዋር።

ኣባላት ሀገራት ስምምዕ ሸንገን እዘን ዚኽተላ ኢየ
ን፥ ኣውስትሪያ፡ በልጂክ፡ ደንማርክ፡ ፊንላንድ፡ ፈረን
ሳ፡ ጀርመን፡ ግሪኽ፡ ኢጣልያ፡ ሉክሰምቡርግ፡ ሆላንድ፡ 
ፖርቱጋል፡ ስዊድን፡ ኣይስላንድ፡ ኖርወይ፡ ስሎቨንያ፡ 
ኤስቶንያ፡ ለቶንያ፡ ሊቷንያ፡ ፖላንድ፡ ቸክ ሪፓብሊክ፡ 
ስሎቫክያ፡ ሃንጋሪ፡ ማልታ፡ ሥዊስ።

ናብ ኢጣልያ ንምእታው
ናይ ስምምዕ ሸንገን ኣባል ካብ ዘይኮነት ሀገር ዚመጽ
እ ወፃእተኛ ናብ ኢጣልያ ንምእታው ኣብ ዶብ፡ እዞም 
ዚኽተሉ ነገራት ኬቕርብ ኣሎዎ፥ 

- ፓስፖርት ወይ ወረቐት መጐዓዚ፡
- ኣብ ኢጣልያ ናይ ዚጸንሓሉ ምኽንያትን ኵነትን ዜረድ

ኡ ጽሑፋት።

ኣብ ርእሲኡ ድማ፡
- ብቑዕ ናይ መእተዊ ወይ መሳገሪ ፍቓድ (ቪዛ) ኪህሉዎ፥
- ኣብ ናይ ሸንገን መዝገብ ገበነኛታት ዘይተመልከተ ኪኸውን፥
- ንሕዝባዊ ሥርዓት፡ ንሀገራዊ ፀጥታ፡ ንሀገራት ሓቈፍ ርክብ ኢጣልያ ወይ ካልኦት ኣ

ባላት ሸንገን ዝኾና ሀገራት ሓደጋ ኬምጽእ ዘይጥርጠር ኪኸውን ኣሎዎ።

ኣገባብ ምቕባል ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ
ብመሠረት አንቀጽ 1 ናይ ዠነቭ ስምምዕ፡ ስደተኛ እቲ፡



 “... ብሰንኪ ኣድልዎ ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ብሔርነት፡ ናይ ማኅበራዊ ጕጅለ ኣባልነት ወይ 
ብፖሊቲካዊ ርእይቶ ከይህሰ ፈሪሁ ካብ ገዛእ ሀገሩ ወፂኡ ዚርከብ’ሞ በዚ ፍርሃት’ዚ ብናይ 
ሀገሩ ኀለዋ ኪጥቀም ዘይኽእል ወይ ዘይደሊ ሰብ ኢዩ... “

ኣብ ኢጣልያ ኵሎም ስደተኛታት ኣብ ናይ ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ምርካብ ዕድል ኪካፈ
ሉ መሰል ኣሎዎም።

ኣብ ኣገባብ ምቕባል ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ምክፋል
ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ንምርካብ ዜድሊ ልመና ብተገዳሲ ናብ ኢጣልያ ኣብ ዚኣትወሉ ናይ 
ዶብ ፖሊስ ወይ ናብ ዚምልከቶ ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኪቐርብ ኣሎዎ።
ዚቐርብ ልመና ብሕታዊ ኢዩ። ምስ ኣመልካቲ ናእሽቱ ቈላዑ እንተሎዉ እቲ ዚቐርብ ል
መና ንዓኣቶም’ውን ይምልከት።
ልመና ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ቅድሚ ምምዝጋብ፡ ክትልለዩ/ያ፡ ማለት ክትሠኣሉ/ላ፡ ኣሰር 
ኣጻብዕ ኪውሰደኩም/ክን (ሥእልን ሓበሬታን ኪግበረልኩም/ክን) ኢዩ። ቀጺሉ ድማ ዝርዝ
ር መንነትኩም/ክን (ስም ስድራ፡ ስም፡ ዕለት ልደት፡ ዜግነት) ክትሕተቱ/ታ ኢኹም/ኽን።

ለቡ!!!
ኣብ ግዜ ምልላይ ዚወሃቡ ሓበሬታታት መንነት ኣብ ኵሎም ጽሑፋትን መንበሪ ፍቓድን 
ዚቕድሑ ስለ ዝኾኑ ልክዕ ምዃኖም ብጥንቃቔ መርምሩ። ናይ ሓሶት ሓበሬታ መንነት ም
ሃብ ገበን ኢዩ ስለ’ዚ ከኣ ፀገም ኪፈጥርን ግዜ ምርመራ ዕቝባ ኬናውኅን ከምኡ’ውን ዜድ

ፍሉይ ኵነታትን መሰነይታ ዘይብሎም መንእሰያትን
ኣብ ሓደ ወይ ዚበዝኁ ካብ’ዞም ዚኽተሉ ኵነታት እንተ ተረኸብኩም/ክን፡ ማለት 
- ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ እንተሎኩም/ክን፥
- ነፍሰ ጾር እንተኾንክን፥
- ሥንኩለ ኣካል እንተኾንኩም/ክን፥
- ብዕድመ ዝደፋእኩም/ክን እንተኾንኩም/ክን፥
- ዘይተመርዓኹም/ኽን ወላዲ ምስ መንእሰያት ውላድ እንተኾንኩም/ክን፡
ንሰብ መዚ መዕቈቢ ሰፈራት ተወከሱ/ሳ። ብኅልፊ ካብ 18 ዓመት ዚውኅድ ዕድመ እን
ተሎኩም/ክን’ሞ ኣብ ኢጣልያ ንበይንኹም/ኽን እትርከቡ/ባ እንተኾንኩም/ክን ንሰብ መ
ዚ መዕቈቢ ሰፈራት ኣመልክቱ/ታ ምኽንያቱ መንእሰይ ብምዃንኩም/ክን ብሕጊ ንዕድመ
ኹም/ኽን፡ ኵነታትኩምን/ክንን ኣብ ዚምእምእ መሣርዕ ክትዕቈቡን/ባን ከምኡ’ውን ሞግ
ዚ፡ ማለት ኣብ ኢጣልያ ኣብ እትጸንሑሉ ግዜ፡  ዚድግፉኹም/ኽን ሰብ ኪወሃቡኹም/ኽን 
መሰል ኣሎኩም/ክን።
እንተ ድኣ ደሊኹም/ኽን፡ ኣሰር ስድራኹም/ኽን ክትሓቱ/ታ ይከኣል ኢዩ። 
ዕድመኹም/ኽን ንምርግጋጽ፡ ፍቓድኩም እንተኾይኑ ጥራይ፡ ፍሉይ ምርመራ (ኣብ ግም
ቦ ኢድ ዚግበር ኢክስ ረይ) ወይ ካልእ ኣብ ውሽጢ ሰፈር መዕቈቢ ወይ ኣብ ጥቓኡ ኣ
ብ ዚርከብ ቤት ሕክምና ምርመራ ክትገብሩ/ራ ትኽእሉ/ላ።
ብዛዕባ ዝኾነ ካልእ ግድል ወይ ንተወሳኺ ሓበሬታ ምስ በዓል መዚ መዕቈቢ ሰፈር ተዘ
ራረቡ/ባ።

      ፍሉይ ኵነታትን መሰነይታ ዘይብሎም መንእሰያትን
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18 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ሊ ናይ ፍቓድ ጽሑፋት ንምርካብ ኬደናጕን ይኽእል።

ልመና ኣብ እተቕርቡሉ/ባሉ ግዜ ክተካታተሉዎ/ላኦ ዚግባእ ኣገባብ፡ መሰላትን ግቡእን ግ
ዜን ኣፈጻጽማ፡ ንምርመራ ዜድልዩ ተወሰኽቲ ነገራት ምስ ልመና ዚማልኡሉ መንገዲ ኪ
ግለጹልኩም/ክን ኢዮም። ፖሊስ እዚ ሓበሬታታት ዘሎዎ መግለጺ ጽሑፍ ኪዕድሉኹም/
ኽን ኢዮም።
ልመና ኣብ እተቕርቡሉ/ባሉ ዝኾነ ደረጃ፡ ብዝሓበርኩምዎ/ክናኦ ወይ ብእትርድኡዎ/ኣኦ 
ቋንቋ እንተ ዘይተኻእለ ግን ብእንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ እስጳኞል ወይ ዓረብ ዜስተርጕም 
ትርጁማን ከም ዚህሉ ይረጋገጽ።

ልመና ምስ ተቐበሉ ፖሊስ፡ ንዝተገብረ መልሰ ጥያቔ ተመርኲሶም፡ ክትክትሙዎ/ማኦ ዘ
ሎኩምን/ክንን ቅዳሑ ዚወሃበኩምን/ክንን፡ ብመሠረት ስምምዕ ዠነቭ ናይ ስደተኛ ኵነት ኪ
ፍለጠሎም ዚሓቱ ሰባት ዚህቡዎ ቃል (ቅጺ C3 - Modello C3) ይምዝግቡ። ምስ’ዚ ቅጺ’ዚ 
ፓስፖርትን ዝኾነ መረድኢ ጽሑፍ፡ እንተደሊኹም/ኽን ከኣ ናይ ኵነትኩም/ክን መግለጺ 
ክተተኃኅዙ ኣሎኩም/ክን።
ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቕባ ልመና ምስ ተቐበለ ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ (ብመሠረ
ት ሥርዓት ዳብሊን Õይ) ልመና ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ኣባል ሀገር ኣየናይ ከም ዝኾ
ነ ዚውሰነሉ ተግባር ይዥምር። ልመና ዕቝባ ኪምርምር መዝነት ዘሎዎ ቤት ጽሕፈት ክ
ፍሊ ዳብሊን ይበሃል። እቲ ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ኣባል ሀገር ካልእ እንተ ድኣ ኮይ
ኑ፡ እትገብሩዎ/ራኦ ስጕምቲ ዚገልጽ ሓበሬታ ብዘሎዎ ጽሑፍ መልእኽቲ ኪንገረኩም/ክን 
ኢዩ። ቀጺሉ ከኣ ናብ’ቲ ልመናኹም/ኽን ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ሀገር ክትግዕዙ/ዛ ኢ
ኹም/ኽን። (ቀጺሉ ዘሎ ሓበሬታ ተመልከቱ/ታ)።

ምስ ኣስተርጓሚ ኃቢርኩም/ክን ኣብ ቅጺ C3 ዝተመዝገቡ ነገራት ትኽክል እንተኾይኖም 
ኣጻርዩ/ያ። ገለ ጌጋ እንተጋጠመኩም/ክን ቅድሚ ምኽታምኩም/ ኪእረም ሕተቱ/ታ። እዚ 
ቅጺ C3 ምስ ኵሉ ዝተተኃኃዘ ጽሑፋት ናብ መርማሪ ኮሚስዮን ስለ ዚለኣኽ ዝኾነ ዘይላዘ
ብ ነገር ምስ ዚርከብ ኣብ ግዜ ዝርርብ ምርመራ ተኣማንነትኩም/ክን ዜሰናኽል ሳዕቤን ኪ
ህሉዎ ይኽእል ኢዩ።

ምዕቋብ
እቲ ናይ ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ልመና ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ሀገር ኢጣልያ ኮይኑ እ
ንተተረኽበ፡ ኣውራጃዊ ኣዛዚ ፖሊስ  “QUESTORE” ዕቝባ ንዚሓቱ ሰባት ዜዕቍብ ሰፈር 
(CARA) ክትሰፍሩ/ራ ይውስኑ፡ ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ሓታቲ/ት ከም ዝኾንኩም/ክን ዚገል

ኣብ ምርመራ ልመና ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ንዚሳተፉ ሰባት እትህቡዎ/ባኦ ሓበሬታ ኪዝርግ
ሑ ወይ ንሰበ ሥልጣናት ሀገርኩም/ክን ወይ ኣብ ውሽጢ መዕቈቢ ሰፈርን ኣብ ወፃኢ ንዚ
ርከቡ ካልኦት ሰባት ኪተኀላለፉ ኣይኽእሉን ኢዮም።
ብዝኾነ መልክዕ ኣብ ምርመራ ልመና ዕቝባ ዚሳተፉ ሰባት ንስትረት ዚምልከት ሕጊ ኬኽ
ብሩ ግዱዳት ኢዮም።

ስትረት፥



ጽ ጽሑፍ ምስክርነት ከኣ ይህቡኹም/ኽን።
እዚ ዚስዕብ ኵነታት እንተጋጠመኩም/ክን 
ናብ መስፈሪ ዕቝባ ዚሓቱ ሰባት ክትለኣ
ኹ/ኻ ይከኣል፥

ሀ) ናይ መንነት ወረቓቕቲ ስለ ዘይብልኩ
ም/ክን ወይ ናይ ሓሶት ወይ ዝተተምየነ ወ
ረቓቕቲ ስለ ዘቕረብኩም/ክን፡ መንነትኩም/
ክን ወይ ዜግነትኩም/ክን ምርግጋጽ እንተ
ድለየ። ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነታት፡ ዜ
ድሊ ነገራት ክሳዕ ዚፍጸም፡ ብዝኾነ ካብ 20 
መዓልታት ንዘይበዝኅ ግዜ ኣብ መዕቈቢ ሰ
ፈር ክትጸንሑ/ሓ ኢኹም/ኽን፥
ለ) ቍጽጽር ዶብ ድኅሪ ጥሒስኩም/ክን ወይ ክትጥሕሱ/ሳ ፈቲንኩም/ክን ናይ ዕቝባ ልመ
ና እንተ ድኣ ኣቕሪብኩም/ክን፥
ሐ) ዘይግቡእ መንበሪ ፍቓድ ኂዝኩም/ክን ድኅሪ ምርካብኩም/ክን ናይ ዕቝባ ልመና እን
ተቕረብኩም/ክን።

ኣብ’ዘን ዝተጠቕሳ ዳኅረዎት (ለ-ሐ) ኵነታት ምስ እትርከቡ/ባ፡ ልመና ካብ ዘቕረብኩምሉ/
ክናሉ ዕለት ካብ 35 መዓልታት ንዘይብዝኅ ግዜ ኣብ መዕቈቢ ሰፈር ክትቅመጡ/ጣ ኢኹ
ም/ኽን። ኣብ ሠለስቲኡ (ሀ-ለ-ሐ) ኵነታት ምስ እትርከቡ እዚ ግዜያዊ ምዕቋብ ምስ ኣኸ
ለ፡ ልመናኹም/ኽን ፍጻሜ ክሳዕ ዚረክብ ኣብ ሠሠለስተ ኣዋርኅ ዚሕደስ ናይ ሠለስተ ኣ
ዋርኅ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበኩም/ክን። ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ልመናኹም/ኽን ውሳኔ 
ክሳዕ ዚረክብ ኣብ መዕቈቢ ሰፍር ክትጸንሑ/ሓ ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። እዘን 
20 ወይ 35 መዓልታት ምስ ኀለፋ መዕቈሪ ሰፈር ኀዲግኩም/ክን ክትወፁ/ፃ እንተወሰንኩ
ም፡ ንጉዳይ ልመናኹም ዚምልከቱ ነገራት ምእንቲ ኬተኀላልፉልኩም/ክን ናይ’ቲ እትነብ

ሕጋዊ ምእታው ሀገር ኢጣልያ ፓስፖርትን መእተዊ ፍቓድን ንዘሎዎ ሰብ ጥራይ 
ኢዩ ዚፍቀድ፡ እዚ ምእታው ከኣ ብፍላይ ንኣኡ ብዝቘመ መእተዊ ሰፈር ብምኅላፍ 
ይፍጸም።

ብዘይ ሕጊ፡ ማለት፡ ዜድሊ ፍቓዳት ዘይብሉ፡ ብናይ ሓሶት ፓስፖርት ተጠቒሙ ና
ብ ሀገር ኢጣልያ ዚኣቱ ሰብ ናብ ቤት ፍርዲ ይኽሰስ። ልመና ሀገራት ሓቈፍ ዕቝ
ባ እንተቕረበ፡ ክሱ ብውንዝፉ ይጸንሕ። ሀገራት ሓቈፍ ወይ ናይ ርኅራኄ ዕቝባ እን
ተ ረኸበ ዳኛ ክሲ ኬቋርጽን መዝገብ ክሲ ኪዕጾን ይእዝዙ። ምኽሳስኩም/ክን ንምርመ
ራ ልመና ዕቝባ ለውጢ ኣየምጽኣሉን። ልመና ዕቝባ ተቐባሊነት እንተዘይረኸበ ግን 
ካብ 5.000 ክሳዕ 10.000 ኤውሮ መቕጻዕትን ካብ ሀገር ምስጓጕን የኸትል። ኣብ’ዚ 
ግዜ’ዚ፡ ናትኩም/ክን ጠበቓ እንተዘይብልኩም/ክን፡ ፍርዲ ዚከታተልን ኵሉ ዚምልከቶ 
ምልክታታት ዚቕበልን ናይ ቤት ጽሕፈት ጠበቓ (ብነፃ) ኪምደበልኩም/ክን ኢዩ። ስ
ምን ኣድራሻን ናይ ጠበቓ ኣብ’ቲ ዚወሃበኩም/ክን ቅዳሕ ክሲ ይምልከት።

ለቡ!!! 

     ለቡ!!! 

እዚ ብስም ዚወሃብ ናይ ሓታቲ ጽ
ሑፍ ምስክርነት ወይ ዝኾነ ካብ መ
ዕቈቢ ሰፈር ዚወሃብ ወረቐት መንነ
ት ከም ዕላዊ ወረቐት መንነት ኪቝ
ጸርን ንናይ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት 
ኪትክእን ኣይኽእልን።
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20 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ሩሉ/ራሉ ወይ እትርከቡሉ/ባሉ ሰፈር ኣድራሻ ወይ ቍጽሪ ስልኪ ክተመልከቱ/ታ ኣድላዪ 
ኢዩ። ንተፍጻም ልመናኹም/ኽን ዚምልከቱ ዜናታት ንኼብጽሑልኩም/ክን ዝኾነ ለውጢ 
ኣድራሻን ቍጽሪ ስልክን ምምልካት ኣዝዩ ኣድላዪ ኢዩ። እዚ ምምልካት’ዚ እንተዘየሎ ኣ
ውራጃዊ ፖሊስ ኮነ መርማሪ ኮሚስዮን ንምርመራ እትቐርቡሉ/ባሉ ዕለት ኮነ ውፅኢቱ ኬ
ፍልጡኹም/ኽን ኣይኽእሉን። ኣብ ርእሲኡ ድማ ኮሚስዮን ከይሓተተ፡ ኣብ’ቲ ዝቐረበ ጽ
ሑፋት ጥራይ ተመርኲሱ ንልመናኹም/ኽን ኪውስን ይኽእል።
ብግዜ ምዕቋብ ቀትሪ ካብ መንበሪ ሰፈር ኪውፃእ ይከኣል።
ብዜገድሱ ናይ ብሕቲ ጉዳያት ወይ ንምርመራ ልመናኹም ብዚምልከቱ ምኽንያታት ካብ 
ሐደ መዓልቲ ንዚበዝኅ ግዜ ኣብ ወፃኢ ክትጸንሑ/ሓ ኣድላዪ እንተኾነ፡ ንኣውራጃዊ በዓል 

ሥልጣን ህየንተ፡ ምስ ግዜ ተፍጻም ምርመራ ልመናኹም/ኽን ዚሰማማዕ፡ ካብ መስፈሪ ወፃ
ኢ እተጸንሑሉ/ሓሉ ግዜያዊ ፍቓድ ኪወሃበኩም/ክን ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ።
ብቑዕ ምኽንያት ዘይብሉ መዕቈቢ ሰፈር ምኅዳግ ንናይ ምዕቋብ ኵነት የቋርጾ፡ ኮሚስዮን 
ከኣ በቲ ኣብ ኢዱ ዚርከብ ጽሑፋት ጥራይ ውሳኔ ይህብ።
ቤት ጽሕፈት ኣውራጃዊ ህየንተ ኣቐዲሙ ብዝህቦ ፍቓድ፡ ዜጋታት ጣልያን ወይ ብግቡእ 
ኣብ ኢጣልያ ዚነብሩ ወፃእተኛታት በጻሕቲ ክትቅበሉ/ላ ትኽእሉ/ላ ኢኹም።
ልኡካን ላዕለዋይ ተቘጻጻሪ ኅቡራት መንግሥታት ኀልዮ ስደተኛታት፡ ጠበቓኹም/ኽን ወ
ይ ብሚኒስትሪ ሀገራዊ ጉዳያት ዝተፈቕዶም ልኡካን ቅዋማትን ማኅበራትን ረድኤት ስደ
ተኛታት እውን ናብ መንበሪ ሰፈር ኪኣትዉ ይኽእሉ ኢዮም።

ምርመራ ልመና ዕቝባ
ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ንምርካብ ንዚቐርብ ልመና ውሳኔ ዚህብ ክላዊ ኮሚስዮን ብዚብል 
ስም ዚጽዋዕ፡ 4 ኣባላት ዘሎውዎ ጕጅለ ኢዩ፥ ኣባልቱ፡
- 2 ካብ ሚንስትሪ ምምኅዳር ውሽጣዊ ጉድያት ሀገር፥
- 1 ካብ ማዘጋጃ ቤት (ወይ ካብ ኣውራጃ ወይ ካብ ክፍለ ሀገር)፥
- 1 ወኪል ናይ ኅቡራት መንግሥታት ላዕለዋይ ተቘጻጻሪ ኀልዮ ስደተኛታት ኢዮም።
ናብ ምርመራ ንምቕራብ ዚግበር ጸዋዕታ ብቤት ጽሕፈት ኣውራጃዊ ፖሊስ ብጽሑፍ ይ
ወሃብ።

ኮሚስዮን በቲ ዝቐረበ ጽሑፋት፡ ጉዳይ ዕቝባ ንምውሳን ዜዕግብ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ 

ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ክትምዝገቡ/ባ፡ ንኵሉ ዓይነት ክንክን ዚጠቅም 
ናይ ሕክምና ደብተር ክትረኽቡ/ባ ትኽእሉ/ላ፥
ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ወይ ካልእ ትምህርቲ ክትካፈሉ/ላ ትኽእሉ/ላ፥
ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ካብ ዘቕረብኩምሉ/ክናሉ ዕለት ንጉዳይኩም ገለ ውሳኔ ከ
ይተወስደ ሽዱሽተ ኣዋርኅ እንተ ኀለፈ፡ ጉዳይኩም/ክን ፍጻሜ ክሳዕ ዚረክብ ክትሠር
ሑ/ሓ ትኽእሉ/ላ። እቲ ዚሕደስ መንበሪ ፍቓድ ክትሠርሑ/ሓ ከም እትኽእሉ ይሕብ
ር፡ እንተኾነ ናብ ናይ ሥራሕ ግቡእ ፍቓድ ኣይልወጥን።
ካብ ኢጣልያ ወፃኢ ክትከዱ/ዳ ኣይትኽእሉን/ላን።
ናይ ስድራ ምትእኽኻብ ክትሓቱ/ታ ኣይትኽእሉን/ላን።

በዚ ዓይነት ፍቓድ’ዚ፡



ምስ ዚግምት ልመና ዘቕረበ ሰብ ንምርመራ ከይጸወዖ ኪውስን ይኽእል ኢዩ።

ንመልሰ ጥያቔ ዚምልከት መሰል 
ልመና ዜቕርብ ሰብ፡ ቅድሚ ግዜ መልሰ ጥያቔ፡ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ምርመራ፡ ብገዛእ 
ቋንቋኡ ጽሑፋትን ኣስተዋፅኦ ታሪኹን ኪልእኽ ይኽእል።
ኣብ ቅድሚ ኮሚስዮን፡ መልሰ ጥያቔ፡ ኣብ ቅጺ C3 ዝሓበርኩምዎ/ናኦ ቋንቋ ብዚትርጕም 
ሰብ እናተሓገዝኩም/ክን ይፍጸም። ምስ ኣስተርጓሚ ዘይትረዳድኡ/ኣ እንተኾንኩም/ክን ን
ኮሚስዮን ክተመልክቱዎ/ታኦ ትኽእሉ/ላ።
ብግዜ መልሰ ጥያቔ፡ ባዕልኹም/ኽን ብእተኸፍሉዎ/ላኦ ጠበቓ ክትሕገዙ/ዛ ትኽእሉ/ላ።
መልሰ ጥያቔ ብሓደ ኣባል ኮሚስዮን ጥራይ ወይ ጾታ ከም ናትኩም/ናትክን ብዝኾነ/ት 
ኣባል ኪካየደልኩም/ክን ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን። ብናይ ሕዝባዊ ወይ ኣብ ሀ
ገራዊ ኣገልግሎት ሕክምና ብዝተመዘገበ ሓኪም ብዝተረጋገጸ ምኽንያት ወይ ብኻልእ ብ
ርቱዕ ምኽንያት ግዜ መልሰ ጥያቔ ናብ ካልእ ዕለት ኪዛወረልኩም/ክን ክትሓቱ/ታ ትኽእ
ሉ/ላ።
ኣብ ገለ ዝተወሰነ ኵነታት ኣድላዪ ረድኤት ብዚፍጽም ሠራሕተኛ ክትሕገዙ/ዛ ክትሓ
ቱ/ታ ትኽእሉ/ላ።

ኣቕራቢ ልመና ኪፍጽሞ ዚግባእ
ልመና ዕቝባ ዘቕረበ ሰብ ባዕሉ ኣብ ቅድሚ ክላዊ ኮሚስዮን ኪቐርብ ኣሎዎ።
ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ ኢዱ ዚርከቡ ንልመናኡ ዚምልከቱ ጽሑፋት ኬስተልም ግቡኡ 
ኢዩ።
ኣቕራቢ ልመና፡ ብግቡእ መጸዋዕታ ቀሪቡሉ ክነሱ፡ ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተመልከተ ዕለት 
መልሰ ጥያቔ ኪዛወረሉ ከይሓተተ ኣብ ቈጸራኡ እንተዘይቀረበ፡ ኮሚስዮን ኣብ’ቲ ኣብ ኢዱ 
ዘሎ ጽሑፋት ተመርኲሱ ይውስን ወይ ኣመልካቲ ኣብ ቈጸራኡ ከም ዝበዀረ ይእውጅ።

ኮሚስዮን ነዞም ዚኽተሉ ጉዳያት ዚምልከቱ ተራ ሕቶታት ኬቕርበልኩም/ክን ኢዩ፥
- ናይ ብሕትን ናይ ቤተ ሰብን መለለዪ ሓበሬታታት፥
- ናብ ኢጣልያ ንምምጻእ ዝተኸተልኩምዎ/ክናኦ መንገዲ፥
- ሃይማኖትኩም/ክን፡ ብሔርኩም/ኽን፡ ወዘተ..፥
- ተኻፍሎ ፖሊቲካዊ ማኅበራት፡ ደረጃ ፖሊቲካዊ መዝነት፡ ዓይነት ተሳትፎ፥
- እንተሎ፡ ግዜ ማእሰርትን ኵነታቱን፥
- ሀገርኩም/ክን ኅዲግኩም/ክን ዝወፃእኩምሉ/ክናሉ ምኽንያታት፥
- ናብ ሀገርኩም/ክን እንተ ተሰጐጕኩም/ክን ኬጋጥሙኹም/ኽን ዚኽእሉ ግድላት፥

ዝቐረበ ልመና ምስሓብ፥

ልመና ዕቝባ ዘቕረበ ሰብ፡ ቅድሚ ግዜ መልሰ ጥያቔ ክላዊ ኮሚስዮን፡ ልመናኡ ኪስ
ሕብ ምስ ዚደሊ፡ ምስሓቡ ብጽሑፍ ተረጋጊጹ ናብ’ቲ ምርመራ ጉዳዩ ከም ዝተዓጽወ 
ዚገልጽ ኮሚስዮን ይቐርብ።
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22 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

- ክተመልክቱዎም/ታኦም እትደልዩ/ያ ተወሰኽቲ ነገራት ወይ ኣብ መልሰ ጥያቔ ዘይተጋ
ህዱ ኣገደስቲ ኮይኖም ዚስምዑኹም/ኽን ነገራት ክትውስኹ/ኻ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።

ብብሕታዊ ኣገባብ ዚፍጸም ምርመራ ናይ’ቲ ዚቐርብ ልመና ዕቝባ፡ ኵነታት ሀገር ኣቕራ
ቢ ልመና፡ ትኅዝቶ ናይ ዚቐርብ ጽሑፋት፡ ብሕታዊ ኵነትን (ጾታ፡ ዕድመ፡ ማኅበራዊ ኵነ
ታት፡ ወዘተ..)፡ ሀገር ኀዲግኩም/ክን ዝወፃእኩምሉን/ክናሉን፡ ክትምለሱ/ሳ ዘይትደልዩሉ ም
ኽንያታትን ኣብ ግምት ኪኣትው ይጥይቕ።
ናይ ምርመራ መልሰ ጥያቔ እዚ ዚስዕብ የጻሪ፡
ሀ) ናይ ምስዳድ ኀላፍነት ዘሎዎም፥
ለ) ናይ ምስዳድ ምኽንያታት፥
ሐ) ኣብ ውሽጢ ሀገርኩም/ክን ናይ ምክልኻል ውሕስነት ኪህቡ ዚኽእሉ ሰባት እንተሎዉ።

እቲ እትብሉዎ/ላኦ ሓቂ እንተኾይኑ’ውን ይምርመር። ኣብ ኵሎም ንታሪኽኩም/ክን ኣብ ዚ
ምልከቱ ጉዳያት ቅኑዕ/ንዕቲ ክትኮኑ/ና ግድነት ኢዩ።
ኣብ ግዜ መልሰ ጥያቔ ሓቂ ክትዛረቡን ንኵሉ ሕቶታት ብንጹር ኣገባብ እናመለስኩም/ክን 
ምስ ኮሚስዮን ክትተኃባበሩ/ራ ይግባእ። ኣብ ሀገርኩም፡ ዋላ ክትሃድሙ ቅድሚ ምውሳንኩ
ም/ክን ዘጋጠመኩም/ክን ግድል ኣገዳሲ ኪኸውን ከም ዚኽእል ዘክሩ/ራ።

ቃለ መጠይቅ (verbale)
ኵሉ’ቲ ብግዜ መልሰ ጥያቔ እትብሉዎ/ላኦ፡ ኣብ ሐደ ኣብ መወዳእታ ዚወሃበኩም/ክን፡ 
(ቃለ መጠይቅ “verbale” ዚበሃል) ቈጽሊ ወረቐት ይጸሓፍ። ትርጕሙ ምስ ተነበበልኩ
ም/ክን ክትክትሙዎ ትሕተቱ። ምኽታሙ ክትኣብዩ/ያ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን፥ ናይ ምእ
ባይኩም/ክን ምኽንያታት ድማ ብጽሑፍ ይምዝገቡ። ዝኾነ ኾይኑ ኮሚስዮን ብዛዕባ ዘቕ
ረብኩምዎ ልመና ዕቝባ ውሳኔ ይህብ።

ኣገባብ ኣወሳስና
ድኅሪ መልሰ ጥያቔ ኮሚስዮን ኵሉ’ቲ ዝበልኩምዎ/ክናኦ፡ ዘቕረብኩምዎ/ናኦ ጽሑፋት፡ ኵ
ነታት ሀገርኩም/ክን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ናይ ምስዳድ ወይ ከቢድ ሓደጋ ኣደዳ ክት
ኮኑሉ/ናሉ እትኽእሉ/ላ ኵነታት፡ ናይ ምስዳድ ወይ ከቢድ ወጽዓ ኀላፍነት ዘሎዎምን ም
ኽንያታትን የመዛዝን። ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ልመና ምርመራ ብብሕታዊ ደረጃ ኢ
ዩ ዚፍጸም።
ነዚ ንምጽራይ ነፍስወከፍ ልመና፡ ናይ ኅቡራት መንግሥታት ኀልዮ ስደተኛታት ላዕለዋይ 
ተቐጻጻሪ፡ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ኣብ ዚህቡዎ ወይ ብዝኾነ መንገዲ ኮሚስዮን ባዕ
ሉ ኣብ ዝረኸቦ ናይ ሀገርኩም፡ እንተድለየ’ውን ናይ ዝኀለፍኩምዎም/ክናኦም ሀገራት ህል
ው ሓፈሻዊ ኵነታት ርጉጽን ዝተሓደሰን ዜናታት ብምምርኳስ ይምርመር።

ናይ ዕቝባ ልመና ምጽዳቕ
ናይ ክሊ ኮሚስዮን ብፍላይ ኵሉ’ዚ ንምርመራ ዜድሊ ነገራት ምስ’ቶም ሀገራውያንን ሀገ
ራት ሓቈፍን ኣገባባት ዝውስኑዎም ሕግታት ብኅልፊ ድማ ምስ’ቲ ስደተኛ  “ብሰንኪ ዓሌ
ት፡ ሃይማኖት፡ ዜግነት፡ ማኅበራዊ ጕጅለ ኣባልነት ወይ ፖሊቲካዊ ርእይቶ፡ ምስዳድ ከይ
ወርዶ ፈሪሁ ብናይ ሀገሩ ኀለዋ ፀጥታ ኪጥቀም ዘይኽእል ውይ ዘይደሊ ሰብ (...)” ዚገልጽ 
ናይ ዠነቭ ስምምዕ ዚህቦ መምርሒ የላዝቦ።



ናይ ስደተኛ መንነት ንምውሳን ኣብ ዚግበር ምርመራ፡ ናይ ምስዳድ ግፍዒታት ዚቝጸሩ 
ተግባራት መሠረታያን ሰብኣውያን መሰላት ዚግህሱ ከበድትን ተደጋገምትን ኪኾኑ ኣሎዎ
ም። ኣብ ርእሲኡ ከኣ፡ ናይ ኣካላውን ኣእምራውን ዓመጽ፡ ብመሣርዕ ኀለዋ ሕጊ ንምጥቃ
ም ዚእግዱ ኅሉፋትን ናይ ኣድልዎን ንሕጊ፡ ንምምኅዳር፡ ንፖሊስ ወይ ንፍርዲ ዚምልከ
ቱ ውሳኔታትን ተግባራትን ዓይነት ኪህሉዎም የድሊ። ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ፡ ነ
ዚ ዓይነት መንነት ስደተኛ ንኃሙሽተ ዓመታት ዜገልግል ዚሕደስ መንበሪ ፍቓድ ይህብ።

ናይ ስደተኛ ውሱን ዕቝባ መንነት ንምርግጋጽ ኣብ ዚግበር ምርመራ፡ ናይ ሞት ፍርዲ፡ 
ምሥቓይ ወይ ካልእ ዓይነት ኢሰብኣውን ዜዋርድን ዓይነት መህሰይቲ፡ ብግዜ ሀገራዊ ወ
ይ ሃገራት ሓቈፍ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰብ ወይ ሕይወት ዚወርድ ፍርሃት ሓደጋ ዐበይቲ ጕ
ድኣታት ይቝጸሩ። ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ፡ ነዚ ዓይነት መንነት ስደተኛ ንምብ
ቃዕ ዘፍቀዱ ኵነታት ገና እንተሎዎ ብምርግጋጽ ዚሕደስ፡ ናይ ሠለስተ ዓመታት መንበ
ሪ ፍቓድ ይህብ።

ናይ ስደተኛ ናይ ርኅራኄ ዕቝባ መንነት ንምርግጋጽ ኣብ ዚግበር ምርመራ፡ ክላዊ ኮሚስ
ዮን ሀገራት ሓቈፍ ዓይነት ዕቝባ ኪውስነልኩም/ክን እንተ ዘይከኣለ፡ እንተኾነ ምስ ሰብኣ
ዊ ርኅራኄ ዝተተኃኃዙ ዜሰክፉ ኵነታት ከም ዘሎውኹም/ኽን እንተገመተ፡ ብምኽንያት ሰ
ብኣዊ ርኅራኄ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኪወሃበኩም/ክን ናብ ሓለቓ ኣውራጃዊ ፖሊስ ዜድል
ዩ ጽሑፋት የተኀላልፍ። ቤት ጽሕፈት ኣውራጃዊ ፖሊስ ከኣ፡ ነዚ ናይ ርኅራኄ ዕቝባ ን
ምብቃዕ ዜፍቀዱ ኵነታት ጌና እንተሎዉ ብምርግጋጽ ዚሕደስ፡ ናይ ሐደ ዓመት መንበ
ሪ ፍቓድ ይህብ።

ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ንምርካብ ዚቐርብ ልመና ንምጽራይ ኣብ ዚግበር ምርመራ፡ ናይ ም
ስዳድ ወይ ብርቱዕ መህሰይቲ ኀላፍነት ዘሎውዎም ዚቝጸሩ እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥
ሀ) መንግሥቲ ሀገር፥
ለ) ንመንግሥቲ ወይ ንሰፊሕ ክፍለ ሀገር ዚቈጻጸሩ ማኅበራት ፖሊቲካ ወይ ቅዋማት፥
ሐ) ኣብ ሀ)ን ለ)ን ዝተመልከቱ ኀላፍነት ዘሎዎም ከምኡ’ውን ሀገራት ሐቈፍ ቅዋማት ኣ
ንጻር ምስዳድ ወይ ምጕዳእ ኪከላኸሉ እንተዘይከኣሉ ወይ እንተዘይደለዩ፡ ኢመንግሥታ
ውያን ጕጅለታት።

ደብተር መሰል ወይ ወረቐት መጐዓዚ

ልመናኹም/ኽን ጽድቂ ውፅኢት እንተረኸበ፡ ማለት ክላዊ ኮሚስዮን ናይ ሀገራት ሓ
ቈፍ ዕቝባ፡ ናይ ውሱን ዕቝባ፡ ናይ ርኅራኄ ዕቝባ መንበሪ ፍቓድ ኪወሃበኩም/ክን 
እንተወሰነ፡ ደብተር መሰል ወይ ወረቐት መጐዓዚ ማለት፡ ኣብ ሀገራት ውዕል ሸንገን 
ብዘይ መእተዊ ፍቓድ ክትዘዋወሩን/ራን ክሳዕ 90 መዓልታት ኣብ ሐደ ሀገር ክትጸን
ሑን/ሓን መሰል ዚህብ ወረቐት ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ።
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24 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ምንጻግ ልመና
ንሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ዜፍቅዱ ብቑዓት ምኽንያታት ከም ዘየሎዉ ወይ ልመና ናይ ምስ
ጓጕ ወይ ናብ ሀገር ንምእታው ዚእግድ ውሳኔ ንምድንጓይ ወይ ንምዕጋት ጥራይ ከም ዝ
ቐረበ እንተ ተኸሥተ፡ ኮሚስዮን ዝኾነ ዓይነት ዕቝባ ከየፍቀደ ብምኽንያት ግሁድ መሠ
ረት ኣልቦነት ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ልመናኹም/ኽን ኪነጽጎ ይኽእል። 

ኮሚስዮን ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ልመናኹም/ኽን እንተ ነጸጎ ናብ ዚምልከቶ ቤት ፍ
ርዲ ይግባኝ ክተቕርቡ/ባ 15 መዓልታት ግዜ ኣሎኩም/ክን። ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነ
ታት ብሓደ ጠበቓ ክትሕገዙ/ዛ ኣሎኩም/ክን፥ ነፃ ሕጋዊ ሓገዝ ማለት ንምጕት ዜድሊ ገ
ንዘብ መንግሥቲ ጣልያን ንኺኸፍሎ ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ። ክሳዕ መበል 15 መዓልቲ 
ይግባኝ እንተ ዘየቕረብኩም/ክን ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት መሬት ኢጣልያ ኅዲግኩም/ክ
ን ክትወፁ ዚግድድ ናይ ምስጓጕ ትእዛዝ ኪወሃበኩም/ክን ኢዩ።

ብመሠረት’ቲ ኣብ መምርሒ ሰፈር ምዕቋብ አንቀጽ ሀ) ዝተጠቕሰ ኵነት (ማለት፡ ናይ 
መንነት ወረቓቕቲ ስለ ዘይብልኩም/ክን ወይ ናይ ሓሶት ወይ ዝተተምየነ ወረቓቕቲ ስ
ለ ዘቕረብኩም/ክን፡ መንነትኩም/ክን ወይ ዜግነትኩም/ክን ምርግጋጽ እንተድለየ) ኣብ መ
ዕቘቢ ሰፈር ኣቲኹም/ኽን እንተሎኹም/ኽን፡ እቲ እተቕርቡዎ/ባኦ ይግባኝ ነቲ ግዜ ም
ዕቋብ ዚግድብ ውሳኔ የፍርሶ። ውሳኔ ካብ ዝተወስደሉ ኣዋን ኣብ ዚኽተሉ 15 መዓልታ
ት ኣብ መዕቈቢ ሰፈር ክትጸንሑ/ሓ ወይ ክትወፁ/ፃ እንተደሊኹም/ኽን ክትመርጹ/ጻ ት
ኽእሉ/ላ። ቅዳሕ ናይ’ቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ካታንጻሮ (Tribunale) ዝተመዝገበ ጽሑፍ ይግ
ባኝ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣውራጃዊ ፖሊስ ብምቕራብ ኣብ መዕቈቢ ሰፈር እትጸንሑሉ/ሓ
ሉ ግዜ ክተናውኁ/ኃ ወይ ዕቝባ ናይ ዚሓቱ ሰባት መንበሪ ፍቓድ ኪወሃበኩም/ክን ክትሓ
ቱ/ታ ትኽእሉ/ላ።

ብመሠረት’ቲ ኣብ መምርሒ ሰፈር ምዕቋብ አንቀጽ ለ)ን ሐ)ን ዝተጠቕሰ ኵነት (ማለት፡ 
ቍጽጽር ዶብ ድኅሪ ጥሒስኩም/ክን ወይ ክትጥሕሱ/ሳ ፈቲንኩም/ክን ናይ ዕቝባ ልመና 
እንተ ድኣ ኣቕሪብኩም/ክን፥ ወይ ዘይግቡእ መንበሪ ፍቓድ ኂዝኩም/ክን ድኅሪ ምርካብ
ኩም/ክን ናይ ዕቝባ ልመና እንተ ኣቕረብኩም/ክን) ኣብ መዕቈቢ ሰፈር ኣቲኹም/ኽን እ
ንተሎኹም/ኽን፡ እሞ ኮሚስዮን፡ ናይ ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ልመናኹም/ኽን ብምኽንያት 
ግሁድ መሠረት ኣልቦነት እንተነጸጎ፡ እተቕርቡዎ/ባኦ ይግባኝ ንናይ ምስጓጕ ትእዛዝ ኣየ
ፍርሶን ኢዩ። እንተኾነ፡ ብርቱዓትን መሠረት ዘሎዎምን ምኽንያታት እንተሎዉ፡ ናይ ይ
ግባኝ ቅዳሕ ኣብ እተቕርቡሉ/ባሉ ግዜ ንቤት ፍርዲ እዚ ትእዛዝ ኬቋርጸልኩም ክትሓቱ/
ታቱ ትኽእሉ/ላ። 

ናይ ምስጓጕ ትእዛዝ ኬቋርጽ ዘቕረብኩምዎ/ክናኦ ልመና ተቐባልነት እንተረኸበ፡ ኣብ መ
ዕቈቢ ሰፈር እትጸንሑሉ/ሓሉ ግዜ ክተናውኁ ወይ ዕቝባ ናይ ዚሓቱ ሰባት መንበሪ ፍቓ
ድ ኪወሃበኩም/ክን ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ። ናይ ምስጓጕ ትእዛዝ ኬቋርጸልኩም/ክን ዘቕረ
ብኩምዎ/ክናኦ ልመና ተቐባልነት እንተ ዘይረኸበ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት መሬት ሀገ
ር ኀዲግኩም/ክን ክትወፁ/ፃ ኣሎኩም/ክን። 

መሬት ሀገር ኀዲግኩም/ክን እንተ ዘይወፃእኩም/ክን ብኃይሊ ክትስጐጉ/ጓ ኢኹም/ኽን።



ናይ ኢሕጋዊ ወፃእተኛ ምስጓጕ

ዓይነታት ምስጓጕ
1) ብምኽንያት ሕዝባዊ ሥርዓት ወይ መንግሥተ ሀገራዊ ፀጥታ፡ ብናይ ሀገር ምም

ኅዳር ዚወሃብ ውሳኔ፥
2) ኣብ ከም’ዞም ዚኽተሉ ኵነታት ንዚርከብ/ንእትርከብ ወፃእተኛ ብኣውራጃዊ ህየን

ተ ዚወሃብ ውሳኔ፥
- ካብ ቍጽጽር ዶብ ዝሰለዀ/ት’ሞ ሽዑ ንሽዑ ዘይተኸልከለ/ት፥
- ብሕጊ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘይሓተተ/ት ወይ መንበሪ ፍ
ቓዱ/ዳ ዝተኣገደ ወይ 
  ዝተሰረዘ ወይ ካብ ስሳ መዓልታት ወዲቑ ኪሕደሰሉ/ላ ዘይሓተተ/ት፥
- ብሕጊ መሠረት፡ ገበነኛ ንግድ ዜዘውትር/እተዘውትር ወይ ብገበነኛ ተግባራ
ት ዚነብር/እትነብር
  ወይ ኣባል ማኅበራት ማፍያ ምዃኑ/ና ዝተገመተ/ት፥

3) ብኸቢድ ገበን (ንሰብ ኣብ መግዛእቲ ምኃዝ፡ ከቢድ ስርቂ፡ ዘረፋ፡ ሸቐጥ መዕወሊ 
ዕጽዋት፡ ሰብ ምቝሳል) ዝተፈርደ፡ ሕጊ ብዜመልክቶ ኵነት ንማኅበረ ሰብ ሓደገ
ኛ ዝኾነ ብዳኛ ዚብየን ውሳኔ።

4) ብፈራዳይ ዚውሰን ካብ ኃሙሽተ ዓመታት ንዘይውኅድ ግዜ፡ ናይ ገበን ኵነት መ
ቋመቲ ግዜ ዘየፍቅዶ እንተ ድኣ ኮይኑ፡ ኣምሳያ’ቲ ክሳዕ ክልተ ዓመታት ዜእስር 
መቕጻዕቲ፡ ካብ ኃሙሽተ ዓመታት ንዘይውኅድ ግዜ ዚጸንሕ።

ምርጋእ ትእዛዝ ምስጓጕ፥
ኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ፡ ወፃእተኛ ንምስጓጕ ናብ ዶብ ንምስናይ ዝተዋህበ ትእዛዝ ኣ
ብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ንናይ ኣውራጃ ዚምልከቶም ዳኛ ዕርቂ የመልክቱ፥ እዚ ናይ 
ምስጓጕ ውሳኔ ብዳኛ እንተ ዘይረግኤ ኣብ ግብሪ ኪውዕል ኣይኽእልን ኢዩ።.
ናይ ምስጓጕ ምርጋእ ፍርዲ ብናይ ጠበቓ ግድን ተሳትፎ ኪካየድ ኣሎዎ። ዳኛ፡ ኣ
ብ ውሽጢ ዚቕጽሉ 48 ሰዓታት፡ ብቑዕ ምኽንያት ብዘሎዎ ኣዋጅ ናይ ምስጓጕ ትእ
ዛዝ የርግኡ። 

ኣንጻር ትእዛዝ ምስጓጕ ዚቐርብ ይግባኝ 
ኣንጻር ትእዛዝ ምስጓጕ ናብ’ቶም ናይ’ዚ ትእዛዝ ዝሃቡ በዓል ሥልጣን ዚርከቡሉ ኣው
ራጃ ዳኛ ዕርቂ ይግባኝ ኪቐርብ ይከኣል ኢዩ። 
ይግባኝ ንምቕራብ ዚፍቀድ ግዜ ትእዛዝ ካብ ዝተዋህበሉ 60 መዓልታት ኢዩ።
ዳኛ ዕርቂ፡ ይግባኝ ካብ ዚቐርበሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት ልመና ይቕበ
ሉ ወይ ይነጽጉ።

ናይ ምስጓጕ ትእዛዝ ኣብ ግብሪ ምውዓል
ምስጓጕ ኵሉ ግዜ ወተሃደራት ፖሊስ ንተሰጓጒ/ት ክሳዕ ዶብ ብምስናይ ብዚፍጸም ተ
ግባር ብኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ ኣብ ግብሪ ይውዕል።
ክሳዕ ዶብ ብምስናይ ወይ ኣብ ዶብ ብምዕጋት ሽዑ ንሽዑ ናይ ምስጓጕ ተግባር ኪፍ
ጸም እንተ ዘይተኻእለ፡ ኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ ተሰጓጒ/ት ወፃእተኛ ንዜድሊ ሓጺር 
ግዜ ኣብ ዝቐረበ ናይ መለለይን መስጐጕን መዕቈቢ ሰፈር (CIE) ተዓቚቡ/ባ ከም ዚ
ጸንሕ/እትጸንሕ ይገብሩ።

ኣብ ናይ መለለይን መስጐጕን ሰፈር ምኃዝ
ኣብ ናይ መለይን መስጐጕን ሰፈር ወፃእተኛ ምኃዝ ብኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ ይው 
ሰን፡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ውሳኔኦም ዚህቡ 
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26 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ዳብሊን
ብመሠረት ሥርዓተ ሕጊ ዳብሊን (ሥርዓት ዳብሊን Õይ) ዕቝባ እትሓተሉ ሀገር ብኢደ 
ወነንካ ክትውስን ኣይከኣልን ኢዩ፡ ስለ’ዚ ልመናኹም/ኽን ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ሀገ
ር፡ ንኣብነት፡ ሐደ ካብዞም ዚኽተሉ ኪኸውን ኢዩ፥
- ዝተለለኹምሉ/ኽናሉ ቀዳማይ ሀገር፥
- መንበሪ ፍቓድ ወይ መእተዊ ፍቓድ (ቪዛ) ዝሃበኩም/ክን ሀገር፥
- መንእሰይ እሞ ኣብ ኢጣልያ መሰነይታ ዘይብልኩም/ክን እንተኾንኩም/ክን፡ እቲ ኣዝ

ማድኩም/ክን ብሕጊ ዚነብሩሉ ሀገር፥
- መንነት ዝረኸበ ወይ ናይ ዕቕባ ልመና ዘቕረበ ዘመድኩም/ክን ዚነብረሉ ሀገር።

እዚ ኣብ ላዕሊ ተመልኪቱ ዘሎ ኣገባብ እቲ ኣዝዩ ዝውቱር ኣገባብ ኢዩ፥ መርማሪ ሀገር ዚ

      ን ናይ ምርጋእ ሥልጣን ዘሎዎምን ዳኛ ዕርቂ ይምልከት።
      እዚ ውሳኔ’ዚ ንምርጋኡ ዝተፈቕደ ግዜ እንተ ዘይተኀለወ መዓላኡ የጥፍእ።

ኣብ ናይ መለለይን መስጐጕን ሰፈር ተሰጓጒ/ት ዝተኃዘሉ/እትተኃዘሉ ግዜ፥
ናይ ምርጋእ ውሳኔ፡ ተሰጓጒ/ት ኵሉ ኵሉ ን30 መዓልታት ዚኸውን ግዜ ኣብ ናይ መ
ለለይን መስጐጕን ሰፈር ኪጸንሕ/ክትጸንሕ የፍቅድ። መንነትን ዜግነትን ተሰጓጒ/ት ን
ምጽራይን ናይ መጐዓዚ ወረቓቕቲ ንምርካብን ከበድቲ ፀገማት እንተጓነፉ፡ ኣውራጃ
ዊ ሓለቓ ፖሊስ ብዜቕርቡዎ ምልክታ፡ ዳኛ ናይ ምኃዝ ግዜ ንሠላሳ መዓልታት፡ ቀጺ
ሎም ድማ ንተወሳኺ ስሳ መዓልታት ኬናውኁዎ ይኽእሉ።
ኣብ’ዚ ሰፈር’ዚ ብድምሩ ኪጽናሕ ዚከኣል ግዜ ካብ ሚእትን ሰማንያን መዓልታት ኣ
ይኀልፍን።

ካብ ሀገር ኪወፅእ ዚወሃብ ትእዛዝ
ሐደ ወፃእተኛ ኣብ ናይ መለለይን መስጐጕን ሰፈር ምኅዙ ዘይከኣል እንተኾነ፡ ኣው
ራጃዊ ሓለቃ ፖሊስ ነቲ ወፃእተኛ ኣብ ውሽጢ ኃሙሽተ መዓልታት መሬት ሀገር ኢ
ጣልያ ኀዲጉ ኪወፅእ ይእዝዙዎ። እዚ ትእዛዝ’ዚ ብጽሑፍ ውሳኔ ይወሃብ፡ ኣብ መሬት 
ሀገር ኢጣልያ ብዘይ ፍቓድ ምጽናሕ፡ ዝተደጋገመ’ውን እንተኾነ፡ ዜኸትሎ ሳዕቤን ዜ
ጠንቅቕ ሓበሬታ ከኣ ኣሎዎ።

መሬት ሀገር ኢጣልያ ንምኅዳግ ዝተዋህበ ትእዛዝ ዘይምኽባር
መረድኢ ብዘይብሉ ምኽንያት፡ ብኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ ዝተዋህበ ትእዛዝ ጥሒሱ ብ
ዘይ ፍቓድ ኣብ ኢጣልያ ዚተርፍ ወፃእተኛ፡ በዞም ዚኽተሉ ኵነታት፡ ካብ ሐደ ክሳዕ 
ኣርባዕተ ዓመታት ማእሰርቲ ይቕጻዕ፥
•	 ምስጓጕ ወይ ኣብ ዶብ ምዕጋት ብሰንኪ ኢሕጋዊ ምእታው ዝተወሰነ እንተኾነ፥
•	 በቲ ዝተወሰነ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ብዘይምሕታት ወይ ኣብ መሬት ሀገር ኢጣል

ያ ምህላው እንተዘየፍለጠ፥
•	 መንበሪ ፍቓድ እንተ ተኣገደ ወይ እንተ ተሰረዘ።
መንበሪ ፍቓድ ካብ ዚወድቕ ስሳ መዓልታት ዚበዝኅ ግዜ እንተኅለፈ’ሞ ኪሕደስ ልመ
ና እንተ ዘይቀረቦ ወይ ልመና መንበሪ ፍቓድ እንተ ተነጽገ ካብ ስዱሽተ ኣዋርኅ ክሳ
ዕ ሐደ ዓመት መቕጻዕቲ ይብየን።
ዝኾነ ኾይኑ፡ ናይ ኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ ትእዛዝ ምስጓጕ ምፍራስ፡ ብመሰነይቲ ወ
ተሃደራት ፖሊስ ናብ ዶብ ብዜሰንዩሉ ሓዲሽ ትእዛዝ ይቕጽል።



ውሰኑሉ ካልኦት ኣገባባት’ውን ኣሎዉ።
ልመና ሀገራት ሓቈፍ ዕቝባ ዚምርምር ሥልጣን ሀገር ኢጣልያ እንተኾይኑ ዜጻሪ እቲ ኣ
ብ መዕቈቢ ሰፈር ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኣይኮነን፥ እዚ ቤት ጽሕፈት’ዚ መልሰ ጥ
ያቔኹም/ኽን ፈጺሙ፡ ሓደ ቅጺ ድኅሪ ምምላእ፡ ምስ ኵሉ ዚምልከተኩም ጽሑፋት ብም
ትኅኃዝ ኣብ ሚኒስትሪ ምምኅዳር ሀገር ናብ ዚርከብ ( “ክፍሊ ዳብሊን ዚበሃል”) ቤት ጽሕ
ፈት ይልእኮ። እዚ ቤት ጽሕፈት’ዚ ከኣ ኢዩ፡ ምስ’ቲ ዝተለለኹምሉ/ኽናሉ ሀገር ዚራኸብ፡ 
ብሕጊ ዝተወሰኑ ኣገባባት መሠረት ብምግባርን ኣብ ኢዱ ዘሎ ጽሑፋት ኣብ ግምት ብም
እታውን ከኣ ካብ ክልተኦም ሀገራት ናይ ሀገራት ሐቈፍ ልመናኹም/ኽን ዚምርምር ኣየና

ይ ምዃኑ ብኃባር ይውስኑ። 
ስለ’ዚ እሩም ውሳኔ ምእንቲ ኪወሃብ፡ 
ኵሉ ዜድሊ ሓበሬታን ኵሉ ኪህልወ
ኩም/ክን ዚኽእል ጽሑፋትን ክተቕ
ርቡ ግድነት ኢዩ። ናብ ቤት ጽሕ
ፈት  “ክፍሊ ዳብሊን” ዚለኣኹ ኵሎ
ም ዚምልከቱኹም/ኽን ሓበሬታታት 
ክትፈልጡዎም/ጣኦም፡ ዘይልክዕ ሓበ
ሬታታት እንተተረኽቡ ድማ ክተኤ
ርሙዎም/ማኦም መሰል ከም ዘሎኩ
ም/ክን ዘክሩ/ራ።
እዚ ናይ መርማሪ ሀገር ሥልጣን ም
ርግጋጽ ተግባር ብዙኅ ግዜ ይወስድ፥ 
እንተኾነ፡ ናይ ዕቝባ ልመናኹም/ኽ

ን ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ሀገር ኢጣልያ እንተኾይኑ ንምጽራይ ኣብ ዜድሊ ግዜ፡ ኣ
ብ ኢጣልያ እትርከቡሉ/ባሉ ኵነት ዕቝባ ናይ ዚሓትት ሰብ ኢዩ፡ ብናይ መዕቈቢ መሣር
ዓት’ውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ/ላ።
ዝተወስደ ውሳኔ ምኽንያቱ ብዚገልጽ ጽሑፍ ኪምልከተኩም/ክን ኢዩ። ናይ ተቐባሊነት ው
ሳኔ፡ ማለት ልመናኹም/ኽን ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ሀገር ኢጣልያ ምዃኑ እንተ ተጻረ
የ፡ ንዜድሊ መልሰ ጥያቔ ናብ ኮሚስዮን ክትቀርቡ/ባ ክትጽውዑን/ዓን፡ ልሙድ ኣገባብ’ው
ን ክትክተሉ ኢኹም/ኽን። እቲ ውሳኔ ኣሉታዊ እንተኾነ፡ ማለት ልመናኹም/ኽን ዚምርም
ር ካልእ ሀገር ምዃኑ እንተተጻረየ፡ ናይ ምግዓዝ ውሳኔ ምኽንያቱ እናገለጸ፡ ነዚ ውሳኔ’ዚ ን
ምቅዋም ዜድልዩ መንገድታትን ግዜያትን፡ ማለት፡ ይግባኝ ንምቕራብ ዜድልዩ ኣገባባትን 
ዚቐርበሉ ወሰን ግዜን ከምኡ’ውን ይግባኝ ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ዳኛ ይሕብር (ውሳኔ 
ካብ ዝተዋህበሉ ዕለት፡ ናብ ናይ ምምኅዳር ጉዳያት ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ላጽዮ  “TAR” ኣ
ብ ውሽጢ 60 መዓልታት፡ ናብ ርእሰ ብሔር ኣብ ውሽጢ 120 መዓልታት)። 
ብሓደ ጠበቓ ክትሕገዙ/ዛ ሕጊ ይውስኖ። ጠበቓ ንምኽፋል ዓቕሚ እንተ ዘይብልኩም/ክ
ን ነፃ ሕጋዊ ረድኤት (ብመንግሥቲ ዚኽፈል ጥብቅና) ንምርካብ ልመና ክተቕርቡ/ባ ት
ኽእሉ/ላ።

ብሓፂሩ
ኣብ ዶብ ወይ ኣብ’ቲ እትነብሩሉ/ራሉ ሰፈር ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ልመናኹም ናብ 
ፖሊስ ተቕርቡ/ባ፥

•	 በዓል ወይ በዓልቲ ቤት፥
•	 እቲ ዜዕቍብ ሀገር ሰብ ኀዳር ዚቘጽሮ

ም እንተኾይኑ ከይተመራዓው ብሓንሳብ 
ዚነብሩ፥

•	 ብኣኹም ዚናበዩ፡ ዘይተመርዓዉ መንእሰ
ያት ውላድ፥

•	  ኣቦኹም/ኽን አደኹምን/ኽንን ወይ መን
እሰይን ዘይተመርዓኹምን እንተኾንኩም/
ክን ሕጋዊ ሞግዚኹም/ኽን፡ ማለት ኢዩ።

ኣባል ስድራ ኪበሃል ከሎ፥
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28 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ብናይ ሥእልን ሓበሬታን (ኣሰር ኣጻብዕን ሥእልን) ተለሊኹም/ኽን ትምዝገቡ/ባ፥

ኣብ’ቲ ዳብሊን ካልኣይ ዚበሃል ሥርዓት ኣብ ዝሠመረ ካልእ ሀገር ድሮ ተለሊኹም/ኽን እ
ንተኾንኩም/ክን፡ ናይ ሀገራት ሓቈፍ ልመናኹም/ኽን ኣበየናይ ሀገር ከም ዚምርመር ንም
ውሳን ምጽራይ ዜድሊ ተግባር ይዥመር፥
ሐደ ናይ ፖሊስ መኰንን፡ ንስኹም/ኽን ዝመረጽኩምዎ/ክናኦ ቋንቋ ዚትርጕም ትርጁማን 
ተደጊፉ፡ ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቕባ ልመናኹም/ኽን ዕላዊ ዚገብርን ኵሉ ዘሎኩም/ክን ጽ
ሑፋት እንተ ደለኹም/ኽን’ውን ጽሑፍ ኣስተዋፅኦ ታሪኽኩም/ክን ዚተኀኃዞን፡ ቅጺ C3 ይ
መልእ፥
ልመናኹም/ኽን ኪምርምር ሥልጣን ዘሎዎ ሀገር ኢጣልያ እንተኾነ፡ ብዛዕባ ልመናኹም/
ኽን ክትምርመሩ ብዝተመዘዘ ክላዊ ኮሚስዮን ክትዕደሙ/ማ ኢኹም/ኽን፥ ኣብ ግዜ መል
ሰ ጥያቐ፡ ገዛእ ሀገርኩም/ክን ዘኅደገኩም/ክን ታሪኽ ፀገም ክትገልጹ ከምኡ’ውን ውሳኔ ን
ምሃብ ዚጠቕሙ ነገራት ዜገልግሉ ሓበሬታታት ንምርካብ ብዜነጽር ኣገባብ ንዚቐርቡልኩ
ም/ክን ሕቶታት ክትምልሱ ኣሎኩም። ኣብ ቅጺ C3 ብዘመልከትኩምዎ/ክናኦ ቋንቋ ብዚ
ትርጕም ኣስተርጓሚ ክትሕገዙ/ዛ ኢኹም/ኽን።

ክላዊ ኮሚስዮን ከም’ዚ ዚኽተል ኪውስን ይኽእል፤
- ናይ ምሉእ ዕቝባ ደረጃ፥ ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዚሕደስ ናይ 5 ዓመት 

መንበሪ ፍቓድ ይህበኩም/ክን፥ ናይ ምጕዓዝ ፍቓድ ወረቐት ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ፥
- ናይ ውሱን ዕቝባ ደረጃ፥ ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዚሕደስ ን3 ዓመታት ዜ

ገልግል መንበሪ ፍቓድ ይህበኩም/ክን፥ ናይ ምጕዓዝ ፍቓድ ወረቐት ክትሓቱ/ታ ት
ኽእሉ/ላ፥

- (ንኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ ብምልባው)፡ ብናይ ርኅራኄ መንገዲ፡ ዚሕደስ ን1 ዓመ
ት ዜገልግል መንበሪ ፍቓድ ይወሃበኩም/ክን። ናይ ምጕዓዝ ፍቓድ ወረቐት ክትሓ
ቱ/ታ ትኽእሉ/ላ።

ኮሚስዮን ዝኾነ ዓይነት ዕቝባ ኪኸልእኩም/ክን ኪውስን፡ ስለ’ዚ ልመናኹም/ኽን ክንጸግ ኪ
ብይን ይኽእል። ኣንጻር ምንጻግ ልመና ብሓገዝ ጠበቓ ይግባኝ ክተቕርቡ/ባ ትኽእሉ/ላ ፥ 
ጠበቓኹም/ኽን፡ ሕጊ ዘይወሰኖ እንተኾይኑ ናይ ምስጓጕ ትእዛዝ ብውንዙፉ ኪጸንሕ ኪሓቱ 
ይኽእሉ። መንግሥቲ ዚኸፍሎ ጠበቓ ኪወሃበኩም/ክን ክትሓቱ ትኽእሉ።

ናይ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ ልመናኹም/ኽን ብኮሚስዮን፡ ኣብ ገሊኡ ኵነት ድማ ብቤት ፍ
ርዲ ውሳኔ ክሳዕ ዚረክብ፡ ሓታቲ/ት ዕቝባ ብምዃንኩም/ክን፡ ኣብ ኢጣልያ እትነብሩሉ/ራ
ሉ ኵነት ሕጋዊ ኢዩ፡ ምስ’ዚ ሕጋዊ ኵነት ዝተተኀኃዙ፡ ከም ረድኤት ኀለዋ ጥዕናን ዕድል 
ትምህርትን ዝኣመሰሉ መሰላት ኪወሃቡኹም/ኽን ኢዮም።

ድኅሪ ምርካብ ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ 
ምሉእ መንነት ዕቝባ፡ ውሱን ዕቝባ ወይ ናይ ርኅራኄ ዕቕባ ብምርካብኩም/ክን መንበ
ሪ ፍቓድ እንተ ተዋህበኩም/ክን፡ ልክዕ ከም ዜጋታት ጣልያን፡ ሕጊ ብዝፈቕዶ መጠን፡ ኣ
ብ ብሔራውያን ጉዳያትን ኀለዋ መሰላት ብዝርኢ ኀለዋ ሕግን ግቡኣት ጠቕምታትን፡ ም
ስ ሰበ ሥልጣናት ሕዝባውያን ምምኅዳርን ኣብ ተሳትፎ ህዝባውያን ኣገልግሎታትን ማዕ
ርነት ኣሎኩም/ካን። 



ሀገር ብዚውፍየልኩም/ክን ኣገልግሎታት ምእንቲ ክትጥቀሙ/ማ፡ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ፍቓ
ድ ካልኦት ብሰበ ሥልጣናት ዚወሃቡ ጽሑፋት የድልዩኹም/ኽን።

ኣብ ቤት ጽሕፈት መዝገበ መንነት (ANAGRAFE) ምምዝጋብ
መዝገበ መንነት ናይ’ቶም ኣብ ሐደ ወረዳ ዚቕመጡ ሰባት መለለዪ ሓበሬታታት ዝኀዘ 
መዝገብ ኢዩ። ቤት ጽሕፈት መዝገበ መንነት እዚ መለለዪ መዝገብ ብግቡእ ከም ዚተኃ
ዝ ይግደስ።

ከም’ዞም ዚኽተሉ ኣዝዮም ኣድለይቲ ዝኾኑ መሣለጥቲ ጽሑፋት ንምምላእ ግድነት ዝኾነ 
ኣድራሻ መንበሪ ንምምልካት ኣብ መዝገብ መንነት ምምዝጋብ ኣድላዪ ኢዩ፥
•	 ወረቐት መንነት፡ ማለት፡ ኣብ ሀገር ኢጣልያ ኪዝውተር ዚኽእል፡ ናይ ብሕቲ መለለ

ዪ ወረቐት ንምርካብ ልመና ንምቕራብ። ለቡ፥ ብከንቲባ ከተማ ዚወሃብ ወረቐት መ
ንነት፡ ኣብ ሀገር ኢጣልያ ንምንባር ንመንበሪ ፍቓድ ዚትክእ ኣይኮነን እንተኾነ ኵሉ 
ግዜ ምስ መንበሪ ፍቓድ ኃቢሩ ኪቐርብ ኣሎዎ።

•	 መንበሪ ፍቓድ ንምሕዳስ፥ 
•	 ንዜድልዩ ተወሰኽቲ ጉዳያት እትውከሱዎም/ሳኦም ኣብያተ ጽሕፈት ፖሊስን ህየንተ

ን ንምግንዛብ፥
•	 ንነዊኅ ግዜ ንምጽናሕ፡ ኣብ ኅብረት ኤውሮጳ ዜገልግል መንበሪ ፍቓድ ንምሕታት፥
•	 ዜግነት ንምሕታት፥
•	 ምትእኽኻብ ስድራ ንምሕታት፥
•	 ኣብ ሕዝባዊ ሕንጻ (ሕዝባውያን ገዛውቲ case popolari) መንበሪ ቤት ኪወሃበኩም/

ክን ንምሕታት፥
•	 ወረዳዊ ምምኅዳር ብዜካይዶም ብማኅበራውያን፡ ናይ ትምህርቲ፡ ሕንጸተ ሰብ ኣገል

ግሎታት ንምጥቃም።

መንበሪ ኣድራሻ ምምዝጋብን ወረቐት መንነት ምርካብን ነዞም ዚስዕቡ ነገራት’ውን የገልግል፥
•	 ወረቐት ክንክን ጥዕና  “tessera sanitaria”፡ ማለት ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ብ

ዚውፍዮ ክንክን ንምጥቃምን ፍሉይ ሓኪም ንምምራጽን ዜብቅዕ ወረቐት ንምሕታት፥
•	 ናይ ግብሪ ስቱር ወረቐት መንነት  “codice fiscale”፡ ንስም፡ ንዕለትን ሰፈርን ልደት 

ዚምልከቱ ሓበሬታታት ስለ ዝተመዝገቦ ብዘየዋላውል መንገዲ ንምልላይ ዚጠቅም ወ
ረቐት ንምሕታት፥ ንምሥራሕን ብሓድሓደ ዜገድሱ ኣገልግሎታት ንምጥቃምን እዚ 
ዓይነት ወረቐት ክትሓቱ/ታ የድሊ፥ ብናይ ግብሪ እቶት ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ብ
ነፃ ይወሃብ፥

•	 ንፍቓድ መምርሒ መኪና  “patente di guida” ዚምልከቱ ሓበሬታታት ንኣውራጃዊ 
ብሔራዊ ክፍሊ መጐዓዝያ ንምሕታት፥ ናይ ሀገርኩም/ክን ፍቓድ መምርሒ እንተሎ
ኩ/ክን’ሞ ናብ ናይ ኢጣልያ ፍቓድ መምርሒ ክትልውጡዎ/ጣኦ ወይ ኪፍለጠልኩም/
ክን እንተደለኹም/ኽን ናብ ኣውራጃዊ ብሔራዊ ክፍሊ  “Motorizzazione Civile” መ
ጐዓዝያ ክትሓቱ/ታ ትኽእሉ/ላ|

•	 ንቤት ፍርዲ፡ ኣብ’ቲ ወንጀላዊ ፍርድን ካልእ ውሳኔታት ሕግን ናይ ዝተቐበሉ ሰባት 
ዚምዝገቦ ደብተር  “casellario giudiziario” ምዝጉብ ፍርዲ ከም ዘይብልኩም/ክን ከም
ኡ’ውን ጌና ፍርዲ ዚጽበ ክሲ  “carichi pendenti” ከም ዘይብልኩም/ክን ዜረጋግጽ ም
ስክርነት ኪወሃበኩም/ክን ንምሕታት።
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30 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

መሰል ትምህርቲ
ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ መደባት ሥልጠና ኢደ ጥበብ፡ ትምህርቲ ቋንቋ ወዘተ.. ክትካፈሉ/ላ 
ትኽእሉ። ኣብ ሀገርኩም/ክን ወይ ኣብ ካልእ ሀገር ናይ ዝፈጸምኩምዎ ትምህርቲ ምስክ
ር እንተሎኩም/ክን፡ ንዜድሊ ሓበሬታ ናብ ናይ ሮማ ሀገራት ሐቈፍ ማኅበራዊ ኣገልግሎ
ት (SSI - via degli Scialoja, 18 -00196 - tel. 06 48 84 640/fax 06 48 17 605 - www.
serviziosocialeinternazionale.org) ክትውከሱ/ሳ ትኽእሉ/ላ። ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ክትከ
ታተሉ/ላ እንተደሊኹም/ኽን ንቤት ጽሕፈት ዩኒቨርሲቲ ተወከሱ/ሳ።
ኣብ ሀገር ኢጣልያ መንእሰያት፡ ሕጋውያን ኮኑ ዘይሕጋውያን፡ ናይ ትምህርቲ ግድነት ደ
ረጃ ኪፍጽሙ ሕጊ ዚእዝዞ ምዃኑን ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዕድመ ዘሎዎም መንእሰያት 
ኣብ ሥራሕ ኪቝጸሩ ከም ዚእግድን ዘክሩ/ራ። ሕጊ ጣልያን መንእሰያት ንዜሥርሕ ይቐ
ጽዕ። (ንዜድሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዚቕጽሉ ምዕራፋት ተመልከቱ/ት)።

መሰል ክንክን ጥዕና
ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ክትምዝገቡ ግድነት ኢዩ፥ ምስ እትምዝገቡ/ባ፡ ማዕረ 
ዜጋታት ጣልያን ናይ ረድኤት ክንክን ጥዕና መሰላት፡ ማለት፡ ናይ ምክልኻል ሕማም፡ ሓ
ፈሻዊ ሕክምና፡ ናይ በሰላት ሓካይም ምርመራን ናይ ዓይነት ሕማም ምርመራን፡ ኣብ ቤ
ት ሕክምና ምዕቋብን፡ ናይ መድኃኒት ረድኤትን ወዘተ.. ትረኽቡ/ባ። ኣብ ሀገራዊ ኣገልግ
ሎት ኀለዋ ጥዕና ንምምዝጋብ ናብ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ኀለዋ ጥዕና  “ASL” ክትከዱ/ዳ ኣ
ሎኩም/ክን፡ ንምምዝጋብ ድማ መንበሪ ፍቓድ፡ ስቱር ወረቐት መንነት፡ ናይ መንበሪ ጽሑ
ፍ ምስክርነት  “certificato di residenza” ይኣኽሉ።
(ንዜድሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዚቕጽሉ ምዕራፋት ተመልከቱ/ታ)።

ናይ ምሥራሕ መሰል
መንበሪ ፍቓድ እንተሎኩም/ክን፡ ንናይ ደሞዝተኛ ሥራሕ፡ ንናይ ብሕቲ ሥራሕ፡ ኣብ መ
ዝገብ ብልኀተኛታት ንምምዝጋብ፡ ንሥልጠና ኢደ ጠበብን ኣብ ቦታ ሥራሕ ንዚግበር ል
ምምድን ብዚምልከቱ ጉዳያት ልክዕ ከም ዜጋታት ጣልያን ርእይቶ ኪግበረልኩም/ክን መ
ሰል ኣሎኩም/ክን።

መሰል ሐድነት ስድራ። ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ
መሰል ሐድነት ስድራ ምዕቃብ ወይ ከም ብሓዲሽ ምምሥራት ነቶም ናይ ስደተኛ (ፖሊ
ትካዊ ዕቝባ)፡ 
ውሱን ዕቝባ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦም ሰባት ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይፍቀደሎም። ናይ 
ፖሊቲካዊ ዕቝባ (ማለት፡ እቲ ን5 ዓመታት ዜገልግል) መንበሪ ፍቓድ እንተሎኩም/ክን ና
ይ መንበሪ ገዛን እቶትን ኵነትኩም/ክን ክተምስከሩ ዜድሊ ኣይኮነን፡ እቲ ናይ ውሱን ዕቝ
ባ (ማለት፡ ን3 ዓመታት ዜገልግል) መንበሪ ፍቓድ እንተሎኩም/ክን ግን እዚ ዚኽተል ክ
ተመስክሩ/ራ የድሊ፥
ሀ) ንምንባሩ ዚምእምእን ሕጊ ዚጥይቖ ጽሩይን ንጥዕና ዚሰማማዕን ገዛ ከም ዘሎኩም/ክን፥
ለ) ካብ ሕጋዊ ተግባራት ዚርከብን ሕጊ ካብ ዚሕብሮ ዘይውኅድን ዓመታዊ እቶት ከም ዘ
ሎኩም/ክን፥
ሐ) ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘሎዎ ወላዲ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢጣልያ ካብ ዝኾነ 
ሓደጋ ዝከላኸሉሉ ናይ ኀለዋ ጥዕና ውሕስነት ወይ ተመሳሳሊ መከላኸሊ ዚሽፍን መረጋገ



ጺ ከም ዘሎኩም/ክን ወይ ዚግባእ ዓመታዊ ብጽሒት ንኣገልግሎት ሀገራዊ ኀለዋ ጥዕና ከ
ምዝኸፈል ኩም/ክን፥ እቲ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ዚኽፈል ብጽሒት ብናይ ኀለዋ 
ጥዕና ሚንስትርን ናይ ኢኮኖሚን ገንዘብን ሚንስትራትን ኢዩ ዚውሰን።

ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ፤ ንመን ኪሕተተሉ/ላ ከም ዚከኣል፥
ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ ነዞም ዚኽተሉ ኪሕተተሎም ይከኣል፥
ሀ) ንበዓል ቤት (ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ) ብሕጊ ዘይተፋትሑ፡ ዕድመኦም 18 ዓመት ወ
ይ ካብኡ ዚበዝኅ፥
ለ) መንእሰያት ውላድ፡ ዋላ ካብ ሐዲኦም ወለዲ ወይ ብወሰን ዝተወልደ’ውን እንተኾነ፡ 
ዘይተመርዓወ፡ እቲ ካልእ ወላዲ ድማ ብሕይወቱ እንተሎ፡ ፍቓድ እንተሃበ፥
ሐ) ብወለዲ ዚናበዩ፡ ናብ ዓቕመ ኣዳም ዕድመ ዝበጽሑ፡ ብሰንኪ ሃለዋት ጥዕናኦም (ም
ሉእ ስንክልና ኣካል) ንሕይወቶም ዜድልዮም ነገራት ኪኸትቱ ንዘይኽእሉ ውላድ፥
መ) ኣብ ትውልዲ ወይ ዝመጻእኩምሉ/ናሉ ሀገር ካልኦት ውላድ ንዘይብሎም፡ ብኣኹ
ም/ኽን ንዚናበዩ፡ ወይ ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም\ሞ እቶም ካልኦት ውላውዶ
ም ብዝተረጋገጸ ብርቱዕ ናይ ጥዕና ምኽንያታት ኪናብዩዎም ዘይኽእሉ ንዝኾኑ ወላዲ። 

ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ፤ ኣገባቡ፥
ልመና ፍቓድ  “Nulla Osta” ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ፡ ምስ ኵሉ ዜድሊ መረድኢ ጽ
ሑፋት፡ ናብ’ቲ ልመና ዜቕርቡ/ባ ስደተኛ ዚነብሩሉ/ራ ቦታ ዚርከብ ሥልጣን ዘሎዎ ቤ
ት ጽሕፈት ህየንተ መንግሥቲ ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት  “Sportello Unico per 
l’Immigrazione” ይቐርብ።
እዚ ልመና ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ ብኢንተርነት ይቐርብ፥ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት 
www.interno.it ምእታው’ሞ ብኢንተርነት ዚሣለጥ ተግባር ምዥማር የድሊ።

ልመና ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ ንምቕራብ ካብ ማኅበራት ወከልቲ ወሃብቲ ሥራሕ፡ ካ
ብ ማኅበራት ሠራሕተኛታት፡ ብኢንተርነት ኪጥቀሙ ካብ ዝተፈቕዶም ማኅበራት ሓገዝ 
ኪርከብ ይከኣል። 

እዚ ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት፡ ካብ ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ናይ’ቲ ልመ
ና ዘቕረበ ስደተኛ እቶትን፡ ብቕዓት መንበሪ ገዛን፡ ናይ ሕክምና ውሕስነትን ሕጊ ንዚጥ
ይቖ ኵነታት ዚሰማማዕ ምዃኑ ኣጻርዩ ዚህቦ ደጋፊ ርእይቶ ምስ ተረኽበ ናይ ምትእኽኻ
ብ ኣባላት ስድራ ፍቓዱ ይህብ። 

ፍቓድ ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ፡ ልመና ካብ ዚቐርበሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሚእትንሰማ
ንያን መዓልታት ይወሃብ።

ንምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ/ምስዓብ ስድራ ዚወሃብ ፍቓድ መእተው ሀገር 

ናይ ኣባላት ስድራ ምትእኽኻብ ፍቓድ ምስ ተረኽበ እቲ ንምትእኽኻብ ዝተፈቕዶ ሰብ ኣ
ብ’ቲ ዚርከቦ ቦታ ናብ ዘሎ ናይ ኢጣልያ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ እዞም ዚኽተሉ ጽሑፋት 
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32 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ብምቕራብ ናብ ሀገር ኢጣልያ ዜእቱ ፍቓድ (ቪዛ) ይሓትት፥
•	 ናይ መእተዊ ፍቓድ ቅጺ፥
•	 ሥእሊ ዓቐን ወረቐት መንነት 
•	 መእተዊ ፍቓድ ካብ ዚሕተተሉ ዕለት ንምውዳቑ እንተወኀደ ሠለስተ ኣዋርኅ ግዜ ዘ

ሎዎ ፓስፖርት ወይ ብቑዕ ወረቐት መጐዓዚ፥
•	 ብናይ ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ካብ 6 ኣዋርኅ ኣብ ዘይኀልፍ ግዜ ዝ

ተዋህበ ናይ ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ ፍቓድ፥
•	 ምስ ስደተኛ ዘሎ ዝምድና ዚገልጹ ናይ ብሔራዊ መዝገብ ጽሑፋት፥ 
•	 ዕድመኦም ንዘየእከሉ መንእሰያት እቶም/እተን ካልእ ወላዲ/ት’ውን ጽሑፍ ፍቓደኛነ

ቶም ኪገልጹ ኣድላዪ ኢዩ።

ናብ ሀገር ኢጣልያ ንምእታው ዜድሊ ፍቓድ ንምርካብ ዚግበር ልመና፡ ናይ ምትእኽኻብ 
ኣባላት ስድራ ፍቓድ ካብ ዚወሃበሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርኅ ኪቐርብ ኣሎዎ።

ናይ ዝምድና መረጋገጺ ኣድላዪ ኵነታት
ናይ ኣባላት ስድራ ምትእኽኻብ ዝተፈቕዶ ዘመድ ናብ ሀገር ኢጣልያ ንምእታው ፍቓድ 
ኪወሃቦ፡ ብወገን ሰበ ሥልጣናት ኤምባሲ ኢጣልያ፡ ዝምድና ወይ መርዓ ወይ ንኡስ ዕድ
መ ወይ ኵነታት ጥዕና ናይ’ቲ መእተዊ ፍቓድ ዚሓትት ሰብ ዚገልጹ ጽሑፋት ናይ ሓቂ 
ምዃኖም ብግብሪ ኬጻርዩ የድሊ።
ልመና ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ ዝተመሥረተሉ ዝምድና ብንጹር መንገዲ ብጽሑፍ ኪ
ግለጽ እንተ ዘይተኻእለ ወይ ብዛዕባ ሓቂነት ናይ’ቲ ዚቐርብ ጽሑፋት ምሥሩት ጥርጠራ 
እንተሎ ሰበ ሥልጣናት ኤምባሲ ወይ ቆንስል፡ ተገደስቲ ዚኸፍሉዎ ምርመራ ሓረግ ጥንተ 
ዘርኢ  “DNA” ብዜርክቦ ውፅኢት መሠረት መእተዊ ፍቓድ ይህቡ።

ብምኽንያት ስድራ ዚወሃብ መንበሪ ፍቓድ
ኣብ ኢጣልያ ምስ ዚርከቡ ኣዝማድ ዚእከብ ኣባል ስድራ፡ ኣብ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና፡ 
ኣብ መደባት ትምህርትን ሥልጠና ኢደ ጥበብን፡ ብቑዕ ናይ ምሥራሕ ዕድመ እንተሎዎ 
ድማ፡ ኣብ ናይ ደለይቲ ሥራሕ ደብተርን ኪምዝገብ ከምኡ’ውን ኣብ ደሞዝተኛ ወይ ና
ይ ብሕቲ ቅዋም ሥራሕ ንኺካፈል ዜፍቅድ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኪረክብ መሰል ኣሎዎ።
ብምኽንያት ምትእኽኻብ ኣባላት ስድራ ዚወሃብ መንበሪ ፍቓድ ከም’ቲ ምትእኽኻብ ኣባላ
ት ስድራኡ ዝተፈቕዶ ወፃእተኛ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ ዚጸንሖ ግዜ የገልግል፡ ምስኡ’ው
ን ይሕደስ። 

ምሕዳስ መንበሪ ፍቓድ
መንበሪ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ቅድሚ ምውዳቑ፡ ናብ ማኅበራት ረድኤት 
ወይ መንበሪ ፍቓድ ንምሕዳስ ብኢንተርነት ኪጥቀሙ ዝተፈቕዶም ኣብያተ ጽሕፈት ማ
ኅበራትን ቤት ጽሕፈት ኣውራጃዊ ፖሊስን ብምኻድ ኪሕደስልኩም/ክን ልመና ክተቕር
ቡ/ባ ኣሎኩም/ክን።
ዝተሓደሰ መንበሪ ፍቓድ ክሳዕ ዚወሃበኩም/ክን፡ ናይ ምሕዳስ ልመና ከም ዘቕረብኩም/
ክን ዜረጋግጽ  “ጕራድ ቅብሊት - “cedolino” ይወሃበኩም/ክን; በዚ ጕራድ ቅብሊት ብኵ
ሉ’ቲ ብመንበሪ ፍቓድ እትረኽቡዎ መሰላት ምጥቃም ትቕጽሉ፡ ንኣብነት ኣብ መንነት 
መዝገብ ቤት ጽሕፈትን ኣገልግሎት ሀገራዊ ኀለዋ ጥዕናን ክትምዝገቡ ትኽእሉ/ላ።



መንበሪ ፍቓድ ዘይምሕዳስ
•	 ካብ 60 መዓልታት መንበሪ ፍቓዱ/ዳ ዝወደቖ/ቓ’ሞ ኪሕደሰሉ/ላ ልመና ዘየቕረበ/ት 

ወፃእተኛ ኣብ ሀገር ኢጣልያ ዚጸንሕ/እትጸንሕ፡ ካብ ሀገር ይጥረዝ/ትጥረዝ፡ ኣብ ውሽ
ጢ 15 መዓልታት መሬት ኢጣልያ ኀዲጉ/ጋ ኪወፅእ/ክትወፅእ ከኣ ትእዛዝ ይወሃቦ/ባ።

•	 እቲ ዝወደቐ መንበሪ ፍቓዱ/ዳ እንተ ዘይተሓደሰሉ/ላ ኣውራጃዊ ሓለቓ ፖሊስ፡ ነዚ/ነ
ዛ ወፃእተኛ፡ ናብ ዚምልከተሉ/ላ ሰፈር ፖሊስ ዶብ ቀሪቡ/ባ፡ ብገዛእ ፍቓዱ/ዳ ካብ ሀ
ገር ንኺወፅእ/ንኽትወፅእ ካብ 15 መዓልታት ሥራሕ ዘይበዝኅ ግዜ የፍቅዱሉ/ላ። ኣ
ብ’ዚ ዝተወሰነ ግዜ ሀገር ኀዲጉ/ጋ እንተ ዘይወፀ/ት ብወተሃደራት ፖሊስ ክሳዕ ዶብ ተ
ሰንዩ/ያ ይስጐጕ/ትስጐጕ።

ምእጋድ፡ ምስራዝ፡ ምቍራጽ መሰል ዕቝባ
ልመና ዜቕርብ/እተቕርብ ወፃእተኛ ኣንጻር ዘርኢ ሰብ፡ ናይ ውግእ ወንጀል ከም ዝፈጸ
መ/ት፡ ኣብ ኢጣልያ ወይ ኣብ ካልእ ሀገር ከቢድ ገበን ከም ዝፈጸመን/ትን ንፀጥታ ሕዝ
ብን መንግሥትን ሓደገኛ ከም ዝኾነ/ት ዜጠርጥሩ ብቑዓት ምኽንያታት እንተ ኣሎዉ፡ ና
ይ ስደተኛን ውሱን ተዓቋብን መንነት መሰል ብፍጹም ይእገድ።

ናይ ስደተኛ ወይ ናይ ውሱን ተዓቋቢ መሰል መንነት ምስራዝ፡ እቲ ተጠቃሚ ወፃእተኛ 
ሐደ ካብ’ቶም ምእጋድ ዜኸትሉ ገበናት’ውን እንተፈጸመ ወይ ናይ ዕቝባ ልመናኡ ብጌ
ጋ ብዝቐረቡ ኵነታት ተቐባልነት ረኺቡ ወይ ብናይ ሓሶት ምስክር ጽሑፋት ተጠቒሙ 
እንተኾነ ኣብ ግብሪ ይውዕል።

ወፃእተኛ ናይ ካልእ ሀገር ዕቝባ እንተተቐበለ፡ ዜግነት እንተተዋህቦ፡ ናብ ገዛእ ሀገሩ ተ
መሊሱ እንተነበረ ወይ እቲ ዕቝባ ንምርካብ ዘፍቀደ ምኽንያታት እንተጠፍኤ ወይ ናብ 
ሀገሩ ንምምላስ ዚእግዱ ከበድቲ ምኽንያታት እንተዘየሎዉ ናይ ስደተኛ መሰል መንነት 
ምቍራጽ ይውሰን።

ዜግነት
ተዓቋቢ፡ ብመሠረት አንቀጽ 9, c.1, ፊደል e) 16ን, c.2ን ናይ ኣዋጅ ሕጊ 91/1992፡ ናብ 
ሀገር ንምእታው፡ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብን ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምዝጋብ መንነት ንም
ምዝጋብን ዚምልከቱ ጉዳያት ዘማልኤ እንተ ድኣ ኾይኑ፡ ኣብ ሀገር ኢጣልያ ብሕጊ ን5 ዓ
መታት እንተነበረ ዜግነት ኪረክብ ከም ዚኽእል ተወሲኑ ኣሎ። እዚ ናይ ጉዳያት ምምላእ
ን ምንባርን ግድነት ዘየቋረጸን ክሳዕ’ቲ ልመና ዚቐርበሉ እዋን ዝቐጸለን ኪኸውን ኣሎዎ።
ተዓቋቢ፡ ኣብ ርእሲ መንበሪ ኣድራሻኡ፡ ብመነባብሮኡ ርእሱ ዚኽእል ምዃኑ ኬረድእ ይግ
ብኦ፥ እዚ ግድነተ’ዚ ብሕጊ ተነጺሩ ዘይተመልከተ’ኳ እንተኾነ፡ እዚ ብናይ መንግሥቲ ቤት 
ምኽሪ ዝተዋህበ ናይ ትርጕምን ሕጋውን መምርሒ ዝውቱር ኮይኑ ኣሎ።
እቲ ዝተሓተ ዓመታዊ እቶት፡ ማለት፡ ናይ ዝኀለፉ 3 ዓመታት ግብሪ ንምኽፋል ዝተገል
ጸ እቶት (dichiarazione dei redditi)፡ ናይ መነባበሪ እቶት ብቕዓት መመጠኒ ኮይኑ ይዝ
ውተር።
ኣብ ዓዓመቱ ብናይ ገንዘብ ምምኅዳር ሕጊ ዚውሰኑ ንመነባብሮ ዜድሊ ዓመታዊ እቶት ዚ
ምጠኑሉ መሔበሪታት፡ ዳርጋ ኵሉ ግዜ ካብ’ቲ ንነፍስወከፍ ልመና ዜቕርብ ነጨበረር ዚ
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34 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ግመቶ ማኅበራዊ እቶት፡ ክሳዕ ሎሚ 8.263,31 ኤውሮ ዘይውኅድ ኢዩ፥ እዚ ዓመታዊ እ
ቶት በዓል/ቲ ቤት ንዘሎዎ/ዋ ሰብ 11.362,05 ኤውሮ ይኸውን ንነፍስ ወከፍ ዚናበ ውላድ 
ድማ 516,00 ኤውሮ ይውሰኾ። 
ቋንቋን መባእታ መሠረታውያን ሕግታትን ጣልያን ምፍላጥ ተወሳኺ ግድነት ኢዩ።

ዜግነት ንምምራጽ፡ ንምርካብ፡ ከም ብሓዲሽ ንምርካብ፡ ንምኅዳግ ወይ ንምሃብ ዚቐርብ ል
መና፡ (ብመሠረት አንቀጽ 12 ሕጊ 94/2009) 200,00 ኤውሮ ቀረጽ ብምኽፋል ናብ’ቶም 
ዚምልከቶም ኣውራጃዊ ህየንተ ልመና ወይ መግለጺ ይቐርብ። ምስ’ቲ ዚቐርብ ልመና ብ
ዛዕባ ዚተኀኃዙ ጽሑፋት ፍሉይ ርእይቶ ይግበረሉ፡ ማለት፡ ኣብ ክንዲ’ቶም ብወፃእተኛታ
ት ሰበ ሥልጣናት ዚወሃቡ ናይ ምስክር ወረቓቕቲ (ቅዳሕ መዝገብ ልደትን ናይ መዝገብ 
ፍርዲ ምስክርነትን) ብዕላዊ መዝጋቢ በዓል ሥልጣን 
ዝተሰናደዉ (ኣብ ቅድሚ ክልተ መሰኻኽር ኣብ ቤት ፍርዲ ዚግበሩ) መተካእታ ጽሑፋ
ት ምቕራብ ይከኣል።

ኣብ ፍልልይ ዓሌት፡ ሕብሪ፡ ዜግነት፡ እምነትን ምዝውታር ሃይማኖት ወይ ብሔር ዝ
ተመሥረተ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕዝባውያን ክፍልታት ናብራ ሰብኣውያን መሰላትን መ
ሠረታውያን ነፃነታትን ንምኽባር፡ ንምዝውታር ወይ ኣብ ጥቕሚ ከም ዚውዕሉ ንምግ
ባር ዚድምስስ ወይ ዜሰናኽል ዝኾነ ኣገባብ ተግባር ገፋዒ ኣድልዎ ኢዩ ዚቝጸር። ን
ኣብነት፡
ወፃእተኛ ብምዃንኩም/ክን፡ ኣቓሑ ወይ ኣገልግሎት ምሃብ ዚኣቢ ወይ ብወጻዒ ኵነታ
ት ዚህብ ከምኡ’ውን ኣብ ሥራሕ፡ ክራይ ገዛ፡ ትምህርቲ፡ ማኅበራውያን ኣገልግሎታት 
ካብ ምስታፍ ኪዕንቅፈኩም/ክን ዚደሊ ሰብ ኣድልዎ ይፍጽም። ብሰንኪ ዓሌታዊ፡ ሃይ
ማኖታዊ ወይ ብሔራዊ ኵነትኩም/ክን ካብ ካልኦት ኣሕሲሩን ብወጻዒ መንገድን ዚኅ
ዘኩም ወሃብ ሥራሕ ገፋዒ ኣድልዎ ይፍጽም።
ኣብ ልዕሌኹም/ኽን ገፋዒ ኣድልዎ ተግባር ዚፍጽሙ ሰባት ክትከሱዎም/ሳኦም ከም እ
ትኽእሉ/ኽእላ ዘክሩ/ራ።

ብሰንኪ ዓሌት፡ ብሔር፡ ሀገር ወይ ሃይማኖት ዚፍጸም ገፋዒ ኣድልዎ



ናይ ሥራሕ ሓበሬታ

ሥራሕ ደመወዝተኛ

ሥራሕ ደመወዝተኛ በቲ ሠራሕተኛ ንወሃብ ሥራሕ ኣካላዊ ወይ ኣእምራዊ ኣገልግሎቱ 
ዚህበሉን ጻማኡ ገንዘብ (ደመወዝ) ዚቕበለሉን ውዕል ይምራሕ። 
ክልተኦም ወገናት ኬኽቡሩዎም ዚግብኦም ሕግታት ኣብ’ቲ ንሠራሕተኛ ኪደምዕ ብዚኽእ
ል ብሕታዊ ውዕል ኪምላእ ዚከኣል ሀገራዊ ናይ ኃባር ውዕል ሕጊ (Contratto Collettivo 
Nazionale) ተመልኪቶም ኣሎዉ።

ውዕል ሥራሕ ንኽልተኦም ወገናት ዚምልከቱ መሰላትን ግቡእን የመልክት።
ብወገን ወሃብ ሥራሕ፡ ቀንዲ ግቡእ እቲ ዝተወሰነ (ማለት፡ ኣቲ ኣብ ውዕል ዝተመልከተ)፡ 
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36 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ዚግባእ እንተኾይኑ ኣበል ሥድራ፡ ብጽሒት ግብሪ መንግሥቲ፡ ናይ ኀለዋን ረድኤትን ግ
ብሪ (ንጡረታን ክንክን ሕክምናን) ዜጠቓልል ጻማ ምኽፋል ኢዩ። 
ኣብ ርእሲ’ዚ ወሃብ ሥራሕ ናይ ምስንባት እስትሕጋግን ናይ ኅልፊ ኣገልግሎት ጻማን ኪ
ኸፍል ይግብኦ። 
ናይ ሠራሕተኛ ቀንዲ ግቡእ ድማ ኣገልግሎቱ ምብርካት ኢዩ።

ኣብ ርእሲ ሀገራዊ ናይ ኃባር ሕጊ ውዕል፡ ናይ ኢጣልያ ሪፓብሊክ ሕገ መንግሥቲ፡ ብሔ
ራዊ ሕግን ሕጊ ቍጽሪ 300 ናይ 1970 ወይ ናይ ሠራሕተኛታት መሰላት መዝገብ ናይ 
ደመወዝተኛ ሥራሕ ዚምልከት መምርሒ ይህቡ።
ሕገ መንግሥቲ እዞም ዚኽተሉ መሰላት ይሕብር፥

- ናይ ደመወዝ፡ ማለት ነቲ ዝተፈጸመ ሥራሕ ዚበቅዕ ጻማ፥
- ናይ ማዕርነት፡ ማለት ብሰንኪ ጾታ፡ ዓሌት፡ ቋንቋ፡ ሃይማኖት፡ ፖሊቲካዊ ርእይቶ ዝኾ

ነ ገፋዒ ኣድልዎ ከይፍጸም ይእግድ፥
- ናይ ማኅበራዊ ውሕስነት፡ ማለት ንግዜ ሕርሲ፡ ሕማም፡ ሓደጋ፡ እርጋን፡ ስእነት ሥ

ራሕ፥
- ናይ ጥዕናን ኀለዋ ሓደጋ ሥራሕን፥
- ናይ ሐደ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ዕረፍትን ኣብ ዓመት ክፉል ግዜ ዕረፍትን፥ እቲ ውዕ

ል ሥራሕ ሰሙናዊ ወይ ዓመታዊ ዕረፍቲ ዘይጠቅስ እንተ ድኣ ኮይኑ ብቑዕ ኣይኮነን፥
- ናይ ማኅበር ምስታፍ፡ ኣብ ናይ ሠራሕተኛታት ማኅበር ተግባራትን ኣድማን ምክፋ

ል ንፃነት፥
- ናይ ሠራሕተኛታት ተመሃሮ ግዜ ትምህርቲ (እንተ በዝኄ 150 ሰዓታት ኣብ ዓመት)፥
- ናይ ስትረትን ክብረ ግርማን ኀለዋ።

ካብ ኅብረት ኤውሮጳ ወፃኢ ዝመጹ/ጻ፡ ግቡእ መንበሪ ፍቓድ ዘሎዎም/ወን ሠራሕተኛታት 
ንሠራሕተኛታት ጣልያን ዚወሃቡ ልክዕ መሰላት ኣሎውዎም/ወን።
ካብ ኅብረት ኤውሮጳ ዝመጹ ሠራሕተኛታት፡ ግቡእ ማኅበራዊ እጃሞም ብምኽፋል፡ ናይ 
ሕማምን ሕርስን፡ ናይ ስእነት ሥራሕ፡ ናይ ምልውዋጥ ሥራሕ፡ ናይ ስድራ ኣበልን ጡረ
ታን ኪረኽቡ ይኽእሉ። 

ውዕል ሥራሕ
ኣብ ሕገ መንግሥቲ፡ ብሔራዊ ሕጊ፡ ናይ ሠራሕተኛታት መሰላት መዝገብን ካልኦት ሕ
ግታትን ዚርከቡ ሕግታት ኣብ ሥራሕ ምሉእ ግዜን ናይ ምቍራጽ ወሰን ዘይብሉን ውዕ
ል ዝተመሥረቱ ኢዮም፥

- ምሉእ ግዜ ሥራሕ፡ ብሕጊ ካብ ዝተወሰነ ሰዓታት ሥራሕ ምጕዳል ስለ ዘይከኣል፥
- ናይ ምቍራጽ ወሰን ዘይብሉ፡ ናይ ሥራሕ ስምምዕ ግዜ ዜቋርጸሉ ወሰን ስለ ዘይብሉ።

ናይ ምሉእ ግዜን ናይ ምቍራጽ ወሰን ዘይብሉን ውዕል ሥራሕ ንሠራሕተኛ ዝበለጸ ውሕ
ስነት ዚህብ ኢዩ (ብፍላይ ናይ ምቍራጽ ሥራሕ ብዚምልከት ጉዳይ)፡ ስለ’ዚ ንወሃብ ሥ
ራሕ ዝዓበየ ግድነት የኸትለሉ።
እዚ ዓይነት ውዕል ብኅልፊ በቶም፡ ንነዊኅ ግዜ ዜገልግሉ ብዙኃት ሠራሕተኛታት ዜድልዩ



ዎም ዕብይ ዝበሉ ኣብያተ ዕዮ ይዝውተር፥ ነቶም ንእስ ዝበሉ ወይ ንሓፂር ግዜ ጥራይ ዚ
ሠርሑ ኣብያተ ዕዮ እዚ ዓይነት ውዕል’ዚ ዘየርብሕ ኪኸውን ይኽእል።

ናይ ሥራሕ ውዕል ቅድሚ ምግባር ናይ ፈተና ግዜ ኬድልዮ ይከኣል ኢዩ። ኣብ መወዳእ
ታ ናይ’ዚ ግዜ ፈተና እቲ ሠራሕተኛ፡ ወሃብ ሥራሕ ናይ ምስንባቱ ምኽንያት ከይሃቦ፡ ካ
ብ ሥራሕ ኪሰናበት’ውን ይከኣል። ኣብ’ዚ ኵነት’ዚ ዚርከብ ሠራሕተኛ ኀለዋ መሰሉ ኣዝ
ዩ ድኹም ስለዝኾነ፡ ሕግታት ሀገር ከምዚ ዚስዕብ ይውስኑ፥
- ሠራሕተኛ ኪቝጸር ከሎ ኪኽትሞ ኣብ ዘሎዎ ውዕል፡ እቲ ፈተና ዚውድኣሉ ዕለት ኪ

ምልከት ኣሎዎ፡ ካብኡ ተረፈ እቲ ሠራሕተኛ ካብ መዠመርታኡ ንዘይተወሰነ ግዜ 
ከም ዝተቘጽረ ይሕሰብ፥

- ኣብ ግዜ ፈተና ከሎ ዚሰናበት ሠራሕተኛ፡ ዝኾነ ኾይኑ፡ ናይ ክፉል ዕረፍትን  “ኣስት
ሕጋግን” መሰል ኣሎዎ፥

- ናይ ፈተና ግዜ ካብ ሽዱሽተ ኣዋርኅ ኪበዝኅ ኣይኽእልን። ድኅሪ ግዜ ፈተና ሠራሕ
ተኛ ወይ ካብ ሥራሕ ይሰናበት ወይ ብዕሊ ይቝጸር።

ዕማማት
ንሠራሕተኛ  “ዕማማት” ፍሉያት ዓይነት ሥራሓት ኪምደቡሉ የድሊ፥ ዝተፈላለዩ ዓይነታት 
ዕማማት ዝተፈላለዩ ደረጃታት ሠራሕተኛታት ይፈጥሩ። ዕማማት ኣገደስትን ፅጉማትን ብ
ዝኾኑሉ መጠን ደረጃ እናለዓለ፡ ጻማ ድማ ኣናበዝኄ ይኸይድ። ካብ’ቲ ዝተሓተ ዠሚርካ፡ 
ቀንዲ ደረጃታት ሠራሕተኛታት እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥
- ተራ ሸቃሎ
- ብልኀተኛታት ሸቃሎ፥
- ጸሓፍቲ፥
- በዓል መዚ፥
- ኣካያዲ።

ሠራሕተኛ ኣብ ሐደ ደረጃ ንገለ ዓመታት ምስ ኣገልገለ፡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኪሳገር፡ ነቲ 
መዓርግ’ቲ ዝተመደበ ዕማማት ኪፍጽምን ምስ ደረጃኡ ዝተመዓራረየ ወሰኽ ደመወዝ ኪወ
ሃቦን መሰል ይረክብ።

ወሃብ ሥራሕ ንሠራሕተኛ ናብ  “ዝተሓተ ደረጃ” ከም ዚምለስ ኪገብሮ ሕጊ ኣየፍቅደሉን፥
- ሐደ ሠራሕተኛ ዝተወሰኑ ዕማማት ኪፍጽም እንተ ተቘጽረ፡ ካልኦት ዝተሓቱ ዕማማ

ት ኪምደቡሉ ኣይከኣልን፥
- ንሠራሕተኛ ካብ’ቶም ንደረጃኡ ዝተመድቡ ዚትሕቱ ዕማማት ኪወሃቡዎ ኣይከኣልን፥
- ንሠራሕተኛ ንዝተወሰነ ግዜ፡ ካብ’ቶም ንደረጃኡ ዝተመደቡ ዝለዓሉ ዕማማት ኪወሃቡ

ዎ፡ ድኃር ናብ ዕማማት ደረጃኡ ኪምለስ ይከኣል፡ እንተኾነ
•	 ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ነቲ ዚፍጽሞ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ዓይነት ዕማም ዚበቅዕ ደመወዝ ኪ

ረክብ መሰል ኣሎዎ፥ 
•	 ካልኦት ዝበዀሩ ሠራሕተኛታት ንኺትክእ እዚ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ዕማማት እን

ተ ዘይፈጸመ ግን እዚ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ዕማማት ምውዳብ ድኅሪ 3 ኣዋርኅ ቀጻ
ሊ ይኸውን።
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38 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ሰታሪት ሒሣብ ደመወዝ (ቈጽሊ ሒሣብ ደመወዝ (busta paga)
ምስ’ቲ (ዳርጋ ኵሉ ግዜ ወርኃዊ ዝኾነ) ደመወዙ ንሠራሕተኛ፡  “ሰታሪት ሒሣብ ደመወዝ” 
ዝተባህለ እዞም ዚኽተሉ ነገራት ዚሕብር ጽሑፍ ኪወሃቦ ይግባእ፥

- ንሠራሕተኛ ዚግብኦ ጻማ ዜመልክት ደመወዝ፤
- ወርኃዊ ደመወዙን ንግዜ ዕረፍቱ ዚግባእ ብጽሒትን ብኤውሮ፥
- ኣብ ርእሲ ናይ 12 ኣዋርኅ ደመወዝ ዚኽፈል  “ናይ መበል 13 ወርኂ” ወይ  “ናይ ተወ
ሳኺ ወርኂ” 
 ደመወዝ ብኤውሮ፥ 
- ድምር እስትሕጋግ፡ ማለት፡ ሽዑ ንሽዑ ንሠራሕተኛ ዘይወሃቦ፡ ግን ተቐሚጡ ተወሃሊ
ሉ ኣብ ግዜ 
 ምስንባት ዚወሃቦ ክፍሊ ደመወዝ ብኤውሮ፥
- ንኀለዋ ማኅበራዊ ግድነታት ንማኅበራዊ ኀለዋ ሀገራዊ ቤት ጽሕፈት  “INPS” ኪኽፈል 
ዝተቘርጸ 
 ክፍሊ ደመወዝ፥
- ንቤት ጽሕፈት ግብሪ ኪኽፈል ዝተቘርጸ ክፍሊ ደመወዝ፥
- ንኣባል ስድራ፡ እንተሎ፡ ዝተመደበ ደገፍ ደመወዝ፡ ማለት፡ ዚናብዮም ኣባላት ስድራ ከ
ም ዘሎውዎ 
 ንዘመስከረ ሠራሕተኛ ዚወሃብ ኣበል፥ እዚ ኣበል ስድራ ንምርካብ፡ ሠራሕተኛ ንወሃብ ሥ
ራሕ ወይ 
 ንማኅበራዊ ኀለዋንረድኤትን ሀገራዊ ቤት ጽሕፈት ልመና ኬቕርብ ኣሎዎ።

ሰታሪት ሒሣብ ደመወዝ ብወሃብ ሥራሕ (ወይ ብዚውክሉዎም) ክትክተም ይግባእ፡ ሠራ
ሕተኛ ዚግብኦ ደመወዝ ብምሉኡ ይኽፈሎ እንተሎ ንምቍጽጻር እተኽእሎ ጽሕፍቲ ስለ 
ዝኾነት ድማ ኣዝያ ኣድላይት ኢያ።

ሰዓታት ሥራሕ
ልሙድ ሰዓታት ሥራሕ ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓታት፡ ኣብ ሰሙን 40 ሰዓታት ኢዩ። ካብ’ዚ 
ንላዕሊ ዚፍጸም ሰዓታት ሥራሕ ኅልፊ ሰዓታት (straordinario) ይበሃል፡ ብዝተፈልየ ሥር
ዓት ድማ ይመኀደር፡ ማለት፥

- ካብ’ቲ ደመወዝ እንተወኀደ ብ10% ዛይዱ ይኽፈል፥
- ኣብ መዓልቲ ካብ ክልተ ሰዓታት፡ ኣብ ሰሙን ካብ 12 ሰዓታት፡ ኣብ ሠሠለስተ ኣዋር
ኅ ካብ 80 ሰዓታት፡ ኣብ ዓመት ድማ ካብ 250 ሰዓታት ኪዛይድ ኣይከኣልን። ብሓፂሩ፡ 
- ኣብ መዓልቲ ካብ 10 ሰዓታት (ካብ 8 ሰዓታት ተራ፡ ካብ 2 ኅልፊ ሰዓታት)፡
- ኣብ ሰሙን ካብ 52 ሰዓታት (ካብ 40 ሰዓታት ተራ፡ ካብ 12 ኅልፊ ሰዓታት) ኪሥራሕ 
ኣይከኣልን።
እዚ ደረት ሰዓታት ሥራሕ ዋላ እቲ ሠራሕተኛ ባዕሉ እንተ ሓተቶ’ውን ኪጠሓስ ኣይከኣ
ልን ኢዩ።

ናይ ለይቲ ሥራሕ፡ ማለት፡ እቲ ካብ ለይቲ ሰዓት 10 ክሳሕ ንጋሆ ሰዓት 7፡ እተወኀደ 
ን7 ሰዓታት ዚፍጸም ሥራሕ ኣድካምን ሓደገኛን ኢዩ፥ ስለ’ዚ ሕጊ ደረትን ኀለዋን ኪግበ



ረሉ ይግድድ፥
- ካብ’ቲ ተራ ሰዓታት ብዝበዝኄ ይኽፈል፥
- ወሃብ ሥራሕ ኣብ ቤት ዕዮኡ ናይ ለይቲ ታራ ሥራሕ ቅድሚ ምዥማሩ፡ ምስ ማኅበራት 
 ሠራሕተኛታት ኪመያየጥ፡ ንሠራሕተኛታት ኬፍልጥ፡ ናይ ኀለዋ ድንገት መሣርዕ ኬዋ
ድድ የድሊ፥
- ኣብ መዓልቲ ካብ 8 ሰዓታት ንዚበዝኅ ግዜ ኪፍጸም ኣይከኣልን፥

- ብፅኑሳት፡ ወይ ካብ ሐደ ዓመት ዚውኅድ ቈልዓ ብዘሎወን ኣንስቲ ኪፍጸም ኣይከኣልን።

ብሰንበትን ብዕለታት በዓልን ዚፍጸም ሥራሕ ካብ’ቲ ብኻልእ መዓልታት ዚፍጸም ሥራሕ 
ብዝበዝኄ መጠን ይኽፈል።

ምቍራጽ ርክብ ሥራሕ
ምቍራጽ ርክብ ሥራሕ በዞም ዚኽተሉ ኵነታት ኪርከብ ይከኣል፥
- ብወገን ሠራሕተኛ በዞም ዚኽተሉ ምኽንያታት፥

•	 ፍቓደኛ ምስንባት (ሠራሕተኛ ብጽሑፍ ኣቐዲሙ ኬፍልጥ የድሊ)፥
•	 ብብቑዕ ምኽንያት፡ ወሃብ ሥራሕ ብዜዘውትሮ ምስኩር ኣገባብ ጠባይ (ኣቐዲም

ካ ክተፍልጥ 
  ኣየድልን)፥
•	 ብሰንኪ ሕማም፡ ሕርሲ ወይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ናብ ሥራሕ ክትምለስ ብዘ

ይምኽኣል፥
•	 ብዘጋጠመ ምስንኻልን ስእነት ዓቕምን።

- ብወገን ወሃብ ሥራሕ በዞም ዚኽተሉ ምኽንያታት፥
•	 ናይ ሠራሕተኛ ግዜ ፈተና ብምኽሳፉ፥
•	 ብብቑዕ ሰበብ ምስንባት፡ ማለት፡ ንግዜያዊ’ውን ርክብ ሥራሕ ኬቐጽል ዘየፍቅድ ብ

ርቱዕ ምኽንያት ምስ ዜጋጥም፥
•	 ብምስኩር ምኽንያት ምስንባት፥ ብወሃብ ሥራሕ ብጽሑፍ ኣቐዲምካ ምምልካት የ

ድሊ።

ወሃብ ሥራሕ በዚ ዚስዕብ ምኽንያታት ንሠራሕተኛ ኬሰናብቶ ኣይኽእልን፥
ብመርዓ (መርዓ ብዕሊ ካብ ዚቝጸረሉ ክሳዕ ሐደ ዓመት፥ ብፅንሲ (ፅንሲ ካብ ዚዥምረሉ 
ውላድ ሐደ ዓመት ዕድመ ክሳዕ ዚመልእ) ብሓደጋ ሥራሕ ወይ ናይ ነዊኅ ግዜ ሕማም፥
ብሕማም፥ ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ወይ ክተት ውግእ ብምስታፍ፥ ንሕዝባዊ ኣገልግ
ሎት ብምምራጽ (ንኣብነት ኣባል ባይቶ፡ ኣውራጃዊ ኣማኻሪ፡ ወዘተ..)፥ ኣብ ኣድማ ብምስ
ታፍ፥ ኣብ መሪሕነት ማኅበር ሠራሕተኛታት ብምስታፍ።

እስትሕጋግ
ኣብ ምጭራሽ ርክብ ሥራሕ ወሃብ ሥራሕ፡ ሠራሕተኛ ብምቍራጽ ደመወዙ ንዜጋጥሞ ፀ
ገማት ብርግኣት ንምጽዋሩ ዜብቅዖ፡  “እስትሕጋግ - liquidazione” ወይ  “ናይ ስንብታ ጻማ” 
ዚበሃል ገንዘብ ንሠራሕተኛ ኪኸፍሎ ይግባእ። ከም ግቡእ፡ እስትሕጋግ ኣብ ምጭራሽ ርክ
ብ ሥራሕ ይኽፈል እንተኾነ እቲ ሠራሕተኛ ኣብ ሐደ ቤት ዕዮ ካብ 8 ዓመታት ንላዕሊ 
እንተሠርሔ ወይ ፍሉይ ናይ ሕክምና ክንክን እንተድለዮ ወይ ገዛ ኪገዝእ እንተደለየ፡ ንወ
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ሃብ ሥራሑ፡ ርክብ ሥራሑ እንተ ዘይተጨረሸ’ውን፡ ካብ’ቲ ክሳዕ ሽዑ ዝተወሃለለ ድምር 
እስትሕጋግ (ካብ 70% ዘይበዝኅ) ኪህቦ ኪሓቶ ይኽእል።

ካልኦት ዓይነታት ውዕል። 
ኣብ ርእሲ’ቲ ናይ ምሉእ ግዜን ዘይውሱንን ልሙድ ዓይነት ውዕል፡ ካልኦት ዓይነታት ና
ይ ደመወዝተኛ ውዕላት’ውን ኣሎዉ፥
ንኣብነት፥
- ናይ ውሱን ግዜ ገደብ ውዕል ሥራሕ፤ ርክብ ሥራሕ ካብ’ቲ ዝተወሰነ ገደብ ግዜ እ

ንተ ኀለፈ ሠራሕተኛ ወሰኽ ደመወዝ ኪረክብ መሰል ኣሎዎ፡ ካብ 20 መዓልታት (ከ
ም ኵነቱ ካብ 30 መዓልታት) ንዚበዝኅ ግዜ እንተቐጸለ ድማ እቲ ውዕል ከም ናይ ዘ
ይውሱን ግዜ ውዕል ይቝጸር፥

- ሥራሕ ከፊል ግዜ፥ እዚ ዓይነት ሥራሕ’ዚ ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓታት (ወይ ኣብ ሰሙን 
40 ሰዓታት) ብምሥራሕ ኣብ ክንዲ ዚፍጸም ብዚውኅድ ሰዓታት ይፍጸም፥

- ምክፋል ሥራሕ፥ ሠራሕተኛታት ዜድልዩዎም ኣብያተ ዕዮ፡  “ወፈይቲ ጕልበት” ብዚ
ብል ስም ንዚፍለጡ፡ ጕልበት ሰብ ንምውፋይ ብልኀት ዘሎዎም ካልኦት ኣብያተ ዕዮ 
ኪሓቱዎም ይኽእሉ። እዞም ዚውፈዩ ሠራሕተኛታት ኣባላት ናይ’ቶም ጕልበት ዚው
ፍዩ ኣብያተ ዕዮ ኢዮም፡ ብኣኣቶም ድማ ይኽፈሉ፡ እንተኾነ ኣገልግሎቶም ኣብ’ተን 
(ተጠቀምቲ ዚበሃላ) ዝሓተታ ካልኦት ኣብያተ ዕዮ የበርክቱ። 

ናይ ብሕቲ ቅዋም ሥራሕ
ናይ ኢጣልያ ሕገ መንግሥቲ፡ ኢኮኖሚያዊ መንሥኤ ተግባር ነፃነት የፍቅድ፥ እዚ ከኣ ዝ
ኾነ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ኢኮኖሚያዊ ተግባር ኬካይድ ፍቓድ ኣሎዎ ማለት ኢዩ፡ እንተ
ኾነ እቲ ዚካየድ ተግባር፡
- ንኅብረተ ሰብ ዘይጐድእ ኪኸውን ኣሎዎ፥
- ሓደገኛ ኪኸውን የብሉን፥ 
- ናይ ሰብ መሠረታውያን መሰላት ዚግህስ ኪኸውን የብሉን፥
- ብዙኃት ተግባራት፡ ንኣዝዮም ኣገደስቲ ክፍልታት ኢኮኖሚ ዚምልከቱ ወይ ፍሉይ ኣ

ኽእሎ ዚጥይቑ ብምዃኖም፡ ፍሉይ ፍቓዳት ኪወሃቡዎም የድሊ።

ብሕታዊ ሠራሕተኛ ንነፍስወከፍ ዚሸጦ ወይ ዚህቦ ኣገልግሎት እዞም ዚኽተሉ ግድነታት 
ኪፍጽም ኣሎዎ፥
- ካብ ዋጋ መሸጣ ዚቝረጽ ናይ ትርፊ ዋጋ ግብሪ  “IVA” ንቤት ጽሐፈት ግብሪ ብም

ፍሳስ ኪኸፍል ይግባእ፥
- ሓበሬታ ሸያጥን ዓዳግን፡ ዝተሸጠ ኣቕሓን፡ ዋጋኡን ንቤት ጽሕፈት ግብሪ ኪፈስስ ዘ

ሎዎ ናይ ትርፊ ዋጋ ግብርን ዚገልጽ ጽሑፍ ቅብሊት ኪገብር ኣሎዎ፥ ካብኡ ተረፈ 
እቲ ዚፍጸም መሸጣ ኢሕጋዊ ኢዩ።

ብሕታዊ ሠራሕተኛ፡ ሥራሑ ካብ ዚዥምረሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ ናይ ትር
ፊ ዋጋ መለለዪን ንቤት ጽሕፈት ክፍሊ ግብሪ ንምቍጽጻር ዚጠቕሞን ቍጽሪ መዝገብ ት
ርፊ ዋጋ ግብሪ (Partita IVA) ምእንቲ ኪረክብ ኣብ መዝገብ ኪምዝገብ የድሊ።
ናይ ብሕቲ ሥራሑ ኪፍጽም ከሎ፡
- እቲ ሠራሕተኛ ካብ ዓሚሉ (ማለት ካብ’ቲ ኣገልግሎት ዚሓትት) ትእዛዝ ኣይቕበልን፥



- ናይ ኣገልግሎቱ ሓደጋ (ንኣብነት፡ ክሳራ) ኀላፍነት ሠራሕተኛ ኢዩ፥ ሓታት ኣገልግ
ሎት፡ ሠራሕተኛ እቲ ዝተሓተቶ ኣገልግሎት ምስ ዚፍጽመሉ ጥራይ ኢዩ ዜድሊ ዋ
ጋ ዚኸፍል፥

- ሓታት ኣገልግሎት ኣብ ዝኾነ ግዜን ብዝኾነ ምኽንያትን ውዕል ኣገልግሎት ኬፍር
ሶ ይኽእል፥ ሠራሕተኛ ኣገልግሎቱ ኪፍጽም ድሮ ዠሚሩ እንተኾይኑ፡ ዘውፅኦ ገን
ዘብ ኬኅውዮን ዋጋ እቲ ድሮ ዝፈጸሞ ክፍሊ ኣገልግሎትን ዘጥፈኦ መኽሰብን ኪኸፍ
ሎን ይግብኦ።

ምምሥራት ቅዋም ብሕታዊ ሥራሕ
ቅዋም ብሕታዊ ሥራሕ ንምዥማር ዚሕግዙ ማኅበራት ኣሎዉ።
እዞም ማኅበራት’ዚኦም መደብ ቅዋም ሥራሕ ንምስንዳውን እዚ መደብ ብኢኮኖሚያውን 
ገንዘባውን ርእይቶ ዜዋፅእ እንተኾይኑ ንምርዳእን ይሕግዙ፡ ሥራሕ ንምልዕዓል ዜድሊ ኣ
ገልግሎት’ውን ብነፃ ይውፍዩ። ንኣብነት ኣብ ሮማ እዞም ዚኽተሉ ኣብያተ ጽሕፈትን ቅ
ዋማትን ይርከቡ፥
- ናይ ሮማ ቤት ምኽሪ ንግድ -  “Camera di Commercio di Roma” ካብ ሰኑይ ክሳዕ 

ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 8.45 ክሳዕ ሰዓት 12.30፡ ካብ ሰዓት 13.30 ክሳዕ ሰዓት 15.00 ዚሠ
ርሕ፡ ኣብ ጐደና ካፒታን ባቫስትሮ ቍ. 116 -  “Via Capitan Bavastro, 116”፡ ክፍሊ 
208 ዚርከብ፡ ቍ. ተለፎን     06.52082835፡ ፋክስ ቍ. 06.52082875፥

- መንበር ምምኅያሽ ቅዋም ሥራሕ -  “BIC (Business Innovation Center)”፡ ካብ ሰኑ
ይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ሰዓት 15.00 ክሳዕ ሰዓት 18.00 ዚሠርሕ፡ ኣብ ጐደና ካዚሊና ቍ. 
3ቲ  “Via Casilina, 3T” ዚርከብ፥ ኣብ ተለፎን ቍ. 06.803680 ብምድዋል ኣቐዲም
ካ ቈጸራ ምውሳድ የድሊ።

- ብዛዕባ ምምሥራት ቅዋም ሥራሕ ዚኀሊ ቤት ጽሕፈት ማኅበር ረድኤት -  “Caritas”፡ 
ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 14.00 ክሳዕ ሰዓት 17 ዚሠርሕ፡ ኣብ ጐደና ደለ ዞ
ኮለተ ቍ. 17 - Via Delle Zoccolette, 17 ዚርከብ፥

- ናይ ኢደ ጥበብ ማኅበራት ሀገራዊ ኅብረት -  “CNA (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato) “ ቤት ጽሕፈት  “ቅዋም ሥራሕ መዓላዊ ምግባር”፡ ሰኑይ ካብ ሰዓት 
15.00 ክሳዕ ሰዓት 18.00፡ ሠሉስን ኃሙስን ካብ ሰዓት 10.00 ክሳዕ ሰዓት 13.00፡ ካ
ብ ሰዓት 15.00 ክሳዕ ሰዓት 17.00 ዚሠርሕ፡ ኣብ ጐደና ኦስቴንሰ ቍ. 131/ል፡ መሳ
ልል ቺ፡ 5ይ ደርቢ  “Via Ostiense, 131/L, scala C, piano n.5” ዚርከብ፡ ቍ. ተለፎን 
06.570151፡ ኢ መይል tradurreimpresa@cnapmi.com ።

- ናይ ስደተኛታት ምትኅብባር -  “Migra Coop.”፡ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ሰዓት 
9.00 ክሳዕ ሰዓት 13.00፡ ካብ ሰዓት 14.00 ክሳዕ ሰዓት 18.00 ዚሠርሕ፡ ኣብ ኣደባባ
ይ ፍ. ደ ሉቺያ -  “P.zza F. De Lucia”፡ ዚርከብ፡ ቍ. ተለፎን 06.40500796፡ ኢ መ
ይል service@legacooplazio.it ።

ማኅበር ሠራሕተኛታት
ሠራሕተኛታት መሰላቶም ንምኅላው ካብ ናይ ወሃብ ሥራሕ ዝወኃደ ዓቕሚ ስለ ዘሎዎ
ም፡ ነዚ መሰላቶም ንምኅላው ማኅበር የቕውሙ ወይ ኣባላት ማኀበር ሠራሕተኛታት ይ
ኾኑ። ማኅበራት ሠራሕተኛታት ምስ ማኅበራት ወሃብቲ ሥራሕ ብምውሣእ ሀገራዊ ናይ 
ኃባር መምርሒ ውዕል ሥራሕ ይገብሩ። ኣብ ማኅበራት ሠራሕተኛታት ወይ ማኅበራት 
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42 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ወሃብቲ ሥራሕ ዝተመዝገቡ ኣባላት ዚገብሩዎም ብሕታውያን ውዕላት ሥራሕ፡ ካብ’ቲ ኣ
ብ ሀገራዊ ናይ ኃባር መምርሒ ውዕል ዝተፈልየ ኵነት ኪህሉዎ ዚኽእል ንሠራሕተኛ ዚ
ረብሕ እንተኾነ ጥራይ ኢዩ። እቶም ዝተፈልጡ ማኅበራት ሠራሕተኛታት CGIL, CISL, 
UIL ኢዮም።

ናይ ሥራሕ ምቝጻር ቅዋማት ኣገልግሎት
ናይ ሥራሕ ምቝጻር ቅዋማት ንወፃእተኛታት’ውን ናይ ምሕባርን ምቝጻርን ኣገልግሎ
ታት ይውፍዩ።

- ንሓበሬታ ብዚምልከት እዞም ዚኽተሉ ኣገልግሎታት ይውፍዩ፥
•	 ብዛዕባ ቦታ ሥራሕ ሓበሬታ ይህቡ (ሠራሕተኛታት ዚደልዩን ዓይነት ሥራሕን)፥
•	 ናይ ሥራሕ መደብ ንምውሳን ንምሕጋዝ፡ ብሕታውያን መልሰ ጥያቔታት የግብ

ሩ፥
•	 ናይ ክእለት ሚዛን ይፍጽሙ (ንሥራሕ ዘሎኩም/ክን ዓቕምን ድኻምነትን እንታ

ይ ኢዩ?)፥
•	 ንሥራሕ ዚምልከቱ ካልኦት ኣገልግሎታት ይሕብሩ።

- ንምቝጻር ሥራሕ ብዚምልከት እዞም ዚኽተሉ ኣገልግሎታት ይውፍዩ፥
•	 ዕላዊ ምዝገባ ናይ ሥራሕ ኵነትኩም (ምቝጻር፡ ምስንባት፡ ስእነት ሥራሕ)፥
•	 ኣብ ናይ ሥራሕ ዝሰኣኑ መዝገብ መንነት ምምዝጋብ፥
•	 ዝርዝር ኣስማት ሠራሕተኛታት ናይ ዚደልዩ ኣብያተ ዕዮ፥ 
•	 ወፈያ ሥራሕ፥
•	  “ውሱን ምቝጻር” ዚበሃል፡ ኣብ ፀገም ንዚርከቡ (ንኣብነት ንስንኩለ ኣካል ሰባት) 

ሥራሕ ንምርካብ ዚውፈ ረድኤት።

- ሥልጠና ኢደ ጥበብ
- ንብሕታዊ ቅዋም ሥራሕን ምምሥራት ቅዋም ሥራሕን ዚግበር ኣገልግሎት፥
- ኢኮኖሚያዊ ሓገዝ፥
- ንኀለዋ መስላት ዚውፈዩ ኣገልግሎታት።

ሥራሕ ዘይብልኩም/ክን እንተኾንኩም/ክን፡ ኣብ ዝርዝር ኣስማት መንነት (elenco ana-
grafico) ተመዝገቡ/ባ፡ ብምምዝጋብ ጥራይ ኢኹም/ኽን እዞም ዚኽተሉ ሓገዛት ንምርካብ 
መሰል እትረኽቡ፥
- ናይ ስእነት ሥራሕ ኣበል፡ ማለት፡ ካብ ሥራሕ ዓዲ ቅድሚ ምውዓልኩም/ክን እትረ

ኽቡዎ ካብ ዝነበርኩም/ክን ደመወዝ ሐደ ክፍሊ፥
- ብዘይ ሥራሕ ኣብ እትጸንሑወን/ሓኤን ቀዳሞት 6 ኣዋርኅ ዚውፈ ሓገዝ፡ ማለት፡ ም

ውሣእን ወፈያ ሓዲሽ ሥራሕን።

ኣገልግሎታት ከመይ ከም ዚርከቡ
ንሥራሕ ዚምልከቱ ኣገልግሎታት ዚውፍዩ ኣብያተ ጽሕፈት ንምፍላጥ ኣብ መተኀላለፊ 
ተለፎን ናይ’ቲ እትነብሩሉ/ራሉ ኣውራጃ ወይ ክፍለ ሀገር ክትድውሉ ወይ ኢንተርነት ክ
ትምልከቱ ትኽእሉ።



ዚውፈዩ ኣገልግሎታት ዚሕብሩ ኣብያተ ጽሕፈት እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥
- ናይ ምቝጻር ሥራሕ መናብርቲ፥
- ንመንእሰያት ሓብር  “Informagiovani”: www.informagiovani.it ፥
- ማኅበራት ሠራሕተኛታት (CGIL, CISL, UIL)
- ናይ ዩኒቨርሲቲ ሓበሬታ ኣብያተ ጽሕፈት፥
- ናይ ደቀንስትዮ ኣኽእሎ ምክያድ ሥራሕ ተዓዛቢ ቤት ጽሕፈት -  “Osservatorio 

sull’Imprenditorialità Femminile”፥
- ናይ ኤውሮጳ ኣማኸርቲ ጕጅለ ኣብያተ ጽሕፈት -  “EURES” ኅብረት ኤውሮጳ ዘለ

ዓዓሎ ኣብ ኵለን ኣባላት ሀገራት ኅብረት ኤውሮጳ ኣብያተ ጽሕፈት ዘሎውዎ ኢዩ፥ 
ኀልዮኡ ካብ’ቲ ዚነብሩሉ/ራሉ ኣብ ካልእ ሀገር ኪሠርሑ/ሓ ንዚደልዩ/ያ ሰባት ምሕ
ጋዝ ኢዩ። 

ናይ ኢጣልያ ሥርዓት ውሕስነት ማኅበራዊ ኀልዮ
ውሕስነት ማኅበራዊ ኀልዮ ንዅሎም እቶም ኣብ ፀገም ዚርከቡን ኪሠርሑ ዘይኽእሉን ዜ
ጋታት ይባጻሕ። ብፍላይ ከኣ፥
4 ዝኾነ ዓዲ ዝወዓለ ሠራሕተኛ’ሞ ገዛእ ርእሱ ኪናቢ ዘይኽእል ዜጋ ማኅበራዊ ረድኤት 
ኪረክብ መሰል
  ኣሎዎ፥
4 ኵሎም ሠራሕተኛታት ሓደጋ እንተወረዶም፡ እንተሓመሙ፡ እንተ ኣረጉ ኢኮኖሚያ
ዊ ሓገዝ ኪረኽቡ 
  መሰል ኣሎዎም። 
ውሕስነት ማኅበራዊ ኀልዮ ንዅሎም ((እቶም ናይ ምሥራሕ ክእለቶም ኬጕድል ወይ ኬ
ጥፍእ ኣብ ዚኽእል ኵነታት ዚርከቡ) ሠራሕተኛታትን ናይ ምሥራሕ ዓቕሚ ንዘይብሎ
ም’ሞ ገዛእ ርእሶም ኪናብዩ ንዘይኽእሉ ሰባትን’ውን ዚምልከት ኢዩ።

ማኅበራዊ ኀለዋ ሠራሕተኛታት
ሠራሕተኛታት በዞም ዚስዕቡ ምኽንያታት ናይ ምሥራሕ ክእለቶም ኪጐድል ይኽእል፥
4 ንሥራሕ ዘይምልከቱ ምኽንያታት፡ ንኣብነት፡ ፅንሲ-ሕርሲ፡ ሕማም፡ እርጋን፡ ብዝኂ ዚ
ናበዩ ኣባላት ስድራ፡ ወዘተ.፥
4 ንሥራሕ ዚምልከቱ ምኽንያታት፥ ሓደጋ ሥራሕ፡ ሕማም፡ ብዘይ ድላይ ሥራሕ ምፍ
ታሕ፡ ናይ ሥራሕ ተግባራት ምቍራጽ፡ ወዘተ.።

ሠራሕተኛ ነዚ ናይ ምቍራጽ ሥራሕ ሳዕቤን ብርግኣት ንምጽዋሩ ምእንቲ ኪኽእል፡ ወ
ሃብ ሥራሕ ንሠራሕተኛ ዚጠቅም ገንዘብ፡ እጃም ማኅበራዊ ኀለዋ (contributi) ኪኸፍ
ል ብሕጊ ግዱድ ኢዩ፥ እዚ እጃም’ዚ ንናይ ውሕስነት ማኅበራዊ ኀልዮ ኣብያተ ጽሕፈት 
(INPS, INAIL ወዘተ.) ይኽፈል።
እዚ ዚኽፈል ገንዘብ ተወሃሊሉ፡ ንኣብነት ከም ናይ እርጋን ጡረታ፡ ናይ ስንኩለ ኣካል 
ጡረታ፡ ናይ ፅንሰ-ሕርሲ ኣበል፡ ናይ ስድራ ደገፍ፡ ወዘተ. ዝኣመሰሉ ማኅበራውያን ኀልዮ
ታት ንምፍጻም የብቅዕ።

ጡረታ
ሠራሕተኛ ኣብ መጨረሻ ግዜ ሥራሑ፡ ናይ ሽምግልና ጡረታ ኪረክብ መሰል የፍሪ።
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44 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ጡረታ በቲ ሠራሕተኛ ኣብ መዋዕል ሥራሑ ዝኸፈሎ እጃም ማኅበራዊ ኀለዋ ተመጢኑ 
ይጽብጸብ።
ናይ ሽምግልና ጡረታ ምስ ዕድመ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ’ቲ ዝተኸፍለ እጃም ማኅበራዊ ኀ
ልዮ ዝተተኀኀዘ ኢዩ፥ ሐደ ሰብ መሰል ጡረታ ዚረክብ እንተወኃደ ን35 ዓመታት እጃም 
ማኅበራዊ ኀልዮ እንተኸፈለን እንተወኃደ 58 ዓመት ዕድመ ዘሎዎ እንተኾነን ወይ ን40 
ዓመታት እጃሙ እንተኸፈለን ኢዩ።
ዝተወሰነ ዕድመ ምስ ኣኅለፍካ ዚወሃብ ናይ እርጋን ጡረታ’ውን ኣሎ፥ ሐደ ሰብ ኣብ’ዚ 
ዕድመ’ዚ ምስ በጽሔ ሥራሑ ኪቕጽል ከም ዘይኽእል ይሕሰብ። ናይ እርጋን ጡረታ መ
ሰል እንተወኃደ ን20 ዓመታት እጃም ማኅበራዊ ኀልዮ እንተ ከፈልካ ይርከብ። ኣብ ጡረ
ታ ዚእተወሉ ግዜ ንሰብኡት 65 ዓመት፡ ንኣንስቲ ድማ 60 ዓመት ኢዩ።
እዚ እጃም ማኅበራዊ ኀልዮ ብፍላይ ንማኅበራዊ ኀልዮ ንዝቘመ ቤት ጽሕፈት (ናይ ማ
ኅበራዊ ኀልዮ ሀገራዊ ቅዋም - INPS) ብግዲ ኪኽፈል ዘሎዎ ክፍሊ ደመወዝ ኢዩ። እጃ
ም ማኅበራዊ ኀልዮ ምኽፋል መሰል ጡረታ ንምፍራይ የብቅዕ።

ሓደጋታት ሥራሕን ናይ ሥራሕ ሕማማትን
ውሕስነት ኀለዋ ሓደጋታትን ሕማማትን ሥራሕ፡ በቲ ሓደጋ ኬረጋግጽን ኪምስክርን ዝ
ተመዘዘ ሀገራዊ ቤት ጽሕፈት ውሕስነት ሓደጋታት ሥራሕ (INAIL) ይፍጸም። ረድኤት 
ኀለዋ ጥዕና ድማ ብኀልዮ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ይፍጸም።
መሰል ኀልዮ (ኢኮኖሚያውን ክንክን ጥዕናን) ኀለዋ ሓደጋታትን ሕማማትን፡ ዝኮነ ኾይ
ኑ፡ ብግዜ ሥራሕ ብዘጋጥም ሞት፡ ግዜያዊ ወይ ነባሪ፡ ምሉእ ወይ ከፊል ስንክልና ኣካል፡ 
እንተ ወኃደ ን3 መዓልታት ምብኳር ሥራሕ ብዜኸትል መህሰይቲ ይርከብ።ሠራሕተኛ፡ 
እቲ ዜጋጥሞ መሰናኸሊ ሓደጋ ብሸለልትነቱ ወይ ብምዝንጋዑ ከምኡ’ውን  “ብበደሉ” እን
ተ ተረኽበ’ውን መኽሓሲ ገንዘብ ኪወሃቦ መሰል ኣሎዎ።

ኀለዋ ኣንጻር ስእነት ሥራሕ
ሠራሕተኛ ኣንጻር ብምስንባት (ወሃብ ሥራሕ ምስ ዜሰናብቶ) ኮነ ሥራሕ ብምኅዳግ፡ ዜጋ
ጥሞ ስእነት ሥራሕ ኀለዋ ረድኤት ኣሎዎ።
እዚ ረድኤት’ዚ ብገንዘብ ዚግመት ኢኮኖሚያዊ ደገፍ ኢዩ። እንተወኃደ ን2 ዓመታት እ
ጃም ማኀበራዊ ኀልዮ እንተ ተኸፍለ ድማ እዚ መሰል ረድኤት ይርከብ።
ደገፍ ኣንጻር ስእነት ሥራሕ ንምርካብ ሥራሕ ካብ ዝተቛረጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 68 መዓ
ልታት ልመና ምቕራብ የድሊ፥ ደገፍ ገንዘብ ድማ እንተበዝኄ ን180 መዓልታት ይወሃብ።
ኣብ ናይ ማኅበራዊ ኀልዮ ሀገራዊ ቅዋም ዚርከብ ቤት ጽሕፈት መመላእታ ርሾ  “Cassa 
Integrazione Guadagni”) ፡ ነዚ ዚኽተል ደገፋት ሠራሕተኛ የካይድ፥
ሀ) ብሰንኪ ምቍራጽ ሥራሕ (ብምኽንያት ፀገም ዕዳጋ ወሃብ ሥራሕ ዘምጽኦ እንተዘይኮይ
ኑ)፥ እዚ ደገፍ መመላእታ፡ ዘቋረጸ ሥራሕ ከም ዚዥመር ርጉጽ እንተ ድኣ ኮይኑ ይፍቀድ፥ 
ሠራሕተኛ ንሠለስተ ኣዋርኅ 80% ናይ ደመወዙ መመላእታ መሕወዪ ገንዘብ ይቕበል፥
ለ) ብምኽንያት ምሕዳስ ወይ ምልዋጥ ቤት ዕዮ ወይ ብናይ ቤት ዕዮ ሓፈሻዊ ሽግር፥ ከ
ም’ዚ ዝኣመሰለ 
  ኵነት ኬጋጥም ከሎ መመላእታ መሕወይ ገንዘብ ካብ ክልተ ዓመታት ንላዕሊ ኪወሃብ 
ኣይከኣልን።



ውሕስነት ድኅነት ሥራሕ

•	 ኣብ ሰፈር ሥራሕ ዚዝውተር ውሕስነት ድኅነት ሥራሕ፡ ሓደጋታትን ካብ ሕማማ
ትን ንምኅላውን ሠራሕተኛታት፡ ካብ ቤት ዕዮ ወፃኢ ንዚመጹ ሰባትን ተፈጥራዊ 
ንጽሕናን ንምክልኻልን፡ ብወሃብ ሥራሕ datore di lavoro ፡ ብመሣርሕቱን ሠራሕተ
ኛታትን lavoratori ኪፍጸሙ ዚግብኦም ኀልዮታት ዜጠቓልል ኢዩ።

•	 ኀልዮታት ኀለዋ ድኅነት ሠራሕተኛታት፡ ሓደጋታት ሠራሕተኛታት ቤት ዕዮን ካ
ብ ወፃኢ ዚመጹ ተኃባበርቶምን ንምጕዳል ዝተኀለኑ ኢዮም።

ቅድሚ ኵሉ፡ ብመሠረታውያን ናይ ሓፈሻ ሥርወ ሓሳባት ንሠራሕተኛታት ውሕስነት ድ
ኅነት ዚህብ ሕገ መንግሥቲ ኢዩ።

እዞም ሥርወ ሓሳባት ብሕጊ መዓላውያን ይኾኑ፡ ማለት፡ ብፍትሓ ብሔር፡ ብፍትሓ ጸረ ወ
ንጀል፡ ብሕጊ መሰላት ሠራሕተኛታት (ሕጊ 20 ግንቦት 1970 ዓ.ም.ፈ. ቍ. 300) ኣብ ግ

ብሪ ይውዕሉ።

ናይ ኢጣልያ ሕገ መንግሥቲ

•	 አንቀጽ 1፥ ሀገር ኢጣልያ ኣብ ሥራሕ ዝተመሥረተ ዲሞክራሲታዊ ሪፓብሊክ ኢዩ።
•	 አንቀጽ 35፥ ሪፓብሊክ ንሥራሕ ብኵሉ ዓይነቱን መዓላኡን ይኅሉ።
•	 አንቀጽ 38፥ ሠራሕተኛታት፡ ሓደጋ፡ ሕማም፡ ስንክልና ኣካል፡ ኣርጋን፡ ብዘይፍቓዶም 

ምቍራጽ ሥራሕ ምስ ዜጋጥሞም ንሕይወቶም ዚበቕዑ ነገራት ኪኅለዩሎምን ኪረጋገ
ጹሎምን መስል ኣሎዎም።

ኣዋጅ ሕጊ 81/08
እዚ ኣዋጅ’ዚ ንኀለዋ ድኅነትን ጥዕናን ሠራሕተኛታት ዚምልከት ናይ ኤውሮጳ መምርሒ 
ኣጽዲቑ፡ ኣብ ሐደ ጥርኑፍ ደብተር ብምልዛብ፡ ሕጊ ንዘየኽብሩ፡ ድሮ ዝተወሰኑ መቕጻዕ
ትታት የኽብድ።

አንቀጽ 1፥ ዕላማኡ፥
“ንፍልልይ ጾታ፡ ዕድመ፡ ኵነታት ሠራሕተኛታት ወፃእተኛታት’ውን ኣብ ግምት ብምእ
ታው... ኣብ መሬት ሀገር ናይ ዚርከቡ ሠራሕተኛታት ማዕርነት ኀለዋ ምርግጋጽ ኢዩ”።

አንቀጽ 28፥
ወሃብ ሥራሕ ኣብ ቤት ዕዮ ዚርከቡ ናይ ሓደጋ ጠንቅታት ኪኸሥትን ክብደቶም ኪመዝ
ንን ኣሎዎ።
ወሃብ ሥራሕ ኣዞም ዚኽተሉ ነገራት ኪፍጽም ይግብኦ፥
•	 ናይ ፀጥታ ኀላፊ ኪሸይም፥
•	 ኣብ ቤት ዕዮ ኵነታት ጥዕና ንምክትታልን ንምኅላውን ክኢላ ሓኪም ከም ዚህሉ ኪ

ገብር፥
•	 ብዅሉ መዳያት ምስ ሥራሕ ዚምልከት ናይ ሠራሕተኛታት ድኅነትን ጥዕናን ኬረ

45



46 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ጋግጽ፥
•	 ምስ ፍሉይ ዓይነት ሥራሕ ዝተተኀኀዙ ድንገታት ኪግምት፥
•	 ምርጫ መሣርሒታትን ኣብ ቦታ ሥራሕ ምግጥጣሞምን ኪመዝን፥
•	 ናይ ምክልኻልን ምኅላውን ኣገልግሎታት ኪምሥርት፥
•	 መሣርሒ መካይን ብግቡእ ከም ዚተኃዙ ኪገብር፥
•	 ኣብ ሥራሕ ናይ ዝተረኽቡ ሓደጋታት ዝርዝርን ናይ ነፍስወከፍ ሓደጋ ጸብጻብን ኪ

ጽሕፍ፥
•	 ናይ ሓደጋ ፍጡን ረድኤት፡ ናይ ባርዕ፡ ናይ ቦታ ሕጹጽ ምኅዳግ ጥንቃቔታት ኬሰ

ናዱ፥
•	 ንሠራሕተኛታት ኪገልጸሎምን ተኻፍሎኦም ኬፍቅድን፥
•	 ዚምልከቶም ሕግታትን ሥርዓታትን ከም ዚኽብሩ ኪከታተል።

መሰላት ሠራሕተኛታት እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥
•	 ኣብ ሓደገኛ ኵነታት (ብርቱዕን ዝቐረበን) ሥራሕ ንምቕጻል ምእባይ፥
•	 ኣብ ሓደገኛ ኵነታት (ብርቱዕን ዝቐረበን) ካብ ቦታ ሥራሕ ወይ ሓደገኛ ወገን ም

ርሓቕ፥
•	 ምስ ፍሉይ ዓይነት ሥራሕ ብዝተተኃኃዙ ምኽንያታት ምርመራ ሓኪም ምግባር፥
•	 ብዛዕባ’ቶም ኬጋጥሙ ዚኽእሉ ሓደጋታትን ቤት ዕዮ ንውሕስነት ድኅነት ምስ ዜሰናደ

ዎም ናይ ምክልኻል ጥንቃቔታትን ዜድሊ ሓበሬታን ሥልጠናን ምርካብ።

ግቡእ ሠራሕተኛታት እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥
•	 መካይንን ካልኦት መሣርሒታትን ብግቡእ ጥንቃቔ ምዝውታር፥
•	 ናይ ብሕቲ መከላኸሊ መሣርዕን ናይ ድኅነት መሣርሒታትን (ቤዛ ኢድ፡ ቆቡዕ፡ ጫ

ማ ወዘተ.) ምልባስ፥
•	 (ንዚምልከቶ ኣካያዲ፡ ኀላፊ፡ ወዘተ.) ዝኾነ ብርቱዕን ቀረባን ሓደጋ ኬምጽእ ዚኽእል 

ኵነትን ናይ መከላኸሊ ኣገባብ ጕድለትን ምምልካት፥
•	 ንኀለዋ ጥዕና ዚምልከቱ ሕግታት ምኽባር፥
•	 ነቲ ዝተዋህበ ዕማም ዚምልከቱ መምርሒታት ምኽታል፥
•	 ናይ ሓደጋ መጠንቀቒ ምልክታት ምኽባርን ዘይምልጋስን፥
•	 ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስን ናይ’ቶም ኣብ ቦታ ሥራሕ ዚርከቡ ካልኦት ሰባትን ጥዕናን 

ድኅነትን ምግዳስ፥
•	 ምቍጽጻር ክንክን ጥዕናን ምርመራ ሓኪምን ምግባር።

ናይ ኀለዋ ተቘጻጸርቲ ቅዋማት እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥
•	 ናይ ሥራሕ ኀለዋን ድኅነትን ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት  “ISPESL”፥
•	 ናይ ሰፈር ሥራሕ ኣገልግሎት ኀለዋን ድኅነትን  “SPSAL”፥
•	 ቅዋም መድኅን (Assicurazione) ፥
•	 ሀገራዊ ቤት ጽሕፈት ውሕስነት ጸረ ድንገታት ሥራሕ  “INAIL”።
ሓደጋ ሥራሕ
ሓደጋ ሥራሕ፡ ሥራሕካ እናፈጸምካ ከሎኻ መህሰይቲ ብዚፈጥር ጠንቂ ዚወርደካ ናይ ም
ሥራሕ ዓቕሚ ምጕዳል ኢዩ።
ሓደጋ ሥራሕ ምምልካት
ሠራሕተኛ፥



•	 እቲ ዝወረዶ ሓደጋ፡ ዋላ ንእሽቶ’ውን እንተኾነ፡ ብቕጽበት ንወሃብ ሥራሕ ኬፍልጦ 
ኣሎዎ፡ ምኽንያቱ ሳዕቤኑ ንግዜኡ ዘይረኤ’ኳ እንተኾነ ጸኒሑ ኪገድድ ዚኽእል ኢዩ።

ወሃብ ሥራሕ
•	 ኣብ ዝተሰናደወ ቅጺ ካብ ሠለስተ መዓልታት ዚበዝኅ ሕክምና ብዚገልጽ ናይ ሓኪም 

ምስክርነት ተደጊፉ፡ (ሓበሬታ ካብ ዝረኸበሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት) ን
ሀገራዊ ቤት ጽሕፈት ውሕስነት ጸረ ድንገታት ሥራሕ  “INAIL”ን ንሰበ ሥልጣናት 
ፖሊስን ኬመልክት ኣሎዎ።

ሞት ዘኸተለ ሓደጋ ምስ ዜጋጥም ወሃብ ሥራሕ፡ ሓደጋ ካብ ዝተረኽበሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 
24 ሰዓታት ብተለግራም (ወይ ፋክስ) ንሰበ ሥልጣናት ኬፍልጥ ኣሎዎ።
ኣብ ኣገልግሎት ሕርሻ እዚ ንሰበ ሥልጣናት ዚግበር ምልክታ መዝነት ናይ’ቲ ቀዲሙ ን
ድንጉት ሕክምና ዝገበረሉ ሓኪም ኢዩ። ንዘይተወሰነ ግዜ ንዝተቘጽሩ ሠራሕተኛታት ሕ
ርሻ እቲ ንሠራሕተኛታት ኣብያተ ዕዮ ዚምልከት ኣገባብ ይዝውተር።

ሕማም ፍሉይ ዓይነት ሥራሕ 
ናይ ፍሉይ ዓይነት ሥራሕ ሕማም ቀስ እናበሉ ብዚሃስዩን ናይ ምሥራሕ ዓቕሚ ብዜስን
ፉን ተጓዳእቲ ነገራት ይለዓል።

ናይ ፍሉይ ዓይነት ሥራሕ ሕማም ኣመለኻኽታ
•	 ሠራሕተኛ በቲ ምስክር ወረቐት ዚህቦ ሓኪም ይምርመር፥
•	 ሠራሕተኛ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ንወሃብ ሥራሕ የመልክቶ፥
•	 ወሃብ ሥራሕ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ንሀገራዊ ቤት ጽሕፈት ውሕስነት ጸረ ድን

ገታት (ምስክር ወረቐት ሓኪም ኣሰንዩ) የመልክት።

እንታይ ክንገብር ኣሎና?
•	 ድንገታት ንምጕዳል ጥንቃቔ ብምዝውታርን ቀጺልና ሓበሬታታት ብምርካብን ካብ 

ሓደጋታት ክንእገድ ንኽእል።
•	 ብቑዓት መከላኸሊታት ብምልባስን መሣርሒታት ብምዝውታርን ገዛእ ርእስና ክንከ

ላኸል ንኽእል።

ናይ ብሕቲ መከላኸሊ መሣርሒታት  “DPI”
ብግዜ ሥራሑ ድኅነቱ ወይ ጥዕናኡ ኣብ ድንገት ኬውድቑ ካብ ዚኽእል ሓደጋ ወይ ሓ
ደጋታት ንምክልኻሉ ብሠራሕተኛ ዚልበስን ዚተኃዝን ዝኾነ መሣርሒ ከምኡ’ውን ዝኾነ 
መማልእቲ ወይ ወሰኽ ናይ’ዚ መሣርሒ’ዚ ናይ ብሕቲ መከላኸሊ መሣርሒ ኢዩ (አንቀጽ 
74, ንኡስ አንቀጽ 1 ናይ ኣዋጅ ሕጊ 9 ሚያዝያ 2008፡ ቍ. 81  “art. 74, comma 1 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”)።

ምልክታት
ናይ ሓደጋ/ድንገት ምልክታት ምግባር ናይ ወሃብ ሥራሕ ኀላፍነት ኢዩ።
ሠራሕተኛ ምልክታት ኬኽብርን ካብ ቦታኣም ከየልግስ/ከየግዕዝ ይግደድ።
ምልክታታት ነዞም ዚኽተሉ ነገራት ይጠቕሙ፥
- ሓደጋ/ድንገት ንምምልካት፥
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48 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

- ሓደጋ ኬምጽኡ ዚኽእሉ ኣገባባት/ተግባራት ንምእጋድ፥
- ንድኅነት ዚምልከቱ ኣገባባት ንምግላጽ።

ሓደጋ ዘጋጠሞም ሠራሕተኛታት ነዚ ዚስዕብ ኣገባብ ኪኽተሉ የድሊ፥
•	 ኣብ ናይ ሣፁን ሕጹጽ ረድኤት ወይ ኣብ’ቶም ዚዕደሉ መሔከሚ ከረጺጣት ብዚርከ

ቡ መድኃኒታት ምሕካም ወይ ኣብ ናይ ሕጹጽ ረድኤት ሕክምና ብምኻድ ሕክም
ና ምርካብ፥

•	 ብቕጽበት ንኀላፊ ቤት ዕዮ ወይ ንኀላፊ ቤት ዕዮ ኬመልክቶ ንዚኽእል ብጻይ ሥራ

ሕ ምንጋር።

ሓደጋ ንዘጋጠሞ ሠራሕተኛ ንምርዳእ እዚ ዚኽተል ኣገባብ ምኽታል የ
ድሊ፥
•	 ቀዳማይ ሓገዝ ምሃብን ኣብ ቍጽሪ ተለፎን 118 ብምድዋል ሕጹጽ ረድኤት ሕክም

ና ምሕታትን፥
•	 ኵነታት ድንገት ዘጋጠሞ ሰብ ምእንቲ ከይብእስ ዘይምግዓዙ፡ ዘይምንቅስቓሱ ወይ ዘ

ይምልዓሉ፥
•	 ናይ ረድኤት ተግባር ንምቅላል ኣብ ዙርያ ሓደጋ ዝተረኽበሉ ሰፈር ዕጕጕ ዘይምባል።

ካብ ተንቀሳቓሲ መሳልል ተጠንቀቑ
•	 ተንቀሳቓሲ መሳልል ቅድሚ ምዝውታር፡ ምድልዳሉ፡ ምጥጣሑን ኣገልጋልነቱን ም

ምርማር፥
•	 መሳልል ዚኣክል ንውኂ ኪህሉዎ የድሊ (ካብ’ቲ ዚርገጽ መድረኽ ንላዕሊ እንተወኀደ 

ሐደ መተር ነፃ ሰፈር ኪህሉ የድሊ፥
•	 ብቑዕ ናይ ምጽጋዑ ምቕናን ኪህሉዎ ይግባእ፥
•	 መሳልል ብላዕሊ ዝተታኅዘ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ እግሩ ብካልእ ሰብ ኪድገፍ ኣሎዎ፥
•	 መሳልል በብግዜኡ ብሓደ ሰብ ጥራይ ኪዝውተር ይግባእ፥
•	 ርሒቑ ንዚርከብ ነገር ንምብጻሕ ኣካል ካብ መሳልል ምምጣጥ ኣይግባእን፥ (ኣድላዪ 

ምስ ዚኸውን ወሪድካ መሳልል ናብ’ቲ እትደልዮ ነገር ምቕራቡ የድሊ)፥
•	 ብሓደ ኢድ ኪተኃዝ ዚከኣል ነገር ጥራይ ምውሳድን ምግዓዝን፥
•	 ምድያብን ምውራድን ናብ መሳልል ገጽካ እናጠመትካ ይፍጸም።

ሓደጋ ኤለክትሪክ

ኣብ ዕለታዊ ናብራን ኣብ ሥራሕን ብሰንኪ ኤለክትሪክ ዜጋጥሙ ሓደጋታት ክሳዕ ሎሚ ኣ
ዝዮም ዜተሓሳስቡ ኵነታት ኢዮም።
ሐደ ሰብ ብሰንኪ ሓደ ካብ’ዞም ዚኽተሉ ምኽንያታት ብኃይሊ ኤለክትሪክ ኪውቃዕ ይኽ
እል፥
•	 ሰብን መሣርዕ ኤለክትሪክን ብምትንኻፍ፥
•	 ሰብን፡ ከም ግቡእ ኤለክትሪክ ዘይህሉዎ ግን ብሰንኪ መስበርቲ ኤለክትሪክ ዜኅልፍ ክ

ፍሊ መተኀላለፊ ብኢድ ኣዙር ብምትንኻፍ።

ኣብ ልዕሊ መጣበቕ ስልኪ ኤለክትሪክን ብኤለክትሪክ ዚዓዩ ኣቓሑን መሣርሕን መካይን



ን ጥንቃቔ ምግባር የድሊ።
ብድንገት ብኃይሊ ኤለክትሪክ ንዝተታኅዘ ሰብ ኣይትተንክፉዎ/ፋኦ።

ብኢድ ዚፍጸም ምንቅስቓስ ጽዕነት
ብሓፈሻኡ ካብ 3 ኪሎ ንላዕሊ ክበደት ንዘሎዎም ኣቓሑ ንምንቅስቓስ ብዛዕባ ኬጋጥሙ ዚ
ኽእሉ ሓደጋታት ይዝረብ።
•	 ኣብ ሞንጎ መንኵብን መላግቦ ኣጻብዕን (ኣእዳው ኣብ ጐድኒ ኣካል ዘርጊሕካ) ኣብ ዚ

ርከብ ሰፈር ቍመት ኣቓሑ ምንቅስቓስ ዚምከር ኢዩ፥
•	 ሓደ ኣቕሓ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ምቕማጡ እንተድለየ ሕቘ ንድኅሪት ምጥላዕ ኣይግባእ

ን፥ ዚምእምእ ድኳ ወይ መሳልል ምዝውታር የድሊ፥
•	 ካብ ከብሒታት ኣቓሑ ንምውራድ ወይ ኣብ ከብሒታት ኣቓሑ ንምቕማጥ ብዝኾነ 

መሣርሒ (ኵርሲ፡ ድርድር ጥቕላላት) ምጥቃም ኣይግባእን፥ ንሕጊ ዚሰማምዑ መሳል
ላት ምዝውታር የድሊ፥

•	 ንኸበድቲ ኣቓሑን ንነዊኅ መንገድን ምስ’ቲ ዚጐዓዝ ክብደት ዚሰማምዑ መንኰራኵ
ር ዘሎውዎም ብቑዓት መጐዓዚታት ምዝውታር ይግባእ፥

•	 ዚከኣል እንተ ኾይኑ ክብደት ሰኸም ኣብ ክልተኡ ኣእዳው ብማዕረ ዝተመቕለ ኪኸ
ውን ይግባእ።

ናይ ምቅጻል ሓደጋ

ኣብ ናይ ምቅጻል ሓደጋ እዞም ዚኽተሉ ክልተ ኵነታት ኬጋጥሙ ይከኣል፥

•	 ንእስ ዝበለ፡ ብናእሽቱ ናይ ኢድ መሣርሒታት መጥፍእ ሓዊ ዚጠፍእ ምቅጻል፥ ከ
ም’ዚ እንተኾይኑ ንምጥፋእ ዝተመደቡ ሠራሕተኛታት (እንተሎዉ) ዜድሊ ናይ ም
ጥፋእ ሓዊ ተግባር ይፍጽሙ። ብዝኾነ ምኽንያት ግን ንኣገልገልቲ መጥፋእቲ ሓዊ 
(VV.FF.) ምምልካት የድሊ።

•	 ብርቱዕ ምቅጻል፥ እዚ ዓይነት ምብራዕ ኬጋጥም ከሎ ናይ ቦታ ምኅዳግ ስምዕታ ምሃብ
ን ኣገልገልቲ መጥፋእቲ ሓዊ ምጽዋዕን ይግባእ፡ ብዝኾነ ምኽንያት ከኣ ኣቓሑ ወይ 
መሣርዕ ካብ ባርዕ ንምድኃን ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ኣይግባእን።

ባርዕ ምእንቲ ኪቃጸል እዞም ዚኽተሉ ሠለስተ ኵነታት ኣብ’ቲ ዚቃጸል ነገር ወይ ሰፈር ብ
ኃባር ኪርከቡ የድሊ፥
•	 ምህላው ነዳዲ (በንዚን፡ ዕንፀይቲ፡ ወረቐት)፥
•	 ምህላው ኦክሲጂን/ኣየር፥
•	 ካብ ናይ ምቅጻል ዘይውኅድ መጠን ዋዒ ሰፈር። 

ዋላ ሓደ ጥራይ ካብ’ዞም ዝተጠቕሱ ኵነታት ምስ ዚጐድል ባርዕ ይጠፍእ። ስለ’ዚ ምቅጻ
ል ባርዕ ንምጥፋእ ሠለስተ ዕድላት ኣሎዉ፥
ምውዳእ ነዳዲ፥ ምስኣን ኦኽሲጂን፥ ናይ ምሉእ ግዝፊ ነዳዲ ዋዒ ካብ’ቲ ናይ ምቅጻል ዝ
ተሓተ ምዃን።
ምቅጻል ባርዕ ከመይ ጌርካ ኪጠፍእ ከም ዚከኣል
ምጥፋእ ምቅጻል ባርዕ ብምዝሓል፡ ነዳዲ (በንዚን፡ ዕንፀይቲ ወዘተ.) ፈጺምካ ብምልጋስ፡ ዚ
ነድድ ነገር ብምዕፋን ኪፍጸም ይከኣል።
እዞም ተግባራት’ዚኦም፡ ብመጠን ዓይነት ነዳድን ዕብየት ባርዕን ዚምረጹ ንምጥፋእ ዜገልግ
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ሉ ነገራት ብምዝውታር ነንበይኖም ወይ ብኃባር መዓላ ኪረኽቡ ይኽእሉ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ባርዕ እቶም ዝተፈላለዩ ንምጥፋእ ዜገልግሉ ነገራት ኵሎም ብዘ
ይኣፈላላይ ኪዝውተሩ ኣይከኣልን ኢዩ!

ተጸዋሪ መሣርሒ መጥፍእ ምቅጻል ባርዕ
ተጸወርቲ መጥፋእቲ ባርዕ  “estintori”፡ ብውሽጢ ብዚደፍእ ኃ ይ
ሊ ኣየር ኣብ ልዕሊ’ቲ ዚባራዕ ነገር ዚንፍሑ ጋዝ፡ በኾኻ ወይ ዓ ፍራ 
ዝመልኡ መሣርሒታት ኢዮም።
ኣብ ኀያሎ ኵነታት ምዥማር ምቅጻል ባርዕ ንምጥፋእ ኣቐዲምካ ዚዝ
ውተሩ መሣርሒታት ኢዮም።
መዓላ ምትካኽ ሽጋራ ዚእግድ ሕጊ 

ሕጊ ቍ. 3 ናይ 16.1.2003  “Legge n. 3 del 16/3/03” ነ ቲ 
ቅድም ዝነበረ ሕግታት ምእጋድ ኣጽዲቑ፡ ንዓሚላት ወይ ንሕ
ዝቢ ዕጽዋት ኣብ ዝኾኑን ንኣትከኽቲ ተመዲቦም ምልክት ዝተገብረሎምን ሰፈራት 
እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ዝኾነ ዕጽው ሰፈር ርክብ ምትካኽ ኪእገድ የጽንዕ። ምኽልካል 

ምትካኽ ዚምልከት ሕጊ ብኅሉፍ ጽኑዕ ኣገባብ ምኅላው ግቡእ ኢዩ።

ክንክን ንጽሓት ሰብነት 

ኣእዳውካ ኣዘውቲርካ ምኅፃብ እቲ ካብ ኵሉ ዝበለጸ ሕጊ ኀለዋ ጥዕና ኢዩ።
ብፍላይ ሠራሕተኛ ምግቢ ኬሰናዱ ወይ ኪተናኽፍ ዚግብኦ እንተ ድኣ ኮይኑ ኣእዳዉ ኪ
ኅፀብ ግድነት ኢዩ። 
•	 ኣእዳው፡ ብኅልፊ እንስሳታት ድኅሪ ምትንካፍ፡ ብኣገልግሎት ሽቓቕ ድኅሪ ምጥቃም፡ 

ሓመድ፡ ኣትክልቲ፡ ረሳሕ ነገራት ድኅሪ ምትንካፍ ወይ ሰብ ኣብ ዝበዝኆ ሰፈራት (ኣ
ውቶቡስ፡ ቤት ሕክምና፡ ቤት ትምህርቲ፡ ቤት ምውስዋስ ኣካላት ..) ድኅሪ ምጽናሕ፡ 
ሕንጥሾ ድኅሪ ምባል ወይ ፊጥ ድኅሪ ምባል፡ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ምግቢ ምትንካ
ፍ ኣእዳው ኪኅፀቡ የድሊ፥

•	 ካብ ምስንዳው ሐደ ዓይነት ምግቢ ናብ ምስንዳው ካልእ ዓይነት ክትኀልፍ ከሎኻ’ው
ን ኣእዳው ኪኅፀቡ ኣሎዎም። ናይ ሐደ ምግቢ ጥዕናዊ ኵነት፡ ብሰንኪ ኣቐዲሞም ዘ
ይጥዑይ ምግቢ ብዝተንከፉ ኣእዳው ምትንካፍ ኪበላሾ ይኽእል፥

•	 ኣእዳው ኣብ ክዳን ወይ ቤዛ ክዳን ወይ ኣብ ብዙኅ ግዜ ዝተዘውተረ መሔበሲ ኪሕበ
ሱ ኣይግባእን።

ምግቢ
ብምግቢ ዚተኀላለፍ ሕማም ኪበሃል ከሎ፡ ብሰንኪ ምብላዕ ገለ ዓይነት ምግቢ ዚመጽእ ብ
ርቱዕ ሕማም ማለት ኢዩ።
ብምግቢ ዝተኀላለፉ ዓይነት ሕማማት ምምራዝ፡ ምርኻስ፡ ምልጋብ ሕማም ኪኾኑ ይኽእ
ሉ።
ሕማማት ምምራዝ በዞም ዚኽተሉ ጠንቅታት ኪመጹ ይኽእሉ፥
 ኣብ ገለ ዓይነት ኣሕምልቲ (ንኣብነት ቃንጥሻ) ወይ ገለ እንስሳታት ዚነብሩን ብተፈጥሮ 
ዚርከቡን መርዛማት ነገራት ብምብላዕ፥



•	 ኣብ ውሽጢ ምግቢ ዚነብሩን ዚራብሑን ደቀቕቲ ተሓዋስያን (ንኣብነት፡ ባክተርያ፡ ሣ
ዕሪ ባሕሪ) ዚሠርሑዎምን ዚፍኑውዎምን ኪሚካውያን መርዛማት ነገራት ብምብላዕ፥

•	 ምስ ምግቢ ንደቂ ሰብ መርዛማት ዝኾኑ ነገራት ብምብላዕ፥
•	 ዝበዝኅ ግዜ ኣብ ምግቢ ዚርከቡ ባክተርያ ወይ ቫይሩስ፡ ዝኾነ ናይ ምግቢ መልክዕ፡ 

ሽታን መቐረትን ለውጥን ኣየምጽኡን ኢዮም። በዚ ምኽንያት’ዚ ምግቢ ጽቡቕ፡ ወ
ይ መቐረቱን ሽታኡን ዘይለወጠ ኪመስል ጥራይ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ምዝካር ኣገዳ
ሲ ኢዩ፥

•	 ናይ ምግቢ ሕማም ምትኅልላፍ ዝውቱራት ጠንቅታት እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥ ዘይብ
ቑዕ ምብሳል ምግቢ፡ ምግቢ ዝመጸሉ ቦታ ዘይፍሉጥ ምዃን፡ ኣብ ሞንጎ ምግቢ ምስ
ንዳውን ምብላዑን ዚኀልፍ ነዊኅ ግዜ፡ ናይ መሠራርሒ ምግቢ ምርኻስ፡ ግጉይ ኣተ
ኃኅዛ መጠን ዋዒ።

ጥዕና ምግቢ ንምኅላው ሠራሕተኛታት ኪፍጽሙዎም ዚግባእ ግድነታት
•	 ኣብ ምስንዳው ምግቢ ዜገልግሉ ሠራሕተኛታት  “ጽጕሪ ርእሶም ዚጥርንፍ ቆቡዕን 

ጻዕዳ ዝሕብሩ ክዳንን” ኪለብሱ ይግባእ (አንቀጽ 28 ኣዋጅ ርእሰ ብሔር ሪፓብሊክ 
327/80 - art. 28 DPR 327/80)፥ ጸጕሪ ጠርናፊ ቆቡዕ ንኣሰለፍትን ንተኃዝቲ ገንዘ
ብን ግድነት ኣይኮነን፥

•	 ንነፍስ ወከፍ ሠራሕተኛ፡ ሐደ ክዳን ሥራሑ ዜንብረሉ ሓደ ድማ ተራ ክዳኑ ዜንብረ
ሉ፡ ክልተ ክፍልታት ዘሎውዎ ከብሒ ኪምደቡሉ የድሊ ፥ (አንቀጽ 28 ኣዋጅ ርእሰ 
ብሔር ሪፓብሊክ 327/80 - art. 28 DPR 327/80)፥

•	 ሠራሕተኛ እቶም ዚትንክፎም ዓይነታት ምግቢ ካብ ምርኻስ ንምክልኻል ኵሉ ዚከኣ
ሎ ኪገብር የድሊ፥ ንጽሕና ኣካላት ገዛእ ርእሱ ብጥንቃቔ ኪከናኸን ብኅልፊ ድማ ን
ጽሬት ኣእዳዉን ጽፍሩን ጸጕሩን ፍሉይ ኣቓልቦ ኪገብረሉ የድሊ።

እዞም ዚኽተሉ ነገራት ክልኩላት ኢዮም፥

•	 ኣብ’ቲ ምግቢ ዚሥራሓሉ ወይ ዚቕመጠሉ ሰፈር ሽጋራ ምትካኽ፥
•	 ቃለቤታት፡ ኣምባራት ኢድ፡ ሰዓታትን ካብ ክዳውንቲ ሥራሕ ዝተፈልዩ ክዳውንት

ን ምልባስ፥
•	 ኣብ ቀሚሽ ሥራሕ ኢድ ምውልዋል፥
•	 ኣብ ልዕሊ ምግቢ ምስዓልን ህንጥሸው ምባልን፥
•	 ኣብ ግዜ ምስንዳው ምግቢ ምብላዕ ወይ ምስታይ፥
•	 እንሳታት ምኃዝን ምምጋብን።

ምምኅዳር ጐሓፍ
ጐሓፋት ብርእይቶ ጽሬት ጥዕና ኵሉ ግዜ ሓደገኛታት ምዃኖም ምግማት ኣድላዪ ኢዩ። 
መቐመጥ ጐሓፍ፡ ሐደ ነገር ክትድርቢ ከሎኻ ብኢድካ ምእንቲ ከይትትንክፎ፡ ብእግርኻ 
ረጊጽካ ዚኽፈት መኽደኒ ኪህሉዎ የድሊ። ጐሓፍ ናይ ሓሸራታት፡ ባክተርያ፡ ቫይሩስ ወ
ይ ካልኦት ኣራኸስቲ እንስሳታት መስሓብን መራብሕን ጠንቂ ምእንቲ ከይኸውን ብቕል
ጡፍ ኪድርበ ኣሎዎ።
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ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

ጥዕና እንታይ ኢዩ?

ትርጕም ጥዕና ብ1948 ብዓለም ሓቈፍ ቅዋም ኀለዋ ጥዕና (OMS) ተገሊጹ ኣሎ፡ እዚ መ
ግለጺ’ዚ ከኣ ክሳዕ ሎሚ ናይ ትርጕሙ መሠረት ኮይኑ የገልግል ኣሎ፥

 “ጥዕና ኣካላውን ኣእምራውን ማኅበራውን ምሉእ ኵነት ጣዕሚ ኢ
ዩ፡ ሕማም ወይ ስንክልና ኣልቦነት ጥራይ ኣይኮነን”።

መሰል ጥዕና
ኣብ ኢጣልያ ኀለዋ ጥዕና ናይ ብሕቲ መሠረታዊ መሰልን ናይ ኅብረተ ሰብ ጥቕምን ከ
ም ምዃኑ መጠን ብኀልዮ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ይረጋገጽ።
መሰል ኀለዋ ጥዕና በቲ ከም’ዚ ዚስዕብ ዚገልጽ ናይ ሕገ መንግሥቲ አንቀጽ 32 ይውሰን፥
 “ናይ ኢጣልያ ሪፓብሊክ፡ ጥዕና ናይ ብሕቲ መሠረታዊ መሰልን ናይ ማኅበረ ሰብ ጥቕ
ምን ብምዃኑ ምሉእ ኀለዋ ይገብረሉ፡ ሕሙማት ነፃ ክንክን ጥዕና ከም ዚረኽቡ ከኣ የረ
ጋግጽ”።



እቲ ኣብ ኢጣልያ (ምሕዳስ ኀለዋ ጥዕና ብዚብል ስም ብዚጽዋዕ) ሕጊ ቍ. 833/78 መዓ
ላዊ ዝኾነ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና፡ ኀለዋ ጥዕና ብዜረጋግጹን ንዅሎም ዜጋታት፡ 
ኢጣልያውያንን ወፃእተኛታትን፡ ናይ ክንክን ጥዕና ረድኤት ብዚውፍዩን ዝተላዘቡ መሣ
ርዓት ዝቘመ ኢዩ። 

ኣብ ኢጣልያ ብግቡእ መንበሪ ፍቓድ ዚነብር ወፃእተኛ፡ ልክዕ ከም ዜጋታት ጣልያን ረ
ድኤት ክንክን ጥዕና ኪረክብ መሰል ኣሎዎ። ረድኤት ክንክን ጥዕና ኣብ ርእሲ’ቶም ዝተ
መዝገቡ ሰባት ነቶም ብኣኡ ዚናበዩን ኣብ ኢጣልያ ብግቡእ ዚነብሩን ኣባላት ስድራኡ’ው
ን ይፍቀድ።

ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና
•	 ዓሌት፡ ተቐማጥነት፡ ዕድመ፡ እቶትን ሥራሕን ከይፈላለየ፡ ንዅሎም ዜጋታት ረድኤት 

ክንክን ጥዕና ዜረጋግጽ ኵሉ ሓቈፍ ሕዝባዊ ኣገልግሎት ኢዩ፥
•	 በቲ ካብ ሓፈሻዊ እቶት መንግሥቲ፡ ካብ ግብሪ፡ ካብ እጃም ክፍሊ ዋጋ ክንክን፡ ካብ 

ምሉእ ዋጋ ክንክን ብዚርከብ እቶት ይሽፈን፥
•	 ብኽልተ ዓበይቲ ክፍልታት ምምኅዳር ይካየድ፥ ብዝለዓለ ደረጃ ብናይ ኀለዋ ጥዕና 

ሚኒስትሪን መንግሥትን ብዝተሓተ ደረጃ ድማ በቶም ክፍለ ሀገራዊ መደብ ረድኤት 
ኀለዋ ጥዕና ኣብ ግብሪ ዜውዕሉ ምምኅዳር ክፍላተ ሀገር።

ኣገልግሎት ረድኤት ክንክን ጥዕና መዝነት ምምኅዳር ክፍላተ ሀገር ኢዩ፡ በዚ ምኽንያት’ዚ 
ድማ ካብ ክፍለ ሃገር ናብ ክፍለ ሀገር ይፈላለ። ብመሠረት’ቲ እትነብረሉ ሰፈር፡ እቲ ተግ
ባራዊ ኣገባብ ኣገልግሎት ረድኤት ክንክን ጥዕና ምርግጋጽ ኣድላዪ ኢዩ።
ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ዚንቀሳቐሱዎ ሰፈር ኣብ መላእ ኢጣልያ ናይ ኀለዋ ጥዕና መሰሎም 
ብምሉኡ ዝተዓቀበ ኢዩ።

ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ዚውፍዮም ነገራት፥
ረድኤት ክንክን ጥዕና ኣብ’ዚ ዚስዕብ ክፍልታት ይመቓቐል፥
•	 ቀዳማዊ ዜጋ ትኽ ቢሉ ኣብ ሰፈሩ ዚጥቀመሎም ኣገልግሎታት (ተራ ሓኪም፡ ሓኪም 

ቈላዑ፡ ወዘተ.) ዚጠቓልል፥
•	 ካልኣውን ሣልሳውን
    ዜጋ ተራ ሓኪም ብዚህቦ ትእዛዝ ኪጥቀመሎም ዚኽእል ኣገልግሎታት ዜጠቓልል።

ኣብ ሰሰፈሩ ዚውፈዩ ናይ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ኀልዮታት
ረድኤት ኀለዋ ጥዕና ዜበርክቱ ዐበይቲ ክፍልታት እዞም ዚኽትገሉ ኢዮም፥

1. መሣርዕ ኣብያተ ሕክምና፥
2. ብነፃ ኣገልግሎት ዚህቡ፡ ዞባውያን መሣርዕ ሕክምና - ASL።

ኣብ ዝኀለፈ ቀረባ እዋን ምስ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ዝተሰማምዑ ናይ ብሕቲ 
መሣርዕ ኣብያተ ሕክምና’ውን ተወሲኾም ኣሎው፥ እዚኣቶም፡ ብሕታውያን’ውን እንተኾ
ኑ፡ ብደረጃ ስምምዕ፡ ማለት፡ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ብዝውስኖም ሥርዓትን ዋጋ
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ን ኣገልግሎቶም ይህቡ።
ዜጋ በየናይ መሣርዕን ሓኪምን፡ ብሕዝባዊ ወይ ብዝተሰማምዔ መሣርዕ ሕክምና፡ ኪጥቀም 
ከም ዚደሊ ብነፃ ኪመርጽ ይኽእል።

መሣርዕ ኣብያተ ሕክምና
ቤት ሕክምና ዕለታዊ ምዕቋብ፡ ተራ ምዕቋብ፡ ብክፍሊ ሕጹጽ ረድኤት ብዝቐረቦ ምልክት 
ድማ ናይ ውጹዕ ሰብ ምዕቋብ ብነፃ ይፍጽም።
ናይ ሕክምና ረድኤት መብዝኅትኡ (ዳርጋ 61 %) ብመንግሥታውያን ኣብያተ ሕክምና 
ይወሃብ፡ ኣብ ቤት ሕክምና ንዝተዓቝቡን ብወፃኢ ንዚመጹን ሕሙማት ድማ ይወሃብ።

ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና - ASL
ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና፡ ኣብ ዞባኡ ንዚነብሩ ዜጋታት ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ዚፍጽሙ፡ 
ኣብያተ ሕክምና፡ መተሓኻኸሚ ክፍልታት፡ ምኽሪ ዚህቡን ናይ ተራ ኣብያተ ጽሕፈትን 
ዘሎውዎ መሣርዕ ኢዩ።

ዞባውያን መሣርዕ ሕክምና፡
•	 ኣብ ዞባ ንክፍለ ሀገራዊ ምምኅዳር ይውክሉ፥
•	 ብናይ ሓበሬታን፡ ምስትምሃርን፡ ክታበትን፡ ቍጽጽር ኵነት ምግብን ጥዕና እንስሳታ

ትን ተግባራቶም ሕማማት ንምክልኻልን ጥዕናዊ ኀልዮ ንምልዕዓልን ዚጠቕሙ ኀል
ዮታት ይፍጽሙ።

ኣብ ሞንጎ’ቶም ዞባውያን መሣርዕ ሕክምና ዚውፍዩዎም ኣገልግሎታት፡ ንስድራታት ምኽ
ሪ ዚህቡ መናብርቲ (Consultori Familiari) ይርከቡ።
እዞም ብሕጊ 29 ሓምለ 1975፡ ቍ. 405 ዝተመሥረቱ ናይ ምምካር መናብርቲ፡ ብኅልፊ 
ንጥዕና ጓለንስተይትን ንሰብ ኀዳርን ዚምልከቱ ናይ ስድራ ረድኤት ከምኡ’ውን ንኀላፍነት 
ዝመልኦ ናይ ወላድን ወላዲትን ምዕባሌ ትምህርቲ ዚምልከቱ ኀልዮታት ዜበርክቱ ቅዋማt 
ኢዮም። ናይ ምምካር መንበር ፍሉይ ዓይነተኛነት ብኃባር ዚፍጸም ኣገልግሎት ኢዩ፥ ኣ
ብ’ዚ መንበር’ዚ ሓካይም ሥነ ኣእምሮ፡ ናይ ማኅበራውን ኀለዋ ጥዕናን ጉዳያት ረዳእቲ፡ መ
ሕረስቲ፡ ሓካይም ክንክን ማሕፀንን ሓካይም ቈላዑን ኣገልግሎቶም የበርክቱ።

ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ምምዝጋብ
ብሥርዓት ኣብ ሀገር ኢጣልያ ብግቡእ ዚነብሩን ኣብ ናይ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕ
ና ዝተመዝገቡን ወፃእተኛታት ልክዕ ከም ዜጋታት ኢጣልያ እዞም ዚኽተሉ ግቡእን መሰ
ላትን ኣሎውዎም፥
- ሓኪም ስድራን ቈላዑን ኪመርጹ፥
- ሓኪሞም ዝኣዘዘሎም ምርመራታት ሕክምናን ሕማምን ኪፍጽሙ፥
- ኣብ ቤት ሕክምና ኪዕቈቡ፥
- ትእዛዝ መድኃኒት ኪሓቱ፥
- ክንክን መጥባሕቲ ኪግበረሎም።

በዞም ዚስዕቡ ምኽንያታት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦም ውፃእተኛታት ኣብ ሕዝባዊ ኣገልግ
ሎት ኀለዋ ጥዕና ኪምዝገቡ ግድነት ኢዩ (ናይ ግድነት ምምዝጋብ)፥
ናይ ብሕቲ ቅዋም ሥራሕ፡ ናይ ደመወዝተኛ ወይ ክፍለ ዓመታዊ ሥራሕ፥ ኣብ ዝርዝር 



ደለይቲ ሥራሕ ብምምዝጋብ፥ ብምኽንያት ስድራ፥ ብፖሊቲካዊ ዕቝባ፡ ሀገራት ሐቈፍ ዕ
ቝባ ወይ ልመና ሀገራት ሐቈፍ ዕቝባ፥ ናይ ምጕያሕ፡ ናይ ሞግዚነት ኀደራ መልሲ ብ
ምጽባይ፥ ዜግነት ብምርካብ።
ረድኤት ሕዝባዊ ኅለዋ ጥዕና፡ ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ንዝተመዝገበ ዜጋ ነፃ 
ኢዩ፡ እንተኾነ ንገለ ኣገልግሎታት ኀለዋ ጥዕና እጃም ክፍሊት ዋጋ (ticket) ኣብ ዚግበር 
ወፃኢ ንምክፋል ዚወሃብ ገንዘብ ምኽፋል የድሊ።
ብምኽፋል ዚፍጸም ኣገልግሎታት እዞም ዚኽተሉ ኢዮም፥
ምርመራ ዓይነት ሓማም፥ መድኃኒት፥ ፍሉይ ምርመራ ሓኪም።

እዞም ዚኽተሉ ሰባት ብዘይ እጃም ክፍሊት (ነፃ ኾይኖም) ረድኤት ኀለዋ ጥዕና ኪረኽቡ ይ
ኽእሉ፥ ሥራሕ ዘይብሎም፥ ስንኩላነ ኣካል፥ ኣረጋውያን።

እጃም ካብ ምኽፋል ዋጋ ከመይ ጌርካ ነፃ ምዃን ይከኣል?
ፍሉይ ወይ ናይ ቤት ሕክምና ሓኪም ዚጽሕፎ ምስክርነትን ናይ ኀለዋ ጥዕና ወረቐት መ
ንነትን ብምትኅኃዝ ናብ ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና ልመና ብምቕራብ እጃም ዋጋ ካብ ምኽ
ፋል ነፃ ይኽወን።
ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና ክሳዕ 6 ጥቕላላት መድኃኒት ሕክምና ናይ’ቲ ሕማም ኪእዘዞ ዚከኣ
ል መሰል መንነት ይህብ።

ተዓዘቡ!
እጃም ዋጋ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ካብ ምኽፋል ነፃ ዚገብር ሕጊ ኪለዋወጥ ይኽእል ኢ
ዩ። ብዛዕባ’ቲ ዚዝውተር ሥርዓት ምኽፋል እጃምን ኪቐርቡ ዚግባኦም ጽሑፋትን ዚምልከ
ቱ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ንሓኪም ስድራ ወይ ሓኪም ቈላዑ ምውካስ ይኽእል።

ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ዘይተመዝገበ ዜጋ ግን ነቲ ዚወሃቦ ክንክን ሕክምና ኪ
ኸፍሎ ኣሎዎ። እቲ ዚኽፈል ኣዝዩ ክብ ዝበለ ኪኸውን ይኻል።

ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ከመይ ጌርካ ክትምዝገብ ይከኣል?
ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ንምምዝጋብ፡ ዜጋ እዞም ዚስዕቡ ጽሑፋት ብምትኅ
ኃዝ፡ ናብ ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና ናይ’ቲ ዚነብረሉ ወይ ዚርከበሉ ሰፈር ናይ ምዝገባ ልመ
ና የቕርብ፥
- ቅዳሕ ናይ ብቑዕ መንበሪ ፍቓድ ወይ ቅብሊት ናይ ምሕዳስ ፍቓድ ልመና፥
- ናይ ተቐማጥነት ጽሑፍ ምስክር ወይ ኣምሳያኡ ናይ መቐመጢ ኣድራሻ ዚገልጽ ና

ይ ገዛእ ርእሲ ጽሑፍ፥
- ቅዳሕ ወይ ናይ ገዛእ ርእሲ ጽሑፍ ስቱር መንነት ወረቐት ግብሪ።

ኣብ ግዜ ምምዝጋብ እዞም ዚኽተሉ ነገራት ይፍጸም፥
- ልክዕ ከም ዜጋታት ኢጣልያ፡ ብስምምዕ ዚፍቀዱ ኣገልግሎታት ኀለዋ ጥዕና ንምርካ

ብ መሰል ዚህብ ብሕታዊ ደብተር ይወሃብ፥
- ዝርዝር ኣስማት ኬገልግሉ ዝተሰማምዑን ነፃ ዝኾኑን ሓካይም ብምምልካት፡ ብነፃ ዜ

ገልግል ሓኪም ስድራ ወይ ሓኪም ቈላዑ ይምረጽ። ስም ናይ’ቲ ዝተመርጸ ሓኪም ኣ
ብ’ቲ ዚወሃብ ደብተር መሰል ኀለዋ ጥዕና ይጥቀስ።

ምዝገባ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ንኽንደይ ግዜ የገልግል?
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56 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ምዝገባ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ናይ መንበሪ ፍቓድ ክሳዕ ዚወድቕ የገልግል።
ምዝገባ ሀገራዊ ኀለዋ ጥዕና መኣዝ የቋርጽ?
•	 ናይ ምሕዳስ ልመና ወይ ዝተሓደሰ መንበሪ ፍቓድ እንተ ዘየርኣኻ፡ ምዝገባ መንበሪ 

ፍቓድ ምስ ወደቐ የቋርጽ፥
•	 ይግባይኝ ከም ዘቕረብካ እንተ ዘየረዳእካ፡ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተሳሕበ ወይ እንተ ተ

ሰረዘ ምዝገባ ኀለዋ ጥዕና የቋርጽ፥
•	 እንተ ተጠረዝካ፥
•	 ወፃእተኛ ብግዲ ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ኪምዝገቡ ኣብ ዚግብኦም ጕ

ጅለታት ንምውዳብ ዜብቅዑ ኵነታት ምስ ዚጐድሉ (ንኣብነት፡ ዚናበዩ ኣባላት ስድ
ራ ምንባዮም ምስ ዜቋርጹ፡ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ኪም
ዝገቡ ናብ ዘይግደዱ ደረጃ እንተተለወጠ፡ ምሥራሕ እንተቋረጸ ወይ መንበሪ ፍቓድ 
ዘይብሉ ወፃእተኛ ኣብ መናብርቲ መዝገብ ደለይቲ ሥራሕ ምዝገባኡ እንተቋረጸ)።

ወረቐት መንነት ኀለዋ ጥዕና - Tessera Sanitaria
ወረቐት መንነት ኀለዋ ጥዕና፡ ናይ ምዝገባ መንነት ሓ
በሬታታት (ስም ስድራ፡ ስም፡ ሰፈርን ዕለትን ልደት) ከ
ምኡ’ውን ናይ ግብሪ ስቱር መንነት ዜመልክት ማግነ
ጢሳዊ ናይ ብሕቲ ወረቐት ኢዩ።
ኣብ’ዚ ወረቐት መንነት ኀለዋ ጥዕና ከም ስቱር ፊደላ
ተ ቍጽሪ ዚንበብ፡ ናይ ግብሪ ስቱር መንነት ብምርኣ
ይን ምድህሳስን ንምንባብ ምእንቲ ኪምእምእ፡ ብስቱር 

ምልክታት ኣብ ድኅሪኡን ኣብ መግነጢሳዊ ሽራጡን ተመዝጊቡ ኣሎ።
 ናይ ሕማም ውሕስነት ኤውሮጳዊ መንነት’ውን ምዃኑ ዚሕብሩ መግለጺታት ኣብኡ ተ
መልኪቶም ይርከቡ።
ወረቐት መንነት ኀለዋ ጥዕና ኣብ መላእ ሀገር ኢጣልያ የገልግል፥ መድኃኒት ክትገዝእን 
ፍሉይ ምርመራ ሓኪም ክትገብርን ከሎኻ ክተርእዮ የድሊ።
ምምኅዳር ክፍለ ሀገር ወይ ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና ካልእ ሓበሬታ እንተ ዘይሂቡሉ፡ ን5 ዓ
መታት የገልግል።
ዚወድቀሉ ግዜ ኣብ ዚቃረበሉ እዋን፡ ናይ ግብሪ ቤት ጽሕፈት ባዕሉ ሓዲሽ ወረቐት መን
ነት ኀለዋ ጥዕና ይሰድድ፥ እቲ ዝወደቐ መንነት ከም ናይ ግብሪ ስቱር መንነት የገልግል።

ወረቐት መንነት ኀለዋ ጥዕና ነቲ ብሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ዚወሃብ ኣገልግሎት ን
ምርካብ ዚጠቅም ደብተር ኀለዋ ጥዕና ኣይትክኦን ኢዩ። 

ንናጽላ ዚወሃብ ወረቐት መንነት ኀለዋ ጥዕና
ማዛገጃ ቤት ወይ ሐደ ቤት ጽሕፈት እቶት ግብሪ ናይ ግብሪ ስቱር መንነት ምስ ዓደለ፡ ነ
ቶም ካብ 1 ጥሪ 2006 ንደኃር ዝተወልዱ ናጽላታት ንሓደ ዓመት ዜገልግል ወረቐት መ
ንነት ኀለዋ ጥዕና ይልእከሎም። ኣብ ዚወድቀሉ እዋን፡ ዚምልከቶ ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና 
ዚልእኮ ሓበሬታታት ምስ ተቐበለ፡ ተራ ዚወድቀሉ ግዜ ዘሎዎ ሓዲሽ ወረቐት መንነት ኀ
ለዋ ጥዕና ይለኣኽ።



ደብተር ኀለዋ ጥዕና 
- ዜጋ ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ከም ዝተመዝገበ ዚምስክር ደብተር ኢዩ፥
- ንዜጋ (ንኢጣልያዊ ወይ ግቡእ መንበሪ ፍቓድ ንዘሎዎ ወፃእተኛ) መንግሥታዊ ረድ

ኤት ኀለዋ ጥዕና ከም ዘሎዎ፡ ብሀገራውያን ኣገልግሎታት ኀለዋ ጥዕና ኪጥቀም ከም 
ዚኽእል የረጋግጸሉ፥

- ስቱር መንነት፡  “|§ oSª„ï ]oëX መንነት - Codice Assistito” (ተረዳኢ ዜለሊ ክፍለ ሀ
ገራዊ ምምኅዳር ባዕሉ ዚምድቦ)፡ ስም ተኸናኻኒ ሓኪም፡ እንተሎ ድማ ናይ ዋጋ እጃ
ም ክፍሊት ነፃ ምዃን የመልክት፥

- ብቕጽበትን ብነፃን ይዕደል።
እዞም ዚኽተሉ ኣገልግሎታት ንምርካብ የብቅዕሓኪም ስድራ ወይ ሓኪም ቈላዑ፥ ኣ
ብ መንግሥታውያን ኮነ ኣብ ዝተሰማምዑ ኣብያተ ሕክምና ብነፃ ምዕቋብ፥ ናይ መ
ድኃኒት ረድኤት ፥ ኣብ መሔከሚ ሰፈራት ዚግበር ሓፈሻዊ ናይ ሓኪም ምርመራ፥
ናይ በሰል ሓኪም ምርመራ፥ ኣብ ገዛኻ ምርመራ ሓኪም፥ ክታበት፥ ምርመራ ደም፥
ምርመራ ኢክስ ረይ፥ ብኃይሊ ድምፂ ዚግበር ምርመራ፥ መድኃኒት፥  ረድኤት ም
ውስዋስ ኣካላትን መተካእታ ኣካላት ምግባርን፥ ኣብ ኣገደስቲ ደረጃታት ረድኤት ዝ
ተመልከቱ ካልኦት ኣገልግሎታት።

ተራ ሓኪም
ተራ ሓኪም ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና ክንክን ዚህብ በዓል ሞያ ኢዩ፥
ተራ (ወይ ናይ ስድራ) ሓኪም እዞም ዚኽተሉ ዕማማት ኣሎውዎ፥
•	 ኣብ ቤት ሕክምናኡ ወይ፡ ኵነታት ጥዕና ሕሙም ናብ ቤት ሕክምና ንምኻድ ዘየፍ

ቅድ እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ገዛ ሕሙማት ይምርምር፥
•	  “ቅጺ መድኃኒት ricetta” ኣብ ዝተባህለ ቈጽሊ መድኃኒት ይእዝዝ፥
•	 ምርመራታት ሕማምን ፍሉይ ሓኪም ዜድልዮም ካልኦት ምርመራታትን ይእዝዝ፥
•	 ኣብ ቤት ሕክምና ንምዕቋብ ይውስን፥
•	 ምስክር ወረቓቕቲ (ንኣብነት፡ ጥዑይን ድልዱልን ናይ ምዃን) ይህብ።

ናይ ቈላዑ ተራ ሓኪም
ተራ ናይ ቈላዑ ሓኪም ሕፃናት ዚከናኸን፡ በብግዜኡ ዚምርምሮም፡ ምዕባሌኦም ዚቈጻጸር፡ 
ዜድልዩዎም መድኃኒት፡ ምርመራት ሕማማቶም፡ ፍሉይ ምርመራታት ዚእዝዘሎም ሓኪ
ም ኢዩ።
ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ዝተመዝገቡ፡ ካብ 0 ክሳዕ 14 ዓመት ዕድመ ደቂ ዘ
ሎውዎም ሰባት ሓኪም ቈላዑ ኪመርጹ ይኽእሉ።
ኣገልግሎት ተረኛ ሓኪም
ብለይቲ፡ ኣብ መወዳእታ መዓልታት ሰሙንን በዓላትን ብነፃ ዚፍጸም ኀልዮ ኣገልግሎት ኢዩ።
ብርቱዕን ሕጹጽን ዓይነት ሕማም ምስ ዜጋጥም ብኣገልግሎት ሕጹጽ ረድኤት ኣብያተ ሕ
ክምና ምጥቃም ዚምረጽ ኢዩ።

ናይ ሕጹጽ ረድኤት ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና
ሕብሪ ምልክታት ክፍሊ ሕጹጽ ረድኤት 
ቀይሕ፡ ኣብ ሓደጋ ሕይወት ናይ ዚርከብ ሰብ፥
ኣብ’ዚ ኵነታት ንዚርከቡ ሕሙማት ዚወሃብ ክንክን ቀዳሚነት ኣሎዎ፡ ካብ ካልኦት ቀዳ
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58 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ሚነት ኣሎዎም።
ብጫ፡ ብርቱዕ መቝሰልቲ ዘሎዎም፡ ሐደ ወይ ዚበዝኁ ሕይወታውያን ተግባራቶም ወጻዒ 
ለውጢ ኬኸትሉ ዚኽእሉ (ቀልቢ፡ ምስትንፋስ፡ ምዝዋር ደም)፥
ኣዝዮም ሕጹጻት ኣገልግሎታት ምስ ተገብሩ፡ እዚኣቶም ብቐዳሚነት ይርድኡ።
ሓምላይ፡ ዜሰክፍ ኵነታት’ውን እንተሎዎም፡ ሕይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘይርከቡ ሰባት፥
ካልኦት ኣዝዮም ሕጹጻት ኣገልግሎታት ምስ ተፈጸሙ ዜድሊ ክንክን ይግበረሎም።
ጻዕዳ፡ ብሓኪም ስድራ፡ ብተረኛ ሓኪም ወይ ኣብ ፍሉያት ኣብያተ ሕክምና ኪሕከሙ ዚከ
ኣሉ፡ ንእስ ዝበለ ፀገም ጥዕና ዘሎዎም ሰባት፥
ነዚኦም ዚግበር ኣገልግሎት ኣዝዩ ነዊኅ ግዜ ዜጸቢ ኪኸውን ይኽእል፡ ምኽንያቱ ኣገልገል
ቲ ኣቐዲሞም ካልኦት ሕጹጻት ዕማማት ኪፍጽሙ ኣሎዎም።

ብሓፂሩ ንኀለዋ ጥዕናይ እዞም ዚኽተሉ ነገራት ኪፍጽም ኣሎኒ፥
1. ኣብ ሀገራዊ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ኪምዝገብ ኣሎኒ፥
- ናብ ዝቐረበ ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና ምኻድ፥
- ምስክር ተቐማጥነት፡ ናይ ግብሪ ፍሉይ ወረቐት መንነት፡ ቅዳሕ መንበሪ ፍቓድ ም

ውሳድ።
ኣብ ዞባዊ መሣርዕ ሕክምና፥
- ተራ ሓኪም ክመርጽ፡
- ደብተር መንነት ኀለዋ ጥዕና ኪቕበል እኽእል።

ብዛዕባ ወረቐት መንነት ኀለዋ ጥዕና ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ተለፎን ቍ. 800.030.070 
ምድዋል።

2. ብምኽንያት ሕማም ወይ ምጽላእ፥
- ተራ ሓኪመይ ምጽዋዕ፥
- ኣድላዪ እንተኾነ ናብ ክፍሊ ሕጹጽ ረድኤት ምኻድ።

3. ብምኽንያት ሓደጋ፡ ድንገት፡ መህሰይቲ ወይ ብርቱዕ ሕማም፥
- ናብ ተለፎን ቍ. 118 ምድዋል፥
- ናብ ዝቐረበ ክፍሊ ሕጹጽ ረድኤት ምኻድ።

ንጥዕና ዜገድሱ ሓድሓደ ሓበሬታታት
እዚ ክፍሊ ጥራዝ’ዚ፡ ንጥዕና ዜገድሱ ሓድሓደ ሓበሬታታት ንምሃብ ዝተሰናደወ ኢዩ። ን
ጥዕና ሓደገኛታት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብሕጊ ጣልያን ገበን ዚቝጸሩ ሓድሓደ ኣገባባት 
ኬፍልጠኩም/ክን እውን ይደሊ።

ተላጋቢ ሕማም ካብ ዜምጽእ ቫይሩስ (ንኣብነት ኢንፍሉወንዛ) ንምክልኻል ምኽታሎም ዜ
ድሊ ቀለልቲ ሕግታት
•	 ኣእዳውካ ደጋጊምካ ብማይን ሳሙናን ምኅጻብን ንፅሕና ኣካላትካ ምክንኻንን፥
•	 ምስ ካላኦት ሰባት ናይ ብሕቲ ኣቓሑ፡ ክዳውንቲ፡ መደረብታ ነጸላታት፡ ወዘተ. ዘይ

ምልውዋጥ፥
•	 ክተምባሕቝ፡ ክትስዕል፡ ህንጥሾ ክትብል ከሎኻ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ብመንዲል ምኽዳን፥
•	 መንበሪ ስፍራ ብጽሬትን ብሥርዓትን ምኃዝ፥
•	 ቀትሪ ክፍሊ ቤት ኣየር ከም ዚረክብ ምግባር።



ዓይነት ኣነባብራ
ሥሩዕ ዓይነት ናብራ ምኽታል ነውጺታትን ሕማማትን ንምኽልካል ይጠቅም። እዞም ዚኽ
ተሉ ናይ ዘይሥሩዕ ኣነባብራ ኣገባባት ናይ ቀሊል ወይ ብርቱዕ መህሰይቲ ኣውራ ዝውቱ
ራት ጠንቅታት ኢዮም፥

ሀ) ምትካኽ
ሓደጋ ጥዕና
ሽጋራ ኪነድድ ከሎ፡ ኣብ ርእሲ ትምባኾ፡ ኣብ ሓሓንቲ ምቝሓም ትኪ ካብ 4000 ዚበዝ
ኁ ኪሚካውያን ነገራት ይፍኑ፡። ካብ’ቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ዚፍነዉ ነገራት፡ ኣ
ብ ሳምቡእን ሻምብቆታት ምስትንፋስን ተላሒጎም ሕማም መንሽሮ ዜምጽኡን ነድሪ፡ ብ
ርቱዕ ሕማም ሰዓልን ጕሕጓሓት ሳምቡእን ዜኸትሉ መነደርቲ ነገራት ዝኀዘ ቅጥራን ይር
ከቦ። ኣብ ሽጋራ ዚርከብ ኒኮቲን ድማ መትንታት ልብን መሣርዕ ጅማውትን ዜነደርን ኣ
መል ዜኅድርን ወጽዓ ኣሎዎ።
ኣስተውዕል፥
•	 ምትካኽ ናይ መንሽሮ፡ ሕማም መትንታት ልብን መሣርዕ ምስትንፋስን ኪኸውን ይ

ኽእል፥
•	 ኣብ ግዜ ፅንሲ፡ ምትካኽ፡ ኣብ ልዕሊ ድቂ ኣዝዩ ጐዳኢ ሳዕቤን ኪህሉዎ ይኽእል፡ ና

ይ ምጕዳል ክብደት ናጽላ ዋና ጠንቂ’ውን ኢዩ፥ ምስዳድ ፅንሲ ኬምጽእን ኣብ ግዜ 
ፅንሲ ፀገማት ኪፈጥርን ይኽእል። ብግዜ ፅንሲ ምትካኽ ምቍራጽ ቈላዑ ካብ ሕማም 
(ቃታ) ኣዝማ የናግፎም።

•	 ዜትክኽ ወላዲ ወይ ብብዝኂ ምስ ቈላዑ ርክብ ዘሎኩም/ክን እንተኾንኩም/ክን/ክን ካ
ብ ምትካኽ ክትእገዱ/ዳ ኣሎኩ/ክን ምኽንያቱ ብኢድ ኣዙር ዚቕበል ትኪ ኣብ ናጽላ
ታት ምቝሳል ሳናቡእ፡ ምንዳር ኣዕይንቲ፡ ምስዓል፡ ፀገም ምስትንፋስ፡ ምብርካት ሓደ
ጋ ኣዝማን ሕማም እዝንን ኬምጽእ ይኽእል፥

•	 ዝኾነ ይኹን ብኢድ ኣዙር ዚተኀላለፍ ትኪ ነቲ ኣብ ጥቓ ዜትክኽ ሰብ ዚርከብ ሓደ
ገኛ ኢዩ። 

ኣብ ሀገር ኢጣልያ ኣብ ከም ኣብያተ ጽሕፈት፡ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ድንኳናት፡ መጐዓዝያ
ታት፡ ባራትን መዘናግዒ ቦታታትን፡ ዝኾነ ምትካኽ ዚእግድ ምልክታ ዘሎዎም ሰፈራትን ዝ
ኣመሰሉ ሕዝቢ ዚራኸበሎም ዕጽዋት ሰፈራት ምትካኽ ክልኩል ኢዩ።
ነዚ እገዳ ዚጥሕስ ሰብ በቲ ኣብ ምልክታ ዝተገልጸ መጠን ገንዘብ ይቕጻዕ። 
 
ለ) መስከሪ መስተ
ሓደጋ ጥዕና
ኣንጻር’ቲ ብልማድ ዚሕሰብ፡ መስከሪ መስተ መጋቢ መኣዛ (ንኣብነት ከም ፕሮተይን፡ ካር
ቦሃይድረትስ፡ ስብሒ እንስሳታት) ኣይኮነን፡ ብብዝኂ ምዝውታሩ ከኣ ንኣካልን ንተግባራቱ
ን መርዛም ሳዕቤን ዘሎዎ ኢዩ።

መስከሪ መስተ፡ ከም ጸሊም ከብድን ማእከላይ መሣርዕ ጅማውትን ዝኣመሰሉ ኣካላት ንዜ
ቕውሙ ዋህዮታት ጥንተ ሕይወት ጕድኣት ኬምጽእ ይኽእል፡ እቶም ኣዝዮም ዝተፈልጡ 
ብሕጊ ዝተኸልከሉ መደንዘዚ ቀመማትን ዕፅዋትን ናብ ምውሳድ ዚድርኽ ኃይሊ ዝንባሌ 
ዘሎዎ ኢዩ፥ ኣብ ርእሲኡ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ስድራ ከይተረፈ፡ ናይ ዓመጽ ጠባይን ኣገባ
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60 ናይ ኢጣልያ መባእታ፤

ብን ንምዝውታር ወሳኒ ጠንቂ ኪኸውንን ምስ ብዙኃት ዓይነት መድኃኒታት ኪጋጮን ይ
ኽእል፥ (ምስ መርግኢ፡ መህድኢ፡ ጸረ ምህዋኽ፡ መዔንዘዚ መድኃኒት ተሓዊሱ እንተተሰት
የ ብኅልፊ ሓደገኛ ኢዩ)።

ብግዜ ፅንስን ምጥባውን ካብ መስከሪ መስተ ምእጋድ ጽቡቕ ኢዩ፡ ምኽንያቱ ከኣ፥
•	 መስከሪ መስተ ሽለት ተሳጊሩ ናብ ድቂ ይበጽሕ፥
•	 ብጸባ ወላዲት ኣቢሉ ናብ ናጽላ ይበጽሕ።

መስከሪ መስተ ክተቋርጻ እንተመረጽክን፡ እዞም ዚኽተሉ ድማዓት ትረኽባ፥
ዝወኀዱ ፀገማት ጥዕና፥ ንፅንሲ ብዚምልከት፡ ጥዑይ ቈልዓ ንኺህልወክን ዝበለጸ ዕድል ት
ረኽባ፥ ዝወኀደ ክብደት ኣካል ይህልወክን፥ ኣብ ግብሪ ዚውዕል ዝበዝኅ ገንዘብ ትቝጥባ፥
ዝበለጸ ቍጽጽር ገዛእ ርእስን ምዝንጋዕን ክትገብራ ትኽእላ።

መስከሪ መስተ መጋቢ መኣዛ ከም ዘይኮነን ኣብዚኅካ ምዝውታሩ ብርቱዕ መጕዳእቲ ጥዕና 
ከም ዜኸትልን ዘክሩ/ራ፡ እዚ ዚስዕብ ነገራት’ውን ዘክሩ/ራ፥
1. መስከሪ መስተታት ናይ ምዝፍጣጥ ሰንኪ ይኾኑ፥
2. ንጥዕና ዚሰማማዕን ኪስተ ዚምከርን ብዝኂ መስከሪ መስተ የለን፥
3. ምስታይ እንተተባህገ፡ ትሑት መጠን ኣልኮል ዘሎዎ (ከም ነቢት፡ ቢራ) ምምራጽ ይ

ኃይሽ፡ ብዙኅ ኣልኮል ዘሎዎም መስተታት ፈጺምካ ምእጋድ፥
4. ክትሰትዩ/ያ እንተደለኹም/ኽን ኣብ ግዜ ምግቢ ስተዩ/ያ፡ ኣብ ወፃኢ ግዜ ምግቢ ኣይ

ትተንክፉዎ/ፋኦ፥
5. መጢንኩም/ክን ስተዩ/ያ፥ ዝኾነ ኾይኑ፡ እንተ ሰተኹም/ኽን ኣብ ገምገም ጽርግያ ካብ 

ምኻድ፡ መጐዓዝያ ካብ ምምራሕ ተኣገዱ፥
6. መስከሪ ዓይነታት መስተ ኣይትሓዋውሱ/ሳ፥
7. ካብ ምግጫው መድኃኒትን መስተን ተጠንቀቑ/ቓ (ንተራ ሓኪምኩም/ክን ተወከሱ/ሳ)፥
8. ብግዜ ፅንስን ምጥባውን፡ ኣብ ሕፃንነትን ካብ 16 ዓመት ዕድመ ንታሕትን ሕማምን 

ምዝፍጣጥን መስከሪ መስተ ፈጺሙ ኪእገድ ኣሎዎ፥
9. ምዝንጋዕ ወይ ዝውቱር ምርሳዕ፡ ናይ ምጭዋይ ወይ ቅዛነት ስምዒት፡ ብርቱዕ ስኽፍ

ታ ወይ ስምዒት በደል ምብዛኅ፡ ምስ ተንሣእካ ተቐዳዲምካ መስከሪ መስተ ምስታይ 
ናይ ምስንኻል ጥዕና ስምዕታ ቃጭል ኢዮም።

ብወሲብ ዝተኀላልፉ ሕማማት
ብወሲብ ዚተኀላለፉ ዓይነታት ሕማም ዝተፈላለዩ ኢዮም እንተኾነ፡ ንሱ ጥራይ’ኳ እንተዘ
ይኮነ፡ ናይ ኃባር ምትኅልላፍ ኣገባብ ኣሎዎም፡ እዚ ኣገባብ’ዚ ከኣ ወሲብ ኢዩ። ተላገብቲ 
ዓይነት ሕማማት፡ ብቕጽበት ሳዕቤን ናብ ዘሎዎም ወይ ናብ መፍትሔ ዘይርከቦም ፀገማት 
ጥዕና ዜምርሑ ዓበይቲ ጠንቅታት ሕማም ኢዮም። ገለ ካብ’ዚ ዓይነት ሓማማት ኣትሒት
ካ ኪግመት ዘይግብኦ ዐብይ ሥነ ኣእምራዊ ፀገም ኪፈጥሩ ከም ዚኽእሉ ዘይስወር ኢዩ። 
ካልኦት ዓይነት ከኣ መሣርዕ ብልዕቲ ብምህሳይ ምምካንን ናይ ዘይምፍራይን ግድል የኸ
ትሉ። ብወሲብ ኪተኀላለፉ ዚኽእሉ ዓይነት ሕማማት ካብ ሠላሳ ዚበዝኁ ኢዮም። ዝበዝ
ኁ ካብ’ዚኣቶም ብሰንኪ ባክተርያ ዝመጹን ኪፍወሱ ዚከኣሉን ኢዮም፡ ገሊኦም ግን (ኤፓ
ቲተ፡ መከላኸሊ ዓቕሚ ሰባሪ - HIV) ብሰንኪ ቫይሩስ ዝመጹን ዝኸፍኤ ሳዕቤን ኪህሉዎም 
ዚኽእልን ዘይፍወሱን ኢዮም።



ሓደገኛ ወሲብ ከም ዝገበርኩም/ክን እንተ ጠርጠርኩም/ክን ወይ ዘይትፈልጡዎ/ጣኦ ፀገም 
ጥዕና እንተጋጠመኩም/ክን፡ ዝገደዱ ግድላት ቅድሚ ምኽታሎም ብሕጹጽ ምርመራ ንም
ክልኻሎም፡ ብዘይ ስኽፍታ ንሓኪምኩም/ክን ተወከሱ/ሳ።
ብዙኃት ሃይማኖታት ቅድሚ መርዓ ዝኾነ ወሲብ ኪግበር ከም ዘየፍቅዱን ምስ በዓል/ቲ ቤ
ት ወይ ዘወትር ብጻይ ጥራይ ወሲብ ምግባር ዝበለጸ ነገር ምዃኑ ነዘኻኽረኩም/ክን።

ገበናት
ብሕጊ ጣልያን ገበናት ምዃኖም ከይፈለጥኩም/ክን ብጌጋ ክትፍጽሙዎም/ማኦም እትኽእ
ሉ/ላ ገበናት ኣብ’ዚ ተኸቲሎም ተዘርዚሮም እኔሄው፥

ስኽራን
ኣንቀጽ 688፥ ኣብ ሕዝባዊ ወይ ንሕዝቢ ዝተወሰነ ሰፈር፡ ኣብ ግሉጽ ኵነት ስኽራን ዚርከ
ብ ዝኾነ ሰብ፡ ብናይ ምምኅዳር ሥርዓት መቕጻዕቲ ካብ 51 ክሳዕ 309 ኤውሮ ይቕጻዕ።
ኣብ ፍትሓ ጸረ ወንጀል፡ ስኽራን ብኣጋጣሚ ወይ ልዕሊ ዓቕሚ ብምኳን ምስ ዚመጽእ፡ ና
ይ ምሉእ ተግባር ኀላፍነት ኣልቦ (ናይ ምርዳእን ድላይን ዓቕሚ ኣልቦ) ይቘጽሮ፡ ወይ ስ
ኽራን ብድላይ ወይ ብበደለኛ ምኽንያት እንተ ተገብረ ግን ናይ ተግባር ኀላፍነት ኣይውገ
ድ ኣይንከ፥ ስኽራን ገበን ንምፍጻም ወይ ምኽንያት ንምፍጣር ብፍላጥ እንተ ተገብረ መ
ቕጻዕቱ ይዛይድ።
ኣመል ስኽራን ዘጥቅዖም ሰባት ኣብ ቤት ሕክምናን ኀለዋን ኪዕቈቡ ይኽእሉ (አንቀጽ 
221ፍ.ጸ.ወ.)።

ብዘይፍቓድ እንስሳ ምሕራድን ንጥዕና ዜምጽኦ ሓደጋን
ናይ ኀለዋ ጥዕና ምርመራ ዘይተገብረሎም እንስሳታት ንኽትበልዖም ምቕታሎም ንጥዕና 
ብርቱዕ ሓደጋ ዘሎዎ ኢዩ ምኽንያቱ ከኣ ብዙኃት ዓይነት ሕማማት ብምግቢ ኣቢሎም ካ
ብ እንስሳታት ናብ ሰብ ኪተኀላለፉ ይኽእሉ። ከምኡ’ውን ጽሬት ኣብ ዘይብሉ ሰፈር እንስ
ሳ ምሕራድ ንጥዕና ሓደገኛ ኺኸውን ይኽእል።

ዘይተፈቕደ ሽጋራ ምሻጥ
ኣቓሑ ትምባኾ ኣብ ሀገር ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቍጽጽር መንግሥቲ ጥራይ ኮይኑ 
ይዕደል፥ ምሥራሕን ምዕዳልን ምሻጥን ኣቓሑ ትምባኾ ብምሉኡ ብቝጽጽር መንግሥቲ 
ይካየድ። ስለ’ዚ ኣቓሑ ትምባኾ ምሥራሕን ምሻጥን ፡ ናይ መንግሥቲ ምቍጽጻር ክፍሊ 
ምምኅዳር ብዚህቦ ፍቓድ ጥራይ ኢዩ ኪፍጸም ዚከኣል። ብዘይ ፍቓድ ኣቕሓ ትምባኾ ዚ
ሸይጥ ሰብ ብገንዘብ ይቕጻዕ፥ ካብ ዘይተፈቕዶ ሰብ ኣቓሑ ትምባኾ ዚገዝእ ሰብ’ውን ብገ
ንዘብ ይቕጻዕ (አንቀጽ 8 ሕጊ 3/1/1951, ቍ. 27)።
ምዝውታርን ምሻጥን መፍዘዚ ነገራት

መፍዘዚ ነገራት ምፍራይ፡ ምሥራሕ፡ ምጽራይ፡ ምሻጥ፡ ምውፋይ፡ ምትኅልላፍ፡ ምዕዳል፡ ም
ጕዓዝ፡ ምግዓዝ ወይ ዚገዓዝ ምስጋር፡ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ምስትላም ብካብ 6 ክሳዕ 
20 ዓመታት ማእሰርትን ካብ 26.000 ክሳዕ 260.000 ኤውሮ ዕዳን ይቕጻዕ (ኣንቀጽ 73፡ 
ንኡስ ኣንቀጽ 1 ኣዋጅ ርእሰ ብሔር ሪፓብሊክ 9 ጥቅምቲ፡ 1990፡ ቍ. 309)። እዚ መቕ
ጻዕቲ’ዚ፡ ንኣብነት፡ መፍዘዚ ነገራት ዕድመኡ ንዘይኣኸለ መንእሰይ እንተተዋህበ፡ ወፈያኡ 
ወይ ምስትላሙ ኣብ ውሽጢ ወይ ከባቢ ቤት ትምህርቲ፡ ማኅበረ መንእሰያት፡ ሰፈር ወተ
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ሃደራት፡ ኣብያተ ማእሰርቲ፡ ኣብያተ ሕክምና፡ መፍዘዚ ነገራት ዘጥቅዖም ሰባት ኣብ ዚከና
ኸኑሉን ዚፍወሱሉን መሣርዕ ቤት ሕክምና እንተ ተፈጸመ ይዛይድ።

ዝኾነ፡ መፍዘዚ ወይ መዓንዘዚ ነገራት ብዘይሕጊ ናብ ሀገር ዜእቱ፡ ካብ ሀገር ዜውፅእ፡ ብ
ዝኾነ ምኽንያት ዚቕበል ወይ ንገዛእ ርእሱ ኪጥቀመሉ ብዘይመስል ብዝኂ ዚኅዝ ሰብ’ው
ን በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መጠን ይቕጻዕ (አንቀጽ 73 ንኡስ ኣንቀጽ 1 ዳግም ፊደል 
ሀ፡ ኣዋጅ ርእሰ ብሔር 1990፡ ቍ. 309)። 

ኣብ ሕጊ ዝተመልከቱ መጠናት ዘይበዝኅ ዓቐን ብዚምልከት፡ ንኣብነት ንገዛእ ርእሱ ኪጥቀ
መሉ፡ ብዘይ ሕጊ መደንዘዚ ወይ መዓንዘዚ ነገራት ናብ ሀገር ዜእቱ፡ ካብ ሀገር ዜውፅእ፡ ብ
ዝኾነ ምኽንያት ዚቕበል ሰብ ብሓደ ካብ’ዞም ዚኽተሉ ናይ ምምኅዳር ውሳኔታት ይቕጻዕ፥

ሀ) ምእጋድ ምምራሕ መጐዓዝያታት፡ ምስክር ምምራሕ መጐዓዝያታት ሥራሕን ትጕት
ጕን ወይ ክሳዕ ሠለስተ ዓመታት መኤረሚ ምርመራ ከይገብርን፥
ለ) ምእጋድ ፍቓድ ምኃዝ ኣጽዋር ውግእ ወይ መኤረሚ ተግባር ከይፍጽም፥
ሐ) ምእጋድ ፓስፖርትን ዝኾነ መተካእታኡን ወይ መኤረሚ ተግባር ከይፍጽ፥
መ) ዜጋ ወፃኢ ኅብረተ ኤውሮጳ እንተ ኾይኑ፡ ንምግያሽ ዝተፈቕዶ መንበሪ ፍቓድ ም
እጋድ ወይ መኤረሚ ከይገብረሉ ( አንቀጽ 75፡ ኣዋጅ ርእሰ ብሔር ሪፓብሊክ 1990፡ 
ቍ. 309)።

እዞም ገበናት ዕድመኡ ብዝኣኸለ ወፃእተኛ እንተ ተፈጸሙ፡ ሰበ ሥልጣናት ፖሊስ፡ መ
ንበሪ ፍቓድ ኣብ ዚሕደሰሉ ግዜ ዚምልከቶም ሚዛን ምእንቲ ኪህቡሉ ንኣውራጃዊ ሓለ
ቓ ፖሊስ የመልክቱዎም (ኣንቀጽ 75፡ ንኡስ አንቀጽ 8፡ ኣዋጅ ርእሰ ብሔር 1990፡ ቍ. 
309)።

ዚምልከቶ ገበነኛ፡ ብቑዕ ኵነት እንተሎ፡ ናይ ሕክምናን ማኅበራዊ ምምቕራሕን መደብ 
ወይ ካልእ ንፀገማቱ ዚሰማማዕ ናይ ትምህርትን ሓበሬታን ብሕታዊ መደብ ኪከታተል ይ
ጥየቕ (አንቀጽ 75 ንኡስ አንቀጽ 2)።
እዚ ኵነታት’ዚ ምስ ተጻረየ፡ ሰበ ሥልጣናት ፖሊስ፡ ንክፍለ ሀገራዊ ኣመኃዳሪ የፍልጡ፡ 
እዚኦም ከኣ እቲ ዝተገብረ ምጽራይ መሠረት ዘሎዎ ኮይኑ እንተ ተሰምዖም፡ ነቲ ዚም
ልከቶ ሰብ ንምውሣእን ናይ ምምኅዳር መቕጻዕቲ ንምውሳንን ይዕድሙዎ። ኣብ’ዚ ዕድ
መ’ዚ ምብኳር ናይ ምምኅዳር መቕጻዕቲ የኸትል።
ክፍለ ሀገራዊ ኣመኃዳሪ ንዚህቡዎ ናይ መቕጻዕቲ ውሳኔ ካብ’ቲ ዝተመልከተሉ ዕለት ኣብ 
ውሽጢ 10 መዓልታት ናብ ዳኛ ዕርቂ ተቓውሞ ምቕራብ ይከኣል።
ጠባይ ዜጋ ነቲ ዝተፈጸመ ናይ ምምኅዳር ገበን ዜግድድ እንተ ድኣ ኾይኑ፡ ብኣገባቡን 
ብኵነት ኣሠራርሓኡን ንፀጥታ ሕዝቢ ሓደገኛ ኪኸውን ዚኽእል እንተኾነ፡ ኣንጻር ሰብን 
ንብረትን ብዝፈጸሞ ገበን ወይ ብመሠረት ኣብ ሕግታት ጥርኑፍ ኣዋጅ ወይ ብሕግታት 
ምንቅስቓስ መጐዓዝያታት ድሮ ዝተፈርደ’ውን እንተኾነ፡ እዞም ዚኽተሉ ሓደ ወይ ዝበዝ
ኁ ውሳኔታት ይውሰዱዎ፥
ሀ) እንተወኃደ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወይ ናብ ቤት ጽሕፈ
ት ሓለቓ
  ካራቢኔሪ መጺኡ ኪኽትም ይግደድ፥
ለ) ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ናብ መንበሪ ቤቱ ኪኣቱ ይግደድ፥
ሐ) ዝተወሰኑ ኣባይቲ ርክብ ከየዘውትር ይእገድ፥



መ) ካብ ዚቕመጦ ወረዳ ከይወፅእ ይእገድ፥
ሠ) ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዚእተወሉን ዚውፃኣሉን ግዜያት፡ ኣብ ዝተወሰነ ቤት ጽሕፈ
ት ወይ ሰፈር ፖሊስ ኪርከብ ይግደድ፥
ረ) ዝኾነ ብሞቶር ዚንቀሳቐስ መጐዓዚ ከይመርሕ ይእገድ።
እዚ ውሳኔታት’ዚ ዘየኽብር ዜጋ ካብ 3 ክሳዕ 18 ኣዋርኅ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ይብየኖ።

እምባጋሮ
ኣንቀጽ 588 ፍትሓ ጸረ ወንጀል ጣልያን ኣብ እምባጋሮ ንዚካፈል ዝኾነ ሰብ ክሳዕ 309 
ኤውሮ ብዚበጽሕ ገንዘብ ይቐጽዖ።
ኣብ እምባጋሮ ሐደ ሰብ እንተሞተ ወይ መቝሰልቲ እንተተረኽበ፡ ኣብ’ቲ እምባጋሮ ም
ክፋል ጥራይ ካብ 3 ኣዋርኅ ክሳዕ 5 ዓመት ማእሰርቲ መቕጻዕቲ የስዕብ፥ ምቕታል ወይ 
ምቝሳል ድኅሪ እምባጋሮ ወይ ብሳዕቤኑ እንተ ወረደ’ውን መቕጻዕቱ ኣይልውጥን። 
እምባጋሮ ኣብ ሞንጎ ብዙኃት ሰባት ናይ ዓመጽ ተግባር ብምልውዋጥ ይፍጸም። ንምህሳ
ይ ዚፍጸም ዳርባ እምኒ ወይ ሃሳዪ ነገር’ውን ብገበን እምባጋሮ ዘጠይቕ በደል ኢዩ።

ወሲባዊ ዓመጽ 
አንቀጽ 609 ዳግም ፍትሓ ጸረ ወንጀል እዚ ዚኽተል ይውስን  “ዝኾነ ብዓመጽ፡ ብምፍር
ራህ ወይ ሥልጣኑ ብዘይግቡእ ብምዝውታር፡ ንሓደ ወሲባዊ ተግባር ኪፍጽም ወይ ኪፍጸ
ሞ ዚግድድ ሰብ ካብ 5 ክሳዕ 10 ዓመት ማእሰርቲ ይቕጻዕ”
 “ዝኾነ፡ ኣብ ግዜ ዓመጽ ብናይ ተበዳሊ ኣካላዊ ወይ ኣእምራዊ ድኽመት ብምብላጽ ወይ 
ንኻልእ ሰብ ብምትላል ብምትካእ ኣደናጊሩ ንሓደ ሰብ ወሲባዊ ተግባር ኪፍጽም ወይ ኪ
ፍጸሞ ዚግድድ ገበነኛ’ውን እዚ ዝተጠቕሰ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ይውሰኖ”።
ወሲባዊ ዓመጽ፡ ኣብ ልዕሊ 14 ዓመት ዕድመ ዘይመልኤ ተበዳሊ፡ ኣጽዋር ውግእ፡ መስከ
ሪ መስተ፡ መፍዘዚ ወይ መዓንዘዚ ቀመማት ብምዝውታር ወይ ክዳን በዓል ሥልጣን ብዝ
ለበሰ ሰብ ወዘተ. ምስ ዚፍጸም መቕጻዕቱ ካብ 6 ክሳዕ 12 ዓመታት ማእስርቲ ኢዩ።

ባህሊ ሀገር ምኽባርን ከም ናይ ምምቕራሕ መሣርሒ ኣብ ግብሪ ምውዓሉን
ኣብ ውፃኢ ሀገር ኪነብር ዚዥምር ወፃእተኛ፡ በቶም ካብኡ ዝተፈልዩ ምዃኖም ዚመስሉ
ዎ ካልኦት ዜጋታት ተቐባሊነት ኪረክብን፡ ብተጓዳኒ መንገዲ ድማ፡ ንኣታቶም ከም ዚመ
ስል ንምግባርን ብዜጋጥሙዎ ግድላት ብርቱዕ ወጥሪ ሓሳብ ከም ዚስምዖ ፍሉጥ ኢዩ። ዝ
በዝኅ ግዜ መንነቱ ብናይ ኅልና ተጋጫዊ ስኽፍታን ፀገማትን የኅልፎ።

ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ፡ ዝበዝኁ ኣብ ኢጣልያ ዚነብሩ ወፃእትገኛታት፡ ንባህሊ ጣልያን ዚ
ምልከቱ ነገራት ብዝቐሰሙሉ መጠን ምስ በዅሪ መንነቶም ዝተተኀኀዘ ፅጉም ኵነት ይ
መጾም። በዚ ምኽንያት’ዚ ወፃእተኛታት ብዛዕባ’ዚ ግድል ምሉእ ኣቓልቦ ኪገብሩ ኣድላ
ዪ ኢዩ።

ባህሊ ሀገሮም/ረን ኣጸቢቖም ብምኽባር ነዚ ፅጉም ኵነት የሰንፉን፡ ብሥነ ኣእምራውን ኃ
ይሊ ስምዒትን ምሉእ ጥዕና ዘሎዎም ዜጋታት ይኹኑን።

ኣብ ሞንጎ ወፃእተኛታት ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ምውሣእ ኣድላዪ ኢዩ፥ ኣብ’ዚ ናይ ምምቕ
ራሕ መዠመርያ መድረኽ ምስ ሀገር ትውልዲ ወይ ኣብ ሀገር ስደት ዚርከቡ ማኅበራተ 
ሰባት ዚግበር ርክብ ብዛዕባ’ዚ ግድል’ዚ ምሉእ ኣቓልቦ ንምግባር ዐብይ ሓገዝ ኪህብ ይኽ
እል።
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ብኅልፊ ከኣ፡ ንባህሊ ዚምልከቱ መንሥኤ ተግባራት ካብ’ዚ ፀገም መንነት ንምግልጋል ቅ
ውም ነገረኛ ሓገዝ ኪኽኑ ይኽእሉ። እዚ ዕድል’ዚ ምእንቲ ኪርከብ፡ ንወፃእተኛታትን ምስ 
ወፃእተኛታትን ባህላውያን ማኅበራት ምምሥራት ግድነት ከም ዝኾነ ርጉጽ ኢዩ፥ በቶም 
ምስ ወፃእተኛታትን ጣልያንን ቀላዑ ዚሠርሑ መራኸብቲ ባህላት ዚውፈ ኣገልግሎት ድ
ማ ካልእ ዕድል ኪኸውን ይኽእል። ወፃእተኛታት ቈላዑ ካብ ቈላዑ ጣልያን ዝተፈልዩ ኪ
ኾኑ ኣይደልዩን ኢዮም፡ ስለ’ዚ ኣብ ዚጋጮ ኵነት ሰብኣውነት ይዓብዩ። ባህሎምን ቋንቋ
ኦምን ምኽባር ንኣኣቶም ዐብይ ትርጕም ኣሎዎ።
ናይ ሀገር ትውልዲ ዓይነት ምግቢ፡ ከምኡ’ውን ልምዲ፡ ልማድ፡ ኣገባብ ኵሉ ምስ ዜጋታ
ት ኣዕቋቢ ሀገር ማኅበራዊ ርክብ ንምሥላጥ ዚፍጸም ጸዓት ዜቃልሉ መሣርሒታት ኪኾ
ኑ ይኽእሉ፥ ብሓፈሻኡ ብሙዚቃን ኪነትን፡ ብኵሉ ሓቈፍ ቋንቋን ብዝቐለለ መንገዲ ክት
ረዳዳእ ትኽእል።
ከም’ዚ ዝኣመሰሉ ክፍልታት ባህላተ ሀገር፡ ከም ናይ ሃብተ ባህልን ፍልጠትን ምልውዋ
ጥ መሣርሒ ኮይኖም ኣብ ግብሪ ምስ ዚውዕሉ ናይ ማኅበራዊ ምምቕራሕ መሣርሒ ይኾ
ኑ። በዚ ኣገባብ’ዚ እቲ ንኣኻ ዘይመስል ኣየፍርሃካን፡ ምኽንያቱ ብጋህዲ ተገሊጹ ብቐሊ
ል ተቐባሊነት ይረክብ። ፍርሃትን ድንቍርናን ኣብ ሞንጎ  “ዘይመሳሰሉ” ኣብ ዚግበር ርክ
ብ ቀንዲ ግድላት ይፈጥሩ።
ከማኻ ዘይኮነ ምቕባል ኣዝዩ ኣድላዪ ኢዩ፥ በዚ መንገዲ’ዚ ኢና ካልኦት ንምቕባል ስንድ
ዋት፡ ከምኡ’ውን ተጻወርትን ኀዳጋትን እንኸውን።
ሥነ ኣእምራዊ ሥቅያትን ምምቕራሕን 
ኣብ ርእሲ ግዑዛን ነገራት ምስ ማኅበራዊ ምምቕራሕ ዝተተኀኀዙ ኣድለይቲ ነገራት’ው
ን ኣሎዉ።
ኣብ ሀገረ ትውልዲ ምስ ምምቕራሕ ዝተተኀኀዙ ኣድለይቲ ነገራት ብስድራ፡ ብሃይማኖ
ት፡ ብባህሊ፡ በዕሩኽ፡ ብሥርዓታት ኅብረተ ሰብ ይርከቡ ነበሩ። 

ብሓፈሻኡ እዞም ነገራት’ዚኦም ከም ዜድልዩና ኣይንፈልጥን፡ ንኣብነት ከም ምቕያር ሀ
ገር ዝኣመሰለ ዐብይ ለውጢ ኪርከብ ከሎ ግን እዞም ኣድለይቲ ነገራት ብርቱዕ ቅዛነትን 
ምህዋኽን ተመሲሎም ብሃንደበት ይስምዑ። ስድራና፡ ኣዕሩኽና፡ ባህልና ማኅበራውያን ሥ
ርዓታትና ካባና ርሒቖም ይርከቡ ንሕና ድማ ብሃንደበት ዋጋ ዘይብልናን ተጨዊናን ይ
ስመዓና።

ከም ሳዕቤኑ ከኣ፡ መብዝኅትኡ ግዜ ብኢኮኖሚያዊ ሽግር ተደፊኡ ናብ ሀገር ኢጣልያ ዚ
መጽእ ስደተኛ፡ ዳርጋ ኵሉ ግዜ ብተምሳል ቅዛነት፡ ባዶ ሃለዋት፡ ጭውየትን ምህዋኽን ብ
ርቱዕ ሥነ ኣእምራዊ ሥቓይ ይስምዖ።
እዚ ናይ ሥነ ኣእምራዊ ሥቓይ ስምዒት ንዅሎም እቶም ሀገር ዚቕይሩ ሰባት ዜጋጥም 
ኢዩ።
እዚ ስምዒት’’ዚ ምስ እንኀብኦ፡ እናዐበየ ይኸይድ’ሞ ዕቱብን ርጉጽን ሕማም ከም ዝኾነ ክ
ንሓስብ ንዥምር። ንኣብነት፡ ምጭናቕን ምህዋኽን ዝበዝኅ ግዜ ብምድንጋር ሕማም ልቢ 
ይግመት። ቅዛነት ምስ ዘይፍወስ ድኻም ወይ ምስ ካልእ ዓይነት ሕማም ይደናገር። ሽዑ 
እቲ ስደተኛ መፍትሔ ምድላይ ይዥምር፥ ካብ ኣገልግሎት ኀለዋ ጥዕና ረድኤት ሕክምና 
ይሓትት፡ ናብ ክፍሊ ሕጹጽ ረድኤት ይጐዪ፡ ምርመራታት ሓኪምን ሕማምን ይዥምር፥ 
ኣብ ክንዲ’ዚ ኵሉ ግን ብዛዕባ’ዚ ሥቓይ ምስ ገለ ሰብ ምዝራብ ምኣኸለ፥ ዝበዝኅ ግዜ ሥ
ቓይና ዚሰምዕ ሰብ እንተረኸብና ጥራይ እዚ ሥቓይ’ዚ ይጠፍእ ወይ ኣዝዩ ይንከ።


