
ዕድል ሓበሬታ ነቶም ብመሰረት ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት፡
ተጠቀምቲ ስርዓተ-ማሕበራዊ ድሕነትን ስርዓተ-ሕግን

ናይ ሩማንያ ዝዀኑ ሰባት

Ministerul Afacerilor
Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Ministerul Afacerilor
Interne

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

ሃገራዊ ፕሮግራም – ማዕከን ዕቝባ፡ ስደትን ማሕበራዊ ውህደትን 
ፕሮጀክት፦ ኢንተርኣክት ፕላስ - ውሁድ ኣገልግሎታት ንስደተኛታት ከምኡ’ውን ማሕበራውን ስግረ-ባህላውን ልዝብ (FAMI/ 17.02.01)

ዓለም ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት፡ ኣብ ሩማንያ 
ዕለት ሕትመት፦ ጥሪ 2018

ትሕዝቶ ናይ’ዚ ሰነድ እዚ ንወግዓዊ መርገጺ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝውክል ክኸውን ግዴታዊ ኣይኰነን 
ዝዀኑ ይኹኑ ጥርዓናት ምስዝህልዉኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ iombucharest@iom.int ጽሓፉ።

INTERACT PlusINTERACT Plus
ኢንተርኣክት ፕላስ - ውሁድ ኣገልግሎታት ንስደተኛታት

ከምኡ’ውን ማሕበራውን ስግረ-ባህላውን ልዝብ 



እዚ በራሪ ጽሑፍ እዚ ነቶም ኣብ ሩማንያ ዝርከቡ’ሞ ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ 
ውሕስነት ዝዀኑ ሰባት ዝጠቅም ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። 

ነዚ በራሪ ጽሑፍ እዚ ብምንባብኩም፡ ብዛዕባ እዞም ዚስዕቡ ጉዳያት ክትፈልጡ ኢኹም፦ 

1. ከመይ ጌርኩም ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ንምዃን ከምእትበቕዑ ዘፍልጥ ሓበሬታ። 
2. ነቲ ኣብ ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዘተኰረ ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ብዝምልከት፡ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ህልወኩምን ብዛዕባ ቅድመ-ኵነታቱ ትፈልጡን። 
3. ብዛዕባ’ቶም ካብ ሃገረ-ሩማንያ ሓገዝ ንምርካብ ከተተግብርዎም ዝግባእ ቅደም-ተኸተላት። 
4. ናብ ዕዳጋ ዕዮ ሃገረ-ሩማንያ ክትጽንበሩ ንዘለኩም ዕድል ዝምልከት ሓበሬታ። 
5. ንስርዓተ-ማሕበራዊ-ጥዕናዊ መድሕን ዝምልከት ሓበሬታ። 
6. ንስርዓተ-ትምህርቲ ሃገረ-ሩማንያ ዝምልከት ሓበሬታ። 
7. ንስርዓተ-ማሕበራዊ ሓገዝን ስርዓተ-ማሕበራዊ መድሕንን ዝምልከት ሓበሬታ። 
8. ካልእ ጠቓሚ ሓበሬታ። 
9. መን ክሕግዘኩም ይኽእል – ኣድራሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ’ተን ኣብ ቡካሬስት ድዩስ ኣብ ክራዮቫ ዝነጥፋ ዞባውያን ማእከላት ማሕበራዊ ውህደት፡ 
ከምኡ’ውን ብዛዕባ’ተን ነቶም ኣብ ሩማንያ ብሕጋዊ መገዲ ዝጸንሑ ሰባት ይኹን ነተን ንወጻእተኛታት ውልቀ-ሰባት ዘገልግላ ዘይመንግስታውያን ትካላት 
ሓገዝ ዝገብራ - ኣብ ብራሶቭን ፒተስቲን ዝርከባ ጨናፍር ናይ’ዘን ማእከላት ማሕበራዊ ውህደት ኣድራሻ ዘስንቕ ሓበሬታ። 

እዚ ኣብ’ዚ በራሪ ጽሑፍ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ እዋን ሕትመቱ ዝተሓደሰ እዩ – ጥሪ 2018። 

ሓፈሻዊ ሓበሬታ 

ብዛዕባ እቶም ዘለዉኹም መሰላትን ግዴታታትን ንኽትፈልጡ፡ ብዛዕባ ምስ’ቶም ኣብ ውሽጢ ዶባዊ ክሊ ሃገረ-ሩማንያ ዝሰርሑ 
- ንተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ሕጋጋት፡ ብሓፈሻኡ ክትላለዩ የድልየኩም። ነዚ ጽሑፍ እዚ፡ ኣብ 
ሃገረ-ሩማንያ ኣብ እትጸንሑሉ እዋን ክጸልዉኹም ብዛዕባ ዝኽእሉ ጉዳያት ንምፍላጥ እውን ከም መወከሲ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ 
ኢኹም። 



1. ኵነተ-ሃለዋት ተጠቃምነት ናይ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት 

ወጻእተኛታት ምስእትዀኑ’ሞ ሓደ ዓይነት/መልክዕ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ምስዝወሃበኩም፡ ዝምልከተን ትካላት-መዚ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ብዘይ ዝዀነ ይኹን 
ገንዘባዊ ወጻኢ፡ ሓደ ካብ’ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኪህባኹም እየን፦ 
• ን 3 ዓመታት ንጸንሕ መንበሪ ፍቓድ፤ ማለት ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ዝረኸብኩም ምስእትዀኑ።
• ን 2 ዓመታት ንጸንሕ መንበሪ ፍቓድ፤ ማለት ኣብ ሳልሳይ ኣካል (ኣባል ስድራ-ቤት) ዝምርኮስ ውሕስነት ዝረኸብኩም እንተዄንኩም። 

መመልከቲ ብምቕራብ፡ ናይ 2 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ሰነድ ጕዕዞ (ንኣብነት ፓስፖርት) ንኽወሃብኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ 
ንኽወሃብኩም፡ ክልተ ስልዒታት ግብሪ ክትከፍሉ ክትግደዱ ኢኹም፦ ቈልስላዊ ግብሪ ከምኡ’ውን ግብሪ ምውሃብ ፓስፖርት። እዚ ሰነድ ጕዕዞ 
እዚ ዕድሚኡ ዘይናዋሕ ስለዝዀነ፡ ናይ ኣገልግሎት ዕድሚኡ ምስዘብቅዕ፡ ከም እንደገና ናይ 2 ዓመታት ሓድሽ ሰነድ ከተውጽኡ ክትግደዱ 
ኢኹም። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ! 

• ሓደ መልክዕ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝተዋህበኩም ሰባት ምስእትዀኑ፡ ኣብ ናትኩም ሰነድ መንበሪ ፍቓድ ጥራይ ዘይኰነስ እንተላይ ኣብ ሰነድ 
ጕዕዞኹም ዝሰፍር ውልቃዊ መለለዪ ቍጽሪ ኪህልወኩም እዩ። 
• ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት እንተረኺብኩም፡ ብመሰረት እቲ ብዕለት 20 ሚያዝያ 1959 - ኣብ ስትራስበርግ እተኸተመ 
ኤውሮጳዊ ውዕል ተቐባልነት ቪዛ ዕቑባት ስደተኛታት፡ ናብ’ተን ነዚ ውዕል እዚ ዝኸተማሉ ሃገራት ክትገሹ፤ ከምኡ’ውን ብግዚያውነት መልክዕ ኣብ 
ሉኣላዊ ክልታተን ክትቅመጡ ትኽእሉ። እዚ ኣብ’ዘን ሃገራት እዚኣተን እትጸንሑሉ እዋን ካብ 3 ኣዋርሕ ዝዛይድ ምስዝኸውን፡ ቪዛ ክትረኽቡ 
ኬድልየኩም እዩ። ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ክትሰርሑ እንተደሊኹም እውን ቪዛ ክትረኽቡ ኬድልየኩም እዩ። 
• ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት እንተተዋሂቡኩም፡ ናብ ካልኦት ሃገራት ንኽትገሹ፡ ካብ’ተን ሃገራት መእተዊ ቪዛ ክትረኽቡ 
ኬድልየኩም እዩ። 
• ሓደ መልክዕ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ዝተዋህበኩም ሰባት ምስእትዀኑ፡ ነዚ ቀጺሎም ዝጥቀሱ ዓይነት መቕርብኩም ብዝምልከት ጠለብ ዳግመ-ምርኻብ 
ስድራ-ቤት ከተቕርቡ ትኽእሉ፦ 
 • በዓል-ቤትኪ / በዓልቲ-ቤትካ፣
 • ደቅኻ ወይ ደቃ ንበዓልቲ-ቤትካ፡ ማለት ዘይምርዑዋት ምስዝዀኑ፣ 
 • ናይ ቀዳማይ ደረጃ መቕርብ (ወለዲ) - ርእሶም ክኢሎም ክነብሩ ዘይክእሉ ምስዝዀኑ፣ 
 • ብሰንኪ ጕድለት ጥዕና ርእሶም ክኢሎም ክነብሩ ዘይክእሉ ዘይተመርዓዉ’ሞ ዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉ ደቂ (ደቅኻ ወይ ደቃ ንበዓልቲ-ቤትካ)፣ 

ሓላፍነት ወላዲ ኪወስደልኩም ዝኽእል ሰብ ዘይብልኩም ትሕቲ-ዕድመ መንእሰያት ምስእትዀኑ’ሞ ሓደ መልክዕ ውሕስነት ምስዝተዋህበኩም፡ 
ንናይ ቀዳማይ ደረጃ መቕርብኩም (ወለዲ) ወይ ንመጕዚትኩም ዝምልከት ጠለብ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤት ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። 
ሕቶታት ኣለዉኹም ዶ? ናብ ዝምልከቶም ትካላት-መዚ ኣቕርብዎም፦ ሓፈሻዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ጉዳያት ኢሚግሬሽን (ኣብ ከባቢኹም 
ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን) 



2. ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት - ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ንዝዀኑ ሰባት  

ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ምስእትረኽቡ ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል
ዝምርኮስ ውሕስነት ምስዝወሃበኩም፡ ኣብ ትሕቲ ምውህሃድ GII ተሳተፍቲ
ናይ ፕሮግራም  ማሕበራዊ ውህደት ንኽትኰኑ ዕድል ኣለኩም። 

ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት (PI) ኣብ ፈለማ ናይ 6 ኣዋርሕ ገደብ ግዜ ዘለዎ 
እኳ እንተዀነ፡ ክሳብ ን 1 ዓመት ክናዋሕ ዝከኣል እዩ። 
• ትምህርቲ ቋንቋ ሩማንያን ናይ ቋንቋኣዊ ምልላይ ክፍላተ-ግዜን፡ ማሕበራዊ 
ምኽርን ሓበሬታ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሩማንያ ዘለዉኹም መሰላት ይኹኑ 
ግዴታታት፡ ከምኡ’ውን ከም ኣድላይነቱ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ዝወሃብ 
ስነ-ልቦናዊ ምኽሪ የጠቓልል። 
• ኣብ መስርሕ ማሕበራዊ ውህደት ናይ ሃገረ-ሩማንያ ንኽሕግዙኹም ተባሂሎም 
ዝተወስዱ ካልኦት ምምሕዳራዊ ስጉምትታት የጠቓልል፤ ንኣብነት፦ 
 o ግዚያዊ መንበሪ ቦታ ወይ መዕቆቢ ኣብ ማእከላት GII። 
 o እንተበዝሐ ንሓደ ዓመት ዝወሃብ ወርሓዊ ናይ 540 RON 
ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ (ገንዘባዊ ደገፍ) ኣብ ምርካብ ዝግበር ምትሕግጋዝ። 
 o ምድራኽ ዕድል ተጠቃምነት ናይ ኣገልግሎታት ጥዕና። 
 o ምድራኽ ዕድል ተጠቃምነት ትምህርቲ። 
 o ምትሕግጋዝ ኣብ ምርካብ ዕድል ስራሕ። 
• ኣብ መስርሕ እቲ እተካይድዎ ቃለ-መሕትት - ንስኹም ኣብ ዘለኹሞ 
ብዝተለለዮ መሰረት፡ ምስ ናትኩም መሰረታዊ ጠለብ ከምዝኸይድ ኰይኑ 
እተዳለወ እዩ። 

ከመይ ጌርኩም ኣብ ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት 
ክትምዝገቡ ትኽእሉ? 

ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ውሕስነት ካብ ዝረኸብኩሙሉ እዋን - ኣብ ውሽጢ 
ካብ 30 ዘይበዝሑ መዓልትታት፡ ናብ ሓንቲ ካብ’ተን ናይ GII 
ማእከላት ጽሑፋዊ መመልከቲ ብምቕራብ፡ ኣብ PI ክትምዝገቡ 
ትኽሉ ኢኹም። 

ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ምስተመዝገበ፦ 
• መመልከቲ ካብ ዘቕረብኩሙሉ ግዜ - ኣብ ውሽጢ ካብ 5 ዘይበዝሑ 
መዓልትታት፡ ምስ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ውህደት ቃለ-መሕትት 
ንኸተካይዱ ቈጸራ ኪተሓዘልኩም እዩ። 
• ነዚ ቃለ-መሕትት እዚ ምስ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ውህደት ኢኹም 
ከተካይድዎ። እዚ ቃለ-መሕትት እዚ፡ ውልዋውያን መሰረታውያን 
ጠለባትኩም ንኸተለልዩን ኣብ’ቲ ንዓኹም ዝምልከት ፕሮግራም 
ማሕበራዊ ውህደት ንጥፈታት ንኸተተኣታትዉን ተባሂሉ ብፍሉይ 
ዝተዳለወ እዩ። 
• እቲ ኣብ መስርሕ ቃለ-መሕትት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም 
ባይታ/መሰረት ናይ ሓደ ማሕበራዊ-ዳህሳሳዊ ሓበሬታ ዘገልግል 
ኰይኑ፡ እዚ ማሕበራዊ-ዳህሳሳዊ ሓበሬታ ድማ ኣብ’ዚ ፕሮግራም እዚ 
ክትምዝገቡ ወይ ዘይክትምዝገቡ ኣብ ምውሳን ሓጋዚ እዩ። 
• እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ተቐባልነት ከምዝረኸበን ከምዘይረኸበን 
ክሕበረኩም እዩ። እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ተቐባልነት 
ምስዝረክብ፡ ንዘለዉኹም መሰላትን ግዴታታትን ብዝምልከት ሓበሬታ 
ኪወሃበኩምን ምስ GII ውዕል/ፕሮቶኮል ክትክትሙን ኢኹም። 

ክትገብርዎ ዘድልየኩም ነገር እንታይ እዩ?

• ንመሰላትኩምን ግዴታታትኩምን ኣብ ዝምልከቱ ናይ ሓበሬታን 
ምኽርን ክፍላተ-ግዜ ምስታፍ። 
• ኣብ ክፍላተ-ግዜ ናይ ባህላዊ ምርኢታት፡ ማለት ኣብ’ቶም 
ንባህሊ፡ ልምድታትን ካልኦት ነገራትን ናይ ሃገረ-ሩማንያ ብዝምልከት 
ብዙሕ ክትመሃሩሎም እትእኽሉ ኣጋጣሚታት ምስታፍ። 
• ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ሩማንያ ምስታፍ። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ! 

• ኣብ ንጥፈታት ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ምስታፍ፡ ከምኡ’ውን 
ሰሌዳ ግዜ ናይ’ዞም ንጥፈታት እዚኣቶም ምኽባር፡ ምስ ሕብረተ-ሰብ 
ሩማንያ ንኽትተሓዋወሱ ወሰንቲ ረቛሒታት እዮም። 
• ሃገረ-ሩማንያ 540 RON ዝመጠኑ ዘይተመላሲ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ 
ክትገብረልኩም እትኽእል፡ ምዝጉባት ምስእትዀኑን ኣብ ንጥፈታት 
ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ብንጥፈት ምስእትዋስኡን ጥራይ እዩ። 
• ኣዝዮም ምኽኑያት ብዝዀኑ ጉዳያት ጥራይ ኢኹም ካብ’ቶም እተሰርዑ 
ንጥፈታት ክትበዅሩ እትእኽሉ። 
• ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኵነታት ንዝርከቡ ሰባትን ርእሶም ኣብ ምኽኣል 
ትሑት ብቕዓት ንዘለዎም ሰባትን፡ ንኣብነት - ሓላፍነት ወላዲ 
ዚወስደሎም ሰብ ንዘይብሎም ኰተትየታት፡ ንስንኩላት፡ ብሓደ ወላዲ 
ንዝጥወራ ስድራ-ቤታት፡ ንነፍሰ-ጾራት ደቀ’ንስትዮ፡ ንግዳያት ዘይሕጋዊ 
ምስግጋር ሰብ፡ ንግዳያት መግረፍቲ ድዩስ ካልእ ተግባረ-ግህሰት፡ 
ከምኡ’ውን ክፍሊት ጥሮታ ንዘይረኽቡ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡ 
ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ኪንዮ 1-ዓመት ንዝጸንሕ እዋን ኪናዋሕ 
ዝከኣል እዩ። 
• እቶም ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኵነታት ዝርከቡ ሰባት፡ ኣብ ናይ IGI 
ማእከላት ብናጻ ዝነብሩሉ ቦታ ንኺወሃቡ ኪፍቀደሎም ዝከኣል እዩ። 

ሕቶታት ኣለዉኹም ዶ? ብኽብረትኩም ናብ ዝምልከቶም ትካላት-መዚ ኣቕርብዎም፦
• ሓፈሻዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ጉዳያት ኢሚግሬሽን 
• ሚኒስትሪ ትምህርቲ (MEN) ከምኡ’ውን ከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ቤት-ትምህርቲ 
• ሚኒስትሪ ጥዕና 
• ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ፍትሒን 

1ብመሰረት GII፡ ሓፈሻዊ ሸቶ ናይ’ቲ ነቶም ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ውሕስነት ዝረኸቡ 
ወጻእተኛታት ዝምልከት ፖሊሲ ማሕበራዊ ውህደት፡ ብቐጻሊ ርእሶም ክኢሎም ከምዝነብሩ፣ 
ብመንግስቲ ድዩስ ብዘይመንግስታውያን ትካላት ካብ ዝወሃቡ ሓገዛት ናጻ ከምዝዀኑ፣ ከምኡ’ውን ኣብ 
ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ ድዩስ ባህላዊ ህይወት ብንጥፈት ከምዝሳተፉ ኣብ ምግባሮም ዝዓለመ እዩ። 



3. ሓደ መልክዕ ናይ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ንዝረኸቡ ሰባት
ዚወሃብ ዘይተመላሲ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ

ካብ ሃገረ-ሩማንያ ዘይተመላሲ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ
ንኽትረኽቡ ከተተግብርዎም ዝግባእ ቅደም-ተኸተላት
ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም? 

እዚ 540 RON ዝመጠኑ ዘይተመላሲ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኺወሃበኩም፡ ነዚ 
ዚስዕብ ክትገብሩ ይግባእ፦ 
• ኣብ ናይ GII ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ክትምዝገቡ። 
• ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ውሕስነት ካብ ዝረኸብኩሙሉ እዋን - ኣብ ውሽጢ ካብ 30 
ዘይበዝሑ መዓልትታት፡ ምስ ሓንቲ ካብ’ተን ናይ GII ማእከላት ጽሑፋዊ 
መመልከቲ ብምቕራብ ክትምዝገቡ። እዚ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ ተባሂሉ ዝቐርብ 
ጽሑፋዊ መመልከቲ እዚ፡ ብኣካል ወይ ብመገዲ ሕጋዊ ኣላዪ ማለት መጕዚት 
(ንኣብነት፡ ወላዲ - ኣብ ጉዳይ ኰተትየታት) ድዩስ ብመገዲ ሓባራዊ ተጸዋዒ 
ክቐርብ ይግባእ። 

እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ምስተመዝገበ፦ 
• IGI ንሰነድኩም ብኻልኦት ተወሰኽቲ ሰነዳት (ቅዳሕ ናይ’ቲ ኣብ’ዛ ሃገር ንምጽናሕ 
ዝተዋህበኩም ወረቐት ፍቓድ፡ እቲ ኣብ ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት 
ከምዝተመዝገብኩም ዘረጋግጽ ምስክር ወረቐትኩም፡ ወዘተ) ኣሰንዩ፡ ናብ 
ከባብያውያን ትካላት ማሕበራዊ ክፍሊታትን ቍጽጽርን (AJPIS) ክሰዶ እዩ። 
• ቤት-ጽሕፈት AJPIS ንመመልከቲኹም ካብ ኢድ GII ካብ ዝተቐበለለኡ እዋን - 
ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት፡ መርመራ ማሕበራዊ ድሕረ-ባይታ ኬካይድ እዩ። 
ዕላማ ናይ’ዚ ንማሕበራዊ ድሕረ-ባይታ ዝምልከት መርመራ እዚ፡ ብገዛእ-ዓቕምኹም 
መዓልታዊ ህይወትኩም ክትመርሑ ከምዘይትኽእሉ ምርግጋጽ እዩ። 
• ድህር’ዚ፡ ቤት-ጽሕፈት AJPIS ንጉዳይ ምውሃብ ናይ’ዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ 
ሓገዝ ከጽድቕ እዩ። እቲ ሓገዝ፡ መመልከቲኹም ካብ ዝተመዝገበሉ ግዜ - ካብ 2 
ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ ዘይዛይድ ግዜ እዩ ኪወሃበኩም። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ! 

• ናይ GII ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ውህደት፡ ብወገንኩም ክሳብ ክንደይ ኣብ ናይ 
ማሕበራዊ ውህደት ንጥፈታትኩም ትሳተፉ ኣለኹም ብዝምልከት፡ ብስሩዕ 
ክምርምሩ እዮም። ኣብ’ዞም ንጥፈታት እዚኣቶም ከምዘይትሳተፉ ምስዘረጋግጹ፡ 
እቲ ዝወሃበኩም ገንዘባዊ ሓገዝ ከምዝድስክል ወይ ምሉእ-ብሙሉእ ከምዘቋርጽ 
ክገብሩ ይኽእሉ።
• እዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ እዚ ኣብ ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ምዝጉባት 
ንዘይኰኑ ሰባት ዚወህብ እንተዀይኑ፡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ 
ኵነታት ዝርከቡ ምስዝዀኑ ጥራይ እዩ (ንኣብነት ሓላፍነት ወላዲ ዚወስደሎም ሰብ 
ዘይብሎም ኰተትየታት፡ ስንኩላት፡ ብሓደ ወላዲ ዝጥወራ ስድራ-ቤታት፡ 
ነፍሰ-ጾራት ደቀ’ንስትዮ፡ ንግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰብ፡ ግዳያት መግረፍቲ 
ድዩስ ካልእ ተግባረ-ግህሰት፡ ከምኡ’ውን ክፍሊት ጥሮታ ዘይረኽቡ ብዕድመ 
ዝደፍኡ ሰባት)። 

ምድስካል ናይ’ዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ እዚ፣ምቍራጹ ወይ
ምንዋሕ ገደብ ናይ’ቲ ዚወሃበሉ ግዜ። 

እዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ኵነታት ምስዘጋጥሙሉ ይድስክል፦ 

• ኣብ’ቶም ናትኩም ንጥፈታት ማሕበራዊ ውህደት ምስዘይትሳተፉ። ከምኡ ኣብ 
ዝዀነሉ፡ IGI ንቤት-ጽሕፈት AJPIS ክሕብር እዩ፤ እቲ ቤት-ጽሕፈት ድማ እቲ 
ዝወሃበኩም ሓገዝ ን 6 ኣዋርሕ ከምዝድስክል ክገብር እዩ። 
• ብመሰረት ጠለብኩም፡ እሞ ካብ 3 ኣዋርሕ ንዘይዛይድ እዋን። ጠለብኩም ግቡእ 
መረዳእታ ወይ መረጋገጺ ኪቐርበሉ ይግባእ። ምድስካል ይኹን ዳግማይ ምውሃብ 
ናይ’ዚ ሓገዝ፡ ብወገንኩም ናብ IGI ጽሑፋዊ መመልከቲ ምስዝቐርብ ጥራይ 
ክፍጸም ይኽእል። 
እዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ ዳግማይ ከምዝወሃብ ምስተገብረ፡ ገደብ ግዜ 
ተኸፋልነቱ በቲ ደስኪልሉ ዝጸንሐ መጠን ግዜ ኪናዋሕ እዩ። 

ምቍራጽ ናይ’ዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ፦ 

• ኣብ’ቶም ናትኩም ንጥፈታት ማሕበራዊ ውህደት ምስዘይትሳተፉ፡ እቲ ንዓኹም ዝምልከት 
ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ ክቋረጽ እዩ። እዚ ዚውሰድ ናይ ምቍራጽ ስጉምቲ፡ ኩሉ ሳዕ ብወገን 
IGI ብቑዕ መረዳእታ/መብርሂ ኪወሃበሉ ይግባእ። 

ምንዋሕ ገደብ ግዜ ናይ’ዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ፦ 
• ኣብ ምዝዛም ናይ’ተን ንዓኹም መበገሲ ሓገዝ ዝወሃበለን 6 ኣዋርሕ ኪፍጸም ይከኣል። 
ክትሰርሑ እትኽእሉ ምስእትዀኑ፡ እዞም ዚስዕቡ ቅድመ-ኵነታት ኪማልኡ ይግባእ፦ 
 o ከም ደለይቲ ስራሕ ምስ ከባብያውያን ውክልናዊ ትካላት ዕዮ (CEA) 
ተመዝጊብኩም ክትጸንሑ ይግባእ። 
 o ብመገዲ CEA ንዝቐረበልኩም ናይ ስራሕ ዕድል ተሓሲምኩም ከምዘይትፈልጡ፡ 
መረጋገጺ ከተምጽኡ።
• ኣብ ትሕቲ ሓደ ካብ’ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ኵነታት ምስእትህልዉ፡ ኪፍጸም ይከኣል እዩ፦ 
 o ብውልቂ ክሳብ 7 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህጻናት ተዕብዩ ምስእትህልዉ።

 o ክትሰርሑ ዓቕሚ ምስዘይህልወኩም። እዚ ድማ ብመገዲ ሕክምናዊ 
ምስክር ወረቐት ኪረጋገጽ ይግባእ። 
 o ኣብ ገለ ንጥፈት ትምህርቲ ተጸሚድኩም ምስእትህልዉ እሞ 
ዕድሜኹም ካብ 25 ዓመት ዘይዛይድ ምስዝኸውን፤ ኣብ ናይ 5 ዓመታት ትምህርቲ 
ላዕለዋይ ትምህርቲ ተጸሚድኩም ምስእትህልዉ ድማ ዕድሜኹም ካብ 26 ዓመት 
ዘይዛይድ ምስዝኸውን። 
 o ትሕቲ-ዕድመ ምስእትዀኑ። 
 o ብመሰረት መምዘኒታት ሕጊ ሩማንያ ጥሮታ ክትወጹ እትኽእሉ 
ምስእትዀኑ። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ!

• እዚ ዘይተመላሲ ገንዘባዊ ሓገዝ እዚ ኣብ ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት 
ምዝጉባት ንዘይኰኑ ሰባት ዚወህብ እንተዀይኑ፡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ 
ኣዝዩ ተኣፋፊ ኵነታት ዝርከቡ ምስዝዀኑ ጥራይ እዩ (ንኣብነት ሓላፍነት 
ወላዲ ዚወስደሎም ሰብ ዘይብሎም ኰተትየታት፡ ስንኩላት፡ ብሓደ ወላዲ 
ዝጥወራ ስድራ-ቤታት፡ ነፍሰ-ጾራት ደቀ’ንስትዮ፡ ንግዳያት ዘይሕጋዊ 
ምስግጋር ሰብ፡ ግዳያት መግረፍቲ ድዩስ ካልእ ተግባረ-ግህሰት፡ ከምኡ’ውን 
ክፍሊት ጥሮታ ዘይረኽቡ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት)። 

ሕቶታት ኣለዉኹም ዶ? ናብ ዝምልከቶም ትካላት-መዚ ከተቕርብዎም 
ትኽእሉ ኢኹም፦ 
• ሓፈሻዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ጉዳያት ኢሚግሬሽን
• ከባብያውያን ትካላት ማሕበራዊ ክፍሊታትን ቍጽጽር 
• ከባብያውያን ውክልናዊ ትካላት ዕዮ



4. ናብ ዕዳጋ ዕዮ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ምእታው 

ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰሉ ቅድመ-ኵነታት እየ -
ናብ ዕዳጋ ዕዮ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ክጽንበር ዝኽእል? 

ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ውሕስነት ተዋሂቡኩም ክሳብ ዝዀነ፡ ብዘይ ዝዀነ ይኹን 
ገደብ ተጠቀምቲ ዕዳጋ ዕዮ ናይ’ዛ ሃገር ክትኰኑ ትኽእሉ ኢኹም – ልክዕ ከም’ቲ ዝዀነ 
ይኹን ዜጋ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ዘለዎ ዕድል። ሓንሳብ ሓደ መልክዕ ናይ ውሕስነት 
ምስተዋህበኩም፦ 
• ከም ደለይቲ ስራሕ ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ከባብያውያን ውክልናዊ ትካላት ዕዮ 
ክትምዝገቡ ትኽእሉ፣  
• ከምኡ’ውን ስልጠናታት ሞያዊ ትምህርቲ ንምውሳድ ክትምዝገቡ ትኽእሉ፣ 
• ኣስራሒኹም ከምዝጠልቦ ናይ ውድድር ምቝጻር ስራሕ ቃለ-መሕትታት ንምክያድ 
/ ካልኦት ተግባራውያን ፈተናታት ንምውሳድ ክትዳለዉ ትኽእሉ። 

ከመይ ጌርኩም ስራሕ ትረኽቡ? 

ስራሕ ክትረኽቡ እንተዄንኩም፡ ኣስራሒ ክትረኽቡ የድልየኩም። ኣብ ገሊኡ ኣስራሒኹም 
ገለ ናይ መምዘኒ ፈተናታት ሓሊፍኩም ክትመጽዎ ክጽበ ይኽእል እዩ። እዞም ቀጺሎም 
ዝጥቀሱ ነገራት እውን ብኣኹም ወገን ኪማልኡ ኪጽበ ይኽእል፦ 
• ገለ መጠን መሰረታዊ ፍልጠት ናይ ቋንቋ ሩማንያ ክህልወኩም፣ 
• ከም ሰነድ ሞያዊ ድሕረ-ባይታ (ሲ.ቪ.) ዝኣመሰሉ ካልኦት ሰነዳት፣ 
• ነቲ እትድለዩሉ ዘለኹም ዓይነት ስራሕ ብቑዓት ምዃንኩም ዝምስክር ሕክምናዊ ምስክር 
ወረቐት፣ 
• ብሃገረ-ሩማንያ ተቐባልነት ዘለዎም ወረቓቕቲ ትምህርቲ። ንጉዳይ ተቐባልነት ወረቓቕቲ 
ትምህርቲ ብዝምልከት፡ ኣብ ኣርእስቲ ቍ.6 ተወሳኺ ሓበሬታ ሰፊሩ ኣሎ። 

ነቶም ናይ ኣብያተ-ጽሕፈት ዝዀኑ ዕድላት ስራሕ ብዝምልከት፡ ደረጃን ዓውዲን 
ትምህርትኹም ዘረጋግጹ’ሞ ብሃገረ-ሩማንያ ተቐባልነት ዝረኸቡ ወረቓቕቲ ምስክር 
ትምህርቲ - ናብ ኣስራሕትኹም ከተቕርቡሎም ይግባእ። ንመስርሕ ተቐባልነት ወረቓቕቲ 
ትምህርቲ ብዝምልከት፡ ኣብ ንኡስ-ኣርእስቲ ቍጽሪ 6.3 ተወሳኺ ሓበሬታ ሰፊሩ ኣሎ። 

ኣገባብ ኣቈጻጽራኹም ብመሰረት ውልቃዊ ውዕል ስራሕ ዝፍጸም ኰይኑ፡ ከም’ዚ ዚስዕብ 
ይኸውን፦ 
• እዚ እቲ ሓደ ውልቀ-ሰብ – ማለት ሰራሕተኛ – ኣምሳያ ገንዘባዊ ደሞዝ ወይ ክፍሊት፡ 
ኣብ ትሕቲ ኣስራሒ (ውልቀ-ሰብ ወይ ሕጋዊ ኣካል) ንኽሰርሕ ዝሰማምዓሉ  ውዕል እዩ። 
• እዚ ውዕል እዚ ብወልንተኛነት ናይ ክልቲኦም ወገናት ዝኽተም ኰይኑ፡ ብቛንቋ ሩማንያ 
ኣብ ሰለስተ ቅዳሓት ይዳሎን ሓደ ካብ’ቶም ቅዳሓት ንዓኹም ይወሃብን። እቲ ቀንዲ ወይ 
መበቆላዊ ቅዳሕ ከምዝተቐበልኩም ኣረጋግጹ ኢኹም! ኣስራሒ ከም ሰራሕተኛታት ኣብ 
ትሕቲኡ ምስራሕ ከይጀመርኩም እንከለኹም፡ ነቲ እተኸተመ ውዕል ከመዝግቦ ግዴታ 
ኣለዎ። 
• እዚ ውዕል እዚ ማሕበራዊ ውሕስነት ዝህብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ኣስራሒኹም ኣብ 
ልዕሌኹም ዝዀነ ይኹን ናይ ግህሰት ተግባራት ንኸይፍጽም እውን ዝከላኸል እዩ። 
• ኣስራሒ ነዚ ውዕል እዚ ኣብ ሌጀር ሓፈሻውያን ሰራሕተኛታት ከመዝግቦ ይግባእ። እዚ 
መዝገብ እዚ ድማ ናብ ናይ ክሊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ዕዮ (TEI) ዝመሓላለፍ እዩ። 
ምዝገባ ቅድሚ ንስኹም ስራሕ ምጅማርኩም ኪሰላስል ይግባእ። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ! 

• ንዝኹም ክታምኩም ዘንበርኩሙሉ ብወገን ኣስራሒ ግን ክታም ኰነ ማሕተም ዘይብሉ 
ሰነድ ውዕል፡ ኣብ ሩማንያ ዝዀነ ይኹን ሕጋዊ ተቐባልነት የብሉን። 
• ሓንሳብ ብዝግባእ ምስተኸተመ፡ እቲ ውዕል ስራሕኩም ብዘይ ናትኩም ስምምዕ ዝዀነ 
ይኹን ምትዕርራይ ክግበረሉ ኣይክእልን እዩ። 
• ዝዀነ ይኹን ኣብ’ዚ ውዕል ስራሕ እዚ ዝትግበር ምትዕርራይ፡ ብጽሑፍ - ብመልክዕ 
ጥብቆ ኪፍጸም፡ ከምኡ’ውን ናትኩምን ናይ ኣስራሒኹምን ክታም ክህልዎ ይግባእ። 
• ኣብ ሰነድ ውዕል ስራሕ ይኹን ኣብ ጥብቆኡ ክታምኩም ቅድሚ ምንባርኩም፡ ብግቡእ 
ኣንብብዎን ንትርጉሙ ብልክዕ ከምዝተገንዘብኩሞ ኣረጋግጹን። ዝዀነ ይኹን ትርጉሙ 
ዘይበርሃልኩም ክፋል ምስዝህሉ፡ ንኣስራሒኹም ተወከስዎ። ዘይበርሃልኩም ነገር 
ምስዝህሉ፡ እተን ንወጻእተኛታት ደገፍ ዝገብራ ትካላት ንኽሕግዛኹም ክትሓቱ እውን 
ዝከኣል እዩ። 

ስራሕ ብዘይ ሕጋዊ ወረቐት ፍቓድ፡ ወይ ኣቈጻጽራ ስራሕ ናይ ጸሊም ዕዳጋ 

ክታምኩም ዘንበርኩሙሉ ዝዀነ ይኹን ውዕል ስራሕ ምስዘይህሉ’ሞ ከም ክፍሊታዊ 
ሌጀር (ክፍሊት ትወሃቡ ከምዘለኹም ዘረጋግጽ ሰነድ) ኣብ ዝኣመሰለ ዝዀነ ይኹን ሰነድ 
ክታምኩም ከየንበርኩም ደሞዝ ትኽእፈሉ ምስእትህልዉ፡ ዘይምዝጉባት ሰራሕተኛታት 
ኢኹም ማለት እዩ። 

ዘይምዝጉብ ሰራሕተኛ ምዃን እንታይ ጸገማት እዩ ዘስዕብ? 

ዘይምዝጉባት ሰራሕተኛታት እንተዄንኩም፦ 
• ኣብ እዋን ስራሕ ይኹን ስራሕ ድሕሪ ምቍራጽኩም ማሕበራዊ ውሕስነት ይጐድለኩም፤ 
ኣስራሒኹም ንመሰልኩም ምስዝግህስ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክሲ ክትምስርቱ ኣይትኽእሉን 
ኢኹም። 
• ኣስራሒኹም ትሕቲ እቲ ዝተሓተ ሃገራዊ ደሞዝ ወይ ትሕቲ እቲ ብመሰረት ደረጃ 
ትምህርትኹም ድዩስ ሰዓታት ስራሕኩም ክትቅበልዎ ዝግባእ ደሞዝ ክኸፍለኩም ይኽእል 
እዩ። 
• ደሞዝኩም እትቕበሉሉ ስሩዕ መዓልቲ ኣይኪህሉን እዩ፤ ምናልባሽ ንኣዋርሕ ዝኣክል ደሞዝ 
ከይተኸፈልኩም ክትጸንሑ እውን ትኽእሉ ኢኹም። ንጹር ንውሓት ሰዓታት ስራሕ 
ኣይኪህልወኩምን እዩ። 
• ንስራሕ ዝሕግዙኹም ወይ እውን መከላኸሊ ኣካላትኩም ዝዀኑኹም ናውቲ ኣይክትወሃቡን 
ኢኹም። 
• ዓመታዊ ዕረፍቲ ክትወስዱ ኣይክትክእሉን ኢኹም፣ ጠቕሚ/ሓገዝ ሽቕለት ኣልቦነት 
ንኽትረኽቡ መሰል ኣይክህልወኩምን እዩ፣ ኣብ ቦታ ስራሕ ሓደጋ ምስዘጋጥመኩም 
ስንክልናዊ ጥሮታ ክትቅበሉ መሰል ኣይክህልወኩምን እዩ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ዘድልየኩም 
እዋን ክፍሊት መዓልትታት ሕማም ክትወሃቡ ድዩስ ብናጻ ኣብ ሆስፒታል ክትድቅሱ 
ኣይክትክእሉን ኢኹም። 
• ኣብ ናትኩም ማዕከን መልዕሎ/ጥሮታ ዝውህለል ናይ ግድምና ገንዘብ ኣይህሉን። 
• ብጉልባብ ዕድል ስራሕ ተመዝሚዝኩም ግዳያት ተግባር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰብ ክትኰኑ 
ትኽእሉ ወዘተ። 

ሕቶታት ኣለዉኹም ዶ? ናብ ዝምልከቶም ትካላት-መዚ ከተቕርብዎም 
ትኽእሉ ኢኹም፦
•  ከባብያውያን ውክልናዊ ትካላት ዕዮ (CEA)። 
•  ናይ ክሊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ዕዮ (TLI)።



5. ማሕበራዊ-ጥዕናዊ መድሕን (ጠቕሚ/ሓገዝ)

ኣብ ትሕቲ ናይ ሩማንያ ስርዓተ-ጥዕናዊ መድሕን ብምዃን ውሕስነት መድሕን
ክረክብ ዝኽእል ሰብ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ? 

ዕድል ተጠቃምነት ናይ ኣገልግሎታት ጥዕና፡ ልክዕ ብኸም’ቲ ንዜጋታት ሩማንያ ዝተሓዘሉ ኣገባብ እዩ ዝትግበር። 

ሓንሳብ ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ውሕስነት ምስረኸብኩም፡ ኣብ ስርዓተ-መድሕን ጥዕና ናይ’ታ ሃገር ምምዝጋብን 
ናብ ማዕከን ጥዕና ወርሓዊ ገንዘባዊ ኣታዊ ምግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣገልግሎታት ጥዕና ብናጻ ክትረኽቡሉ 
እትኽእሉ እንኮ መገዲ እዚ እዩ። 

ከመይ ገይረ ኣብ ትሕቲ እቲ ንጥዕና ዝምልከት ስርዓት
ብምዃን መድሕን ክረክብ እኽእል? 

• ዝዀነ ይኹን ኣታዊ ምስዘይህልወኩም፦ 
 o ን 12 ተኻታተልቲ ኣዋርሕ ዝኣክል፡ ወርሓዊ 
ክፍሊት (79.75 lei / ወርሒ፣ ብቕደም-ተኸተል 927 lei / 
ንዓመት) ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም። ክፍሊት ኣብ ነፍሲወከፍ 
ወርሒ ምስዘይትፍጽምዎ፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክህልወኩም እዩ። 
 o ብህዝባዊ መልክዕ ዝወሃብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት 
ምስዘድልየኩም። ከምኡ ምስዝኸውን፡ እቲ ክኽፈል ዘለዎ መጠን 
ገንዘብ 558,25 lei (79,75 lei x 7 ኣዋርሕ) እዩ። 
• ስራሕ ምስዝህልወኩም፦ 
 o ነቲ ወርሓዊ ክፍሊትኩም ምስ ካልኦት ክፍሊታት 
ማሕበራዊ ድሕነት (ንኣብነት፡ ናይ ሽቕለት-ኣልቦነት፡ ናይ ጥሮታ 
ወዘተ) ኣጣሚሩ ኣስራሒኹም ክኸፍሎ እዩ። 
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ናብ ማዕከን ጥዕና ገንዘባዊ ኣበርክቶ ከይገበርኩ መድሕን ክረክብ እኽእልዶ? 

እቶም ገንዘባዊ ኣበርክቶ ከይገበሩ ኣብ ትሕቲ ናይ ሩማንያ ስርዓተ-ማሕበራዊ-ጥዕናዊ መድሕን 
ተጠቀምቲ ክዀኑ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት፡ እዞም ዚስዕቡ እዮም፦ 
• ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ወይ ኣብ ሞንጎ 18 ዓመትን 26 ዓመትን ዝዀነ መንእሰያት፣ 
ከምኡ’ውን እቶም ገና ኣብ ትምህርቲ ዘለዉን እቶም ኣታዊ ዘይብሎምን። 
• እቶም ክሳብ 26 ዓመት ዝዕድሚኦም - ብመገዲ ስርዓተ-ውሕስነት ህጻናት ዝመጹ’ሞ ስራሕ 
ዘይብሎም ወይ ማሕበራዊ ጠቕሚ ዘይረኽቡ ሰባት። 
• ናይ ገዛእ-ርእሶም ኣታዊ ዘይብሎምን ኣብ ትሕቲ ስርዓተ-ጥዕና ሩማንያ መድሕን ብዘለዎ ሰብ 
ዝጥወሩ መጻምድቲ ወይ ወለዲ። 
• ኣብ ገለ ኵነታት ድማ፡ ደሞዝ ዘይብሎም ኣካለ-ስልኩላን። 
• ኣብ’ቶም ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለዉ ሃገራዊ ፕሮግራማት ጥዕና ተዘርዚሮም ብዘለዉ ዓይነት 
ጥዕናዊ ጸገማት ዝሳቐዩ ሰባት፡ ማለት ኣታዊ ዘይብሎም ምስዝዀኑን ክሳብ እቲ ጥዕናው ጸገም 
ዝፍወስን። 
• ነፍሰ-ጾርን ሓራሳትን ኣዴታት፡ ማለት ናይ ስራሕ ኣታዊ ዘይብለን ምስዝዀና ወይ ትሕቲ እቲ 
ዝተሓተ ዝበሃል ደሞዝ ዝመጠኑ ኣታዊ ምስዝህልወን። 

መድሕን ከምእተኣትወሎም ሰባት መጠን ዘለዉኹም
መሰላት ኣየኖት እዮም? 

• ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንዝህበኩም ትካል ድዩስ ገንዘባዊ 
ኣበርክቶ ንእትገብሩሉ ቤት-ጽሕፈት መድሕን ጥዕና፡ ናጻ 
ኴንኩም ክትመርጹ። 
• ኣብ ዝመረጽኩሞ ናይ ስድራ-ቤት ሓፈሻዊ ሓኪም 
ክትምዝገቡ። 
• ነቲ ዝመረጽኩሞ ሓፈሻዊ ሓኪም ብኻልእ ተመሳሳሊ 
ሞያ ዘለዎ ሓኪም ክትቅይርዎ። እዚ ግን ኣብ’ቲ ቀዳማይ 
ሓኪም ድሕሪ ምምዝጋብኩም፡ እንተወሓደ ድሕሪ 6 
ኣዋርሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል። 

መድሕን ከምእተኣትወሎም ሰባት መጠን ከመይ
ዝኣመሰሉ መሰላት ተጠቃምነት እዮም ዘለዉኹም? 

• ብዘይ ዝዀነ ይኹን ኣድልዎ - መሰረት ሕጊ ዝወሃብ መሰረታዊ ጥምሮ ኣገልግሎታት። 
• መሕወዪ ክፍሊት ናይ’ቶም ኣብ ሆስፒታል ደቂስኩም እንከለኹም ዝገበርኩሞም ወጻኢታት ናይ 
ኣፋውስን መሐከሚ ናውትን፡ ከምኡ’ውን ወጻኢታት ናይ’ቶም ብመሰረት ውዕልኩም ኪካየዱልኩም 
ዝግባእን ንወጻኢታቶም ክትሽፍንዎም ዘይትግደዱሎምን ትሕተ-ክሊኒካዊ መርመራታት። 
• ምክልኻላዊ ጥዕናዊ ሓገዝ፡ እንተላይ ንጸገማት ጥዕና ብኣጋኦም ኣብ ምልላዮም ዝካየድ ንጥፈት። 
• ናይ ተማላላሲ ተሓካሚ ኣገልግሎታት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ትሕቲ ውዕል ኣብያተ-ጽሕፈት ጥዕናዊ 
መድሕን ዝካየዱ ኣገልግሎታት። 
• ናይ ህጹጽ ረድኤት ሕክምናዊ ኣገልግሎታት። 
• ውሱናት ኣገልግሎታት ሕክምና ስኒ። 
• ፊዝዮተራፒን ሕክምና ኣካላዊ ፍወሳን። 
• ሕክምናዊ ናውቲ። 
• ኣብ ቤት ዝወሃብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና። 
• ሕክምናዊ ዕረፍትን ክፍሊት ጠቕሚ ማሕበራዊ መድሕንን፡ ማለት ብመሰረት ሕጊ። 
• ምስጢራዊ ኣተሓሕዛ ናይ ውልቃዊ ሓበሬታኹም፡ ብፍላይ ንዝካየደልኩም መርመራን 
ዝግበረልኩም ፍወሳን ብዝምልከት። 
• ንሕክምናዊ ፍወሳ ዝምልከት ሓበሬታ። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ! 

• ነቲ ግዴታዊ ክፍሊት መድሕን ጥዕናኹም እንተዘይኣማሊእኩም፡ 
እቶም ኣብ ቅርጻዊ ውዕል ተጠቒሶም ዝርከቡ ዓይነት ናጻ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎታት (ንኣብነት፡ ሕክምናዊ ድዩስ መጥባሕታዊ ህጹጽ ኵነት፡ 
በሓቲ ወይ ለበዳዊ ጠባይ ዘለዎ ዝመስል ዓይነት ሕማም፡ ምክትታል 
ምዕባለ ድቂን  ኵነታት ድሕረ-ሕርስን ወዘተ) 
• ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣብ ተኣፋፊ ጥዕናዊ ኵነታት ምስዝወድቕ፡ 
ኩላተን ሆስፒታላት ነዚ ሰብ እዚ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ይኹን ናይ 
ህጹጽ ረድኤት ሕክምናዊ ሓገዝ ክገብራሉ ይግደዳ። 
• ብዘይ ዝዀነ ይኹን ኣፈላላይ፡ ማለት ደረጃ ኣታዊ፡ ጾታ፡ ዕድመ፡ 
ሃይማኖት፡ ዜግነት ወይ ፖለቲካዊ ክሲ ናይ’ቲ ዝምልከቶ ተሓካሚ፡ 
ከምኡ’ውን እቲ ተሓካሚ ሕክምናዊ መድሕን ኣለዎ ድዩስ የብሉን - 
ብዘየገድስ፡ ብቕዓቶም ዝተረጋገጸ ናይ ቀዳማይ ረድኤትን ናይ ህጹጽ 
ረድኤትን ሕክምናዊ ሓገዛት ኪወሃቡ ይግባእ። 
• ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ስርዓተ-ጥዕና መድሕን ክትዕድጉ ትኽእሉ 
ኢኹም፤ ከምኡ’ውን ካብ’ተን ናይ ውልቂ ትካላት ምዕዳግ ዝከኣል 
እዩ። 

ሕቶታት ምስዝህልዉኹም፡ ናብ ዝምልከቶ ትካል-መዚ ከተቕርብዎም 
ትኽእሉ ኢኹም፦ 
ኣብ’ቲ ቀዋሚ ኣድራሻኹም ዝርከበሉ ቦታ ናብ ዝርከብ ከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት 
መድሕን ጥዕና። 



6. ስርዓተ-ትምህርቲ ናይ ሃገረ-ሩማንያ 

ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት እንተረኺብኩም፡ ንኹላቶም 
ዓይነታትን ደረጃታትን ትምህርቲ ይኹን ስልጠና ብዝምልከት፡ ልክዕ ከም’ቲ ዜጋታት 
ሩማንያ ተጠቀምቲ ዝዀኑሉ ኣገባብ፡ ብማዕረ ተጠቀምቲ ንኽትኰኑ መሰል ኣለኩም። 

ግዱሳት ዘበሉ ሰባት (ህጻናትን / ዓቕሚ-ሰብ ዝኣከሉን)፡ ኣብ ዓውደ-ትምህርቲ 
ብዝያዳ ተጠቀምቲ ንክዀኑ፡ ኣብ’ቶም ብናጻ ዝወሃቡ ናይ ቋንቋ ሩማንያ ስልጠናታት 
ኪሳተፉ ይኽእሉ እዮም። እዚ መስርሕ እዚ፡ እቲ ኣብ ከባቢኹም ዝነጥፍ 
ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ምስ IGI ብምትሕብባር ዝውድቦ ምዃኑ 
ዝፍለጥ እኳ እንተዀነ፡ እዚ ቤት-ጽሕፈት እዚ ምስ ካልኦት ዘይመንግስታውያን 
ትካላት እውን ብሓባር ይሰርሕ እዩ። 

ብመገዲ ምድራግ ናይ’ቶም ዝወሰድኩሞም ዓይነታት ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን 
ዘለዉኹም ዲፕሎማታትኩም፡ ሰርቲፊኬይታትኩምን  ወረቓቕቲ ምስክር ብቕዓትን 
ሞያውያን ወረቓቕትን ተቐባልነት ከምዝረኽቡ ብምግባር እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ 
ኢኹም። 

ስርዓተ-ትምህርቲ ሃገረ-ሩማንያ ብኸመይ ኣገባብ ዝተወደበ እዩ? 

ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ውሕስነት ንዝተዋህቦም ወጻእተኛታት፡ ሃገረ-ሩማንያ 
እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ቁጠባውን ማሕበረ-ባህላውን ንጥፈታታ ይኹን ኣብ 
ናታ ስርዓተ-ትምህርቲ ተሳተፍቲ ንክዀኑ ባይታ ናይ ምፍጣር ግዴታ ኣለዋ። 

እዚ ወጻእተኛታት ኣብ ናይ ሩማንያ ስርዓተ-ትምህርቲ ተጠቀምቲ ንክዀኑ ዝድርኽ 
ኵነት፡ እንተላይ ብቅዋም ናይ ሃገረ-ሩማንያ ዝጸደቐ ኩይኑ፡ ከምዚ ዚስዕብ 
ይብል፦ “ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ዝሰላሰሉ ንጥፈታት ትምህርቲ ብቛንቋ ሩማንያ፡ 
ብቛንቋታት ናይ’ቶም ንኡሳን-ብሄራት  ወይ ብዓለም-ለኻዊ ደረጃ ብዝዝውተሩ 
ቋንቋታት ይወሃብ።” 

ንደረጃታትን ኣብያተ-ትምህርትን ናይ ኣመሃህራ ቋንቋ
ሩማንያ ዝምልከት ግራፍ ስርዓተ-ትምህርቲ፦ 

ሃገራዊ ትህርቲ ቅድመ-ዩኒቨርሲቲ እዞም ዚስዕቡ ደረጃታት ኣለውዎ፦ 

• ፈለማዊ ትምህርቲ (0-6 ዓመታት)፡ እዚ ድማ ናብ’ዞም ዚስዕቡ ደረጃታት 
ይኽፈል፦ 
o ቅድሚ ቅድመ-ትምህርቲ (0-3 ዓመታት)፣
o ቅድመ-ትምህርቲ (3-6 ዓመታት) ምስ’ቶም ዝነኣሱ፡ ማእከላይ ደረጃ ዕድመ 
ዘለዎምን ብዕድመ ዝዓበዩን ጕጅለ፣ 
• ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ምስ 
o ናይ ምድላው ክፍሊ (6/7 ዓመታት ንዝዕድሚኦም)
o ደረጃታት  1ይ-4ይ ክፍሊ፣ 
• ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ድማ እዞም ዚስዕቡ ደረጃታት የጠቓልል፦ 
o ታሕተዋይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ካብ 5ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ፣ 
o ላዕለዋይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡- ካብ 
10ይ ክሳብ መበል 12/13 ክፍሊ፤ ማለት ኣብ ሓደ ካብ’ዞም ዚስዕቡ ኣገባባት 
ኣመሃህራ፦ ክልሰ-ሓሳባዊ፡ ስነ-ኪነታዊ/ሞያዊ ወይ ቴክኖሎጂካዊ፣ 
• ሞያዊ/ስነ-ኪነታዊ ትምህርቲ፡ ናይ 3 ዓመታት ትምህርቲ ኰይኑ፡ እቶም ናይ 8
ይ ክፍሊ ደረጃ ትምህርቲ ብዓወት ዝዛዘሙ ሰባት ኣብ’ዚ ዓውደ-ትምህርቲ እዚ 
ክቕጽሉ ይኽእሉ። እቶም ብዝግባእ ዝዛዘምዎ ሰባት ድማ ምስክር ወረቐት ናይ’ቲ 
ዝተኸታተልዎ ዓውደ-ትምህርቲ ይወሃቡ፣ 
• ናይ ሳልሳይ ደረጃ ዘይዩኒቨርሲቲኣዊ ትምህርቲ፡ ኣብ ውሽጢ ካብ 1 ክሳብ 3 
ዓመታት ዝፈላለ ንውሓት ግዜ ዝዛዘም ኰይኑ፡ ኣብ’ዞም ቀጺሎም ዚዝርዘሩን 
ካልኦትን ዓይነት ዓውድታት ትምህርቲ ሞያዊ ወረቐት ምስክር ኪርከቦ ይኽእል፦ 
ስነ-ፍልጠት ኮምፕዩተር፡ ሕርሻ፡ ጥዕና፡ ስነ-ቁጠባ፡ ቱሪዝም ወዘተ። 

ሃገራዊ ስርዓት ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት (ብደረጃ ሃገር ድዩስ ብደረጃ ውልቂ 
ተቐባልነት ዝረኸባ)፡ ትካላት ኣካዳሚን ላዕለዎት ኣብያተ-ትምህርትን ዝወሃብ ኰይኑ፡ 3 
ደረጃታት ትምህርቲ የጠቓልል፦ 

• ምረቓዊ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ – 3 ወይ 4 ዓመታት ዝወስድ፣ 
• ናይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርቲ፣ 
• ናይ ዶክትረይት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ። 

ከም ልሙድ ዓመተ-ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ’ታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ስራሕ ናይ ወርሒ 
ጥቅምቲ ዝጅምር ኰይኑ፡ ክልተ መንፈቓት ዓመተ-ትምህርቲ የጠቓልል። 
ብመሰረት ሕጊ ትምህርቲ ናይ ሃገረ-ሩማንያ፡ እቲ ሓፈሻዊ ግዴታዊ ደረጃ ትምህርቲ 10 
ክፍልታት ዘጠቓልል ኰይኑ ካብ መባእታ ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ክፍልታት የጠቓልል። 
እዚ ን 10 ግዴታውያን ክፍልታት ትምህርቲ ናይ ምዝዛም ግዴታ እዚ፡ ደረጃ ዕድመ 18 ዓመት 
ምስኣኸለ ተግባራውነቱ የብቅዕ። 

ኣብ ካልእ ሃገር ዝረኸብክዎም ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርቲ
ምስዝህልዉኒ፡ ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ተቐባልነት ከምዝረኽቡ
ክገብር እኽእል ዶ? 

ኣብ ውሽጢ ክሊ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ትምህርትኹም ክትቅጽሉ ድዩስ ክትሰርሑ 
ምስእትደልዩ፡ ነቶም ካብ’ታ ሃገር ወጻኢ ዝረኸብኩሞም ዲፕሎማታት ኣብ’ዛ ሃገር 
ተቐባልነት ከምዝረኽቡን ደረጃኦም ከምዝዳረግ ክትገብሩን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ 
ብመገዲ ሃገራዊ ማእከል ምጽዳቕ ተቐባልነትን ምድራግ ደረጃን ዲፕሎማታት 
(CNRED) እዩ ዝሰላሰል። ካብ ሃገረ-ሩማንያ ወጻኢ ዝተዋህቡ ዲፕሎማታት 
ከም’ዚ ዚስዕብ ምስዝዀኑ ተቐባልነት ክረኽቡ ተኽእሎ ኣሎ፦ 
• እቲ ዲፕሎማ ኣብ ክሊ ናይ’ዛ ሃገር ተቐባልነት ብዘለዎ ትምህርታዊ ትካል 
ዝተዋህበ ምስዝኸውን፣ 
• እቲ ደረጃን ዓውድን ትምህርቲ ኣብ ስርዓተ-ትምህርቲ ናይ ሃገረ-ሩማንያ 
ተመሳሳልነት ምስዝጸንሖ። 

ሓቅነት ናይ’ቲ መበቆላዊ ቅዳሕ ምስክር ወረቐት፡ ሕጋውነት ብዘልብስ መገዲ - 
ብደቂቕ ተራእዩ፡ ዝዀነ ይኹን ኣታላሊ ወይ ሰንዓዊ ነገር ከምዘይብሉ ኪረጋገጽ 
ይግባእ። 



ኣብ ውሽጢ ክሊ ሃገረ-ሩማንያ ንኽትጸንሑ ሓደ መልክዕ ውሕስነት 
እንተረኺብኩም፦ 
• ምድራግ ናይ’ቶም ኣብ 1ይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ዘለዉ ደረጃታት ትምህርቲ 
ምስ’ቶም ግዴታውያን 10 ናይ ትምህርቲ ዓመታት፡ ብመገዲ ከባብያዊ 
ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ትምህርቲ / ናይ ቡካሬስት ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ 
ትምህርቲ እዩ ዝትግበር። እዘን ኣብያተ-ጽሕፈት እዚኣተን ነቲ ኣብ ደገ 
ዝበጻሕኩሞ ደረጃ ትምህርቲ ምስ ናይ እዛ ሃገር እዚኣ ደረጃ ትምህርቲ 
የዳርጋኦ። ይኹን እምበር፡ ነቶም ገለ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ክሊ 
ሃገረ-ሩማንያ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ሒዘን ኣብ ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ 
ትምህርታዊ ንጥፈታት ብምሃዝብ ዝህባኦም ወረቓቕቲ ምስክር እውን፡ ምስ 
ናይ እዛ ሃገር እዚኣ ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርቲ ማዕረ ተዳራግነት ከምዘለዎም 
የረጋግጻ እየን። 
• ምድራግ ደረጃ ናይ ቅድመ-ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ (ካብ መበል 11 ክሳብ 12 
ክፍልታት) ከምኡ’ውን ሚዛንብቕዓት ናይ ዝዀነ ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገር 
ዝተዋህበ ወረቕት ምስክር ምዝዛም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (baccalau-
reate)፡ ብመገዲ ሃገራዊ ማእከል ምጽዳቕ ተቐባልነትን ምድራግ ደረጃን 
ዲፕሎማታት (CNRED) እዩ ዝሰላሰል።  ንምድራግ ደረጃ ብቕዓት ናይ 
ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዓይነት ትምህርቲ ብዝምልከት፡ እቶም መመልከቲ 
ዝቐርበሎም ወረቓቕቲ ናብ ከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ትምህርቲ / ናይ 
ቡካሬስት ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ትምህርቲ ብምኻድ ክምልኡ ዝከኣል እዩ። 
ድሕር’ዚ እዚ ቤት-ጽሕፈት ነቶም ዝቐርቡሉ መመልከቲታት ናብ CNRED 
ልኢኹ ብዝግባእ ከምዝረኣዩ ይገብር። እቶም ወረቓቕቲ መመልከቲ ናብ 
CNRED ብኣካል ብምኻድ ድዩስ ብፖስታ ብምልኣኽ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም። 
• ምርግጋጽ ተቐባልነትን ምድራግ ደረጃን ናይ ወረቓቕቲ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ 
– ምረቓዊ፡ ማስተርስ ወይ ዶክትረይት፡ ማለት እቶም ኣብ ወጻኢ ሃገር 
ብዝተዋህባ’ሞ ተቐባልነተን ዘረጋገጻ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝተዋህቡ 
ወረቓቕቲ ምስክር ናይ ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዓይነት ትምህርቲ፡ ብመገዲ 
CNRED ጥራይ እዩ ክትግበር ዝከኣል። 

ሰንድ ትምህርተይ ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ተቐባልነት ንኽረክብ ከተግብሮ
ዘድልየኒ ቅደም-ተኸተል ኣገባብ ከመይ ይመስል? 

ንወረቓቕቲ ምስክር ትምህርቲ ስነ-ኪነት፡ ምዝዛም ካልኣይ ደረጃ፡ ማስተርስ፡ 
ዶክትረይት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሞያውያን ሰነዳት ምርግጋጽ ትምህርቲ 
ብዝምልከት፡ እቶም እተቕርብዎም ናይ መመልከቲ ወረቓቕቲ እዞም ዚስዕቡ ነገራት 
ከማልኡ ይግባእ፦ 
• መመልከቲ ጽሑፍ። 
• ወረቐት ምስክር ትምህርትኹም። 
• ከም መለለዪ መንነትኩም ዘገልግሉ ሰነዳት። 
• 50 RON ዝመጠኑ ክፍሊት።  

እቶም እተቕርብዎም መመልከቲ ሰነዳት ኣብ ክፍሊ-መዝገብ ናይ ሚኒስትሪ ሃገራዊ 
ትምህርትን ስነ-ፍልጠታዊ መጽናዕትን ፋይል ክኽፈተሎም እዩ፤ ወይ ድማ ናብ 
CNRED ብኣካል ኪለኣኹ (ብመገዲ ኣገልግሎት ፖስታ ሩማንያ) እዮም። ትካል 
CNRED ንፋይልኩም ብዝግባእ ድሕሪ ምምርማርን ምግምጋምን፡ ንወረቐት ምስክር 
ትምህርትኹም ተቐባልነት ኪህቦን ብመሰረት እቲ ህሉው ስርዓተ-ትምህርቲ 
ሃገረ-ሩማንያ ምስኡ ዝዳረግ ደረጃ ትምህርቲ ብምጽዳቕ ምስክር ወረቐት ተቐባልነት 
ኪህበኩምን ይኽእል። እቲ ዝተኻታተልኩሞ ዓይነት ትምህርቲ ልዑል ናይ ካሪክለም 
ምፍልላይ/ጋግ ዘለዎ ምስዝኸውን ግን፡ CNRED ፈተና ከምእትወስዱ ክገብር ድዩስ 
ካልኦት መከሓሓሲ ስጉምትታት ክወስድ ወዘተ ይኽእል። 

ሕቶታት ምስዝህልዉኹም፡ ናብ ዝምልከቶ ትካል-መዚ ከተቕርብዎም ትኽእሉ 
ኢኹም፦ 
• ሃገራዊ ማእከል ምጽዳቕ ተቐባልነትን ምድራግ ደረጃን ዲፕሎማታት - ኣብ 
ትሕቲ MNE 
• ኣብ’ቲ ዝተመዝገብኩሙሉ ምምሕዳር ከባቢ ዝርከብ ከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት 
ተቘጻጸርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ ሩማንያ። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ!

• ወረቓቕቲ  ምስክር ትምህርቲ ይኹኑ ገደብ ግዜ ትምህርቲ ናይ’ቶም ኣብ 
ውሽጢ ክሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ EEA  ከምኡ’ውን ኣብ ኮንፈደሬሽን 
ስዊዘርላንድ ዝወሰድኩሞም ትምህርትታት፡ ብቐጥታ እዩ ተቐባልነት ዝረክብ።  
• ወረቓቕቲ  ምስክር ትምህርቲ ይኹኑ ገደብ ግዜ ትምህርቲ ናይ’ቶም ኣብ 
ሳልሳይ-ኣካል ሃገር ዝወሰድኩሞም ትምህርትታት ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል፡ 
እታ ዝተማሃርኩሙላ ሃገር ንሓባራዊ ምቕባል ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርቲ 
ብዝምከት ምስ ሩማንያ ዝኸተመት ምስእትኸውንን እቲ ቅርጺ ትምህርቲ 
ተመሳሳልነት ምስዝህልዎን ጥራይ እዩ። 
• ኣውቶማቲካዊ ኣገባብ ምርግጋጽ ተቐባልነት፡ እቲ ዝቐለለ ትካል ሃገራዊ 
ማእከል ምጽዳቕ ተቐባልነትን ምድራግ ደረጃን ዲፕሎማታት ዝጥቀመሉ ኣገባብ 
ኣሰራርሓ እዩ። 



7. ስርዓተ-ማሕበራዊ መድሕንን ማሕበራዊ ሓገዝን ናይ ሃገረ-ሩማንያ 

ስርዓተ-ማሕበራዊ ድሕነት እንታይ እዩ ዘጠቓልል? 

ናይ ሃገረ-ሩማንያ ስርዓተ-ማሕበራዊ ድሕነት እዞም 
ዚስዕቡ ነገራት የጠቓልል፦ 
A. ስርዓተ-ማሕበራዊ ድሕነት፡ እዚ ድማ እዞም 
ስዒቦም ዝጥቀሱ ባእታታት የጠቓልል፦ ህዝባዊ 
ስርዓተ-ጥሮታ/መልዕሎ፡ መድሕን ጥዕና፡ ከምኡ’ውን 
መድሕን ሽቕለት-ኣልቦነት፡ ሓደጋታት ወይ ስንክልና 
ናይ ቦታ-ስራሕ፡ ዕረፍቲ (ናይ ሕርሲ፡ ክንክን ህጻን) 

B. ስርዓተ-ማሕበራዊ ሓገዝ፡ ከም ሸቶ ዝስርሓሎምን 
ካልኦት ግዚያውያንን ሓገዛዊ ስጉምትታት የጠቓልል፤ 
ንኣብነት፡ ወርሓዊ ማሕበራዊ ሓገዝ፡ ናይ መሞቒ ገዛ 
ሓገዝ፡ ሃገራዊ ኣበል ህጻን ወይ ስድራ-ቤታዊ ደገፍ። 

ሕቶታት ምስዝህልዉኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ 
ዝምልከቶ ትካል-መዚ ኣቕርብዎም፦ 

እቶም ንጠቕሚ ኣተዓባብያ ህጻን ብዝምልከት ዝቐርቡ 
መመልከቲታት ናብ ቤት-ጽሕፈት ከንቲባ ናይ’ቲ 
እትነብሩሉ ኮም፡ ንኡስ-ከተማ ወይ ከተማ ወይ ድማ 
ናብ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኵነተ-ነባርነትኩም ሕጋዊ ስልጣን 
ዘለዎ ከባብያዊ ውክልናዊ ትካል ማሕበራዊ ክፍሊታትን 
መርመራን እዮም ዝርከቡ። 

ስርዓተ-ማሕበራዊ ድሕነት፦  

1. ጠቕሚ/ሓገዝ ሽቕለት-ኣልቦነት – እዚ ኩላቶም ስራሕ ኣብ ምድላይ ዝርከቡ ሰባት ክቕበልዎ ዝኽእሉ - ሓደ መልክዕ 
ማሕበራዊ ውሕስነት እዩ። ‘ኩላቶም ሰባት’ ክበሃል እንከሎ እንተላይ ነቶም ኣብ ሩማንያ ኰይኖም ዝሰርሑ፡ ኣታዊ 
ዝረኽቡ ድዩስ ብመሰረት ሕጊ ኣብ ሩማንያ ንኽሰርሑ መሰል ዘለዎም ወጻእተኛታትን ሃገር-ኣልቦ ሰባትን ዝምልከት እዩ። 
2. መድሕን ሓደጋታት ናይ ቦታ-ስራሕ ከምኡ’ውን ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ጥዕናዊ ጸገማት ወይ ግዚያውያን ስንክልናታት 
- ውልቃዊ ውዕል ጌርኩም ኣብ ትሕቲ ሩማንያዊ ኣስራሒ ትሰርሑ ምስእትህልዉ፡ ናይ ሓደጋታት ቦታ-ስራሕን ምስ 
ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ጥዕናዊ ጸገማትን መድሕን ንኽእተወልኩም መሰል ኣለኩም። ስለዚ ጥዕናዊ ጸገማት ንምውጋድ ድዩስ 
ድሕሪ ናይ ቦታ-ስራሕ ሓደጋ ይኹን ሕማም - ናብ ንቡር ኵነታት ጥዕና ንኽትምለሱ፡ ተጠቀምቲ ናይ ሕክምናዊ ዕረፍትን 
ክፍሊታት ማሕበራዊ-ጥዕናዊ ጠቕምን ንኽትኰኑ መሰል ኣለኩም። 
3. ክፍሊት ጥሮታ ወይ መልዕሎ - እቲ ብመገዲ ህዝባዊ ስርዓት ዝኽፈል ቀንዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ክፍሊት ማሕበራዊ 
ጠቕሚ እዩ። ኣብ ሩማንያ 5 ዓይነት ኣከፋፍላ ጥሮታ/መልዕሎ ኣለዉ፦ ናይ ገደብ-ዕድመ መልዕሎ፡ ስንክልናዊ 
መልዕሎ፡ ናይ ውጻእ-መዓት መልዕሎ፡ ትጽቢታው መልዕሎ፡ ከምኡ’ውን መልዕሎ ፍርቂ-ተዋሳእነት (ንምዕሩይ ህዝባዊ 
ስርዓተ-መልዕሎዝምልከት ሕጊ #263/2010)። ናብ ናይ ሩማንያ ህዝባዊ ስርዓተ-መልዕሎ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ክትገብሩ 
ምስእትጸንሑ፡ ድሒርኩም ክፍሊት ጥሮታ ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም። 
4. ናይ ሕርሲ ዕረፍቲ፡ በዓል-ፍሉይ-ክእለት ሓኪም ብዝጽሕፎ ደብዳቤ መሰረት- ብመገዲ ናይ ስድራ-ቤት ሓፈሻዊ 
ሓኪም ዝወሃብ ሕክምናዊ ዕረፍቲ እዩ። 
5. ንምክንኻን/ምዕኳዅ ሕጻን ዝምልከት ዕረፍቲ። 
ንምክንኻን ሕጻን ዝምልከት ዕረፍቲ ልክዕ ናይ ሕርሲ ዕረፍቲ ምስኣብቅዐ ብቐጥታ ዝጅምር ዕረፍቲ እዩ። እዚ ዓይነት 
ዕረፍቲ እዚ ክሳብ ን 2 ዓመታት ክጸንሕ ዝኽእል ኰይኑ፡ እቲ ክዓኩዅ ህጻን ስንክልና ዘለዎ ምስዝኸውን ግን ክሳብ ን 
3 ዓመታት ክቕጽል ይኽእል እዩ። ተጠቃሚ/ት ናይ’ዚ ንምዕኳዅ ሕጻን ዝምልከት ዕረፍቲ ክኸውን/ክትከውን 
ዝኽእል/እትኽእል ሰብ፦ ሓደ ካብ’ቶም ባዮሎጂካውያን ወለዲ ናይ ዝምልከቶ ህጻን፡ ነቲ ህጻን ዝርዕሞ ሰብ፡ ነቲ ህጻን 
ከም መዕበያ ኰይኑ ዝሕብሕቦ ሰብ፡ ሕጋዊ ኣላዪ ወይ መጕዚት። 

ነዚ ንምዕኳዅ ሕጻን ዝምልከት ዕረፍቲ ብዝምልከት መመልከቲ ንምቕራብ፡ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ንኹላቶም እዞም 
ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ቅድመ-ኵነታት ከማልኦም ይግባእ፦ 
• ሩማንያዊ ወይ ወጻእተኛ ወይ ሃገር-ኣልቦ ክኸውን፣ 
• ኣብ ውሽጢ ክሊ ሃገረ-ሩማንያ ከም ሕጋዊ ጸናሒ ወይ ነባሪ ዝተምዝገበ ክኸውን፣ 
• ምስ’ቲ መሰል ዝሕተተሉ ዘሎ ህጻን (ወይ እውን ህጻናይ ክዀኑ ይኽእሉ) ብሓባር ዝነብሩ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነት 
ምዕባዩ ዝተሰከሙ ክዀኑ፣ 
• ቅድሚ እቲ ህጻን ምውላዱ፡ ን 12 ተኻታተልቲ ኣዋርሕ ኣታዊ ዝረኸቡ ኪዀኑ ይግባእ። 

ስርዓተ-ማሕበራዊ ሓገዝ 

ስርዓተ-ማሕበራዊ ሓገዝ  ንወጻእተኛታትን ዜጋታት ሩማንያን ሓደ ዓይነት 
ጠቕምታት የውሕስ። 

እቶም ቀንዲ ዓይነት ሓገዝ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም? 

1 ማሕበረ-ሰብኣዊ ድሕነት (ዝተሓተ ውሑስ መጠን ኣታዊ)
እቲ ዝተሓተ ውሑስ መጠን ኣታዊ ከም ወርሓዊ ገንዘባዊ 
ጠቕሚ/ሓገዝ ዝውሰድ እዩ። መጠን ናይ’ዚ ጠቕማዊ ክፍሊት እዚ፦ 
• 142 RON ንሓደ ሰብ። 
• 255 RON ን 2-ዝኣባላታ ስድራ-ቤት። 
• 357 RON ን 3-ዝኣባላታ ስድራ-ቤት።
• 442 RON ን 4-ዝኣባላታ ስድራ-ቤት።
• 527 RON ን 5-ዝኣባላታ ስድራ-ቤት። 
50 RON ንነፍሲወከፍ ልዕሊ 5 ዓመት ዝዕድሚኡ ተወሳኺ ኣባል 
ስድራ-ቤት። 

ሕቶታት ምስዝህልዉኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ ዝምልከቶ ትካል 
ኣቕርብዎም፦ 
እቶም ንጠቕሚ ማሕበራዊ ደገፍ ብዝምልከት ዝቐርቡ 
መመልከቲታት፡ ናብ ቤት-ጽሕፈት ከንቲባ ናይ’ቲ እትነብሩሉ ኮም፡ 
ንኡስ-ከተማ ወይ ከተማ እዮም ዝርከቡ። እዚ ጠቕማዊ ክፍሊት እዚ፡ 
ድሕረ-ባይታኣዊ መርመራ ድሕሪ ምክያዱ፡ ብከባብያዊ ውክልናዊ 
ትካል ማሕበራዊ ክፍሊታትን መርመራን ክኽፈል እዩ። 

2 ድጎማ ናይ መሞቒ ገዛ 
እዚ ድጎማ እዚ፡ ኣብ እዋን ቈራሪ ወቕቲ (ካብ 1 ሕዳር ክሳብ 31 መጋቢት)፡ ትሑት መጠን ኣታዊ 
ንዘለዎም ስድራ-ቤታት ድዩስ ውልቀ-ሰባት ዝግበር ኰይኑ፡ ንወጻኢታት ናይ መሞቒ ገዛ ብምሉእ ድዩስ 
ብኸፊል ኣብ ምሽፋን ዝዓለመ እዩ። ድጎማ መሞቒ ገዛ፡ ንመንበሪ ቦታ ጥራይ እሞ ኸኣ ንሓደ ቀንዲ 
መሞቒ ስርዓት ጥራይ ዝሽፍን እዩ። 

ተጠቃሚ ድጎማ መሞቒ ገዛ ናይ ምዃን መሰል፦ 
• “መመልከቲ – እተመስከረሉ መረጋገጺ ቃል” ንዝብል ቅጥዒ ብምምላእ፡ ከምኡ’ውን ቅድሚ ዕለት 
15 ጥቅምቲ ክስነድ ዘለዎ ጭብጣዊ ሰነድ ብምቕራብን ዝወሃብ እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ቈራሪ ወቕቲ 
ምስኣርከበ ዝቐረቡ መመልከቲታት እውን ተቐባልነት ክህልዎም እዩ። 
• ኣብ ወርሒ ሕዳር እዩ ዝቕመር። 

ሕቶታት ምስዝህልዉኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ ዝምልከቶ ትካል-መዚ ኣቕርብዎም፦
ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ነባርነትኩም ስልጣን ዘለዎ ኣብያተ-ጽሕፈት ከንቲባ/ከባብያውያን ክፍልታት 
ንማሕበራዊ ሓገዝን ውሕስነት ህጻናትን።



3 ድጎማ ስድራ-ቤታዊ ደገፍ 
እዚ ድጎማ እዚ ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመታት ዝዀነ ህጻናት 
ንዘዕብያ ትሑት-ዝኣታዊአን ስድራ-ቤታት እዩ ዝወሃብ። ዕላማኡ 
ድማ እዘን ስድራ-ቤታት እዚኣተን ደቀን ብዝሓሸ መገዲ ንኸዕብያ፡ 
ንኽኣልያን ንኸምህራን፡ ኣብ ኣታዊታተን ተወሳኺ ኣበርክቶ ምግባር 
እዩ። 

ሕቶታት ምስዝህልዉኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ ዝምልከቶ 
ትካል-መዚ ኣቕርብዎም፦ 
• ነባርነትኩም ዘለዎ ቤት-ጽሕፈት ከንቲባ – ሰነዳትኩም 
ንኸተረክቡ። ማሕበራዊ መርመራ ድሕሪ ምክያዱ፡ ድጎማ 
ስድራ-ቤታዊ ደገፍ ክናዋሕ ድዩስ ኣይናዋሕን - ናይ’ቲ 
ቤት-ጽሕፈት ከንቲባ ውሳኔ ይኸውን። 
• ከባብያዊ ውክልናዊ ትካል ማሕበራዊ ክፍሊታትን መርመራን – 
ነቲ ወርሓዊ ድጎማዊ ክፍሊት ናይ ስድራ-ቤታዊ ደገፍ ይኸፍል። 

4 ሃገራዊ ጠቕሚ ደገፍ ህጻን 

ሃገራዊ ጠቕሚ ደገፍ ህጻናት ብሃገር ደረጃ - ነዞም ዚስዕቡ ዓይነት ህጻናት ውሕስነት ንምሃብ 
ተባሂሉ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ፦ 
• ኩላቶም ዜጋታት ሩማንያ፡ ወጻእተኛታት ወይ ሃገር-ኣልቦ ዝዀኑ’ሞ ኣብ ሩማንያ ዘለዉ 
ህጻናት። 
• ካብ 0 ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት። 
• ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ነኣሽቱ መንእሰያት፡ ማለት ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ድዩስ ናይ 
ስነ-ኪነት ትምህርቲ ምስዝህልዉ’ሞ ክሳብ ትምህርቶም ዝዛዝሙን ዝዀነት ትኹን ናይ ትምህርቲ 
ዓመት ምስዘይደግሙን። 

እዚ በራሪ ጽሑፍ እዚ ኣብ ዝተሓትመሉ ዕለት ዘሎ መጠን ሃገራዊ ጠቕሚ ደገፍ ህጻናት፦ 
• 200 RON/ንወርሒ - ክሳብ 2 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህጻናት። 
• 84RON/ንወርሒ - ልዕሊ ክልተ ዓመትን ትሕቲ 18 ዓመትን ንዝዕድሚኦም ህጻናት። 

ሕቶታት ምስዝህልዉኹም፡ ብኽብረትኩም ናብ ዝምልከቶ ትካል-መዚ ኣቕርብዎም፦ 
እቶም ኣብ ሃገራዊ ጠቕሚ ደገፍ ህጻናት ዘተኰሩ መመልከቲታት፡ ናብ ቤት-ጽሕፈት ከንቲባ 
ናይ’ቲ እትነብሩሉ ኮም፡ ንኡስ-ከተማ ወይ ከተማ ወይ ድማ ናብ’ቲ ኣብ ልዕሊ 
ኵነተ-ነባርነትኩም ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ከባብያዊ ውክልናዊ ትካል ማሕበራዊ ክፍሊታትን 
መርመራን እዮም ዝርከቡ። 

5 ካልኦት ዓይነት ማሕበራዊ ሓገዝ፦ ምደባዊ ድጎማ ከምኡ’ውን ስንክልና 
ንዘለዎም ሰባት ዝወሃብ ጠቕሚ/ሓገዝ (ንኣብነት፡ ምስ ኤች.ኣይ.ቪ. 
ንዝነብሩ ሰባት ዝግበር ወርሓዊ ናይ መግቢ ድጎማ፡ ከቢድ ወይ ዕቱብ 
ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ዝግበር ወርሓዊ ድጎማ፡ ጸገም ዑረት ዓይኒ 
ንዘለዎም ሰባት ዝግበር ወርሓዊ ናይ ኣሰናዪ ክፍሊት፡ ምስ 
ኤች.ኣይ.ቪ./አይድስ ዝመሳሰል ዓይነት ስንክልና ንዘለዎም ህጻናት 
ዝግበር ወርሓዊ ናይ መግቢ ድጎማ። 



8. ካልእ ጠቓሚ ሓበሬታ 

ቅዋም ሃገረ-ሩማንያን ካልኦት ሕጋጋትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሞንጎ ወጻእተኛታትን ዜጋታት ሩማንያ ኪህሉ ዝግባእ ምዕሩይ ኣተሓሕዛ ይኹን እቶም ምስ’ዞም 
ጉዳያት ዝተኣሳሰሩ ሓያለይ መሰላትን ናጽነታትን ብንጹር ይጠቕሱ፤ ማለት ብዛዕባ፦ 
 A. ስድራ-ቤት (መርዓ፡ ልደት ህጻን፡ ፍትሕ)። 
 B. ዕድል ተጠቃምነት ኣብ ስርዓተ-ሕጊ። 

1.1 መርዓ ኣብ ሃገረ-ሩማንያ 

መርዓ ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ዝፍጸመሉ፦ 
• ኣብ ሞንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኰይኑ፡ ብመሰረት ናጻ ፍቓዶም ይኸውን። 
• ዕድሚኦም እንተወሓደ 18 ዓመት ምስዝኸውን። 

ኣብ ሩማንያ፡ ክልተ ሓዳር (ድርብ ቃል-ኪዳን) ቅቡል ኣይኰነን። 

ኣብ ሩማንያ መርዓ ክገብሩ ዝደልዩ ወጻእተኛታት ወይ ሃገር-ኣልቦ ሰባት 
ክገብርዎም ዝግባእ፦ 
• ነቲ ኣብ ጉዳይ ነባርነቶም ስልጣን ዘለዎ ትካል ኣገልግሎት ኵነታት መርዓን 
ምዝገባ ልደትን ክውከሱ፡ ከምኡ’ውን ኣድላዪ ዝበሃል ሰነዳት ናብ’ቲ ንሰነድ 
ቃል-ኪዳኖም ዘሰኒ ፋይሎም ብምቕራብ፡ መግለጺ/ኣዋጅ ሰነድ መርዓኦም 
ከመዝግቡ። 
• ክሳብ’ቲ መግለጺ ሰነድ መርዓኦም ዝምዝገበሉ ድዩስ ጉዳይ መርዓኦም 
ዝፍጸመሉ ዕለት ሕጋውያን ኰይኖም ኣብ’ዛ ሃገር ክጸንሑ መሰል ዘለዎም ኪዀኑ። 

እቲ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ነባርነት ናይ’ቶም ተጻመድቲ ስልጣን ዘለዎ 
ትካል/ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን፡ እቲ መርዓ ካብ ዝተፈጸመሉ ግዜ - ኣብ 
ውሽጢ 30 መዓልትታት፡ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ መርዓ ኪሕበር ይግባእ። 
ተጻመድቲ ቅዳሕ ወረቐት ምስክር መርዓኦም እውን ከቕርቡ ይግባእ። 

ወረቐት ምስክር መርዓ ኣብ ሃገረ-መበቆል ናይ’ቶም ዝምልከቶም ወጻእተኛታት 
ዝተዋህበ ምስዝኸውን፡ እቲ ሰነድ፡ ካብ ዝተረከበሉ እዋን - ኣብ ውሽጢ 6 
ኣዋርሕ ናብ ቋንቋ ሩማንያ ክትርጎም ይግባእ። 

A. ስድራ-ቤት

1.2 ምእዋጅን ምምዝጋብን ልደት ናይ ሓድሽ ህጻን 

መግለጺ ወይ ኣዋጅ ልደት ህጻን፡ እቲ ህጻን ካብ ዝተወልደሉ 
ግዜ - ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ኣብ ሆስፒታል መወልዳን 
ይፍጸም፤ ወረቐት ምስክር ልደት ድማ በቲ ሆስፒታል 
ይወሃብ። ኣዴታት ኣብ ገዛ ኣብ ዝሓርሳሉ ድማ፡ ወረቐት 
ምስክር ልደት ብከባብያዊ ሕክምናዊ ትካል ይወሃብ። ወረቐት 
ምስክር ልደት ንኣደ እዩ ዝወሃብ። 

ምዝገባ ልደት ህጻን ኣብ ትካል ኣገልግሎት ምዝገባ ልደት 
ህጻን ዝፍጸም ኰይኑ፡ እቲ ትካል ድማ ወረቐት ምስክር ልደት 
ይህብ። ሕጊ ከምዝግድዶ፡ ልደት ናይ ሓድሽ ህጻን፡ እቲ 
ህጻን ካብ ዝተወልደሉ መዓልቲ - ኣብ ውሽጢ 14 
መዓልትታት ክፍጸም ይግባእ። ካብ’ዚ ደረት ግዜ ዝደንጐየ 
መስርሕ ምዝገባ ናይ ሓድሽ ህጻን ገንዘባዊ መቕጻዕቲ 
ይብየነሉ። 

ሰነድ ኣዋጅ/መግለጺ፡ ህጻን ካብ ዝተወልደሉ ግዜ - ካብ ሓደ 
ዓመት ንላዕሊ ዝንውሓቱ ግዜ ወሲዱ ምስዝቐርብ፡ እቲ 
ወረቐት ምስክር ብመሰረት ይግባይ ዘይበሃሎን ዛዛምን ውሳኔ 
ናይ ቤት-ፍርዲ ኪወሃብ እዩ። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ! 

• ሓደ ካብ’ቶም ተጻመድቲ ሩማንያዊ ዜግነት ምስዝህልዎ፡ ውላዶም ሩማንያዊ 
ዜግነት ይህልዎ/ዋ። 
• ሕርሲ ኣብ ካልእ ሃገር ምስዘጋጥም’ሞ ምስክር ወረቐት ልደት ብመገዲ ናይ 
ሩማንያ ዲፕሎማስያዊ ሚሽን / ቈንስላዊ ቤት-ጽሕፈት ድዩስ ብከባብያዊ 
ምምሕዳር ተዋሂቡ ምስዘይጸንሕ፡ ኣብ ሩማንያ ብከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት 
ኣገልግሎት ህዝባዊ ምዝገባ፡ ወይ ድማ በቲ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ነባርነት ናይ ወለዲ 
ስልጣን ዘለዎ ሰራሕተኛ ቤት-ጽሕፈት ከንቲባ ናይ ጉዳያት ኵነታት መርዓን 
ምዝገባ ልደትን ይወሃብ። 

1.3 ፍትሕ 

ኣብ ሩማንያ፡ መርዓ ብምኽክንያት ሓደ ካብ’ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ምኽንያታት 
ክፈርስ ይኽእል፦ 
• ሓባራዊ ስምምዕ፡ ማለት ንኽልቲኦም መጻምድቲ ዝምልከት ናይ ፍትሕ ፋይል 
ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን። 
• ብሰንኪ ኵነታት ጥዕና ቀጻልነት ናይ’ቲ ሓዳር ዘይከኣል ምስዝኸውን’ሞ 
ብመሰረት ሕቶ ናይ’ቲ ጥዕና ዘለዎ መጻምድቲ። 
• ቀጻልነት ሓዳር ብጭብጢ ብዝተሰነየ ኣገባብ ዘይከኣል ምዃኑ ምስዝረጋገጽ እሞ 
ሓደ ካብ’ቶም ተጻመድቲ ጠለብ ፍትሕ ምስዘቕርብ። 

ፍትሕ ብመሰረት ውሳኔ ቤት-ፍርዲ ድዩስ ምምሕዳራዊ ትካል ንሓዳር ፍሩስ 
ይገብሮ። እዚ ብመገዲ ህዝባዊ ምምሕዳር ዝትግበር ኣገባብ ኣተሓሕዛ ፍትሕ 
ክኸውን ዝኽእል፡ ክልቲኣቶም ተጻመድቲ ፍቓደኛታት ምስዝዀኑ ጥራይ እዩ። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ!

• መርዓ ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ምስዝፍጸም፡ ብፍትሕ ክፈርስ ዝኽእል ኰይኑ፡ ክልቲኣቶም 
መጻምድቲ ድማ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ፍትሕ ክሕበሩ ግድን እዩ። ዕለት ምፍራስ ኪዳን መርዓ፡ 
እታ ናይ መወዳእታ ብቤት-ፍርዲ ናይ ፍትሕ ውሳኔ  ዝተዋህበላ መዓልቲ ወይ ድማ እታ 
ብሰራሕተኛ ኵነተ-መርዓ ድዩስ ብቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ መዝገብ ወረቐት ምስክር ፍትሕ 
ዝተዋህበላ መዓልቲ እያ። 
• እቲ መንበሪ ፍቓድ ዝሃበኩም ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ናይ’ቲ እትነብሩሉ ከባቢ፡ ብዛዕባ 
ፍትሕ ይኹን ካልእ ኣብ ውልቃዊ ህይወት ናይ ሓደ ኣብ ሩማንያ ዝርከብ ወጻእተኛ ዝረአ 
ለውጢ (ንኣብነት፡ መርዓ፡ ውላድ ምርካብ፡ ሞት ናይ ሓደ ኣብ ሩማንያ ከም ወጻእተኛ 
ክቕመጥ ዝጸንሐ ኣባል ስድራ-ቤት፡ ስም ምቕያር፡ ለውጢ ኣብ መገሺ ሰነድ)፡ ክሕበር 
ይግባእ። 
• ዝዀነ ይኹን ኣብ ሞንጎ ወጻእተኛን ዜጋ ሩማንያን ዝዀኑ ተጻመድቲ - ኣብ ካልእ ሃገር 
ዝተፈጸመ’ሞ ድሒሩ ኣብ ሩማንያ ተቐባልነት ዝረኸበ መርዓ፡ መጀመርታ ኣብ’ታ መርዓ 
ዝተፈጸመላ ሃገር ክስረዝ ይግባእ፤ ድሒሩ ድማ ኣብ ሩማንያ ተቐባልነት ይረክብ። 
• ዝዀነ ይኹን ኣብ ሞንጎ ወጻእተኛን ዜጋ ሩማንያን ዝዀኑ ተጻመድቲ - ኣብ ሩማንያ 
ዝተፈጸመ’ሞ ድሒሩ ኣብ ሃገር ናይ’ቲ ወጻእተኛ ተጻማዲ ተቐባልነት ዝረኸበ መርዓ፡ 
መጀመርታ ኣብ ሩማንያ ክስረዝ ይግባእ፤ ድሒሩ ድማ ኣብ ሃገር ናይ’ቲ ወጻእተኛ ተጻማዲ 
ተቐባልነት ይረክብ። 



1.4 ሞት ናይ ሩማንያዊ ዜጋ ይኹን ናይ ወጻእተኛ፡ 
ናብ’ቲ ወረቐት ምስክር ሞት ኰነ ፍቓድ ቀብሪ ዝህብ 
ቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ምዝገባ ብምቕራብ ብኣባላት 
ስድራ-ቤት/ጽግዕተኛታት ብወግዒ ይንገር። ምርጫ ናይ’ቲ 
መዋቲ ዝቕበረሉ ቦታ ኣብ ውሳኔ ናይ ኣባላት 
ስድራ-ቤት/ጽግዕተኛታት እዩ ዝምርኮስ። 

ኣብ ሩማንያ፡ ወጻእተኛታት፡ ብመሰረት ቅዋም ሃገር ድዩስ ካልኦት ሕጋጋትን 
ዓለም-ለኻውያን ስምምዓትን፡ ልክዕ ብኸም’ቲ ንዜጋታት ሩማንያ መሰሎም 
ዝኽበረሉ መገዲ፡ ተጠቀምቲ መሰል ፍትሒ እዮም። 

ስለዚ፡ ወጻእተኛታት ብዛዕባ ዝዀነ ይኹን ሕጋዊ መሰሎም ሕቶ ንኸቕርቡ፡ 
ፋይል ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም። 

B. ዕድል ተጠቃምነት ኣብ ጉዳይ ፍትሒ 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ! 

• ዋላ እውን ኣብ ሩማንያ ሓደ መልክዕ ውሕስነት 
እንተተዋህበኩም፡ ብዛዕባ ንመሰላት ካልኦት 
ውልቀ-ሰባትን ሕጋውያን ኣካልትን ወይ ንህዝባዊ 
ረብሓ ዝትንክፍ ተግባር ምስእትፍጽሙ ወይ 
ብኣንጻሩ ክትገብርዎ ዝግባእ ነገር ብዘይምግባርኩም 
ተማሳሳሊ ሳዕቤን ምስዝፍጠር፡ ኣብ ቅድሚ 
ቤት-ፍርዲ ብሕጊ ተሓተትቲ ኢኹም። 
• ኣብ ቤት-ፍርዲ ዝስርሓሉ ቋንቋ ናይ መጋባኣያ፡ 
ቋንቋ ሩማንያ እዩ። ይኹን እምበር፡ ብቛንቋ 
ሩማንያ ዘይዛረቡን ዘይሰምዕዎን ወጻእተኛታትን 
ሃገር-ኣልቦ ውልቀ-ሰባትን፡ ማለት ኣብ ቤት-ፍርዲ 
ብዛዕባ ጉዳዮም ባዕሎም ኣናሰምዑን እናመጐቱን 
ክከታተሉ ክሳብ ዘይከኣሉ፡ ናይ ቃል ተርጓሚ 
ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። 

ኣገዳሲ ምልክታ/ሓበሬታ!

• ኣብ ሩማንያ ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት እንተረኺብኩም፡ 
እዞም ኣቐዲሞም ዝተዘርዘሩ መምዘኒታት ብፍርቂ ክጐድሉልኩም ዝከኣል 
እዩ። 
• ዜግነት ሩማንያ ንኽትወስዱ መመልከቲ ኣቕሪብኩም ከተብቅዑ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝመልእ እዋን፡ ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክሊ ናይ’ዛ 
ሃገር ክትርከቡ ምስዘይከኣል፡ እታ ዓመት እቲኣ ብጉዳይ ምውሃብ 
ዜግነትኩም ዝመጸ ኣይክትጽብጸብን እያ። 

C. ምቕባል ዜግነት ሩማንያ 

እቲ ዜግነት ሩማንያ ናይ ምሃብ ዕማም ዝተሰከመ ትካል፡ ሃገራዊ በዓል-ስልጣን ዜግነት (NAC) እዩ። 
በዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ምኽንያታት ዜጋታት ሩማንያ ክትኰኑ ትኽእሉ፦ 
- ኣብ ሩማንያ ተወሊድኩም፡ ኣብኣ እውን ትነብሩ ምስእትህልዉ ወይ ኣብ ሩማንያ ዘይተወለድኩም 
ክነስኹም እንተወሓደ ኣብ ክሊ ናይ’ዛ ሃገር ን 4 ዓመታት ምስእትነብሩ፡ ወይ ድማ ምስ 
ሩማንያዊ/ት መጻምድቲ ተመርዒኹም እንተወሓደ ን 2.5 ዓመታት ብሓባር ምስእተብሩ። 
- ኣብ ልዕሊ ሃገረ-ሩማንያ ጽቡቕ ፍቓድ ምስእተርእዩ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ሃገረ-ሩማንያ ድዩስ 
ሃገራዊ ጸጥታኣ ኣብ ዝግበር ተጻብኦ ኢድኩም ምስዘይተእትዉ። 
- ዕድሜኹም 18 ዓመት ምስዝኣክል።
- ኣብ ሩማንያ ጽቡቕ መነባብሮ ክትመርሑ እትኽእሉ ምስእትዀኑ። 
- ጽቡቕ ጠባይ ምስእተርእዩን ኣብ ሩማንያ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገር ዝፈጸምኩሞ ገበን 
ምስዘይህልወኩምን። 
- ብቛንቋ ሩማንያ ክትረዳድኡ እትኽእሉ ምስእትዀኑ፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ባህሊ ይኹን ስልጣኔ 
ናይ’ዛ ሃገር መሰረታዊ ኣፍልጦ ምስዝህልወኩም። 
- ንሃገራዊ ቅዋም ናይ ሩማንያን ሃገራዊ መዝሙራን እትፈልጥዎ ምስእትዀኑ። 

ነዞም ልዕል ኢሎም ዝተዘርዘሩ መምዘኒታት ተማልኡ እንተዄንኩም፡ መመልከቲ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ብብዙሓት ካልኦት ደገፍቲ ሰነዳት ኣሰኒኹም 
ናብ ትካል ሃገራዊ በዓል-ስልጣን ዜግነት ከተቕርብዎ ይግባእ። ትካል NAC ንዘቕረብኩሞም ሰነዳትኩም ብምፍታሽ፡ ኣድላዪ ዝበሃል ሰነዳት 
ከምዘቕረብኩም ምስኣረጋገጸ፡ ናይ ቃለ-መሕትት ግዜ ክሰርዓልኩም እዩ። 
ኣብ’ቲ ዝካየደልኩም ቃለ-መሕትት፡ ኣብ ቋንቋ ሩማንያ ንዘለኩም ደረጃ ምልከት (ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ክእለትኩም) ክፍትሽዎ እዮም። ምስ 
ሕብረተ-ሰብ ብቐሊሉ ንኽትወሃሃዱ ዘኽእለኩም መሰረታዊ ኣፍልጦ ቋንቋን ስልጣኔን ሩማንያ ከምዘለኩም፡ ከምኡ’ውን ንሃገራዊ መዝሙርን ትሕዝቶ 
ሃገራዊ ቅዋምን ናይ ሩማንያ ከምእትፈልጥዎ ከረጋግጹ እዮም። 
ቃለ-መሕትት ድሕሪ ምክያድኩም፡ እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ወይ ከምዝተነጽገ ብወግዒ ክፍለጥ እዩ። መመልከቲኹም 
ተቐባልነት ምዝረክብ፡ ኣብ ቅድሚ ሃገረ-ሩማንያ ወግዓዊ ማሕላ ናብ እትፍጽሙሉ ስነ-ስርዓት ወይ ጽንብል ክትዕደሙ ኢኹም። 



I. መግለጺታት ትርጉምን እሕጽሮተ-ቃላትን 

ሃገር-ኣልቦ = ከም ዜጋ ናይ ዝዀነት ትኹን ሃገር ክቝጸር ዘይክእል ውልቀ-ሰብ፡ 
ማለት ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ናይ ዝዀነት ትኹን ሃገር። ዝነበረ ሃገር ወጺኡ ብዘይ ዜግነት ዝነብር’ሞ ናብ’ታ ሃገር ክምለስ ድልየት ዘይብሉ 

ውልቀ-ሰብ። 

ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዓይነት ውሕስነት – እዚ ዓይነት ውህስነት እዚ ዝወሃቦም 
ወጻእተኛታት፡ ንመምዘኒታት ናይ ዕቑብ ስደተኛ ዘየማልኡ፣ ግን ከኣ ናብ 
ሃገረ-መበቆሎም ምምላሶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከእትዎም ከምዝኽእል ዘእምን ጭቡጥ 
ምኽንያት ዘለዎም እዮም። ‘ከቢድ ሓደጋ’ ክበሃል እንከሎ፡ ናይ ሞት ብይን ወይ 
ትግባረ ናይ ሞት ብይን፡ መግረፍቲ፡ ኢሰብኣዊ ወይ ሰብኣዊ ክብሪ ዘዋርድ ኣተሓሕዛ 
ይኹን መቕጻዕቲ፡ ወይ ዕቱብ ዝዀነ’ሞ ብደረጃ ሃገር ዝኽሰት ድዩስ ዓለም-ለኻዊ 
ወተሃደራዊ ግጭት ክኸውን ይኽእል፡ ማለት እቲ ውልቀ-ሰብ ኣባል በርጌሳዊ/ሲቪላዊ 
ሕብረተ-ሰብ ምስዝኸውን። 

ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት (IOM) – ኣብ ዓመተ-1951 ዝተመስረተ፣ 
ብዓለም ደረጃ ዝነጥፍን ንመንግስትታት ዘራኽቡ ጉዳያት ዝከታተል ኣካል እዩ። 
ዕላማኡ ግቡእ ዝዀነ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ስደት ንኽህሉን ኣብ’ዚ መዳይ እዚ 
ዓለም-ለኻዊ ምትሕብባራት ንኽድንፍዑን ገለ ኣበርክቶ ምግባር፡ ከምኡ’ውን 
ንስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ምሃብ እዩ። ትካል IOM/OIM ኣብ’ቲ ንጉዳይ ስደት - 
ንስደተኛታት ባዕሎምን ንሕብረተ-ሰባትን ብማዕረ ከምዘርብሕ ኰይኑ እተቐመጠ 
ክልሰ-ሓሳብ ናይ ድንጋጌ እዩ ብተወፋይነት ዝሰርሕ። 
ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት ካብ ዓመተ-1992 ኣትሒዙ፡ ነዞም ቀጺሎም 
ዝጥቀሱ ሕጋዊ ባይታታት ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ ሩማንያ ክነጥፍ ጸኒሑ፦ 
• ውሳኔ #568/1992 - ነቲ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ሩማንያን ዓለም-ለኻዊ ውድብ 
ንስደተኛታትን፡ ንሕጋዊ ኵነት ናይ ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት ብዝምልከት 
ዝተገብረ ውዕል ዘጽድቕ። 
• ሃገረ-ሩማንያ ንቅዋም ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት ከምዝተቐበለቶ ዘረጋግጽ 
ሕጊ #123/1998። 
ተወሳኺ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ኣብ www.oim.ro ወይ 
www.iom.int ተመልከቱ። 

ተጠቃሚ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት – ብመሰረት ዓንቀጻት ናይ’ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ 
ሕጋጋት፡ ሓደ ዓይነት ወይ መልክዕ ውሕስነት ዝተዋህቦ ወጻእተኛ፦ Art. 1 lett. a) 
ከምኡ’ውን b) in G.O. #102/2000*) - ንኵነተ-ሃለዋትን ማሕበረ-ፖለቲካዊ ስርዓትን 
ዕቑባት ስደተኛታት ዝምልከት፡ ማለት ብሕጊ #323/2001 መሰረት ብዝተኻየዱ 
ምትዕርራያት ጸዲቕዎ ከምዘሎ፡ ድሒሩ ብዝተገብረሉ ምትዕርራይን መመላእታን መሰረት፣ 
ከምኡ’ውን Art. 2 lett. a) in G.O. 44 of 2004.
*) G.O. #102/2000 ብዓንቀጽ (2) Art. 152 ናይ’ቲ ንጉዳይ ዕቝባ ዝምልከት ሕጊ 
#122 ዓመተ-2006 ብወግዒ ተተኪኡ። “መልክዕ/ዓይነት ውሕስነት” ንዝብል ኣምር 
ድማ፡ ንዝዀነ ይኹን ብሃገረ-ሩማንያ ዝወሃብ ዓይነት ውሕስነት ዝውክል ምዃኑ ይገልጽ፤ 
ብፍላይ ድማ፦ ከም ዕቑብ ስደተኛ ተቐባነት ንምርካብ፡ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ንዝምርኮስ 
ውሕስነት፡ ንግዚያዊ ውሕስነት ወይ ንሰብኣውነታዊ ግዚያዊ ውሕስነት ይጠቅስ። 

ሓፈሻዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ጉዳያት ኢሚግሬሽን – ህዝባዊ ትካል ኰይኑ ፍሉይ ኵነተ-ሕጋዊ 
መለለዪ ዘለዎን ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነጥፍን ኣካል እዩ። ተወሳኺ ዝርዝራዊ 
ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ኣብ’ዚ ክፈቱ፦ http://igi.mai.gov.ro/home/index/en.

ዕቑብ ስደተኛ – ብመሰረት እቲ ብ 28 ሓምለ 1951 ዝተበጽሐ ንኵነተ-ሃለዋት 
ዕቑባት ስደተኛታት ዝምልከት ስምምዕ ጀኔቫ፡ እዚ መጸውዒ እዚ ዝምልከቶ ሰብ፦ 
(1) ዝዀነ ይኹን ብመሰረት ናይ 12 ግንቦት 1926 ድዩስ ናይ 30 ሰነ 1928 
ምርድድኣት፡ ከምኡ’ውን ስምምዓት 28 ጥቅምቲ 1933ን 10 ለካቲት 1938ን 
ይኹን ፕሮቶኮል 14 መስከረም 1939፡ ወይ ከም ውጽኢት ቅዋም ላዕለዋይ ኮሚሽነር 
ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ከም ዕቑብ ስደተኛ ዝተፈልጠ ውልቀ-ሰብ። 
(2) ምስ ናይ 1 ጥሪ 1951 ዝተኣሳሰር ፍጻሜታት ምስኣጋጠሞ እሞ ብሰንኪ ዓሌቱ፡ 
ሃይማኖቱ፡ ሃገራዊ መለለዪኡ፡ ኣብ ገለ ማሕበራዊ ጕጅለ ዘለዎ ኣባልነት ድዩስ 
ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኡ - ስግኣት ተሰሚዕዎ፡ ካብ’ታ ዜግነት ዝወሰዳላ ሃገር 
ወጺኡ ዝርከብ ውልቀ-ሰብ። በዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ድማ እታ 
ዝሰግኣላ ሃገር ንእትህቦ ውሕስነት ክቕበሎ ምስዘይደሊ ወይ ምስዘይክእል፤ 
ከምኡ’ውን ብሰንኪ እዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ካብ’ታ ዝቕመጠላ

ህዝባዊ ናይ ጥዕና ሓገዝ = ጥዕና ህዝቢ ንምውሓስን ንምድንፋዕን፣ ከምኡ’ውን ሕማማት 
ንምክልኻልን ኣብ ህይወት ዜጋታት ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእን ተባሂሉ ብደረጃ ሃገር 
ዝግበር ደገፍ። 

• ምቕርሐ ጸጋዊ ትሕዝቶታት ከምኡ’ውን ቍጽጽር ናይ’ቶም ምስ ስርዓተ-ማሕበራዊ ጥዕናዊ 
ድሕነት ዝተኣሳሰሩ ናይ ዋጋ ወጻኢታት፡ ማለት ኣብ ፊናንሲያዊ ምዛን ናይ’ቲ ማዕከን ንምብጻሕ፣ 
• ኣብ መዳይ መሰረታዊ ጥምሮ ኣገልግሎት ጥዕና ውዕላት ንምፍጻም ኣብ ጠቕሚ ዚውዕሉ ኣገባብት 
ኣከፋፍላ ገንዘብ፡ ኣገባባት ምድቕቓስ ገንዘብ፡ ከምኡ’ውን ነዚ ዕላማ እዚ ንምትግባር ዘድልዩ 
ሰነዳት፣ 
• ኣብ ገዛ ዝወሃብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ቅደም-ተኸተላት ጥዕናዊ ሕውየትን፣
• ብደረጃ ክሊ ሃገር ኣገልግሎታት ንምሃብ ኪማልኡ ዝግባእ ቅድመ-ኵነታት፡ ምስ ናይ 
ዝርዝራቶም፣ 
• መስርሕ ምውሃብ መድሃኒታዊ ትእዛዝ፡ ከምኡ’ውን ኣወሃህባ መድሃኒታት፡ ሕክምናዊ ቀረባትን 
ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን፣ 
• ክልተኣዊ ክፍሊት ኣብ ገለ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት፡ ማለት ከም ኣድላይነቱ። 

መሰረታዊ ጥምሮ ኣገልግሎት = መድሕን ንዝተኣትወሎም ሰባት ዝወሃብ ኰይኑ ነዞም 
ዚስዕቡ የጠቓልል፦ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት፡ ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና፡ መድሃኒታት፡ 
ሕክምናዊ ቀረባት፡ ሕክምናዊ ናውቲ፡ ከምኡ’ውን እቶም ብመሰረትውሳኔ መንግስቲ 
ንሓደ መድሕን ዝተኣትወሉ ሰብ ዝግብኡ ካልኦት ኣገልግሎታት፣ 

ዝተሓተ መጠን ጥምሮ ኣገልግሎት = ነቶም መድሕን ከምዝተኣትወሎም መረጋገጺ ከቕርቡ 
ዘይክእሉ ሰባት ዝወሃብ ኰይኑ፡ ነዞም ዚስዕቡ የጠቓልል፦ ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና፡ 
መድሃኒታት፡ ከምኡ’ውን ሕክምናዊ ቀረባት፡ ማለት ሕክምናዊ ድዩስ መጥባሕታዊ ህጹጽ 
ኵነት ኣብ ዘጋጥመሉ፡ ኣሰካፊ ኣሕማሚ ለበዳዊ ሕማም ኣብ ዝኽሰተሉ፡ ምስ ጥንስን ጥንሳዊ 
ክትትልን ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ኣብ ዝህልዉሉ ይኹን ንፍርያምነታዊ ውጥን ስድራ-ቤት፡ 
ንምክልኻልን ኮማዊ ክንክንን ሓገዝን ብዝምልከት ኣገልግሎት ኪወሃብ ኣብ ዝድለየሉ እዋን። እዚ 
ኩሉ ድማ ብውሳኔ መንግስቲ እዩ ዝጸድቕ፣ 

ማሕበራዊ-ጥዕናዊ መድሕን/ጠቕሚ = ውሕስነት ጥዕና ህዝቢ ዝምወለሉ ቀንዲ 
ስርዓተ-ኣሰራርሓ፤ እቶም መድሕን ንዝተኣትወሎም ሰባት ተጠቀምቲ ናይ’ቶም ቀንዲ 
ኣገልግሎታት ጥዕና ከምዝዀኑ ድማ ይገብር። 

ኣብ ትሕቲ ስርዓተ-ማሕበራዊ ጥዕናዊ ድሕነት፡ መድሕን ዝተኣትወሉ ሰብ = ኣምሳያ እቲ 
ናብ ሃገራዊ ማዕከን ማሕበራዊ-ጥዕናዊ ድሕነት ዝገብሮ ስሩዕ ገንዘባዊ ኣበርክቶ፡ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎት ዝረክብ ውልቀ-ሰብ። 

ክልተኣዊ ክፍሊት = መድሕን ዝተኣትወሎም ሰባት፡ ነቶም ዝምልከትዎም መሰረታውያን 
ኣገልግሎታት ሕክምና ምእንቲ ክረኽቡ፡ ብውልቂ ደረጃ ዝገብርዎ ተወሳኺ ገንዘባዊ ኣበርክቶ። 
• ዝርዝር ናይ’ቶም ክልተኣዊ ክፍሊት ዝፍጸመሎም ዓይነት ሕክምናዊ ኣገልግሎታት፡ መጠን 
ናይ’ዞም ክልተኣዊ ክፍሊታት እዚኣቶም፡ ከምኡ’ውን እዞም ክልተኣዊ ክፍሊታት ክጅምሩሉ 
ዝግባእ ዕለት፡ ብመሰረት ቅርጻዊ ውዕል/ስምምዕን በቲ ንትግባረኡ ዝምልከት ሕግን እዩ 
ዝውሰን   
• እቶም ክልተኣዊ ክፍሊታት ዝፍጸሙሎም ሕክምናዊ ሸነኻት፡ ከምኡ’ውን እቲ ዝለዓለን 
ዝተሓተን መጠን ናይ’ዞም ክልተኣዊ ክፍሊታት፡ ማለት ንነፍሲውከፍ ምድብ ኣገልግሎት 
ሕክምና ብዝምልከት ይኹን ንነፍሲወከፍ ኣሃዱ ሕክምናዊ ኣገልግሎት፡ ብመንግስቲ እዩ ውሳኔ 
ዝወሃበሎም፣ 
• እቶም ብመገዲ ክልተኣዊ ክፍሊታት ዝተዋህለሉ መጠናት ገንዘብ፡ ንኣታዊታት ናይ’ተን 
ወሃብቲ  ኣገልግሎት ሕክምና ዝዀና ትካላት ዝውክል ኰይኑ፡ ነቶም ዝወሃቡ ኣገልግሎታት 
ብዓይነት ኣብ ምምሕያሾም ይውዕል። 

ኣብ ትሕቲ ስርዓተ-ማሕበራዊ ጥዕናዊ ድሕነት - መድሕን ዝተኣትወሉ ሰብ ንምዃን 
ዝምልከት መረጋገጺ = ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ናይ ሩማንያ ስርዓተ-ማሕበራዊ ጥዕናዊ 
ድሕነት መድሕን ዝተኣትወሉ ምዃኑ ከረጋግጸሉ ዝኽእል ሰነድ ወይ መገዲ፦ 
• ካርድ ናይ ሃገራዊ ማሕበራዊ-ጥዕናዊ መድሕን 
• እዚ ካርድ እዚ ክሳብ ዝወሃብ፡ ሓደ ውልቀ-ሰብ መድሕን ከምዝተኣትወሉ፡ ብመገዲ 
እቲ ንሱ ካብ’ቲ ዝተመዝገበሉ ማዕከን ድሕነት ዝቕበሎ ወረቐት ምስክር ናይ መድሕን 
ዝተኣትወሉ ሰብ ኣቢሉ ንኻልኦት ከረጋግጸሎም ይኽእል እዩ። 

ቅርጻዊ ውዕል/ስምምዕ = ነዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ነጥብታት ብዝምልከት፡ ብዛዕባ ኣወሃህባ 
ሓገዝ ሕጋዊ ኣገባብ ኣተሓሕዛ የነጽር፦ 
• እቶም መድሕን እተኣትወሎም ሰባት ክረክብዎም ዝግባእ መሰረታውያን ኣገልግሎታትን 
እቲ ዝተሓተ መጠን ናይ’ቲ ኪወሃብ ዝግባእ ኣገልግሎትን፣ 
• ዝርዝር ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት፡ ኣገልግሎታት ክንክን፡ ማለት እንተላይ ኣብ ገዛ 
ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ክንክን፡ መድሃኒታት፡ ሕክምናዊ ናውትን ካልኦት ምስ መሰረታውያን 
ኣገልግሎታት ናይ ተቐባሊ መድሕን ዝሕሰቡ ኣገልግሎታትን፣ 
• ተወዳዳርነት ምስ ዓይነታዊ መምዘኒታት ብቕዓት፡ ማለት ብመንጽር እቶም ብመሰረት 
ጥምሮ ኣገልግሎታት ወሃቡ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት፣ 

ኣሕጽሮተ-ቃላት 

ጠቐምቲ ነቝጣታት መርበብ ሓበሬታ 

• NAC – ትካል ሃገራዊ በዓል-ስልጣን ዜግነት 
• GII – ሓፈሻዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ጉዳያት ኢሚግሬሽን
• MIA – ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት 
• MFA – ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ 
• IOM – ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት

• ሓፈሻዊ ቤት-ጽሕፈት ተቘጻጸርቲ ጉዳያት ኢሚግሬሽን (GII) - igi.mai.gov.ro/home/index/en
• ሃገራዊ ቤት-ጽሕፈት መድሕን ጥዕና (NHIO) - www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN
• ትካል ሃገራዊ በዓል-ስልጣን ዜግነት (NAC)- cetatenie.just.ro/index.php/en/
• ሃገራዊ ማእከል ምጽዳቕ ተቐባልነትን ምድራግ ደረጃን ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርቲ (NCREC) 
new.cnred.edu.ro/cnred/en
• ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ (MFA) – http:// www.mae.ro/en
• ሚኒስትሪ ሃገራዊ ትምህርቲ (MNE)– www.edu.ro 
• ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ፍትሒን – www.mmuncii.ro
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ንኣድራሻታት ዝምልከት ሓበሬታ 
ናብ ዞባውያን ማእከላት ማሕበራዊ ውህደት (RIC) ምጹ ወይ ድማ ኣብ’ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ፈትሹ፦ www.romaniaeacasa.ro። 

ዞባ 
1

1. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Bucharest/ቡካሬስት 
11th, Viitorului street, Sector 2, Bucharest
ቴሌፎን፦ 021-210.30.50
ኢ-መይል፦ iombucharest@iom.int

2. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Craiova/ክራዮቫ 
25, Fratii Buzesti street, Craiova
ቴሌፎን፦ 0351-442.287
ኢ-መይል፦ a.globalhelp@yahoo.com 

3. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Brașov 
26 bis, Aurel Vlaicu street, 2nd Floor (former School nr. 24), Brașov
ቴሌፎን፦ 0766-282.090
ኢ-መይል፦ astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro 

(București and the following counties Ilfov,
Prahova, Buzău, Dâmbovița, Argeș,

Vâlcea, Gorj, Brașov, Covasna, Giurgiu,
Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt, Dolj)

ዞባ
3

1. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Iași 
66, Păcurari street, Iași (እትውከስዎ/ዋ ሰብ፦ Zota Ionuț Lucian)
ቴሌፎን፦ 0745-992.668
ኢ-መይል፦ rttiasi@gmail.com

2. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Rădăuți 
9A, I.L. Caragiale street, Rădăuți (እትውከስዎ/ዋ ሰብ፦ Iulia Cazaciuc)
ቴሌፎን፦ 0754-494.400
ኢ-መይል፦ cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

(ነዘን ዚስዕባ ከባብያውያን ምምሕዳራት ዝምልከት፦
Suceava፡ Botoșani፡ Neamț፡ Iași)

ዞባ
2

1. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Constanta/ኮስታንታ 
13, Mamaia boulevard, Constanța
ቴሌፎን፦ 0738-719.233; 0738-719.235
ፋክስ፦ 0372-877.090
ኢ-መይል፦ jrsromania@gmail.com

2. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Galați 
37, Brăilei street, 2nd floor, Galați
ቴሌፎን፦ 0738-719.234; 0738-719.231
ፋክስ፦ 0372-877.090 
ኢ-መይል፦ jrsromania@gmail.com

3. ከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት Galați (ሕምብርቲ ናይ ውድብ ህጻናት)
7, Furnaliștilor street, Galați
ቴሌፎን፦ 0236-312.199 
ፋክስ፦ 0236-312199 
ኢ-መይል፦ office@inimadecopil.ro

(ነዘን ዚስዕባ ከባብያውያን ምምሕዳራት ዝምልከት፦
Galați፡ Vrancea፡ Bacău፡ Vaslui፡

Brăila፡ Tulcea፡ Constanța)

Contact information:
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1. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Cluj-Napoca 
108, 21 Decembrie 1989 boulevard, apt. 23-24, Cluj
ቴሌፎን፦ 0264-434.806
ኢ-መይል፦ macaveiflorin@yahoo.com; 93atoth@gmail.com

2. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Baia Mare 
3, Rachetei street, Baia Mare
ቴሌፎን፦ 0262-222.226 
ኢ-መይል፦ assoc@asoc.ro

3. ናይ Sibiu ቦታ ስራሕ - ማእከል ሓበሬታ ስደተማታት Sibiu
1, Constantin Noica street, Sibiu
ቴሌፎን/ፋክስ፦ 0269-215.944 
ኢ-መይል፦ costin1i@yahoo.com

4. ናይ Tîrgu Mureș ቦታ ስራሕ - ማእከል ሓበሬታ ስደተማታት Tîrgu Mureș
10, Emil Dandea street, Tîrgu Mureș
ቴሌፎን፦ 0742-029.458 
ኢ-መይል፦  hajnal_sz@yahoo.com

5. ናይ Șomcuta Mare ቦታ ስራሕ 
1A, Cetății street, Șomcuta Mare, Maramureș

(ነዘን ዚስዕባ ከባብያውያን ምምሕዳራት ዝምልከት፦
Maramureș፡ Satu Mare፡ Sălaj፡ Cluj፡

Bistrița Năsăud፡ Mureș፡
Harghita፡ Sibiu፡ Alba)
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1. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Timișoara 
9, Gheorghe Șincai street, Timișoara
ቴሌፎን፦ 0256-217.096 / 0740-040.032
ኢ-መይል፦ ilioni.flavius@yahoo.ro  
  
2. ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት Oradea/ኦራዲያ 
2B, Buzăului street, Oradea
ቴሌፎን/ፋክስ፦ 0259-436.601 / 0743-081.449
ኢ-መይል፦ adrianapopa@filantropiaoradea.ro   
https://www.facebook.com/International-Integration-Collection-615762998586928/?fref=nf

(ነዘን ዚስዕባ ከባብያውያን ምምሕዳራት ዝምልከት፦
Timiș፡ Mehedinți፡ Caraș Severin፡

Bihor፡ Arad፡ Hunedoara)


