
 
ካብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን ዝተሰደደልኩም/ዝተዋህበኩም ውሳነ፣ ትሕዝቶኡ ምናልባሽ ካብዚ ዓዲ 
ናብቲ ዝመጸኹሞ ዓዲ ንኽትስጎጉ ዘጠንቅቕ ወይ ድማ ንኽትስጎጉ ዝእዝዝ እንተኾነ፣ ነዚ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ሓበሬታ ንኽትክተሉ 

ብኽብረትኩም ነተሓሳስበኩም: 
 
 

ብመቐመጢ ሕጊ (ሕጊ መንበሪ) መሰረት ኣገዳሲ ሓበሬታ 
 
 

ብምዕራፍ 60a እዝባር 2d ሕጊ መንበሪ መሰረት መብርሂ 
 
ካብዚ ዓዲ ናብቲ ዝመጸኹሞ ዓዲ ንኸይትስጎጉ ከኸልክል ብዝኽእል ሕማም ትሳቐዩ እንተዄንኩም፣ ብሕማም ከም ትሰቓዩ ዘረጋግጽ 
ናይ ሓኪም መረጋገጺ ኣምጺእኩም ከተእምኑ ኣለኩም። ነዚ ናይ ሓኪም መረጋገጺ ቀልጢፍኩም ናብቲ ንናትኩም ጉዳይ ዝምልከቶ 
ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ከተቕርቡ ኣለኩም። ነዚ ደረት ጊዜ „ቐልጢፍኩም“ ዝብል ምልክት ከም ዝሓለኹም ንምፍላጥ፣ እቲ ኣብቲ 
ናይ ሓኪም መረጋገጺ ተጻሒፉ ዘሎ ዕለት ኣዩ ወሳንነት ዘለዎ። ኣብቲ ናይ ሓኪም መረጋገጺ፣ እዚ ምስጓግ ትሕቲ ዕድመ ንዘሎ/ንዘለዉ 
ቆልዓ/ቆልዑ ዝጎድእ ከም ዝኮነ ዘረጋግጽ እንተኾነ‘ውን፣ ነዚ ጽሑፍ ከተቕርቡ ኣለኩም።  
ነዚ ናይ ሓኪም መረጋገጺ ከየቕረብኩም እንተተረፍኩም ወይ ድማ ድንጒኹም እንተ ኣቕሪብኩም፣ እቲ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ክውሰድ 
ከሎ፣ ሓኪም መርሚሩ ዝረኸቦ ሕማም፣ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። እስኩም ወይ ድማ ሓደ ካብቶም ቆልዑትኩም ብሕማም 
ትሳቐዩ ከም ዘለኹም ትገልጽዎ፣ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ኽካየድ ከሎ፣ ኣይስማዕን እዩ። ከምኡውን ነዚ መረጋገጺ ቀልጢፍኩም 
እንተቕረብኩም እሞ፣ እቲ ዘቕረብኩሞ መረጋገጺ ግን ነቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ዘየማልእ እንተኾይኑ፣ ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ።   
 
እቲ ንጉዳይኩም ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘቕረብኩሞ መረጋገጺ ሓኪም ተጠቒሱ ዘሎ ሕማም 
ጥርጣረ እንተለዎ፣ ብሓደ ሓኪም ወይ ድማ ሓኪም ቤት ጽሕፈት ንኽምርመር ክእዝዝ ይኽእል እዩ። ብቑዕ ብዘይኮነ ምኽንያት ነዚ 
ትእዛዝ ከይተኸተልኩም እንተተረፍኩም፣ እቲ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ፣ ነቲ ዘቕረብኩሞ መረጋገጺ 
ኣብ ግምት ከየእተወ ንኽተርፍ ዘኽእል መሰል ኣለዎ። 
 
 
 

ብምዕራፍ 50 እዝባር 4 ሕጊ መንበሪ መሰረት መብርሂ 
 
ብምዕራፍ 50 እዝባር 4 ሕጊ መንበሪ መሰረት፣ ካብዚ ዓዲ ንኽትወጹ ብዝተኣዘዝኩሞ ምኽንያት፣ ዝኾነ ዓይነት ምቕያር ገዛ ይኹን 
ካብቲ ግዝኣት ንዓኹም ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ወጻኢ ካብ ሰለስተ መዓልታት ንላዕሊ ርሒቕኩም እንተኼድኩም፣ 
ኣቐዲምኩም ነቲ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ከተፍልጡ ኣለኩም። ነዚ ዘለኩም ግቡእ እንተጥሒስኩም፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 
ምስጓግ ክትኣትዉ ከም እትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም (ምዕራፍ 62 እዝባር 3 ቁጽሪ 2 ሕጊ መንበሪ)።  
 
 

 
 
 
 


