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አብዚ ወረቐት አዚ ዘሎ ሓበረታ ብፖሊቲካ አሰይለም/ኢሚግረሽን ሪፕረዘንተሽን ፕሮጀክት ንኢዲኤን(EDN) ዝተዋህበ እዩ፤ የቐንየልና 

.  

 

 

 
 ናይ ኢሚግረሽን ክሊኒክ  

 
አብ ናይ አመሪካ መንግስቲ ናይ ጉምሩኽን  ኢሚግረሽንን መኽበርቲ ሕጊ (ICE)ክትቀርቡ ኽለኹም  ክትፈልጥዎ ዝለኩም 

 

አብ ገዛኻ እንዳሃለኻ ዘለውኻ መሰላት 
 
እዞም አብዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም  ዘለው ንኽትገብር 

You have the Right to:  

 

- ገዛኻ ንዘይምኽፋት 

 

- ንዘይምዝራብን ንዝሓቱኻ ሕቶ መልሲ ዘይምሃብን 

 

- ብትሕቲ ማዕጾ ገዛኻ “መሰልካ ፍለጥ ካርዲ” ከተሱልኽ 

 

- ብትሕቲ ማዕጾ ገዛኻ አስሊኾም ወይ ብመሽኮት ካብ 
ቤትፍርዲ ዝተዋህበ ትእዛዝ ንኸርእዩኻ ናይ ምሕታት 

 

- ናይ ቤትፍርዲ ትእዛዝ ብዳኛ ዝተፈረመ ምዃኑ ምርግጋጽ 

 

- ናይ ICE ሰብመዚ ብዳኛ ዝተፈረመ ትአዛዝ ክሳብ ዘየርኣዩ 
ናብ ገዛኻ ንኽአትዉ ዘይምፍቃድ 

 

- ናይ አመሪካ ዜግነት ንዘለዎ ዓርክኻ ወይ ዘመድካ እቲ ዝፍጸም 
ዘሎ ደዊልካ ንኽተፍልጦም  

 

- ልምዲ ዘለዎ ናይ ኢሚግረሽን ሕጊ ጠበቓ ንኸተዘራርብ 
 
መሰል አለካ። 

 
 

ካብ ገዛኻ ወጻኢ  ዘለውኻ መሰላት 
 
አብ መኪናኻ፤ አብ ጎዳና፤ አብ ሰብ ዝመላለሰሎም ቦታትን፤ አብ 
እትሰርሓሉ ቦታን እዞም ዝሰዕቡ መሰላት አለዉኻ፤ 

- ንዘይምዝራብ፤ እዙይ ማለት ንዝኾነ ይኹን ሕቶ መልሲ 
ንዘይምሃብ መሰል አለካ። 

o ከይትሕሱ፤ ሓሶት ካብ እትዛረብ ትም ምባል 
ይሓይሽ።   

 

- ክትከይድ ነጻ እንተኾይንካ ወይ ተአሢርካ እንተኮይንካ 
ሕተት። ነጻ እንድሕሪ ኾይንካ ኽትከይድ ንኽፈቅዱልካ 
ሕተት።    

- ጠበቓ፡ ናብ ጠበቓኻ ንኽትድውል ሕተት 

- አሰር-አጻብዕትኻ አይህብን ክትብል ትኽእል 
 
አይትረበሽ፤ ከይትሃድም ወይ ከዓ አይእሰርን ኢልካ ከይትአቢ፤ አ 
እዳውካ እቲ በዓል መዚ አብዝርእየን  ይኹና፤ 

 

 
ከይተዛረብካ ትም ስለዝበልካ አይትእሰርን ማለት አይኮነን፤ ግን 
አንጻርካ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ሐበረታ ነቲ ናይ 

ኢሚግረሽን (ICE) በዓል መዚ ንኸይትህብ መሰል አለካ፤  

- ናብ ቤትፍርዲ ኢሚግረሽን ንኽትውሰድ ናይ ኢሚግረሽን 

(ICE) በዓል መዚ ካብ ከምዝመጻእካ ዝገልጽ ሓበረታ 
የድልዮ፤ 

 
ፓስፓርትኻ ናትካ መንነትን ካበይ ከምዝመጻእካን ንምርግጋጽ ንሐደ ናይ 

ኢሚግረሽን (ICE) በዓል መዚ እኹል መርትዖ እዩ፤ ሕጋዊ መንበሪ 
ፈቓድ ዘይብልካ እንተድኣ ኮይንካ ፓስፖርትኻ፤ ናይ መኪና ምውዛር 
ፍቓድካ፤ ናይ ሀገራዊ መፍለጢ ካርድ አበይ ክተቐምጦም ከምዘለካ 
ክትሐስበሉ ይግባኣካ 

 

 

ብ ICE እንተድኣ ተኣሲርካ ከመይ ክትዳሎ ከምዘለካ  

 

- ንበዓል መዚ ናይ ICE ዝኾነ ይኹን  ሐበረታ ብፍላይ ድማ 
ካበይ ዓዲ ከምዝኾንካ ዝገልጽ ሓበረታ ንዘይምሃብ መሰልካ 
እዩ። 

 
ሕጋዊ መንበሪ ወይ መጽንሒ ፈቓድ ዘይምብሎም ናይ 
ስድራቤት አባላት እንተለውኹም ንኽሓቱኹም ከይመጹ 
ንገርዎም 

 

- ናይ ኢሚግረሽን ጠበቓ ንኽመጽካ ግበር፤ ቅድም ክብል 
ዝፈጸምካዮ ዝኾነ ይኹን ገበን(ወንጀል) እንተድኣ ሃልዩ ድማ  
ብናይ ወንጀለኛ ሕጊ ፍልጥትን ልምድን ዘለዎ ጠበቓ 
ክተዘራርብ ናይ ግድን እዩ 
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አብዚ ወረቐት አዚ ዘሎ ሓበረታ ብፖሊቲካ አሰይለም/ኢሚግረሽን ሪፕረዘንተሽን ፕሮጀክት ንኢዲኤን(EDN) ዝተዋህበ እዩ፤ የቐንየልና 

.  

 

ናይ ቤትፍርዲ ኢሚግረሽን ቆጸራ እንተድኣ ሃልዩካ  ናብ ቤት 
ፍርዲ ኪድ  
 

- ጉዳይካ ንክረአ አብ ዝተውሃበካ ቆጸራ እንተዘይተረኺብካ፤ 
ናብ ዝመጻእካሉ ሀገር ንኽትመለስ ክእዘዝ እዩ፤ ንኽትእሰር 
ናይ ቤትፍርዲ ትእዛዝ ክወጽእ እዩ፤ ብዋሕስ ክትወጽእ ድማ 
መሰል አይክህልወካን፤ 

 

- ናብ ዝመጻእካሉ ሀገር ንኽትመለስ ተወሲኑካ ማለት ዋላካ እቲ 
ናይ ቤትፍርዲ  ቆጸራ  ካብ ዓሠርተ ዓመት ንላዕሊ ዝፀንሐ 
እንተኾነ  ካብ ርእስኻ ዘይወርድን ኩሉጊዘ ምስ ሽምካ 
ተአሳሲሩ ዝጸንሕን እዩ። 

 

 

- አብቲ ናይ መጀመሪያ ቆጸራኻ ጠበቓ ዘይብልካ እንተድኣ 
ኮይንካ ጠበቓ ንኽትደሊ ተወሳኺ ጊዘ ንኽወሃበካ ክትሓትት 
ትኽእል ኢኻ።  

 

- አብ ቤትፍርዲ ኢሚግረሽን ጠበቓ ጠጠው ክተብል መሰል 
ዘለካ እንትኽውን፤ ጠበቓ  ባዕልኻ ክትደሊ ክምዘለካን 
መብዝሕቲኡ ጊዘ ጠብቓ ብነጻ አይማጎተልካ፤  ብዝትሓተ ዋጋ 
ወይ ብነጻ ናይ ጥብቅና አግልግሎት ዝህቡ ናይ ሕጊ ቢሮታት 
(ግልጋሎታት) ሹም ዝርዝር እትረኽበሉ መንገዲ ሕተት። 

 

አድለይቲ ዝኾኑ ቑጽሪታት ኩሎም ብቓልካ አጽንዓዮም 

 

 


