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የአደጋ ተጋላጭ 
ቡድኖች ፕሮጄክት

ለአደጋ ተጋላጭ ስደተኞች መረጃ፣ 
መመለሻ እና መልሶ ማቋቋሚያ

አማርኛ | AMHARIC

የአደጋ ተጋላጭ ቡድኖች ፕሮጄክት በኖርዌይ የሚገኙ ወደ 
እናት አገራቸው መመለስ የሚፈልጉ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ 

ስደተኞችን ድጋፍ ይሰጣቸዋል። IOM ወደ አገር ቤት 
ከመመለስ በፊት፣ በመመለስ ጊዜ እና ከተመለሱ በኋላ 

ተጨማሪ ድጋፍን ይሰጣል።

IOM ምን ድጋፍን ሊሰጥ ይችላል?
ስለ በበጎ ፈቃደኝነት የሚደረግ ወደ አገር ቤት መመለስ እና 
በአገር ቤት ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ መረጃን መስጠት።

ለመልሶ መቋቋም ፍላጎቶች የምክር አገልግሎቶችን እና 
የአፈጻጸም አካሄዶችን መገምገም።

ወላጅ አብሮዋቸው የሌለ ዕድሜያቸው ለአካለ መጠን 
ያልደረሱ ሕፃናት የቤተሰብ ማፈላለግ ሥራ።

የሕገ ወጥ የሰው ዝውውር ወንጀል ሰለባ ለሆኑ የአደጋ ሁኔታ 
ምርመራ።

አስፈላጊ ከሆነ የጉዞ ሰነዶችን ማመቻቸት ላይ እገዛ መስጠት።

ከኖርዌይ ወደ አገር ቤት ነጻ መጓጓዣ (ከአጃቢ ጋር አስፈላጊ 
ከሆነ)።

ከስደት ከተመለሱ በኋላ በአገር ቤት ውስጥ ከ IOM የመልሶ 
ማቋቋሚያ እና የምክር አገልግሎት።

ከመልሶ ማቋቋሚያ ድጋፍ ክፍለ ጊዜው እየተሰጠ እያለ እና 
ከማብቂያው በኋላ ክትትል።
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-
 -
 -
 -
-
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 -

ለአደጋ ተጋላጭ ቡድኖች ፕሮጄክት ማን 
ሊያመለክት ይችላል?

እንዴት ማመልከት ይቻላል
በ IOM በኩል ወደ የአገር ቤትዎ መመለስ የሚፈልጉ ከሆነ የ 

IOM ማመልከቻ ቅጽን መሙላት ይኖርብዎታል። ይህ 
መሥመር ላይ (ኦንላይን) www.voluntaryreturn.com ላይ 

ሊደረግ ወይም IOM ን በቀጥታ በማነጋገር ሊደረግ ይችላል።

- 

-
  -
  -
 -

የሕገ ወጥ የሰው ዝውውር ወንጀል ሰለባዎች (ጎልማሶች እና 
ሕፃናት)።

ወላጅ አብሮዋቸው የሌለ ዕድሜያቸው ለአካለ መጠን ያልደረሱ 
ሕፃናት ያለ ወላጆች ወይም ሕጋዊ ሞግዚት ወደ ኖርዌይ 
የመጡ ሕፃናት)።

ዕድሜያቸው ያለፈ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ሕፃናት (ወደ 
ኖርዌይ ሲመጡ ዕድሜያችው ለአካለ መጠን ያልደረሰ አሁን ግን 
ዕድሜያችው ክ 18 እስከ 23 ዓመት የሆናቸው )።)።

ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ስደተኞች (ወደ አገራቸው ሲመለሱ 
ከባድ የሕክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው)።

ሌሎች ለአደጋ ተጋላጭ ስደተኞች (ለምሳሌ፦ የአመጽ፣ የጉልበት 
ብዝበዛ እና በደል፣ የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች፣ የግዴታ 
ጋብቻ ሰለባዎች እና በአገራቸው ውስጥ የቤተሰብ ግንኙነት 
የሌላቸው ዕድሜያቸው የገፉ አዛውንቶች እገዛ ለመስጠት)።



ለአደጋ ተጋላጭ ስደተኞች የመልሶ ማቋቋሚያ ድጋፍ ዋጋው 
42,000 NOK የሆነ ይቀበላሉ። ይህ የሚሰጠው በአገር ቤት 

ውስጥ በ IOM በኩል ይሆናል። የገንዘብ ድጋፉ ወደ አገር ቤት 
ሲመለሱ መሠረታዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት ያስችላል እና ለረዥም 
ጊዜም በኢኮኖሚ ራስን ማስቻል የተደረገ የገንዘብ ድጋፍ ነው።

የሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ በሚከተሉት ክፍሎች የተከፋፈለ 
ነው። ሆኖም ግን ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ስደተኞች ሊኖሯቸው 
በሚችሉ የተለያዩ ፍላጎቶች ምክንያት የገንዘብ ድጋፉ እንዴት 

ጥቅም ላይ እንደሚውል ውሳኔ አሰጣጥ ላይ የተወሰነ መቻቻል 
አለ። አንዳንድ ስደተኞች ገንዘቡን ይበልጥ በሕክምና ላይ ማዋል 

ሲመርጡ ሌሎች ደግሞ የድጋፍ ገንዘቡን አብዛኛውን 
ለትምህርት ያውሉታል።

ለአደጋ ተጋላጭ ስደተኞች የመልሶ ማቋቋሚያ ድጋፍ

የመጠለያ ድጋፍ
8,000 NOK

የትምህርት፣ የሙያ ሥልጠና፣ 
የንግድ ሥራ ማስጀመሪያ 
ወይም የሥራ ማፈላለጊያ 

ድጋፍ 24,000 NOK

ይህ ድጋፍ በዓይነት የሚሰጥ 
ሲሆን የቤት ክራይ፣ ጊዜያዊ 

መጠለያ፣ የሕንፃ መሣሪያዎች 
መግዣ፣ መሠረታዊ የቤት 

ውስጥ ቁሳቁሶች መግዣ እና 
የቤት መሣሪያዎች መግዣ 

ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ስደተኛው በእሱ ወይም በእሷ 
ችሎታዎች፣ ፍላጎቶች እና 

ሁኔታዎች ላይ በመርኮዝ የድጋፍ 
ገንዘቡ እንዴት ጥቅም ላይ 

እንደሚውል ይወስናል/
ትወስናለች። ይህ በዓይነት 

የሚሰጥ ድጋፍ ሆኖ ከትምህርት፣ 
የሙያ ሥልጠና፣ ንግድ ሥራ 

ወይም የሱቅ ንግድ ለመጀመር 
ወይም በሥራ ምደባ ጊዜ እንደ 

ደመዎዝ ሆኖ ተዛማጅነት 
ያላቸው ወጪዎችን ለመሸፈን 
ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። 

የሕክምና ድጋፍ
2,000 NOK

የቀለብ አበል/ የመኖሪያና 
መሠረታዊ ፍላጎት ድጋፍ 

8,000 NOK

ይህ አበል በዓይነት የሚሰጥ 
ሆኖ በሕክምና፣ በምክር 

አገልግሎት ወይም 
በመድኃኒቶች  ጥቅም ላይ 

ሊውል ይችላል።

ይህ አበል በምግብ፣ በልብስ፣ 
በትራንስፖርት፣ በንጽሕና 

መጠበቂያ ምርቶች፣ የጠፉ 
የማንነት ማረጋገጫ ሰነዶችን 
ምትክ ማግኛ ወይም ሌሎች 
አስቸኳይ ፍላጎቶችን ማሟያ 
ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።  

በዓይነት ድጋፍ ወይም 
በወላጆች በኩል ድጋፍ 

ከሚሰጣቸው ለአካለ መጠን 
ያልደረሱ ሕፃናት ውጭ ይህ 
የቀለብ አበል በጥሬ ገንዘብ 

ይሰጣል።

ተጨማሪ መረጃ

በ IOM በኩል መጓዝ ጥቅሙ ምንድን ነው?
በ IOM የሚሰጡ አገልግሎቶች ነጻ ናቸው።

ለእርስዎ ጉዞ በኖርዌይ መንግሥት የሚጠየቁበት ዕዳ 
አይኖርም።

የተረጋገጡ መመለሻ ቀናት የእርስዎን ወደ አገር ቤት 
መመለሻ ለማቀድ እና ለመዘጋጀት ቀላል ያደርጋሉ።  ይህ 

ጓደኞችን እና ዘመዶችን እርስዎን እንዲቀበልዎት 
እንዲያሳውቁ ዕድሉን ይሰጥዎታል።

እንደ ተራ መንገደኛ ይጓዛሉ።

የእርስዎ ጉዞ እስከ የመጨረሻ መድረሻዎ ይመቻቻል።

IOM ስለ የእርስዎ መድረሻ ቀንና ሰዓት ለአገርዎ 
ባለሥልጣናት መረጃ አይሰጥም።

የIOM ድጋፍን ከዚህ ሲነሱ፣ ትራንዚት ላይ ሲሆኑ እና ወደ 
አገርዎ ሲደርሱ ያገኛሉ።

IOM ራሱን የቻለ፣ በመንግሥታት ድጋፍ የሚንቀሳቀስ 
ድርጅት ነው።

IOM በኖርዌይ ውስጥ የቪዛ/የፖለቲካ ጥገኝነት ማግኘት 
ችግሮች ላይ እገዛ አይሰጥም። የእርስዎ የፖለቲካ ጥገኝነት 
ጥያቄ በቂ ግምት እንዳልተሰጠው ሆኖ ከተሰማዎት ጠበቃ 
ወይም NOAS ን ሕጋዊ ምክር ለማግኘት ማነጋገር ይችላሉ።

IOM እርስዎ ወደ አገርዎ እንዲመለሱ ከማድረጉ በፊት IOM 
ከኖርዌይ የኢሚግሬሽን ዳይሬክቶሪት (UDI) ማረጋገጫ 

ፈቃድን ማግኘት ይፈልጋል። UDI አንዳንድ ግለሰቦች በ IOM 
በኩል እንዳይሄዱ ሊከለክላቸው የሚችል ሲሆን 

የሚከለከሉበት ምክንያትም ለእርስዎ በግልዎ የሚያውቁት 
እንጂ IOM የሚያውቀው ነገር አይኖርም።

የኖርዌይ ኢሚግሬሽን ፖሊስ (PU) ከ IOM ጋር በሚያደርጉት 
የመመለስ ጉዞ ላይ ተሳትፎ አይኖረውም።

IOM ሰብዓዊ እና ሥርዓት የጠበቁ የስደት ጥቅማ ጥቅሞች 
ስደተኞችን እና ማኅበረሰብን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ 

ለተቀመጡት መርሆች ተገዢ ነው።

IOM ከዓለም አቀፍ ረዳቶቹ ጋር የሚከተለውን 
ያከናውናል፦

መገኛ አድራሻ

በስደት ሂደት ላይ ያሉትን ፈተናዎች በማቃለል ላይ ያግዛል።

የስደት ችግሮችን ግንዛቤ ያስጨብጣል።

በስደት ውስጥም ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዕድገትና ልማት 
እንዲኖር ያበረታታል።

የስደተኞችን ክብር እና ደኅንነት ያስጠብቃል።

International Organization for Migration (IOM)

መገኛ የቢሮ አድራሻ፦

 
የፖስታ ሣጥን ቊጥር፦

 
ስልክ ቊጥር፦
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