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በፈቃደኝነትዎ ለመመለስ ሊያግዝዎት 

ይችላል

አማርኛ | AMHARIC

በIOM እገዛ የሚደረግለት በፈቃደኝነት የመመለስ ፕሮግራም 
(Voluntary Assisted Return Programme VARP) 

ምንድነው?

VARP ኖርዌይ ውስጥ የሚኖሩ ጥገኝነት ፈላጊዎችን እና ሌሎች 
ከመደበኛው ስርዓት ውጪ አገሪቱ ውስጥ ያሉ ስደተኞችን 

ለመመለስ እገዛ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። ዓላማው 
በፈቃደኝነት ወደ ትውልድ አገራቸው መመለስ ለሚፈልጉ ሰዎች 

እገዛ ማቅረብ ነው። የIOM VARP የሚከተሉትን አገልግሎቶች 
ያቀርባል፡-

- ለመመለስ የሚያገለግሉ መረጃዎችን እና የምክር አገልግሎት 
መስጠት

- ለጉዞ ሰነዶች ለሚቀርብ ማመልከቻ እገዛ መስጠት

- ጉዞን ማመቻቸት

- አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ የሚደረግ እገዛ፡ ሲነሱ፣ በትራንዚት 
(ከጉዞ ጉዞ ሲሸጋገሩ) እና ሲደርሱ

- መድረሻ ቦታ ላይ እስኪደርሱ ድረስ የመጓጓዣ እገዛ ማድረግ

- ከተጠየቀ እና የሚቻል ከሆነ ውስን ክትትል

 
ብቁ የሚሆነው ማነው?

1) የሚከተሉትን የሚያሟሉ ጥገኝነት ጠያቂዎች፡-

- የጥገኝነት ጥያቄያቸው በመታየት ላይ ያለ

- ለጥገኝነት ያቀረቡት ማመልከቻ ውድቅ የተደረገባቸው

- ጥገኝነት ለመጠየቅ ያቀረቡት የይግባኝ ማመልከቻ ውድቅ 
የተደረገባቸው

- የጥገኝነት ጥያቄያቸውን ያነሱ አመልካቾች

2) ኖርዌይ ውስጥ የሚገኝ እና ለጥገኝነት ጥያቄ ያልተመዘገበ 
ወይም ሕጋዊ አቋም ሌለው ማንኛውም ስደተኛ፡፡

በIOM እገዛ መጓዝ የሚሰጣቸው ጥቅሞች ምንድን 
ናቸው?

IOM የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ናቸው።

በጉዞዎ ምክንያት ለኖርዌይ መንግስት መክፈል ያለብዎ አንዳችም 
ዕዳ የለም።

IOM አስፈላጊ ከሆነ የጉዞ ሰነዶችን እንዲያገኙ ሊረዳዎ ይችላል።

የተረጋገጡ የጉዞ ቀናት በመኖራቸው መመለሻዎን ለማቀድ እና 
ለማዘጋጀት ቀላል እንዲሆን ያስችላሉ። አስቀድመው ለጓደኞችዎ 

ወይም ለዘመዶችዎ እንዲያሳውቁም ያስችልዎታል።

ልክ እንደመደበኛ መንገደኛ ይጓዛሉ።

ጉዞዎ እስከ መጨረሻ መዳረሻዎ ድረስ ይመቻቻል።

IOM አገር ውስጥ ስለመግባትዎ ለአካባቢ ባለስልጣናት መረጃ 
አይሰጥም።

ለጉዞ በሚነሱበት ጊዜ፣ ከጉዞ ጉዞ ሲሸጋገሩ እና በመድረሻዎ ወቅት 
የIOMን እገዛ ያገኛሉ።

አንዳንድ የሌላ አገር ዜጎች የIOMን የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ 
ሊሆኑ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ IOMን ያነጋግሩ።

VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME



IOM በፈቃደኝነት ወደ ትውልድ ሐገራቸው ለመመለስ ለሚፈልጉ 
ሰዎች ክፍት ነው።

IOM የኖርዌይ መንግስት አካል አይደለም።

IOM ኖርዌይ ውስጥ በቪዛ/የጥገኝነት ጉዳዮች ላይ እገዛ 
አያደርግም።

የጥገኝነት ጥያቄዎ ፍትሐዊ ምርመራ እንዳልተደረገለት 
ከተሰማዎ፣ እርስዎን ለማገዝ ብቃትና የሕግ እውቀት ያላቸውን 

ጠበቃ ወይም NOASን ማነጋገር ይችላሉ።

IOM በመመለስ ፕሮግራሙ ላይ እርስዎን ከማካተቱ በፊት፣ 
ከኖርዌይ ባለስልጣናት (UDI) ፈቃድ ማግኘት ያለበት መሆኑን ልብ 

ይበሉ። ባለስልጣናቱ አንዳንድ ግለሰቦች በIOM እገዛ እንዳይጓዙ 
ሊከለክሉ ይችላሉ፤ የክልከላው ምክንያቶች ለIOM አይገለጹም፣ 

ለእርስዎ ብቻ በግል ይገለጻሉ።

በIOM እገዛ በሚያደርጉት በፈቃደኝነት የመመለስ ሂደት ላይ 
የኖርዌይ ፖሊስ አይሳተፍም።
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በተጨማሪ ምን ማወቅ ያስፈልግዎታል?

IOM ሰብዓዊ እና ስርዓቱን የጠበቀ የሰዎች 
ዝውውር ስደተኞችን እና ማህበረሰቡን ይጠቅማል 

ለሚለው መርህ የቆመ ነው። IOM፣ የተለያዩ 
መንግስታትን የሚመለከት ድርጅት እንደመሆኑ 

መጠን፣

የሚከተሉትን ለማሳካት ከዓለም አቀፍ አጋሮቹ ጋር 
በጋራ ይሠራል፡-

ለበለጠ መረጃ 

ከሰዎች ዝውውር ጋር የተያያዙ የአሰራር ተግዳሮቶችን ለመፍታት 
ማገዝ።

ከሰዎች ዝውውር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ግንዛቤ ማሳደግ።

በሰዎች ዝውውር አማካኝነት ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ 
ዕድገትን ማበረታታት።

የስደተኞችን ሰብዓዊ ክብር እና ደህንነት ማስጠበቅ።

International Organization for Migration (IOM)

መገኛ አድራሻ፡

 
የመልዕክት ሳጥን: 

ስልክ:

ኢሜይል:

በኢንተርኔት:

በኢንተርኔት ለማመልከት:

Skippergata 33 
0154 Oslo, Norway

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Norway

+47 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

የማመለክተው እንዴት ነው?
ከየትኛውም ሐገር ቢመጡ፣ በVARP በኩል ወደመጡበት ሐገር 

መመለስ ከፈልጉ፣ ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት (IOM) 
የሚያቀርበውን ማመልከቻ ቅጽ መፈረም አለብዎ። ይህንንም 

በኢንተርኔት www.voluntaryreturn.com በሚለው ድረ-ገጽ ላይ 
ማድረግ ይችላሉ ወይም ከዚህ በታች ከተገለጹት አድራሻዎች 

መካከል አንደኛውን መጠቀም ይችላሉ፡- 
 

ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት 
International Organization for Migration (IOM)

እና ክልላዊ ጽ/ቤቶቹ 
The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)

ስልክ፡ +47 23 35 15 00 
ኢሜይል፡ udi@udi.no   በኢንተርኔት: www.udi.no

UDI ምዕራብ ክልላዊ ጽ/ቤት 
ስልክ: +47 55 30 09 99   ፋክስ: +47 55 30 09 88

UDI ደቡብ ክልላዊ ጽ/ቤት 
ስልክ: +47 38 10 60 60   ፋክስ: +47 38 02 04 80

UDI ኦስሎ ክልላዊ ጽ/ቤት 
ስልክ: +47 23 35 15 00   ፋክስ: +47 23 35 15 80

UDI ውስጣዊ ምስራቅ (ኢነር ኢስት) ክልላዊ ጽ/ቤት 
ስልክ: +47 61 14 65 00   ፋክስ: +47 61 17 08 95

UDI መሃል ኖርዌይ ክልላዊ ጽ/ቤት 
ስልክ: +47 73 10 40 00   ፋክስ: +47 73 10 40 64

UDI ሰሜን ኖርዌይ ክልላዊ ጽ/ቤት 
ስልክ: +47 76 96 58 10   ፋክስ: +47 76 96 58 39 

 
የኖርዌይ የጥገኝነት ፈላጊዎች ድርጅት 

Norwegian Organization for Asylum Seekers (NOAS) 
መገኛ አድራሻ: Torggata 22, 0183 Oslo, Norway 

ኢሜይል: noas@noas.org   በኢንተርኔት: www.noas.org 
ስልክ፡ +47 22 36 56 60 

 
የጥገኝነት ጥያቄ ማስተናገጃ ማዕከላት


