
 የስፖንሰርሽፕ ኣመሌካቾችን ሇቃሇ መጠይቅ ማዘጋጀት  

ከካናዲ የቪዛ ሃሇፊዎች ጋር የሚዯረግ ቃሇ መጠይቅ የስዯተኞች ስፖንሰርሽፕ ማመሌከቻውን ሇመወሰን ጠቃሚ ሂዯት ነው። 

ኣመሌካቾች ብዯብዲቤ በኢመይሌ ወይም በተላፎን ሇቃሇ መጠይቅ ይጋበዛለ። የቃሇ መጠይቁ ዓሊማ ኣመሌካቹ በግሌ የስዯተኞች 

የስፖንሰርሽፕ ፕሮግራም ውስጥ ሇመግባት ብቃት እንዲሇውና ወዯ ካናዲ ሇመምጣት የሚፈቀዴሇት ስሇመሆኑንና፣  እንዱሁም ካናዲ 

ሇስዯተኛው ሁኔታ የተሻሇ ምርጫ መሆኑን ሇማረጋገጥ ነው።   

የቢዛ ኦፊሰሩ ውሳኔ በቃሇ መጠይቁ ውጤት ሊይ የሚሞረከስ በመሆኑ፣ ይህ ሰነዴ1  ሇቃሇ መጠይቅ  እንዳት መዘጋጀት 

እንዯሚያስፈሌግ፣ በቃሇ መጠይቁ ግዜና ከዚያም በኋሊም መዯረግ ስሇሚገባቸው ኣንዲንዴ ኣስፈሊጊ የሆኑ ምክሮችን ይሇግሳሌ። 

ይህ ሰነዴ የህግ ምክር እንዲሌሆነ ማስተዋሌ ያስፈሌጋሌ፣ ሆኖም ከቪዛ ኦፊሰር ጋር ስሇሚዯረገው ቃሇመጠይቅ ሇመዘጋጀት እንዯ 

ጠቃሚ መምሪያ ሉጠቅም ይችሊሌ።  

ከቃሇ መጠይቁ በፊት፥  

የማመሌከቻው ቅጅዎችንና  ኬዝዎን ሇማጠናከር ሇቪዛ ጽ/ቤቱ ያስረክቡዋቸው ላልች ኣጋዥ ሰነድችንም በጥንቃቄ ዯግመው 

ይመሌከቱ።  ቅጅዎቹ ብእጅዎ ከላለ፣ ስፖንሰሮችዎን ብፍጥነት ኣሳውቀው ሰንድቹን እንዱያገኙ ማዴረግ ይችሊለ። 

ማመሌከቻውንና ኣጋዥ ሰነድችን በሚያጤኑበት ግዜ የሚከተለትን ነገሮች ትኩረት ይስጡባቸው።  

 ፎርሙ ሊይ የተመሇከተውን የቤተሰብ ይዘት እንዯተመሇከተው ነውን? የማመሌከቻ ፎርሞች ሊይ ያሌተጠቀሱ ሇውጦች 

ካለ (ጋብቻ፣ የተወሇዯ ህጻን ወይም በሞት የተሇየ ኣባሌ)፣ የቪዛ ጽ/ቤቱንና (የርስዎ ስፖንሰሮችን) ከቃሇ መጠይቁ በፊት 

ማሰወቅ ያስፈሌጋሌ።  

 በማመሌከቻው ሊይ ሁለ የቤተሰብ ኣባሊት ማሇት የት እንዲለ የማይታወቁትንና ሞተው ይሆናለም የተባለትንም ጭምር 

መጠቀስ ኣሇባቸው። በማመሌከቻው ሊይ (ከእርሶ ጋር የሚሄዴ ቢሆንም ባይሆንም) ያሌተጠቀሰ የቤተሰብ ኣባሌ መኖሩን 

ከተመሇከቱ ሇቪዛ ጽ/ቤቱና ሇስፖንሰሮችዎ ብፍጥነት ያሳውቁ።   

 በማመሌከቻው ሊይ ያለ መረጃዎች ትክክሇኛና ግዜያቸውን የጠበቁ መሆናቸውን ያረጋግጡ። በፎርሙ ሊይ ስህተቶች 

ካገኙ ሇቪዛ ጽ/ቤቱና ሇስፖንሰሮችዎ ከቃሇ መጠይቁ በፊት ያሳውቁ።  

 ሁለንም ያሌዎት ሇኪዝዎ ማጠንከሪያ ጠቃሚ የሆኑ ዯጋፊ ሰነድች መቅረባቸውን ያረጋግጡ።  

 

የኣጋዥ ሰነድች ሇምሳላ የሚከተለት ሉሆኑ ይችሊለ።  

 የግሌ ታሪክዎን ማረጋገጫ (የዜና ኣንቀጾች፣ ዯብዲቤዎች የማስፈራርያ ጽሑፍች ከቤተሰብና ጓዯኞች የተሊኩ ዯብዲቤዎች፣ 

የፖሉስ ሪፖርት ወዘተ… 
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 ይህ ድክመንት (ሰነዴ) በማኒቶባ ኢንተርፈይዝ ካውንስሌ (MIIC)፣ የስዯተኛታት ቤ/ጽ (Office of Refugees)፣ ኣርቺዱዮሲስ ኦፍ ቶሮንቶ (ORAT)፣ 

ካናዴያን ካውንስሌ ፎር ረፉዩጅስ (CCR) ኣቐዱሞም የተዘጋጀ መምርያ መሰረት በማዴረግ የተዘጋጀ ነው።  

lvicente
New Header



 ከርስዎ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ የነበሩ ምን እንዯተዯረገሊቸው የሚያስረደ ሰነድች (ሇምሳላ እንዯ ስዯተኛ እውቅና 

የተሰጣቸው ዘመድች)  

 ብእጅዎ ያለ የመታውቅያ ሰነድች  

 የጋብቻና የቤተሰብ ብዛትን የሚያሳዩ ሰነድች (የጋብቻ ወይ ፍች ሰርተፊኬቶች፣ የሌጆችዎ የሌዯትና የጥምቀት ሰነድች  

 ብዩኤንኤችዚኣር (UNHCR) ሇርስዎ የተሰጡ ሰነድችና ዯብዲቤዎች ፣ 

 በሚኖሩበት ኣገር ያለበትን ሁኔታ የሚያመሇክቱ ሰነድች 

 ኣሁን ባለበት ኣገር ሇመኖር ያሇብዎትን ችግር የሚያሳዩ ሰነድች እና፣ 

 ኣስፈሊጊ የጤና የስነ ኣእምሮ ችግር የሚያመሇክት ሰነድች (የሓኪም ሪፖርት፣ የሕክምና ውጤቶች ወዘተ)  

 

የስዯተኛነት ታሪክውን ጠንቅቀው ይወቁ፣  

የቪዛ ማጣት (መንሳት) ዋናኛ ምክንያት የተዛባ መረጃና ምስክርናት መስጠት ነው። ሇምሳላ በቃሇ መጠይቁ ወቅት የሚሰጡ መረጃ  

በማመሌከቻ ሰነደ ሊይ ከሰፈረው የተሇየ ሲሆን ማሇት ነው። ስሇዚ በማምሌከቻ ፎርሙ ሇይ የሰፈረውን የግሌ ታሪክዎን በጥንቃቄ 

ያንብቡ። ታሪክዎን በሚያነቡበት ወቅት ሇሚከተለት ነጥቦች ትኩረት ይስጡ፤: 

 እርሶዎንና ቤተሰቦን የሚመሇከቱ ገጠመኞች ትክክሌ ስሇመሆናቸውንና ቀናቶቹ በትክክሌ መስፈራቸውን ማረጋገጥ፣ 

 ታሪክዎን በሚገባ ያስታውሱ። በቃሇ መጠይቁ ግዜ ሉረሱት የሚችለትን ጠቃሚ የሆኑ በቤተሰቦችዎ ሊይ የተፈረጁ 

ፍጻሜዎች፣ ግዜ፣ ቀን፣ ቦታ በዝርዝር ያስቀምጥዋቸው።   

 ከምታምኑት ሰው ጋር ቃሇ መጠይቁን ይሇማመደት። በትውሌዴ ኣገርዎ የነበርዎትን ህይወትንና ኣገር ሇቆ ሇመሄዴ 

ያስገዯዴዎት ምክኒያትን በተመሇከተ ሉጠይቅዎ ይችሊሌ።  

 በግሌ ታሪክዎ ስህተት ካገኙ፣ ወይንም ኣስፈሊጊ የሆኑ ገጠመኞች ወይም ፍጻሜዎች ካሌተጠቀሱ፣ የቪዛ ጽ/ቤቱንና 

ስፖንሰሮችዎን ከቃሇ መጠይቁ በፊት ያሳውቁ።  

 በርስዎ እና በቤተሰቦችዎ ሊይ የተፈጸሙ ጠቃሚ ገጠመኞች በታሪክዎ ውስጥ ኣሇመስፈራቸውን በተመሇከተ ተጨማሪ 

መረጃዎች ካለ ሇቪዛ ጽ/ቤቱንና ስፖንሰረችዎን በጽሑፍ በፍጥነት ያሳውቁ።  

 

በቃሇ መጠይቅ ግዜ፣ 

የካናዲ የቪዛ ጽ/ቤት የቃሇ መጠይቁን ቀን፣ ሰኣት፣ ቦታ ያሳውቅዎታሌ። የቃሇ መጠይቁን ቀን እንዲያሳሌፉት።  

 በተጠቀሰው ቀንና ሰኣት ይዴረሱ። መዘግየት የሇብዎትም፣ ቢያንስ ክግማሽ ስኣት ኣስቀዴመው ቦታው ሊይ መዴረስ 

ይኖርበዎታሌ።  

 በካናዲዊ የቪዛ ኦፊሰር ነው ቃሇ መጠይቅ የሚዯረግሊቸው። ኣስተርጓሚ እንዱኖር ጠይቀው ከሆነ እርሱም ኣብሮት ክፍለ 

ውስጥ ከርስዎ ጋር ይኖራሌ።  



 የቪዛ ኦፊሰሩ፣  ጥገኝነት የጠየቁበትን ምክኒያት በወቅቱ በትውሌዴ ኣገርዎ ስሊሇው ሁኔታና ስሇ ጥገኝነት ጥያቄዎን 

ይጠይቆታሌ። ከትውሌዴ ኣገርዎ ሇምን እንዯወጡ፣ ሇምን መመሇስ እንዯማይችለና በወቅቱ ያለበት ኣገር ሇምን መኖር 

እንዯማይችለ ይጠይቆታሌ። በተጨማሪም ስሇ ትምህርት ዯረጃዎ፣ የስራ ሌምዴዎ፣ የቤተሰብ ህይወትዎ የእንግሉዘኛና 

ፈረንሳይኛ ቋንቋ ችልታዎ፣ ስሇ ካናዲና ያሌዎት እውቀትና ካናዲ ሇመስፈር የመረጡበትን ምክኒያት በተመሇከት 

ሉጠይቅዎት ይችሊሌ።  

   

በቃሇ መጠይቁ ግዜ ምን ማዴረግ ይኖርበዎታሌ? 

 ቃሇ መጠይቅ የሚያዯርግሌዎትን የኢምግሬሽን ኦፊሰር ኣይፍሩት፣ ሲናገሩ ኦፊሰሩ እየተመሇከቱ ይሁን፣ ኣቀርቅረው 

ኣይናገሩ፣ የስሜታውነት ሁኔታ ካሌገጠመዎት በስተቀር፣  

 የቪዛ ኦፊሰሩ ሇሚጠይቅዎት ጥያቄ እርሱ ሊይ ሙለ እምነት በመጣሌ የተማሊና እውነቱን መሌስ ይስጡት፣ በተጨማሪም 

መሌስዎ ግሌጽና ያሌተንዛዛ መሆን ይኖርበታሌ።  

 ጥያቄው ካሌገባዎት ኦፊሰሩ እንዱዯግምሌዎትና በላሊ ኣገሊሇጽ እንዱያቀርብሌዎት ይጠይቁት፣ ማፈር የሇብዎትም።  

 ታሪክዎን ኣያጋንኑ፣ ቀሇሌ ያሌ ቢመስሌም ሃቁን ይናገሩ፣ የውሸት መረጃ መስጠት የኢምግሬሽን ማመሌከቻዎትን 

ተቀባይነት እንዲይኖረው ሉያዯርገው ይችሊሌ።  

 ሇርስዎ ተራ እውቀት ብሇው የሚያስቡት ነገር የቪዛ ኦፊሰሩ ያውቀዋሌ ብሇው ኣይገምቱ። ኦፊሰሩ ማወቅ ይኖርበታሌ 

ብሇው የሚያስቡት ሁለ ይንገሩት። በተሇይም ኣንዲንዴ ሇታሪክዎ ጠቃሚ የሆኑ ሇየት ያለ የሌምዴ የባህሊዊ ሁኔታዎች 

ሇኦፊሰሩ ይንገሩት።  

 ማመሌከቻው ሊይ የተጠቃሇለ የቤተሰብዎ ኣባሊት ወዯ ኣገር ቤት ከተመሇሱ እነርሱም ሊይ ሉያጋጥሙ ስሇሚችለ 

ኣዯጋዎች ጭምር ኦፊሰሩን ይንገሩት፣ ይህ የሌጅዎችዎን ኣዯጋም ያጠቃሌሊሌ።  

 ኣስቀዴመው ያስረከቧቸ ሰነድች ካነበሩ መኖራቸው ሇታሪክዎ ኣጋዦች መሆናቸውን የቪዛ ኦፊሰሩን ያስታውሱት፣ 

 በቤተሰብዎ ይዘት ሇውጦች ካለ የቪዛ ኦፊሰሩን ያሳውቁት፣ በቅርብ ግዜ ካገቡ ወይም ሌጅ ከተወዯ፣ ኦፊሰሩን ያሳውቁት፣ 

ካሊሳወቁት ኣዱሶቹ የቤተሰብ ኣባሊት ላሊ ግዜ ወዯ እርስዎ እንዱመጡ ሊይፈቀዴሊቸው ይችሊሌ።  

 የመዯናገጥና የመበሳጨት ሁኔታ ከገጠምዎ እና ሇመረጋጋት ትንሽ እረፍት ካስፈሇገዎ ማፈር ወይ መፍራት የሇብዎትም 

መጠየቅ ይችሊለ።  

 ኦፊሰሩን ሇመንገር ኣስፈሊጊ የሚለትን ሁለ ሳይናገሩ ከቃሇ መጠይቁ ቦት ኣይውጡ። ወዯ ኣገርዎ ቢመሇሱ ሉገጥመዎ 

የሚችሌ ኣዯጋ ሁለ በቃሇ መጠይቁ ወቅት ሇቪዛ ኦፊሰሩ ሳይናገሩ ቢቀሩ ኦፊሰሩ ውሳኔ በሚወስዴበት ግዜ ግምት ውስጥ 

ሊያስገባቸው ይችሊሌ።  

 

ከኣስተርጓሚ ጋር ስሇመስራት፣ 



እንግሉዘኛ ወይ ፈረንሳይኛ የማይናገሩ ከሆነ በቃሇ መጠይቁ ግዜ ኣስተርጓሚው ሉረዲዎ ይችሊሌ።  በቃሇ መጠይቁ ግዜ 

ኣስተርጓሚ የሚጠቀሙ ከሆነ፥ 

 ኣስተርጓሚው የሚናገረውን እንዯሚገባዎ እሱም እርሶም የሚናገሩትን እንዴሚገባው ኣረጋግጡ፣ 

 ሁለንም ጥያቄዎች በግሌጽ ይመሌሱ፣ ኣስተርጓሚው የምትናገሩትን ቃሊት ሁለ እንዱተረጉመው መሌስዎን ኣጫጭር 

ያርጉት፣ ኣስተርጓሚው መሌስዎትን እንዱያሳጥረው ወይንም ግዴፈት እንዱያዯርግ ኣይፈቀዴሇትም።  

 የሃይማኖት፣ ባህሌ፣ ወይ ዘር ማንነትን ሳይመሇክቱ በኣስተርጓሚው ፊት እውነትን መናገር ኣይፍሩ፣   ኣተርጓሚው የቪዛ 

ኦፊሰሩ ሊይ ተጽዕኖ ሉኖረው ኣይችሌም። 

 ኣስተርጓሚው ከተሳሳተ ወይም ኣንዲንዴ መረጃዎች ካስቀረ፣ ቪዛ ኦፊሰሩን ወዴያውኑ ይንገሩት፣ ያስተርጓሚውን ስህተት 

ሇማረም ሇማቋረጥን ኣይፍሩ።  

 ኣስተርጓሚው የትርጉም ስራውን በትክክሌ ኣይሰራም ብሇው ካመኑ፣ እባክዎን የቪዛ ኦፊሰሩን ያስታውቁ። ሇምሳላ 

ኣስተርጓሚው እንዯ እርስዎ ኣንዴ ቋንቋ የማይናገር ከሆነና ኣሇመግባባት ከተፈጠረ፣ ወዴያውኑ ላሊ ኣስተርጓሚ 

እንዱቀብሌዎ በትህትና ይጠይቁ። ኣስተርጓሚው በስህተት መተርጎሙን ካወቁ ቃሇ መጠይቁ እስኪያበቃ ዴረስ 

ኣይጠብቁ።  

 ኦፊሰሩ በስህተት ከጠቀስዎ ወይ በስህተት ከገባው ሇማረም መፍራት ወይም ማፈር የሇብዎትም።  

 እርስዎ ሴት ከሆኑና ኣስተርጓሚው ወንዴ ከሆነ ወይም (በግሌባጩ) ከሆነ እና የግሌ ገጠመኝዎት እነርሱ ፊት መናገሩን 

ከሌተመቸዎት (ካሌፈሇጉ፣ ኦፊሰሩን ስሇዚህ ጉዲይ ሇመናገር ማፈር ወይ መፍራት የሇብዎትም።  

ወዯ ቃሇ መጠይቁ ምን ይዘው መጡ? 

 

እባክዎን በእጅዎ ሊይ ያለትን ሰነድች ኦርጅናለን ያምጡ፣ እነሱ ዯግሞ፣  

 የእርስዎ እና ላልች በማመሌከቻው ሊይ ያለ የቤተሰብዎ ኣባሊት የመታውቅያ ሰነድች  

 የግሌ ታሪክዎን የሚዯግፉና እርስዎ ወዯ ኣገርዎ ከተመሇሱ መንገሊታት እንዯሚዯርስብዎ የሚያመሇክቱ ሰነድች፣ 

 ኣስቀዴመው ያሊስረከቡት ኣዱስ ድክመንት ወዯ ቃሇ መጠይቁ ይዘው ከመጡ፣ ኣስቀዴመው ያሌሊኩበትን ምክኒያት 

ማብራራት ይኖርበታሌ፣  

 ከሰነድች በእንግሉዘኛ ወይ ፈረንሳይኛ ካሌሆኑ የትርጉሙ ቅጅ ማምጣት ይኖርበዎታሌ፣  

 ከሚፈሇጉት ሰነድች በእጅዎ ሊይ ከላለ ሇምን ከእርስዎ ጋር እንዯላለ  ምክንያቱን ሇኦፊሰሩ ሇማብራራት መዘጋጀት 

ይኖርበዎታሌ።  

ከቃሇ መጠይቁ በኋሊ  

ብዙውን ግዜ የቪዛ ኦፊሰሩ ውዴያውኑ ውሳኔ ሊይ ይዯርስና በቃሇ መጠይቁ ማብቂያ ሉነግርዎት ይችሊሌ። ማመሌከቻዎ 

ተቀባይነት ካገኘ ወዴያው በቃሇ መጠይቁ ማብቂያ  የሕክምና ፎርም ይሰጥዎታሌ፣ ሆኖም ግን በኣንዲንዴ ግዜ የቪዛ ኦፊሰሩ 

ሇመወሰን ተጨማሪ ግዜ ሉያስፈሌገው ይችሊሌ።  



በቃሇ መጠይቁ መጨረሻ ሊይ የሕክምና ፎርም ካሌሰጥዎት፣  

 ቃሇ መጠይቁ ካሇቀ በኋሊ ወዯ ህንጻው ከገቡበት ጀምሮ የቃሇ መጠይቁን ይዘት ባጭሩ ቢጽፉት ይመረጣሌ፣ ማሇት 

የተጠየቁት ጥያቄዎች እና የሰጥዋቸውን መሌሶች በዝርዝር ይጻፉዋቸው።  

 በቃሇ መጠይቁ ግዜ የሆነ ችግር ከነበረ፣ ሇምሳላ ኣንዲንዴ ጠቃሚ መረጃዎችን ከረሱ ሇቪዛ ጽ/ቤቱና ሇስፖንሰሮችዎን 

በጽሑፍ ያሳውቁ፣  .   

 ከቃሇ መጥይቁ በኋሊ ኣዱስ ኣጋዥ የሚሆን ዯኩመንት ካገኙ እባክዎን ሇቪዛ ጽ/ቤቱና ሇስፖንሰሮችዎ ይሊኩት።  
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