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ናይ ስዯተኛ ስፖንሰርሽፕ ምድላው ንቃለ መሕተት  

ምስ ካናዲዊ ናይ ቪዚ ኦፊሰራት ዜግበር ቃለ መሕተት ነቲ  ናይ ስዯተኛ ስፖንሰርሽፕ መመልከቲ መስርሕ ምውሳን ኣገዲሲ እዩ። 

ኣመልከቲ ናብ’ቲ ቃለ መሕተት ብዯብዲበ፣ ብኢመይል ወይ ብተለፎን ክዕዯሙ ይኽእሉ። ዕላማ ናይ’ቲ ቃለ መሕተት ድማ 

ኣመልካቲ፣ ብመሰረት ፕሮግራም ናይ ብሕቲ  ስፖንሰርሽፕ፣ ነቲ መስርሕ ለዎ ብቑዕነትን ናብ ካናዲ ንኽኣቱን ክሰፍርን ከምእውን 

ምስ ኩነታት ኣመልካቲ ምስፋር ኣብ ካናዲ ተመራጺት ፍታሕ ስለምዃኑን ምርግጋጽ እዩ።   

ውሳነ ናይ’ቲ ቪዜ ኦፊሰር ኣብ ውጽኢት ናይ’ቲ ቃለ መሕተት ዜምርኮስ ብምዃኑ፣ እዙ ሰንድ’ዙ1 ንቃለ መሕተት ኣብ ዜግበር 

ምድላው ኣብ እዋን’ቲ ቃለ መሕትትን  ብድሕሪኡን ብዜዕባቶም ክትግበሩ ለዎም ነገራት ሓድ ሓዯ ምኽሪ ዜህብ’ዩ። እዙ ሰነድ’ዙ 

ናይ ሕጊ ምኽሪ ከምይኮነ ኣስተውዕል፣ እንተኾነ ምስ ቪዚ ኦፊሰር ንእትገብሮ ቃለ መሕተት ከም መወከሲ  ክሕግዜ ይኽእል’ዩ።  

ቅድሚ’ቲ ቃለ መሕተት  

ነቲ ናብ ቤ/ጽ ቪዚ ረከብካዮ ቅዲሓት መመልከቲ ፎርም ከምኡ’ውን ንጉዲይካ (ንኬዜካ) ሓገዜቲ ክኾኑ ኣተሓሒዜካ ቐረብካዮም 

ሰነዲት ብጥንቃቐ ዯግምካ ረኣዮም። እዝም ቅዲሓት ኣብ ኢድካ እንተየልዮም ነቶም ስፖንሰር ዜገበሩኻ ብቕልጡፍ ተወኪስካ ነዙ 

ሰነዲት እትኽእል መገዱ ክትረክብ ክሕግዘዃ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ቅዯሓትን ሰነዲትን ኣብ ተጽንዓሉ እዋን ነዝም ዜስዕቡ 

ኣስተብህል።   

 ብዜሒ ስድራቤት ከምቲ ኣብቲ መመልከቲ ሎ ድዩ። ኣብ’ቲ ናይ መመልከቲ  ፎርም ይተንጸባረቐ ለውጥታት (መርዓ፣ 

ዜተወልዯ ህጻን ወይ ብሞት ዜተፈልየ) እንተሎ፣ ቅድሚ ናብ ቃለ መሕተት ምቕራብካ ንቤ/ጽ ቪዚን (ስፖንሰራትካን) 

ሓብር።  

 ኩሎም ኣባላት ስድራቤትካ እንኮላይ’ቶም ሃለዋቶም ይተፈልጡን ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ ዜተባህሉ’ውን ከይተረፈ 

ኣብ’ቲ መመልከቲ ፎርም ክጥቀሱ ኣለዎም። ገለ ካብ ኣባላት ስድራ ቤትካ (ናብ ካናዲ ሰንዩኻ ይኹኑ የሰንዩኻ)፣ ኣብ’ቲ 

መምልከቲ ፎርም ይምእታዎም እንተ ኣስተባሂልካ ብቕልጥፍ ነቲ ቤ/ጽ ቪዚን ነቶም ስፖንሰራትካን ሓብሮም።  

 ኣብ’ቲ ናይ መመልከቲ ፎርም ሰፊሩ ሎ ሓበሬታ ትኽክልን እዋናውን ምዃኑ ኣረጋግጽ። ኣብ’ቲ መመልከቲ ፎርም ጌጋ 

ሓበሬታ እንተልዩ፣ ነቲ ናይ ቪዚ ቤ/ጽን ንስፖንሰራትካን ቅድሚ’ቲ ቃለ መሕተት ብጽሑፍ ክትሕብሮም ንላቦ።  

 እቶ ቕረባካዮም ዯገፍቲ ሰነዲት ንጉዲይካ ሓገዜቲ ምዃኖም ኣረጋግጽ።  

 

ናይ ሓገዜቲ ሰንዲት ኣብነታት  

 ነቲ ናይ ስዯተኛ ዚንታ’ኻ ከረጋግጽ ዜኽእል ጭብጢ (ናይዛና ጽሑፍ፣ ዯብዲበታት፣ ናይ መፍራርሒ ጽሑፍ፣ ካብ 

ኣዕሩኽን ቤተሰብን ዜተጻሕፈ መልእኽቲ፣ ናይ ፖሊስ ጸብጻብ ወተ… ) 

                                                      

1
 እዙ ሰነድ’ዙ ነቲ ብማኒቶባ ኢንተርፈይዜ ካውንስል (MIIC)፣ ቤ/ጽ ንስዯተኛታት፣ ኣርቺዱዮሲስ ኦፍ ቶሮንቶ (ORAT)፣ ካናድያን ካውንስል ፎር 

ረፉዩጅስ (CCR) ኣቐዱሞም ዜተዲለዉ መምርሒታት መሰረት ብምግባር ዜተዲለወ እዩ።  
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 ከም ናትካ ተመሳሳሊ ኩነታት ዜነበሩ ሰባት ዜተገብረሎም መልክት ሰነድ፣ (ንኣብነት፣ ከምስዯተኛታት ተፈላጥነት 

ረኺቦም ዕቑባ ዜተዋህቦም ኣዜማድ) 

 ኩሉም ኣብ ኢድካ ለዉ ናይ መንነት ሰነዲት፣  

 ንኩነታት መርዓን፣ ኣቃውማ ስድራቤትን ዜገልጽ ሰነዲት (ናይ መርዓን ፍትሕን ሰነዲት፣ ናይ ዯቅኹም ሰርትፊኬት ልዯት 

ወይ ጥምቀት)፣  

 ናይ ዩኤንኤችሲኣር UNHCR ሰነዲትን ዯብዲቤታትን፣  

 ኣብ’ቲ ትነብረሉ ሃገር ሎካ ኩነታት መንበሪ (ስታተስ) ዜምልከት ሎካ ሰነዲት፣ 

 ኣብ’ቲ ሕጂ ትነብረሉ ሃገር ሎካ ጽገማት መልክት ሰነዲት፣  

 ኣገዯስቲ ናይ ሕክምናን ስነ ኣእምሮ ጸገማትን ዜገልጽ ሰነዲት (ናይ ዶክተር ጽብጻብ ናይ ሕክምና መዯምዯምታት።)  

 

ናይ ስዯተኛ ዚንታኻ ኣጸቢቕካ ኣጽንዓዮ (ፍለጦ)፣  

መብዚእትኡ ግዛ ቀንዱ ምኽኒያት ምንጻግ ቪዚ ዜኸውን ተጋራጫዊ ሓበሬታን ምስክርነትን ምሃብ ምኻኑ ኣስተውዕል። ንኣብነት 

ኣብ’ቲ ቃለ መሕተት ዜወሃብ ሓበሬታን ኣብ’ዙ ናይ መመልከቲ ፎርምን ሎን ዜተፈላለየ ምስኸውን። ስለዜኾነ ኣብ’ቲ መመልከቲ 

ፎርም ተጻሒፉ ናብ ቤ/ጽ ቪዚ ቀሪቡ ሎ ናይ ግሊ ዚንታኻ ብጥንቃቐ ኣንብቦ. ኣብ እተንበብሉ እዋን ነዝም ዜስዕቡ ነጥብታት 

ኣስተብህል።  

 ኣብ ልዕሌኻን ልዕሊ ስድራቤትካን ጋጠሙ ፍጻመታት ሓቂ ምዃኖምን ብትኽክል ከምእተጻሕፍን ኣረጋግጽ።  

 ዚንታኻ ጽቡቕ ጌርካ ክሮ፣ ምሳኻ ብዜተኣሳሰረ ጉዲይ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤትካን ካልኦት ሰባትን ትካላትን ዜወረዯ 

ግፍዒታት ብፍላይ ዕለት፣ ሰዓትን ቦታን ፍጻሜታት ዜምልከት ዜርዜራት ኣብ’ዙ ቃለ መሕተት ክትርስዖ ስለእትኽእል 

ኣቐዱምካ ምጽሓፍ ይግባእ።   

 ኣቐዱምካ ምስ እትኣምኖ ሰብ ቃለ መሕተትካ ተለማመድ፣ እቲ ሰብ ብዚዕባ ኣብ ትውልዱ ሃገርካ ዜነበረካ ህይወትን 

ንምንታይ ከምዜወጻእካን ሕቶ ይሕተትካ።  

 ኣብ ናይ ግሊ ዚንታኻ ገለ ጌጋ እንተርኢኻ ወይ ድማ ገለ ኣገዯስቲ ፍጻመታት፣ ተረኽቦታት ወይ ዕለት ጎዱልዎም 

እንትተራእዩካ፣ ነቲ ቤ/ጽ ቪዚን ስፖንሰር ዜገበሩኻ ሰባትን ቅድሚ’ት ቃለ መሕተት ሓብር።  

 ብዚዕባ ገለ ኣብ ልዕለኻን ልዕሊ ስድራቤትካን ዜተፈጸመ ገለ ተግባራት ኣብ’ቲ ናይ ግሊ ዚንታኻ ይተጻሕፈ እንተኾይኑ 

እሞ ክውሰኸልካ እንተዯሊኻ ንቤ/ጽ ቪዚን ስፖንሰራትካን ብቕልጡፍ ብጽሑፍ ሓብሮም።  
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ኣብ እዋን ቃለ መሕተት፣  

እቲ ቤጽ ቪዚ ካናዲ፣ ዕለት፣ ሰዓትን ቦታትን ናይ’ቲ ቃለ መሕተት ክሕብረካ እዩ። ቆጸራ ቃለ መሕተት ኣይተብኩር።  

 ኣብ’ቲ ዜተቖጸርካሉ ዜተጠቕሰ ቦታን ዕለትን ኣብ ሰዓትካ ተረኸብ። ኣብ ቆጸራ ኣይትድንጒ፣ ናብ’ቲ ቃለ መሕተት 

ብውሕደ ፍርቂ ሰዓት ኣቕዱምካ ተረኸብ። 

 ካናዲዊ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ኢዩ ነቲ ቃለ መሕተት ዜገብረልካ፣ ተርጓማይ እነተጠሊብካ፣ እቲ ተርጋምይ እውን ምሳኻ ኣብ’ቲ 

ክፍሊ ክህሉ እዩ።  

 እቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ብዚዕባ ባህርን ጠንቅን ሕቶ ዕቕባኻ፣ ከምኡውን ኣብ’ቲ መበቆላዊ ሃገርካ ሎ ኩነታትን፣ ኩነታት 

ዑቕባን ክሓተካ እዩ፦ ስለምንታይ ካብ ሃገርካ ከምዜወጻእካ፣ ስለምንታይ ናብ ሃገርካ ክትምለስ ይትኽእልን፣ ኣብ’ት 

ለኻዮ ሃገር ከ ስለምንታይ ክትነብር ይትኽእልን ኢሉ ክሓተካ እዩ። በተወሳኺ ብዚዕባ ዯረጃ ትምህርትኻ፣ ናይ ስራሕ 

ተመኩሮኻ፣ ህይወት ስድራ ቤትካ፣  ናይ እንግሊኛን ፈረንሳይኛን ክእለትካ፣ ብዚዕባ ካናዲ ሎካ ኣፍልጦን፣ ኣብ ካናዲ 

ክትሰፍር ተባብዓካ ኩነታትን ክሓተካ እዩ። 

   

ኣብ እዋን ቃለ መሕተት ኣከዋውናኻ? 

 ነቲ ቃለ መሕተት ካይዯልካ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ኣይትፍራሓዮ፣ ክትዚረብ እንክለካ ነቲ ኦፊሰር እናጠመትካ ተዚረብ፣ ዯኒንካ 

ኣይትዚረብ። (ናይ ምድፍናቕ ኩነታት እንተይገጢሙካ)።   

 ኣብ ልዕሊ’ቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር እምነት ኣሕዱርካ ንዜሓተተካ ሕቶታት ኩሉ ምሉእን ብሓቅን መልሰሉ። ብተወሳኺ 

መልስታትካ ንጹርን ሓጺርን ክኸውን ኣለዎ።  

 ይተረድኣካ ሕቶ እንተልዩ፣ ከይፈራሕካ ንኽዯግመልካ ወይ ብኻልእ ኣገላልጻ ከቕርበልካ ሕተቶ።  

 ዚንታኻ ኣይተጋንኖ፣ ዋላ ቀሊል እንተመሰለካ’ውን እቲ ሓቂ ክትዚረብ ኣለካ፣ ናይ ሓሶት ቃል ለዎ ሓበሬታ ጠንቂ 

ምንጻግ ናይ’ቲ ናይ ኢምግረሽን ቪዚ ክኸን ይኽእል’ዩ።  

 ፍሉጥ ነገር ስለዜኾነ እቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ይፈልጦ እዩ ኢልካ ኣይትገምት፣ ኩሉ’ቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ክፍልጦ ኣለዎ ኢልካ 

ትጽበዮ ብምሉኡ ክትነግሮ ኣለካ። ብፍላይ ንገለ ገለ ልምድታትን ፍሉይ ባህልታትን ዜምልከት ንዚንታኻ ኣገዲሲ እትብሎ 

ነገር እንተሎ ነቲ ኦፊሰር ክትነግሮ ኣሎካ።  

 ኣብ’ቲ ናይ’ቲ መመልከቲ ፎርም ምሳኻ ኣትዮም ለዉ ኣባላት ስድራቤት ወላውን ዯቅኻ እንተልዮም፣ እሞ ናብ ትውልዱ 

ሃገሮም እነተተመሊሶም ክወርዶም ዜኽእል ሓዲጋ እንተሎ’ውን ነቲ ኦፊሰር ከምእትሕብሮ ግበር።  

 ንዚንታኻ ዜድግፍ ኣቐዱምካ ረከብካዮ ሰነዲት  እንተነይሮም እቶም ሰነዲት ከምለዉ ነቲ ኦፊሰር ከተኻኽሮ ይግበኣካ።  

 ኣብ ኣቃውማ ስድራቤትካ ዜኾነ ለውጥታት እነትሎ ነቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ከምእትሕብሮ ኣረጋግጽ። ኣብ’ዙ ቀረባ ግዛ 

እንተተመርዒኻ፣ ቆልዓ እንተተወሊደ፣ እቲ ቤ/ጽ ቪዚ ከምዜፈልጥ ግበር። ሓዯስቲ ኣባላት ስድራቤት ከምሎካ 

እንተይሓቢርካ ድሓር ንኽጽንበሩኻ ኣይፍቀዯሎምን ማለት እዩ።  
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 እንተ ሓሪቅካ ወይ እንተተረቢሽካ እሞ ዕረፍቲ እንተድልዩካ፣ ነብስኻ ከተረጋግእ ዕረፍቲ ክትወስድ ምሕታት ከሕፍረካ 

ወይ ከፍርሓካ የብሉን።  

 ኩሉ’ቲ ነቲ ኦፊሰር ክትብሎ ዜዯለኻ ከይተዚረብካ ክትወጽእ የብልካን። ኣብቲ ቃለ መሕተት ኩሎም’ቶም ናብ ዓድኻ 

እንተተመሊስካ ዜገጠሙኻ ወይ ክገጥሙኻ ዜኽእሉ ሓዯጋታት ነቲ ኦፊሰር እንተይ ሓቢርካዮ፣ ውሳነ ኣብ ዜወስዯሉ 

እዋን ኣብ ግምት ከየእትዎም ይኽእል እዩ።  

 

ምስ ተርጓማይ ብዚዕባ ምስራሕ 

ቋንቋታት እንግሊኛን ፈረንሳይኛን ይትዚረብ እንተኾይንካ ኣብ’ቲ ቃለ መሕተት ተርጓሚ ክሕግካ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ቃለ 

መሕተት ሓገዜ ተርጓማይ እትጥቀም እንተኾይንካ እዝም ዜስዕቡ ነጋራት ኣስተብህል፣  

 ነቲ ተርጓማይ ጽቡቕ ከምእትርድኦን ንሱ’ውን ከምዜርድኣካን ኣረጋግጽ።  

 ንኩሎም ሕቶታት ብንጹር መልስ፣ ምእንቲ እቲ ተርጓማይ ነብስ ወከፍ ቃላት ክትርጉሞም ኣሕጽር ኣሕጽር እንዲበልካ 

መልስ። እቲ ተርጓማይ ነቲ መልስታትካ ክጾምቅ ወይ ገለ ክፋል ናይ መልስታትካ ከጉድል ከምይፍቀዯሉ ክር።  

 ኣብ ቅድሚ ተርጓማይ ሓቂ ንምዜራብ ኣይትፍራሕ፣ ናይ ሃይማኖት፣ ባህሊ ወይ ብሄራዊ ድሕረ ባይታኡ ብየገድስ። 

ተራ ናይ ተግጓማይ እቲ ቪዚ ኦፊሰርን ንስኻን ንኽትረዲድኡ ምግባር እዩ። እቲ ተርጓማይ ነቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ክጸልዎ 

ኣይክእልን እዩ። 

 እቲ ተርጓማይ ተጋግዩ ዜብል እምነት እንተሎካ፣ ወይ ድማ ገለ ሓበሬታ ኣጉዱሉ ኢልካ እንተሓሲብካ፣ ነቲ ናይ ቪዚ 

ኦፊሰር ብቕልጡፍ ክትሕብሮ ይግባኣካ። በቲ ተርጓማይ ዜተገብረ ጌጋ ንኽትእርም ኣብ መንጉ ንይምኹላፍ ኢልካ 

ክትስከፍ የብልካን።  

 እቲ ዜተመዯበልካ ተርጓማይ ጽቡቕ ስራሕ ኣይሰርሕን ኣሎ ዜብል መረዲእታ እንተልዩካ፣ ብቕልጡፍ ነቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር 

ሓብሮ። ክሳብ’ቲ ቃለ መሕትት ዜዚም ክትጽበ የብልካን፣ ተርጓማይ እንተተጋግዩ ንኦፊሰር ምንጋር ኣይትሕመቕ።  

 እቲ ኦፊሰር ካብ ርባኻ ብጌጋ እንተጠቂሱ ወይ ብጌጋ እንተተረዱኡካ፣ ንኽትእርሞም ኣይትፍራሕ ወይ ኣይትሕፈር።  

 ንስኺ ጓል ኣንስተይቲ እንተኾይንኪ እሞ እቲ ተርጓማይ ተባዕታይ እንተኾይኑ (ወይ ድማ ብግልባጡ)፣  ኣብ ቅድሚኡ 

ብዚዕባ ገላዊ ተመኩሮኺ ክትዚረቢ ጽቡቕ ይስመዓኪ እንተዯኣኾይኑ፣ ነቲ ኦፊሰር ብዚዕባኡ ምዜራብ ክትሓፍሪ ወይ 

ክትፈርሒ የብልክን።  

ናብ’ቲ ቃለ መሕተት እንታይ ኣምጺእካ፣  

 

ኣብ ኢድካ ዜርከቡ ሰነዲት እቲ ኦርጅናል ኣምጽእ፣ ገለ ካብቶም ሰነዲት፦  

 ሰነዲት መንነት ናትካን ናይ ኩሎም’ቶም ኣብ’ቲ ናይ መመልከቲ ፎርም ዜተመልኡ ኣባላት ስድራ ቤትካን፣ 

 ንናይ ግሊ ዚንታኽ ዜድግፉን፣ ናብ ዓድኻ እንተተመሊስካ ክውርዯካ ዜኽእል ምንግልታዕ መልክቱ ሰነዲት፣     



5 

 

 ናብ’ቲ ቃለ መሕተት ተወሰኽቲ ሰነዲት እንተተማሊእካ ስለምንታይ ኣቐዱምካ ናብ’ቲ ናይ ቪዚ ቤ/ጽ ከምይሰዯካዮም 
መብርሂ ክትህብ ክትቅረብ ኣለካ።  

 ካብቲ ተቕርቦ ሰነዲት እንተዯኣ ብቓንቋ እንግሊኛ ወይ ፈረንሳይኛ ይኮይኑ ኣተርጒምካ ከተምጽኦ ይግባእ፣  

 ካብቶም ዜጠለቡ ሰንዲት፣ ኣብ ኢድካ የሎ እንተልዩ፣ ምሳኻ ይምህላዉ ምኽኒያት ነቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር  መብሪሂ 

ክትህብ ተቐሪብካ ክትመጽእ ኣሎካ።  

 

ድሕሪ ቃለ መሕተት፣ 

መብዚሕትኡ ግዛ ኣብ መወዲእታ ናይ’ቲ ቃለ መሕተት እቲ ቪዚ ኦፊሰር ዜበጽሖ ውሳነ ሽዑ ንሽዑ ይሕብር እዩ። እቲ ጠለብካ ወይ 

መመልከቲኻ እንተ ተቐቢልዎ፣ ኣብ መወዲእታ ናይ’ቲ ቃለ መሕተት ናይ ሕክምና ፎርምታት ክወሃበካ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ገለ 

ገለ ኩነታት እቲ ናይ ቪዚ ኦፊሰር ኣብ ውሳነ ንኽበጽሕ ተወሳኺ ግዛ ከድልዮ ይኽእል እዩ።  

ኣብ መወዲእታ ናይቲ ቃለ መሕተት እንተዯኣ ናይ ሕክምና ፎርምታት ይተዋሂቡካ፣  

 ድሕሪ’ቲ ቃለ መሕተት ጽማቕ ናይቲ ቃለ መሕተት ከተዲሉ ንመክር፣ ካብቲ ናብቲ ህንጻ ዜኣተኻሉ ጀሚሩ ናይ 

ዜተሓተትካዮም ሕቶታትን ዜሃብካዮ መልስታትን ኣዲሉ።  

 ኣብ’ቲ ቃለ መሕተት እንተዯኣ ገለ ጉድለት ጌርካ ንኣብነት ገለ ኣገዲሲ ጭብጢ ከይጠቐስካዮ ረሲዕካ እንተኼድካ፣ ነቲ 

ናይ ቪዚ ኦፊስን ነቶም ስፖንሰራትካን ብቕጽበት ብጽሑፍ ሓብሮም።   

 ድሕሪ’ቲ ቃለ መጠይቕ ካልእ ሓደሽ ሰነድ እንተረኺብካ፣ ናብ ቤ/ጽ ቪዚን ናብ ቶም ስፖንሰራትን ብቕልጡፍ ኣረክቦ።  

lvicente
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