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በግል ስፖንሶር ተደርገው የሚመጡ ስደተኞች  

የገንዘብና የሀብት መጠን ማሳወቅያ መግለጫ 

 
ይህ ቅጽ አዳዲስ መጪዎች የሚያስፈልጋቸውን የድጎማ ድጋፍ ለመወሰን ይረዳ ዘንድ ምን ያህል ገንዘብ እንዳላቸው ለስፖንሶር አድራጊው አካል  
ለማሳወቅ የሚጠቅም መግለጫ ነው፡፡    

በገንዘብ ድጋፍ የሚደጎሙ ስደተኞች ስለሚሰጣቸው ድጎማና ስላላቸው ንብረት/ሀብት መረጃ መስጠት ይጠበቅባቸዋል፡፡ በእርግጥ ይህን ማድረጋቸው 
በሚሰጣቸው የገንዘብ ድጎማ መጠን ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል፡፡  ነገርግን በፈቃደኝነት የሚደረግ ስለሆነ ይህንን የድጎማና የሁብት ጉዳይ ማሳወቃቸው  
የሚሰጣቸውን የገንዘብ ድጎማ ሊያስቀር ወይም ሊያስቆም ፈጽሞ አይችልም፡፡  
 
ስደተኞች የሚሰጣቸውን ድጎማ በማይነካ ሁኔታ በግል ይኖራቸው ዘንድ የሚገባ ከፍተኛ የንብረትና የገንዘብ መጠን ገደቦች በዚህ ሰንጠረዥ ላይ ተገልጿል፡፡ 
ምናልባት ሳያሳውቁት የቀረ ማንኛውም የገንዘብና ንብረት መጠን ቢኖር የሚሰጣቸውን አስፈላጊ የገንዘብ ድጎማ መጠን ሊወስነው ይችላል፡፡ ስለሆነም ከዚህ 
በታች ባለው ሰንጠረዥ ላይ እንደተገለጸው አንድ ስደተኛ ለአንድ ሰው ከሚፈቀደው የግል ሃብት/ንብረት ገደብ በላይ ያለፈ አለኝ ብሎ ካሳወቀ ስፖንሰር 
አድራጊው አካል የሚሰጠውን ድጎማ ካለው የግል ንብረት ጋር በማንጻጸር የሚሰጠውን ድጎማ አስልቶ አስፈላጊውን ድጎማ ሊያደርግ ይችላል፤ ይሁን እንጂ 
ስፖንሰር አድራጊው አካል ምንም ዓይነት ቅነሳ ከማድረጉ በፊት ድጎማውን ከኢሚግሬሽን ብድር ሂሳብ ጋር የማወራረድ ሁኔታ እንደ አማራጭ መውሰድ፤ 
ስደተኛው በግል ሊኖረው ከሚገባ ገደብ በላይ ያለፈ ገንዘብ ቢኖረው ስፖንሶር አድራጊው አካል እየመረመረ ዶጎማው እንደየሁኔታው ማወራረድና ራስን-
መቻል የሚለውንም እሳቤ ግምት በማስገባት፣ ከተሰጠው ገደብ መጠን በላይ ያለውን የንብረት መጠን ክፍል መሠረት ያደረገ ስሌት ተጠቅሞ የቀረውን 
አስፈልጊ ድጎማ ማድረግ ይኖርበታል።  

የግል ንብረት ነጻ ማድረጊያ ገደቦች: 
 

 
የቤተሰብ ቅንብር 

 
የሚፈቀደው የግል ሀብት ከፍተኛው መጠን ምን ያህል እንደሆነ (በካናዳ ዶላር) 

ነጠላ ሰው $5,000 

ባለትዳሮች $7,500 

ነጠላ እና አንድ ጥገኛ $7,500 

እያንዳንዱ ተጨማሪ ጥገኛ $2,500 

 

አንድ ቅጽ ለአንድ ቤተሰብ (ጉዳይ) የሚያስፈልግ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ያሉትን ሁሉንም የቤተሰበ አባላት አጠቃላይ ሃብት/ንብረት ያካተተ መሆን ይገባዋል።   

ጉዳይ ጂ #:     

የዋና አመልካች ስም (ች):     

የዋና አመልካች የአባት ስም:       

የዋና አመልካች የልደት ቀን:     

ዋና አመልክች የደረሰበት ቀን:    

በዚህ ጉዳይ ውስጥ የተካተቱት የቤተሰብ አባላት ሙሉ ስሞች:    

 
1. አንተና ቤተሰብህ አሁን በእጃችሁ ያላችሁ ወይም ልታወጡትና ልታንቀሳቅሱት የምትችሉት ምን ያህል ገንዘብ አለ? (ለምሳሌ፡ የባንክ ገንዘብ, የባንክ 

ማስታወሻ)? 
 

$  የካናዳ ዶላር. 
 

ምንዛሪው በካናዳ ዶላር ካልሆነ እባክዎን ምን ዓይነት እንደሆነ እና ወይም የምንዛሪው መጠን በካናዳ ዶላር በግምት ምን ያህል እንደሚሆን ያቅርቡ። 
 

2. $  ሌላ ከውጭ የሚላክና አሁን የሚጠባበቁት ወይም ኋላ የሚከትል ጥሬ ገንዘብ፣ ወይም ሃብት/ንብረት አለ?  
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አዎን☐ የለም ☐ 

 

መልስዎ አዎን ከሆነ፣ ዝርዝር ያቅርቡ:    
 
 

እኔ,  , በዚህ ቅጽ ላይ ስለ ራሴም ሆነ ስለ ቤተሰቤ ያቀረብኩት መረጃ ሁሉ ትክክለኛና እውነተኛ መሆኑን እገልጻለሁኝ፡፡ ስፖንሰር 
ላደረገኝ አካል የኔን ገቢና ንብረት መረጃ ይፋ ማድረጌ በፈቃደኝነት መሆኑን ተረድቼአለሁ፡፡ ስፖንሰር ላደረገኝ ቡድን ይህን ትክክለኛ መረጃን መስጠቴ 
ለእኔ ጉዳይ የሚያወጡት የገንዘብ ድጎማ መጠን በትክክል ለመወሰን እንደሚያስችላቸው አምናለሁኝ፡፡  

 
 

        የዋና አመልካች ስምና ፊርማ ቀን 

 

 

የዚህ መግለጫ ቅጽ ይዘት ደንበኞቹ በመረጡት ቋንቋ (ወይም አስተርጓሚ በመጠቀም) በሚገባ ማስረዳቴን እና ደንበኞቹም የዚህ ቅጽ ይዘት በትክክል 
መረዳታቸውን እንዳረጋገጡ እመሠክራለሁኝ፡፡  

 
 

 

 

 

        የስፖንሰር አድርጊው አካል ተወካይ ስም የአስተርጓሚ ስም 
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