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ብውልቀ ሰብ ስፖንሰር ተገይሮም ዝመጽኡ ስደተኛታት ኣብ እዋን ምምጽኦም 
ዝህብዎ ጸብጻብ ገንዘብን ርእሰማልን መግለጺ፣  

 
      እዚ ቅጥዒ እዚ ደገፍ ወሃቢ ጕጅለ ንስደተኛታት ዝህቦ ናይ ኣታዊ ደገፍ ድልየታት ንምውሳን ንምፍላጥን ዜኽእል ጸብጻብ ናውቲን ገንዘባዊን ርእሰማልን እዩ።  

ገንዘባዊ ሓገዝ ዝቕበሉ ስደተኛታታ ብዛዕባ ዘለዎም ርእሰማልን ዝዋሃቦም ሓገዝን ሓበሬታ ንኸቕርቡ ትጽቢት ይገበረሎም’ዩ። ምኽንያቱ በዚ አቢሉ’ውን 
ነቲ ዝዋሃቦም ገንዘባዊ ሓገዝ መጠን ተጸዕኖ ስለ ዘስዕበሉ’ውን’ዩ።  

ይኹን’በር ብዛዕባ ዘለኩም ናትኩም ገንዘባዊ መጠንን ናውቲን መግለጺ ጸብጻብ ምሃብኩም ወለንታዊ ስለዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንዝዋሃበኩም 
ገንዘባዊ ሓገዝ ዕንቅፋት ኣይክኾኖን እዩ።  

ስደተኛታት ዝግበረሎም አድላዪ ገንዘባዊ ሓገዝ መጠን ምንም ብዘይትንክፍ ጸብጻብ ክህብሉ ዝግባእ ግላዊ ሃብቲ/ንብረት መጠኑ / ግድቡ ሥጋዕ ክንደይ 
ከምዝኾነ ብጽሑፍ ዝተገልጸሉ ቅጥዒ ካርታ አሎ። ስደተኛታት መግለጺ ዝሃቡሉ ጉዳይ ግላዊ ሃብቶም/ንብረቶም ካብቲ ዝፍቀደሎም መደብ ንላዕሊ ኣዝዩ 
እንተዳኣ ሓሊፉ ኣብ’ቲ ዝግበር ገንዘባዊ ሓገዝ ምንም ዓይነት ቕነሳ ቅድሚ ምግባር ምስቲ ካብ ኢሚግሬሽን ዝተወስደ ልቓሕ ብምቕናስን ምድማርን 
ምምጥጣን ከም መማረጺ ተገይሩ ክሕሰብ ይግባእ።   

እቲ ስደተኛ ካብ’ቲ ብውልቁ ኽውንኖ ዝግባእን ደረት ዝተገብረሉን መጠን ንላዕሊ ንብረትን ገንዘብን ምስ ዝህልዎ፣ እቲ ሰፖንሰር ገባሪ አካል ነቲ ጕዳይ 
በብሓደ እንዳኣለየ ውልቀ ሰብ ኽውንኖ ምስ ዝኽእል መጠን ኣምር እንዳገበረን ዓርሰ-ምኽአልን ካልእ ተዛማዲ ምኽንያታትን ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ 
ዝዋሃብ ሓገዝ መጠን ደረት ኽገብረሉ ይኽእል እዩ።  

ግላዊ ንብረት ገደብ-ምሕላፍ መጠን 
 

 
ኣሰራርዓ ቤተሰብ  

 
ንውልቀሰብ ዝፍቀድ መጠን ሃብቲ / ንብረት ዓቐን (ብካናዳ ዶላር)   

ንሓደ ንጽል ሰብ $5,000 

ንሰብ ሓዳር $7,500 

ሓደ ንጽል ሰብ ምስ ጽግዕተኛ $7,500 

ነፍሲ-ወከፍ ተወሳኺ ጽግዕተኛ $2,500 

 

ሓደ ቅጣዒ ንሓደ ቤተሰብ (ጉዳይ) የድሊ፣ ከምኡ’ውን ናይ’ቲ ስድራ ቤት አባላት ናይ ኩሎም ናውቲ / ሃብቲ ብድምር ዘጣቓልል ክኸውን ድማ ግድን’ዩ። 

ጉዳይ ጂ #:     

ስም ዋና ኣመልካቲ:     

ስም ኣቦ ዋና ኣመልካቲ:       

ናይ ዋና ኣመልካቲ መዓልቲ ወለዶ፡   

ዋና ኣመልካቲ ዝኣተወሉ መዓልቲ:    

ምሉእ ስማት ናይ ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ ዝተሓወሱ ኣባላት ስድራ:    
 

1. ንስኹምን ቤተሰብኩምን በሓበራ ኣብ ኢድኩም ዘሎ፣ ባዕልኹም ትውንንዎ ወይ ድማ ናዓኹም ሕጂ ቅሩብ ዝኾነን፣ ክንቃሳቕስዎ ወይ ክተዛውርዎ 

ትኽእሉ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ኣሎኩም፧ (ንኣብነት፦ ናይ ባንኪ ዋኒን ገንዘብን፣ ናይ ባንኪ ዋኒን መዘኻኸሪን)፧ 
 

$  ናይ ካናዳ ዶላር, 
 

ሕጂ ዘሎኩም ናይ ካናዳ ዶላር እንተድኣ ዘይኮይኑ፣ እንታይ ዓይነት ምዃኑን፣ ብካናዳ ዶላር’ከ ክንደይ ከምዚግመትን ኣጻሪኹም ኣቕርቡ።  
 

2. $ ትጽበይዎን ወይ ትቕበልዎን ካብ ወጻእ ዝላኣኽ ጥረ ገንዘብ፣ ኣታዊ፣ ኣቑሑ ወይ ዳሓር ስዒቡ ዝመጽእ ሓገዝ ወይ ንብረት ኣሎ’ዶ፧ 
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  እወ ☐ የለን ☐ 

 
 

መልስኹም እወ እንተኾይኑ, ዝርዝር ኣቕርቡ:    
 
 

ኣነ,  , ብዛዕባይን ስድራይን ኣብዚ ዝሃብኩዎ ሓበሬታ ኩሉ ሓቂ ምዃኑ ኣራጋግጽ ኣለኹ። ብዛዕባ ናተይ ኣታዊን ንብረትን ንስፖንሰር 
ዝገበረ አካል ዝሃብኩዎ ቅሉዕ ሓበሬታ ወለንታዊ ምዃኑ ተረዲኡኒ ምዃኑ እንዳገለጽኩ፤ ሓቀኛ ሓበሬታ ምቕራብ እቶም ስፖንሰረይ ንዝገብሩለይ ኣድላዪ 
ገንዘባዊ ሓገዝ ትኽክለኛ ዓቐን ንኽውስኑሉ ከሕግዞም ከምዝኽእል ኣኣምን’የ። 

 
               

                  
 
                  ስምን ፌርማን ዋና ኣመልካቲ         ዕለት 

ኣነ ትሕዝቶ እዚ መግለጺ’ዚ ነቶም ዓማዊል ብዝመረጽዎ ቋንቋ (ወይ ብሓገዝ ትርጁማን) ምሉእ ብምሉእ ከምዝገለጽኩ፣ ከምኡ’ውን እቶም ዓማዊል 
ናይዚ ቅጥዒ ትሕዝቶ ሙሉእ መረዳእታ ከምዝረኸቡ ኣረጋጊጾምለይ ምዃኖም  እምስክር ኣለኹ።   

 

             

           

          ስም ተወካሊ ስፖንሶር ዝገበረ ኣካል ስም ትርጁማን 
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