
  

 

  

የስደትየስደትየስደትየስደት ጠያቂነትጠያቂነትጠያቂነትጠያቂነት መለያመለያመለያመለያ ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 

የአመልካቹየአመልካቹየአመልካቹየአመልካቹ    መጠሪያመጠሪያመጠሪያመጠሪያ    ስምስምስምስም    እናእናእናእና    የአያትየአያትየአያትየአያት    ስምስምስምስም 

ከተሞላ የሚጠበቅ 

RPD RPD RPD RPD ፋይልፋይልፋይልፋይል    ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር    ((((በበበበ    IRB IRB IRB IRB ቢሮቢሮቢሮቢሮ    የሚሞላየሚሞላየሚሞላየሚሞላ)))) 

የስደት ጥበቃ ጥያቄ ማመልከቻየስደት ጥበቃ ጥያቄ ማመልከቻየስደት ጥበቃ ጥያቄ ማመልከቻየስደት ጥበቃ ጥያቄ ማመልከቻ ቅፅቅፅቅፅቅፅ 

(ከካናዳ መንግስት የስደት ጥበቃ ጥያቄ ለሚያቀርቡ ሰዎች) 

በዚህ ቅፅ ላይ የሚገኙ ሁሉንም ጥያቄዎች ይመልሱበዚህ ቅፅ ላይ የሚገኙ ሁሉንም ጥያቄዎች ይመልሱበዚህ ቅፅ ላይ የሚገኙ ሁሉንም ጥያቄዎች ይመልሱበዚህ ቅፅ ላይ የሚገኙ ሁሉንም ጥያቄዎች ይመልሱ 

- የስደት ጥበቃ ጥያቄዎን ሚያቀርቡት የካናዳን መግቢያ ድንበር አልፈው ካናዳ ውስጥ ላለ የኢሚግሬሽን ቢሮ ከሆነ ቅፁን ሞልተው ከፎቶ ኮፒው ጋር በማያያዝ 
ማመልከቻዎን የሚገመግመው ኢሚግሬሽን ሃላፊ ጋር ይቅረቡ:: 
 
- የስደት ጥበቃ ጥያቄዎን ሚያቀርቡት የካናዳ መግቢያ ድንበር ላይ ከሆነ ቅፁን ሞልተው ከፎቶ ኮፒው ጋር በማያያዝ ማመልከቻዎን ለ ኢሚግሬሽንና ስደት ቦርድ 
Immigration and Refugee Board (IRB) ያስገቡ:: የተሞላው ቅፅ የድንበር ሃላፊው ማመልከቻዎ ወደ ኢሚግሬሽንና ስደት ቦርድ (IRB) ማለፉን ከገለፀልዎት 
ቀን ጀምሮ ባሉት 15 ቀናት ውስጥ ኢሚግሬሽንና ስደት ቦርድ (IRB) ቢሮ መድረስ ይኖርበታል:: 
 
- የማመልከቻ ቅፁን ፎቶ ኮፒ ለራስዎ ማስቀረትን አይርሱ:: 

የኢሚግሬሽን ሃላፊው ወይንም ኢሚግሬሽንና ስደት (IRB) ቢሮ - እንደየሁኔታው -  ይህንን የተሞላ ማመልከቻ ቅፅ ከላይ በተጠቀሰው ቀን ማግኘት ካልቻሉ 
የኢሚግሬሽን ሃላፊው ወይንም ኢሚግሬሽንና ስደት ቦርድ (IRB) የስደት ጥበቃ ጥያቄዎን መሰረዝ አለመሰረዝዎን (መተው አለመተዎን) ለመወሰን ልዩ ቃለ መጠይቅ 
ያደርግልዎታል:: የስደት ጥበቃ ጥያቄዎን ሰርዘውታል ወይንም ትተውታል ተብሎ ከተወሰነ ማመልከቻዎን መቀጠል አይፈቀድልዎትም:: 

ማመልከቻዎን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በተመለከተ ማሳሰቢያማመልከቻዎን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በተመለከተ ማሳሰቢያማመልከቻዎን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በተመለከተ ማሳሰቢያማመልከቻዎን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በተመለከተ ማሳሰቢያ 

በራስዎ ወጪ የህግ አማካሪ አገልግሎት ድጋፍ ወይንም ጠበቃ መቅጠር ይችላሉ:: ነገር ግን የህግ አማካሪ አገልግሎት ድጋፍ ወይንም ጥብቅና ሚቆምሎት ግለሰብ 
በተቆረጠልዎት የቃለ መጠይቅ እለት አብሮዎት መገኘት ይኖርበታል:: 
 
ማመልከቻዬን ይደግፍልኛል የሚሉትን ማናቸውም አይነት ማስረጃዎች በማሰባሰብ ለኢሚግሬሽንና ስደት ቦርድ (IRB) ማቅረብ የርሶ ሃላፊነት ነው:: ይህን በተመለከተ 
ከዚህ ቅፅ ቃር የተያያዘውን አባሪ ይመልከቱ:: 

ቅፁን ስለመሙላት መመሪያቅፁን ስለመሙላት መመሪያቅፁን ስለመሙላት መመሪያቅፁን ስለመሙላት መመሪያ 

ጠቃሚ መረጃ:ጠቃሚ መረጃ:ጠቃሚ መረጃ:ጠቃሚ መረጃ: ቅፁን እንዴት መሙላት እንዳለብዎ የሚገልፅ መመሪያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይገኛል:: የተሰጥዎትን መመሪያ 
በአግባቡ እና በጥሞና ያንብቡ:: ይህንን ቅፅ ሞልተው ለ ኢሚግሬሽንና ስደት ቦርድ (IRB) ከማስግባትዎ በፊት ከዚህ ቅፅ ጋር 
የተያያዙ አባሪ ገፆችን ያላቁአባሪ ገፆችን ያላቁአባሪ ገፆችን ያላቁአባሪ ገፆችን ያላቁ:: በሌላ ወረቀት ላይ የተፃፈ ተጨማሪ መረጃ ካለዎት ከዚህ ቅፅ ጋር ያያይዙ:: 

ሊነበብ በሚችል ፅሁፍ ይሙሉሊነበብ በሚችል ፅሁፍ ይሙሉሊነበብ በሚችል ፅሁፍ ይሙሉሊነበብ በሚችል ፅሁፍ ይሙሉ ከቻሉ ቅፁን በኮምፒውተር ይሙሉ ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎ ቅጥያ ወረቀቶችን 
መጠቀም ይችላሉ:: በሚጠቀሙባቸው ሁሉም ቅጥያ ወረቀቶች ከላይ በቀኝ በኩል የስደት ጠያቂነት መለያ ቁጥርዎን 
መፃፍዎን ያረጋግጡ:: በእያንዳንዱ ቅጥያ ወረቀት ግርጌ ላይም የገፆቹን ቅደም ተከተል  ይፃፉ:: በተጨማሪም በቅጥያ 
ወረቀቶቹ ላይ የሚያስፍሩት መረጃ ለየትኛው ተራ ቁጥርና መስመር ጥያቄ መልስነት እንደሆኑ በግልፅ ያስቀምጡ:: 

ማስጠንቀቂያማስጠንቀቂያማስጠንቀቂያማስጠንቀቂያ: : : : የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ መረጃ ማቅረብ ከፍተኛ ወንጀል የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ መረጃ ማቅረብ ከፍተኛ ወንጀል የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ መረጃ ማቅረብ ከፍተኛ ወንጀል የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ መረጃ ማቅረብ ከፍተኛ ወንጀል ነውነውነውነው:: :: :: :: የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ የተሳሳተ ወይንም የተጭበረበረ 
መረጃ ከሰጡ ወይንም ጠቃሚ የሆነ መረጃ አለመስጠትዎ ከተረጋገጠ ማመልከቻዎ ውድቅ ሊደረግ ይችላልመረጃ ከሰጡ ወይንም ጠቃሚ የሆነ መረጃ አለመስጠትዎ ከተረጋገጠ ማመልከቻዎ ውድቅ ሊደረግ ይችላልመረጃ ከሰጡ ወይንም ጠቃሚ የሆነ መረጃ አለመስጠትዎ ከተረጋገጠ ማመልከቻዎ ውድቅ ሊደረግ ይችላልመረጃ ከሰጡ ወይንም ጠቃሚ የሆነ መረጃ አለመስጠትዎ ከተረጋገጠ ማመልከቻዎ ውድቅ ሊደረግ ይችላል::::::::    በተጨማሪም በተጨማሪም በተጨማሪም በተጨማሪም 
ማመልከቻዎ ተቀባይነት አግኝቶ እንኩዋን ቢሆን ውሳኔው ሊሰረዝ ይችላልማመልከቻዎ ተቀባይነት አግኝቶ እንኩዋን ቢሆን ውሳኔው ሊሰረዝ ይችላልማመልከቻዎ ተቀባይነት አግኝቶ እንኩዋን ቢሆን ውሳኔው ሊሰረዝ ይችላልማመልከቻዎ ተቀባይነት አግኝቶ እንኩዋን ቢሆን ውሳኔው ሊሰረዝ ይችላል::::::::    
 

Disclaimer: This is not official document. It is primarily intended for educational purposes. The translator does not guarantee its completeness or accuracy 

and doesn't not hold any legal responsibility or copyright related to this unofficial translation. Visit http://ytenbi.wix.com/bogeretim for more 

ማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያ: የዚህ ፎርም ዋና አላማ ለማስተማሪያነት አገልግሎት ብቻ ነው ከካናዳ መንግስት እውቅና የተሰጠው ህጋዊ ቅፅም አይደለው ተርጉዋሚዎቹ ስለሙሉነቱም ሆነ ትክክለኛ ትርጉም ስለመሆኑ ምንም 

አይነት ህጋዊ ዋስትና ሊሰጡ አይችሉም:: በበለጠ ለመረዳት ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ http://ytenbi.wix.com/bogeretim  

 

የቀንየቀንየቀንየቀን    ማህተምማህተምማህተምማህተም    ((((በበበበ    IRB IRB IRB IRB ሚሞላሚሞላሚሞላሚሞላ)))) 

 



  

ማንነትዎንማንነትዎንማንነትዎንማንነትዎን    በተመለከተበተመለከተበተመለከተበተመለከተ 

መጠሪያ ስም የቤተሰብ/ አያት ስም የትውልድ ቀን (አመተ ምህረት/ወር/ቀን) 

ፓስፖርትዎ ላይ ሚያሳየውን ፆታ ይጥቀሱ 

ወንድ ሴት ሌላ 

ፓስፖርትዎ ላይ የተገለፀው ፆታ አይወክለኝም ካሉ የራስዎን ፆታ ይጥቀሱ: 

ዜግነት ብሄር እና ዘር ወይንም ጎሳ ሃይማኖት ወይንም የሃይማኖት ክፍል 

መናገር ሚችሉዋቸውን ቁዋንቁዋዎች እና ቀበልኛዎች ይዘርዝሩ 

የስደትየስደትየስደትየስደት    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    ጥያቄጥያቄጥያቄጥያቄ    የሚያቀርቡበትየሚያቀርቡበትየሚያቀርቡበትየሚያቀርቡበት    ምክንያትንምክንያትንምክንያትንምክንያትን    በተመለከተበተመለከተበተመለከተበተመለከተ 

በዚህ ክፍል ውስጥ ላሉት ጥያቄዎች የሚሰጡትን መልስ ሁሉ በዝርዝርና በቅደም ተከተል ያስቀምጡ:: ቅደም ተከተሉ ከድሮ ወደ አሁን መሆን ይኖርበታል:: ማመልከቻዬንማመልከቻዬንማመልከቻዬንማመልከቻዬን    ይደግፍልኛልይደግፍልኛልይደግፍልኛልይደግፍልኛል    
የሚሉትንየሚሉትንየሚሉትንየሚሉትን    ጠቃሚጠቃሚጠቃሚጠቃሚ    መረጃመረጃመረጃመረጃ    በሙሉበሙሉበሙሉበሙሉ    በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር    ያስቀምጡያስቀምጡያስቀምጡያስቀምጡ:: :: :: :: በተቻልዎትበተቻልዎትበተቻልዎትበተቻልዎት    አቅምአቅምአቅምአቅም    ቀኖችንቀኖችንቀኖችንቀኖችን    ስሞችንስሞችንስሞችንስሞችን    እናእናእናእና    ቦታዎችንቦታዎችንቦታዎችንቦታዎችን    ያስቀምጡያስቀምጡያስቀምጡያስቀምጡ::  
አብረዎት የሚገኙ ሌሎች የቤተሰብ አባሎችዎ በነሱ ማመልከቻ ቅፅ ላይ ለዚህ ክፍል የሰጡት ምላሽ እርስዎንም የሚመለከት ከሆነ ተመሳሳይ መረጃ እዚህ ላይ መድገም አያስፈልግዎትም:: 
በቀላሉ ከዚህ በታች ላሉት ጥያቄዎች መልስ የሰጠውን ቤተሰብ አባል ስምና ፋይል ቁጥር በመጥቀስ የስደት ጥበቃ ጥያቄዎቻችሁ አንድ አይነት መሆናቸውን ብቻ ይግለፁ ማመልከቻዎን 
የሚደግፍልዎትን ማንኛውም አይነት ማስረጃ ካለዎት ሁለትሁለትሁለትሁለት    ሁለትሁለትሁለትሁለት    ፎቶፎቶፎቶፎቶ    ኮፒኮፒኮፒኮፒ    አድርገውአድርገውአድርገውአድርገው    ያያይዙያያይዙያያይዙያያይዙ:: :: :: ::     እንደምሳሌእንደምሳሌእንደምሳሌእንደምሳሌ    የመጉዋጉዋዣየመጉዋጉዋዣየመጉዋጉዋዣየመጉዋጉዋዣ    ወረቀቶችወረቀቶችወረቀቶችወረቀቶች    ((((ፓስፖርትንፓስፖርትንፓስፖርትንፓስፖርትን    ጨምሮጨምሮጨምሮጨምሮ))))    መታወቂያመታወቂያመታወቂያመታወቂያ    ወረቀቶችወረቀቶችወረቀቶችወረቀቶች    የህክምናየህክምናየህክምናየህክምና    
ማስረጃዎችማስረጃዎችማስረጃዎችማስረጃዎች    የአእምሮየአእምሮየአእምሮየአእምሮ    ጤናጤናጤናጤና    ምርመራምርመራምርመራምርመራ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    የፖሊስየፖሊስየፖሊስየፖሊስ    ምስክርምስክርምስክርምስክር    ወረቀቶችወረቀቶችወረቀቶችወረቀቶች    የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ:: በሌላ ቁዋንቁዋ የተፃፉ ማናቸውም አይነት ማስረጃዎች በእንግሊኛ ወይንም በፈረንሳይኛ 
መተርጎም ይኖርባቸዋል:: የማስተርጎሚያ ወጪውን ራስዎ ይሸፍናሉ ይህንን ቅፅ ሞልተው ካስገቡ በሁዋላ ተጨማሪ ማስረጃዎች ካገኙ ሁለት ፎቶ ኮፒ በማድረግ ለ (IRB) በአስቸኩዋይበአስቸኩዋይበአስቸኩዋይበአስቸኩዋይ 
ማቅረብ ይኖርብዎታል:: ማናቸውም አይነት ተጨማሪ ማስረጃዎች ለቃለመጠይቅ ከተያዘልዎት የቀጠሮ እለት 10 ቀን በፊት IRB ቢሮ መድረስ ይኖርባቸዋል:: 

እርስዎእርስዎእርስዎእርስዎ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    የቤተሰብዎየቤተሰብዎየቤተሰብዎየቤተሰብዎ    አባልአባልአባልአባል    በሌላበሌላበሌላበሌላ    ግለሰብግለሰብግለሰብግለሰብ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ቡድንቡድንቡድንቡድን    ጉዳትጉዳትጉዳትጉዳት    እንግልትእንግልትእንግልትእንግልት    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ማስፈራሪያማስፈራሪያማስፈራሪያማስፈራሪያ    ዛቻዛቻዛቻዛቻ    ገጥሞትገጥሞትገጥሞትገጥሞት////ገጥሞዋቸውገጥሞዋቸውገጥሞዋቸውገጥሞዋቸው    ያውቃልያውቃልያውቃልያውቃል???? 

አዎ አይ

መልሶመልሶመልሶመልሶ "አዎአዎአዎአዎ"""" ከሆነከሆነከሆነከሆነ በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር ይግለፁይግለፁይግለፁይግለፁ: 

 
እርስዎ ወይንም የቤተሰብዎ አባል ምን ምን አይነት ጉዳት እንግልት ወይንም ማስፈራሪያ ዛቻ ገጠምዎት/ገጠማቸው? 
መቼ ገጠምዎት/ገጠማቸው? 
በምን እና በማን ምክንያት ገጠምዎት/ገጠማቸው? 
ሌሎች በእርሶ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ተመሳሳይ የሆነ ጉዳት እንግልት ወይንም ማስፈራሪያ ዛቻ ተከስቶባቸው ከሆነ ይጥቀሱ:: 
 

(በተቻልዎት መጠን ቀኖችን ቦታዎችን እና ስሞችን በትክክል ይጥቀሱ) 

...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

Disclaimer: This is not official document. It is primarily intended for educational purposes. The translator does not guarantee its completeness or accuracy 

and doesn't not hold any legal responsibility or copyright related to this unofficial translation. Visit http://ytenbi.wix.com/bogeretim for more 

ማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያ: የዚህ ፎርም ዋና አላማ ለማስተማሪያነት አገልግሎት ብቻ ነው ከካናዳ መንግስት እውቅና የተሰጠው ህጋዊ ቅፅም አይደለው ተርጉዋሚዎቹ ስለሙሉነቱም ሆነ ትክክለኛ ትርጉም ስለመሆኑ ምንም 

አይነት ህጋዊ ዋስትና ሊሰጡ አይችሉም:: በበለጠ ለመረዳት ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ http://ytenbi.wix.com/bogeretim  

 



  

ወደወደወደወደ    ትውልድትውልድትውልድትውልድ    ሃገርዎሃገርዎሃገርዎሃገርዎ    ቢመለሱቢመለሱቢመለሱቢመለሱ    በሌላበሌላበሌላበሌላ    ግለሰብግለሰብግለሰብግለሰብ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ቡድንቡድንቡድንቡድን    ጉዳትጉዳትጉዳትጉዳት    እንግልትእንግልትእንግልትእንግልት    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ማስፈራሪያማስፈራሪያማስፈራሪያማስፈራሪያ    ዛቻዛቻዛቻዛቻ    ይደርስብኛልይደርስብኛልይደርስብኛልይደርስብኛል    ብለውብለውብለውብለው    ያምናሉያምናሉያምናሉያምናሉ???? 

አዎ አይ

መልሶመልሶመልሶመልሶ "አዎአዎአዎአዎ"""" ከሆነከሆነከሆነከሆነ በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር ይግለፁይግለፁይግለፁይግለፁ: 

 
ምን ምን ያጋጥምዎታል?  
ጉዳት እንግልት ወይንም ማስፈራሪያ ዛቻ ሚያደርስብዎ ማን ነው?  
ጉዳት እንግልት ወይንም ማስፈራሪያ ዛቻ ሚያደርስብዎ አካል ምክንያቱ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? 
 
(በተቻልዎት መጠን ቀኖችን ቦታዎችን እና ስሞችን በትክክል ይጥቀሱ) 

...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

አዎ አይ

መልሶመልሶመልሶመልሶ "አይአይአይአይ" " " " ከሆነከሆነከሆነከሆነ በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር ይግለፁይግለፁይግለፁይግለፁ:: 

መልስዎመልስዎመልስዎመልስዎ    """"አዎአዎአዎአዎ" " " " ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ደግሞደግሞደግሞደግሞ    የሚከተሉትንየሚከተሉትንየሚከተሉትንየሚከተሉትን    በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር    ያስረዱያስረዱያስረዱያስረዱ::::  
ከለላ ወይንም ጥበቃ የጠየቁት ከማን ነበር? 
እርስዎ ምን ምን እርምጃዎች ወሰዱ? 
ውጤቱ ምን ነበር? 
    
(በተቻልዎት መጠን ቀኖችን ቦታዎችን እና ስሞችን በትክክል ይጥቀሱ) 

በሃገርዎበሃገርዎበሃገርዎበሃገርዎ    ሚገኙሚገኙሚገኙሚገኙ    የስልጣንየስልጣንየስልጣንየስልጣን    አካላትአካላትአካላትአካላት    ማለትምማለትምማለትምማለትም    ፖሊስፖሊስፖሊስፖሊስ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ሌሎችሌሎችሌሎችሌሎች    የፀጥታየፀጥታየፀጥታየፀጥታ    ጠባቂጠባቂጠባቂጠባቂ    አካላትአካላትአካላትአካላት    ከለላከለላከለላከለላ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    እንዲሰጥዎእንዲሰጥዎእንዲሰጥዎእንዲሰጥዎ    ጠይቀውጠይቀውጠይቀውጠይቀው    ነበርነበርነበርነበር???? 

Disclaimer: This is not official document. It is primarily intended for educational purposes. The translator does not guarantee its completeness or accuracy 

and doesn't not hold any legal responsibility or copyright related to this unofficial translation. Visit http://ytenbi.wix.com/bogeretim for more 

ማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያ: የዚህ ፎርም ዋና አላማ ለማስተማሪያነት አገልግሎት ብቻ ነው ከካናዳ መንግስት እውቅና የተሰጠው ህጋዊ ቅፅም አይደለው ተርጉዋሚዎቹ ስለሙሉነቱም ሆነ ትክክለኛ ትርጉም ስለመሆኑ ምንም 

አይነት ህጋዊ ዋስትና ሊሰጡ አይችሉም:: በበለጠ ለመረዳት ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ http://ytenbi.wix.com/bogeretim  

 



  

...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

አዎ አይ

በሃገርዎበሃገርዎበሃገርዎበሃገርዎ    ሚገኙሚገኙሚገኙሚገኙ    ሌላሌላሌላሌላ    የመኖሪያየመኖሪያየመኖሪያየመኖሪያ    ክልሎችክልሎችክልሎችክልሎች    ደህንነትንደህንነትንደህንነትንደህንነትን    ፍለጋፍለጋፍለጋፍለጋ    ሄደውሄደውሄደውሄደው    ነበርነበርነበርነበር???? 

...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

መልሶመልሶመልሶመልሶ "አይአይአይአይ" " " " ከሆነከሆነከሆነከሆነ በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር ይግለፁይግለፁይግለፁይግለፁ:: 

መልስዎመልስዎመልስዎመልስዎ    """"አዎአዎአዎአዎ" " " " ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ደግሞደግሞደግሞደግሞ    የሚከተሉትንየሚከተሉትንየሚከተሉትንየሚከተሉትን    በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር    ያስረዱያስረዱያስረዱያስረዱ::::  
 
የሄዱበትን አዲስ የመኖሪያ ስፍራ ለምን ለቀው መጡ? 
በሄዱበት አዲስ የመኖሪያ ስፍራ ወይንም በሌሎች የሃገሪቱ መኖሪያ ቦታዎች በመሄድ አሁን ሊኖሩ ማይችሉበት ምክንያት ምንድን ነው?    

ከሃገርዎከሃገርዎከሃገርዎከሃገርዎ    የወጡትየወጡትየወጡትየወጡት    መችመችመችመች    ነውነውነውነው? (? (? (? (ቀንቀንቀንቀን    ይጥቀሱይጥቀሱይጥቀሱይጥቀሱ)))) 

ይህንንይህንንይህንንይህንን    ቀንቀንቀንቀን    የመረጡበትየመረጡበትየመረጡበትየመረጡበት    ምክንያትምክንያትምክንያትምክንያት    ምንድንምንድንምንድንምንድን    ነውነውነውነው? ? ? ? ቀደምቀደምቀደምቀደም    ብለውብለውብለውብለው    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ዘግይተውዘግይተውዘግይተውዘግይተው    ከሃገርከሃገርከሃገርከሃገር    መውጣትመውጣትመውጣትመውጣት    አይችሉምአይችሉምአይችሉምአይችሉም    ነበርነበርነበርነበር    ወይወይወይወይ???? 

Disclaimer: This is not official document. It is primarily intended for educational purposes. The translator does not guarantee its completeness or accuracy 

and doesn't not hold any legal responsibility or copyright related to this unofficial translation. Visit http://ytenbi.wix.com/bogeretim for more 
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...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

አዎ አይ
ከካናዳከካናዳከካናዳከካናዳ    ውጭውጭውጭውጭ    ወደሌላወደሌላወደሌላወደሌላ    ሃገርሃገርሃገርሃገር    በመሄድበመሄድበመሄድበመሄድ    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    ለማግኘትለማግኘትለማግኘትለማግኘት    ሞክረውሞክረውሞክረውሞክረው    ነበርነበርነበርነበር    ወይወይወይወይ???? 

መልሶመልሶመልሶመልሶ "አዎአዎአዎአዎ"""" ከሆነከሆነከሆነከሆነ በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር ይግለፁይግለፁይግለፁይግለፁ: 

 
የሃገሩ ስም? 
 መቼ ወደዚያ ሃገር ሄዱ? 
 እዚያ ሃገር ምን ያህል ጊዜ ቆዩ? 
 የስደተኝነት ጥበቃ ማመልከቻ አስገብተው ነበር ወይ? ካላስገቡስ ለምን አላስገቡም?  
 

የስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነት    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    ማመልከቻዎንማመልከቻዎንማመልከቻዎንማመልከቻዎን    ሊደግፉሊደግፉሊደግፉሊደግፉ    የሚችሉየሚችሉየሚችሉየሚችሉ    ማናቸውምማናቸውምማናቸውምማናቸውም    አይነትአይነትአይነትአይነት    ተጨማሪተጨማሪተጨማሪተጨማሪ    መረጃዎችመረጃዎችመረጃዎችመረጃዎች    ካሉካሉካሉካሉ    በዝርዝርበዝርዝርበዝርዝርበዝርዝር    ይግለፁይግለፁይግለፁይግለፁ::::::::    
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...ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት ከዚህ ቅፅ ስፋትና ርዝመት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ቅጥያ ወረቀቶችን ይጠቀሙና ከቅፁ ጋር ያያይዙ:: 

አዎ አይ

ከከከከ18 18 18 18 አመትአመትአመትአመት    በታችበታችበታችበታች    የሆኑየሆኑየሆኑየሆኑ    ልጆችልጆችልጆችልጆች    አብረዎትአብረዎትአብረዎትአብረዎት    ማመልከቻውንማመልከቻውንማመልከቻውንማመልከቻውን    ያስገባሉያስገባሉያስገባሉያስገባሉ???? 

መልሶመልሶመልሶመልሶ    """"አዎአዎአዎአዎ" " " " ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ከዚህከዚህከዚህከዚህ    በታችበታችበታችበታች    ባሉትባሉትባሉትባሉት    ሳጥኖችሳጥኖችሳጥኖችሳጥኖች    ላይላይላይላይ    ምልክትምልክትምልክትምልክት    ያድርጉያድርጉያድርጉያድርጉ    እናእናእናእና    ተያይዘውተያይዘውተያይዘውተያይዘው    የቀረቡትንየቀረቡትንየቀረቡትንየቀረቡትን    ጥያቄዎችጥያቄዎችጥያቄዎችጥያቄዎች    ይመልሱይመልሱይመልሱይመልሱ:::::::: 

አርስዎአርስዎአርስዎአርስዎ    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    ኖትኖትኖትኖት:: :: :: :: ሌላሌላሌላሌላ    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    ካናዳካናዳካናዳካናዳ    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ይገኛልይገኛልይገኛልይገኛል:::::::: 

አርስዎአርስዎአርስዎአርስዎ    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    አይደሉምአይደሉምአይደሉምአይደሉም::::::::    

አርስዎአርስዎአርስዎአርስዎ    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    ካልሁኑካልሁኑካልሁኑካልሁኑ    ልጁንልጁንልጁንልጁን    መንከባከብመንከባከብመንከባከብመንከባከብ    ማሳደግማሳደግማሳደግማሳደግ    እናእናእናእና    አብሮአብሮአብሮአብሮ    መጉዋዝመጉዋዝመጉዋዝመጉዋዝ    እንደሚችልእንደሚችልእንደሚችልእንደሚችል    የሚገልፅየሚገልፅየሚገልፅየሚገልፅ    የህግየህግየህግየህግ    ማሰርጃማሰርጃማሰርጃማሰርጃ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    የፅሁፍየፅሁፍየፅሁፍየፅሁፍ    ፍቃድፍቃድፍቃድፍቃድ    አለዎትአለዎትአለዎትአለዎት????    መልሶመልሶመልሶመልሶ    አዎአዎአዎአዎ    ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ወረቀቶቹወረቀቶቹወረቀቶቹወረቀቶቹ    ምንምንምንምን    ምንምንምንምን    
ናቸውናቸውናቸውናቸው????    መልሶመልሶመልሶመልሶ    አይአይአይአይ    ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ለምንለምንለምንለምን???? 

አርስዎአርስዎአርስዎአርስዎ    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    ኖትኖትኖትኖት::::::::    የልጁየልጁየልጁየልጁ    ሌላሌላሌላሌላ    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    ካናዳካናዳካናዳካናዳ    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    የለምየለምየለምየለም:::::::: 

አብሮዎትአብሮዎትአብሮዎትአብሮዎት    ያለያለያለያለ    ልጅልጅልጅልጅ    ከስድስትከስድስትከስድስትከስድስት    አመትአመትአመትአመት    እድሜእድሜእድሜእድሜ    በታችበታችበታችበታች    ከሆነናከሆነናከሆነናከሆነና    አብሮዎትአብሮዎትአብሮዎትአብሮዎት    የስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነት    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    ጥያቄጥያቄጥያቄጥያቄ    ሚያቀርብሚያቀርብሚያቀርብሚያቀርብ    ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ወደትውልድወደትውልድወደትውልድወደትውልድ        ሀሀሀሀገሩገሩገሩገሩ    ቢመለስቢመለስቢመለስቢመለስ    በተለይበተለይበተለይበተለይ    ልጁልጁልጁልጁ    ላይላይላይላይ    ጉዳትጉዳትጉዳትጉዳት    እንግልትእንግልትእንግልትእንግልት    ወይምወይምወይምወይም    
ማስፈራሪያማስፈራሪያማስፈራሪያማስፈራሪያ    ዛቻዛቻዛቻዛቻ    ይደርስበታልይደርስበታልይደርስበታልይደርስበታል    ብለውብለውብለውብለው    ያምናሉያምናሉያምናሉያምናሉ????        (እርስዎ ላይ ሊያጋጥም ከሚችል ክስተት የተለየ ከሆነና ልጁን የሚመለከቱ መረጃዎችን ብቻ ይግለፁ::) 

አርስዎአርስዎአርስዎአርስዎ    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    ቢሆኑምቢሆኑምቢሆኑምቢሆኑም    ሌላኛውሌላኛውሌላኛውሌላኛው    ወላጅወላጅወላጅወላጅ    ካናዳካናዳካናዳካናዳ    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ከሌለከሌለከሌለከሌለ    ልጁንልጁንልጁንልጁን    መንከባከብመንከባከብመንከባከብመንከባከብ    ማሳደግማሳደግማሳደግማሳደግ    እናእናእናእና    አብሮአብሮአብሮአብሮ    መጉዋዝመጉዋዝመጉዋዝመጉዋዝ    እንደሚችልእንደሚችልእንደሚችልእንደሚችል    የሚገልፅየሚገልፅየሚገልፅየሚገልፅ    የህግየህግየህግየህግ    ማሰርጃማሰርጃማሰርጃማሰርጃ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    የፅሁፍየፅሁፍየፅሁፍየፅሁፍ    ፍቃድፍቃድፍቃድፍቃድ    አለዎትአለዎትአለዎትአለዎት????    
መልሶመልሶመልሶመልሶ    አዎአዎአዎአዎ    ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ወረቀቶቹወረቀቶቹወረቀቶቹወረቀቶቹ    ምንምንምንምን    ምንምንምንምን    ናቸውናቸውናቸውናቸው????    መልሶመልሶመልሶመልሶ    አይአይአይአይ    ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ለምንለምንለምንለምን???? 
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አደጋአደጋአደጋአደጋ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ጉዳትጉዳትጉዳትጉዳት    ሊያጋጥምትሊያጋጥምትሊያጋጥምትሊያጋጥምት    ስለሚችልባቸውስለሚችልባቸውስለሚችልባቸውስለሚችልባቸው    ሀገራትሀገራትሀገራትሀገራት 

ዜግነትዎንዜግነትዎንዜግነትዎንዜግነትዎን    በተመለከተበተመለከተበተመለከተበተመለከተ 

ቤተሰብዎንቤተሰብዎንቤተሰብዎንቤተሰብዎን    በተመለከተበተመለከተበተመለከተበተመለከተ 

አደጋአደጋአደጋአደጋ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ጉዳትጉዳትጉዳትጉዳት    ሊያጋጥመኝሊያጋጥመኝሊያጋጥመኝሊያጋጥመኝ    ይቻልይቻልይቻልይቻል    ብለውብለውብለውብለው    ሚያምኑባቸውንሚያምኑባቸውንሚያምኑባቸውንሚያምኑባቸውን    ሃገራትሃገራትሃገራትሃገራት    ይዘርዝሩይዘርዝሩይዘርዝሩይዘርዝሩ:::::::: 

ዜጋዜጋዜጋዜጋ    የሆኑባቸውንየሆኑባቸውንየሆኑባቸውንየሆኑባቸውን    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ሆነውባቸውሆነውባቸውሆነውባቸውሆነውባቸው    የሚያውቁትንየሚያውቁትንየሚያውቁትንየሚያውቁትን    ሃገራትሃገራትሃገራትሃገራት    ይዘርዝሩይዘርዝሩይዘርዝሩይዘርዝሩ:::::::: 

ሃገርሃገርሃገርሃገር አሁንአሁንአሁንአሁን    ያሎትያሎትያሎትያሎት    የዜግነትየዜግነትየዜግነትየዜግነት    ሁኔታሁኔታሁኔታሁኔታ ዜግነቱንዜግነቱንዜግነቱንዜግነቱን    ያገኙበትያገኙበትያገኙበትያገኙበት    ሁኔታሁኔታሁኔታሁኔታ    
((((በትውልድበትውልድበትውልድበትውልድ    በጋብቻበጋብቻበጋብቻበጋብቻ    ወዘተወዘተወዘተወዘተ)))) 

ዜግነቱንዜግነቱንዜግነቱንዜግነቱን    ያገኙበትያገኙበትያገኙበትያገኙበት    እለትእለትእለትእለት    
((((አመተአመተአመተአመተ    ምህረትምህረትምህረትምህረት////ወርወርወርወር////ቀንቀንቀንቀን)))) 

የትውልድየትውልድየትውልድየትውልድ    ቀንቀንቀንቀን1111 ዜግነትዜግነትዜግነትዜግነት አሁንአሁንአሁንአሁን    የሚኖሩበትየሚኖሩበትየሚኖሩበትየሚኖሩበት    
ሃገርናሃገርናሃገርናሃገርና    ቦታቦታቦታቦታ2222 

ከዚህከዚህከዚህከዚህ    በታችበታችበታችበታች    ባለውባለውባለውባለው    ቦታቦታቦታቦታ    በህይወትበህይወትበህይወትበህይወት    ያሉምያሉምያሉምያሉም    ሆነሆነሆነሆነ    በህይወትበህይወትበህይወትበህይወት    የሌሉየሌሉየሌሉየሌሉ    ቤተሰቦችዎንቤተሰቦችዎንቤተሰቦችዎንቤተሰቦችዎን    ይዘርዝሩይዘርዝሩይዘርዝሩይዘርዝሩ::::::::    ቦታውቦታውቦታውቦታው    አልበቃአልበቃአልበቃአልበቃ    ካልዎትካልዎትካልዎትካልዎት    ተጨማሪተጨማሪተጨማሪተጨማሪ    ቅጥያቅጥያቅጥያቅጥያ    ወረቀትወረቀትወረቀትወረቀት    ይጠቀሙይጠቀሙይጠቀሙይጠቀሙ::::::::    
i. ባል(ዎች) ሚስት(ዎች): ጋብቻ ሳይመሰረቱ በትዳር አብረው ሚኖሩት ሰው (የተመሳሳይ ፆታ ትዳር አጋርንም ይጨምራል::) 
ii. ልጆች (ከጋብቻ ውጪ የተወለዱም ሆነ በጉዲፈቻ ሚያሳድጉዋቸው ልጆችን ይጨምራል::) 
iii. ወላጆች 
iv. ወንድም እና እህቶች (የእንጀራ እህትና ወንድምንም ይጨምራል::) 

1  የትውልድ ቀኑን እርግጠኛ ካልሆኑ በግምት ምን ያህል እድሜ እንደሆነ በአመት ይግለፁ 
2 ግለሰቡ በህይወት ከሌለ ያረፈበትን ቀን ይጥቀሱ አመተ ምህረት ወር ቀን 

Disclaimer: This is not official document. It is primarily intended for educational purposes. The translator does not guarantee its completeness or accuracy 

and doesn't not hold any legal responsibility or copyright related to this unofficial translation. Visit http://ytenbi.wix.com/bogeretim for more 

ማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያ: የዚህ ፎርም ዋና አላማ ለማስተማሪያነት አገልግሎት ብቻ ነው ከካናዳ መንግስት እውቅና የተሰጠው ህጋዊ ቅፅም አይደለው ተርጉዋሚዎቹ ስለሙሉነቱም ሆነ ትክክለኛ ትርጉም ስለመሆኑ ምንም 

አይነት ህጋዊ ዋስትና ሊሰጡ አይችሉም:: በበለጠ ለመረዳት ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ http://ytenbi.wix.com/bogeretim  

 

የአያትየአያትየአያትየአያት    ስምስምስምስም////የቤተሰብየቤተሰብየቤተሰብየቤተሰብ    ስምስምስምስም መጠሪያመጠሪያመጠሪያመጠሪያ    ስምስምስምስም ዝምድናዝምድናዝምድናዝምድና        
((((ምሳሌምሳሌምሳሌምሳሌ::::    እናትእናትእናትእናት    ልጅልጅልጅልጅ..)..)..)..) 



  

ከዚህከዚህከዚህከዚህ    በፊትበፊትበፊትበፊት    የስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነት    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    ማመልከቻማመልከቻማመልከቻማመልከቻ    አስገብተውአስገብተውአስገብተውአስገብተው    ከሆነከሆነከሆነከሆነ 

እርሶእርሶእርሶእርሶ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ከላይከላይከላይከላይ    ከተጠቀሱትከተጠቀሱትከተጠቀሱትከተጠቀሱት    የቤተየቤተየቤተየቤተብብብብ    አባላትአባላትአባላትአባላት    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ለካናዳለካናዳለካናዳለካናዳ    መንግስትመንግስትመንግስትመንግስት    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ሌላሌላሌላሌላ    ሀገርሀገርሀገርሀገር    ለሚገኝለሚገኝለሚገኝለሚገኝ    መንግስትመንግስትመንግስትመንግስት    የስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነት    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    ማመልከቻማመልከቻማመልከቻማመልከቻ    አስገብተውአስገብተውአስገብተውአስገብተው    ሚያውቁሚያውቁሚያውቁሚያውቁ    ከሆነከሆነከሆነከሆነ    ((((በሌላበሌላበሌላበሌላ    ሃገርሃገርሃገርሃገር    
ለሚገኝለሚገኝለሚገኝለሚገኝ    የካናዳየካናዳየካናዳየካናዳ    መንግስትመንግስትመንግስትመንግስት    ቢሮምቢሮምቢሮምቢሮም    ሆነሆነሆነሆነ    ለተባበሩትለተባበሩትለተባበሩትለተባበሩት    መንግስታትመንግስታትመንግስታትመንግስታት    ድርጅትድርጅትድርጅትድርጅት    ስደተኞችስደተኞችስደተኞችስደተኞች    ከፍተኛከፍተኛከፍተኛከፍተኛ    ኮሚሽንኮሚሽንኮሚሽንኮሚሽን    (UNHCR)(UNHCR)(UNHCR)(UNHCR)    የተደረጉየተደረጉየተደረጉየተደረጉ    የስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነት    ማመልከቻዎችንማመልከቻዎችንማመልከቻዎችንማመልከቻዎችን    ጨምሮጨምሮጨምሮጨምሮ))))    ዝርዝሩንዝርዝሩንዝርዝሩንዝርዝሩን    ያስፍሩያስፍሩያስፍሩያስፍሩ:::::::: 

ማመልከቻማመልከቻማመልከቻማመልከቻ    ቀንቀንቀንቀን    ሃገርሃገርሃገርሃገር    ወይንምወይንምወይንምወይንም    UNHCRUNHCRUNHCRUNHCR የማመልቻውየማመልቻውየማመልቻውየማመልቻው    ውጤትውጤትውጤትውጤት1111 IRB/CIC IRB/CIC IRB/CIC IRB/CIC መለያመለያመለያመለያ    ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 

1  ለምሳሌ: ተቀባይነት ያገኘ ያላገኘ ውይንም ሳይሙዋላ የቀረ 

የካናዳየካናዳየካናዳየካናዳ    ቪዛንቪዛንቪዛንቪዛን    በተመለከተበተመለከተበተመለከተበተመለከተ 

ካናዳካናዳካናዳካናዳ    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ስለሚገኙበትስለሚገኙበትስለሚገኙበትስለሚገኙበት    አድራሻአድራሻአድራሻአድራሻ 

አዎ አይ

አዎ አይ

ወደካናዳ ለመግባት ቪዛ አመልክተው ነበር? መልሶ "አዎ" ከሆነ ያመለከቱበትን ቀን ይጥቀሱ:: (አመተምህረት/ወር/ቀን) 

በየትኛው የካናዳ ቢሮ? ማመልከቻው ተቀባይነት አግኝቶ ነበር? 

ያመለከቱት የካናዳ ቪዛ አይነት? 

ቪዛው የተሰጠበት ቀን (አመተምህረት/ወር/ቀን) እና ቪዛው የተከለከለበት ቀን:: (አመተምህረት/ወር/ቀን) 

መንገድ ቁጥርና ስም ክፍል ፎቅ ወይንም አፓርትሜንት ቁጥር 

የስራ የጉብኝት የስደት የተማሪ ሌላ 

ቪዛው የተከለከለበት ምክንያት 

ከተማ ክልል (ፕሮቪንስ) ፖስታ መለያ ቁጥር ስልክ ቁጥር ያካባቢ መለያን ይጨምሩ 

አድራሻዎንአድራሻዎንአድራሻዎንአድራሻዎን ከቀየሩከቀየሩከቀየሩከቀየሩ ወዲያውኑወዲያውኑወዲያውኑወዲያውኑ ያሳውቁያሳውቁያሳውቁያሳውቁ ::የአድራሻየአድራሻየአድራሻየአድራሻ ለውጥለውጥለውጥለውጥ ማድረግዎንማድረግዎንማድረግዎንማድረግዎን ለማሳወቅለማሳወቅለማሳወቅለማሳወቅ ከዚህከዚህከዚህከዚህ ቅፅቅፅቅፅቅፅ ጋርጋርጋርጋር የተሰጥዎትንየተሰጥዎትንየተሰጥዎትንየተሰጥዎትን የዳርሻየዳርሻየዳርሻየዳርሻ ለውጥለውጥለውጥለውጥ ማሳወቂያማሳወቂያማሳወቂያማሳወቂያ ፎርምፎርምፎርምፎርም ይጠቀሙይጠቀሙይጠቀሙይጠቀሙ:::::::: 

የአያትየአያትየአያትየአያት    ስምስምስምስም////የቤተሰብየቤተሰብየቤተሰብየቤተሰብ    ስምስምስምስም መጠሪያመጠሪያመጠሪያመጠሪያ    ስምስምስምስም ዝምድናዝምድናዝምድናዝምድና        
((((ምሳሌምሳሌምሳሌምሳሌ::::    እናትእናትእናትእናት    ልጅልጅልጅልጅ..)..)..)..) 

Disclaimer: This is not official document. It is primarily intended for educational purposes. The translator does not guarantee its completeness or accuracy 

and doesn't not hold any legal responsibility or copyright related to this unofficial translation. Visit http://ytenbi.wix.com/bogeretim for more 

ማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያ: የዚህ ፎርም ዋና አላማ ለማስተማሪያነት አገልግሎት ብቻ ነው ከካናዳ መንግስት እውቅና የተሰጠው ህጋዊ ቅፅም አይደለው ተርጉዋሚዎቹ ስለሙሉነቱም ሆነ ትክክለኛ ትርጉም ስለመሆኑ ምንም 

አይነት ህጋዊ ዋስትና ሊሰጡ አይችሉም:: በበለጠ ለመረዳት ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ http://ytenbi.wix.com/bogeretim  

 



  

አዎ አይ

አዎ አይ
አዎ አይ

ከተማ ክልል (ፕሮቪንስ) ፖስታ መለያ ቁጥር 

ስልክ ቁጥር (ያካባቢ መለያን ይጨምሩ) ፋክስ ቁጥር (ያካባቢ መለያን ይጨምሩ) የኢ-ሜይል አድራሻ 

አድራሻ 

የአማካሪዎ ስም 

አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ: 

አማካሪዎንአማካሪዎንአማካሪዎንአማካሪዎን    በተመለከተበተመለከተበተመለከተበተመለከተ 

ጠበቃ 

የካናዳ ስደት አማካሪዎች ፍቃድ ሰጭ አባል የሆነ 

ክልል (ፕሮቪንስ): የአባልነት መታወቂያ ቁጥር 

የቤተሰብ አባል 

ሌላ 

የዝምድና አይነት 

አማካሪአማካሪአማካሪአማካሪ    አለዎትአለዎትአለዎትአለዎት    ወይወይወይወይ? (? (? (? (ለምሳሌለምሳሌለምሳሌለምሳሌ: : : : ጠበቃጠበቃጠበቃጠበቃ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ስደትስደትስደትስደት    አማካሪአማካሪአማካሪአማካሪ    የቤተሰብየቤተሰብየቤተሰብየቤተሰብ    አባልአባልአባልአባል    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ሌላሌላሌላሌላ    የስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነትየስደተኝነት    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    ማመልከቻውንማመልከቻውንማመልከቻውንማመልከቻውን    ኢሚግሬሽንኢሚግሬሽንኢሚግሬሽንኢሚግሬሽን    እናእናእናእና    ስደትስደትስደትስደት    ቦርድቦርድቦርድቦርድ    ፊትፊትፊትፊት    
ቀርቦቀርቦቀርቦቀርቦ    ድጋፍድጋፍድጋፍድጋፍ    የሚሰጥየሚሰጥየሚሰጥየሚሰጥ)))) 

መልሶመልሶመልሶመልሶ    """"አዎአዎአዎአዎ    " " " " ከሆነከሆነከሆነከሆነ: : : :     

አማካሪዎ ይህንን ቅፅ እንዲሞሉ አግዞታል? 
አማካሪዎ ሚቀጥለው የቃለመጠይቅ ወቅት ይወክልዎታል ወይ? 

በኢሚግሬሽንበኢሚግሬሽንበኢሚግሬሽንበኢሚግሬሽን    እናእናእናእና    ስደትስደትስደትስደት    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    አዋጅአዋጅአዋጅአዋጅ    መሰረትመሰረትመሰረትመሰረት    ፍቃድፍቃድፍቃድፍቃድ    ወንምወንምወንምወንም    ስልጣንስልጣንስልጣንስልጣን    ያለተሰጠውያለተሰጠውያለተሰጠውያለተሰጠው    ማንኛውምማንኛውምማንኛውምማንኛውም    አይነትአይነትአይነትአይነት    ግለሰብግለሰብግለሰብግለሰብ    በማወቅምበማወቅምበማወቅምበማወቅም    ሆነሆነሆነሆነ    ባለማወቅባለማወቅባለማወቅባለማወቅ    በቀጥታምበቀጥታምበቀጥታምበቀጥታም    ሆነሆነሆነሆነ    በተዘዋዋሪበተዘዋዋሪበተዘዋዋሪበተዘዋዋሪ    ውክልናውክልናውክልናውክልና    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ምክርምክርምክርምክር    
ለጥቅምለጥቅምለጥቅምለጥቅም    ሲባልሲባልሲባልሲባል    መስጠትመስጠትመስጠትመስጠት    አይችልምአይችልምአይችልምአይችልም    ((((ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ሲባልሲባልሲባልሲባል    ገንዘብገንዘብገንዘብገንዘብ    ወይንምወይንምወይንምወይንም    ሌላሌላሌላሌላ    ማንኛቸውንምማንኛቸውንምማንኛቸውንምማንኛቸውንም    አይነቶችአይነቶችአይነቶችአይነቶች    ወሮታዎችንወሮታዎችንወሮታዎችንወሮታዎችን    ይጨምራልይጨምራልይጨምራልይጨምራል)))) 

ወደፊትወደፊትወደፊትወደፊት አማካሪአማካሪአማካሪአማካሪ ካገኙካገኙካገኙካገኙ ወይንምወይንምወይንምወይንም ሌላሌላሌላሌላ አማካሪአማካሪአማካሪአማካሪ ከቀየሩከቀየሩከቀየሩከቀየሩ ወዲያውኑወዲያውኑወዲያውኑወዲያውኑ ለለለለ    IRB ያሳውቁያሳውቁያሳውቁያሳውቁ    ለማሳወቅለማሳወቅለማሳወቅለማሳወቅ ከዚህከዚህከዚህከዚህ ቅፅቅፅቅፅቅፅ ጋርጋርጋርጋር የተሰጥዎትንየተሰጥዎትንየተሰጥዎትንየተሰጥዎትን የዳርሻየዳርሻየዳርሻየዳርሻ ለውጥለውጥለውጥለውጥ ማሳወቂያማሳወቂያማሳወቂያማሳወቂያ ፎርምፎርምፎርምፎርም ይጠቀሙይጠቀሙይጠቀሙይጠቀሙ 

ቁዋንቁዋናቁዋንቁዋናቁዋንቁዋናቁዋንቁዋና    አተርጉዋሚንአተርጉዋሚንአተርጉዋሚንአተርጉዋሚን    በተመለከተበተመለከተበተመለከተበተመለከተ 

እንግሊዘኛ ፈረንሳይኛ 

ቁዋንቁዋ ቀበልኛ 

IRB IRB IRB IRB ከርስዎከርስዎከርስዎከርስዎ    ጋርጋርጋርጋር    ባለውባለውባለውባለው    ግንኙነትግንኙነትግንኙነትግንኙነት    እንዲጠቀምእንዲጠቀምእንዲጠቀምእንዲጠቀም    ሚፈልጉትሚፈልጉትሚፈልጉትሚፈልጉት    ቁዋንቁዋቁዋንቁዋቁዋንቁዋቁዋንቁዋ    ((((ለምሳሌለምሳሌለምሳሌለምሳሌ    በቃለመጠይቅበቃለመጠይቅበቃለመጠይቅበቃለመጠይቅ    ወቅትወቅትወቅትወቅት    እናእናእናእና    ዶክመንቶችዶክመንቶችዶክመንቶችዶክመንቶች    ላይላይላይላይ)))) 

በካናዳ ያሉ የስራ ቁዋንቁዋዎች ሁለት ናቸው ኸንግሊዘኛ እና ፈረፅሳይኛ እባክዎ IRB ከሁለቱ የትኛውን የስራ ቁዋንቁዋ እንዲጠቀም እንደሚሹ ይግለፁ 

አስተርጉዋሚአስተርጉዋሚአስተርጉዋሚአስተርጉዋሚ    ሚያስፈልግዎትሚያስፈልግዎትሚያስፈልግዎትሚያስፈልግዎት    ከሆነከሆነከሆነከሆነ 

እንድሊዘኛ ወይንም ፈረንሳይኛ መናገር ማይችሉ ከሆነ ቃለ መጠይቅ በሚደረግልዎት ቀን አስተርጉዋሚ እንመድብልዎታለን የሚናቀሩትን ቁዋንቁዋ ወይንም ቀበልኛ 
ያስቀምጡአስተርጉዋሚ የማይፈልጉ ከሆነ `N/A` በማለት ይጥቀሱ 

ጥያቄጥያቄጥያቄጥያቄ    10(b) 10(b) 10(b) 10(b) ላይላይላይላይ    ያስቀመጡትንያስቀመጡትንያስቀመጡትንያስቀመጡትን    ቁዋንቁዋቁዋንቁዋቁዋንቁዋቁዋንቁዋ    መቀየርመቀየርመቀየርመቀየር    ከፈለጉከፈለጉከፈለጉከፈለጉ    ለለለለIRB IRB IRB IRB     ከቃለከቃለከቃለከቃለ    መጠይቅመጠይቅመጠይቅመጠይቅ    ቀጠሮቀጠሮቀጠሮቀጠሮ    ቀንዎትቀንዎትቀንዎትቀንዎት    10 10 10 10 ቀንቀንቀንቀን    ቀደምቀደምቀደምቀደም    ብለውብለውብለውብለው    ማሳወቅማሳወቅማሳወቅማሳወቅ    ይኖርብዎታልይኖርብዎታልይኖርብዎታልይኖርብዎታል:::::::: 

Disclaimer: This is not official document. It is primarily intended for educational purposes. The translator does not guarantee its completeness or accuracy 

and doesn't not hold any legal responsibility or copyright related to this unofficial translation. Visit http://ytenbi.wix.com/bogeretim for more 

ማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያማሳሰቢያ: የዚህ ፎርም ዋና አላማ ለማስተማሪያነት አገልግሎት ብቻ ነው ከካናዳ መንግስት እውቅና የተሰጠው ህጋዊ ቅፅም አይደለው ተርጉዋሚዎቹ ስለሙሉነቱም ሆነ ትክክለኛ ትርጉም ስለመሆኑ ምንም 

አይነት ህጋዊ ዋስትና ሊሰጡ አይችሉም:: በበለጠ ለመረዳት ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ http://ytenbi.wix.com/bogeretim  

 


