
 

 
1. ብጀካ አቲ ቛንቛኻን ዝመዝግብካዮን ካልእ ቛንቛታት ትኽእል ዶ ?

2. ብጅካ ዜግነትካ ኤርትራዊ  ካልእ ዜግነት ኔሩካ ወይ ኣሎካ ዶ ?

 
3. ካብ ኣይናይ ብሄርን  ቀቢላን መበቆልን ኢኻ:  ኣብ ኣይናይ  ዞባ እዩ ?

4. መንነትካ ዘረጋግጽ ፓስፖርት ታሴራ ወይ ተመሳሳሊ ወረቐት ከተቕርብ ትኽእል ዶ ?

5. ኣብ ሃገርካ ፓስፖርት : መተካእታ ፓስፖርትን  ታሴራን ወይ ተመሳሳሊ ወረቐት  ኔሩካ ዶ ?

 
6. መንነትካ ዘረጋግጽ ወረቕት እንተዘይብልካ ምኽንያቱ ግለጽ ።

7. ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት : ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት : ናይ ኣገልግሎት መንቀሳቐሲ ወይ 
ፓቴንቲ ኣለካ ዶ?

8. 
መንበሪ ፍቓድ ወይ ቪሳ ናይ ጀርመን ወይ ናይ ካልእ ሃገር ኣሎካ ወይ ኔሩካ ዶ ?

9. ናይ መጨረሻ ወግዓዊ ኣድራሻኻ ኣብ ኤርትራ ግለጽ። ክሳብ ዝወጻእካሉ ዕለትከ ኣብኡ ዲኻ 
ትቕመጥ ኔርካ?    ኣብኡ እንተዘይኔርካ ኸ ኣበይ ትቕመጥ ኔርካ ?

10. ሙሉእ ስም ናይ ባዓልቲ ቤትካ : ዕለተ ልደትን ቦታን : ከምኡ ውን ዕለተ መርዓን ቦታን  ግለጽ።   
ናይ ምስክር ወረቕት  ከተቕርብ ትኽእል ዶ ? ወይ ጸኒሕካ ከተምጽእ ትኽእል ዶ ?

11. ኣድራሻ ናይ ባዓልቲ ቤትካ ኣብ ኤርትራ ግለጽ።  እንድሕሪ ኣብ ኤርትራ ዘየላ ውን ናይ መጨረሻ 
ኣድራሻኣ ኣብ ኤርትራን  ኣድራሻ ናይ ኣብ እዚ ሕጂ ትርከበሉ ሃገርን ግለጽ።  ናይ መረጋገጺ ወረቕት  
ከተቕርብ ትኽእል ዶ ? ወይ ጸኒሕካ ከተምጽእ ትኽእል ዶ ? 



 

 

12. ውላድ ኣለዉኻ ዶ ? አንተለዉኻ ኮይኖም ናይ ኩሎም ትሕቲ ዕድመ ይኹኑ ወይ ዕድመ ዘእከሉ 
ይኹኑ ሙሉእ ሽሞምን ዕለተ ልደቶምን ቦታን ግለጽ። መረጋገጺኸ  ኣሎካ ዶ?  ወይ ጸኒሕካ ከተምጽእ 
ትኽእል ዲኻ ?

13. ኣድራሻ ናይ ደቅኻ ኣብ ኤርትራ ግለጽ።  እንድሕሪ ኣብ ኤርትራ ዘየልዉ ውን ናይ መጨረሻ 
ኣድራሾኦም ኣብ ኤርትራን  ኣድራሻ ናይ ኣብ እዚ ሕጂ ዝርከቡሉን ሃገርን ግለጽ::

14. ሙሉእ ስም ናይ ወለድኻ (ኣቦኻን ኣዴኻን) ከምኡ ውን ኣድራሽኦምን ግልጽ ።

15. ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝነብሩ  ኣሕዋትካ ወይ ኣዝማድካ (ኣባሓጎታትካ ዓባያትካ ሓወቦታትካ 
ኣሞታትካ ሓትኖታትካ ኣኮታትካን) ኣለዉኻ ዶዮም ? 

 

16. ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኣዝማድ ኣለዉኻ ዶ ?

17. 
ሙሉእ ሽም ናይ ኣባሕጎኻ (ኣቡኡ ነቦኻ) ግለጽ። 

 

 18. ኽንደይ ክፍሊ በጺሕካ ?  ኣብ ኮለጅ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ ዶ ?

 

19. አንታይ ዓይነት ጥበባዊ ትምሂርቲ ተማሂርካ? ኣብ ኮለጅ ተመሪቕካ ዶ ? ኣበይ ትሰርሕ ኔርካ ? ወይ 
ናትካ ትካል ኔሩካ’ዩ ? 

 

20. ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኔርካ ዶ ?

 
21. ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጀርመን መጺኻ ዶ ትፈልጥ ? 



 
22. ኣብ ካልእ ሃገር ዑቕባ ሓቲትካ ዶ ኔርካ ? እሞ ተቐቢሎምኻ ዶ ኔሮም ?

 

23. ስድራኻን ባዓልቲ ቤትካን ወይ ደቅኻን ኣብ ካልእ ሃገር ዑቕባ ሓቲቶም ዶ ? እሞ ተቐቢሎሞም 
ዶ’ዮም ? ወግዓዊ ተቐማጦ ድ’ዮም ?

24. እዚ ኣብ ጀርመን ተቕርቦ ዘለኻ ናይ ዑቕባ ሕቶ ንኸነጻርይ (ክንምርምር) ትፈቕደልና ዶ ወይስ 
ትቃዎሞ ?

25. መዓስን በየንን ጌርካ ናብ ጀርመን ከም ዛኣተኻ ግለጽ።  እዚ ማልት ካብ ኤርትራ ካብ ዝወጻኻሉ 
ዕለት ክሳብ ኣብ ጀርመን ትኣትው ዝረገጽካየን ሃገራትን ብኸመይ ናብ ጀርመን ከም ዛተኻን 
ኣብራሃልና። 

 

 

 

    ተወሳኺ ሃብሬታ ንዕቕባ ሓታቲ: 

ንዕቕባ ሓታቲ በዚ መግለጺ’ዚ ጌርና ነቲ ካብ ሃገሩ ከህድሞን  ዕቚባ ክሓትት ዘገደዶን መኽንያት 
ክገልጸልና ክንሰምዖ ምዃንናን ንሕብሮ  ኣሎና።  ዑቚባ ሓታቲ ብወገኑ ኣቲ ካብ  ሃገሩ ክሃድም ዘገደዶ 
መኽንያትን: ብምኽንያት ፖለቲካዊ ሃደን ከምዝተሰደደን ብሓቂ ክገልጽ ይግደድ::   


