
 

Infoskriv om ventetider for barn under 18 
år, oktober/november 2015. Tigrinja. 

ሓበሬታ ጥቅምቲን ሕዳርን 2015 

እዚ ሓበሬታ እዚ ንትሕቲ 18 ዝዕድሜኻን መልሲ ጉዳይካ ንእትጽበ ዘለኻን ዝምልከት ሓበሬታ እዩ። ኣብዚ 

መወዳእታ እዋናት ብዙሓት ቈልዑ ንበይኖም ንኖርወይ ዑቕባ ክሓቱ ኢሎም  ዝመጹ ኣለው። ስልዚ ድማ ቤት 

ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI) ዝርአ ጉዳያት በዚሕዎ ኣሎ። ቈልዑ ትሕቲ 15 ዝዕድሚኦም በይኖም 

ንኖርወይ ዝመጹ ብቐዳምነት ኢና ንሰርዖም። ይኹን ድኣ እምበር እቲ ናይ ትጽቢት ግዜ ብሰንኪ ጻዕቂ ጉዳያት 

እናነውሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ቃለመሕተት ክሳብ ነካይደልካ ቁርብተይ ግዜ ክወስድ እዩ። ሕቶ ዑቕባኻ 

ርኢና ክንውስኖ እንተድኣ ኮይና ቅድም ቃለመሕተት ከነካይደልካ ኣለና።  

 

ንቃልመሕተት ትጽወዓሉ መዓስ`ዩ፧ 

ትሕቲ 15 ዝዕድሜኻ እንተድኣ ኰይንካ፣ 

ካብታ ዑቕባ ዝሓተትካላ ክሳብ ንቃለመሕተት ተጸዊዕካ እተካይደሉ ግዜ ክሳብ 4 ኣዋርሕ ክትጽበ ትኽእል ኢኻ 

ኢልና ንግምት። እንተድኣ ዕድመ መርመራ ተካይድ ኰይንካ ኸኣ ንቃለመሕተት ንከተካይድ እቲ ግዜ ብዝያዳ 

ይናዋሕ። ዕድመ መርመራ ከተካይድ እንተድኣ ኰይንካ ድማ ይንገረካ እዩ።  

ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 15ን 18ን እንተድኣ ኰይኑ፣ 

ካብታ ዑቕባ ዝሓተትካላ ክሳብ ቃለመሕተት ተጸዊዕካ ተካይደሉ ግዜ ክሳብ 7 ኣዋርሕ ክትጽበ ትኽእል ኢኻ 

ኢልና ንግምት።ምናልባሽ ገሊኦም ብዝቐልጠፈ ቃልመሕተት ዝካየደሎም የጋጥሙኻ ይዀኑ። ጠንቁ ድማ ቤት 

ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI) ዝኽተሎ ስርዓት መስርዕ ስለ ዘየለ እዩ። እንተድኣ ንውሕ ዝበለ ክትጽበ 

ተገዲድካ ጉዳይካ ኣበር ስለ ዘለዎ ወይ ድማ ስለ ዝረሳዕናካ`ዩ ማለት ኣይኮነን። ብሰንኪ ኣሳልጦኣዊ ጠንቂታት ቤት 

ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI) ብኸምኡ ንከሳልጦ ስለ ዝመረጸ ጥራይ `ዩ። 

እንተድኣ ጥንሲን ከቢድ ናይ ጥዕና ጸገምን ሃልዩ፣ ጉዳይኩም ብቐዳምነት ንክስራዕ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።  

ሓበሬታ ንዑቕባ ዝሓተቱ ቈልዑ ትሕቲ 
18 ዝዕድሚኦምን ወለዲ ኣብ ኖርወይ 

ዘይብሎምን 
 
 

 



ጸሓፊ ኣካል፡  

       ጨንፈር ጉዳያት ዑቕባ ኣገልጉሎት   መርሓኣንፈት 
       ጥቅምቲ 2015 

 

መልሲ ሕቶ ጉዳይካ መዓስ ክመጻካ`ዩ፧  

ቃለመሕተት ኣብ እተካይደሉ እዋን ንመልሲ ሕቶ ጉዳይካ ክሳብ መዓስ ክትጽበ ክትግደድ ከም ምዃንካ ብዝብል 

ክሕበረካ`ዩ። 

ትሕቲ 15 ዝዕድሜኻ እንተድኣ ኰይንካ፣ ክሳብ 3 ኣዋርሕ ንክትጽበ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ።  

ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 15ን 18ን እንተድኣ ኰይኑ፣ ክሳብ 5 ኣዋርሕ ንክትጽበ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ። 

ቀጻሊ ንኽተሎ ስርዓት መስርዕ የብልናን: ምናልባሽ ገሊኦም መልሲ ካብ ናትካ ብዝቐልጠፈ ዝመጾም የጋጥሙኻ 

ይዀኑ። እዚ ክዀነሉ ዝኽእል ምኽንያት ጉዳይካ ኣበር ስለ ዘለዎ ወይ ድማ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት (UDI) 

ስለ ዝረሳዕናካ`ዩ ማለት ኣይኮነን። ብሰንኪ ኣወዳድባ  ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI) ዝለዝዀነ 

ጥራይ እዩ። ስለዚ ድማ ምስቶም ብሓደ መዓልቲ ምሳኻ ቃለመሕተት ዘካየዱ መልሲ ጉዳይካ ምስኦም ብሓንሳብ 

ክመጻካ ኢልካ ዘይምጽባይ።  

ገለ ገለ ጉዳያት ንክንርእዮ ካብቲ ዝገመትናዮ ንላዕሊ ግዜ ክወስደልና ይኽእል እዩ።እዚ ንትሕቲ 15ን ንልዕሊ 15ን 

ዝዕድሜኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ክንደይ ክትጽበ ከም ምዃንካ ንብዝብል ሕቶ ዓይነታት 

ምምጽራያት/ምርመራታት እተካይዶ እዩ ዝውስኖ።  

ትጽቢት ግዜ ንኣብ ኖርወይ ክትቕመጥን ኣይክትቕመጥን ብዝብል ወላሓንቲ ተራ የብሉን። ጉዳይካ ርኢና ምስ 

ወዳእናዮ ሽዑ ንሽዑ ኢና ንጠበቓኻ ንሕብሮ።  

ንወከልቲ ቈልዑ፡ እቲ ቈልዓ ንመጸዋዕታ ቃለመሕተት ወይ መልሲ ሕቶ 
ጉዳዩን እናተጸበየ 

ኣብ ናይ ትጽቢት ግዜ ንቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI) ንከይትድውሉን ከይተዛኻኽሩን 

ንምሕጸነኩም። ምድዋልን ምዝኽኻርን ቃለመሕተት ብዝቐልጠፈ ንክትጽዋዕ ወይ`ውን ንጉዳይካ ንምቅልጣፍ 

ዝሕግዝ ኣይኰነን። ጉዳይካ መዓስ ተራእዩ ክውዳእ ከም ዝኽእል`ውን ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ ሓበሬታ ክንህበካ 

ንኽእል የለን። 

ሓበሬታታት ብዛዕባ ናይ ትጽቢት ግዜ ዝወሃብ ክቀያየር ይኽእል`ዩ። ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ትጽቢት ግዜ 

ዝምልከት ድሕሪ እዚ ቀጺሉ ዝመጽእ ጽሑፋዊ ሓበሬታ ኣብ መፈልምታ  ታሕሳስ ክመጽእ`ዩ።  

ሓበሬታታት ብዛዕባ ናይ ትጽቢት ግዜ ኣብ www.udi.no ኣብቲ (saksbehandlingstider) ዝብል እውን 

ይርከብ`ዩ።  

 

 

http://www.udi.no/

