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-8   ክፋል     ስርዓት ትምህርትን  ስልጠናን  ትምህርቲ ን ዓበይቲን 

  
-9   ክፋል     ስራዓት ጥዕና 

 
-10 ክፋል     ብቁዓት ሰነዳት 

 
-11 ክፋል     መንበሪ  ኣባይቲ - ክራይ 

 
-12 ክፋል     አገባብ ናይ ጥሮታ      

 
-13 ክፋል     አገባብ  ኣታዊ  ግብሪ  ውሽጢ ሃገር 

 
-14 ክፋል     ናብ  ሕብረተሰብ  ምሕዋስ  ስምምዕ  ዘይወድቅ  መንበሪ  ፍቃድ 

 
-15 ክፋል     ዜግነት 
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ክፋል 1 

ሓጺር ታሪኽ ኢጣልያ  

4 



ሓጺር ታሪኽ ኢጣልያ 
 

 

ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ሮማ ናይቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ክሳብ ግብጺ 

ካብ ፖርቱጋል ክሳብ መዞጶጣምያ (ናይ ሕጂ ዒራቕ) ዝዝርጋሕ ዝነበረ 

ግዝኣት ሮማ ዋና ከተማ ነበረት 
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ናይ ግዝኣት ሮማ ቛንቛ ግዕዝ ነበረ  

 ካብ ግዕዝ ምዕብል ዝበሉ ቛኝቛታት: ጣልያን እስጳኛ ፈረንሳ 

ፖርቱጋል ፈረንሳን ከኣ ተሓኒዞም እዮም 

 
መበል 14 ዘመን ወርቃዊ ዘመን ናይ ቋንቋ ጥልያን ተባሂሉ ይፍለጥ 

ኣብዚ ዘመን እዚ 3 ዓበይቲ ጸሓፍቲ ይነብሩ ነበሩ ዳንተ ፔትራርካ 

ከምኡ’ዉን ቦካችዮ  

 
ዳንተ ኣሊግየሪ ን ‘ዲቪና ኮመድያ’ ዝደረሰ ኮይኑ ከም ኣቦ ቋንቋ 

ጣልያን ተባሂሉ ይፍለጥ 
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ክሳብ 1861 ኢጣልያ ኣብ ብዙሓት መንግስትታት ዝተመቃቀለት 

ነበረት፡ ሓድሓደ ካብአ ከኣ ብ ናይ ወጻኢ ሃገራት ይመሓደራ ነበራ 

(ኣዉስትርያ፡ ፈረንሳ፡ እስጳኛ)። 
 

     1861፡ ሃገር ኢጣልያ ቆመት 

ሮማ ግን ናይቲ ብ ጳጳስ ዝመሓደር 

መንግስቲ ቫቲካን ዋና ከተማ 

ነበረት። 
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     1870፡ ሮማ ክፋል ናይ ሃገር ጣልያን ብምዃን ዋና ከተማ ናይ 

ጣልያን ኮነት። 

 

     1861-1922፡ ኢጣልያ ብ ባይቶኣዊ ንግስነት 

ትመሓደር ነበረት። 
 
 
 
 

ቀዳማይ ንጉስ ቪቶርዮ አማንወለ ካልኣይ ካብ ሳቮያ እዩ። 
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     1922-1943፡ ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት 

ፋሺዝም ነበረት። 

ኣብቲ ዘመን ኢጣልያዉያን ናይ ነጻ ምዝራብ ምጽሓፍን ምሕባርን ነጻነት 

ኣይነበሮምን። 
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     ብድሕሪ ካልኣይ ዉግእ ዓለም ኢጣልያ ደሞክራስያዊት ሃገር ኮነት። 

 መሰል ናይ ምድማጽ ከአ ን ኩሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን 

ዜጋታት ተዋህበ። 

 

     1946፡ ብመገዲ ረፈረንዱም  

ህዝቢ ጣልያን ን ንግስነት ብምንጻግ ን 

ሓዳስ ረፓብሊካዊት ኢጣልያ ኣድመጸ። 
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ክፋል 2  

ህንጻ  ሃገር ጣልያን 

11 



ህንጻ  ሃገር ጣልያን 
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ብ 1947 ጸዲቁ  እቲ  መሰረታዊ ሕጊ ናይ መንግስቲ ኢዩ  

 

 

 
ኩሉ ናይ ሃገር ጣልያን ሕግታት ናይ ቅዋም መምርሒታት ክብረትን 

ዝሓለው ክኾኑ አለዎም 



ቅዋም ብ 139 ኣርእስቲ የጠቃልል ኣብ ክልተ ድማ ይክፈል 

• እቲ ቀዳማይ ክፍሊ፧ ብዛዕባ መትካላት ናይ ሃገር ከማኡውን መሰልን 

ግቡኡን ናይ ዜጋታት ይገልጽ 

• ኢቲ ካልኣይ ክፍሊ: ከኣ ኣሰራርዓ ቅርጻ ሃገርን አሰራርዓ 

ትካላትን    

መንግስቲ ሃገር ስልጣናት ሓጋጊ ስልጣን 

ፈጥጻሚ ስልጣን ፕረዚደንት መንግስቲ 

ሓለዋ አኽብሮ ሕጊ 
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ሃገረ ጣልያን ኣብ ስራሕ ዝተመስረተት ረፑብሊካዊት 

ደሞክራሳዊት ሃገር ኢያ 

 

ሃገር  ጣሊያን መሰል ደቂ ሰብ ብግሊ ይኹን አብ 
ማህበራዊ  ዕቤት መሰላቱ ይፈልጥን የኽብርን::  
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   ዓንቀጽ 2 

ዓንቀጽ 1 



ዓንቀጽ3    ኩሉ ሕብረተሰብ ብዘይጾታዊ ዓልየት ቋንቋ  ሃይማኖት ናይ     

      ፖሊቲካ  ሪኢቶ  ውልቃዊ  ይኹን ማሕበራዊ ኩነታት ማዕረ 

      ኢዮም 

  

ዓንቀጽ8   ኩሉ ሃይማኖት አብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ናጽነት አሎው 
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ናይ ወጻኢ ዜጋ አብ ሃገሩ ናይ ነጻ ምንቅስቃስ ዝተነፍጎ 
ብመሰረት ህንጻ ሃገረ ጣልያን ደሞክራስያዊ   መሰላቱ 
ክተክብር መሰል አሎዋ::እዚ ማለት መሰል ናይ ዑቅባ በቲ ናይ 
ሃገር ሕግታት ክረክብ ይክዕል ኢዩ 

ዓንቀጽ10 
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: 



ዓንቀጽ 11  ሃገረ ጣልያን ናጽነት ንምክላዕ ትነጽጎ ን ውግእ ከም 

መሳርሒ ን ናይ ካልኦት ህዝብታት ነጻነት  ንምዕንቃጽ ወይ 

ካኣ ከም መፍትሒ ን አህገራውያን ምስሕሓባት ይነጽጎ  

ዓንቀጽ 13 ውልቃዊ  ነጻነት አይገሃስን እዩ ብዜይካ ፍርዳዊ ኣካል 

እንተዘይኮይኑ ን ውልቃዊ ነጻነት ዝዕንቅጽ ዝኾነ መገዲ 

አየፍቅድን 
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ዓንቀጽ15   ናጽነትን ምዕቃብ ምጽሃፍን ብዝኾነ ይኹን                     
           መልክዕ  ክጋሃስ  ዘይ ብሉ ኢዩ 

 

 

ዓንቀጽ17      ዜጋታት ብሰላም ብዘይ ብረት ክእከቡ መሰል     
    አሎዎም  

7  / 12   18 - 



ዓንቀጽ 21 

  

ኩሉ ዜጋ ብ ዝኾነ መገዲ ሓሳቡ ክገልጽ መሰል ኣሎዎ 

ሕታም ፍቃድን ዕገዳን አይ ግቦኦን ኢዩ 

ዓንቀጽ 38 

 

ዝኾነ ክሰርሕ ዘይኽእል ዜጋ ወይ ስእነት ዘሎዎ ሰብ  

ንክሕገዝ  መሰል  ኣሎዎ 
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ዓንቀጽ  48   18 ዓመት ዝመልኤ ኩሉ ዜጋ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ 
አንስቲዮን  ናይ ምርጫ መሰል ኣሎዎም 

 
 
 
ኩሎም ዜጋታት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስቲዮን ኣብ ዝኾነ  
ናይ ምምሕዳር ኦፊስን መንግስታዊ ስልጣንን ቦታ ነጻ 
ዕድል ኣሎዎም 

 

  

ዓንቀጽ 51   
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ሰብኣዊ   መሰላት 
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ናይ ምንቅስቃስ ነጻነት  ናይ ማሕበር ምትእኽካብ ናይ ሃይማኖት 

  
-ማዐርነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ  

 
-መሰል ንጽህናካ ምግላጽ  

 
-መሰል ንብረትካ ከይትውረስ ምክልካል  

 
-  መሰል ዜግነት 



ፖሊቲካዊ   መስላት  

ብዛዐባ ተሳተፍነት ናይ ዜጋታት ኣብ ምምሕዳር ኣካላት መንግስቲ 

 
እቲ ተሳተፍነት ከምዚ ዚኽተል መገዲ የራጋግጽ 

• ብትኽ ዝበለ መገዲ  ብድምጺ ሕዝቢ ረፈረንዱም  

• ብኢድ አዙር  አብ  ምምሕዳር ሃገሮም ይካፈሉ  
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ሕብረተሰብአዊ  መሰላት  

• ማህበራዊ መሰል ምክልኻል  ንሕማም ንስራሕ  ምቁራጽ ንእርጋን  

 
• ናይ  ጥዕና መሰል  

• ናይ ትምህርቲ መሰል 

• ናይ ስራሕ መሰል 
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ክፋል 3  

ናይ ዜጋታት መዝገብ 

24 



 

ጠቅላላ ቁጽሪ ህዝቢ ኣብ ጥሪ 2011፡ 60.000.000 

ወጻእተኛታት ተቀመጥቲ፡ 5.000.000 

  

ናይ ዜጋታት መዝገብ 

ቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮ፡ 48,5% 
ቁጽሪ ደቀ ኣንስትዮ፡ 51,5% 

ምርዑዋት፡      29.890.000 

ዝተፋትሑ፡                  1.185.000     

መጻምድቶም ዝሞትዎም፡      4.550.000 
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ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ብዝሒ ወጻእተኛታት ዜጋታት 
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ፐሩ 

ሮማኒያ 

ሞሮኮ 

አልባኒያ 

ቻይና 

ዩክረይን 

ፊሊፒን 

ሞልዶቫ 

ህንዲ 

ቱኒሲያ 

   ግብጺ 
ፖሎንያ 



27 

ክፋል 4 

ምምሕዳራዊ ኣሰራርዓ 

27 
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ኢጣልያ ዲሞክራስያዊት ሬፓብሊክ እያ። 

 
ክልተ መለለዪ ናይ ዲሞክራስያዊ  መንግስቲ ከኣ፡ 

•ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ 

•መሰረታዊ ናይ ናጽነትን ማዕርነትን መትከላት 

ምትግባር  
 

ዲሞክራሲ 



ናይ ሃገር ስልጣን 

ናይ ሃገር ስልጣን ሰለስተ እዮም፡ 

እዞም ሰልስተ ሓይሊ ነብሶም ዝኸኣሉ ኮይኖም፡ ቅዋም ብዘፍቅዶ 

መሰረት ከኣ ይሰርሑ። 

ሓጋጊ ስልጣን 

ፈጻሚ ስልጣን ፍርዳዊ ስልጣን 
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• ሕጊ ናይ ምዉጻእ ስልጣን እዩ 

  እዚ ስልጣን ናይ ባይቶ እዩ 

 

ፓርላማ ሕግታት ናይ መንግስቲ ምስ አርጋእዎም ይውስንን ይጸድቅን 
ባይቶ ብ ክልተ አካላት ዝቆመ እዩ 

 
• ናይ ልኡኻን ባይቶ 
• መወሳኒ ባይቶ 

 
 

 
ምርጫ አኣብ 5 ዓመት ይግበር  

ሓጋጊ ስልጣን 
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• ሕጊ ናይ ምኽባርን ምትግባርን ስልጣን እዩ 

• ን መንግስቲ ዝምደብ ስልጣን ከኣ እዩ 

 ንኣብነት፡ ሚኒስትሪ ዉሽጣዊ ጉዳያት ሚኒስተር ሕሎዋ ጥዕና ሚኒስትሪ 

ናይ ስራሕ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ወዘተ… 

 

መንግስቲ ብባይቶ ንዝዉሰዱ ዉሳኔታት ይትግብር 

በዞም ዝስዕቡ ከኣ ይቀዉም፡ 

 
- ሊቀ መንበር ቤት ምኽሪን (መራሕ መንግስቲ) ን ሚኒስተራት ከኣ 

ይሸይም 

- ሚኒስተራት፡ ነፍሲ ወከፍ አብ ዝተፈላለዩ ጨንፈር ናይ መንግስቲ 

ይነጥፉ 

ፈጻሚ ስልጣን 
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• ሕጊ ከም ዝኽበር ምግባርን፡ ን 
ገበነኛታት መቅጻዕቶም ምብያንን 

• ን ፈራዶ  ዝወሃብ ስልጣን ከኣ እዩ 

ፈራዶ ን ትግባረ ሕጊ ይቆጻጸሩ ብ መሰረት ሕጊ ከኣ 

ይሰርሑ 

ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ናይ ደያኑ ኸአ ናይ 

ፈራዲ አካል  ጨንፈር ኮይኑ፡ ፈራዲ ኣካል 

ብዘይ ጽልዋ ናይቶም ካልኦት ክልተ ስልጣናት 

ነጻ ኮይኑ ንክሰርሕ የዉሕስ። 

ሓጋጊ ስልጣን 
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ብዘይካ ባይቶን፡ መንግስትን፡ ፈራዲ ኣካልን፡ ካልኦት አገደስቲ ኣካላት 

ምምሕዳር ኣለዉ፡ 

 

•ዋሕስ ናይ ቅዋም እዩ 

•ሃገር ወኪል ብምዃን ምስ ካልኦት ሃገራት 

ይራኸብ 

•አኣብ 7 ዓመት  ይምረጽ 

. ኣብዚ እዋን ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ረፓብሊክ ጆርጆ 

ናፖሊታኖ እዩ። 
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ርእሰ ብሔር ረፓብሊክ 



ሓለዋ አኽብሮ ሕጊ 

 

•አብ ዝሕተተሉ እዋን፡ ሓደ ሕጊ ቅዋም ዘኽብር 

እንተኾይኑ ይዉስን 

•እንተደኣ ን ቅዋም ዘየኽብር ኮይኑ ተረኺቡ ከኣ 

ነቲ ሕጊ ዉዱቅ ይገብሮ 
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ምምሕዳር 
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ናይ ምምሕዳር ኣካላት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ 

 
- ኣብ ዉሽጢ ሃገር ተዘርጊሖም ዝርከቡ፡ ን ዜጋታት ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ 

ቤት ጽሕፈታት 

 
- ሚኒስተራት 

 
- ሓይሊ ፖሊስ፡ ን ዉሽጣዊ ምክልኻል ዝሰርሑ 



ሓይሊ ምክልኻል 

36      -     9/10 

• ስራዊት ኢጣልያ 

• ሓይሊ ባሕሪ 

• ሓይሊ ኣየር 

• ሃገራዊ ልዕላውነት ( ካራቢኒየሪ) 

ካብ ደገ ኪመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦ ዝዉደብ 

ሓይሊ እዩ። እዞም ዝስዕቡ ኣካላት ናይ ሓይሊ 

ምክልኻል እዮም፡ 



ን ድሕነት ዜጋታት ዝነጥፉ እዮም 

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳ እዞም ዝስዕቡ ኣካላት ይርከቡ:    

•ናይ ወረዳ ናይ መንግስቲ 

ወኪል 

•ናይ ወረዳ ናይ 

ፖሊስ ሓለቃ 
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ኣገደስቲ ቁጽሪ: 
112 ካራቢኒየሪ               113 ፖሊስ 

ናይ መንግስቲ ወኪል አብቲ አዉራጃ 

ኮይኑ፡ ናቱ ትእዛዝ ከኣ ብቀጥታ ይፍጸም 

ን ኩሉ ናይ ወረዳ ሓይሊ ፖሊስ ይመርሕ 

ሃገራዊ ድሕነት 

  



ክፋል 5 

ኣሰራርዓ ምምሕዳር ኣብ ዉሽጢ ሃገር 

38 



ኣወዳድባ ኣብ ዉሽጢ ሃገር 

 

 

 

ኣዉራጃ ወረዳ ዞባ 
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ኣዉራጃ 

 

 

ኣዉራጃታት ናይ ኢጣልያ 20 እየን። 

 
ብዛዕባ ጥዕና ማይ ጸዓት ሽቅለት ሞያዊ ስልጠናን ዝምልከቱ ስራሓት ከኣ የሰላስል። 

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣዉራጃ ሓደ ሓላፊ ናይ ኣዉራጃን ኣዉራጃዊ ቤት ምኽርን ይርከቡ። 

 
ምርጫ አኣብ 5 ዓመት ይግበር 
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ወረዳ 

ኣብ ኢጣልያ 110 ወረዳታት ይርከባ ቁጽረን ናብ 51 ንምዉራዱ 

ግን ይስራሕ አሎ ብዛዕባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ጎሓፍ 

ናይ ጽርግያታት ሲቪላዊ ምክልኻል ናይ ጸዓት ቁጠባን ዝምልከቱ 

ስራሓት ከኣ የሰላስል 
 

ምርጫ አኣብ 5 ዓመት ይግበር 

 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳ ሓደ ናይ ወረዳ ሓላፊን ናይ ወረዳ ቤት 

ምኽርን ይርከቡ 
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ዞባ 

ዞባታት ናይ ኢጣልያ 8.092 እየን 

 
ብዛዕባ ህዝባዊ አገልግሎታት መዋእለ ህጻናት መባእታ ቤት ትምህርቲ 

ህንጻዊ ስራሓት መሰል ናይ መባእታን ማእከላይ ደርጃ ትምህርቲ ቤት 

መዝገብ መቃብር ንግዲ ፍቃድ ባህላዊ ንጥፈታት ናይ ምርጫ 

አገልግሎትን ን ዝምምልከቱ ስራሓት ከኣ የሰላስል ምርጫ አኣብ  5  

ዓመት ይግበር 

  
አብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ሓደ ከንቲባን ዞባዊ ቤት ምኽርን ይርከቡ 
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43      -     5/12 

ኩሎም አካልት ምምሕዳር(ሓለፍቲ ናይ 

አዉራጃ ወረዳ ከንቲባታትን አባላት ቤት 

ምኽርን) ብ ህዝቢ ይምረጹ 

  
መንግስቲ ከአ አብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳ ሓደ 

ናይ መንግስቲ ወኪል ይሸይም ናይ 

ድሕነትን ጸጥታን ሓላፍነት ከኣ አለዎ ናቱ 

ትእዛዝ ብቀጥታ ይፍጸሙ 



ናይ ኣዉራጃታት ካርታ 
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ኢጣልያ 20  ኣዉራጃታት አለዉዋ ነፍሲ ወከፍ 

ኣዉራጃ ዋና ከተማ አለዋ 

ንኣብነት፡ ዋና ከተማ ናይ ኣዉራጃ ፒየሞንተ ቶሪኖ 

እያ 

ነፍሲ ወከፍ ኣዉራጃ ከአ አብ ወረዳታት ትምቀል። 

ንኣብነት  ኣዉራጃ ካምፓንያ አብ  5  ወረዳታት ትምቀል  

ኣቬሊኖ በነቨንቶ ካዜርታ ናፖሊን ሳሌንቶን ከኣ እየን 



ኣዉራጃ  ላዝዮ 

ተቀመጥቲ  5.775.000  እዮም 

ካብዚኦም  615.000  ወጻእተኛታት እዮም 

ላዝዮ ብብዝሒ ተቀመጥቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ 
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(91 ዞባታት) 

(33 ዞባታት) 

(73 ዞባታት) 

(121 ዞባታት) 

(60 ዞባታት) 

ላዝዮ ኣብ 5  ወረዳታት 

ትምቀል 



ብዝሒ ተቀመጥቲ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኣባላት ኤዉሮጳዊ ሕብረት አብ ላዝዮ 
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 ፈረንሳ 

 ቡልጋርያ 

 ፖሎንያ 

 ሮማንያ 



  

ብዝሒ ተቀመጥቲ ወጻእተኛታት ዜጋታት ወጻኢ ካብ ኤዉሮጳዊ ሕብረት አብ ላዝዮ 
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ቻይና 

ዩክረይን 

አልባንያ 

ባንግላድሽ 

ፊሊፒን 



ከተማ  ሮማ 

ኣብ ኢጣልያ እታ ዝበዝሑ ወጻእተኛታት ዝቅመጥዋ 

ከተማ እያ፡ ብ ድሕሪኣ ከአ ሚላኖ ትስራዕ። 
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ተቀመጥቲ 2.743.796 እዮም ካብዚኦም 294.000 

ወጻእተኛታት እዮም 

  
ዋና ከተማ ናይ ኢጣልያ እያ ኣብኣ ከኣ መንግስቲ ርእሰ ብሔር 

ረፓብሊክን ባይቶን ይርከቡ 

  
መንግስቲ ቫቲካን’ዉን አብ ሮማ ይርከብ 



ናይ ከተማ ሮማ ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት 
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ከተማ ሮማ አብ  15  ንኡሳን ዞባታት ትምቀል 

 
ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ዞባ (municipio) ሓደ 

ፕረዚደንት 4/6አማኸርቲ (assessori) 

ኣለዉዎ 

 

 

 

 
 አአብ  5  ዓመት  ምርጫ ናይ ፕረዚደንትን 

ናቱ ምክትላት አማከርቲ ይካየድ 

 



ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ነዞም ዝስዕቡ አገልግሎታት የሰላስል፡ 

•ናይ ተቀማጦ መዝገብ  

•ናይ ዜጋታት ረዲኤት  

•ናይ ቤት ትምህርቲ አገልግሎት  

•ባህላዉን ስፖርታዉን ናይ መዘናግዒን ንጥፈታት  

•ናይ ከተማታት ምዕቃብ፡ ናይ ባህላዊ ቅርስታት ምምሕዳር ምቁጽጻር ህንጸት 

ኣባይቲ  

•ኣብ ንግድን ኢደ ጥበብን ን ቁጠባዊ ዕብየት ዝደፍኡ ተበግሶታት ምቅራብ  

•አገልሎት ናይ ንኡስ ዞባ ፖሊስ 
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ክፋል 6 

ስድራቤት 

51 



 ስድራ ቤት እንታይ እዩ፧  
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ብመሰረት ቅዋም ኢጣልያ ስድራቤት አብ መርዓ 

ዝተሰረት ባህርያዊ ማሕበር ኢሉ ይገልጾ 

 
ዝተመረዓዉ ጽምዲ ወላ ዉላድ እንተዘይሃለዎም ከም 

ስድራቤት ይቁጸሩ 
 



ብዘይካ ዝተመራዓዉ ጽምዲ ኣብ ኢጣልያ ብዙሓት ዘይተመረዓዉ 

ስድራቤት አለዉ 

እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ስድራቤት ከአ 

• ዘይተመረዓዉ ጽምዲ ደቂ ዘይብሎም እንተኾይኖም 

• ዘይተመረዓዉ ስድራቤት ደቂ ዘለዎም እንተኾይኖም 

የዕሩኽ ይጽዉዑ 
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• ብሓንሳብ ምንባር፡ እሙን ምዃን፡ ሓድሕድ ምትሕግጋዝ  ወዘተ…. 

• ገዛ፡ መሰል ናይ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ ምቅማጥ (ምጻምድቲ ን 

መጻምድቱ ኪሰጒግ ኣይክእልን) 

መሰላት ናይ ተጻመድትቲ  
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  ሕማም ኣብ ዘጋጥመሉ 

ኣብ ሆስፒታል ናይ ምስናይ፡ ዉሳኔታት ናይ ምዉሳድ መሰልን 

ከምኡ’ዉን መሰል ናይ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕናዊ ኩነታት መጻምድቲ 

ወዘተ….. 
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ሞት አብ ዘጋጥመሉ 

መሰል ናይ ጥሮታ፡ ናይ ክራይ፡ ናይ ወርሻ ወዘተ….. 

አብ ዝፈላለዩሉ እዋን 

መሰል ናይ ካሕሳን ናይ ቁጠባዊ ተኻፋልነትን (ብ ዳኛ ዝዉሰን)። 
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ደቂ ዝተመረዓዉን ዘይተመረዓዉን ጽምዲ ግን ሓደ መሰላት አለዎም 

 
ወለድትቲ ከአ ን ደቆም ዘለዎም ግቡኣት ከአ ሓደ እዮም 

 
ምፍልላይ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ከኣ ዳኛ ቆልዑ ምስ መን ከም ዝዓብዩ 

ይዉስን 

ኣብዚ እዋን መሰላት ናይ ዝተምራዓዉ ጽምዲን ዘይተመረዓዉ 

ጽምዲ መሰላት ማዕረ ኣይኮኑን 



መርዓ 
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ኣብ መርዓ ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ መሰላትን ግቡኣትን ኣለዎም 

  
ን ኣብነት፡ ክልቲኦም ንስድራቤት ዘድሊ ንከማልኡ ብስርሖም (ሞያዊ 

ወይ ዘቤታዊ) ከበርክቱ ኣለዎም ን ደቆም ከምህሩን ኪቀጽዑን ስርዓት 

ኬትሕዙን ከምኡ’ዉን ን መጻምድቶም እሙናት ኪኾኑን ይግባእ 

ክልቲኣቶም ፍትሕ ወይ ምፍልላይ ኪሓቱ ይኽእሉ 

  
ኣብ ኢጣልያ ብ ክልተ መገዲ ምምርዓዉ ይከኣል 

- ብ ሃይማኖታዊ ስርዓት 

- ብ ሲቪላዊ ስርዓት 
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ሕብረት ናይ ንብረት ኩሉ ብድሕሪ መርዓ ዜእትዉዎ ኣታዊታትን ዚግዛእ 

ንብረትን ብቀጥታ ዋንነት ናይ ክልቲኦም ይኸዉን። 

 
ፍልልይ ናይ ንብረት ነፍሲ ወከፍ መጻምድቲ ናይ ናቱ ኣታዊታትን ናይ 

ዝገዝኦ ንብረትን ንበይኑ ዋና ይኸዉን። 

ኣብ እዋን መርዓ መጻምድትቲ  ነናይ ዉልቆም ንብረት ብሽም ክልቲኦም 

ንኪኸዉንን ወይ ከኣ በበይኑ ተፈልዩ ኪተርፍን ናይ ምምራጽ ዕድል 

አለዎም 



ኣብ ኢጣልያ ምምርዓዉ 

መርዓ አብ መንጎ ክልተ ወጻእተኛታት ዜጋታት፡ ሓደ ካብ መጻምድቲ ሕጋዊ ነባሪ 

አብ መሬት ኢጣልያ ምስ ዝኸዉን ኪፍጸም ይከኣል 
 

መርዓ አብ መንጎ ኢጣልያዊን ወጻእተኛ ዜጋን  ወጻእተኛ ዜጋ መንበሪ ፍቃድ 

ወረቀት ኪህልዎ አይግደድን  ዝኾነ መለለዪ ወረቀት መንነት ምህላዉ ኣኻሊ 

ይኸዉን (ንኣብነት ፓስፖርት) 

ዝኾነ ኣብ ኢጣልያ ዝምርዖ ወላ’ዉን ወጻእተኛ ይኹን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኢጣልያ 

ይግዛእ 

 ክልቲኣቶም መጻምድቲ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ኣብ 

ኢጣልያ ዘይብሎም ምስ ዝኾኑ መሮዖኦም አብ ናይ 

ሃገሮም ኤምባሲ ብምኻድ ይገብሩ 
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ናይ ወጻኢ ዜጋ ወላ’ዉን ቅድሚ መርዓ ሕጋዊ ነባሪ ኣብ ኢጣልያ 

እንተዘይነበረ ብ ናይ ስድራቤት ምኽንያት ናይ መንበሪ ፍቃድ ወረቀት 

መሰል አለዎ 

  
ናይ ኢጣልያ ዜግነት ብ መገዲ መርዓ ብቀጥታ አይወሃብን 

ናይ ኢጣልያ ዜግነት ን ምዉሳድ፡ 

1) ክልተ ዓመት ካብ መርዓ ኪሓልፍ ኣለዎ 

2) ናይ ወጻኢ ዜጋ ኣብ ኢጣልያ ናይ ክልተ ዓመት ነባርነት (ኣብ መዝገብ      

ናይ ንኡስ ዞባ ዝትመዝገበ) ዘለዎ ኪኸዉን ኣለዎ (ካብ መርዓ ዝተወለዱ 

ቆልዑ እንተልዮም ግን ናይ ሓደ ዓመት ነባርነት ጥራሕ የድሊ) 



ደቂ፡ ናይ ጥንሲ እዋን 

ኩለን ዝጠነሳ ደቂኣንስትዮ ስደተኛታት ናይ ነጻ ሕክምናዊ 

ምክትታል መሰል ኣለወን (ኤኮግራፊ ናይ ደም መርመራ ወዘተ..) 

ናብ ሆስፒታል ወይ ከኣ ናብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ናይ ስድራቤት 

ኣማኸርቲ ኪኸዳ ይኽእላ 

ኩለን ደቂኣንስትዮ ሕጋዉያን ነበርቲ ይኹና ዘይሕጋዉያን 

ነበርቲ ኣብ እዋን ሕርሲ ኣብ ሆስፒታል ተዓቊበን ን 

ኪሓርሳን ኣብ እዋን ሕርስን ድሕሪኡን ዘድሊ ሕክምናዊ 

ክንክንን ደገፍን ናይ ምርካብ መሰል ኣለወን 
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መንበሪ ፍቃድ ወረቀት መንበሪ ፍቃድ ወረቀት ምህላዉ አየድልን ዘይሕጋዉያን 

ነበርቲ ምስ እትኾና ከኣ ን ፖሊስ አይትኽሰሳን ኢኽን 
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-አብ ሆስፒታል አብ ውሽጢ 3 ማዓልቲ ምስ ተወልደ  

-አብ ማዛጋጃቤት አብ ውሽጢ 10 ምስ ተዎልደ  

-ካብ ሓደ ወላዲ (ምርዕዋት እንተ ኮይኖም)  

-ካብ ክልቲኦም ወለድቲ ብሓንሳብ (ምርዕዋት ኢንተደይ ኮይኖም)  
 

ቆልዓ ምስ ተወልደ ምምዝጋብ ግድየታ ኢዩ  

ደቂ: ትውልዲ  

ምዝገባ ናይ ቆልዓ ክገብሮ ዝክዕል ሓኪም መሕረሲት አብቲ ሕርሲ ዝነበረ ሰብ  



ቤት ትምህርቲ፡ መዋእለ ህጻናት ን ካብ 4  ወርሒ ዝዕድሚኦም ህጻናት ይቅበል። 

ቅድሚ ምዉላዶም ኪምዝገቡ ዓለዎም ክፍሊት ከኣ ብመጠን ዓቅሚ ናይታ 

ስድራቤት ይዉሰን (ISEE) 

ክታበት ህጻናት ኪክተቡ ግዴታ እዩ ብነጻ ከኣ 

እዩ ቀዳማይ ክታበት ኣብ ሳልሳእ ወርሒ 

ይግበር 

ኣብ ኢጣልያ ናይ ፖልዮ ወይቦ ክታበት ግዴታ እዩ 
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ክፋል  7  

ስራሕ 

64 



ኩሎም ዜጋታት በብዓቅሞም ናይ ስራሕ መስል ኣለዎም  

 ነዚ ዓላማ መንግስቲ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ይዋሓስ 

ስራሕ 
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-   ምዕሩይን እኹሉን ደሞዝ ንክህሉ  

 
-  ሰሙናዊ ዓመታዊ ዕረፍቲ  

 
-  ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስቲዮን 

ማዕርነት ክህሉ 
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ስርዓት መሰራታዊ መሰላት ስራሕተኛታት ካብ  1970   ዝወጸ 

መምርሒ ሕጊ ኢዩ ተቆጺሮም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት መስላትን 

ግቡአትን ብ መሰረታዊ ሃገራዊ ናይ ስራሕ ናይ ሓባር ኮንትራት 

ይውሰን ነፍሲ ወከፍ ናይ ስራሕ ካተጎሪ ናቱ ፉሉይ ኮንትራት እለዎ 

  

-   ደቂ ኣንስቲዮ ሰራሕተኛታት ኣብ እዋን ሕርሲመሰለን ክሕለወለን   

-   ደገፍ ን ስንኩላን ን ዕድመ ዝደፍኡ ን ኣብ ስራሕ መጉዳእቲ ንዘጋጠሞም 

 

በብእዋኑ ዝሕደሱ ኮንትራት ብ  ትካላት ወይ ሰራሕተኛና 

ነቃባ ይፍረም 
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ሰለስተ ዓይነት ስራሕ አሎ: 
 

 

- ተቆጺርካ  ምስራሕ 

 
- ብኩንትራት ምስራሕ  

 
- ውልቃዊ  ስራሕ 



ተቆጺሩ ዝሰርሕ   

• ናይ  ዝተወሰነ እዋን  ኩንት ራት 

• ናይ  ዘይተወሰነ እዋን ኩንትራት  

• ሙሉእ ሳዓታት 

• ዝተወሰነ ሳዓታት  

ንኣብነት:     መማህራን  ነርስ  ናይ  መንግስቲ  ሰርሕተ ኛ 

ስራሕ 

ዓይነት 

ኩንትራት 

ሳዓታት ናይ 

ስራሕ     
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ብኩንትራት 

ን ኣብነት: ኣገልግሎት ኣብ ዝኾነ ትካል 

ኣብ መንጎ  ወሃቢ  ስራሕን ሰራሕተኛን  ኣብ  

ሓደ  ፕሮግራም  ብዝግበር ስምምዕ  

ውሱን  ናይ ስራሕ  ግዜ የለን ብ መሰረት 

ዝገብርዎ  ስምምዕ  ይውሰን  

ስራሕ 

ዓይነት ኮንትራት  

ናይ ስራሕ ግዜ  
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ውልቃዊ  ስራሕ 
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ስራሕ 

ዓይነት ኩንትራት 

ናይ ስራሕ ግዜ  

ሰራሕተኛ ወሃቢ ስራሕ የብሉን ብውልቁ 

ከአ ምስ ዓማዊሉ    ይዋዓዓል 

ሰራሕተኛ ባዕሉ  ይውስን  

ንኣብነት  ወነንቲ ድኳን 

ውልቃዊ ስራሕ ፋለኛመ 
ሰብ ድኳን  ናይ ምኽፋትን ምዕጻውን 

ሰዓታት  ከኽብሩ  ይግባእ 
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ቅዋም ን ሰራሕተኛታት ብ ማሕበር ተወዲቦም ን መሰላቶምን 

ረብሓታቶምን ን ኪጣበቁ የፍቅድ 

  
ማሕበር ሰራሕተኛታት ን ዕላማታቱ ን ምዉቃዕ ዝጥቀመሉ ቀንዲ 

መሳርሒ ከኣ እምቢታ ካብ ስራሕ ማለት(sciopero) እዩ 

ማሕበር ሰራሕተኛታት 



ኣብ ዓዲ ጥልያን እተን ቀንዲ ማሕበራት ሰራሕተኛታት እዘን ዝስዕባ እየን: 

CGIL  
6.300.000 ምዝጉባት 

CISL 
4.500.000 ምዝጉባት 

UIL 
2.200.000 ምዝጉባት 

UGL 
1.100.000 ምዝጉባት 
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ማሕበር ሰራሕተኛታት ን ምዝጉባት ማሕበርተኛታትን ን ዘይምዝጉባት 

ሰራሕተኛታትን ኣገልግሎት ይህብ 

 
ንኣብነት ን ጡረታ ዝምልከት ጉዳያት ግብሪ ኣብ ምኽፋል ንዘድልዩ ወረቃቅቲ 

ብዛዕባ ሕጊ ምኽሪ ምልጋስ ዝኣመሰሉ ሓገዛት ይገብር 



ስራሕ መድለይ ቤት ጽሕፈት (C.P.I.) 
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እዞም ቤት ጽሕፈት ዜጋታት ስራሕ ን ኪረኽቡ 

ዚሕግዙ እዮም 

 
ዕላማ እዚ ቤት ጽሕፈት ምስ ምዝጉባት ደለይቲ 

ስራሕ ሓጺር ቃለ መሕትት ድሕሪ ምግባርኣብ 

ዝሓጸረ እዋን ናይ ስራሕ ወይ ከኣ ሞያዊ ስልጠና 

ዕድል ንምሃብ እዩ 
 

ን ተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ ምዉካስ ይከኣል  

800 818 282 
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ን ዝኾነ ዉልቃዊ  ንግዳዊ ትካል ን ምኽፋት እዞም ዚስዕቡ 

ነጥብታት ኪማልኡ ይግባእ 

 

 
1  Partita Iva ፓርቲታ ኢቫ 

2 Camera di Commercio ኣብ መዝገብ ትካላት  ምምዝጋብ 

3 ኣብ INPS ምምዝጋብ 

4 ኣብ INAIL ምምዝጋብ 

5 ናይ ጎሓፍ ግብሪ ንምኽፋል  ን ኮሙነ ምሕባር    
 
 

ኣድራሻ ናይ ካመራ ዲ ኮመርችዮ Via Capitan Bavastro 116-Roma 

Sito internet www.rm.camcom.it 

http://www.rm.camcom.it/


ክፋል 8 

ስርዓት ትምህርትን ስልጠናን: ትምህርቲ ን ዓበይቲን 
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ስርዓተ  ትምህርቲ 
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ካብ 6 ክሳብ 16 ዕድመ ቆልዓ ኪመሃር ይግደድ 

ኣብ 14 ዕድመ ብድሕሪ ማእክለይ ትምህርቲ (ሻሙናይ 

ክፍሊ) ተመሃራይ ብ ኣዉራጃታት ብዝዉደብ ናይ 3 ዓመት 

ሞያዊ ስልጠና ብምዉሳድ ካብ ተገዳድነት ናይ ትምህርቲ 

ኪገላገል ይኽእል 

 

 



መዋእለ ህጻናት (ናይ ንኡሳን ዞባታት) ካብ  0 ክሳብ 3 ዕድመ 

አዚሎ ቤት ትምህርቲ (መንግስታዉያን ዞባዉያን ወይ ዉልቃዉያን) 

ካብ 3 ክሳብ 5  ዕድመ 

መባእታ ቤት ትምህርቲ ካብ 6 ክሳብ 10 ዕድመ   (5 ክፍሊ) 

ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ካብ 11 ክሳብ 14 ዕድመ (3 ክፍሊ) ኣብ 

መወዳእታ ሃገራዊ መርመራ ይግበር 
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ካልኣይ  ደረጃ  ቤት ትምህርቲ፡ ካብ 14 ክሳብ 18 ዕድመ (5 

ክፍሊ) ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ መርመራ ይግበር። 

ናይ ኣዚሎ ቤት ትምህርቲ “ማቴርነ” ይበሃል: ናይ 

መባእታ ቤት ትምህርቲ “ኤለመንታሪ”: ናይ ማእከላይ 

ቤት ትምህርቲ “ስክዎላ ሜድያ”: ከም ኡ’ዉን ካልአይ 

ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከኣ “ስክዎላ ሱፐርዮረ” ተባሂሎም 

ይጽዉዑ:: 
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ቤት ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠና ድሕሪ ናይ  3 ዓመት ስልጠና ን ስራሕ 

ዓለም መእተዊ ዝጠቅም ሰርቲፊኬት ወይ’ዉን ድሕሪ ናይ 5  ዓመት 

ስልጠና ን ስራሕ ወይ’ዉን ናብ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ዝኸዉን ብ ዲፕሎም 

የመርቅ 
  

 

ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርቲ ን ቤት ትምህርቲ ስልጠና ኢደ ጥበብን ቤት 

ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠናን  ይሓቁፍ 

 

ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ዝጠቅም 

ብዲፕሎም የመርቅ 

ቤት ትምህርቲ ስልጠና ኢደ ጥበብ ናብ 

ዩኒቨርሲቲን  ከምኡ’ዉን ናብ ስራሕ ዓለም 

መእተዊን ይጠቅም 

 



ላዕለዋይ ስልጠና ኢደ ጥበብ 

ብ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምዉዳእ ዝወሃብ ሞያዊን ናይ ኢደጥበብን 

ፍሉይ ስልጠና ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ስልጠና ዝወሃብ ናይ መመረቂ ምስክር 

ወረቀት ከኣ ኣብ ኤዉሮጳ ከስርሕ ይኽእል: 

- እቲ ስልጠና ናይ ክልተ ዓመት ኮይኑ አብ 4 ሰሚስተር ተመቂሉ ብ 

ድምር ናይ 2000 ሰዓታት ትምህርቲ ይወሃብ 

- ናብዚ ስልጠናታት ንምክፋል ክሕለፍ ዘለዎ ናይ መእተዊ ፈተና ኣሎ 
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ማእከል ትምህርቲ ን ዓበይቲ 

እዞም ማእከላት ን ልዕሊ ዕድመ ዜጋታት ኢጣልያን ከም ኡ’ዉን ን ወጻእተኛታት  ናይ ትምህርትን 

ናብ ስራሕ ዓለም መእተዊ ዝጠቅሙ ስልጠናታትን ይህቡ እዞም ማእከል ትምህርቲ አብ ምሉእ 

ሃገር ዝተዘርገሑ ኮይኖም ን ወጻእተኛታት ዜጋታት ንደቂ ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ንሰራሕተኛታትን 

ንስራሕ ዘይብሎምን ኣብ ሕብረተሰብ ኪሕወሱ ንዘድልዮም ናይ ቁዋንቅዋ ጥልያን ትምህርቲ’ዉን 

ይህቡ: 

ኣብዞም ማእከላት ትምህርቲ እዞም ዝስዕቡ ንጥፈታት ይካየዱ:- 

-ናይ ሲቪላዊ ትምህርቲ 

-ናይ L2 ናይ ቋንቕ ጥልያን ፈትና 

-ናይ ነጻ ናይ ቁዋንቁዋ ጥልያን ትምህርቲ: A1 A2 B1 B2 C1 C2: 

ምስክር ወረቀት ንምርካብ ፈተናታት’ዉን ይህብ  

 

ብ ኣካያዲ ናይቲ ስልጠና ማእከል ዝፍረም  ናይ A2 ደረጃ ፍልጠት 

ቋንቋ ጥልያን ምስክር ወረቀት ንዘለዎ ካብ ፈተና ናጻ እዩ 
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ዩኒቨርሲቲ 
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ብ 3 ዕዉደት ዝቆመ እዩ። 

 
1. ሰልስተ ዓመት ዝወስድ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ምስክር 

ሊቅነት (LAUREA) 

 
2.  ክልተ ዓመት ዝወስድ ናይ ካልኣይ ደርጃ ምስክር ሊቅነት 

 
3. ድሕሪ ምስክር ሊቅነት ዝዉሰድ (ናይ ዶክትሬት ፍሉይ 

ሊቅነት ናይ በሰል ሊቅነት ወዘተ) 



ክፋል 9  

ስራዓት ጥዕና 

83 



ሃገራዊ ሓለዋ ጥዕና 
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ኩሎም ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ሓለዋ ጥዕና ኪምዝገቡ ይግባእ  

እዚ ከኣ ነዞም ዚስዕቡ መሰላት ይህብ 

•  ናይ ስድራ ቤት ሓኪም ምምራጽ 

•  ናይ ሕክምና ኣገልግሎት 

•  ኣፋዉስ ምእዛዝ 

•  ፍሉይ ሕክምናዊ ምክትታል 

ንኣብነት ናይ ስኒ ናይ ማህጸን ናይ ዓይኒናይ ህጻዉንቲ ሕክምና 

-  መርመራታት  

-  ናይ ሆስፒታል ኣገልግሎት 



ኣብ ሓለዋ ጥዕና ንምምዝጋብ ዘድልዩ፡ 

- ወረቀት መንበሪ ፍቃድ ወይ ሪቸቩታ ናይ መሐደሲ 

- ናይ ረዚደንሳ መረጋገጺ ወረቀት  

- ኮዲቸ ፊስካለ 
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- መንበሪ ፍቃድ ክህልዎም ይግባእ፡ ወይ ዉን ሕጋዊ 

ስራሕ ዘለዎም ኪኾኑ ኣለዎም 

- ከምኡ`ዉን ኣብ መስርሕ ምሕዳስ መንበሪ ፍቃድ 

ንዘለዉ፡ ከምኡ ኸኣ ን ናይ ፖለቲካ ዑቅባ ን ዝሓተቱ 
 

ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ሓለዋ ጥዕና ኪምዝገቡ ይኽእሉ፡ 
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ዘይሕጋዉያን  ስደተኛታት  ዉን  ናይ ሕክምና ኣገልግሎት መሰል  ኣለዎም። 

ን ዘይሕጋዉያን  ስደተኛታት  ካብ  ASL ን 

ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ዝወሃብ STP ዝበሃል 

ወረቐት ኪወስዱ ይኽእሉ 
  



እዚ ወረቀት STP ነዞም ዝስዕቡ መሰላት ይህብ፡  
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- ህጹጽ ወይ አገዳሲ ሕክምና አብ ሆስፒታልን ኣምቡላቶሪ 

ንሕማምን ሓደጋን  

 

- መከላኸሊ ሕክምና ናይ ክታበት ኣገልግሎት ብ ፍላይ ን 

ህጻናት 

 
- ን ጥንስን ሕርስን ዝምልከት ክንክን  
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ናይ STP ወረቀት ወይ ተሰራ 

 

- ስም ናይ ስደተኛ ተገልጋሊ የብሉን  

- ን 6 ወርሒ ይጸንሕ (ኪሕደስ ዉን ይከኣል) 

- ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ ዓዲ ጣልያን የገልግል 

- ብ ሓደ ኮዲቸ ከኣ ይልለ 
 

ነዚ ተሰራ እዚ ንክተውጽዐ  ናብ  ምምህዳር ምዝገባ ኣየድልን 



ናይ ስድራ ቤት ምኽሪ ዝህቡ መናብርቲ 
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ናይ ስድራ ቤት መማኸሪ ናይ ማሕበራዉን ጥዕናዊን ትካል ኮይኑ፡ 

ዕላምኡ ከኣ ን ኣብ ስድራ ቤታት ኣብ ደቀንስትዮ ኣብ ነኣሽቱ ህጻናትን 

መናእሰያትን ከጋጥሙ ን ዝኽእሉ ማሕበራዊ ጸገማት ን ምፍታሕን ምኽሪ 

ንምልጋስን እዩ 

 

  
ስርሑ ከኣ ን ጸገማት ቅድሚ ምኽሳቶም ን ምዉጋዶም ይጽዕር ዝኾነ 

ክፍሊት ከኣ ኣየድልን 
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ኣብ ናይ ስድራቤታት መማኸሪ እዞም ዚስዕቡ ኣገልግሎታት የቅርቡ 

  
- ምኽርን ሓበሬታን ን ሓላፍነታዊ ዝኾነ ናይ ቆልዑ ምዉላድ መስርሕ 

 
- ናይ መከላኸሊ ጥንሲ  

  
- ናይ ስነ ኣእምሮኣዉን ጾታዉን ምኽሪ 

  
- ምኽርን ሓበሬታን ካብ ሓደገኛ ጥንሲ ንምክልኻል 
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- ኣብ መጻምድቲ ን ክህሉ ዝኽእል ናይ ምዉላድ ጸገም ሓበሬታ ምሃብ 

 
- ን ወለንታዊ ዝኾነ ጥንሲ ናይ ምስዳድ መስርሕ ን ጥሕቲ ዕድመ ዉን  

ዝምልከት፡ ናይ ሕክምናን ናይ ስነ ኣእምሮን ሓገዝ ይገብር 

 
 - ኣብ ደቀንስትዮ ከጋጥም ን ዝኽእል መንሽሮ ምዉጋድ 

ን ኣብነት፡ ናይ ጡብ መርመራ 

ጥንሲ ምክልኻል ወይ ናይ ቅድሚ ሕርሲ ስልጠና 



118 

ኣብ ሆስፒታል ምስ ተበጽሐ፡ ምስ ኩነታት ናይ ሕሙም ዝኸይድ ዝተፈላለዩ 

ሕብርታት ይወሃብ ከማኡ ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ድማ ይረክብ 
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ቐይሕ ኮዲቸ ብቀጥታ ሕክምናዊ ረዲኤት ን ዘድልዮም 

ብጫ ኮዲቸ ኣብ ዉሽጢ 10/15 ደቂቅ ረዲኤት ዚረኽቡ 

ቀጠልያ ኮዲቸ ኣብ ናይ ህይወት ሓደጋ ን ዘየለዉ ይወሃብ 

ጻዕዳ ኮዲቸ ህጹጽ ዘይኮኑ ጉዳያት 

ኣብ ዝኾነ ናይ ጥዕና ሓደጋ እዋን 118 ምድዋል ይከኣል 

ኣብ ዝሓዘረ እዋን ከኣ ኣምቡላንስ ትመጽእ 

ባዕልኻ ናብ ፕሮንቶ ሶኮርሶ ምኻድ ዉን ይከኣል 



ክፋል 10  

ብቁዓት ሰነዳት 
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አብ መሬት ኢጣልያ ብቁዓት ኣገደስቲ ሰነዳት እዞም ዝስዕቡ እዮም 

  
ወረቀት መንነት 

ናይ ግብሪ ስቱር ወረቀት መንነት (CODICE FISCALE) 

ናይ ተሽከርካሪት (መኪና) መምርሒ ፍቃድ 

  
ከምኡ’ዉን ናይ መጎዓዚ ወረቀት (ፓስፖርት) ወረቀት ክንክን ጥዕና 

ብቁዓት ሰነዳት 



ወረቀት መንነት 
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ወረቀት መንነት ናይ ዉልቃዊ መለለዪ ወረቀት እዩ 

  
ስም ዕለት ትዉልድን ምያን ሰብ ሓዳር ምዃኑን ዘይምዃኑን ካልኦት ዉልቃዊ 

ሓበሬታትን ዝተመዝገቦ ወረቀት እዩ 

  
አኣብ 10 ዓመት ይሕደስ ናብ ሃገሩ ንምስጓግ ኣይሰርሕን 



ወረቀት መንነት ኣብ ቤት መዝገብ መንነት 

(ANAGRAFE) ኪሕተት ይከኣል 

3 ስእሊን ዝኾነ ብቁዕ መለለዪ ሰነድን  ዕለቱ 

ዘይወደቀ መንበሪ ፍቃድን ወይ ከኣ መንበሪ 

ፍቃድ ከምዚሓተትካን ትጽበ ከም ዘለኻ 

መረጋገጺ ወቀትን ከኣ የድልዩ 

ኣብ ኢጣልያ ሕጋዊ ነባርነት ዘለዎ ወጻእተኛ ወረቀት መንነት ኪሓትት ይኽእል 
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ናይ ግብሪ ስቱር ወረቀት  

ናይ ግብሪ ስቱር ወረቀት ብዘየወላዉል 

መንገዲ ንዜጋታት ንምልላይን 

ክምኡ’ዉን ን ግብሪ ዝምልከቱ 

ጉዳያትን ይጠቅም 
 

ናይ ግብሪ ስቱር ወርረቀት አብ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ዉሽጢ 

ሃገር ኬድካ ይሕተት 

መንበሪ ፍቃድ ወረቀትን ፎቶኮፒ ናይ ፓስፖርትን ከኣ የድሊ 
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ፍቃድ መምርሒ መኪና 
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 ብ ሞተር ንዝንቀሳቀሳ ተሽከርከርቲ ኣብ 

ህዝባዊ ጽርግያታት ን ምምራሕ ዘኽእል 

ሰነድ ወይ ወረቀት እዩ 

  
ብ ድሕሪ ክልሰ-ሓሳባዊን ግብራዉን 

መርመራታት ምሕላፍ ከአ ይወሃብ 



ፍቃድ መምርሒ መኪና ንምሓዝ ዝግበር መርመራ ኣብ ክልተ ክፋል 

ይምቀል፡ 

• ናይ ክልሰ-ሓሳብ ፈተና ን ሕግታት ትራፊክ ዝምልከት… 

• ግብራዊ ፈተና ምምራሕ መኪና 

ናይ ክልሰ-ሓሳብ ፈተና (ብ ግጉይ/ቅኑዕ (true/false) 

ዝምለሱ) 40 ሕቶታት ዝሓዘ ኮይኑ ፈተና ን ምሕላፍ ከአ 

እንተወሓደ 36 ሕቶታት ብልክዕ ብምምላስ ይሕለፍ 
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እዞም ዝስዕቡ ከአ የድልዩ 

2 ናይ ተሴራ ስእሊ 

ናይ ሕክምና ሰርቲፊኬት (ምስ ፎቶኮፒ) ስእሊ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ዝተፈቀደሉ 

ሕጋዊ ሓኪም ዝወሃብ 

  
አብ ሕሳብ ባንክ ቁጽሪ c/c 9001 24,00 ኤዉሮ ከምኡ’ዉን ኣብ ሕሳብ 

ባንክ ቁጽሪ c/c 4028 ከኣ 14,62 ኤዉሮ ዝኸፈልኩምሉ መረጋገጺ ወረቀት 

  
ካብ ኤዉሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ሃገራት  ዝኾኑ ዜጋታት ከአ ወረቀት መንበሪ 

ፍቃድ ወይ ከኣ ወረቀት መንበሪ ፍቃድ ንምሕዳስ መጸበዩ ወረቀት የቅርቡ  

ፍቃድ መምርሒ መኪና ን ምዉሳድ ናብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ መጎዓዝያ ብምኻድ 

ይሐተት 
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ክፋል 11 

መንበሪ ኣባይቲ - ክራይ 

101 



ክራይ ኣባይቲ/ 1 መንበሪ ገዛ 

ገዛ ንምካርይ ካብ ክልተ ዓይነት ዉዕል ኪምረጽ 

ይከኣል ናይ ነጻ ክፍሊትን ናይ ስምምዕ ክፍሊትን 

ናይ ነጻ ክፍሊት ማለት እቲ ዝኽፈል ክፍሊት ክራይ ኣብ መንጎ 

ኣካራይን ተኻራይን ብዝግበር ስምምዕ ይዉሰን እዚ ዉዕል ን ኣርባዕተ 

ዓመት ይኸይድ ን ካልእ ኣርባዕተ ዓመት ከአ ኣብ ፍሉይ አጋጣሚ 

እንተዘይኮይኑ (ማለት ዋና ገዛ ንመንበሪኡ እንተኣድሊዎ ወይ ኪሸጦ 

ምስ ዝደሊ ….) ብቀጥታ ይሕደስ 
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ናይ ስምምዕ ክፍሊት ማለት ከኣ እቲ ዝኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት ብ አብ መንጎ 

ኣብቲ አከባቢ ዝርከባ ማሕበራት ናይ ተኻረይትን ማሕበራት ናይ ኣካረይትን 

ብዝግበር ስምምዕ ይዉሰን ንክለቲኦም ከአ ናይ ግብሪ ምጉዳል ዕድል አለዎም 

እቲ ዉዕል ን ሰልስተ ዓመት ይጸንሕ ብድሕሪኡ ከአ ን ካልእ ክልተ ዓመት 

ብቀጥታ ይሕደስ  

ናይ ክራይ ገዛ ዉዕል ኣብ ዉሽጢ 30 መዓልትታት ካብ ክታም አብ ቤት ጽሕፈት 

ኣታዊ ዉሽጢ ሃገር ኪምዝገብ ኣለዎ ናይ 2% ካብ ኣብ ዉሽጢ ዓመት ዝኽፈል 

ክራይ ግብሪ ከአ ብማዕረ አብ ሞንጎ ተኻራይን አካራይን ተመቂሉ ይኽፈል 

ብF23 ዝፍለጥ ቅጥዒ ብምምላእ ከአ ኣብ ባንክ ወይ ጶስጣ ቤት ይኽፈል 

ክራይ ኣባይቲ/ 2 መንበሪ ገዛ   
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ኣባይቲ ምዕዳግ 

- ገዛኣይ ን ሸያጣይ ዝኸፍሎ ዋጋን ዕርቡንን ብምቅራብ ናይ 

ምግዛእ ድሌቱ የቅርብ 

- ሸያጣይ እንተ ተቀቢሉዎ ሓደ ናይ ቅድመ-ዉዕል ወረቀት 

ይጸሓፍ ገዛኣይ ከአ ዕርቡን ይኸፍል 

- ብድሕሪኡ እቲ ናይ ብሓቂ ዉዕል ኣብ ቅድሚ (NOTAIO ) 

(ማለት ዉዕላት መሸጣ ሕጋዉያንን ብቁዓትን ምዃኖም ዜረጋግጽ 

አካል) ይጸሓፍ፡ እዚ ዉዕል “Rogito” (ሮጂቶ) ተባሂሉ ይጽዋዕ 

ገዛኣይ ከአ ኣብ ቅደመ-ዉዕል ዝተሰመማምዕሉ ዋጋ ይኸፍል 

-ገዛ ኪግዛእ ከሎ ዚኽፈል ግብሪ ኣሎ 
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ክፋል 12 

ናይ ጥሮታ ኣገባብ 

105 



ጥሮታ ኣገባብ 
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ጥሮታ ነዞም ዝስዕቡ ይምልከት 

 
- ን ብዕድመ ምድፋእ ምኽንያት ስራሕ ዜቋረጹ ናይ ዕድም ዝደፈአ ጥሮታ 

 
- ን ጥሮታ ንምእታዉ ዜድሊ ቁጽሪ ዓመታት ናይ ስራሕ ዜማለአ ናይ ሽማግለ 

ጥሮታ 



• ን ናይ ምስራሕ ዓቅሙ ዜጥፈአ ናይ ዓቅሚ ዝጎደሎ ጥሮታ 

• ን ኣትዊ ዘይብሎም ኪስርሑ ዘይክእሉ ሰባት ናይ ሓገዝ ጥሮታ 

• ን ቀረባ ኣዝማድ ናይ ዝሞተ ሰራሕተኛ ናይ ስድራ መዋቲ ጥሮታ 

 እዚ ናይ ጥሮታ ኣገባብ ንጥትሮታ ተባሂሉ ብሰራሕተኛታትን 

ኣስራሕትን ብዝኽፈል ክፍሊት ይሽፈን 
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ን ናይ ዕድመ ዝደፍኡ ጥሮታ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት የድልዩ፦ 

• ኣብ ጥሪ 2018 እንትወሓደ 66 ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ዕድመ ዝመልአ 

(ደቂተባእትዮን ደቀንስትዮን) ከምኡ’ዉን ን ብዉልቂ ዝሰርሑ  

እቲ ዝኽፈል ክፍሊታት ከአ ብ ኢምፕስን (I.N.P.S ማለት ንጥሮታ ዚምልከቱ 

ጉዳያት ንምምሕዳር ዝተወደ መንግስታዊ ኣካል) ካልኦት ንፍሉያት ሞያታት 

ዚምልከት ናይ ጥሮታ ጉዳያት ዚሰርሓ ኣካልትን ከኣ ይመሓደር 

• እንተወሓደ ን 20 ዓመት ንጥሮታ ተባሂሉ ንዝዉሰን ክፍሊት ዝኽፈለ 
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ን ናይ ሽማግለ ጥሮታ እዞም ዝስዕቡ የድልዪ፦ 

• ንጥሮታ ተባሂሉ ንዝዉሰን ክፍሊት ን41 

ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ዝኸፈለን ን ደቀንስትዮ 

ከኣ ን 42 ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ዝኸፈላን 

እቲ ንጥሮታ ተባሂሉ ዝኽፈል መጠን ክፍሊት ከአ 33% ናይ ግብሪ 

ዘይተኸፍለሉ ደሞዝ እዩ 1/3 ናይዚ ክፍሊት ሰራሕተኛ ይኸፍሎ እቲ 

ዝተረፈ 2/3 ከኣ ብ ኣስራሒ ይኽፈል 

 

• ንጥሮታ ተባሂሉ ንዝዉሰን ክፍሊት ካብ ቅድሚ 

31/12/1995 ምኽፋል ዝጀመረ 
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 ኢናኢል 
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ኢናኢል ን ኣብ ስራሕ ዜጋጥሙ መጉዳእቲ ንምክልኻል ተባሂሉ 

ዝተመደበ ሃገራዊ ኣካል እዩ 

  
ብ መድሕን ከኣ ን ኣብ ስራሕ ን ዝተሃሰዩ ሰባት ይሕግዝ 



መድሕን ሰራሕተኛታት ግዴታ እዩ መጠን ዝኽፈል ክፍሊት ከኣ ብመሰረት 

ዓይነት ስራሕ ይፈላለ ኢንዳስትሪያዊ ናይ ኢደ ጥበብ ካልእን 

ን መድሕን ሰራሕተኛታት ዝኽፈል ክፍሊት ብ 

ኣስራሓይ ይኽፈል 

ሰራሕተኛ ብምሉእ አብ ትሕቲ ኣስራሓይ 

ተቆጺሩ ዘይሰርሕ እንተኾይኑ ግን ማለት 1/3 

ናይ ክፍሊት ብ ሰራሕተኛ ይኽፈል 

111      -     6/6 



ክፋል 13  

ኣገባብ ግብሪ 

112 



ኣገባብ ግብሪ 

መንግስትን ምምሕዳራትን (ኣዉራጃታት ወረዳታት ዞባታት) ኩሎም ዜጋታት 

ብዝኸፍልዎ ግብሪ መሰረት ኣድለይቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ኬቅርቡ ይኽእሉ 

ግብሪ  ስራሕ አብ ዝስራሓሉ ጥራይ ይኽፈል 

ን ኣብነት ፍቃድ ናይ ብረት ምሓዝ ፍቃድ ናይ 

ሃድን ናይ መሬት ርግጫ ወዘተ 
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 ተቆራጺ፡ ካብ ዋንነት ሃብቲ ዝቁረጽ 

• ቀጥታዊ ተቆራጺ ብ መጠን ሃብቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝዉሰን ተቆራጺ 

ን ኣብነት  (IRPEF) ካብ አታዊታት ናይ ዉልቃዉያን ሰባት ዝቁረጽ 

(IRES) ካብ አታዊታት ናይ ማሕበራትዋፍ ዝቁረጽ (IMU) ካብ ዋንነት 

ናይ ኣባይትን ናይ ጎሓፍ ዝኽፈልን ወዘተ.. 

 

• ዘይቀጥታዊ ተቆራጺ ናይ ንብረት ዋንነት ሽም ምትሕልላፍ ኪህሉ ከሎ 

ዝኽፈል 

ን ኣብነት (IVA) ዝኾነ ንብረት ኪሽየጥ ከሎ ዚኽፈል ተቆራጺ (Inp. 

di registro)…. (bollo) ቴምብር ወዘተ… 
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ብግዲ ዝኽፈሉ  ክፍሊታት 

ን ኣብነት INPS, INAIL 

ን ኣብነት INPS, INPDAP 

• ናይ ጥሮታ ክፍሊት፦ ናይ ጥሮታ አገልግሎት ንምርካብ ዝኽፈል 

• ናይ ረዲኤት ክፍሊት: ን ኣብ ስራሕ ኬጋጥሙ ዝኽእሉ መጉዳእቲ ንምሽፋን 
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ናይ ኣታዊታት መግለጺ ሰነድ፡ ን ቤት ጽሕፈት አታዊ ዉሽጢ ሃገር ዝቀርብ 

ሰነድ ኮይኑ ዜጋታት ናይ ኣታዊታቶም መግለጺ ወረቀት ሰነድ እዩ ብኡ 

መሰረት ከኣ ግብሪ ይኸፍል 

 

እዚ መግለጺ ብ Modello 730 ዝፍለጥ ቅጥዒ 

ብምምላእ ቅድሚ ዕለት 2 ናይ ግንቦት ንኣስራሒ 

ወይ ከአ ን CAF (ማለት ምስ ግብሪ ዝተሓሓዙ 

ጉዳያት ምስ ዜጋታት ኣብ ምትሕብባር ዝነጥፍ 

ኣካል) ይወሃብ 
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ቅድሚ ዕለት 15  መጋቢት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት: ኣስራሒ ናይ ሰራሕተኛ ኣብታ 

ዝሓለፈት ዓመት ዝተኸፍሎ ደሞዝ ምሉእ ዝርዝር ዝሓቆፈ ብ CUD ዝፍለጥ ሰነድ 

ን ሰራሕተኛ የረክብ 

እዚ ብ CUD ዝፍለጥ ሰነድ ከኣ ምስቲ ብ Modello 730 

ዝፍለጥ ሰነድ ይተሓሓዝ 

ኣብዚ ሰነድ እዚ ካልእ ዝኾነ ኣታዊታት እንተልዩዎ ይገልጽ (ን 

ኣብነት ካብ ናይ ኣባይቲ ወይ ናይ መሬት ክራይ አታዊ እንተጌሩ 

ወይ’ዉን ዝኾነ ካልእ ኣታዊ) 

  
ነዚ ብ Modello 730 ዝፍለጥ ሰነድ ኪመልኡ ዘይግደዱ 

ዜጋታት እዞም ዝስዕቡ እዮም 

ደሞዝተኛ ኮይኑ ካልእ ምንጪ ኣታዊ ዜብሉ ወይ ጥሮተኛታት 

  
ስንኩላን፡ ናይ ዉግእ ጥሮተኛታት ወዘተ.. 
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ኣገልግሎታት/ክፍሊታት 

 

 

ሓይሊ ኤለትሪክ 

 

 

ጋዝ ንክሽነን ን መሞቊን 

 

 

ናይ ገዛ ስልኪ 

 

 

ማይ 
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እዞም መሰረታዉያን ኣገልግሎታት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዚወሃቡ ኮይኖም፡ 

ብመሰረት ዝግበሩ ናይ አገልግሎት ዉዕላት ከአ ይትግበሩ እዞም ኣገልግሎታት ብ 

ስልኪ ብምድዋል ኪጅመሩ ይከኣሉ ወይ’ዉን ናብ ቤት ጽሕፈት ናይተን ትካላት 

ወሃብቲ ኣገልግሎት ብምኻድ ኪጅመሩ ይከኣሉ 

  
እቲ ነዚ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝኽፈል ክፍሊት ከአ TARIFFA (ታሪፋ) 

ተባሂሉኡ ይጽዋዕ እቲ ክፍሊት ከኣ ገለ ክፋሉ ብመንግስታዉያን ኣካላት ገለ ክፋሉ 

ከኣ በተን ወሃብቲ አገልግሎት ትካላት ይዉሰን 



 

 

ናይ ከተማ ጎሓፍ 
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ን ናይ ጎሓፍ ዝክፈል ክፍሊት ኣሎ ንሱ ከኣ ናይ መሬት ወይ ዝኾነ ህንጻ ዋንነት 

ብምህላዉ ጥራሕ ዝውሰን ብግዲ ዝኽፈል ክፍሊት እዩ 

  
ምሕደራን ክፍሊትን ከአ ን ዞባታት ዝምልከት እዩ 

  
ክፍሊት ከኣ ቢል ኣብ ዝመጻሉ ኣብ ጶስጣ ቤት ኬድካ ይኽፈል ኣብ ገሊአን 

ባንክ’ዉን ኪኽፈል ይከኣል እዩ 



ክፋል  14  
ናብ ሕብረተሰብ ምሕዋስ ስምምዕ 

ዘይወድቅ መንበሪ ፍቃድ 

120 



ናብ ሕብረተሰብ ምሕዋስ 

ወጻዕተኛታት ን መጄመርያ  ን ዓዲ ጣልያን ዝአትው ናይ ሕብረተሰብ ምሕዋስ   

ስምምዕ ክፍርሙ  አሎዎም   

ነጥቢ ብምዉህላል ዝካየድ   አገባብ ኢዩ  

ን ኣብነት ፤  

- ሓኪም ምምራጽ ፥     ነጥቢ     4 

- ናይ ገዛ ኮንትራት   6  

- ሲቪላዊ ፍልጠት   15 

- ቛንቛ ጥልያን    24  
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ብ ዝኾነ ገበን ብ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተፈሪዱ ስደተኛ ካብቲ ዘለዎ 

ነጥቢ ኪጎድሎ ይኽእል። 
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ናብ ሕብረተሰብ ምሕዋስ ስምምዕ/2  

ስደተኛ ናብ ዓዲ ጥልያን ንምእታዉ ፍቃድ ኣብ ዝሓተሉ 

እዋን 16 ነጥቢ ይወሃቦ 

ኣብ ዉሽጢ 2 ዓመት ከኣ ስደተኛ 30 ነጥቢ ከዋህልል ኣለዎ፡ 

ነዚ ድማ ናይ ቋንቋ ጥልያን ደረጃ ፍልጠቱ A2 ከም ዝኾነን 

ከማኡ ኸኣ ናይ ዓዲ ጥልያን ቅዋምን ባህልን ከም ዘጽነዕ 

ብምርኣይ ይኸዉን   

ስደተኛ ኣብ ዉሽጢ 2 ዓመት 30 ነጥቢ ከዋህልል 

እንተዘይኪኢሉ  ነጥቡ ግን ካብ 0 ንላዕሊ እንተኾይኑ 

ተወሳኺ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ኪወሃቦ ይከኣል 
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ናብ ሕብረተሰብ ምሕዋስ ስምምዕ/03 

ኣብቲ ን ስደተኛ ዝወሃብ ተወሳኺ ናይ ሓደ ዓመት ዕድል 

ስደተኛ 30 ነጥቢ ከዋህልል ይግደድ 

ናይ ቋንቋን ሲቪላዊ ትምህርትን ን ኺከታተል ከኣ ይግደድ 

እዚ ናይ ሲቪላዊ ትምህርቲ ዘይምክትታል ከኣ ናይ 15 ነጥቢ 

ምጉዳል የስዕብ 

ኣብዘን ዉሽጢ 3 ዓመታት 30 ነጥቢ ከዋህልል ን ዘይከኣለ ዜጋ ኸኣ  

ናይ መንበሪ ፍቃዱ ኣይሕደስን ምጥራዝ ከኣ የስዕብ 



ነዞም ዝተጠቅሱ 2 

ነጥብታት 

ብምምላእ ነቲ 

ዝድለ 30 ነጥቢ 

ንምዉህላል 

እኹላት እዮም 
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ናብ ሕብረተሰብ ምሕዋስ ስምምዕ/4 

15 ካብተን 16  መጀመርያ ዝወሃባ ነጥቢ ንምዕቃብ ኣብቲ ብ 

ፕረፈቱራ ዝዉሰን ቦታ ናይ ሲቪላዊ ትምህርቲ ምክትታል እኹል 

እዩ 

ነተን ን ፍልጠት ቋንቋ ጥልያን ዝምልከታ 24 ነጥቢ ንምርካብ 

ከኣ ኣብ ዝኾነ ናይ ናጻ ናይ ቋንቋ ጥልያን ኮርስ ብምስታፍ 

ኪግበር ይከኣል 

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኮርስ ከኣ ን መሐደሲ ፍቃድ መንበሪ ወረቀት ዝኸዉን ናይ ተሳታፍነት 

ምስክር ወረቀት ይወሃብ 



 
ናይ ነዊሕ እዋን መንብሪ ወረቀት 

 

ናይ 5143 እዉሮ ኣታዊ ዘልዎ ምስ ቤት ፍርዲ ከኣ 

ዝኾነ ኣብ ጠልጠል ዝተረፈ ጉዳይ ዘይብሉ ኣብ ዓዲ 

ጥልያን ንልዕሊ 5 ዓመት ሕጋዊ ተቀማጢ ዝኾነ 

ስደተኛ ካርታ ዲ ሶጅዮርኖ ኪሓትት ይኽእል 

- ን ዉልቁ 

- ን ልዕሊ ዕድመ ዝኾነ መጻምድቱን/ታን 

- ን ትሕቲ ዕድመ ደቁን/ቃን 

- ን ኣብ ትሕቲኡ ዚናበዩ ኣቦኡን/ኣን ኣደኡን/ኣን 

 ነዚ ኸኣ ኣብ ጶስጣ ቤት ኣብ ዝርከብ ፎርም 

ብምምላእ ይግበር። 

ናይ A2 ደረጃ ፍልጠት 

ናይ ቋንቋ ጥልያን ምስክር 

ወረቀት ምህላዉ ግን የድሊ 

ነዚ ምርካብ በቲ ኣብ 

ዉዕል ናይ ሕብረተሰብ 

ምሕዋስ ተገሊጹ ዘሎ 

ኣገባብ ምጥቃም ይከኣል 
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ነዚ ኸኣ ኣብ ጶስጣ ቤት ኣብ ዝርከብ ፎርም ብምምላእ ይግበር 
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ናይ ነዊሕ እዋን መንበሪ ወረቀት/3 

ስደተኛ እንተደልዩ ከኣ ናብ ፕረፈቱራ  ብ ኢንተርነት ኣብ 

http://testitaliano.interno.it 
 ዝብል ዌብ ሳይት ናይ ቋንቋ ጥልያን ፈተና ንኪገብር ሕቶ 

ከቅርብ ይኽእል 

ኣብ ዉሽጢ 60 መዓልቲ ከኣ ፈተና ንኪገብር ይጽዋዕ 

ናይ ቋንቋ ፈተና ዘየድልዮም ሰባት 

1)  ኣብ ናይ ጥልያን ትምህርቲ ዝተማህረ  2) ዲግሪ ዝሰቀለ 3) ብ ሕክምና 

ዝተረጋገጸ ናይ ሕክምና ጸገም ዘለዎ 

http://testitaliano.interno.it/


ን ስድራቤቱ እኹል መነባበሪ ኣብ ዓዶም ዘይብሎም ብ ስራሕ ምኽንያት 

ናይ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎ ናይ ወጻኢ ዜጋ ወይ ናይ ትምህርቲ ፍቃድ 

ወረቀት ዘለዎን ወረቀት ፍቃዶም ን ልዕሊ ዓመት ዝጸንሕ እንተኾይኑ ናይ 

ቀረባ ስድራቤቱ ከምጽእ ይኽእል 

እዚ ከኣ ፡ 

- ን መጻምድቲ 

- ን ትሕቲ ዕድመ ዉላድ ንካብ ወሰን ዝዉለዱ ን ፍቱሓት ከኣ ይምልከት 

- ን ልዕሊ ዕድመ ዉላድ እንተደኣ እቲ ዉላድ ብ ጥዕናዊ ምኽንያት ነብሱ 

ዘይኽእል እንተኾይኑ ኪሓትት ይኽእል 

- ን ንሱ ዝናብዮም ወለድቱን ይምልከት 
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ስድራ ቤት ምትእኽኻብ 



ምትእኽኻብ ስድራቤት/2 

 
መስርሕ 
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- ዝምላእ ፎርም መሊእካ ናብ ፕረፈቱራ ምስ ፎቶኮፒ ናይ ፓስፖርት 

ናይ መንበሪ ፍቃድ ናይ መንበሪ ገዛ ዝምልከት ዶኩመንትን ናይ ደሞዝ 

ወረቀትን የድሊ 

- አብ ፕረፈቱራ ናይቲ ዘቅረቦ ሕቶ መረጋገጺ ወረቀት (ሪቸቩታ) ይወሃቦ አብ 

ዉሽጢ 90 መዓልቲ ከአ ካብ ፕረፈቱራ ኑላኦስታ ይወሃቦ ወይ ካ ሕቶኡ ከም 

ዝተነጽገ ይንገሮ ናብ ኤምባሲ ዉን ይሕበር 

- እቲ ዝመጽእ ሰብ ከአ አብቲ ዝነብረሉ ዓዲ አብ ዝርከብ ናይ ኢጣልያ 

ኤምባሲ ወረቀት ዶኩመንት ናይ ዝምድና መረጋገጺ ሒዙ ይቀርብ 



መስርሕ 
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ምትእኽኻብ ስድራቤት/3 

- ድሕሪ 90 መዓልቲ  እቲ ዘመድ  ቅዳሕ ናይቲ ካብ ፕረፈቱራ 

ዝተዋህቦ ናይ መልሲ ወረቀት ሒዙ ናብ ኤምባሲ ብምቅራብ ቪዛ 

ኪሓትት ይኽእል    

- አብ ዉሽጢ 8 መዓልቲ እቲ ዘመድ ና ዓዲ ጥልያን ምስ አተወ 

ናብ ፕረፈቱራ ብምኻድ ምምጽኡ ይሕብር ን መንበሪ ፍቃድ 

ንምሕታት ዘድልዩ ወረቃቅቲ ንምዉሳድ ከአ ቆጸራ ይወስድ እቲ 

ዝምላእ ወረቃቅቲ ከአ ብ መገዲ ጶስጣ ቤት ናብ ቤት ጽሕፈት 

ፖሊስ(ኩወስቱራ) ይለአኽ ጶስጣ ቤት ከአ ሓደ ሪቸቩታ ይገደፈሉ 

ተገልጋሊ ከአ ብ መገዲ ኢንተርነት ጌሩ ጉዳዩ ኪከታትል ይኽእል 
 

ብ ናይ ስድራ ምት 

እኽኻብ ምኽንያት 

ዝወሃብ መንበሪ 

ፍቃድ ተቆጺርካ 

ንምስራሕን  ብ 

ዉልቂ ንምስራሕን 

የፍቅድ 

ከምኡ’ዉን አብ 

ናይ ትምህርቲ 

መአዲ ንምስታፍን 

ናይ ሃገራዊ ጥዕና 

አገልግሎት 

ንምርካብ የኽእል 



 
ክፋል 15  

ዜግነት 
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ዜግነት 

1) አብ ዓዲ ጥልያን ን 10 ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ብምቅማጥ እኹል ዝኾነ 

ቁጠባዊ አታዊ ብምህላዉ ዝኾነ ገበን ዘይፈጸምካ ብምዃን 

 
      ዜግነት ብቀጥታ አይወሃብን ናይ ዜግነት ሕቶ ምቅራብ የድሊ 

2)  ካብ ወጻእተኛታት ስድራ አብ ዓዲ ጥልያን ዝተወልደ ክሳብ 18 ዓመቱ ብዘይ 

ምቁራጽ አብ ዓዲ ጥልያን ዝተቀመጠ እንተኾይኑ 19 ዕድመ ከይመልአ ናይ ዜግነት 

ሕቶ ብምቅራብ 

3)  ብ መርዓ ምስ ጣልያናዊ ዜጋ ድሕሪ 2 ዓመት ሕጋዊ ነባርነት ወይ ከአ አብ ወጻኢ ሃገር ዝቅመጡ 

እንተኾይኖም ድሕሪ 3 ዓመት ካብ መርዓኦም (ቆልዑ ዝወለዱ እንተኾይኖም ድሕሪ 1 ዓመትን ፈረቃን 

ይኸዉን) ብ ተወሳኺ ገበን ፈጺሞም ዘይፈልጡ ኪኾኑ ይግባእ 
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