ብመሰረት ምኽርታት መገሻ (reiseråd) ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ክንገሸሎም ዘይግበኣና ሃገራትን
ቦታታትን

ኖርወጃውያን ዜጋታት ናብ ሓደ ሃገር ወይ ቦታ ክኸዱ ኣይግብኦምን እዩ ኣብ ንብለሉ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት
ወጻኢ ምኽርታት መገሻ ይህቡ እዮም። እቲ ምኽንያት ኣብ ውህሉል ገምጋም ኩነታት ጸጥታ ናይቲ ቦታ እዩ
ዝሙርኮስ። ኣብ ግዜ ለበዳ ኮሮና ንወጻኢ ሃገር ግድን ክሳብ ዘይኮነ መገሻታት ኣወግዱ ዝብል ለበዋ ንባዕሉ ውን:
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንኸየስፋሕፍሕ ንምክልኻል ከም ስጉምቲ እዩ ተኣታትዩ። ኣብዚ ብምጥዋቕ ብዛዕባ እቲ
ክትገሾ ትደሊ ሃገር ተወሳኺ ሓበሬታ ርአ፡ ከምኡውን እቶም ምኽርታት መገሻ ነቲ ሃገር ዝምልከቱዎ
እንተኾይኖም ክትርኢ ትኽእል።
ምኽርታት መገሻ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሕጊ ቀያዲ ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ምኽርታት መገሻ ጥሒሱ ናብ ሓደ
ሃገር እንተደኣ ጌሹ ክቕጻዕ ኣይክእልን እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ክትገይሽ እንተደኣ መሪጽካ ሳዕቤናት ክህልዎ
ከምዝኽእል ክትፈልጥ ይግበኣካ።
መብዛሕትአን ትካላት መድሕን መገሻ (reiseforsikringsselskaper) ምኽርታት መገሻ ጥሒሶም ንዝገሹ ሰባት
ብመሰረቱ መድሕን መገሻ ኣይከፍላን እየን። እተን ትካላት መድሕን መገሻ ባዕለን እየን ንመን መድሕን
ይኽፈሎ ዝውስና። ብዘይ መድሕን መገሻ ንወጻኢ ሃገር እንተደኣ ጌሽካ ገዲዱ ተባሂሉ ባዕልኻ ክትሽፍኖም ዘለካ
ዓበይቲ ወጻኢታት ከስዕበልካ ከምዝኽእል ክትፈልጥ ኣለካ፡ ንኣብነት ሆስፒታል ክትኣቱ እንተደኣ ተገዲድካ።
ብምኽንያት እዚ ህሉው ለበዳ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሆስፒታላት ዓቕምታት ሓጺሩወን እዩ ዘሎ። ኩሎም ክገሹ
ዝመርጹ ሰባት ብቑዕ ውዕል መድሕን ኣሎዎም ድዩ የብሎምን ንምፍላጥ፡ ንናቶም ትካል መድሕን ተወኪሶም
ክፈልጡ ይግብኦም።
ብምኽርታት መገሻ ናብ ሓደ ሃገር ወይ ቦታ ክትገይሽ ኣይግበኣካን እዩ እንዳበልናካ እንተደኣ ጌሽካ ክንሕግዘካ
ከጸግመና ይኽእል እዩ። ኲናት፡ኩነታት ጸጥታ፡ እገዳታት መገሻ ወይ ካልእ ኣጸጋሚ ኩነታት ስራሕና ክንሰርሕ
ከጸግመና ይኽእል እዩ። ስለዚ ፓስፖርትካ እንተደኣ ጠፊኡካ ሓድሽ ፓስፖርት ከተውጽእ ከጸግመካ ይኽእል እዩ
ወይ እንተደኣ ሓሚምካ ወይ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ኣቲኻ ክንሕግዘካ ከጸግመና ይኽእል እዩ።
ግድን ክትገይሽ ኣለካ ድዩ የብልካን ባዕልኻ ጥራሕ ኢኻ ክትግምግሞ ትኽእል። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እዚ
ባዕሎም ክግምግሙልካ ኣይክእሉን እዮም። ክትገይሽ እንተደኣ መሪጽካ ኩሉ ግዜ ገለ ክትጥንቀቐሎም ዘለካ
ነጥብታት ኣሎዉ:
•
•
•
•

ምስ ትካላት መገሻ መድሕን ተዘራሪብካ ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ዝኾነ ውዕል መድሕን መገሻ
ተወዓዓል
መገሻኻ ኣብ reiseregistrering.no መዝግቦ
መገሽን መናበርን ዝኾነካ እኹል ገንዘብ ከምዘለካ ኣረጋግጽ
ፓስፖርት ክወድቕ ነዊሕ ግዜ ተሪፉዎ ከምዘሎ ኣረጋግጽ። ብዙሓት ሃገራት እቲ ፓስፖርት ክወድቕ ነዊሕ
ግዜ ዝተረፎ ክኸውን ኣሎዎ ዝብል ቅጥዒ ኣለወን

ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ንማእከል ዕዮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ(Utenriksdepartementets operative senter)
ብ 247@mfa.no ወይ 23950000 ክትውከሶም ንደሊ።

