EMBASSY OF THE STATE OF ERITREA TO THE UNITED STATES OF AMERICA

14/09/2020
ቁ/መ: EOE-US-03820

ምምላስ ብለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ወጻኢ ተዓጽዮም ዝጸንሑ
ሕጋውያን ነበርቲ ኤርትራ ዝኾኑ ዜጋታት
ሕጋውያን ነበርቲ ኤርትራ ዝኾኑ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ማለት፡ ብማህደረ ትምህርቲ፡ ብስራሕ፡ ሕክምና ወይ
ውልቃዊ ማሕበራዊ ጉዳያት ገይሾም ከለዉ ብምኽያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሕ/መ/ኣመሪካ ተዓጽዮም ዘለዉ
ዜጋታትና፡ እዚ መምርሒ ዝእዝዞ ቅጥዒታት ተኸቲሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተፈቒዱ ኣሎ። ስሩዕ መስመራት
መጓዓዝያ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ዝትግበር ዘሎን ዕቱብ ምውህሃድን ዓቕልን ዝሓትት መስርሕ ስለዝኾነ ዝምልከቶም
ተመለስቲ እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ክርድኡን ከማልኡን ንሓትት፦
1. ሕጋውያን ነበርቲ ኤርትራ ዝኾኑ፡ ብዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ህግደፍን ብማህደረ ትምህርቲ ወይ
ብስራሕ ተላኢኾም ከለዉ መጓዓዝያ ስለዝተዓጽወ ኣብ ሕ/መ/ኣመሪካ ዝጸንሑ፡ ቅዳሕ ፓስፖርቶም፡ ቅዳሕ
ካብ ሃገር ዝወጽኡሉን ናብ ኣመሪካ ዝኣተውሉ ቪዛታት ኣተሓሒዞም ብኢመይል ናብ ቆንስላዊ ጉዳያት
ዋሽንግተን ዲሲ ብምልኣኽ ናይ ምምላስ ጠለቦም የቕርቡ።
2. ሕጋውያን ነበርቲ ኤርትራ ዝኾኑ፡ ብውልቃዊ ሕክምናዊ ይኹን ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያት ገይሾም ተዓጽዮም
ዝጸንሑሞ ናብ ሃገር ክምለሱ ዝደልዩ፡ ነዚ ምስ’ዚ መልእኽቲ ኣተሓሒዝናዮ ዘሎና ቅጺ (Form) ብምምላእ፡
ቅዳሕ ፓስፖርቶምን፡ ቅዳሕ ካብ ሃገር ዝወጽኡሉን ናብ ኣመሪካ ዝኣተዉሉን ቪዛታትን ኣተሓሒዞም
ብኢመይል ናብ ቆንስላዊ ጉዳያት ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ምምላስ ጠለቦም የቕርቡ፡
3. በዚ መምርሒ መሰረት እቲ ጠለባት ናብ ኣስመራ ቀሪቡ ፍቕድ ምስ ተረኽበ ድማ ብኢመይል ወይ ቴሌፎን
ንበዓል ጉዳይ ምስ ተሓበረ፡ ገያሻይ ብዝተዋህቦ ፍቓድን ሓበሬታን መሰረት ጉዳይ መገሽኡ ይገብር።
4. ኩሉ ካብ ወጻኢ ናብ ሃገር ዝኣቱ ዜጋ 14 መዓልታት ከምዝውሸብ ርዱእ ኮይኑ፡ ብዘይካ’ቶም ብመንግስታዊ
ኣካላት ተላኢኾም ገይሾም ዝጸንሑ፡ እቶም ብውልቃዊ ጉዳያቶም ወጺኦም ዝጸንሑሞ ሕጂ ናብ ሃገር ዝምለሱ
ዝደልዩ ዜጋታት፡ ኣየር ቲኬቶምን ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ናይ 14 መዓልታት መወሸቢ ሆቴል ወጻኢታት
ባዕላቶም ከምዝሽፍንዎ ንሕብር።
5. ኤምባሲ ኤርትራ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ተዓጽዩ ብምህላዉ፡ ኩሉ ርክባትን ምልእኣኽ ሰነዳትን በዚ
ዝስዕብ ኢመይልን ቴሌፎንን ጥራይ ከምዝፍጸም ነዘኻኽር፦
Email: consular_washington@embassyeritrea.org
Tel: 1-888-808-4892

ዓወትንሓፋሽ !!
ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ
ዋሽንግተን ዲሲ
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መመዝገቢ ቅጺ ተመለስቲ
ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሕ/መ/ኣመሪካ ተዓጽዮም ዝተረፉ
ሕጋውያን ነበርቲ ኤርትራ
1 ምሉእ ስም
2 ዕለት ልደት
3 ቁጽሪ መንነት
4 ቁጽሪ ፓስፖርት
5 ዓይነት ስራሕ ኣብ ኤርትራ
6 ዕለት ምውጻእ ካብ ኤርትራ
7 ምኽንያት መገሻ
8 ኣብ ኣመሪካ ዝጸንሓሉ ኣድራሻ
8.1 Street Address
8.2 City
8.3 State
8.4 Zip Code
9 ቁጽሪ ስልኪ
10 ኣድራሻ ኢመይል
11 ህሉው ኩነታት ጥዕና
12 ናብ ሃገር ዝምለሰሉ ዕለት

ክታም በዓል ጉዳይ
ዕለት
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