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ኣብ እንታይ ዓይነት 

ቦታኢኻ ዘሎኻ? 

ኣሰራርዓ ዓይነት መዕቆቢ 

ዕድሜኻ 18 ዓመት ክሳብ ዘይመልአ፡ ሜንቶር ክግበረልካ 

እዩ።  እቲ ዘተመደበልካ ሜንቶር፡ ንመጻኢ ሂወትካ 

የቀራርበካን ከምኡ'ውን ነቲ ዘይትኽእሎ ክትክእሎ ወይ 

ክትማሃሮ ትደሊ ነገር ክትፈልጦ ይሕግዘካ።  

  

ግዝያዊ መጽንሒ ንብዘይ ስድራ ዝመጹ ትሕቲ ዕድመ 

ስደተኛታት (ፖል ኣ ኤም ፌ) 

ኣብ'ዚ ንብዘይ ስድራ ዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት 

ተባሂሉ ዝተዳለወ  ግዝያዊ መጽንሒ፡ መስርሕ ዑቕባኻ 

ንምክያድ፡ ካብ 7 ክሳብ 10 ሳምንታት ትጸንሕ። ኣብ'ዚ 

ቦታ፡ ሜንቶራት ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣለዉ። 

ድሕሪ መስርሕካ ምውዳእካ ናበይ ከም ትኸይድ፡ ነቲ 

ትካል ኢ ኤን ዴ ዝሃበካ ውሳኔ ምርኩስ ብምግባር 

ይውሰን። ኮንግራ እንተተባሂልካ፡ ናብ ናይ ኒዶስ ገዛ 

ትኸይድ።  ናይ ዑቕባ ሕቶኻ እንተተነጺጉ ወይ'ውን 

ካብ ትካል ኢ ኤን ዴ መልሲ ምስ ዘይመጻካ ድማ፡ ናብ 

ብትካል ኮዋ ዝምሕደር ንእስ ዝበለ መንበር ቦታ ከም 

ትኸይድ ይግበር።  እዚ ቦታ፡ ኣብ ኣ ዘት ሴ ወይ ኣብ 

ካልእ ቦታ ክኸውን ይክእል እዩ።   

 

ካብ ኣ ዘት ሴ ወጻኢ ዝርከብ ንእስ ዝበለ መንበሪ ቦታ 

ኣብ ከም'ዚ ዝበለ ቦታ፡ ምስ ካብ 20 ዘይበዝሑ 

መንእሰያት ብሓባር ትነብር።  ሜንቶራት ኣብ መዓልቲ 

24 ሰዓታት ኣለዉ። ክሳብ 18 ዓመት ትገብር፡ ኣብ'ዚ 

ቦታ ትነብር።   

 

ኣብ ውሽጢ ኣ ዘት ሴ ዝርከብ ንእስ ዝበለ መንበሪ ቦታ 

መስርሕ ዑቕባኻ ኣብ ትውዳኣሉ እዋን፡ ዕድሜኻ 17 

ዓመትን ፈረቓን እንተደኣኮይኑ፡ ናብ ኣብ ኣ ዘት ሴ 

ዝርከብ ንእስ ዝበለ መንበሪ ቦታ ትኸይድ።  ኣብ'ዚ 

ቦታ፡ ሜንቶራት ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ኣለዉ።  ለይቲ 

ድማ፡ ዝኾነ ሓገዝ ምስ ዘድሊ፡ ንኣባላት ጸጥታ 

ክትውከስ ትኽእል።  

  

ናተይ መእለዪ ስንኩላን 
ኣእምሮ ስርዓት 

ኣር.ቬ.ተ. ን ኣ.ኣ. (RVT en AA) 

ኣር.ቬ.ተ. (RVT) 

እዚ ናይ ዕረፍትን ምቅርራብን ግዜ፡ እንተዋሓደ 3 

ሳምንታት ይወስድ።  እዚ፡ ትዕርፈሉ ግዜ ኮይኑ፡ ንናይ 

ዑቕባ መስርሕካ ዝምልከት ድማ ዝተፈላለየ ቆጸራታት 

ተካይደሉ እዋን እዩ። ምስ ትካላት ፌ ቬ ኤን፡ ኤፍ ኤም 

ኤም ኡ ከምኡ'ውን ምስ ጠበቓኻ ቆጸራ ትገብር።  

ብተወሳኺ፡ ናይ ዓባይ ሰዓል መርመራ ተካይድ።    

 

ኣ.ኣ. (AA) 

እዚ ክበሃል ከሎ ሓፈሻዊ ሕጊ ኣገባብ ዑቕባ ኮይኑ 8 መዓልቲ 

ከኣ ይወስድ። ኣብዚ 8 መዓልቲ እውን ንስኻ ታሪኽካ ን 

ኣይ.ኤን.ዲ. ትገልጽ። ኣብ መንጎ እውን ምስ ጠበቓኻ ቆጸራ 

ይህልወካ። ኣብ 8 ይ መዓልቲ እውን እቲ ውሳነ ትሰምዕ ካብ 

ኣይ.ኤን.ዲ.። እንተደኣ ኣይ.ኤን.ዲ. ተወሳኺ ግዜ ኣድልይዎም 

ኮይኑ ንኽምርምሩ፡ እቲ ጉዳይካ እውን ይተሓላለፍ። እዚ ከኣ 

ዝተናውሐ ሕጊ ኣገባብ ዑቕባ ይበሃል፡ 6 ወርሒ ኣቢሉ እውን 

ክወስድ ይኽእል። 

በጻሕቲ  
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በጻሕቲ መርሓባ ንብሎም ካብ ሰዓት 08.00 ክሳብ ሰዓት 22.00 . 

ዝኾነ በጻሒ ከኣ ኣብ ረሰፕሽን መጺኡ የመልክት፡ ንሳቶም ከኣ ናይ 

በጻሕቲ ፓስ ይህብዎም። እንተደኣ እቲ ዝበጽሕ ካብ 18 ዓመት 

ንታሕቲ ኮይኑ ግና፡ ካብ ስድራ ቤቱ ወይ ከኣ ሞግዚቱ ናይ ፍቓድ 

ኦርኒክ ክህልዎም ኣለዎ። ኣብ ግዜ ሰዓታት ትምህርቲ ግና ዝኾነ 

ዝበጽሕ ክትቅበል ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ፖል ዝሓድር  በጻሒ 

ኣይፍቐድን እዩ።  

ውልቃዊ ሰነድ  

ኣብ ኮኣ (COA) እውን ሰነድ ይህልወካ። ኣብዚ ከኣ ንምሳለ፡ 

ስምካን ዝተወለድካሉ መዓልትን ይህልው። ከምኡ እውን 

እንታይ ከምትኽእልን እንታይ ከምተመሃርካን ይምዝግብዎ። 

እቲ ሰነድ ግን ንሓለፍትኻ ጥራይ እዩ። እንተደኣ እቲ ሰነድ 

ክትርእዮ ደሊኻ፡ ናብ ሓላፊኻ ትኸይድ። እቲ ሰነድ እውን 

ምሳኻ ይኸይድ፡ እንተደኣ ቐይርካ፡ 

እንታይ እዩ ኤር.ቨ.ኣ. 

(RVA 2005)? 

ኤር.ቨ.ኣ. (RVA) ክበሃል ከሎ ስርዓት ምቅርራብ ሓተትቲ 

ዑቕባን ካልኦት ኣካል ወጻእተኛታትን እዩ። ኣብዚ ከኣ እቲ ኣሎ 

ዝበሃል መሰላት እንታይ እዩ ዝብል ተጻሒፉ ይርከብ። ኣብዚ 

እውን እንታይ ግዴታ ኣሎካ ዝብል ክሳብ ኣብ ትሕቲ ኮኣ 

ትነብር ኮንካን ዝብል ይርከቦ። 

ሰሙናዊ ገንዘብን ማኒ ካርድን 

ሰሙናዊ ገንዘብ ይወሃበካ ኣብ ማኒ-ካድርኻ። ካብዚ ገንዘብ 

እዚ እውን ባዕልኻ ዕዳጋን ካልእ ዘድልየካ ነገርን ትገዝኣሉ። 

ማኒ-ካድር ክበሃል ከሎ ናይ ባንኪ ፓስ ኮይኑ ብስምካ ሕሳብ 

ዘለዎን እዩ።   

ብማኒ-ካድር እውን ካብ ኩሉ ኣውተማት ገንዘብ ተውጽእ። 

ኣብ ድኳን እውን ትኸፍለሉ Vpay ኣርማ።    

ገንዘብ ንምውሳድ እውን 4 ኣሃዝ ዘለዎ ውልቃዊ ኮድ 

ይህልወካ ንኽትመርጽ። እዚ ኮድ እዚ እውን ምስ ናትካ   ማኒ-

ካድር ዝተጻመደ እዩ። እዚ ኮድ እዚ እውን ዝኾነ ይኹን ሰብ 

ክፈልጦ የብሉን፡ በዚ ከኣ ንስኻ ጥራይ ገንዘብ ከተወጽ ከም 

ዘሎካ እዩ።  

 

3 ግዜ ጌጋ ኮድ እንተጠዊቕካ፡ እታ ካርድ ንውሽጢ 

ትሰሓብ። እታ ናይ ቀደም ካርድኻ፡ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ 

ከምትኸውን ምስ ተገብረ ድማ ሓድሽ ካርድ ይወሃበካ። 

ካርድኻ እንተጠፊኣ ወይ'ውን እንተተሰሪቓ ድማ 

ከምኡ። 

ክፍሊት መጓዓዝያ  

ነዚኦም ዝስዕቡ ቆጸራታት ናይ መጓዓዝያ ክፍሊት ይግበረልካ፤ 

 ቤት ትምህርቲ 

 ጉዳይ ሕክምና  

 ምቕያር ገዛ 

 ኣገባብ ጉዳይ ዑቕባ  

 ምድላው ንምምላስ ብናይ ኣይ.ኦ.ኤም. 

 

ንመጓዓዝያ ዝኾነካ ገንዘብ እውን ኣቐዲሙ ናብ ማኒ-ካድርኻ 

ይለኣኸልካ። እንተደኣ እቲ ርሕቀት ካብ 10 ኪሎመትር 

ንታሕቲ ኮይኑ ግና ኣይኽፈለልካን እዩ። ባዕልኻ እውን 

ትኸፍሎ ነዚ። 
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ቺፕ ካርድ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ (OV-Chipkaart) 

ኣብ ፖል ቺፕ ካርድ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ምስ ሕሳብ ኣታዊ 

ዘለዎ ይወሃበካ። እዚ ከኣ ኣብ ኣውተቡስን መትሮን ጥራይ 

ትጥቀመሉ።   ኣውተቡስ ተሰቒልካ ክትኸይድ እንተደኣ ደሊኻ 

ብውሕዱ  € 4,- ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ ኣስተውዕል ኢኻ እታ 

ካርድ ኣብ ግዜ ከተምልኣ። እታ ቺፕ ካርድ ናይ ህዝቢ 

መጓዓዝያ ኣብ መምልኢ ነጥቢ ዘሎ ተምልኣ። ሓበሬታ ኣብ 

ጉጅለ ኣሜቭ ትሓትት። እንተደኣ እቲ ሕሳብ ክውዳእ ቀሪቡ፡ 

እቲ ጉዕዞኻ ይኽፈለልካ። ስለዚ ናብ ጉጅለ ኣሜቭ ትኸይድ 

ንክትሓትት። 

እንታይ ዓይነት ውሕስነት 

ከምኡ’ውን ዝኽፈል 

ገንዘብ ይወሃበኒ? 

ግዴታ ውሕስነት 

እዚ ዓይነት ውሕስነት እዚ ነቲ ንስኻ ብኣጋጣሚ ከይፈለጥካ 

እተውርዶ ዝኾነ ነገር ናይ ካልእ ሰብ ሰቢርካ ወይ ከኣ ኣበላሽኻ 

ይኸፍሉልካ። እንተደኣ ከምዚ ኣጋጢሙካ ናብ ጉጅለ ኣሜቭ 

ትኸይድ።   

ናይ ሕክምና ውሕስነት  

እዚ ዓይነት ውሕስነት እዚ ከኣ እንተደኣ ሓሚምካ ኮንካ እዩ። 

ፓስ ናይ ክንክን ምስ ናይ ክንክን ውሕስነት ቁጽሪ ይወሃበካ። 

እንተደኣ ሕሳብ ዝኽፈል ኣልዩ ኮይኑ እቲ ትካል ውሕስነት 

ዘይከፈሎ ግና፡ ኣብዚ ካልእ ተኽእሎታት ይህልው ኮኣ ነቲ 

ተወሳኺ ሕሳብ ንክኸፍልዎ። ብዛዕባ’ዚ ምስ ሓላፊኻ ትዛረብ።    

 

ኩሎም ቆልዑትን መንእሰያትን ኣብ ኔዘርላንድ እውን 

ንዝተወሰኑ ዓይነት ሕማማት ይኽተቡ። ግዴታ ኣይኮነን ግና 

ልቦና ሃልዩካ ክትገብሮ ይሓይሽ። እንተደኣ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 

ሕቶ ኣልዩካ ኮይኑ ናብ GC A ትኸይድ።   

ሕጋዊ ክፍሊት 

ሕሳብ ነቲ ሓቲትካዮ ዘሎኻ ጉዳይ ሕጊ ዑቕባ ኣገባብ 

ዝምልከት ኮኣ እዮም ዝኸፍልዎ። ክትሓስቦ ዘሎካ ኣብዚ 

ክፍሊት ናይ ጠበቓ ከምኡ እውን ቤት ፍርዲ።   

ፍሉይ ካልእ ክፍሊት  

እዚ ግድን ዘይተርፍ ክፍሊት ብኻልእ ዓይነት መንገዲ ክኽፈል 

ዘይክእል ዝኾነ እዩ። ኣብዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ንስኻ ኣቐዲምካ 

ፍቓድ ክትሓትት ክትክእል ከም ዘሎካ። ነዚ እውን ኣብ ጉጅለ 

ኣሜቭ ትሓትት። 

መንበሪ ቦታይ  

መሰረታዊ ዝርዝር ፍቕዲ  

ኣብ መንበሪ ቦታኻ እዞም ዝስዕቡ ኣቑሑት ንኽትጥቀመሎምን 

ከተጽርዮምን ተዳልዮምልካ ኣለው። 

ዓራት  ረፍረጅረተር  

ፍርናሽ  መፍልሒ ማይ  

መተርኣስ  ተለቪዥን  

ኮበርታ ሳንዱቕ  

መንበር  ሳንኬሎ መጉሓፊ 

ጣውላ መስታረሪ ምስ ጣውልኡ  

መሕጸብ ክዳን ማሽንን 

መንቀጽን  

ማንካ፣ ፈርኬታን ካራ 

ድስትታት ን ሓደ ኣሃዱ ኣንሶላታት  

መኾስተር  ኣገልግሎት  

መኾስተርን መልዓልን  ሳንኬሎ 
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መጽረግ ማይ    

 

እንተደኣ ካብዚ ገዲፍካዮ ክትወጽእ ኮንካ ናይ ግድን ንኹሉ 

ተረክቦ ን ኮኣ። 

ጉድለታት  

እንተደኣ ሓደ ነገር ተሰቢሩ ኮይኑ፡ እቶም ነበርቲ ናይቲ ኣሃዱ 

ብሓባር ነቲ ዝተሰብረ ብሓላፍነት ተሓተትቲ እዮም። 

ዝተሰብረ ነገር ኣብ ኣሃዱኻ ናብ ጉጅለ ኣሜቭ ተመልክት። 

 

ኣገባብ ስርዓት ትምህርቲ 

ከመይ እዩ? 

ትምህርትን ግዴታ ምምሃርን  

ኣብ ኔዘርላንድ ኩሎም ንኣሽቱ ኣብ መንጎ ዕድመ  5  ን  18  

ዓመት ዘለው ግዴታ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ። እንተደኣ 

ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይከድካ ግና የዘራርቡኻን ክትቕጻዕ እውን 

ትኽእልን። እንተደኣ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ዘይከኣልካ 

ብሕማም ምኽንያት፡ ናብ ጉጅለ ኣሜቭ ተመልክት።      

ክፍሊት ትምህርቲ 

ትካል ኮዋ፡ መግዝኢ ናይ ትምህርቲ ናውቲ ዝኸውን 

ገንዘብ ኣብ ሞኒ ካርድ ከውርደልካ እዩ።  ናይ ትምህርቲ 

መጽሓፍቲ ወይ ናይ ትምህርቲ ዝኽፈል ሕሳብ፡ ኮዋ 

ባዕሉ የሳልጦ። 

ድሕነት ጸጥታ  

ኣበይ ኢኻ ትኸይድ ከምኡ’ውን ዘየተኣማምን ነገር 

ተመልክት    

እንተደኣ ዝኾነ ነገር ዘየተኣማምን ኩነት ተሰሚዑካ ኣልዩ ኮይኑ 

ኩሉ ግዜ ናብ ጉጅለ ኣሜቭ ትሕብር። እንተደኣ ዝሓሸ ናብ 

ካልእ ከይደ ከመልክት ኢየ ኢልካ፡ እዚ እውን ይከኣል እዩ፡ 

ንምሳለ ንኒዶስ፡ ሓለዋ፣ ዶክተር ወይ ከኣ ቤት ትምህርቲ። 

ቁጽሪ ኣብ ግዜ ሓደጋ  

ኣብ ግዜ ሓደጋ ወይ ከኣ ካልእ ህጹጽ ኩነታት ኩሉ ግዜ ንጉጅለ 

ኣሜቭ ወይ ከኣ ረሰፕሽን ተጠንቅቖም። እንተደኣ ንህይወትካ 

ዘስግእ ኩነታት ኮይኑ ከኣ 112 ደዊልካ ንኣምቡላንስ፡ ፖሊስ 

ወይ ከኣ መጥፋእቲ ባርዕ ሓዊ ትዛረቦም። 

እንተደኣ ንፖሊስ ከተዛርቦም ደሊኻ፡ እንተኾነ ግና ንህይወትካ 

ዘየስግእ ኮይኑ 0900-8844 ኢልካ ትድውል። 

ናይ ባርዕ ሓዊ መሳለጥያታት   

ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ መጥፍኢ ሓዊ 

ትረክብ። ኣብ ናትካ ኣሃዱ 

እውን መጥፍኢ ሓዊ 

መሳለጥያታት ኣለው፡ ከም ናይ 

ሓዊ ኮበርታ፡ መሓበሪ ትክን 

መጥፍኢ ሓዊን። ሓበሬታ እውን ይወሃበካ ካብ ጉጅለ ኣሜቭ  

ከመይ ገርካ ነዚ መሳለጥያ ከም እትጥቀመሉ። ኣብ ግዜ ባርዕ 

ሓዊ እውን እቲ ወሳኒ ቀልጢፍካ ምጥንቃቕ ንጉጅለ ኣሜቭ 

ወይ ከኣ ሓለዋ። ንህይወት ሓደገኛ ዝኾነ ኩነት ግን 112 

ትድውል።       
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 ሓዊ ኣብ ድስቲ ወይ ከኣ ሳንኬሎ መጉሓፊ ተወሊዑ፡ ነቲ 

ሓዊ ብኮበርታ መጥፍኢ ሓዊ ገርካ ትኸድኖ።                

 ንዕብይ ዝበለ ሓዊ ብዝተኻእለካ መጠን ማዕጾኻን 

መስኮትካን ትዓጽዎ ከምኡ እውን ካብቲ  ዘለኻዮ ህንጻ 

ቀልጢፍካ  ትወጽእ። ትኪ ንዝበዝሖ ከኣ ብምድሪ ቤት 

ተምበርኪኽካ ናብ ደግ ትወጽእ። 

ምሕንባስ  

እንተደኣ ክትሕምብስ ኮንካ፡ ነዚ ዝስዕብ ነገራት ትከታተል: 

 ክትሕምብስ ኣይትኽእልን ዲኻ፡ ብዛዕባ ትምህርቲ 

ምሕንባስ ጉጅለ ኣሜቭ ሕተቶም።  

 ፈጺምካ በይንኻ ኣይትሓንብስ  

 ፈጺምካ ኣብ ዘይፍቐድ ቦታ ኣይትሓንብስ  

 ዝሑል ማይ እውን ኩምተራ ጭዋዳ የጋጥም 

 ጥልቀት እውን ክፈላለይ ይኽእል፡ እዚ ክበሃል ከሎ እቲ 

ጥልቀት ብሓንሳእ ውሽጢ ክኸውን ይኽእል።    

ግዴታ መንነት ምሓዝ 

ኩሉ ሰብ ኣብ ኔዘርላንድ ካብ 14 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ ናይ 

ግድን መንነት ወረቀት ይሕዝ። ምኽንያቱ ከኣ ፖሊስ ስርሖም 

ንከሳልጡ ዝኣክል። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ W- ሰነድካ ወይ ከኣ 

W2- ሰነድካ  ኣብ ኢድካ ትሕዞ። እንተደኣ እቲ ሰነድ ግዚኡ 

ከብቅዕ ኮይኑ፡ ኣብ ኢ.ኤን.ደ. ከድካ ንከናውሑልካ ወይ ከኣ 

ሓድሽ ሰነድ ክህቡኻ ትሓትት። 

መሰላት ቆልዑት  

ብኣህጉራዊ ስምምዓት መሰረት ንመሰል ቆልዑት ዝምልከት 

ከምዝብሎ ብኸመይ 

ሃገራት ንትሕቲ 

ዕድመ ቆልዑት 

ክከናኸንዎም ከም 

ዘለዎም ከምኡ ‘ውን ትሕቲ ዕደመ ቆልዑት እንታይ ከምዝኾነ 

መሰላቶምን። እቲ ስምምዕ ብዛዕባ ኩሉ እቲ ትሕቲ ዕድመ 

ቆልዓ ዝምልከቶን ዝህልዎን ዘበለ ካብ ዝተወለደሉ ግዜ ጀሚሩ 

ክሳብ ዓሰርተ-ሾመንተ ዓመት ዕድሚኡ። እቲ መሰላት ኣብ 3 

ክፍሊ ይኽፈል: 

 ኣገልግሎት: ኣብዚ ክንሓስቦ ዘሎና ከም ትምህርቲ፡ 

ክንክን ጥዕና፡ እኹል መግብን ዝስተን ከምኡ’ውን ሓለዋ 

ዘለዎ ቦታ ክነብር ክዓብን።  

 ምክልኻል: እዚ ክንብል ከሎና ኩሎም ትሕቲ ዕድመ 

ቆልዑት ክትከላኸለሎም ክትኽእል ከም ዘሎካ ካብ ናይ 

ዓበይቲ ጠባያት ወይ ከኣ ኩነታት ንትሕቲ ዕድመ 

ቆልዑት ዘይከውንን ሓደገኛን። ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ 

ንምሳለ መሰላት ከም ዘለዎም ንክትከላኸለሎም ካብ 

ግፍዕታት፡ ምስራሕ ንቆልዓን ግዳይ ኩናትን።  

 ተሳታፍነት: ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት እውን ክዛራቡን 

ክነጥፉን ክኽእሉ ከም ዘለዎም ነቲ ንትሕቲ ዕድመ 

ቆልዑት ዝምልከት ዘበለ። ኣብዚ ከኣ ንምሳለ መሰላት 

ነጻነት ኣልዩካ ሓሳባት ምግላጽን ነጻነት ሃይማኖት።  

ሕቶ ብዛዕባ መሰላት ቆልዑት ኣብዚ ዝስዕብ ትሓትት: 

ምክልኻል ቆልዑት (Defence for Children 

 

ኣድራሻ ፖስታ  

ፖስታ ሳንዱቕ ቁጽሪ 11103 

2301 EC Leiden 

ክትበጽሕ እንተ ደሊኻ 

Hooglandse Kerkgracht 17 G 

2312 HS Leiden  

ስልኪ: 071-516 09 80  

ፋክስ: 071-516 09 89 

ኢ-መይል: info@defenceforchildren.nl 

mailto:info@defenceforchildren.nl
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ኣበይ እየ ጥርዓን ከቕርብ 

ዝኽእል? 

ጥርዓን ክትጠርዕ እንተደኣ ኣልዩካ ኣንጻር ኮኣ  

ብባህርያት ሰራሕተኛ ኮዋ፡ ብኮዋ ዝቐረብ መሳለጥያ 

ወይ ምሳኻ ብዝነብሩ ሰባት ዑጉብ እንተዘይኮንካ፡ 

ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል።  ወይ'ውን ውሽጣዊ ናይ 

ድሕነት ስምዒት ምስ ዘይህልወካ'ውን ጥርዓን ከተቕርብ 

ትኽእል።  ፈለማ፡ ሓድሕድና ብምዝርራብ ነቲ ጸገም 

ክንፈትሖ ንፍትን። እቲ ዘተኻየደ ዘረባ እንተዘየዕጊቡካ፡ 

ጥርዓንካ ብጽሑፍ ኣዳሊኻ፡ ንማናጀር ናይ'ቲ ዘለኻዮ 

መዓስከር ክትህብ ወይ'ውን ብደብዳቤ ናብ ክፍሊ ሕጊ 

ናይ ትካል ኮዋ ክትልእኽ ትኽእል።  ኮዋ፡ ነዚ ዝኸውን 

መሕትት ኣለዎ።  ጥርዓን ድሕሪ ምቕራብካ፡ ኣብ 

ውሽጢ 6 ሳምንታት መልሲ ክመጻካ እዩ። ኮዋ፡ መልሲ 

ንመሃብ ዝያዳ ግዜ ምስ ዘድልዮ፡ ነቲ ናይ ግዜ ገደብ 

ንሓደ ግዜ ንካብ 4 ሳምንታት ዘይበዝሕ ግዜ ከናውሖ 

ይኽእል።  ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ነቲ ኣብ ኢንፎ 

ባሊ ዘሎ፡ ንጥርዓን ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓቆፈ ደብተር 

ተወከስ። እቲ ጥርዓን ንምቕራብ ትጥቀመሉ 

መሕትት'ውን ኣብኡ ክትረኽቦ ትክእል ኢኻ።             

 ጥርዓን ክትጠርዕ እንተደኣ ደሊኻ ኣንጻር ክፍሊ 

ሕክምና (GC A) 

ዕጉብ እንተደኣ ዘይኮንካ ብናይ ኣገባብ ክንክን ሕክምና 

ኣሰራርሓ መንገዲ፡ ኣብዚ እውን ክትጠርዕ ትኽእል ኢኻ። 

ብቐዳምነት ብሓባር ኮንካ ነቲ ሽግር ክትፈትሖ ትፍትን። 

ክትረዳድኡ እንተደኣ ዘይኪኢልኩም እውን ጥርዓንካ 

ብወረቀት ጽሑፍ ተቕርብ። ኣብ www.gcasielzoekers.nl  ዝብል 

ኦርኒክ ጥርዓንካ ብቋንቋ እንግሊዝ ወይ ኔዘርላንድ ተቕርብ። 

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣገባብ ሕጊ ጥርዓን ካብ ክፍሊ ሕክምና GC A 

ወይ ከኣ ሓበሬታ ካብ ሓላፊኻ ወይ ሞግዚትካ ትወስድስ። 

         

 ሕግታት ገዛ ናይ ኣ ኤም ፈ 

ሰፈር 
 ናብዚ መዕቆቢ እንቋዕ ብዯሓን መጻእካ/ኪ። ናብዚ 

ንምቕማጥካ ምቹእ ንምግባር ሓዯሓዯ ሕግታት ኣዲሉና 

ኣሇና። ብሓፈሽኡ ኣብዚ መዕቆቢ ኣብ እትጸንሓለ ግዜ 

ሕግታትን ሌምዴን ናይ፣ ናይ ኔዘርሊንዴ ሕብረተሰብ 

ክተኽብር ኣሇካ/ኪ።  

1. መንበሪ ቦታን ከባብን  

1.1 ናይ ገዛእ ርእስኻ መንበሪ ሰፈር  

ኣብ መዕቆቢ ቦታ ናይገዛእ ርእስኻ መንበሪ ሰፈር ኣሇካ/ኪ። 

ነዚ ሰፈር'ዚ ዴማ ባዕሌኻ/ኺ ብጽሬትን ጽፈትን ክትሕዞ/ዝዮ 

ትጽቢት ንገብር። ኣብዚ ዝጸንሑ ንብረት ነቲ ዝተመዯቡለ 

ጥቕሚ ጥራሕ ክግሌገሇልም ኣሇዎ። ቅዴሚ ብጽሑፍ 

ዝተዋህበካ ናይ ኮዋ ፍቓዴ ኣብቲ ተዋሂቡካ ዘል ሰፈር ዝኾነ 

ምቅይያር ምምጻእ ኣይፍቀዴን። ከምኡ እንተገበርካ/ኪ ዴማ 

ነቲ ዝተገብረ ሇውጢ ናብ ቀዯሙ ንምምሊስ ዝግበር ናይ 

ጽገና ወጻኢትት ናትካ/ኪ ሓሊፍነት ኢዩ።  

ካብዚ ኣብ ኣትወጸለ ግዜ ቦታኻ ከምታ ክትርከባ/ከብያ 

ከሇኻ/ኺ ዝነበረታ ጌርካ/ኪ ክትገዴፋ/ፍያ ኣሇኪ/ካ።  

 

1.2 ናይ ሓባር ሰፈር  

እቲ ናይ ሓባር ሰፈር ንዓኻን/ኽን ንኻሌኦትን ዝተመዯበ ኢዩ። 

ነዚ ሰፈር ዚ እውን ብጽሬትን ጽፈትን ክትሕዞ ኣሇካ/ኪ ከምኡ 

http://www.gcasielzoekers.nl/
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ንዘይገብሩ ምሳኻ ዝነብሩ ዴማ ከጽርዩ ከምዘሇዎም 

ሓብር/ሪ። እዚ ንኹለ'ቲ ናይ ሓባር ቦታትት ኣብዚ መዕቆቢን 

ከባቢ ናይዚ መዕቆብን ዝምሌከት ኢዩ። ኣብዚ ቀጽሪ እንስሳ 

ዘቤት ምጥራይ ወይ ኪኣትዉ ምሕዲግ ፍቑዴ ኣይኮነን። እዚ 

ዝክኣሌ ካብ ሓሇፍቲ ናይዚ መዕቆቢ ብጽሑፍ ዝተዋህበ 

ፍቓዴ ምስ ዝህለ ጥራሕ ኢዩ። 

 

 1.3 ኣብ መንበሪ ሰፈር ምእታው  

ንዓኻ ወይ ንጉጅሇኹም ንምእሊይ ኣዴሊዪ እንተዴኣ ኮይኑ 

ሰራሕተኛታት ናይ ኣማ ቲም ናብ መንበሪኻ ሰፈር ክኣትዉ 

ይኽእለ ኢዮም። ኣብ ናይ ምጽጋን ስርሓት እውን 

ንሰራሕተኛታት ኮዋ ናብ መንበሪኻ ክተእትዎም ኣሇካ። በዚ 

ዴማ ሓበሬታ ናይ ኣኤምፈ ቲም ሰራሕተኛ ትኽተሌ።  

 

1.4 ባዕሌኻ ምንባር  

እቲ ክትነብረለ ተዋሂቡካ ዘል ሰፈር ንዓኻ ጥራሕ ዝተመዯበ 

ኣብዚ መዓስከር ክሳብ ዘሇኻ ዕሊዊ መንበሪኻ ነሱ ኢዩ። 

ንካሌኦ ኣብኡ ክተስፍር ኣይፍቀዯሌካን ዩ።  

 

1.5 በጻሕቲ/ኣጋይሽ  

ካብ ዯገ ዝመጹ ኣጋይሽ ኩለ ግዜ ኣብ ናይቲ ቦታ ረሰፕሽንን 

ኣብ ሰራሕተኛታት ኣ ኤምፈ ቲምን ከመሌክቱ ኣሇዎም። እቲ 

ንዓኻ/ኺ ዝምሌከት ሕግታት ነቶም ኣጋይሽካ እውን 

ይምሌከቶም ኢዩ። ኣብ ግዜ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ኣብ መንጎ 

ሰዓት ዓሰርተ ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓትሸሞንተ ናይ ንግሆ (22፣

00-08፣00) ጋሻ ክትቅበሌ ኣይፍቀዯሌካን/ክን ኢዩ። ብፍለይ 

ኩነትታት ሰራሕተኛ ኣኤምፈ ጋሻኽእ ንኽሓዴር ፍቓዴ ክህብ 

ይኽእሌ ኢዩ። ኣቐዱምካ/ኪ ፍቓዴ ክትሓትት/ቲ ኣሇካ/ኪ። 

 

 1.6 ናይ ሕዴሕዴ ምብጽጻሕ  

ኣብ በበይኑ ዝተፈሊሇየ ናይ መንበሪ ኣሃደታት ካብ ሰዓት 

ዓሰርተ ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት ሸሞንተ ናይ ንግሆ ዯቀ 

ተባዕትዮ ናብ ናይ ዯቂ ኣንስትዮ ቦታ፣ ዯቂ ኣንስትዮ ዴማ ናብ 

ናይ ዯቂ ተባዕትዮ ቦታ ምብጻሕ ፍቑዴ ኣይኮነን።  

2. ዘይፍቀዴ እእንታይ ኢዩ? 

2.1 ንዕቀት፣ዓላትነትን ኣካሊዊ ጎንጺን  

ጎነጻዊ ጠባይ፣ ዓላትነትን ምፍርራሕን ንምናብርትኻ። 

ንሰራሕተኛታትን ካሌኦት ምሳኻ ዝራኸቡ ሰባትን ኩሌኩሌ 

ኢዩ። ብሃይማኖት፣ ብጾታ፣ ጾታዊ ምርጫ፣ ዕዴመን ዜግነትን 

ዝምሌከት ዝንዕቕን ዘነኣእስን ብሸሇሌትነት ኣይርኣዩን 

ኢዮም።  

 

2.2 ዕጸፋርስ፣ኣሌኮሊዊ መስተ ጫትን ብረትን  

ምጥራይን ወይ ምጥቃም ናይ ዕጸፋርስ፣ኣሌኮሊዊ መስተ 

ጫትን ብረትን ክሌኩሌ ኢዩ።  

 

2.3 ረብሻ  

ንመናብርትኻን ኣብ ከባቢኻ ንዝነብሩን ረብሻ ከይ ትፈጥር/ሪ 

ኢና ትጽቢት ንገብረሌካ። ንኣብነት ብሌዑሌ ዴምጺ ሙዚቃ 

ምስማዕ ንኻሌኦት ክርብሾም ከም ዝኽእሌ ኣብ ግምት 

ምእታው። ከምኡ እውን በጻሕቲ ኣጋይሽ ነቲ ሕግታትና 

ከኽብሩ ኢና ንጽበ። ኣብ መንጉ ሰዓት 22 ሰዓት 8ን ዘል ግዜ 

ናይ ነበርቲ ናይዚ ቦታን ኣብ ከባቢና ናይ ዝነብሩን ናይ ሇይቲ 

ዕረፍቲ ስሇዝኾነ ነኽብሮ ኢና።  

3. ትምህቲ  

ሌክዕ ከም ካሌኦት መንእሰያት ናይ ኔዘርሊንዴ ንዓኻ/ኺ እውን 

ናይትምህርቲ ግዳታ ይምሌከተካ/ኪ ኢዩ። እዚ ማሇት ዴማ 

ንቤት ትምህርቲ ንኽትወፍር/ሪ ከም እትግዯዴን ብዘይ ብቑዕ 

ምኽንያት ከይተብኩርን ማሇት ኢዩ። ከምኡ እንተጌርካ/ኪ 

ግን ተኸታታሉ ናይ ትምህርቲ ግዳታ በዓሌስሌጣን ኪሕበር 

ይኽእሌ። ብሕማም ወይ ብኻሌእ ምኽንያት ቤት ትምህርቲ 

ክትከይዴ/ዱ ዘይትኽእሌ/ሉ እንተዴኣ ኴንካ/ኪ ቅዴሚ 

ትምህርቲ ዝጅመረለ ግዜ ናብ ሰራሕተኛ ናይ ኣኤምፈይ ቲም 

ኬዴካ ክትሕብር/ሪ ኣልካ/ካ። 

4. ናይ ምምሌካት ግዳታ  

4.1  
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ብኮዋ ንዝተዋህበካ/ኪ ናይ ምምሌካት ግዳታ ናብቲ ኮዋ 

ዝሓበረትካ/ኪ ግዜ ናብ ናይ ኣኤምፈ ቲም ሰራሕተኛ ወይ ቦታ 

ኬዴካ ክተመሌክት/ቲ ትግዯዴ/ዱ ኢኻ/ኺ።  

 

4.2  

ናብዚ ተባሂለ ዘል ግዜን ቦታን ብቡቑዕ ምኽንያት 

ክተመሌክት/ቲ እንተዴኣ ዘይትኽእሌ/ሉ እንተዄንካ/ኪ 

ኣቐዱምካ/ኪ ንሰራሕተኛ ኣኤምፈ ቲም ክትሕብር/ሪ 

ኣሇካ/ኪ። ናብቲ ናይምምሌካት ግዳታ ንኸይትርከብ/ቢ 

ኪዕንቅፈካ/ኪ ዝኽእሌ ምኽንያት ከምዘሇካ/ኪ ዝሕብር 

መረጋገጺ ወረቐት ክተቕርብ/ቢ ዴማ ኣሇካ/ኪ።  

 

4.3 

 ኣብዚ ናይ ምምሌካት ግዳታ እንተዴኣ ዘየኽበርካ/ኪ ግን ናይ 

መቕጻዕቲ ስጉምታት ክውሰነሌካ/ኪ ይኽእሌ፣ ወይ ውን ናይ 

መዕቆቢ ዝወሃበካ/ኪ ዘል መሰሊት ጠጠው ክብሌ ይኽእሌ።  

5. ተሓታትነት  

5.1  

ኮዋ ናይ ንብረትካ/ኪ ምጥፋእን(ኣንተጠፊኡካ) ዕንወትን 

ተሓታቲት ኣይኮነትን።ዋሊ እቲ ዕንወት ወይ ምጥፋእ ብነበርቲ 

ናይ'ዚ ሰፈር ወይ ብኻሌኦት ዝሰዓበ ይኹን።  

 

5.2 

 ኣብቲ እትነብረለ/ርለ ዘሇኻ/ኺ ቦታ፣ ኣብቲ ናይ ሓባር ቦታ 

ዘል ንብረትን ባዕሌኻ/ኺ ንእተስዕቦ/ብዮ ዕንወት ወይ ምጥፋእ 

ሙለእ ብሙለእ ተሓታቲ/ት ባዕሌኻ/ኺ ኢኻ/ኺ። ናይ 

ምትካእ ወይ ምጽጋን ወጻኢታት ኩለ ናትካ/ኪ ሕሳብ ኢዩ። 

 

5.3  

ነቲ እትነብረለ/ርለ ዘሇኻ/ኺ ከባቢ እንተዴኣ 

ዘይተኸናኺንካዮ/ክዮ ኮዋ ናይ ምክንኻኑ ወጻኢታት ሓሊፍነት 

ንዓኻ/ኺ ክተሰክመካ/ኪ ትኽእሌ ኢያ። ምስኡ ተሰንዩ 

ዝኸይዴ ወጻኢታት እውን ክሳራኻ/ኺ ክኸውን ይኽእሌ ኢዩ።  

 

5.4 

ናይቲ ዝሰዓበ ዕንወት ተሓታቲ መንሙዃኑ እንተዘይተፈሉጡ 

ወይ ናይቲ ዘይምክንኻን ሓሊፍነት ዘጕዯሇ መን ሙዃኑ 

እንተዘይተፈሌጠ ነፍሲወከፍ ሰፋሪ ናይቲ ቦታ ተሓታቲ ኢዩ።  

6. ኣጠቓቕማ ንብረት 

6.1  

ዝተወሰነ ንብረት ንግዜኡ ክትጥቀመለ/ምለ ክወሃበካ/ኪ 

ይኽእሌ ኢዩ። ነዚ ዝምሌከት ግን ኣቐዱምካ ፍቓዴ 

ክትሓትት/ቲ ኣሇካ/ኪ። ንኽትጥቀመለ ተዋህበካ ንብረት 

ኣብቲ ዝተቆጸርካለ ግዜ ንኮዋ ክትመሌሰሊ ኣሇካ።  

 

6.2  

ንግዜኣኡ ክትጥቀመልም ንዘወሃቡኻ ንብረት ንምርካብ ኮዋ 

ትሕጃ ክተትሕዝ ክትሓተካ ትኽእሌ። ነዚ ትሕጃ'ዚ ነቲ 

ንብረት ብጥዑዩ ኣብቲ ዝተባህሇካ ግዜ እንተዴኣ መሉስካዮ 

ገንዝብካ ይምሇሰካ። ከምኡ ኣንተዘይኮይኑ ካብቲ ትሕጃ 

ገሇክፋለ ክተሓዝ ይኽእሌ ወይ ውን ናይቲ ዕንወት መሕወዪ 

ዝያዲ ገንዘብ ክትሕተት ክትሕተት ትኽእሌ።  

7. ናይ ማይ፣ ጋዝን ሓይሉመብራህቲ ኣጠቓቕማ  

ካብ ማእከሊይ ገምጋም ንሊዕሉ ዝተጠቐምካዮ ማ፣ ጋዝን 

ሓይሉ መብራህትን ባዕሌኻ/ኺ ኢኻ/ኺ ትኸፍል/ሌዮ።  

8. ናይ ባርዕ ሓዯጋ ሕግታት  

ነዚ ቦታ ዝምሌከቱ ናይ ባርዕ ሓዯጋ ሕግታት/መምርሒታት 

ክሰዓቡ ኣሇዎም።  

9. ምጥሓስ ሕግታት ናይ ገዛ  

ናይ ገዛ ሕግታት ምጥሓስ ካሳብ ብመሰረት ናይ እገዲ ሕጊ/ 

ንዝወሃብ መሰሊት ጠጠው ምባሌ ናይ መቕጻዕቲ ዋሳነ 

ከምርሕ ይኽእሌ። 
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Naam/ስም :  

……………………………………………………………… 

Adres /ኣዴራሻ  

……………………………………………………………… 

Woonplaats/መንበሪ ቦታ 

……………………………………………………………… 

Datum /ዕሇት 

……………………………………………………………… 

Handtekening voor ontvangst 

ከምዝተቐበሌካ ዘረጋግጽ ክታምካ 

……………………………………………………………
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