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ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ ፍልጠት ሕብረተሰብ ኔዘርላንድስ 
ሓበሬታ ፍቓድ ንዝሓዙ (መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም) 
 

 
ፍቓድ ተዋሂቡኩም ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ድማ ናብ ሓደ ገዛ ኣብ ሓንቲ  ምምሕዳር (ኸመይንተ) 
ኪትግዕዙ ኢኹም። ምናልባት ብዛዕባ መስርሕ ናይ ምንባር (ገዛ ምርካብ)  ብዙሕ ሕቶታት ኪህልወኩም 
ይኽእል ከምኡ ውን ኣብተን መጀመርያ ዘለዋ ኣዋርሕ ኣብቲ ኸመይንተ እንታይ ይጽበየኩም ከምዘሎ ኪትፈልጡ 
ትደልዩ ኢኹም።  

 

እዚ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ 'ዚ ሕጽር ዝበለ ምብርሂ ብዛዕባ'ቲ ብ COA ዝዳሎ ስልጠና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ 

ኔዘርላንድስ  (KNM) ይህበኩም። እዚኮርስ 'ዚ ክፋል ናይቲ  ካብ  መደብ መስርሕ ዜጋ ምዃን ዝህበኩም 
ጥቕሚ ኢዩ። 

ኣብ ጎኒ' ዚ ካልእ ናይ ኣብቲ ኮርስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድስ (KNM) ትወስዱሉ እዋን ዝልዓል 6 ኣገዳሲ 
ዛዕባታት ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም። 
 

 ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓላፍነት; 

 ግብራዊ ናይምስላጥ ጉዳያት ቅድሚ ናብ ኸመይንተ ምግዓዝ 

 ምንባር ኣብ ኔዘርላንድ; 

 ስራሕን እቶትን; 

 ግዴታ መስርሕ ዜጋ ምዃን (ኢንቡርኸሪንግ) 

 ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ. 

 

ከሎገና  ኣብ ትሕቲ ኮዋ (COA) እንከለኹም ነቲ ናይ  መስርሕ ዜጋ ምዃን ምድላዋት ምጅማር  ኣገዳሲ 
ዝኾነሉ ስለምንታይ ኢዩ።  

 

ኣብ ኣዘሰ (azc) ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኪህልወኩም የኽእል። ስለዚ ንመስርሕ ዜጋ ምዃን ንምድላው መዓልታዊ  
ብቁምነገር ክትጥቀሙሉ እትኽእሉን ዋጋ ዘይትኸፍሉሉን ድሒሩ ከኣ ረብሓ እትረኽቡሉን ኢዩ ። እብ ከዋ 
ከለኹም እንተድኣ ጀሚርኩም  ናብታ ትሰፍርዋ ኸመይንተ ኪትቅይሩ እንከለኹም ድሮ ቆቆሩብ ኔዘርላንድስ 
ክትዛረቡ ክኢልኩም ኣለኸኡም። ከምኡ እውን ዘገድሳኹም ትካላት መነመን ከምዝኾና ተላሊኹም ኣለኹም። 
ክትወስድዎ ዘለኩም ስጉምታት እንታይ ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣለኹም ከምኡ እውን ነተን ቀዳሞት ኣዋርሕ ጽቡቕ 
ተዳሊኹም ኣለኹም።  

 

ከዋ( COA ) እንታይ ትገብረልኩም? 

 
ከዋ ኣገደስቲ ንዝኾኑ ጉዳያት ባዕልኹም ርእስኹም ክኢልኩም  ኣብ ምስላጥ መንገዲ ንምርካብ 
ትምህረኩም።ፍቓድ ዝሓዙ ሰባት ተደጋጋሚ ግብራዊ ዝኾነ ሓበሬታ የድልዮም። ንኣብነት ብዛዕባ ክንክን 
ጥዕና፣ስራሕ፣እቶትን ምንባርን  ኣካይዳን ኣብ ኔዘርላንድ። ከምኡ እውን ዝኾነ ሓዲሽ ዝመጸ ሰብ ዘለዎ ግዴታ። 
መስርሕ ዜጋ ምዃን (ኢንቡርኸሪንግ)። 

ሳላቲ  ኣብ ከዋ ዝወሃበኩም ስልጠና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድስ (KNM) ብዛዕባ ኣብቲ ኸመይንተ ምንባር 
እኹል ግብራዊ ፍልጠት ተዳለዉ። 

 
ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓላፍነት 

 
ሓደ ኔዘርላንዳዊ ጉዳያቱ ባዕሉ ኢዩ ዘሳልጥ። እዚ ኣብ ማሕበረሰብ  ኔዘርላንድ ኣገዳሲ መበገሲ ሓሳብ ኢዩ። ናይ 
ገዛእ ርእስኻ ተበግሶን ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓላፍነት ምስካምን ንኔዘርላንዳውያን ኣገደስቲ ኢዮም። ኣብቲ ናይ ኮዋ 

(COA) ስልጠና  ናይ ፍልጠት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድስ (KNM) እዞም መረዳእታታት ኢዚኣቶም ነቲ 
ቀይሕ ገመድ የቑሙ።  
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ግብራዊ  ጉዳያት ቅድሚ ናብ ኸመይንተ ምግዓዝ  

 

ኮዋ (COA) ኣብቲ ናይቲ ሕጂ ትነብሩሉ ዘለኹም ኣዘሰ (azc) ዞባ ንዓኹም ዝበቅዕ መንበሪ ገዛይደልየልኩም። 
ንዓኹም ዝበቅዕ ገዛ ኣብ ዝተረኽበሉ ግዜ ውዕል ናይ ገዛ ክራይ ኣብቲ ኮርፐረሽን ኣባይቲ ኬድኩም ኪትፍርሙ 
ኢኹም። ካብቲ ክታምኩም ዘንበርኩምሉ ዕለት ድማ ናይ ምግዓዝኩም ጉዳያት ንክተሳልጡ ናይ ክልተ ሰሙን 
ግዜ ኣለኩም። ገለ ጉዳያት ግን ገና እቲ ገዛከይተረኽበ እንከሎ ኪተሳልጥዎ ኣለኩም። ነዚ ጉዳያት እንተድኣ 
ዘየሳለጥኩሞ ናይ ምግዓዝኩምዘይክኣል ኢዩ።  

 

ናይ መንነት ምስክርs (ናይመንበሪኹም ሰነድ) 
 
ዘይወደቐ መንበሪ ሰነድ ኣለኩም ዶ። ዝኾነ ካብ ወዲ 14 ዓመት ንላዕሊ ዘይወደቐ ናይ መንነት ምስክር ክሕዝ 
ኣለዎ። ፖሊስ መንነትኩም መረጋገጽ ክሕተኩም ይኽእል። ናይ መንነት ምስክር ከርእዩ እንተድኣ ዘይክኢልኩም 
ናብእንዳፖሊስ ተወሲድኩም ናይ ምኻድ ሓደጋ ኣለኩም። ኣብኡ ድማ መንነትኩም ይምርመር። ምስክር መንነት 
ክተርእዩ ብዘይምኽኣልኩም ውን ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክወሃበኩም  

 
ወሃብቲ ስራሕ መንነት ናይ ሰራሕተኛታትቶም ኪቆጻጸሩ ይግደዱ። ስለዚ ኣብ ገሊኡ ኪሰርሑ ኣብትኸዱሉ ግዜ 
ዘይወደቐ ናይ መንነት ምስክርወረቐት ክተርእዩ ትግደዱ ኢኹም። ከምኡ 'ውን ቅድሚ ናይ ሕክና ኣገልግሎት 
ምርካብኩም መንነትኩም ክተረጋግጹ ትግደዱ። ኣብ ክንክን ጥዕና ዘሎ ግዴታ ናይ መንነት ምርግጋጽ ንዝኾነ 
ዝምልከት ኢዩ። ስለዚ ን ትሕቲ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ትሕቲ ዕድመ እውን የጠቓልል ማለት ኢዩ። ስለዚ 
ብእዋኑ ናትኩምን ናይ ትሕቲ ዕድመ ደቅኹምን ናይ መንበሪ ሰነድ ከም ትሕዙ ኪትገብሩ ኣለኩም። ነዚ 

ዝምልከት መምርሒታት ብሰራሕተኛታት ናይ ኮዋ (COA) ኣብቲ ዘለኹሞ ኣዘሰ (azc) ክወሃበኩም ኢዩ።  

 

ኣብ ናይ ኸመይንተ መሰረታዊ   ውልቃዊሓበሬታ ምምሕዳር (ኸይ.በይ .ኣ/BRP) ምምዝጋብን ናይ ዜጋ 
ኣገልግሎት ቁጽርን (ቡርኸርሰርቪስኑመር  BSN ) 

 
ኣብቲ ትነብሩሉ ዘለኹም ኸመይንተ ተመዝጊብኩምዶ? ከም ናይ ኔዘርላንድ ተቐማጢ  ኣብቲ ናይ ናይ ኸመይንተ 

መሰረታዊ   ውልቃዊሓበሬታ ምምሕዳር (ኸይ.በይ .ኣ/BRP) ምዝጉብ ኪትኮኑ ኣለኩም። ኣብ ጎኒ'ዚ  ናይ ዜጋ 

ኣገልግሎት ቁጽርን(ቡርኸርሰርቪስኑመር BSN ) ኪትሕዙ ኣለኩም። እዚቡርኸርሰርቪስኑመር  BSN  ንዝኾኒ 

ኣብቲ ናይ ኸመይንተ መሰረታዊ   ውልቃዊሓበሬታ ምምሕዳር (ኸይ.በይ .ኣ/BRP) ንዝተመዝገበ ዝወሃብ ፍሉይ 
ውልቃዊ ቁጽሪ ኢዩ። ኽትሰርሑ ንኽትክእሉ እዚ ቁጽሪ'ዚ የድልየኩም። ከምኡ እውን ንኹሉ ካብ ናይ 
መንግስታዊ ትካላት ንእትደልዩዎ ጠለባት ንኣብነት ናይ ክርይገዛን  ናይ ንቆልዑት ዘወሃብ ደገፍን/ድጎማን 

ንምሕታት እዚ ናይ ዜጋ ኣገልግሎት ቁጽርን ( (BSN) የድልየኩም። ንዝያዳ ሕበሬታ ብዛዕባዚ ኣብቲናይ ሓበሬታ 

ጽሑፍ ምምዝጋብ ናይ ኸመይንተ መሰረታዊ   ውልቃዊሓበሬታ ምምሕዳር (ኸይ.በይ .ኣ/BRP) ክተንብቡ 
ትኽእሉ።  

 
ናይ ባንክ ሕሳብ 
ኣብ ሆላንድ ዝኾነ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ባንክ ሕሳብን ንዕኡ ዝምልከት ናይ ባንክ ካርድን (bankpas) ን 

ናይባንክ ኮድን(pincode) ኣለዎ። ኣበየናይ ባንክ ሕሳብ ኪትከፍቱ ከም ትደልዩ ናትኩም ምርጫ ኢዩ። ናትኩም 
ናይ ባንክ ሕሳብ እንተዘይብልኩም ገንዘብ ከም ኣብነት ናይ ደሞዝ፣ናይ ኣውትኬሪን፣ ናይ ወላድገንዘብን ካልእ 
ድጎማታትን ኪትቅበሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ናይ ባንክ ሕሳብ ንኽትከፍቱ ዘይወደቐ ናይ መንበሪሰነድ 

ክተርኢዩን ናይ ዜጋ ኣገልግሎት ቁጽርን ( (BSN)ን ክትሕዙን ኣለኩም። እንተድ ክሳብ ሕጂ ናይ ገዛእ ርእስኹም 
ናይ ባንክ ሕሳብ እንተዘይብልኩም ቀልጢፍኩም ኣብ ባንክ ቆጸራ ግበሩ። እንተዘየለ ካብ ኸመይንተ ዝወሃበኩም 
እቶት የለን። ብዘይ እቶት ድማ መግቢ ክትዕድጉ ኣይትኽእሉን ክራይ ውን ክትከፍሉ ኣይትኽእሉን። 

  

(ሕቶታት/ርእይቶ ወይ ትዕዝብቲ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

3 van 5 

Folder KNM 2015                 Tigrinja 

 

 

 
 

ምንባር ኣብ ኔዘርላንድ 

 
ማሕበራዊ ናይ ክራይ  ኣባይቲ ኣብ ኔዘርላንድ ብኮርፖሬሽናት ኣብያቲ ኢዮም ዝካረዩ። ማሕበራዊ ናይ ክራይ 
ኣባይቲ  ሕሱራት ናይ ክራይ ኣባይቲ ኮይኖም ትሑት እቶት ንዘለዎም ሰባት ኢዮም ዝካረዩ። እዞም ኣባይቲ 
እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ብኮርፖሬሽናት ኢዮም ዝውነኑ። ውዑል ክራይ ድማ ምናይ ኣባይቲ ኮርፖሬሽን 
ኢኹም ትፈራረሙ። ካብታ እዋን እቲኣ ተኽእራዪ ኢኹም። ከም ተኽእራዪመጠን  ክራይገዛ ትከፍሉን ንኣሽቱ 
ናይ ጽገና ስርሓትን ጽሬት ናይ ገዛኹምን ነቲ ኣፍደገ ገዛኹም ክትከናኸኑን ሓላፍነትኩም ኢዩ። 
ናይ መንደቕን ፓላፎንን መዓጹን ሕብሪ ምልካይን ወረቕት ምልጣፍን፣ ናይ መሬት መንጸፍ፣ መጋርጃታትን ናይ 
ገዛ ንብረትን ባዕልኹም ኢኹም ተሳልጥዎ። እቲ ናይ ኣብይቲ ኮርፖሬሽን ዓቢ ናይጽገና ስርሓት ኢዩ ዘካይድ።  

 
ምንባር ኣብ ኔዘርላንድ ብዙሕ ገንዘብ'ዩ ዝውድእ። ኣብ ጎኒ ክራይን ጽገናን ናይ መንበሪኹም  ናይ ማይን ጋዝን 
ሓይሊመብራህትን ትኸፍሉ ኢኹም። ነዚኣቶም ብዙሕ ገንዘብ ክትከፍሉ እንተድኣ ዘይደሊኹም ኣጠቓቕማኹም 

ቅጡብ ክትኮኑ ኣለኩም። ብዛዕባ'ዚ ኣብቲ ናይ ፍልጠት ሕብረተሰብ ኔዘርላንድስ ስልጠና (KNM)   ዝያዳ 

ሓበሬታ ብሰራሕተኛ  (COA)ክወሃበኩም ኢዩ።  
ኔዘርላንድ ብጻዕቂ ትንበር ሃገር ኢያ።  ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም ሰባት ጥቓጥቓ ይነብሩ። ብመሰረት ሕጊ 
ኔዘርላንድ ኩሉ ምዕረ ኢዩ ሓደ ዓይነት ማለት ግን ኣይኮነን። ኩሉ ድማ ንሓድሕዱ ረብሻ ከይ ገብር እብ ግምት 
ከእቱ ኣለዎ። 

 

(ሕቶታት/ርእይቶ ወይ ትዕዝብቲ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
ስራሕን እቶትን 

 
ኣብ ኔዘርላንድ ዝኾነ ሰብ ንሂወቱ ንኽጽግን (ንኽነብር) ኪሰርሕ ኣለዎ። እዚ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን 
ዝምልከት ኢዩ። ክሰልጥ እንተዘይክኢሉ ስራሕ ንምድላይ መንግስቲ ይተሓጋገዘኩም።  

ስራሕ ክሳብ ዘይረኸብኩም ግዜ ብመሰረት ሕጊ ስራሕን ደገፍን (WWB) ኣውትኬሪን ትቕበሉ። በዚ 
ዝወሃበኩም ናይ ደገፍ ኣውትኬሪንግ ነቲ ስራሕ ክሳብ እትረኽቡ ዘሎ ግዜ መሰጋገሪ ይኾነኩም። እቲ ዝወሃበኩም 
ኣውትኬሪንግ በቶም ኣብ ኔዘርላንድ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ኢዩ ዝኽፈለኩም። ንሳቶም ናይ ስራሕ ብሪ ይኸፍሉ 
ኢዮም። ዋላ'ኳ እቲ  ስራሕ ብቐጥታ ምስ ሞያኹምን ደረጃ ትምህርትኹምን ዝሰማማዕ ኣይኹን። ንዝኾነ ልሙድ 

ዓይነት ስራሕ ክተናድዩ ትግደዱ ኢኹም።.ነዚ ብዝምልከት እታ ኸመይንተኹም ክትሕግዘኩም ትኽእል። እታ 
ኸመይንተ እንተድኣ ብቕልጡፍ ስራሕ ንምርካብ ዝክኣለኩም ትገብሩ ከምዘየለኹም ኣስተውዒላ ነቲ ዝወሃበኩም 
ኣውትኬሪንግ ክተጕድሎ ወይ 'ውን ጠጠውክተብሎ ትኽእል ኢያ። 

 
ኣበላት/ዱጎማታት 
 
ነቲ ቀዋሚ ወጻኢታትኩም ኪትከፍሉዎ ዘየኽእል ውሑድ እቶት እንተድኣ ሃልዩኩም ንዝወሃብ ድጎማታት መሰል 
ክህልወኩም ይኽእል። እቲ ዝወሃብ ድጎማታት ነቲ ንክራይገዛ፣ ንናይ ሕክምናን ናይ ህጻናት መዕቆቢን ንዝግበር 

ወጻኢታት ንምድጋፍ ኢዩ። ነዚ ዝወሃብ ድጎማታት  ብwww.toeslagen.nl ምሕታት ናትኩም ሓላፍነት ኢዩ። 
ብዛዕባቲ  ዝወሃብ ሓገዛት ኣብዚ ናይ ሓበሬታ ዌብሳይት'ዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ።  

ብኪንደርባይስላኽ (kinderbijslag) (ናይ ቆልዑ ዝወሃብ ገንዘብ)  መንግስቲ ምስ ኣተዓባብያ ቆልዑ 
ንዝተኣሳሰሩ ወጻኢታት ምሳኹም ይኸፍል። ኣብ ኔዘርላንድ ትነብሩ ወይ ትሰርሑ እንተድኣ ኴንኩም እሞ ኸኣ 

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ውላድ እንተ ድኣ ሃልዮምኹም ምናልባት ኪንደርባይስላኽ (kinderbijslag) 

ክወሃበኩም ይኸውን። ኪንደርባይስላኽ kinderbijslag ካብ ማሕበራዊ መድሕንባንክ(SVB) ኢዩ 

ኣኽፈለኩም። ዜጋ ኣገልግሎት ቁጽርን(ቡርኸርሰርቪስኑመር BSN ምስ ኣውጻእኩም ብቐጥታ ንደቅኹም 

ባዕልኹም ኪንደርባይስላኽ (kinderbijslag) ኪትሓቱ  ኣለኩም።  ናይ ኪንደርባይስላኽ (kinderbijslag) 
መሰል ከምዘለኩም ምስተፈልጠ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኮዋ ነቲ ንደቅኹም ኢላ ትኸፈልኩም ፊናንሳዊ ሓገዝ 

http://www.toeslagen.nl/
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ተቋርጾ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ኪንደርባይሽላኽ ፋክት ስሺት((ናይ ቆልዑ ዝወሃብ ገንዘብ)  
ክተንብቡዎ ትኽእሉ። 
 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣንተልዮምኹም እሞ ናይ ቆልዑ ደገፍ ገንዘብ ትቕበሉ እንተ ድእ ኴንኩም፣ ኣብ 

መብዛሕትኡ ኩነታት ናይ ምስ ቆልዑት ዝተኣሳሰርባጄት (kindgebondenbudget) መሰል ኣለኩም። እዚ ምስ 

ቆልዑት ዝተኣሳሰርባጄት (kindgebondenbudget)  ብመንግስቲ ዝግበር ደገፍ ኮይኑ ንቶም ትሕቲ 18 ዓመት 
ንዘለዉ ቆልዑት ንዝግበር ወጻኢታት ንምድጋፍ ኢዩ። ዕቤት ናይቲ ዝወሃብ ምስ ቆልዑት ዝተኣሳሰርባጄት 

(kindgebondenbudget) ብእቶት ናይተን ስድራቤታትን ዕድመን ብዝሒ ደቆምን ኢዩ ዝውሰን።  

ነዞም ድጎማታት ንምሕታት  ዲኺደ ኮደ (DiGid-code)  የድልየኩም። እዚ ኤለክትሮኒካዊ ክታምኩም ኢዩ 
ኮይኑ ናብተን ናይ መንግስታዊ ትካላት ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ዌብሳይት መእተዊ ትረኽቡሉ። ናይ ዲጊደ 
ኮደ ክትሓቱ ናትኩም ሓላፍነት ኢዩ። 

  

(ሕቶታት/ርእይቶ ወይ ትዕዝብቲ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
ናይ  ኢንቡርኸሪንግ ግዴታ (መስርሕ ዜጋ ምዃን) 

 
ቋንቋ ኔደርላንድስ ክትመሃሩ ኣድላዪ ኢዩ።ንኣብነት  ዕድጊ ክተካይዱን ምስ ዶክተርንኽትረዳድኡን። ቋንቋ 
ኔደርላንድስ ትርድኡ እንተድኣ ኴንኩም ምስ ጎረባብትኹም ፣ መማህራንን ወለድን ናይ ደቅኹም ቤት ትምህርቲ 
ርክብ ክትገብሩ ትኽእሉ። ቋንቋ ኔዘርላንድስ ክተንብቡ እንተድኣ ክኢልኩም ነቲ ካብ ትካላት ዝመጸኩም 
ደብዳቤታት ክትርድእዎ ትኽእሉ። 

 
ምንግስቲ ምልከት ናይ ኔዘርላንድስ ቋንቋን ፍልጠት ናይ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድስን ኣብ ኔዘራንድ መንበሪ ፍቓድ 
ንምርካብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኽቦ። ወጻእተኛታት እንተድኣናብ ኔደርላንድ ኪመጹ መሪጾም፣ ኣብቲ መሕበረሰብ 
ንጡፍ ሱታፌ ንክህልዎም ካብኦም ክሕተት ይከኣል። መንግስቲ ነቶም ዑቕባ ዝተዋህቦም ሰባት እውን እዚ ከም 
ዝምልከቶም ኮይኑ ኢዩ  ረኺብዎ።  በዚ ምኽንያት ዝኾነ ኣብ ኔዘርላንድ ክሰፍ ዝጅምር ሰብ ነዚ ጠለብ ናይ ምስ 
ሕብረተሰብ ምውህሃድ ግዴታ ከማልእ ከምዘለዎ ብሕጊ ጸዲቑ ዘሎ።  
ግዴታ ኢንቡርኸሪንግ ድሕሪ መንበሪፍቓድ ምርካብኩም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመትነቲ ናይ ኢንቡርኸሪንግ 
(መስርሕ ዜጋ ምዃን) መርመራታት ኪትሓልፍዎ ኣለኩም። እብቲ ግዜ መርመራ ብቑዕ ቋንቋ ኔዘርላንድስ ከም  
እትዛረቡን፣ እተንብቡን፣ እትርድኡን እትጽሕፉን ከምኡ እውን ናይ ማሕበረሰብ ኔዘርላንድ እኹል ፍልጠት ከም 
ዘለኩም ክተርእዩ ኣለኩም።  
ናትኩም ኢንቡርኸሪንግ (መስርሕ ዜጋ ምዃን) ባዕልኹም ክተሳልጥዎን ኪትከፍልዎን ኣለኩም። ነቲ ናይ ዜጋ 
ምዃን ስልጠናን መርመራን ዝኸውን እኹል ገንዘብ እንተዘይብልኩም ገንዘብ ክትዕደዩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ 

ልክዕ ከመይጌሩ ከም ዝሰርሕ ድማ ኣብ www.inburgeren.nl.ክተንብብዎ ትኽእሉ። 

 

(ሕቶታት/ርእይቶ ወይ ትዕዝብቲ) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
ክንክን ጥዕና 

 
ክንክን ጥዕንስ ስብ ኔዘርላንድ ብሕጊ መድሕን ጥዕና ዝተወሰነ ኢዩ።  

 
መሰረታዊ መድሕንን  ናትካ ሓደጋታትን 

http://www.inburgeren.nl/
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ዝኾነ ኣብ ኔዘርላንድ ዝነብር ወይ ዝሰርሕ መሰረታዊ መድሕን ክሕልዎ ብሕጊ ይግደድ። እቲ መሰረታዊ መድሕን 
ንኹሉ ማዕረ ኢዩ። ንናይ ፋሚሊ ዶክተር፣ ሆስፒታልን ፋርማሲን ድማ ይሽፍን። ጥሕዝቶ ናይ መሰረታዊ 
መድሕን እንታይ ከም ዝኾአ መንግስቲ ኢዩ ዝውስኖ፣ 
በቲ መሰረታዊ መድሕን ዝሽፈን ካሕሳ ንኹላቶም ልዕሊ ዕድመ ዝምልከት ናትኩም ሓደጋ(ባዕልኻ እትኸፍሎ 
ኣይኸን ሪዚኮ) ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ናይ ሕክምና ወጻኢታትካ ብኸፊል ባዕልኻ ትኸፍሎ ማለቲዩ። ናይ መድሕ 
ትካልካ ክሳብ እቲ ናትካ ኣጄታ ዝውዳእ ኣይከፍለልካን ኢዩ። እቲ ዝበሃል ዘሎ ናትካ ሓደጋ (ኣይኸን ሪዚኮ) 
ንኹሉን 'ቲ ኣብ መሰረታዊ መድሕን ዘሎ ዝምልከት ኣይኮነን። ናይ ፋሚሊ ዶክተር ምርኣይ፣ ናይ መወልዳን 
ሕእገዝን ናይ ሕርሲ ክንክንን ንኣብነት ካብዚ ወጻኢ ኢዮም።  

 
መመላእታ (ተወሳኺ) መድሕን 
እቲ መሰረታዊ መድሕን ንቡዙሕ ኢዩ ዝኽሕስ ንኹሉ ግን ኣይኮነን። ናይ ብዙሕ ዓይነት ሕክምና ድሌት  
እንተድኣ ሃልዩኩም ንኣብነት ናይ ስንን ፊዝዮተራፒን ተወሳኺ መድሕን ክትእትዉ ኣለኩም። በዚ ግን እቲ 
ወርሓዊ ንናይ ጥዕና ኣገልግሎት መድሕን እትኸፍልዎ ወርሓዊ ክፍሊት ኣጸቢቑ ክልልዕል ይኽእል።  ተወሳኺ 
መድሕን ምእታው ግዴታ ኣይኮነን።  
 
ናይ ጥዕና ክንክን  ቀዳማይን ካልኣይን መስመር 
ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ወይ ክንክን እንተድኣ ኣድልዩኩም ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ናይቲ ቀዳማይ መስመር ክንክን 
ጥዕና ክትጥቀሙ ትኽእሉ። እዚ ድማ ናይ ስድራቤት ሓኪም (ሃውስ ኣርትስ)፣ ናይ ስኒ ሓኪም(ታንዳርትስ) ፣ 
ሳይኮሎጊስት ወይ ማሕበራዊሰረሓት () ማትስኽእፕልክ ቨርክ) ክኸውን ይኽእል። ቀዳማይ መስመር ክንክን 
ጥዕና ንብዙሕ ናይ ጥዕና ጸገማት ክፈትሕ ይኽእል። ካብቲ ናይ ሆስፒታል ክንክን ድማ ዝሕሰረ ኢዩ።  
ናብቲ ጥዕና ክንክን ክልኣይመስመር (ናይ ፍሉያት ክእለት ሓካይም ኣብ ሆስፒታል)ግን ናይ ስድራቤት 
ሓኪምኩም ምስ ኣመሓላለፈኩም ጥራሕ ኢኹም ክትጥቀሙሉ እትኽእሉ። ስለዚ እንተድኣ ሓሚምኩም 
መጀመርያ ናብ ናይ ስድራቤት ሓኪምኩም ድኣምበር ናብ ሆስፒታል ኪትከዱ የብልኩምን። በዚ ምኽንያት ናብቲ 
ገዛ ዝተዋህበኩም ኸሜንተ ምስ ገዓዝኩም ቀልጢፍኩም ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይስድራቤትሓኪም ክተናድዩ 
ዘለኩም። 

 
ኑቕጣታት ናይ ስድራቤት ሓኻይምን  ህጹጽ ረድኤት ዝጠልብ ሓገዝን (ቀዳማይ ረድኤት) 
 
ናይ ስድራቤትሓኻይም ኑቕጣታት ንብርቱዕ ሕቶታት ናይ ሕሙማት ካብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወጻኢን ንጽባሒቱ 
ክጽቤ ንዘይክእል ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ናምሃብ ዝተዳለዉ ኢዮም። ምስ ናይ ስድራቤት ሓኻይም ኑቕጣታት 
ዝግበር ርክብ ኩሉግዜ ብተሌፎን ኢዩ ዝጅምር። ኣቲ ናይ  ተሌፎን ምኽሪ እኹል እንተዘይኮይኑ እቲሕሙም ናብ 
ናይ ስድራቤትሓኻይም ኑቕጣ ይኸይድ።  
ህጹጽ ረድኤት ዝጠልብ ሓገዝን (ቀዳማይ ረድኤት) ብፍሉይነትዝሰርሕ ናይ ሆስፒታል ጨንፈር ኮይኑ ናብ 
ሕጹጽ ሕክምናውን ነርሳውን ኣገልግሎት ዘተኮረ ኢዩ። ናብዚ ብሃንደበታብ እትሓሙሉ እዋን ወይ ኣካላዊ 
ጉድኣት ኣንተ ድኣ ወሪዱኩም ወይ ድማ ብናይ ሕሙማት መጉዓዚ ኣምቡላንስ ተጼርኩም እንተ መጺኡም 
ኢኹም ኽትረኣዩ ትኽእሉ። ናይስድራቤት ሓኪምኩም እውን ናብናይ ቀዳማይ  ረድኤት ከመሓላልፈኩም 
ይኽእል ኢዩ። ብዘይ ናይ ሓኪሙ ወረቐት ናብዚ ናይ ቀዳማይ ርድኤት ሆስፒታል ዝኸይድ ሰብ ግን ባዕሉ  50 
ኢሮኪኸፍል ይግደድ። 

 

(ሕቶታት/ርእይቶ ወይ ትዕዝብቲ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


