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ሕግታት መዓስከር ምትግባርን ምቁጽጻርን (htl)  ሁኽፌን 
ድሕነት፡ ምቹእ ናይ ምንባር ኩነታትን ኣድማዒ ምሕደራን ኣብ “htl” ናይ ሁኽፌን ንምርግጋጽ፡ COA ሕግታት መዓስከር 
ይኽተል። ነዞም ሕግታት መዓስከር ዘይምኽታል፡ ብሰራሕተኛታት htl ኣብ ቀጻሊ ዝውሰኑ ስጉምታት ከስዕብ ይኽእል። 
 

1. ናይ መንበሪ ቦታን ኣከባቢን 

1.1 COA ወገንተኝነት ዘይብሉ ናይ ምዕቆቢ ቦታ  

COA ካብ ናይ ፖለቲካ/እምነት ነጻ ዝኾነ ጸግዒ ዘይብሉ ትካል እዩ። ንሃዋሁን ውልቃዊ ሂወትን ናይ ነበርቲ ክርብሹ ዝኽእሉ 
ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ንጥፈታት ኣይፍቀዱን እዮም።  

 

1.2 ናይ ውልቂ መንበሪ ቦታ  

ግዝያዊ መንበሪ ቦታ ተዋሂብኩም ኣሎ። ንመንበሪ ቦታኹምን ከባቢኹምን ከምኡ’ውን ንግዜኡ ክትጥቀምሎም ተባሂሉ 
ዝተወሃብኹም ንብረትን ብጽሬት ክትሕዝዎምን ብጥንቃቐ ክትጥቀምሎምን ሓላፍነትኩም እዩ።  

 
ንዝተወሃበኩም መንበሪ ቦታ ይኹን ኣብ ከባቢ ናይ መዕቆቢ ቦታ ወይ ኣብ ዝተወሃብኩም ናይ ገዛ ኣቑሑት ምንም ዓይነት 

ምቅይያራት ክትገብሩ ኣይፍቀደልኩምን እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ባዕልኹም ናይ ገዛ ኣቑሑት ወይ መሸፋፈኒታት (ከም በዓል 

መጋረጃታት፣ ቪትራጀን ናይ መንደቕ መሸፋፈኒታት) ብምኽንያት ናይ ሓዊ ባርዕ ድሕነት ኣይፍቀዱን እዮም። ንእትገብርዎም 
ምቅይያራትን ዘበላሸኽሞም ነገራትን ብወጻኢታት ናትኩም ኽእለዩ፡ ክትክኡን ናብቲ ዝነበርዎ ክምለሱን ኢዮም።  

ኣንተደኣ ነዚ መንበሪ ቦታ ግዒዝኩም ትገድፍዎ ሃሊኹም ኮይንኩም፣ ኣጽሪኹምን ብጽቡቕ ኩነታትን ምስ ምሉእ ንብረት ናይ COA 
ክትገድፍዎ ይግባእ። 

ኣብ ሞዕቆቢ ቦታ ናይ ገዛ እንስሳታት ክትሕዙ ወይ ከተእትዉ ኣይፍቀደልኩምን እዩ። እዚ ዝከኣል ሓላፊ ናይ’ዚ ሞዕቆቢ ቦታ 
ብጹሑፍ ዝተሰነየ ፍቓድ ምስ ዝህበኩም ጥራሕ እዩ።  

 

1.3. ምእታው ናብ መንበሪ ቦታን ምግዓዝን  

ን ናይ htl ሰራሕተኛታት ናብ መንበሪ ቦታኹም ክኣትዉ ተፍቅድሎም። ኣብ ግዜ ግዴታ ናይ ክፍሊ ቁጽጽር፣ ናይ ክንክን 
ምትዕርራያት ስራሓትን ከምኡ ድማ ሰራሕተኛታት htl ንናይ መንበሪ ቦታታት ሓደ ሓደ ምቅይያራት ክገብር ኣብ ዝደልየሉ ግዜ፣ ናብ 
መንበሪ ቦታኹም ክኣትዉ ግቡእ ኣለኩም።  

 
ኣብዚ ኣብ እትነብርሉ እዋን ሓደ ሓደ ግዜ ናብ ካልእ መንበሪ ቦታ ክትግዕዙ ወይ ድማ ካልእ ነባራይ ናብ መንበሪ ቦታኹም ክኣቱ 
ይግበር እዩ።  

 

1.4. ባዕልኻ ምንባር  
እዚ ትነብርሉ ዘለኹም ቦታ ንዓኹምን ንመናብርትኹምን ጥራሕ ተባሒሉ እዩ ተዳልይልኩም። ክሳብ ካብዚ ምዕቆቢ ቦታ ትወጹ 
ድማ ንስኹም ከም ቀንዲ ነባራይ ኢኹም ትፍለጡ። ስለዚ ኣብዚ ንኻልኦት ሰባት ምሳኹም ከተንብሩ ኣይፍቀድን እዩ።  

 

1.5. ናይ ሓባር ናይ መንበሪ ቦታ(ታት)  
እዚ ናይ ሓባር ናይ መንበሪ ቦታ ንዓኹምን ንመናብርትኹምን ኢሉ እዩ ተጌሩ። ስለዚ እዚ ናይ ሓባር ቦታን ብቐጥታ ምስኡ ዝራኸብ 
ኣከባቢን ብጽሬት ክተሓዝን ንኽትነብረሉ ምቹእ ናይ ምግባርንና ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ሓባር ሓላፍነት እዩ።  

 

1.6. ምዕጻው መዓስከር ኣብ ምሸት 
ሰዓት 22:00 ናይ ምሸት፡ እቲ ናይ ቅድሚት ማዕጾ ናይ መዓስከር ክሳብ ሰዓት 08:00 ናይ ንግሆ፡ ብመፍትሕ ይዕጾ። በዚ መሰረት፡ 
ቅድሚ ሰዓት 22:00 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ንውሽጢ ክትኣትዉ ይግባእ! 
 

2. ኣድልዎ፡ ምፍፍራሕን ጎነጽን 
ብመሰረት ሓፈሻዊ ሕጊ ናይ COA፡ ኣብ መዓስከር ናይ COA ኣብ ትጸንሕሉ ግዜ፡ ሕግታትን ደንብታትን ናይ ሃገረ ኔዘርላንድ 
ከተኽብሩ ይግባእ። ዓንቀጽ 1 ናይ ቅዋም ሃገረ ኔዘርላንድን COA ኣገዳሲት ሕመረት እያ። ኣብ’ዛ ዓንቀጽ፡ ኣብ ሃይማኖት፡ ናይ 
ኣነባብራ ኩነታት፡ ፖለቲካዊ ርእይቶ፡ ዓሌት፡ ጾታን ካልእ ዝኾነ ነገርን ምርኩስ ዝገብረ ኣድልዎ ኣይፍቀድን እዩ።  
 
ዝኾነ ዓይነት (ምግዋሕ) ናዕብን ጎነጽ ኣንጻር ካልእ ሰብን፡ ንኣብነት ብመልክዕ ኣድልዎ፡ ምፍርራሕን ዘቤታዊ ጎንጸን፡ ኣብ ሃገረ 
ኔዘርላንድ ኮነ ኣብ መዓስከራት ናይ COA ፍጹም ኣይፍቀድን። ንስኻ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛ COA ቁጥዕ ወይ ጎነጻዊ ባህሪ ምስ 
ተርኢ፡ ኣብ ልዕሌኻ ዝውሰድ ናይ መቕጻዕቲ ብይን ከገድድ ይኽእል። 
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ገበን ምስ ትፍጽም ወይ ጥርጠራ ምስ ዝህሉ፡ ኩሉ ሳዕ ንፖሊስ ይሕበር። ናይ ቁጥዐን ጎነጽን ግዳይ ምስ ትኸውን ድማ፡ COA 
ኩሉ ሳዕ ኣንጻር እቲ ገባሪ ክሲ ክትምስርት ከማኽረካ እዩ።  
 

3. በጻሕቲ 
ካብ መዓስከር ወጻኢ ንዝመጹ በጻሕቲ ንምቕባል፡ ኣቐዲምካ ካብ COA ፍቓድ ክትረክብ ይግባእ። ብተወሳኺ’ውን፡ ሰዓታትን 
ካልኦት ረቛሒታትን ዝምልከቱ ነገራት ምስ COA ክትሰማማዕ ይግባእ።  
 
እዞም በጻሕቲ ናብ ሪሴፕሽን ናይ’ቲ htl ከመልክቱ ናይ ግድን እዩ። ንበጻሕትኹም ድማ ባዕልኹም ናብ መቐበል ኣጋይሽ ኬድኩም 
ክትቅበልዎም ኣለኩም። 

 

በጻሕቲ ናይ’ዚ ገዛ ሕጊ ኣኽቢሮም ክኸዱ ድማ እንተላይ ናትኩም ሓላፍነት እዮ።  

ኣብ htl ናይ ‘በጻሕቲ ሕጊታት’ ዝብል ጽሑፍ ይርከብ እዩ። በጻሕቲ ድማ ነዞም ናይ በጻሕቲ ሕጊታት ከተግብርዎም ኣለዎም።  

 

4. ዕጸፋርስ ፣ኣልኮል፣ መሳርያ፣ ዘይሕጋዊ ንግዲ   

ዘይሕጋዊ ምውናን፣ ምጥቃም ወይ ንግዲ ናይ ዕጸፋርስ (ሓሽሽ)፣ ጫትን መሳርያታትን ወይ ካልኦት ዘይሕጋውያን ገንዘባዊ ዝኾኑ 
ንጥፈታት ኩልኩላት እዮም። ሰኺርካ ኣብ ደገ ኮለል ምባል እውን ኩልኩል እዩ። 

5. ናይ ድምጺ ረበሻ 
ንምሳኹ ሓቢሮም ዝነብሩን ንኣብ ከባቢኹም ዝነብሩ ሰባትን ንኹሉ ግዜ ናይ ድምጺ ረበሻታት ከይትገብሩን ከይትርብሽዎምን ኣብ 

ግምት ከተእትውዎ ኣለኩም። ካብ ሰዓት 22.00 ክሳብ ሰዓት 8.00 ዘሎ ግዜ ጸጥታ ክህሉ ኣለዎ።  

 

6. ጥሕሰት ናይ ብሕትውና 

ንብሕትውና ናይ ኩሎም ነበርቲ ናይዚ ቦታን ብተወሳኺ ድማ ሰራሕተኛታት ናይ COA፣ ዓቢ ዋጋ ኢና ንህቦ። ስለዚ እዮም ድማ 
ንስእሊ ምስኣል፣ ፊልም ምቕዳሕን ምምላእ ናይ ድምጽን ዝምልከቱ ሕግታት ወጺኦም ዘለዉ። እዞም ሕግታት እዚኣቶም ድማ 
ንነበርትን ንበጻሕትን ዝምልከቱ እዮም። 

 
ኣብ ውሽጢ ዶብ ምዕቆቢ ቦታ htl ናይ መናብርትኻ፣ ናይ ሰራሕተኛታት፣ ናይ በጻሕቲ ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ቦታ ዘሎ ሰብ 
ብዘይ ፍቓድ ስእሊ ምስኣል፣ ፊልም ምቕዳሕን ድምጺ ምምላእን ኣይፍቀድን እዩ። 

 
ምጥቃም ሕቡእ ካሜራ ድማ ብጥብቂ ኩልኩል እዩ። ብዘይፍቓድ ናይ ዝምልከቶ ሰብ ስእሊ ይኹን ዝተቐርጸ ምስልን ድምጽን 
ምዝርጋሕን ካልኦት ከምዝርእይዎን ከምዝሰምዕዎን ምግባር ክልኩል እዩ።  

 

7. ኣብ መደባት ምክፋል 
ኣብ’ቶም ምሳኹም ብሓባር ብምዃን ዝተሰርዕልኩም መደባት ክትሳተፍዎም ግዴታ ኣለኩም። እንተደኣ ኣብቶም ብግዴታ 
ክትካፈልዎም ኣለኩም ተባሂሎም ዝተሰርዑ ክፋላት ናይቶም መደባት ዘይተሳቲፍኩም ንዘለዉ ናብ ንቡር ምዕቆቢ ቦታ ናይ ምምላስ 
ተኽእሎታት ኣሉታዊ ዝኾነ ጽልዋ ኣለዎ።  

 

8. ክትሳተፍዎም ግቡእ ዘለኩም ዝርርባት 
ምስ ሜንቶርኩም ከምኡ’ውን ምስ ሰራሕተኛታት ናይ ትካላት IND ን DT&V ን ብወለንታ ዘይኮኑ፡ ክትስታአፍዎም ግቡእ 
ኣለኩም።  
 

9. ናይ ዓባይ ሰዓል (TBC) መርመራ ናይ ምግባር ግቡእ 
ካብ ብዙሕ ናይ ዓባይ ስዓል ክስተት ዘለዋ ሃገር ዝመጻኹም እንተኾንኩም፡ ኣብ’ቲ ዝካየድ ናይ ዓባይ ሰዓም መርመራ ናይ ምስታፍ 
ግቡእ ዘለኩም ኮይኑ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ድማ ናይ ሕክምና ክትትል ተገብሩ።  
 

10. ናይ ምምልካት ግቡእን ናይ መዓስከር ምዝገባን (መልድ ፒሊኽት ኤን ኢንሃውስ ረኺስትራሲ)  

ኣብ htl ሰሙናዊ ናብ “ኣፊም” (AVIM) ብምቕራብ ናይ ምምልካት ግቡእን መዓልታዊ ድማ (inhuisregistratie) (ክልተ ግዜ 

ኣብ መዓልቲ) ኣብ COA ብምቕራብ ናይ መዓስከር ምዝገባ ከተካይዱ ግቡእ ኣለኩም። ኣብ’ቲ ብ COA ዝውሰን ሰዓትን ቦታን 
ከተመልክቱ ይግባእ። ብፍሉይ ንዝህልውኹም ናይ ምምልካትን ምዝገባ መዓስከርን ግቡኣት ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ሰራሕተኛ 
መዓስከር ክወሃበኩም እዩ። ነዚ ናይ ምምልካት ግቡእን ናይ መዓስከር ምዝገባ ግቡእን ካብ ምክያድ ዝዕንቅጽ የዕጋቢ ምኽንያት 

ዘለኩም እንተኾይኑ ድማ፡ ኣቐዲምኩም  ንሰራሕተኛታት COA ብምሕባር ፍቓድ ክትሓቱ ይግባእ። ነቲ ዘለኩም ምኽንያት 
ዘረድእ ናይ ሰነድ መርትዖ ከተቕርቡ ግቡእ ኣለኩም።   
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11. ናይ ምንቅስቓስ ነጻነት 

ናብ htl ክትከዱ እንተደኣ ተወሲንልኩም ኮይኑ ስጉምቲ 56 (ex. Vreemdelingenwet 2000) ተወሲንልኩም ኣሎ ማለት እዩ። 

እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ዶብ ናይ htl ዝርከቦ ምምሕዳር ኣበይ ክትከዱ ከም እትኽእሉን ኣበይ ክትከዱ ከምዘይብልኩምን  ዝውስን 
እዩ። ስለዚ ብመሰረት ንዓኹም ዝተገበረልኩም እገዳ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ምምሕዳር ክትከዱ ኣይፍቀደኩምን እዩ። እንተደኣ 

ብናይ’ቲ ከባቢ ምምሕዳር ኣኽበርቲ ጸጥታ ወይ ድማ ፖሊስ ኣብቲ ክትከድዎ ዝተኸልከልኩም ቦታ ተረኺብኩም ትተሓዙን ዝቕጽል 
እገዳታት ድማ ይስዕቡ።  

 

12. ምልቃሕ ንብረት 

ዝተወሰኑ ንብረታት ብምልክዕ ለቓሕ ክወሃብኹም ይኽእሉ ኣዮም። ነዚ ዝምልከት ድማ ንናይ htl ሰራሕተኛ ኣቐዲምኩም ፍቓድ 
ክትሓቱ ኣለኩም። ዝተለቓሕክሞም ንብረት ድማ ኣብቲ ክትመልስዋም ዝተሰማማዕኩምሉ ግዜ ክትምልስዎ ይግባእ። 

 

13. ናይ ሓዊ ባርዕ መምርሕታት 
ምእንታን ካብ ሓደጋ ነጻ ኾይንካ ክትነብር ንምክልኻል ሓዊ ዝምልከቱ ዝወጹ ሕግታት ኣለዉ። 

- ሽጋራ ምትካኽ ኣብ ደገ ጥራሕ ኣዩ ዝፍቀድ። 

- ክፉት ሓዊ ንኣብነት፣ ከም ሽምዓ፣ ናይ ዘይቲ መብራህቲን ዕጣንን ኣብ ውሽጢ ክፍልኻ ምግባር ኣይፍቀድን እዩ። 

- ምግቢ ከተዳሉ ከሎኻ ሓዊ ተወሊዑ ከሎ ድስትኻ ገዲፍካ ናብ ካልእ ኣይትኺድ።  

 

COA ንእትነብረሉ ከባቢ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ሓደጋ ነጻ መታን ክኸውን ኣብ ግዜ  ናይ ሓዊ ባርዕ ሓደጋ ሓዳ ሓደ ክውሰዱ 

ዝግበኦም ቴክኒካዊ ስጉምትታት ይሕብር። ምኽንያቱ እዚ ንድሕነት ናትካን (ከምኡ ድማ ንድሕነት ናይ ካልኦትን) ስለዝኾነ ኣብዞም 
ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት ምንም ነገር ክልወጥ የብሉን። እንተደኣ ብኢደዋኒንካ ክትልውጥ ፈቲንካ እዞም ስጉምትታት ኣብ 
ዘድልዩኻ ግዜ ክሰርሑ ኣይክኽእሉን እዮም። ገለ ኣብነታት ናይዚኣቶም ድማ፥ 

- ባርዕ ከምዘሎ ዝሕብሩ መሳርሒታት ለጣጢፍካ ምዕጻውን ምስባርን። 

- ማዕጾ ዓጽዮም ዝሕዙ መሳሪሕታት ምምሉላቕን ምፍትታሕን ወይ ከም ንቡር ኩሉ ግዜ ዕጽዋት ኮይኖም ክጸንሑ ዝግበኦም 
ተዓጽዮም ድማ ሓዊ ክከላኸሉ ዝግበኦም መዓጹታት ምኽፋት። 

 
ሓደጋ ከምጽኡ ዘይክእሉ መሳርሒታት ጥራሕ ምጥቃም። ክትጥቀመሎም ኸለኻ ድማ ብጥንቃቐ ውሕስነት ብዘለዎ ኣገባብን 
ምጥቃም። እቶም ሰራሕተኛታት htl ድማ ኣየኖት መሳርሒታት ካብ ሓደጋ ነጻ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ይውስኑ።  

 
ኣብቶም ኣብ ግዜ ሓደጋ መህደሚ ክኾኑ ዝተባህሉ መተሓላለፍቲ መንገድን መዓጹን ካብ ንብረትን ነገራትን ነጻ ክኾኑ ኣለዎም። ስለዚ 
ናይ ቆልዓ ዓረብያታት ይኹን ብሽግለታታት ካብ መንገዲ ክእለዩ ኣለዎም። ባርዕ ዘየጋጠመ ክነሱ ባርዕ ከምዘሎ ዝሕብሩ 
መሳርሒታት ከምዝውልዑ ምግባር ኣይፍቀድን እዩ። 

 
ኣብ መንበሪ ቦታኻ በንዚን፣ ኣልኮል ወይ ካልኦት ብቐሊሉ ክባርዑ ዝኽእሉ ነገራት ብፍጹም ኣይተቐምጥ። ናይ ክዳውንቲ መንቀጺት 

መሳርሒት ኣብ’ቲ መጻረዪ ኣካላ (ፊልተር) ዶሮና ተዋህልል እያ። እዚ ንኸይቃጸል ድማ፣ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናይ ክዳውንቲ መንቀጺት 
መሳርሒት ምጥቃምካ እቲ ደሮና ከተጽርዮ ኣለካ። 

 

እንተደኣ ባርዕ ከምዘሎ ዝሕብር ናይ መጠንቀቕታ (alarm) ድምጺ ሰሚዕካ፣ ብዝተኻኣለ መጠን ብቕልጡፍ ናብ ደገ ውጻእ። ክሳብ 
ተሓባበርትኻ ወይ ካልኦት ሰባት እንታይ ከምእትገብር ዝሕብሩኻ ኣብ ደገ ክትጸንሕ ኣሎካ። 

 

14. ተሓታትነት  

እንተደኣ ንብረት ጠፊኣኩም ወይ ንብረትኩም ተባላሽዩ COA ተሓታቲ ኣይኮነን። እዚ ወላ’ውን ብምሳኹም ሓቢሮም ዝነብሩ ወይ 

ብኻልኦት ሰባት ይፈጸም COA ተሓታቲ ኣይኮነን።   
ኣብ መንበሪ ቦታን ከባቢኡን ንእትገብርዎም ምብልሻዋትን ዕንወትንትን ምሉእ ብምሉእ ተሓተትቲ ኢኹም። ብተወሳኺ ድማ ናይ 

COA ንብረት ብሸለልትነት ምስ እትጥቀሙ ምሉእ ብምሉእ ተሓተትቲ ኢኹም። ንምቕያርን ምትዕርራይን ተባሂሎም ዝግበሩ 
ወጻኢታት ድማ ናትኩም ዕዳ እዮም። 
እንተደኣ ካብ ነበርቲ ብልክዕ ኣየናይ ሰብ ምብልሻውን ዕንወትን ከም ዝፈጸመ ክረጋገጽ ዘይከኣል ኮይኑ፣ ኣሞ ክንክን ናይ ዝነብረሉ 
ከባቢ ብዝግባእ ዘይተግበረ ኾይኑ ኩሎም ነበርቲ ናይዚ ከባቢ በብውልቂ ይኹን ብሓባር ተሓተትቲ ይኾኑ። እዚ ድማ ንኹሎም ኣብ 
መንበሪ ቦታ ንእንጥቀመሎም ናይ ገዛ ሕግታት ይምልከት። 

 

ምጥፋእን ምብልሻውን ናይ COA ንብረት ምስ ዘጋጥም፡ ናብ ፖሊስ ይሕበር።   

 

15. ብናይ htl ሰራሕተኛ ዝወሃቡ መምርሒታት ምኽታል  
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ንስኹም ንኹሉ ግዜ ንብናይ htl ሰራሕተኛ ዝወሃቡ መምርሒታት ክትክተሉን ናይ ገዛ ሕግታት ድማ ከተኽብሩን ግዴታ ኣለኩም።  

 

16. ኣካይዳ ናይ ጥርዓናት 

ጥርዓናት ኣብ ዝህልውሉ እዋን ናይ COA ናይ ጥርዓናት መስርሕ ብምጥቃም ይካየዱ። እዚ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ይርከብ እዩ። 

   

 

 

 

 

 


