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November 2017         Tigrinja       Huisregels amv-locaties  
  

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። ኣብ መንበሪ ቦታኻ ናይ ውልቅኻ ናይ ገዛ ኣቑሑት ከተምጽእ ኣይፍቀድን እዩ። 

ምኽንያቱ እዚኣቶም ኣብ ግዜ ሓደጋ ናይ ሓዊ ባርዕ ውሕስነት ዘለዎም ስለዘይኮኑ። ናይ COA እቁሑት ናይ ገዛ ግን 

ውሕስነት ዘለዎም ንናይ ሓዊ ባርዕ ክጻወሩ ዝኽእሉ ኣዮም። እዚ ድማ ንመጋረጃ፣ ፍርናሽን ኮበርታታትን ይምልከት። 

እዚኣቶም ብፍላይ ንናይ ሓዊ ባርዕ ከምዘደናጉዩ ጌሮም ዝተሰርሑ እዮም። ስለዚ ክቕየሩ የብሎምን። 

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 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።   
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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  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።  
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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። 
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 ካል ኦትን) 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 ተሓባበርትኹም 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። 
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9.  ምጥሓስ ሕግታት ናይ ገዛ  

ናይ ገዛ ሕግታት ምጥሓስ ካሳብ ብመሰረት ናይ እገዲ ሕጊ/ ንዝወሃብ መሰሊት ጠጠው ምባሌ ናይ መቕጻዕቲ ዋሳነ 

ከምርሕ ይኽእሌ።  

  

Naam/ስም        : ……………………………………….  

Adres /ኣዴራሻ         : ……………………………………….  

Woonplaats/መንበሪ ቦታ     : ……………………………………….  

Datum /ዕሇት        : ……………………………………….  

Handtekening voor ontvangst  : ………………………………............. ከምዝተቐበሌካ 

ዘረጋግጽ ክታምካ  


