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ሕግታት መዓስከር COA (Huisregels) 
ንድሕነት፡ ምቹእነትን ቁጽጽርን መዓስከር ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት  COA ክጥዕም ተባሂሉ፡ COA 

ኣብ መዓስከር ዝኽተሎም ሕግታት ኣለዉ (huisregels)። እዞም ሕግታት፡ መመላእታ ናይ ሕግታትን 

ድግንጋገታን ሃገረ ኔዘርላንድ ኮይኖም፡ ኣብ ኩሎም መዓስከራት COA የገልግሉ።  

 

ኣብ ምጥሓስ ሕግታት መዓስከር ዝውሰዱ ስጉምታት 

ኣብ ኩሉ እዋን፡ መምርሒ ሰራሕተኛታት COA ክትክተልን ነቶም ሕግታት መዓስከር ከተኽብርን ይግባእ።  

ሕግታት መዓስከር ምስ ትጥሕስ፡ ኣብ’ቲ ንስኻ ትነብረሉ መዓስከር COA ዘለዉ ሰራሕተኛታት COA ኣብ 

ልዕሌኻ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ። እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ፡ ምቑራጽ ገለ ክፍል ናይ’ቲ ንስኻ ትወስዶ ገንዘብ 

ክኸውን ይኽእል። እቲ ጥሕሰት ከቢድ ምስ ዝኸውን ድማ፡ COA ናብ ተሪር ሕጊ ዘለዎ ካልእ ናይ COA  

መዓስከር ክምትግዕዝ ክገብር ይኽእል። ገበን ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን፡ COA ኩሉ ሳዕ ንፖሊስ ይሕብር። እንተላይ 

ጥረጣረ ናይ ገበን ምስ ዝህሉ ማለት እዩ። 

 

1. ኣድልዎ፡ ምፍርራሕን ጎነጽን  

ብመሰረት ዓንቀጽ 1 ቅዋም ሃገረ ኔዘርላንድ፡ ኣድልዎ ምግባር ክልኩል እዩ። ኣብ ሃይማኖት፡ ናይ ናብራ ምርጫ፡ 

ፖለቲካዊ ርእይቶ፡ ዓሌት፡ ጾታ፡ ጾታዊ ዝምባለ ኮነ ካልእ ባእታ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣድልዎ 

ምግባር ፍጹም ኣይፍቀድን። ኣብ መዓስከር COA ዝተፈላለየ ድሕረ-ባይታ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት 

ስለዝነብሩ፡ እዛ ሕጊ ን COA ኣዝያ ኣገዳሲት እያ።   
 

ዝኾነ ዓይነት (ምልዕዓል) ጎነጽ ወይ ባእሲ ኣንጻር ካልኦት፡ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ክልኩል ኮይኑ ብገበን’ውን የቕጽዕ። 

ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት COA ጎንጻዊ ወይ ናይ ሓይሊ ባህሪ እንተርኢኻ ድማ፡ እቲ ዝወሃብ መቕጻዕቲ ይዛይድ። 

 

ግዳይ ጎነጽ ወይ ምጥቃም ሓይሊ አንተኾንካ፡ COA ነቲ ኣብ ልዕሌኻ ገበን ዘካያደ ሰብ ኣብ ፖሊስ ክትከሶ 

የማኽረካ። ሓደ ኣባል ስድራ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት እታ ስድራ ቀጻሊ ሓይሊ ምስ ዝጥቀም፡ COA ሓገዝ 

ከበርክት ይኽእል። ሓገዝ የድልየካ ድዩ ወይ ካልእ ሓገዝ ዝደሊ ሰብ ትፈልጥ ዲኻ? ምስ ሰራሕተኛታት COA 

ተዛራረበሉ። ነቲ ጉዳይ ድማ ዝሓሸ መፍትሒ ይናደየሉ። ነቲ ዝሃብካና ሓበሬታ ብስቱር ኢና ንዕቅቦ። ናትካ ድሕነት 

ድማ ብዕቱብ ንሕዞ። ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ ገጽ ናይ Veilig Thuis ክትውከስ ትኽእል።  

 

2. ፖለቲካዊ ወይ ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ 

COA ካብ ፖለቲካ/ሃይማኖት ነጻ ዝኾነ ውድብ እዩ። ኣብ መዓስከር ናይ COA፡ ሃይማኖትካ ከተኽብር ኮነ 

ፖለቲካዊ ርእይቶ ክህልወካ ነጻ ኢኻ። ይኹን እምበር፡ ብሰንኪ እቲ ንስኻ ተካይዶ ፖለቲካዊ ኮነ ሃይማኖታዊ 

ንጥፈታት ግን ካልኦት ክርበሹ የብሎምን። 

 

3. ዕጸ-ፋርስ፡ ኣልኮላዊ መስተ፡ ኣጽዋርን ዘይሕጋዊ ንግድን 

ካብ ሕጊ ወጻኢ፡ ምውናን ወይ ምጥቃም ዕጸ-ፋርስ ኣብ መዓስከር COA ምክያድ ክልኩል እዩ። ዘይሕጋዊ ዕጸ-

ፋርስ ክትውንን ኣይፍቀደካን እዩ። ኣብ ህዝባዊ ቦታ ኮንካ ምስካር ኣይፍቀድን።   

 

ኣጽዋር ክልኩል እዩ። ምውናን ኣጽዋር ኮነ ንግዲ ኣጽዋር ኣይፍቀድን።  

 

4. ምኽልካል ገጽካ ዝሽፍን ክዳን 

ኣብ መዓስከር COA፡ ገጽካ ዝሽፍን ክዳን ምውዳይ ክልኩል እዩ። ምኽንያቱ፡ ከምኡ ምስ ትገብር፡ ሰራሕተኛታት 

COA ናይ’ቲ ትነብረሉ መዓስከር ከለልዩኻ ስለዘይክእሉ። እዚ ንኣብነት፡ ሕጃብ ወይ ቦኽራ ወይ ድማ ገጽ ዝሽፍን 

ቆቢዕ ወይ ሀልም ክኸውን ይኽእል። እዚ ምኽልካል፡ እንተላይ ንሰራሕተኛታት፡ ነበርትን በጻሕትን መዓስከር 

ይምልከት። እዚ ምኽልካል፡ ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ COA መዓስከር፡ እንተላይ ኣብ ክፍልኻ፡ ይምልከት። ብተወሳኺ፡ 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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ኣብ ኣብየተ-ትምህርቲ፡ ናይ ጥዕና ትካላትን ናይ ትካላት መንግስቲ ህንጻታትን ይጸንዕ። ለበዳ ንምንካይ ተባሂሉ 

ግን፡ ናይ ኣፍ ጨርቂ ምውዳይ ይፍቀድ እዩ።   

 

5. ናይ ዓባይ ሰዓል መርመራ ግቡእ  

ኣብ ገለ ሃገራት፡ ዓባይ ሰዓል (TBC) ብብዝሒ ይኽሰት እዩ። ካብ’ዘን ሃገራት ዝመጻኻ እንተኾንካ፡ ናይ ዓባይ 

ሰዓል TBC መርመራ ክትገብር ግቡእ ኣለካ። እዚ መርመራ፡ ዘስዕቦ ቃንዛ ኮነ ሓደጋ የብሉን። ዓባይ ሰዓል ምስ 

ዝህልወካ ድማ፡ ሕክምና ክትረክብ ግቡእ ኣለካ። ብሓፈሻ፡ ዓባይ ሰዓል ክሓዊ ዝኽእል ሕማም እዩ።  

 

6. ናይ ምምልካት ግቡእ (Meldplicht) 

ኣብ ኩለን መዓስከራት COA፡ ናይ ምምልካት ግቡእ (meldplicht) ኣሎ። ኣብ’ቲ COA ዝወሰኖ ሰዓትን ቦታን፡ 

ናይ ምፍራም ግቡእ ኣለካ። ኣብ’ቲ ትነብረሉ መዓስከር ካብ ሰራሕተኛታት COA ፡ ንናይ ምምልካት ግቡእ 

ዝምልከት ጭቡጥ ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ።   

  

ናይ ምምልካት ግቡእካ ንኸይተካይድ ብቑዕ ምኽንያት ኣለካ? ኣቐዲምካ ንሰራሕተኛታት COA ሓብር 

ከምኡ’ውን ሕድገት ክግበረልካ ሕቶ ኣቕርብ። ናይ ምምልካት ግቡእካ (ንግዚኡ) ክለዓለልካ ክትሓትት ትኽእል 

ማለት እዩ። ናይ COA ሰራሕተኛ፡ ባዕልኻ ኣብ’ቲ ግዜ ምምልካት መጺኻ ንኸይተመልክት ዝዕንቅጽ ብቑዕ 

ምኽንያት ከምዘለካ ዝእምት ናይ ሰነድ ጭብጢ ክሓተካ ይኽእል።   

 

7. መንበሪ ቦታ 

ነቲ ግዝያዊ ናይ COA መንበሪ ቦታ፡ ንስኻ ክትጥቀመሉ ተዋሂቡካ ኣሎ። እዚ ቦታ ቀንዲ መንበሪኻ እዩ። እዚ ቦታ፡ 

ንስኻን እቶም ምሳኻ ዝነብሩን ክትጥቀሙሉ ጥራሕ እዩ ተዋሂቡ። ካልኦት ሰባት ኣብኡ ከተንብር ኣይፍቀደልካን 

እዩ።  

 

ኣብ መዓስከር ዝርከብ ክፍልኻን ከባቢኡን ወይ’ውን ኣብ’ቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ገዛ ኣቑሑ ምቅይያር ክትገብር 

ኣይፍቀድን። ናይ ባዕልኻ ናይ ገዛ ኣቕሑ ሒዝካ ክትመጽእ ኣይፍቀደልካን። ናትካ ጨርቀ-መርቂ (ከም መጋረጃ፡ 

ቬትሪና ወይ ናይ መድነቕ መንጸፍ) ምልጣፍ፡ ሓደጋ ባርዕ ከኸትል ስለዝኽእል ኣይፍቀድን። ኣብ’ቲ ትነብረሉ ቦታ 

ገለ ነገር ምስ ትዕኑ፡ ናይ መዓረዩ ወጻኢታት ባዕልኻ ትሽፍን።  

እዚ እንተላይ ነቶም  COA ንግዚኡ ንኽትጥቀመሎም ዝሃበካ ንብረት ይምልከት።   

 

ትነብረሉ ቦታ ባዕልኻ ከተጽሪ ይግባእ። ክፍልኻ ገዲፍካ ናብ ካልእ ቦታ ኣብ ትግዕዘሉ እዋን ድማ፡ እቲ ዝተዋህበካ 

ክፍሊ ብጽሬት ከተረክብ ይግባእ። ናይ COA ንብረት ሒዝካ ክትከይድ ኣይፍቀደልካን። ነፍሲ ወከፍ ነባሪ፡ 

ንጽሬትን ምችኡነትን መዓስከርን ከምኡ’ውን ናይ ሓባር መንበሪ ቦታን ከባቢኡን ሓላፍነት ይስከም።  

 

ካብ ሓለፍቲ ናይ COA መዓስከር ናይ ጽሑፍ ፍቓድ እንተዘይረኺብካ፡ እንስሳ ዘቤት ክትውንን ኣይፍቀደካን 

እዩ።  

 

ንናይ COA ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ክፍልኻ ክኣትዉ ከተፍቅደሎም ግቡእ ኣለካ። እዚ፡ ነቲ ግዱድ ምቁጽጻር ክፍልን 

ጽገናን ኣገዳሲ እዩ። ሓደጋ ናይ ድሕነት ኮነ ህዝባዊ ጥዕና ንኣብነት ሓደጋ ለበዳ ምስ ዝህሉ፡ ሰራሕተኛታት COA 

ከይሓተቱ ናብ ክፍልኻ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።  

 

ኣብ’ቲ መዓስከር ናብ ካልእ ክፍሊ ክትግዕዝ ወይ ድማ ካልእ ሰብ ናባኻ ክመጽእ ከምዝኽእል ኣብ ግምት 

ምእታው ኣገዳሲ እዩ።  
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8. ንኽትጥቀመሎም ዝተዋህቡኻ ኣቕሑ 

ዝተወሱ ኣቕሑ፡ ንግዚኡ ንኽጥቀመሎም ካብ COA ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ብያቲ፡ ፋርኬታን ማንካን፡ 

ናውቲ ዓራት ወይ ድማ ናይ ህጻን ናውቲ ክኾኑ ይኽእሉ። እቲ ንግዚኡ ክትጥቀመሉ ዝወሰድካዮ ኣቕሓ ድማ፡ በቲ 

ምስ COA ዝተሰማማዕካዮ መሰረት ተጠቒምካ ትመልሶ። 

 

9. ንባርዕ ዝምልከቱ ድንጋገታት 

ንድሕነትካን ድሕነት ካልኦት ተባሂሉ፡ እዞም ዝስዕቡ ንባርዕ ዝምከቱ ድንጋገታት መዓስከር ኣብ ኩሉ እዋን 

ክኽበሩ ኣለዎም፦ 

 ኣብ ቀጽሪ COA ሽጋራ ምትካኽ ኣይፍቀድን፥ እንተላይ ኣብ ክፍልኻ።  

 ክፉት ሓዊ ምንኻስ ኣይፍቀድን። ንኣብነት ሽምዓ፡ ዕጣን፡ ፋኑስን ካልእን።   

 ነቲ ኣብ ክሽነ ዘሎ ናውቲ ትጠቒምካ ጥራሕ መግቢ ከተዳሉ ይፍቀደካ። መግቢ ኣብ ተዳልወሉ እዋን፡ 

ከተስተውዕል ይግባእ። ክሳብ ትውድእ፡ ኣብ ከባቢ እቲ መግቢ ተዳልወሉ ዘለኻ ናውቲ ከምትህሉ ግበር።  

 ነቶም COA ውሑሳት እዮም ዝበሎም ናይ ኤሌትሪክ መሳርሒ ጥራሕ ክትጥቀም ኣለካ። ስለ’ዚ፡ ፍቓድ 

ናይ COA ሰራሕተኛ ሕተት።  

 ምእላይ ሓባሪ ባርዕ ፍጹም ኣይፍቀድን። 

 ባርዕ ዘየጋጠመ ክነሱ፡ ሓባሪ ባርዕ ምውላዕ ክልኩል እዩ።  

 ባርዕ ምስ ዘጋጥም፡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መሰናኽል ክትሃድም ምኽኣል ኣገዳሲ እዩ። በዚ መሰረት፡ እቶም 

ናይ መህደሚ ቦታታት ነጻ ክኾኑ ይግባእ። ናይ ቆልዑ ዓረብያ ወይ ብሽክለታ ኣብኡ ኣይተንብር።  

 ሓባሪ ባርዕ ምስ ዝውጭጭ፡ ብቕጽበት ህንጻ ገዲፍካ ክትወጽእ ኣለካ፥ ኣብ ግዳም ኮንካ ድማ፡ ናይ COA 

ሰራሕተኛታት ምምርሒ ክሳብ ዝመጻካ ትጽበ።   

 ንዓጻዊ ማዕጾ ወይ ኣንጻር ባርዕ ባዕሉ ዝዕጾ ማዕጾ ፍጹም ክትከፍቶ የብልካን። በዚ መሰረት፡ ነቲ ዓጻዊ 

ማዕጾ ክትኣልዮ የብልካን።   

 ኣብ ትነብረሉ ቦታ፡ ከም በንዚን፡ ኣልኮል ወይ ካልኦት ተባራዕቲ ነገራት ፍጹም ከተቐምጥ የብልካን። 

 ናይ መንቀጺ ክዳን መጻረዪ (ፊልተር) ኩሉ ሳዕ ኣጽርዩ። ቅድምን ድሕርን ምጥቃም መንቀጺት፡ ነቲ 

ሓመድ (ዶሮና) ካብ’ቲ መጻረዪ (ፊልተር) ንገፎ። ዝረስሐ መጻረዪ (ፊልተር) እሳት ክሕዝ ይኽእል እዩ።  
 

10. ተሓታትነት 

COA ንዕንወትን ምጥፋእን ንበረትካ ተሓታቲ ኣይኮነን። ዋላ እቲ ዕንወትን ምጥፋእን ንብረትን ብሰንኪ ነበርቲ 

መዓስከር ወይ ካልኦት ሰባት ዘጋጠመ ምስ ዝኸውን።   

 

ኣብ እትነብረሉ ክፍልን ኣብ ልዕሊ ናይ COA ንብረትን ዝኸተልካዮ ዕንወትን ዘይጥንቁቕ ኣጠቓቕማን ሙሉእ 

ብሙሉእ ሓላፍነት ትስከም። COA ድማ፡ ዋጋ ናይ መዐረዪ ወይ መተክኢ ካባኻ ይቖርጽ።   

  

እቲ ዕንወት ዘኸተለ ወይ ንብረት ብጥንቃቐ ከይሕዝ ሸለል ዝበለ ሰብ መን ምዃኑ እንተዘይተፈሊጡ፡ ኩሎም 

ነበርቲ ናይ ሓባር ሓላፍነት ይስከሙ። ናይ COA ንብረት ኣብ ዝስወረሉ ወይ’ውን ኣብ ዝዓንወሉ እዋን፡ ብዙሕ 

ግዜ COA ኣብ ፖሊስ ክሲ ይምስረት። 

 

11. ናይ ድምጺ ረብሻ 

ናይ ድምጺ ረብሻ ክትፈጥር ኣይፍቀድን እዩ። ኩሉ ሰብ ከይተረበሸ መታን ክድቅስ፡ ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት 

ክሳብ ሰዓት 8 ወጋሕታ ጸጥታ ክህሉ ኣለዎ።  
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12. መሰል ብሕትውና 

መሰል ብሕትውና፡ ኣብ መዓስከር COA ኣገዳሲ እዩ። በዚ መሰረት፡ ብዘይ ፍቓድ ናይ ዝምልከቶም ሰባት፡ 

ምልዓል ስእሊ፡ ቪድዮ ወይ ድምጺ ናይ ነበርቲ ሰራሕተኛታት፡ በጻሕቲ ኮነ ካልኦት ኣብ መዓስከር ዝህልዉ ሰባት 

ኣይፍቀድን እዩ። እዚ ሕጊ፡ ኣብ ኩለን መዓስከራት፡ ንነበርቲ፡ ሰራሕተኛታታን በጻሕትን ይምልከት።  

 

13. በጻሕቲ 

ኣብ ካብ መዓስከር COA ወጻኢ ዝነብሩ በጻሕቲ፡ ክመጹን ክኸዱን ከለዉ ኣብ ሪሴፕሽን ከመልክቱ ይግባእ። 

በጻሕቲ ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ክመጹ ይፍቀደሎም። ኣጋይሽ ኣብ ዝመጹኻ እዋን፡ 

ኣብ ሪሴፕሽን ክትቅበሎም ግቡእ ኣለካ።  

 

ኣጋይሽካ ብሕጊ መዓስከር ተማእዚዞም ክኸዱ ሓልፍነት ድማ ትወስድ። ኣብ ኩሉ ናይ COA መዓስከር፡  

‘ንበጻሕቲ ዝምልከት ድንጋገታት’ (‘Bezoekersreglement’) ተዳልዩ ኣሎ። ኩሎም ኣጋይሽ፡ ነቲ ኣብ’ዚ ድንጋገ 

ሰፊሩ ዘሎ ሕግታት ከኽብሩ ግቡእ ኣለዎም።   

 

14. ህጻናት 

ንድሕነትን ጠባይን ናይ ትሕቲ-ዕድመ ደቅኻ ባዕልኻ ሓላፍነት ትወስድ። ደቅኻ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ድማ 

ኣብ መዋእለ ህጻናት ኣብ ዘይህልውሉ ወቕቲ፡ ንደቅኻ ክትከታተል ሓላፍነት ኣለካ። ትሕቲ-ዕድመ ደቅኻ ዘስዓብዎ 

ዕንወት ክትከፍል ግቡእ ኣለካ።   

 

ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 5 ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናት፡ ናብ ቤት-ትምህርቲ ናይ ምኻድ 

ግቡእ ኣለዎም። ከም ወላዲ ወይ ኣላዪ መጠን፡ ደቅኻ ናብ ቤት-ትምርህቲ ክኸዱ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለካ። 

ደቅኻ ናብ ቤት-ትምህርቲ ምስ ዘይከዱ፡ COA ወይ ድማ እቲ ቤት-ትምህርቲ ንዝምልከቶ ኣካል ይሕብር። ኣብ 

ከምኡ ኩነታት፡ ከቢድ ናይ ገንዘብ ሞልታ ክብየነልካ ይኽእል እዩ። ንውላድካ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ቤት-

ትምህርቲ ብኸመይ ኣገባብ ከምተመዝግቦ፡ ን infobalie ሓበሬታ ተወከስ። 


