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ናብ’ዚ ምምሕዳር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ናብ’ዚ ምምሕዳር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም
እነሆ ንፈለማ ግዜኹም ኣብ’ዚ ምምሕዳር ክትነብሩ መጺእኩም ኣለኹም። እዚ ማለት፡ ነዚ
ሓዲሽ ናይ ምንባር ሃዋህው ዘገም ኢልኩም ክትለምድዎ ግዜ ከድልየኩም እዩ ማለት’ዩ።
ዘተፍላለዩ ኣገደስቲ ነገራት ድማ ገና ብሕጂ ከተሳልጡ ትጽቢት ይግበረልኩም። ንምንበሪ
ገዛኹም ዝምልከት ገለ ዋኒናት ክትዓሙ፡ ከምኡ’ውን ንቁጠባዊ ጉዳያት ዝምልከቱ ነገራት
ከተሳልጡ ኣለኩም። ብዘይካ’ዚ፡ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ናይ ሃገረ ሆላንድ ምፍላጥ ኣዝዩ
ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ሃገረ ሆላንድ፡ ቋንቋን ሓፈሻዊ ኣገባብ ኣነባብራ ናይ’ዚ
ሃገር ንኽትፈልጡ ትጽቢት ይገብረልኩም። ማሕበር ስደተኛታት ኔዘርላንድ (ፌ ቬ ኤን)
ድማ ኣብ ጎንኹም ኮይኑ፡ ኣብ’ቲ መጀመርያ ሳምንታት ናብ’ዚ ምምሕዳር ዝመጻኹምሉ ግዜ
እቲ ዘድሊ ሓበሬታን ሓገዝን ከበርክተልኩም እዩ።
ኣብ’ዚ ናይ ሓበሬታ ጥራዝ፡ መብርሂ ብዛዕባ እቶም
ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዛዕባታት ተዳልይልኩም ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትውከስሎም ትኽእሉ
ኣድልየቲ ናይ መርበብ ገጻት (ዌብ ሳይትስ) ‘ውን
ተጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ’ዚ ከተስተውዕልሉ ዝግባእ ነገር
እንተሎ፡ ኣብ’ዚ ናይ ሓበሬታ ጥራዝ ሰፎሪም ዘለዎ
ሕጋጋት፡ ካብ ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር ፍልልይ
ክህልዎም ይኽእል እዩ። እቲ ጉዳይኩም ዝከታተል ኣባል
ማሕበር ስደተኛታት (ፌ ቬ ኤን)፡ ብውልቒ ንዓኹም
ዝምልከትኹም ሕጋጋት ኣየኖት ም ዃኖም ክሕብረኩም
እዩ።

1. ጉዳይ ገዛ
ንመጀመርያ ግዜ ናብ ሓዲሽ ገዛ ክትግዕዙ ከለኹም፡
ከተስላጥዎም ዘለኩም ጉዳያት ኣለዉ። ኣብ’ቲ ግዛ
ንኽትነብሩ ዘኽእለኩም ወርሓዊ ክራይ ገዛ ትኸፍሉ።
በተወሳኺ፡ እቲ ገዛ ብቑዕ ናይ ጋዝ፡ ጽዓት፡ ማይን
ቴሌቪዥንን ኣገልግሎት ከምዝህልዎ ትገብሩ።

• ክራይ ገዛ
	
ኣብ ገዛ ክራይ ኢኹም ኣቲኹም ወይ ድማ ክትኣትዉ።
አዚ ማለት፡ ቅድሚ ናብ’ቲ ገዛ ምግዓዝኩም፡ ሕጋጋት
ናይ ክራይ ገዛ ሰፊርዎ ዝርከብ ውዕል ክራይ ገዛ
ክትክትሙ ኣለኩም። ብዓል ቤት ምስ ዝህልወኩም፡
ነቲ ውዕል ክልቴኹም ትፍርምሉ። ካብ’ታ ውዕል

ክራይ ገዛ ዝፈረምኩምላ መዓልቲ፡ ክትነብርሉ
ዝጸናሕኩም መዓስከር ለቂቅኩም ናብ ሓዲሽ ገዛኹም
ክትግዕዙ ናይ ክልተ ሰሙን ግዜ ዕድል ይወሃበኩም።
በቲ ውዕል መሰረት ድማ ወርሓዊ ክራይ ገዛ ትኸፍሉ።
መጠን ንኽራይ ዝኽፈል ገንዘብ፡ ምስ ዓይነት ናይ’ቲ ገዛ
ዝተተሓሓዘ እዩ።

• ጋዝ፡ ጸዓትን ማይን
	
ንእትነብርሉ ገዛ ናይ ጋዝን ጸዓትን ቀረብ ውዕል
ትገብሩ። እቲ ጋዝን ጸዓትን ዘቕርበልኩም ትካል፡
ብገምጋም ክንደይ ጋዝን ጸዓትን ክትጥቀሙ ትኽእሉ
ኣብ ግም ት ዝእቱ ወርሓዊ ክፍሊት ይትም ነልኩም ።
ኣብ ናይ ዓመት መጠረስታ ድማ፡ ብልክዕ ክንደይ
ጋዝን ጻዓትን ከም ዝተጠቕም ኩም ይርአ። ካብ’ቲ
ትካል ጋዝን ጸዓትን ዝገመቶ ንላዕሊ እንተደአ
ተተጠቒሙኩም፡ እቲ ፍልልይ ክትከፍልዎ ትሕተቱ።
በንጻሩ፡ ካብ’ቲ ትካል ዝገመቶ ንታሕቲ እንተደአ
ተተጠቒሙኩም፡ እቲ ዝያዳ ዝኸፈልክሞ
ይምለሰልኩም። ንኣቕርቦት ማይ ዝምልከት’ውን
ተመሳሳሊ መስርሕ ኣሎ። ማይ ዘቕርብ ትካል ግን፡
ካልእ ትካል እዩ። እቲ ትካል ድማ ኣብ ዓመት
ዝተጠቐም ክሙሉ ርእዩ፡ ወይ ዝያዳ ከም ትኸፍሉ
ይገብር ወይ ድማ እቲ ዝያዳ ዝኸፈልክሞ

ከም ዝምለሰኩም ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ፡ ብዙሕ
ገንዘብም ካብ ምኽፋል ንምድሓን፡ ማይን ጸዓትን
ጋዝን ብጥንቃቐ ም ጥቃም ከድልየኩም እዩ።

• ኣገልግሎት ኢንተርነትን ተሌቪዥንን
	
ተሌቪዥን ንምርኣይን ኢንተርነት ምጥቃምን ምስ
ትካል ኣቕረብቲ ትካል ዉዕል ትገብሩ። ኣገልግሎት
ተሌቭዥንን ኢንተርነትን ዘቕርባ ዘተፍላለያ ትካላት
ኣለዋ፥ ዝተፈላለየ ውዕል ቀረብ ድማ ኣሎ። ዋጋ ናይ’ቲ
ውዕል ብመጠን ናይ’ቲ ንስኹም ክቐርበልኩም ትደልዩ
ኣገልግሎት ይውሰን። ንተወሳኺ ሓበሬታ
ንሰራሕተኛታት ፌ ቬ ኤን ክትውከሱ ትኽእሉ። ኣብ
ገጽ መርበብ (ዌብ ሳይት) ናይ’ተን ተሌቭዥንን
ኢንተርነትን ዘቕርባ ትካላት’ውን ንናይ ቀረብ ውዕላት
ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

• ምዝገባ ኣብ ክብሪ መዝገብ ምምሕዳር
	
ናብ ሓዲሽ ገዛኹም ምስ ገዓዝኩም፡ ብህጹጽ ኣብ
ክብረ መዝገብ ናይ ከባቢ ምምሕዳር ክትምዝገቡ
ኣለኩም። ምምሕዳር፡ ብዛዕባኹም መባእታዊ
ሓበሬታ (ቤ አር ፔ) ይም ዝግብ። እዚ ብዛዕባኹም
ዝሰፈረ ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ድጎማ
ናይ ክራይ ገዛ፡ ወርሓዊ ናይ መነባበሪ ድጎማ
ከምኡ’ውን ንህጻናት ዝስላዕ ድጎማ ንምሕታት
የገልግል። ኣብ’ቲ ኣብ ክብረ መዝገብ ናይ ከባቢ
ምምሕዳር ትምዝገብሉ እዋን፡ ብዘተኻእለ መጠን
ንመንነትኩም ዝገልጹ ወግዕዊ ወረቓቕቲ ሒዝኩም
ክትከዱ ኣለኩም ። እቲ ብዛዕባኹም ኣብ ክብሪ
መዝገብ ዝሰፍር ሓበሬታ ቅኑዕ ሙዃኑ ድማ ም ርግጋጽ
ከድልየኩም እዩ። ሓንሳብ ኣብ ክብረ መዝገብ ዝሰፈረ
ጌጋ ም እራም ኣዝዩ ኣጸጋሚ ስለዝኾነ።
	
ናብ ካልእ ምምሕዳር ምስ እትግዕዙ፡ ክብረ
መዝገብኩም ክመሓላለፈልኩም ነቲ ሓድሽ ም ምሕዳር
ትሕብሩ።
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• ምቕያር ገዛ

• ናይ ገንዘብ ድጎማ

	
እዚ ገዛ ካብ መዓስከር ወጺኹም ንኽትነብርሉ ተባሂሉ
ተዋሂብኩም ኣሎ። ዋላ ነቲ ገዛ እንተዘይፈተኹሞ፡ ካብ
ም ቕባል ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ የብኩም ን። ነቲ
ዝተዋህበኩም ገዛ ም ንጻግ ናብ ካልእ ጸገም ዘውድቕ
ድአ’ምበር ኣብ ተግባር ለውጢ ዘለዎ ኣይኮነን።
	
ካብ ሕጂ ንንየው፡ ከም ማንም ነባሪ ሃገረ ሆላንድ ማዕረ
መሰልን ግቡእን ኣለኩም። እዚ ማለት፥ ናብ ካልእ ገዛ
ክትቅይሩ ም ስ እትደልዩ፡ መጀመርያ ክትም ዝገቡ
ኣለኩም። እንቶኸነ፡ ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳራት፡
ናይ ደለይቲ ገዛ ሪጋ ስለዘሎ፡ ሻቡ ገዛ ክትረኽቡ
ኣይትኽእሉን ኢኹም ። ም ጽባይ ከድልየኩም እዩ
ማለት’ዩ። እቲ ናይ ትጽቢት ግዜ፡ ካብ ምምሕዳር ናብ
ምምሕዳር ይፈላለ።

	
ኡ ቬ ፌ፡ ስራሕ ኮነ ኣታዊ ምስ ዘይህልወኩም፡ ናይ
ሽቕለት ኣልቦነት ድጎማ ክትሓቱ ትኽእሉ። መጀመርያ
ኣብ ትካል ኡ ቬ ፌ ትጸሓፉ። ትካል ኡ ቬ ፌ ድማ ከም
ደላይ ስራሕ ይም ዝግበኩም ። ናይ ሽቕለት ኣልቦነት
ድጎማ ንም ርካብ ኣብ’ዚ ትካል ከም ደላይ ሰራሕ
ም ም ዝጋብ ናይ ግድን እዩ። ነዚ ዝምልከት ዝያዳ
ሓበሬታ፡ ኣብ ገጽ መርበብ www.werk.nl ተወከሱ።
	
ድ ጎማ ሽቕለት ኣልቦነት (ኣውትኬሪን)፡ ዕድሜኹም
ትሕቲ 65 ዓመት ም ስ ዝኸውን እሞ ስራሕ ም ስ
ዘይህልወኩም፡ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ድጎማ ትወስዱ።
እዚ ድጎማ፡ እቲ ትነብርሉ ምምሕዳር ይህበኩም።
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ኣብ’ቲ ናይ ገዛ ክራይ ውዕል
ትኽትምሉ መዓልቲ ኢኹም ናይ ሽቕለት ኣልቦነት
ድጎማ ትሓቱ።
	
መ መላእታ ኣታዊ ንዓበይቲ፡ ዕድሜኹም ልዕሊ 65
ዓመት ም ስ ዝኸውን፡ ንዘለኩም ኣታዊ መመላእታ
ዝኸውን ናይ ድጎማ መሰል ኣለኩም ። እዚ መመላእታ
ኣታዊ ካብ ባንካ ማሕበርዊ ድሕነት (ኤስ ፌ ቤ)
ክትሓቱ ትኽእሉ። ንዛያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ ገጽ መርበብ
www.svb.nl/int/nl/aio ተወከሱ።

2. ፋይናንሲያዊ ጉዳያት
ነዛ ሃገር ጋሻ ከም ም ዃንኩም መጠን፡ ንፋይናንስ
ዝምልከት ብዙሕ ጉዳያት ከተሳልጡ ኣለኩም። ንቐለብ፡
ገንዘብ የድልየኩም። በዘይካ’ዚ ካልእ ወጻኢታት’ውን
ኣለኩም ። መንግስቲ ሃገረ ሆላንድ፡ ኣብ’ዚ ሃገር ንኽትነብሩ
ዘኽእል ዝተፈላለየ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ይገብረልኩም።
መጀመርያ ናብ’ዚ ገዛ ምስ ግዓዝኩም፡ ካብ ዝተፈላለያ
መንግስታውያን ትካላት ዝተፈላየ ትሕዝቶ ዘለዎ
ደብዳቤታት ክማጻኩም እዩ። እቲ ዝመጻኩም
ደብዳቤታት፡ ኣብ ሓደ ፋይል ጠርኒፍኩም ብምዕቃብ፡
ኣብ ዝተድልየሉ ግዜ ብቐሊሉ ክትረኽብዎን ብስቱር
ከየጥፋእኩም ክተጽንሕዎ ትኽእሉ። ኣገደስቲ
ደብዳቤታት ኣብ ዝመጽኹም ግዜ ድማ፡ ተወሳኺ ቅዳሕ
ምዕቃብ ጽቡቕ እዩ። .

• ዲኽ ኢዴ
	
ዲኽ ኢዴ ናይ መርበብ ኮድ ኮይኑ፡ ም ስ
መንግስታውያን ትካላት ብመንገዲ መርበብ
(ኢንተርነት) ጎዳይኩም ብቐሊሉ ከተሳልጡ ዝሕግዝ
ኣገባብ እዩ። ም ስ ጉዳይኩም ዝከታተል ኣባል ፌ ቬ ኤን
ኮንኩም እዚ ዲኽ ኢዴ ኮድ ክትሓቱ ትኽእሉ። ዲኽ
ኢዴ ተጠቒም ኩም ንኣብነት፡ ካብ ክፍሊ ኣገልግሎት
ቀረጽ ዝተፈላለዩ ድጎማታት ክትሓቱ ትኽእሉ።

• ናይ መጣየሲ ልቓሕ
	
ካብ ትንበርሉ ምምሓዳር ከባቢ፡ ንእትነብርሉ ገዛ
መጋየጺ ዝኸወን ሓንሳብ ልቓሕ ይወሃበኩም ። እዚ
ድማ ናይ መጣየሲ ልቓሕ ተባሂሉ ይፍለጥ። መጠን
ናይ’ቲ ዝወሃበኩም ልቓሕ፡ በብዝሒ ኣባላት ስድራቤት
ዝውሰን ኮይኑ ካብ ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር ድማ
ይፈላለ። ገለ ክፋል ናይ’ቲ ልቓሕ ወይ ድማ ብሙልኡ
ናብ ምምሕዳር ትመልስዎ። ወርሓዊ፡ ካብ’ቲ
ዝወሃበኩም ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ድጎማ ተቆራጺ
ይኸውን። በዚ መሰረት፡ ኣብ’ተን ፈለማ ዘልዋ
ዓመታት፡ ልቓሕኩም ከፊልኩም ክሳብ ተጻፍፉ፡
ትሕት ዝበለ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ድጎማ ይወሃበኩም
ማለት እዩ።
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• ወጻኢታት

• ናይ ወጻኢታት ም ወላ
	
ኣ ታዊኹም ትሑት ም ስ ዝኸውን፡ መንግስቲ ሆላንድ
ገለ ክፋል ወጻኢታትኩም ይምውል። ንትገብርዎም
ኣገደስቲ ወጻኢታት ብመንግስቲ ትምወሉ ማለት እዩ።
መጠን ናይ’ዚ ም ወላ ም ስ ኩነታትኩም ዝተኣሳሰረ
እዩ። ናይ ወጻኢታት ም ወላ ካብ ኣገልግሎት ቀረጽ
(ብላስቲንግ ዲንስት) ኢኹም ትሓቱ። ናይ ወጻኢታት
ምወላ ክሳብ ዝፍቀደኩም፡ ግዜ ክወስድ ከምዝኽእል
ኣብ ግም ት ም እታው የድሊ።
	
ናይ ገዛ ክራይ ምወላ፡ እዚ ንክራይ ገዛ ክትከፍሉ
ዝሕግዝ ም ወላ እዩ።
	
ናይ ጥዕና ክንክን ም ወላ፡ እዚ ንምኽፋል ውዕል
ድሕነት ዝሕግዝ ወርሓዊ ዝወሃበኩም ም ወላ እዩ (ዛዕባ
ነጥቢ 3 ‘ክንክን ጥዕና/መድሕን ጥዕና ‘ ርአ)። ኣብ ናይ
ዓመት መጠረስታ፡ ኣገልግሎት ቀረጽ መጠን
ዝግብኣኩም ም ወላ ክንክን ጥዕና ይውስን። ካብት’ቲ
ዝግበኣኩም ንላዕሊ ወሲድኩም አንተደኣ ኔርኩም፡
እቲ ተረፍ ትመልስዎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ገጽ
መርበብ www.toeslagen.nl, ክትውከሱ ወይ’ውን
ብቁጽሪ ስልኪ 0800 – 0543 ደዊሉም ክትሓቱ
ትኽእሉ።

	
ካ ልኦት ናይ ወጻኢታት ም ወላ፡ ኣብ ገለ ገለ እዋናት፡
ምምሕዳር ትነብርሉ ከባቢ፡ ንእትገብርዎም ካልኦት
ወጻኢታት ፍሉይ ም ወላ ክስልዓልኩም ይኽእል።
መጠንን ሕጋጋትን ናይ’ዞም ፍሉያት ም ወላታትን፡ ካብ
ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር ዝተፈላለየ እዩ። ምምሕዳር
ከባቢ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ ባዕሉ ሕጋጋት ናይ ምውጻእ
መሰል ኣለዎ። በንጻሩ፡ ማሕበር ስደተኛታት (ፌ ቬ
ኤን) ኣብ ም ንዳፍ ናይ’ዞም ሕጋጋት ዝኾነ ይኹን ጽልዋ
የብሉን። ንዛያ ሓበሬታ፡ ኣብ ገጽ መርበብ
www.rijksoverheid.nl “bijzondere bijstand”
ኢልኩም ተወከሱ።
ብዘይካ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ፡ ካልኦት ናይ
ፋይናንስያዊ ሓገዛት መሰል ክህልወኩም ስለዝኽእል
ንዝያዳ ሓበሬታ ን ኣብ ከባቢ ትነብርሉ ምምሕዳር ዘሎ
ቤት ጽሕፈት ማሕበር ስደተኛታት ተወከሱ።

	
ቀረጽ ማይ፡ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ሃገረ ሆላንድ፡ ቀረጽ ማይ
ይኸፍል። በቲ ህዝቢ ዝኸፍሎ ቀረጽ ማይ ተጠቒሙ፡
ትካል ውሕስነት ማይ፡ ኣብ’ዛ ሃገር ውህጅ ከይህሉ፡
ሕጽረት ማይ ከየጋጥም ከምኡ’ውን ናይ መስኖ ማይ
ከምዝጻረ ይገብር። ትካል ውሕስነት ማይ፡ ሓደ ግዜ
ኣብ ዓመት ዝኽፈል ሕሳብ ይልእኸልኩም ። ኣዝዩ
ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት፡ ናብ ትካል ውሕስነት
ማይ ደብዳቤ ጽሒፎም ካብ ምኽፋል ንኽገላገሉ ኣቤት
ክብሉ ይኽእሉ። ንዛያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ ገጽ መርበብ
ናይ’ቲ ማይ ዘቕርበልኩም ትካል ተወከሱ።
	
ቀረጽ ምምሕዳር ምምሕዳር ከባቢ፡ ንም ቹእነት ናይ’ቲ
ትንበርሉ ከባቢ ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ዕዮታት
ይዓም ም። ምልዓል ጉሓፍ ንኣብነት ሓላፍነት ናይ
ምመሕዳር ከባቢ እዩ። ነዚ ዝምልከት፡ ሓደ ግዜ ኣብ
ዓመት ዝኽፈል ሕሳብ ይልእኸልኩም ። ነፊሲ ወከፍ
ምምሕዳር፡ ናታ ቀረጽን ሕጋጋትን ኣለዋ። ስለዚ፡
መጠን ዝኽፈል ቀረጽ ካብ ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር
ዝተፈላለየ እዩ ማለት’ዩ። ኣዝዩ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም
ሰባት፡ ናብ ምምሕዳር ከባቢ ደብዳቤ ጽሒፎም ካብ
ምኽፋል ንኽገላገሉ ኣቤት ክብሉ ይኽእሉ። ንዛያዳ
ሓበሬታ፡ ኣብ ገጽ መርበብ ትነብርሉ ምምሕዳር ከባቢ
ተወከሱ።

• መድሕን
	
ብ ድሌትኩም፡ ውዕል መድሕን ናይ ዝተፈላለዩ
ሓደጋታት ክትኣትው ትኽእሉ። ሓደ ኣብነት ናይ’ዚ
ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ናጻ ዝገብር መድሕን እዩ። እዚ
ማለት፡ ንስኹም ወይ ደቅኹም ኣብ ንብረት ናይ ካልእ
ዕንወት ም ስ ዘውርዱ፡ ውዕል መድሕን እንተደ
ጸኒሕኩም፡ ዋጋ ናይ’ቲ ዝዓነወ ንብረት ብትካል
መድሕን ይሽፈን ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ውዕል
ድሕነት ም ግዛእ፡ በስገዳድ ዘይኮነ ብድሌት እዩ።
እንተኾነ፡ እዚ ውዕል ምግዝኡ ጥቓሚ እዩ። ደሓር
ዋግኡ’ውን ክቡር ኣይኮነን።

	
ካልእ ናይ ባርዕን ንብረትን ውዕል መድሕን
ብም ግዛእ’ውን፡ ኣብ ቤትኩም ዘሎ ንብረት ኣንጻር
ዕንወትን ስርቅን፡ ውሕስነት ክትገብርሉ ትኽእሉ።
ካልኦት ዓይነት ውዕላት መድሕን’ውን ኣለዉ። ከም
ኣብነት፡ ናይ መቓብር፡ ናይ ጥሮታን ናይ ሕጋዊ
ምጉትን መድሕን ክጥቀሱ ይኽእሉ። ንዛያዳ ሓበሬታ፡
ኣብ ገጽ መርበብ
	
w ww.verzekeringen.startpagina.nl ተወከሱ።
ጉዳይኩም ዝከታተል ኣባል ማሕበር ስደተኛታት (ፌ ቬ
ኤን) ኣብ ም ምላእን ምስዳድን መሕትታት ክተሓባበረኩም
ይኽእል። እንተኾነ ንሱ ኣብ’ቲ መስርሕ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ
የብሉን። ኣብ ሃገረ ሆላንድ፡ ብ ኣቐዲሞም ዝጸደቑ
መስርሓታን ሕጋጋትን ዋጋ ዕዳጋ ምግባር ኣይፍቀድን።

3. ክንክን ጥዕና
ናይ ጥዕና ጸገም ምስ ዘጋጥመኩም፡ ፈለማ ናብ ናይ ገዛ
ሓኪም ትኸዱ። ኣድላዪ ም ስ ዝኸውን፡ ንሱ ናብ
ሆስፒታል የመሓላልፈኩም ። ብዘይ ናይ መሰነይታ
ደብዳቤ ካብ ሓኪም፡ ናብ ሆስፒታል ምስ ትኸዱ፡ ነቲ
ወጻኢታት መሐከሚ ባዕልኹም ትኸፍልዎ። ካብ ናይ
ስራሕ ሰዓታት ወጻኢ ምስ ዝጽላኣኩም፡ ናብ ሓፈሻዊ
ኣገልልግሎት ሕክማና ደዊልኩም ዘድሊ ም ኽርን
ሓበሬታን ክትረኽቡ ትኽእሉ።
ሓደጋ ም ስ ዘጋጥመኩም ወይ’ውን ሃንደበት ብጽኑዕ ም ስ
ዝጽልኣኩም ግና፡ ቀጥታ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረዲኤት ናይ
ሆስፒታል ም ኻድ ይከኣል። ናብ ትካል ጥዕና ኣብ ትኸድሉ
እዋን፡ ናይ መድሕን ካርድን መንነትን ተማልኡ። ስለዚ፡
ወጻኢታት ሕክምናዊ ክንክን ንምኽፋል ክሕግዘኩም፡
ውዕል መድሕን ጥዕና ም እታው ኣድላዪ እዩ።
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• ውዕል መድሕን ጥዕና
	
ኣብ ሃገረ ሆላንድ፡ ኩሉ ሰብ ውዕል መድሕን ጥዕና
ክዕድግ ግቡእ ኣለዎ። በቲ እትገዝእዎ ውዕል መሰረት፡
ካብ ናይ ገዛ ሓኪምን ሆስፕታልን ትረኽብዎ ሕክምናዊ
ረድኤትን፡ ነመግዝኢ መድሃኒትን ዘወጽእ ገንዘብን
ይሽፈን። ውዕል መድሕን ጥዕና፡ መዕስከር ሰደተኛታት
ለቒቕኩም ካብ ዝወጻኽምሉ ኣትሒዙ ዝሕሰብ ናይ
ክለተ ሳም ንታት ናይ ግዜ ገደብ ኣለኩም ። ኣብ ውሽጢ
ክልተ ሳምንታት፡ ንዕኹምን ንኣባላት ስድራቤትኩምን
ውዕል መድሕን ጥዕና ትገዝኡ። ውዕል መድሕን ጥዕና
እንተዘየገዚእኩም፡ ናይ ገንዘብ ሞልታ ክትከፍሉ
ትኽእሉ ኢኹም ። ብዘይካ’ዚ፡ ኩሉ ወጻኢታት ጥዕና
ባዕልኹም ትሽፍንዎ።
	
ውዕል መድሕን ጥዕና ካብ ትካል መድሕን ትገዝእዎ።
ነቲ ትካል መድሕን ድማ ወርሓዊ ክፍሊት ትህቡ። ምስ
መጠን ኣታዊኹም ዝሳነ፡ ነዚ ክፍሊት ከተማልኡ
ዝሕግዝ፡ ካብ መግስቲ ም ወላ ይግበረልኩም (ዛዕባ
ነጥቢ 2 “ፋይናንስያዊ ጉደያት፡ ናይ ጥዕና ክንክን
ም ወላ” ርአ)። መባእታዊ ውዕል መድሕን ጥዕና ናይ
ኩሉ ሰብ ሓደ ኮይኑ፡ ዝሽፍኖ ወጻኢታት ድማ ድሩት
እዩ። ብዙሕ ናይ ጥዕና ጸገም ምስ ዝህልወኩም፡

ተወሳኺ ውዕል መድሕን ጥዕና ክትገዝኡ ኣዝዩ
ኣገዳስነት ኣለዎ። ጉዳይኩም ዝከታተል ኣባል ማሕበር
ስደተኛታት (ፌ ቬ ኤን) ኣብዚ ጉዳይ ክተሓባበረኩም
ይኽእል።
	
ናይ ውልቂ ሓላፍነት (ኣይኸ ሪሲኮ) ነፍሲ ወከፍ
ሰብል፡ እቲ ናይ ፈለማ ክፋል ወጻኢታት ጥዕና ባዕሉ
ይሽፍን። እዚ “ናይ ውልቂ ሓልፍነት (ኣይኸ ሪሲኮ)”
ተባሂሉ ይፍለጥ። መጠን ናይ’ዚ ናይ ውልቂ ሓላፍነት፡
ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ ዓመተ
2015 ንኣብነት፡ መጠን ናይ ውልቂ ሓላፍነት ናይ ሓደ
በጽሒ 375 ኤውሮ እዩ። እዚ ማለት፡ እቲ ውዕል
መድሕን ጥዕና ዝገዝእኩምሉ ትካል፡ ልዕሊ እቲ ናይ
ውልቂ ሓላፍነት ዝግበር ናይ ሕክምና ወጻኢታት ባዕሉ
ይሽፍኖ ማለት እዩ። ካብ ናይ ገዛ ሓኪም ትረኽብዎ
ሕክምናዊ ኣገልግሎት ግን፡ ብሙልኡ ብትካል
መድሕን ይሽፈን። ነቲ ሓኪም ገዛ ዝእዝዘልኩም
መድሃኒት ግን ገለ ክፋል ናይ ውልቂ ሓላፍነት ዘለዎ
ኮይኑ፡ ገለ ክፋሉ ባይልኹም ትሽፍንዎ።
ንዛያ ሓበሬታ ኣብ ገጽ መርበብ www.rijksoverheid.nl
“gezondheid en zorg” ኢልኩም ተወከሱ።

• ናይ ገዛ ሓኪም
	
ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ናይ ገዛ ሓኪም ብም ኻድ፡ ናትኩም
ሓኪም ክኸውን ፍቓደኛ ም ዃኑ ሕተቱ። ሓሓሊፉ፡
ናይ ሓኪም ገዛ ንዓኹም እኹል ቦታ ከይህልዎ
ይኽእል። ከም ’ኡ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ናብ ካልእ ናይ
ገዛ ሓኪም ኬድኩም ትም ዝገቡ ማለት እዩ።

• ሓኪም ስኒ
	
ናይ ስኒ ጸገም ም ስ ዘጋጥመኩም፡ ናብ ሓኪም ስኒ
ትኸዱ። ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ሓኪም ስኒ ብም ኻድ
ድማ ሓኪም ኩም ክኸውን ቦታ እንተሊዎ ትሓቱ።
ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ኣባጽሕ፡ ንክንክን ጥዕና ስኒ
ዝኸውን ተወሳኺ ውዕል መድሕን ክገዝኡ ኣለዎም ።
ትሕቲ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናትን መንእሰያትን ግን፡
በቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መባእታዊ ክንክን ጥዕና
ተጠቒሞም ወጻኢታት ክንክን ጥዕና ስኒ ክሽፍኑ
ይኽእሉ እዮም። አንተኾነ፡ ክብር ዝበሉ ናይ ጥዕና ስኒ
ኣገልግሎታት፡ ንኣብነት ከም ንመእሳር መቐነት ስኒ
ዝመሰሉ ወጻኢታት ንም ሽፋን ግን ተወሳኺ ውዕል
መድሕን የድሊ።

4. ዜግነታዊ ግቡእ (ኢንበርኸሪን)
 ንግስቲ ሃገረ ሆላንድ፡ ንስኹም ቛንቛ ሆላንድ
መ
ክትፈልጥዎን ክትጥቀምሉን ከም ኣገዳሲ ነጥቢ ጌሩ
ይርእዮ። በዚ መሰረት፡ ኩሎም ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ
65 ዓመት ዝርከቡ ሓደስቲ ነበርቲ ‘ዛ ሃገር፡ ቛንቛ ናይ
ምጽናዕ ዜግነታዊ ግቡእ ኣለዎም። ደቂ ተባዕትዮ ኮነ ደቂ
ኣንስትዮ ናይ ዜግነታዊ ግቡእ ወሲዶም እቲ ዝወሃብ ፈተና
ክሓልፉ ይግደዱ። ነቲ ፈተና ንምሕላፍ፡ ካብ’ታ መንበሪ
ፍቓድ ዝረኸብክሙላ ግዜ ኣትሒዙ ዝሕሰብ ናይ ሰለስተ
ዓመት ናይ ግዜ ገደብ ኣለኩም ። ገደብ ዘይብሉ
ንዘይተወሰን ግዜ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ክትረኽቡ፡
ከምኡ’ውን ዜግነት ናይ ሃገረ ሆላንድ ክትረኽቡ ምስ
እትደልዩ፡ ናይ ግድን ነቲ ዝወሃበኩም ፈተና ክትሓልፍዎ
ኣለኩም።

ንሕጋጋት ዜግነታዊ ግብእ ብልክዕ ንምፍላጥን ንምርዳእን
ኣብ ገጻት መርበብ www.hoemoetikinburgeren.nl ን
www.inburgeren.nl ተወከሱ። ናይ ከባቢኹም
ምምሕዳር’ውን ነዚ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ከስንቐኩም
ይኽእል።

• ወጻኢታት ዜግነታዊ ግቡእ
	
ንወጻኢታት ዜግነታዊ ግቡእን ነቲ ዝወሃበኩም ፈተና
ንም ሽፋን፡ ካብ ትካል ኣገልግሎት ትም ህርቲ (ድዎ)
ልቓሕ ትሓቱ። እቲ ዘወሃበኩም ፈተና ኣብ ውሽጢ እቲ
ዝተዋህበኩም ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ ግዜ ገደብ
እንተደኣ ሓሊፍክሞ፡ እቲ ልቓሕ ናብ ህያብ ይቕየር።
ክትመልስዎ ድማ ኣይትግደዱን። እቲ ዘወሃበኩም
ፈተና ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተዋህበኩም ናይ ሰለስተ
ዓመት ናይ ግዜ ገደብ እንተደኣ ዘይሓሊፍክሞ ግን፡
ኣብ’ቲ ዝወሃበኩም ወርሓዊ ድጎማን ናይ መንበሪ
ፍቓድኩም ን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ። ንኣብነት፡ ፈተና
እንተዘይሓሊፍኩም፡ ናይ ሃገረ ሆላንድ ዜግንት
ክትወስዱ መሰል ይንፈገኩም ።
	
ብዛዕባ ትካል ኣገልግሎት ትም ህርቲ (ድዎ) ዝያዳ
ሓበሬታ ንም ርካብ ኣብ ገጽ መርበብ
www.inburgeren.nlተወከሱ።

• ናይ ቛንቛ ትም ህርቲ
	
ማሕበር ስደተኛታት (ፌ ቬ ኤን) ን ኣብ ከባቢኹም
ዘለዋ ናይ ትምህርቲ ትካላትን ምሳኹም ዝሳነ ናይ
ትምህርቲ ዓይነትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ
ክህበኩም ይኽእል። ሓሓሊፉ፡ ኣብ እትነብርሉ ከባቢ፡
ብዙሓት ናይ ቛንቛ ትምህርቲ ዝህባ ትካላት ኣለዋ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት፡ ማሕበር
ስደተኛታት’ውን ባዕሉ ናይ ቛንቛ ትምህርቲ ኣገልግሎት
ይህብ እዩ።
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5. ናብራ ሆላንድ
	
ከም ጋሻ መጠን፡ ኣብ ናብራኹም ባህልን ልምድን ሃገረ
ሆላንድ ቀስ ኢልኩም ክትላለይዎም ኢኹም ። ባህልን
ልምድን እዛ ሃገር፡ ካብ’ቲ ናይ ዝመጻኽሙሉ ሃገር
ባህልን ልምድን ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ንኣብነት፦
• ኣብ ሆላንድ፡ ቆጸራ ሓሊኻ ምምጻእ ኣዝዩ ኣገዳሲ
	
ባህሊ እዩ። እንተደኣ ኣብ ቆጸራኹም ክትርከቡ
ዘይክኢልኪም፡ ኣቐዲም ኩም ከም ዘይጥዕመኩም
ምሕባር የድሊ።
	
• ኣብ’ዚ ሃገር ሰባት፡ ብዙሕ ጫው ጫው ዝለመዱ
ኣይኮኑን። ድምጺ ምስ ዝብርትዕ ድማ ጥርዓን
ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግም ት ም እታው የድሊ።
ስለዚ፡ ኣብ’ቲ ትነብርሉ ገዛ ኾነ ከባቢ፡ ብዙሕ
ዋዕዋዕታ ክትፈጥሩ የብልኩም ን።

• ኣገደስቲ ሕጋጋት ሃገረ ሆላንድ
• ኣብ ሃገረ ሆላንድ፡ መሰል እም ነትን መሰል ሓሳብካ
ብነጻ ም ግላጽን ሕሉው እዩ።

• ነፍሲ ወከፍ ሰብ፡ ሰብኣይ፡ ሰበይቲ፡ ኣንጻር ጾታ

•

•
•

ዘፍቅር፡ ከም ’ኡ ጾታ ዘለዎ ሰብ ዘፍቅር ብዘየገድስ ኩሉ
ማዕረ መሰል ኣለዎ። ከማኻ ወይ ከማኺ ጾታ ዘልዋ ሰብ
ተፍቅር እንተደኣ ኮንካ ወይ ኮንኪ፡ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ
ገጻት መርበብ www.coc.nl,
www.veiligehavenamsterdam.nl
ወይ ድማ www.veiligehavenoost.nl ተወከስ ወይ
ተወከሲ።
ዓሌትነት ብሕጊ ኣይፍቀድን። ዓሌታዊ ኣይትኹን፡ ኣብ
ልዕሌኻ ድማ ዓሌትነት ክፍጸም ኣይተፍቅድ። ንዝያዳ
ሓበሬታ ኣብ ገጻት መርበብ www.discriminatie.nl
ወይ ድማ www.rijksoverheid.nl ኢልካ ተወከስ።
ም ስ መን ሓዳር ከም አትገብር ባዕልኻ ወይ ባዕልኺ
ትውስን ወይ ትውስኒ።
ጎነጽ ብሕጊ ክልኩል እዩ። ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን
ካብ ትካል ሓልዮት ኣንጻር ስድራቤታዊ ጎነጽ፡ ብቁጽሪ
ስልኪ 0900-126126 ወይ’ውን መስመር ተሌፎን
ህጻናት 0800-0432 ደዊልካ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ገጻት
መርበብ

•

www.kindertelefoon.nl,
www.alsniemandietsweet.nl,
www.hallokezban.nl ን
www.chatmetfier.nl.
ኣቲኻ ዝያዳ ሓበሬታ ም ውካስ ይከኣል። ህጹጽ ሓደጋ
ኣብ ዘጋጥመሉ ወቕቲ፡ 112 ደውሉ።
ም ኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኮነ ኣብ ም ኽንሻብ ደቂ
ኣንስትዮ ሓገዝ ምውፋይ ፈጺሙ ብሕጊ ዝተከልከለ
ኮይኑ ብገበን ዝሕትት እዩ። ንዛያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ ገጽ
መርበብ www.rijksoverheid.nl
“meisjesbesnijdenis” ኢልኩም ተወከሱ። ም ስክር
ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ምስ እትኾኑ ብመንገዲ ገጽ
መርበብ www.amk.nl ወይ ድማ ብቐጥታ ንፖሊስ
ሓብሩ።

ካልኦት ም ስ ናብራ ሆላንድ ዝተኣሳሰሩ ኣገደስቲ
ዛዕባታት
እዞም ዝስዕቡ ዛዕባታት ም ፍላጦም ኣገዳሲ እዩ፦

• ህዝባዊ ም ጓዕዝያ
	
ባቡር፡ ኣውቶብስን ሜትሮን ንም ጥቃም ኦፌ ቺፕ
ካርትየድልየኩም ። እዚ ኦፌ ቺፕ ካርት ካብ ድኳን ናይ
ስቴሽናትን ወይ ከኣ ኣብ ፈቐዶ ስቴሽናት ዘለዋ ማሽናት
ናይ መጓዓዝያ ትካላት ክትገዝእዎ ትኽእሉ። ስም ኩም
ዝተጻሕፎ ውልቃዊ ኦፌ ቺፕ ካርት እንተደኣ
ግዚእኩም፡ ካብ ሕሳብ ባንክኹም ብቐጥታ ሰልዲ
ክትመልእዎ ትኽእሉ። ብዘይካ’ዚ፡ መርበብ ኢንተርነት
ብምጥቃም፡ ዝተጓዕዝክሙሉ ቦታታት ክትሪእዎምን፡
ቅዳሕ ኣብ ወረቐት ክትሓትሙን ትኽእሉ። ሓደ ሓደ
ግዜ፡ ናይ ከባቢኹም ምምሕዳር ናይ ምጓዓዝያ
ወጻኢታትኩም ክሽፍን ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ነቲ ቕዳሕ
ከሓተኩም ይኽእል እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ገጽ
መርበብwww.ov-chipkaart.nl ወይ ድማ
www.uitlegov-chipkaart.nl ተወከሱ።
ተወሳኺ ም ኽሪ፦ ኣብ ሆላንድ ብዙሕ ትጓዕዙ
እንተኾንኩም፡ ን ናይ ጉደለለይ ካርድ (ኮርቲን ካርት)
ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ክትውከሱ ነተሓሳስብ። ብናይ
ጉደለለይ ካርድ፡ ብዙሕ ገንዘብ ክትቁጥቡ ተኽእሎ ኣሎ።
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• ናይ ሃገርኩም ፍቓድ ምምራሕ መኪና

መደምደምታ

	
ካብ’ቲ ዝመጻኽምሉ ሃገር ዘምጻኹሞ ፍቓድ ምምራሕ
መኪና፡ ናይ ግድን ኣብ ሆላንድ የገልግል እዩ ማለት
ኣይኮነን። ናይ ፈለማ ረቛሒ፡ እቲ ፍቓድ ምምራሕ
መኪና ዘውጻእክሙሉ ሃገር ወሳኒ እዩ። ብተወሳኺ፡ ነቲ
ፍቓድ ምምራሕ መኪና ናብ ናይ ሆላንድ ፍቓድ
ምምራሕ መኪና ከተቐይርዎ ኣለኩም። ኣብ ሓደ ሓደ
እዋናት’ውን፡ ፈተና ምምራሕ መኪና ከም እንደገና
ኣብ’ዚ ሃገር ክትወስድዎ’ውን ክትሕተቱ ትኽእሉ
ኢኹም። ንዛያዳ ሓበሬታ ኣብ ገጽ መርበብ
www.rwd.nl “buitenlands rijbewijs” ኢልኩም
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