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1.ኒዶስ

ኒዶስ ሃገራዊ ማሕበር ሕጋዊ (ስድራቤታዊ) ኣላይ 
ናይ ስደተኛታትን ሓተትቲ-ዑቕባን እዩ።

ተሓለቕቲ ቆልዑ ( ሕጋዊ-ኣለይቲ) ናይ ምእላይ 
ስረሓት የካይዱ።

ዋና ቤት ጽሕፈት ናይ ኒዶስ ኣብ ኡትረኽት 
(Utrecht) ይርከብ። ሕጋዊ-ኣለይቲ ካብ ዞባዊ 
ቤትጽሕፈታት ተበጊሶም ኣብ ሙሉእ ሆላንድ 
ተዘርጊሖም ይሰርሑ።

ነፍሲ ወከፍ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ሓላፍን 
15 ተሓለቕቲ/ኣለይቲ ትሕቲ-ዕድመን ኣለዋ። 
ተሓለቕቲ ትሕቲ-ዕድመ ብገምጋም ካብ 21 ስጋብ 
24 ቆልዑ/መንእሰያት ይሕግዙ።

ኒዶስ እቲ መዓልታዊ ምእላይ ትሕቲ-ዕድመ ባዕሉ 
ኣይኮነን ዘካይዶ። ንሶም ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለያ 
ኣካላት፡ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ናይ ኮዋ (COA)፡ 
(ማእከላይ መዕቆቢ ኣካል ንሓተትቲ ዑቕባ)፡ ቖልዑ 
ብጉጅለ ዝቕመጥሉ (KWG’s)፡ ርእሶም ክኽእሉ 
ኣብ ምድላው ግዜ ዝቕመጥሉ ገዛውቲ (KWE’s) 
ከምኡውን ስድራቤታት ይቕመጡ።

ክፍሊ መንበርን ምቕማጥን ብስድራቤታዊ 
መልክዕ (OWG) ናይ ኒዶስ ሰራሕተኛታት ምቕጻር፡ 
ንዝኣትዉ ሰራሕተኛታት ምርመራ ምግባር፡ 
ንመንእሰያት ዝሰማማዕ ኣለይቲ ስድራቤታት 
ምርካብ ሓላፍነት ኣለዎ።

1ሀ.  ሕጋዊ-ኣላይነት

ዓመት ዓመት ብዙሓት ቆልዑ ብዘይ ስድራቤቶም 
ናብ ሆላንድ መጺኦም ዑቕባ ይሓቱ። ብሰንኪ 
ሕማቕ ኩነታት ንዝተወለዱሉ ሃገር ገዲፎም 
ክስደዱ ይግደዱ። ኣለይቲ-ዘይብሎም ትሕቲ- 
ዕድመ ሓተትቲ-ዑቕባ (ama’s) ተባሂሎም ድማ 
ይጽውዑ።

ኒዶስ ብትእዛዝ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ተመሪሑ 
ከም ሕጋዊ-ኣላይ (ሞግዚት) ናይዞም መንእሰያት 
ኮይኑ ይሰርሕ ንረብሐኦም ድማ ይጽዕር።

ኒዶስ ሕጋዊ ወካሊ ናይ ዞም መንእሰያት ኮይኑ 
ንመሰላቶም ድማ ይሕለቕ። ሕጋዊ-ኣላይ ነዞም 
መንእሰያት ስጋብ ዕድመኦም 18 ዓመት ዝበጽሑ 
ይሕግዝ ወይ ድማ ስጋብ ንሳ ወይ ንሱ ናብቲ 
ዝመጻሉ ሃገር ዝምለስ።

ኒዶስ ኣለይቲ-ዘይብሎም ትሕቲ- ዕድመ ሓተትቲ-
ዑቕባ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት (ቅድሚ ሕጂ 
ብስድራቤቶም ዝሳለጥ ዝነበረ ጉዳያት) ይሕግዝ። 
ትምህርቲ ቛንቛ ሆላንድ፡ ትምህርቲ ከምኡውን 
ማሕበራዊ ርክባት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም። 
እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ውሑስን ዘተኣማምን 
ትቕመጠሉ ቤት እዩ።

ብተወሳኺ ሕጋዊ-ኣላይ ረብሓታት ናይ መንእሰያት 
የማልእን ኣብ ኣድላይ ዝኾነ ኩነታት ድማ ይመርሕ። 
እቲ ነቶም መንእሰያት ዝወሃብ ሓገዝ ዕላምኡ 
መንእስያት ብዝለዓለ ደረጃ ሂወቶም ማዕቢሎም 
ልዕሊ-ዕድመ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ነብሶም ክኢሎም 
ሂወቶም ክመርሑ ከምዝኽእሉ ምግባር እዩ።

እቲ ሕጋዊ-ኣላይ ውን መስርሕ-ዑቕባ ብጽቡቕ 
መንገዲ ንኽኸይድ ይከታተል።

1 ኒዶስ  መቐድም

ኣብዚ ጽሑፍ ብዝተኻእለ መጠን 

ብዛዕባ መድረኻት ናይ መንበርን 

ምቕማጥን ብስድራቤታዊ 

መልክዕ (OWG) ሙሉእ መግለጺ 

ክንህብ ክንፍትን ኢና። ድሕሪ 

ምንባብ ናይዚ ጽሑፍ ሕቶታት 

እንተዳኣ ኣለካ ወይውን ተወሳኺ 

ሓበሬታ እንተደለኻ ምሳና 

ንኽትራኸብ ብልቢ ንዕድመካ።

ኒዶስ
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4. ዝተፈላለየ መንበሪታት    8

4ሀ. ናይ መ መርያ ኣለይቲ ስድራቤት   8

4ለ. መንበሪ ንሓጺር ግዜ    8

4ሐ. መንበሪ ምስ ስድራቤታት ንነዊሕ ግዜ   8

4መ. መንበሪ/መቐመጢ ክፍልታት ምስ ክንክን  8

4ሰ. ናይ መገሻ ስድራቤታት    8

5. ተራ ናይ ሕጋዊ-ኣላዪ (ክሳብ 17 ዓመት)   9

6. ናይ ፋይናንስ መስርሕ    9

7. መስርሕ ንዘዕቑቡ ንኣለይቲ ስድራቤት   11
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7ለ. ምርመራ     11

7ሐ ፍቓድ ብጹሑፉ     11

8. ዝሳነ ቦታ ምርካብን፡ ምትሓዝን   12

8ሀ. ዝሳነ ቦታ ምርካብ    12

8ለ. ቦታ ምትሓዝ/ምደባ    12

9. ምቁጽጻርን ሓገዝን    13 

10. ርኽክባት ምስ ሰራሕተኛ መንበርን ምቕማጥን  14 

ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG) 

መደምደምታ   
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2ሀ. መንበሪ ኣለይቲ-ዘይብሎም 
ትሕቲ- ዕድመ ሓተትቲ-ዑቕባ 
ኣብ ሆላንድ

እዞም መንእሰያት ኣብ ሆላንድ ምስኣትዉ ኣብ 

መመልከቲ ማእከል የመልክቱ። ኣብዚ ቦታ 

እዚ ድማ ተጻሒፎም እቲ ናይ ዑቕባ መስርሕ 

ይጅምር። ካብዚ ቦታ እዚ ብዝቐልጠፈ ናብ 

ካልእ (መብዛሕቱ ግዜ ግዝያዊ) መንበሪ ቦታ 

ይኸዱ። ካብ 15 ንታሕቲ ዘለዉ ቆልዑ ናብ ትኣሊ 

ስድራቤት ይኸዱ።

ዕብይ ዝበሉ መንእሰያት ኣብ ናይ መቐመጢ 

ቆልዑ ብጉጅለ ወይ ድማ መዕቆቢ ማእከል 

ይኣትዉ።

መንእሰያት ምስ ልዕሊ-ዕድመ ኣዝማዶም ናብ 

ሆላንድ ዝመጹ ምስ ኣዝማዶም ናብ ማእከል 

ሓተትቲ ዑቕባ ይኸዱ። መንእሰያት ኣብ ሆላንድ 

ስድራቤቶም እንተኣለዎም ብዝሓጸረ ግዜ ምስ 

ስድራቤቶም ንምጥርናፍ ይጸዓር። ምጥርናፍ 

ምስ ስድራቤቶም ዘይከኣል እንተኾነ ግን ካልእ 

ንዖኦም ዝኸውን ቦታ ይድለ።

ኣብቲ መ መርያ ዝቕመጡሉ ናይ መዕቆቢ 

ቦታ ኣብኡ እቲ ናይ ዑቕባ መስርሕ ይጅመር 

ከምኡውን ናይ ሕክምና ምርመራ ይካየድ። 

ከምኡውን ሕጋዊ-ኣላይ ንምርካብ ምልክታ 

ይግበር፡ ከም ትምህርቲ፡ ሕክምናዊ ክንክን፡ 

መድሕን ዝኣመሰለ ጉዳያት ይሳለጥ። ድሕሪኡ 

ነዞም መንእሰያት ዝሓሸ ክቕመጥሉ ዝኽእሉ 

መንበሪ ቦታ እንታይ ከም ምዃኑ ይረአ። ኩሉ 

ግዜ እቲ ዝበለጸ ምርጫ ንብሎ መንእሰያት 

ናብ ስድራቤት ምእታው እዩ። እዚ እንተዳኣ 

ዘይተኻኢሉ እቶም መንእሰያት ናብ ምስ ባህሎም 

ዝሰማማዕ ወይ ድማ ምስ ባህሎም ዝመሳሰል 

ባህሊ ዘለወን ስድራቤታት ምእታው ዝሓሸ 

ምርጫ እዩ።

2ለ. መስርሕ ዑቕባ

ዑ/መንእሰያት ኣብ ሆላንድ ምስኣተዉ ዑቕባ 

ይሓቱ። ብዛዕባዚ ድማ ጠበቓ ይሕግዞም። 

ኣገልግሎት ኢሚግሪሽንን ዜግነትን (IND) ብ 

ቃለ-መሕትት ወይ ድማ ምናልባሽ ብተወሳኺ 

ሓበሬታ ብምሕታት እቲ መንእሰይ መንበሪ-

ፍቓድ ንኽወስድ ይግበኦ ዶ ወይስ ኣይፋል 

ንምፍላጥ ምርመራ የካይድ። ሓደ መንእሰይ 

ኣብዚ መንበሪ-ፍቕድ ክወሃቦ ወይ ከይወሃቦ 

ንኽፈልጥ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል። 

ከምኡውን ከም ዘጋጥም ዝተዋህበ መንበሪ-

ፍቓድ ክሰሓብ ይከኣል። እዚ ከም ኣብነት እቲ 

ዝተዋህበ መንበሪ-ፍቓድ ብመሰረት ዘይዉሑስ 

ኩነታት ናይ ሃገርካ ወይ ድማ ብሰንኪ ዋሕዲ 

መዕቆቢ ኣብኡ እንተኾይኑ። እዚ ኩነታት እንተዳኣ 

ተቐይሩ ንኣብነት እታ ሃገር እንደገና ውሕስነት 

ዘለዋ እንተኾነት ወይ ድማ ኣብኡ መንበሪ 

መንእሰያት እንተዳኣተረኺቡ ሽዑ እቲ መንበሪ-

ፍቓድ ክሰሓብ ይከኣል።

ኣብ ድሕረ-ባይታ ናይዚ ኣብ መስርሕ-ዑቕባ 

ዘሎ ዘይርጉጽነት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወት ናይቲ 

መንእሰይ ዓቢ ተራ ይጻወት እዩ። ንኣብነት 

ምንጻግ መንበሪ-ፍቓድ ጭንቀት ከምጽእ 

ይኽእል። ከምኡውን ንዕረፍቲ ንወጻኢ ካብ 

ሆላንድ ምኻድ ዝከኣል ኣይኮነን።

    2 ኣለይቲ-ዘይብሎም ትሕቲ-    
 ዕድመ ሓተትቲ-ዑቕባ

ኒዶስ ዳርጋ ናይ ኩሎም ኣለይቲ-ዘይብሎም 
ትሕቲ- ዕድመ ሓተትቲ-ዑቕባ ኣብ 
ሆላንድ ሕጋዊ-ኣላይ እዩ። እቲ ዕድመ 
ናይቶም ቆልዑ/መንእሰያት ካብ 0 ስጋብ 
18 ዓመት ይፈላለ። እቶም ዝበዝሑ ግን 
ካብ 14 ዓመት ዝዓበዩ እዮም።

እዚኦም ካብ ብዙሓት ክፍለ-ዓለምን 
ሃገራትን ዝመጹ እዮም።

ኣለይቲ-ዘይብሎም ትሕቲ- ዕድመ 
ሓተትቲ-ዑቕባ መብዛሕቱ ግዜ ብሰንኪ 
ውግእ፡ ዕግርግር፡ ሰላም ብዘይምህላው 
ከምኡውን ካልኦት ሕማቕ ኩነታት ኣብ 
ሃገሮም ብስላም ክነብሩ ስለዘይከኣሉ 
ዝተሰዱ እዮም። ገለ ካብኣቶም ወለዶም 
ወይ ኣዝማዶም ናብ ዘውሕስ ቦታ 
ዝተሰደዱ እዮም። ካልኦት ድማ ባዕሎም 
ብመርከብ፡ ነፋሪቲ ወይ ናይ ጽዕነት መኪና 
ጌሮም ዝመጹ እዮም። ውሑዳት ካብዞም 
ቆልዑ ምስ ኣሕዋቶም ወይ ስድራቤት 
ዝመጹ ኮይኖም እቶም ዝበዝሑ ግን 
ምስ ሓገዝቲ መንገዲ ወይ ድማ ባዕሎም 
ዝመጹ እዮም።

ኣለይቲ-ዘይብሎም ትሕቲ- ዕድመ ሓተትቲ-ዑቕባ
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3 መንበርን ምቕማጥን ኣብ   
  ስድራቤት

3ሀ. ድሕረ ባይታ

ኒዶስ ቅድሚ መንበሪ ስድራቤት ምርካቡ፡ ኣብ 

ኣላይ መንእሰያትን ቆልዑን ዝርከብ መዝገብ ቆልዑ 

ዝኣልያ ስድራቤታት ይውከስ። እዘን ቆልዑ ዘዕብያ 

ስድራቤታት ግን ንኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ 

ሓተትቲ ዑቕባ ኩሉ ግዜ ክሕዛ ዓቕሚ ከምዘይብለን 

ተፈሊጡ። ኣላይ ዘይብሉ ትሕቲ-ዕድመ ሓታቲ ዑቕባ 

ካብቶም ካልኦት መንእሰያት ናይ ትካል ምእላይ 

ቆልዑ ፍልይ ዝበለ ክንክን ከምዘድልዮም ተፈሊጡ። 

እዚኦም ፍልይ ዝበሉ ጉጅለ መንእሰያት’ዮም። በቲ 

ሓደ ሸነኽ እዞም መንእሰያት ብዙሕ ሽግር እዮም 

የሕሊፎም፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ግን መሰረት ምዕባለ 

ሂወቶም ዝመስረቱ ልሙድ ናይ ስድራቤት ሂወት 

ኔርዎም እዩ። እዚ መሰረት ምዕባሌ ሂወቶም ግን 

ብሰንኪ ውግእን ካልእ ኣስጋኢ ኩነታት ተሰናኺሉ። 

ንሕና ንኣላይ-ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ሓተትቲ-

ዑቕባ ካብቶም ካልኦት ከምዚ ጸገማት ዘይብሎም 

መንእሰያት ዘይፍለዩ ኮይኖም ግን ብሰንኪ ኩነታት 

ኣብ ጸገማት ዘለዎ ኩነታት ክኣትዉ ዝተገደዱ 

ጌርና ኢና ንርእዮም። ኩነታት ናይዞም መንእሰያት 

ድማ ፍሉይ ኣተሓሕዛ የድልዮ። እዚ ኣተሓሕዛ 

ነዚ ዝስዕብ ጸገማቶም ጸይሮም ሂወቶም ክመርሑ 

ንምግባር እዩ።

- ናፍቖት ናይ ስድራቤት 

- ዘጉሂ ገለገለ እዋን ውን ስምብራት ዝገደፈ    

 ተሞክሮታት 

- ናፍቖት ናይ ሃገር 

- ርጉጽ ዘይኮነ ናይ መጻኢ ዕድል ኣብ ሆላንድ 

- ሓድሽ ባህልን ልምድን፡ ሕግታትን ካልእ ቛንቛን 

ናይ ኣተዓባብያ ጸገማት ዓቢ ተራ የብሉን።

3ለ. ህሉው ኩነታት

ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ-ኣላይነት ናይ ኒዶስ ዘለዉ ብዙሓት 

መንእሰያት ምስ ስድራቤት እዮም ዝቕመጡ። ኒዶስ 

ኣብ ሙሉእ ሆላንድ ኣለይቲ ስድራቤታት ኣለዎም። 

መብዛሕቶም ካብቶም ኣለይቲ ስድራቤታት 

ወጻእተኛታት ኮይኖም ኣብ መዝገብ ኣለይቲ 

ስድራቤታት’ውን ሆላንዳውያን ስድራቤታት ኣለዎ።

3ሐ. ቅድመ-ኩነት ኣለይቲ ወለዲ

ኒዶስ ንስድራቤታትን ዘይስድራቤታትን መንእሰያት 

ንሓጺር ግዜ ወይ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ቤቶም ከቐምጡ 

ድሉዋት ዝኾኑ ይደሊ። ባህሊ ናይቶም ስድራቤታት 

ምስ ባህሊ ናይቶም መንእሰያት ምስ ዝሰማማዕ ዝሓሸ 

ምርጫ እዩ። እዞም ስድራቤታት ነዞም መንእሰያት 

ብዉሑድ እዚ ዝስዕብ ከበርክትሎም ይግባእ።

- ዉሑስ ከባብን ሓልዮትን 

- ሙሉእ ክንክንን ኣተዓባብያን 

- ምስ ስድራቤቶምን ባህሎምን ክራኸቡ 

- ሂወቶም ከማዕብሉ ምትብባዕ

ብተወሳኺ

- መንበሪ ፍቓድ ናይቶም መንእሰያት ርጉጽ   

 ዘይምዃኑ ክቕበልዎ ይግባእ። 

- ኩሉም ኣባላት ናይቲ ስድራቤት ምቕማጥ ናይቲ  

 መንእሰይ ክድግፉ ይግባእ። 

- ዝተረጋገአ ናይ ስድራቤት ሂወት ክህሉ ይግባእ 

- እቶም ስድራቤታት ምስ ኒዶስ ሙሉእ ምትሕብባር  

 ክህልዎም ናይ ግድን እዩ። 

- ኣለይቲ ስድራቤት ካብ ናይ ጎነጽን ጾታዊ ገበንን ነጻ  

 ክኸውን ይግባእ። 

- ኣለይቲ ስድራቤት ንመንእሰያት ብግቡእ ክኣሊ  

 ሙሉእ ኣካላውን ስነ-ኣእሙሮኣውን ጥዕና ክህልዎ  

 ይግባእ።

ምዕባይ ናይ ገዛን ብዝሒ እቶት ወይ ድማ ኣቃውማ 

ናይታ ስድራቤት ናይ ግድን ኣይኮነን። 

ኒዶስ ግን እታ ስድራቤት ነቲ መንእሰይ ዉሑስ 

ሂወት ትህብ ምዃናን ነቲ መንእሰይ ክትኣሊ ብቕዕቲ 

ምዃናን ከረጋግጽ ናይ ግድን እዩ::

መንበርን ምቕማጥን ኣብ ስድራቤት
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5. ተራ ናይ ሕጋዊ ኣላዪ (ክሳብ 
17 ዓመት)
ትካል ኒዶስ ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዎ ትሕተ-ዕድመ 

ቆልዑት ክሳብ 18 ዓመት ዝገበሩ ናይ ሙግዚነት 

ሓላፍነት ኣለዎ። ናይ ቆልዑት መሰላት ተሓላቒ 

ስራሕተኛ (ኣላዪ) ወርሓዊ ናብቲ ትሕተ-ዕደመ 

ቆልዑት ተዓቒቦምሉ ዘለዎ ቦታ ብምርኻድ 

ንኣተሓሕዛ ቆልዑት ብዝምልከት ክትትል 

ይገብሩ። ኩነታት ኣተሓሕዛ ናይ ቆልዑት 

ብዝግባእ ምስዘይከውን፡ ስራሕተኛታት 

ተሓለቕቲ መሰል ቆልዑት ምስ ዝምልከቶም 

ኣካላት ብምዝርራብ ንዝሓሸ ፍታሕ ከምጽኡ 

ዝርርብ ይካይዱ። ናይ ስራሕተኛታት ተሓለቕቲ 

መሰል ቆልዑት ሓላፍነት ስራሕ ዝስዕቡ 

የጠቓልሉ፥ ጸገማት ኣብ ምልላይ፡ ከምእውን 

ምውህሃድ ንዝለዓለ ሓገዝ ኣብ ምንዳይ እዮም።

    5 ተራ ናይ ሕጋዊ ኣልዪ 4 ዝተፈላለየ መንበሪ 

ኒዶስ መ መርያ ኣለይቲ 

ስድራቤታት ይደሊ። ኣለይቲ 

ስድራቤታት ንሓጺር ግዜ 

ዝኸውን መንበሪ ከምኡውን 

ኣለይቲ ስድራቤታት ንነዊሕ 

ግዜ ዝኸውን መንበሪ። 

ተወሳኺ ኒዶስ መንበሪ 

ክፍልታት ምስ ሓልዮት 

ዝተሰነየ ይደሊ። ጌሽካ 

ትኸዶም ስድራቤታት ውን 

ንኽሳተፉ ዕዱማት እዮም። 6 ናይ ፋይናንስ መስርሕ  
ኣለይቲ ስድራቤት ነቲ መንእሰይ ንምክንኻን 

ዘውጽእዎ ገንዘባዊ ወጻኢታት ተባሂሊ ወርሓዊ 

ገንዘባዊ ሓገዝ ይወሃቦም። ብዝሒ ናይቲ ገንዘብ 

ከከም ዕድመ ናይቲ መንእሰይ እዩ። ብተወሳኺ 

እቶም ኣለይቲ ስድራቤት ገለ ወጻኢታት ንኣብነት 

ንትምህርቲ ዘውጽእዎ ወጻኢታት ገንዘባዊ 

ሓገዝ ይወሃቦም። ብዛዕባዚ ዝምልከት ኣብቲ 

ፊናንስያዊ መምርሒ ተጻሒፉ ኣሎ። እዚ ጽሑፍ 

ፊናንስያዊ መምርሒ ክወሃበኩም እዩ።

ንምእላይ ተባሂሉ ዝወሃብ ገንዘብ ወጻኢታትካ 

ንምሽፋን ተባሂሉ ዝወሃብ ገንዘብ ስለዝኾነ 

ከምእቶት ኣይውሰድን እዩ። ስለዚ መንእሰያት 

ምእላይ ነቲ ብመንግስቲ ዝወሃብ መንበሪ ገንዘብ 

ይኹን ንገዛ ክራይ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝወሃብ 

ገንዘባዊ ሓገዝ ዋላ ሓንቲ ሳዕቤን የብሉን።

ኩሉ ስምምዓት ብዛዕባ ሓገዝ ንመንእሰያትን፡ 

ምትሕብባርን ንምእላይ ዝግበር ገንዘባዊ 

ወጻኢታትን ኣብ ውዕል ሰፊሩ ኣሎ።

ኣብ መቐመጢ ክፍልታት ምስ ክንክን 

ግን መንእሰያት ባዕሎም እዮም ገንዘቦም 

ዘመሓድሩ። ካብዚ ድማ ባዕሎሞ ንመቐመጢ 

ዝኸውን ገንዘብ ንኣለይቲ ስድራቤት ይኸፍሉ። 

እዚ ግን ነቲ ብመንግስቲ ዝወሃብ መንበሪ 

ገንዘብ ይኹን ንገዛ ክራይ ተባሂሉ ብመንግስቲ 

ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል።

ንናይ መገሻ ስድራቤት ገንዘባዊ ሓገዝ የለን።

ብዛዕባ’ቶም ትኣልዮም ዘለኻ መንእሰያት መሰል 

ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ ንቆልዑ ተባሂሉ ብመንግስቲ 

ዝወሃብ ሓገዝ ኣይወሃበካን።

ዝተፈላለየ መንበሪ ተራ ናይ ሕጋዊ ኣልዪ ፊናንሲ

4ሀ.መጀመርያ ኣለይቲ ስድራቤታት
 

ቆልዑ ትሕቲ 15 ዓመት ኣብ ሆላንድ ምስኣተዎ 

ብቐጥታ ናብ ኣለይቲ ስድራቤታት እዮም 

ዝኣትዉ። ኣብኡ ድማ መስርሕ ዑቕባ ይጅምር፡ 

ሕክምናዊ ምርመራ ይግበር፡ ሕጋዊ ኣላዪ ድማ 

ይሕተት። ካብዚ ቦታ ተበጊሱ እቲ ቆልዓ ብቐጻሊ 

ክቕመጠሉ ዝኽእል ቦታ ይድለ። እዚ ንነዊሕ 

እዋን ምስ ስድራቤት ዝቕመጠሉ ክኸውን 

ይኽእል።

ንመ መርያ ግዜ ኣላይ ስድራቤት ንምዃን 

ተመልክት ስድራቤት ነዚ ዝስዕብ ጉዳያት ኣብ 

ግምት ከእቱ ይግባእ።

- እቲ ቆልዓ ጌና ቛንቛ ናይ ሆላንድ ከምዘይክእል 

- ብዛዕባ ጠባይ ናይቲ ቆልዓ ኣፍልጦ ዘይምህላው 

- ናይ ሕክምና ምርመራ ጌና ኣይተኻየደን 

- ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ክግበር ዘለዎ ብዙሕ ጉዳያት  

   ምህላዉ

 

4ለ. መንበሪ ንሓጺር ግዜ 
 
መንበሪ ንሓጺር ግዜ ንዝተፈላለየ ዘጋጥም 

ህጹጽ ጸገማት ይኸውን። ንኣብነት ብሰንኪ ናይ 

መቐመጢ ገዛ ዘሎ ጸገም ወይ ድማ ማሕበራዊ 

ጸገማት። እዚ ዓይነት መቐመጢ ን6 ኣዋርሕ’ዩ 

ዝበሃል። 

 

4ሐ. መንበሪ ስድራቤታት 
ንነዊሕ ግዜ 
 
እዞም ስድራቤታት ነሓደ መንእሰይ ክኣልዩ 

ድሉዋት እዮም ስጋብ፡ 

- እቲ መንእሰይ ናብ ሃገሩ ክምለስ ምስዝግደድ 

ወይ ድማ ብድልየቱ ክምለስ ምስ ዝደሊ 

- ምስ ስድራቤቱ ምስ ዝጥርነፍ 

- ርእሱ ክኢሉ ክቕመጠሉ ዝኽእል መድረኽ 

ምስዝበጸሕ (ክሳብ 21 ዓመት ዝኸውን)

4መ. መቐመጢ ክፍልታት ምስ 
ክንክን 
 
ንኣላይ ዘይብሉ ትሒቲ-ዕድመ ሓታቲ-ዑቕባ 

ዝኸውን መቐመጢ ክፍልታት ከካርዩ ዝኽእሉ 

ከምኡ’ውን ሓልዮትን ክንክንን ክህቡ ዝደልዩ 

ኣካረይቲ ንደሊ። እዚ ሓልዮትን ክንክንን ከም 

ንመንእሰያት ዘጋጠሞም ነገራት ክሰምዑ ድልዋት 

ዝኾኑ፡ መግቢ ምስራሕ ዝሕግዙ ወይ’ውን 

ወረቓቕቲ ኣብ ምምላእ ዝሕግዙ ዘጠቓለለ 

እዩ። ኣብዚ መቐመጢ ክፍልታት ምስ ክንክን 

ዝበሃል እቲ መንእሰይ ባዕሉ ገንዘቡ የመሓድር፡ 

ካብዚ ድማ ንመቐመጢ ዝኽፈል ገንዘብ ነቶም 

ዝኣልዩ ስድራቤት ይኸፍል። እዚ ነቲ ብመንግስቲ 

ንመንበሪ ዝወሃብ ገንዘብ ወይውን ነቲ ንገዛ 

ክራይ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝወሃብ ገንዘባዊ 

ሓገዝ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል። 
 

4ሰ. ናይ መገሻ ስድራቤት 
 
እቶም መንበሪ ቦታ ዝረኸቡ መንእሰያት ሓደ 

ሓደ ግዜ ናብ ካልእ ቦታ ከይዶም ተወሳኺ ክንክን 

ዝረኽቡሉ ከምኡውን ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸቡ 

ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል። ናይ መገሻ ስድራቤት 

ነዚ ከበርክት ይኽእል። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ 

መንበሪ ቦታ እዚ ኣብ ቀዳመ-ሰንበት ወይ ድማ 

ኣብ ናይ ዓመታዊ ዕረፍቲ ዘሎ ግዜ ይካየድ። 

ናብ መገሻ ስድራቤት ንምኻድ ገንዘባዊ ሓገዝ 

ኣይወሃብን።



10 11

7ሀ. ናይ ሓበሬታ ዝርርብ

ኣላይ ስድራቤት ክትከውን እንተደለኻ ብተለፎን 

ወይ ብጽሑፍ ናብ ክፍሊ መንበርን ምቕማጥን 

ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG) ምልክታ 

ከትቕርብ ትኽእል። ሰራሕተኛ ናይዚ ክፍሊ 

(OWG) ምሳኻ ቆጸራ ይገብር። ኣባል ኒዶስ ድማ 

ብዛዕባ ኒዶስ፡ መንእሰያት፡ ኣላይ ስድራቤት 

ዝምልከት መግለጺ ይወሃበካ። ከምኡ’ውን 

ሕቶታካ ከተቕርብ ትኽእል። ብክልቲኡ ሸነኽ 

ኣዎንታዊ ስምዒት እንተሎ መርመራ ንምግባር 

ቀጻሊ ቆጸራ ይግበር።

7ለ. ምርመራ

ብ ገለ ካብቲ ዝግበር ቆጸራታት ሰራሕተኛ ናይ 

መንበርን ምቕማጥን ብስድራቤታዊ መልክዕ 

(OWG) ብሰፊሑ ምሳኻ ዝርርብ ክገብር እዩ። 

ብዛዕባ ዝተፈላለየ ጉዳያት ከም ኣተዓባብያ፡ 

ኩነታት ናብራኻ፡ ትሕተ-ባይታኻ፡ ድራኸኻ፡ 

ኣረኣእያኻ ብዛዕባ ካልኦት ባህልታት። ከምኡ’ውን 

ብዛዕባ ምምላስ ናይቲ መንእሰይ ናብ ሃገሩ፡ 

ሕክምናዊ ረድኤት ዝኣመሰለ ከምኡውን ካልኦት 

ኣርእስትታት ክዝረበሎም ይኽእል። ብዛዕባ ንስኻ 

እንታይ ዓይነት ምእላይ ከምትደሊ ውን ይዝረበሉ 

እዩ።

እዚ ኩሉ ነጥብታት እዚ ኣብ ጸብጻብ ይሰፍር። 

እዚ ጸብጻብ ጽቡቕ እንተዳኣ ተጻሒፉ ናትካ ናይ 

ስድራቤት ኩነታትን ሓሳባትካን ዘንጸባርቕ እዩ።

7ሐ. ፍቓድ ብጹሑፉ

ድሕሪ እዚ ባይቶ ተሓላቒ ቆልዑን መንእሰያትን 

ፍቓድ ብጽሑፉ ክህብ ካብቲ ናይ ግድን ክማላእ 

ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እዚ ክህብ እንተኾይኑ ባይቶ 

ተሓላቒ ቆልዑን መንእሰያትን ምስ ኣኽባሪ ሕጊ 

ዝርከብ መዝገብ ማእከል ሓበሬታ ይሓትት። 

ነዚ ንምግባር ግን ንስኻ ፍቓደኛ ከም ምዃንካ 

ብጽሑፍ ፍቓድ ምሃብ የድሊ።

እዚ ምርመራ እንተዳኣ ብኣወንታ ተዛዚሙ 

እሞ ፍቓድ ብጽሑፉ ብባይቶ ተሓላቒ ቆልዑን 

መንእሰያትን እንተዳኣ ተዋሂቡ ብወግዒ ኣብቲ 

መዝገብ ስድራቤታት ትምዝገብ።

    7 መስርሕ ንዘዕቁቡ ኣለይቲ   
   ስድራቤታት

መስርሕ ንዘዕቁቡ ስድራቤታት
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እቲ መንእሰይ ኣብታ ስድራቤት ምስኣተወ ብዛዕባ 

እቲ መንእሰይ ሓላፍነት ዝስከም ኒዶስ እዩ። እዚ 

ማለት እቲ ሕጋዊ-ኣላዪ ኩሉ ዓበይቲ ናይ መጻኢ 

ጉዳያትን ከም መስርሕ-ዑቕባ፡ ምምልካት 

መድሕን ናይ ጥዕና ከምኡውን ምምራጽ ቤት-

ትምህርትን ሓላፍነት ይስከም። እታ ስድራቤት ነቲ 

መዓልታዊ ዘድሊ ጉዳያት ናይቲ መንእሰይ ሓላፍነት 

ትወስድ። ዘድሊ ጉዳያት ንምስላጥ ነንሕድሕድካ 

ብምምይያጥ ይፍጸም። እቲ ሕጋዊ-ኣላዪ ሓደ ግዜ 

ኣብ ኣርባዕተ ሰሙን ናብታ ስድራቤት ብምምጻእ 

ምቕማጥ ናይዚ መንእሰይ ኣብዛ

ስድራቤት ከመይ ከም ዘሎ ይከታተል። ጸገማት 

እንተሎ ሽዑ እቲ ሕጋዊ-ኣላዪ ምስታ ስድራቤት 

ብምዝርራብ መፍትሒ የናዲ። ሕጋዊ-ኣላዪ እቲ 

መንእሰይ ኣብዛ ስድራቤት ከመይ ይእለ ከምዘሎ 

ምክትታል ጥራሕ ኣይኮነን ከምኡ ውን ነቶም 

ዝኣልዩ ስድራቤት ይሕግዝ እዩ።

እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኒዶስን ዝኣልዩ 

ስድራቤታትን ኣብ ውዕል መንበርን ምቕማጥን 

ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG) ሰፊሩ ኣሎ።

    9 ቁጽጽርን ሓገዝን8 ዝሳነ ቦታ ምርካብን ቦታ    
  ምትሓዝን
8ሀ. ዝሳነ ቦታ ምርካብ

ሕጋዊ ኣላዪ ንሓደ መንእሰይ ብዝምላእ 

ወረቐት ጌሩ ናብ ስድራቤት ቦትኡ ንምትሓዝ 

የመልክት። ሰራሕተኛ መንበርን ምቕማጥን 

ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG) ምስቲ መንእሰይ 

ዝሓሸ ዝሰማማዕ ኣየናይ ስድራቤት ከም ምዃኑ 

ይምርምር። ነዚ ንምግባር ምስቲ ድሕረ-ባይታ፡ 

ባህርያትን ሃይማኖትን ናይቲ መንእሰይ ዝሰማማዕ 

ስድራቤት ከምኡውን ምስቶም ስድራቤት ኣብ 

መጻኢ ዘሎ ምውህሃድ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣብ 

ግምት ይኣቱ። ሓደ ቆልዓ ኣብ ሓደ ስድራቤት 

ጽቡቕ ክሰማመዖ ይኽእል። ንካልእ ቆልዓ ግን 

እዛ ስድራቤት ዘይትሰማመዖ ክትከውን ትኽእል። 

ብተወሳኺ ኣዝማድ ናይቲ መንእሰይ ኣብ ሆላንድ 

እንተዳኣሃልዮም ርሕቀት ናብቲ ዝቕመጥሉ 

ቦታ፡ ኣቀማምጣ ናይቲ ገዛ ከምኡውን ኣቃውማ 

ናይታ ስድራቤት ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ። ጽቡቕን 

ጥንቃቐ ዝመልኦ ዝተሳነየ ጉዳያት ብጣዕሚ 

ኣገድሲ እዩ።

8ለ. ቦታ ምትሓዝ/ምደባ

ሰራሕተኛ መንበርን ምቕማጥን ብስድራቤታዊ 

መልክዕ (OWG) ምስቲ መንእሰይ ዝሰማማዕ 

ስድራቤት ምስዝረክብ ብዛዕባዚ ምስ ሕጋዊ-

ኣላዪ ይዘራረብ። እዚ ሕጋዊ ኣላዪ ሌላ ምስ 

ቶም ስድራቤት ክግበር ምዃኑ ይውስን። ከምዚ 

እንተኾነ ሽዑ ሰራሕተኛ መንበርን ምቕማጥን 

ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG)ነዚ መንእሰይ 

ናብታ ስድራቤት ንምእታው እታ ስድራቤት 

ቅርብቲ ምዃና ይሓትት። ኩሎም ወገናት ነዚ 

እንተዳኣ ተቐቢሎሞ ሽዑ እቲ ሕጋዊ ኣላዪ 

ምስዛ ስድራቤት ብምዝርራብ እቲ መንእሰይ 

ምሳዛ ስድራቤት ንምልላይ መደብ ይሕዝ። ከከም 

ኣድላይነቱ እቲ ናይ ምልላይ መስርሕ ክሰፍሕ 

ይኽእል። ኩሎም ወገናት በዚ ናይ ምልላይ 

መስርሕ ዕጉባት እንተዳኣ ኮይኖም ሽዑ እቲ 

ሕጋዊ-ኣላዪ እቲ መንእሰይ ኣብ ግብሪ ኣብዛ 

ስድራቤት ንምእታው ኩሉ ዝተረፈ ነገራት 

የሳልጥ።

ዝሳነ ቦታ ምርካብን ቦታ ምትሓዝን ቁጽጽርን ሓገዝን
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10 ርኽክባት ምስ ስራሕተኛ መንበርን 

ምቕማጥን ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG)

እቲ መንእሰይ ኣብ ስድራቤት ምስኣተወ 

ስራሕ ናይቲ ሰራሕተኛ መንበርን ምቕማጥን 

ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG) የብቅዕ። ድሕርዚ 

እቲ ሕጋዊ-ኣላዪ እዩ ምስታ ስድራቤት ዝራኸብን 

ኩሉ ጉዳያት ዘሳልጥን። እቲ ሰራሕተኛ መንበርን 

ምቕማጥን ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG) 

ብዛዕባ እቲ ምሳኻ ዝቕመጥ ዘሎ መንእሰይ 

ዕጉብ ምኳንካ ከምኡውን ቅድሚ እቲ መንእሰይ 

ናባኻ ምእታዉ ተዳሊኻ ዶ ኔርካ ንምፍላጥ 

ሓደ-ሓደ ግዜ ናብ ገዛኻ ይመጽእ። እቲ 

መንእሰይ ምሳኻ ምቕማጡ ምስዘብቅዕ’ውን 

እቲ ሰራሕተኛ መንበርን ምቕማጥን 

ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG) እቲ መንእሰይ 

ምሳኻ ኣብ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ግዜ ከመይ ከም 

ዝሓለፈ፡ ንመጻኢ እዛ ስድራቤት ካልእ መንእሰይ 

ንኽትቅበል ድሌታት ናይዛ ስድራቤት እንታይ 

ከም ምኳኑን ከምኡውን ብኣተኩሮ ክረአ ዘለዎ 

ጉዳያት ይዝረበሉ።

መደምደምታ

ብዙሓት መንእሰያትና ኣብ ሆላንድ መንበሪ-ፍቓድ ክረኽቡ ምኳኖም 

ርጉጽ ኣይኮነን። ሓደሓደ ግዜ ኩነታት ኣብ ሃገሮም ርጉእ ከይኮነ 

እንከሎ’ውን ብዙሓት ካብዚኣቶም ኣብ መጨረሻ ናብ ሃገሮም 

ክምለሱ ይግደዱ እዮም። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ኢምግረሽንን 

ዜግነትን እዩ ዝውስን። እቲ ሕጋዊ-ኣላዪ ይኹን እቶም ስድራቤት 

ብዛዕባዚ ዋላሓንቲ ጽልዋ የብሎምን።

ዘይተጸበኻዮ ውን ስድራቤት ናይቲ መንእሰይ ናብ ሆላንድ ይመጹ። 

ከምዚ እንተኾነ ኒዶስ ነዚ መንእሰይ ምስ ስድራቤቱ ክጽምበር እዩ 

ዝጽዕር።

ኣለይቲ ስድራቤታት ብዛዕባዚ ዘይርጉጽ ኩነታት ናይቲ መንእሰይ 

ብምርዳእ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ መንእሰይ ነቲ ዘይርጉጽ 

ዝኾነ ናይ መጻኢ ዕድሉ ንኽገጥሞ ድልዱል መሰረት ንምሓዝ 

ክኽእሉ ተስፋ ንገብር። ከምኡውን ኣለይቲ ስድራቤታት ብዛዕባዚ ነቲ 

መንእሰይ ክሕግዙ ተስፋ ንገብር።  

 

ዑቕባ ዝህብ ስድራቤት ንዘይውላዱ ከም ውላዱ ገይሩ ንኩሉ ግዜ 

ዘዕቢ ወይ ዝርዕም ኣይኮነን።

ኣስተውዕል፡ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ሓተትቲ-ዑቕባ ክበሃል እንከሎ እዚ 
ማለት ዝኾነ ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ-ዕድመ ሓተትቲ-ዑቕባ (ama’s) ወጻእተኛ ካብ ሃገሩ ዝተሰደደ ማላት 
እዩ።

ርኽክባት ምስ ስራሕተኛ መንበርን ምቕማጥን 
ብስድራቤታዊ መልክዕ (OWG)
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ብዛዕባ ኣለይቲ ስድራቤታት ተገዳስነት እንተልዩካ ከምኡውን ዝያዳ 
ሓበሬታ እንተደሊኻ ናብዚ ኣብ ታሕቲ

ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ተለፎን ደውል ወይ ድማ ናብ ተጠቒሱ ዘሎ 
 
ኢ-መይል ጸሓፉ።

opvangouders@nidos.nl

Tel: 088 5011200

Nidos

T.a.v. Opvang en Wonen in Gezinsverband

Postbus 13021

3507 LA Utrecht

እዚ ማእከላይ ናይ ፖስታ ኣድራሻና’ዩ። ሰራሕተኛታትና ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሖም ይሰርሑ።

Are you interested? 


