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ናተይ መሰል - ናትካ ግደ
እዚ ፕሮጀክት ናተይ መሰል – ናትካ ግደ ኣብ ውሽጢ 2016-2019
ብምወላ ናይ ኣልሜና ኣርቭስፎንደን ብሃገራዊ ማሕበር ወለንታው
ያን ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት፡ RFS፡ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓደ ውጽኢት
ናይዚ፡ እዛ ናብ በይኖም ዝመጹ ቈልዑ ዘተኮረት፡ ናይ ግዝያዊ መጕዚ
ግደ ትገልጽ ጽሕፍቲ እያ። ናይ ከባቢ ማሕበራት በይኖም ዝመጹ መን
እሰያት ካብ ሲሞንስ (ሽወደናውያንን ወጻእተኛታትን ኣንጻር ናርኮቲካ)፡ ናይ ስቶኮልም
ስታድስሚሽዮነን ንጥፈታት መንበሪን ፖቨርካንስሮድ ናይ ሬዳ ባርነንን ኣብ ምድላውን
ግምገማ ጭብጥን ናይዚ ሓበሬታ ተሳቲፎም እዮም። ዓቢ ምስጋና ንዅሎም ዝተሳተፉ!
ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት፡ RFS፡ ከም ናይ ርክብ ሰብ፡ ናይ
ርክብ ስድራ፡ ናይ ደገፍ ስድራ፡ ናይ ደገፍ ሰብ፡ ዘይክኢላ ተቘጻጸርቲ፡ ሰብ ሕድሪ፡ ግዝያ
ውያን መጕዚ፡ ኣማሓደርቲ፡ ግዝያውያን መጕዚ ናይ በይኖም ዝመጹ ቈልዑ፡ ብፍሉይ
ዝተመዘዙ መጕዚን በጻሕቲ ኣብ ቤት ማሕቡስን ዕማም ዘሎዎም ኣብ ኣስታት 60 ናይ
ከባቢ ማሕበራት ዝርከቡ ኣስታት 5500 ዝኾኑ ኣባላት ዘሎዎ ሓደ መኽሰብ ዘይድልብ
ውድብ እዩ።
ኣባልነት ኣብ ሓደ ናይ ከባቢ ማሕበር፡ መድሕን፡ መልእኽተ-ዜና፡ ምኽርን ዕድል ንምልው
ዋጥ ፍልጠትን ተመኩሮን ይህብ። ብዝያዳ ኣብ www.rfs.se ኣንብብ
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ትሕዝቶ
ናብ ሽወደን ንበይንኻ ምምጻእ
ግዝያዊ መጕዚ
ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ምህላው
ሓደ ግዝያዊ መጕዚ እንታይ እዩ ዝገብር?
ዕቝባ ንኽትሓትት ይሕግዘካ
ናይ መንበሪኻ ሓላፍነት ይወስድ
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ሰበ ስልጣን ይሕግዘካ
ናይ ቍጠባኻ ሓላፍነት ይወስድ
ናይ ትምህርትኻ ሓላፍነት ይወስድ
ክንክን ጥዕና ከም ትረክብ የረጋግጽ
ምስ ወለድኻ ወይ ካልኦት ኣዝማድካ ርክብ ንኽትገብር ይሕግዘካ
ምስቲ ግዝያዊ መጕዚኻ ዕጉብ እንተ ዘይኮንካ
ሓደ ግዝያዊ መጕዚ እንታይ እዩ ዘይገብር?
እታ ሰራሕተኛ መሕበራዊ ኣገልግሎት እንታይ ትገብር?
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ቤት ትምህርቲ እንታይ ይገብሩ?

10

ኣብቲ መንበሪ እንታይ ይገብሩ?

10

ኣብ ሓደ ሆቨበ-ሄም (HVB-hem) ትነብር እንተ ዄንካ
ኣብ ሓደ መንበሪ ብሓገዝ (ስቶድቡኤንደ) ትነብር እንተ ዄንካ
ኣብ ሓደ ናባዪ ቤት (ፋሚልየሄም) ትነብር እንተ ዄንካ
ዝውቱራት ሕቶታትን መልስን
ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ብከመይ እዩ ዝሰርሕ?
ዕቝባ ሓቲተሉ ኣብ ዘሎኹ እዋን ክሰርሕ ይኽእል ድየ?
ሕማቕ እንተ ተሰሚዑኒ ናበይ ክከይድ ይኽእል?
ግምገማ ዕድመ እንታይ ማለት እዩ?
መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡኒ እንታይ የጋጥም?
እቲ ናይ ዕቝባ ሕቶይ እንተ ተነጺጉ እንታይ የጋጥም?
18 ዓመት ምስ መላእኩ እንታይ የጋጥም?
ምትሕብባር ምስ ግዝያዊ መጕዚ
ብዛዕባይ
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ናተይ ግዝያዊ መጕዚ ነዚ ዝስዕብ ይምነ
መቈጻጸሪ ዝርዝር ንዓይን ናተይ ግዝያዊ መጕዚን
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ግዝያዊ መጕዚ
ሰራሕተኛታት መንበሪ

ናይ ርክብ ሰብ

ህዝባዊ ጠበቓ

ሰራሕተኛ ቤት
ትምህርቲ

ሰራሕተኛ ማሕበ
ራዊ ኣገልግሎት

“ኣብ ሽወደን ዝኾኑ ዓበይቲ ንቈልዑ
ክሃርሙ ኣይፍቀድን እዩ።”
(ወዲ፡ 16 ዓመት)

“ዓበይቲ ነቲ ቈልዓ ክሰምዕዎ
ኣሎዎም፡ ከምኡ’ውን ዝተሰምዓካ
ንኽትዛረብ መሰል ኣሎካ።”
(ወዲ፡ 16 ዓመት)

“እቲ ግዝያዊ መጕዚ ኣብ ኵሉ
ርክባት ምስ ሰበ ስልጣን ይሕግዘካ።”
(ጓል፡ 17 ዓመት)
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ናብ ሽወደን ንበይንኻ ምምጻእ

ግዝያዊ መጕዚ

ኣብ ሽወደን ትሕቲ 18 ዓመት እንተ ዄንካ ከም ቈልዓ ኢኻ
ትቝጸር። ናብ ሽወደን ብዘይ ወለድኻ ወይ ካልእ ክኣልየካ
ዝኽእል ሰብ እንተ ኴንካ መጺእካ፡ በይኑ ዝመጸ ቈልዓ ተባሂ
ልካ ትጽዋዕ። ኵሎም ሰባት፣ ኣዋልድን ኣወዳትን ማዕረ ክብሪ
ኣለዎም። ንስኻ ድማ ከም ኣብ ሽወደን ዘሎዉ ኵሎም ካልኦት
ቈልዑ ማዕረ መሰላት ኣሎካ። ውሑስ ክትከውንን እቲ ዘድል
የካ ሓገዝ ክትረክብን መሰል ኣሎካ። ከምኡ’ውን ንኣብነት ናይ
ሽወደን ሕግታት ናይ ምኽባር ግዴታ ኣሎካ።
ወለድካ ኣብዚ ስለ ዘየለዉ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ሓገዝ
ክትረክብ መሰል ኣሎካ። ግን መን እንታይ ከም ዝሕግዝ ንምፍ
ላጡ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብዚ ከም ሓታት ዕቝባ መጠን ሓደ ግዝያዊ መጕዚ፡ ሰራ
ሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሓደ ህዝባዊ ጠበቓን እንታይ ምኳ
ኖምን ሰራሕተኛታት ኣብ ቤት ትምህርቲን እቲ መንበርን እንታይ
ክሕግዙኻ ከም ዝኽእሉን ከተንብብ ትኽእል። ኣብ መወዳእታ
ናይዚ ጽሑፍ ንዓኻ ዝኸውን ቦታ ገዲፍናልካ ኣሎና። ኣብኡ
ንስኻን እቲ ግዝያዊ መጕዚኻን ኣብ ነንሕድሕድኩም ዘሎኩም
ትጽቢት ንጹር ምእንቲ ክኸውን ብሓደ ኾንኩም ክትዝትይሎም
ዘኽእሉ ሓሳባት ናይ ሕቶታት ኣሎ።

ናብ ሽወደን ብዘይ ዝኾነ ወላዲ ምስ መጻእካ፡ እቲ ወለድኻ ክገ
ብሩልካ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ምግባር ዝሕግዘካ ሓደ
ግዝያዊ መጕዚ ክወሃበካ እዩ። ኵሎም በይኖም ዝመጹ ቈልዑ
ሓደ ግዝያዊ መጕዚይወሃቦም እዩ። ግዝያዊ መጕዚ/ት ብድል
የቱ/ታ ግዝያዊ መጕዚ/ት ንምኳን ዘመልከተ/ት ሓደ/ሓንቲ
ዓብይ/ዓባይ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ እዩ/ያ። እቲ ግዝያዊ መጕዚ
ንክሕግዘካ ቁሩብ ቍጠባዊ ሓገዝ ይወሃቦ እዩ።
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ነቲ ዘድልየካ ሓገዝ ከም ትረክብ
ከረጋግጽን እቲ ንዓኻ ዝበለጸ ክገብርን እዩ። ብዛዕባ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ ዝኸውን እንታይ ርእይቶ ከም ዘሎካ ክትዛረብ
መሰል ኣሎካ። ንኣብነት እታ ናትካ ግዝያዊት መጕዚት ሰበይቲ
ክትከውን ትመርጽ እንታ ዄንካ፡ ከምኡ ኢልካ ክትነግር መሰል
ኣሎካ። ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ኮሙን ከምኡ ክኸውን ክፍትን
እዩ። ምስቲ ግዝያዊ መጕዚኻ ዝኸውን ሰብ ውሑስ ኾይኑ ክስም
ዓካ ኣገዳሲ እዩ።
ግዝያዊ መጕዚ ከም ሓደ ኣቦ ወይ ሓንቲ ኣደ ተመሳሳሊ ኣይ
ኮነን። ምስ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ኣይኮንካ ትቕመጥ። እቲ
ግዝያዊ መጕዝኻ ኣይከናብረካ እውን እዩ። ብዓል መዚ ኢሚግረ
ሽንን ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን እዮም ምግቢ፡ ክዳው
ንትን ገለ መንበሪ ገዛን ከም ዘሎካ ዘረጋግጹ።

ግዝያዊ መጕዚ ብዝተኻእለ መጠን ብዝበለጸ ኣገባብ ክሕ
ግዘካ እዩ። ልክዕ ከም ሓደ ወላዲ ድማ ዝኾነ ናይ ምስጢር
ምዕቃብ ግዴታ የብሉን። እዚ ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ሓደ ሓደ ግዜ
ንናትካ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይ ኣብቲ መንበሪ ብዛ
ዕባካ ነገራት ክነግሮም የድልዮ ማለት እዩ። ሓደ ግዝያዊ መጕዚ
ኵሉ ነገር ክነግር ይፍቀዶ ማለት ኣይኮነን። እቲ ግዝያዊ መጕዚ
እዚ ንናትካ ጽቡቕ እዩ ኢሉ እንተ ሓሲቡ ጥራይ ኣዩ።
ግዝያዊ መጕዚ ክሳብ እዚ ዝስዕብ ዝማላእ ይህልወካ፡
• 18 ዓመት ትመልእ
• መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ
• ወለድኻ ናብ ሽወደን ይመጹ
• ንሽወደን ገዲፍካያ ትወጽእ
ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ምህላው
ምስ ግዝያዊ መጕዚኻ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ርክብ ክህል
ወካ እዩ። እቲ ግዝያዊ መጕዚኻ ኣብ እዋን ናትካ ናይ ዕቝባ
መስርሕ፡ ኣብ እዋን ርክብ ምስ ሰበ ስልጣን፡ ኣብ እቲ መን
በርን ቤት ትምህርትን ደገፍ ንዓኻ እዩ። ነገራት ከመይ ክኾኑ
ከም ትደልዮም ነቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትነግሮ ኵሉ ግዜ
መሰል ኣሎካ። እቲ ግዝያዊ መጕዚ ድማ ናይ ግድን ክሰምዓካ
ኣሎዎ። እቲ ግዝያዊ መጕዚ ኵሉ ግዜ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ
ክገብር ርግጽ ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ግዜ ልክዕ ከም ሓደ ወላዲ እቲ
ግዝያዊ መጕዚ እውን ገደብ ክገብር እዩ። እቲ ግዝያዊ መጕዚ
ኵሉ ግዜ እቲ ንዓኻ ዝበለጸ ክገብር ኣሎዎ።

ምናልባት ንስኹም ዝተፈላለየ ቋንቋ ስለ ትዛረቡን ዘይትፋለ
ጡን ኣብ መጀመርታ ግዜ ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትዘራ
ረብ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅድሚ ሽወደንኛ ምምሃርካ
ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትራኸብ ከለኻ ሓደ ኣስተርጓሚ
ምሳኻ ክህሉ መሰል ኣሎካ። እቲ ግዝያዊ መጕዚኻ እንተ ዘይሓ
ቲቱካ፡ ክትራኸቡ ከለኹም ሓደ ኣስተርጓሚ ከም ትደሊ ክትነግሮ
ትኽእል ኢኻ። ዘይተረድኣካ ነገር እንተ ኣሎ ኾይኑ ኵሉ ግዜ
ክትሓትት ወይ ክትነግር መሰል ኣሎካ። መብዛሕትኡ ግዜ ንነገራት
ብተደጋጋሚ ክትዛረበሎም ጽቡቕ እዩ።
ሰብ ንናቱ ግዝያዊ መጕዚ ኣብ ከክንደይ ግዜ ከም ዝረኽቦ
ይፈላለ እዩ። ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ግዜ፡ ድሕሪ ቑሩብ ግዜ
ድማ ዳርጋ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ክትራኸቡ ኢኹም። ዋላ ኣብ ዘይ
ትራኸብሉ ግዜ ምእንቲ ብዛዕባ ነገራት ክትዘራረቡ ክትክእሉ ናይ
ሕድሕድኩም ተለፎን ቍጽርን ኢ-መይል ኣድራሻን ክህልወኩም
ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ዕቝባ መስርሕ ሕቶታት እንተ
’ለካ ኾይኑ፡ ኣብ ቤት ትምህርትኻ ወይ እቲ መንበሪ ገለ ጽቡቕ
ዘየለ ነገር እንተ ኣሎ ኾይኑ ወይ ጥዕናኻ ጽቡቕ እንተ ዘየለኻ
ዄንካ ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። እቲ
ግዝያዊ መጕዚ ንኽሉ ክፈትሖ ኣይክእልን እዩ። ግን እቲ ዘድል
የካ ሓገዝ ከም ትረክብ ከረጋግጽ እዩ።

“ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ናብ ሽወደን
ክትመጽእ ከሎኻን እቲ ሕብረተ ሰብ
ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዘይትፈል
ጠሉ እዋንን ሓደ ደገፍ እዩ።”
(ጓል፡ 17 ዓመት)

“ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ውሑስ
ኾይኑ ንኽስምዓካ ይሕግዘካ።”
(ወዲ፡ 15 ዓመት)

“እቲ ግዝያዊ መጕዚ ኣብ መንበሪን
ቤት ትምህርትን ጽቡቕ ንኽሕሉ ይሕ
ግዘካ። ከምኡ’ውን ምስ ቍጠባ ዝተ
ተሃሓዘ ድማ ይሕግዘካ።”
(ወዲ፡ 15 ዓመት)

ሓደ ግዝያዊ መጕዚ እንታይ እዩ ዝገብር?
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ኣብ ዝተገላለዩ ነገራት ክሕግዘካ እዩ።
እዚ ብቐዳምነት ቅድሚ 18 ዓመት ምምላእካ ባዕልካ ክትውስነ
ሎም ዘይትኽእል ነገራት እዩ።
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ናትካ ግዝያዊ መጕዚ፡
“ኣብ መጀመርታ ሽወደንኛ ዘይትኽ
እል ከለኻ ምስቲ ግዝያዊ መጕዚ ክት
ዛረብ ከቢድ እዩ። ንኽርድኣካን ነቲ
ግዝያዊ መጕዚ ዝሓሰብካዮ ክትነግሮ
ንኽትክእልን ሓደ ኣስተርጓሚ ምሳኻ
ክህሉ ኣሎዎ።”(ጓል፡ 15 ዓመት)

“ኣብ መጀመርታ እቲ ግዝያዊ መጕዚ
ብዙሕ ይሕግዘኒ ኔይሩ፡ ሕጂ ግን እታ
ናይ ባንክ ካርድ ባዕለይ እየ ዝሕዛ።”
(ወዲ፡ 17 ዓመት)

“እቲ ናይ ዕቝባ መስርሕ እንተ ዘይ
ተረዲኡካ እቲ ግዝያዊ መጕዚ ንሕቶ
ታት ክምልስ ይኽእል እዩ።”
(ወዲ፡ 16 ዓመት)

”ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ንዝተፈላለዩ
ነገራት ይሕግዘካ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ
እቲ ቈልዓ ክውስን ይኽእል፡ ሓደ
ሓደ ግዜ ግን እቲ ግዝያዊ መጕዚ
ይውስን። ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ እን
ተ’ለካ ኾይኑ ክትዛረበሉ ኣገዳሲ እዩ፡
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስምምዕ ክትበ
ጽሕ ትኽእል ኢኻ።”
(ጓል፡ 17 ዓመት)

ዕቝባ ንኽትሓትት ይሕግዘካ
ኣብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዕቝባ ትሓትትን ኣብኡ ነቲ ናትካ
ጕዳይ ዝምርምሮ ሓደ ተሓዝ ጕዳይ ትረክብን። ዕቝባ ኣብ
ትሓተሉ እዋን እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ንዓኻ ሓደ ሓገዝ እዩ።
ብዛዕባ መስርሕ ዕቝባ ብኸመይ ከም ዝካየድ ወይ እቲ ናትካ
ምልክታ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕቶታት እንተ’ለካ ኾይኑ
ነቲ ግዝያዊ መጕዚ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን ሓደ
ነቲ ናይ ሽወደን ሕግታት ዝኽእሎ ናይ ሕጊ ክኢላ ዝኾነ ሓደ
ህዝባዊ ጠበቓ ክወሃበካ እዩ። እቲ ናትካ ህዝባዊ ጠበቓ ነቲ ናትካ
ምልክታ ዕቝባ ክሕግዘካን ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ ክፍቀደካን
ክሰርሕ እዩ። እቲ ህዝባዊ ጠበቓ ብብዓል መዚ ኢሚግረሽን ዝተ
ቘጽረ ሰራሕተኛ ኣይኮነን። ሓደ ህዝባዊ ጠበቓ ንኽህልወካ ዝኾነ
ዝኽፈሎ ነገር የለን።
ኣብ ሽወደን ሰለ ምንታይ ክትጸንሕ ከም ትደሊ ነቲ ህዝባዊ
ጠበቓ ክትነግሮ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ህዝባዊ ጠባቓ ሓደ ግዴታ
እሙንነት ዝብሃል ነገር ኣሎዎ። እዚ ንሱ ወይ ንሳ ኣብ ጐድንኻ
ኣሎዉ (ንዓኻ እዮም ዝሕግዙ) ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን ንኽት
ጸንሕ ክፍቀደካ ርጉጽ ኣይኮነን። ኣብ ሽወደን ክትጸንሕ ክፍቀደካ
ድዩ ኣይክፍቀደካን እቲ ግዝያዊ መጕዚ ኣይኮነ ወይ እቲ ህዝባዊ
ጠበቓ ኣይኮነ ክውስንዎ ዝኽእሉ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን እዩ
ዝውስኖ።
እቲ ግዝያዊ መጕዚ ኣብ ኵሉ ኣኼባታት ምስ ብዓል መዚ
ኢሚግረሽን ምሳኻ ክኸይድ እዩ። እቲ ግዝያዊ መጕዚ ገለ ዘይተ
ረድኣካ ነገር ኣንተ ኣሎ ኾይኑ ወይ ብዛዕባ ኣብ እዋን መስርሕ
ዕቝባ እንታይ ከም ዘጋጥም ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ክሕግ
ዘካ ይኽእል እዩ። ኣብ ሽወደን ክትጸንሕ ዘይትደሊ እንተ ዄንካ
ነቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን እቲ ህዝባዊ ጠበቓን ክትሕብሮም
እውን ትኽእል ኢኻ።
ኣብ እዋን እቲ ናይ ዕቝባ መስርሕ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ:
ደገፍ ክኸውን፡ ናብቶም ኣኼባታት ከሰንየካ፡ ብዛዕባ ዕቝባ
ዘሎካ ሕቶታት ክምልሰልካ፡ ብዛዕባ እቲ ጕዳይ ከመይ ይኸይድ
ከም ዘሎ ክሕብረካ፡ ምስ’ቲ ህዝባዊ ጠበቓ ርክብ ክገብር፡ ንናይ
ዕድመ ግምገማ ክሰማማዕ እዩ።
ኣብ እዋን እቲ ናይ ዕቝባ መስርሕ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ:
ነቲ ውሳኔ ወይ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ኣይክጸልዎን፡ ናብን
ካብን ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣይከመላልሰካን እዩ።
ናይ መንበሪኻ ሓላፍነት ይወስድ
እቲ ግዝያዊ መጕዚ ሓደ ውሕስነት ዝስምዓካ መንበሪ ንኽህ
ልወካ ሓላፍነት ኣሎዎ። እቲ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግ
ሎት ዘቕረብዎ ሓሳባት ናይ መንበሪ ንስኻን እቲ ናትካ ግዝያዊ
መጕዚን ክሊተኹም ክትሰማምዕሉ መሰል ኣሎኩም። እታ
መንበሪ ጽቡቕ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ንስኻ
ዝመረጽካዮ ከም ትነብር ርግጽ ኣይኮነን። ግን እቲ ናትካ ግዝያዊ
መጕዚን ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብዝተኻእለ መጠን
ንዓኻ ዝሰማማዕ መንበሪ ከም ትረክብ ከረጋግጹ እዩም።
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ምስ እቲ ናትካ መንበሪ ብዚተሓሓዝ፡ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ፡
ምሳኻን ምስ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኾይኑ፡ ንዓኻ
ንብቑዕ መንበሪ መደብ ክገብር፡ ነቲ ቦታ መንበሪ ክሰማምዓሉ፡
ኣብቲ ናይ ምትግባር መደብ ምውጻእ ክሳተፍ፡ ናብቲ መንበሪ ቦታ
ክበጽሕ፡ እቲ መንበሪ ዘይከውን እንተ ኾይኑ ንሓድሽ መንበሪ
ከመልክት ኣሎዎ።
ንስኻ፡ እቲ ናባዪ ቤትን ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ብዛዕባ ከመይ
ትኸይድ ከም ዘሎኻን ዝተፈላለዩ ነገራት ንኣብነት መሓሸሺ፡
ከመይ ይኸዱ ከም ዘሎዉን ንኽትዘራረቡ ሓደ ሓደ ግዜ ክትራ
ኸቡ ጽቡቕ እዩ።ምስ እቲ ናትካ መንበሪ ብዚተሓሓዝ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መግጕዚ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ መንበሪ ዘሎ ሕግታት ክውስን፡
ናብ ንጥፈታት ከመላልስ፡ ኣብቲ መንበሪ ንዝፍጠሩ ግጭታት
ክፈትሕ፡ ብዘይ ፍቓድካ ደብዳቤኻ ክኸፍት የብሉን።
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ሰበ ስልጣን ይሕግዘካ
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ምስ ሰበ ስልጣን ክትራኸብ ከለኻ
ምሳኻ ክኸይድ እዩ። እዚ ርክብ ምስ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን፡
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይ ምስ ፖሊስ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ፖሊስ ንኣብነት እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ
ናትካ ህዝባዊ ጠበቓ ምሳካ እንተ ዘየለዉ ኾይኖም ሓደ ቃለ
መሕትት ምሳኻ ክገብሩ ኣይፍቀዶምን እዩ። እንተ ዘይደሊኻ ነቲ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ኵሉ ነገር ምንጋር ኣየድልየካን እዩ። ንኣብ
ነት ነታ ናትካ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንበይንኻ ክትረኽባ
ወይ ናብ ክሊኒክ መንእሰያት ንበይንኻ ክትከይድ እንተ ደሊኻ፡
ነቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ፍቓድ ምሕታት ኣየድልየካን እዩ።
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ሰበ ስልጣናት ብዚተሓሓዝ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ፡ ናብቲ ርክባት ከሰንየካ (ንሰራሕተኛ ማሕበ
ራዊ ኣገልግሎት ንበይንኻ ክትረኽባ መሰል ኣሎካ)፡ ንጻዕርታት
ንኣብነት ንናይ ርክብ ሰብ ከመልክተልካ፡ ነቲ መንበሪ ክሰማም
ዓሉ፡ ግዳይ ገበን እንተ ዄንካ ወይ ገበን እንተ ፈጺምካ ኣብ እንዳ
ፖሊስ ምሳኻ ክህሉ ኣሎዎ።
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ሰበ ስልጣናት ብዚተሓሓዝ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ፡ ብዘይ ናትካ ፍቓድ ንጻዕርታት ክውስን የብሉን።
ናይ ቍጠባኻ ሓላፍነት ይወስድ
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ገንዘብ
ክሓተልካን መዓልታዊ ክፍሊት ከም ትረክብ ከረጋግጽ እዩ። እቲ
ገንዘብ ንኽዳውንቲ፡ ናይ ናጻ ግዜ ዝንባሌን ወዘተ ክኣክል ኣሎዎ።
ተወሳኺ ዘድልየካ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ንኣብነት መንጽር ዓይኒ
ወይ ጕልባብ ምእንቲ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ካብ ብዓል መዚ
ኢሚግረሽን ፍሉይ ቍጠባዊ ሓገዝ ክሓትት ክኽእል ነቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ ሓብሮ።
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ እቲ ገንዘብ ብልክዕ ኣብ ጥቕሚ
ከም ዝውዕል ከረጋግጽ። ንስኻን እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን
እቲ ገንዘብ ንምንታይ ከም ዝኣክል ክትዘራረቡ ኣገዳሲ እዩ። እቲ
ገንዘብ እንታይ ክትገብሮ ከም ትደሊ ክትነግር መሰል ኣሎካን
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክሰምዓካ ኣሎዎን። ግን ሓደ ሓደ ግዜ
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ እቲ ገንዘብ ብኻልእ ኣገባብ ክጥቀም
የድልዮ እዩ ኢሉ ክውስን ይኽእል እዩ።

እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ነቲ ናይ ባንክ ካርድ ንስኻ ዲኻ
ወይ እቲ ግዝያዊ መጕዚ ትሕዝዎ ይውስን። መብዛሕትኡ ግዜ
ኣብ መጀመርታ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ነቲ ናይ ባንክ ካርድ
ይሕዞ፡ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ንስኻ ክትሕዞ ክፍቀደካ ይኽእል
እዩ። ሽዑ እቲ ገንዘብ ነቲ ዘድልየካ ክተኣኻኸልካ ከም ዘለዎ
ባዕልኻ ሓላፍነት ትወስድ።
ንመሓሸሺ ዝኸውን ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝህልወካ እንተ
ተዘራረብኩምሉ ጽቡቕ እዩ። ነቲ መሓሸሺ እንታይ ከም ትገብሮ
ባዕልኻ ትመርጽ።
ኣብ ናባዪ ቤት ትነብር እንተ ዄንካ እቲ ናባዪ ቤት እዩ መሓሸሺ
ዝህበካ። ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ናባዪ ቤት ምስ እቲ ግዝያዊ
መጕዚን ምሳኻን ብሓባር ብዛዕባ ናትካ ቍጠባ ይዝቲ።
እቲ ግዝያዊ መጕዚ ናትካ ቍጠባዊ ሓላፍነት የብሉን። ንኣ
ብነት እቲ ናትካ ናይ ኣውቶቡስ ካርድ እንተ ኣጥፊእካዮ፡ እቲ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ኣይከፍለልካን እዩ። ሓደ ሓድሽ ናይ
ኣውቶቡስ ካርድ እንተ ኣድልዩካ፡ ሓደ ሓድሽ ካርድ ንምግ
ዛእ ቍጠባ ሓገዝ ክትሓትት እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክሕግ
ዘካ ይኽእል እዩ። ግን ባዕልካ ነቲ ወጻኢ ክትሽፍኖ ከድልየካ
ይኽእል ይኸውን እዩ።
ንቝጠባዊ ጕዳይ ዚምልከት እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ፡ ንመዓል
ታዊ ክፊሊትን ፍሉት ቍጠባዊ ሓገዝን ከመልክት፡ እቲ ገንዘብካ
ኣብ ምንታይ መዓላ ከም ዚውዕል ክውስን፡ እቲ ናይ ባንክ ካርድ
ባዕልካ ክትሕዞ እንተ ኴንካ ክውስን፡ ንትምነዮ ክሰምዓካ፡ ንክፍ
ሊት ዝምልከት ሕግታት ክሕብረካ ኣሎዎ።
ንቝጠባዊ ጕዳይ ዚምልከት እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ፡ ገንዘብ
ከለቅሓካ፡ ነቲ መሓሸሺኻ ወይ ሰሪሕካ ተእትዎ ገንዘብ ከመይ
ጌርካ ከም ትጥቀመሉ ክውስን የብሉን።
ናይ ትምህርትኻ ሓላፍነት ይወስድ
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ትምህርቲ ከም ትጅምር የረጋግጽ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ገለ ጽቡቕ ዘይስምዕካ ነገር እንተ ኣሎ ኾይኑ
ነቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ቤት ትም
ህርቲ ንዝግበር ዝርርብ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ምሳኻ ክህሉ
እዩ። ኣብኡ እንታይ ጽቡቕ ከም ዘሎን ንገለ ነገር ተወሳኺ ሓገዝ
ዘድልየካ እንተ ኾይኑን ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንኣብነት
ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ዕዮ ሓገዝ ወይ ኣብ ናይ ክረምቲ ትምህርቲ
ክትምሃር ትድሊ እንተ ዄንካ ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ናትካ ብዓል ሕድሪ ስለ ዝኾነ
ንሓደ ሓደ ነገራት ከፍቅድ ኣሎዎ። ኣብ ናይ ምሕምባስ ትምህ
ርቲ ንኽትሳተፍ ወይ ምስ ክፍልኻ ንኽትገይሽ፡ እቲ ናትካ ግዝያዊ
መጕዚ ብጽሑፍ ፍቓድ ክህብ ኣሎዎ።
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ቤት ትምህርቲ ብዚተሓሓዝ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ፡ ኣብ ናይ ምዕባለ ዝርርብ ከሰንየካ፡ ካብ ቤት
ትምህርቲ ንዝመጽእ ወረቐት ንኣብነት ናይ ብኩራት፡ ትምህ
ርቲ ምሕምባስ፡ ምስ ክፍልኻ መገሻ ክፍርም፡ ብዛዕባ ትምህ
ርቲ ከመይ ይከይድ ከም ዘሎን እኹል ሓገዝ ትረክብ እንተ’
ለኻ ዄንካ ወይ ተወሳኺ ሓገዝ ትደሊ እንተ ዄንካ ከዘራርበካ፡
ብኩራት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ እቶም መንበሪ ክዛረብ ኣሎዎ።
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ቤት ትምህርቲ ብዚተሓሓዝ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ፡ ዕዮ ትምህርቲ ክሕግዘካ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ
ከመላልሰካ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግዜ ትኣቱ ከም ዘሎካ ከረ
ጋግጽ የብሉን።
ክንክን ጥዕና ከም ትረክብ የረጋግጽ
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ እቲ ዘድልየካ ክንክን ጥዕና ከም
ትረክብ ከረጋግጽ ኣሎዎ። ናብ ሽወደን ክትመጽእ ከሎኻ ሓደ
ናይ ጥዕና ምርመራ ክትገብር ክፍቀደካ እዩ። ሓደ ናይ ጥዕና
ምርመራ፡ ሓደ ጥዕናኻ ከመይ ከም ዘሎካ፡ መድሃኒት ዘድልየካ፡
ናብ ሓኪም ስኒ ምኻድ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ወይ ስነ ኣእም
ሮኣዊ ሕማቕ እንተ ኣሎኻ ዄንካን ሓደ ሳይኮሎጅየኛ ምርካብ
ዘድለየ እንተ ኾይኑ ዝምርምር ሓኪም ትረክብ ማለት እዩ። ኣብ
ሽወደን ቈልዑ ክንክን ጥዕና ክረኽቡ ኣይክፈሎን እዩ። ናብቲ ናት
ጥዕና ምርመራ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ከሰንየካ እዩ።
ናብ ሓኪም ክትከይድ ከሎኻ፡ እንተ ደሊኻ ሓደ ሰብ ምሳኻ
ክኸይድ መሰል ኣሎካ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናትካ ግዝያዊ
መጕዚ ናብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሓኪም ምብጻሕ ንኣብ
ነት ሓኪም ስኒ የሰንየካ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ግዜ ናብኡ ክትከይድ
ከሎኻ፡ እንተ ደሊኻ እቲ ኣብ መንበሪ ዘሎ ናትካ ናይ ርክብ ሰብ
ወይ ሓደ ሰብ ካብቲ ናባዪ ቤት እዩ ምሳኻ ዝኸይድ። ከምኡ
ክትገብር እንተ ደሊኻ ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን መንበሪን
ተዛረብ።

“ኣብ ሽወደን ናብ ቤት ትምህርቲ
ምኻድ ኣይክፈሎን እዩ። ነገራት ክት
ምሃር ንኽትክእል ሓደ ዕድል እዩ።”
(ወዲ፡ 16 ዓመት)

“ሓደ ሓደ ግዜ ምስቲ ግዝያዊ መጕዚ
ዘረባ ምምልላስ ይኸውን እዩ፡ እቲ ግዝያዊ
መጕዚ ኣነ ገንዘብ ከዋህልል እንተ ደልዩ፡
ኣን ግን ካልእ ክደሊ ከለኹ።”
(ጓል፡ 17 ዓመት)

“ኣብ ሽወደን ናብ ሓኪም ምኻድ
ብናጻ እዩ። ግዝያዊ መጕዚ ብቑዕ
ሕክምና ከም ትረክብ የረጋግጽ።”
(ወዲ፡ 16 ዓመት)
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“እቲ ናተይ ግዝያዊ መጕዚ ዘዕግብ
ኣይነበረን። ንሱ ኣይበጽሓንን ኔይሩ፡
ብፍጹም ተለፎን ኣይምልስን ኔይሩን
ግዜ ኣይነበሮን። ሽዑ ሓደ ሓድሽ
ግዝያዊ መጕዚ ክቕይር ክኢለ።”
(ወዲ፡ 17 ዓመት)

ኣብ እዋን ርክብ ምስ ክንክን ጥዕና ብዚተሓሓዝ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ፡ ናብቲ ናይ ጥዕና ምርመራ ከሰንየካ፡ ምስ ሓኪም
ቆጸራ ንኽሕዙልካን ናብ ሆስፒታል ምሳኻ ንኽኸዱን ምስቶም
መንበሪ ክዘራረብ ኣሎዎ።
ኣብ እዋን ርክብ ምስ ክንክን ጥዕና ብዚተሓሓዝ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ፡ኣየናይ ሕክምና ከም ዝወሃበካ፡ ብጀካ እታ ቐዳ
መይቲ ናይ ጥዕና ምርመራ ናብ ናይ ሓኪም ምብጻሕ ከሰንየካ
የብሉን።
ምስ ወለድኻ ወይ ካልኦት ኣዝማድካ ርክብ ንኽትገብር
ይሕግዘካ
ወለድኻ ወይ ኣዝማድካ ኣበይ ከም ዘሎዉ ትፈልጥ እንተ
ዄንካን ምስኦም ርክብ ክትገብር ትደሊ እንተ ዄንካን፡ ምስቲ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ሰራሕተኛታት መንበሪን ወይ ናባዪ ቤት
ብዛዕብኡ ተዘራረብ።
ስድራኻ ኣበይ ከም ዘሎዉ ዘይትፈልጥ እንተ ዄንካ ሰበ
ስልጣን ሽወደን ምስኦም ምእንቲ ክትራኸብ ንስድራኻ ክረኽቡ
ልካ ክፍትኑ እዮም። ግን ናብ ሽወደን ክመጹ ዝፍቀዶም እንተ
ኾይኑ ርግጽ ኣይኮነን። ክትደልዮም ትደሊ እንተ ዄንካ ሓደ ሓደ
ግዜ ቀይሕ መስቀል ይሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ካብ ቀይሕ መስቀል
ሓገዝ ንምርካብ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ናይ ግድን ምስኦም
ቆጸራ ክሕዝ ኣሎዎ። እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ናብቲ ርክብ
ከሰንየካ እዩ። ናብቲ ርክብ ሓደ ኣስተርጓሚ ክህሉ ትደሊ እንተ
ዄንካ ነቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ሓብሮ። ንስድራኻ ክትደልዮም
ትደሊ እንተ ዄንካ ባዕልካ ኢኻ ትውስን። እቲ ናትካ ግዝያዊ
መጕዚ ቀይሕ መስቀል ንኣዝማድካ ንኽደልይዎም ክውስን ኣይክ
እልን እዩ። ግን ኣብ እዋን ርክብ ምስ ቀይሕ መስቀል ከም ደገፍ
ምሳኻ ክህሉ እዩ።
ኣብ እዋን ምድላይ ኣዝማድ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ:
ኣብ ምድላይ ኣዝማድ ምስ ቀይሕ መስቀል ዝግበር ርክብ
ክኣልዮ እዩ።
ኣብ እዋን ምድላይ ኣዝማድ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ፡
ባዕሉ ኣዝማድካ ክደሊ፡ንኣዝማድካ ዕቝባ ክሓተሎም የብሉን።
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ምስቲ ግዝያዊ መጕዚኻ ዕጉብ እንተ ዘይኮንካ
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ኣብቲ ስርሑ ዘሎ እንተ ዘይገይሩ፡ ንኣ
ብነት ተለፎን እንተ ዘይመሊሱ፡ ኣብ ኣኼባታት እንተ ዘይመጺኡ
ወይ ንኽረኽበካ ግዜ የብለይን እንተ ኢሉ፡ ምስ ካልእ ትኣምኖ
ዓቢ ሰብ ክትዘራረብ ኣሎካ። እዚ ሓደ መምህር፡ ናይ ርክብ ሰብ
ኣብቲ መንበሪ ወይ ኣብ እቲ ናባዪ ቤት ክኸውን ይኽእል እዩ።
ሽዑ ንስኻ ምእንቲ ከመይ ክኸውን ከም ትደልዮ ክትነግር ክትክ
እል ብሓደ ኾንኩም ምስቲ ግዝያዊ መጕዚ እንተ ተዛረብኩም
ጽቡቕ እዩ። እዚ እንተ ዘይሓጊዙ ብሓገዝ ናይ ሓደ ዓቢ ምስ
ኣብቲ ኮሙን ዘሎ ሓላፊ መጕዚ (överförmyndare)
ርክብ ግበር። እቲ ሓላፊ መጕዚ፡ እቶም ግዝያውያን መጕዚ
እቲ ክገብርዎ ዘሎም ክገብሩ ከም ዘሎዎምን እቲ ናትካ ግዝያዊ
መጕዚ ስርሑ ሸለል እንተ ኢሉን ክምርምር ሓላፍነት ኣሎዎ።
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ስርሑ ሸለል እንተ ኢሉ ሓደ ሓድሽ
መጕዚ ክወሃበካ መሰል ኣሎካ። እቲ ግዝያዊ መጕዚ ስርሑ
እንተ ገይሩ፡ ናብ ሓደ ሓድሽ ግዝያዊ መጕዚ ክትቅይር ክትክእል
ርግጽ ኣይኮነን።
ሓደ ግዝያዊ መጕዚ እንታይ እዩ ዘይገብር?
ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ኣብ መዓልታዊ ነገራት ክሕግዘካ የብሉን።
ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ንኣብነት ኣብ ዕዮ ትምህርቲ ክሕግዘካ
ወይ ንግሆ ከተስኣካ የብሉን። ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ንዓኻ ደገፍ
ክኸውን ኣሎዎ፡ ንኣባላት ስድራኻ ግን ክሕግዞም ኣይክእልን እዩ።
ንኣብነት ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ንኣዝማድካ ዕቝባ ክሓተሎም ኣይ
ክእልን እዩ። ሓደ ግዝያዊ መጕዚ ንኣዝማድካ ክደልየልካ እውን
ኣይክእልን እዩ።

ሓደ ግዝያዊ መጕዚ እንተ ዘይሓጊዙ፡ መን ድኣ እዩ ክገብሮ?
ስራሕ

መ ን እዩ ክሕግዝ ዘሎዎ?

ናብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ምውሳድ

መንበሪ

ናብ ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ምውሳድ

መንበሪ፡ ናይ ገዛእ ርእሲ ሓላፍነት

ሓገዝ ዕዮ ገዛ ትምህርቲ

መንበሪ፡ ወለንታውያን ውድባት፡ ቤት ትምህርቲ

መሰነይታ ናብ ሓኪም
(ብጀካ ናብ ናይ ጥዕና ምርመራን
ቀዳማይ ምብጻሕ ናብ ሓኪምን)

መንበሪ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ርክብ ሰብ

ንግሆ ምብርባር

መንበሪ

ንኣዝማድ ምድላይ

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ቀይሕ መስቀል

ተወሳኺ ስራሕ/ናይ ክረምቲ ስራሕ ምርካብ

ወለንታውያን ውድባት፡ የዕሩኽ፡ ናይ ገዛእ ርእሲ ሓላፍነት

ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ምርካብ

መንበሪ፡ ናይ ርክብ ሰብ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ወለንታውያን ውድባት
* መንበሪ ማለት ሆቨበ-ሄም፡ ናባዪ ቤትን መንበሪ ብሓገዝን እዩ

እታ ሰራሕተኛ መሕበራዊ ኣገልግ
ሎት እንታይ ትገብር?
ናይዚ ዝስዕብ መሰል ኣሎካ፡
•	ናይቲ ዘድልየካ ሓገዝን ደገፍን ምርካብ መሰል ብዝተኻእለ
መጠን ጥዕናኻ ጽቡቕ ክትህሉ
•	ናይቶም ንዓኻ ዝምልከቱ ጕዳያት ሓበሬታ ክትረክብን
ሕቶታት ከተቕርብ ዕድል ክትረክብን
•	ክትስማዕ
•	እታ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝሃበቶም ናይ ጻዕርታት
ሓሳባት ንኣብነት ናይ መንበሪ ወይ ናይ ርክብ ሰብ ብመገዲ
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትሰማምዓሎም
•	ንበይንኻ ነታ ናትካ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትረኽባ
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምሳኻን ምስቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚን ብሓባር ኣየኖት ድልየታት ከም ዘለዉኻ ክፈልጥ
ሓላፍነት ኣሎዎ። እዚ ብዛዕባ ትምህርቲ፡ ክንክን ጥዕና ወይ ንዓኻ
ዝሰማማዕ መንበሪ ምርካብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቤት
ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናትካ ሓላፍነት ዘሎወን ሰራሕተኛ
ታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይሰርሓ። ከመይ ትኸይድ ከም ዘሎኻን
እቲ ዘድልየካ ሓገዝ ትረክብ እንተ’ለኻን ኾንካ ንኽትዘራረብ ገለ
ግዜ ኣብ ወርሒ ምስታ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትራ
ኸብ ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ምሳኻ
ክኸይድ እዩ። ግን እንተ ደሊኻ ነታ ናትካ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት በይንኻ ክትረኽባ መሰል ኣሎካ።
እታ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንታይ ትዛረቦ ከም
ዘሎካን እንታይ ከም ትደልን ክትሰምዓካ እያ። እዚ ኵሉ ግዜ እቲ
ትደልዮ ትረክብ ማለት ኣይኮነን። እታ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገል
ግሎት እቲ ንዓኻ ዝበልጸ ክትሓስብን ካብኡ ተበጊሳ ክትውስንን

ኣሎዋ። እታ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንስኻን እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚን እንተ ዘይተሰማሚዕኩምሉ ንስኻ ንኽትግዕዝ
ወይ ንዓኻ ፍሉይ ሕክምና የድልየካ እዩ ኢላ ክትውስን ኣይትኽእ
ልን እያ። ግን ንስኻ ኣጸቢቕካ ስለ ዝሓመምካ ንነብስኻ ወይ ንኻ
ልኦት ሰባት ሓደገኛ እንተ ዄንካ፡ እታ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገ
ልግሎት ብድልየትካ ወይ ኣንጻር ድልየትካ፡ ሕክምና የድልየካ እዩ
ኢላ ወይ ተወሳኺ ሓገዝ ኣብ ክትረኽበሉ ትኽእል ንኽትነብር ክት
ውስን ትኽእል እያ።

“መንበሪ ክብሃል ከሎ፡ ሆቨበ-ሄም፡
ናባዪ ቤትን መንበሪ ብሓገዝን ማለት
እዩ። ሽወደናውያን መሓዙት ክትገ
ብር ከቢድ እንተ ኾይኑ እቲ ናይ ርክብ
ሰብ ኣዚዩ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል
እዩ። ሽዑ ሽወደንና ክትለማመድ
ትኽእል።” (ጓል፡ 17 ዓመት)

ናይ ርክብ ሰብ ብመገዲ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግ
ሎት
ጽምዋ ይስምዓካ እንተ ኾይኑን ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ሓገዝ
ትደሊ እንተ ዄንካን ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ብመሰረት ሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት SoL ናይ ርክብ ሰብ ክግ
በረልካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ሓደ ናይ ርክብ ሰብ፡ ሓደ
ኣብ ናጻ ግዝይኡ ዝረኽበካ ተራ ሰብ እዩ። ንሓደ ናይ ርክብ ሰብ
ንሒደት ሰዓታት ኣብ ሰሙን ትረኽቦ። ንስኻን እቲ ናትካ ናይ
ርክብ ሰብን እንታይ ከም ትገብሩ ኣብ ናትካ ድልየታት ይሙር
ከስ። ንኣብነት ብሓባር ናብ ሲነማ ክትከዱ፡ ሻሂ ክትሰትዩ ወይ
ዕዮ ትምህርቲ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ናይ ርክብ ሰብ
ኣባል ቤት ትምህርቲ ኣይኮነን። እቲ ናይ ርክብ ሰብ ግዴታ ምዕቃብ
ምስጢር ኣሎዎን ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተዘራረብኩም ንኻልኦት
ክነግር ኣይፍቀዶን እዩን።
ናይ ርክብ ሰብ ትደሊ እንተ ዄንካ ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ
ተዘራረብ እሞ ናብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከተመል
ክት ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።
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ኣብቲ መንበሪ እንታይ ይገብሩ?
ናይዚ ዝስዕብ መሰል ኣሎካ፡
•	ኣብ ሓደ ውሑስን ዘተኣማምንን ከባቢ ምንባር።
•	ኣብቲ ትነብረሉ ኣየኖት ሕግታትን ኣገባባትን ከም ዘሎዉ
ምፍላጥ።
•	ከድልየካ ኸሎ ምስ ሰራሕተኛታት ክትዛረብ ምኽኣል።
•	እቶም ውልቃውያን ነገራትካ ብሰላም ክህሉዉኻ።
ንበይኖም ንዝመጹ ቈልዑ ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ኣሎ።
ካልኦት መንእሰያት ዝነብርሉ ሓደ መንበሪ (ሆቨበ-ሄም
ወይ መንበሪ ብሓገዝ) ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ሓደ ናባዪ
ቤት (ፋሚልየሄም) ክትነብር ትኽእል ኢኻ።

ቤት ትምህርቲ እንታይ ይገብሩ?
“ኣብ ቤት ትምህርቲ ሽወደንኛ
ትምሃር። እቲ ቋንቋ መፍትሕ ናብ
እቲ ሕብረተሰብ ሽወደን እዩ። ብዛዕባ
ከም ትጸንሕ ዝፍቀደካ እንተ ኾይኑ
ትሻቐል ከለኻ ናብ ቤት ትምህርቲ
ምኻድ ከቢድ እዩ። ግን የዕሩኽትኻ
ምርካብን ምስ ኣብኡ ዘለዉ ዓበይቲ
ሰባት ምዝራብን ጠቓሚ እዩ።”
(ወዲ፡ 16 ዓመት)

“ግዝያዊ መጕዚ ኣነ ክመሃር ይደሊ፡ ኣነ
ግን ክሰርሕን ገንዘብ ከእቱን እየ ዝደሊ።”
(ጓል፡ 17 ዓመት)“ዝተፈላለየ ናይ ሓባር
ንጥፈታት ዘሎወን ናብ ንበይኖም ዘመጹ
ቈልዑ ዝዓለማ ማሕበራት ኣሎዋ።”
(ወዲ፡ 17 ዓመት)
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ናይዚ ዝስዕብ መሰል ኣሎካ፡
•	ናብ ቤት ትምህርቲ፡ መባእታዊ ቤት ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ
ቤት ትምህርትን ምኻድ።
•	ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕዮ እቲ ዘድልየካ ደገፍ ምርካብ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ከም መምህራን፡
ርእሰ መምህራን፡ ኣማኸርቲን ነርስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሰባት
ኣሎዉ። እቶም ሰራሕተኛታት ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ትምህ
ርቲ ንኽትረክብ ብሓባር ይሰርሑ። እቲ መምህርካ ምሳኻን ምስ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ብሓባር ኣብ ትምህርትኻ እንታይ ንዓኻ
ዝበለጸ ምኳኑ ይውስን።
ኣብ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣይክፈሎን እዩ። ዕቝባ ሓታቲ
ኣብ ዘሎካሉ እዋን ክትምሃር መሰል ኣሎካ። ኣብ ቤት ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ ንኽትጅምር ቅድሚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ
ምጅማርካ ናይ ግድን ትሕቲ 18 ዓመት ክትከውን ኣሎካ። ኣብ
ቤት ትምህርቲ ሽወደንኛ ክትምሃር፡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ
ከተጽንዕ፡ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ክትረክብን ከምኡ’ውን የዕሩኽን
ዓበይቲ ሰባትን ክትረክብን ትኽእል። ሓታት ዕቝባ ኣብ ዘሎኻሉ
እዋን ናይ ትምህርቲ ግዴታ የብልካን። እዚ፡ ቅድሚ መንበሪ
ፍቓድ ምርካብካ ናይ ግድን ክትምሃር የብልካን ማለት እዩ። ግን
እቲ ኣብ ትምህርቲ ትምሃሮ ኣብ ምሉእ ሂወትካ ክጠቕመካ እዩ።
እቲ ቤት ትምህርቲ ምስ የዕሩኽትኻ ክትኮነሉ ትኽእልን ደገፍ
ክኾኑኻ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሰባት ትረኽበሉን ቦታ እዩ። ኣብቲ ቤት
ትምህርቲ ጽቡቕ እንተ ዘየለኻ ዄንካ ነቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን
ናትካ ናይ ርክብ ሰብ ኣብቲ መንበርን ክትነግሮም ኣገዳሲ እዩ።
ሽዑ ንስኻትኩም እቲ ነገር ንኽምሓየሽ ንስኻ እንታይ ከም ዘድል
የካ ክትዘራረቡ ትኽእሉ።

ኣብ ሓደ ሆቨበ-ሄም (HVB-hem) ትነብር እንተ ዄንካ
ኣብ ሓደ ሆቨበ-ሄም ምስ ካልኦት ንበይኖም ዝመጹ ቈልዑ
ትቕመጥን ለይትን መዓልትን ሰራሕተኛታት ኣሎዉን። ኣብቲ
መንበሪ ንኣብነት ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕዮ ሓገዝ ክትረክብ፡ ናይ
ናጻ ግዜ ንጥፈታት ክትረክብን ነብስኻ ንኽትክእል ክትለማመድን
ትኽእል። እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ሓኪም ቆጸራ ኣብ ምዝካርን
ናብ ሓኪም ምሳኻ ኣብ ምኻድን ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።
ንሶም ኣብ ሓደ ሓደ ነገራት ክሕግዙኻን ምስ ዓበኻ ኣብ ናትካ
መንበሪ ነብስኻ ንኽትክእል ክቐራርቡኻን እዮም።
እቶም ሰራሕተኛታት መንበሪ ግዴታ ምስጢር ምዕቃብ
ኣሎዎም ከምኡ’ውን ብዛዕባኻ ሓበሬታ ከመሓላልፉ ኣይፍቀ
ዶምን እዩ። ኣብቲ መንበሪ ሓደ ናይ ርክብ ሰብ ክወሃበካ እዩ።
ንስኻ፡ እቲ ናትካ ናይ ርክብ ሰብን ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ሓደ
ናይ ትግባረ መደብ ተዳልዉ። ኣብቲ ናይ ትግባረ መደብ ኣየናይ
ሓገዝን ደገፍን ከም ዘድልየካን መን ኣብ ምንታይ ከም ዝሕግዘ
ካን ትጽሕፉ። እቲ መደብ ትግባረ ኣብ ምጽሓፍ ክትሳተፍ መሰል
ኣሎካ። ኣብኡ እንታይ ሰፊሩ ከም ዘሎ ንምፍላጥ እውን መሰል
ኣሎካ።
ኣብቲ ናይ ትግባረ መደብ ዝልዓሉ ኣገደስቲ ነገራት: እቲ ገንዘብ
ንምንታይ ክኣክል ከም ዘሎዎን ኣብ ሽመታ መን ክሕግዘካ ከም
ዘሎዎን፡ ኣብ ትምህርትኻ ኣየናይ ደገፍ ከም ዘድልየካ፡ መዓስ
ምስ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ከም ትዘራረብን መዓስ ከም ትራ
ኸቡን፡ ኣብ ናጻ ግዜ እንታይ ክትገብር ከም ትደልን።
ኣብ ሓደ መንበሪ ብሓገዝ (ስቶድቡኤንደ) ትነብር እንተ
ዄንካ
ኣብ ሓደ መንበሪ ብሓገዝ ምስ ካልኦት መንእሰያት ትቕመጥን
መብዛሕትኡ ግዜ ባዕልኹም ምግቢ ትኽሽኑን ትሓጽቡን። ባዕልኻ
ዕዮ ትምህርቲ ከተንብብን ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግዜ ክትከይ
ድን ሓደ ዓቢ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓላፍነት ኣሎካ። ኣብቲ መንበሪ
ብሓገዝ ሓደ ናይ ርክብ ሰብ ይወሃበካ። ኣብኡ ግን ለይትን መዓል
ትን ሰራሕተኛታት ኣይክህልዉን እዮም። ሓገዝ ናይ ገለ ነገር እንተ
ኣድልዩካ ናይ ግድን ምስቶም ሰራሕተኛታት ክትዛረብ ኣሎካ። ናብ
ሓደ መንበሪ ብሓገዝ ቅድሚ ምግዓዝካ ክሳብ ክንደይ ነብስኻ
ከም ትኽእል ምስ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ሰራሕተኛ ማሕበራዊ
ኣገልግሎትን ክትዛረብ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ ሓደ ናባዪ ቤት (ፋሚልየሄም) ትነብር እንተ ዄንካ
ሓደ ናባዪ ቤት ምስ ሓደ ተራ ስድራ ትነብር ማለት እዩ። እቲ
ስድራ ብሓደ ዓቢ ሰብ ወይ ብኽልተ ዓበይቲ ሰባትን ቈልዑን
ዘሎውዎ ሓደ ስድራ ክቐውም ይኽእል እዩ። ትፈልጦም ሰባት
ወይ ቅድሚ ሕጂ ረኺብካዮም ዘይትፈልጥ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ
እዮም።
እቲ ናባዪ ቤት ውሕስነት ከም ዝስምዓካ ከረጋግጽ እዩ። ኣብ
ዕዮ ትምህርቲ ክሕግዙኻ፡ ናብ ሓኪም ከሰንዩኻን ናብ ርክብ ምስ
ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ከመላልሱኻን እዮም። እቲ ናባዪ ቤት
ክሰምዓካን ጽቡቕ ከም ዘሎኻ ከረጋግጽን ኣሎዎ። እቲ ናባዪ ቤት
ግዴታ ምዕቃብ ምስጢር የብሉን። ከምኡ’ውን ሓደ ሓደ ግዜ
እቲ ናባዪ ቤት ብዛዕባ ኵነታትካ ምስ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ
ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምዝራብ የድልዮ እዩ።
ንስኻ፡ እቲ ናባዪ ቤትን ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ብዛዕባ ከመይ
ትኸይድ ከም ዘሎኻን ዝተፈላለዩ ነገራት ንኣብነት መቑሽሽ፡
ከመይ ይኸዱ ከም ዘሎዉን ንኽትዘራረቡ ሓደ ሓደ ግዜ ክትራ
ኸቡ ጽቡቕ እዩ። ኣብቲ ናባዪ ቤት ጽቡቕ እንተ ዘየለኻ ዄንካ
ነቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ክትሕብሮም ትኽእል ኢኻ።
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ዝውቱራት ሕቶታትን መልስን
ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ብከመይ እዩ ዝሰርሕ?
ጽቡቕ ንኽትህሉ ኣብ ናጻ ግዜኻ ገለ ትፈትዎ ነገር ዝግበር ክህ
ልወካ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ሆቨበ-ሄም ናይ ሓባር ንጥፈታት
ኣሎ። ኣብቲ መንበሪኻ ካልእ ክትገብሮ ትደሊ ነገር እንተ ኣሎ
ኾይኑ ምስቶም ሰራሕተኛታት ተዛረብ። ካብቶም ሰራሕተኛታት
ናይቲ መንበሪ ሓደ ዘገድሰካ ንጥፈት ንኽትረክብ ሓገዝ ክትረ
ክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓደ ናባዪ ቤት እንተ ኴንካ ትቕመጥ
ኣብቲ ትነብሮ ሓደ ንጥፈት ንኽትረክብ እቶም ስድራኻ ክሕግዙኻ
እዮም። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዘቕርባ ማሕበ
ራት ኣለዋ። ናይ ስፖርት ማሕበራት ወይ ፍሉያት ማሕበራት ንበይ
ኖም ዝመጹ ቈልዑ ክኾና ይኽእላ እየን።
እቶም ንጥፈታት ገንዘብ ዝኽፈሎም እንተ ኾይኖም ምስ እቲ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ምዝራብ ከድልየካ እዩ። ሓደ ሓደ ነገራት
እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ እውን ከፍቅድ ኣሎዎ ንስኻ ንኽትገብ
ሮም። ሓደ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ዝፍርመሉ ወረቐት ክይወ
ሃብ ኢኻ። እዚ ምፍቃድ ይብሃል። ንኣብነት ናብ ትምህርቲ ምሕ
ምባስ ንኽትከይድ፡ ማረስታይ ጥበብ (ጁዶ፣ ካራተ ዝኣመሰለ)
ንኽትለማመድ ወይ ናብ ምሕዳር ዘሎዎ ካምቦ ንኽትከይድ ካብቲ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ፍቓድ ምርካብ የድልየካ እዩ።
ጌሽካ ኣብ ርሑቕ ቦታ ንዝቕመጥ ሰብ ክትበጽሕን ኣብኡ ክት
ሓድርን እንተ ደሊኻ ናይ ግድን ካብቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ
ፍቓድ ምውሳድ ኣሎካ። እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ሕራይ ከም
ዝብል ርግጽ ኣይኮነን። ስለዚ ቅድሚ ምጋሽካ ኵሉ ግዜ ምስቲ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ተዛረብ።
ዕቝባ ሓቲተሉ ኣብ ዘሎኹ እዋን ክሰርሕ
ይኽእል ድየ?
ሓታቲ ዕቝባ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ክትሰርሕ መሰል ንኽህልወካ፡
ናይ ስራሕ ፍቓድ ግዴታ ከም ዘይምልከተካ ውሳኔ፡ ፍሉይ ናይ
ስራሕ ፍቓድ (AT-UND) ናይ ግድን ዝተዋህበካ ክትከውን
ኣሎካ። ትሕቲ 16 ዓመት እንተ ኴንካ፡ ንናይ ስራሕ ልምምድ፡
ቀለልቲ ስራሓት ወይ ስሕት ኢልካ ስራሓት ንምስራሕ ፍሉይ ናይ
ስራሕ ፍቓድ ኣየድልየካን እዩ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ነቲ ናይ
ስራሕ ምቝጻር ፍቓድ ክህበሉ ኣየድልን እዩ። ትሕቲ 16 ዓመት
እንተ ኴንካ ግን ክትሰርሕ ንኽትክእል እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ
ፍቃዱ ክህበሉ ኣሎዎ።
ተወሳኺ ስራሕ (extrajobb) ወይ ናይ ክረምቲ ስራሕ
እንተ ደሊኻ፡ ብዛዕብኡን ክሳብ ክንደይ ክትሰርሕ ከም ትኽእል
ምእንቲ ክትዘራረብ ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትዛረብ
ኣሎካ። ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ምዓልታዊ ክፍሊት እንዳ ተኸፈ
ልካ ክንደይ ደሞዝ ከተእቱ ከም ዝፈቀደካ ሕግታታ ኣሎዎ። ምዓ
ልታዊ ክፍሊት ኣብ ትቕበለሉ እዋን ክንደይ ደሞዝ ከተእቱ ከም
ትኽእል ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትዘራረበሉ ኣገዳሲ እዩ።
ደሞዝን ካልእ ክፊሊታትን ነቲ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን
ዘለካ መሰል ናይ ቍጠባዊ ሓገዝ ክጸልዎ ይኽእል እዩ። ነቲ ካብ
ተወሳኺ ስራሕ ተእትዎ ገንዘብ እንታይ ከም ትገብሮ ባዕልካ ኢኻ
ትውስኖ።
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ሕማቕ እንተ ተሰሚዑኒ ናበይ ክከይድ ይኽእል?
ስነ ኣእምሮኣዊ ሕማቕ እንተ ኣሎኻ ዄንካ ምስ ሓደ ዓቢ ሰብ
ክትዛረብ ኣገዳሲ እዩ። እዚ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ ካልእ
ትኣምኖ ሰብ ኣብቲ መንበሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ ሓደ ሓኪም ስነ ኣእምሮ (ሳይኮሎጅየኛ) ከም
ትረክብ ከረጋግጽ። ከምኡ’ውን ኣብቲ ቤት ትምህርትኻ ዘሎ ናይ
ተምሃሮ ክንክን ጥዕና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕብኡ ካብ
ዝኾነ ሰብ ፍቓድ ምውሳድ ወይ እንተ ዘይደሊኻ ምንጋር ኣየድል
የካን እዩ።
ሕማቕ እንተ ኣሎኻ ዄንካን ምስ ገለ ሰብ ክትዛረበሉ እንተ
ደሊኻን ናብ ናይ ሬዳባርነን ናይ ሓገዝ መስመር ክትድውል
ትኽእል ኢኻ። ቍጽሪ ተለፎን 0200 77 88 20. ምስ ሓደ
ሰብ ብሽወደንኛ፡ ዓረብኛ፡ ዳሪ፡ ፓሽቶ፡ ሶማልኛን ትግርኛን ክትዛ
ረብ ትኽእል ኢኻ።
ግምገማ ዕድመ እንታይ ማለት እዩ?
ወዲ ክንደይ ዓመት ምዃንካ ከተርኢ እንተ ዘይክኢልካ ብዓል
መዚ ኢሚግረሽን ሕክምናዊ ናይ ዕድመ ግምገማ ንምግባር ዕድል
ይህበካ እዩ። እዚ፡ ወዲ ክንደይ ዓመት ምዃንካ ምርመራ ይገብሩ
ማለት እዩ። ናይ ዕድመ ግምገማ ክትገብር ትደሊ እንተ ዄንካ
ባዕልኻ ኢኻ ትውስን። ንስኻን እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን
እዚ እንታይ ማለት ምኳኑ ክትዘራረቡ ኣገዳሲ እዩ። ንስኻን እቲ
ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ክልቴኹም ናይ ግድን ነቲ ናይ ዕድመ
ግምገማ ክትሰማምዕሉ ኣሎኩም። ናይ ዕድመ ግምገማ ክትገብር
እንተ መሪጽካ እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ናብቲ ምርመራ
ከሰንየካ እዩ።
መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡኒ እንታይ የጋጥም?
መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂብካ ኣብ ክንዲ ግዝያዊ መጕዚ ሓደ
ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ክግበረልካ እዩ። ክሳብ 18 ዓመት
ትመልእ ብዙሕ እንተ ዘይተሪፍዎ ኾይኑ፡ ኣብ ክንድኡ እቲ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ ምሳኻ ክጸንሕ እዩ። ሓደ ብፍሉይ ዝተመዘዘ
መጕዚ ዳርጋ ተመሳሳሊ ስራሕ ከም ሓደ ግዝያዊ መጕዚ እዩ
ዘሎዎ። ሓደ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ልክዕ ከም ሓደ ግዝያዊ
መጕዚ እቲ ዘድልየካ ሓገዝ ከም ትረክብ ከረጋግጽ ኣሎዎ። እቲ
መጕዚ ንዓኻ ኣብ ዚምልከት ጕዳያት ክውስን መሰልን ግዴታን
ኣሎዎ። ልክዕ ከምቶም ግዝያዊ መጕዚ ዝነበሩኻ መሰላት
ኣሎዉኻ።

እቲ ናይ ዕቝባ ሕቶይ እንተ ተነጺጉ እንታይ የጋጥም?
ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ እኹል ምኽን
ያት የብልካን ኢሉ እንተ ሓሲቡ፡ እቲ ናይ ዕቝባ ሕቶካ ይንጸግ።
ንስኻን እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ናብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን
ንኣኼባ ትኸዱ። ኣብኡ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ይገልጹልካን ሕቶታት
ከተቕርብ ዕድል ይወሃበካን።
ኣብ ግዜ ንጽገት ክልተ ተኽእሎታት ኣሎካ፡
•	ነቲ ውሳኔ ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዕጉብ ምኳንካ
ምግላጽ ይብሃል። ድሒርካ ክትጠዓስ ኣይትኽእልን ኢኻ።
•	ነቲ ውሳኔ ይግባይ ክትብለሉ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቤት ፍርዲ
ነቲ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ውሳኔ ክቕይሮ ትደሊ ኣሎካ
ማለት እዩ። እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ናትካ ህዝባዊ
ጠበቓን ይግባይ ንኽትብል ክሕግዙኻ እዮም።

”ንበይኖም ንዝመጹ ዝተፈላለዩ ናይ
ሓባር ንጥፈታት ዘሎዎም ማሕበራት
ኣሎዉ።”(ወዲ፡ 17 ዓመት)

“ግዝያዊ መጕዚ ኣነ ክመሃር ይደሊ፡
ኣነ ግን ክሰርሕን ገንዘብ ከእቱን እየ
ዝደሊ።”(ጓል፡ 17 ዓመት)

18 ዓመት ምስ መላእኩ እንታይ የጋጥም?
ብመሰረት ናይ ሽወደን ሕጊ 18 ዓመት ምስ መላእካ ኢኻ በጽሒ
ትኸውን። እዚ ካብ ሽዑ ንንየውው ከም ቈልዓ ኣይትሕሰብን
ኢኻ። ከምኡ’ውን ንዓበይቲ (ኣባጽሕ) ሓተቲ ዕቝባ ካልእ
ሕግታት እዩ ዚምልከት ማለት እዩ። ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮንካ
ድሕሪኡ ሓደ ግዝያዊ መጕዚ የብልካን። ርክብ ምስ ብዓል መዚ
ኢሚግረሽን ባዕልካ ክትኣልዮ፡ ሓላፍነት ናይ ቍጠባኻ ክትወስ
ድን መንበሪ ባዕልኻ ከተዳሉን ኣሎካ። ብዙሕ ክትሓስበሉ ዘሎካ
ኣሎካን ብዝተኻእለ መጠን ብኣግኡ ኣቐዲምካ ክትቀራረብን
ኣገዳሲ እዩ።
እዞም ዝስዕቡ ሓደሓደ ክትገብሮም ትኽእል ነገራት እዮም፡
•	18 ዓመት ምስ መላእካ እንታይ ዝተፈልየ ከም ዝኸውን ንም
ፍላጥ ምስ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ተዛረብ።
•	ቀጻሊ ደገፍ ትደሊ እንተ ኴንካ ብዛዕባ ሓደ ናይ ርክብ ሰብ
ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምምልካት ምስ ናትካ
ግዝያዊ መጕዚ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ናይ ርክብ ሰብ
ሓደ ኣብ ምዓልታዊ ሂወትካ ደገፍ ክህበካ ዝኽእል ሓደ ሰብ
እዩ። እቲ ናይ ርክብ ሰብ ዝኸውን፡ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ፡
ካልእ ንስኻ ትፈልጦ ዓቢ ሰብ ወይ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ሓሳብ ዘቕረቦ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ።
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ምትሕብባር ምስ ግዝያዊ መጕዚ
ንስኻን እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ትተሓባበርሎም ብዙሓት ጕዳያት ኣሎዉ። ኣብዚ ንስኻን እቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚን ከመይ
ጌርኩም ኣብ ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጕዳያት ከም ትተሓባበሩ ብሓደ ዄንኩም ክትርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ብዛዕባይ፡
ክገብሮም ዝፈቱ ነገራት

እዚ ንዓይ የሓጉሰኒ

እዚ ንዓይ የሕርቐኒ

እዚ ንዓይ ኣገዳሲ እዩ

ኣብ እዋን ርክብ ምስ ናተይ ግዝያዊ መጕዚ
ነዚ ዝስዕብ ይምነ
በዚ ዝስዕብ መገዲ ርክብ ይደሊ:

ተለፎን

መይል

ኤስኤምኤስ

እቲ ናተይ ግዝያዊ መጕዚ ኣብ ከክንድዚ እዋን ደሃይ ክገብር ይደሊ፡
ኣብ ከክልተ ምዓልቲ

ሓንሳብ ኣብ ሰሙን

ኣብ ከክልተ ሰሙን

ሓንሳብ ኣብ ሰሙን

ክንራኸብ ከለና ኣብዚ ዝስዕብ ክንራኸብ እየ ዝደሊ:
ውሽጢ

ደገ

ኣብቲ መንበሪ

ካልእ

ክንራከብ ከለና ኣስተርጓሚ ክህሉ ይደሊ:

እወ

ኣይፋል

ሓደ ርክብ ምስቲ ግዝያዊ መጕዚ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ክወስድ ይደሊ:
20 ደቓይቕ
ሓበሬታ ክወሃበኒ ኸሎ

40 ደቓይቕ
ብዘረባ

1 ሰዓት፡ ዝነውሐ።
ብጽሑፍ

(ድሕሪ ኣስታት _ _ _ _ _ ደቓይቕ ዕረፍቲ ክወስድ ይደሊ እየ)

ብኽልቲኡ፡ ክወሃበኒ ይደሊ።

እንተ ዘይተረዲኡኒ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ከርእዮ ይደሊ፡
ኣኼብ ክህልወና ኸሎ እዚ ዝስዕብ ይደሊ:

ሕቶታት ከቕርብ

ኣብ መንጎ

ኣብ መወዳእታ ኵሎም ሕቶታት ከቕርቦም

ድሕሪ ሓደ ኣኼባ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ጌርና ከነጠቓልል ይደሊ፡
ብኣካላት ተራኺብናን ዓይኒ ንዓይኒ እንዳ ተረኣኣናን ምትሕቑቓፍ ቅቡል ድዩ?
ዓይኒ ንዓይኒ ምርእኣይ ይደሊ ድየ?

እወ

ኣይፋል

እዚ ዝስዕብ ምስ ዝኸውን ምስ ናተይ ግዝያዊ መጕዚ ክዛረብ ኣይደልን እየ፡
ናተይ ግዝያዊ መጕዚ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ገይሩ ክሕግዘኒ ይኽእል:
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እወ

ኣይፋል

መቈጻጸሪ ዝርዝር ንዓይን ናተይ ግዝያዊ መጕዚን
ኣብዚ ምስቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ክትዛረበሎም ትደሊ ኣርእስትታት ምልክት ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኣየኖት ዕላማታ ከም ዘለዉኻ፡
እንታይ ክግበር ከም ዘድልን ዕላማኻ ንምውቃዕ መን ክሕግዘካ ከም ዘሎዎን ክትዘራረቡ ጽቡቕ እዩ።

ቍጠባ

ናጻ ግዜ

ኣብነት፡
ካርድ ባንክ
ምውህላል
መሓሸሺ

ኣብነት፡
ዝንባለ
ንጥፈታት
ንየዕሩኽትኻ ምብጻሕ

ልምምድ/ናይ ክረምቲ ስራሕ/ተወሳኺ ስራሕ

ቅድሚ ናይ 18- ዕለተ ልደት

ኣዝማድ ምድላይ

ኣብነት:
ናይ ስራሕ ፍቓድ
ሕግታት ብዓል መዚ ኢሚግረሽን
ኣብ ሓደ እዋን ምስራሕን ምምሃርን

ኣብነት:
በይንኻ ምንባር
ናይ ርክብ ሰብ
ምቅርራባት

ኣብነት:
ምስ ቀይሕ መስቀል ምርኻብ

ካልእ

መዘኻኸሪ፡
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ን

ዓኻ በይንኻ ዝመጻእካ ቈልዓ ኣብ ከባቢኻ ብዙሓት ዓበይቲ
ሰባት ኣሎዉ። መን እንታይ ክገብር ከም ዘሎዎ ምፍላጥ ድማ
ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ናተይ መሰል – ሓደ ግዝያዊ
መጕዚ እንታይ እዩ ክሕግዘኒ? ብዛዕባ ንስኻ ሓታቲ ዕቝባ
ዝኾንካ ካብቲ ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል
ከተንብብ ትኽእል። ከምኡ’ውን ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ሰራ
ሕተኛታት ናይቲ መንበሪን ቤት ትምህርትን እንታይ ከም ዝገብሩ ሓበሬታ
ኣሎ። እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ ንስኻ ምስ እቲ ናትካ ግዝያዊ
መጕዚ ብሓባር ዄንኩም ክትመልእዎ ተባሂሉ ዝትገብረ እዩ። እቶም
ሕቶታት ንጹርነትን ሓደ ውሑስን መሰረት ንዝምድናኹም ከተዳልዉ
ክሕግዝኹም ይኽእሉ እዮም።
RFS ነዚ ጽሑፍ ምስ ናብ ሽወደን ከም በይንኻ መጻኢ ቈልዓ ናይ ገዛእ
ርእሶም ተመኩሮ ዘለዎም መንእሰያት ምትሕብባር እዩ ኣዳልይዋ።
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