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ናትና ሓገዝ ንተደራራቢ ወይ ዝተሓላለኸ (ስድራ ቤታዊ) ጸገማት ንዘለዎም ስድራ ቤታት

ጽዑቕ ተንቐሳቓሲ ስድራ ቤታዊ ምእላይ
ንሓደ ናይ ስደት ታሪኽ ዘለዎም ስድራ ቤታት
ናብ ሃገረ ኔዘርላንድ ሃዲሞም ዝመጹ ስድራ ቤታት ሓንሳብ ናብ ሃገረ ኔዘርላንድ ምስመጹ - ብዙሕ ዕማማት
ይጽበዮም። ናብ ሕብረተሰብ ምጽንባር ንባዕሉ ብዙሕ
ይሓትት፡ ነቲ ቛንቓ ምጽናዕ፣ ስራሕ ምድላይ፣ ምስ
ጎረባብቲ ምልላይ፣ ክሳብ ንቆልዑት ዝሰማማዕ ትምህርቲ
ቤት ምድላይን ከምኡ እውን ብዙሕ ካልኦትን።
ብተወሳኺ ከአ ነቲ ዘጋጥመካ ነገራት ክሳብ እትሓልፎን
ከምኡ እውን ነቲ ቤትካ ወይ እውን መብዛሕትኡ እዋን
ስድራኻ ንድሕሪት ብምግዳፍካ ዘሎ ሓቂ ንኽትቕበሎን
ገዘፍቲ ናይ ሕይወት ዕማማት እዮም።
ገሊኦም ስድራ ቤታት ብተወሳኺ ኣብ ኣተዓባብያ እቶም
ቆልዑት ገና ተደራቢ ጸገማት የጋጥሞም። ነፍሲ ወከፍ
ስድራ ቤት ብዛዕባ እዚ ናይ ገዛእ ርእሳ ታሪኽን ከምኡ
እውን ናይ ገዛእ ርእሳ ጸገማትን ሕቶታትን ኣለዋ።
ብፍላይ ነዚኦም ስድራ ቤታት ሊንደንሃውት
Lindenhout IAG-V፣ ጽዑቕ ተንቐሳቓሲ ስድራ ቤታዊ
ምእላይ ንስደተኛታት ስድራ ቤታት ኣለዎ።

ሓድሽ ሚዛን ድሕሪ ምጽንባር

ሓደ ሓደ እዋን እቲ ስድራ ንነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ዘይተቐመጡ ክኾነ
ይኽእሉ እዮም። ምኽንያቱ ንኣብነት ሓደ ካብቶም ቆልዑት ኣቐዲሙ
ስለ ዝኸደን ከምኡ እውን መጀመርያ ናይ መንበሪ ፍቓድ ስለ
ዘመልከተን። ድሕሪ ምጥርናፍ ከኣ እቲ ስድራ ቤት እንደገና ኣብ
ነንሕድሕዶም ሓዲሽ ሚዛን ክረኽቡ ኣለዎም። እዚ ኩሉ ግዜ ቀሊል
ኣይኮነን። ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብመንጽር ዝተፈላለዩ ባህላዊ ጎድንታት
ናይ ሃገረ ኔዘርላንድን ከምኡ እውን ናይቲ መበቆል ሃገርኩምን ክረኣዩ
ክኽእሉ ኣለዎም።
ብመሰረት ባህሊ ናይ እቲ ስደተኛ ስድራ መሪሕ እዩ። ኣብ ናይ
ኔዘርላንድ ባህሊ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ናይ ውልቁ ምዕባለ ክሓስብ
ትጽቢት ኣሎ። ንኡስ መንእሰይ ኣብ እዋን ጉዕዞን በይኑ ብዘይ ስድራ
ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋንን ነዚ ናይ ውልቓውነት
ተላልይዎ እዩ። ስድራኡ ኣብ ዝመጽእሉ ግዜ እቲ ንኡስ መንእሰይ ከም
ብሓድሽ ናብ ውሽጢ ናይ እቲ ስድራ ቤት ስርዓት ክጽምበር ኣለዎ
ከምኡ እውን ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ናይ ወለዱ ይኣቱ። ኣብ
ተመሳሳሊ እዋን ከኣ ወለዱ ኣብ ርእሲኡ ይምርኾሱ፣ ምኽንያቱ ንሱ
ነቲ ቛንቓ ቑሩብ ስለ ዝፈልጦን ከምኡ እውን ነቲ መንገዲ ኣቐዲሙ
ስለ ዝሓለፎን። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንኣሽቱ መንእሰያት መብዛሕትኡ
ግዜ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ቛንቃን-ሕብረተሰብን ምውህሃድ ቅርጺ
ከትሕዝዎ ኣለዎም ከምኡ እውን ናቶም ማሕበራዊ ዝምድናናታት ገና
ተነቐፍቲ እዮም። ንሶም ብዙሕ ግዜ መንበሪ ይቕየሩ እዮም ከምኡ
እውን ገና ኣትሪሮም ኣይረገጹን ዘለዉ። እዚ ኣዋጣሪ ኩነታት ንኣባላት
ስድራ ቤት ብዘይ ሓገዝ ንኽሰግርዎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኾኖም ከም
ዝኽእል እምበኣር ርዱእ እዩ።

ብዙሓት ምቕይያራት ናብ ምዝንባዕ-ሚዛን
የምርሑ

እንተላይ ብሓባር ንዝተጓዕዙ ስድራ ቤታት እውን ብዘይ ናይ ሳልሳይ
ኣካል ሓገዝ ንኹሉ ሸነኻት ናይ ህይወት ሓደ ትኽክል መልሲ
ንኽረኽቡሉ ኣዝዩ ከጸግሞም ይኽእል ኢዩ። ብጎድኒ እቶም ዘለዉ ናይ
ቋንቓን-ተሳትፎ ሕብረተሰብን ምውህሃድ ዘለዉ ጸገማት ካልኦት ናይ
ኣተዓባብያ ሕቶታት እውን ይልዓሉ እዮም፣ እቶም ዝለመድዎም
መልስታት ምስዚ ሓድሽ ናይ ኔዘርላንድ ኩነታት ዘይዛመዱ ን/ወይ
ዘይእኹል ዝሰርሑን እዮም።
እቲ ሚዛን ኣብ መንጎ እቲ ስድራ ክገብሮ ዝኽእልን ከምኡ እውን እቲ
መዓልታዊ ዘጋጥሞም ነገራትን ዘሎ ጋግ ሰፊሕ ን/ወይ ንነዊሕ እዋን
ዝተዛብዐን እዩ። እንተድኣ ለውጢ ዘይተገብረ እምበኣር እቲ ስድራ
ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ቆልዓ ጥጡሕ ናይ ምዕባይ ኩነታት ኪፈጥረሉ
ናይ ዘይምኽኣል ሕደጋ ኣሎ።

onderdeel entrea lindenhout

ንናይ ባህሊ-ተኣፋፍነት ኣብ ግምት
ዘእተወ ሓገዝ

በዚኦም ምኽንያታት ኣበርክቶ ጽዑቕ ተንቐሳቓሲ ስድራ ቤታዊ
ምእላይ ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እቲ ወሃቢ ሓገዝ ከኣ ነቲ
ስድራ ዝርከበሉ ኩነታት ብግቡእ ዝርድኦ እዩ። ናትና
ኦርቶፔዳጎጂካዊ ኣተሓሕዛ ሰፊሕ ደገፍ የቕርብን ከምኡ እውን
ናይ ኣተዓባብያ ዓቅሚን ናይ ብቕጻል ሓይሊን ናይ እቲ ስድራ
ቤት ዘትርርን እዩ። ብተወሳኺ ናትና ሰብ ሞያ ምስ ናይ
ኣተዓባብያ ቆልዑ ዝተሓሓዙ ባህላዊ ሸነክኻት ፍልጠት ዘሎዎምን
ከምኡ እውን ነቲ ናይ እቲ ስድራ ቤት ባህሊ ኣብ ግምት
ዘእትውን፣ ብዘይ ምጥፋእ መንነት ምስ ናይ ኔዘርላንድ ባህሊ
ዘሳንይን ኢዩ። ስለዚ ብኸምዚ ኣገባብ ንድሕነትን ጥዑይ ምዕባለን
ቅልዑትን (ንምሕጋዝ) ንምዕራይ ብንጥፈት ንሰርሕ።

ወለዲ ካብቲ ዝመጽእሉ ሃገር ብናይ ስድራ ቤታዊ ሃዋሁ ንደቆ
ምዕባይ ከም ልምዲ ስለ ዝነበሮም፣ ዋላ እኳ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ
ብዘይ ሓገዝ ናይ ስድራ ቤት ክገብርዎ ዘለዎም ዝመበገሲኡ ጸገማት
ምስ ዝህሉ።
• ብሰንኪ ደጋዊ ወይ ምሽጣዊ ናይ ጠባያት ጸገማት እቲ ናይ
እቶም ቆልዑት ምዕባለ ከይዕገት ምስ ዘስግእ።
• ንቡር ተውህቦ ዘለዎም ቆልዑ ኣብ ናይ ቛንቃ ዓውዲ፣ ኣካላዊ
ወይ ማሕበራዊ-ስምዒታት ናይ ምዕባለ ዝሕታለ ምስ ዘርእዩ
• ክብደት ናይ ስደት ሽግራት፣ ንነዊሕ እዋን ኣብ ማእከላት
መዕቆብ ስደተኛታት ምቕማጥ፣ ናይ ምጥርናፍ ስድራ ቤት መስርሕ
ከምኡ እውን ከም ሳዕቤን ናይዚ ኹሉ ንነዊሕ እዋን ካብ
ነንሕድሕዶም ተፈላላዮም ዝጸንሑ።
• ሓደገኛ ልምድታት ዘለዎም ቆልዓ ን/ወይ ወለድን፣ ንኣብነት
ምቑማር፣ (ብዘይዓቐን) ኣልኮል- ን/ወይ ዕጸ-ፋርስ ምጥቃም።

ዕላማ ናይ IAG-V

እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ምእላይ ንኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ሓደ
ሓድሽ ሕብረተሰብ ነንሕድሕዶም ሓደ ሓድሽ ምዕሩይ ሚዛን
ንኽረኽቡን እዩ። እንተድኣ ናይ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ጉዳይ ኣሎ
ኮይኑ ከአ እቲ ቆልዓ ኣብ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድ ቀጻሊ
ንኽምዕብል ክኽእልን ከምኡ እውን ኣብቲ ዝተጸንበሮ ስድራ ቤት
ሓደ ባህርያዊ ቦታ ንኽህልዎን ከም ሓደ ተወሳኺ ውሱን ዕላማ
ይኸውን። ወለዲ ንክብሪ ናይ ስድራ፣ ንምዕባለ ናይ ቆልዓኦም
ብዝግጋጠምን ከምኡ እውን ሕብረተሰብ ኔዘርላንድ ካብ ዜጋታት
ዝሓቶ ጠለባትን ብዝሰማምዕ ኣገባብ ናይ ወለዲ ተራኦም (ከም
ብሓድሽ) ንኽወስዱ ሓገዝ ይግበረሎም።

IAG-V ንመን ዝዓለመ እዩ?

IAG-V ቆልዑት ን/ወይ ካብ 0 ክሳብ 23 ዕድሚኦም ንኣሽቱ
መንእሰያትን ንዘለዉዎም ስደተኛታት ስድራ ቤታት ሓገዝ
የቕርብ፣ ንልዕሊ 18 ዓመት ብናይ ኢ.ኤን.ዲ IND ብሓባር ናይ
ምንባር ዘገድድ ሮቓሒ ምስ ዝህሉ። ዝምልከቶም ስድራ ቤታት
ተደራራቢ ወይ ዝተሓላለኸ (ስድራ ቤታዊ) ጸገማት ምስ
ዝህልዎም እዩ፣ ከምኡ እውን ገለ ካብቲ ብዙሕ ናይ ጸገማት
ተሞኩሮኦም ጠንቑ ሳዕቤን ናይ ስደት ምስ ዝኸውን እዩ። እቶም
ስድራ ቤታት መጻኢኦም ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ሰረት ዘለዎ እዮም።
ዝምልከቶም ንኣብነት ቆልዑት ወይ ንኣሽቱ መንእሰያት ዘሎዎም
ስድራ ቤታት ኮይኖም፡
• መንበር ፍቓድ ምስተዋህቦም ኣብ ሓደ ምምሕዳር ከተማ
ዝቕመጡ
• ናይ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ጉዳይ ምስ ዝህሉ
• ናይ ኣተዓባብያ ጸገማት ብሰንኪ ፍልልይ ኣብ ደረጃ ፍጥነት
ምውህሃድ ሕብረተሰብ ናይ ወለዲን ቆልዑትን፣ ኣብ ናይ
ሞግዚትነት ዝምድና ጸገማት ምስ ዘኸትል።

onderdeel entrea lindenhout

IAG-V ኣብ መጀመያ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኩነታት ንጹርነት
ንዘይብሎም ኣብ ማእከል መዕቆብ ስደተኛትት (AZC) ንዝርከቡ
ስድራ ቤታት ዝቐንዐ አይኮነን። እንተድኣ ኣብ እዚኦም ስድራ ቤታት
ብክኢላታት ደገፍ ኣተዓባብያ ተለልዩ ግን፣ ብዛዕባ ሓገዝ ብመጠን
እቲ ሕቶ ናይቲ ስድራ ቤት ምስ ሊንደንሃውት (Lindenhout)
ብርግጽ ምዝርራብ ይከኣል እዩ።

ብሓባር ምስ ወለድን ናይ ደገፍ
ምንጭታቶምን

ናትና ሓገዝ ንወለዲ ንቆልዓኦም ኣብ ቤቶም ከዕብይዎ ዘለዎም
ድሌት ዘቕነዐ እዩ፣ ከምኡ እውን ናይቲ ቆልዓ ኣብ ቤቱ ምእንቲ
ክዓብይ። ድሕነት ናይ ቆልዓ፣ ስድራ ቤትን ወሃቢ ሓገዝን ልዕሊ
ኩሉ እዩ። እቲ ወሃቢ ደገፍን ወለድን ከም ማዕረ መሻርኽቲ
ብሓባር ይሰርሑ፣ ኣብ ተሞኩሮን ሞያዊ ፍልጠትን ብምሙርካስ።
ንሕና መበገሲና ናይቶም ኣባላት ስድራ ቤት ብዛዕባ ኩነታቶም
ዘለዎም ኣመለኻኽታ ኮይኑ ንሕና ንኣባላት ናይቲ ስድራ ቤት ናይ
ገዛእ ርእሶም መፍትሒታት ንኽረኽቡ ንሕግዝ። ብሓባር
ክስራሓሎም ዘለዎም ተጨበጥቲ ዕላማታት ነውጽእ። እዞም
ዕላማታት ኣብ ሓደ ናይ ደገፍ-ምሃብ ውጥን ይቕመጡ፣ ምስ እቲ
ቛንቃን እቲ ባህልን ብዝሳነ። IAG-V ኣብ ምምሕዳር ከተማ ምስ
ዘለዉ ትካላት ብሓባር ይሰርሕ፡ ንኣብነት ናይ ስደተኛታት ስራሕን
ናይ ወለንተኛታት ማእከላትን። እንተድኣ አድላይ ኮይኑ እውን
ምስ ናይ (ባህላዊ-ሰገር) ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ggz ርክብ
ይግበር።
ናትና መበገሲ ነጥቢ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ናቱ/ናታ ውላድ ንምዕባይ
ተኽእሎ ንኽህልዎ እዩ፣ እንኮላይ ኣብቲ እታ ስድራ ቤት መጺኣ
እትርከበሉ ዘላ ሓድሽ ሕብረተሰብ። እዞም ተኽእሎታት ኣብቲ
ሓገዝ ናይ ምሃብ እዋን ኣብ ጥቅሚ ይውዕሉን ከምኡ እውን
ብዝተኻእለ መጠንን አድላይ አብ ዝኮነሉ ግዜን ከኣ ከም ዝሕይል
ይግበር። ብተወሳኺ ከኣ ናይ ዝተፈላለዩ ባህልታት ፍልጠትና
ንጥቐም፣ እቲ ''ንሕና'' ባህሊ ካብቲ ''ኣነ'' ባህሊ ናይ ኔዘርላንድ
ሕብረተሰብ እንታይ ይሓትት ዝብል ብፍሉይ ኣተኩሮ ብምሃብ።
ስለዚ እዩ ከኣ ሕደስቲ ብቕዓት ዝምሃርን ከምኡ እውን ካልኦት
ምንጭታት ደገፍ ዝድለዩን፣ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ናይቲ ስድራ
ቤት ናይ ገዛእ ርእሱ መርበብ፣ እንተላይ ካብ መቦቖል ሃገር።

ኣተሓሕዛ ናይ ተደራረብቲ ሸነኻት ጸገም

ኣብ ከባቢ ናይ ምዕባይን ምስሳንን ንዘለዉ ጸገማት እዩ IAG-V
ቀንዲ ዝጽዕር። እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሓገዝ ብተወሳኺ ነቲ
ህሉው ኩነታት ስድራ ቤት ንክብገስ ጽልዋ ኣብ ዘለዎም ካልኦት
ጸገማት እውን ዘቕንዐ እዩ። ተወሳኺ ኣተኩሮ ንምውህሃድን
ተሳትፎን ኣብ ሕብረተሰብ፣ ኣተኩሮ ንውልቓዊ ጸገማት ናይ
ወለዲ (ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና፣ ወልፊ)፣ ፊናንሳዊ፣ ቀረብ ቤትን
ዝኣመሰሉ ጸገማት ምሕሳብ ይከአል።

onderdeel entrea lindenhout

ዝተፈላለዩ ብልሓተ-ሜላ

ናትና ወሃብቲ ሓገዝ ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ምስ ዘለዎም ስድራ
ቤታትን ቆልዑትን ናይ ምስራሕ ተሞኩሮን ፍልጠትን ዘለዎም
እዮም። ኣቓውማ ናይ IAG-V ጉጅለ ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ።
ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ሓገዝ ንባዕሎም ናይ ስደተኛ ድሕረ ባይታ
ዘሎዎም እዮም ከምኡ እውን ንሕቶታት ናይቶም ስድራ ቤታት
ካብ ናይ ባዕሎም ተሞክሮ ተሞርኪሶም ይርድኦም እዩ። እቲ
ዝወሃብ ሓገዝ ዝተፈላለዩ ብልሓተ-ሜላ ዘጠቓለለ ኮይኑ፣ ነቲ
ስድራ ቤት ኣብ ዝተወሰነ ኩነታቱ ተሞርኩሱ ዝወሃብ እዩ።
ዝርርባት፣ ትዕዝብትታት፣ግብራዊ ምእላይን ፐዳጎጂካዊ ደገፍን
መሰረት ናይቲ ሓገዝ ዘቖሙ እዮም። ንሕና ብመሰረት ምስ ስድራ
ቤት ዝተገብረ ስምምዕ ሓገዝና ነቕርብ፣ እንኮላይ ካብ ናይ ስራሕ
ሰዓታት ወጻኢ። እቶም ዝርርባትን ሞንገኝነትን በመትከል ኣብ ገዛ
ናይቲ ስድራ ቤት እዩም ዝካየዱ፣ ሓደ ሓደ እዋን ወለዲ/እቲ
ስድራ ኣብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ክዕደሙ ይኽእሉ። ንሕና ናይ ስደት
ድሕረ ባይታ ዘሎዎም ቆልዑት/ንኣሽቱ መንእሰያት ዝበዝሕ ግዜ
ብሰንኪ ፍልልይ ናይ ባህሊ ኣብ ክልተ ዓለማት ከምዝነብሩ ዘሎ
ሓቂ ቕሉዕ ኣተኩሮ ንገብረሉ። ቆልዑትን ንኣሽቱ መንእሰያትን
ብዛዕባ እዚ አፍልጦ ይወሃቦም ከምኡ እውን ምስኦምን ምስ
ወለዶምን ብዛዕባ እዚ ብከመይ ክሕገዙ ከምዝኽእሉ ከም ዝዝረብ
ይግበር። ኣድላይ እንተኾይኑ ከአ ሓደ ኣተርጓማይ ንጥቐም።

እቲ ሓገዝ ንክንደይ እዋን ይጸንሕ?

እቲ ናይ IAG-V ሓገዝ ብጻዕቒ ይጅምርን ምስ ስድራ ምርድዳእ
ይግበርን። እቲ ናይ ምእላይ እዋን ይፈላለይ እዩ፣ ብማእከላይ
ገምጋም ንትሽዓተ ኣዋርሕ ይጸንሕ። ምስ ወለዲ፣ ቆልዑትን
ምምሕዳር ከተማን ብምርድዳእ እቲ ናይ ሓገዝ ምሃብ ውጥን
ይግምገም ከምኡ እውን እንተድኣ ኣድላይ ኮይኑ ከአ ይመዓራረ።
እቶም ዕላማታት እንተድኣ ተበጺሖምን እቲ ዝምድና መርበብ
እንተተሪሩን ከአ እቲ ናይ ሓገዝ ምሃብ የብቕዕ። ጎድኒ እቲ IAG-V
ካልኦት ሓገዛት ዘድልዩ እንታድኣ ኮይኑ ተረኺቡ ብምርድዳእ
ከምዝድለዩ ይግበር።

ኣመልክቱ

ከባብያዊ ጉጅለታት Wijkteams፣ ሓካይም፤ከለላ-ንኣሽቱ
መንእሰያት jeugdbescherming፣ ናይ ስደተኛታት ስራሕ፤
ማእከላት መዕቖብ ስደተኛታት azc ን ኼይ ኼይ ዲን GGD
ንወለዲ ብመንገዲ ኢ-መይል
entreeteam@entrealindenhout.nl ከመልክትሎም ይኽእሉ።

ብዛዕባ IAG-V ዝያዳ ክትፈልጡ
ደሊኹም?

ብዛዕባ ናትና ሓገዝ ንዘለኩም ሕቶታትኩም (ብዛዕባ ምምልካት
እውን) ናብ ናትና ኤንትሪ-ቲም Entreeteam ክትውከሱ ትኸእሉ
ኢኹም።
ኢ-መይል: entreeteam@entrealindenhout.nl
ቴለፎን: 088 356 30 00
www.yoin.nl
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