
 

ኣሳራርሓ መደብ ኻስት ኣን ታፉል ከመይ ይመስል? 

ኣሳራርሓ መደብ ኻስት ኣን ታፉል ብጠዓሚ ቀሊልን ተዓጻጻፍን እዩ። ንሱ ድማ ኔዘርላንዳውያንን ሓደሽቲ መጻእትን 
ተዓዳዲሞም ብጠቕላላ ን ሽዱሽተ ግዜ ሓቢሮም ክምገቡ እዩ። ብ ርግጽ እሱ እቲ መግቢ ዩ ሰባት ነንሕድሕዶም ጽቡቕ 
ጌሮም ክፋለጡ ዘኽእሎም። 

 

መን ኽሳታፍ ይኽእል? 

ኣብዚ ግዜ ዚ ንበይንኻ/ኺ፣ ምስ መጻምድኻ/ኺ፣ ምስ ስድራኻ/ኺ፣ምስ ኣዕሩኽትኻ ወይ መሓዙትኪ፣ ምስ 
መሳርሕትኻ/ኺ ወይ ውን ምስ ደቒ ጉጅለኻ/ኺ ሃሉ ን ኻስት ኩሉ ሓደ ዩ። ስለዚ ኩሉ ክሳተፍ ይኽእል እዩ። 

 

ምዝገባን ምጽማድን 

ባዕልኻ ምስ ተመዝገብካኪ፣ ክትጻመድ/ዲ ኢኻ/ኺ፣ ብድሕሪኡ ምስ መን ከም ዝተጻመድካ/ኪ ዝሕብር መልእኽቲ 
ክመጻካ/ኪ እዩ። ኣብቲ ናይ ምጽማድ መስርሕ ኩሉ ግዜ ብዝተካእለ መጠን ዝብለጸ ጽምዲ ብመንገዲ ዕድመ፣ ውልቃዊ 

ኩነታት ( ምርዑው፣ ዘይተምርዓው፣ ስድራቤት) ክንርክብ ኢና ንፍትን። 

 

ሽዱሽተ ግዜ ሓቢርካ ምምጋብ 

ብድሕሪ ምጽማድኩም፣ ባዕልኹም ብዛዕባ እተን ሽዱሽተ ናይ መግቢ ግዜ ትቓጸሩ። ስለዚ መዓስ እዩ ክኸውን ምሉእ 
ብሙልእ ኣብቶም መጻምዲ ይምርኮስ። መብዛሕትኡ ግዜ እታ ቐዳመይቲ ድራር ኣብ ናይ ኔዘርላንዳውያን ገዛ እያ ትካየድ 

ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ሓደሽቲ መጻእቲ። ስለዚ ሰለስተ ግዜ ኣእንጋዲ ሰለስተ ግዜ ድማ ጋሻ ትከውን ኣለኻ ማለት እዩ። 

 

ሓቢርካ ወይ ውን በበይንኻ መግቢ ምስራሕ 

ሓቢርኩም ወይ ውን በበይኑኹም ኴንኩም መግቢ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኣብ ናትኩም ምርጫ ይምርኮስ። 
ሓደ ሓደ ሓደሽቲ መጻእቲ ጋሻ ን ምእንገዲ ዝኣክል ቦታ ከም ዘይብሎም ይሕብሩ እዮም። እዚ ውን ሽግር የብሉን። 

ንኣብነት ነቲ መጻምዶም ኣብ ናይ ሓደ ዓርኮም ውይ ፈላጢኦም ገዛ ክእንግድዎ ይኽእሉ እዮም። ወይ ውን እቲ ሓድሽ 
መጻኢ ካልኣይ ግዜ ደጊሙ ናብቲ ናይ መጻምዱ ገዛ ክኸይድ ይኽእል እዩ፣ ስለዚ እቲ ሓድሽ መጻኢ ሓደ ግዜ ጥራይ 
መግቢ የዳሉ። ኩሉ ነገር ብ ኽልተኣዊ ስምምዕ ይግበር። 

 

ሽዱሽተ ግዜ ምምጋብ…………………..ብድሕኡ ኸ? 

እዘን ሽዱሽተ ግዜ ናይ መግቢርክባት ነንሕድሕድካ ክትፋለጥ ጽቡቕ መበገሲ እየን። ካብኡ ሓሊፍካ ካሊእ ንጥፈታት 
ክተካይድ ውን ብርግጽ ይከኣል እዩ እንድሕር ጽቡቕ ኮይኑ። 

 

እንተ ዘይሰሪሑ ኸ? 

ብርግጽ እቲ መስርሕ ጽቡቕ ዘይክኸይድ ይኽእል እዩ። ብ ገለ ገለ ምኽንያታት ደስ ስለ ዘይበሎ ሓደ ካብቶም መጻምዲ 
ጠጠው ክብሎ ክመርጽ ይኽእል እዩ። ጸገም የብሉን። ምስ ኻስት ኣን ታፉል ኴንካ መፍትሒኡ  ምንዳይ እዩ። እዚ ማለት 
ሓደ መጻምዲ ምስ ኣቓረጸ እቲ ዝተረፈ ከምብሓዱሽ ምስ ካልእ እቕጽል ወይ ድማ የቓርጾ። ኻስት ኣን ታፉል ሓደ 
ተዓጻጻፊ መደብ እዩ። 

 



ምስ ሓደ ጉጅለ ወይ ማሕበር ምስታፍ 

ምስ ጉጅለኻ ወይ ብ ጥርኑፍ   ሕቢርካ ኣብ ኻስት ኣን ታፉል ገለ ነገር ክትገብር ትደሊ ዶ? ይከኣል እዩ። ዝተወሰነ ዓቕሚ 
ሰብ ከም ዘለካ ን ኻስት ኣን ታፉል ክትሕብር ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ ኻስት ኣን ታፉል አቶም ተደልዮም ዘለዉ ዓቕሚ 
ሰብ መሪጻ ምስ ናትካ ጉጅለ ወይ ማሕበር ከም ዝጻመዱ ትገብር። እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ ሓባር ኣባልነት ሓቢርካ ንጥፈታት፣ 
ምውጻእ፡ ናብ ምርኢት ምብጻሕ፡ ናይ እግሪ ጉዕዞ  ከተዳሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከም ሓደ ጉጅለ ወይ ማሕበር ምሉእ 
ብሙሉእ ባዕልኩም ከተካይድዎ ትኽእሉ። 

 

ምዝገባ ብመንገዲ ኣብ ወብ ሳይት ዝርከብ ናይ ምዝገባ ገጽ ክምላእ ይካኣል። 

 


