
ካብ መቕጻዕቲ ንምድሓን! ኣብ ኩነታት ዝህሉ ለውጥታት ወይ 
ምቅይያራት ኣብ ክፍሊ ስራሕን እቶትን (Werk en Inkomen) 
ሓብሩ።

ኩሉ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ወይ ደገፍ ካብ ምምሕዳር ዝወሃቦ ሰብ፣ ኣብ ናይ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ስራሕን እቶት 
(Werk en Inkomen) ኩሉ ኣብ ኩነታቱ ዘጋጥም ለውጥታት ወይ ምቅይያራት ናይ መነባብሩኡ፣ ሂወቱን ፊናንስያዊ 
ኩነታቱን ብሙሉኡን ኣብ ግዝይኡን ወይ ብቕልጡፍ ክሕብር ኣለዎ እዚ ናይ ምሕባር ግዴታ ተባሂሉ ይጽዋዕ።
እዚ እንተዘይጌርኩም፣ ምናልባት ብዙሕ ማሕበራዊ ደገፍ ትወስዱ እሞ፣ነቲ ደገፍ ክትመልሱዎ ትግደዱ፣ እዚ ጥራይ 
ዘይኮነ መቕጻዕቲ ‘ውን ከኸትል ይኽእል።

ብውሑድ እቶት ምንባር ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ መቕጻዕቲ ቀልጢፉ ካልእ ሽግር ከምጽእ ይኽእል። 

ስለዚ ካብ ክመጽእ ዝኽእል መቕጻዕቲ ምጥንቓቕ ዝሓሸ እዩ። እዚ ክኣ ኣብ መነባብሮኹም ዘጋጥም ምቅይያራት 
ቀልጢፍኩም ብምሕባር ክትግበር ይኽእል።እዚ ለውጢ ኣብ ማሕበራዊ ደገፍ ጽልዋ ኣለዎ ዶ? የብሉን? ኢልኩም 
ትጠራጠሩሉ ነገር ዋላ ትሕብሩ።

እንታይ ክትሕብሩ ኣለኩም? 

ክትሕብሩዎም ዘለኩም ምልውዋጣት እዞም 
ዝስዕቡ እዮም፡ 

ካልእ እቶት ኣለኩም ድዩ (ንኣምነት ድጎማ 
ናይ ትምህርቲ፣ ወይ ደሞዝ ናይ ካልእ 
ደገፍ)

ሓድሽ  ምሳኹም ሓቢሩ ክነብር ጽመጽኤ 
ሰብ?

 ቆልዓ (ልዕሊ 21 ዓመት) ትምህርቲ 
ምምሃር ዘቛረጸ?

ናብ ወጻኢ ሀገር ክትገሹ ዲኹም?

ውርሻ ወይ ካልእ ገጸበረከት ዝረኸብኩሞ 
ወይ ዝተዋህበኩም ኣሎ ድዩ?

ምስ ካልእ ሰብ ሓቢርኩም ክትነብሩ 
ድኹም?

ንስኹም ወይ ምሳኹም ሓቢሩ ዝነብር ሰብ / 
ኣባል ስድራቤትኩም ኣብ ቀይዲ ወይ ትካል 
ተሃድሶ ዝኣተወ ኣሎ ድዩ? 

ኣብ ትካል ስራሕን 
እቶትን እዚ 
ብግዜኹም ሓብሩ!

እቲ ዘሎ ለውጢ 
እንተዘይሕቢርኩም 
ወይ ግዜ ምስ ሓለፈ 
እንተሓቢርኩም ከ?

ብልክዕ ምስ ኩነታትኩም ዝኸይድ 
ወይ ዝሰማማዕ ደገፍ ከምትረኽቡ 
ክንገቢር ኢና

ካብ መቕጻዕቲ ከኣ ትድሕኑ

ኣዝዩ ብዙሕ ወይ ኣዝዩ ውሑድ 
ማሕበራዊ ደገፍ ክትወሃቡ ትኽእሉ

ካብ መቕጻዕቲ ንምድሓን!

ብዙሕ ማሕበራዊ ደገፍ ክትከፍሉዎ 
ኣለኩም



ትሕብሩዎም ለውጥታት: 
- ዝተመልአ ናይ ለውጢ ፎርምታት ናብ ክፍሊ ስራሕን እቶትን (Werk en Inkomen) ትሰዱዎ።
- �እዚ ፎርምታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.almere.nl/regels ወይ ከኣ ኣብቲ ደገፍ ክትወሃቡ 

ክትጅምሩ ከለኹም ዝተዋህበኩም ፋይል ወይእውን ኣብ ምምሕዳር 14036 ብምድዋል ክርከብ 
ይከኣል። 14 036 ብምድዋል ክርከብ ይከኣል።

- �ምቕያር መንበሪ ወይ ገዛ ይኹን ካብ ሓዳር ምፍታሕ ኣብ ክፍሊ Burgerzaken ትሕብሩ።ኣብ ወጻኢ 
ሃገር ዝተገብረ መርዓ ኣብ ክፍሊ Burgerzaken ጥራይ ተመልክቱ። እቲ መርዓ ብሓደ ተጠርኒፍኩም 
ክትነብሩ እንተኾይኑ፣ እዚ እንኮላይ ኣብ ክፍሊስራሕን እቶትን (Werk en Inkomen) ‘ውን ትሕብሩ

ምቅይያራት ወይ ለውጥታት መዓስ ትሕብሩ?
- ካብ ኔዘርላንድ ወጻኢ መገሻ ኣቐዲምኩም ከተፍልጡ ኣለኩም።
- �ካልእ ኩሉ ልውጥታት እውን ኣብ ውሽጢ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣቐዲምኩም ወይ ድሕሪ ሙኻኑ 

ትሕብሩ።
- �እቲ ለውጢ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ እንተኾይኑ? ወይ ኣቐዲምኩም ዘይእኹል ወይ ዘይተማልኤ ሓበሬታ 

ሂብኩም እንተኔርኩም ኮንኩም? እቲ ቅኑዕ ሓበሬታ ደጊምኩም ክትህቡ ኣለኩም። ሓበሬታ ምሃብ 
እንተደንጉኹም ግን ብተበግሶኹም ባዕልኹም እንተሓቢርኩም፣ ክመጸኩም ዝኽእል ምቕጻዕቲ ክትሕት 
ወይ ክጎድለልኩም ይኽእል።

ሕቶ ወይ ዘጠራጥረኩም ጉዳይ እንተሎ? 
ክትሕብሩ ኣለኩም ድዩ ወይ ኣየድልን ዘጠራጥርኩም ነገር ምስዝህሉ? እሞ ምርዳእ ምስትስእኑ? ወይ 
ካልእ ሕቶ እንተለኩም ኮይኑ? 
ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.almere.nl/regels ብዙሕ ሓበሬታን ፊልምን መብርሂ ብዛዕባ ግዴታ 
ምሕባር ክትረኽቡ ትኽእሉ።

እቲ ትደልዩዎ መልሲ ናይ ሕቶኹም ኣብ Almere.nl እንተዘይረኺብኩ? ምስ ናይ ዓሚል ማናጀር 
(Klantmanager) ብቑጽሪ ቴሌፎን 14 036 ክትራኸቡ ትኽእሉ። 







ካብ መቕጻዕቲ ንምድሓን! ኣብ ኩነታት ዝህሉ ለውጥታት ወይ 
ምቅይያራት ኣብ ክፍሊ ስራሕን እቶትን (Werk en Inkomen) 
ሓብሩ።


