ናይ ኣውትኬሪንግ ግዴታታት ብመሰረት ሕጊ
ተሳትፎ
ንስኹም ብመሰረት ሕጊ ተሳትፎ ኣውትኬሪንግ ትቕበሉ ኢኹም። ንስኹም ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም
ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣታዊታት ንኽትረኽቡ ክትክእሉ ንሕና ንደልይ ኢና። ኣብ ሕጊ ብርክት ዝበሉ ግዴታታት
ኣለዉ። እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ናይ ምሕባር ግዴታን ናይ ስራሕ ግዴታን እዮም። ኣብዚ ወረቐት ብዛዕባ እዚ
ዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕና ነቶም ብብዝሒ ዘጋጥሙ ግዴታታት ጠቒስናዮም ኣለና። ዝኾነ ነገር
ክትሕብሩ ዘለኩም ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ተጠራጢርኩም ዲኹም?
ከምኡ ምስዝኸውን ምሳና ርክብ ግበሩ። ነዚ ቅጥዒ ድማ ብጥንቃቐ ኣንብብዎ!
ኣብ www.hollandskroon.nl ድጂታላዊ ቅጥዒታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንናትኩም ዓመታዊ ጸብጻባትን ናይ ኣውትኬሪንግ ጸብጻባትን እውን ብመንገዲ
መርበብ-ሓበሬታ ክትርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ምሕባር ግዴታ
ንስኹም ናይ ምሕባር ግዴታ ኣለኩም። እዚ ማለት፣ ካብ ብዙሓት እዞም ዝስዕቡ ማለት እዩ፡

1. ኣብ ኩነትኩም ገለ ዝተቐየረ ነገር ኣሎ ድዩ?
ንኣብነት ምሳኹም ንኽነብር ዝመጽእ ሰብ ኣሎ ድዩ? ወይ ስራሕ ረኺብኩም
ዲኹም? ከምኡ ምስዝኸውን፣ ነዚ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ብዲጂታላዊ
ኣገባብ ንዓና ትሕብሩና። ነዚ ንምግባር ቅጥዒ ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ፡
'wijzigingen doorgeven' [ምሕባር ለውጢታት] ዝብል ተጠቐሙ።

2. ንመርመራታት ብዝምልከት ምትሕብባር ትገብሩ።
እዚ ግዴታ እዩ። ንሕና (ገና) ናይ ኣውትኬሪንግ መሰል ዘለኩም ምዃንኩምን
ዘይምዃንኩምን ወይ ቅኑዕ መጠን ገንዘብ ትቕበሉ ዘለኹምን ዘየለኹምን ንቆጻጸሮ
ኢና።

5. ኣታዊ ኣለኩም ድዩ?
ከምኡ ምስዝኸውን፣ ነዚ ቅድሚ ዕለት 15 ናይ ነፍስወከፍ ወርሒ ብዲጂታላዊ ኣገባብ
ንዓና ትሕብሩና። ናይ ደሞዝኩም ወይ ኣውትኬሪንግኩም ጸብጻብ ምስኡ
ኣተሓሒዝኩም ብዲጂታላዊ ኣገባብ ከም እትልእኩልና ድማ ኣረጋግጹ። ነዚ ንምግባር
ቅጥዒ ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ፡ 'inkomsten doorgeven' [ምሕባር
ኣታዊ] ዝብል ተጠቐሙ።

6. ምሳኹም ዝነብር ቆልዓ 21 ዓመት ክመልእ ድዩ?
ከምኡ ምስዝኸውን፣ ቆልዓኹም ትምህርቲ ዝከታተል ምዃኑን ዘይምዃኑን፣ ከምኡ
እውን ናይ ትምህርቲ ድጎማ ዝቕበል ምዃኑን ዘይምዃኑን ወይ ክቕበል ዝኽእል ምዃኑ
ክትሕብሩ ኣለኩም። ነዚ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ብዲጂታላዊ ኣገባብ
ክትህቡ ኣለኩም። ነዚ ንምግባር ቅጥዒ ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ፡ 'wijzigingen

3. ወለንታዊ ስራሕ ክትጅምሩ ወይ ትምህርቲ

doorgeven' [ምሕባር ለውጢታት] ዝብል ተጠቐሙ።

ክትከታተሉ ዲኹም?
ከምኡ
ንዓና

ምስዝኸውን፣ ነዚ
ትሕብሩና።
ነዚ

ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ብዲጂታላዊ ኣገባብ
ንምግባር
ቅጥዒ
ማሕበራዊ
ደገፍ
ኣውትኬሪንግ፡

'wijzigingen doorgeven' [ምሕባር ለውጢታት] ዝብል ተጠቐሙ።

7. ብሓንሳብ ጥቕሉል ዝኽፈል (ንኡስ) ጥሮታ፣ ውርሲ፣
ህያባት ወ.ዘ.ተ. ተቐቢልኩም ዲኹም?
ከምኡ ምስዝኸውን፣ ነዚ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ብዲጂታላዊ ኣገባብ ትሕብሩ።
ጸብጻብ ወይ መረጋገጺ ሰነድ ምስኡ ኣተሓዚዝኩም ከም እትልእኩልና ድማ ኣረጋግጹ። ነዚ

4. ንዕረፍቲ ክትከዱ ዲኹም?
ከምኡ ምስዝኸውን፣ ነዚ ቅድሚ ንዕረፍቲ ምኻድኩም ሓብሩ (ኣስተውዕሉ፡ ኣብ
ኔዘርላንድ ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዝግበር ዕረፍቲ ይምልከት እዩ)። ንዕረፍቲ ቅድሚ
ምኻድኩም ነዚ እንተወሓደ ቅድሚ ኣርባዕተ ሳምንታት ክትገብርዎ ኣለኩም።
ኣውትኬሪንግ እናተኸፍለኩም ካብ ኣርባዕተ ሳምንታት (28 መዓልታት) ንዝበዝሕ ግዜ
ናብ ወጻኢ ሃገር ንዕረፍቲ ክትከዱ ኣይፍቐደልኩምን እዩ።
ዕድመኹም ካብ ናይ ጥሮታ ዕድመ ንላዕሊ ድዩ?ከምኡ ምስዝኸውን፣ ኣውትኬሪንግ
እናተኸፍለኩም ንዓሰርተ ሰለስተ ሳምንታት ናብ ወጻኢ ሃገር ንዕረፍቲ ክትከዱ ትኽእሉ
ኢኹም።

ንምግባር ቅጥዒ ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ፡ 'inkomsten doorgeven' [ምሕባር
ኣታዊ] ዝብል ተጠቐሙ።

ናይ ስራሕ ግዴታ
ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ናይ ባዕልኹም ኣታዊ ከም ዝህልወኩም ንኽትገብሩ እውን ግዴታ ኣለኩም። እዚ እዝዞም ዝስዕቡ ማለት እዩ፡

1.U ንስኹም ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ ንኽትረኽቡ ትፍትኑ።
ስለዚ ነዚኦም ዝስዕቡ ክገብሩ ኣለኩም፡

•

ከም ደላዪ ስራሕ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ኡ.ቨይ.ፌ [UWV]
ክትምዝገቡን፣ ንምዝገባኹም ድማ ኣብ ግዚኡ ከተሐድስዎን ኣለኩም
(www.werk.nl)፤

•

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብ ጋዜጣታት፣ ኣብ ኢንተርነት ወይ
ኣብ ናይ ኡ.ቨይ.ፌ [UWV] ማዕከን ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት
ክትውከሱ ኣለኩም፤

•

ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣብያተ-ጽሕፈት ዕዮ (ብዲጂታላዊ ኣገባብ) ክትምዝገቡን፣
ኣብኡ ቀጻሊ ብዛዕባ ስራሕ ክትሓቱን ኣለኩም፤

•

ንክፉታት ናይ ስራሕ ቦታታት መልሲ ክትህቡን፣ ከምኡ ከምዝገበርኩም
መረጋገጺ ክትዕቅቡን ኣለኩም። ነዚ ንኸተቕርቡ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም፤

•

ነቶም ካባና እትቕበልዎም ክፉታት ናይ ስራሕ ቦታታት መልሲ ክትህቡ ኣለኩም።

2. ስራሕ ንምርካብ ኣብ እተመልክትሉ ግዜ ዝከኣለኩም ኩሉ
ትገብሩ።

እዚ ማለት ገለ ካብኡ፣ ስራሕ ንክትረኽቡ፣ ንኽትቕበሉን ስራሕኩም ንኽትዕቅቡን
ዝከኣለኩም ኩሉ ክትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ። ንስኹም ልዑል ድርኺትን ድልየትን
ከተርእዩ ኣለኩም። ናይ ስራሕ ቃለ-መሕትት ኣብ ዝህልወኩም እዋን ወይ ኣብ ስራሕኩም
ኣብ ሰዓትኩም ትርከቡ።
ማዕሪግኩም ንኽትረኣዩን፣ ግሩምን ንጹህን ክዳውንቲ ብምውዳይ ግዳማዊ
ትርኢትኩም ጽፉፍ ከምዝኸውንን ኣረጋግጹ። ንስኹም ኩሉ ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ
ትቕበሉ። ሓፈሻዊ ተቐባልነት ዘለዎ ስራሕ ንምርካብ ዝዕንቕፉ ነገራት ክትገብሩ
የብልኩምን።

•

ናብ ስራሕኩም ንኽትጎዓዙ ድሉው ክትኮኑ ኣለኩም። ኣብ መዓልቲ እንተበዝሐ
ክሳብ 3 ሰዓታት ተጓዒዝካ (1.5 ሰዓት ንምኻድን 1.5 ንምምላስን) ክትሰርሖ
ንእትኽእል ስራሕ ክትነጽግዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

4. ስራሕ ንምርካብ ወይ ንምዕቃብ ኣድላይ እንተድኣ
ኮይኑ፣ ንስኹም ፍልጠትኩምን ብቕዓታትኩምን
ምስ ግዜ ከምዝጓዓዙ ወይ ከምዝመሓየሹ
ትገብሩ።

ስለዚ ዘለዉ ሓደስቲ ሜላታት ንኽትመሃሩ ወይ ፍልጠትኩምን ብቕዓታትኩምን
ምስ ግዜ ከምዝጎዓዙ ንኽትገብሩ ምእንቲ ስልጠና ክትከታተሉ ዘለኩም እንተድኣ
ኮይንኩም፣ ከምኡ እውን ትገብሩ።

5. ንመርመራታት ብዝምልከት ምትሕብባር
ትገብሩ፣ እዚ ግዴታ እዩ።

ኣብዚ መርመራ ስራሕ ንኽትጅምሩ ዘለዉኹም ተኽእሎታት ኣየኖት ምዃኖምን፣ ከምኡ
እውን ናይ ስራሕ ግዴታታትኩም ዘኽበርኩሞም ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ንሕና
ንቆጻጸር።

6. ንስኹም ኣምሳያ ኣበርክቶ ክትገብሩ
ከምዘለኩም ተኽእሎ ኣሎ።

እዚ ኣምሳያ ኣበርክቶ፣ ንሕብረተሰብ ጠቐምቲ ዝኾኑ ክፍሊት ዘይብሎም ንጥፈታት
ስራሕ ምዕማም ዘጠቓልል እዩ። ኣብቲ ኣምሳያ ኣበርክቶ እትገብሩሉ እዋን፣ ስራሕ
ንምርካብ ምምልካት ክትቕጽሉን ስራሕ ክትደልዩን ኣለኩም።

3. ስራሕ ምቕባል ማለት ንስኹም፡
•

ኣብቲ ስራሕ፣ ናይ ትምህርቲ ደረጃ፣ ዓይነት ዕዮ ወይ ክፍሊት
ብዝምልከት ከም ቅድመ-ኩነት ጠለባት ከተቐምጡ ኣይትኽእሉን
ኢኹም ማለት እዩ።

ኣገልግሎት ደገፍ ዕዳ
ናትኩም ፊናንሳዊ ጉዳያት ኣብ ምምሕዳሩ ገና ጸገማት ኣለኩም ድዩ ወይ ዕዳታት ኣለዉኹም ድዮም? ንሕና በብንእሽተይ እናገብርኩም ክትከፍሉ
እትኽእልሉ ስርዒታት ኣብ ምውዳድ፣ ንኣብነት ናይ ወርሒ ዕዳ ክራይ ገዛ ወይ ክፍሊት ዕዳ ትሕጃ-ገዛ ብዝምልከት ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና፣ ግን ኸኣ
ንዓበይቲ ዕዳታት ብዝምልከት ንምሕጋዝ እውን ንሰርሕ ኢና። ከምኡ እውን ናይ ባጀት ምስልጣንን ስልጠናታትን ንህብ ኢና፣ ሽምግልና ዕዳ ነዋድድን፣
ነቶም መበገሲ ጠንቂ ዝኾኑ ጸገማት ንምግጣሞምን ንሰርሕን ኢና። ናትና ዕላማ ብፊናንሳዊ መዳይ እንደገና ገዛእርእስኹም ንኽትክእሉ ንምሕጋዝ እዩ።

ኣብ መወዳእታ

Hollands Kroon

ንስኹም ነዚኦም ግዴታታት ንኸተኽብርዎም ንሕና ንመኽረኩም።
ከምኡ ብምግባር ድማ ንማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግኩም

Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna

ንኸይንቕንሶ፣ ደው ንኸየንብሎ ን/ወይ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ
ከይንብይነልኩም ከተወግዱ ትኽእሉ።

ተወሳኺ ሓበሬታ?
ሕቶታት ምስዝልዉኹም ንጒጅለ ካባቢኹም ክትውከሱ
ትኽእሉ ኢኹም።

ቴሌ.፡ (088) 321 5000፣ post@hollandskroon.nl

