ገንዘባዊ ሓገዝን ቤ/ጽ ዕዮ
ምምሕዳር ከተማ
(WerkBedrijf Rijk van
Nijmegen)
ናብ ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ናይመኸን ብደሓን ምጹ። ብምምሕዳር ኽመንተ ናይመኸን ኣብ ቤት
ጽሕፈት ዕዮ ተመዝጊብኩም ኣለኹም፡ ምክንያቱ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ወይ (de uitkering)
ስለትወስዱ ዘለኹም። እዚ ማሕበራዊ ሓገዝ ግዝያዊ ኮይኑ፡ ንመንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ጥራይ
ዘይኮነ ንኹሉ ስራሕ ዘይብሉ ወይ እኹል ስራሕ/ ኣታዊ ዘይብሉ ሰብ ዝወሃብ እዩ።
ማዕከን ማሕበራዊ ሓገዝ ካብ ቀረጽ ኣታዊ ናይ ኩሎም ኣብ ሃገረ ነዘርላንድ ዝርከቡ
ሰራሕተኛታት ዝእከብ ገንዘብ’ዩ። ሃገረ ነዘርላንድ ሓንቲ ካብተን ብሉጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ዘለዋ ሃገር ኮይና፡ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብዚ መስርሕ ኣበርክቶ ይገብር። ስለዝኾነ፡ ዝኮነ ክሰርሕ
ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ፡ ብዝቐልጠፈ ኣብ ስራሕ ክዋፈር ይግባእ። እዚ ኣብ ነዘርላንድ ዘሎ ኣሰራርሓ
ካብቲ ኣብ ዓድኹም ዝለመድክምዎ ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ትረኽብዎ ናይ ስራሕ
ውዕል ወይ ስምምዕ ይኹን መሰልን ግቡእን ሰራሕተኛ ዝተፈልየ እዩ። ከምኡውን ዝተፈልየ ናይ
ስራሕ ባህሊ ከጓንፈኩም ይኽእል።
ቤ/ጽ ዕዮ ስራሕ ኣብ ምርካብ ክሕግዘኩም ይኽእል። ትምህርቲ ክትመሃሩ’ውን ተኽእሎ ኣሎ፡
በዚ መሰረት ካብ DUO ናይ ተማሃራይ ሓገዝ ትረኽቡ። እዚ ኣብ ውልቃዊ ኩነታትኩም
ዝተመርኮሰ ይኸውን ማለት እዩ። እንተደኣ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ጀሚርኩም፡ ካብ ምምሕዳር
(Gemeente) ዝኾነ ማሕበራዊ ሓገዝ ኣየድልየኩምን ማለት እዩ።

ቤ/ጽ ዕዮ እንታይ’ዩ ዝገብር?
ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማ ብዝሃቦ ሓላፍነት፡ ውልቀ-ሰባት ንኽሰርሑ ወይ ክመሃሩ ይሕግዝ።
ሓደ ሓደ እዋን ስራሕ ብቕልጡፍ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። ምክንያቱ እኹል ናይ ስርሕ ተመክሮ
ከይህልወኩም ይኽእል ከምኡውን ነቲ ስራሕ ዝበቕዕ ናይ ቛንቛ ዳች ደረጃ ገና ዘይበጻሕኩሞ
ትኾኑ። ዘለኩም ናይ ስራሕ ዕድል ንምዝያድ፡ ደረጃ A2 ቛንቛ ዳች ብምብጻሕ ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ
ስልጠና ክትወስዱ ትኽእል። ንኣብነት ብዛዕባ ‘’ከመይ ጌርካ ስራሕ ትሓትት’’ ከምኡውን ‘’
ኩንታት ሽቕለት/ስራሕ ኣብ ሃገረ ነዘርላንድ’’ ስልጠናታት ክትረክቡ ትኽእሉ።

እንታይ ትጽቢታት ክህልወኩም ይኽእል ካብ ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማ?
ሓበሬታ ምምላእ (Intake)
ቤ/ጽ ዕዮ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከምትደልዩ፡ ዘለኩም ክእለት ከምኡውን ዘለኩም
ደረጃ ትምህርቲ ክፈልጥ ይደሊ። በዚ መሰረት ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ኣብ ኮምፒተር ዝምላእ
መሕትት ይቐርበልኩም። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ድማ ምስ ኣማኻሪ ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ቃለመሕትት ትገብሩ። ኣብዚ ዝርርብ ኣብቲ መሕትት ዝመላእክምዎ ሓበሬታ ደጊምኩም
ትርእይዎ። እዚ ማለት ሓበሬታ ብዛዕባ፦
- ናይ ስራሕ ተመክሮኹም
- ዘለኩም ፍሉይ ክእለታት
- ድሌታትኩምን ዓቕምታትኩምን
- ክንሕግዘኩም ንኽእለሉ መገድታትን የጠቓልል
ኣስተውዕሉ፥ ኣብዚ መሕትት ትህብዎ ሓበሬታ ዝኾኑ ካልኦት ትካላት ወይ ድማ ኣይ
ኤን ዲ (IND) ኣይርእይዎን እዮም። ቤ/ጽ ዕዮ ብዝቐልጠፈ ስራሕ ንኽረኽበልኩም፡
እቲ ትህብዎ ሓበሬታ ሓጋዚ እዩ።

ሓገዝ
A, ናይ ርክብ ውልቀ-ሰብ (contactpersoon/consulent)
ብዛዕባ ድሌታትኩምን ዓቕምታትኩምን ንጹር ሓሳብ ወይ መደብ ምስዝህልወኩም፡
ናይ ርክብ ውልቀ-ሰብ (contactpersoon/consulent) ይግበረልኩም። ክትሰርሑ
ክእለት ምስዝህልወኩም፡ ወኪልኩም ንዓኹም ዝበቅዕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ
ምንዳይ ይሕግዘኩም። ሓደ ሓደ እዋን ውን ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ንናይ ሓባር ዘተ ዕድመ
ክግበረልኩም ይኽእል። ኣብዚ ብሓባር ናይ ምዝታይ መደብ ምስ ካልኦት ደለይቲ
ስራሕ ትራኸቡን ብዛዕባ ዘሎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት/ዕድላት ክትዛተዩ ትኽእሉ።

B, ስራሕ ባዕልኹም ትደልዩ
ባዕልኩም’ውን ስራሕ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ነዘርላንድ ንዓኩም ዝኸውን
ስራሕ ክህልወን ዝኽእል ሓያለ ናይ ሽቕለት/ስራሕ ትካላት ኣለዋ። ናይ ሽቕለት ትካል
(Uitzendbureau) ኣብ ትካላት ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ኣብ ምንዳይ

ይነጥፍ። ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት ብመንገዲ ኢንተርነት’ውን ክትረኽቡ ትኽእሉ።
ዝርዝር ኣስማት ናይዘን ናይ ሽቕልት ትካላት ከምኡውን ናይ ስራሕ ዕድላት ዝዝርግሓ
ናይ
ኢንተርነት
ኣድራሻታትን
ካብ
ናይ
ርክብ
ወልቀ-ሰብ
(contactpersoon/consulent) ክትረክብዎ ትኽእሉ።

C, ንስሩዕ ስራሕ ገና ኣይተዳለኹምን?
እኹል ናይ ስራሕ ተመክሮ ወይ ብቑዕ ናይ ቛንቛ ዳች ደረጃ ብዘይምህላውኩም፡
ስራሕ ክትሰርሑ ገና ኣይከኣልኩምን ዘለኹም? ከምዚ እንተኮይኑ፡ እቲ ትረኽብዎ ናይ
ማሕበራዊ ሓገዝ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ስራሕ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ መገዲ
ዘለኩም ናይ ቛንቛ ምልከት ኣብ ምምዕባልን ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ኣብ ምፍጣርን
ክሕግዘኩም ይኽእል። እቲ ዕላማ ንመጻኢ ስሩዕ ስራሕ ንኽትረኽቡ እዩ። ስራሕ
ምርካብ ካብቲ ዝሓሰብክምዎ ግዜ ንላዕሊ ክወስድ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ዘለኩም
ሓቦን ምትብባዕን ተስፋ ከይቆረጽኩም ክትክጽሉ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ
ኣብ ነዘርላንድ ትረኽብዎ ስራሕ ከምቲ ትሓልምዎ ዝነበርኩም ከይከውን ይኽእል
እዩ፡ እንተኾነ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ሓድሽ ናይ መጻኢ ዕድላት ዝኸፍት ኣጋጣሚ’ዩ።

እንዳ ሰራሕካ ገንዘባዊ ሓገዝ ትረክብ ዶ?
ስራሕ ትሰርሑን ኣታዊ ዘለኩምን እንተኾንኩም፡ እቲ ማሕበራዊ ሓገዝ ኣይድልየኩምን እዩ።
እዚ ሓበሬታ’ዚ ምስ ምምሕዳር/ኽመንተ ክትዘራረብሉ ኣለኩም። ብዛዕባ ዘለኩም ኣታዊ
ብቕንዕና ክትሕብሩ ትግደዱ ኢኹም። በዚ መሰረት እቲ ካብ ምምሕዳር እትረኽብዎ ሓገዝ
ከምዝመጣጠን ይግበር። እቲ ብስራሕ ትረኽብዎ ኣታዊ ካብቲ ካብ ማሕበራዊ ሓገዝ ትረኽብዎ
ዝዛይድ እንተኾይኑ ግን ዝኾነ ማሕበራዊ ሓገዝ ኣይትረኽቡን ማለት’ዩ።

እንታይ የጋጥም ስራሕ ደው እንተኢልኩም’ከ?
ካብ ስራሕ ደው እንተ ኢልኩም’ሞ ብናትኩም ጉድለት እንተዘይኮይኑ፡ ማሕበራዊ ሓገዝ
ክትረኽቡ ትኽእሉ። ውዕል ስራሕኩም ስለዘብቅዐ ካብ ስራሕ ደው እንተልኩም፡ እንደገና ናይ
ማሕበራዊ ሓገዝ ትሓቱ ክዋሃበኩም ድማ ይኽእል። ብድሌትኩም ካብ ስራሕ ደው
እንተልኩም’ግን ንዝተወሰነ ግዜ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ኣይክትረኽቡን ኢኹም። ስለዚ ቅድሚ
ብድሌትኩም ስራሕ ደም ምባልኩም ካልእ ሓድሽ ስራሕ ክትረኽቡ ንመኽረኩም።
ካብ ስራሕ ብሰንኪ ጉድለትኩም እንተደኣ ተባሪርኩም፡ እንደገና ማሓበራዊ ሓገዝ ክትረኽቡ
ከጸግመኩም ይኽእል’ዩ’’። ንኣብነት ብሰንኪ ብኩራት ኣብ ስራሕ ወይ ጎነጻዊ ባህሪ ወይ ስርቂ
ዝኣመሰለ ምኽንያታት ምስትስጎጉ ማለት እዩ።

እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ገንዘባዊ ሓገዝ ትረኽቡ እንተ ኴንኩም?
ማሕበራዊ ሓገዝ ትረኽቡን ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ዝተመዝገብኩምን እንተኾንኩም፡ ኣብ ግምት
ከተእትውዎ ዝግባእ ሓደ ሓደ ነገራት እሎ፦
- ቤ/ጽ ዕዮ ወይ ምምሕዳር/ኽመንተ ናይ ቆጸራ ዕድመ ምስዝገብረልኩም፡ ክትመጹ ትግደዱ
- እንተድኣ ክትመጹ ዘይከኣልኩም፡ ኣቐዲምኩም ብቴለፎን ወይ ብኢመይል ክትሕብሩ ኣለኩም
- ዝኾነ ለውጥታት እንተድኣ ኣጋጢሙ፡ ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ከምኡ’ውን ምምሕዳር ኽመንተ
ክትሕብሩ ኣለኩም። ንኣብነት ገዛ እንተቀየርኩም ገንዘባዊ ኣታዊ እንተገርኩም ወይ ምስ ካልእ
ሰብ ብሓባር ምንባር እንተጀመርኩም።

ኣስተውዕል፡ እንተደኣ ገንዘባዊ ኣታዊ ኣለካ ከምኡ‘ውን ገንዘባዊ ሓገዝ ትረክብ ኼንካ ናብ
ምምሕዳር ከተማ ክትሕብር ኣለካ።እዚ እንተ ዘይገርካ ሳዕበን ከምጽኣልካ ይኽእል’ዩ። ን’ኣብነት
ከም ገንዘባዊ መቅጻዕቲ።

መዛዘሚ
ስራሕ ኣብ ምርካብ ጽቡቕ ዕድል ንምነየልኩም፡ ኣብ ሃገረ ነዘርላንድ ዝበለጸ መጻኢ ክህልወኩም
ድማ ተስፋ ንገብር።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ WerkBedrijf ኣብዚ ወብሳይት www.werkbedrijfrvn.nl ክትውከሱ
ትኽእሉ።ከምኡ’ውን ናይ ስራሕ ዕድላት ክትረክቡ ትኽእሉ።

