
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ናይ ስድራቤት ጥርናፈ ሓቲትኩም፡ ንስድራኹም መምጽኢ ዝሕግዘኩም  ድጎማ ካብ ማሕበር ተሓጋጋዝቲ ስደተኛታት ምብራቕ ኔዘርላንድ 
ክትሓቱ ማዕረ ክንደይ ትኽእሎታት ኣሎ? 

 
ብመንገዲ እዚ መንሹር፡ ኣገባብ ኣተሓትታ ንወጻኢታት ጥርናፈ ስድራቤት ንምሽፋን ዝሕግዝ ድጎማ፡ ብሕጽር ዝብለ መንገዲ 
ከንብራሃልኩም ክንፍትን ኢና። 

  
ከም ልክዕ፡ ንጥርናፈ ስድራቤት ትገብርዎም ወጻኢታት፡ ዘዋህለልኩሞ ገንዘብ ወይ’ድማ ካብ ኣባልት ስድራቤት ወይ ይዕሩኽ ብምልቃሕ፡ 
ባዕልኹም ኢኹም ክትሽፍንዎም ዘለኩም።  
ኣርባዕተ ሰሙን ደሕሪ’ቲ ንስድራኹም ክትጥርንፉ ዝተዋህበኩም ውሳኔ እቲ ዘድሊ ገንዘብ ክትእክብዎ እንተዘይኪኢልኩም ግን፡ ገለ ክፋል 
ናይ’ቲ ወጻኢታት ንምሽፋን ዝኽእል ምወላ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። 
እንተኾነ፡ እንተዋሓደ 1000 ኤውሮ ባዕልኹም ክትከፍሉ ኣለኩም ኢልና ስለ ንኣምን፡ ምወላ ክትሓቱ እንተኾንኩም፡ 1000 ኤውሮ ናይ’ቲ 
ወጻኢታት ባዕልኹም ኢኹም ትኸፍሉ።  

 
ጽሟቕ:  
– ምወላ ቅድሚ ምሕታትኩም ድሕሪ እቲ ስድራኹም ክትጥርንፉ ዝተፈቕደልኩም ውሳኔ እንተዋሓደ ንኣርባዐተ ስማንታት ክትጽበዩ 
ኣለኩም 

– ዋላ ምወላ እንተተፈቕደልኩም፡ 1000 ኤውሮ ናይ’ቲ ወጻኢታት ባዕልኹም ኢኹም ትሽፍኑ* 

 
ወጻኢታት መጉዓዝያ 
መጠን እቲ ክትሓትዎ ትኽእሉ ወጻኢታት፡ ኣብ ገምጋም ናይ’ቲ ካብ ዝተፈላለያ ሃገርት ናብ ኔዘርላንድ መጉዓዚ ዘድሊ ዋጋ ናይ መጉዓዝያ 
ቲኬት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ዋጋታት ኣቐዲሙ ዝትወሰነ ኮይኑ፡ ኣብ ሕቖ ናይ’ዚ መንሹር ኣለኩም።  
 
ምቕራብ ናይ ምወላ ሕቶ 
ኣብ ዝተፈላለያ ነቑጣታት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ተሓጋጋዝቲ ማሕበር ስደተኛታት፡ ኣብ ክንዳኹም ናይ ምወላ ሕቶ ክቕርቡ ዝኽእሉ፡ ኩሉ 
ቅድመ ኩነት ምስ እተማልኡ ጥራሕ እዩ። ቅድሚኡ፡ ናይ ምወላ ሕቶ ምቕራብ ፍጹም ኣይከኣልን እዩ።  
 

ናይ ምወላ ሕቶኹም መን እዪ ውሳኔ ዝህበሉ? 
ሽማግለ ክፍሊ ድጎማ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ምብራቕ ኔዘርላንድ፡ ሕግታት ድጎማ ምርኩስ ብምግባር፡ ናይ ድጎማ ሕቶኹም 
ተቐባልነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ትመዝን።   
ሽማግለ ድጎማ 8 ኣባላት ዝሓቆፈት ኮይና፡ እቶም ኣባላት ካብ ኩለን ጽፍሕታት ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ምብራቕ ኔዘርላንድ 
ዝተመዘዙ’ዮም። እታ ሽማግለ፡ ንሰራሕተኛታት ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ንድጎማ ዝምልከት ሓበሬታን ምኽርን ትህብ። ብተወሳኺ፡ 
ካልእ ናይ ድጎማ ኣማራጺታት፡ ከም ምምሕዳር፡ ኮዋ ወይ ድማ ካልኦት ናይ ደገ መወልቲ እንተደኣ ኣለዉ፡ ናብኦም ተመሓላልፍ። ካልእ 
ናይ ምወላ መንገዲ ምስ ዘይህሉ፡ እቲ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ድጎማ ከም ናይ መጠረስታ ኣማራጺ ይውሰድ። ብድሕሪኡ፡ 
ሽማግለ ድጎማ፡ ነቲ ናብኣ ዝቐረበ ናይ ድጎማ ሕቶ ውሳኔ ትህበሉ። ሽማግለ ድጎማ፡ ዘይሻራዊት ኮይና፡ ሰራሕተኛታት ማሕበር ተሓጋገዝቲ 
ስደተኛታት ኣብ’ቲ እታ ሽማግለ እትህቦ ውሳኔ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ የብሎምን።  

 
ኣታዊታት ማዕከን ድጎማ፡ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ትካቦ ገበርቲ ሰናይ (ውልቀ ሰባት፡ ቤተ ክርስትያናትን ሓለይትን) ዝመጸ እዩ። 
 
* ኣብ ፍሉይ ኩነታት፡ ሽማግለ ምወላ፡ መጠን እዚ ባዕልኻ ዝኽፈል ገንዘብ ለጠቕ ከተብሎ ትኽእል።  
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ንድጎማ ወጻኢታት መጉዓዝያ ዝምልከት መብርሂ 
ቅድሚ ሕቶ ናይ ድጎማ ምቕራቡ ዝተገዝኡ ናይ መጉዓዝያ ትኬታት፡ ድጎማ ክሕተተሎም ኣይክእልን!! ስድራቤት ምስ መጹ፡ ማለት 
መስርሕ ጥርናፈ ስድራቤት ምስ ኣብቅዐ፡ ቅዳሕ ናይ’ቲ ብስሞም ተጻሒፉ ዘሎ ናብ’ዚ ሃገር ንምምጻእ ዝተጠቕምሉ ናይ መጉዓዝያ ትኬት 
ናብ ሽማግለ ድጎማ ክለኣኽ ኣለዎ።  

 
 



መጠን ዝስላዕ ድጎማ 

መጠን እቲ ዝስላዕ ድጎማ፡ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ኮይኑ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ዋጋ ናይ መጉዓዝያ ትኬት ካብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ናብ ኔዘርላንድ 
ዝተሞርከሰ እዩ። እተን ስድራ ዝብገሱለን ከባቢታት ኣብ ኣርባዕተ ዝተመቕላ እየን። ንሳተን ድማ፥ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኤስያ፡ ኣፍሪቃ 
ከምኡ’ውን ደቡብ ኣሜሪካ እየን። 

 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢታት ዘለዋ ሃገራት 
ከባቢ ኣፍሪቃ እዘን ሃገራትን ካልኦትን ዝሓቕፈ እዩ፦ ብሩንዲ፡ ኮንጎ፡ ኤርትራ፡  ኢትዮጵያን ጋናን። 

 
ከባቢ ማአከላይ ምብራቕ እዘን ሃገራትን ካልኦትን ዝሓቕፈ እዩ፦ ግብጺ፡ ዒራቕ፡ ኢራን፡ የመን፡ ዮርዳኖስ፡ ቱርኪ ከምኡ’ውን ሶርያ። 

 
ከባቢ ኤስያ እዘን ሃገራትን ካልኦትን ዝሓቕፈ እዩ፦ ኣፍጋኒስታን፡ ኣዘርባጃን፡ ቺና፡ ህንዲ፡ ኔፓል፡ ፓኪስታን፡ ስሪላንካ ከምኡ’ውን 
ታይላንድ 

 
ከባቢ ደቡብ ኣሜሪካ ሃገረ ኮሎምቢያ ዝሓቖፈ እዩ። 

 
ኣብ ሓፈሻዊ ዋጋ ትኬት ተሞርኪሱ ዝወሃብ ድጎማ 

 

ከባቢ መበገሲ ቦታ እኹላትን ልዕሊ 12 ዓመት 
ዝዕድሚኦም ቆልዑትን 

ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም 
ህጻናት 

ኣፍሪቃ ካርቱም 420 ኤውሮ 330 ኤውሮ 

 ኣዲስ ኣበባ 385 ኤውሮ 345 ኤውሮ 

 ካልእ መበገሲ ቦታ 420 ኤውሮ 330 ኤውሮ 

ማአከላይ ምብራቕ ኣንካራ 150 ኤውሮ 130 ኤውሮ 

 ኢስታንቡል 130 ኤውሮ 110 ኤውሮ 

 ቤሩት 280 ኤውሮ 255 ኤውሮ 

 ካልእ መበገሲ ቦታ 280 ኤውሮ 255 ኤውሮ 

ኤስያ ኢስላማባድ 530 ኤውሮ 455 ኤውሮ 

 ደልሂ 490 ኤውሮ 410 ኤውሮ 

 ካቡል 820 ኤውሮ 660 ኤውሮ 

 ሻንግሃይ 565 ኤውሮ 455 ኤውሮ 

 ቤጂንግ 545 ኤውሮ 440 ኤውሮ 

 ካልእ መበገሲ ቦታ 820 ኤውሮ 660 ኤውሮ 

ደቡብ ኣመሪካ ቦጎታን ካልእ መበገሲ ቦታን 930 ኤውሮ 780 ኤውሮ 
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