ኣታኣላልያ መሰነያታ ዋሕስ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ስደተናታት
ናብ ነዘርላንድ መጺካ ኣሎኻ? ካብ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ወጻኢት ዝኾነት ሃገር ዲኻ መጺአካ?
ንኣብነት፥- ካብ ኤርትራ ወይ ከኣ ሶርያ?
ካብዚኣን አንተ ኮይንካ፥ ከመኡ ውን በይንኻ ብዘይ መሰነይታ ዝመጻአካ ትሕቲ ዕድመ ምስ
አትኸውን፥ አዚ ማለት ከኣ ንስኻ ሓደ ኣህግራዊ ትሕቲ ዕድመ ስደተና ኢኻ።
ካብ 2016 ሪብኮን ዝበሃል ትካል ንወለዲ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ናይ መላይ ኣጎልጉለት ክህብ
ጀሚሩ። ንሳቶም ከኣ ከማኻ ዛምሰሉ ህጻናት ስደተናታት ኮይኖም ካብ ክሊ ዕድመ 1/18 ዝኾኑ ካብ
ኣውሮጳ ወጻኢ ዝተወልዱ አዮም።

ጉዚትነት( ናይ መአላይ ሓላፍነት)
ካብ 2016 ሪብኮን ዝበሃል ትካል ን ወለዲ ዘይብሎም ታሕቲ ዕድመ ህጻናት ናይ መአላይ ኣጎልጉለት
ከህብ ጀሚሩ።'ንሳቶም ከኣ ካብ ክሊ 0/18 ዓመት ኮይኖም ከመኡ አውን ምናልባት ናይ ዕቁባ ሕቶ
ዝቕረቡ ዝኾኑ ይኸአሉል።
ውሑስ ዝኾነ መንበሪ ነዳልወልካ። ብዝተኻለና መጠን ድማ ክንሕግዘካ ንፍትን ከመይ ገርካ ኣናባብራ
ኔዘርላንድ ከምትለምድን ከመይ ገርካ ካብ ሰብ ከይተጸበኻ ንነብስኻ ክትከል ከምዘለካን። ምኽንያቱ፡
18 ዓመት ምስ መላአካ ኣብ ኒዘርላንድ ናይ ውልቕኻ ሂወት ስለ አትመርሕ።
ቤት ፍርዲ ኤውሮጳ ድማ ንከማኻ ዛኣምሰሉ ህጻናት ናይ መሰል መምሪሒታት ኣውጺኡ።
ንስኻ ናብዚ ዓዲ ብዘይወላድን ወይ አውን ናትካ ሓላፍነት ተሰኪሙ ከኣልየካ ዝኸአል ዓቢ ሓዊ ወይ
ሓፍቲ ኢኻ መጺአካ ዘሎካ። ናብዚ ዓዲ ምስ መጻአካ ናይ ዕቁባ ሕቶ። ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾንካ ድማ
መሰል ኣሎካ ክትዕቆብን ክትሕገዝን። ሪብኮን ድማ ንኸማኻ ዛኣምሰሉ ዕቁባ ዝህብ ትካል አዩ።

ካቪኸ፡ ካቪኤን ፕላስ
ካቭኸ 12 ሰባት ዝበብርሉ ኮይኑ ካብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ኣለይቲ ኣብ ጥቓኻ ኣሎዉ።
ካቬኤ ከኣ ብብዝሒ 4 ሰባት ይነብርሉ። ኣብ ሰሙን ድማ ዝተውሰነ ሰዓታት ኣለይቲ ኣሎውኻ።
ናይዚ ውጺኢት ድማ ፉጹም ኮትይንካ ነብስካ ምከኣል አዩ።
ካቪአን ፕላስ ድማ ብብዝሒ 8 ሰባት ይነብሩ። ካብ ሰሙን ድማ ዝተወሰነ ሰዓታት ኣከይቲ ኣሎዉኻ።
አዚ ናይ ካቪኤን ካቨኸን ምቑጹጻር ድማ ናዓኻ ከአመይ ገርካ ነብስካ ከምትማዕብልን ናይ ውልቅኻ
ሂወት ንክትመርሕ ይሕግዘካ። ከሙኡውን ከመይ ገርካ ናይ ነብስኻ ጥዕና ከምትሕሉን ይምህረካ።
ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይ ኢኻ፡ ከሙኡውን ቓንቃን ባህልን ናይ ኔዘርላንድ አናተማሃርካ
በትሓሳስባኻ ክትበስል ኢኻ። ብኸምዚ ድማ ንመጻኢ ኣብ ኔዘርላንድ ይኹን ኣብ ካለ ሃገር ንምንባር
ቡቑዕ ሰብ ትኸውን።

አቲ መስርሕ ብኸመይ ይሰልጥ ?
ሪብከን ድማ ኣብ ፖሎቲካ ጉዳይ ናይ ሃገርካን ከመኡውን ፕሎትካዊ ጉዳይ ናይ ኔዘርላንድ
ተመርኪሱ ኣብ ሂወትካ ዓቢ ተራ አዩ ዝጻወት። ስለዚ ከኣ ንዓኻን ነቶም ዝሕጉዝኻን ናይ
ሪብኮን ሰርሕቴናታትን ብዝሒ ዘይትራጋገጸ ነገራት ኣሎ። አዞም ድማ ንስርሖም ድልዋት

አዮም። ንሳቶም ድማ ጽቡቕ ናይ ምርድዳአ ከአለት ኣሎዎም ኮይኖም ብዝትኻአሎም
መጠን ድማ ንዓኻ ይሕጉዙ። ዋላውን መጻኢኻ ንጹር ይኸውን።

