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ካብ ኩሉ ሻቑሎት ናጻ ኮንካ ኣብ ናይ መዛንግዒ ዕረፍቲ ኬድካ ምጽዋት ንህጻናት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ይኹን እምበር፡ 
መብዝሕትኡ ግዜ፡ ንስደተኛታት ህጻናት ከም’ዚ ዓይነት ኣማራጺ የብሎምን። በዚ መሰረት ድማ እዩ ማሕበር ተሓጋጋዝቲ 
ስደተኛታት (ፌ ቬ ኤን)፡ ንልዕሊ 15 ዓመታት ንህጻናት ስደተኛታትን ብሓደ ወላዲ ዝቖሙ ስድራቤታትን ናይ መዛናግዒ 
ዕረፍቲ ቅንያት ከዳሉ ዝጸንሐን ዘሎን። እሞ፡ ንስኻ ኸ ኣብ’ዚ ናይ ዕረፍቲ ቅንያት ክትሳተፍ ትደሊ ዲኻ?

ናይ መዛናግዒ ዕረፍቲ 
ንስደታኛታት ህጻናት፡ 
መንእሰያትን ብሓደ ወላዲ 
ዝቖሙ ስድራቤታትን

እዚ ሓበሬታ፡ ብቋንቋታት ኢንግሊዘኛ፡ ፈረንሳይ፡ ዓረብ፡ ትግርኛን ዳሪን 
ተቶርጒሙ ተዳልዮ ኣሎ።

እዚ ናይ መዛናግዒ ዕረፍቲ ንመን ይምልከቶ?
ኣብ’ዚ ዓመት ዝዳሎ ቅንያት ዕረፍቲ፡ ንኣብ ክሊ ዕድመ 6 ክሳብ 17 ዘለዉን 
450 ህጻናትን ከምኡ’ውን ን 100 ብሓደ ወላዲ ዝቖሙ ስድራቤታትን 
ዝኸውን ቦታ ኣሎ። ኣብ’ቲ ንብሓደ ወላዲ ዝቖሙ ስድራቤታት ዝዳሎ ቅንያት 
ዕረፍቲ፡ ሓደ ወላዲ ክሳተፍ ይፍቀደሉ። ኣብ’ቲ ካልእ ገጽ፡ ብዛዕባ ንኻልኦት 
ጉጅለታት ዝዳሎ ከተንብብ ትኽእል። ኣብ’ዚ ቅንያት ዕረፍቲ ንኽትሳተፍ 
ክትምዝገብ ትኽእል፡ ኣብ መዓስከር ትነብር እንተኾንካ ወይ ድማ ገዛ 
ተዋሂቡካ ገና ሓገዝ ናይ ትካል ፌ ቬ ኤን ትረክብ እንተሃሊኻ ጥራሕ እዩ። 
ካልእ ረቛሒ፡ ወለዲ ናይ’ቶም ህጻናት ብዘለዎም ቁጠባዊ ኩነታት ባዕሎም 
ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክውድቡ ተኽእሎ ዘይብሎም ክኾኑ ይግባእ። 

እዚ ቅንያት ዕረፍቲ መዓስ እዩ?
እዚ ቅንያት ዕረፍቲ ሓደ ሰሙን ዝወስድ ኮይኑ፡ እቲ ዝካየደሉ ግዜ ድማ፡ ኣብ 
ሰሙናት ሓጋይ ኣብ መንጎ 9 ሓምለ ክሳብ 4 መስከረም ዘሎ ግዜ ይኸውን።

ኣብ’ቲ ቅንያት ዕረፍቲ እንታይ ኢና ክንገብር?
ኣብ’ቲ ቅንያት ዕረፍቲ፡ ፍሉይ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ኣለይቲ ተዳልዮም ኣለዉ። 
ንሶም፡ ንህጻናት ብጽቡቕ ክሕብሕቡ ዝተማህሩ እዮም። ኣብ’ቲ ቅነ ዕረፍቲ 
ድማ ዝተፈላለዩ ደስ ዝብሉ ንጥፈታት የዳልዉ። ንኣብነት ከም ስፖርት፡ 
እግሪ ጉዕዞ፡ ምዝዋር ብሽክለታ፡ ምስኣልን ካልእን።

ኣብ’ቲ ነዚ ቅንያት ዕረፍቲ ዝምልከት ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ እንታይ ሰፊሩ ኣሎ?
ዝተፈላለዩ ናይ መዛናግዒ ቅንያት እዮም ዝውደቡ። ነፍስወከፍ ናይ መዛናግዒ 
ቅነ ድማ ካብ ካልእ ዝተፈልየት እያ። ኣብ’ቲ ዝወሃብ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ፡ 
ወለድን ህጻናትን ንዝዳለዉ ንጥፈታት፡ መግቢ፡ መደቀሲ፡ ኣለይቲ፡ ዋጋን 
መጉዓዝያን ዝምልከቱ ሓበሬታታት ክረኽቡ ይኽእሉ። 

ቅንያት ዕረፍቲ ኣብ እትመርጸሉ እዋን እንታይ ከተስተውዕለሉ ዘድልየካ ነገር 
ኣሎ?
እቲ ቅንያት ዕረፍቲ ንመን እዩ ተዳልዩ፡ ዕድመ፡ ቦታን እቲ ትንብረሉ ዞባን 
ጽቡቕ ጌርካ ኣስተውዕል። ደቅኻ ኣብ’ቲ ቅነ ካብ ትምህርቲ ነጻ ድዮም 
ኣይኮኑን ድማ ክትቆጻጸር ኣለካ (ኣብ ገጽ 2 ናይ’ቲ ሓበሬታ ተወከስ)። 

ኣብ’ዚ ቅንያት ዕረፍቲ ንኽሳተፍ ብኸመይ ኣገባብ ክምዝገብ ይኽእል?
ምስ ትካል ፌ ቬን ኤን ናይ’ቲ ትነብረሉ መዓስከር ወይ ምምሕዳር ተራኸብ። 
ኣድራሻ ናቶም ኣብ’ቲ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣለካ። ቦታ ቅድሚ ምምልኡ 
ቀልጢፍካ ተመዝገብ! ኣብ ከባቢኻ መን ተጸዋዒ ኣካል ናይ ትካል ፌ ቬ 
ኤን ምዃኑ ንጹር እንተዘይኮይኑልካ፡ ንናይ ዞባ ኣዋሃሃዲ ሕተት። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብ መርበብ www.kindervakantieweken.nl ተወከስ። 
ኣስታት ክልተ ወይ ሰለስተ ሳምንታት ቅድሚ ቅንያት ዕረፍቲ፡ ከም 
ዝተመዝገብካ መረጋገጺ ደብዳቤ ክመጻካ እዩ። ኣብ’ቲ ደብዳቤ እንታይ 
ክትማላእ ከምዘለካ ተጠቒሱ ኣሎ። ብዛይዳ ግን፡ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን 
እኹል (ምዉቕ) ክዳውንቲ ተማላእ።

ነዚ ናይ መዛናግዒ ቅንያት ክንደይ ይኽፈሎ?
ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ናይ’ዚ ቅንያት ዕረፍቲ 20 ኤውሮ ንሓደ ሰብ ይኸፍል። 
ኣብ ናይ ስድራቤት መዓስከር ትነብር እንተኾንካ፡ 10 ኤውሮ ትኸፍል። 
ሓንቲ ስድራ ካብ 35 ኤውሮ ንላዕሊ ኣይትኸፍልን እያ። እዚ ገንዘብ፡ 
ክትምዝገብ ከለኻ ነቲ ናትካ ተጸዋዒ ኣካል (ኮንታክት ፐርሶን) ትኸፍሎ። 
ካብ’ቲ ንስኻ ትኸፍሎ ክፍሊት ድማ፡ ገለ ክፋል ናይ’ቲ ናይ መዛናግዒ 
ዕረፍቲ ይሽፈን። 

ሓሳበይ ቀይረ ክኸይድ ኣይደለኹን። ከመይ ጌረ ነቲ ዝተመዝገብክዎ ክስርዞ 
ይኽእል?
ተመዝጊብካ ከተብቅዕ ሓሳብካ እንተቐይርካ፡ ነቲ ናትካ ተጸዋዒ ኣካል ወይ 
ድማ ነቲ ቅንያት ዕረፍቲ ዝውድብ ትካል ብህጹጽ ሓብር። 

ናብ’ቲ ቅንያት ዕረፍቲ ዝዳለወሉ ቦታ ብኸመይ ክኸይድ ይኽእል?
ህጻናትን መንእሰያትን ናብ ቅንያት ዕረፍቲ ዝዳለወሉ ቦታ ብባቡር ወይ 
ብኣውቶብስ ክኸዱ ይኽእሉ። እቲ ናይ መጉዓዝያ ትኬት ብምርኣይ ድማ፡ 
እቲ ዝኸፈልዎ ናይ መጉዓዝያ ወጻኢታት ካብ ትካል ፌ ቬ ኤን ከምዝምለስ 
ይኸውን። ሓሓሊፉ ኩሉ ሰብ ብሓባር ብኣውሮብስ ዝኸደሉ ኣገባባት’ውን 
ይፍጠር እዩ። ናብ’ቲ ንስኻ ትኸደሉ ናይ መዛናግዒ ዕረፍቲ ቦታ ብኸመይ 
ክኽየድ ከምዝከኣል ኣብ’ቲ ዝወሃበካ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ተወከስ፥ ወይ 
ድማ ንናትካ ተጸዋዒ ኣካል ሕተት። ንብሓደ ወላዲ ዝቖሙ ስድራቤታት 
ግን ኩሉ ሳዕ ብሓባር ዝኸድሉ ናይ መጉዓዝያ ኣገባብ ይዳሎ። ኣስታት ሓደ 
ሰሙን ቅድሚ’ቲ ቅንያት ዕረፍቲ፡ መጉዓዝያ ካበይ መዓስን ከምትብገስ 
ዝሕብር ደብዳቤ ክመጻካ እዩ። 
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ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ቅንያት ዕረፍቲ

ኣብ’ቲ ብፍሉይ ንህጻናትን መንእሰያትን ተባሂሉ ዝዳሎ ናይ ዕረፍት ቅነ፡ 
ኣብ ከም እኒ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ጸወታታትን፡ ምርኣይ ፊልም፡ ትልሂት፡ 
ሽርሽር፡ ምሕንባስን ካልእን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ክትስታተፍ ትኽእል! ኣብ 
መንጎ ድማ፡ ንወግዕን ወኻዕታን ዝኸውን እኹል ግዜ ኣሎ። ወለድኻ ምሳኻ 
ስለዝይከዱ፡ ምስ ይዕሩኽትኻ ትዛናጋዕ ማለት እዩ። 

ኣብ’ቲ ቅንያት ዕረፍቲ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ገዛ፡ ኣብ ቴንዳ ወይ ድማ ኣብ ዓቢ 
ናይ መዛናግዒ ሕርሻ ትድቅስ። እቲ መደቀሲ ቦታ ኣብ ዱር ወይ ቆጥቋጥ 
ዘለዎ ደስ ዝብል ከባቢ ተደኲኑ ይረክብ። ምግቢ ሓቢሪካ ምስ ካልኦት 
ትምገብ። መኣዲ ኣብ ምቕራብን ምልዓልን ድማ ትተሓጋገዝ። በትወሳኺ፡ 
ከም ጀላቶ ወይ ዝተጠብሰ ድንሽ ዝኣመሰለ ምቁር ነገር ድማ ትወሃብ። 

ክትፈልጦም ዘለካ ኣገደስቲ ነገራት!
• ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓንሳብ ዘይኮንስ በበይኖም እዮም 

ዝድቅሱ።
• ብስጋ ሓሰማ ምግቢ ኣይዳሎን እዩ። ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቅነ ዝዳሎ መግቢ 

ኩሉ ሓላል እዩ።
• ኣብ ሓደ ጉጅለ፡ ብዕድመ ዝመጣጠኑ ህጻናትን መንእሰያትን ይምደቡ። 

ስለ’ዚ፡ ኩሉ ሳዕ ምስ ምዛኑኻ ኢኻ ትምደብ።
• ንነፍሲ ወከፍ ሓሙሽተ ህጻናት ሓደ ኣላዪ ይምደበሎም። እቶም 

ኣለይቲ፡ ነቶም ህጻናት ደስ ዝብል ናይ ዕረፍቲ ቅንያት ክኾነሎም 
ዝከኣሎም ይጽዕሩ። 

• ማሬየለ፡ ብዙሕ ግዜ ኣብ’ዚ ናይ ዕረፍቲ ቅንያት ከም ወለተኛ 
ዝተሳተፍት ሰበይቲ እያ። “ህጻናት ክድሰቱ ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ዝብል 
እዩ። ኣብ’ዚ ብናጻ ኣብ ግዳም ክጻወቱ ይኽእሉ። እቲ ናይ ዕረፍቲ 
ሰሙን ምስ ኣብቅዐ ድማ፡ ደስ ዘይብል ስምዒት እዩ 

• ዝሕድረልካ።” 

ዝያዳ ሓበሬታ
ዝተፈላለዩ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዮም ዘለዉ። ንኣብነት ናይ ህጻናት ኣብ ግዳም 
ዝሓድርሉ ዕረፍቲ፡ ናይ ምዝንጋዕ ዕረፍቲ፡ ናይ ጃልባ ዕረፍቲ፡ ናይ ስፖርት 
ዕረፍትን ፍሉይ ናይ ኣዋልድ ሰሙንን ክጥቀስ ይከኣል። ንዛይዳ መብርሂ 
ኣብ’ቲ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ተመልከት። 

ንብሓደ ወላዲ ዝቖሙ ስድራቤታት ዝዳሎ ቅንያት ዕረፍቲ

እዚ ንብሓደ ወላዲ ዝቖሙ ስድራቤታት ተባሂሉ ዝዳሎ ናይ ዕረፍቲ ግዜ፡ 
ንህጻናትን ሓደ ካብ ወላድን ይምልከት። ገለ ናይ ዕረፍቲ ቅንያት ንኣዴታት ምስ 
ደቀን ዝዳሎ ክኸውን ከሎ፡ ካልኦት ዳም ንኣቦታት ምስ ደቆም ዝዳለዉ ኣለዉ። 

• እዚ ናይ ዕረፍቲ ቅንያት ንኣብ ክሊ ዕድመ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘልዉ 
ህጻናት (12 እንተበዝሐ ድማ 14 ዓመት) ዘልዎም ስድራቤታት ዝዳሎ እዩ። 

• ብስጋ ሓሰማ ምግቢ ኣይዳሎን እዩ። ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቅነ ዝዳሎ መግቢ 
ኩሉ ሓላል እዩ።

• ናብ’ዚ ናይ ዕረፍቲ ቅነ ምስ ካልኦት ስድራቤታት ኢኻ ትኸይድ። ስለ’ዚ፡ 
ካልኦት ባህልታት ከም ዘለዉ ኣብ ግምት ይእቲኻ ነቲ ፍልልይ ኣኽብሮ። 

• ሓላፍነት ናይ ምእላይ ህጻናት ኣብ ወለዲ እዩ ዝግደፍ። ንኣብነት፡ ንደቅኻ 
ንግሆ ካብ ድቃሶም ከተበራብሮም፡ ክዳኖም ክትገብረሎምን ምስ መሰየ 
ድማ ከተደቅሶም ሓላፍነት ኣለካ። 

• ኣብ ገለ ገለ ቦታታት፡ ኣለይቲ፡ ወለድን ህጻናትን ናይ ሓባር ንጥፈታት 
የካይዱ። ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ፡ እቲ ናይ ህጻናት መደብ ቀትሪ 
ይኸውን። ምስ ደቅኻ፡ ቅድሚ እቲ ፕሮግራም ምጅማሩን ድሕሪኡን ብሓደ 
ኣለኻ ማለት እዩ። ምሸት ንህጻናት ፕሮግራም ክዳሎ ዝኽእል፡ ምስ ወለዲ 
ብምርድዳእ ጥራሕ እዩ። 

• ሓደ ሓደ ግዜ፡ ስራሕ ናይ’ቶም ወለንተኛታት ንምቅላል ተባሂሉ፡ ኣብ 
ኣስፔዛ ምግባርን ምድላው መግብን ክትተሓጋገዝ ትሕተት። ኩሎም ወለዲ 
ድማ፡ ንጽቡቕ ሃዋህው ቅንያት ዕረፍቲ ዘዝከኣሎም ክገብሩ ትጽቢት 
ይግበረሎም። 

• ምስ ካልኦት ሰባት ግሉጽነት ይሃልኻ። በዚ ኣገባብ፡ ዘጋጥሙ ጸጋማት 
ብምርድዳአን ልዝብን ክፍትሑ ስለዝኽእሉ። 

• ኣብ’ዚ ቅንያት ዕረፍቲ ብዙሕ ናጽነት ኣሎ። ንኣብነት በይንኻ ክትዛወር 
እንተደሊኻ፡ ኣቐዲምካ ምስ ኣለይቲ ብምርድዳእ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ። 

Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nlnl 


