
ኣጋይሽ ሃገረ ኔዘርላንድ 
ንስደተኛታት ድምጺ ናይ ምሃብ ተበግሶ  

 
 
 

እንቋዕ ብደሓን መጻእካ፡ 

 
ኣብ’ዚ ሕጂ ትነብረሉ ዘለኻ ከተማ ናይ ሃገረ ኔዘርላንድ ከመይ ኣለኻ? ቁርብ ለሚድካዮ ዶ? እንተለሚድካዮ፡ ጽቡቕ 

ጅማሮ እዩ። ሩፍታ ክትረክብን ሓዲሽ ሂወት ክትጅምርን እንታይ ተወሳኺ ዘድልየካ ነገር ኣሎ?   

 
እቲ ብ “ደ ኮረስፖንደንት” (De Correspondent) ዝፍለጥ መድረኽ ናይ መርበብ ጋዜጣ፡ ነዚ ክፈልጥ ደልዩ 

ኣሎ። እቲ ዕላማ፡ ከማኻ ዝኣመሰሉ፡ ካብ ጥቅምቲ ናይ ዓመተ 2015፡ ናብ ሃገረ ኔዘርላንድ ዝመጹ ስደተኛታት፡ ምስ 

ኣማኢት ካብ ኣባላትና (47,000) ሓድሕዶም ከምዝራኸቡ ምግባር እዩ። ስደተኛታትን ኣባላትናን፡ ሓድሕዶም 

እንተዋሓደ ንፍርቂ ዓመት፡ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ርክብ የካይዱ።  

 
እዚ እንታይ ማለት እዩ? ተሳታፊ ናይ’ዚ መደብ ምስ ትኸውን፡ ምስ ኣባኻ ተገዳስነት ዘለዎ ሆላንዳዊ ከም ትራኸብ ይግበር። 

እንዳተዛነኻ ድማ፡ ቋንቋ ኔዘርላንድ ተማሓይሽ። ምናልባት’ውን፡ ምስ ኣብ’ታ ንስኻ ትንበረላ ከተማ ዝነብር ሰብ 

ተላሊኻ፡ ኣብ ተግባራዊ ጉዳያት ክተሓባበረካ ይኽእል።  

 
እንተዋሓደ፡ ኣብ ወርሒ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ሓንሳብ ተራኺብኩም፡ ብዛዕባ ኣብ ምልማድ ምንባር ናይ’ዛ ሃገርን 

ሓዲሽ ሂወት ኣብ ምምስራትን ዝገበርካዮ ምዕባለታትን ትዘራረቡ። እዚ፡ ኣብ እቲ ኣባል ናይ “ደ ኮረስፖንደንት” 

(De Correspondent) ሒዝዎ ዝመጽእ መሕትት ምርኩስ ብምግባር ትገብርዎ። እዚ፡ ስም ከይጠቐስካ ይምላእ። 

እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ድማ፡ ናብ “ደ ኮረስፖንደንት”  (De Correspondent)  ይለኣኽ።  ብስቱር ድማ ይተሓዝ። 

እቲ ዝርከብ ሓበሬታ፡ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይርእዮን እዩ። ትካል ኢ ኤን ዴ፡ ምምሕዳር ወይ ድማ እቲ ዝመጻኻሉ 

መንግስቲ ከም ዘይርእዮ ይግበር።  
እቲ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ ስደተኛታት ጽሑፋት ንምድላው ንጥቀመሉ። ንኣብነት ንስኻን ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ዝገበርካዮ 

ምዕባለታትን ማለት እዩ። እቲ ጽሑፍ፡ ንስደተኛታት ድምጾም ከም ዝስማዕ ይገብር። እዚ ድማ፡ ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ።  
ዋላ’ኳ ብዙሕ ብዛዕባ ስደተኛታት ይጸሓፍ እንተኾነ፡ ስደተኛታት ዝሳተፍዎ ጽሑፍ ግን ውሑድ እዩ። ብዛዕባ ኣብ 

ሃገረ ኔዘርላንድ ዘለካ ሂወት ብምንጋር፡ ንሆላንዳውያን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝያዳ ርድኢት ክህልዎም ትተሓባበር።   

 
እቲ ዝጸሓፍ ጽሑፋት፡ ብቛንቛታት ኢንግሊዘኛን ዓረብኛን ዝዳሎ ኮይኑ፡ ኣብ መርበብ ድማ ብነጻ ሰብ ከምዘንብቦ 
ይግበር። 

 
ተሳታፊ ናይ’ዚ መደብ ክትከውን ተስፋና ወሰን የብሉን።  ምስ’ቲ ዝረኸበካ ሰብ ኮንካ፡ ብሓባር ተመዝገብ።  
 

ዝሓተተካ ሰብ እንተዘየሎ ግን ተሳታፊ ናይ’ዚ መደብ ክትከውን ምስ ትደሊ ድማ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ኣድራሻ፡ 

ኢሜይል ለኣኽ፡ nieuwinnederland@decorrespondent.nl  

 

እቲ ናይ ኢሜይል ኣድራሻኻ፡ ኣብ’ቲ ንስኻ ትነብሮ ቦታ ዝነብር ኣባል “ደ ኮረስፖንደንት” (De Correspondent) 
ክንሰዶ ኢና። ንሱ ወይ ንሳ ድማ፡ ብዝተኻእለ መጠን፡ ብዝቐልጠፈ ምሳኻ ርክብ ከካይድ እዩ።    

 
ኽሬታ ሪመርስማ  
ዲክ ቪተንበርኽ  

 
ተበግሶ ኣጋይሽ ሃገረ ኔዘርላንድ 

“ደ ኮረስፖንደንት”  

(De Correspondent) 

https://decorrespondent.nl/ 
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