ኣብ ድረኽትስቴደን
ንዝርከቡ ስድራቤታት፡
ሓንሳብ ዝውሃብ
ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት
ብኸምዚ’ዩ
ዝትግበር

ንርእሰ ምርኰሳ
ብሓባር ምስራሕ

ካብ 19 ሚያዝያ 2022 ጀሚሩ፡ ነበርቲ ድረኽትስቴደን፡ ንሓንሳብ ዝኽፈሎም ኣበል-ጸዓት ክጠልቡ
ይኽእሉ። እዚ ጠለብ ክሳዕ 31 ጥቅምቲ 2022 ክግበር ይክኣል’ዩ።

እዚ ንመን እዩ፧
እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት፡ ነቶም ነበርቲ ድረኽትስቴደን ኮይኖም፡ ኣታዊኦም ትሕቲ 130%
ናይቲ ሕጋዊ ማሕበራዊ ታሕተዋይ-ጽፍሒ ዝኾኑ እዩ ዝኽፈል።

ቀጥታዊ ክፍሊት
ዝተወሰኑ ነበርቲ ድረኽትስቴደን እቲ ሓደ ግዜ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት ብቐጥታ ይቕበሉ/ተቐቢሎም
ኣለዉ። እዚኣቶም እቶም ካብ 1 ሓምለ 2021 ክሳዕ 1 ሚያዝያ 2022 ሓፈሻዊ ሓገዝ ወይ ምስ’ዚ
ዝተኣሳሰሩ መደባት-ሓገዝ ዝረኸቡ ወይ ዝረኽቡ ነበርቲ እዮም። ነዚ ዝምልከት ነቶም ብተደጋጋሚ
ዝሕተቱ ሕቶታትን መልስታትን እውን ርአይ። እንተድኣ ዛጊት ሓገዝ ተቐቢልካ ሃሊኻ፡ ድሕሪ ደጊም
ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ።
ጸገማት ምኽፋል ቀጥታዊ ኣበል ነቶም ምሕረት ግብሪ-ምምሕዳር ዝግበረሎም ነበርቲ

ኣብ ዝሓለፉ ጸብጻባት፡ ኣየኖት ነበርቲ ድረኽትስቴደን ብቐጥታዊ ኣበል-ጸዓት ከም ዝኽፈሉ
ኣመልኪትና ኔርና። ብሰንኪ ኩነታት፡ እቲ ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ገና ነቶም ምሕረት ግብሪ-ምምሕዳር
ዝግበረሎም ነበርቲ ምኽፋል ኣይተኻእለን።
1. ምሕረት ግብሪ-ምምሕዳር። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ምኽፋል ቀጥታዊ ክፍሊት ነዚ
ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጉጅለ ዝክኣል ኣይመስልን ዘሎ። ኣብ 2022 ምሕረት ግብሪምምሕዳር’ዶ ተገይሩልኩም ነይሩ፡ ይኹን እንበር እቲ ናይ ሓንሳብ ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት
ገና ኣብ ሕሳብኩም ኣይኣተወን ዘሎ፧ ከምዚ እንተድኣ ኮይኑ፡ ዲጂታላዊ ጠለብ ከተቕርቡ
ብትሕትና ንሓትት።

ምቕራብ ጠለብ
ነቲ ናይ ሓንሳብ ተወሳኺ ክፍሊት-ጸዓት ብቑዓት ንምዃን፡ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታና ዲጂታላዊ
መጥለቢ ቅጥዒ መሊእኩም ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቅጥዒ’ዚ ምስቶም ዲጂታላዊ
ቅጥዕታት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ብጽሑፍ ጠለብ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ነዚ
ድማ ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድረኽትስቴደን፡ ምስ ምምሕዳርካ፡ ወይ ምስ ሓደ ኣብ ከባቢኻ
ዝርከብ ከባቢያዊ ጉጅለ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። ኣስተውዕል፡ እቶም ንቐጥታዊ ሓገዝ (ንወግዓዊ
ጥቕሚ) መሰል ዘለዎም ነበርቲ ድረኽትስቴደን ጠለብ ከቕርቡ ኣይክእሉን እዮም። ንስኻ ከምኡ
እንተድኣ ኮይንካ፡ ኣብ እዋን ምምላእ እቲ ጠለብ ሓደ ምልክታ ክትርእይ ኢኻ፡ ክትመልኦ ክኣ
ኣይትኽእልን ኢኻ።

ሕቶታታን መልስታትን
ብዛዕባ እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ሕቶታት ኣሎካ’ዶ፧ ኣብዚ ታሕቲ፡ ጽማቝ ናይቶም
ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታትን ምስኦም ዝሰማምዑ መልስታትን ኣለዉኻ። ሕቶኻ ኣብዚ እንተድኣ
ዘይረኸብካዮ፡ ምስ ኣገልግሎት ዓማዊልና ተራኸብ። ብቚጽሪ ስልክና፡ 078 - 770 89 10 ደውለልና፡
ወይ ክኣ ብ energietoeslag@drechtsteden.nl መልእኽቲ ስደደልና።

1. እቲ ኣበል-ጸዓት ወይ ተወሳኺ ክፍሊት ዝብሃል እንታይ እዩ፧
ዋጋታት ጸዓት ይውስኹ ኣለዉ። ስለዚ ድማ እዩ መንግስቲ ግብሪ-ጸዓት ንምጒዳል ገንዘብ ኣዳልዩ
ዘሎ። ስለዚ ኣብ 2022 ነቶም ዝተሓተ ማሕበራዊ ኣታዊ ወይ ቊሩብ ልዕሊኡ ዝኾነ ኣታዊ ዘለዎም
ስድራቤታት፡ ሓደ ግዜ ክፍሊት ክግበር እዩ። እዚ ነቲ ናይ ጸዓት ሕሳብ ንምኽፋል ምእንቲ ክሕግዞም
እዩ። መንግስቲ ነዚ ናይ ጸዓት ክፍሊት፡ ሓደ ግዜ ዝውሃብ ኣበል-ጸዓት ኢሉ ይጽውዖ። እዚ
መደብ’ዚ፡ ነዘን ሸውዓተ ምምሕዳራት ድረኽትስቴደን (ኣልብላሰርዳም፡ ዶርድረኽት፡
ሃርዲንክስቨልድ-ኺሰንዳም፡ ሄንድሪክ-ኢዶ-ኣምባኽት፡ ፓፐንድረኽት፡ ስሊድረኽትን
ዝዋይንድረኽትን) ወኪሉ፡ ብመንገዲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድረኽትስቴደን ይትግበር።

2. እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ንመን እዩ፧
እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት፡ ንእቶም ኣታዊኦም ትሕቲ 130% ናይቲ ሕጋዊ ማሕበራዊ
ታሕተዋይ-ጽፍሒ (ወይ.ኤስ.ኤም) ዝኾኑ ነበርቲ ድረኽትስቴደን ዝኽፈል እዩ። እዚ ኣበል-ጸዓት
ንትካላት ኣይኮነን።

3. እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት፡ ክንደይ ይበጽሕ፧
መጠን ናይቲ ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት፡ ኣብ ብዝሒ ናይቲ ኣታዊ ይምርኮስ። ኣታዊኻ ክሳዕ 120%
ናይቲ ሕጋዊ ማሕበራዊ ኣታዊ እንተኾይኑ፡ እቲ ተወሳኺ ክፍሊት-ጸዓት €800 ይኸውን፣ ኣታዊኻ
ኣብ ሞንጎ 120% ን 130% ናይቲ ማሕበራዊ ዝተሓተ ኣታዊ እንተኾይኑ ክኣ፡ እቲ ተወሳኺ ክፍሊትጸዓት €600 ይኸውን። እቲ ማሕበራዊ ዝተሓተ ኣታዊ ዝብሃል እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ
እንተደሊኻ፡ ኣብ ድሕሪት እዛ ብሮሹር ርአይ። ነቶም ኣብ ዕድመ ጡረታ/መልዕሎ ዝበጽሑ ነበርቲ፡
ካብዚ ዝልዕል ማሕበራዊ ታሕተዋይ-ጽፍሒ እዩ ዝምልከቶም።

4. ካብ መዓስ እየ ነዚ ጠለብ ከቕርብ ዝኽእል፧
ካብ ሰሉስ 19 ሚያዝያ 2022 ጀሚሩ፡ ነቲ ንሓደ ግዜ ዝውሃብ ተወሳኺ ክፍሊት-ጸዓት ንምርካብ
ጠለብ ምቕራብ ይከኣል’ዩ። እቶም ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት ብቐጥታ ዝረኸቡ፡ ድሕሪ ደጊም
መመልከቲ ምቕራብ ኣየድልዮምን እዩ።

5. ኣየኖት ደገፍቲ ሰነዳት እዮም ምስቲ ጠለብ ክስደዱ ኣገደስቲ ዝኾኑ
እንተድኣ ደገፍ ማሕበራዊ ተራድኦ ዘይተቐቢልኩም፡ ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት (ቅዳሓት) ኣቕርቡ፤
1. ቅዳሕ ወረቐት መንነት፡ ናይ ኣመልካቲን፡ ኣድላዪ እንተድኣ ኾይኑ ኸኣ ናይ መጻምድኻ
2. ቅዳሕ ካርድ ባንክኻ (ቊጽሪ ሕሳብ ባንክኻ ንምርግጋጽ)።

3. መረጋገጺ ናይቲ ዝድሓረ ኣታዊኻ (ንኣብነት ሰነድ ደሞዝ)፡ ናይ ኣመልካቲን፡ ኣድላዪ እንተድኣ
ኾይኑ ክኣ ናይ መጻምድኻ።

6. እዚ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ብቐጥታ ድየ ክረኽቦ፧
ብዙሓት ነበርቲ ድረኽትስቴደን፡ ብቐጥታ እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት (ወግዓዊ
ክፍሊት) ይረኽቡ፤ ነዚኦም ነበርቲ’ዚኦም፡ መመልከቲ ምቕራብ ኣየድልዮምን እዩ። እቲ ገንዘብ ኣብ
ወርሒ ሚያዝያ 2022 ይኽፈል።

7. ወግዓዊ ክፍሊት እንታይ ማለት እዩ፧
ወግዓዊ ክፍሊት ማለት፡ እቲ ቀጥታዊ ክፍሊት እዩ። ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ብቐጥታ እቲ ሓንሳብ
ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት ተኸፊሎም ኣለዉ።
ጽማቝ ቀጥታዊ ክፍሊት (ወግዓዊ ክፍሊት)
እቶም ዛጊት እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት ዝረኸቡ ነበርቲ፡ እቶም፤
• ካብ 1 ሓምለ 2021 ጀሚሩን፡ ቅድሚ 1 ሚያዝያ 2022ን ናይ ኢ.ኦ.ኣ.ወይ፡ ወይ ናይ ኢ.ኦ.ኣ.ዘድ
ደገፍ ዝረኸቡ፡
• ካብ 1 ሓምለ 2021 ጀሚሩን፡ ቅድሚ 1 ሚያዝያ 2022ን ፍሉይ ሓገዝ ዝረኸቡ፡
• ካብ 1 ሓምለ 2021 ጀሚሩን፡ ቅድሚ 1 ሚያዝያ 2022ን ዝተሓተ ውልቃዊ ባጀት
(ፐይ.ኤም.በይ) ዝነበሮም እዮም።

ኣብ ወርሒ ሚያዝያ፡ እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት፡ ነቶም ካብ 1 ሓምለ 2021 ጀሚሩ ናይ
ኣ.ኦ.ወይ ደገፍ ወይ ክኣ ናይ በይ.በይ.ዘድ መመላእታ ዝተቐበሉ ነበርቲ ብቐጥታ ይኽፈል።
* ኣብ ዝሓለፉ መልእኽታትና፡ እቶም ኣብ 2022 ምሕረት ምምሕዳራዊ ግብሪ ዝተገብረሎም ነበርቲ
እውን፡ ነቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ብቐጥታ ከም ዝረኽቡ ኣመልኪትና ነይርና። እዚ
ግን ሕጂ ኣይክኣልን’ዩ። እዞም ነበርቲ’ዚኦም ባዕሎም ከም ብሓድሽ ጠለብ ከቕርቡ ንሓትት።

8. ኣነ ካብ 5 ሚያዝያ 2022 ጀሚረ ደገፍ ማሕበራዊ ተራድኦ ክረክብ መሰል
ኣሎኒ። እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት (ወግዓዊ ክፍሊት) ብቐጥታ ክረክብ
ድየ፧
ኣይፋል። እቲ መወዳእታ ዕለት ነቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት ቀጥታዊ (ወግዓዊ) ክፍሊት፡ 1 ሚያዝያ
2022 እዩ። እንተድኣ ድሕሪ እዚ ዕለት እዚ ደገፍ ማሕበራዊ ተራድኦ ክትረኽቡ መሰል ሃልዩኩም፡
ብዲጂታላዊ ወይ ብጽሑፍ ጠለብ ከተቕርቡ ንሓትት።

9. እቲ ቊጽሪ ናይቶም ክሓቱ ዝኽእሉ ሰባት ገደብ ኣለዎ’ዶ፧
ኣይፋል። ገደብ የብሉን።

10. ህያብ ድዩ፧
እወ፡ ህያብ እዩ።

11. ምስ’ዚ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት ተኣሳሲሩ፡ ዋጋ ገዛይ (ማለት
ርእሰ-ማል) እውን ይርአይ ድዩ፧
ኣይፋልን፡ ርእሰ-ማል ኣብ ግምት ኣይኣቱን እዩ። መርመራ ገንዘባዊ-ዓቕሚ ኣይግበርን’ዩ።.

12. ኣነ ኣ.ኦ.ወይ እቕበል’የ። እዚ ሓንሳብ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት
ይምልከተኒ ድዩ፧
እወ። ኣታዊኻ ትሕቲ 130% ናይቲ ብሕጊ ዝተዋህበ ማሕበራዊ ታሕተዋይ-ጽፍሒ እንተኾይኑ፡ ነዚ ኣበልጸዓት ክትረክብ ብቑዕ ኢኻ። እንተድኣ ብዕለት 1 ሚያዝያ 2022 ምመላእታ ኣ.ኦ.ወይ ካብ ናትካ
ኣ.ኦ.ወይ ተቐቢልካ፡ ብቐጥታ ኣበል-ጸዓት ክትረክብ ኢኻ። ጠለብ ምቕራብ ኣየድልየካን እዩ። ኣብ ቍጽሪ
7 ዘሎ ’ወግዓዊ ክፍሊት እንታይ ማለት እዩ፧’ ዝብል ሓበሬታ እውን ርአይ።

13. ኣነ ደገፍ ማሕበራዊ ተራድኦ፡ ከምኡ’ውን ህያብ ነዚ ዝንህር ዘሎ ዋጋ
ጸዓት እቕበል እየ። እዚ ነቲ ዝውሃበኒ ደገፍ የጒድሎ’ዶ፧
እቶም ንሓፈሻዊ ወጻኢታት መነባብሮ ዝተሓሰቡ ህያባትን ኣበልን፡ ብመትከል ኣብዚ ማሕበራዊ
ሓገዝ ይድመሩ እዮም። ነዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተራእየ ፍሉይ ወሰኽ ዋጋ ጸዓትን፡ በዚ ክመጽእ
ዝኽእል ህጹጽ ኩነታትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድረኽትስቴደን፡ እንተድኣ
ነዚ ልዑል ሕሳብ-ጸዓትን ንምቅላል ጠለብ ቀሪቡሉ፡ ፍሉይ ሓለፋ ንምግባር ክውስን ይኽእል’ዩ።
እንተድኣ ካብ ሓደ ሰብ ህያብ ተቐቢልካ፡ ብዛዕባ’ዚ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትሕብር ኣሎካ።
ድሕሪኡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንዂነታትካ ርእዩ፡ እቲ ህያብ ክፍቀድ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን
ክግምግም እዩ። ካብ ወግዓውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ዝመጽኡ ህያባት ኲሉ ግዜ ምሉእ ብምሉእ
ስለዝፍቀዱ፡ ብዛዕባ’ዚኦም ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ምሕባር ኣየድልን እዩ።
እንተድኣ ተጠራጢርካ፡ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ተወከስ።

14. መዕበዪ-ቘልዓ፡ ነቲ ንሓደ ግዜ ዝወሃብ ኣበል-ጸዓት ኣብ እትሓተሉ፡ ከም
እቶት ይሕሰብ ድዩ፧
እወ፡ መናበዪ-ቘልዓ ከም እቶት ይሕሰብ’ዩ። ከም እቶት ዝሕሰቡ፤
• ካብ ስራሕ ዝርከብ ወይ ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ኣታዊ (ደሞዝ፡ ሓለፋታት)
• ናይ ኣ.ኦ.ወይ ክፍሊት
• ብመንገዲ ኣስራሒ ዝህነጽ ጡረታን፡ ተወሳኺ ውዕላዊ ጡረታን። ካብዚ፡ እቲ ኣመልካቲ ኣብ
ዓመተ 2022 ከም ሓደ ሰብ ንወርሒ €21.50፡ ወይ ከም ስድራቤት €43 ከጒድል ይኽእል።
• ካብ ሓደ ፐይ.ኸይ.በይ ዝተረኽበ ኣታዊ፡ እንተድኣ እዚ ነቲ ኣመልካቲ ባዕሉ ዝኸፍሎ ክንክን
ንምትካእ ዝውዕል ኮይኑ

• ካብ ገዛ-ኽራይ ወይ ምስ’ዚ ብዝተኣሳሰር ዝርከብ ኣታዊ
• ንመጻምድቲ ወይ ንምዕበይ ቈልዓ ዝኽፈል
• ቀጻሊ ህያባት፡ ብፍሉይ ዝተፈቐደ እንተዘይኮይኑ
• ካብ ወፍሪ ዝርከብ ኣታዊ፡ ከም ወለድ ወይ ብጽሒት
• ኣብቲ ሕጊ ሓፈሻዊ ‘ብሕይወት ዘለዉ ጽግዕተኛታት (ኣ.ኤን.ወይ)’ ዝተመርኮሰ ጥቕሚ
• ኣብቲ ትሕቲ ‘ሓፈሻዊ ሕጊ ጡረታ ንፖለቲካዊ ሰበ-ስልጣን (ኣፓ)’ ዝተመርኮሰ ተወሳኺ ክፍሊት።

15. ኣነ ወናኒ ውልቀ-ትካል እየ። እዚ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት ይምልከተኒ
ድዩ፧
እወ። ኣታዊኻ ትሕቲ 130% ናይቲ ሕጋዊ ማሕበራዊ ታሕተዋይ-ጽፍሒ እንተኾይኑ፡ እዚ ተወሳኺ
ክፍሊት-ጸዓት ይምልከተካ እዩ። እንተድኣ ብዕለት 1 ሚያዝያ 2022፡ ብመሰረት በይ.በይ.ዘድ 2004
ሓገዝ ተቐቢልኩም፡ እቲ ኣበል-ጸዓት ብቐጥታ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ቍጽሪ 7 ዘሎ ’ወግዓዊ
ክፍሊት እንታይ ማለት እዩ፧’ ዝብል ሓበሬታ እውን ርአይ።

16. ብሰንኪ’ዚ ናህሪ ዋጋታት ጸዓት፡ ፋይናንሳዊ ጸገማት ኣለኒ። ካልእ እንታይ
ክገብር እኽእል፧
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ www.socialedienstdrechtsteden.nl/energiekosten ተወከስ፡ ወይ ድማ
ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተራኸቡ።

17. እቲ ምሕታት ኣበል-ጸዓት፡ ምስ መርመራ እቶት፡ ዓመታዊ ኣሃዛት፡ ወዘተ.
ተደሚሩ፡ ብኸመይ ይሰርሕ፧
1. ነቶም ብመሰረት በይ.በይ.ዘድ 2004 ናይ መነባብሮ ኣበል ዝረኽቡ ወነንቲ ትካላት፡ እቲ ውዱእ
(ዓመታዊ) እቶት፡ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ገንዘባዊ ዓመት ጥራይ እዩ ክውሰን ዝኽእል። ስለዚ እቶት እቲ
ወናኒ ትካል፡ ካብቲ ንኣበል-ጸዓት ዝምልከት ገደብ እቶት ንታሕቲ ድዩ ኣይኮነን፡ ንድሕሪት ተመሊስካ
ጥራይ እዩ ክውሰን ዝኽእል።
2. እቶም ብመሰረት በይ.በይ.ዘድ 2004 ናይ መነባብሮ ኣበል ዘለዎም ወነንቲ ትካላት፡ ብውሳነ
ሰበስልጣን ተወሳኺ ክፍሊት-ጸዓት ክረኽቡ ይኽእሉ። ድሕሪ ምዝዛም እቲ ገንዘባዊ ዓመት፡ እቲ
መሰል ብጭቡጥ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ክምዘን ይኽእል።

18. ምኽርታት ብዛዕባ ምቑጣብ ጸዓት፡ ካብ ዞባዊ ከብሒ ጸዓት
ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዞባዊ ከብሒ ጸዓት፡ ዝተፈላለዩ ሓፈሻዊ ምኽርታት ምቑጣብ ጸዓት
ተዋሂቦም ኣለዉ። ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ፡ 50 ምኽርታት ምቑጣብ ጸዓት ዝሓዘ ኢ-መጽሓፍ እውን

ክትረኽቡ ኢኹም። ገዛ-ኽራይ ንዘለዎም ነበርቲ ድረኽትስቴደን፡ ብዛዕባ ምቚጣብ ጸዓት ኣብ
ገዛውቲ ኽራይ ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓዘ ፍሉይ ገጽ መርበብ-ሓበሬታ ኣሎ።

19. ምምላስ እቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት ክፍሊት፧
ነቲ ዝተቐበልካዮ መጠን ገንዘብ ብዝኾነ ምኽንያት ክትመልሶ ትደሊ ዲኻ፧ ይክኣል’ዩ። ነዚ ንምግባር፡
በቲ እቲ ገንዘብ ዝተሰደደልካ ቊጽሪ ሕሳብ ባንክ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተጠቐም። ክትሰዶ
ከሎኻ፡ ቊጽሪ ዓሚልካ ጥቐስ። እዚ ኣብ ቀረባ እንተ ዘይረኺብካዮ ግን፡ ስምካን ዕለተ-ልደትካን
ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ።

20. ገለ ስድራቤታት 2 ወይ 3 ዕጽፊ ናይቲ ሓንሳብ ዝኽፈል ኣበል-ጸዓት
ይረኽቡ። እዚ ዘይፍትሓዊ’ዶ ኣይኮነን፧ እዚ ብኸመይ ይኸውን፧
እዚ ተወሳኺ ክፍሊት-ጸዓት፡ ብሓጋጊ ኣካል ከም ሓፈሻዊ ሓገዝ ተነዲፉ ኣሎ። እዚ ማለት ንዂሉ
ካብቲ ገደብ እቶት ንታሕቲ ዝኾነ ሰብ ዝምልከቶ ምዃኑን፡ ወጻኢታት ተገይሩ ድዩ ኣይተገብረን፡
ኣድላዪ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ውልቃዊ ገምጋም ኣይግበርን። ብዝያዳ፡ በቲ ወሰኽ ኣበል-ጽዓት፡ እቲ
ተቐባሊ ብጭቡጥ ነቲ ወጻኢታት ክስከም ኣየድልዮን እዩ። እዚ ሓፈሻዊ ውሳነ፡ እተን ምምሕዳራት
ነዚ ኣዝዩ ዓብይ ጉጅለ ነበርቲ፡ ነቲ ዝነሃረ ወጻኢታት ጸዓት ኣብ ሓጺር ግዜ ብገንዘብ ክኽሕሳሉ
ዝኽእላ እንኮ መንገዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሓጋጊ ኣካል ብሓደ ሓፈሻዊ ውሳነ ክሰርሕ ምምራጹ፡ ገለ
ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ፡ ተወሳኺ ወጻኢታት ጸዓት ዘይብሎም ክንሶም፡ ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት
ይረኽቡ ማለት እዩ።
ኣብ ድረኽትስቴደን፡ እቲ ቦርድ ብዛዕባ ገደብ ኣታዊን እቲ መጠን ገንዘብን ምርጫታት ገይሩ’ሎ።
ከምኡ’ውን ብርክት ዝበሉ ጉጅለታት ነበርቲ ካብቲ ተወሳኺ ክፍሊት ጸዓት ክተርፉ ተወሲኑ ኣሎ፣
ምኽንያቱ ናይ ጸዓት ወጻኢታት ከምዘይብሎም ስለዝተረጋገጸ፣ ከም ኣብ ማእሰርቲ ወይ ኣብ ትሕቲ
ትካል ዝርከቡ ሰባት፡ ገዛ ዘይብሎም፡ ከምኡ’ውን ኣብ ትሕቲ ወለዶም ዝእለዩ መንእሰያት
የጠቓልል። እቶም ስምምዕ ምምቓል ወጻኢታት ዝምልከቶም ነበርቲ ካብቲ ተወሳኺ ክፍሊት ጸዓት
ኣይግለሉን እዮም፣ ምኽንያቱ ብዙሓት ካብኣቶም ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ኣዝዩ ልዑል ወጻኢታት
ጸዓት ክገብሩ ስለዝኽእሉ። እዚ ማለት ኣብ ገለ-ገለ ኣጋጣሚታት፡ ሓያሎ ደገፍ ዝቕበሉ ተማቐልቲ
ወጻኢታት ኣብ ሓደ ኣድራሻ ዝነብሩ እንተኾይኖም፡ ኣብ ሓደ ኣድራሻ ሓያሎ ተወሳኺ ኣበል-ጸዓት
ይኽፈል። ኣብ ውሽጢ’ዚ ውሳነ’ዚ፡ መን (ልዑል) ወጻኢታት ጸዓት ይኸፍል ወይ ኣይከፍልን ዝብል
ውልቃዊ ገምጋም፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣድራሻ ክግበር ኣይከኣልን እዩ።

መዓስ እዩ እቶተይ ትሕቲ 120% ካብቲ ማሕበራዊ ታሕተዋይ-ጽፍሒ ዝኸውን፧
ኣነባብራ

ዝለዓለ ወርሓዊ እቶት፡ ምስ ኣበል-ዕረፍቲ

• ንጽል ኮይንካ፡ ዕድመኻ ካብ 21 ዓመት ክሳዕ ዕድመ ጡረታ እንተኾይኑ

€ 1.310,05

• ንጽል ኮይንካ፡ ዕድመኻ ካብ 21 ዓመት ክሳዕ ዕድመ ጡረታ እንተኾይኑ

€ 1.310,05

• ብዓል ሓዳር ወይ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ትነብር ኮይንካ፡ ዕድመኻ ካብ 21 € 1.871,50
ዓመት ክሳዕ ዕድመ ጡረታ እንተኾይኑ
• ንጽል ኮይንካ፡ ጡረታ ዝወጻእካ እንተኾይንካ

€ 1.455,67

• ብዓል ሓዳር ወይ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ትነብር ኮይንካ፡ ጡረታ ዝወጻእካ € 1.971,05
እንተኾይንካ

መዓስ እዩ እቶተይ ትሕቲ 130% ካብቲ ማሕበራዊ ታሕተዋይ-ጽፍሒ ዝኸውን፧
ኣነባብራ

ዝለዓለ ወርሓዊ እቶት፡ ምስ ኣበል-ዕረፍቲ

• ንጽል ኮይንካ፡ ዕድመኻ ካብ 21 ዓመት ክሳዕ ዕድመ ጡረታ እንተኾይኑ

€ 1.419,22

• ንጽል ኮይንካ፡ ዕድመኻ ካብ 21 ዓመት ክሳዕ ዕድመ ጡረታ እንተኾይኑ

€ 1.419,22

• ብዓል ሓዳር ወይ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ትነብር ኮይንካ፡ ዕድመኻ ካብ
21 ዓመት ክሳዕ ዕድመ ጡረታ እንተኾይኑ

€ 2.027,45

• ንጽል ኮይንካ፡ ጡረታ ዝወጻእካ እንተኾይንካ

€ 1.576,98

• ብዓል ሓዳር ወይ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ትነብር ኮይንካ፡ ጡረታ
ዝወጻእካ እንተኾይንካ

€ 2.135,30

ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድረኽትስቴደን
Spuiboulevard 298
3311 GR ዶርድረኽት
ቊጽሪ-ጶስጣ 619
3300 AP ዶርድረኽት
078 770 8910
www.socialedienstdrechtsteden.nl

