
ኣብ ዝኾነ እዋን ሕቶታት ክትሓትትን ስክፍታታት
ከተመሓላልፍን ትክእል ኢካ። 

እዚ ርክብ ሓበሬታ ድሒርካ ካብቲ መጽናዕቲ ክትወጽእ ምስ
እትደሊ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

 
ምስ ተመራማሪ ርክብ ግበሩ፤
            + 32 456 55 99 20 
            Leni Linthout 
            leni.linthout@ugent.be

 
 

ብዛዕባ ሓለዋ ውልቃዊ መረዳእታኻ ዝያዳ ሓበሬታ ምስ
እትደሊ፡ ንዩኒቨርሲቲ ጌንት ተወከስ፤
            +32 9 264 95 17 
            privacy@ugent.be 

 

ሕቶታት ወይ መግለጺታት?

ናይ ሓበሬታ በራሪ ፅሑፍ

ብዛዕባ መዓልታዊ ተመኩሮ ሰብኡትን መንእሰያትን
ኣብ ስደት፡ ኣብ ቤልጅየምን ፈረንሳን ኣብ ዝግበር
መጽናዕቲ ክትሳተፉ ዕድመ ቀሪብልኩም ኣሎ።       

እዛ በራሪ ፅሑፍ እዚኣ ነቲ መጽናዕትን መሰላትካን
ትገልጽ።

ነዚ ሓበሬታ እዚ ቅድሚ ክትሳተፍ ምውሳንካ ምስ
ኣዝማድካ፡ ኣዕሩኽትኻ ወይ ካልእ ሰብ ክትዛተየሉ
ትኽእል ኢኻ።

ዝኾነ ሕቶታት ብናጽነት ክትሓቱ ትክአሉ ኢኩም።
ከም ተሳታፊ ዝህልወካ መሰል

እቲ ተመራማሪ ዝኾነ ጉድኣት ከይገብር
ዘለዎ ግዴታ

ሓበሬታኻ ምርካብ
ኣብ ሓበሬታኻ ምእራም ወይ ምውሳኽ
ነቲ ተመራማሪ ሓበሬታኻ ክስርዞ ሕተቶ
ነቲ ሓበሬታ ምቕባል
ንኣጠቓቕማ ሓበሬታኻ ምቅዋም

እቲ እተካፍሎ ውልቃዊ ሓበሬታ ናትካ እዩ። 

ኣብ ዝኾነ እዋን እዚ ዝስዕብ መሰል ኣለካ፤

ነቲ ተመራማሪ ብቅልጡፍ ተወከሶ አንድሕር ከምኡ ኮይኑ 

እዚ መጽናዕቲ ብናይ ዩኒቨርስቲ ጌንትን ሊልልን ናይ ስነ-
ምግባራዊ ኪኢላታት ቅቡል ኮይኑ ተረኪቡ አዩ።

እዚ መጽናዕቲ ንዝኮነ ሰብ ኪሃሲ ከመዘይኪል ንምርግጋጽ፡
ዝተፈላለየ ዓለም ለካዊ መምሪሒታት ንኽተል፡ ከም
መምሪሒታት ጽቡቅ ሕክሚናዊ ልምምድን  the Helsinki
ዝበሃል ኣዋጅን።

እዚ ውጽኢት ኣብ መጽሓፍ ክጽሓፍ እዩ ፡ ኣብ
መጻኢ ንዝሓሸ ሓለዋ ናይ ስደተኛታት መታን
ኪጠቅም ምስቶም ውሳነ ዝወስዱ ክንዛራረበሉ
ኢና።

 
ተስፋ ንገብር እዚ መጽናዕቲናብ ንዝሓሸ ሓለዋ
ናይ ስደተኛታት ኣብ መጻኢ ኪመርሓና። 



ብልጫታትን ሓደጋታትን

ኣርእስቲ ናይዚ መጽናዕቲ

ኣብዚ መጽናዕቲ፡ ብዛዕባ ተመኩሮታት ናይ ሰብኡትን
መንእሰያትን (ዕድሚኦም 16+) ኣብ ቤልጅየምን ፈረንሳን።
ተመኩሮታትካ ከም ኣብ ኣካላዊ፡ ኣእምሮኣውን ጾታውን
ጥዕናኻ ብኸመይ ከም ዝጸልዎ ክንፈልጥ ንደሊ።

እቲ መጽናዕቲ ብዩኒቨርሲቲ ጌንትን ዩኒቨርሲቲ ሊልን
ዝተዳለወ እዩ።

ወለንታዊ ተሳትፎ

ብድሌትካ ክትሳተፍን ከይትሳተፍን ትክእል ኢኻ።
ክትሳተፍ እንተዘይደሊኻ ምኽንያት ምቕራብ ኣየድልየካን
እዩ። 
ውሳነኻ ምስቶም ተመራመርቲ ዘለካ ርክብ፡ ወይ ንመንበሪ
ፍቓድካ፡ ወይ ነቲ እትረኽቦ ኣቑሑት ንብረት ወይ
ኣገልግሎታት ኣይጸልዎን እዩ። 

ኣብ ዝኾነ እዋን ተሳትፎኻ ከተብቅዕ ክትውስን ትኽእል
ኢኻ።

ነዚ ምኽንያት ከተቕርብ ኣየድልየካን እዩ።

ውልቃዊ ድሕንነትካ ዝተሓለወ እዩ

ኣብ መጽናዕቲ ምስታፍ ድምጽኻ ንኽትስማዕ ዕድል
ይህበካ።

ኣብ ነዊሕ እዋን፡  ስራሕና ኣብ ምምሕያሽ ሓለዋ ድሕነት
ሰባኡትን መንእሰያትን ኣብ ስደት፡  ክመርሕ ንደሊ።

ምስታፍካ ክትሕርቕ ወይ ብስምዒት ዘይምቹእነት ክስምዓካ
ይኽእል እዩ።
እቲ ተመራማሪ ብዛዕባ ናይ ድጋፍ ወሃብቲ ትካላት ሓበሬታ
ክህበካን/ወይ ድማ ከሰንየካን ይኽእል እዩ።

ኣብዚ መጽናዕቲ ንምስታፍ ገንዘብ ኣይንኸፍልን ኢና።
 ንዝሃብኩምና ግዜ ንምምስጋን ናይ €15 ህያብ ካርድ
ክትረኽቡ ኢኹም።

ከም ወዲ ተባዕታይ ብዛዕባ ተመኩሮታትካ

ምዝራብን ምስኣልን

ኣብ ቤልጅየምን/ወይ ኣብ ፈረንሳን ኣብ ዝጸናሕካሉ እዋን
ብዛዕባ ከም ወዲ ተባዕታይ ዝነበረካ ውልቃዊ ተመኩሮታት
ክንዛረብን ክንስእልን ኢና።

ዝኾነ ፍሉይ ሕቶ ምምላስ ክትኣቢ ትኽእል ኢኻ።

እንተተሰማሚዕኩም፡ ነቲ ዕላል ክንቀድሖ
ኢና።

ንኣስታት 1ሰ - 1.30ሰ ክንዛረብ ኢና።

ኣብ እዋን ዕላልና፡ ኣድላይ እንተኾይኑ ፡ተርጓሚ
ክሕግዘና ይኽእል እዩ።

ኣብ ምቹእን ውሕስነትን ብናጽነት ክትዛረብ ኣብ
እትኽእለሉ ቦታ ክንዛረብ ኢና።

እዚ መጽናዕቲ ውልቃዊ ሓበሬታ ዝእክብ እዩ።
(እንተተሰማሚዕካ) እዚ ብዛዕባ ውልቃዊ ባህርያትካን
ምቕዳሕ መደረናን ዝምልከት ሓበሬታ እዩ።

ነዚ ሓበሬታ እዚ እንእክቦ፡ ኣብ መጻኢ ንስደተኛታት ዝሓሸ
ኣገልግሎትን ደገፍን ኣብ ምሃብ ይሕግዝ።

ውልቃዊ ሓበሬታኻ ንጉጅለ መጽናዕቲ ብጥብቂ ምስጢራዊ

ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ንማንም ፈጺምና ኣይንካፈሎምን
ማለት እዩ።

ዓለም ለኻዊ መምሪሒታት ንኽተል፡ ከም ናይ ኤውሮጳዊ
ሓፈሻዊ ጸብጻብ ዕቃብ መምርሒ፡ ናትካ ውልቃዊ ሕበሬታ
ሊዑል ውሕስነት ንኽህልዎ።

ብዘይ ናትካ ድሌትን ፍቓድን ስምካ ኣብ ውጽኢት
መጽናዕቲ ፈጺሙ ኣይክንቀመሉንኒ
ኣይክንጠቅሶን ኢና።

እቲ ዝበልካኒ ን5 ዓመት ብሰሩዕ ክትሓዝ ድሕሪኡ ክጠፍእ
እዩ።

ዝኮነ ሰብ፡ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኡን ኣብ
ቀረባ አዋን ናብ ኤውሮጳ ዝተሰደን፡ ኣብዚ
መጽናዕቲ ክሳተፍ እክእል።


