
ጽማቚ ናይቲ ንክንክን ሓዲጐም
ዝወጹ ሰባት ዝውሃብ ዕድላት

ካብ ክንክን ንእትወጽሉ ጉዳይ ዝከታተል ሰራሕተኛ

14 ዓመት ቅድሚ ምግባርኩም ካብ ዘሎ ግዜ ጀሚሩ፡ ክሳዕ 16 ዓመት ትገብሩ ንዘሎ ግዜ፡ እንተወሓደ ን13
ሳምንታት፡ ኣብ ትሕቲ ክንክን እንተነይርኩም፡ ሕጂ ንክንክን ሓዲግኩም እትወጹ ሰብ ተባሂልኩም ትጽውዑ።
16 ዓመት ምስ ገበርኩም፡ ክሳዕ 25 ዓመት ትገብሩ፡ ካብ ክንክን ንእትወጽሉ ጉዳይ ዝከታተል ሰራሕተኛ
ክምደበልኩም እዩ - እዚ ድማ ንዓኹም ደገፍ ክህብን ምስ'ቶም ክሕግዝኹም ዝኽእሉ ካልኦት ኣካላት
ከራኽብን ዝኽእል እዩ። ኣቐዲሙ ኣብ ትሕቲ ክንክን ንዝነበረ መዘናኹም ኣማኻሪ ክትሓቱ ድማ ትኽእሉ
ኢኹም።

ንዓኹም ዝምልከት ውጥን ፓዝወይ (Pathway Plan)
ምስ ዝከታተለኩም ሰራሕተኛ ብምዃን ንውጥን ፓዝወይ ከተዳልዉ ኢኹም፣ እዚ ድማ ኣብ
ትምህርቲ፡ ስልጠናን ስራሕን ዘለኩም ትጽቢታት ዝገልጽ እዩ። እዚ፡ ንዘለኩም ሸቶታት ንኽትወቕዑ
ዝሕግዘኩም ስጉምታት፡ ደገፍን ሰባትን ዘካተተ እዩ። ከም ፓስፖርት ዝኣመሰለ ወረቐተ መንነት
ከምዝህልወኩም ኽግበር እዩ፣ ተወሳኺ ደገፍ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ድማ ክርኢ እዩ።

ገዛኹም

18 ዓመት ክሳዕ እትገብሩ ኣብ ትሕቲ ክንክን ክትጸንሑ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚኡ ካብ ክንክን እንተወጺእኹም ግን
መንበሪ ገዛ ክውሃበኩም እዩ። 18 ዓመት ምስገበርኩም፡ ደገፍ ዝውሃቦ መንበሪ ቦታ ንኽትረኽቡ ዕድላት
ክንከፍተልኩም ንኽእል ወይ 21 ዓመት ክሳዕ እትገብሩ፡ ኣብ ትሕቲ'ቲ ዘለኽሙዎ ኣላዪ ክትጸንሑ ትኽእሉ
ኢኹም። ርእስኹም ክኢልኩም ንኽትነብሩ ድሉዋት ኣብ ዝኾንክሙሉ ግዜ፡ ውሳኔኹም ንኽትህቡ
ዘድልየኩም ኲሉ ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና። እቲ ዝውሃበኩም ሓድሽ ገዛ፡ ጥቓ'ቲ እትእለይሉ
ዝነበርኩም መእለዪ ቆልዑ ከምዝኸውን ኽንገብር ኢና። ናብ ገዛኹም ኣብ እትግዕዝሉ እዋን፡
25 ዓመት ክሳዕ እትገብሩ፡ ኣገዳሲ ነገራት ንኽትዕድጉ ምወላ ኽግበረልም ከተመልክቱ ትኽእሉ
ኢኹም። ኲሉ ነገር ጽቡቕ ከምዘሎ ንኸነረጋግጽ፡ ብቐጻሊ ንዓኹም ክንረኽበኩም ኢና።

ድምጽኹም ክስማዕን ብዕቱብ ክርኤን ዘለኩም መሰል

ኣገልግሎታት ክንክን ብኸመይ ክመሓየሽ ከምዝኽእል ንዓና ንኽትሕብሩ፡ ኣብ ቤት ምኽሪ ክንክን ቆልዑ
(Children in Care Council) ክትጽንበሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ'ቲ እትረኽቡዎ ዘለኹም ደገፍ
ንዝውሃብ ውሳኔታት ክትብድሁ እትደልዩ እንተዄንኩም፡ ዘይሻራዊ ጠበቓ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።
ብዛዕባ ዘለኩም መሰላትን ድምጽኹም ብኸመይ ከምዝስማዕን ክሕብረኩም እዩ። 18 ዓመት ምስገበርኩም፡
እቲ ብዛዕባኹም እተሰነደ ሓበሬታ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም።

እዩ። ኣቐዲሙ

Tigrinya version



ገንዘብኩም

ካብ ክንክን ንእትወጽሉ ጉዳይ ዝከታተል ሰራሕተኛ፡ ገንዘብኩም ብኸመይ ከምእተመሓድሩ ክምህረኩም
ይኽእል፣ ብዛዕባ ርእስኻ ክኢልካ ምንባርን ምድላው ባጀትን ዝምልከት ትምህርታት ክትወስዱ ትኽእሉ
ኢኹም። 16 ዓመት ምስገበርኩም ካብ ክንክን ምስእትወጹ፡ ንወጻኢታት መነባብሮ ዝውዕል ሰሙናዊ ኣበል
ክውሃበኩም እዩ፣ ጸገም ምስዝህልወኩም ድማ ህጹጽ ረድኤት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኣበል'ዚ
ድማ 18 ዓመት ምስገበርኩም ጠጠው ዝብል እኳ እንተኾነ፡ እዚ ውጥን ፓዝወይ፡ ካልእ ዓይነታት
ፋይናንሳዊ ደገፍ ብኸመይ ከምእትረኽቡ ዝገልጽ እዩ።

ጥዕናኹም

እቲ ክህልወኩም ዝኽእል ብሉጽ መጻኢ

ምኽሪ ክንህበኩም ከምኡውን ምስ ትምህርቲ፡ ስልጠናን ስራሕን ዝተኣሳሰር ዝምድናታት ንኸተጥርዩ
ክንሕግዘኩምን ንኽእል ኢና፣ ስለዚ ድማ ነቲ ጥሙሕ ድሌታትኩም ክትወቕዑ ኽትክእሉ ኢኹም።
ክትከድዎ ናብ ዘድልየኩም ቦታ ንኽትጉዓዙ ክንትሓጋገዘኩም ኢና። ላዕላዋይ ትምህርቲ ትምሃሩ ወይ
መለማመዲ ስራሕ ትሰርሑ እንተዄንኩም፡ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክንህበኩም ኢና።

ንጥዕና ቁልዕነትኩምን ህሉው ዘድልየኩም ነገራትን ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓዘ መዝገብ ጥዕና ብሓደ
ኴንና ከነዳሉ ኢና። ብዛዕባ ጥዕና ዝመልኦ ህይወት ዚምልከት ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና፣ ከም ሓፈሻዊ
ሓኪም፡ ሓካይም ስንን ኣማኸርትን ኣብ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ጥዕና ንኽትምዝገቡ ክንሕግዘኩም
ኢና። ትእዛዝ መድሃኒት ብናጻ ክውሃበኩም ብቑዓት እንተዄንኩም ክንርኢ ወይ ንዕኡ ንኽትከፍሉ
ክንሕግዘኩምን ኣብ ስሩዕ ቆጸራታት ንኽትመጹ ንእትገብርዎ ወጻኢታት መጓዓዝያ ንኽኽፈለልኩም
ደገፍ ክንህበኩምን ንኽእል እንተዄንና ክንርኢ ኢና።

ዘለኩም ዝምድናታት

ካብ ክንክን ንእትወጽሉ ጉዳይ ዝከታተል ሰራሕተኛ፡ ምስ ኣባላት ስድራቤትኩም
ንኽትራኸቡ ወይ ዳግማይ ርክብ ንኽትጅምሩ ክሕግዘኩም እዩ። ወላዲ እንተዄንኩም፡
ንውላድኩም ብሉጽ ነገር ንኽትገብሩ ክንተሓጋገዘኩም ኢና።

ዘገድሰኩም ፍጻሜታት

ከም ልደት የሱስ፡ ዲዋሊ ወይ ዒድ ኣብ ዝኣመሰለ ሃይማኖታዊ በዓላት፡ ካብ ክንክን
ንእትወጽሉ ጉዳይ ዝከታተል ሰራሕተኛ ህያብ ክህበኩም እዩ። ኣብ መዓልቲ
ልደትኩም ድማ ህያብ ወይ ገንዘብ ክህበኩም እዩ፣ ወጺእኩም ንኽትምገቡ ድማ
ዕድል ክህበኩም ይኽእል እዩ።


