
INFORMASJON OM SOSIALHJELP    -      TIGRINJA 
 

ሓበሬታ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሓገዝ  
 

ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ፡ ንህይወትካን ንመንበሪኻን ንእተውጽኦ ወጻኢታት ዝሽፍነልካ ግዜያዊ ኣታዊ እዩ። ዕላማ እቲ 

ማሕበራዊ ሓገዝ፡ ብቕልጡፍ ርእስኻ ኽትክእል ንምሕጋዝ እዩ።  
 

ማሕበራዊ ሓገዝ ክግበረልካ መሰል ቅድሚ ምርካብካ፡ ኵሉ ኻልእ ኣጋጣሚታት ዘይብልካ ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት፡ ካብ 
ስራሕ ዘይብልካ፡ ካልእ ኣታዊ ዘይብልካ፡ ወይ ቅሙጥ ገንዘብ ዘይብልካ ክትከውን ኣሎካ። ካልእ እንታይ ኣጋጣሚታት 

ከም ዘሎካ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ናብ NAV ደዊልካ ምኽርን ሓበሬታን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።   
 

መመልከቲ ቅድሚ ምእታውካ  
መመልከቲ ቅጥዒ ከተእቱ ኸለኻ፡ ብዛዕባኻን ብዛዕባ ቍጠባዊ ዅነታትካን ሓበሬታ ኽትህብ ኣሎካ። ብዛዕባዚ ዝገልጽ 
ሓበሬታ ዝሓዘ ሰነድ ምስቲ መመልከቲ ቅጥዒ ብሓደ ኣተሓሒዝካ ልኣኮ። ተመርዒኻ እንተ ዄንካ፡ ናይ ብዓልቲ 

ቤትካ/ብዓል ቤትኪ ቍጠባዊ ዅነታት እውን ብሰነድ ክትህብ ኣሎካ።  

ገለ ኻብቲ ብሰነድ ክትህብ እትሕተቶ እዚ ዝስዕብ እዩ፦  
• ሰነድ ጸብጻብ ግብሪ 
• ናይ ኵሉ ባንክ ኣካውንትኻ ዘርኢ ሰነድ  

• ሰነድ ኣታዊኻ (ንኣብነት፦ ደሞዝ እተኸፈልካሉ ሰነድ፡ ጥቕማ ጥቕሚ ዝረኸብካሉ ሰነድ፡ ናይ ቈልዓ 

ሓገዝ ዝረኸብካሉ ሰነድ፡ ወዘተ)  
• ሰነድ ክፍሊት ገዛ ኽራይ 
• ናይ መውዓል ሕጻናት/ SFO ሰነድ ክፍሊት 

• ናይ ቘልዑ ሓላፍነት ከም ዘሎካ ዝሕብር ሰነድ  
 

ዝዀነ ይኹን ሰብ ማሕበራዊ ሓገዝ ክረክብ ናይ ምሕታትን ነቲ ዘቕረቦ ሕቶ ኽርአን መሰል ኣለዎ።  
ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ክትረክብ መሰል ዘሎካ ኹን ወይ ኣይትኹን ብዘየገድስ፡ ናይ «ሓበሬታ፡ ምኽሪ፡ መምርሒ» 

ኣገልግሎት ንምርካብ ከተመልክት መሰል ኣሎካ። ነዚ ዝኸውን ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ኣብ stange.no/nav ክትረክብ 
ትኽእል ኢኻ። 
 

ካልእ ኣማራጺታት  
• ካብ ባንክ ኣባይቲ ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እንተ ዄንካ መርምር። ናይ መመልከቲ 

ቅጥዒ ኣብ husbanken.no ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 

• ስራሕ ክትረክብ ጽዓር  
• ናይ ዓመት ዕረፍቲ ገንዘብ (ፈርየፔንገር)፡ ካብ ግብሪ ዝምለሰልካ ገንዘብ፡ ሓገዝ ቈልዓ 

(barnetrygd)፡ ቀለብ ቈልዓ (barnebidrag)   
 

ህጹጽ ሓገዝ 

ህጹጽ ሓገዝ ዘድልየካ እንተ ደኣ ዀይኑ፡ ቀልጢፍካ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮ ዅነታት ዝብሃል፡ ነቲ 
ኣዝዩ ኣድላዪ ዝዀነ ከም ንምግብን ንመጐዓዝያን ከምኡውን ከም ሓይሊ ኤለክትሪክ ንዝኣመሰለ ኣገዳሲ ኣገልግሎታት 

ክትከፍለሉ እትኽእል ገንዘብ ምስ ዘይህልወካ እዩ።  

ህጹጽ ሓገዝ ዘድልየካ እንተ ደኣ ዀይኑ፡ ቀልጢፍካ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ።  
 

ናይ መጐዓዝያ ወጻኢታት 

እቲ ንናይ መጐዓዝያ ወጻኢታት ዝወሃበካ መጠን፡ ነቲ ንቡር/ዝውቱር ዝዀነ ናይ መጐዓዝያ ወጻኢታት ንምሽፋን ዘኽእለካ 
እዩ። ብዙሕ ናይ መጐዓዝያ ወጻኢታት እንተ ኣልዩካ፡ ነዚ ክሽፈነልካ ብኻልእ ተወሳኺ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ጌርካ 
ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ፍቓድ መዘወሪ ማኪና ንምርካብ ወይ ከኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተ 

ዘይኰይኑ ንማኪናኻ ንእተውጽኦ ወጻኢታት ንምሽፋን ዝውዕል ኣይኰነን።  
 

መመልከቲ ድሕሪ ምእታውካ  



እቲ ጕዳይካ ዝረኣየሉ ንውሓት ግዜ ይፈላለ እዩ። ልዕሊ ሓደ ወርሒ እንተ ሓሊፉ፡ ግዜያዊ ምላሽ ክወሃበካ እዩ። ኵሉ 
እቲ ኣገዳሲ ዝዀነ ሰነዳት ብሓንሳእ እንተ ዘይሂብካ፡ ብዛዕባ እቲ ዘእተኻዮ መመልከቲ ቅጥዒ ምላሽ ንምርካብ ነዊሕ ግዜ 

ክወስድ ይኽእል እዩ።   
ነቲ መመልከቲ ሰነድካ ምስ መርመርናዮ፡ ዝወሰንናዮ ውሳነ ክንነግረካ ኢና፣ ነቲ ውሳነ ተጠንቂቕካ ከተንብቦ ኣሎካ። 
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ክትገብሮ ዘሎካ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ረቛሒታት ንሓትተካ ኢና። ኣብቲ ነቲ ዘእተኻዮ መመልከቲ 
እተዋህበካ ውሳነ ዝሓሰ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ መጠንን ክፍሊትን እቲ እተፈቕደልካ ገንዘብ ሓበሬታ ኽትረክብ ኢኻ። መዓስ 

ከም ዝኽፈለካ እውን ኣብቲ ናይ ውሳነ ጽሑፍ ይጸሓፍ እዩ።  
 

እቲ ውሳነ ቅኑዕ ከም ዘይኰነ እንተ ተሰሚዒካ፡ ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ካብቲ ውሳነ እተቐበልካሉ ዕለት ኣብ 

ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ጥርዓንካ ከተቕርብ ኣሎካ። እቲ ጥርዓን ናብ NAV Stange እዩ ዝቐርብ። ብዛዕባ ኣተሓሕዛ 

ጕዳይካ ክትፈልጥ መሰል ኣሎካ። ነዚ ድሌትካ ንNAV ገለጸሎም።  
 

ለውጢ እንተ ኣልዩ ሓብር  
መመልከቲ ድሕሪ ምእታውካ ኣብ ኵነታትካ ለውጢ እንተ ኣልዩ ክትሕብረና ኣሎካ። እቲ ለውጥታት እዚ ዝስዕብ ክኸውን 
ይኽእል እዩ፦ 
 

• ካልእ ምንጪ ኣታዊ እንተ ረኺብካ። እዚ ኣታዊታት እዚ፡ ካብ ስራሕካ ዝረኸብካዮ ኣታዊ፡ ምስ ወለድኪ 
ሓንሳብ ዝወሃበኪ ገንዘብ፡ ስራሕ ክትረክብ ኣብ ዝሕግዝ ንጥፈታት ክትካፈል ከለኻ ዝወሃበካ ገንዘብ 

(Tiltakspenger)፡ ብሰንኪ ሕማም ዘጋጠመካ ጸገም ክሳዕ ዝተዓራረ ንግዜኡ ዝወሃበካ ገንዘብ 

(arbeidsavklaringspenger)፡ ስራሕካ ብምስኣንካ እትረኽቦ መውዕሎ (dagpenger)፡ ብሰንኪ 
ሕማም/መጕዳእቲ ክትሰርሕ ብዘይምኽኣልካ ዝወሃበካ ገንዘብ (uføretrygd)፡ ኣብ ናይ መላለዪ ፕሮግራም 
ስለ እትሳተፍ እትረኽቦ ገንዘብ፡ ብህያብ ወይ ብሽልማት እትረኽቦ ገንዘብ፡ ወዘተ። እቲ ኣታዊ ካብ NAV 
ዝረኸብካዮ እንተ ዘይኰይኑ፡ ሰነድ እቲ ኣታዊ ክትልእከልና ኣሎካ። ነቲ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ንመናበሪ 

ኽትጥቀመሉን ብዝከኣለካ መጠን ርእስኻ ኽኢልካ ኽትነብር ክትጽዕርን ኣሎካ።   

• ናብ ካልእ ቦታ ኽትግዕዝ እንተ ሓሲብካ  
• ናብ ዝዀነ ትካል እንተ ኣቲኻ። ንኣብነት፡ ናብ ሆስፒታል፡ ቤት ማእሰርቲ፡ ሓገዝ እትረኽበሉ ኻልእ 

ትካል  

• መናብርትኻ እንተ ቐይርካ   
 

ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት  
ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ርእሶም ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ፡ ናብ ስሩዕ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ 
ዘይከዱ እንተ ዀይኖም፡ ማሕበራዊ ሓገዝ ምስ ዘድልዮም፡ ናይ ባዕሎም መመልከቲ ቕጥዒ ኸእትዉ ኣለዎም። ናብ ስሩዕ 
ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበሩ ውሉዳት እንተኣልዮምኻ፡ ነዚ ኣብቲ መመልከቲ ቕጥዒ 

ክትገልጾ ኣሎካ። ብዛዕባ ናይቲ መንእሰይ ናይ ተምሃራይ ልቓሕ (ሎነካሳ) ዝገልጽ ሰነድ እውን ብሓንሳብ ልኣኮ።   
 

ክትገብሮ እትሕተቶ ረቛሒታት  
ንጡፍ ከይትኸውን ዝኸልኣካ ብቑዕ ምኽንያት እንተ ዘይብልካን ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሜኻን እንተ ዄንካ፡ ናይ 
ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ንምርካብ ኣብ ገለ ንጥፈታት ክትሳተፍ ኣሎካ። ልዕሊ 30 ዓመ ዝዕድሚኻ እንተ ዀንካ እውን 
ኣብዚ ንጥፈታት እዚ ክትሳተፍ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ። ክትሰርሕ ትኽእል እንተ ዄንካ፡ ስራሕ ክትደሊ ክትሕተት ኢኻ። 
እቲ ዕላማ ክትሰርሕ ወይ ኣብ ንጥፈታት ክትሳተፍ እንተ ዀይኑ፡ ናብ NAV ናይ ሪፖርት ካርድ ወይ ናይ ንጥፈታት ካርድ 

ክትልእኽ ኣሎካ፡ ምስ NAV እውን ብንጥፈት ክትተሓባበር ኣሎካ።  
 

መጠን ክፍሊት  

እቲ ዝወሃበካ መጠን ገንዘብ ንጕዳይካ ብውልቂ ምስ ተራእየ እዩ ዝውሰን። NAV Stange ንመነባብሮ ኽንደይ ከም 
ዘድልየካ ኽውስን ከሎ፡ ነቲ መንግስቲ ዘውጽኦ ገምጋም መጠን ክፍሊት እዩ መሰረት ዝገብር። ነቲ ገምጋም መጠን ክፍሊት 

ኣብ nav.no/satser ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ምስ ኣቶኻ፡ «ብዛዕባ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ መንግስቲ መምርሒ» 
ዝብል ምርጽ። 
 

ንኽራይ ገዛ፡ ኤለክትሪክ፡ ሕክምና፡ መነጸር፡ ሕክምና ስኒ ዝወጽእ ወጻኢታት ክፈላለ ስለ ዝኽእል፡ ኣብቲ ገምጋም መጠን 
ክፍሊት ኣይኣቱን እዩ። ዘድልየካ እንተ ዀይኑ ነዚ ዝኸውን ሓገዝ ክግበረልካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንናይ ቈልዑ 



ወጻኢታት፡ ንኣብነት፡ ንመዘናግዒኦም፡ ንናውቲ፡ ንማሕበራዊ ወዘተ እተውጽኦ ወጻኢታት እውን ሓገዝ ክግበረልካ 

ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ።   
 

ሕጊ 

ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ንምርካብ ናይ ኖርወይ እትቕመጥ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘሎካ ኽትከውን ኣሎካ። ኣብ ካልእ 

ሃገር ትነብር እንተ ኣሊኻ፡ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ።  
 

ከም ንቡር፡ ኣብቲ እትነብረሉ ኮሙነ ናብ ዘሎ ቤት ጽሕፈት NAV ኬድካ ኢኻ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ክወሃበካ 

እተመልክት።   
ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ተዋሂቡካ ኸሎ፡ ካልእ ማሕበራዊ ሓገዝ ካብ ናቭ ተገይሩልካ እንተ ዀይኑ፡ እቲ ኣቐዲሙ 

እተዋህበካ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ክትመልሶ ክንሓትተካ ንኽእል ኢና።   
 

ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ገንዘብ ክግበረልካ ኣብ nav.no/sosial ኣቲኻ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ድማ ንሰነዳትካ 
ክትሰድደልና ከምኡውን ብዛዕባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን እዋናዊ ሕግታትን ሓበሬታ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ 

እቲ ሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብኸመይ ክትርጐም ከም ዘለዎ ዝሕብር ሓበሬታ እውን ትረክብ ኢኻ።  
  
 


