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ስርዓት ጥርዓናት 
 
ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ (Mondo taalbureau B.V.) ንመመስርሒ ጥርዓናት ዝኸውን ሓደ ስርዓት ኣለዎ።   
ኣብ ምጅማር ስልጠና ቋንቋ ብዛዕባ ህላወ ናይዚ ስርዓት ጥርዓናት ብዝምልከት ነፍስወከፍ ተኸታታሊ ስልጠና ንኽፈልጦ ከም ዝሕበር ይግበር፣ 
ከምኡ እውን ኣብ ምጅማር ናይ ሓደ ዕማም፣ ነፍስወከፍ ተኾናታራይ ዕማም፣ ወለንተኛ ወይ ምምሕዳራዊ ተሓጋጋዚ ንኽፈልጦ ከም ዝሕበር 
ይግበር።  
 
ጥርዓን ብዛዕባ ምስ ኣቕርቦት ኣገልግሎት ናይ ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ዝተሓሓዝ ዘይዕግበት ብዝምልከት፣ ብጽሑፋዊ ወይ 
ብዲጂታላዊ ኣገባብ፣ ብመርትዖታት ዝተሰነየ ሓደ ጽሑፋዊ ሓበሬታ ናይ ዓሚል፣ ተኾናታራይ ዕማም፣ ምምሕዳራዊ ተሓጋጋዚ ወይ ወለንተኛ 
እዩ፣ ወይ እውን ናይ ተኾናታራይ ዕማም፣ ወለንተኛ ወይ ምምሕዳራዊ ተሓጋጋዚ ናይ ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ምስ ጠባይ ናይ 
ዓሚል ብዝምልከት ጥርዓን እዩ።  
ሓደ ጥርዓን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ተኾናታራይ ዕማም፣ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳርዊ ሓገዝ፣ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለን መስርሕ ወይ 
ኣብ ልዕሊ ኣብ ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ናይ ትምህርቲ ንዋት ዝህሉው ዘይዕግበት ምትሕሓዝ ዘለዎ ክኸውን 
ይኽእል እዩ፣ ወይ እውን ናይ ሓደ ተኾናታራይ ዕማም፣ ወለንተኛ ወይ ምምሕዳራዊ ተሓጋጋዚ ናይ ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ኣብ 
ልዕሊ ዓሚል ዝህሉው ዘይዕግበት ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ።   
 
መስርሕ፡ 
ሓደ ተኸታታሊ/ት ስልጠና ጥርዓኑ/ና ናብ ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ Offenbachlaan 30 4384 ME Vlissingen ብጽሑፍ 
ከረክቦ/ከተረክቦ ኣለዎ/ዋ። እቲ ጥርዓን ብሓደ ንባዕሉ ኣብቲ ጥርዓን ዘይተሳተፈ ገለልተኛ ሰራሕተኛ እዩ ዝምስራሕ። እንተድኣ እቲ ጥርዓን፣ ነቲ 
ኣቕራቢ ጥርዓን ብዘዕግብ ዘይኮነ ተመስሪሑ፣ እቲ ኣቕራቢ ጥርዓን ነቲ ጥርዓን ናብ ኮምሽን ጥርዓን ንክምስራሕ ክህብ ይኽእል እዩ። ሞንዶ 
ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ንነፍስወከፍ ዕማም ሓደ ናይ ጥርዓን ኮሚሽን የቕውም። እቲ ናይ ጥርዓን ኮሚሽን ሰለስተ ገለልተኛ ኣባላት 
ዘጠቓለለ እዩ።  
 
እቲ ኣቕራቢ ጥርዓንን እቲ ጥርዓን ዝቐርበሉ ዘሎ ሰብን፣ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሳምንታት ብዛዕባ ምቕባል ናይቲ ጥርዓን ዝምልከት መልእኽቲ 
ክቕበሉ እዮም። እንተድኣ ሓደ ጥርዓን ዘይምስራሕ ኮይኑ፣ እቲ ኣቕራቢ ጥርዓን ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ድሕሪ ዕለት ምቕባል እንተነውሐ ኣብ 
ውሽጢ ኣርባዕተ ሳምንታት ከም ዝሕበር ይግበር።      
 
እቲ ኣቕራቢ ጥርዓንን እቲ ጥርዓን ዝቐርበሉ ዘሎ ሰብን፣ ኣብ ኩሎም ኩነታት ብዛዕባ እቲ ጥርዓን ዝግበረሉ ዘሎ ጠባይ ብዝምልከት፣ ብጽሑፍ 
ወይ ብኣፍ መብሪሂ ንኽህቡ ብኮሚሽን ጥርዓን ዕድል ክወሃቦም እዩ። ኣቕራቢ ጥርዓን ይኹን እቲ ጥርዓን ዝቐርበሉ ዘሎ ሰብ፣ ኣብ እዋን እቲ 
ጥርዓን ክሕገዙ ይኽእሉ እዮም።  
 
ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ሳምንታት ድሕሪ ምርካብ ጥርዓን፣ እቲ ኣቕራቢ ጥርዓንን እቲ ጥርዓን ዝቐርበሉ ዘሎ ሰብን፣ ብኮሚሽን ጥርዓን፣ 
ብምኽርታት ዝተሰነየ ይኹን ዘይተሰነየ፣ ብጽሑፍን ብምኽንያታት ዝተሰነየን ብዛዕባ ተቐባልነት ናይቲ ጥርዓን ብዝምልከት ናቱ ውሳኔ ከም 
ዝሕበሩ ክግበር እዩ። ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ነዚ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ኣብ ተግባር ከውዕሎ እዩ።  
 
ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ገደብ ግዜ ዝፍለይ ምስ ዝኸውን፣ ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ኮሚሽን ጥርዓን ኣብ ውሽጢ ክንደይ ናይ ግዜ ገደብ 
ናይቲ ጥርዓን ውሳኔ ክህብ ምኻኑ ብምጥቓስ፣ ነቲ ኣቕራቢ ጥርዓንን እቲ ጥርዓን ዝቐርበሉ ዘሎ ሰብን ብምኽንያታት ዝተሰነየ ሓበሬታ ክህብ 
እዩ።  
 
እቲ ኮሚሽን ጥርዓን ሓደ ናይ ባዕሉ ስርዓት ይሕንጽጽ ። ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ፣ እቲ ኮሚሽን ጥርዓን ናይ ስራሕ ንጥፈታቱ 
ብመሰረት እቲ በቲ ኮሚሽን ብዝሕንጸጽ ስርዓት ዘሰላስሎ ምዃኑ ምክትታል ይገብር።   
 
ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ፣ ድሕሪ ናይ ኮሚሽን ጥርዓን ውሳኔ ምቕባሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ፣ ከም ውጽኢት ናይቲ ውሳኔ ናይ 
ኮሚሽን ጥርዓን፣ ስጉምቲታት ክወስድ ምዃኑን ዘይምዃኑን፣ ከምኡ እውን ስጉምቲ ክወስድ እንተድኣ ኮይኑ ኣየኖት ምዃኖምን ብጽሑፍ 
ንኣቕራቢ ጥርዓንን ንኮሚሽን ጥርዓንን ይሕብር። ካብቲ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ግዜ ገደብ ዝፍለይ እንተድኣ ኮይኑ፣ ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ 
ትካል-ቋንቋ ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ምኽንያታት ብዝተሰነየ፣ ኣብ ውሽቲ ክንደይ ገደብ ግዜ ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ናቱ ናይ 
መርገጺ ነጥቢ ንዓታቶም ክፍልጥ ምዃኑ ብምጥቓስ፣ ንኣቕራቢ ጥርዓንን ንኮሚሽን ጥርዓንን ሓበሬታ ከም ዝህብ ይገብር።    
 
እንተድኣ ኣቕራቢ ጥርዓን ንውጽኢት ናይ ኮሚሽን ጥርዓን ዘይቕበሎ ኮይኑ፣ ናብ መስመር ጥርዓናት ናይ ብሊክ ኦፕ ቨርክ [Blik op Werk] 
ባዕሉ ክሕብር ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ሞንጎ ሰዓት 13:00ን 16:00ን፣ ብቊጽሪ ተሌፎን 030 - 3030 645። እቲ ኣቕራቢ 
ጥርዓን ናብ klachten@ikwilinburgeren.nl እውን መልእኽቲ ኢ-መይል ክልእኽ ይኽእል እዩ። እቲ ኣቕራቢ ጥርዓን ኣብ መርበብ ሓበሬታ 
ናይ ብሊክ ኦፕ ቨርክ፣ ሓደ ቅጥዒ ክመልእ እውን ይኽእል እዩ። እንተድኣ ኣቕራቢ ጥርዓን እቲ ቤት-ትምህርቲ ነቲ ጥርዓን ብግቡእ ኣይፈትሖን 
ኢሉ ዝሓስብ ኮይኑ፣ ናብ ቦርድ ሽምግልና ንክኸይድ ክሓስብ እውን ይኽእል እዩ። ምስዚ ዝተሓሓዙ ወጻኢታት ግን ኣለዉ፣ ነዚኦም ከኣ ኣብቲ 
ኣብ www.raadvanarbitrage.nl ዝርከብ ናይ ኢንተርነት ቅጥዒ ጥርዓናት ተመሊስኩም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም።    
ሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ኣብ ነፍስወከፍ ዓውደ-ኣዋርሓዊ ዓመት፣ ሓደ ህዝባዊ ጸብጻብ ከዳልው እዩ፣ ኣብኡ ከኣ ብዝሕን ባህርይን 
ናይቶም ብኮሚሽን ጥርዓን ዝተመስርሑ ጥርዓናት ከም ዝጥቐሱ ክግበር እዩ።  
 
ንሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ መሰረት ኣብቲ ጽሑፍ መመልከቲ ሕቶ ዝተሓተተ ብዝሳነይ ንኽትግብር ኣቐዲሙ ብጽሑፍ ዘይሓተተን፣ 
ከምኡ እውን ንሞንዶ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል-ቋንቋ ነቲ ሕቶ ንኸማልእ ምእንቲ ብዛዕባኡ ምኽኑይ ዝኾነ ገደብ ግዜ ዘይሃበን ሓታቲ፣ ብወግዒ 
ንምቕባሉ ዘይብቚዕ ክበሃል እዩ።  
 
ዝኾነ ኣብ ትግባረ ናይዚ ስርዓት ዝሳተፍን፣ ብዛዕባ እዚ ዝምልከቱ ምስጢራዊ ባህርያቶም ዝፈልጥን ወይ ብምኽኑይ ምስጢራውነቶም 
ክጽበዮም ዝነበሮን ሓበሬታታት ዝቕበል ዝኾነ ሰብ፣ ከምኡ እውን እቲ ድሮ ብመሰረት መዝነት ቤት-ጽሕፈቱ፣ ሞያኡ ወይ ነቶም ሓበሬታታት 
ዝምልከቱ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ሕጋዊ ጠለብ ዘይምልከቶ ሰብ፣ ብዛዕባ እዚ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎ፣ ብዘይካ ክሳዕ ዝኾነ ሕጋዊ 
ጠለብ ንዕኡ ንኸፍልጥ ዘገድዶ ወይ እንተድኣ ነዚ ሕጊ ንምፍጻም ዕማሙ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ከም ሳዕቤን ንኸፍልጥ ኣድላይነት ዘለዎ ኮይኑ 
ተረኺቡ።             

mailto:klachten@ikwilinburgeren.nl
https://www.raadvanarbitrage.nl/php/main.php

