
ጽሟቕ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣታዊ ገንዘብ ረቪስ (Revenue d'inclusion sociale - REVIS) 

ናይ ምትሕግጋዝ መግለጺ 

ቈጸራ ምስ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ንማሕበራዊ ምምላእ (ARIS) ምስ ዝህልወካ ኣብ ናይ ምትሕግጋዝ መግለጺ ተመልኪቱ ከም ዘሎ 
መሰረት ከተኽብሮ ግዴታ ኣለካ ። ምኽንያቱ ኣብ ሃገራዊ ንማሕበራዊ ምምላእ ቤት ጽሕፈት (ONIS) ፈሪምካ ስለ ዘለኻ። ቁቡል 
ብዘይኮነ ምኽንያት ኣብ ቆጸራ ምስ ዘይትርከብ ካብ ኣታዊ ገንዘብ ረቪስ (REVIS) ን 3 ወርሒ ዝኸውን ክትእገድ ትኽእል። 

መነቓቕሒ ውጥን ( Activation Plan ) 

ኣብ ናይ መጀመርያ ቈጸራኻ ናትካ ማሕበራዊ ሓጋዚ (ARIS) ምሳኻ ናይ መነቓቕሒ ውጥን ( Activation Plan ) ክምስርት እዩ። እዚ 
ውጥን እዚ ናትካ መጻኢ ማሕበራውን ሞያውን ፕሮጀክት፣ ናትካ ግዴታን ፣ከመኡ ውን ናትካ ስጉምትታት ክዉን ንምግባር ይገብር። 

ኣብቲ መነቓቕሒ ውጥን ዘሎ ብጉድለት ስነምግባር ጉቡእካ ምስ ዘይተተግብር ቀስ ብቐስ በዚ ዝስዕብ ምኽንያት እገዳ ክግበረልካ 
ይከኣል 

-  ኣብ መነቓቕሒ ውጥን (Activation Plan) ቅሩብነትን ምእዙዝነትን ምስ ዘይህልወካ 

- ነቲ ተወጢንልካ ዘሎ ፕሮጀክት ምእዙዝ ዘይምዃን 

- ኣብ መነቓቕሒ መደባት (Activation measures) ምስታፍ ምስ ትኣቢ 

- ኣብቲ ናይ መነቓቕሒ ስምምዕ ዘሎ ውዕላት ምስ ተፍርስ እዚ ማለት ኣብ TUC ኣብ ትሰርሓሉ ግዜ 

- ቁቡል ብዘይኮነ ምኽንያት ኣብ ቆጸራ ኦኒስ (ONIS) ምስ ዘይትርከብ 

መነቓቕሒ ውጥን ( Activation Plan ) ኣብ ተግባር እናሃለወ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ጉድለት ምስ ዝርከበካ መጀመርያ ፣ 

ብጽሑፍ መልክዕ መጠንቀቕታ ይወሃበካ ።ንኻልኣይ ግዜ ደጊምካ ናይ ስነምግባር ጉድለት ምስ ዝርከበካ ግና ን 3 ወርሒ ዝጸንሕ 20% 

ካብ ናይ ረቪስ (REVIS) ኣታዊ ገንዘብካ ይቑረጸካ ።ንሳልሳይ ግዜ ደጊምካ ናይ ስነምግባር ጉድለት ምስ ዝርከበካ ግና ን 3 ወርሒ ካብ 

ኣታዊ ገንዘብ ናይ ረቪስ (REVIS) ጠቕላላ እገዳ ይግበረልካ። ኣዝዩ ከቢድ ናይ ስነ ስርዓት ጉድለት ምስ ዝርከበካ ድማ እዚ ሳልሳይ 
ዝኾነ ዉሳነ ተግባራዊ ይኸውን። 

ናይ መነቓቕሒ ስጉምትታት 

1. ምርግጋእ- ከምኡውን ናይ ምቅርራብ ስጉምትታት (ንኣብነት፣ተሃድሶ ምቋም ፣ ተራፒ ፣ ናይ ቋንቋታት ትምህርቲ …… ወዘተ) 

2. ንህዝቢ ዘገድሱ ዕዮ ተግባር  (TUC – Travail d’utilité collective) እዚ ዕዮ እዚ ምስ መንግስታውን ምምሕዳራውን 

ትካላት ከምኡ ውን ምስ ካልኦት ናይ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብምዃን ክስራሕ ይከኣል። ዝኾነ ተቐባሊ ናይ ረቪስ (REVIS) ኣብ 

TUC ምስታፍ ናቱ ኣብ ናይ መነቃቅሒ ስምምዕ ዘሎ ምስ ካልኦት ትካላትን ኦኒስን (ONIS) ብፌርምኡ ዘረጋገጸ እዩ። እዚ ግና 

ዉዕል ስራሕ ኣይኮነን።እንተኾነ ግና ተሳታፍነት ኣብ TUC ብናይ ሓደ ሞያ ዘይብሉ ሰብ ዝተሓተ ዶመዝ ሕሳብ ተገይርሉ ናይ  
መነቓቕሒ ዶሞዝ ንክትወስድ ዕድል የውህበካ። ምምላስ ናይዚ ኣገልግሎት አገዳሲ ኣይኮነን። 

በዓል ከምኡውን ዕረፍቲ 

ዋላ ኣብ ዉሽጢ ሉክሰምበርግ ይኹን እንተደኣ ካብ 5 መዓልቲ ንላዕሊ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ገዛኻ ኣርሒቅካ ትገይሽ 

እንተኾንካ ፣ ግዝያዊ ፍቓድ መሕተቲ ፎርም (demande d’autorisation d’une absence temporaire du domicile) 

መሊእካ ናብ ኣሪስ (ARIS) ክትሰዶ ይግበኣካ። እዚ ሕቶ ፍቓድ ብምእታውካ ግና ካብ ሓደ መዓልቲ ንላዕሊ ኣብ ናይ ስራሕ 
መዓልታት ብምጋሽካ FNS ወይ ከኣ ኣርኤምጂ ከይነገርካዮም ክትከይድ ካብ ግዴታኻ ሓራ ኢኻ ማለት አይኮነን። 

ምስ እዚ ዝዛመድ ዝርዝር ሓበሬታ ምስ ትደሊ ግና ቀንዲ መወከሲ ሕጊ ናይ ረቪስ (REVIS) ኢዩ። 


