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ቀዳማይ ሓበሬታ
ንስደታኛታት

ዝስዕብ ሓብሬታ ብዛዕባ ስድታኛታት ኣብ ሃገረ ጀርመን
ሓድሽ ኣብ ዞባ ሳክሰን-ኣንሃልት ከም ኡዉን ናይ ዕቕባ
ሕቶ ክተቕርብ ምስትደል ኣገዳሲ መኽንያታት ምስ
ዝህልወካን ነዚ ዝመሳሰል ዛዕባታትን ናይ ወሃብቲ
ምኽርን ከመኡ ውን ናይ ሞያ ሰብ ሕጊ ጠበቓን
ምስትደሊ ኣብዘን ዝስዕባ ጢቢቖታት ተወከስ
www.fluchtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungstellen/.

1. መጽለልን ካልኦት ኣገደስቲ ጠለባትን ኣብ መሳልል
ዑቕባ።

?? ኣበይን በየንን መጻኤታናታት ኣብ ዞባ ሳክሰን ኣንሃልት
ንኹሉ መሰላት ናይ መጽለልን

>>ኣገደስቲ ባአታትን ኣብ ሃገረ ጀርመን ከምኡውን ኣብ ዞባ
ሳክሰን ኣንሃልት ሓላፍነት ይስከም።
ኣብ ሃልበርስትድ መቐበሊ ኣጋይሽ ስለዝርከብ ቐጺሉ ክኣ
ኣብ ከተማ በርንብርግ ከምኡ ዉን ማግድብርግ ካብ
(2022) ቐጺሉ ስተንዳል (2022) ተወሳኺ BAMF ኣብ
ሃልበርስታድ።

?? ንክንደይ ዝኸዉን ግዜ ኣብ ቐዳማይ መቐበል ስደትኛታት
ይጸንሕ

>>ኣብ ዞባ ሳክሰን ኣንሃልት ክሳብ ዉሳኔ ኣብ መቐበሊ

ስደታኛታት ትጸንሕ ምናልባት ክሳብ 18 ኣዋርሕ ትጸንሕ።
ናይ ስደተኛ ሕቶካ እንተተጠነጺጉ ንጀርመን ዕስካብ
ዝትለቅቅ ኣብቲ ዘሎካዮ ትጸንሕ። አንተድኣ ናይ ስደተኛ

ሕቶካ ምስዝንጸግ ውን ኣብ ዘሎኻዮ ክትጸንሕ ትኽአል።
አዞም ዝስዕቡ ሰባት ግን ነጻ ክኸኑ ይኽሉ
 ׅׅስድራቤታት ምስ ትሕቲ ዕድመ ቖልዑ
 ׅׅደቒ ኣንስትዮ
 ׅׅናይ ጥዕና ሽግር ዘሎዎም ሰባት
 ׅׅዓመጽ ዘጋነፎም ሰባት
 ׅׅMinority (ዉሑዳን) ኣብ ዓሌት ይኹን ሃይማኖት
 ׅׅግብረሰዳማዉያን ተመሳሰሊ ዛዕባታትን
ኢዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ድሕሪ 06 ኣዋርሕ ኣብ ካልአ
ቦታ ይዉዙዑ ኣብ ሳክሰን ኣንሃልት ድማ ናይ ውሃብቲ
ምኽርን ኣገድስቲ ኣብያተ ጽሕፍትን ኣብ ትምደቡለን
ዓድታት ክትረኽቡ ትኽአሉ። ኣብቲ ናይ ቐዳማይ መቐበል
ስደትኛታት ዘለው ሰባት ንምርድዳዕ ተበጋሲነት እንተዘየለካ
ዐብቲ ቐዳማይ መቐበል ስደትኛታት ንዘይተወሰነ ጊዜ
ትፀንሕ።
ኣቕረብቲ ዑቕባ ካብዘን ዝስዕባ ሃገራት ኣብ ናይ መጀመርያ
መቐበሊ ኣጋይሽ ይጸንሑ ንሳቶም ድማ
ሰርብያ ፥ማስዶንያ፣ ቦዝንያ ሆርዞጎቪና ፣ ኣልባንያ፣ ኮሶቮ፣
ማንታኔግሮ፣ ጋና፣ ክሳብ ውሳኔ ዝውሃቦም ኣብ ቦታኦም
ይጸንሑ ውሱን ግዜ የብሉን።

?? ናይ ምንቅስቃስ ድርትነት
>>ክሳብ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ዑቕባ ተቕርብሉ ቤት

ጽሕፈት ስደተኛታት ዘሎኻ ናይ ምንቅስቓስ መሰልካ ድሩት
‚ዩ ንአብነት ንሃልብርስትድ ንሃርዝ ዝብሃል ከባቢታት ጥራሕ

ፍቓድ ይውሃበካ/ኪ ቐንዲ መኽንያት ዩ ኣብ ሃገረ ጀርመን
ኣብ ዘሎኻዮ ምጽናሕ ኣንጻር አዚ ውሳኔ ብ ገበን ተሓታቲ
ይገብርን የቕጽዕን ውን።
ቤት ጽሕፈት ሰድታኛታት (BAMF) ግን ንሓጺር ግዜ ክህብካ
ይኽአልዩ ንአብነት ምስ ጠበቓ ቖጸራ ምስ ዝህልወካ ከምኡ
ውን ቤት ጽሕፈት ወጻአታኛታት ተወሳኺ ውን ቖጸራታት
ቤት ፍርዲ ምስ ዝህልወካ ፍቓድ ናይ ምርካብ ዕድል ኣሎካ።

?? ኣገባብ ብዛዕባ ኣብ ትርከበሉ ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ
ምርካብ

>>ካብ ናይቲ መጀመርያ ናይ ዑቕባ መሰል ፍቃድ ዝሓታትካሉ

ቦታ ኣብቲ ን/ዞባ ናይ ምንባር ዕድል ይዉሃብካ ኣብ ሃገረ
ጀርመን ኣቲኻ ካብ ዘመልክትካሉ ዕለት ተቖጺሩ ን ሰለስተ
ኣዋርሕ ምስ ዝሓልፍ ክፉት ዕደል ኣሎካ/ኪ ግን ካብ ዝኸነ
ገበን ከምኡ ውን ናይ ምምላስ ናብታ ናይ መጀመርያ ዑቕባ
ዝሓታትካላ ሃገር እንተዘይልካ ማለት‘ዩ ካብዚ ኣብ ላዕሊ
ዝተጠቕሰ ነጻ ምስ ትኸውን ኣብቲ ን/ዞባ ተመዲብካ ናይ
ውልቕኻ ወይ ድማ ምስ ገለ ሰባት ናይ ገዛ ዕድል ትረክብ።
እዚ „ቮሕንሲትዘ ዐውፍላጌ“ ይብሃል።
ነብስኻ ባዕልኻ ምስትኽል ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ
ምስትረክብ ኣብ ካልኢ ቦታ ናይ ምንባር ዕድል ብዝምልከቶ
ኣብያተ ጽሕፈት ፍቓድ ይውሃበካ።

2. ኣገባብ ናይ ዑቕባ መሳልል፡

?? ኣብ ቤ/ጽ/ (BAMF) ማለት ሃገራዊ ቤ/ጽ ስደተኣኛታት

ኣብ ጨንፈር ሃልብርስታድ ከይዲ ዑቕባ እንታይ ይመስል፡

>>ኩሉ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ካብ ሃልበርስታድ ዝብገስ ኮይኑ

ካብ ዝተመዝገብካሉ ዕለት ጀሚሩ ድማ ካብ (BAMF) ናይ
ጽሑፍ ሓበሬታን ውሳኔ ይመጻካ ቀጺሉ ካብ ቤ/ጽ ሃገራዊ
ስደተታኛታን (BAMF) ናይ ፈለማ ናይ ተቐባላትነትን
ካልእ ኣገደስቲ መልእኽታት ይውሃብካ ናይ ኣጻብዕቲ
ፌርማ ማለት (ዓሽራ) ይውስድልካ ከምውን ስእሊ ቐጺሉ
ከም ኣመልካቲ/ት ዑቕባ መጠን ተቖጺርካ/ኪ ውሱን
ዕለትን ስዓትን ትሕዝ ኣብ መወዳእታ ኣብ/ interview/
ቓለ መሕተት ትቅርብ ን ኣገባብ ኣማጻጽኣኻ ዝምልከት
መኽንያት መስደዲኻን ትሕተት።

?? ፍልልይ ኣብ መንጎ ናይ ግዚያዊ ናይ ስደትኛ መንበሪ
ፈቓድን ከም ስደተኛ ሕቶ ምቕባልን ዘሎ ፍልልይ፡

>>ግዚያዊ ዝዉሃብካ ናይ መንቐሳቐሲ ፍቓድ ንቐጻሊ ዝርከብ

ውጽእት ናይ ስደተኛ መሰል ንኽህልውካ ዝጅምር ከይዲ ‚ዩ
ኣብ መጀመርያ ናይ ሕቶኣኻ ዘቕረብካሉ ድማ ይውሰን እዚ
ናይ መንቐሳቓሲ ፍቃድ ዝወድቐሉ ዕለት ይህሉዎ ቐጺሉ
ኣብ ቓለ ምሕተት ጠንቒ ስድትካ ተጸኒዑ ናይ ስድተኛ ፍቓድ
ይውሃብካ።
ግን ዝምልከቶ ኣብያተ ጽሕፈትን ፖሊስን ውን መጽናዕቲ
ይግብርሉ ‚ዩ።

መተሓሳሰቢ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ መንቐሳቐሲ ወረቓቕቲ
ካባኻ ኣይትፍለዮ ክሳብ ኣብ ናይ መጀመርያ ኣብ ቤ/ጽ/
ስደተኛታት ዘሎኻ። ካብ ዘሎኻዮ ምስ ወጻኻ ግን ቤ/ጽ
እሚግረሽን ዝብሃል ‚ዩ ሓላፍነት ዝወስደልካ ክሳብ ውሳኔ
ናይ መሰል ዑቕባ ትረክብ፡ መንቐሳቐሲ ምስ ዝጠፍእ ወት
ዕለት ምስ ዝኣክል ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ቤ/ጽ ኣመልክት።

?? ጉዕዞ ስደትን ጽልዋታቱን,
>>ቤ/ጽ (BAMF) ንኹሉ ሓታቲ ዕቅባ ጉዕዞ ስደቱ ይሓትትን

ከምኡ ውን ብዛዕባ ኣስር ኣጻብዕ ጥቡቕ መርመራታት
የካይድ ምናልባት ንምሳሌ ካብ ኣባላት ኣውሮጳዊ ሕብረት
ዝኾና ሃገራት ዕቅባ ሓቲትካ ምስትነብር ናይ ዕቅባ ሕቶኻ
ተነጺጉ ናብታ ሃገር ዘመልከትካላ ክትምለስ ይሕበረካ፡ኣብ
ከምዚ ኩነታት ብህጹጽ ጠበቓ ወይ ውን ዉሃብቲ ምኽሪ
መርካብ ኣገዳስን ኣድላይን ንድሕነትካ።

?? ኣገደስቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ብኣካል ቐሪብካ ዝውሃብ ቓለ
መሕተት፡

>>ኣብ ዝቅጽል ብኣካል ቀሪብካ ናይ ቓለ ምሕተት ቖጸራ

ይዉሃብካ ቦታ ክኣ ሃልበርስታድ ኮይኑ መኽንያት
መስደዲኻን ከምኡ ውን ከመይ ኢልካ ን ሃገረ ጀርመን
ከምዝኣተኻን ትሕተት ብትህቦ ግብረ መልሲ ደረጃ ተራእዩ
እንታይ ዓይነት መንቐሳቐሲ ክውሃበካ ይውስን።
ከምኡ ውን ናይ ቓለ ምሕተት ምድጋምን ፡ ስክፍታታት
ብዛዕባ ፖሎቲካዊ ምስ ዝህሉዉካ ኣብ ካልእ ከተማ
ክትደግም ይክኣል ፡ኩነታት ጥዕና ውን ምስዝህልውካ

ተወሳኺ ትሕት ዕድመ እንተድኣ ኮይንካ ኣቐድምክ ሓብር።
ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ ቓለ መጠይቕ እዚ ቓለ መሕተት ኣዝዩ
ኣገዳሲ ባእታ ንናይ ስደትካ ከይዲ ስለዝኣኸነ ኩሉ ዘድለካ
ክተጻፍፍ ኣሎካ ግድን ኣብ ዝተዉሃበካ ቖጸራ ውን ተረኸብ።
ኣብ ሃልበርስታድ ጨንፈር ካሪታስ ስለዘሎ ሓገዝ ምስ
ዘድሌካ ትወከሶም ከም ውን ጠበቓ ሕተት ምስ ተርጋሚኻ
ውን ተዘራረብ።
>>ተርጋሚ ክውሃበካ ‚ዩ ምናልባት ናይ ምርድዳእ ጸገም ምስ
ዘጋንፍ ናይ ምቕያር መሰልካ ሕሉው እዩ ኣብ መወዳእታ
ኩሉ ዝተሓተትካዮን ዝመለስካዮን ብ ቓንቓኣኻ ብጽሑፍ
ይውሃበካ ተንቡቦ ዘይበልካዮ ጽሑፍ ምስ ትረክብ ብህጹጽ
ሓብር ክእረመልካ መሰልካ ስለዝኸነ፡ መኽንያቱ ቓለተይ
ኢልካ ክትፍርም ስለዝኸንካ።
መተሓሳሰቢ ፡ ቦታ ቓለ መሕተት ኣብ በይንኻ ኮይኑ
ምናልባት ዘማኽረካ ወይ ጠበቓ ምስ ዝህልወካ ምሳኻ
ክተቕርቦ ፍቑድ ‚ዩ ንደቒ ኣንስትዮ ጋል ኣንስትየቲ ምስ
ትደልያ ሓብራ።

?? ንውሓት ግዜ ንናይ ዕቕባ ሕቶ፡
>>ሕ ቶ ዕቕባ ብርክት ዝበሉ ባእታታት ዝጽሎኮ እንተኸነ

ብጽሑፍ መሰረት ካብ ቤ/ጽ (BAMF) ውሳኔ ይውሃበካ ፡
ኣንጻር ትጽቢትካ ምስ ዝኸውን ይግባይ ናይ ምባል መሰልካ
ሕሉው‘ዩ ፍርዳዊ ኣካል ክኣ ውሳኔ ይሕልፍ ንግዜ ዝምልከት
ክኣ ካብ መዓልታት ኣዋርሕ ይወስድ።
ዓይነታት ውሳኔታት ቤ/ጽ (BAMF) ብዙሓት ኣማራጼታት

ውሳኔ ክሕልፍ ተኽእሎታት ኣሎዎ፡
ኣወንታዊ ውሳኔ ብመሰረት ዓንቐጽ 16 ናይ ዑቕባ መሰል
ተሓሊልካ ከማኡዉን ንናይ ምምላስ ናብ ዝኸነ ሃገር
ተኸልኪሉ ኣብ ሃገረ ጀርመን ናይ ምንባር መሰል ይውሃበካ
ንመረጋገጺ ክኣ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ
ቤ/ጽ ወጻእተኛታት መንቐሳቐሲ ትረክብ ኣብ ቐጻሊ ክኣ
ብሃገራዊ ቤ/ጽ (BAMF) ኣብ ሃገረ ጀርመን መንበሪ ፍቓድ
ከምዝውሃበካ ይግበር።

?? ኣሉታዊ ውሳኔ ምስዝውሃበካ
>>እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ኣውንታዊ ውሳኔ ምስ ዘይውሃበካ

ማለት ውሳኔኻ ኣሉታዊ እንትድኣ ኮይኑ ፡ናይ ዑቕባ ሕቶኻ
ኣብ ካልእ ሃገር ክተቅርብ ይግበኣካ እዚ ማለት ክኣ (ዳብሊን)
ተባሂሉ ይጽዋዕ ሕቶኻ ሙሉእ ብሙሉእ ይንጽግ ኣብዚ ግዜ
ናይ ይግባይ መሰልካ ሕሉው ሰለዝኸነ ንቤት ፍርዲ ትቅርብ
ግን ህጹጽ ክኽውን ኣሎዎ ማለት ድሕሪ ውሳኔ ኣብ ውሽጢ
07-14 መዓልታት ብቑልጡፍ ኣማኸርቲ ማሕበራት ወይ
ድማ ጠበቓ የድሌካ፡ቐጻሊ ቡስጣኻ ተኸታትል ዝኸነ ሓድሽ
ሓቤሬታ ምስ ዝህሉወካ ኣማኸርቲ ተወከስ።

3. ማሕበርዊ መሰላትካን ኣገደስቲ ዛዕባታት

?? ንከይዲ ስደታትኛታትን ንኣብነት ቓንቓ ክትምሃር
ምስትደሊ ሓቤሬታ ኣበይ ይረክብ?

>>ክሳብ ውሳኔ ናይ ስደተኛ ጠለብካ ኣብ ናይ ቓንቓ ኮርስ

ይኹን ናይ ኢንትግረሽን ኮርስ ምውሳድ አይፍከድን። ዝኾነ
ኾይኑ ዝቅጽሉ ኣማራጺታት ይፍቀዱ፤
 ׅׅ-ኣብ ትቕመጠሉ (ትነብረሉ) ከባቢ ነጻ ዝኸነ ናይ ቓንቓ
ጀመርቲ ቦታ ምስትረክብ፡
ከምኡውን
 ׅׅከምእውን ውን ሕጋዊ ተቐባልነት ኣብ ሃገር ጀርመን ናይ
ምጽናሕ ውሳኔ ናይምርካብ እድል ዐብይ እንተኮይኑ።
ወይ
 ׅׅከምእውን ናይ ስድተኛ ጠለብ ካብ ተቕርብ ልዕሊ 9 ኣዋርሕ
ምስ ዝኸውን፡ ናይ ስራሕ ዕድል ምሥፍቀድልካን። ድህሪ 1
ኦገስት (ነሓሰ) 2019 ንጀርመን ዕንተኣቲካን አብ ጀርመን
ምንባር ክብዝጀመርካ ሰልስተ ወርሂ አንትኮይንካውን
ቓንቃ ትምህርት ይፍቀዱ።
ኣብ ዝምልከቶ ኣብያተ ጽሕፈት ቀሪብካ ሰነዳትካ
ብምቕራብ ሕቶ ቓንቃ ትምህርትኻ ተቕባልነት
ይረክብ፡ቓንቓ ክትምሃር ትግደድ ግን ንናይ ቃንቃ
ትምህርቲ ንኣብ ከባቢኣኻ ዝርክብ ቤ፨ጽ ተወከስ፡ ኣገዳሲ
ሓቤሬታ ብውልቕኻ ትምዝገብ ሓገዝ ምስትደሊ ኣማኸርቲ
ማሕበራት ትወከስ።

?? ኣገባብ መነባብሮን ማሕበራዊ ሓገዛትን፡
>>ኣብ ጀርመን ናይ ምጽናሕን ምንባርን ፍቓድ ዕድል ምስ

ረኸብካ ኣብ ትርክበሉ መዕቆቢ ስደታኛታት ከም መግቢ
ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ከም ክዳን መሳሊ ተመሳሰሊ ውን ናይ
ንጽህና ነገራት ካብ ማሕበራዊ መዳያት ትረክብ ከምኡውን
ጥረ ገንዘብ ን ካርድ ቴለፎን ፡ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት
ዝሽፍን ን ኣገልጉሎት ማዓልታዊ ንጥፈታት ይውሃበካ ወይ
ድማ ቅብሊት ይዉሃብካ ንካፋፍላ ዝምልከት ብዕደመ
ይውሰን፡ ተወሳኺ ብዓል ሓዳር ዲኻ ኣይኮንካን ቐጽሉ
ገዛ ኣብ ትውንንነሉ ግዜ ንንብረት ዝምልከት ኣብከባቢኻ
ዝርከቡ ኣማኸርቲ ወይ ጠበቓ ትወከሱ።

?? ንኩነታት ጥዕናን መድሃኒትን ዝምልከት፡
>>ንጥዕና ዝምልከት ኣብ ትርከበሉ ናይ መጀመርያ ናይ ዑቕባ

ቦታ ናይ ሕክምና ኣገልጉሎት ትረክብ፡ ተወሳኺ ውን ናይ
ስድራ ሕቶታት ንኩነታት ጥዕና ዝምልከት በዓልቲ ቤትካ/ኪ
ደቅኻ ሓፈስሽዊ ንኩነታትኩም ዝምልከት ቤ/ጽ ማሕበራዊ
ኣገልጉሎት መግለጺ ይወሃበኩም ንኣብነት ሓኪም ህጻናት
፡ በዓልቲ ቤትካ ነብሰጾር ምስ ትኸውን ናይ ነብሰጾራት
ዝምልከት ኣገልጉሎት ናይ ጥዕና ቅብሊት ይፍቅደልካ
ንቀዳማይ ረዳኤት ክኣ ብቀረባ ትርክብ ኣብ ጊዚኡ ናይ
መድሃኒት ክፍሊት ኣይትሕተትን።
ንህጻናትን ትሕቲ ዕድመን ክታበት ኩሉ ዘድልዮም ንጥዕና
ትካላት ቀሪብካ ይውሃቦምን ይፍቀደሎምን። ድሕሪ ሕርሲ
ክኣ ንህጻን ዝምልከት ኩሉ መሰረታዊ ጠለባት ኣብ ቤ/ጽ
ማሕበራዊ ጉዳያት ቀሪብካ ተመልክት ኣድላይ ዝኸነ ሓገዛት

ድማ ይማላኣሎም ንኣብነት ናይ ህጻናት ኣቅሑ ፡ዓረብያ ፡
ከምኡዉን ኩሉ ኣገዳሲ ጠለባት ይግበረሎም።

?? ከም ሓታቲ ዑቕባ መሰረት ናይ ስራሕ ፍቃድ ይወሃበኒ‘ ዶ
?

>>ክሳብ ኣብ ናይ መጀመርያ መቀበሊ ኣጋይሽ ዘሎኻ ናይ

ስራሕ ሕቶ ተቀባልነት የብሉን ከማኡውን ናይ ሞያ
ትምህርቲ ዕድላት የብልካን፡ ዝኾነ ኾይኑ 9 ወርሒ
እንተኩይኑካ ስራህ ክትሰርህ ይፍቀደልካ እዩ።ድሕሪ
ካብ መቀበል ኣጋያሽ ምውጻእካ ናብ ካልእ ከተማ ድሕሪ
ምውዛዕካ ኣብ ሳክሰን ኣንሃልት 03 ኣዋርሕ ድሕሪ
ምጽናሕካ ካብ ቤ/ጽ ኢሚግረሽን ናይ ስራሕ ፍቓድ
ይውሃበካ ከመኡውን ንናይ ሞያ ትምህርቲ ንኣብከባቢኻ
ዝርከብ ቤ/ጽ ኢሚግረሽን ኮ ዝምልከት እንተኸነ ግን
ንዝያዳ ሓቤሬታ ንውሃብቲ ደገፍ ተወከስ ንድማዒ ሓገዝ።

?? ሓቤሬታ ብዛዕባ ስራሕን ከምኡውን ዕድላት ሞያዊ
ትምህርትን ፡

>>ጨንፈር ቤ/ጽ ስራሕ ዝብሃል ንኹሉ ን ስራሕ ዝምልከትን

ንዝላዓለ ትምህርትን ሽውሃት ን ናይ ዩንቨርስቲ ምቅጻል
ድሌት ዘሎዎም ኣገዳሲ ሓቤሬታ ይህብ ተውሳኺ ውን ካብ
ውሃብቲ ደገፍን ።

?? ማዓስ ደቀይ ትምህርቲ ይጅምሩን ክጥንቀቀሉ ዘሎኒ
ነገራትን፡

>>ኩሎም ህጻናት ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝነብሩ ቤት ትምህርቲ
ክኸዱ ይግደዱ ስለዚ ካብ መቀበሊ ኣጋይሽ ጀሚርካ

ንዝምልከቶ ኣካል ሚ/ትምህርቲ ሓብር፡ ናብ ካልእ ከተማ ምስ
ትግዕዝ ክኣ ካብ 30 ሰነ 06 ዓመት ዝረገጸ ቖልዓ ግድን ይምሃር
ብኣብከባቢኻ ዝርከብ ቤ/ጽ ሚ/ትምህርቲ ሓቤሬታ ይውሃበካ
ብኣንጻሩ ምስ ዘጋጥም ድማ ወይ ውን ምስ ትንጸግ ብህጹጽ
ንቤ/ጽ ማሕበራዊ ደገፍ ከምእውን ጠበቃ ትወከስ።

?? ንህጻናት ዝምልከት ኣገዳሲ ሓገዛት ኣሎዶ?
>>ጎኒ ጎኒ ማሕበራዊ ደገፋት ንህጻናት ዝምልከት ተወሳኺ ኣብ
ሃገረ ጀርመን ዝውሃብ ሓገዝ ኣሎ ንናይ ትምህርቲ ጠለባት
ንምምላእ ክም ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ን ትኬት ዝኽውን
ንናይ ትምህርቲ ናውቲ መዕድጊ ክምውን ን መግቢ ንኽሉ
ኣብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ደገፋት ክምዝገብ ንጠልብ።

4. ኣወንታዊ ውጽኢት ን ሕቶ ዕቅቦኻ/ኺ

?? ንክንደይ ዝኸውን ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከም ስደተኛ
ክነብር ይኽእል፡

>>ቤ/ጽ ስደተኛታት ማለት /BAMF/ ከም ስደተኛ ዘማሉኡ

ነጥብታት ድሕሪ ምርግጋጹ ዝውሃበካ ውሳኔ ብዓንቀጽ
25/1 ወይ ድማ 25/2 ኣብ ሃገረ ጀርመን ናይ ምንባር
መሰል ይውሃበካ ወይ ክኣ ብኣህግራዊ ቅጥዒ ፎርም
ስደተኛታት ዝተማልአ ናይ ምንባር መሰል ኣሎካ ግዚኡ
ድማ ን 03 ዓመታት መንቐሳቐሲ ካርድ ይውሃበካ።
ቀጺሉ ካልኣይ ደረጃ ክኣ ናይ subsidar ማለት ንግዚያዊ ናይ
ዑቅባ መስርሕ ብ 25/3 ን 01 ዓመት ይፍቀደልካ/ኪ ኣብ

መሕዳስ ክኣ ን 02 ዓመት ይክኣል ናይ ምስጋግ መስርሕ ናብ
ካልእ ሃገር ብዓንቀጽ 25/3 ን ሓደ ዓመት ድሕሪ ምውሳድካ
ኣብ ሃገረ ጀርመን ድሕሪ ምጽናሕካ ክምውን ናይ ሕቶ
ዑቅቦኻ ተቀባልነት ድሕሪ ምርካቡ ንኣድካ አንተተመሊስካን
ናይ ኣድካ ፓስፖርት አንተሃዲስካ እቲ ኣወንታዊ ውፅእት
ይንጸግ።። ኣብ እዋን ሕቶ ዕቅቦኻ ትክክለኞ ሓበሬታ
ዘይምሃብካ አንተተፈሊጡ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት ሕቶ
ዕቅቦኻ ይንፀግ። ኣብዚ ጊዜ (ኣወንታዊ ውጽኢት ይንፀግ
እንተኮይኑ) ፥ ሕቶ ዕቅቦኻ ይንፀግ ብቤ/ጽ ስደተኛታት ማለት
/BAMF/ ድጋሚ ኢንተርቪው ይግበረልካ እዮ።

?? ለውጥታት ድሕሪ ኣወንታዊ ውሳኔ ሕቶ ዑቅባ፡
>>ድሕሪ ኣወንታዊ ውሳኔ ኣብ መጽንሕ ስደተኛታት ማለት

ኣብ ካምፒ ንምስፋር ኣይትግደድን ከምውን ካብ ውሃብቲ
ደገፍ ማለት ሓገዛትካ ካብ ቤ/ጽ jobcenter ይኸውን
ቀጺሉ ናይ ቃንቃ ትምህርቲ ክትምሃር ትግደድ ምንባብን
ምጽሓፍን ምስዘትኽእል ናይ ጀመርቲ ፊደላት ትጅምር፡
ንኣብ ወጻኢ ንዝርከቡ ኣባላት ስድራቤትካ ጥርናፈ ክትገብር
ትኽእል ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን እቶም ናይ ሓደ ዓመት
መጽንሒ ዝተዋህበኩም ንዝያዳ ኣማኸርቲ ተወከሱ።

?? ኣብ ዞባ ሳክሰን ኣንሃልት ምንባር ይግደድ ‚ዶ ?
>>ከም ናይ ሓደ ዓመት ፍቓድ ዘሎካ/ኪ ብ ጀርመን /Schtuz/
ዝፍለጥ ን ሰለስተ ዓመታት ኣብዚ ዞባ ክትጸንሕ ፡ ቀጺሉ
ድሕሪ 03 ዓመታት ኣብ ካልእ ዞባታት ክትነብር ይፍቀደልካ
ግን ዝስዕብ ነጥብታት ምስ ተማልእ ፡

ናይ ቀረባ ቤተሰብ ምስዝህልወካ ናብ ትግዕዘሉ ዞባ ፡ ስራሕ
ምስትረክብ ፡ ከምኡውን ካብ ጽግዕተኛ ናይ መንግስቲ ምስ
ትገላገል ወይ ውን ናይ ሞያ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዞባ ምስ
ትረክብ ፡ ካብዚ ወጻኢ ናብ ካልእ ዞባ ምቅያር የቅጽዕ እዩ።
ንዝያዳ ሓቤሬታ ቤ/ጽ ኢሚግረሽን ተወከስ፡
ከምእውን ነዞም ዝስዕቡ ጢቢቖታት ጠዊካ ተወከስ፡
 www.fluechtlingsrat-lsa.de/eigene-publikationen
5. ኣሉታዊ ውጽኢት ኣብ ሕቶ ዑቅባ፡

?? እንታይ የጋጥመኒ ኣሉትዊ ውጺኢት ወይ ሕቶ ዑቅባይ

ምስዝንጸግ፡ ሕቶ ዑቅባኻ /ኺ ምስ ዝንጸግ ሃገረ ጀርመን
ንምልቃቅ ትግደድ፡

>>ኣብዚ ኩነታት እንታይ ውሳኔታት ክወስድ ኣሎኒ ኣሉታዊ

ውሳኔ ምስዝውሃበካ ብህጹጽ ናይ ይግባይ ሕቶ ኣብ ቤ/
ፍርዲ ተቅርብ ናይ ሕጊ ጠበቃታት ትወከስ ፡ ከምአውን
ካብ ትርከበሉ መዕቆቢ ስድታኛታት ንዝተወሰነ መንገሽታት
ይፍቀደልካ ዘሎካ ሰነዳት ኩሉ ንኣማኸርቲ ናይ ሕጊ
ኪኢላታት ኣቅርብ ቀጻሊ ቖጸራታትካ ኣኽብር ።
መተሓሳሰቢ ብጣዕሚ ውሕዱን ጸቢብን ግዜ ናይ ይግባይ
ስለዘሎካ/ኪ ብህጹጽን ቁልጡፉን መኽንያታትካ ኣቅርብ/ቢ።

?? ክፍሊት ንናይ ጠበቃ ዝምልከት ፡
>>ንናይ ጠበቃ ክፍሊት ዝምልከት ምስ ጸሓፍቲ ወይ ተሓዝቲ

መዝገብ ናይ ጠበቃ ቖጸራድሕሪ ምሓዝካ ኮይኑ ፡ ንክፍሊት

ዝምልከት ክኣ ኣቀደምካ ክትዛራረበሉ ኣሎካ መኽንያቱ
ብዝሕ ዝበለ ክፍሊት ስለዝጠልብ ንኣካፋፍላ ዝምልከት
ወርሓዊ ክትገብሮ ይካኣል‘ዩ ፡
ኣብ ናይ መጀመርያ ዝርርብ ውን ክትከፍል ሙኻንካ ኣብ
ግምት የእትዎ ፡ ተወሳኺ ተርጎምቲ ንቓንቓ ብጾትካ ወይ
ውን ናይ ቀረባ ቤተሰብ ክተቅርብ ይካኣል ግን ኣቀዲምካ
ምስ ተሓዝቲ መዝገብ ጠበቓ ተቅርቦም ተርጎምቲ ሓቤሬታ
ሃብ።

?? ፋይናንሳዊ ሓገዛት ኣብ ናይ ፈለማ ርክብ ምስ ጠበቃ
ኣሎ‘ዶ?

>>ንትሕት ዝበለ ኣታዊ ዘሎዎም ውልቀ ሰባት ውን ዝውሃብ

ዓይነት መሰል ኮይኑ ናብ ከባቢኻ ዝርከብ ቤ/ፍርዲ ቀሪብካ
ናይ ነጻ ምኽሪ ፍቓድ ንጠበቃ ዝኸውን ይውሃበካ‘ዩ ነዚ
ዝምልከት ምስ ጠበቃ ብቴለ ክትሓቶን ኣገዳሲ ምኽሪ
ምርካብ ብቀሊሉ ይክኣል ኩሉ ዘድሌካ ሰነዳት ኣማሊካ
ከምውን ነቲ ውሳኔ ዝተዋህበካን ሒዝካ ቅረብ ‚ሞ ኣገደስቲ
ምኽርታት ትረክብ።

?? ፋይናንሳዊ ሓገዛት ንከይዲ ዑቅባ ኣብ ፍርዳዊ ኣካል /
ወኪል ኮይኑ ዝከታትል

>>ንናይ ቤ/ፍርዲ ክኣ ልክዕ ከምቲ ናይ ጠበቃ ዝተወስደ

ስጉምቲ ተመሳሰሊ ኮይኑ ኩሉ ዘደሌካ ቅጣዕታት ብ ነጻ ኣብ
ፍርዳዊ ኣካል ይቀርብ ንዝኸነ ትሕቱ ኣታዊ ዘሎዎ ሰብ ድማ
ዝውሃብ መሰል‘ዩ ነዚ ኩሉ ካብ ጠበቃኻ እኽሉን ኣድማዕን
ምርካብ ይካኣል ማለት‘ዩ።

Ansprechpersonen und Kontakte:
Magdeburg

Halle (Saale)

Schellingstr. 3-4
39104 Magdeburg

Kurallee 15
06114 Halle (Saale)

0049  391  50 54 96-13/14 od.
0049  391  53 71 281

0049  345  44 50 2521

info@fluechtlingsrat-lsa.de
www.fluechtlingsrat-lsa.de

info@fluechtlingsrat-lsa.de
www.fluechtlingsrat-lsa.de

Adressen von Beratungsstellen, Arbeitshilfen, Pressmitteilungen und
Veranstaltungsankündigungen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.fluechtlingsrat-lsa.de

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert und gefördert durch:

ኣገዳሲ ሓቤሬታ !
እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ናይ ምጀመርያ ጥራሕ ኮይኑ ውሕስነት ዝህብ ኣይኮነን ፡እኹሉን
ኣድማዕን ሓቤሬታ ምስትደሊ ኣብ ወሃብቲ ምኽርን ጠበቃታትን ትውክሱ እዚ ሓቤሬታ ኣብ
ግንቦት 2019 ዓ/ም ዝተዳለወ ኮይኑ ንዝያዳ ክኣ ንኣብከባቢኽም ዝርከቡ ናይ ማሕበራዊ
ወሃብቲ ደገፍ ሕተቱ፡ ወይ ድማ ኣብ www.integeriret-in-sachsen-anhalt.de ትውከሱ።
እዚ Fluchtlingsrat Sachsen-Anhalt ዝብሃል ትካል ኮይኑ ነጻ ንስድተኛታት ኣብ ጽቡቅ
ኩነታትን ምዕሩይ ሃዋሁ ንምፍጣር ዝነጥፍ ማሕበር ኮይኑ ካብ ዝኸነ ኣብያተ ቤተክርስቲያን
ይኹን ፓርት ነጻ ትካል እዩ ፡
ንጥፈታትና ክኣ ካብ ኣባላትና ዝምወልን ከምኡውን ፕሮጆክት እናደለና ጥራሕ ኢና ንምወል
ዕላማና ክኣ ንስደተኛታት ኣገደስቲ ሓቤሬታ ኣብ ምስናቅን ናብ ጠበቃታት ኣማኸርቲ
ምራኸብን‘ዩ።
እዚ ሓቤሬታ ብምትሕብባር ምስ praxis project መሰል ስደታትኛታትን ማርቲን ሉተር
ዩኒቨሪስቲ ሃለ ቪተንበርግ ዝተዳለወ እዩ።

