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ዝኸበፊኩጹ ተገደስቲ,
እዚ ናይ ሓበፉታ ሕ

በ ጽሑ

ብ Flüchtlingsrat Thüringen, Projekt „BLEIBdran. Berufliche

Perspektiven für Flüchtlinge in Thüringen“ ዝተዳለወ ኮይኑ ንዑቕባ ዝሓተቱ ስደተኛታት መንበሪ
ቓድ ዝተዋጢቦጹ ዝዓለመ እዩ
ኣብ 1ይ ክ ል እዚ ጽሑ

ግዝያዊ መንበሪ

ጹዃኑን መዓስ ከ እዚ መንበሪ
ናይዚ ጽሑ

ቓድ ስደተኛታት ወይ (Aufenthaltsgestattung) እንታይ ማለት

ቓድ ሓደ ፍብ ክወጠቦ ይኽእል ዘነጽፊ ጽሑ

ዝሓዘለ እዩ

ድማ እቶጹ መፍረታውያን ዝኾኑ ሓበፉታታት ብዛዕባ መስፊሕ ዑቕባ ተ ሒ

ኣብቲ 2ይ ክ ል
ይፊከብ ገለ ካብቲ

ሓበፉታታት ብዛዕባ መስፊሕ ዳብጦን (Dublin-Verfahren) ከጹኡ ድማ ክወጠቡ ዝኽእጥ ውሳኔታት ኣብ
መስፊሕ ዑቕባ ተተንቲኑ ኣሎ ኣብቲ 3ይ ክ ል እዚ ጽሑ
ዕዮን ነዚ መንበሪ

ቓድ ዝሓዙ ፍባት ዝጹልከት መግለ

እዚ ሓበፉታዊ ጽሑ

ከኣ ሓበፉታታት ብዛዕባ ትጹጢፊትን ተኽእሎታት

ይፊከብ

እዚ እጹበኣፊ ሓ ሻዊ ዝኾነ ኣን ታዊ መብፊሂ ብዛዕባ ሕጋዊ መንገድታታ ንመንበሪ

ቓድ ዝተወጠቦጹ ስደተኛታት ዝጢብ ደኣ ጹበፊ ንክኢላታት ኣማኸፊቲ ኣብዚ ጽ ሒ እዚ ዝውክልን ዝትክእን
ጽሑ

ኣይኮነን

ክሪስቲያነ ቨልከፊ ጉድሩን ከይ ል
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1 ግዝያዊ መንበሪ ቓድ (Aufenthaltsgestattung)
ኣብዚ ክ ል ናይዚ ጽሑ ብዛዕባ ትፊጉጹ መንበሪ ቓድ Aufenthaltsgestattungን መዓስ እዚ
ፍብ ክወጠቦ ከጹ ዝኽእልን ሓበፉታታት ከትረኽቡ ትኽእጥ

ቓድ ሓደ

1.1 ግዝያዊ መንበሪ ቓድ (Aufenthaltsgestattung) እንታይ ማለት እዩ?
እዚ Aufenthaltsgestattung ዝበጠል ፣ ልያ ወረቐት ኮይኑ ክልተ ዕ
ዘለዎ ታሴፈ እዩ ትሕዝቶ ናይዚ
ታሴፈ ድማ መንነት ናይቲ ተሓዚ (ስጹ ዕለተ-ትውልዲ ኣድፈሻ) ከጹኡ እውን ስእጦ ናይቲ ፍብ ይፊከቦ እዚ
ወረቐት ድማ ኣብ እዋን መስፊሕ ዑቕባ ከጹ መን፣ሳቐሲ ታሴፈ የገልግል እቲ ወረቐት መጀመፊያ ብቤት
ጽሕ ት ስደተኛታትን ዑቕበኛታትን (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ወይ ከኣ ብኣሕጽፋት
(BAMF) ይዳሎ

ከጹቲ ግቡእ ከኣ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋፊሕ የገልግል

ብድሕሪኡ ድማ በቲ ኣብቲ ትቕመ ዎ

ዝፊከብ ኢሚግረሽን (Ausländerbehörde) ክሳብ መስፊሕ ዑቕባኹጹ ውሳኔ ዝፊከቦ ክናዋሕ ይከኣል

1.2 እዚ መን፣ሳቐሲ ታሴፈ መዓስ ይወጠብ ?
እዚ መንበሪ ወረቐት ወይ Aufenthaltsgestattung እንተ ኣለኩጹ ኣብዚ ጠገፊ ብዕጦ ዑቕባ ሓቲትኩጹ
ኣለኹጹ ማለት እዩ ይኹን ደኣጹበፊ እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኹጹ ገና ውሳኔ ኣይተዋጢቦን ወይ ኣብ ጹጽፈይ
ይፊከብ ዋላ እውን ውሳኔ ጹስ ተወጠበኩጹ ይግባይ (ዳግማይ ይረኣየለይ) እንተ ኢልኩጹ ከጹቲ ልሙድ በቲ
Aufenthaltsgestattung ኢኹጹ ትኸዱ ጹኽንያቱ እቲ መስፊሕ ዑቕባኹጹ ገና ኣይተዛዘመን ኣሎ ማለት
እዩ ኣብዚ ኩነታት ግን ሓደ ሓደ ካልኦት ኣገባባት እውን ፍለ ዘለዉ ብዝያዳ ሓበፉታ ጹስ በቓኹጹ ወይ ድማ
ንኣማኸፊቲ ክኢላታት እዚ ሕጊ እንተ ተወከስኩጹ ዝጹረጽ እዩ

ኣገዳሲ ለበዋ:
ይግባይ ጹባል ወይ ኣን ፊ ውሳኔ ዑቕባ ክሲ ጹጹስፈት ማለት ኣብ ቤት

ፊዲ ጹኻድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ

ብ BAMF ዝተዋጢበ ውሳኔ ዑቕባ ኣብ ቤት ፊዲ ክረኣየልካ ጹሕታት ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ ዝፊኢ ድማ
ጹጹሕዳፈዊ ቤት ፊዲ እዩ ኣብ ኣውፈጃ ቱሪንገን ዝፊከባ ጹጹሕዳፈውያን ቤት ፊዲታት ናይ ከተማታት
ማይኒንገን ቫይማፊ ከጹኡ ውን ጌፈ እየን ኣብ ቤት ፊዲ ክሲ ጹስ ፣ረበ እውን ብዙሕ ግዜ ክበልዕ ይኽእል
እዩ እቲ ዝበለ ኣገባብ ድማ ናይ ሕጊ ክኢላ ወይ

በቓ ጌፊካ ክሲ ጹስ ተእትው ዝተመፊ እዩ
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2 ሓበፉታ ብዛዕባ መስፊሕ ዑቕባ
ኣብዚ ክ ል ናይ ጽሑ ና እቶጹ ላጺት ሓበፉታታት ብዛዕባ መስፊሕ ዑቕባ ንረክብ
ብዛዕባ መስፊሕ ዳብጦን ከጹኡ ድማ ክወጠቡ ዝኽእጥ ውሳኔታት ዑቕባ ይፊከቡ

ገለ ካብዞጹ ሓበፉታት

2.1 ፣ዳጺት ኣን ታት


መስፊሕ ዑቕባ ኣብዚ ጠገፊ ብቤት ጽሕ ት ስደተኛታትን ዑቕበኛታትን (BAMF) እዩ ዝካየድ ቅድሚ
መስደዲኻ ጹኽንያት ጹዝፈብካ ግን እቲ ቤት ጽሕ ት ኣቐዲጹካ ኣብ ካልእ ጠገፊ ኢድካ ሂብካ
ከይትኸውን ክጹፊጹፊ ግድን እዩ



ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ኤውፋፓዊት ጠገፊ ናይ ኣ ብዕቲ ስጹብፈት (ዓፕፈ) ወይ ድማ ኣብ ካልእ
ኤውፋፓዊት ጠገፊ ዑቕባ ሓቲትካስ መልሲ ኣይመ ካን ወይ ተነ ግካ? ከጹዚ ዓይነት ጉዳይ ጹስ
ዝኸውን BAMF ናብ ናይ ዳብጦን መስፊሕ ከፍጋግፋ ይኽእል እዩ ሓበፉታ ብዛዕባ መስፊሕ ዳብጦን
ኣብ ጹዕፈ 2.1. ትረኽቡ



ኣቐዲጹኩጹ ኣብ ካልእ ናይ ኤውፋፓ ጠገፊ ናይ ጹንባፊ ቓድ (ዘይጹ ፈዝ) እንተ ተዋሂብኩጹ
BAMF እታ ጠገፊ ክትቅበሎጹ ወይ ናብኣ ክመልስኹጹ ክሓትዋ ይኽእጥ እዮጹ ሓበፉታ ብዛዕባ እዚ
ኣብ ጹዕፈ 2.2. ትረኽቡ



ካብዚ ወ ኢ ግን BAMF ብቆ ፈ ዊዑ ብዛዕባ መፍደዲኹጹ ጹኽንያት ቃለ-መ ይቕ
(ኢንተፊቪይው) የካይደልኩጹ እጺ መፊሚሩ ድማ ውሳኔ ይጢብ ሓበፉታ ብዛዕባ ቃለ-መ ይቕ ኣብ
ጹዕፈ 2.3. ይፊከብ



ኣብ ጹዕፈ 2.4 ድማ ሓበፉታ ብዛዕባ ኣወንታዊ ውሳኔ ኣብ መስፊሕ ዑቕባ ዝጹልከት ሓበፉታ
ትረኽቡ ኣብ ጹዕፈ 2.5 ከኣ ብዛዕባ ኣጥታዊ ውሳኔ (ጹን ግ) ዝጹልከት ትረኽቡ
ልቕ ዝበለ
ሓበፉታ ብዛዕባ መስፊሕ ዑቕባ ድማ ኣብ ጹዕፈ 2.6. ይፊከብ

ኣገዳሲ ለበዋ:
ብኽብረትኩጹ እንተ ደኣ ኣድፈሻኹጹ ፣ይፊኩጹ ብቕጽበት ንBAMF ሓብፊዎ ብተደጋጋሚ ከኣ (ብዝበለ
መዓልታዊ) ስታ መ ኩጹ ከይ ከውን ትፖ ጹኽንያቱ መብዛሕትኡ እዋን ቆ ፈ ኣብ ሓ ፊ እዋን ስለ
ዝግበፊ አቲ ደብዳቤ ብእዋኑ ክትፊእዮ ኣገዳሲ እዩ ብተወሳኺ እውን እቲ ይግባይ ክትብጥጥ ዝወጠበኩጹ
ናይ ግዜ ገደብ ኣዝዩ ሓ ፊ እዩ እንተ ደኣ ካብ BAMF ስታ መ እኩጹ እቲ ወረቐት ፈይ ዘይኮነስ እታ
ፍታሪት ከይተረ ኣብ ጽቡቕ ኣቐጹ ዎ ጹኽንያቱ ኣብታ ፍታሪት ዝ ሓ ዕለት ነቲ ናይ ይግባይ ግዜ ገደብ ዓቢ
ተፈ ስለ ዝ ወት
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2.2 መስፊሕ ዳብጦን
ናይ ኣ ብዕቲ ስንብፈት (ዓፕፈ) ኣብ ካልእ ኤውፋፓዊት ጠገፊ ገዲ ኩጹ እንተ ነይፊኩጹ ወይ ድማ ኣብታ ጠገፊ
ዑቕባ ሓቲትኩጹ እንተ ነይፊኩጹ ግን ከኣ እቲ ዑቕባኹጹ እንተ ተነ ጉ ወይ ድማ ገና እንተ ዘይተወሲኑ ቤት
ጽሕ ት BAMF „መስፊሕ ዳብጦን“ ዝበጠል ኣገባብ ክ ፣ጹ ይኽእል እዩ

 መፊመፈ ዳብጦን
ቤት ጽሕ ት ስደተኛታት ወይ BAMF „ዕድመ ንመፊመፈ ዳብጦን“ ዝብል ደብዳቤ እንተፍዲድልኩጹ ንናይ ዑቕባ ቃለመ ይቕ (ኢንተፊቪው) ቆ ፈ ገይፊልኩጹ ማለት ኣይኮነን! ኣብዚ ናይ ዳብጦን መፊመፈ ንስኹጹ ኣብታ መጀመፊያ
ዝነበፊኩጹላ ኤውፋፓዊት ጠገፊ ክትጹለፎ ኣለኩጹ ድዩ የብልኩጹን እዩ ዝ ረ ኣብዚ መፊመፈ ድማ ኩጥ ናብታ ጠገፊ
ዘይመጹለሲኹጹ ጹኽንያት ብዝፊዝፊ ክተብፊ” ዕድል ይወጠበኩጹ
ነቲ ናይ ዳብጦን መፊመፈ ብግቡእ ተዳጦኹጹጥ ክት ንሑ ይግባእ!
ንኣብነት ፣ረባ ቤተፍብ ኣብ ጀፊመን እንተለኩጹ ስጺጹ ዕለተ ትውልዶጹን ኣድፈሽኦጹን ሒዝኩጹ ጹኻድ
የድጦ ሕማጹ ወይ ስንክልና እንተለኩጹ ድማ ኩነታት ዕናኹጹ ትወስድዎ መድጠኒታት ብዑጹ፣ት
ግለጽሎጹ እንተ ተኻኢጥ ድማ ናይ ሓኪጹ ጹስክፊ ጽሑ እንተለኩጹ ኣብቲ ናይ ዳብጦን መፊመፈ ሒዝኩጺ
ጹ

ኣገዳሲ ለበዋ:
መብፊሂ ጽሑ

ብዛዕባ ናይ ሓካይጹ ጹስክፊ ወረቐት ኣብ መስፊሕ ዑቕባ ኣብዚ ትረኽቡ:

http://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/beratungshilfen
ብተወሳኺ ድማ ስለጹንታይ ናብታ ክትጹለስዋ ዘለኩጹ ኢውፋፓዊት ጠገፊ ክትጹለፎ ከጹዘትደልዩ ወይ እንታይ
ከጹ ዘጋ መኩጹ ኣስ ሕኩጹ ግለጽሎጹ እንተ ደኣ ግቡእ ክንክን ዘይግበረልኩጹ ነይሩ ወይ ብሕማቕ ትተሓዙ
እንተ ነይፊኩጹ ኩጥ ኣብፊጢሎጹ ኣብ ቤት ማእፍፊቲ ኣቲኹጹ እንተ ነይፊኩጹ ሓብፊዎጹ እኹል ጹግቢ
ይወጠበኩጹ እንተ ዘይነይሩ ግለጽዎ ከጹኡ ድማ ሕክጹናዊ ረዲኤት ይግበረልኩጹ እንተ ዘይነይሩ ኣብፊጢዎ
ብዝተኻአለ መ ን ኩጥ ገማት ብደቂቑ ክትገልጽዎ ትኑ ስሚዒታዊ ኩነታት እንተ ኣጋ ጹኩጹ እውን
ብዛዕቡ ከይተፍከ ኩጹ ተዛረቡ
እዚ ግን ብቐ ታ ስለ ዝይትሕተቱ ናይ መወዳእታ ቃል ጠቡ ጹስ ተባጠልኩጹ ባዕልኹጹ ኩጥ ግለጽዎ
ብተወሳኺ እውን ናብታ ጠገፊ ጹስ ትጹለፎ ዘ ፊሓኩጹን ነገፊን ዘለኩጹ ስክ ታን ኣብፊጢሎጹ ኩጥ እቲ
ትብልዎ ድማ ከጹ ዝተ ሕ ን ዝተመዝገን ተገንዘቡ
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 ብድሕሪ ናይ ዳብጦን መፊመፈ
ብድሕሪ ናይ ዳብጦን መፊመፈ ናይ ዳብጦን ውሳኔ ክመ ኩጹ እዩ (ብጫ ፍታሪት ዘለዎ) ጹናልባሽ ናይ ዑቕባ
ጉዳይኩጹ ኣብ ጀፊመን ክፊእ ከ ቕድ ይኽእል እዩ ወይ ውን ናብቲ ዝነበፊኩጺ ጠገፊ ተመለፎ ክብለኩጹ
ይኽእል እዩ እዚ ማለት እቲ ኣብዚ ጠገፊ ዑቕባ ክወጠበኩጹ ዝሓተትኩጺ ለብ ተነ ጉ ማለት እዩ ከጹዚ ጹስ
ዝኸውን ካብ BAMF ደብዳቤ „unzulässig“ ወይ ዘይብቑዕ ዝብል ይስደደልኩጹ
ክሲ ክትጹስፊቱ ትኽእጥ ኢኹጹ

ኣን ፊ እቲ ውሳኔ ድማ

 ናይ ግዜ ገደብ ኣብ መስፊሕ ዳብጦን
እንተደኣ ቤት ጽሕ ት BAMF ኣብ ካልእ ኤውፋፓዊት ጠገፊ ዑቕባ ከጹ ዝሓተትኩጹ ወይ ኢድኩጹ ከጹ
ዝጠብኩጹ ኣረጋጊ
ነታ ኢድኩጹ ዝጠብኩጹላ ጠገፊ ከጹ እንደገና ክትቅበለኩጹ ይሓታ ካብታ ሕፈይ ዝበጥላ
መዓልቲ ድማ መንግስቲ ጀፊመን ናብታ ጠገፊ ክመልፍኩጹ 6 ወፊሒ ግዜ ፈይ ኣለዎ ሓደ ሓደ እዋን እዚ ናይ
ግዜ ገደብ ይሓል እጺ መንግስቲ ጀፊመን ኣብዚ ጠገፊ ዑቕባ ንኽትሓቱ ብሕጊ ይግደድ ኣብ መብዝሕትኡ
ጉዳያት ግን እታ ናይ መጀመፊያ ጠገፊ እያ ብሕጊ ናይ ዳብጦን ስጹጹዕ ዑቕባ ክትጢበኩጹ ዝግባእ ኣብ ገለ ብቑዕ
ጹኽንያት ዘለዎ ጉዳያት ግን ዑቕባ ቤተ-ክፊስትያን ብጹሕታት ነቲ ናይ ሽዱሽተ ኣዋፊሕ ግዜ ኣብ ጹስግጋፊ ቤተ
ክፊስትያት ትተሓባበፊ እያ ናይ ቤተ-ክፊስትያን ዑቕባ ይግባኣኩጹ ድዩ ኣይግባኣኩጹን ድማ እቶጹ ማሕበፊ
ናይቲ በተ-ክፊስትያን ወይ ኣካየድቲ ስፈሕ ቤተ-ክፊስትያት ፈይ እዮጹ ዝውስኑ

ኣገዳሲ ለበዋ:
እንተ ደኣ መስፊሕ ዳብጦን ዝ ልወኩጹ ኮይኑ ብዝተኻእለ መ ን ናብ ኣማኸፊቲ ክኢላታት ወይ ድማ ናብ ናይ
ሕጊ በቓ ኬድኩጹ ሓበፉታ ቅፍሙ! ብ ላይ ድማ ካብ ጠገፈት ጠንጋሪ ዓዲ ልያን ክፋኤሻ ግሪኽን
ቡልጋሪያን ዝመ እኩጹ እንተ ኮይንኩጹ ወይ ድማ ናይ ዑቕባ ሕቶኹጹ ብኻልኦት ጠገፈት ኤውፋፓ ዝተጽገ
እንተ ኮይኑ

2.3 ናይ ዑቕባ ኣወጠጢባ ዓይነታት ኣብ ካልኦት ኤውፋፓውያን ጠገፈት
ኣጢጉፈዊ ዑቕባዊ ድጋ

ኣብ ካልእ ኤውፋፓዊት ጠገፊ እንተተዋሂብኩጹ ወይ ከጹ ስደተኛ መ ን ዑቕባ

ተዋሂብኩጹ ኣሎ ወይ ከኣ ብስጹጹዕ ናይ ጀነቫ መፍረት subsidiären Schutz“ ተገይሩልኩጹ ኣሎ
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ከጹ እንደገና ኣብ ካልእ ጠገፊ መ እካ ዑቕባ ጹሕታት ኣይከኣልን እዩ
ናብታ ጠገፊ ዘየጹልስ ጉዳያት እንተሎ መጀመፊያ ይ ትሽ
ጹናልባሽ ቤት ጽሕ ት BAMF ክጹለስ የብጥን ትብል ትኸውን

ይኹን ደኣጹበፊ ቤት ጽሕ ት BAMF
ጹናብሽ ውን ናብታ ጠገፊ ክመልስኹጹ

ይኽእጥ („Asylantrag unzulässig“) ከጹዚ ጹስ ዝኸውን ክሲ ኣን ፊ እቲ ውሳኔ ከተእትዉ ኽእጥ
ኢኹጹ እታ ናይ ውሳኔ ፍታሪት ደብዳቤ ናይ ግድን ጹሳኹጹ ክትዕቅብዋ ኣለኩጹ ጹኽንያቱ እቲ ተለ
ጥ
ዘሎ ዕለት ኣብቲ ፍታሪት ነቲ ናይ ክሲ ገደብ ስለ ዝቕይዶ እቲ ዕድል ናይ ይግባይ ክሲ ብ ዕሚ ድሩት እዩ!
ነቲ ናይ ጹ ፈዝ ተኽእሎ ግን (በን ፊ ናይ ዳብጦን መስፊሕ) ናይ ግዜ ገደብ የብጥን
ዝኾነ እዋንን ክት ረዙ ትኽእጥ ኢኹጹ ማለት እዩ

እዚ ማለት ፣ ጦን ኣብ

ኣገዳሲ ለበዋ:
ኣብ ካልእ ኤውፋፓዊ ጠገፊ ዑቕባ ስለ ዝጠተትኩጹ ኢኹጹ ናብቲ ጠገፊ ክት ረዙ ትኽእጥ

ብዝተኻእለ

መ ን ናብ ኣማኸፊቲ ስደተኛታት ወስ ድማ ናይ ሕጊ ክኢላ ( በቓ) ብእዋኑ ከይድኩጹ ሓበፉታ ቅፍሙ!
ብ ላይ ድማ ካብ ጠገፈት ጠንጋሪ ዓዲ

ልያን ግሪኽን ቡልጋፊያን ዝመ እኩጹ እንተኮይንኩጹ

2.4 ኢንተፊቪይው ኣብ ቤት ጽሕ ት BAMF
ቃለ-መ ይቕ ናይ ዑቕባ ወይ ኢንተፊቪይው እቲ ፣ንዲ ኣገዳሲ ባእታ ኣብ መስፊሕ ዑቕባ እዩ ኣብቲ መፊመፈ ድማ
ስለጹንታይ ካብ ጠገፊኩጹ ከጹ ዝተፍደድኩጹ ኣስ ሕኩጹ ክትገል ይግባእ ናብ ጠገፊኩጹ እንተ ደኣ ተመጦስኩጹ
እንታይ ከጋ መኩጹ ይኽእል እንታይ እዩ ዘ ፊጠኩጹ ኣብፊ” ኩጥ እቲ ትብልዎ ከኣ ብ ብ ብ መልክዕ ይ ሓ
ቤት ጽሕ ት BAMF ኣብ መወዳእታ በቲ

ብ ብ መፍረት ብቕዓት ትሓትዎ ዑቕባ መዚኑ መልሲ ይጢብ

ስለዚ

ቅድሚ ኢንተፊቪው ጹግባፊኩጹ ብግቡእ ተዳለውጥ!

ኣገዳሲ ለበዋ:
ንኢንተፊቪይው ዑቕባ ዝጹልከት ብዝተ ላለዩ ቋንቋታት ዝተ ሕ

ሓበፉታታት ኣብዚ ትረኽቡ:

http://www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.lawclinicmunich.de/wie-bekomme-ich-hilfe/anhoerung
http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/
ተወሳኺ ጹኽፊን ሓበፉታን ብክኢላታት ናይ ዑቕባ መስፊሕ ወይ ብናይ ሕጊ
ክጢልዎ ዝኽእል እዩ

በቓ ጹቕሳጹ ዕዙዝ ኣገዳስነት
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2.5 ናይ BAMF ኣወንታዊ ውሳኔ
 እተን ኣፊባዕተ ናብ BAMF ኣወንታውያን ውሳኔታት
1. ቅቡል ዑቕባ
ዑቕባ ዝወጠቦጹ ኣካላት ብ ለቲካዊ ገማት ብበረፈ ናብ ጀፊመን ዝመ
ቓድን ፍማያዊ ናይ ስደተኛ ፓስ ፊትን ድማ ይወጠቦጹ

ክኾኑ ይኽእጥ ናይ 3 ዓመት መንበሪ

2. ቅቡላት ብናይ ጀነቫ ውዕል ስደተኛታት
ተቐባልነት ከጹ ስደተኛ ዝረኽቡ ፍባት ብፍንኪ ዓሌቶጹ ጠይማነቶጹ ዜግነቶጹ
ለቲካዊ መትከላቶጹ ወይ
ውን ብፍንኪ ኣባልነት ማሕበፈዊ ጉጅለታት ውልቃዊ ዝኾነ ጋማት ኣብ ጠገፋጹ ከጋ ጺጹ ከጹ ዝኽእል ዘእጹን
ጹኽንያት ንዘለዎጹ እዩ በዚ መፍረት ከኣ ናይ 3 ዓመት መንበሪ
ይወጠቦጹ

ቓድን ፍማያዊ ናይ ስደተኛ ፓስ ፊትን ድማ

3. ደገ ዊ ክንክን (Subsidiärer Schutz)
ደገ ዊ ክንክን ዝወጠቦጹ ፍባት ኣብ ጠገፋጹ ከቢድ ጉድኣት ክወፊዶጹ ጹዃኑ ብቑዕ ጹኽንያት ዘለዎጹ (ንኣብነት
ብፍንኪ ኲናት ግ ዒ ወይ ናይ ጺት ፊዲ) እዮጹ እዚኦጹ ናይ ሓደ ዓመት መንበሪ ቓድ ወረቐት ይወጠቦጹ
እጺ ናይ ጠገፋጹ ፓስ ፊት ከጹጽኡ ድማ ይግደዱ
4. ውገዳ ፈዘ (Abschiebungsverbot)
ናብ ጠገፋጹ ክ ረዙ ዘይክእጥ ፍባት ኣብ ጠገፋጹ መፍል ወድፍብ ዝገጠስ እንተ ኮይኑ ወይ ከኣ ኣብ ኣካላቶጹ ኮነ
ኣብ ሂወቶጹ ወይ ናጽነቶጹ ከጹ ዝገጠስ (ንኣብነት መከፈ ወይ ስግኣት ኣብ ጢይወት ወይ ብፍንኪ ከቢድ ሕማጹ)
ን ፊ ሓበፉታ ጹስ ዝጢጥ እዩ እዚኦጹ ናይ ሓደ ዓመት መንበሪ ቓድ ወረቐት ይወጠቦጹ እጺ ናይ ጠገፋጹ
ፓስ ፊት ከጹጽኡ ድማ ይግደዱ

 ውጽኢት ኣወንታዊ ውሳኔ BAMF
ኩሎጹ እዞጹ ኣወንታውያን ውሳኔታት BAMF ኣብዚ ጠገፊ ንኽትነብፊ መንበሪ ቓድ ዘውጢቡ እዮጹ እዚ
መንበሪ ድማ ኣብ ኢሚግረሽን ከይድካ መመልከቻ እንዳ የእተኻ ክናዋሕ ይከኣል ገዛ ክትረኽቡ ትኽእጥ
ኢኹጹ
እንተ ነውሐ ድማ ካብዛ ውሳኔ ትወጠበኩጹ ናይ ቋንቋን መለማመዲ ጠገፊን ትጹጢፊት
(Integrationskurs) ክትሳተ

መፍል ኣለኩጹ ካብ ናይ ማጢበፈዊ መንግስታዊ ቤት ጽሕ ት (Sozialamt)

ናብ ቤት ጽሕ ት ኣናደይቲ ዕዩ (Jobcenter) ድማ ትቕይሩ

Flüchtlingsrat Thüringen e.V. | ግንቦት 2017 | ገጽ 9 / 15

 ክሲ ኣን ፊ ክ ል ኣወንታዊ ውሳኔ BAMF
እንተ ደኣ እቲ መስደዲኹጹ ጹኽንያት ብዕቱብ ኣይተፈእየን ዝብል ፊእይቶ ኣለኩጹ ኮይኑ ወይ ዝሓፕ ውሳኔ
ክወጠበኒ ኣለዎ ትብጥ ኮይንኩጹ ኣን ፊ እቲ ዝተወጠበኩጹ ውሳኔ ክሲ ከተቕፊቡ ትኽእጥ ኢኹጹ እንተደኣ
ኣን ፊ ረዛዊ መፍናኽላት ክትከፎ ደጦኹጹ ግን እቲ መስፊሕ ዑቕባኹጹ እውን ክጹ
ን ግዜ ክወስድን ስለ
ዝኽእል ብዝበለ ቅድሚ ክሲ ጹግባፊኩጹ ናብ ክኢላታት ሕጊ ብጹኻድ ሓበፉታ ቅፍሙ
በቓ ሒዝኩጹ
ድማ ክትማጎቱን ኣጥታዊ ሳዕቤናት ከይጢልዎ ክትዳለውጥን ድማ ክኢላ ሕጊ ተወከፎ እቲ ናይ ክሲ ግዜ ገደብ
(ክልተ ፍሙን)ድማ ፕለል ኣይትበልዎ

2.6 ኣጥታዊ ውሳኔታት BAMF

 እተን ፍለስተ ኣጥታዊ ውሳኔታት BAMF
1. ዘይብቑዕ ሕቶ ዑቕባ ወይ „unbegründet“
እቲ ዝሓተትኩጺ ዑቕባ (ከጹቲ ንሳቶጹ ዝብልዎ) ከጹቲ ኣብ 2.4 ተተንቲኑ ዘሎ ኣገባብ ክስነድ ዝኽእል ብቑዕ
ጹኽንያት ኣይኮነን ተባሂጥ ተነ ጉ ኣሎ ማለት እዩ
2. ሩኡይ ዘይብቑዕ ሕቶ ዑቕባ ወይ „offensichtlich unbegründet“
እቲ ዝሓተትኩጺ ዑቕባ „offensichtlich unbegründet“ ተባሂጥ እንተ ተነ ጉ (ብናቶጹ ኣረኣእያ) ቁ ባዊ
ጉዳይ ፈይ ናብ ጀፊመን ከጹ ዘጹ ኣኩጹ ስኑዕ ፍነዳት ከጹ ዘቕረብኩጹ ወይ ከኣ ኣብ ኢንተፊቪው ናይ
ፈ (ሓሶት) ሓበፉታ ከጹ ዝጠብኩጹ ኢሎጹ ገሚቶጹ ኣለዉ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ካብተ ውሑሳት
ጠገፈት ተባሂለን ዝተገመታ ጠገፈት ዝመ እኩጹ እንተ ኮይንኩጹ (ኣልባንያ ቦዝንያ ጋና ኮሶቮ ማቸዶንያ
ጺንተነግፋ ፍኔጋል ፍፊብያ) ናይ ጹን ግ ተኽእሎ ብ„offensichtlich unbegründet“ ዓቢ እዩ
3. ዘይቅቡል ሕቶ ዑቕባ ወይ „unzulässig“
ሕቶ ዕቑባኹጹ ብ„unzulässig“ እንተ ተነ ጉ ናይዚ ጹኽንያት ወይ ጹናልባሽ ኣብ ካልእ ኤውፋፓዊት ጠገፊ
ኣቐዲጹኩጹ ናይ ኣ ብዕቲ ስንብፈት ሂብኩጹ ኣለኹጹ ወይ ውን ዑቕባ ሓቲትኩጹ ነይፊኩጹ ማለት እዩ ዝያዳ
ሓበፉታ ብዛዕባ እዚ ኣብ ጹዕፈ

2.1 (መስፊሕ ዳብጦን) ተዘፊዚሩ ይፊከብ ጹናልባሽ ውን ናይ ዑቕባ ክንክን

ኣብ ካልእ ጠገፊ ተገይሩልኩጹ ኣሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ሓበፉታ ብዛዕባ እዚ ኣብ ጹዕፈ
ክንክን ኣብ ካልእ ኤውፋፓዊት ጠገፊ) ኣብ ዝብል ኣፊእስቲ ትረኽቡ

2.2 (ናይ ዑቕባ
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 ሳዕቤናት ኣጥታዊ ውሳኔታት BAMF
እንተ ደኣ ናይ ዑቕባ ሕቶኹጹ ተነ ጉ ካብዛ ጠገፊ ቕጦልኩጹ ንኽትወ ብኡ ንብኡ ትሕተቱ ኣን ፊ እቲ ውሳኔ ድማ
ኣብ ቤት ፊዲ ክሲ ከተእትዉ ትኽእጥ ኢኹጹ እቲ መንበሪ ወረቐትኩጹ ድማ ትጹን ጥ እጺ ግዝያዊ መን፣ሳቐሲ
ወረቐት ይወጠበኩጹ

ኣገዳሲ ለበዋ:
እንተ ደኣ ናይ ዑቕባ ሕቶኹጹ ተነ ጉ ብቑል

ወይ ናብ ኣማኸፊቲ ስደተኛታት ወይ ድማ ናብ ክኢላ ሕጊ

ብጹኻድ ሓበፉታ ቅፍሙ!

 ክሲ ኣን ፊ ጹን ግ ሕቶ ዑቕባ (ኣጥታዊ ውሳኔ)
ዝሓተትኩጺ ዑቕባ እንተ ተነ ጉ ናይቲ ውሳኔ ክሲ ክትጹስፊቱ ትኽእጥ ኢኹጹ ባዕልኹጹ ኣብቲ ጹጹሕዳፈዊ ቤት
ፊዲ ኬድኩጹ ክሲ ከተአትዉ ትኽእጥ ኢኹጹ ትኸድዎ ቤት ፊዲ ኣብቲ ውሳኔ ናይ BAMF ወረቐት ኣብቲ ቓሚ
ሓበፉታ ዝብል ናይ መወዳእታ ገጽ ተ ሒ ይፊከብ እቲ ዝበለ ግን ናይ ሕጊ በቓ ሒዝካ ክሲ ጹቕፈብ እዩ
ግዝያዊ ገደብ ክሲ
ዝሓተትኩጺ ዑቕባ „ዘይብቑዕ“ ተባሂጥ እንተ ተነ ጉ ክሲ ክትጹስፊቱ 2 ፍሙን
ድማ „ዘይቅቡል“ ተባሂልኩጹ እንተ ተነ ግኩጹ ድማ ሓደ ፍሙን

ፈይ ግዜ ኣለኩጹ „ፊኡይ ዘይብቑዕ“ ወይ

ፈይ ግዜ ክሲ ንጹቕፈብ ይወጠበኩጹ

ጢ ጽ መመልከቻ
ዝሓተትኩጺ ዑቕባ „ፊኡይ ዘይብቑዕ“ ወይ ድማ „ዘይቅቡል“ ተባሂጥ እንተ ተነ ግኩጹ ትገብፊዎ ክሲ ዘናውሖ ነገፈት
የብጥን እዚ ማለት ክሲ ጹስ ተቕፊቡ ካብ ጹ ፈዝ ተገላጊልኩጹ ማለት ኣይኮነን ስለዚ መታን ናይ ጹ ፈዝ ገማት
ከየጋ ጹ ኣብ ልዕጦ ክሲ ተወሳኺ ጢ ጽ መመልከቻ ክግበፊ ኣለዎ ድዩ የብጥን ክጹፊመፊ ይግባእ

2.7 ተወፍኽቲ ሓበፉታ ብዛዕባ መስፊሕ ዑቕባ
 ነዊሕ ግዜ ዝወስድ መስፊሕ ዑቕባ
ኢንተፊቪው ክትገብሩ ንነዊሕ እዋን ትጽበዩ ኣለኹጹ? ወይ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ኢንተፊቪው ጌፊኩጹ ክንስኹጹ ስጋብ
ሕጂ መልሲ ኣይረኸብኩጹን? ንBAMF ናይ ጹሕንጋድ ስፈሕ ክሲ ኣዳጦኹጹ ናብ ቤት ጽሕ ት BAMF ከተእትዉ
ትኽእጥ ኢኹጹ እዚ ናይ ጹሕንጋድ ስፈሕ ክሲ ቤት ጽሕ ት BAMF ክፍፊሖ ዘለዎ ስፈሕ ኣይ ጽጹን ኣሎ ኢልካ
ዝኽፍስ ክሲ እዩ ሕቶ ዑቕባኹጹ ናይ ጹቕባል ዕድላት ጽቡቕ ዝመስል እንተኮይኑ ፈይ ግን ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ወይ
ውሳኔ ክ፣ላ
ክትሓቱ ዘለኩጹ
ጉዳይኩጹ ከጹዚ ጹስ ዝኸውን ኣቐዲጹኩጹ ብኣማኸፊቲ ስደተኛታት ወይ ናይ ሕጊ ክኢላታት ኬድኩጹ ሓበፉታ ቅፍሙ

 ጹስሓብ ናይ ዑቕባ ሕቶ
ኣብዚ ጠገፊ ዑቕባ ሓቲትካ ግን ከኣ ብወለንትናኻ ናብ ጠገፊካ ክትጹለስ ትሓስበጥ እንተለኻ ተቐዳዲጹካ ዝሓተትካዮ ዑቕባ
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ክጹለስ ኣብ ኢሚግረሽን
ጹ ከይት ፊጹ ቅድሚ ዝኣገረ ናብ ክኢላታት ኣማኸፊቲ ሕጊ ስደተኛታት ብጹኻድ እኹል
ሓበፉታ ደልብ ብተወሳኺ እውን ኩለን ጠገፈት ኣይኮናን ጹስ ትጹለስ ስቕ ኢለን ዝቕበላ (ንኣብነት ሶፊያ)

3 ተኽእሎ ትጹጢፊትን ስፈሕን
ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑ
3.2) ብመንበሪ

እቶጹ

ላጺት ሓበፉታታት ብዛዕባ ተኽእሎ ስፈሕ (ጹዕፈ

3.1) ከጹኡ ድማ ትጹጢፊቲ (ጹዕፈ

ቓድ ዝጹልከት ጽሑ ት ንረክብ

3.1 ቓድ ስፈሕ ብመንበሪ ቓድ

ኣብጀፊመን ስፈሕ Beschäftigung (ፍፈሕተኛ)ን Erwerbstätigkeit (በዓል ስፈሕ)ን ተባሂጥ ይጹ፣ል ፍፈሕተኛ
ክበጠል ከሎ ሓደ ፍብ ተቖ ሩ ኣብትሕቲ ሓለ ቱ ክፍፊሕ እንከሎ እዩ በዓል ስፈሕ ድማ ሓደ ፍብ ነብፎ ክኢጥ ናይ ባዕጥ
ሓላ ኮይኑ ክፍፊሕ እንከሎ እዩ እዚ Aufenthaltsgestattung ወይ ግዝያዊ መንበሪ ቓድ ወረቐት ዝሓዘ ፍብ ናይ
ባዕጥ ትካል ክገብፊ ወይ ናቱ ስፈሕ ክፍፊሕ ኣይ ፣ዶን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑ ትና ስፈሕ ክንብል እንከለና
ደጺዝተኛ ወይ ፍፈሕተኛ ማለት ጹዃንና ጹግንዛብ የድጦ

 ተኽእሎ ጹፊካብ ስፈሕ
ኣብተን ፣ዳጺት 3 ኣዋፊሕ ኣብ ጀፊመን ዝመ እኩጹለን ከጹኡ ውን ኣብ እዋን መቐበጦ ስደተኛታት ትነብሩጥ ግዜ (እንተነውሐ 6
ኣዋፊሕ) ክትፍፊሑ ኣይ ፣ድን እዩ ድሕሪ 3 ወፊሒ ኣብዚ ጠገፊ ጹስ ገበፊኩጹ ከጹኡ ውን ካብቲ መቐበጦ ስደተኛታት
ጹስ ፣የፊኩጹ ግን ስፈሕ ክትፍፊሑ ይ ፣ድ ዳፊጋ ኣብ ኩጥ ባእታታት ግን ካብ ቤት ጽሕ ት ኢሚግረሽን ናይ ቓድ
ደገ ከድልየኩጹ እዩ
ቃድ ዘየድልዮ ዓይነት ስፈሓት ጹልጹማድ ስፈሕ ኣብ ሓደ ትካል ናይ ትጹጢፊቲ ተግባፈዊ
ልጹጹድ ከጹኡ ድማ ወለንታዊ ግብረ-ፍናይ ኣገልግሎት እዮጹ

 ጹን ግ ተኽእሎ ስፈሕ ወይ ጹኽልካል ስፈሕ
ካብዘን „ውሑሳት“ ጠገፈት ዝመበቆልኩጹ ዜጋታት እንተኮንኩጹ

ማለት (ኣልባንያ, ጺንተነግፋ, ቦዝንያ, ኮሶቮ, ፍፊብያ,

ማቸዶንያ, ጋና, ፍነጋል) ከጹኡ ድማ ካብ ዕለት 31.8.2015 ንደሓፊ ዘሎ እዋን ዑቕባ ዝሓተትኩጹ እንተ ኾንኩጹ ቤት ጽሕ ት
ኢሚግረሽን ቓድ ስፈሕ ይኸልኣኩጹ እዩ

 ስፈሕ እንተረኺበ ኸ እንታይ ክገብፊ ይኽእል?
ስፈሕ እንተደኣ ረኺብኩጹ እቲ ናትኩጹ ሓላ ነት ወሲዱ ዘሎ ቤት ጽሕ ት ስደተኛታት ወይ ኢሚግረሽን ኣብቲ መንበሪ
ወረቐትኩጹ ክትፍፊሑ ከጹ ዘ ፣ደልኩጹ ክጽሕ ልኩጹ ኣለዎ መጀመፊያ ነዚ ንኽግበረልኩጹ ግን መጀመፊያ ኣብቲ
ኢሚግረሽን መመልከቻ ከተእትዉ ይግባእ ቅዳሕ ናይ ስፈሕ ውዕል ድማ ኣተሓሒዝኩጹ ትጢብዎጹ
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ኣገዳሲ ለበዋ:
ናይ ስፈሕ

ቓድ ክትሓቱ ጹስ ትደልዩ ኩጥ ግዜ ብጽሑ

መመልከቻ የእትዉ!

እንተደኣ ቤት ጽሕ ት ስደተኛታት ነቲ ናይ ስፈሕ ቓድ ለብኩጹ ነ ግዎ ድማ ጹኽንያት መን ጊ ዝገልጽ
ብጽሑ መልክዕ ክጢቡኹጹ ክትሓቱ ትኽእጥ ኢኹጹ መታን ደሓፊ ኣን ፊ እቲ ውሳኔኦጹ ክትማጎቱ (ይግባይ/ ክሲ
ኣብ ጹጹሕዳፈዊ ቤት ፊዲ) ናይ ቃል ፈይ ጹስ ዝኸውን ግን ወላሓንቲ ጭብ
ኣይኮነን ነቲ ናይ
መመልከቻ

ፊጹ

እንተ

ደጦኹጹ

ኣብዚ

ውቑ:

http://www.fluechtlingsrat-

thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen
ቓድ ስፈሕ እንተዘይተዋሂብኩጹ ወይ ናብ ኣማኸፊቲ ስደተኛታት ወይ ድማ ናብ ክኢላ ሕጊ ብጹኻድ
ሓበፉታ ቅፍሙ

መብዛሕትኡ እዋን እውን ሚኒስትሪ ዕዩ እዚ ጠገፊ (Bundesagentur für Arbeit) እቶጹ ከስፊሕኹጹ ዝደልዩ ትካል ኩጥ
ቅ ዕታትኩጹ ኣማጦኦጹ ዲዮጹ ኣየማልኡን ይጹፊጹፊ (ግቡእ ፍዓታት ስፈሕ ግቡእ ደጺዝ) እዚ ድማ መመልከቻ ናብ
ቤት ጽሕ ት ስደተኛታት ጹስ የእተኹጹ ብተዛማዲ ድማ በቲ ቤት ጽሕ ት ዕዮ እዚ ተ ቒፎ ዘሎ ጉዳይ ይ ረ ስለዚ
ናብኡ እውን ከጹ እንደገና መመልከቻ ጹእታው ኣየድልየኩጹን እዩ

 „ ጥይ ጉዳይ“ ተግባፈዊ ልጹጹድ ስፈሕን ጺያዊ ስል ናን
ተግባፈዊ ልጹጹድ ስፈሕ (Praktikum)
ተግባፈው ልጹጹድ ስፈሕ ኣብ ናይ ስፈሕ ዓለጹ ንጹእታው ጹቹእ ባይታ ይ ፊ ከጹ ልሙድ ድማ እቲ ልጹጹድ ስፈሕ
ልክዕ ከጹ ፣ዋሚ ስፈሕ ይረአ ከጹኡ ስለ ዝኾነ ድማ ቓድ ስፈሕ ካብ ኢሚግረሽን የድልየኩጹ
ተለማመድቲ ስፈሕ ከጹ ግቡእ ብመንጽፊ ሕገ-ገደብ ዋሕዲ ናይ ደጺዝ ተቐዪዶጹ ክፍፊሑ ይግባእ (እንተወሓደ 8,50
Euro ንፍዓት ክትክ ልጥ ኣለኩጹ)
ዘይቅይደኩጹ ክኸውን ይኽእል እዩ

አቲ ናይ ልጹጹድ ስፈሕ ግዜ ካብ ፍለስተ ወፊሒ ዝውሕድ ኮይኑ ግን እቲ ሕጊ

ኣገዳሲ ለበዋ:
ቅድሚ ኣብ ሓደ ትካል ተግባፈዊ ልጹጹድ ስፈሕ ጹጅማፊኩጹ

ቓድ ካብ ኢሚግረሽን የድልየኩጹ እንተኮይኑ

ሕተቱ!

ጺያዊ ስል ና (Ausbildung)
ኣብ ጀፊመን ጺያዊ ስል ና ንኽትገብፊ ከጹቲ ግቡእ ትጹጢፊቲ ጹውዳእ የድጦ ክኢላ ናይ ጹዃን ዝግበፊ ጺያዊ ስል ና
ካብ ክልተ ክሳብ ፍለስተ ዓመት ይወስድ ትካላውን ትጹጢፊታውን ጺያዊ ስል ና ድማ የ ቓልል ኣብ እዋን ትጹጢፊታዊ
ናብ ቤት ትጹጢፊቲ እንዳ ተመላለስኩጹ ናይ ክለፍ ሓሳብ ጺያዊ ስል ና ትመጠሩ ትካላዊ ጹስ ዝኽውን ድማ ናብ ሓደ
ትካል መጹጠሪ ኬድኩጹ ብተግባፊ ትመጠሩ ትካላዊ ጺያዊ ስል ና ጹስ ትበጽሑ ድማ መጠያ እውን ይግበረልኩጹ እዩ
ስለዚ ከጹ ስፈሕ እውን ይቑ ፊ ማለት እዩ በዚ መፍረት ድማ ኢሚግረሽን ኣብቲ ታሴፈኹጹ ኣብቲ ናይ ጺያዊ ስል ና
ትካል ትፍፊሑ ከጹ ዘለኹጹ ክጹዝግቦ ይግባእ ኣስተውዕጥ- ገለ ናይ ጺያዊ ስል ና ቤት ትጹጢፊቲ ተወሳኺ ስፈሕ
ንኽትፍፊሑ እውን ይግድዳ እየን እዚ ጺያዊ ትጹጢፊቲ ኣብዚ ጠገፊ ቁሩብ ዝተሓላለኸ ኣፍፈፊሓ ስለ ዘለዎ ናብ ኣማኸፊቲ
ክኢላታት ኬድኩጹ ሓበፉታ እንተትቐስሙ ዝተመፊ እዩ
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3.2 ትጹጢፊቲ ኣብ እዋን ግዝያዊ መንበሪ ቓድ
 መዋእለ-ጢ ናት (Kindergarten)
ብሙጥኦጹ ኣብ ቱሪንገን ዝተወዝዑ ጢ ናት ፣ዳማይ ዓመቶጹ ጹስ ኣሕለ
ኣለዎጹ

ኣለይቲ ዝፊከቦ መውዓጦ ጢ ናት ክኣትዉ መፍል

ሓበፉታን ሓገዝን ንጹጹዝጋብ ኣብ መውዓጦ ጢ ናት (Kita) እንተ ደጦኹጹ ኣብ ከባቢኹጹ ዘሎ ቤት ጽሕ ት

መናእፍያት (Jugendamt) ወይ ቤት ጽሕ ት ማሕበፈዊ ጉዳያት (Sozialamt) ኬድኩጹ ተወከፎ

 ትጹጢፊቲ
ኣብ ቱሪንገን ነ ስወከ ጢ ን ካብ ሽዱሽተ ዓመት ንላዕጦ ትጹጢፊቲ ክመጠፊ ግዴታ እዩ ቅዋጹ ቱሪንገን ከጹ ዝ ቕሶ ድማ
ዝኾነ ጢ ን ካብ ፍልስተ ወፊሒ ንላዕጦ ኣብ ጀፊመን ጹስ ዝቕመ ኣብ ቤት ትጹጢፊቲ ቦታ ክወጠቦ ከጹ ዘለዎ እዩ ዝያዳ
ሓበፉታ ብዛዕባ ጹፊካብ ጹዝገባ ቤት ትጹጢፊቲ በቶጹ ናይ ሶሻል ኣለይቲ ኣብቲ ዘለኹጺ መንበሪ ወይ ናብ ኣማኸፊቲ
ክኢላታት ወይ ድማ ናብ ቤት ጽሕ ት ማሕበፈዊ ጉዳያት ብጹኻድ ክትረኽቡ ይከኣል
ግዴትነት ትጹጢፊቲ ኣብ ቱሪንገን ን10 ዓመት እዩ ዝቕጽል ከጹኡ እውን ካብ ሽዱሽተ ክሳብ ፕውዓተ ዕድመ ዘለዉ ጢ ናት
ትጹጢፊቲ ይጅጹሩጺ ከከጹ ዓይነት እቲ ትጹጢፊቶጹ ኣብ 10 ወይ 13 ዓመት ይውድኡ ኣብ ገለ ገለ እዋናት እውን ካብ
ሓደ ክሳብ ክልተ ዓመት ክውፍኽ ተኽእሎ ኣሎ እንተ ደኣ እቲ ትጹጢፊቲ ዘይወዲኦጺ ወይ ደጊጺጺ ብዛዕባ እዚ ጹስቲ ቤት
ትጹጢፊቲ ወይ ድማ ጹስ ኣማኸፊቲ ክኢላታት እንተ ተዛረብኩጹ ኣገዳሲ እዩ
ዝኾነ ፍብ ናይ ትጹጢፊቲ ግዚኡ ከይወደኦአ ኣሕጦ

ናብ ጀፊመን ጹስ ዝመጽእ ንኣብነት ከጹ „Berufsvorbereitendes

Jahr Sprache“ (BVJ-S) ዝኣመፍጥ ተኽእሎ ኣለኩጹ እዚ መደብ እዚ በተን ናይ ጺያ ቤት ትጹጢፊትታት ዝዳሎ ኮይኑ

ጥይን

ጽዑቕን ናይ ቋንቋ ትጹጢፊቲ ይግበፊ ሓደ ዓመት ጹጥእ BVJ-S ጹስ ገበፊኩጹ ናብ BVJ ብጹኻድ ኣብኡ ናይ ካልኣይ ደረጃ
ትጹጢፊትኹጹ (Hauptschulabschluss) ክትዛዝሙ ትኽእጥ ኢኹጹ

ብድሕሪ እዚ ወይ ጺያዊ ስል ና ክትገብሩ ወይ

ድማ ናይ ልዕጦኡ ዘሎ ትጹጢፊቲ (Realschulabschluss) ወይ ውን ማትሪክ መሳተ (Abitur) ትጹጢፊትኹጹ ክትቅጽጥ
ከጹ ኣማፈ ኣሎ
ጽቡቕ ቋንቋ ጀፊመን ዝመልኩ መናእፍያት ሓደ ሓደ ግዜ ብቐ ታ ናብ BVJ ክፍጋገሩ ይኽእጥ እዮጹ ና BVJ-S ንጹኻድ ግን
መጀመፊያ ኣብቲ ትነብፊዎ ቦታ ዝፊከብ ሚኒስትሪ ትጹጢፊቲ ከይድኩጹ ጹጹዝጋብ ከድጦ እዩ
ብቐ ታ ኣብቲ ጺያዊ ቤት ትጹጢፊቲ ከይድኩጹ ትጹዝገቡ

እንተ ደኣ BVJ ኮይኑ ግን

ኣገዳሲ ለበዋ:
ዝኾነ መንእፍይ ኣብ ጠገሩ ናይ ጺያ ትጹጢፊቲ ወይ ውን ትጹጢፊታዊ ደረጃ ዝበ ሖ እንተ ኣሎ ኣብዚ ጠገፊ እዚ
ል ት ተቐባልነት ከጹ ዝረክብ ክግበፊ ይከኣል እዩ ከከጹ መለከዒ ወይ መጹዘኒ ድማ ኣብዚ ጠገፊ
ትጹጢፊቲ ናይ ጹቕ ል ወይ ጺያ ናይ ጹጹጠፊ ዕድላት ክፊከብ ይከኣል እንተ ደኣ ጹስክፊ ወረቐት ናይ
ጠገፊኩጹ ኣለኩጹ ናብ ኣማኸፊቲ ተቐባልነት ጺያ ቆ ፈ ጹግባፊ የድጦ
thueringen.de/

ኣድፈሻ

http://www.iq-
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 ዩኒቨፊስቲ
ኣብ ጀፊመን ዩኒቨፊስቲ ክመጠፊ ዝደጦ ፍብ ቓድ ተኽእሎ ትጹጢፊቲ የድልዮ መጀመፊያ እዚ ቓድ ድማ ሚዛኑ ብቑዕ
ትጹጢፊቲ ኣብ ጠገፊኩጹ ጹስ ት ጽሙ ወይ ኣብዚ ጠገፊ ዝበቅዕ ዩኒቨፊስቲ ጀሚፊኩጹ እንተ ነይፊኩጹ ፈይ እዩ
ዝወጠበኩጹ ኣብዚ ጠገፊ ማትሪክ (Abitur) ወይ ማትሪክ ንውፎን ትጹጢፊቲ (Fachabitur) ዝገበረ ፍብ እውን ዩኒቨፊስቲ
ክመጠፊ ይኽእል እዩ ዩኒቨፊስቲ ክመጠፊ ቓድ ዘይተዋጢቦ ፍብ ግን ብ ጥይ ተና ክእለት ቋንቋ ጀፊመን ተመፊሚሩ
መብዛሕትኡ እዋን ድማ መ ን ክእለት ቋንቋኡ C1 ዝበጽሐ ክኸውን
ኣለዎ ይኹን ደኣጹበፊ ኣብዚ ጠገፊ ዩኒቨፊስቲ ንጹጹጠፊ ካልእ መንገድታትን ሓለ ታትን እውን ኣለዉ
ክትመጠሩጥ ትደልይዎ ዩኒቨፊስቲ ኬድኩጹ ዘድጦ ሓበፉታታት ክትረኽቡ ትኑ

ስለዚ ናብቲ

ኣገዳሲ ለበዋ:
ዝተ ላለዩ ሓበፉታታት ብዛዕባ ትጹጢፊቲ ዩኒቨፊስቲ ንስደተኛታት ዝጹልከት ኣብዚ ና መፊበብ ገጽ ናይ ጀፊመን
Deutschen Akademischen Austauschdienstes: https://www.daad.de/derdaad/fluechtlinge/de/ ተወከፎ
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