Tigrinya

ንምውህሃድ ስደተኛታት ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ፡ “ምትብባዕን ምብዳህን ”
እቲ ሕጊ ካብ 6.8.2016 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ኣሎ። ከተስተውዕልሎምዝግባኣኩምኣገ ደስቲ ለውጢታት ድማሓቚፉ ኣሎ። መሰላትን
ሓለፋታትን፡ ዘተባብዕኹምመዐቀኒታት/መምዘኒታት፡ ከምኡ ድማከተማልእዎምዘለኩምጠለባት ዝሓዘ እዩ።
ትምህርቲ ብዝበለጸ ክተባባዕ እዩ፡
•

ትምህርቲ ንኽትመሃሩ ክትጽበዩዎ ዘለኩምግዜ ክሓጽረልኩም/ክቀላጠፈልኩምእዩ፡

•

ብድሕሪ’ዚ ኣብ እዋን ስልጠና /ትምህርቲ ዝዋሃብኹምሓገ ዛት ክህሉ እዩ፡

•

ናብ ስራሕ ንኽትኣትዉክትዳለዉዘኽእልኹምመዕቀኒታት/መምዘኒታት ኣለዉ፡

•

ናይ ምውህሃድ/ምውሳእ መስርሕኩምንምስላጥ 100,000 ናይ ሽቕለት ዕድላት ክፍጠሩ እዮም፡
ክኢልናኩምትነ ብሩ ዘለኹምን ግቡእኩምካብ ምፍጻምዘይበኾርኩምን ስደተኛታት ከምምዃንኩምመጠን፡ እንተደኣ ስልጠና
ወሲድኩምመንነ ትኩምቅቡል ይኸዉን፦

ክሳብ ሞያዊ ትምህርትኹምትውድኡ ጻንሖትኩምክጽወር ይካኣል እዩ /ጽንጽያ ዓይንኹምዘንፍረልኩምኣይክህሉን
እዩ። ስለዚ፡ ንኸይትስጎ ጉ/ንኸይትጥረዙ ክትፈርሁ የ ብልኩምን።

ድሕሪ ምዝዛምስልጠና፡ ምስ ሞያኹምዝሰማማዕ ዓይነ ት ስራሕ ንኸተናድዩ ተባሂሉ ገ ደብ ግዜ ናይ’ቲ ተጻዋርነ ት
ካብቲ ነ ቲ ስልጠና ዝወዳእክምሉ ግዜ ጀሚሩ ንተወሳኺሽዱሽተ ወርሒክናዋሕ እዩ።

ነ ቲ ስልጠና ብዓወት ኣብ እትዛዝምሉ ግዜ፡ በቲ ሞያ ንኽትሰርሑዘኽእል ናይ ክልተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ክወሃበኩም
ይኽእል እዩ። ካብተን ዝኾነ ጸገ ምዘይብለን /ውሑሳት ሃገ ራት ዝመጻእኩምስደተኛታት ግን ብመንጽር’ቲ
ዝኣተኹምሉን ዑቕባ ዝሓተትኩምሉን ግዜ ተራእዩ ቀይዲታት ክግበረልኩምእዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ፡ ነ ቲ
ብበዓል መዚ ምዝግባ ወጻእተኛታት ዝወሃበኩምማዕዳ ክትረብሕሉ/ክትጥቀምሉ ይግባኣኩም። በዚ ከኣ ኩሎምሕቶታት
ኣብ ዝቕጽል ግዜ ክበርሁ ይኽእሉ።

•

•

ኣብ ዝቕጽል ሰለስተ ዓመታት፡ ብቐሊሉ ናብ ዕዳጋ ሽቕለት ናይ ምእታው/ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድል ክህልወኩምእዩ፣ ኣብዚ
ዝተጠቕሰ ግዜ’ዚ፡ ጀርመናዉያን ’ውን ነ ዚ ስራሕ’ዚ ዝደልዩዎ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ንምርግጋጽ መርመራ ኣይካየ ደሎምን እዩ
(ብዝተረፈ ግን ንሱ/ንሳ ቀዳምነ ታት ክህልዎ/ዋ ይኽእል እዩ )።

በቲ ካልእ መዳይ ድማ፡ ኣብቲ ናይ ምውህሃድ መደባት ክትተሓጋገ ዙ ሓላፍነ ት ኣለኩም፡
ዝወሃበኩምክፍሊት ኣብ መጻኢ ክንኪ ተኽእሎኣለዎ፡
•

እንተደኣ ብቑዕ ኮርሳት ተዋሂቡ፡ ኣብ ውሽጢሓደ ዓመት ኣብኡ ክትሳተፉ ኣለኩም

•

ነ ቲ ኮርስ ምስ ወዳእኩሞ(600 ሰዓታት ናይ ቋንቋ ትምህርቲ፡ 100 ሰዓታት ድማምስቲ ኮርስ መላለዪ/ኦሬንተሽን )፡ ምስክር
ወረቐት/ሰርቲፊኬት ክትወስዱ ኢኹም። እዚ ግን ኣብቲ ስልጠና ብስሩዕ እንተደኣ ተሳቲፍኩምጥራይ እዩ ዝወሃበኩም(ብኩራትኩም
ምኽንያት ከምዘለዎ ዘረጋግጽ ጽሑፍ እንተኣምጺእኩምቅቡል ይኸዉን )። ብዘይ ምኽንያት እንተደኣ ኣብኲርኩምግን ምስክር
ወረቐት ኣይክትወሃቡን ኢኹም።

•

ንጠለባት ቤት-ጽሕፈት ሓበሬታ ዕዮ ክትስዕቡዎምእንተደኣ ዘይክኢልኩም- ኣብ ምደባ ስራሕ እዞምጠለባት እዚኣቶምኣገ ደስቲ
እዮም፦
 ንኣብነ ት፡ ደረጃ ናይ ቋንቋ ክእለትኩምእንተወሓደ ቢ1/B1 ምዃኑ ከተርእዩ ዝቐርበልኩምጠለብ፡ ወይ ድማ
 ንዝስርዑልኩምቆጸራታት ብቐጻሊ ከተኽብሩዎም

ነ ዞምቅድመ-ኩነ ት እዚኣቶምከተማልኡዎምእንተዘይ ክኢልኩም፡ እቲ ትረኽቡዎ ረብሓ ክንኪ እዩ ፦ ውሑድ ገ ንዘብ ክትክፈሉ

ኢኹም።

ምስ ሕብረተ-ሰብ ንምውህሃድኩምኣብ ዝቕረበልኩም. . . ክትተሓባበሩ ሓላፍነ ት ኣለኩም
•

ወላ ናይ ቋንቋ ጀርመን ቅሩብ ምልከት ይሃልኹም፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ፈተና ምስ ገ በርኩምኣብቲ ምስ ሕብረተ-ሰብ ንምውህሃድ
ክሕግዘኩምተባሂሉ ዝወሃብ ስልጠናታት ቢ.ኤ.ኤም.ኤፍ(BAMF) ክትሳተፉ ኣለኩም

•

ኣብቲ ናብ ኖርዝ ሪነ -ዌስትፈሊያ (North Rhine-Westphalia) ዝተመደብኩምሉ ምምሕዳር ከተማንሰለስተ ዓመት ክትጸንሑ
ኣለኩም። ኣብ ካልእ ቦታ ስራሕ ክትረኽቡ እንተኽኢልኩምግን እዚ ኣይምልከተኩምን እዩ፣ እምበኣር ነ ዞምዝስዕቡ ኩነ ታት
ከተማልእዎምኣለኩም፦
 ኣብ ሰሙ
ን ብውሕዱ 15 ሰዓታት ኣብኡ ክትሰርሑኣለኩም
 ኣብ ወርሒብውሕዱ 712 ዩሮ መሃያ ክትክፈሉ ይግባኣኩም
 ፈለማ(!) ግን ካብቲ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ ፍቓድ ንምርካብ ናብ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግረሽን ሕቶ ከተቕርቡ ኣለኩም።

•

እንተደኣ ስልጠና ወይ ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ቦታ ክትቅጽሉ ኮይንኩም፡ ካብ መንበሪኹምንኽትወጹ ቤት-ጽሕፈት ምዝገ ባ
ወጻእተኛታት ብሕቶኹምመሰረት ከፍቅደልኩምይኽእል።

•

በቲ ሓድሽ ሕጊ መሰረት ዑቕባ ናይ ምሕታት መሰል እንተደኣ ኣለኩምኮይኑ፡ ድሕሪ ሓሙ
ሽተ ዓመት (ኣብ ክንዲ ድሕሪ ሰለስተ
ዓመት) ኣብ ጀርመን ብዘይ ናይ ግዜ ገ ደብ ንኽትነ ብሩ መሰል ክወሃበኩምእዩ፦
 እዚ ናይ ምንባር መሰል’ዚ ክወሃበኩምዝኽእል ግን፡ ብቑዕ ናይ ቋንቋ ክእለት (ናይ ኤ2/A2 ደረጃ ቋንቋ ከምዝተፈተንኩም
ዘርኢ መረጋገ ጺ እንተ ኣቕሪብኩም) ከምኡ ድማ
 ብውሕዱ 50% ወጻኢታት ናይ መነ ባብሮኹምበዓልኩምከምእትሽፍንዎምእንተ ኣረጋጊጽኩምጥራይ እዩ።

•

እንተደኣ ኣብ ፈተና ቋንቋ ናይ ደረጃ ሲ1/C1 ሓሊፍኩምን ልዕሊ 50% ወጻኢታት መነ ባብሮ ናይ ስድራ-ቤትኩምበዓልኩም
ክትሽፍኑዎ በቒዕኩምን፡ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ቀዋሚናይ መንበሪ ፍቓድ ክትረኽቡ ኢኹም።

እዞምዝስዕቡ ኣድለይቲ ኩነ ታት ብዝያዳ ነ ዚ ብሩህ ይገ ብሩዎ፦
•

ኣብ ዕዳጋ ሽቕለት ናይ ምውሳእ መስርሕ ከምኡ ድማ

•

ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ምምሃር

ኣብ ጀርመን ብቐዋሚንምንባር ናይ ግድን ክማልኡ ዘለዎምጠለባት እዮም።

ነ ቲ ትሕዝቶ ሓላፍነ ት ዝወስድሉ፦ ፐተር ስታዴ(Peter Stadie)፡ ሆልገ ር ፍሪንግስ(Holger Frings)፡ ኣወሃሃዲ ስደተኛታትን ዑቕባን፡
ባድ ሙ
ንስትረይፈል(Bad Münstereifel)። እዚ ውክልና ’ዚ ኣድላይነ ት ዘለዎምኣሕጽሮተ-ቃላት ኣጠቓሊሉ ኣሎ፡ ነ ዚ ዝምልከት ዝኾነ ናይ
ውሕስነ ት ሕቶ ክንቅበል ከምዘይንኽእል ድማክትርድኡልና ተስፋ ንገ ብር። ንግልኹምዝምልከት ኣጠቓላሊ ሓበሬታ ምስዘድልየ ኩም፡ ካብ
ዲ.ኣር.ከይ(DRK)ን ካሪታስ(Caritas)ን፡ ካብ ቤት-ጽሕፈት ምዝገ ባ ወጻእተኛታት፡ ካብ ነ ቑጣምውህሃድ(Integration Point)፡ ካብ
ማሕበራዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ከምኡ ድማካብቶምኣብ ምምሕዳር ከተማኹምዝርከቡ ሓገ ዝቲ ስደተኛታት ዝወሃብ ሓገ ዝ ኣለኩም። ኣብዚ ዝስዕብ
መርበብ ሓበሬታ’ውን ተመልከቱ፦ https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/05/2016-05-25integrationsgesetz-beschlossen.html, http://www.asylhelfer-puchheim.de/images/hintergrundpapier-zumintegrationsgesetz.pdf
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