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Dresden                 

ማሕበራዊ ቤት ጽሕፈት 
 

መሐበሪ ወረቐት ንቕቡላት ስደተኛታት  
ኣብ Dresden ንኽነብሩ ሃደ ናይ ፈጠራ ምስክርነት 
ወይውን ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስተወሃቦም ንደሓር   
 

 ሓቤሬታት ንናይ ሰፈር ምሃብ             

ቅትዒናይ ርእሰከተማ ክፍለ ሃገር 
Dresden 

 
እንተ  ስደተኛታት ናቶም ንይ ፈጠራ ምስክርነት 
ወይውን ናይ መንበሪ ፍቃድ ተቐቢሎም፣ነቲ 
ብናይ ርእሰ ከተማ ክፍለ ሃገር Dresden 
ንኽነብርሉ ብዝብል ዕላማ ተባሂሎም 
ዝተቐረቡሎም  መንበሪታት  (ቦታ ኣብ ሓደ 
መዕቆቢ ገዛ፣ ወይድማ ሓደ ገዛ) ገዲፎም። ሓደ 
ናይ ገዛእ ርእሶም መንበሪ ክካረዩ ኣለዎም። 

 

ቅቡላት ስደተኛታት ሓደ ናይ ከም ዝተወደኤ 
ዝሕብር ጽሑፍ ካብ ማሕበራዊ ቤት ጽሕፈት 
ይቕበሉ እዮም። ምስዚ ሓባሪ ጽሑፍ ሓደ ናይ 
ገደብ ግዜ ዝተሓሓዘ ኣሎ፣ንሱ ድማ ጌና ኣብዚ 
መንበሪ ናይ ርእሰ ከተማ ክፍለ ሃገር እዚ ንግዜኡ 
ክነብሩ ከም ዝኽእሉ።   

 

ነዚ ግዜ ኣዚ ግን፣ ቅቡላት ስደተኛታት  ናይ 
ዝተጠቐሙሉ ገዘብ ክከፍሉ ኣለዎም፣ ከም ሓደ 
ወድ እዛ ሃገር፣ እቶም ሓደ ናይ ገዛኣርእሶም ገዛ 
ዘትኻረዩን ወይድማ ዝተገደፈሎምን ግንከ ክራይ 
ክኸፍሉ ከም ዝግበርን እዩ። 

 

ክሳብቲ ቅቡላት ሰደተኛታት ናቶም ናይ ፈጠራ 
ምስክርነት ወይውን ናይ መንበሪ ፍቃድ ዝቕበሉ፣ 
ኣብቲ መንበሪታ ናይ ርእሰ ከተማ ክፍለ ሃገር 
Dresden ይነብሩ፣ ንዕኡውን ግለ ገንዘብ ከይከፈሉ 
ብዘይካ፣ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣታዊ እንተሃልዩዎም።  

 

ድሕሪቲ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ምርካቦም፣ 
ንሳቶም ከምቲ ናይ መንበሪ ምሃብ ቅጥዒ ናይ 
ርእሰ ከተማ ክፍለ ኣገር Dresden ዝብሎ ካብዞም 
ዓይነት ሰባት ነቲ መንበሪ ገንዘብ ክኸፍሉሉ ከም 
ዘለዎም፣ እቲ ዓቐን ግን ከምቲ ነፍወከፍ እዋናዊ 
ቅጥዒ ውሳኔ እዩ። ነዚን ኣቶም ቅቡላትስደተኛታት 
ናይ መኽፈሊ ውሳኔ ጽሑፍ ይቕበሉ እዮም። ኣብ 
ናይ ሓገዝብመሰረት ናይ SGB II እታ ናይ ስራሕ-
ማእከልነት ነዞም ዝኽፈሉ  ትቕበሎምን፣ ንዕኦም 
ክኣ ብቀጥታ ታ ከተማ Dresden  ትትክኤላ።  

 

እንተድኣ ቅቡል ስደተኛ፣ መጀመርያ ናይ ገዛእ ራሱ 
ገዛ ተኻርዩን፣ ካልኣይ ናብታ ናይ ስራሕ-ማእከልነት 
ነት ክራይ ንክትስከሞ ሓተታ ኣቕሪቡን፣ 
ከምኡውን ናይ ንምጀመርያ ናይ ነቲ ገዛ ኣድለይቲ 
ዝኾኑ ናይ ኣቑሑ ክግበረሉ ምሕታቱን፣ ግንከ ነቲ 
ሓድሽ ገዝኦም ጌና ዘይ ኣተዉዎ ኮይኖምን፣ ኣታ 
ናይ ስራህ-ማእከልነት ከም ግቡእ ጥራይ ንሓደ 
ሓጺር ናይ መሰጋገሪ ግዜ ነቲ ድርብ 

ወጻኢታት፣ማለት ነቶም ማዕረ ማዕረ ዝተፈጠሩ 
ወጻኢታት፣ ኣቶም ነዚ እዋንዚ፣ ነቲ ናይ መዕቆቢ ገዛ 
ናይ ርእሰ ክተማ ክፍለ ሃገር Dresden ይኹን፣ 
ከምኡውን ድሮ ነቲ ክኽፈል ዘለዎ ክራይ ናይ ገዛእ 
ርእስኩን ማለት እዩ። 

ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ግድነት ክተስተብህሉሉ ዘለኩም  

I. ቅቡላት ስደታኛታት ብዝቐልጠፈ  ናብ ናይ 
ገዛእ ርእሶም ገዛ ክኣትዉ ከም ዘለዎም ፣ 
ኣንተድኣ እቶም ኣድለይቲ ነገረት ዘለዎ ኮይኑ።  

 

II. ቅቡላት ስደተኛታት፣እዝቶም ቅድም ኣብ ሃደ 
ገዛ ክኣትዉ ዝተገብሩ ነይሮም፣ምፍናው ካብ ናይ 
ማሕበራዊ ቤት ጽሕፈት  ገይሮም፣ ነቲ ናይቲ ገዛ 
መፍትሕ ኣብቲ ቦታ ኮይኖም ብምርካብ ከምቲ 
ኣብቲ ናይ ተወዲኡ ዝብል ጽሑፍ ተሓቢሩ ዘሎ።   

 

III. ቅቡላት ስደተኛታት፣ እቶም ቅድመኡ ኣብ 
መዕቆቢ ገዛውቲ ዝነብሩ ዝነበሩ፣ካብቲ ነቲ 
መንበሪ ገዛውቲ ክፋነዉ ኣለዎም። 

 

እንተድኣ ቅቡላት ስደተኛታት ቀልጢፎም ናብ ናያ 
ገዛኣእ ርእሶም ገዛ ዘይቀይሮም፣ ድርብ ምኽፋላት 
እዮም ዝፍጠሩ። እዚኦ ግን ንሓደ ሓጺር ግዜ 
እዮም ብናይ ስራሕ-ማእከልነት ዝኽፈሉ፣ካብኡ 
ንደሓር ግን ኣይከኣልን እዩ። እንተድኣ እዚ ገደብዚ 
ተጣሒሱ ግን፣ ነቲ ቅቡል ስደትኛ ዕዳ ይኾኖ 
ማለት እዩ። እዚ ክኣ ጽቡቕ ምጅማር ኣይኮነ ። 

 

ሕታም 

ኣዳላዊት 

ርእሰ ከተማ ክፍለ ሃገር Dresden 

 
ማሕበራዊ ቤት ጽሕፈት 

ክፍሊ ስደት፣ ጉዳያት ክፍሊምውህሃድን ምክፋልን 

 
ተለፎን: (03 51) 4 88 14 41 

ተለፋክስ:  (03 51) 4 88 14 43 

ኢ-መይል: sozialamt@dresden.de  
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