
ኣብ ሃምበርግ ዝርከብ መወከሲ ነቝጣ ናይ “ዳብልዩ.ኣይ.ኣር.  – ትካል ዕዮን ማሕበራዊ
ውህደትን ንስደተኛታት”፡ ስደተኛታት ብስራሕ ዝመጸ ቀልጢፎም ምስ ዘለውዎ ሃገር
ከምዝወሃሃዱ ንኽገብር እዩ ዝጽዕር። ክንዲ ዝዀነ፡ ትካል “Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie  und  Integration”  (ትካል ንዕዮ፡ ማሕበራዊ ዕማም፡ ስድራ-ቤትን ማሕበራዊ
ውህደትን)፡ ትካል “Agentur  für  Arbeit”  (ትካል ዕዮ)፡ ከምኡ’ውን “ማእከል ሽቕለት
team.arbeit.hamburg”፡ ምስ ትካል ምትሕግጋዝ ስደተኛታት ሃምበርገር ኰነ ምስ ትካል ቤት-
ምኽርን ማሕበራትን ቁጠባ ብቐረባ ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ዕማም እዚ ብናይ ሓባር ጻዕሪ ኣብ
“ሚለርንቶርፕላትዝ 1” ዝወሃሃድ እዩ። 

ንመን ከገስድ ይኽእል?
• ተቐባልነት ኣብ ምርካብ ዝሓሸ ዕድል ዘለዎም ስደተኛታት እሞ፡ ገና ካብ “Agentur für

Arbeit” ወይ ማእከል-ሽቕለት (Jobcenter team.arbeit.hamburg) ምኽሪ ዘድልዮም።

ብዛዕባ ዝሰላሰሉ ዘለዉ ዕማማት ከ?
• ምስ’ዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ጕጅለ ሰባት እትምደብ እንተዀንካ፡ ሰራሕተኛታት ናይ ማእከል

ስደተኛ ናብ መዓስከር ብምምጻእ ብዛዕባኻ ኣፈናዊ ሓበሬታ ክወስዱን ከዘራርቡኻ
(ንመስርሕ ቅድመ-መመያ ብዝምልከት)ን እዮም። ነዚ ትቕበሎን ትሰማምዓሉ እንተዄንካ፡
ኣብ’ቲ ኣብ “ሚለርንቶርፕላትዝ 1” ዝርከብ “ዳብልዩ.ኣይ.ኣር” ተረኺብካ ንኽትዘራረብ ቈጸራ
ትሕዝ ኣለኻ እውን ማለት’ዩ። 

• ድሕር’ዚ ኣብ’ቲ ዝተሳማማዕካሉ ዕለት ቈጸራ ናብ “ሚለርንቶርፕላትዝ 1” ክትመጽእ ኢኻ።
ኣብ’ቲ ርክብ ሞያውያን ዝሳተፍዎ ንህይወትካን ሕጋዊ ኩነትካን ዝምልከት ዓሚቝን
ዝርዝራውን ዝርርብ ክካየድ እዩ። ድሕር’ዚ ዝስዕብ መስርሕ ድማ ክውጠንን ክበጋገስን
እዩ። 

ብኽብረትካ ኣስተብህል፦ ኣብ’ዚ እዋን፡  እዚ ነቝጣ ይዋደድ እዩ ዘሎ። ሕጂ ኣብ
“ሚለርንቶርፕላትዝ 1” ናይ ምኽሪ  ኣገልግሎት ይወሃብ የለን። እዚ ኣገልግሎት ዝጅምረሉ
ንዕለት 30  ጥቅምቲ  2015 እዩ። ድሕሪኡ እውን እንተዀነ ኣብ “ዳብልዩ.ኣይ.ኣር.” ናይ ምኽሪ
ዝርርብ ንኽካየድ ኣቐዲምካ ቈጸራ ምሓዝ ከምዘሊ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ብኽብረትካ፡
ኣቐዲምካ ቈጸራ ከይሓዝካ ኣይትምጻእ። እዚ፡ ቦታን ግዜን ትሑዝ ኰይኑ ንኸይጸንሓካ እንህቦ
ዘለና ለበዋ እዩ። 

ክሳብ 30 ጥቅምቲ ንመን ክትውከስ ትኽእል?
ካብ “ዳብልዩ.ኣይ.ኣር.” ምኽሪ ክትረክብ ዘገድሰካ ምስዝኸውን፡ ብኽብረትካ በዞም ዝስዕቡ 
ኣማራጺታት ተወከስ፦  
• ን “Flüchtlingszentrum  Hamburg” (ማእከል ስደተኛታት ሃምበርግ)። ኣድራሻ፦

Adenauerallee 10, 20097 Hamburg (www.fluechtlingszentrum-hamburg.de).
•  ና ብ w.i.r@fz-hh.de ኢ-መይል ስደድ።  ብኽብረትካ ብዛዕባ ዘለካ ሕቶ ግለጽን ኣድራሻኻ

ሃ ብ ን (ስም፡ ኣድራሻ፡ ኢ-መይልን ቍጽሪ ተሌፎንን)። ማእከል ስደተኛታት ምስ
“ዳብልዩ.ኣይ.ኣር.” ቈጸራ ክትሕዝ ብወገኑ ከምዝሰማማዕ ከፍልጠካ እዩ። 

• ብኸምዚ ዝኣመሰለ መስርሕ ሓሊፍካ ጥራይ ኢኻ – ካብ “ዳብልዩ.ኣይ.ኣር.” ብዝቐልጠፈን
ውረድ-ደይብ ብዘይብሉን መገዲ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል። 


