
ናይ ገባሪ ሰናይ ግልጋሎት – ንስደተኛታት እውን 

ምስ ናይ ጀርመን ካሪታስ ማሕበር (DCV) ወፈያን ን ሃገርለኻዊ ናይ ክልላት ኣወፈይቱን (ክፍልታት ዓርሱ ዝኸኣለ ድርጅት) ሕድሕድ 

ዓመት ልዕሊ 5,000 ገበርቲ ሰናያት መናእሰይ ኮኑ ዓበይቲ ፌደራላዊ ናይ ግብረ ሰናይ ግልጋሎት (BFD) ከጠናቕቑ ይኽእሉ:: 

ናይ ግብረ ሰናይ ግልጋሎት ነቲ ሕብረተ ሰብ ብፍሉይ መልክዑ ብምትእስሳር ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ጠመተ ዝገበሩ ድርጅታት ብምኳን  

ነቲ ከባቢ ደገፍ ንምውሃብ ዝጥቅም ተግባር እዩ. ብፍላይ ኣብ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ቦታ ኣዚዩ ብዙሕ መጠን ደገፍን ድልየትን ካብ 

ኩሉ ትውልዲ. ካብ ዘይስደተኛታትን ስደተኛታት ባዕሎም እውን የጋጥመና ኣሎ:: ስለዚ DCV ተወሳኺ 800 ቦታታት ን "BFD ናይ 

ስደተኛታት ርከብ" ከወፊ ምኽኣሉ ፅበቕ ዜና እዩ:: 

 

እቲ BFD ን ናይ ስደት ልምዲ ዘለዎም ሰባት እውን ክፍቲ እዩ 

 ን 18 ዕድመን ልዕሊኡን ዝኾኑ ስደተኛታት 

 ናይ ፅግዕተኛነት ፍቓድ ክወሃቦም ዝተፈቐደሎም ወይ ብ መምርሒ 2011/95/EU መሰረት ኣብ ትሕቲ ዓለምለኻዊ 

ሓለዋ ዘለዉ& ወይ ሕጋዊ ዝኾነን ናይ ነዊሕ ግዘ ነባርነት ባይታን ኣብ ጀርመን( ደሕንነቱ ዘይተሓለወ መበቆል ሃገር ) 

ከሳኽዑ ትፅቢት ዝግበረሎም ሰባት 

 እንተስኢሱ ኣብ ጀርመን ናይ 3 ወርሒ ፃንሒት ዘለዎም 

 ክሳብ እቲ ናይ ግብረ ሰናይ ግልጋሎት ግዘ ዝፀንሕ ዝተጣየሸ ናይ ምንባር ምድላው ዘለዎም 

 ካብ ናይ ወፃእተኛታት ምዝገባ ቢሮ ሓላፊ ናይ ስራሕ ተቖፃራይነት ፍቓድ ዘለዎም 

 

እቲ BFD… 

 ኣብ ናይ ከባቢያዊ ምፅዋትን/ ወይ ናይ ቤተ ክርስትያን ድርጅት ተግባራዊ ስራሕ የካትት:: 

 ኣብ ሙሉእ ግዘ ወይ ትርፊ ግዘ ክተናቐቕ ይኽእል ( ልዕሊ 20 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ) 

 ኣብ 6 እንተበዚሑ 18 ኣዋርሕ ውሽጢ ይስራሕ:: 

 ኣብ ናይ 12 ወርሒ ግልጋሎት ብ ናይ 25 ናይ ስልጠና መዓልትታት ብትምህርቲ ዝተደገፈ እዩ (27ን ካብኡ ንላዕልን 

ዕድመኦም እንተንኣሰ 12 ናይ ስልጠና መዓልትታት ይቕበሉ)::  

 ናይ ገበርቲ ሰናያት ናይ ምምሃር ክእለቶምን ተቖፃሪነቶምን& ናይ ማሕበረ ሰብ ብቕዓት ምርካብን ዓርሰ ዕብየትን 

የተባብዕ:: 

 ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ግልጋሎትን ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋ ዝዓበየ ፍልጠትን መዓልታዊ መዋቕር የቕርብን ኣብ ዝኾነ ነገር 

ንምስታፍ እውን ጠቓሚ ዕድል ይኸፍት:: 
 

ጥቕሚታት       

 ናይ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራዊ ደሕንነት ኣስተዋፅኦ ዝተኸፈለ እዩ& ወርሓዊ ናይ ጁባ ገንዘብ እውን ይረኽቡ& ናይ 

ህይወት መፅንሒ ፈቓድ& ኣብ ሓደሓደ ኩነታት ነፃ መንበሪ ውን ይወሃበም:: 

 እቶም ናይ ስልጠና መዓልትታት ናይ ናፃ እዮም:: ናይ እቲ ትምህርታዊ ገባኤ መጓዓዓዚያ ወፃኢ ውን ይወራረዱሎም. 

 ኣብ እቲ ናይ ግብረ ሰናይ ግልጋሎት መወዳእታ እቶም ገበርቲ ሰናያት ምሕላፎም ዘርኢ ምስክር ወረቐትን ናይ 

ግልጋሎቶም መግለፂን ይርከቡ:: 

 

ርክብ 

ምኽሪን ምስ ናይ ክልላዊ ኣወፈይቲ ርክብ ብ DCV 

bfd@caritas.de, www.caritas.de ወይ ብቐጥታ ምስ ናይ ክልላዊ ኣወፈይቲ ሓላፊ ምርኻብ::    

mailto:bfd@caritas.de
http://www.caritas.de/

