መሰል ውሕስነት
ሂወተይ

ኣየናይ ውሕስነት መንበሪ ከም ዝወሃብ
ብምንታይ ይልካዕ፧

4

እቲ ኣገዳሲ ነገር እቲ ሓታቲ ዑቕባ ኣብቲ ቃለ-መጠይቕ
ናይ ዑቕባ መስርሑ እንታይ ይብል እዩ። ብድሕሪኡ
ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge) ኩሉ መንፈድታት መምያ እቲ ዝግባእ
ዓይነት ክንክን ውሕስነት ትህበኩም። ስለዚ ኣብቲ ቃለመጠይቕ ተዳሊኹም ክትመጹ ኣገዳሲ እዩ። እንተ ደኣ
እቲ ውሳኔ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ቅኑዕ ኣይኮነን ትብሉ
ኮይንኩም፡ መሰልኩም ተጠቒምኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ

AsylG

ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባን ናይ ውሕስነት ኣገባብ
ኣማራጺታትን ኣሻቡ ሓበሬታ ክትቀስሙ ኣዝዩ

ኣገዳሲ እዩ።
16a

መብርሂ ብቐሊል
መንገዲ።
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ብዝተኻእለ 3
መጠን ናብ ኣማኸርቲ ክኢላታት
AufenthaltG
ክትከዱAsylG
ፈትኑ።

ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
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07+65
GtlahtnefuA
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GlysA

www.einfachmeinrecht.awo.org
www.einfachmeinrecht.awo.org
Ti

ኣብ ጀርመን ውሕስነት ሂወተይ ክረክብ
ይኽእል ድየ፧

ወይ ከኣ ብሰንኪ ምጥራዝኩም መሰረታዊ መሰል ደቂሰባት
ምስ ዝገሃስ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ስለምንታይ እዮም እዞም ፍልልያት
ነዓይ ኣገደስቲ፧

ኣብ ሃገርኩም ትህደኑ፡ ትግፍዑ ከምኡ ውን ካብ ሞት
ዝወጻእኩም እንተ ኮይንኩም ኣብ ጀርመን ውሕስነት
ክትረክቡን ኣብዚ ክትነብሩን መሰል ኣለኩም። ብኻልእ
ኤውሮፓዊት ሃገር ዝመጻእኩም እንተ ኮይንኩም፡ ምናልባሽ

ማሕበራዊ መሰላትን ናይ ግዜ ገደባት መንበሪ

እታ ሃገር ንውሕስነትኩም ሓላፍነት ወሳዲት ክትከውን

ፍቓድን እንታይ ዓይነት መሰል ውሕስነት ሂወት ከም

ትኽእል እያ።

እዚ ውሕስነት ሂወት እንታይ ማለት እዩ፧
ኣድላይነት ውሕስነት ሂወት ክሳብ ዘድለየ ኣብ ጀርመን
ክትነብሩ፡ ክትሽቅሉን ክትመሃሩን ትኽእሉ ኢኹም። ዋላ እውን
ማሕበራዊ መሰላት፡ ከም መሰል ሕክምናዊ ክንክን ከምኡ ድማ
ደገፍ ሂወታዊ ሃዋህው ምስ እዚ ዝተሓሓዙ እዮም።

AsylG

16a

እንተ ዘይኔርኩም ግን ከኣ ብኸቢድ ኩነታት
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እንተ ተጸሊኹም ፍሉይ ክንክን (subsidiären Schutz)

ሓደጋ ኣጓኒፉኩም እዩ።

4

ብቑዕ ወይ ከም ስደተኛ ቅቡል ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።
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AsylG

በዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኩነታት ትህደኑ

AsylG

ኣባል ናይ ዝኾነ ማሕበራዊ ጉጅለ ምስ ትኾኑ፡ ናይ ዑቕባ
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4

ሓድሕድ ወይ ዕጥቃዊ ግጭት ኣካላዊ ወይ ሂወታዊ

መንነትኩም፡ ሃይማኖትኩም፡ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኹም ወይ

16a

ስድራቤት፡ ናይ ተሳታፍነት መሰላት፡ መሰል ናይ ግዜ

ወይ ከኣ ብሰንኪ ኣብ ሃገርኩም ዝተጋህደ ውግእ፡ ኲናት

ብውልቂ ትህደኑ እንተ ነይርኩም፡ ንኣብነት ብሰንኪ

GG

ፍሉይ ክንክን ክግበረለይ
ከ መሰል ኣለኒ ድዩ፧

ክግበረልኩም ይኽእል እዩ። ጽልዋ ከቢድ ኩነታት ክበሃል
AsylG
እንከሎ፡ ናይ ሞት ፍርዲ ወይ ግፍዒ እንተ ወሪድኩም

መሰል ዑቕባን ተቐባልነት ከም
ስደተኛን ክህልወኒ ይኽእል ድዩ፧

16a

ዝተወሃበኩም እዩ ዝቕይዶ። ንኣብነት ኣብ ምምጻእ
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AsylG

AsylG

16a

AsylG

ካብዚ ሃገር ንኸይጥረዝ
GG 3
መሰል ኣለኒ AsylG
ድዩ፧
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ክልቲኡ ኩነታት ዘይጸልወኩም እንተኮይኑ ከማን

AufenthaltG

ንኸይትጥረዙ ክትክልከሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንኽኸውን

60
5+7ግና ንጹር ዝኾነ ሓደጋ ንሂይወትኩም፡ ንኣካላትኩም

AufenthaltG
ከይትግዱኡ ወይ ናጽነትኩም ከይገሃስ ምስክርነት ክህልው

ኣለዎ።

ገደብ ዘይብሉ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ጀርመን ክጥቀሱ
ይኽእሉ።
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