መሰል
ምጽናሕ

ዜግነት ጀርመን መዓስ ክወሃበኒ
ይኽእል፧
ናይ ጀርመን ዜግነት ንምርካብ ከምቲ ግቡእ ኣብ ጀርመን
ን 8 ዓመት ምስ ትነብሩ (ብፍሉይ ኣገባብ ከኣ ድሕሪ
3 ከምኡ ድማ 6 ዓመታት) ዜግነት ንኽወሃበኩም
ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ካብ መጀመርያ ኣብዚ ሃገር ናይ ምንባር ተኽእሎታት
መጽናዕቲ ክትገብሩ ኣገዳሲ እዩ።
ብዝተኻእለ መጠን ናብ ኣማኸርቲ ክኢላታት
ክትከዱ ፈትኑ።

መብርሂ ብቐሊል
መገዲ

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

ኣብ ጀርመን ብኸመይ ክተርፍ ይኽእል፧

ብዘይ ብቑዕ ቪዛ ኣብ ጀርመን ክቕመጥ
ይኽእል ድየ፧

ኣብ ጀርመን ንኽትኮኑ ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ክትጥቀሙ
ትኽእሉ ኢኹም፡ ንኣብነት ስራሕ ንኽትሰርሑ፡ ዩኒቨርስቲ
ንኽትመሃሩ፡ ቋንቋ ጀርመን ንኽትመሃሩ፡ ትምህርቲ
ንኽትከዱ ወይ ድማ ምስ ሓዳርኩም ወይ ምስ ደቅኹም
ብሓባር ንኽትነብሩ።

እቲ ዝሓተትኩሞ ዑቕባ ቅቡል እንተ ኮይኑ፡ መንበሪ
ፍቓድ ይወሃበኩም።
እቲ ዝሓተትኩሞ ዑቕባ እንተ ተነጺጉ ግን ንዝተወሰነ

እንተ ደኣ ብዘይ ብቑዕ ቪዛ ናብ ጀርመን መጺእኩም እሞ

እዋን ኣብ ናይ ሸንገን ክልል ዘለዋ ሃገራት ዳጊም

ኸኣ ኣብዚ ኽትነብሩ ደሊኹም፡ ከም ግቡእ መስርሕ ቪዛ

ንኸይትኣትው ክትእገዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣለዚ እዩ ኸኣ

ከም እንደገና ከተማልእዎ ኣለኩም።

ቅድሚ ዑቕባ ምሕታትኩም ናብ ክኢላታት ኬድኩም
ምኽሪ ክትቀስሙ ኣገዳሲ ዝኾነ።

ናብ ጀርመን ብኸመይ ክኣቱ ይኽእል፧
ብኸመይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃብ
ይኽእል፧

ናብ ጀርመን ክትመጹ ምስ ትደልዩ መጀመርያ ኣብ
ሃገርኩም ዝርከብ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ኬድኩም ቪዛ
ክትሓቱ ኣለኩም። እቲ ቪዛ ይወሃበኩም ድዩ ኣይወሃበኩም

መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኢሚግረሽን ወይ (Ausländerbe-

ግን ዝተፈላለዩ ነገራት እዩ ዝቕይዶ።

VISUM

hörde) ኢኹም ተመልክቱ። ኩሉ መንበሪ ፍቓድ ኣብ
መጀመርያ ንውሱን እዋን ጥራይ እዩ ዝወሃብ። በብእዋኑ
እቲ ቅጥዕታት ተማልእ ምዃንኩም ቀጻሊ ከተእምንዎም
ኣለኩም።

ናይ ግዜ ገደብ ኣልቦ መንበሪ ፍቓድ
ብኸመይ ክወሃበኒ ይኽእል፧
ኣየኖት መለክዒታት ከማልእ ኣለኒ፧

ኣብ ጀርመን ንምቕማጥ ካልኦት
እንታይ ኣማራጺታት ኣለው፧

እዚ ስለምንታይ ናብ ጀርመን ትመጹ ኣለኹም፡ ክንደይ

ከምቲ ግቡእ ኣብ ጀርመን 5 ዓመታት ዝገበርካን ስራሕ
ዘለካን ክትከውን ኣለካ። ሓደ ሓደ እዋን ንስደተኛታት፡
ሰብ ሓዳርን ተመሃሮን ግና ሓለፋታት ኣሎ።

ክትጸንሑ ደሊኹም ከምኡ ድማ ካብ ኣየነይቲ ሃገር ትመጹ

ትህደኑ እንተለኹም ኣብ ሃገርኩም ዑቕባ ናይ ምውሃብን

ኣለኹም እዩ ዝውስኖ። ንኣብነት ኣብ ሃገርኩም እኹል

ብሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብዚ ሃገር ንኽትነብሩን

ወይ ድማ ኣብ ካልእ ኤውሮፓዊት ሃገር ናይ ግዜ ገደብ

ኣታዊ ከም ዘለኩምን እቲ ቪዛ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ናብ

ኣማራጺታት ኣለው። እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ዑቕባ

ዘይብሉ መንበሪ ፍቓድ እንተ ረኺብኩካ፡ ኣብ ጀርመን

ሃገርኩም ከም ትምለሱን ከተረጋገጽሎም ኣለኩም።

ይምርመር።

እውን መንበሪ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

