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መሓበሪ ሰነድ ንቀዳማይ ኣንፈት

ገንዘባዊ ህጹጽ ኩነታት
ናይ ክፍለ-ሃገር ርእሰ-ከተማ ማግደቡርግ (Magdeburg) ፍቓድ ጽንሓት ወይ ዝተቐበለ እገዳ ጥርዝያ ዘለዎም ስደተኛታት ብክፍሊታት
ገንዘብ ንምምዋል መነባብሮ ይሕግዞም። ከከም መርገጽ ክፍሊታት ዝተፈላለየ መጠን ኣለዎም ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት
ክጥለቡ ኣለዎም።
ፍቓድ ጽንሓት ዘይብሎም ስደተኛታት ወይ ግዝያዊ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ብብዓል መዚ ማሕበራዊ ጉዳያትን መንበርን ደገፍ ክወሃቡ
እዮም። ገንዘባትን ንመነባብሮ ከምኡ'ውን ዘድሊ ሕክምናዊ ክንክን ብመሰረት ሕጊ ሓተትቲ ዑቕባ ክቅረቡ እዮም። መቐመጢ ድማ
ከከም መርገጽ ኣብ ሓደ ብከተማ ማግደቡርግ ዝተኻረየ ኣፓርታማ ወይ ኣብ ሓባር መቐመጢ ይካየድ እዩ።
ፍቓድ ጽንሓት ዘለዎም ስደተኛታት ብጆብሰንተር ሓገዝ ክወሃቡ እዮም። ኣብ ማግደቡርግ ቀዳማይ ጠለብ ገንዘብ ኣልቦነት ስራሕ II
(„Hartz IV“) ጥራይ ኣብ ማሕበራውን ናይ መንበርን ብዓል መዚ (ጨንፈር ፍልሰት) ይከኣል እዩ። ቆጸራታት ኦንላይን ኣብቲ ናይ ክፍለሃገር ርእሰ-ከተማ ማግደቡርግ ክቑጸሩ ይከኣሉ። ኩሎም ዝስዕቡ ሕቶታት ናይ Hartz IV ኣብ ጆብሰንተር ኣብ ኢንተርነት/ኦንላይን ክቅረቡ
ይከኣሉ።
በይኖም ዝነብሩ ወይ በይኖም ዘዕበዩ ሕጂ ኣብ ወርሒ 446 ዩሮ ይወሃቡ። ቆልዑት ከከም ዕድመ ዝተወሰነ ኣካል ናይዚ መጠን ይወሃቡ።
ካብኡ ንየው እቲ ጆብሰንተር ነቶም ክፍሊታት ናይቲ ኣፓርታማ ይኸፍሎም፣ ካብቲ ዝተወሰነ መትከል ዕብየትን ዋጋ ክራይን ዘይሓልፍ
እንተኾይኑ።
ኣብ ጀርመን ዝኣትዉ ዜጋታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብመሰረት ነቶም ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ መእተዊ ኣብ ጀርመን መሰል ናይ
Hartz IV-ገንዘባት የብሎምን። ዚኣመሰለ መሰል ግና ድሮ ኣብቲ እዋን ክህሉ ይኽእል፣ ዜጋታት ኤ.ሕ. ብውሕዱ ሸሞንተ ሰዓታት ብሰሙን
ስራሕ እንተዝሰርሑ።
ናብ ኣብ ጀርመን ዘሎ ስራሕ መጺኡሉ/መጺኣትሉ ዝነበረ/ት ናይ ኤ.ሕ. ዜጋ ስርሓ/ሑ ዝስእን እንተኾይኑ/እንተኾነት፣ ብፍልይ ዝበሉ
ኩነታት ማሕበራውያን ገንዘባት ክኽፈሉ ይኽእሉ። ዝያዳ ሓደ ዓመት ኣብ ጀርመን ሰሪሖም ዝነበሩ ዜጋታት ኤውሮጳዊ ሕብረት
ከምኡ'ውን ናብ ኢንሹራንስ ኣልቦነት ስራሕ ከፊሎም ዝነበሩ፣ ከም ጀርመናውያን ሰራሕተኛታት መሰል ገንዘብ ኣልቦነት ስራሕ ምድብ 1
ኣለዎም፣ እዚ ድማ ኣብ ኤጀንሲ ስራሕ ክጥለብ ኣለዎ።
ኣብ ጀርመን ዝኣትዉ ዜጋታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስራሕ ምህላው ግና ንኣርባዕተ ሰሙን ሓገዝ ህጹጽ ኩነታት ይወሃቡ። ብዝተረፈ
ልቓሕ ንመምለሲ ናብ መበቈላዊ ሃገር ክውሰድ ይከኣል።
ንኩሎም ኣገልግሎታት ሕጂ ቅድም ብተሌፎን ወይ ብኢመይል ቆጸራ ክትገብሩ ኣለኩም፥
Sozialamt Magdeburg | ክፋል ፍልሰት | Georg-Kaiser-Straße 3 | 39116 Magdeburg | sozial-undwohnungsamt@magdeburg.de | ተሌፎን 0391 540 3670 | ግዜታት፥ ሰኑይ ሰዓት 9-12፣ ሰሉስ ሰዓት 9-12 ከምኡ'ውን
ሰዓት2 -5.30 ድ.ቀ. ፣ ረቡዕን ሓሙስን ዕጹው እዩ፣ ዓርቢ ሰዓት 9-12
Jobcenter Magdeburg | Otto-von-Guericke -Straße 12 | 39104 Magdeburg | jobcenter-landeshauptstadtmagdeburg@jobcenter-ge.de | ተሌፎን 0391 562 1777 | ግዜታት፥ ሰኑይን ሰሉስን ሰዓት 8 ቅ.ቀ. - 3.30 ድ.ቀ.፣ ረቡዕ
ተዓጽዩ፣ ሓሙስ ሰዓት 8 ቅ.ቀ. - 5.30 ድ.ቀ.፣ ዓርቢ 8-13 Uhr
Agentur für Arbeit | Hohepfortestraße 37 | 39104 Magdeburg | magdeburg@arbeitsagentur.de | ተሌፎን 0391
2571432 | ግዜታት፥ ሰኑይ und ሰሉስ 8-16 Uhr፣ ረቡዕ und ዓርቢ ሰዓት 8-1 ድ.ቀ.፣ ሓሙስ ሰዓት 8-6 ድ.ቀ.
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