ኣገባብ ኣተሓሕዛ ጥርዓን

ማሕበር ስደተኛታት ከለን ም.ማ.፣ ሓደ ሓራ
ዝኾነ ማሕበር ኮይኑ፣ ብፍላይ ንመንበሪ ጒዳይ
ንዝምልከት ምኽሪ ዝህብ ማሕበር እዩ።
ብዛዕባ መንበሪ ጒዳይ ዝምልከት ጸገም እን
ተድኣ ሃልዩኩም፣ ኣባና ክትመጹ ትኽእሉ
ኢኹም። ንሕና ድማ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዝምል
ከቶ ኣካል ከነምርሖ ኢና። ሽግርኩም መታን
ክፍታሕ ጥርዓንኩም ብተሌፎን ይኹን ብፖስታ
ወይከኣ ብኢሜል ስምኩም ከይረቛሕና ኢና እነ
ቕርቦ። እቲ ቀንዲ ዓላማና ድማ ንጸገማትኩም
ንምፍታሕ ንዓኹም ንምሕጋዝን እዩ። ርግጽዩ
እቲ ከይዲ ኣሰላልጣ ኣፈታትሓ እቲ ሽግር ንሰ
ብኣዊን ዋጋን ክብሪ ወድሰብን ድልየታቱን ኣብ
ግምት ኣእቲኻ እዩ ክኸውን።

ኣብ ከለን ዝርከብ ቤት
ምኽሪ ዑቑበኛታ
እዚ ብሕጊ ምዝጉብ ዝኾነ ማሕበር ዑቑበኛታት
ከለን፣ ካብ 1984 ዓ.ም.ፈ. ዝቖመ እዩ። ዓላማ
እዚ ማሕበርዚ ድማ፣ ንሓለዋን፣ መሰላትን ዑቑ
በኛታት፣ ሓድነታዊ ምትሕውዋስ ስድራቤትን፣
ከምኡውን ዕጉስ ህዝባዊ ምርድዳእኩምን ኣብ
ግብሪ ንምትግባር እዩ። እዚ ማሕበርዚ ከኣ ሓደ
ኣካል ካብተን ኣማኸርቲ ዑቑበኛታት እዩ።
ቤት ምኽሪ ዑቑበኛታት ከለን
እዚ ብሕጊ ምዝጉብ ዝኾነ ማሕበር ዑቑበኛታት
ከለንዚ፣ ሓደ ማሕበራዊ ትካል ኮይኑ፣ ማሕበር
ዑቁበኛታትን ሰባኣዊ መሰል ደቂሰባትን እዩ።
ከም ሓደ ሓራ ዝኾነ መርበብ ኮይኑ ከኣ፣ ብኣብ
ያተ ምኽርታት ዑቑበኛትታን፣ ንሰብኣዊ መሰላት
ዝጣበቓ ጉጅለታትን፣ ግለሰባት ትሓባበርቲ ዑቑ
በኛታትን፣ ከምኡውን ምሉእ ኣገልግሎት ዝህቡ
ውልቀሰባትን፣ ብነጻ ድልየቶም ዝተሓባበሩን፣
ከምኡውን ግዱሳት ወልቀ-ሰባትን ዘጠቓለለ
ማሓበር ኮይኑ፣ ኣብ ክፍሊ-ሃገርን ኣብ መላእ ፈደ
ራላዊ ሃገር ጀርመንን ተዘርጊሑ ዝነጥፍ ማሕበር
እዩ።
መራኸቢ
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ምኽርን መስርሕ ሕቶ-ዑቑባን
መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሃገር ጀርመንን
እቲ እንህቦ ምኽርታት ከኣ፣
. ዑቑባን ሓለዋን ኣብ ሃገር ጀርመን
. ኣብ ቤት ፍርድን፣ ቤት ጽሕፈት ምትሕውዋስ
ዑቁበኛታትን ቀሪብካ
. መኽንያታት ኣመጻጽኣኻ ንኽትገልጽ ምምዓድን።
. መንበሪ ፍቓድ ኣብ ጀርመን ንምርካብ ንዝምል
ከት ንምዕድ
. ምትእኽኻብ ስድራቤት ኣብ ውሽጥን ኣብ
ወጻእን ንማኽር
. ሓገዛት ጸጥታዊ ጒዳይ ኣብቲ ትነብረሉ ሰፈር
ንሕብር
.ብኸመይ መንበሪ ገዛ ከምዝርከብ ድማ ንምዕድ
.ንትምህርትን ሞያን ከምኡውን ልምምድስራሕን ንዝምልከት ጒዳይ ከኣ ነማኽር
ከምዚ ዝስዕብ ከኣ ነማጽእ ወይ ነራኽብ:
. ጠበቓታት ክትርኽቡ ምሕባር፣
. ምዕዶ ንደቂኣንስትዮ ንጡንሳት ደቂ ኣንስትዮ፣
ንግብረሰዶማውያን (ብሓደ ዓይነት ጾታዊ ርክብ
ዘለዎም ሰባት Homosexeuelle) ፍሉይ ጾታዊ
ርክባት (Transsexuelle) (LGBTI*), ውሽጣዊ
ጾታዊ ርክባት (Intersexuelle) ግዳይ ግፍዓዊን
ዓመጻዊ ጾታዊን ርክብ ዝኾኑ ሰባት፤ ሕማም
ኤይድስ ዝሓመሙ ዝህባ ኣብያተጽሕፈታት ምት
ሕባር፣ምሕጋዝ፣
. ንክሕምና ኣብ ሓኪም ምኻድ ክንክን ጥዕና
ቴራፒ (Therapeutinnen/ Therapeuten) ምግባ
ርን፣ ኣብ ዘድሊ ግዜ ምትሕብባር ወይ ምስናይ፣
. ሕጋዊ ምኽሪ ዝህባ ማሕበራትን፣ ኣብ ካልኦት
ምምሕዳራት ክትምደቡ (Transfer) ከለኹም
ምትሕግጋዝ።

ሕቶ ዑቚባን ኣብ ሃገር ጀርመን
ኣብ ሃገር ጀርመን እቲ መስርሕ ሕቶ ዕቑባ ኣዝዩ
ዝተሓላለኸ እዩ። ብዙሕ ግዜ ከኣ እቲ ኣገባብ
መስርሕ ኣብ ሃገር ጀርመን ንጹር ኣይኮነን። ስለዚ
ክንላበውኩም እንደሊ ኣገዳሲ ነገር እንተሎ፣ መሰ
ልኩም ስለዝኾነ ብዛዕባዚ ጒዳይዚ ምኽሪ ክትቅ
በሉ ኣሎኩም። ኣቶም መስርሓ ካብ ሃገር ንሃገር
ዝተፋላለዩ እኳ እንተኾኑ፣ ተቐባልነት ሕቶ ዑቑባ
ኹም ንክትረኽቡ ጽቡቕ ዕድላት ከምዘሎ ክንመ
ኽረኩም ንደሊ። ብኸመይ መንገዲ ሓደ ዑቑበኛ
ተቐባልነት ክረክብ ከምዝኽእል ግና፣ ዝተፋላለዩ
መኽንያታት እዮም ዘለው። መብዛሕትኡ ግዜ
እቲ መስርሕ ሕቶ ዑቑባ ብኸመይ ኣገባብ ከምዝ
ሳለጥ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን ኣዩ። ስለዚ ኣገዳሲ
ይኸውን፣ ነቲ መስርሕ ሕቶ ዑቑባኹም ብግቡእ
ክትዳለውሉ። ኣብኡ ድማ ንሕና ክንሕግዘኩም
ኢና።
ኣገዳሲ: እቶም ካብ ሃገር ኣልባንያ፣ ቦዝንየንሀርሰጎቪና፣ ጋና፣ ኮሶቮ፣መሶደንየን፣ ሰኔጋልን ሰር
ብየን(ዩጎዝላቭያ) ዝመጹ ሰባት፣ ብፍላይ ጽዑቑ
ምኽሪ ከድልዮም እዩ። መኽንያቱ ድማ መንበሪ
ፍቓድ ኣብ ሃገር ጀርመን ንኽረኽቡ ዘሎ ዕድል
ልዑል ስለዘይኮነ።
ኣገዳሲ: እንተድኣ ኣብ ሓንቲ ካልእ ኤውሮጳ
ዊት ሃገር ተመዝጊብኩም ኰንኩም፣ ወይከኣ
ዑቚባ ሓቲኩም፣ ወይድማ ካብታ ሃገር መንበሪ
ፍቓድ ተዋሂብኩም እንተድ ነይሩ ኮይኑ፣ ብህጹጽ
ብሕጋዊ ኣገባብ ክትምከሩ ወይ ክትመዓዱ ይግብ
ኣኩም።

በዚ ምልክት እዚ ገርኩም ድማ ንቤትጽሕፈትና ክትራኸቡዎ ትኽእሉ ኢኹም።
Kölner Flüchtlingsrat e. V.
ማሕበር ስደተኛታት ከለን ም.ማ.
Asylverfahrensberatung
ኣካያዲ ስራሕ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ከለን

