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Integration

TIGRINYA



ናይ MiA ስልጠናታት ብፍላይ ንዓኺ

ሽዑ እንቋዕ ኣብ ሓደ ናይMiA ስልጠና ኣተኺ።

ናይ MiA ስልጠናታት ብፍላይ ንዓኺ

ምስ ካልአት ኣንስቲ ብዝተደጋጋሚ ክትራኸቢ ድሌት ኣለኪ ዶ፧ 

ንጀርመን ብዝሓሸ ክትፈልጢ ደሊኺ፧

ዝያዳ ብዛዕባ ምእላይ ቆልዑት፣ ቤት-ትምህርትታትን ሞያታትን ክትፈልጢ ደሊኺ፧ 

ከምኡ ድማ ኣብ መንጎኡ ብነፍሲወከፍ ቅሊጣፈኺ ጀርመንኛኺ ከተመሓይሽዮ 
ደሊኺ፧

ሽዑ እንቋዕ ኣብ ሓደ ናይMiA ስልጠና ኣተኺ።

MiA ናይ ስልጠና ቀረብ ካብ ኣንስቲ ነንስቲ እዩ።

እቶም ስልጠናታት MiA ብዝበዝሕ ግዜ ኣብ ክፍሊ ክላስ ተኻይዶም ኣብኡ ብዛዕባ 
ንዓኺ ኣገዳሲ ዝኾኑ ኣርእስትታት ክትዛረቢ። ሽዑ ንጀርመንኛኺ ከተምሓይሽዮ 
ትኽእሊ።

ኣብ ገሊኦም መዓልትታት ብሓንሳብ ናብ ደገ ትወጽኣ፣ ንኣብነት ከተማ ብዝሓሸ 
ንምልላይ።

ዝበዝብሕ ግዜ ኣብ ስልጠናታት MiA ዋላ ካልኦት ቀረባት ኣለው፣ ንኣብነት ብሓባር 
ንጥፈታት ከም ምስፋይ፣ ምድራፍ ወይ ምስኣል ትገብራ።

MiA ኣንስቲ ንሓድሕደን ዘደላደላ ቀረብ ስልጠና እዩ። ንሓድሕደን ይተባብዓ እየን። 
ዝያዳ ይመሃራ ከምኡ’ውን ብዙሕ ሓድሽ ነገር ክፈልጣ።



ስልጠናታት MiA ብኸመይ እዮም ተኻይዶም፧

ሓደ ስልጠና MiA ኣበይ ክረክብ፧

ስልጠናታት MiA ብኸመይ እዮም ተኻይዶም፧

እቲ ናይ ስልጠና ጉጅለ ጥራይ ኣንስቲ ይሕዝ። 
እንተላይ እታ መራሒት ስልጠና ሓንቲ ሰበይቲ እያ።.

እተን ካልአት ኣንስቲ ካብ መበቈላዊ ሃገረን ወይ ካብ ምሉእ 
ዓለም ይመጻ።

ሓደ ስልጠና 34 ሰዓታት ይወስድ፣ ብዝተደጋጋሚ ንብዙሓት 
ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ።

ኣብ ክሳብ ሰለስተ ስልጠናታት ክትሳተፊ ትኽእሊ።

እቶም ትሕዝቶታት ናይቲ ስልጠና ምሳኺ ይሰማምዑ። 
እታ መራሒት ስልጠና ነዚ ተኽብር እያ።

€ ነቲ ስልጠና ዋላሓደ ክትከፍሊ ኣየድልየክን። 

ሓደ ስልጠና MiA ኣበይ ክረክብ፧

ናብ መርበብ www.bamf.de/MiA ትኸዲ። ኣብኡ ቀጻሊ ሓበሬታ ከምኡ’ውን 
ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኩሎም ኣቕረብቲ ስልጠና (ተሰከምቲ ይብሃሉ) ትረኽቢ።

http://www.bamf.de/MiA


መን ክሳተፍ ይኽእል፧መን ክሳተፍ ይኽእል፧

ኣብ ስልጠና MiA ክትሳተፊ ንክትክእሊ ዕድመኺ ብውሕዱ 16 ክኸውን ኣለዎ። ናይ 
ቤት- ትምህርቲ ወይ ሞያ መፈጸምታ ኣብ ጀርመን ክህልወኪ የብሉን። ኣብ ርእሲኡ 
ከኣ ካብቶም ዝስዕቡ ሰለስተ ጉጅለታት ክትኮኒ ኣለኪ፥ 

¢ ወጻእተኛ ኢኺ ከምኡ’ውን ኣብ ጀርመን ንክትጸንሒ ቀዋሚ ፍቓድ ክህልወኪ 
ኣለዎ።* 

¢ ሓታቲት ዑቕባ ኢኺ ከምኡ ድማ ካብ ኤርትራ ወይ ሲርያ መጺኺ።

¢ ሓታቲት ዑቕባ ኢኺ ከምኡ’ውን ቅድሚ 1 ነሓሰ 2019 ናብ ጀርመን መጺኺ። 
ካብ ብውሕዱ ሰለስተ ኣዋርሕ ፍቓድ ጽንሓት ኣለኪ። መበቈላዊ ሃገርኪ 
ካብቶም ውሑሳት መበቈላውያን ሃገራት ኣይኮነን። ስራሕ ኣለኪ ወይ ስራሕ 
ተናድዪ ኣለኺ ወይ ቤት- ትምህርቲ ንክኸይድ ግዴታ ዘይብሉ ቆልዓ ኣለኪ።**

እዚ መግለጺ ዝምልከተኪ እንተኾይኑ ርግጸኛ ተዘይኮንኪ፣ ንሓደ ኣቕራቢ ስልጠና 
ርኸቢ ኢኺ። ንሱ ክሕግዘኪ ይኽእል።

* ብ § 44 ዓን. 1 ክፋል 2 ሕጊ ጽንሓት(AufenthG)። 
ካብ ምዕራባዊ ኤውሮጳን ዩ.ኤስ.ኤይ፣ ካናዳን ኣውስትራልያን ዝመጻ ኣንስቲ ክሳተፋ ኣይፍቐደለንን።

** ብ § 44 ዓን. 4 ኣሃዝ 1 AufenthG።



ስልጠና MiA ብኸመይ ይረብሓኒ፧ስልጠና MiA ብኸመይ ይረብሓኒ፧

„እዚ ስልጠና ኣዝዩ ይሕግዘኒ‘ዩ፣
ሓድሽቲ ቃላት ስለዝመሃር።” 

Atika Benz

„ርእሰ ተኣማምነተይ ካብ ስልጠና ናብ 
ስልጠና ወሲኹ ከምኡ’ውን ብዛዕባ 
መጻኢአይ ሓሲበ።“

Omaima Youssef

„ኣብዚ ኣብ ጉጅለ ኣንስቲ ብዙሕ 
ደስታ ኣለና።”

Adebah Kayi Ghali

„እዚ ስልጠና ኣዝዩ ይሕግዘኒ‘ዩ፣
ሓድሽቲ ቃላት ስለዝመሃር።” 

Omaima Youssef

„ርእሰ ተኣማምነተይ ካብ ስልጠና ናብ 
ስልጠና ወሲኹ ከምኡ’ውን ብዛዕባ 
መጻኢአይ ሓሲበ።“

Atika Benz

„ኣብዚ ኣብ ጉጅለ ኣንስቲ ብዙሕ 
ደስታ ኣለና።”

Adebah Kayi Ghali



ሕጋዊ ሓበሬታ

ኣሕታማይ፥

ዝቖመ፥

ሕትመት፥

ንድፊ፥

ስእላዊ መረጋገጺ፥

ክጥለብ ዝከኣል:

ሕጋዊ ሓበሬታ

ኣሕታማይ፥
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  
90461 Nürnberg

ዝቖመ፥ 02/2020

ሕትመት፥ Silber Druck ohG, Lohfelden

ንድፊ፥ MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH

ስእላዊ መረጋገጺ፥ Karin Desmarowitz/ኣርእስቲ፣ ገጽ 2፣ ገጽ 5፤

Yvonne Michailuk/ገጽ 4

ክጥለብ ዝከኣል:
Publikationsstelle Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge  
www.bamf.de/publikationen

ከምኡውን ነዚ ሕትመት ብቐሊሉ ከም PDF-ሰነድ ጌርኩም ኣርጊፍኩም ክትጽዕንዎ ትኽዕሉ።

እዚ ሕትመት ብፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን ኣብ መድረኽ ህዝባዊ 
ርክባት ዝተሓትመ እዩ። እዚ ሕትመት ካብ ክፍሊት ነጻ ኮይኑ ዝወሃብ ክኸውን ከሎ ንመሸጣ 
ተባሂሉ ዝተሓሰበ ኣይኮነን። [እዚ ጽሑፍ ምርጫ ክግበር ከሎ ብፖለቲካ ፓርቲታት ይኹን 
ንምርጫ ጎስጎስቲ ወይ ሓገዝቲ ንዕላማ ሬክላም ምርጫ ክኸውን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል 
የብሉን። ከገልግል ዘይብሉ ንፌደራላዊ፣ ንሃገራዊን ናይ ከባቢን ቤት ምኽርታት ምርጫ 
ከምኡውን ንናይ ኤውሮጳ ቤት ምኽሪ ምርጫ እዩ።]

www.bamf.de

ኣብዚ ዝስዕብ ረኣዩና 
 www.facebook.com/bamf.socialmedia
 @BAMF_Dialog

Other Language
www.bamf.de/publikationen

ቦታ ንተወሳኺ ሓበሬታ፥ቦታ ንተወሳኺ ሓበሬታ፥

http://www.bamf.de/publikationen
http://www.facebook.com/bamf.socialmedia
https://twitter.com/BAMF_Dialog
https://www.bamf.de
http://www.bamf.de/publikationen
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