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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds sowie
der UNO-Flüchtlingshilfe und des Landes
Brandenburg kofinanziert.
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መሰረታዊ መሰላት

 መደያይቦታት፣ መልዓሊታት ወይ ናይ ውሽጢ ቦታታት

እቶም መሰረታዊ መሰላት ናይቶም ተቐመጥቲ ከም ንኣብነት ናይ
መንበሪ ገዛ ካብ ጥሕሰት ምዕቃብ (ኣርቲክል 13 GG/ ዓንቀጽ
13 ሕጊ ቅዋም) ምዕቃብ ሓዳርን ስድራን (ኣርቲከል 6 GG)
ከምኡ‘ውን ሓፈሻዊ ናጽነት ተግባር (ኣርቲከል 2 ክፋል 1 GG)
ብኣማሓደርቲ ወይ ካኣ ሰራሕተኛታት ናይቲ መቐመጢታት
ክጠሓሱ የብሎምን።

 ቡስጣ

ንኣማሓደርቲን ሰራሕተኛታትን ናይቲ መቐመጢታት እዚ
ዝስዕብ ክልኩል ወይ ዘይፍቑድ እዩ

ናይ ብሕቲ መንበሪ ክፍልታት ናይቶም ተቐመጥቲ
 ምፍታሽ
 ብዘይ ፍቓድ ወይ ብዘይ ጭቡጥ ሓደጋ ምእታው
 ንምቍጽጻር (ዋላ እውን ናይ ምህላው ምቁጽጻር)

 መጽንሒ ክፍልታት

ኣብቲ ናይ ሓባር መቐመጢ ዘይምህላው ብዘይ ጭቡጥ
ምኽንያት ንዝስዕቡ ምሕባር
 ባይታታት፣ መልዓሊታት ወይ ውሽጣውያን ቦታታት
 መጸንሒ ክፍልታት
 መንበሪ ክፍልታት
 ስሩዕ ቍጽጽር ናይ ምህላው ወይ ናይ ምኻድ ፍቓድ
ምሕታት ግዴታ
 ሓፈሻዊ እገዳ ምትካኽ ሽጋራ ወይ ኣልኮል
 ምእጋድ ግዜጣታትን ኢንተርነትን
 ናይ ብሕቲ ኣቕሑት ገዛ ወይ ሓፈሻዊ ናይ ኤሌክትሪክ
መሳርሒታት ምኽልካል

ኣብ ብጽሖ
 ምቝጽጻር ወረቓቕቲ መንነት ወይ ሳንጣታት
 ሓፈሻዊ እገዳ ብጽሖ ወይ ዝተደረቱ ግዜታት ብጽሖ 		
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ብዘይ ብርቱዕ ረብሻ ምእዋጅ
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 ናይ ቤትፍርዲ ትእዛዝ ዘለዎ ፍተሻ ናይ ብሕቲ
ክፍልታት (ጥራይ ብፖሊስ)
 ቍጽጽር ጽሬት ናይቶም ክፍልታት ኣብ ሓደጋ ለበዳ 		
(ጥራይ ብመንግስታውያን ኣካላት)
 ኣብ ጊዜ ሓደጋ ናብቲ ክፍልታት ምእታው

 ምኽፋት፣ ምንባብ ወይ ምምዝጋብ

 ናይ ብጽሖ ኣገባባት

 ቡስጣ ጥራይ ኣብ ዝተደረቱ ግዜታት ምዕዳል

 ጽኑዕ ምክትታል ቪድዮ ኣብ መእተዊ ቦታ
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