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ንናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዘዴሊ ሓበሬታ 

ንኹሎም እቶም ኣብ ጀርመን ሃዯሽቲ ዝኣተው ኮይኖም ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ንኽሳተፉ መሰልን ግዳታን ዘለዎም 
ከምኡ'ውን ኣብ ጀርመን ነ ዊሕ ዝተቐመጡ ወጻእትኛታት ዝምልከት 

ዝኸበርክንን ዝከበርኩምን ዜጋታት ዯቂ ሃ ገ ር 

ብኣገ ባብ ናይ መንበሪ ፍቓዴ ሕጊ (Aufenthaltsgesetz) መሰረት ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋን 
ኣናባብራን ኣስተምህሮ (Integrationskurs) ንምክፋል መሰልን ግዳታን ኣለኩም።  

ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ እንታይ እዩ? 

ሓፈሻዊ ናይ  ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ 600 ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ዘጠቓለለ ኮይኑ 
ከምኡ'ውን  60  ስዓታት ትምህርቲ ናይ መላለዪ ኣስተምህሮ (Orientierungskurs) ዝሓዘለ እዩ። 
እቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ነ ናይ 100  ስዓታት ትምህርቲ  ዝተመቕለ ዝተፈላለየ  ዯረጃታት ኣለዎ። 
እተን ናይ መጀመርታ 300  ስዓታት ትምህርቲ  መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ (Basissprachkurs) 
ክኸውን ከሎ እቲ ካብኡ ቐጺሉ ዘሎ ናይ 300 ስዓታት ትምህርቲ ዴማ ናይ ቋንቋ ምምዕባል 
(Aufbausprachkurs) ዝግበር ትምህርቲ እዩ።   

ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ መዓልታዊ መነ ባብሮኹም ንምዝራብን ንምጽሓፍን ከገ ልግለኩም ዝኽእል ማህዯረ-
ቃላት ትመሃሩ። እዚ ማለት ምስ ናይ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ርክብ ምግባር፣  ምስ ጎ ረባብትኹምን 
መሳርሕትኹምን ምዝርራብ፣  ዯብዲቤታት ምጽሓፍን ከምኡ'ውን ፎርምላታት ንምምላእ ዘኽእለኩም ቋንቋ ትመሃሩ። 

እዚ ናይ ምውህሃዴ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ናብራ ኣብ ጀርመን፣  ኣብዚ ዓዱ ዘሎ ናይ ሕጊ ኹነ ታትን ባህልን፣  
ከምኡ'ውን ናይዛ ዓዱ ናይ ቀረባ ታሪኽን ይሕብር።. 

ብተወሳኺ'ውን ፍሉይ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዝወሃብ ኣሎ። እዚ ክበሃል ከሎ ማለት ከም 
ንዯቂ ኣንስትዮ፣  ንወለዱ፣  ንመንእሰያትን ከምኡ'ውን ነ ቶም ኣንቢቦምን ጺሒፎምን ዘይክእሉ ውልቀሰባት 
ዝወሃብ ኣስተምህሮ ኣሎ። እዚ ዝውሃብ ኣስተምህሮ  960 ናይ ትምህርቲ ስዓታት ዘጠቓለለ ኣስተምህሮ እዩ። 
እንተዴኣ እዚ ኣስተምህሮ እዚ ቀልጢፍኩም ወዱእኩሞ ቀጻሊ ጽዑቕን ዓሚቕን ዝኾነ  ኣስተምህሮ ንኽትሳተፉ 
ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ዴማ 430 ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ይውዴእ። 
ኣየ ናይ ኣስተምህሮ ንዓኹም ዝሳማማዕ ምዃኑን ኣበየ ናይ ዯረጃ ክትጅምሩ ከምእትኽእሉ ንምፍላጥ እቶም ነ ቲ 
ትምህርቲ ዘዲልዉ በዓል መዚ ቅዴሚ እቲ ትምህርቲ ምጅማሩ ፈተና የ ዲልዉ። 

ኣብቲ ናይ መዯምዯምታ ፈተና ምስታፍ 

እቲ ዝግበር ናይ መወዲእታ መርመራ ናይ ቋንቋ ሓፂር ፈተናን ካብቲ ናይ መላለዪ ትምህርቲ ዝግበር ሓፂር 
ፈተና ዘጠቓለለ እዩ። ኣብቲ ዝግበር ፈተና ብቑዕ ናይ ቋንቋ ጀርመን ክእለት ከምዘለኩም ከተረጋግጹ 
እንተዴኣ ኪኢልኩምን ከምኡ'ውን ነ ቲ ዝግበር ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን  ኣስተምህሮ ፈተና እንተዴኣ 
ሓሊፍኩም ምስክር ወረቐት (Zertifikat Integrationskurs) ይወሃበኩም። 

እንተዴኣ እቲ መርመራ ዘይሓለፍኩም ኮይንኩም ግን ኣብቲ ትምህርቲ ከም ዝተሳተፍኩም ዝገ ልጽን ኣብቲ ፈተና 
ዝረኸብኩሞ ውጽኢትን ዝገ ልጽ ሰነ ዴ ይወሃበኩም። 

ኣብቲ ዝግበር ናይ መዯምዯምታ ፈተና ንምስታፍ ዝኽፈል ዋጋ የ ለን። ብናጻ እዩ። 

ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ትምህርቲ ምስታፍ እንታይ መኽሰብ ኣልዎ? 



ንናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዘድሊ ሓበሬታ  ንስደተኛታትን ዑቅበኛታትን ዝምልከቶ ቡንደሳምት 
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ናይ ወጻእተኛታት ዜጋ ዘለዎም እሞ ካብ ሓንቲ ኣብ ናይ ኦይሮጳ ማሕበር ኣባል ዘይኮነ ት ሃ ገ ር ዝመጹ 
እንተዴኣ ኮይኖም፣  ኣብ ጀርመን ንዘይተወሰነ  ጊዜ ዝወሃብ ናይ መንበሪ ፍቓዴ ንኽዋሃቦም ሓዯ ሓዯ ቅዴመ 
ኹነ ት ከማልኡ ኣለዎም። ካብቲ ከማልእዎ ዘለዎም ጠለባት ንምጥቃስ፣  ናይ ጀርመን ቋንቋ ብቑዕ ፍልጠት 
ምህላው ከምኡ'ውን ናይ ጀርመን ሕጊ፣  ናይ ሕብረትሰብኣዊ ቅርጺን ናይ ናብራ ኹነ ታት ክፈልጡ ኣለዎም። ኣብ 
ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዕውት ተሳትፎ ምግባር ማለት እዚ ዝተገ ልጸ ቅዴመ ኹነ ት ተማሊኡ 
ኣሎ ማለት እዩ። ብተውሳኪ ዴማ ምናልባት ኣቀዱምካ ናይ ጀርመን ዜግነ ት ናይ ምውሳዴ ዕዴል ክህልዎም 
ይኽእል እዩ። 
ኣብቲ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዝቐሰምኩሞ ናይ ቋንቋ ክእለት፡  ኣብቲ መዓልታዊ 
መነ ባብሮኹም የ ቃልለልኩምን ከምኡ'ውን ሥራሕ ናይ ምርካብ ዘለኩም ዕዴል ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ። 

ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ምምዝጋብ 

እንተዴኣ ኣብዚ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ንኽትሳተፉ መሰል ወይከኣ ግዳታ ኣለኩም ኮይኑ፣  
ካብቲ ዝምልከቶ ናይ ወጻእትኛታት ቤት ጽሕፈት (Ausländerbehörde) ወይ ከኣ ካብቲ ናይ ሥራሕ 
ኣልቦነ ት ዝወሃብ ናይ ገ ንዘብ ሓገ ዝ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት (Arbeitslosengeld II) ብጽሑፍ 
መልክዕ ሓዯ ንምስታፍ ዘብቅዕ መረጋገ ጺ ሰነ ዴ (Berechtigungsschein) ይወሃበኩም። ከምኡ'ውን 
ኣብቲ እትነ ብሩሉ ከባቢ ከምዚ ዓይነ ት ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዘዲልዋ ቤት ጽሕፈታት 
ኣስማት ዝርዝር ዘለዎ ጽሑፍ ይወሃበኩም። 

  በጃኻ ብዝተኽአለካ አስልጦ አብ ትምህርቲ ኣዲላዊ ቤት ጽሕፈት ብምምዝጋብ  ንምስታፍ ዘብቅዕ መረጋገ ጺ 
ሰነ ዴ አቐርበሉ። አብቲ ንምስታፍ ዘብቅዕ መረጋገ ጺ ሰነ ዴ "ንምስታፍ ዘብቅዕ መረጋገ ጺ ወይ ከዓ ንምስታፍ 
ዘብቅዕ መለክዒ ክሳብ ___ ፍቑዴ እዩ።" አብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ   ዉሱን መዓልቲ እንተዯአ ተጠቒሱ  
ዴሕሪ እዚ ንስኻ እንተዯንጎ የ  ስጋብ እቲ ኣብቲ ሰነ ዴ ተመልኪቱ ዘሎ ዕለት አብ ትምህርቲ ኣዲላዊ ቤት 
ጽሕፈት ክትምዝገ ብ አሎካ።  

እቲ ናይቲ ትምህርቲ ኣዲላዊ ቤት ጽሕፈት ኣቐዱሙ እቲ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ዕለት ክነ ግረኩም ኣለዎ። እቲ 
ትምህርቲ ዝጅምረሉ ዕለት ካብቲ ዝተመዝገ ብኩምሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ክጅምር ኣለዎ። 
እንተዴኣ እቲ ትምህርቲ ኣብዚ ጊዜ እዚ ዘይጅመር ኮይኑ እቲ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ክሕብረኩም ኣለዎ። 
ዴሕሪኡ ክትጽበዩ ትዯልዩ እንተኾይንኩም ትጽበዩ እንተዴኣ ክትጽበዩ ዘይትዯልዩ ኮይንኩም ግን ኣብ ካልእ 
ከምዚ ኣስተምህሮ ዘዲሉ ቤት ጽሕፈት ንምምዝጋብ ናይ ባዕልኹም ውሳኔ ትገ ብሩ። ኣብ ከምዚ ኹነ ታት እዚ እቲ 
ኣዲላዊ ቤት ጽሕፈት ነ ቲ ዘረኸብኩሞ ናይ መሳተፊ መረጋገ ጺ ሰነ ዴ ክመልሰልኩም ኣለዎ። 

ግዯታዊ ተሳትፎ ኣብ ትምህርትን ኣስተምህሮን 

እቲ ዝወሃብ ናይ ቋንቋን ኣ ነ ባብራን ትምህርትን ኣስተምህሮን ምእንቲ ክዕወት ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክሳተፍ 
ግዳታ ይህልዎ። እዚ ማለት ከኣ፣  ኣብ ትምህርቲ ብስሩዕ ምርካብን ኣብቲ ዝግበር ናይ መዛዘሚ ፈተና 
ምስታፍን የ ጠቓልል። ስሩዕ ተኻፋልነ ት ኣብዚ ዝተጠቕሰ መዯባት ትምህርትን ኣስተምህሮን፣  ናይ መጎ ዓዝያ 
ሓገ ዝ ንምርካብን፣  ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝወሃብ ተወሳኺ ሰዓታት ቋንቋ ትምህርቲ ንምስታፍን ሓጋዚ እዩ። ኣብቲ 
መዯብ ትሳተፍ ኣለኻ ወይ’ሲ የ ለኻን ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ጽሑፋዊ ሰነ ዴ ምስ እትዯሊ ዴማ፣  እቲ እትመሃረሉ 
ቤት-ትምህርቲ ወይ ዝምህረካ መምህር ብምውካስ ክወሃበካ ይኽእል።  

ብሓፈሻ፣  ካብ ሓዯ ቤት-ትምህርቲ ናብ ካልእ ቤት-ትምህርቲ ምቕያር ዝከኣል፣  ሓዯ ዝተወሰነ  ክፋል ናይቲ 
ዝወሃበካ ትምርህቲ ምስ ወዲእካ ጥራይ እዩ። 

ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ንምስታፍ ዝኽፈል ገ ንዘብ 

ነ ቲ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዘዲሉ ቤት ጽሕፈት ኣብቲ ኣስተምህሮ ናይ ምክፋልኩም ዋጋ  

€ 1.20 ንሓዯ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ክትከፍሉ ኣለኩም። እዚ ክኽፈል ዘለዎ ዋጋ ኣቐዱሙ 100 ናይ 
ትምህርቲ ሰዓታትን ቅዴሚ እቲ ነ ፍሲ ወከፍ ናይ ኣስተምህሮ ዯረጃ ምጅማሩን ቅዴሚ እቲ ናይ መላለዪ 
ኣስተምህሮ ምጅማሩን ክኽፈል ኣለዎ። እንተዴኣ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ስዓታት ዘይተኻፈልኩም ኮይንኩም ናይቲ 



ንናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዘድሊ ሓበሬታ  ንስደተኛታትን ዑቅበኛታትን ዝምልከቶ ቡንደሳምት 
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ዘይተኻፈልኩሞ ሰዓታት ዋጋ ክምለሰልኩም ኣይክእልን እዩ። እንተዴኣ ናይ ባዕልኹም ዯሞዝ ዘይብልኩም ኮይኑ 
እቲ ንመነ ባብሮኹም ዝኸፍለልኩም ውልቀሰብ ነ ዚ ዝኽፈል ገ ንዘብ ክኸፍለልኩም ግዳታ ኣለዎ። 

እንተዴኣ ዯሞዝኩም ውሑዴ ኮይኑ እሞ ነ ቲ ዋጋ ንኽትከፍልዎ ኣዝዩ ዘሸግረኩም ኮይኑ እቲ ናይ ፌዯራላዊ ቤት 
ጽሕፈት ካብ ምኽፋል ናጻ ክብለኩም ይኽእል እዩ። እንተዴኣ ካብ ምኽፋል ናጻ ክትባሃሉ ኮይንኩም ኣብቲ 
እትነ ብሩሉ ዞባ ዘሎ ናይ ፌዯራላዊ ቤት ጽሕፈት (ዝርዝር ኣዴራሻታት ተመልከት) ብጽሑፍ መልክዕ ከተመልክቱ 
ኣለኩም። ናይቲ ናጻ ከብለኩም ዝኽእል መረጋገ ጺ ሰነ ዴ (ቅዲሕ ናይቲ ሰነ ዴ ከም መፍለጢ ናይ ሥራሕ 
ኣልቦነ ት ሓገ ዝ II፥  ማሕበራዊ ጥቕምታት፥  ጥቕምታት ገ ዛ ፥  ልቓሕ ተምሃሪ [BAFöG]፥  መዴሕን ህፃ ናት፥  
ጥቕምታት ሓተትቲ ፅ ግዕተኝነ ት፥ ካብ ከፍሊት መሐብሐቢ ህፃ ናት  ነ ፃ   ምኻን፥  ካብ ከፍሊት ፍቃዴ ራዴዮን 
ቴሌቪዥንን (GEZ) ነ ፃ   ምኻን፥  ከባብያዊ  ሶሻል ቲኬት) ከኣ ኣተሓሒዝኩም ለኣኩ። እቲ እተቅርብዎ 
ምልክታ ቕዴሚ ትምህርቲ ምጀማርኩም   ከተቕርብዎ ኣለኩም። 

እንተዴኣ ናይ ሥራሕ ኣልቦነ ት ገ ንዘብ ሓገ ዝ (Arbeitslosengeld II) ይወሃበኩም ኮይኑ እሞ እቲ 
ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ኣብቲ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ንኽትካፈሉ ዘ ገ ዯዯኩም ኮይኑ ካብ 
ናይ ምኽፋል ዘለኩም ግዳታ ብቕጽበት ናጻ ትኾኑ። ኣብ ከምዚ ኹነ ታት ናብ ፌዯራላዊ ቤት ጽሕፈት ምልክታ 
ምቕራብ ኣየ ዴልየ ኩምን እዩ።  

እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ናይ ምምላስ ዝምልከት ጉዲይ 

እንተዴኣ ዴሕሪ ዕለት 08.12.2007 ኣብ ናይ መዯምዯምታ ፈተና ተኻፊልኩምስ ዕዉት ውጽኢት ኣምጺእኹም፣  
እቲ ናይ ፌዯራላዊ ቤት ጽሕፈት 50% ናይቲ ዝኸፈልኩሞ ገ ንዘብ ክምለሰልኩም ይኽእል እዩ። እዚ ክኸውን 
ከሎ ግን ኣብ ሞንጎ  እቲ ናይ ተኻፋልነ ትኩም ዝገ ልጽ ሰንዴ ዘውጽኣኽምሉ ዕለትን እቲ ናይ መዯምዯምታ ፈተና 
ዝተኻፈልኩምሉ ዕለት ካብ ክልተ ዓመት ዘይበዝሕ ፍልልይ ምስ ዝህልዎ ጥራሕ እዩ። ስለዚ እቲ ዝኸፈልክሞ 
ገ ንዘብ ንኽምለሰልኩም ኣብቲ እትነ ብሩሉ ዞባ ንዝርከብ ዝምልከቶ ናይ ፌዯራላዊ ቤት ጽሕፈት ምልክታ 
ከተቕርቡ ኣለኩም። 

ንመጎ ዓዓዚ ዝኽፈል ዋጋ 

እቲ ንመጎ ዓዓዚ ዝኸፈልኩሞ ገ ንዘብ ክምለሰልኩም ወይ ከኣ ንመጎ ዓዓዚ ዝኸውን ናይ ገ ንዘብ ሓገ ዝ 
ክግበረልኩም ዝኽእል  ካሕሳ ስእነ ት ስራሕ II (Arbeitslosengeld II) ካብ'ቲ ተወዲዲሪ 
ፅሕፈት ቤት ምስ እትቕበሉን  ኣብቲ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ንኽትካፈሉ ትግዯደ እንተ 
ኮይንኩም እዩ። ፌዯራል መንግስቲ ካብ ምውፃ እ ክፈሊት እቲ ወፃ ኢትት ነ ፃ  እትኾንሉ ፅዴል ሂቡኩም ኣሎ።
ብሓፈሻ ንመሸፈኒ ፌዯራል መንግስቲ ካብ ምውፃ እ ክፈሊት እቲ ወፃ ኢትት ነ ፃ  እትኾንሉ ፅዴል ሂቡኩም ኣሎ።
ብሓፈሻ ንመሸፈኒ ወፃ ኢታት እቲ ጉፅ ዞ ዝኸውን ኣበል ክትቅበሉ ኢኹም። ይኹን ዯኣምበር ናይ'ዚ ዕዴል እዚ 
ተጠቀምቲ ከትኮኑ እትኽእሉ እቲ እትመሃርሉ ቦቲ ካብ እቲ እትነ ብርሉ ቦታ ልዕሊ ሰለስተ ኪሎሜትር ርሕቐት 
ምስ ዝህልዎ ጥራይ እዩ። ብመሰረቱ እቲ እትመሃርሉ ቦቲ ኣብ ጥቓኹም እንተዴኣ ኮይኑ ክፍሊት ጉዕዞ ጥራይ 
እዩ ዝወሃበኩም።  ክፍሊት ጉዕዞ ብዝምልከት ናብ ዝምለከቶ ክልላዊ ፅሕፈት ቤት ናይ'ቲ ፅሕፈት ቤት 
ፌዯራል ስዯትን ስዯተኛትትን  መመልከቻ  ከእትዉ ዝግበኣኩም እንተኾይኑ ንምርግጋፅ ነ ቲ ትምህርቲ 
ዘቕርበልኩም ኣካል ሕተቱ።ብመሰረቱ ናይ መጎ ዓዓዝያ ዋጋ ክኽፈል ዝኽእል ኣብቲ ናይ ኣስተምህሮ ትምህርቲ 
ብዘይምቁራጽ ምስእትካፈሉ ጥራሕ እዩ። ዝኾነ  ኮይኑ እቲ ምልክታ ናይቲ ዝኽፈል ናይ መግዓዓዝያ ዋጋ ብቁዕ 
ምኽንያት ብምቕራብ ኣብ ናይ ፌዯራላዊ ቤት ጽሕፈት ከተመልክቱ ናይ ግዴን እዩ። 

 

ኣብቲ ናይ መሰረታዊ ቋንቋ ትምህርቲ ዯጊምካ ናይ ምምሃር ዝምልከት 

እንተዴኣ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ፈተና ብቁዕ ዝኾነ  ውጽኢት ዘ የ ምጻእኹም ኮይንኩም ን 300 ናይ ትምህርቲ 
ስዓታት ነ ቲ መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ (Aufbausprachkurs) ንኽትዯግሙ ዕዴል ይወሃበኩም። 
እዚ ክኸውን ዝኽእል  ኣብቲ ዝግበር ኣስተምህሮ ብዘይ ምቁራጽ ምስ እትካፈሉን እዩ።  



ንናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዘድሊ ሓበሬታ  ንስደተኛታትን ዑቅበኛታትን ዝምልከቶ ቡንደሳምት 
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እንተዴኣ ጀማሪ ተምሃራይ ኮይንካ ኣብ'ቲ ዝግበር ናይ ቋንቋ ፈተና ምስታፍ ኣይምልከተካን'ዩ። 
 

እንተዴኣ እቲ መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዯጊምኩም እቲ ዴሕሪኡ ዝግበር ፈተና ንምክፋል ዝኽፈል ገ ንዘብ 
የ ለን። 
 

ንምስታፍ ግዳታ ምስ ዝህሉ ዘዴሊ ሓበሬታ 

እንተዴኣ ብኣገ ባብ ንወጻእተኛ ዝምልከት ቤት ጽሕፈት ወይ ከኣ በቲ ዝምልከቶ ናይ ሥራሕ ኣልቦነ ት ሓገ ዝ 
(Arbeitslosengeld II) ዝህብ ቤት ጽሕፈት ኣብቲ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ 
ንኽትካፈሉ ተገ ዱዴኩም ኮይንኩም ብዝቐልጠፈ ጊዜ ኣብቲ ነ ቲ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ 
ዘዲልው ቤት ጽሕፈት ተመዝጊብኩም ብስነ  ስርዓት ዴማ ኣብቲ ትምህርቲ ክትካፈሉ ኣለኩም። 

እዚ ምስዘይትገ ብሩ ግን እዚ ቀጺሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ሳዕቤናት ከጋጥመኩም ይኽእል፡  

 ኣብቲ ናይ መንበሪ ፍቓዴኩም ናይ ምንዋሕ ዝግበር ኹነ ታት ጽልዋታት ክህልዎ ይኽእል 

 እንተዴኣ ናይ መንግስታዊ ሓገ ዝ ትወስደ ኮይንኩም ካብቲ እትወስዴዎ ብዝሒ ሓገ ዝ ክቕንስ ይኽእል 

 ካብቲ ዝምልከቶ ናይ ወጻእተኛታት ቤት ጽሕፈት ናይቲ ዝግበር ኣስተምህሮ ዋጋ ብሕሳብ 1 ኦይሮ ንሓዯ 
ናይ ትምህርቲ ስዓት ናይቲ ኩሉ ትምህርቲ ስዓታት ሕሳብ ኣቐዱምኩም ብሓንሳብ ንኽትከፍልዎ ክትግዯደ 
ትኽእሉ።. 

 ናይ መቕጻዕቲ ገ ንዘብ ንኽትከፍሉ ትእዛዝ ክተሓላለፍ ይኽእል 

እንተዴኣ ኣብቲ ትምህርቲ ብስነ  ስርዓት ዘይትካፈሉ ኮይንኩም እቲ ናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን 
ኣስተምህሮ ዘዲሉ ቤት ጽሕፈት ነ ቲ ዝምልከቶ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ማለት ንናይ ወጻእትኛታት ቤት ጽሕፈት 
(Ausländerbehörde) ወይ ከኣ ነ ቲ ናይ ሥራሕ ኣልቦነ ት ሓገ ዝ (Arbeitslosengeld II) 
ዝህብ ቤት ጽሕፈት ሓበሬታ ንኸታሓላልፍ ይግዯዴ። 

ተወሳኺ ክትፈልጥዎ ዝግበኣኩም ኣገ ዲሲ ሓበሬታ 

ኩሉ’ቲ ኣብ’ዚ ዋና መምርሒ-ሰነ ዴ ዝተጠቕሰ ኣገ ዯስቲ ቅጥዕታት፣  ኣብቲ እትመሃረሉ ቤት-ትምህርቲ ወይ 

ትካል ወይ ውን ኣብ ከባቢያዊን ዞባውን ኣብያተ-ጽሕፈታት ኢምግረሽን ብቀሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል። ብዜካ’ዚ 

ኣብ ኢንተርነ ት ኣቲኹም ነ ዚ ዝስዕብ ኣዴራሻ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።  www.bamf.de. 

እዚ መምርሒ-ሰነ ዴ እዚ፣  ንተሳትፎ ኣብቲ ዝወሃብ ናይ ቋንቋን ኣ ነ ባብራን ትምህርትን ኣስተምህሮን ንስምታፍ 

ዝሕግዝ ኣገ ዲሲ ሓበሬታ ዝሓቆፈ እዩ። ብዛዕባ’ዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፣  ኣብቲ ትመሃሩሉ ቤት-ትምህርቲ 

ክትረኽቡ ትኽእሉ። 

ነ ቲ ብዝተፈላለያ ትካላት፣  ንኣብነ ት፣  ብኣብያተ-ጽሕፈታት ኢሚግሬሽን ዝወሃብ ምኽርን፣  ንመንእሰያት 

ስዯተኛታት ዝወህብ ናይ ኢሚግረሽን ኣገ ልግሎትን፣  ብዴቂቕ ኣስተብህሉሉ። እዘን ትካላት እዚኣተን ኣብ 

ምምላእ ቅጥዕታትን፣  ዘለካ ሕቶታት ኣብ ምምላስን፣  ምሳኻ ዝሰማማዕ ናይ ኣ ነ ባብራ ትምህርቲ ኣብ ምርካብን 

ዓቢ ሓገ ዝ ከበርክታልካ ይኽእላ። ነ ዘ ን ዝተጠቕሳ ሓገ ዝቲ ማሕበራት ንምርካብ ነ ቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ወይ 

ውን ናይ ዞባ ኢሚግረሽን ቤት-ጽሕፈት ክትሓትት ትኽእል። ብዜካ’ዚ ኣብ ኣብ ኢንተርነ ት ኣቲኹም ነ ዚ 

ዝስዕብ ኣዴራሻ ብምጥዋቕ ብዛዕብኡ እኹል ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።  www.bamf.de. 

ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ፣ -ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርትን ናይ ኣ ነ ባብራ ኣስተምህሮን ኣብ እትሳተፍሉ እዋን ኣብ 

መንገ ዱ ይኹን ኣብ ከባቢኹም ከጋጥም ንዝኽእል ሓዯጋታት፣  ካብ ወዴዓዊ ናይ ሓዯጋ ውሕስነ ት ወይ እንሹራንስ 

ወጻኢ እዩ። 



ንናይ ጀርመን ቋንቋን ኣናባብራን ኣስተምህሮ ዘድሊ ሓበሬታ  ንስደተኛታትን ዑቅበኛታትን ዝምልከቶ ቡንደሳምት 
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