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ኡርዱን ፑንጃቢ
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ብዝዕባ ናብ ናይ መቦቆል ዓድካ ናይ ምምላስ መሰላትካ፣ ብፉሉይ
ዉልቃዊ ምክሪ ምስ ትደሊ፣ ንናይ ሓበሬታ ፎርም/ቅጥዒ ክትመልእ ኣሎካ። እቲ ናይ ሓበሬታ ቅጥዒ ድማ
ኣብ ናትና ድሕረ ገጽ ክትረክቦ ይክኣል እዩ።
www.atvendehjem.dk
ከም ተወሳኪ ድማ ኣብ atvendehjem@drc.ngo ክትጽሕፉልና ይክኣል እዩ።

ትግርኛ

ብዝዕባ ናይ ምጥያስ 2022
ሓበሬታ ንናይ ፖሊቲካ ስደተኛታት፣ ናይ ቁጠባ ሰደተኛታት
ንድርብ ዜግነት ዘሎዎም ብዛዕባ ብወለንታካ ናይ ዓድካ ናይ
ምምላስ።

Figur 1

እንድሕር ድኣ ናብ ዓድካ ክትምለስ ትሓስብ ኣሎካ
ዲኣሲ ናይ ዴንማርክ ናይ ስደተኛ ተሓልቂ (Dansk Flygtningehjælp) ንተቀመጥቲ ዴንማርክ
ዝኮኑ ስደተኛታት ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ንህቢ ኢና እንተድኣ ብወለንትኦም ንዓዶም: ናብ ናይ ቅድሚ
ሕጂ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ሃገር፣ ወይ ድማ ናይ ቀረባ ስድራቤቶም ዝቅመጥሉ ሃገር ክምለሱ መሪጾም።
ናይ ስደተኛ፣ናይ ቁጠባ ስደተኛ፣ ድርብ ዜግነት ዘሎዎም ዜጋታት(ዳኒሽ ይኩን ካልእ ዜግነት)
ዘሎዎም፣ ናይ ቁጠባ ድገፍ ክግበረሉ ተክእሎ ኣሎ፣ እንተድኣ ናይ ዓዶም ክምለሱ መሪጾም። ቁጠባዊ
ሓገዝ ክትወስድ እንተድኣ ኮዪንካ ግን ከም መዓስ ናብ ዴንማርክ ከም ዝመጻእካን፣ እንታይ ዓይነት
መንበሪ ፍቃድ ከምዘሎካን ዝሙርከስ እዩ።
እንተድኣ ንዓድካ እንተድኣ ተመሊስካ ቁጠባዊ ሓገዝ ዝወህበካ እንተኮዩኑ ክትፈልጥ ምስ ትደሊ፣ ናይ
ሓበሬታ ቅጥዒ ብምምላእ ናብ www.atvendehjem.dk ክትሰደልና ይከኣል እዩ።

ቆጠባዊ ደገፍ
ኣብ 2022 ሓደ እኩል ሰብ ክሳብ 146,639 kr ንሓዲሽ ሂወት ንምምስራት ዝከዉን ሓገዝ ናይ
ምርካብ ተክእሎ ኣሎ። ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከሳብ 44,723 ሓገዝ ናይ ምርካብ ተክእሎ ኣሎ።
ዝክፈል ገንዘብ ተከፋፊሉ እዩ ዝዕደል። ቀዳማይ ክፋል ክትምለስ ኦሎካ (ክሳብ 58,655 kr ንልዕሊ
ዕድመ፣ ክሳብ 17,889kr ንትሕቲ ዕድመ) እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ (ክሳብ 87,984 kr ዝበጽሕ
ንልዕሊ ዕድመ፣ ክሳብ 26,834 kr ዝበጽሕ ከኣ ን ትሕቲ ዕድመ) ድሕሪ 1 ዓመት ናብ ዓድካ ምስ
ተመለስካ ዝክፈል እዩ።

ተወሰክቲ ናይ ደገፍ ተክእሎታት
●
●
●
●
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ወጻኢታት ናይ ግዕዞ /መጛዓዝያ
መጛዓዚያ ናይ ንብረት ወይድማ ሓገዝ ንመግዚኢ ናይ ወልቃዊ ንብረት
ናይ ትካል እቁሑ ወይ መጛዓዝያ ናይ ትካል ኣቁሑ
ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ / ወጻኢታት ናይ ሕክምና ነ ኣርባዕተ ዓመታት
መድሃኒት ንሓደ ዓመት ዘገልግል
ኣገደስቲ ደገፋት
ንወጻኢታት ትምህርቲ ዝከዉን ነ ኣርባዕታ ዓመታት ንቆልዑ ካብ 5-16 ዓመት
ደገፍ ንናይ መጛዓዚያ ዘገልግላ ሰነዳት/ወረቃቅቲ

እንተድኣ 55 መሊእካ ኮዪንካ
እንተድኣ 55 ዓመት መሊእካ ኮዪንካ ኣብ ትጣየሰሉ እዋን፣ ሓደ ቀዋሚ ዝኮነ ክፍሊት ንመናባብሮካ
ዝከዉን ናይ ምክፋል ተክእሎ ኣሎ
እንተድኣ ኣብ ሞንጎ 50 ን 54 ዓመት ኮዪንካ፣ ኣብ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እቲ ቀዋሚ ክፍሊት ናይ
ምዉሳድ ተክእሎ ኣሎ።
እቲ ሓገዝ ኣብ ሞንጎ 2800 kr -3600 kr ይበጽሕ። ነዚ ሓገዝ ክትወስድ እንተድኣ ኮዪንካ ኣብ
ዴንማርክ ብዉሕዱ ን 5-ዓመታት ዝተቀመጥካ ክትከዉ ኣሎካ።
እንተድኣ ኣብ ሞንጎ ዴንማርክን ሃገርካን ክልትኣዊ ስምምዕ ክብጻሕ ተካኢሉ፣ ክፋል ናይ ጡረታካ ናይ
ምዉሳድ ዉን ተክእሎ ኣሎ።

ናይ ምጥዓስ መሰል
ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ፣ ኣብ ዉሽጢ 1 ዓመት ካብቲ ናብ ዓድካ ክትምለስ ዝወሰንካሉ ግዜ ዉሳኔካ ናይ
ምጥዓስ መሰል ኣሎካ። እዚ ማለት ከም እንደገና መንበሪ ፍቃዶም ክወሃቦም እዩ። ግን ኩሉ እቲ ናይ
መጣየሲ ተባሂሉ ዝተዋህቦም ሓገዝ ክመልሱዎ ኣሎዎም፣ እቲ ናይ ምጥያስ ዉሳኔ ተጣዒሶም
ኮዪኖም።
ናይ ቁጠባ ስደተኛታት፣ እንተድኣ ሓንሳብ ናብ ዓዶም ክምለሱ ወሲናምን ሓገዝ ተዋሂቡዎምን
ካልኣይ ግዜ ናብ ዴንማርክ ናይ ምምላስ መሰል የብሎምን። ነዚኦም እቲ ዉሳኔ ናይ መወዳእታ እዩ
እቲ መሰላት ኣብ ዴንማርክ ዝረክብዎ ዝነበሩ ድማ ካልኣይ ግዜ ክረክቦ ኣይክእሉን እዩም።
ድርብ ዜግነት፣ ቅድሚ ምምላስ ናብ ዓድካ ብከፊል እቲ ዞለካ ናይዚ ዓዲ ዜግነት ክትከስሮ ኢካ።
ኣብ ዉሽጢ 2 ዓመታት ካብቲ ናብ ዓድካ ክትምለስ ዝወሰንካሉ ግዜ ዉሳኔካ ናይ ምጥዓስ መሰል
ኣሎካ። እዚ ማለት ከም እንደገና መንበሪ ፍቃዶም ክወሃቦም እዩ። ግን ኩሉ እቲ ናይ መጣየሲ ተባሂሉ
ዝተዋህቦም ሓገዝ ክመልሱዎ ኣሎዎም፣ እቲ ናይ ምጥያስ ዉሳኔ ተጣዒሶም ኮዪኖም።

ንተወሳኪ ሓበሬታ ንምፍላጥ
እንተድኣ ናብ ዓድካ ክትምለስ ወሲንካ ፣ ናይ ሓቤሬታ ቅጥዒ መሊእካ ክትሰደልና ተክእሎ ኣሎ። ናይ
ቅጥዒ ሓበሬታ ኣብ ናትና ድሕረገጽ ክትረክቦ ይክኣል እዩ። ነቲ ዉሳኔካ ክትዉስን መታን ብዉልቃዊ
ተዛራሪብና ናትካ ተክእሎታትን መሰላትካ ብምሕባር ዉሳኔካ ክትወስድ እዩ።እንተድኣ ዘድልየካ ኮዪኑ
ቶርጋሚ ክንቅርበልካ ተክእሎ ኣሎ። ናትና ስራሕ ናቲ ዉሳኔታትካ ዝሕገዙካ ሓበሬታታት ምሃብ እዩ።

