ጆብ ሰንትር - ኢንታይ ኢዩ ቀንዲ ኣጋዳሲ ?
ኣጋዳሲ ሓበረታ :- ጆብ ሰንተር ክፈልጦ ዝደሊ : ዚኾነ ኣባኺ/ኻ ዚተቀየረ ለውጢ እንተ ሃልዩ፡ ናኣብነት: ሓዲሽ
ቆልዓ ከዉለድ ከሎ ፡ ጋዛ ምቅያር ወይ ስራሕ ክትረኽቡ ከለኹም ብህጹጽ ንጆብ ሰንትር ክትሕብሩ ከምዘለኩም
ነዘኻኽር ፡፡ ከመኡውን ሓሚምካ/ኪ እንተኾይንኪ/ካ ካብ ሕክምና ወረቀት ወሲድካ/ኪ ብቑልጡፍ ናብ ጆብ
ሰንትር ክተቅረብዎ ኣለኩም ፡፡
ገንዘብ
 ኣብ ኩሉ ሸደሽተ ወርሒ ሓድሽ ፎርምላ ናይ ገንዘብ ክትምልኡ ኣለኩም። ( ዕልት ቅድሚ ምወዳእዉ ብ 4 ሰሙን
ክኽዉን ኣልዎ )
 እቲ ኖርማል መደብ ተለቪዝን (ድሽ ዘይኮነ ) ትኽፍልሉ ነገር የልቦን ። እቲ መደባት ተለቪጂንን ራዲዮን ካብ
ጌብሪ ብናጻ ንከኽወን ግን ፎርምላ ክትመልኡ ኣለኩም ።

መንበሪ ገዛ








እቲ ኣብ ገዛውትኹም ዘሃለኸ እለትሪክ በዕለኹም ድኣምብር ‘ ጆብ ሰንትር ኣይከፍሎን ኢዩ።
ገዛ ክትቅየሩ እንተኾይንኩም ናይ ጊድን ኣቀዲምኩም ንጆብ ሰንትር ኪትሕብሩ ኣለኩም ። ዋጋ ናይቲ ክራይ ገዛ
ክንደይ ምኻኑ ጆብ ሰንትር ኪፍልጥ ግን ኣሎዎ። እቀዲምኩም ሓብርኩም እንተዘይ ጸኒሕኩም ኣብ ክፍሊት
ዓቢ ጸገም ክወሪድ የኸእል ። ገዛ ምድላይ ናትኩም ዋኒን ኢዩ !
እቲ ሓድሽ ገዛ ካብ ጆብ ሰንትር ፍቃድ እንተ ዘይተዋሂቡኩም ናይ ዉሕሲነት ሓገዝ የለን ። (als Darlehen)
በጃኹም መጀመርታ እቲ ውዕል ገዛ ካብ ጆብ ሰንትር ፍቃድ (OK) ምስ ተብሃልኩም ፈረሙ ።
እቲ ዋና ገዛ ወረቅት ናይቲ መምዝገቢ ተቀማጢነት ፍቃድ ንናይ መምሕዳር ከትማ ኖርደን
(einwohnermeldamt) ክቅርበልኩም ኣለዎ።
አቲ ዝያዳ ክፍሊት ነበን ኮስተኒን ሓይሊ መብራህቲ /EWE ብ መገዲ ጆብ ሰንተር ይመሓላለፎ ።
(Abtretung)

ስራሕ
 ስራሕ እንተሃልዩኩም ,ካብ ጆብ ሰንተር ዉሑድ ገንዘብ ወይ ዲማ ወላሕንቲ እንተዘይተዋሃቡኩም ፡ እቲ ውጸኢት
ካብ ጆብ ሰንትር ሰለ ዚድመር ኢዩ።
 ወርሓዊ ዶሞዝኩም ዝተፈላለየ እንተኾይኑ ፡ ብቒጽብት ! እቲ ናይ ዶሞዝ ወረቐት ንጆብ ሰንትር ክትህቡ
ኣለኩም።
 ካብ ጆብ ሰንትር ገንዘብ እንተዘይተዋሂብኩም እቲ ክራይ ገዛን ሓይሊ መብራህቲን ኩሉ ነገር በሓፈሹኡ ባዕለኩም
ትኸፍልዎ።
 ስራሕ ወይ ኣታዊ እንተረኽብኩም ንጆብ ሰንትር ሓብሩ ! ዓቢ ጸገም ከየጋንፈኩም ።
 ናይ መምዘኒትምህርቲ ወይ ዕድል ናይ ሰራሕ እንተዳኣ ተዋሂቡኩም ክትቂበልዎ ጉቡእኩም ኢዩ ፡ እንትኾነ
ከም መርጫ ባዕለኹም ሰራሕ ከትቅርቡ ኣለኩም! “ ካብኡ ተሪፉ ገንዘብ ይቁረጸኩም” Sanktionen

ቆልዑ
 ቆልዑ እንተ ሃልዩካ ሓገዝ ኪትረክብ ትኸአል ኢኻ። ናኣብነት ትምህርት፥ ግብጃ ፡ ሚሳሕ,,,,,የኽፈል ኢዩ።
እዚ ግን ኣብ ግዘ ትምህርትን ውይ ተሳተፊነት ቓጽዖ ።
 ሓዲሽ ቖልዓ ከውለድ ከሎ .ናይ ቆሎዓ ገንዘብ ወይ ንሲድራ ዝዋሃብ kindergeld und Elterngeld
(Arbeits /Jugendamt!) በሓባር ካብ ጆብ ሰንትር ኢዩ አቲ ገንዘብ ዝድመር ።
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ተማሃሮ (ካብ 11. ክፍሊ /BBS) ወይ ሞያ ትምህርቲ
ምንእስያት ቲሕቲ 25 ዐድመ (ምስ ስደራኦም ዝቅመጡ!) ወይ መንእስያት ( ብዘይ ስድራ) ኣብ ትምህርቲ
*ካብ 11 ክፍሊ /BBS * ውይ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሞያ ካብ ጆብ ሰንትር ገንዘብ ኣይዋሃቡን እዮም። ካብ
ትምህርቲ BAFÖG ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ BAB ኣብ ቤት ጽሕፈት *Bundesagentur für Arbeit
* ላንድክራይስ ኣውሪሽ ተመዝገብ ! ምናልባት ጽብጽቦም ንናይ ገዛ ወስ ይባሃል!። ምስ ስድሮኦም ዝቅመጡ
መንእስያት ኪስብ 23 ዕድመ ብመገዲ ስድሮኦም ኢዮም ዝዋሓሱ * Familien-Krankenversichert *

ብዝይ ስድራ ትቅመጡ ምንእሰያት ባዕለኹም ናይ ጥዕና እንሾራንስ ኪትከፍሉ ኣለኩም ( ከባቢ 80€
ንወርሒ) ነዚ ዝኸወን ካብ BAB ውይ BAföG -Amt ንናይ ጥዕና እንሹራንሰ *ፎርም ይምላእ!*

ኣድማሳዊ


ናይ ጻውዒት ውይ ቆጽራ ካብ ጆብ ሰንትር እንተ ተሰዲዱልኩም ጊድነት ክትክድ ኣለኩም፡ ከጋጥም ይኽእል
ኢዩ ዉሕድ ገንዝብ ይሃብኹም ውይ መቅጾዕቲ ገንዘብ ይቁረጸኩም (Sanktionen) !
ዝኾነ ሕቶ ወይ ምትሕብባር ብጆብ ሰንትር ዝምልከት እንተደሊኹም ቆጽራ ሚስ Klaus Bagusat ግበሩ
ኣድራሻ (KVHS NORDEN ,Gartenweg 21, 26506 Norden ,ኣብዚ ቁጽሪ ሰልኪ ደዉልኩም ቆጻራ
ግበሩ Tel. 04931/938529)
ወይ ዲማ ኩሉ ሓሙስ ካብ ስዓት 14፡00 ኪሳብ ስዓት - 16፡30 ምኽሪ ንሲደተናያታት ትህብ ሚስ Alma
Nordwall ኣብ ቤት ጽሕፍት ክላዉስ ትርከብ ። ካልእ ወን ቤት ጽሕፍት Alma Nordwall ኣብ ዲያቆኒ
ካሪካስ ኖርደን ይረከብ ። (Norddeicher str. 146,26506 Norden )

ኣገዳሲ ሓበረታ ፡ በጃኹም ዝኾነ ነገር ሚስ ተረዳእኩም ፈሪሙ” ዘይተዋሓጠልኩም ጉዳይ አንተሃልዩ እቲ
ውዕል ክራይ ንገዛኹም ወስድኩም ወይ ዲማ ዝሕግዘኩም ሰብ ሕተቱ። መሰልኩም እዩ ብህጹጽ ፈርም ዝበል
ገደታ የለን ።ናኣብነት ካብ ( ጋዝ፡ ሓይሊ መብራህቲ ፡ ሞባይል ጊብሪ )
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