
 

በፈቃደኛ ሠራተኞች የሚቀርብ 
የቋንቋ ኮርሶች ወይም የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች 

 

የጥገኝነት ጥያቄ ጠያቂዎች የመጀመሪያ አቅጣጫ ኮርስ 
"ግልጽ ያልሆነ ቆይታ-አካሄድ" 

የሦስት ወር የቋንቋ ኮርስ (A1) 

ከሀገር ውስጥ መረጃ ጋር፡፡ 

 

የውህደት ኮርስ 

ሶርያዊያን፣ሶማልያዊን እና ኤርትራዊያን ጥገኝነት 
ፈላጊዎች ወዲያውኑ ለ ውህደት ኮርስ ማመልከት 
ይችላሉ ፡፡ ከመላው ሀገራት ለሚመጡ ሰዎች ይህ 
ትምህርት ሊገኝ የሚችለው በ ‹ጌስታቱንግ› ጋር ለ 
9 ወራት ጀርመን ከቆዩ እና ከ 01.08.2019 በፊት 
ወደ ጀርመን ከመጡ እና ከሰራተኛ ኤጄንሲ ጋር 
ሥራ ለመፈለግ ከተዘረዘሩ ብቻ ነው ፡፡ 
(Agentur für Arbeit) ፡፡ 

 

ሙያ-ላይ ያተኮረ የጀርመን ኮርስ 

እዚህ ጋር እንደ ውህደት ኮርሶች ተመሳሳይ ሁኔታዎች ለምሳሌ-ከ 
01.08.2019 በፊት ጀርመን ሀገር ውስጥ መሆን ፣ከ 3 ወር በላይ ከቆዩ 
ጌስታቱንግ ካለዎትና በ(Agentur für Arbeit) ስር መካተት ይኖርበዎታል ፡፡ 

 

ትምህርት ቤት 

ትምህርት ቤት ገብተው ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችና 

የሙያ ትምህርት ቤት ዕድሜ ያላቸው።ትምህርታቸውን የሚከታተሉት 

አብዛኛውን ጊዜ በአንከር ማዕከል ውስጥ ነው ። ለአካለ መጠን ያልደረሱ 
ልጆች (6-18 ዓመት) እና ወጣቶች (እስከ 21 ዓመት) ከ 3 ወር ቆይታ ቡሃላ 

ጀርመን ውስጥ የመማር መብታቸው የተጠበቀ ነው ፡፡ 

ጀርመንኛ መማር  

አገናኝ: 
Landeshauptstadt München 
Sozialreferat 

Amt für Wohnen und Migration  

Franziskanerstr. 8 

81669 München 

089-233 40 867 

www.muenchen.de/fiba 

"ፊባ 2 —ስደተኞች ወደ ሙያ ና ስልጠና" በሚል ርዕስ 
በቅድሚያ አካባቢ "ጥገኝነት ፈላጊዎችን እና ስደተኞችን 
ማቀናበር" (IvAF) በፌደራል የሥራና ማህበራዊ ጉዳይ 
ሚኒስቴር እና በአውሮፓ ማህበራዊ ፎንዶች "የፌደራል 

ዕድሎች: 

 
የጀርመንኛ ቋንቋ እና 

  አንከር ማዕከላት ውስጥ 

  ይሰራሉ 

mailto:fiba2.soz@muenchen.de
http://www.muenchen.de/fiba


ሥራ 

ለስራ ፣ ለልምምድ እና ለሙያ ስልጠና (Ausbildung) ፣ በማዕከላዊ 

የውጭ ዜጎች ባለስልጣን Zentrale Ausländerbehörde, ZAB) 

የተሰጠ የሥራ ፈቃድ ያስፈልጋል ፡፡ 

 

 ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሥራዎች ያለ  
ገደብ እና ያለ ፈቃድ ከ Foreigners 
authority ይቻላል 

 

የ በጎ ፈቃደኝነት ሥራ 

አነስተኛ መጠን ማካካሻ በወር እስከ 
250 € ድረስ(§ 7 Abs. 3 S. 2 
AsylbLG) እንደ በጎ ፈቃድ አበል 

ማግኝት ሲቻል፡፡ ይህ አበል ከጥገኝነት 
ጠያቂዎች ጥቅም ላይ አይቆጠርም። 

እንግዳ መቀበያ (በመመልከት ከአንድ የተወሰነ 
የሥራ ዓይነት ጋር ይተዋወቁ) 

ለተወሰኑ የስራ አይነቶች በስራ እገዳ ምክንያት 
ልምምድን ማድረግ ካልቻለ በማየት ብቻ ልምምድ 
ማድረግ ይፈቀደለታል፡፡  

 
0,80€-ስራዎች 
 

በክልሉ መንግሥት በኩል የሥራ ዕድሎች (ለምሳሌ በኩሽና ውስጥ ወይም 

በፅዳት ቡድን ውስጥ በአንከር ማእከል ያሉ) ሥራዎች ናቸው ፡፡ 

 

ከ “ጌስታታንግ” ጋር የጥገኝነት ጥያቄ ከቀረበ ከዘጠኝ ወራት በኋላ የሥራ 
ፈቃድ 

ከዘጠኝ ወር በኋላ በአንከር ማዕከል ውስጥ ያሉ ሠዎች የስራ ፈቃድ 
የማግኝት መብት አላቸው በዚህም መሰረት የሙያ ስልጠና መጀመርና 
በሠራተኛ ኤጀንሲ ውስጥ እንደ ስራ ፈላጊዎች መመዝገብ ይችላሉ የፌዴራል 
ስራ ኤጀንሲ የምስክር ወረቀት ዕውቅናውን በገንዘብ ሊደግፍ ይችላል ፡፡ 

ከስድስት ወር በኋላ የስራ ፈቃድ "ዱልዱንግ" 
ይቻላል  

የውጭ ዜጎች ባለስልጣን የስራ ፍቃድ 
መስጠትን ወይም አለመስጠትም መምረጥ 

ይችላል ፡፡ 

ይህች በደብሊን ሂደት ውስጥ ላሉ ሰዎች ወይም 
ደህንነታቸው ከተጠበቀባቸው የትውልድ ሀገሮች 
የሚመጡትን ሰዎች አይመለከትም ከእነዚህ 
ሀገራት የሚመጡ ሰዎች መስራት የሚችሉት 
የጥገኝነት ጥያቂያቸው ተቀባይነት ሲያገኝ ብቻ 
ነው፡፡ 

 

"ደህንነቱ የተጠበቀ የትውልድ ሀገሮች" 

              የሙያ ስልጠና (AUSBILDUNG)  

ሁለገብ የሙያ ስልጠና  

የጀርመንኛ ጥሩ እውቀት አስፈላጊ ነው። ፈቃዱ ከ 9 ወራት በኋላ በ “ 
ጌስታቱንግ” መሰጠት አለበት። የሙያ ስልጠና ቦታን በራስዎ መፈለግ 
አለብዎት። የሥራ ቦታን ለማግኘት የሥራ ልምምድ ወይም የእንግዳ 
ማረፊያ ቦታ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ፡፡ ለዚህም የምክር መስጫ 
ማዕከላት ሊረዱ ይችላሉ ፡፡ የትርፍ ሰዓት የሙያ ስልጠናዎችም 
እንዲሁ ይቻላል፡፡ 

  በትምህርት ቤት ላይ የተመሰረተ የሙያ ስልጠና 

ይህ ስልጠና ያለ የውጭ ዜጎች ባለስልጣን ፈቃድ ሊሆን ይችላል ፣ 
የመለማመጃ ክፍሉ በትምህርት ዓመቱ ከ 90 ቀናት ያልበለጠ (ለምሳሌ 
የማኅበራዊ ደህንነት እንክብካቤ ፣ የልጆች እንክብካቤ ፣ አቅርቦት እና 
አመጋገብ) ፡  

የምስክር ወረቀት እውቅና 

ከስራ ፍቃድ በፊት ለ ምስክር ወረቀቶች ዕውቅና 
መስጠቱ አስፈላጊ መሆኑን የትኞቹ ሰነዶች ከአገር ቤት 
ሊገኙ እንደሚችሉ ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡ 

ምክርእና ድጋፍ በፊባ 2 

የእርስዎን ግላዊ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ድጋፍ እና መረጃ 
ለማግኘት አንድ አማካሪ እንድትጎበኝ በአስቸኳይ 
እንመክራለን. FiBA 2 የሙያ ሥልጠና እና የሥራ ቦታን 

Job counselling at Bellevue di Monaco 

Müllerstr. 6, 80469 München  

ከቀጠሮዎች ውጭ 

እሮብ 4 – 6 p.m. , in the café 

Bayerischer Flüchtlingsrat 

ቀጠሮዎች 089 762234 or  
akpulu@fluechlingsrat-bayern.de 

duennwald@fluechtlingsrat-bayern.de  

IN NÜ RNBERG: 

Integrationsrat Nürnberg 

ቀጠሮዎች: 0911 231 10302 or 

heidrun.bogerts@stadt.nuernberg.de 

IN REGENSBURG: 

CampusAsyl in Regensburg 

ቀጠሮዎች: 0941 56804009 or 

sophia.neidhardt@campus-asyl.de  

IN MUNICH: 

City of Munich FiBA 2 Counselling 
ቀጠሮዎች:  

089 233 40868 or 
fiba2.soz@muenchen.de 
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