
 

ትረፕቶ-ኮፐኒክ ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት መሰረቱ! 

ዝተፈተኹም ዜጋታትና, 

አብ ትረፕቶ-ኮፐኒክ ናይ ዝተፈላለዩ ዘጋታት ነበርቲ፡ አለዉዎ። ዳርጋ 20 ሚእታዊት ዝዀኑ ሰባት ታሪኽ 

ስደትን ወይ ዝተሰደዱ፡ ኣለዉዎም ። 

ከምዚ ኺበሃል ከሎ ንሳቶም ወይ ስድራቤቶም፡ ናብ ጀርመን ተሰዲዶም ወይ ሃዲሞም ዝመጹ፡ ማለት እዩ 

ወይ ከኣ ብሰንኪ ዓሌታዊ ምፍልላይ፡ ዝተጎድኡ ዝተተንከፉን እዮም። 

አብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኮነ  ኣብ ፖለቲካዊ ምምሕዳራትን፡ መብዛሕትኡ ግዜ  ኣይርአን እዩ ። 

ብዙሓት አብ ትረፕቶ-ኮፐኒከርስ፡ ተቐመጥቲ፡ ክመርጹ ኣይፍቀደሎምን ኢዩ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ ብኸፊል  

ጥራይ ኢዮም ክመርጹ ዝፍቀደሎም። 

ንረብሐ፡ ዅሎም ጐረባብቲ ምእንቲ ኺስማዕን፡ ኣብ ግምት ምእንቲ ኺኣቱን፡ 

ትረፕቶ-ኮፐኒክ ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ተመስረቱ። 

እዚ ቦታ እዚ በቶም ባዕሎም ዚተስደዱ አብ ትረፕቶው-ኮፐኒከርስ ዝቘመ፡ ኪኸውን እዩ 

ከምኡዉን፡ታሪኽ ናይ ስደት፡ ዘለዎም ይነብሩ፡ ይሰርሑ፡ ናይ ሞያ ትምህርቲ፡ ይረኽቡ፣ 

ኣብዚዉን ብወለንተኛ ይሰርሑ፡ ወይ ድማ፡ መጽናዕቲ(studieren) የጽንዑ። 

ተወከልቲ ናይ ኣኼባን ምኽርን ማእከላት እውን ክፍሊ ናይቲ ኣማኻሪ ቦርድ ክዀኑ ይኽእሉ ኢዮም። 

ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ኣብ ኵሉ ሕቶታት ተሳትፎ ንቤት ጽሕፈት ዞና ይመኽሮን ይድግፎን እዩ፣ 

ስደተኛታትን፡ ታራኽ ናይ ስደት፡ ዘለዎም ምትሕብባርን ብማዕረ ማዕረ ምስታፍን። 

ቦርድ ስደተኛታት ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታት ኮሚተታት ንኮሚተታት ኪውክል ይኽእል እዩ። 

እዚ ናይ ዞና ኣኼባ ዘርእስቱ ብሐጺር እዋን ቢቪቪ(BVV) ኣዘውቲርካ ናይ ሐሳባት ምልውዋጥ ይገብር 

ምስ ሃገራዊ ምኽሪ ቤት ምኽሪ ኸምኡውን ምስ ኣማኸርቲ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ካልኦት ዞናታትን። 

ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ኣብ ምድሪ ጭቡጥ ለውጥታት ኬምጽእ ኣጋጣሚታት(ለዉጥታት) ኸፈተ። 

ኣብቲ ቦታን ኣብቲ  ዞናን፡ እዚ ምእንቲ ኺዕወት ንዅሎም ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ኣባል እታ ጉባኤ 

ኪዀኑ ኽንሓትቶም ኣሎና ። 

ኣብ ትረፕቶ-ኮፐኒክ ዲኻ እትነብር ወይስ ኣብዚ ኢኻ እትሳተፍ ዘለኻ? ስደተኛ ወይ ታሪኽ ናይ ስደት ኣሎካዶ ? 

ብሕጽር ዝበለ መግለጺ ጌርካ ብዛዕባ ነብስኻ ተላለዮም፣ 

ነቲ ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ዘሎካ ድራኸን ኣረኣእያን ስጋብ 19.12.2022 አቕርብ። 
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Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

ኣብ በርሊን ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ዞና Treptow-Köpenick 

Büro des Bezirksbürgermeisters, Integrationsbüro 

ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ኣውራጃን ቤት ጽሕፈት ምትሕብባርን 

Rudower Chaussee 4 

12489 Berlin 

integration@ba-tk.berlin.de 

ነዚ ብኢንተርነት ዚቐርብ ፎርም ከም መመልከቲ ጌርካ እውን ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ፦ 

 

entwurf-fragebogen-erlaeuterung-bewerbung-mib-2021.pdf 

ንድፊ-ሕቶ-መግለጺ-መመልከቲ-ሚብ-2021.pdf 

ተመክሮ ናይ ዓሌት ምፍልላይ ንዘለዎም(ዘጋጠሞም) ሰባት ብግህዶ ነተባብዖም ኢና። 

LBSTQIA* ንኸመልክቱ ዝደልዩ ሰባት፡ ስንኩላን ከምኡውን/ 

ወይ ዉን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ንኹሎም ከመልክቱ ንሕብር። 

Gregor Postler, Partizipations- und Integrationsbeauftragter für den Bezirk Treptow-Köpenick 

ግሬጎር ፖስትለር ኮሚሽነር ተሳትፎን ምትሕብባርን ዞና ትረፕቶ-ኮፐኒክ 

Katharina Stökl, Koordinatorin für Flüchtlingsangelegenheiten  

ኣተሓባባሪ ጕዳያት ስደተኛታት ዝዀነት ካታሪና ስቶከል  

und Öffentlichkeitsarbeit im Integrationsbüro des Bezirksamts Treptow-Köpenick 

ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ቤት ጽሕፈት ዞና ትረፕቶው-ኮፐኒክ ዚርከብ ህዝባዊ ርክባት 

FAQs ብዛዕባ ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ዚገልጽ ሕቶታት 

ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ዝመስረትና ስለምንታይ ኢና? ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታትከ እንታይ እዩ ዚገብር? 

ምስቲ ንዘመናዊ ምምሕዳር ማሕበረሰብ ስደተኛታት ዚምልከት ሓድሽ ሕጊ ተሳትፎ 

ነፍሲ ወከፍ ዞና ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ኣለዎ ። ንቤት ጽሕፈት ዞና ይመኽሮ ይድግፎን 

ብዛዕባ ተሳትፎን ምትሕብባርን ማዕረ ተሳትፎን ሰባት ዚለዓል ሕቶታት 

ስደተኛን ናይ ስደት ታራኽ ዘለዎምን። ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተወካሊ ኪኸውን 

ይኽእል እዩ። 
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ኣኼባታት ኮሚተታት ዞና ብሐጺር ቢቪቪ(BVV) 

ምስ ሃገራዊ ኣማኻሪ ቤት ምኽሪ ኣዘውቲርካ ናይ ሐሳባት ምልዉዋጥ ይደሊ 

ከምኡውን ካልእ ዋዕላማታት ስደተኛታትን ዞባታትን። 

ኣባል ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት መን እዩ ? 

     .ኣብ ትረፕቶ-ኮፐኒክ ዚነብሩ ታሪኽ ስደተን፡ ስደተኛታትን 

     ስራሕ ዝሰርሑ ስልጠና(ሞያ ዝገብሩ) ብወለንተኛ ዝሕግዙ ወይ መጽናዕቲ(studieren) ዝገብሩን። 

      እቶም ዝበዝሑ ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት የቝሙ ። 

     .ካብ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ዝመጹ ሰባት ነቲ ብዛዕባ ተሳትፎ ዘለዎም ፍልጠት ኪጥቀሙሉ ኣለዎም፣ 

     ንኹሎም ሰባት ምትሕብባርን ብማዕረ ምስታፍን 

     ኣብተ ቀንዲ ወይ ብወለንተኛ ዝስርሑ  ታሪኽ ስደትን ዝተሰደዱ ሰባት 

     ነፍሲ ወከፍ ኣባል ወከልቲ(መተካእታ) ይቕበል። 

ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ቤት ጽሕፈት ዞና ኣማኻሪ ዀይኑ ኣብ ኣኼባታት ቦርድ ኣማኻሪ ይካፈል 

ብሞያውን ውድባውን መዳይ ድማ ይድግፎ እዩ ። 

ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ብኸመይ እዩ ዝጽዋዕ(ዝንገር)? 

እቲ ናይ መመረቕታ ኣኼባ ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ኣብ መጀመርታ 2023 ክግበር ኢዩ። 

ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ስጋብ 19.12.2022 ኣባል ንምዃን ከመልክቱ ይኽእሉ ኢዮም። 

እቲ ናይ ምምራጽ ቃለ - መጠይቓት ካብ መወዳእታ ታሕሳስ ክሳዕ መጀመርታ ጥሪ ኢዩ ዝግበር ። 

እቶም ኣባላት ነቲ ናይ ኣሰራርሓ ስርዓታቶም ይቕበልዎ እሞ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ይውስኑ - 

ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ብኸመይ ከም ዚእከብ ኣብ መጻኢ ሓደስቲ ኣባላት መዓስን ብኸመይን ከም 

 ዚምረጹን። 

ስደተኛታት ወይ ታሪኽ ናይ ስደት ዘለዎም እንታይ ማለት እዩ ? 

ስደተኛ ወይ ታሪኽ ናይ ስደተ ዘለዎ ሰባት ማለት ባዕሎም 

. ናብ ጀርመን ተሰዲዶም ወይ ሃዲሞም ዝመጸ ሰባት እዮም፡ 

. ድሕረ ባይታኡ ስደተኛ” እዩ ማለት ደቆም ወይ ደቂ ደቆም ዝተሰደዱን  

. ዓሌታዊ ምፍልላይ ዘጋጠሞም ሰባትን ። ገለ ኻብዚኣቶም ጸዓዱ ዘይኰኑ ጀርመናውያን እዮም   

 ወይ ከኣ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና፡ ኣይሁድ፡ ሲንቲ፡ ሮማ፡ ተባሂሎም ዚጽውዑ ሰባት እዮም። 
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ብኸመይ ከመልክት እኽእል ? 

ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ሕጽር ዝበለ መግለጺ ትህብ መእተዊ ድራኸኻን፡ ሓሳባትካን፡ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ 

አብዚ ኣማኻሪ ቦርድ ስደተኛታት ስጋብ 19.12.2022 በዚ ዚስዕብ ኣድራሻኣ ኣመልከት (ብጶስጣ ወይ 

 ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ)፦ 

Berzirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

ኣብ በርሊን እትነብር በርዚርክሳምት ትረፕቶ-ኮፐኒክ 

Büro des Bezirksbürgermeisters, Integrationsbüro 

ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ኣውራጃን ቤት ጽሕፈት ምትሕብባርን 

Rudower Chaussee 4 

12489 Berlin 

integration@ba-tk.berlin.de  

Oder Sie füllen dieses Formular aus: entwurf-fragebogen-erlaeuterung-bewerbung-mib-2021.pdf 

ወይ ከኣ ነዚ ፎርም እዚ ምልኣዮ - ንድፊ-ሕቶ-መግለጺ-application-mib-2021.pdf 

ከም ኣባል መጠን እንታይ ሓላፍነታት እዩ ዘሎኒ? 

.ኣብ ኣኼባታት ንዕዮ ኣርእስትታት ከምኡውን ኣብ መራኸቢ ስርዓታዊ ዄንካ ምክፋል 

.ፍሉይ ግደ እንተ ሀልዩካ ንኣብነት ኣብ ኮሚተታት ክኢላታት ቢ. ቪ.(BVV) 

ናይ ምኽሪ ቦርድ ምምሕዳር ኣኼባታት ንምዕዳምን ንምውዳብን 

ቍጠባዊ ዅነታት ህዝባዊ ርክባት ወይ ኣቦ መንበርነት እቲ ኣማኻሪ ቦርድ ። ቍጠባዊ ዅነታት ህዝባዊ ርክባት 

 ወይ ኣቦ መንበርነት እቲ ኣማኻሪ ቦርድ ። 

 

ናይ ብድልየትካ ዝስራሕካዮ ክፍሊትን ናይ መጎዓዚያን ናይቲ አኼባ ዝተከብካዮ ክፍሊት 

ልክዕ ከምቲ ኣባላት ቢቪቪን(BVV) ዜጋታትን ዚገብርዎ ወጻኢታትን መገሻታትን ተኣከብትን እውን ይኽፈል እዩ።  
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