
 
 

ሓበሬታ ብዛዕባ  ምዕዳል ናይ berlinpass-BuT  ከምኡውን  ብዛዕባ ዘይክፈሎ ትምህርቲ 
 
 
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ፣  
 
በቲ ን ስደተኛታት ተባሂሉ ዝተገበረ ሕግን ኣገባብን መገዲ ፡ በዚ ዝተባህለ ኣገባብ ድማ ፡ ተቐባሊ ወይድማ ተቐባሊት 
ሓገዝ ከምዃንካ ወይድማ ክምዃንኪ መጠን ፡ ንስኻ ፣ ንስኺ ወይ ድማ ደቅኹም ፡ ኣብቲ  (BuT) ተባሂሉ ዝፍለጥ 
ትምህርቲ ምክፋል መሰል ኣለኩም ። 
ኣብቲ ኣገባብ ድማ ክልተ ምቅይያራት ተጌሮም ኣለዉ ። ንዕኦም ድማ ኣስተውዕልሎም ። 

 
ሕጂ ምስትውዓል ክግበረሉ ዝግባእ እንታይ እዩ ፧ 
 

 ካብ ዕልተ 01. 05. 2018 እቲ berlinpass-BuT ዝበሃል ካርድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምቕባል ተሪፉ ፡ ኣብቲ  
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ተባሂሉ ዝፍለጥ ፡ ናይ ስደተኛታት ጉዳያት ቤት 
ጽሕፈት ፡ እዩ ዝዕደል ። ናብቲ ቦታ ምኻድ ድማ የድሊ ።  

 ካብ ዕለት 01. 08. 2018 ጀሚርኩም ፡ ንስኹም ወይ ድማ ደቅኹም ፡ ነቲ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ብነጻ 
(ከይከፈልኩም)  ክጥቀሙሉ ዘሎ ተኽእሎ ፡ ትምህርትኹም ካብ ዝተወሰነ ርሕቐት ንላዕሊ እንተኾይኑ ፡ ጥራይ 
እዩ ፡፡ 

 
ነቲ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ብነጻ ንምጥቃም ፡ እቲ ቤት-ትምህርቲ ፡ ርሕቀቱ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ፧ 
 
ነቲ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ፡ ብነጻ (ከይከፈልኩም) ንምጥቃም ፡ እቲ ቤት-ትምህርቲ ፡ ርሕቀቱ ፡ ናይቶም (ካብ 1ይ ክሳብ 6ይ 
ክፍሊ) ዝኾኑ ተመሃሮ ፡ ልዕሊ ሓደ ኪሎሜተር እንተኾይኑ ፡ ናይቶም (ካብ 7ይ ክፍሊ) ንላዕሊ ዘለዉ ድማ ፡ ርሕቀቱ 
ልዕሊ ክልተ ኪሎሜተር እንተኾይኑ ፡ እዩ ዝፍቀድ ። 

 
ነቲ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ብነጻ ንምጥቃም ፡ እንታይ ክገብር ኣለኒ ፧ 
 
ነቲ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ፡ ብነጻ (ከይከፈልኩም) ንምጥቃም ፡ ኣብቲ Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 
(LAF) ተባሂሉ ዝፍለጥ ፡ ናይ ስደተኛታት ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ፡ ምልክታ ከተቕርቡ ኣለኩም ።  
እቲ LAF ዝበሃል ቤት-ጽሕፈት ድማ ፡ ኣብ Darwinstr. 14-18, (መእተዊ ንተገልገልቲ ድማ ፡ Goslarer Ufer 15), ኣብ 
10589 Berlin ይርከብ ። 

 
ኣብ ግዜ ጉዕዞ ፡ ኣብ ኣውቶቡስ ወይ ድማ ኣብ ባቡር ፡ ብኸመይ ቲኬትኩም ትጥቀሙሉ ፧ 
 
ኣብ ልዕሊ እቲ berlinpass-BuT ፡ ሓድሽ (ቀይሕ) ዝጣበቕ ወይ ድማ ዝጥቃዕ ነግር ክግበረሉ እዩ ። በዚ ሓድሽ ዝጥቃዕ 
(ዝለግብ) ዘለዎ ሓድሽ  berlinpass-BuT ናይ መጉዓዝያ ትኬት ድማ ፡ ካብ ዕለት 01. 08. 2018 ምጥቃም ክጅመር እዩ ። 
ካልእ ተወሳኺ ነገር ምምላእ ድማ ኣድላዪ ኣይኮነን ።  
 
 
 
 

WiewandM
Textfeld
Tigrinya



2 
 

Seite 2 von 2 

 
ካብ ዕለት 01. 05. ክሳብ ዕለት 31. 07. ዘሎ ግዜ `ኸ ፡ ግድነት ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት እንታይ እዮም ፧ 
 
ካብ ዕለት  01. 08. 2018 ጀሚሩ ፡ ዝኾነ ሰብ ፡ ከምቲ ቀደም ዝላገብ (ዝጥቃዕ) („be-berlin“ ብሩር ዝመስል ሕብሩ) 
ዘለዎ  berlinpass-BuT ብምጥቃም ፡ ኣብቲ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ምጥቓም ፡ ኣይፍቀድን እዩ ። ስለዚ ድማ ካብ ዕለት 01. 
05. 2018 ክሳብ ዕለት 31. 07. 2018 ዘሎ ግዜ ፡ ነቲ berlinpass-BuT ናይ LAF ከተቕርብዎ ኣለኩም ። ኣብቲ LAF ድማ 
፡ እቲ ሓድሽ (ቀይሕ) ዝጣበቕ ወይ ድማ ዝጥቃዕ  ዘለዎ ሓድሽ  berlinpass-BuT ናይ መጉዓዝያ ትኬት ፡ ክሳብ መዓስ 
ከምዘገልግል ተጠቒሱ ፡ ይወሃብ ። በዚ ሓድሽ (ቀይሕ) ዝለግብ ዘለዎ ትኬት ጥራይ ድማ ፡ ካብ ዕለት 01. 08. 2018 
ጀሚርኩም ፡ ኣብቲ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ክትግልገሉ ይፍቀድ ። 
 
እቲ berlinpass-BuT ቅድሚ ዕለት 01. 05. 2018 ዝወድቕ እንተኾይኑ እንታይ ክግበር ይግባእ ፧ 
  
ክሳብ ዕለት 30. 04. 2018 ዘሎ ግዜ ፡ ንዓኹም ወይ ንደቅኹም ፡ ልክዕ ክምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝላገብ (ዝጥቃዕ) 
(„be-berlin“ ብሩር ዝመስል ሕብሩ) ዘለዎ  berlinpass-BuT ካብቲ ቤት-ትምህርቲ  ፡ ክወሃበኩም ይከኣል እዩ ። በዚ 
ኣብቲ berlinpass-BuT ዝላገብ (ዝጥቃዕ) ዝግበር ድማ ፡ ዋጋኡ ዝቐነሰ ትኬት ግዚእኩም ፡ ክሳብ ዕለት 31. 07. 2018 
ዘሎ ግዜ ክትግልገልሉ ይከኣል እዩ ።  
 
እቲ berlinpass-BuT ኣብ ሞንጎ ዕለት 30. 04. 2018 ን ፡ ዕለት 01. 08. 2018 ዘሎ ግዜ ዝወድቕ  እንተኾይኑ እንታይ 
ክግበር ይግባእ ፧ 
 
ካብ ዕልት 01. 05. 2018 ጀሚሩ ፡ እቲ berlinpass-BuT ፡ ካብ ቤት ትምህርቲ ምቕባል ተሪፉ ፡ ኣብቲ  Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ተባሂሉ ዝፍለጥ ፡ ናይ ስደተኛታት ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ፡ ክዕደል እዩ ። ነዚ 
ንምቕባል ድማ ፡ ናይ ቤት-ትምህርቲ መሰነይታ ወረቐት ወይ ድማ ታሴራ ናይ ቤት-ትምህርቲ፡ ከምኡውን ናይ ታሴራ 
ስእሊ ፡ ምምላእ የድሊ እዩ ። ናብቲ ቦታ ምኻድ ድማ ኣገዳሲ እዩ ። እቲ berlinpass-BuT ድማ ክልተ ዝጣበቕ (ዝላገቡ) 
ነገራት ኣለዉዎ ። 

 ጊዚያዊ („be-berlin“ ብሩር ዝመስል ሕብሩ) ዝጣበቕ ወይ ድማ ዝጥቃዕ ከምኡውን 
 ሓድሽ (ቀይሕ) ዝጣበቕ ወይ ድማ ዝጥቃዕ  

 
እቲ berlinpass-BuT ድሕሪ  01. 08. 2018 ፡ እንተወዲቑ እንታይ ክግበር ይግባእ ፧ 
 
ካብ ዕለት  01. 08. 2018 ጀሚርኩም ንስኹም ይኹን ደቅኹም ፡ በቲ ናይ ቀደም ዝላገብ (ዝጥቃዕ) („be-berlin“ ብሩር 
ዝመስል ሕብሩ) ዘለዎ  berlinpass-BuT ክትግልገሉ ኣይፍቀደኩም ፡ ብዝቐንሰ ዋጋ ክትገዝኡ ኣይፍቀደኩም ፡ ብእኡ ድማ  
እቲ ናይ ነጻ ቲኬት ምቕባል ኣይከእልን እዩ ። ሓድሽ (ቀይሕ) ዝጣበቕ ወይ ድማ ዝጥቃዕ ግድነት ከድልየኩም እዩ ። ስለዚ 
ካብ ዕለት 01. 05. 2018 ክሳብ ዕለት 31. 07. 2018 ዘሎ ግዜ ፡ ኣብቲ  Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 
(LAF) ተባሂሉ ዝፍለጥ ፡ ናይ ስደተኛታት ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ኬድኩም ፡ ነቲ berlinpass-BuT ክተመልክቱ ኣለኩም ። 
እቲ berlinpass-BuT ድማ ባዕሉ እቲ ቲኬትኩም ንሱ እዩ ። 

 
መጠንቀቕታ ! 
ካብ ዕለት  01. 08. 2018 ጀሚርኩም ንስኹም ወይ ድማ ደቅኹም ፡ ብዘይ እቲ  ሓድሽ (ቀይሕ) ዝጣበቕ ወይ ድማ 
ዝጥቃዕ ኣብቲ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ክትጥቀሙ እንተተረኺብኩም ከም „Schwarzfahrer“ ወይ ድማ ብዘይ ኣጋባብ 
ተጓዓዝቲ ፡ ኮንኩም  ትቑጸሩ ። ኣብ ከምዚ ግዜ ድማ ፡ 60,00 ኤውሮ መቕጻዕቲ ብተወሳኺ ክትከፍሉ ትግደዱ ። 
 
ምስ ልባዊ ሰላምታ 
 




