ክፍለ-ሃገራዊ ቤትጽሕፈት ጉዳያት
ስደተኛታት፣
በርሊን (LAF)

ስርዓተ ገዛ

ንመቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን
ሓባር መቐመጢታት ኣብ ክፍል-ሃገር በርሊን
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እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ኣብ መቐመጢ ንስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ኣብ ክፍለ-ሃገር/ዞባ በርሊን።

እዚ ስርዓተ ገዛ'ዚ ሕጋጋት ንምድላው ሓባር ህይወት ኣብቲ መቐመጢ ይሕዝ። እዚኦም ሕጋጋት ንኩሎም ኣብኡ ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ
ሰባት፣ እንተላይ ንኣጋይሽ፣ ብማዕረ ብቑዓት እዮም። ኣኽብሮታውን ካብ ዓመጽ ነጻ ዝኾነን ሓባር ናብራ ንምኽኣል ዕላማ እዩ።
ኣብ ጀርመን ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ። እዚ ውን ማንም ሰብ ብሰንኪ ጾታ፣ ውርሻ፣ ቋንቋ፣ ዓደቦን መበቈልን፣ እምነት፣
ሃይማኖታዊ ወይ ፖሊቲካዊ ኣረኣእያ፣ ጾታዊ ዝንባለ፣ ዕድመ ወይ ብሰንኪ ዓሌታውያን ምኽንያታት ምፍልላይ ወይ ኣድልዎ ብፍጹም
ክግበረሉ የብሉን ማለት እዩ። ሰባት ጥራይ ብሰንኪ ግዳማዊ መለለያቶም፣ ከም ንኣብነት ሕብሪ ቆርበቶም፣ ኣድልዎ/ምፍልላይ ዝምኮሩ
እንተኾይኖም፣ ዓሌታውያን ምኽንያታት ኣለው። ማንም ሰብ ብምኽንያት መግዳዕትኡ ወይ ስንክልናኡ ምፍልላይ ክግበረሉ የብሉን።
ብሕልፊ እቲ ሕጋዊ ማዕርነት ኣብ መንጎ ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ጀርመን ሓደ ካብቶም መሰረታውያን መሰላት ቅዋም መንግስቲ እዩ።
ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ዝኾነ መዳይ ህይወት ማዕረ መሰላትን ግዴታታትን ከምዘለውዎም ማለት እዩ። ማንም ሰብ ጥራይ ሰብኣይ
ብምዃኑ ወይ ጥራይ ሰበይቲ ብምዃና ዝኾነ ምፍልላይ ወይ ኣድልዎ ክግበረሉ/ላ የብሉን/የብላን።
ንጾትኦም ወይ ንክልተኦም ጾታታት ዝፈትዉ ሰባት (ግብረ-ሰዶመኛታት ወይ ድርብ ዝጾታኦም) ከምኡ'ውን ንኣብ ነብሶም ንዝኾነ
ይኹን ጾታ ክውስኑ ዘይክእሉ ሰባት ወይ ተፈጥሮኣዊ ጾትኦም ምስቲ ዝተሰምዖም ጾትኦም ዘይሰማምዓሎም ሰባት (ናይ ኣብ መንጎ
ጾተኛታት ወይ ስግረ-ጾተኛታት) ከም ኩሎም ካልኦት ሰባት ማዕረ መሰላት ብመንግስቲ ጀርመን ተረጋጊጹሎም። ብምኽንያት
ወሰባዊ/ጾታዊ ዝንባለኦም ወይ ብሰንኪ ጾታዊ መንነቶም ብዝኾነ ይኹን መዳይ ምፍልላይ ክግበረሎም የብሉን። ስለዚ ካብዚኦም
ጉጅለታት ዝኾኑ ተቐመጥቲ ክኽበሩ ኣለዎም ከምኡ'ውን ብማንም ኣብቲ መቐመጢ ዘሎ ክጉዳኡ የብሎምን ወይ ብካልእ መዳይ
ምፍልላይ ክግበረሎም የብሉን።
ዝኾነ ብቀጻሊ እዋን ወይ ጥራይ ንግዚኡ ኣብቲ መቐመጢ ዝጸንሕ ሰብ ነዚ ስርዓተ ገዛ'ዚ ከምዝኽተሎ ዕማምን ምቍጽጻርን ኣመሓዳሪ
እዩ።

§ 1 ሕጊ ገዛ
1. ትርጉም መሰል ገዛ ብዝስዕብ ተገሊጹ፦ እቲ መቐመጢ ከምኡ ድማ እቲ ቀጽሪ መን ክረግጾን ክበጽሖን ዝፍቐደሉ ከምኡ'ውን
እቶም ተቐመጥቲ፣ መሳርሕትታት ኣመሓዳርን መራሒ ኣገልግሎት ውሕስነትን፣ ኣጋይሽ፣ ወለንታውያን ሓገዝትን ዝተሓባበሩ
ሽርካታትን እንታይ ጠባይ ክህልዎም ከምዘለዎም ዝውስን መሰል እዩ።
እቲ ኣመሓዳሪ ብትእዛዝ ክፍለ-ሃገር በርሊን ነዚ መሰል ገዛ'ዚ የስተውዕል ከምኡ'ውን ነዚ ስርዓተ ገዛ ኣብ ተግባር ከውዕል እዩ። ሽዑ
ብመራሒ ኣገልግሎት ውሕስነት ተደጊፉ።
2. እቲ ብሑትነት ናይ ተቐመጥቲ ኣብ መንጎ'ቶም ተቐመጥቲ ከምኡ'ውን ብሰራሕተኛታት ኣመሓዳርን ውሕስነትን ክኽበር ኣለዎ።
ንምዕራይን ተደጋጋሚ ምብጻሕን ዝኾኑ ቆጸራታት ምስቲ ኣመሓዳሪ ቅድም ክሕበሩ ኣለዎም ከምኡ'ውን ምስቶም ተቐመጥቲ ድሕሪ
ምዝርራብ ክምደቡ ኣለዎም። ምኽንያት ዘለዎ ምርኽኻብ ቅድም እንድሕር ተሓቢሩ ብፍቓድ ከምኡ'ውን ብህላወን ኣኽብሮትን
ብሑትነት ተቐመጥቲ እንተሃልዩ ክፍጸም ይኽእል።
ቅድሚ ምእታው ኣብ ክፍልታት ማዕጾኦም ምስ ተኳሕኪሖም መእተዊ ድቓድ ክሳብ ተዋሂቡ ክጽበ ኣለዎ።
እቶም ሰራሕተኛታት ውሕስነትን ምሕደርን ከምኡ'ውን እቶም ዝምልከቱ ቤትጽሕፈታት ኣብ ክፍልታት ተቐመጥቲ ብዘይ ፍቓዶም
ክኣትዉ ኣይፍቐደሎምን። ጥራይ ኣብ ናይ ድንገት ኩነታት ይፍቐደሎም። ብሕልፊ ሰብ ወይ ንብረት ክጉዳእ ተኽእሎ እንድሕር ኣሎ፣
ድንገት ኣሎ። ከም ንገዛታት/ኣፓርታማታት ዋላ ንክፍልታት ኣብ መቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን ኣብ ሓባር መቐመጢታት ንስደተኛታት፣
ሓለዋ ከባብያዊ ብሑትነት ብሕጊ ኣርት. 13 ናይቲ መሰረታዊ ሕግታት (ቅዋም) ውን ብቑዕ እዩ። እዚ ሓለዋ ጥራይ ብሕጋዊ መሰረት
ክድረት ይፍቐድ። ከምዚ ዚኣመሰለ ሕጋዊ መሰረት ኣብ ሕጊ ጽንሓት ይርከብ። ምፍታሽ ሽዑ ግና ጥራይ ፍርዳዊ ውሳነ እንተሎ ይከኣል
እዩ።

.

1

ክፍለ-ሃገራዊ ቤትጽሕፈት ጉዳያት
ስደተኛታት፣
በርሊን (LAF)

ስርዓተ ገዛ

ንመቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን
ሓባር መቐመጢታት ኣብ ክፍል-ሃገር በርሊን
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ድሕሪ ምእታው ኣብ ክፍሊ እቲ ዝምልከት ተቐማጣይ እንተዘየለ ሓደ ጽሑፋዊ ምኽንያት ኣብቲ ክፍሊ ከምኡ'ውን ኣብ ምሕደራ
መቐመጢ ክግደፍ ኣለዎ።
3. ምስራሕ ንግድ/ዋኒን ከምኡ'ውን ዝኾነ ዓይነት ንግዲ ከምኡ ድማ ረክላም ንቍጠባዊ ጥቕሚ ፍቑድ ኣይኮነን።
4. ናይ ሳንጣን ከብሕን ቍጽጽራት ጥራይ ብፖሊስ ክካየዱ ይፍቐድ፣ ሕጋዊ መሰረት ነዚ ክህሉ ኣለዎ።

§ 2 ቦታ ብቕዓት
እዚ ስርዓተ ገዛ ኣብቲ ምሉእ ቀጽሪ መቐመጢ ብቕዓት ኣለዎ።
ንኩሎም ተቐመጥቲ፣ ኣጋይሽ፣ ወለንታውያን ሓገዝቲ፣ ዝተሓባበሩ ሽርካታት ከምኡ'ውን መሳርሕትታት ትካልን ኣገልግሎት
ውሕስነትን ንክኽተል ግድነታዊ እዩ።

§ 3 ተቐመጥቲ
1. ተቐመጥቲ ኣብቲ መቐመጢ ክጸንሑ ቅድሚ ዝፍቐደሎም ብቑዕ ዝኾነ ጽሑፍ መግለጺ ምስካም ክፍሊታት ወይ ምምዳብ
ብክፍለሃገራዊ ቤትጽሕፈት ጉዳያት ስደተኛታት (LAF) የድሊ እዩ።
2. እቲ ግዝያዊ ጽንሓት ምኽንያት ናይ ቀጻሊ መንበሪ መሰል ኣይኮነን።
3. ኩሉ ተቐማጢ መቐመጢ ፓስፖርት ክወሃብ እዩ፣ ብጠለብ ሰራሕተኛታት ትካል ወይ/ ውን ሰራሕተኛታት ውሕስነት ክቅረብን
ክረአን ኣለዎ ከምኡ'ውን ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባ ኢድ ክኸውን ኣለዎ።
4. ንጡፍ ተሳትፎ ተቐመጥቲ ኣብ ምምዳብ ሓባር ናብራ ኣብቲ መቐመጢ ኩሉ ግዜ ተደልዩ ከምኡ'ውን ካብ ኣመሓዳሪ ወይ ምሕደራ
ገዛ ብዝምልከቱ ቀረባት ክድገፍ ኣለዎ፣ ከም ንኣብነት ምቅዋም ዋዕላ ተቐመጥቲ ወይ ካልእ ዓይነት ምትሕብባር።
5. ኩሎም ተቐመጥቲ ኣብ ኳሬንትን ማይን ዋዕን ክቝጠቡ ግዴታ ኣለዎም።
6. ምትካል ግዳማውያን ኣንተናታት ጥራይ ድሕሪ ፍቓድ ኣመሓዳሪ ከምኡ'ውን ብምኽታል ኣብ ክፍለ-ሃገር በርሊን ዝሰርሑ ሕጋጋትን
መትከላትን ይከኣል እዩ።
7. ኣብቲ መቐመጢ እንተላይ ናይ ሓባር ክፍልታት ነቶም ተቐመጥቲ ተቐሪቦምሎም፣ እዞም ክፍልታት ንፍልይ ዝበሉ ጉጅለታት ሰባት
ተመዲቦም ይኾኑ። እቲ ኣመሓዳሪ ነቶም ግዜታት ኣጠቓቕማ ይምድብ እዩ። እቶም ሓባር ክፍልታት ብዝተፈላለየ መዳይ ክጥቀሙ
ይኽእሉ፣ ንኣብነት ንምርኽኻብ፣ ስፖርታዊ ስራሕ፣ ማሕበራዊ ተለቪዥን ምርኣይ ወይ ቀረባት ቤት-ትምህርቲ። ቀጻሊ ሓበሬታ ካብ
ሰራሕተኛታት መቐመጢ ክትወሃቡ ኢኹም።
8. ኣብ ዝያዳ ሓደ መዓልቲ ዝጸንሕ ግዝያዊ ብኩራት (ጽንሓት ሆስፒታል፣ ቤትጽሕፈታውያን ቆጸራታት ወጻኢ ወይ ካልኦት ኣገደስቲ
ምኽንያታት) ከምኡ'ውን ኣብ መውጽኢ፡ እቲ ምሕደራ ትካል ብዝቐልጠፈ ክሕበር ኣለዎ። እቲ ብኩራት ቅድም ክትምድብ
እንተኪኢልካ ነቲ ምሕደራ ትካል ብዝተኻእለ ብኣጋኡ ክሕበር ኣለዎ። ገለ ሓበሬታ ብሸለልትነት እንተ ደኣ ጐዲሉ ድሕሪ ሳልሳይ
መዓልቲ ብኩራት ክሳብ ምስኣን መሰል ናይ ሽዑ ዘሎ ቦታ ክብጻሕ ይከኣል።
9. ኣብ መቐበሊ ትካል ዘይኮነ መቐመጢ ዘለው ተቐመጥቲ እቲ ዝስዕብ ብቑዕ እዩ፥
ዝያዳ ሰለስተ መዓልትታት ብኩራት እንተተመዲቡ እቲ ዝምልከት ቦታ ኣብቲ መቐመጢ ነጻ ክቅረብ ይኽእል፣ እቲ ብኩራት ጥራይ
ብኣገዳሲ ምኽንያት ኣድላይ ተኾይኑ (ንኣ. ጽንሓት ሆስፒታል፣ ቆጸራ ቤት-ጽሕፈት ወጻኢ፣ ኣብ ወጻኢ ከባቢ ዝፍቐድ ስራሕ፣ ተሳትፎ
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ኣብ ፍሉያት ስድራውያን ፍጻሜታት ከም ንኣብነት መርዓታት፣ ቀብርታት፣ ወዘተ)። ነዚ ግን ፍቓድ ብዓል መዚ የድሊ እዩ፣ እዚ ነቶም
ማሕበራውያን ገንዘባት ሽዑ ከፍቕድ (LAF፣ ጆብሰንተር፣ ከባብያዊ ቤትጽሕፈት)።
እዚኦም ገንዘባት ብLAF ዝቕበሉ ተቐመጥቲ ብልምዲ ክሳብ 20 መዓልትታት ብኩራት ብዝተጠቐሱ ምኽንያታት ክሓቱ ይኽእሉ።
ሽዑ እቲ ቦታ ኣብቲ መቐመጢ ንዕኦም ክተሓዝ እዩ ከምኡ'ውን ናብ ካልእ መቐመጢ ክቕይሩ ኣየድልዮምን፣ ሕጋዊ ምኽንያት
ዘይዕንቅፍ እንተኾይኑ። ኣብ ፍሉያት ጉዳያት (ንኣ. ኣብ ንውሕ ዝበለ ጽንሓት ሆስፒታል) ንዝያዳ 20 መዓልትታት ፍቓድ ክወሃብ
ይከኣል።
እቲ ብኩራት ቅድም ኣብ LAF ክጥለብ ኣለዎ።
ፍቑድ ብኩራት መታን ክትጠልቡ ንመን ክትውከሱ ከምዘለኩም ዘይትፈልጡ እንተኾይንኩም፣ ሰራሕተኛታት ኣብቲ መቐመጢ
ክሕግዙኹም ይኽእሉ።
10. ኣብ ኩነታት ቅልውላው (ንኣብነት ሕዱር ሕማም፣ ፈኸራ ወይ ዓማጺ መጥቃዕቲ) ነቶም ተቐመጥቲ ኩሉ ግዜ ወኪል ኣመሓዳሪ
ወይ መራሒ ኣገልግሎት ውሕስነት ይርከቡ። ንሱ ዋላ ንኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ክጽውዕ ይኽእል። ሰራሕተኛታት መቐመጢ
እንተላይ ኣብ ምኽኣል ብፍላይ ዘሸግሩ ጉዳያት እቶም ተቐመጥቲ ንክሕገዙ ይጽዕሩ። ተወሰኽቲ ሕቶታትን ጉዳያትን ኣብ መንጎ ግዜታት
ቤትጽሕፈት ናብቲ ኣመሓዳሪ ወይ ናብቲ ምሕደራ ጥርዓን LAF (ኢመይል፥ unterkunft-qs-beschwerde@laf.berlin.de)።

§ 4 ተወሰኽቲ ሰባት
1. ተቐመጥቲ ኣብ ክፍልታቶም ኣጋይሽ ክቕበሉ ይኽእሉ። ንጽል ጉዳያት ናይ ሕግታት ብጽሖ፣ ብሕልፊ ግዜታት ብጽሖ፣ ብምሕደራ
መቐመጢ እዩ ዝውደብ። ሽዑ ሕጊ ገዛ ክኽተል ኣለዎ ብስምምዕ ምስ LAF። እቶም ተቐመጥቲ በቲ ኣብቲ መቐመጢ ዝሰርሕ መትከል
ብጽሖ ካብቲ ምሕደራ መቐመጢ ብቡቑዕ መዳይ ክሕበሩ እዮም። እዚ ሓበሬታ ዝስዕብ ምልክታ ውን ይሕዝ፥ ኣጋይሽ ጥራይ ኣብ
ወጻኢ ናይ ለይቲ ግዜታት ተፈቒዶም እንተኾይኖም ወይ ኣጋይሽ ብፍልይ ዝበሉ ኩነታት ኣብቲ መቐመጢ ዋላ ክሓድሩ እንተዝኽእሉ።
2. ኣጋይሽ ተቐመጥቲ ከምኡ'ውን ወለንታውያን ሓገዝትን ሽርካታት ምትሕብባርን ውልቃዊ ስእሊ ዝሕዝ ሰነድ (ታሰራ፣ ፓስፖርት፣
ካርታ ኢንሹራንስ፣ ፓስፖርት ተመሃራይ፣ ወዘተ) ከርእዩ ኣለዎም። ካብኡ ንየው ቅድሚ ምእታው ኣብ ክፍልታት ኣብቲ ቅባለ
ክምዝግቡ ከምኡ'ውን ክወጽኡ ከለው ከምዝወጽኡ ክሕብሩ ኣለዎም። ናይ ጋሻ ፓስፖርት ክትወሃቡ ኢኹም። ምትሓዝን መስርሕን
ውልቃዊ ሓበሬታ ተቐመጥቲ፣ ወለንታውያን ሓገዝትን ዝተሓባበሩ ሽርካታትን በቲ ኣመሓዳሪ ወይ ብመራሒ ኣገልግሎት ውሕስነት
ፍቑድ ኣይኮነን።
3. ብዘይ ፍቓድ ኣብቲ ኣሃዱ ዝጸንሑ ሰባት ጥሕሰት እዮም ዝገብሩ ከምኡ ድማ ናብ ፖሊስ ክሕበሩ ከምዝኽእሉ ክጽበዩ ኣለዎም።
ናይ ሓገዝትን ኣጋይሽን ግዜታት ተፈልዮም ክዝርጋሑ ከምኡ'ውን ክኽተሉ ኣለዎም።

§ 5 ጽሬትን ስርዓትን
1. ኣብ ቦታታት መጕዓዝያን ደገን ናይቲ መቐመጢ ምውሳድ ኣልኮልን ድራግን ክልኩል እዩ።
2. ኣብ ምሉእ ገዛ እገዳ ምትካኽ ሽጋራ ኣሎ፤ እዚ ዋላ ውን ንጎራዕራዕን ኤለክትሮናዊ ሽጋራን ይምልከት። እቶም ተቐመጥቲ ጥራይ
ኣብ ደገ ቀጽሪ ኣብቶም ዝተመደቡሎም ናይ ምትካኽ ቦታታት ክጥቐምሉ ይፍቐደሎም። እቶም ተቐመጥቲ ነዚኦም ቦታታት ባዕሎም
ብጽሬት ክሕዝዎም ኣለዎም።
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3. እቶም ተቐመጥቲ ናይ ምጽራይ ክፍልታቶም ከምኡ ድማ ናይ ዝምልከቱ መሳኮታት ባዕሎም ተሓተትቲ እዮም። እኹል ምንፋስ
እቶም ክፍልታት እንተላይ ኣብ ዝሑል ክፍለ-ዓመት ክረጋግጽ ኣለዎ (ርውሓት ኩሎም መሳኩት ብምልኦም፣ ክፋላዊ ምንፋስ/ርውሓት
ንንውሕ ግዜ ክግበር የብሉን)።
4. ናይ ገዛን ኣፓርታማን መደቀስን ቦታታት ከምኡ'ውን ናይ ብሓባር ዝተጠቐሙ ቦታታትን ክፍልታትን (ንኣብነት ናይ ሓባር ክሽነታት
ከምኡ'ውን ክፍልታት ጽሬት) ኩሉ ግዜ ኣብ ጽሩይ መረገጽ ክግደፉ ኣለዎም። ብውልቂ ዝተገበረ ርስሓት ብዝቐልጠፈ ከምኡ'ውን
በቲ ገባሪ ክድምሰስ ኣለዎ። መጻወቲ ቦታታት (ከም መጻወቲ ክፍሊ ወይ ክፍሊ ዕዮ ገዛ) ኣብ ጽሩይ መርገጽ ክግደፉ ኣለዎም።
5. ድሕሪ ምስምማዕ ምስቲ ምሕደራ መቐመጢ እቶም ተቐመጥቲ ኣብ ክፍልታቶም ውልቃውያን ኣቕሑታት ብተወሳኺ ከእትዉ
ይኽእሉ። እቲ ምትካል ክሳብ ጥሕሰት ሕግታት ግና ክበጽሕ የብሉን፣ ነቲ መንበሪ ቦታ ብዝኾነ መዳይ ክጎድእ የብሉን ከምኡ'ውን
ካልኦት ተቐመጥቲ ብእኡ ክጉዳኡ የብሎምን። እቶም ብተወሳኺ ዝኣተዉ ነገራት ኩሉ ግዜ ተሓታትነት ናይ ተቐማጢ እዩ። እዚ ውን
ብሕልፊ ንምልጋስ ኣቕሑታት ኣብ መውጽኢ ካብቲ መቐመጢ እዩ ዝምልከት።
6. ብተቐመጥቲ ዝውነኑ ምንጻፋት ምስቲ ባይታ ክላገብ ኣይፍቐድን እዩ። ሓንሳዕ ኣብ ሰሙን እቶም ምንጻፋት በቶም ተቐመጥቲ
ክጽረዩን ክጥቕለሉን ኣለዎም፣ እቲ መሬት ባይታ ከኣ ብርሑስ ክውልወል ኣለዎ። ሓንሳዕ ኣብ ዓመት እቶም ምንጻፋት ብሻምፑ ክሕጸቡ
ኣለዎም (ብሕጊ § 36 መከላኸሊ ልበዳ - ሓፈሻዊ መደብ ጽሬት)።
7. እቶም ዓራታት ንድቃስ ዘይጥቀሙ እንተኾይኖም፣ እቶም ፍርናሻት ንንውሕ ግዜ ኣብ ባይታ ክተርፉ የብሎምን፣ ግና ኣብ
መዓልቲ/ቀትሪ ኣብቶም ዓራታት ክኽዘኑ ኣለዎም፣ እኹል ዝኾነ ርውሓት ክግበር መታን ክከኣል ከምኡ'ውን ኣብ ህጹጽ ኩነታት
ክፍልታት ብቕልጡፍ ክግደፉ እንተዘለዎም፣ እቶም ናይ ህጹጽ መንገድታት ረድኤት መታን ከይዕንቀፉ። ኣብ መውዓዪ እግሪ ባይታ
ዘለዎ መቐመጢታት ፍርናሻት ኣብ ባይታ ክቅመጡ የብሎምን።
8. ድርቀት ቱቢታት ጽሬት ንክውገድ ኣብቶም መውሓዚታት ነገራት ከም ጎሓፍ፣ ተረፍ መግቢ ወይ ዚኣመሳሰለ ክእተዉ የብሎምን።
ኣብ ሽቓታትን ቡምባታትን ዝኾነ ናይ ገዛን ክሽነን ጎሓፍ፣ መሓሰስያታት ወረቐት፣ ናይ ጽሬት ነገራትን ዚኣመሳሰለን፣ ክጉሓፉ
የብሎምን። እዚኦም ኣብቲ ዝተመደበሎም ናይ ጎሓፍ መገለላት ክኣትዉ ኣለዎም።
9. ኩሎም ነገራት መቐመጢ ብክንክን ክተሓዙ ኣለዎም። ኩሉ ተቐማጢ ዝኾነ ጉድኣት ኣበቲ መቐመጢ ከምኡ'ውን ኣብቲ ህንጻ ባዕሉ
ንክውግድ ግዴታ ኣለዎ። ጉድኣታት ንሰራሕተኛታት ኣመሓዳሪ ብቕልጡፍ ክሕበሩ ኣለዎም። ምትካል ዝኾነ መስማር፣ ዓንቃሪቦ፣
መሰኒ ወይ ዚኣመሳሰለ ነገር ብዘይ ፍቓድ ክልኩል እዩ። ኣብ መንደቕ ገለ ነገር ክግበር እንተለዎ ኣብ ምሕደራ መቐመጢ ክጥለብ
ይከኣል ከምኡ'ውን ፍቓድ ምስተዋህበ ብኣላይ ገዛ ጥራይ ክግበር እዩ።
10. ብ § 36 ሕጊ ምክልኻል ልበዳ - ሓፈሻዊ መደብ ጽሬት – ጎሓፍ ክፍለ ኣለዎ፣ ኣብ መኽደኒ ዘለዎም ከረጺታት ወይ ሰፈራት
ክእከብ ኣለዎ ከምኡ'ውን ኩሉ መዓልቲ ክጉሓፍ ኣለዎ።
11. ዝኾነ ተቐማጢ ኣብ መእተዊኡ ክዳን ዓራት፣ ሽጎማኖታት ከምኡ'ውን ኣቕሑ ክሽነ ክወሃብ እዩ። ሽጎማኖታት ኩሉ ሰሙን፣ ክዳን
ዓራት ከኣ ኩሉ ሰለስተ ሰሙን ወይ ቅድሚኡ ብ60 ዲግሪ ክሕጸቡ ኣለዎም (§ 36 ሕጊ ምክልኻል ልበዳ - ሓፈሻዊ መደብ ጽሬት)
12. እቶም ተቐመጥቲ ክዳውንቶም ባዕሎም ይሓጽቡ።
a. ንምሕጻብ ክዳውንቲ መሕጸቢት ማሺናት ብነጻ ይርከባ እየን። እዚአን መመርሒአን እንናተኸተለ ብጥንቃቐ ክተሓዛ
ኣለወን ከምኡ'ውን ጥራይ ብናይ መሕጸቢት ማሺን ዝተመደበ መጽረዪ ክጥቀማ ኣለወን።
b. ንምንቃጽ ክዳውንቲ መንቀጺታት ማሺናት ብነጻ ተቐሪቦም ይርከቡ። እዚኦም ብመምርሒኦም ብጥንቃቐ ክተሓዙ
ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ መንበሪ ክፍልታት ምንቃጽ ክዳውንቲ ፍቑድ ኣይኮነን፣ ምቕልቃል ዱኻ መታን ክውገድ። ኣብ
መንቀጺ ዘለዎ ሰገነት ምንቓጽ ፍቑድ እዩ።
c. ኣጠቓቕማ ናይ ሓባር መሕጸቢታት ብነፍስወከፍ ድንገት/ተሓታትነት እዩ።
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d. እቲ ኣመሓዳሪ ወይ ክፍለ-ሃገር በርሊን ናይ ጉድኣታትን ስርቅን ተሓታትነት የብሉን።
e. ሕቶታት እንተለውኹም ንሰራሕተኛታት ምሕደራ ክትውከሱ ትኽእሉ።
13. ምትሓዝ እንስሳታት ዘቤት ፍቑድ ኣይኮነን።
14. መጥቃዕቲ ባልዕ (ንኣ. ትዃን፣ ቁማል፣ ኣንጭዋ) ተረጋጊጹ እንተኾይኑ፣ ሰራሕተኛታት ናይ ኣመሓዳሪ ብቕልጡፍ ክሕበረሎም
ኣለዎ።

§ 6 ምክልኻል ጫውጫውታ
1. ጫውጫውታ ብመሰረት ክውገድ ኣለዎ ኩሉ ተቐማጢ ንጎረባብትን ኣባላት ክፍልን ከኽብሮም ኣለዎ። ሙዚቃ ኣብ ንክፍሊ ዝበቕዕ
ዓውታ ፍቑድ እዩ።
2. ግዜታት ህድኣት ኣብ ለይቲ ካብ ሰዓት 10 ድ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 6 ቅ.ቀ. እዩ። ኣብ መንጎ እዚ እዋን ዓው ዝበለ ስራሕ ወይ ንጥፈት
ክግበር የብሉን። ንጥፈታትት ኣብ ናይ ክፍሊ ዓውታ ፍቑድ እዩ። ኣብ ሰንበትን በዓልን ዓው ዝበለ ንጥፈትን ስራሕን ብመሰረት ክካየድ
የብሎምን. ድምጺ ዝገብሩ መሳርሒታትን መሳርያታት ሙዚቃን ኣብ ኩሉ ግዜ ጥራይ ብዓውታ ክፍሊ ክጥቀሙ ይፍቐድ።
3. መስኮታት እንተተኸፊቶም ከምኡ'ውን ኣብ ነጻ ቦታታት ዕላልን ዝርርብን እቶም ተቐመጥቲ ኣብ ጥቓ ዘለው ገዛውቲ ብልዕል ዝበለ
ዓውታ ከይተረበሹ ክካየዱ ኣለዎም።
4. ንቡር ጫውጫውታ ቆልዑት ክጽወር ኣለዎ። ተፈጥሮኣዊ ናይ ጸወታ ድሌት ቆልዑት ካብ ኩሎም ክጽመም ኣለዎ። ወለዲ ግና
እቶም ቆልዑት ንካልኦት ውን (ምስኦም ዝቕመጡ፣ ጎረባብቲ፣ ወዘተ) ከኽብርዎም ክቈጻጸሩ ኣለዎም።

§ 7 ምንባር ሰረገላታት ቆልዑት፣ ብሽግለታታት፣ መደገፍታ ምኻድ ከምኡ'ውን ካልኦት ኣቕሑታት
1. ምንባር ሰረገላታት ቆልዑት፣ ብሽግለታታት፣ መደገፍታ ምኻድ ከምኡ'ውን ካልኦት ኣቕሑታት ኣብ መደያይቦን ባይታን ክልኩል
እዩ። ዝተመልከቱ መገድታት ህጹጽ ኩነታትን ረድኤትን ኣብ ኩሉ ግዜ መዓልትን ቀትርን ነጻ ክተሓዙ ኣለዎም።
2. ብሽግለታታትን ሰረገላታት ቆልዑትን መደገፍታ ምኻድን ጥራይ ኣብ ዝተመደበሎም ቦታታት ክኾኑ ኣለዎም።
3. ናይ ውሕስነት ዝተቐመጡ ብሽግለታታት፣ መደገፍታ ምኻድ ወዘተ፣ ኩሉ ተቐማጢ ባዕሉ ተሓታቲ እዩ። እቲ ኣመሓዳሪ ወይ
ክፍለ-ሃገር በርሊን ሽዑ ተሓታትነት ኣይስከሙን እዮም።

§ 8 ውሕስነት
1. ኩሉ ተቐማጢ ካብቲ ኣመሓዳሪ ብዛዕባ ኣደብ ኣብ ጉዳይ ባርዕ ሓበሬታ ንከምጽእ ግዴታ ኣለዎ ከምኡ'ውን ኣብቶም ኣብ መቐመጢ
ዝካየዱ መላመዲታት መከላኸሊ ባርዕ ክሳተፍ ኣለዎ።
2. ኣብ ጉዳይ ባርዕ መምርሒታት ሰራሕተኛታት ድሕነትን ሓገዝቲ መከላኸሊ ባርዕን ከምኡ'ውን መምርሒታት ኣብ "ጠባይ ኣብ
ባርዕ" ዝብል ሰሌዳ ክኽተሉ ኣለዎም። ኣብቶም ግዳማውያን ቀጽርታት መኣከቢ ቦታ ይርከብ። ዝተመልከቱ መገድታት ህጹጽ ኩነታትን
ረድኤትን ኣብ ኩሉ ግዜ መዓልትን ቀትርን ነጻ ከምኡ'ውን ብዘይ ንባርዕ ድንገታዊ ዝኸውን ንብረት ክተሓዙ ኣለዎም።

.
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ክፍለ-ሃገራዊ ቤትጽሕፈት ጉዳያት
ስደተኛታት፣
በርሊን (LAF)

ስርዓተ ገዛ

ንመቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን
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3. ምልጋስ ወይ ምጉዳእ መፈለጊ ትክን መፈለጊ መጠንቀቕታ ሓዊ፣ መጥፍእ ሓዊ፣ መሳርሒታት መሕበሪ ባርዕን ኣላርምን ከምኡ'ውን
ተወሰኽቲ ንውሕስነት ኣገደስቲ ዝኾኑ መሳርሒታት፣ ዕቱብ ዝኾነ ድንገት ንኩሎም ተቐመጥቲ እዩ ከምኡ'ውን ተኸልኪሉ እዩ።
4. ግላውያን ናይ መውዓይን መኸሸንን መሳርሒታት ኣብቶም መንበሪ ክፍልታት ክስራሑ የብሎምን። ምጥቓም ካልኦት
ኤለክትሮናውያን መሳርሒታት ኣብቶም ክፍልታት ጥራይ ድሕሪ ምዝርራብ ምስቲ ኣመሓዳሪ ፍቑድ እዩ። ኣብ ጥሕሰት ቀጻሊ
ምጥቓም ክክልከል ይኽእል። ምጥቓም ናይ ተቀሳቓሲ ብዙሕ ሶከታት ዝሕዝ መሳርሒ ወይ መንውሒ ስልክታት ክልኩል እዩ።
ከምኡ'ውን ዝኾነ ዓይነት ክፉት ሓዊ።
5. ኣብቶም ኣብ ደገ ዘለው ልዳታት መስኮት ዝኾነ ንብረት ክቅመጥ የብሉን፣ ክወድቕ ከምኡ'ውን ንሰብ ክጎድእ ስለዝኽእል።
6. ዝኾኑ ናይ ገዛን ትሕተ-ቤትን ቀጽርን መዓጾታት ካብ ሰዓት 10 ድ.ቀ. ንየው ክዕጸዉ ኣለዎም። ዝኾኑ ናይ ትሕተ-ቤትን መደያይቦን
መስኮታት ኩሉ ግዜ ክዕጸዉ ኣለዎም፣ ብምሕደራ መቐመጢ - ብሕልፊ ብምኽንያት ምክልኻል ልበዳ - ካልእ ሕጋጋት ዘይተወሰኑ
እንተኾይኖም።
7. ናይ ባይታን መደያይቦን ልችታት እንተተበላሽዮም ብዝቐልጠፈ እቲ ኣመሓዳሪ ክሕበር ኣለዎ፣ ብሰንኪ ስቡር ልቺ ሓደጋታት
ክፍጸሙ ስለዝኽእሉ።
8. ምጽዋት ኣብ መደያይቦ ብምኽንያት ውሕስነት ተኸልኪሉ እዩ። ቆልዑት ኣብቶም ንዕኡ ዝተመደቡሎም ቦታታት (መጻወቲ ክፍሊ፣
መጻወቲ ሜዳ፣ ግዳማዊ ቀጽሪ) ክጻወቱ ይፍቐደሎም።
9. ናይ ቆልዑት ግዴታ ሓለዋ ዘለዎም ወለዲ ባዕሎም እዮም። ወለዲ ደቆም እንተላይ ስርዓተ ገዛ ንከኽብሩዎ ተሓተቲ እዮም።
10. እቶም ዝተመልኡ መሓበሪ ወረቓቕቲ ኣደብ ኣብ ህጹጽ ኩነታት (ጥብቆ I)፣ ጠባይ ኣብ ጉዳይ ባርዕ (ጥብቆ II)፣ መደብ ኣላርም
(ጥብቆ III)፣ መደብ ህጹጽ ኩነታትን ረድኤትን (ጥብቆ IV) መባእታ ስርዓተ ገዛ እዮም ከምኡ'ውን ብኩሉ ተቐማጣይ ብጥንቃቐ
ክንበብ ኣለዎ፣ መሃይምነት እንተሎ ብኣመሓዳሪ ክንበብ ከምኡ'ውን ብእኡ ክግለጽ ኣለዎ።

§ 9 ተሓታትነት
1. ተቐመጥትን ኣጋይሽን ናይቲ ዝገብርዎ ጉድኣት ባዕሎም ተሓተትቲ እዮም ከምኡ'ውን ብሕጋውያን ውሳነታት ክሕተቱ እዮም።
እዚኦም ሕጋውያን ውሳነታት ኣብቲ ኣብ ጀርመን ዝሰርሕ መጽሓፍ ሕጊ ዜጋታት (BGB) ተታሒዞም ይርከቡ።
2. ናይ ተቐመጥቲ ንብረት ብመሳርሕትታት ኣመሓዳሪ ወይ ኣገልጋሊ ውሕስነት ተጎዲኡ እንተኾይኑ ንሳቶም ንዕኡ ተሓተትቲ እዮም
ከምኡ'ውን ብሕጋውያን ውሳነታት (BGB) ክሕተቱ እዮም።
3. መፍትሕ መቐመጢ ወይ ትራንስፖንደር ብዝተደጋጋሚ እንተተሳኢኑ እቲ ብእኡ ዘስዕብ ክፍሊት በቲ ተቐማጢ ክኽፈል ከምዝኾነ
ክውሰን ይከኣል።

§ 10 ኣማኻሪ ጉዳያት
እቶም ተቐመጥቲ ብሕቶታቶም፣ ለበዋታቶም፣ ጉዳያቶም ወይ ጥርዓናቶም ኩሉ ግዜ ናብ ዝስዕቡ ኣማኽርትን ጨናፍርን ክውከሱ
ይኽእሉ፥
•

.

ንምንባር ኣብቲ መቐመጢ ዝምልከቱ ሕቶታት፣ ጉዳያትን ጥርዓናትን ንምሕደራ መቐመጢ ወይ ን ብእኡ ዝተጠለቡ ሰባት
ክቅረቡ ይከኣሉ።
6

ክፍለ-ሃገራዊ ቤትጽሕፈት ጉዳያት
ስደተኛታት፣
በርሊን (LAF)

ስርዓተ ገዛ

ንመቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን
ሓባር መቐመጢታት ኣብ ክፍል-ሃገር በርሊን
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•

ዝኾነ ንኩነት ምንባር ዝምልከት ጥርዓን ኣብቲ መቐመጢ እንተላይ ንምሕደራ መቐመጢ ክቕረበሉ ይኽእል። ካብኡ ንየው
ዝኾነ ጥርዓን - ዋላ ብስመ-ስውር - ንቤትጽሕፈት ዞባ ጉዳያት ስደተኛታት (LAF) ከምኡ'ውን - ድሕሪ ምጅማር መስርሑ
- እንተላይ ንዘይጽግዕተኛ ጨንፈር ጥርዓን በርሊን ክቅረብ ይከኣል።

•

እቶም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወደብቲ ስደተኛታት ኣብ መንጎ ካልእ ብዛዕባ ዞባውያን መደገፊ ቀረባት ንስደተኛታት ይሕብሩ
እዮም።

•

እቲ/እታ ወኪል ናይቲ ሰነት ንውህደትን ስደትን ሰፊሕ ሓበሬታን ኣገልግሎት ምኽርን ኣብ መንጎ ካልእ ብዛዕባ ዝስዕቡ
ነጥብታት ይህብ፥ ሕጊ ጽንሓት፣ ምጽንባር ስድራ፣ ጉዳይ ዑቕባ፣ ማሕበራውያን ገንዘባት፣ ምድላይ ገዛ/ኣፓርታማ፣
ስራሕ፣ ቤት-ትምህርቲ ከምኡ'ውን ካልኦት መዳያት ኣብ ምቕባልን ምውህሃድን ስደተኛታት።

•

እቶም ናይ ወለንታውነት ተበግሶታት ብተገዳስነት ዘለዎም ዜጋታት ንስደተኛታት ይሕግዝዎም፣ ንኣብነት ኣብ ምኽኣል
መዓልታዊ ናብራ፣ ኣብ ቆጸራታት ቤትጽሕፈታት፣ ኣብ ምድላይ ስራሕን ገዛን ከምኡ'ውን ኣብ ካልኦት ጉዳያት።

እቲ ኣመሓዳሪ ነቲ ዝምልከት ሓበሬታ ርክብ ኣብ ሓደ ንኩሎም ተቐመጥቲ ክረአ ዝኽእል ቦታ ኣብቲ መቐመጢ ክዝርግሕ እዩ።

§ 11 ጥሕሰት ኣንጻር ስርዓተ ገዛን ገበናትን
1. ጥሕሰት ኣንጻር እቲ ስርዓተ ገዛ ክሳብ እገዳ ገዛ ክበጽሕ ይኽእል ከምኡ'ውን ምስኣን ቦታ ከስዕብ ይኽእል። እገዳታት ገዛ ብጽሑፍ
ክውሰኑ ከምኡ ድማ ክምኽነዩ ኣለዎም። ጽሑፋዊ ውሳነ ናይቲ እገዳ ገዛ ንዝምልከት(ቶም) ሰብ(ባት) ክቅረብ እዩ።
2. እገደታት ክውሰኑ ከለው ካብ LAF ዝተወሰነ ኣከያይዳ ክኽተል ኣለዎ። ብመሰረት ጥራይ እቲ ምሕደራ ናይቲ መቐመጢ ሓደ እገዳ
ገዛ ክእውጅ ይፍቐደሉ። ኣብ ፍልይ ዝበሉ ጉዳያት (ድንገት ተቐመጥቲ ወይ መሳርሕትታት) ከምኡ'ውን ብሕልፊ ኣብ ጥሕሰት
ብዝስዕብ ነጥቢ 3፣ እቲ ምሕደራ ገዛ ኣብቲ ቦታ ዘይርከብ ከምኡ'ውን ንግዚኡ ውን ክጽዋዕ ዘይክእል እንተኾይኑ፣ ዋላ እቲ መራሒ
እብረ ናይቲ ኣገልግሎት ውሕስነት ሓደ እገዳ ገዛ ክውስን ይኽእል።
ቅድሚ ምውሳን እገዳ ገዛ ብመሰረት ክልተ ጽሑፋውያን ስምዕታት ቅድም ክወሃቡ ኣለዎም። ጥራይ ኣብ ሳልሳይ ስምዕታ ሓደ እገዳ
ገዛ ክውሰን ይኽእል። እገዳ ገዛ ካብ 3 ኣዋርሕ ንላዕሊ ብቑዕ ኣይኮነን ከምኡ'ውን ጥራይ ነቲ ናይ ሽዑ ግዜ መቐመጢ ይምልከት።
እቲ እገዳ ገዛ ንምሉእ ስድራ ብቑዕ ኣይኮነን።
3. ኣብ ብፍላይ ክብድ ዝበለ ጥሕሰት ኣንጻር ሕጋጋት እዚ ስርዓተ ገዛ ቅልጡፍን ቀጥታውን እገዳ ገዛ ክውሰን ይከኣል። ጥቕሚ ቀጥታዊ
እገዳ ገዛ ብሕልፊ ካልኦት ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እዩ ከምኡ'ውን ኣብ ዝስዕቡ ኣዝዮም ክልኩላት ተግባራትን ግብርታትን
ፍቑድ እዩ፥
•
•
•

•
•

.

ዝኾነ ዓይነት ምፍርራሕ (ዋላ ብቃላት)
ዝኾነ ዓይነት ዓመጽ (ብሕልፊ ኣብ ኣንስቲ፣ ቆልዑት፣ ኣባላት ዝኾነ ሃይማኖታዊ ውሑዳን ከምኡ'ውን ካልኦት ምክልኻል
ዘድልዮም ሰባት) ወይ ውን ጥራይ ፈኸራ ዓመጽ እኹል እዩ
ምውናን ብሕጊ ጠበንጃ ተኸልኪሎም ዘለው ብረታትን ንብረት ዚኣመሳሰሉ ኣቕሑታትን ወይ ምንጋድ እዚኦም ብረታት
(እንተላይ ብሕልፊ ዝኾነ ዓይነት መቶኰሲ ብረታት፣ ዋላ ውን ፍሉያት መወቕዕን መወግእን ብረታት)። ሓደ ኣቕሓ
ዝተኸልከለ ብረት ከምዝኾነ እንድሕር ጥርጣረ ኣሎ፣ እቲ ዝቐረበ መደበር ፖሊስ ሓበሬታ ክህብ ይኽእል። እዚ ኣበይ
ከምዝርከብ ኣብቲ ምሕደራ መቐመጢ ክሕተት ይከኣል።
ምንጋድ ዘይሕጋውያን ድራጋት ኣብቲ ገዛ ከምኡ'ውን ኣብቶም ኣብ ደገ ዘለው ቀጽርታት ክልኩል እዩ
ዝኾነ ዓይነት "ሞቢንግ" (ምልጋጽ)፣ ዝተደጋጋሚ ኩሉ ግዜ ዝግበር ምድሃል ማለት እዩ፣ ብሕልፊ መንፈሳዊ ምድሃል፣
ምስቓይን ምህሳይን ውልቀ ሰብ ብንጽላት ሰባት ወይ ብጉጅለ
7

ክፍለ-ሃገራዊ ቤትጽሕፈት ጉዳያት
ስደተኛታት፣
በርሊን (LAF)

•
•
•

ስርዓተ ገዛ

ንመቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን
ሓባር መቐመጢታት ኣብ ክፍል-ሃገር በርሊን
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ብፖሊስ ዝተሓበሩ ተግባራት ገበን ናይ ፖሊስ ምርምር ክካይድ እንከሎ፣ ተቐመጥቲ ወይ ሰራሕተኛታት ናይቲ መቐመጢ
ካብ ዝኸውን ድንገት ንክከላኸሎም ኣድላይ ተኾይኑ ጥራይ ቀጥታዊ እገዳ ገዛ ፍቑድ እዩ።
ከበድቲ ገበናት (ከም ንኣ. ወሰባዊ ዓመጽ፣ ሓደገኛ ኣካላታዊ መጥቓዕቲ፣ ባርዕ) ኣብቲ መቐመጢ
ብዝተደጋገመ ምፍርራሕን ምርባሽን እንተተገሩ፣ ተኽእሎ ምድጋም ገበን እንድሕር ተገሚቱ ወይ እቲ ተጎዳኢ ሰብ
ብሰንኪ'ቲ ብርታዐ ግብሪ ምስቲ ገባሪ ቀጺሉ ብሓንሳብ ክቕመጥ ከምዘይክእል ድንገት እንተዘሎ።

ኣብ ምውሳን ቀጥታዊ እገዳ ገዛ እቲ/እታ ዝተመልከተ/ት ገባሪ/ት ቦትኡ/ኣ ኣብቲ መቐመጢ ሽዑንሽዑ ክስእን ዘይኮነ፣ ካብኡ ንላዕሊ
ጥሕሰት ኣንጻር'ቲ ስርዓተ ገዛ ብምትእስሳር ውናነ ብረታት ወይ ዘይሕጋውያን ድራጋት ከምኡ'ውን ምንጋድ እዚኦም ነገራት፣ እንተላይ
ከበድቲ ገበናት ኣብቲ መቐመጢ ከምኡ ድማ ዓመጽ ኣንጻር ተቐመጥቲ ወይ መሳርሕትታት ናብ ፖሊስ ክሕበር ይከኣል ከምኡ'ውን
ክሳብ ጉዳይ ገበን ኣንጻር እቲ/እታ ገባሪ/ት ክበጽሕ ይኽእል።
4. ብእገዳ ገዛ ዝተተንከፉ ተቐመጥቲ ንሰራሕተኛታት መቐመጢ ክውከሱ ይኽእሉ፣ ናበየናይ ጨንፈር ክውከሱ ከምዘለዎም መታን
ክፈልጡ፣ ኣብቲ ሓድሽ መቐመጢ ቦታ ምእንቲ ክወሃቡ።
5. ብዛዕባ ኣዋጅ እገዳ ገዝ እቶም ዝተመልከቱ ሰባት ኣብ LAF ወይ ኣብ ዘይጽግዕተኛ ጨንፈር ጥርዓን በርሊን (BuBs) ክጠርዑ
ይኽእሉ። LAF ሽዑ እቲ እገዳ ገዛ ብርትዒ ተኣዊጁ እንተኾይኑ ወይ ድማ ክስረዝ እንተዘለዎ ክምርምር እዩ።

§ 12 ምውጻእ
1. እቲ መውጽኢ ቆጸራ በቲ ኣመሓዳሪ ወይ ብLAF እንተዘይተወሲኑ፣ ብውሕዱ 2 ሰሙን ቅድሚኡ ብዝምልከቱ ተቐመጥቲ
ንምሕደራ መቐመጢ ብዝቐልጠፈ ክሕበር ኣለዎ።
2. መፍትሕ ገዛን መንበሪ ፓስፖርትን ኣብ መውጽኢ ብቕልጡፍ ክምለሱ ኣለዎም።
3. ኣብ መውጽኢ ኩሎም ብህንጻ ዝውነኑ ኣቕሑታት ብምልኦም ዋላሓደ ከይተረፈ ክምለሱ ኣለዎም።
4. እቶም ተቐመጥቲ ክወጽኡ ከለው ዝኾኑ ኣምጺኡ ዝነበረ ወይ ብእኡ ናብቲ መቐመጢ ዝኣተዉ ኣቕሑታት - እንድሕር ንነጥቢ 3
ዘይምልከቱ ኮይኖም - ክማልእዎም ኣለዎም። ሓደ ተቐመጢ ኣቕሑታት እንድሕር ገዲፉ፣ ክጉሓፉ ከምዝኽእሉ ክግመት እዩ። እዚ
ብገንዘብ ተቐማጢ ክፍጸም ይኽእል። ናይቲ ተቐማጢ ዝተገደፉ ሰነዳትን ክቡራት ነገራትን ካብቲ ኣመሓዳሪ ክዕቀብ እዩ፣ እቲ ወናኒ/
እታ ወናኒት እንተዘይ(ት)ርከብ ኮይኑ/ኮይና። እቶም ሕጋውያን ውሳነታት ብዛዕባ ዝተረኸቡ ነገራት (§§ 965ዝቐ. BGB)
ከይተተንከፉ ይተርፉ። እቶም ዝተገደፉ ሰነዳትን ክቡራት ነገራትን ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክዕቀቡ ከምዝኾኑ ማለት እዩ፣ እቲ ኣመሓዳሪ
ነቲ ወናኒ ከኣ ክረኽቦ ከምኡ'ውን ብዛዕባኡ ክሕብሮ ክፍትን እዩ። ምምላስ ናብቲ ወናኒ ኣብ ውሽጢ እዚ ወቕቲ ክፍጸም ዘይክእል
እንድሕር ኮይኑ፣ እቲ ኣመሓዳሪ ብዛዕባ እዚኦም ዝተረኽቡ ነገራት ክውስን ይፍቐደሉ።

.
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