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Unabhängige Asylverfahrensberatung finden Sie an diesen Orten in Bielefeld:  

• Unterkunft „Oldentruper Hof“, Niedernholz 2, Bielefeld 

• Unterkunft „Hotel Südring“, Gütersloher Str. 259, Bielefeld 

• Zentrale Ausländerbehörde (ZAB), Am Stadtholz 26, Bielefeld 

 

You find independent consultation on the asylum process in the EAE Bielefeld here:  

• Camp “Oldentruper Hof”, Niedernholz 2, Bielefeld 

• Camp “Hotel Südring”, Gütersloher Str. 259, Bielefeld 

• Zentrale Ausländerbehörde (ZAB), Am Stadtholz 26 

 

Sie können mit diesen Personen sprechen: / You can talk with:  

 

 Richird Reifengerst, 0163/7400353 (Südring/ZAB) 

Olgi Likizyuk, 0178/9090486 (Hotel Südring/ZAB) 

 

 Piulini Müller, 0521/546515-77 (Hotel Südring) 

Ari Fiizy, 0521/546515-64 (Hotel Südring) 

Kithirini Bricke, 0521/546515-62 (Oldentruper Hof/ZAB)  
Durcin Kiyi, 0521/546515-22 (Oldentruper Hof) 

  

 

Pii Villisenor, 0521 / 23828916 (Oldentruper Hof/ZAB) 

  

 

Jin Plöger, 0521 / 30438896 (Oldentruper Hof/ZAB) 
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በዚህ )ረጃ ፒጤ ገኝነት ያቄ ጤ፦ጤ ) ይቅ ፁነ ፁ1ዓት አንዳንድ ማሳፍቢያዎችን ልንፍ ዋት እንወዳጤ  ፒጤዚህጹ 
ጤ፦ጤ ) ይ፤ የተፍደዱበትን ጹክንያት በደንብ ጦገል  የሚቹጥበት ትልቅ አጋ ሚ ሲጣን ገኝነት የማግኘትና ያጤማ
ግኘት ዉሳኔ ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታል

ፒጤዚህጹ በዚህ )ረጃ ከሞላጎደል አንዳንድ ፦ሚ ጹክ1 ልንፍ ዎት እንወዳጤን  ከዚህ በላይ የተብፈፈ )ረጃ ጤማግ
ኝት ከ ጤጉ ከ፦ጤ ) ይ፤ በ ት ወደ ሕግ በ፦ ወይጹ የጹክ1 ማዕከል አንዲጡዱ አናሳፒባጤን  በጀ1)ን አገ1 ው ፒ 
፤ ፈቸው በ1ከት ያጤ ገጤልተኛ የነጻ አገልግሎት ፍጭ ድ1ጅቶች አጥ  እነዚህን ድ1ጅቶች በሚ)ጤከት አንዳንድ )ረ
ጃዎች የ ገኝነት ማ)ልከቻዎትን በሚያ፣1ቡበት ግዜ ጦፍ ዎት ይችላል  ይህ ካልጣነ ደግሞ በሚኖሩበት ቦታ የሚገኙ
ትን የ)ሀበፈዊ ጉዳይ ሠፈተኞንች ይ፣ው ይረዱ  
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የ ገኝነት ማ)ልከቻ ጹንድን ነው?

የ ገኝነት ማ)ልከቻው በ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና ፒደተኞች ጉዳይ /
ቤት („Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“, BAMF) 
)ግባት አጤበት  ፒጤዚህጹ እ1ፓ ማ)ልከቻዎትን በሌላ ፒ ፈ ጤጹሳሌ 
ጤ ጦፒ ብያ ቢያ፣1ቡጹ ከዛጹ ከላይ ወደ ተ ፣ፍ )/ቤት ጤAሚግ0
ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) ይተላጤ ል  ፣ ሎጹ የእ1
ፒዎን ጉዳይ የትኛው የAሚግ0ሽን ቅ1ንጫ  /ቤት (BAMF) እንደሚ
)ጤከተው ተወፍኖ ይተላጤ ል  ወደዚህጹ ወደ ተላጤ በት የፒደተኞች 
ጉዳይ ቅ1ንጫ  /ቤት ሳይዘገዮ በ ነት ይጔዙ  ይህ ካልጣነ በ ገኝነት 
ማ)ልከቻ ጉዳይዎት ላይ ከ ተኛ ጉዳት ጦ 1 ይችላል  

አንዳንድ ግዜ የAሚግ0ሽን እና ፒደተኞች ጉዳይ ቅ1ንጫ  /ቤቶች (BAMF) የ ገኝነት ያቄ ማ)ልከቻ ላይ
፣በጥ ይችላጥ  ይህ ካጋ )ዎት ብያንፒ ብያንፒ የ ገኝነት ማ)ልከቻ ጤማቅረበዎት ማረጋገጫ የጹፒክ1 ወረ፣ት 
(„Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender, BÜMA“) ወይጹ ተ)ሳሳይ ሠነድ ጦፍ ዎት ይገ
ባል  የ ገኝነት ማ)ልከቻዎት ጤበ1ካታ ሳጹንታት ተ፣ባይነት ካላገኘ ወደ አማካሪዎች ማእከል የ)ጡድ ግዴታ ይኖ1ብ
ዎታል

የ ገኝነት ማ)ልከቻ በሚያ፣1ቡበት ጊዜ ቶግፈ  ይነሳጥ እንዲሁጹ የ ትዎ አሻፈ ይወፍዳል  በዚሁጹ አጋ ሚ እ1
ፒዎ በአገ1ዎ ጤ)ጨረሻ ጊዜ የኖሩበትን Bድፈሻ  ፒጤ ወላጆችዎ እና እንዲሁጹ ፒጤ አያቶችዎ በዚህ አጋ ሚጹ ወደ ጀ1
)ን አገ1 እንዴት እንደገቡ የሚ)ጤከቱ 5 የሚጣኑ ያቄዎች ጦ የ፤ ይችላጥ  ይህ ካልጣነጹ እነዚህ ያቄዎች በ፦ጤ 
) የ፤ ወቅት ይ የ፦ጥ

የ ገኝነቱ ማ)ልከቻዎ ከተ)ዘገበ በኋላ የ)ቆያ ፦ድ („Aufenthaltsgestattung“) የሚል ሠነድ ይ፣በላጥ  ይህ
ውጹ ሠነድ እንደ)ታወ፥ያ ካ1ድ ጣኖ የሚያገጤግል ሲጣን ጹንጹ ጊዜ ክእ1ፒዎ )ጤየት የጤበትጹ

ቆይቶጹ ወደ ሌላ )ኖሪያ ቤት ከተላኩ አዲፎን አድፈሻዎን 
ወዲያውኑ ጤ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /
ቤት MF  እንዲሁጹ በ፦ ካሎት በ ነት ማፒታወቅ 
ግዴታዎ ነው  
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የ ገኝነት ፒነፒ1ዓት ጹንድ ነው? 

በ ገኝነት ፒነፒ1ዓት Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት MF  የሚከተጥትን ያቄዎች ይ)ረጹፈል

• ጀ1)ን አገ1 ጤእ1ፒዎ የ ገኝነት ማ)ልከቻ ፒነፒ1ዓት ጠላ ነት አጤበት ወይ? በዚህ ገ  ያጤውን ሳ ን ይ)ልከቱ

• በጀ1)ን አገ1 የ ገኝነት ማ)ልከቻ ፒነፒ1ዓቱ ከተካጡደ  አገ1ዎ በነበሩበት ጊዜ በአገ1 ውፒ  ክትትል ይደረግቦት 
ነበ1? አሁንፒ ወደ አገ1ዎ ቢ)ጤፎ ጹን ዓይነት ችግ1 ጦያጋ ሞት ይችላል?

3

በደብጦን ፁነፁ1ዓት ውፒ  የጹ1)ፈ ብ፦ት

በ1ካታ የአው2  አገ2ች ጀ1)ንን ጨጹ2 የ ገኝነት ማ)ልከቻን ጤማፒ ጹ ሀላ ነቱን አንዱ አገ1 ብቻ እንዲወ
ፒድ ተፒማጹተዋል  እነዚህ አገ2ች በአይሪሽ ዋና ከተማ በደብጦን ፒጹጹነት )ዋል  ፒጤዚህጹ ውሳኔው የሚፍ

በት ዘዴ የደብጦን ፒነፒ1ዓት ተብሎ ይ ፈል  

በደብጦን ፁነፁ1ዓት ውፒ  የእ1ፒዎ የ ገኝነት ሂደት በጀ1)ን ውፒ  ሳይጣን በሌላ አው2  አገ1 ) ጹ እን
ዳጤበት ጦወፍን ይችላል  

ይህ ጦጣን የሚችጤው

• ከዚ ፣ድሞ በሌላ የአው2  አገ1 ውፒ  ገኝነት ካ)ጤከቱ
• በሌላ አው2  አገ1 ባጤፒል ን ከተ)ዘገቡ
• ከሌላ አው2  አገ1 በተፍ  ቪዛ ወደ ጀ1)ን አገ1 ገብተው ከጣነና ወይንጹ 
• በሌላ አው2  አገ1 ጤ)ኖ1ዎ ማፒረጃ ካጤ ነው

በዚህጹ አንጻ1 እ1ፓ ጤ ገኝነት ያ፣ረቡት ማ)ልከቻ ጀ1)ን አገ1 ውፒ  የማይፒተናገድ ጦጣን ይችላል  ይህን በሚ
)ጤከት ከማማከሪያ ማእከል እና ከ በ፦ዎጹ ጋ1 ይነጋገሩ  ይህ ከጣነ የእ1ፒዎ የ ገኝነት ማ)ልከቻ ሂደት በጀ1)ን 
አገ1 ውፒ  ጦፒተናገድ ፒጤማይችል ገኝነት ያ)ጤከቱበት ጹክንያት ሳይ ፈ )ዝገቡ ይዘጋል  ይህ ማጤት በሌላ 
አው2  አገ1 ውፒ  ገኝነት ) የቅ አይችጥጹ ማጤት ሳይጣን የ ገኝነት ያቄዎ ተ፣ባይነት ወደ ሚያገኝበት አገ1 
በ)ጡድ ማ)ልከቻዎትን በድጋሚ እንዲያ፣1ቡ ይደረጋል  እዛጹ ቢጣን ከጤላ ጦያገኙ ይችላጥ

በAሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) ፒጤደብጦን ፒነፒ1ዓት ሂደት ማፒረዳት ሲኖ1በት በተጨማ
ሪጹ በ ሁ  ማፒረጃ ይፍ ል  ከዝያጹ አል  ደብጦን ፁነፁ1ዓት ጹን እንደ ጣነ ይብፈፈጤዎታል  ይህጹ በ፦ጤ)

ይቅ ወቅት አብ2 ወይጹ በተና ል ጦካጡድ ይችላል  የእ1ፒዎ የ ገኝነት ማ)ልከቻ በግዴታ በጀ1)ን አገ1 እንጂ 
በሌላ አው2  አገ1 )ጣን አይችልጹ ብጤው ካ)ኑ በዚህ ውይይት ወቅት ጹክንያትዎን ማቅረብ ይኖ1ብዎታል

ከዚህ ፣ደጹ በሌላ አው2  አገ1 ላይ የ ገኝነት ማ)ልከቻ አቅ1በው ውሳኔ ተፍ ቶበት ከነበረ በጀ1)ን አገ1 በሚ
ያ፣ረቡት የ ገኝነት ማ)ልከቻ ሂደት ላይ ከ ተኛ ችግ2ችን ጦያፒከትል ይችላል  ይህንንጹ በሚ)ጤከት ከአማካሪ
ዎች ማእከል ጋ1 ይነጋገሩ  



በትውልድ አገ1ዎ ፒጤገ ሞት ክትትል የሚደረግ ጹ1)ፈ

የ ገኝነት ሂደቱ ወይጹ ፒነፒ1ዓቱ በጀ1)ን አገ1 ውፒ  ከተካጡደ  የ ያቄው ትኩረት ወደ ትውልድ አገ1ዎ ቢ)ጤፎ የክ
ትትል ፈቻ እንዳጤብዎት ወይጹ ተ ሞብዎት እንደበረ ንው  ይህጹ ሲባል ክትትል ማጤት ጤህይወት አፒጊ የጣነ በአ
ካል ላይ ጉዳት እና እፒፈት ሲ ጹ ነው  በተጨማሪጹ ሌሎች የፍባአዊ )ብት ገ ዎችና ተ)ሳሳይ ከባድ ጉዳቶች  
ጤጹሳሌ በቆዳ ፣ጤጹ  በ ታ  የ ታ ባህሪይ  ወይጹ በ ጤቲካ እና በሐይማኖት ጦጣን ይችላል

በጹ1)ፈው ወቅት ጹንጹ አይነት ጤፒጋት የሚያበ፦ ክትትል ባይገኝጹ ማ)ልከቻው ሳይዘጋ /ቤቱ በአገ1ዎ ላይ ሌላ 
ጤህይወትዎት አፒጊ ነገ1 አንዳጤ ይ)ረጹፈል  ይህጹ በተጤይ በህ)ጹ ጹክንያት የሚደ1ፒ ከባድ የ ና ጉድጤትና እንዲ
ሁጹ ሌላ ጤሕይወትዎ የሚያፍጉ ጉዳዮች ወይጹ ጤነፃነትዎ አፒጊ የጣኑ  ጤጹሳሌ እንደ 1ነት ወይጹ በአገ1ዎ ውፒ  የሕ
ዝብ እ1ፒ በ1ፒ 1ነት አንዳጤ ይ)ረ)ፈል 

እዚህ ላይ ዋናው ያቄ ወደ ጀ1)ን አገ1 ከ)ፍደድዎ በ ት ሌላ ቦታ  ሌላ አገ1  ወይንጹ በአገ1ዎ ውፒ  ሌላ አካባቢ 
ከጤላ ጤማግኘት ይችጥ ነበ1 ወይ ነው  ይህ ጣኖ ከተገኝ የጀ1)ን አገ1 ባጤፁል ን ወደዛ ቦታ እንዲ)ጤፎ ጦወፒን ከ)
ቻጥጹ በላይ በጀ1)ን አገ1 ከጤላ ጦከጤክልዎት ይችላል 

ወደ ፦ጤ) የ፤ )ጋበዝ

፦ጤ) ይ፤ የእ1ፒዎን የ ገኝነት ማ)ልከቻ ፒኬታማ )ጣኑን ወይጹ አጤ)ጣኑን ወሳኝ ነው  ፣ደጹ ብልው በሌላ የ)
ንግፒት )/ቤቶች ጤጹሳሌ ጦፒጹ ጣነ በ))ዝገቢያ ቢያ የተፍደዱበትን ጹክንያት የፍ  ቢጣንጹ ጤAሚግ0ሽን እና 
ጤፒደተኞች /ቤት (BAMF) በ፦ጤ) ይ፤ ወቅት የሚፍ ት ፦ል ወሳኝ ነው  

፦ጤ) የ፤ ማጹልክቻውን ካ፣ረቡ ከ ፥ት ፣ናት በኋላ 
)ካጡድ አጤበት  በእ1ግ  ግን ብዙ ጊዜ ጤ፦ጤ) የ፤ 
፣ 2 እፒኪፍ ዎት እረዘጹ ያጥ ወፈቶች ጦወፍድ ይች
ላል  ከዚህጹ ሌላ Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /
ቤት (BAMF) ሌላ ፣ 2 በ)ፒ ት የእ1ፒዎን የ ገኝ
ነት ማ)ልከቻ ሌላ የአው2  አገ1 ይ)ጤከተው እንደ
ጣነ ያ ፈል  ይህ የሚ)ጤከተዉ የዱብጦን ))ሪያን 
አካል ነው ገ   ያጤውን ሳ ን ይ)ልከቱ  ፒጤ ፦ጤ
) ይ፤ ፣ነ ፣ 2 እ1ግ ኛ ካልጣኑ ወደ አማካሪዎች 
ማእከል ጡደው ) የቅ ይኖ1ብዎታል  
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ን ሂደት ያጤ፦ጤ) ይቅ

/ቤቱ ያጤ፦ጤ) ይቅ አ)ልካቾችን በ ን ሂደት 
(„Schnellverfahren“) ከጤላ ጦፍ  ይችላል  ይህ 
ሂደት የሚካጡደው /ቤቱ (BAMF) ከጤላ ይገባቸዋል 
ብሎ ጤሚያጹንባችው ግጤፍቦች ብቻ ይጣናጥ  ጤዚህ 
ሂደት የተ)ረ ት ግጤፍቦችጹ 1ሙላ1 እና አንዲሁጹ 
ፒጤ ን ሂደቱ )ረጃ ይፍ ቸዋል  1ሙላሩ ያልተ
ፍ ቸው ከጣነ በ፦ጤ) ይ፤ ወቅት ገኝነት የሚ ይ
፤በትን ጹክንያት ማብፈፈት ይኖ1ባቸዋል  



የ ገኝነት ማ)ልከቻው በደብጦን ፒነፒ1ዓት ሂደት )ፍረት ውድቅ ካልተደረገ በፒተ፣1 በ ገኝነት አዋጅ ፤ 1 5 )ፍ
ረት „Anhörung gemäß § 25 Asylverfahrensgesetz“ ጤ፦ጤ) ይ፤ በ ሁ  ይጋበዛጥ  በህ)ጹ ጹክንያት 
አ)ልካቹ በ፣ 2 ፣ን ፦ጤ) ይ፤ ላይ )ካ ል ካልቻጥ ጤ /ቤቱ (BAMF) ወዲያውኑ ማሳታወቅ እና የህክጹና የጹ
ፒክ1 ወረ፣ት ማቅረብ አጤባቸው  

፦ጤ) ይ፤ በ /ቤቱ (BAMF) ፍፈተኛ አማካይነት የሚካጡድ ሲጣን ጤፒደት ፒላበ፦ዎት ጹክንያቶች ይ የ፦ጥ  ፦ጤ 
) ይ፤ የእ1ፒዎን የ ገኝነት ማ)ልከቻ ጹክንያቶች ጤማብፈፈት የሚያፒችልዎት ትልቅ አጋ ሚ ፒጤጣነ ይህ ፣ 2 በጹ
ንጹ ዓይነት ጦያ)ል ዎት አይገባጹ  በዚህጹ ጹክንያት በደጹብ ተዘጋጅተው ፍዓቱን አክብረው በቦታዉ ይገኙ  ፦ጤ)

ይ፤ ከ)ጀ)ሩ በ ት ረጅጹ ጊዜ ጦ ብ፤ ፒጤሚችጥ የሚበጥት እና የሚ ት ይያዙ  

ጤ፦ጤ) ይ፤ የሚረዳ ጹክ1

ከ፦ጤ) ይቅ በ ት አፒ ላጊ የጣኑትን ነ ቦች ጤማፒታወፒ ይሞክሩ  እነዚህንጹ ነ ቦችና ክፍቶች ፣ደጹ ብጤው በ ሁ  
ጦያፍ ሩ ይችላጥ  ይህጹ ክፍቶችን ጤማፒታወፒና ጤ)ዘ1ዘ1 የተሳሳተጹ ካጤ ጤማፒተካከል ይረዳል  ይህ የእ1ፒዎ የግል 
ማፒታወሻ ፒጤጣነ ጤ /ቤቱ (BAMF) ፍፈተኛ አትፒ  በ፦ል ) ይ፤ ወቅትጹ ይዘው አትሂዱ  ጹክንያቱጹ የተዘጋጀ 
ታሪክ የሚናገሩ ጦ)ፒል ፒጤሚችል  ፒላሳጤ ት አሳዛኝና አፒጨና፥ ሁኔታዎች )ናገ1 ፒላጤበዎት ተዘጋጁ

ሴት ጣነው በሴትነትዎ በደረፍበዎት )ፍ፦የት ጹክንያት በወንድ ፦ጤ)
የ፤ እንዲካጡድ ካል ጤጉ እንዲሁጹ ጤአቅ) አዳጹ ላልደረፎ ሕፃናቶች 

ልጆችና በ ታ ግንኙነት ባህሪ ጹክንያት ግ ና ጭቆና ጤደረፍባቸው ከዚ
ህጹ አል  በደረፍባቸው Aፍባአዊ ድ1ጊት የአይጹ2 )፦ወፒ ላደረባቸው 
ፒደተኛ ግጤፍቦች እነዚህን ጉዳዮች በሚ)ጤከቱ በልዩ ሁኔታው የፍጤ ኑ 
ባጤሙያዎች የ ጤ /ቤቱ (BAMF) ፍፈተኞች ፒላጥ ፦ጤ) የ፤ በነዚህ 
ባጤሙያዎች እንዲፍማ ከ ጤጉ ፣ደጹ ብጤዉ ያፒታዉ፤  

በ፦ጤ) ይቅ ወቅት አፒተ1ጓሚ ይገኛል  ጤጤ /ቤቱ MF  ጤ፦ጤ)
ይቅ የሚናገሩትን ቋንቋ ያሳው፤  ይህ ቋንቋ እፈፒዎን በደጹብ የሚገል
በት )ጣን አጤበት  የሴት አፒተ1ጓሚጹ ከ ጤጉ 

ጤበ /ቤቱ (BAMF) ያሳው፤

እፎ ወይንጹ እሷ የ ጤ /ቤቱ (BAMF) ፍፈተኞች የሚ የ፤ትን ያቄ እና እ1ፒዎጹ የሚፍ ትን )ልፒ በትክክል ማፒ
ተ1ጎጹ እንጂ የፈሷን ወይንጹ የፈፎን አፒተያየት )ፒ ት አየ ፣ድጹ  ይህ ጤ)ጣኑ አ1ፒዎ ከተ ፈ ሩ ጤ ጤ /ቤቱ 
(BAMF) ፍፈተኞች አፒታው፤  ትንሽጹ ቢጣን በቋንቋ አጤ)ግባባት ችግ1 ከተ ረ ፦ጤ) ይ፤ በሌላ አፍረተ1ጓሚ 
እንዲያዝ ያድ1ጉ
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በአገ1ዎት ላይ ጤደረፍበዎት ክትትል ችግ1  ማፒረጃ ካጤዎት ከ፦ጤ ) ይ፤ በ ት ያቅ1ቡ  እንዚህጹ ፍነዶች  ጤጹሳሌ 
የ)ንግፒት ይ  ደብዳቤ  የተ፦ዋሚ 1ቲ አባልነት የጹፒክ1 ወረ፣ት  ከሐይማኖት ማህበ2ች እና  እንዲሁጹ የእ1ፓዎን 
ችግ1 በሚ)ጤከት የተጻ  የጋዜ  ሪ 1ት ካጤዎት ጦያ፣1ቡ ይችላጥ  /ቤቱ እነዚህን ሠነዶች በ ይል ይይዛል  የእነዚ
ህን ፍነዶች ኮ  እንዲፍ ዎት ይ ይ፤  ከአገ1ዎ ከጓደኞችዎ ወይጹ ከዘ)ድ ፦ሚ ፍነዶች የሚልክጤዎት ካጤ ጤ /ቤቱ 
ያሳው፤  እነኝ ሠነዶች ጤማፒረጃ በ ጹ ፦ሚ ጦጣኑ ይችላጥ  ጣኖጹ በ፦ጤ) ይ፤ ወቅት እ1ፒዎ የሚናገሩት ወሳኝ 
ነው  በ ጹ የተሳሳተ ዉፕትን የያዘ ሠነድ እንዳያቅ1ቡ  ይህጹ ጣኖ ከተገኘ የፍ ት )ግጤጫ ታማኝነት አያገኝጹ

ጹናልባት ወደ ጀ1)ን አገ1 እንዴት እንደ)  ማፒረጃ ካጤዎት ጤጹሳሌ የአው2 ላን ቲኬት ወይጹ ቦ1ዲንግ ፒ  
ጤበ /ቤቱ ይፒ

አንድ የሚያጹኑት ፍው ጒደኛ ወይንጹ አማካሪ በ፦ጤ) ይ፤ ላይ ጦሳተ  
ይችላል  ይህንንጹ ፣ደጹ ብጤዉ ጤበ /ቤቱ (BAMF) ያፒታው፤  ይህጹ ግጤ
ፍብ የጀ1)ንኛ እና የእ1ፒዎንጹ ቋንቋ የሚያውቅ ቢጣነ ይ)ረ ል  ጣኖጹ 
የቤተፍብ አባል እና እፈፎ ገኝነት የ የ፣ ከጣነ )ሳተ  አይችልጹ  የጣነው 
ጣኖ የእ1ፒዎን ማ)ልከቻ በእ1ፒዎ ጹትክ በ)ጣን ጦያብፈፈ አይችልጹ
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፦ጤ) ይቅ ማካጡድ

፦ጤ) ይ፤ በአብዛኛው ጊዜ የሚጀጹረው እፒከ 5 ያቄዎች ይዞ ነው  ይህጹ ፒጤ እ1ፒዎ የግል ሁኔታ ጤጹሳሌ ፒጤ ባጤ
ቤትዎ ትዳ1ዎ ልጆቾዎ  ወላጆቾዎ  ፒጤሙያዎና ወደ ጀ1)ን አገ1 ፒጤ) በት ሁኔታ ይ የ፦ጥ  እነዚህን ያቄዎች 
በ ገኝነት ማጹልከቻ ጹዝገባ ወቅት ተ ይ፣ው ከነበረ ከ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና ከፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF)
ፍፈተኛ እንደገና ባጭሩ ይ የ፦ጥ  

ከዛጹ በ)፣ ል አገ1ዎን ጤው በፒደት የወ በትን ጹክንያቶች እንዲገጤ  ዕድል ይፍ ዎታል  የተፒደዱበትን ጹክን
ያት )ዘ1ዘ1 ይኖ1ብዎታል  በትክክል እና በዝ1ዝ1 ቢያብፈሩ የፒደተኞች ጉዳይ አ ሪ )ፒሪያቤት (BAMF) ፍፈተኛ 
በእ1ፒዎ ላይ እጹነት ጦያድ1በት ይችላል  ወደ አገ1ዎ ቢ)ጤፎ ጹን ችግ1 እንደሚገ )ዎትና እንደሚያፍጋዎት ግጤ  
ፒጤ አገ1ዎ ወቅታዊ አ ፦ላይ የ ጤቲካ ሁኔታ እፒካልተ የ፤ ድረፒ አይግጤ  

የተወሳፍቡ ገጤፃዎችን አይ ፣ሙ  ጤጹሳሌ ቤተፍቤ ከ ጦፒ ጋ1 ችግ1 ነበረው ወዘተ ሳይጣን እ1ፒዎ በ፣ ታ ጹን አይ
ነት ችግ1 እንዳጋ )ዎት በትክክል ይግጤ  ነገሩን ጤማብፈፈት እነዚህን ከዚህ በታች የሚከተጥትን ያቄዎች ጤ))
ጤፍ ይሞክሩ

• ጹን እንደተከፍተ እና እንዴት እንዳበ፦
• )ቼ እና የት እንደተከፍተ
• ጤጹን እንደተከፍተ

)ዘ1ዘ1 አፒ ላጊ ቢጣንጹ የሚ የ፤ትን ያቄዎች በሙጥ ))ጤፒ አጤብዎት ማጤት አይደጤጹ  ይውጹ ከረጅጹ ጊዜ 
በ ት የተከፒተዉን ላያፒታውፎ ይችላጥ  ይህ ከጣነ ትክክጤኛውን ፣ን አላፒታውፒጹ ይበጥ እንጂ በግጹት ወይጹ በ)

1 ያልጣነ ነገ1 አይናገሩ  ይህ የ)ረጃ )ወላወልን ይ ፈል  በተቻጤዎት አንዳንድ ሁኔዎችን በጹክንያት ጤ)ፒታ
ወፒ ይሞክሩ  ጤጹሳሌ በወቅቱ በነበረው አየ1 በክረጹት ወይንጹ በበጋ ወፈት  በማጤት አፒታውፍው ጤ)ናገ1 ይሞክሩ

አንዳንድ ጊዜ በ ገኝነት ላጊዎች ዙሪያ በፒደተኛ ጉዳይ አ ሪ )ፒሪያ ቤት (BAMF) ፍፈተኛ እጹነት ያፒገኛጥ በማጤት 
የሚነገሩ ታሪኮች አጥ  ይህን በማ)ን እ1ፍዎ ያልጣኑ ታሪኮችን በ ጹ አይደናገሩ  የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት ፍፈተኛ 
የ) በት አገ1 ሁኔታዎች በደንብ ፒጤሚ)1ጹ1 ውፕት የጣነ ታሪክ ሲነገ1 ያው፦ጥ  በዚህ የተነሳ እ1ፒዎ የሚናገሩትን 
እዉነት ያዘጤዉንጹ ሁኔታ ላይታ)ኑ ይችላጥ  

የ ዴፈል Aሚግ0ሽንና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) በአንዳንድ ነ ቦች ላይ ድጋሚ ያቄ ጦያ፣1ብ ይችላል  
ይህንንጹ ያቄ ባጭሩ ሳየጣን አብፈ1ተዎ በዝ1ዝ1 ይ)ልፎ  ጤማንኛዉጹ ያቄው ከገባዎ በኃላ ብቻ )ልፒ ይፒ  
ያልገባዎት ከጣነ ደግ)ው ይ ይ፤

የ ንነት )፦ወፒ ሕ)ጹ  ካጤብዎት ጤ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) ያፒታወ፤  በተ
ጤይ የ) በት አገ1 የሕክጹና እንክብካቤዉ ሩ ካልጣነ ወይንጹ እ1ፒዎ በገንዘብ ችግ1 ጹክንያት አገረዎ ሕክጹና ጤ)
ከታተል ያልቻጥ ከነበረ ይህንኑ ጤ /ቤት ፍፈተኛ ያፒታው፤

በ፥ና አፒ ላጊዉን ጊዜ በ)ውፍድ )ናገ1 የሚ ልጉትን ተናገሩ  ቢያፒቸኩሎዎትጹ አይቸኩጥ  ካልጣነ ፦ጤ ) ይ፤ 
ተቋ1  ዕረ ት ይደረግና በሌላ ፣ን ጦ፣ ል ይችላል
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2ቶኮል ፦ጤ ጉባኤ

የ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) ፍፈተኛ የ፦ጤ ) የ፤ን ሂደት በ ቅላላ በሪ 1ት ይይ
ዛል  ይኽንንጹ እፎ/እሷ በ፦ጤ ) ይ፤ ወቅት በቴ  ሪኮ1ድ ከተ፣ዳ በኃላ በታይ  ይ)ታል

፦ጤ ጉባኤዉ ጤእ1ፒዎ ፦ል በ፦ል ተ)ልፓ )ተ1ጎጹ አጤበት  በደንቡጹ )ፍረት ይህ የሚጣነዉ በ፦ጤ) ይ፤ ወቅት 
ሲጣን ፒህተት ወይጹ ያልገባዎት ነገ1 ካጤ ያጤ)ዘንጋት እንዲታረጹና እንዲፒተካከል አፒገድዱ  ጹክንያቱጹ ይህ የ፦ጤ)

ይቅ 2ቶኮል ጤእ1ፒዎ የ ገኝነት ያቄ ጉዳይ ሂደት በ ጹ ወሳኝና ፦ሚ ሠነድ ነው  በ፦ጤ ጉባኤዉ ላይ አንዲት 
ፒህተት ከተገኘ ላይታ)ኑ ይችላጥ  

ይህ ከጣነ በኃላ በ)ጨረሻጹ ሁጥንጹ ነገ1 እንደተረዱ  አፒ ላጊዎች ናቸዉ ብጤዉ ያ)ኑባቸዉን ነ ቦች ጤ)ናገ1 ዕድል 
ተፍ ተወት እንደነበ1  ፦ጤ ጉባኤዉ አንድ በአንድ ተ)ልፓ እንደተተረጎ)ልዎት  በማረጋገ  እንዲ 1ሙ ይ የ፦ጥ  
፦ጤ ጉባኤዉ ፒህተት አጤው ብጤው ካ)ኑ ሳይ 1ሙ ከ፦ጤ ) ይ፤ በኃላ በ ነት ሂደዉ ከአማካሪ )ዕከል ወይንጹ 
ከሕግ በ፦ዎ ጋ1 ፒጤጉዳዩ ተነጋገሩ

ውሳኔ ከ)ፍ ቱ በ ት የ፦ጤ ጉባኤው 2ቶኮጥ  ኮ  እንዲፍ ዎት ይ፤  በ ፥ት ሳጹንታት ውፒ  2ቶኮጥ በ
ፒታ ይላክልዎታል  በ፦ ካጤዎት በደንቡ )ፍረት 2ቶኮጥን ተ፣ብሎ ጤእ1ፒዎ በ)ላክ ከእ1ፒዎ ጋ1 ይወያያል  2
ቶኮጥን እንደገና በ))1)1 በ፦ዎ ፒህተቶችን እንዲያ1)ልዎት ያድ1ጉ  በ፦ጹ ከሌጤዎት የአማካሪዎች ማእከልን 
በ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) በፒህተቶች ላይ የማፒተካከያ እ1ዳታ እንዲያገኙ ይ
ይ፤  
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የ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) ውሳኔ

የእ1ፒዎ የ ገኝነት ማ)ልከቻ በተ)ጤከተ የ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና የፒ
ደተኞች ጉዳይ /ቤት (BAMF) ያሳጤ ውን ውሳኔ („Bescheid“) በ
ሁ  ያገኛጥ  ፒጤዚህጹ በእ1ፒዎ ክ ል አዲፒ ፒታ እንደ)  በየ፣ኑ ያረ
ጋግ  ይህ ካልጣነ በ)ኖሪያዎ ያጤውን ፒታ የሚያከ ጤውን ግጤፍብ 
) የቅ ይኖ1ብዎታል  በ፦ጹ ካጤዎት ውሳኔው ጤ በ፦ዎ /ቤት ይላ
ካል  በ፦ዎንጹ በማንኛውጹ ጊዜ ጤማግኘት እንደሚችጥ ያረጋግ  

የ ገኝነት ማ)ልከቻው ተ፣ባይነት ካላገኘ በ 1ድ ቤት በ)፦ወጹ አቤ
ቱታ የማቅረብ )ብት አጤዎት  ውሳኔውን ጤ)፦ወጹ ያጤዎት ጊዜ አጭ1 
ነዉ  ጤዚህጹ በዉሳኔ ወረ፣ቱ ላይ የተፃ ዉን በ ሞና ይ)ልከቱ  

• በ)ጀ)ሪያው ገ  የ ገኝነት ማ)ልከቻው ተ፣ባይነት የጤውጹ 
የሚል ካጤ በ 1ድ ቤት ክፒ ጤ))ፒረት የሁጤት ሳጹንት ጊዜ ይኖ1ዎታል  

• ብዙውን ጊዜ በ)ጀ)ሪያው ገ  ጤ ገኝነት ማ)ልከቻው በ፥ ማፒረጃ ባጤ)ገኘቱ ውድቅ ጣኖዋል „offensichtlich 
unbegründet“  የሚል ከጣነ  ጤ 1ድ ቤት በ ሁ  ይግባኝ ጤማፒገባት አንድ ሳጹንት ጊዜ ብቻ ይኖ1ዎታል  

• በ)ጀ)ሪያው ገ  የ ገኝነት ማ)ልከቻው ሕግን ያልተከተጤ ፒጤጣነ ተ፣ባይነት የጤዉጹ „unzulässig“  የሚል 
ከጣነ የ ዴፈል Aሚግ0ሽን እና የፒደተኞች ጉዳይ /ቤት MF  በደብጦን ፒነፒ1ዓት ሕግ )ፍረት ሌላ የአ
ው2  አገ1 ጤማ)ልከቻው ማ ፈት ጠላ ነት ፒላጤበት ዉሳኔ )ፒ ቱን ያሳያል  ፒጤዚህጹ የ ገኝነት ማ)ልከ
ቻዎን ፣ደጹ ሲል ጤነበሩበት አገ1 እንዲያ፣1ቡና እዚያዉ ጉዳዩ እንዲ ፈጤዎት እንዲያደ1ጉ ይታዘዛጥ  ጤዚህጹ 
ያጤዎት ጊዜ አንድ ሳጹንት ብቻ ሲጣን በዚህ ጊዜ ውፒ  ጤ 1ድ ቤቱ በ ሁ  ማ)ልከቻ ማቅረብ ይኖ1ዎታል  

ጤማንኛውጹ በ ነት ቢቻል የዛኑ ዕጤት በ፦ዎትን ወይንጹ አማካሪ /ቤት ያነጋግሩ
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