
1.5 ሜትሮ

ናይ ባህሪ ምኽርታት፡ ሕጊ ዕዮ ከምኡ ድማ 
ስርዓታት ጉዕዞ ኣብ ቆላሕታ

ብዛዕባ ኮሮናቫይ
ረስ እንታይ ክትፈ
ልጡ የድልየኩም፧

ጥዕና
ንገዛእ ርእሰይን ካልኦትን ብኸመይ ክከላኸል ይኽእል፧

ኩሉ ሰብ እቲ ኮሮናቫይረስ ኣዝዩ ብቕልጡፍ ካብ ምልባዕ ኣብ ምግታእ ክሕግዝ ይኽእል። ዝክኣል እንተኾይኑ፡ ካብ 

ገዛ ኣይትውጽኡ። ምስቶም ምሳኹም ዘይቅመጡ ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ውሑድ ርክብ ይሃልኹም። እዚ ነቲ ለበዳ 

ንምውጋድ ዘኽእል እንኮ መንገዲ እዩ። ከምኡ’ውን እዚ ዝስዕብ ኣገዳሲ እዩ፥

ተለኸፊ ክኸውን ይኽእል’የ ኢለ እንተሓ
ሲበ እንታይ ይገብር፧

እቲ ቫይረስ ብፍላይ ንመን’ዩ ሓደገኛ፧

 ● ኣቐዲሙ ሕማም ንዝለዎም ሰባት (ንኣብነት ናይ 

መትነ-ልባዊ ሕማማት፡ ሽኮርያ፡ ሕማማት ናይ ስርዓተ 

ምስትንፋስ፡ ጸላም ከብድን ኩሊትን ከምኡ ድማ 

ሽኮርያ)፣
 ● ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ንዘለዎም ተሓ

ከምቲ (ብሰንኪ ሕማም ወይ ከም ኮርቲሶን ዝኣመሰለ 

መድሃኒት)፣
 ● ዕድመ ንዝደፍኡ ሰባት።

እቲ ኮሮናቫይረስ ከምዘለዎ ብመርመራ ምስ ዝተረጋገጸ 

ሰብ ርክብ ነይርኩም ድዩ፧ እምብኣር ንናይ ከባቢኹም 

ክፍሊ ጥዕና ብኡ ንብኡ ብተሌፎን ርኸብዎም! ዋላ’

ውን ምልክታት ናይ ሕማም ዘየለዉ ይኹኑ። ክሳብ እቲ 

ውጽኢት ዝመጽእ፡ ካብ ገዛ ክትወጹ የብልኩምን።

•ኣእዳውኩም ተሓጸቡ  
(እንተውሓደ ን20 ካል
ኢታት)

•

•እንተውሓደ ናይ 1.5 
ሜትሮ ርሕቀት ካብ ካልእ 
ሰባት ሓልዉ።

•ናይ ኣፍን ኣፍንጫን 
መሸፈኒ ግበሩ።



ማዕረ ክንደይ ርክብ ምስ 
ካልእ ሰባት ይፍቀድ፧

ካብ ገዛኹም ወይ ኣፓርታማኹም 

ወጻኢ፡ በይንኹም ጥራይ ክትጉዓዙ 

ትኽእሉ - ወይ ምሳኹም ምስ ዘይ

ነብር ሰብ እንተበዝሐ ሓደ ሰብ። 

ምስቶም ኣብ ገዛ ብሓባር ምሳኹም 

ዝነብሩ ሰባት ብሓባር ንደገ ክትወጹ 

ትኽእሉ። ይኹን እምበር፡ ብድሕሪኡ 

ካልእ ሰባት ክትረኽቡ የብልኩምን።

ህዝባዊ ህይወት
ኣብ ደገ ከምዚ ዝስዕብ 
ክትገብሩ ትኽእሉ፥  

 ● ናብ ስራሕ ክትከዱ፣
 ● ብደቅኹም ናብ ናይ ህጹጽ ኲነት 

ክንክን ክትወስዱ፣
 ● ዕድግታት ክተካይዱን ናብ 

ዶክተር ክትበጽሑን፣
 ● ኣብ ኣኼባታት፡ ኣገደስቲ ቆጸራታ

ትን መርመራታት ክትሳተፉ፣
 ● ንኻልእ ሰባት ንምሕጋዝ ወይ 

ኣብቲ ጽሩይ ኣየር ኣካላዊ ምውስ

ዋስ ንምግባር ወይ ንስፖርት። 

ኣጽዘደ ቆልዑ፡ ኣብያተ-
ትምህርትን ድኳናት ስለምን

ታይ መብዛሕትኦም ተዓጽዮም፧

ምእንቲ ዝወሓደ ምትንኻፍ ክህሉን 

ዝወሓዱ ሰባት ክኣ ክልከፉን። 

ግሮሰሪ ድኳናት ወይ ኣብያተ መሸጣ 

መድሃኒት ክፉታት እዮም። ንኣሽቲ 

ድኳናት ካብ ሚያዝያ 20 ኣትሒዞም 

ደጊሞም ተኸፊቶም ኣለዉ። ኣብያተ-

ትምህርቲ ቀስ ብቐስ ካብ መጀመርታ 

ግንቦት ኣትሒዞም ስራሕ ክጅምሩ 

እዮም። እዞም ሕግታት እዚኦም 

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ መላእ ጀርመን 

ግብራዊ እዮም።

ኣስራሕየይ ብምኽንያት ኮሮናቫይረስ ንግዚኡ 
እንተዓጽዩ እንታይ የጋጥም፧

ብመትከል፡ ንሳቶም ገና ክኸፍልኹም መሰል እዩ፡ ዋላ’

ውን ክሰርሑ ዘይክእሉ እንተኾኑ። 

እንተድኣ ስራሕ-ኣልቦ ኮይነ እንታይ ይገብር፧
እንተድኣ ስራሕ-ኣልቦ ኮይንኩም፡ ናብ ናይ ስራሕ ማእ

ከልኩም ወይ ናይ ስራሕ ወኪል ትካልኩም ክትሕብሩ 

ኣለኩም። እቶም ማእከላት ስራሕን ናይ ስራሕ ወኪል ትካ

ላትን ስራሕ ይቕጽሉ ኣለዉ ግን ዝኾኑ በጻሕቲ ኣይቅበ

ሉን እዮም። ከም ስራሕ-ኣልቦ ብመገዲ ተሌፎን፡ ደብዳበ 

ወይ ኦንላይን/ብመስመር ኢንተርነት ክትምዝገቡን 

ንኽሎም መመልከቲትኩም ከኣ ኣብ ኦንላይን/መስመር 

ኢንተርነት ክተቕርብዎምን ትኽእሉ። ኣገዳሲ መዘኻኸሪ፥ 

እቶም ሕግታት ናይ ሓለዋ ኣንጻር ምብራር ኣብ እዋን’ቲ 

ኮሮና እውን ግብራውያን እዮም።

ኣስራሕየይ ናይ ሓጺር-ግዜ ስራሕ እንተፍ
ቂዱ እንታይ የጋጥም፧

እንተድኣ ኣስራሒኹም ናይ ሓጺር-ግዜ ስራሕ ኣፍቂዱ 

ኣሎ ኾይኑ፡ ናይ ሓጺር-ግዜ ስራሕ ኣበል ክሳብ ዓሰርተው 

ክልተ ኣዋርሕ ክትቅበሉ ትኽእሉ። ንሱ ምስ ናይ ስራሕ-

ኣልቦነት ሓገዝ ሓደ ዕይነት እዩ። እቲ ዝምልከቶ ናይ 

ስራሕ ወኪል ትካል ክሎም እቶም ንምኽፋል ናይ ሓጺር-

ግዜ ናይ ስራሕ ኣበላት ዘድልዩ ቅድመ ኲነታት ተማሊ

ኦም ድዮም ኣይተማልኡን ጉዳይ-ብጉዳይ የረጋግጽ።

ንኩባንያይ እንታይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል፧
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ዝተፈላልዩ 

ሕሱራት ዋኒነ-ትካላዊ ልቓሓት ይህብ። ብኽብረትኩም 

ናይ KfW ልቓሓት ክምድበልኩም ንዝኽእል ናይ ገዛ ባንክ 

ወይ ናይ ኣከፋፍላ ገንዘብ መሻርኽቲ ርኸቡ።  

ናቶም ስራሕ ዘለዎምን (ተቖጺሮም ዘይሰርሑ) ንኡስ 
መራሕቲ-ዋኒንን እንታይ ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ፧
ናቶም ስራሕ ዘለዎም ሰባት፡ ከም ናጻ ሞያተኛ ዝሰር

ሑን ንኣሽቱ ኩባንያታትን ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝኸውን 

ሓገዝ ካብ ክፍለሃገሮም ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ ናይ 

ገንዘብ ጸገማት ንምጽባብ። ንሱ ናይ ሓደ ግዜ ክፍሊት 

ክሳብ € 9,000 ዝበጽሕ ንክሳብ ሓሙሽተ ሰራሕተኛታት 

እዩ ወይ ክሳብ € 15,000 ዝበጽሕ ንክሳብ ዓሰርተ ሰራሕተ

ኛታት እዩ። እተን ፈደራላዊ ክፍለሃገራት ናይ መመላእታ 

ፕሮግራማት ኣለወን።

ዝጸንሑ ሕግታት ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለሃገራት ጀርመን ግብራውያን ይኾኑ። ብኽብረትኩም ዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይቶም መንግስታት ናይ ክፍለሃገራት ርኣዩ።

ስራሕን ገንዘብን



እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ፧
እቶም በቲ ፈደራላዊ መንግስትን እተን ፈደራላዊ ክፍ

ለሃገራትን ዝውሰዱ ስጉምትታት ነቲ ለበዳ ናይቲ ቫይረስ 

ኣብ ምግታእ ንኽሕግዙ ዝዓለሙ እዮም። ሓደ ናይ ቅል

ውላው ጉጅለ ናይቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ኮሮናቫይረስ 

ደው ንምባልን ህዝቢ ንምሕላውን መተንቀቕታታት የማ

ዕብል ኣሎ። ብተወሳኺ፡ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ናብ 

ርሑቕ ዝባጻሕ ናይ ስጉምትታት ጥማር ገንዘብ ክሳብ 

750 ቢልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ወሲኑ ኣሎ ነቶም ቁጠባዊ 

ሳዕቤናት ንምቕላል።

ብዛኦባ እዞም ኣርእስታት እዚኦም ብዝተፈ
ላለዩ ቋንቋታት ኣተኣማማኒ ሓበሬታ ኣበይ 
ክረክብ ይኽእል፧

ኢንተርነት ቤላቤለዋትን ናይ ሓሶት ዜናን መሊኡ ኣሎ 

ብመገዲ ናይ ዕላል ጉጅለታት ከኣ ብቕልጡፍ ይዝርግሑ 

ኣለዉ። ህሉው ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣተኣማ

መንቲ ዝኾኑ ኣብዚ ዝስዕብ ክርከቡ ይኽእሉ፥   

www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus 
ከምኡ ድማ www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
corona-virus.

ናብ መበቆል ሃገረይ ክኸይድ ይኽእል’ዶ፧ ናብ ጀርመን ክምለስ ንይኽእል’ዶ፧

እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ፥ ፍጹም ኣድላዪ ዘይኮነ መገሻ ክውገድ ኣለዎ። ንጉዕዞኹም ቅድሚ ምጅማርኩም ብኽብረት

ኩም ብዛዕባ ህሉው ናይ ምእታው ቀይድታት ከምኡ ድማ ብዛዕባ ግዝያዊ ናይ ዶብ ቁጽጽራት ሓበሬታ ኣክቡ። 

ብምኽንያት ምቅይያር ናይ ኲነታት፡ ለውጥታት ነቶም ህሉው ሕግታት ኣብ ሓጺር ግዜ ድሕሪ ምሕባር እውን  

ኣድለይቲ ክኾኑ ይኽእሉ።

ምእታውን ምውጻእን።

ኣዳላዊ፥ 
እቲ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮምሽነር ንስደት፡
ስደተኛታትን ጽንባረን ዝተመሓየሸሉ 

ዕለት፥   
20.04.2020

www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus

እንተድኣ ብሰንኪ ሳዕቤናት ናይቲ ኮሮናቫ
ይረስ ክራየይ ክኸፍል ዘይክእል እንተኾይነ 
እንታይ የጋጥም፧

ናይ ኣፓርታማታትን ናይ ዋኒናትን ክራያት እቲ ቅልውላው 

ናይ ኮሮና ንክፍሊታት ክራይ የደንጉዮ እንተልዩ ክቋረጽ 

የብሉን። ተመሳሳሊ ሕጊ ኣብ ናይ ኤለክትሪክ፡ ጋዝን ተሌ

ፎንን መስመራት ግብራዊ ይኸውን። እንተድኣ ብሰንኪ 

እቶም ሳኦቤናት ናይቲ ቅልውላው ኮሮና ኣብ መንጎ 

ሚያዝያ 1 ክሳብ ሰነ 30, 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ክራይ 

ዕዳታት ኣለኩም ኮይኑ፡ ኣካረይቲ ናይ ምቊራጽ መፍለጢ/

ምልክታ ክህብኹም ኣይክእሉን እዮም። ነቲ ዝተደናጎየ 

ክፍሊት ክራይ ክሳብ መወዳእታ ሰነ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ 

ናይ ምኽፋል ኣማራጺ ኣለኩም። ነቶም ካብቶም ፈደራ

ላውን ናይ ክፍለሃገርን መንግስታት ናጻ ዝኾኑ ንግዳዊ 

ተኻረይቲ ንናይ ኣሰራርሓ ወጻኢታቶም ዝኮኑ ገንዘባዊ 

ሓገዛት ይውሃቡ።

ናይ ቆልዓ ኣበል ንምርካብ ከመልክት  
ይኽእል’ዶ፧

እንተድኣ እቲ ኣታዊ ንኣኹም ጥራይ ዝኣክል፡ ንብምልኡ 

እቲ ስድራቤት ግን ዘይኣክል ኮይኑ፡ ናይ ቆልዓ ኣበል ክትረ

ኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዞም እዋናት እዚኦም፡ እቲ ናይ 

መወዳእታ ወርሓዊ ኣታዊ ጥራይ እዩ ንሓደስቲ መመልከ

ቲታት ዝርአ። እዚ ሕጊ እዚ ብግዜ ዝድረት እዩ።
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