
 

 

 

ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ፓኬጅ  (Sozialschutz-Paket) 

ኮሮና - ብዕለት 02.04.2020 ዝተመሓየሸ፡ ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ፓኬጅ ብፌዴራል መንግስቲ 

ዝተዳለወ ኮይኑ፣ ዕላማኡ ድማ ሰባት ኣብ እዋን ቅልውላው ኮሮና ዝበጽሖም ናይ ማህበራዊን 

ኢኮኖሚያዊ ሳዕቤን ንምንካይ እዩ። ካብ መንጎ ካልኦተ ነገራት፣ ብማሕበራዊ ደንቢ መፅሓፍ SGB II 

መሰረት መሰረታዊ ናይ ውህስና ኣገልግሎት ብግዜያዉነት ምርካብ ይካኣል።  

ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ፓኬጅ   

ብመሰረት SGB II ካብ ማሕበራዊ ውሕስና ፓኬጅ ዝርከቡ ናይ መነባብሮ ሓጋዚ ረብሓታት ንሰባት 

ብህጹጽን ብትሑት ቢሮክራሲ ክበጽሖም ይግባእ። ነዚ ሕጊ ንምምሕያሽ ዝተሃሰበ ብምኽንያት ናይ 

COVID-19 ቁጠባዊ ውጽኢታት ብዝረቡዎ ኣታዊ ናይ መሰረታዊ መነባብሮም ንምሽፋን ንዘይኽእሉ 

ሰባተ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምሃብ እዩ። እቲ ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ፓኬጅ ኣብ እዋን ቅልውላው ኮሮና 

ኣታዊ ዘይብሎምን ወይ ዝነከየ ኣታዊ ዘለዎምን ካልኦት (ቀዳምነት ዘለዎ) ሓገዛት ንምጥቓም ዘይከኣሉ 

ኩሎም ሰራሕተኛታት ዝጠቕም እዩ፤ ኣብነት፡ 

 ናይ ውልቐ ስራሕ ዘለዎም ሰባት (ንበይኖም ቆጺሮመ ዝሰርሑን ናእሽቱ ናይ ንግዲ ትካላት) 

 }ሰራሕተኛታት{ 

 ካልኦት ናይ ግዝኣት ረብሓታት ዝቕበሉ፣ ነገር ግን ናይ መነባብሮ ወጻኢታት ክሽፍኑ 

ዘይኽእሉ ሰባት (ኣብነት፡ ናይ ሓጺር እዋን ስራሕ ቅናስ፣ ናይ ስራሕ ስእነት ረብሓ 1) 

እዞም ኣገደስቲ ለውጥታት እዚኦም እዮም፡ 

 ካብ 01.03.2020 ስጋዕ 30.06.2020 ኣብዘሎ እዋን (ሓድሽ ምልክታ) ብመሰረት SGB II 

ረብሓታት ንምርካብ እንድሕርኣመልኪትኩም፣ ውህሉል ገንዘብኹም (ሓፍቲ) ካብዝተወሰነ 

መጠን ዘይሃለፉ እንተኮይኖም ንመጀመርታ ሽድሽተ ኣዋርሕ ምሕላዉ ትኽእሉ ኢኹም። 

ዝለዓሉ ደረታት ንግዜኡ ተወሲኾም እዮም።  

 ካብ 01.03.2020 ስጋዕ 30.06.2020 ኣብዘሎ እዋን ሓድሽ ምልክታ እንድሕርኣቕሪብኩም፣ ኣብ 

መጀመርታ ሽድሽተ ኣዋርሕ ዘለኹም ናይ ገዛ ክራይን ናይ መውዓይ ወጻኢታት ክሽፈነልኩም 

እዮም። 

 ረብሓታት ምቕባል እንድሕርጀሚርኩምን ናይ ፍቓድ ጊዜኹም ካብ 31.03.2020 ስጋዕ 

30.08.2020 እንተኮይኑ፣ ናይ መፍቐዲ እዋን ክንንዋሕልኩም ኢና። ንተወሳኺ ናይ ጊዜ 

መናውሒ ምልክታ ምቕራበ የብልኩም። 

 



ምሃብ ሓገዛት 

መምርሒታት ናይ ሓደስቲ መመልከቲታት 

እንተድኣ ሓድሽ መመልከቲ ንምርካብ ሓገዛት ብመሰረት SGB II ክተቕርቡ ደሊኹም፡ ብኽብረትኩም 

ደውሉልና ወይ ኢመይል ስደዱልና። ብኡ ንብኡ ክንድውለልኩምን (ኣብቲ መዓልቲ፡ እንተደንጎየ ከኣ 

ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ) ብዛዕባ እቲ ዝቕጽል መስርሕ ከኣ ምሳኹም ክንዝትን ኢና። መንነትኩም 

ንምርግጋጽ ናብቲ ቤት-ጽሕፈት ብኣካል ምብጻሕ ኣየድልየኩምን እዩ። ክሎም ኣድለይቲ ናይ 

መመልከቲ ሰነዳት ብፖስታ ክስደድልኩም እዮም ከምኡ ድማ ክልተ ዝርዝራዊ ናይ ተሌፎን ምኽርታት 

ምሳኹም ክካየዱ እዮም። በቶም ዝሃብክሙና ንዝይ ርክብ ዝርዝራት ሓበሬታ ክንረኽበኩም ኣገዳሲ 

እዩ። ብፍላይ፡ እቶም ናይ ምኽሪ ብተሌፎን ቆጸራታት ንቅልጡፍ ምምስራሕ ናይ መመልከቲኹም 

ኣገደስቲ እዮም ክተኽብርዎም ከኣ ንሓተኩም። 

 

ከም ሓደ ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ፓኬጅ ኣካል፣ እዞም ናይ ምልክታ ቅጥዒታት ቐሊል ተጌሮም እዮም። 

ብኽብረትኩም ምልክታታት ንምቕራብን ኣብዚ ዝተሓበሩ ሰነዳት ንምስዳድ ዘለዉ መማረጽታት ጥራሕ 

ተጠቐሙ። ናይ ፌዴራል ቁጻር ስራሕ ኤጄንሲ (Agentur für Arbeit) ናይ ኤሌክትሮኒክ ኣገልግሎት ን 

Jobcenter Wuppertal ዓማዊል ኣይቐርብን እዩ።  

ናብ ምልክታታት ዝወስዱ መራኸቢታት ኣብ ታሕቲ ርኣዩ  

 

ተወሰኽቲ ረብሓታት ምሃብ ዝምልከቱ ነጥብታት  

ናይ ቅባለ ጊዜኹም ካብ 31.03.2020 ስጋዕ 30.08.2020 ዝውድእ እንተኮይኑ፣ ተወሳኺ ናይ ቅባለ 

ምልክታ ምቕራብ ኣየድልየኩም። ቅድሚ ሕጂ ዝቐረበ ምልክታ ዝጸንሕ ይኸውን። ከምዝተለመደ፣ 

እኹል ብዝኾነ እዋን ተወሳኺ ምልክታ ይለኣኸልኩም። 

ይሁን እምበር፣ ኣብ ውልቃዊን/ወይ ፋይናንስ ኩነታትኩም ዝኾኑ ለውጥታት እንተሃሊዮም፣ 

ብኽብረትኩም ብህጹጽ የፍልጡና። ብኽብረትኩም ስልኪ ደውሉልና ወይ ፅሓፉልና። 

 

መዘኻኸሪ ንጉዳያት ህጹጽ ኲነት 

እንተድኣ ንገዛእ ርእስኹም ኣብ ክውግውድ ዘይክእል ህጹጽ ኲነት ረኺብኩማ፡ ብኽብረትኩም 

ደውሉልና። ምሳኹም ብሓባር ብምዃን ፍታሕ ክንረክብ ኢና። ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ ሓደ ሓጺር 

ውልቃዊ/ናይ ብኣካል ርክብ ኣብቲ ቤት-ጽሕፈት እውን ክምደብ እዩ። 

 

 



ብኽብረትኩም ካብ ገዛ ኣይትውጽኡ 

እቲ ናይ ፈደራላዊ ቻንስለር ጻውዒት ህጹጽ እዩ፥ “እቲ ኩነታት ከቢድ እዩ! ስለዚ ብዕቱብ ርኣይዎ! 

ብኽብረትኩም ካብ ገዛ ኣይትውጽኡ።”። ከም Jobcenter መጠን፡ ነዚ ጻውዒት እዚ ክንጽንበሮ ንደሊ። 

ንገዛእ ርእስና ካብ ትጽቢት ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ፍሉይ ኩነታት ንረኽባ ኣለና። ናይ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት 

ጥዕና ኣብ ሓደጋ ኣሎ። ነፍስ ወከፍ ውልቀሰብ፡ ወድተባዕታይን ጓለንስተይትን፡ ንሕና ከም ሕብረተሰብ 

ከምኡ ድማ ነፍስ ወከፍ ትካል ነዚ ለበዳ’ዚ ቀስ ኣብ ምባል ኣበርክቶ ክገብር ኣለዎ።  

እቲ Jobcenter Wuppertal ነዚ ሓላፍነት’ዚ ኣዝዩ ብዕቱብ ይወስዶ ነቶም ናይ ስራሕ ኣገባባቱ ከኣ 

ይቕይሮም ኣሎ ምእንቲ ክሎም ዕማማትኩም ካብ ገዛ ክትገብርዎም። ንኽሎም ቆጸራታት ሰሪዝናዮም 

ኣለና። ስለዚ፡ ንኣብነት ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትና ንምምጻእ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብምጥቃም ንገዛእ 

ርእስኹምን ካልእ ሰባትን ኣብ ሓደጋ ኣይተእትዉ፡ ከምኡ ድማ ዘየድሊ ርክባት ምስ ካልእ ሰባት 

ኣይሃልኹም።  

ብሰራሕተኛታትና ክንከላኸለሎም’ውን ንደሊ ኢና። መብዛሕትኡም ናይ Jobcenter (ማእከል-ስራሕ) 

ሰራሕተኛታት ካብ ገዝኦም ይሰርሑ ክትረኽብዎም ከኣ ትኽእሉ። ምኽንያቱ ዋላ’ኳ ኣብያተ-ጽሕፈትና 

ንህዝቢ እንተተዓጸዉ፡ ስራሕና ደው ኣይበለን - ነዚ ህሉው ኲነታት ከምዝሰማማዕ ገይርና መልክዑ 

ቀይርናዮ ኣለና - ናትኩም ናይ ሰራሕተኛታትናን ጥዕና ንምሕላው።  

እቲ ዝለዓለ ቀዳምነትና ገና እቲ ዘተኣማምን ክፍሊት ናይ SGB II ሓገዛትኩም እዩ! 

ኣብ ታሕቲ ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከምኡ ድማ ናይቶም ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት መልስታት 

ክትረኽቡ ኢኹም። 

 

ናይ መራኸቢ ኣድራሻኹም 

ኢመይል 

ብኽብረትኩም ኣብ ዝክኣለሉ ኩሉ ኣጋጣሚ ንኽሎም መመልከቲታት፡ ደገፍቲ ሰነዳት ወይ መሰነዪ 

ደብዳበታት ኣቕርቡ። ብኽብረትኩም ኣድራሻ ኢመይል ናይቲ ዝምልከቶ ጨንፈር (ኣብ ታሕቲ ርኣዩ) 

ተጠቐሙ ናይቲ ናይ ርክብ ሰብኩም ኢመይል ኣድራሻ ኣይትጠቐሙ። ምናልባት እቶም ሰራሕተኛታት 

እንተሓሚሞም እዞም ጠለባት እዚኦም ክምስርሑ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት ናይቶም ዝቐረቡ 

ሰነዳት ስእልታት ንምውሳድ ተንቀሳቓሲ ተሌፎንኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ብኽብረትኩም ነቶም 

ፋይላት ጽቡቕን ክንበብ ዝኽእልን ብቕዓት ከምዘለዎም ኣረጋግጹ። ኢለክትሮኒካዊ ፋይልና ናይ PDF 

ከምኡ ድማ JPEG ቅርጺ ዘለዎም ፋይላት ጥራይ እዩ ከንብብ ዝኽእል። ናይ ምምስራሕ ድንጓየታት 

ንምውጋድ፡ ብኽብረትኩም ነቶም ኣብ ላዕሊ-ዝተጠቕሱ ቅርጽታት ፋይል ክትቐርቡ ይምረጽ። ኣብዚ 

ካብ ኢንተርነት ተውርድዎም ብዙሓት ኣፕሊከሽናት (ናይ ሞባይል መተግበሪ ሶፍትዌራት) ክትረኽቡ 

ኢኹም፡ ንእኦም ከም ዝተመልኡ ፋይል ናባና ክትሰድዎም ትኽእሉ። 

 



ዳውንሎድ ዝግበሩ ምልክታታት ኣብ ታሕቲ ርኣዩ። 

ናይ ጨንፈር ቤት ጽሕፈታትኩም ናይ ኢሜይል ኣድራሻን ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ቁጽሪ 

ተሌፎን ኣብ ታሕቲ ርኣዩ። 

 

ፖስታ 

ብርግጽ ገና ነቶም ሰነዳት ብፖስታ ክትሰዱልና ትኽእሉ ወይ ኣብ ናይ ፖስታ ሳጹን ናይቲ ዝምልከቶ 

ቤት-ጽሕፈት ክተብጽሕዎም ትኽእሉ። ይኹን እምበር፡ ነዚ ኣገባብ’ዚ እንተድኣ ነቶም ሰነዳት 

ብዲጂታላዊ መንገዲ ክተቕርብዎም ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ጥራይ ክትጥቀሙ ንመክረኩም፡ እዚ 

ማለት ብኢመይል ክተቕርብዎም እንተዘይክኢልኩም ማለት’ዩ። ናይ ወረቐት ደብዳበ ከም ዲጂታላዊ 

ደብዳበ (ኢመይል) ብቕልጡፍ ክምስራሕ ኣይክእልን’ዩ፡ ምኽንያቱ ንሱ መጀመርታ ስካን ክግበር 

ስለዘለዎም። ደጊም ደብዳበ ብኣካል ከምዘይንቕበል ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ። ንናይ ገዛእ ርእስና 

ድሕነትን ንምክልኻል ሰራሕተኛታትናን፡ ዘየድሊ ውልቃዊ ምትንኻፍ ነወግድ ኢና። 

 

ርክብ ብተሌፎን 

ብተሌፎን ክትረኽቡና ድሉዋት ኣለና። ነፍስ ወከፍ ቅድም ብኣካል ክግበር ዝጸንሐ ርክብ/ምምኽኻር -

ኣብቲ ኣብቲ መእተዊ ቦታ፡ ሓድሽ መመልከቲ ንምቕራብ ይኹን ወይ ብዛዕባ ሞያዊ ኲነታትኩም 

ንምዝርራብ - ምሉእ ብምሉእ ብናይ ተሌፎን ምኽሪ ተተኪኡ ኣሎ። ናይ ተሌፎን ናይ ተረካብነትና 

ግዝያትን ዓቕምታትን ከምዝሰፍሕልኩም ገይርናዮም ኣለና። ኣብ እዋን ንቡር ናይ ስራህ ሰዓታት 

ክትረኽቡና ትኽእሉ፡ እዚ ማለት ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ ኣብ መንጎ ሰዓት 8:30 ከምኡ ድማ 16:00 እዩ። 

ወትሩ ሓሙስ ብተሌፎን ክሳብ ሰዓት 17:30 ንርከብ ከምኡ ድማ ወትሩ ዓርቢ ክሳብ ሰዓት 12:30 

ንርከብ። 

እቶም ናይ ተሌፎን ቁጽርታት ናይቶም ኣብ ጉዳይኩም ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ክርከቡ ይኽእሉ። 

እንተድኣ ብሰንኪ ልዑል ብዝሒ ናይ ጻውዒታት ተሌፎን ብቐጥታ ክትረኽቡና ዘይትኽእሉ ኮይንኩም፡ 

እንተደንጎየ ኣብቲ ዝቕጽል ናይ ስራሕ መዓልቲ መሊስና ክንድውለልኩም ኢና። በዚ ክትተኣማመኑ 

ትኽእሉ። 

ናብ ህጹጽ መመር ተሌፎንና’ውን በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ክትድውሉ ትኽእሉ 0202-747630። 

 

 

 

 



ሞያዊ ጽንባረ 

ህዝባዊ ህይወት ኣብ ጀርመን ኣዝዩ ቀይዲ ተገይርሉ ኣሎ ኣብ ገለ መዳያት ግን ከም ቀደሙ ኣሎ። 

ኣብያተ-ትምህርትን መውዓሊ ቆልዑን ተዓጽዮም ኣለዉ፡ ክሎም ንጥፈታት ተሰሪዞም ብዙሓት 

ድኳናት፡ ኣብያተ-ምግቢ ከምኡ ድማ መዘናግዒ ማእከላት ተዓጽዮም ኣለዉ።  

ናይ ምኽሪ ርክባት ንሞያዊ ጽንባረ ከምኡ ድማ ናይ ጉጅለ ኣጋጣሚታት የለዉን። መብዛሕትኦም 

ቆጸራታት ብኣና ተሰሪዞም ኣለዉ። እንተድኣ ገና ኣብቲ ማእከል ስራሕ ወይ ኣብ ትካላት ቆጸራ ኣለኩም 

ኮይኑ፡ ነቲ ቆጸራ ምኽባር ኣየድልየኩምን እዩ። ብኣኹም ወገን ምስራዝ ኣየድልየኩምን። 

እንተድኣ ንኣኹም ዝኸውን ምኽሪ ኣድልይኩም፡ ብኽብረትኩም ደውሉልና። ብዛዕብ ስራሕን ስልጠናን 

ዝምልከቱ ክሎም ሕቶታት ክንመኽረኩምን ክንድግፈኩምን ድሉዋት ኢና። 

ስጉምትታት (Maßnahmen) ከምኡ ድማ ዕድላት ስራሕ 

ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ዝኾኑ ናይ ዕዳጋ ዕዮ ፖለቲካዊ ስጉምትታት ከምኡ ድማ ዕድላት ስራሕ ኣይካየዱን 

ኣለዉ። እቶም ወኪል ትካላት ብተሌፎን ክርከቡ ይኽእሉ ኣድላዪ እንተኾይኑ ከኣ ብተሌፎን 

ክመኽርኹም ድሉዋት እዮም። 

እዚ ንኣኹም ዝኾኑ ጉድኣታት ኣይከምጻልኩም እዩ! 

ናይ ጽንባረ ውዕላት 

እንተድኣ ኣብዚ እዋን’ዚ ብቑዕ ናይ ጽንባረ ውዕል ዘይብልኩም ኮይኑ፡ ብኽብረትኩም ብዛዕባ’ዚ ኣይትጨነቑ። 

ንምርካብ ክፍሊት ናይ መሰረታዊ ናይ ናብዮት ሓገዛት ብቑዕ ናይ ጽንባረ ዎል ምህላው ኣድላዪ ኣይኮነን። ሓደ 

ሓድሽ ናይ ጽንባረ ውዕል ኣብ ዘድለየሉ እዋን ብዘይ ምድንጓይ ናትኩም ናይ ጽንባረ ክኢላ ክረኽብኩም እዩ። 

ክንድውለልኩም ኢና! 

ኣብ ውሽጢ እዘብ ዝቕጽላ ውሑዳት መዓልታት ብተሌፎን ወይ ብጽሑፍ ክንረኽበኩም ኢና። 

ብዛዕባ’ቲ ህሉው ኲነታት ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና ከምኡ ድማ ንዝርዝራት ናይ ርክብ ሓበሬታኹም ክንርእዮም 

ኢና። ብዛዕባ ህሉው ምዕባለታት ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሕብረኩም ክንክእል ምእንቲ እዚ ኣገዳሲ እዩ። 

ናይ ገንዘብ ሓገዛትኩም ኣብ ዝኾነ ኲነት ውሑሳት እዮም! 

 

መስፈንጠሪታት፡ 

 ካብ 01.03.2020 ስጋዕ 30.06.2020 ንዘለዉ ናይ ቅበላ እዋናት ዝተቓለለ ምልክታ 

 ካብ ውልቐ ቁጻር፣ ካብ ንግዳዊ ስራሕቲ ወይ ካብ ሕርሻን ስነ ዱር ዝርከብ ኣታዊ ዝምልከት ናይ 

መጀመርታ መግለጺ ካብ 01.03.2020 ስጋዕ 30.06.2020 ንዘለዉ ናይ ቅበላ እዋናት 

 ዳውንሎድ ዝግበሩ ምልክታታት 

 ናይ ጨንፈር ቤት ጽሕፈታት መራኸቢ ኣድራሻታት 

 

https://www.jobcenter.wuppertal.de/bindata/JCW_200401_Anlage_KAS_2020.pdf
https://www.jobcenter.wuppertal.de/bindata/JCW_200401_Anlage_KAS_2020.pdf
https://www.jobcenter.wuppertal.de/bindata/JCW_200401_VA_2020.pdf

