
         

[Hier eingeben] 
 Das Vorhaben ‘Bildungskoordination für Neuzugewanderte 

im Kreis Berg-straße‘ wird gefördert aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung.  

ዝርዝር መረጋገጺ ናይ ስራሕ ውዕል 

 

አወ    ኣይፋል 
 

󠇯 󠇯 ናይ ስራሕ ውዕል ብጽሑፍ የብለይን 

󠇯 󠇯 ኣስራሕየይ / ሓላፍየይ ናይ ዝሰራሕክዎ ስራሕ መረጋገጺ ወረቐት ክህበኒ ፍቃደኛ ኣይኮነን 

󠇯 󠇯 አቲ ብሕጊ አንተወሓደ ክኽፈሎ ዝግብኣኒ ደሞዝ ኣይረክብን አየ ዘለኹ 

󠇯 󠇯 ናይ ስራሕ ውዕል ክፍርም ከለኹ ኣዝዩ ከቢድ ጸቕጢ ተገሩለይ ኔሩ። ደሞዘይ ወይ ክፋል ናይ  

  ደሞዘይ ብጥረ ገንዘብ አየ ዝኽፈል                     

󠇯 󠇯 ግላዊ ሓበሬታ (ሽመይ፡ ኣድራሻይ፡ ናይ ጥዕና መድሕን፡ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት መለለዪ 

  ቁጽሪ፡ ናይ ግብሪ ሰነድ) ኣይተሓተትኩን 

󠇯 󠇯 ስሩዕ ናይ ስራሕ ቓለ መሕተት ወይ ድማ ናይ ስራሕ ምምልካት አገባብ ኣይነበረን፡ ናይ ስራሕ  

  ዕድል ከም ዘሎ ብኣፍ አዩ ተነጊሩኒ ወይ ድማ ካብ ዝፈልጦም ሰባት አየ ሓበራታ ረኺበ   

  (መዓልታዊ ደሞዝ ዝኽፈል ስራሕ - „Tagelöhnerbörse“)  

󠇯 󠇯 ትርፊ ሰዓት ክሰርሕ ኣለኒ፡ ዝሰራሕክዎ ብጽሑፍ ኣይምዝገብን ወይ ከኣ ዝሰራሕክዎ ኣይክፈልን  

  አየ 

󠇯 󠇯 ስርሐይ ምስ ከም ናይ ገዛ ክራይ ውዕል ዝኣመሰሉ ነገራት ዝተተሓሓዘ ኮይኑ፡ አቲ ንዕኡ ዘውጽኦ   

  ወጻኢታት ብቕጽበት ካብ ደሞዘይ ይቑረጽ 

󠇯 󠇯 ናይ ድሕነት ሕግታት ኣብ ስራሕ ቦታ ኣይክበርን አዩ (ንኣብነት ቖቢዕ ናይ ስራሕ፡ ወይ ድማ  

  መከላኸሊ ክዳውንቲ ዘይምህላው)  

󠇯 󠇯 ኣነ ዉሑድ ሰዓት (Minijob) አየ ዝሰርሕ፡ ኣስራሕየይ ግን ኣብ ናይ ሚኒ ጆብ ማአከል  

  (Minijob – Zentrale) ከምዘመዝገበኒ ዘረጋግጽ ወረቐት ከርአየኒ ፍቓደኛ ኣይኮነን 

 
 

ካብ ሰለስተ ሕቶታት ንላዕሊ አወ ብዝብል መልሲ አንተመሊስኩም፡ አዚ ምልክት አዩ አቲ ስራሕ 

ዘይሕጋዊ ምዃኑ ወይ ድማ ብጸሊም ትሰርሑ ምህላውኩም። 

 

ሓገዝ ወይ ምኽሪ ካብ ቤት ምኽሪ Faire Mobilität (ንናይ ኤውሮፓ ሕብረት ዜጋታት)  

Faire Integration (ናይ ሳልሳይ ሃገር ዜጋታት) ክትረኽቡ ትኽአሉ ኢኹም 

 

ኣድራሻ ኣብዚ ዝስዕብ ክትረኽቡ ትኸአሉ ኢኹም www.faire-mobilitaet.de ከምኡውን  

www.faire-integration.de. 
 

ዘይሕጋዊ ስራሕ ምስራሕ ከቢድ ሳዕቤን ከምጽአ ስለዝኽአል ብዝተኻአለኩም መጠን ቀልጢፍኩም 

ስጉምቲ ውሰዱ! 

 

ንኣብነት፡  

- ከም ዝሰራሕኩም ሕጋዊ መረጋገጺ ወረቐት የብልኩምን፡ ደሞዝኩም ምስዘይትኽፈሉ፡ ብሕጋዊ 

መንገዲ ዝግበኣኩም ደሞዝ ክትሓቱ ኣሸጋሪ ይኸውን 

- ዘይሕጋዊ ስራሕ ምስራሕ ክሳብ 50.000 € ወይ ክሳብ ቤት ማአሰርቲ ዝኣክል ከቕጽዕ ይኽአል 

- ሕማም ወይ ድማ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ካብ ናይ ጥዕና ወይ ድማ ናይ ጽገና መድሕን (Kranken- 

oder Pflegekasse) ዝወሃበኩም ሓገዝ የለን። ንስራሕ ኣልቦ ዝወሃብ ሓገዝ (Arbeitslosengeld) 

ውን ኣይግብኣኩምን አዩ 


