Landratsamt Konstanz
Amt für Migration und Integration

ብዛዕባ ኮሮና ንሓደሽቲ መጻእቲ ሉሕ -ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋ
ብኽብረትኩም ነዚ ሓበሬታ ምስ እትፈልጥዎም ሰባት ኩሎም ተኻፈልዎ። እዚ ኩነታት ንኹሉ ሰብ ኸቢድ ከምዝኾነ
ንፈልጥ ስለዚ ድማ ስለተረዳእኹምና፣ንምርግጋእኩምን ንመምርሕታት ምቕባልኩምን ክነመስነኩም ንፈቱ።
እዚ መምርሒ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ካብ 02.11.2020 - 30.11.2020 እዩ።
ቤት ትምህርትታትን መዋእለ ህጻናትን ሕጂውን ኣይተዓጸውን። ካብ 5 ክፍሊ ብላዕሊ ኣብ ዘለዉ ቤትምህርትታት ኣብ
መረባ ቤትትምህርቲ፣ህንጻ ቤትትምህርቲን መምሃሪ ክፍልታትን ተምሃሮ ማስክ ንኽገብሩ ግድን እዩ ።
ናይ ቋንቋ ትምህርትታትትን ካልኦት ትምህርታዊ ንጥፈታትን ኣብ ትሕቲ ረቑሓታት ጽርየት ኮይኖም ሕጂ እውን
ይቕጽሉ እዮም ዘለዉ
መስጂዳት፣ቤት ክርስትያናትን መአከቢ ኣይሁዳትን ሕጅውን ክፉታት እዮም።.
ናይ ውልቀ ግላዊ ርክባት ክቕንሱ ኣለዎም። ካብ ካልኦት ሰባት ብዉሑድ 1.5 ሜትር ርሕቐት ንሓሉ። ኣብ ናይ ሓባር
መንበሪ እንትንነብር ፣ካብ ክፍልና ወጻኢ ምስ ዘለዉ ሰባት እንትንራኸብ እውን ዝነኣሰ መጠን ርሕቐት 1.5 ኣብዚ
ክትግበር ኣለዎ..
እኩብ ሰባት፥ ኣብ ማሕበራዊ ቦታ ምስ ስድራኹም ጥራይ ወይከዓ ሓደን ካብኡ ብላዕልን ዝኾኑ
ስድራታት ልዕሊ 10 ሰብ ኮይንካ፣ወይ ከዓ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ኮነ ኣብ ናይ ውልቀ ቦታ ምእካብ
ኣይፍቀድን። ምጥሓስ እዞም ሕግታት ንቕጽዓት ገንዘብ ይዳርግ።
ካብ ካልኦት ሰባት 1.5 ሜትር ምርሓቕ እንተዘይተኻኢሉ ኣብ ቦታታት ናይ እግሪ ተጓዓዝቲ ማስክ ምግባር ግድን እዩ።
ምብጻሕን ጉዕዞን ንካብ ጀርመን ወጻኢ ዝግበር ጉዕዞ ሓዊሱ ኣብ ዘህውኹ ዋኒናት ጥራይ።
ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ: ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ሕጂ ከምልሙድ ይኸይድ። ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ዋላ ፣ኣብ መጸበዪ ቦታ
ኮይንካ ናይ ግድን እዩ። ዋና ሓበሬታ ኣብ: https://www.stadtwerkekonstanz.de/unternehmen/coronavirus/

ዕዳጋ: እኹል መግቢ ኣሎ እዩ ኩሎም ሱፐርማርኬታት፣ፋርማሲታት፣ባንክታት፣መዕደሊ ነዳድታትን ቤት ፖስታን
ተኸፊቶም ክጸንሑ እዮም። ኣጋጣሚ ተሓመምኩም እሞ መግቢ ዘምጸኣልኩም ትፈልጥዎ ሰብ እንተደኣ ዘይሃልዩኩም ን
14 መዓልቲ ዝኸውን መግቢ ኣብ ገዛ ተቐመጥኩም ርዱእ እዩ።
ሬስቱራንት/ባር/ክለብ ንሕጂ ተዓጽዮም ኣለዉ ዝተዳለዉ ነገራት ግን የቕርቡ እዮም።.

ሓኪም ምርኣይን ምውሳድ መድሓኒትን: ቕድሚ ናብ ዶክተር ምኻድ ብስልኪ ቆጸራ ምትሓዝ ኣድላዪ እዩ። ብትእዛዝ
ሓኪም ዝወሃቡ መድሓኒት እንተደልይኩም (ኣብነት ኢንሱሊን)፣ ምስ ዶክተርኩም ተዘራረቡ እሞ ኣብ ገዛ እክብ
ኣቢልኩም ተቐምጥዎ የድሊ ምዃኑ ኣረጋግጹ እሞ ትእዛዝ ውሰዱ።
ብዲዚዮቴራፒስት፣ኢርጎቴራፒስትን ቲራፒስት ዘረባን ዝወሃቡ ሕክምናታት ሕጅውን ይቕጽሉ።
ቤትጽሕፈት ዲስትሪክት( Landratsamt/ላንዳርትስማት)
ናይ ውልቀ አኼባታት ቐዲምካ ቖጸራ ብምትሓዝ ጥራይ ይካየዱ። ግልጋሎታት ብስልክን ብኢሜይልን ክትረክቡ ትኽእሉ.
ብዛኦባ ኮሮናቫይረስ ንዘለኩም ሖ ኩሉ፣ላንዳርትስማት መስመር ስልኪ ኣዳልዩ ኣሎ። ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 8 ናይ ንጉሆ
ክሳብ 5 ናይ ምሸትን ቀዳማት ካብ 8 ናይ ንጉሆ ክሳብ 12 ናይ ምሸት ብስልኪ ቑጽሪ 07531 800 7777..

ናይ ሓባር መንበሪ ምዕጻው
ኣብዚ ዲስትሪክት ዘለዉ ናይ ሓባር መንበሪታት ንኹሎም በጻሕቲ ዕጹዋት እዮም። ምእታው ንነበርቲ፣ሰራህተኛታት
ምምሕዳር ዲስትሪክትን ፍሉይ ፈቓድ ንዘለዎም ሰባት ጥራይ እዩ ዝፍቀድ። ንግዝኡ፣ ናይ ሓባር ግልጋሎታት ብመስርዕ
ጽርየት እናተመርሑ ክቕጽሉ እዮም።
ማሕበራዊ ጥቕምታት
-

-

ላንዳርትስማት: ቆጸራታት ብስልኪ ክተሃዙ ኣለዎም። ንዝኾነ ሕቶ ፣ብስልኪ ወይከኦኣ ብኢሜይል ንተቐባሊ ጋሻ
ኣዘራርቡ። ኣድለይቲ ሰነዳት እውን ናብ ami-leistungen@LRAKN.de ክለኣኹ ይኽእሉ።
ማእከል ስራሕ: ኣድለይቲ እንተኾይኖም ቆጸራታት ብስልኪ ክተሓዙ ይኽእሉ። ገንዘብ ከም ልሙድ ክተሓላለፍ
እዩ። ብ BAMF ተፈላትነት እንተረኺብኩም እሞ በዚ እውን ንመጀመርታ ግዘ ካብ ማእከል ስራሕ ገንዘብ
ትቕበሉ እንተሃሊኹም፣ናብ ማእከል ስራሕ ክትከዱ ኣይግባእን ። ካብ ዝቕጽል ወርሒ ጀሚርኩም ብኣውቶማቲክ
መገዲ ምቕባል ክትጅምሩ ኢኹም።
Arbeitsagentur(ኣርቤትሳገንቱር): ኩሎም ቖጾሮታት ተቛሪጾም ኣለዉ። ብኽብረትኩም ሃንደበታዊ ሃደጋ
ምስዝህሉ ጥራይ ደውሉ።

ናይ ኮሮና መጠንቀቒ ኣፕሊኬሽን
ናይ ኮሮና መጠንቀቒ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀሙ ኣጥቢቕና ንመክር።
በቲ ኣፕሊኬሽን ኣቢልኩም ኣብ ጥቓ ዝሓመመ ሰብ እንተሃሊኹም መንነትኩም ከይተገለጸ መተንቀቕታ ትረኽቡ። በዝሒ
ነዚ ኣፕሊኬሽን ዝጥቀሙ ሰባት እብትውስኽ፣ናይ ለበዳ መቑሕ ቀልጢፍካ ምስባር ይከኣል።
እቲ ኣፕሊኬሽን ኣብ ኣፕስቶርን ጉግል ፕሌይን ብናጻ ቐሪቡ ኣሎ።
ብዛዕባ ኮሮና ብዝተፈላለየ ቋንቋ ሓበሬታ
- ዋና ገጽ፡ https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-

zum-coronavirus
ኢንስታግራም: https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/
ትዊተር: https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249

ብኽብረትኩም ቴሌቪዥን፣ራድዮ ወይ ከዓ ብኢንተርኔት ብዛዕባ ኣብ ለበዳ ኮሮና ዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታት ተኸታተሉ።
ናይ መወዳእታ መመሓየሺ 02.11.2020

