
 
 
 

Stand: 16. November 2021 

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንዓማዊል ጆብሰንተር 
 

ክቡራት ዓማዊል ጆብሰንተር ዳርምሽታት ለብዒ ኮሮና ምሳኹም ዘሎና ኣካላዊ ርክብ ናብ ኣድላይ ዓቐን ክንሓጽሮ 

ኣገዲዱና ይርከብ። 

 

ጠለብ መሰረታዊ ሓገዝ ንምቕራብ ብተሌፎንን ብጽሑፍን ተወከሱና። ብቕልጡፍ ግብረ መልሲ ክንህበኩም ኢና። 

ጠለብ ንምቕራብ ብ አካል ምርካብ ኣገዳሲ ኮይኑ እንተረኺብናዮ ዕድመ ክንሰደልኩም ኢና። 

ካብ ጆብ ሰንተር ድሮ ሓገዝ ትወስዱ እንተኾንኩም ምስ ገንዘባዊ ጉዳያትኩም ዘሳልጥ ሰራሕተኛ ይኹን ናብ ስራሕ 

ዓለም ዘዳልወኩም ሰራሕተኛ ብኣካል ምርኻብ ብዘይ ቆጸራ ኣይካአልን እዩ። ቆጸራ ንምሓዝ ብቴሌፎን ብጽሑፍን 

ኢመይልን ጠለብ ምቕራብ ይካአል። ብቖጸራ ዝግበር ኣካላዊ ርክብ ዝህሉ ተመርሚርኩም ነጻ ሙኻንኩም ወይ 

ከም ዝሓወኹም ወይ ውን ከም ዝተኸተብኩም መረጋገጺ ምስ ዝህልወኩም ጥራይ እዩ። („3G“). 

 

ካብ ዕለት 01.11.2021 ጀሚሩ ካብ ሶኒ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ስዓት 9 ቅ/ቐ ክሳዕ ሳዓት 12 ፋዱስ ህጹጽ ሓጺር ጉዳይ 

ንምብራህ ናብ መቐበሊ ዓማዊል ጆብ ሰንተር ብአካል ምቕራብ ይካአል። እዚ ተመርሚርኩም ነጻ ሙኻንኩም 

ወይ ከም ዝሓወኹም ወይ ውን ከም ዝተኸተብኩም መረጋገጺ ምስ ዝህልወኩም („3G“) እዩ ። 

 

እዚ ንምግባር ብኽብረትኩም ነዚ ዚስዕብ ኣብ ግምት የእትዉ ፦ 

 

• ኣብ መቐበሊ ዓማዊል ጆብ ሰንተር ዝዀነ ይኹን ሰነድ ምቕራብ ኣይካአልን። ነዚ ኣብ ህንጻ ዘሎ ሳጹን ፖስጣ 

ተጠቐሙ ወይ ውን ሰነዳትካም ብፖስጣ ወይ ብኢ-መይል ስደዱ። 

• ኣብ መቐበሊ ዓማዊል ጆብ ሰንተር ዝዀነ ይኹን ዝቐርብ ሕቶ ምምላስ ኣይካአልን። ብዛዕባ ኣሰራርሓ ወይ 

ገንዘብ ዚምልከት ሕቶታት እንተ ኣሎኩም ብተሌፎን ብኢ-መይል ወይ ብፖስጣ ኣቕርቡ። 

• ኣብ መቐበሊ ዓማዊል ጆብ ሰንተር ሰነዳት ምቕዳሕ（ኮፒ ምግባር）ኣይካአልን። 

• ናብ መቐበሊ ዓማዊል ጆብ ሰንተር ንምእታው ናይ ኣፍንጫ ማስክ ብምግባርን "ሕጋጋት AHA" ምኽታልን 

ግድን እዩ። 

• እንተ ሓሚምካ ኣብ ቤትካ/ኪ ኮፍ በል/ሊ። 

• እቲ ዘቕረብካዮ/ኪዩ ሕቶ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ክፍታሕ እንተ ዘይክኢሉን ኣድላዪ እንተ ዀይኑን ቆጸራ ንምሓዝ 

ወረቐት ክላአኸካ/ኪ እዩ። 

• ብተሌፎንን ብጽሑፍን ብዘተኣማምን መገዲ ክትረኽቡና ስለ ትኽእሉ ቅድሚ ብአካል ምምጻእኩም ብኡ 

ተጠቐሙ! ። 

 

 

ምስ ጆብ ሰንተር ርክብ ንምግባር ዝስዕብ ሓበሬታታት ተመልከቱ 

ኢ-መይል: Jobcenter-Darmstadt@jobcenter-ge.de 

ፖስጣ: Jobcenter Darmstadt, Groß-Gerauer Weg 3, 64295 Darmstadt 

ተሌፎን: 06151/42854 - 0 

ህጹጽ መስመር ተሌፎን: 06151/42854 - 226 

Homepage: http://www.jobcenter-darmstadt.de/ 

ብሰንኪ እቲ ምስ ለብዒ ኮሮና ተታሓሒዙ ዝፍጠር ዘይምሹእ ነገራት ስለ እተረዳእኩምና ኣቐዲምና ነመስግን። 

http://www.jobcenter-darmstadt.de/

