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የካቲት (februar) 2019 ብዛዕባ ወጻእተኛታትን ምውህሃድን ዝምልከት ፓርሊያመንትሓዲሽዓን

ኣብ ኣገባብ ቀዋሚ መንበሪ ምርካብ ዝመጸ ሓድሽ ለውጢ የልቦን። ኣብ ደንማርክ 8ዓመት ምስ

ዲሕጊኣጽዲቑ።እዚሓድሽዓንዲሕጊኣብመንጎ ስደተኛታትስግኣትኣስዒቡኣሎ።እዛጽሕፍቲኣሕጽ

ተቐመጥካ እቲ ዘድሊ ረቛሒታት እንተደኣ ኣማሊእካ ቀዋሚ መቐመጢ ምሕታት ይከኣል እዩ።

ርኣቢላብዛዕባእተን ኣገደስቲ ክፋል ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዓንድ ሕጊን: ከምኡ ውን ብኸመይ ኣገባብ

እቶም ሕጂ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም፥ ብእኡ ይቕጽሉ።

ንመሰል ስደተኛታት ኣብ ደንማርክ ዘምጽኦ ጽልዋን ትገልጽ። ኣብ ግልባጣ ኸኣ ተወሳኺ ኣፍልጦን
መምርሕን ኣበይ ክትረክብ ከም ትኽእል ትርኢ።

ኣብ ኣገባብ ዜግነት ኣብ ደንማርክ ምርካብ ዝመጸ ሓድሽ ለውጢ ውን የልቦን። ከም ስደተኛመ
ጠንኣብደንማርክ8ዓመትምስተቐመጥካ:እቲዘድሊረቛሒታት ንኣብነት ኣፍልጦ ዳንሽን: ስራሕን:

እዚ ሓድሽ ዓንዲ ሕጊ ቁጽሪ 174: ዕለት 1 መጋቢት 2019 (1. Marts 2019)ጸዲቑ፥ ገለ ለውጥታት

እንተደኣ ኣማሊእካ ዜግነት ምሕታት ይከኣል እዩ።

ግን ድሒሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ።
ብድሕሪ ሃገራዊ ምርጫ፥ ዕለት 25ሰነ (juni)2019 ሓዲሽ መንግስቲ ንምምስራት ፖለቲካዊ

ምንዋሕን ምስሓብን መንበሪ ፍቓድ

ስምምዕ ተጌሩ። ንኣብነት ገለ ካብኡ ኸኣ ኣብዚ መግለጺ ተጻሒፉ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ።
እዚሓዲሽለውጠሕገመንግስቲ:ኣብመጋባእያኣይቀረበንክሳብሕጂውን ብፓርላማ ኣይጸደቐን።

ከምልሙድ:ግዝያዊመንበሪፍቓድናይስደተኛታትዳርጋሽዑንሽዑይናዋሕ ኔሩ።ኣብ ቀጻሊግዜግንእ

ስለዚ እቲ ዘገልግል ሕገ መንግስቲ :ኣብዚ ዝስዕብ መግለጺ ወጺኡ ከም ዘሎ እዩ።

ቲሰደተኛዑቕባዘየድልዮእንተደኣኮይኑ፥ሰብመዚ ዝለዓለኣቓልቦኦም/ትዕዝብቶም፥ግዝያዊመንበሪ
ፍቓድንኸይሕደስወይኣብ ምስሓብ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ከኣ ሰብ መዚ እቲ ስደተኛ ኣብ ሃገሩ

ኣብዚ ዝስዕብ ኩነታት ለውጢ ክግበር ግን ንጽበ፥
1. ሰለስተዓመትኣብደንማርክንዝተቐመጡዝወሃቦምናይምውህሃድሓገዝ ካብ ዕለት ሓደ
ጥሪ (1. Januar) 2020 ክጐድል ተባሂሉ ዝነበረ:ክስረዝ

ተመሊሱ ክጋጥሞ ዝኽእል ሓደጋ የልቦን ኢሎም ምስ ዝግምግሙ እዩ። ምስሓብ ወይ ዘይምን
ዋሕ መንበሪ ፍቓድ: ኩሉ ግዜ ብናይ ነፍሲ ወከፍ
ኩነታት ይግምገም።

2. ናይምውህሃድሓገዝዝወስዱቆልዑዘለዎምስድራቤታት፥ግዝያዊ ናይ ቆልዑ ሓገዝ
ክወስዱ ዝብልክተኣታቶ።
3. ስደተኛታት ብመሰረት ዓንቀጽ 7፣ ዝባር 3 መንበሪ ፍቓድ(ግዝያዊመሰልዑቕባ) ዝወስ
ዱን፥ ብምኽንያትምትእኽኻብ ስድራቤት ዝመጹን:ልክዕ ከምቶም ካልኦት ትምህርቲ ናይ
ምቕጻል መሰል ክህልዎም።

ስደተኛታት ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ክርድእዎ ዘለዎም ኣገዳሲ
ነገራት:

•

4. ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ንክልተ ዓመት ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰደተኛታት፥ገና’ው

ቅጥዒ መሰል ስደተኛታት ተጠቒሱ ከም ዘሎብውልቂ ብጽኑዕ ጉዳያት ዝተሃደንካ ክትከ

ንኣብታስራሕእንተደኣሃልዮም፥ኣብደንማርክመንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም።
ህሉው ዓንዲ ሕጊ ከምዚ ይብል፥

ብመሰረትሕጊወጻእተኛታትዓንቀጽ7ዝባር1መሰልስደተኛክወሃበካ እንተደኣ ኮይኑ፥ ኣብ
ውን ኣለካ (ንኣብነት ፖለቲካዊ ንጥፈታት ወይ ሃይማኖት)።

•

ብመሰረትሕጊወጻእተኛታትዓንቀጽ7ዝባር2ዑቕባክወሃብይከኣል። ዝወሃብ ዑቕባ ኸኣ
ብውልቂ ዝተሃድነ (ብፍሉይ ጉዳይ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል)ወይከኣብናይሓድሕድውግእ

ግዝያውን ቀዋምን መንበሪ ፍቓዳት

ምኽንያትዝተሰደደክኸውን ይኽእል።

•

ብመሰረትሕጊወጻእተኛታትዓንቀጽ7ዝባር3ግዝያዊዑቕባክወሃብ ይከኣል።ብድሕሪ13.

ከምልሙድስደተኛታትመጀመርያግዝያዊመንበሪፍቓድይወሃቦም።ጽንሕ ኢሎምኸኣቀዋሚመን

ሕዳር2019(13.November2019)ዑቕባ ዝሓተቱ እሞ ብናይ ሓድሕድ ውግእ ምኽንያት

በሪፍቓድክሓቱይኽእሉነይሩ።ቅድሚእዚሓድሽሕጊ ምውጽኡ ውን ከምኡ እዩኔሩ።

ዝተስዱ፥ ብመሰረት ዓንቀጽ7 ዝባር 3 ግዝያዊ ዑቕባ ተዋሂቡዎም።

ከም ልሙድ ሰደተኛታት ብመሰረት ዓንቀጽ 7ዝባር 3: ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ዝወሃቦም፥ ንግዚኡ

መሰል ዑቕበኛ ዝረኸቡ ስደተኛታት፥ ብሕጊ ውዕል ዑቕበኛታት ዝተሓለዉ እዮም። ነዚኦምመን

ተዓቚቦም ክጸንሑ: ስደተኛታት ብመሰረት ዓንቀጽ 7ዝባር 1ን:ዓንቀጽ 7 ዝባር 2ን መንበሪ ፍቓድ

በሪፍቓዶምምሕዳስምእባይወይምግዳፍ፥ሰብመዚዝያዳምኽያት ክረኽቡኣለዎም። ኣብሃገሮም

ዝወሃቦም ግን ብዘይ ገደብ ክዕቘቡ ተኽእሎከምዘለዎምእዩኔሩ።ብድሕሪሕጂግንኩሎምግዝያ

ዘየማትእጭቡጥዝኾነለውጢክመጽእኣለዎ። እቶም ብሕጊ ውዕል ዑቕበኛታት መሰል ዑቕበኛ

ዊመንበሪፍቓድ እዩዝወሃቦም።ካብዕለት1ሓምለ2019:እቶምቅድሚሕጂናይስደተኛዑቕባ መሰ

ዘለዎም ስደተኛታት ብዛዕባ ምንዋሕ መንበሪ ፍቓዶም ክሰግኡ የብሎምን።

ልዝነበሮምውንግዝያዊመንበሪፍቓድእዩዝወሃቦም።እዚለውጢእዚ ኣብቲ ዘሎ መሰላት ዘምጽኦ
ግብራዊ ለውጢ የልቦን። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎ ዝመጾ ለውጢ የልቦን።
2

3

በዚኣቓልቦሰብመዚኣብግዝያዊመንበርነት፥ምናልባትክትንከፉዝኽእሉ ስደተኛታት ስዒቦም ዘለዉ

ይግባእ። ተወሳኺ ንሃገሩእንተተመሊሱ ኣብ ልዕሊ ደቁ ከጋጥም ዝኽእል ፍሉይ ጸገማት እንተሃልዩ

እዮም፥

ክነግር ኣገዳሲ እዩ።

•

ብምኽንያት ሓፈሻዊ ቅልውላው ግጭትን ኵናትን (ንምሳሌ ሓድሕዳዊ ኵናት)ካብትው

ምስ ደንማርክ ዘለዎ ምትእስሳር፥ ንኣብነት ቛንቛ ዳንሽ ትዛረብዶ፥ ስራሕ ኣለካዶ፥ መሓዙት ወይ

ልዲሃገሮምዝተሰዱ፥ብመሰረትዓንቀጽ7ዝባር2ወይ ዓንቀጽ7ዝባር3መንበሪፍቓድዝረኸ

ስድራቤት ኣለውኻዶ፥ ተባሂሉ ክሕተት ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ጥዕና ውን ክሕተት ይከኣል እዩ።

ቡ፥እሞሰብመዚኣብዴንማርክ ካብቲዝመጹሉቦታ ኩነታትተመሓይሹዘሰግእከምዘይኮነገ
ምጋምምስ ዝወስዱ፥

•

ብድሕርዚ እንተደኣ ዑቅባ ተዋሂብካ ኔርካ እሞ ምንዋሕ መንበሪ ፍቓድካ ተነጺግካ ወይ ተሓዲ
ግካ፥ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ናይ ስደተኛታት መጋባእያ እግባይ ክትብል ትኽእል። ኣብቲ ናይ ስደተኛታት

ብምኽንያት ውልቃዊግጭትተሰዲዶም:ብመሰረትዓንቀጽ7ዝባር2 መንበሪ ፍቓድ

መጋባእያ ሓደ ዝሕግዘካ ጠበቓ ይወሃበካ።

ዝረኸቡ፥ እሞ እቲ ውልቃዊ ግጭት እንተደኣ ተኣልዩ
ሓደ ስደተኛ መንበሪ ፍቓዱ እንተደኣ ተሳሒቡ፥ ናይቶም ብምኽንያት ምትሕውዋስ ዝመጹ ስድራ
እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ምናልባት ብተደጋጋሚ ሰብ መዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ፥

ቤቱ ውን ይሰሓብ። ከምኡ እንተደኣ ኣጋጢሙ፥ እታ ስድራቤት ባዕላ ኣብ ናይ ወጻእተኛታት መጋባ

ሓደ ሓደ ግዜ ውን ምንዋሕ መንበሪ ፍቓድ ክነጽጉ ወይ ውን ክስሕቡዎ ክርእዩ እዮም።

እያ እግባይ ክትብል ኣለዋ። እቲ ጉዳይ እናተኻየደ እንከሎ ኣብ ደንማርክ ክትጸንሕ ርግጸኛ ምእንቲ
ክትከውን፥ ብቕልጡፍ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ እግባይ ክትብል ኣለካ።ኣብ ናይ ወጻእተኛታት ማጋ

እዚሓድሽዓንድሕጊ፥ንሰብመዚምንዋሕመንበሪፍቓድክፈርዱእንከለዉ፥ ስደተኛታት ምስ ደን

ባእያ ዝሕግዘካ ጠበቓ ኣይወሃበካን እዩ።

ማርክ ዘለዎም ምትእስሳር ኣብ ግምት ከእትዉ ኣይግድዶምን እዩ። ግን ብዛዕባ ምንጻግን ምስ
ሓብን መንበሪ ፍቓድ ዝውሰን ውሳኔ፥ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ። እዚ
ማለት ከኣ፥ ብዛዕባ ደንማርክ፥ ስራሕ፥ ትምህርቲ፥ ስድራቤትን ካልእ ምስ ደንማርክዘራኽብ

ንሃገርካ ምምላስ(ዳግመ-ህግረት)

ነገራትን ኣፍልጦ ምህላው፥ ኣብደንማርክ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል
እዩ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድን ዜግነትን ንምርካብ ውን ሓጋዚ እዩ። ስለዚ ዋላ ብመሰረት ዓንቀጽ

ንነዊሕዓመታት:ንትውልዲሃገሩብድሌቱንዝምለስሰብ፥ቍጠባዊ ሓገዝ ክወሃቦ ጸኒሑ። ሓገዝ

7 ዝባር 3 መንበሪ ፍቓድ ይሃሉኻ: ቛንቛ ምጽናዕ፥ ስራሕ ምድላይ፥ ትምህርቲ ምቕሳም፥ ብድሌ

መጐዓዓዚ፥ መድሃኒት፥ ውሕስነት ሕማም፥ ትምህርቲ ንቆልዑ፥ መበገሲ ቍጠባዊ ሓገዝ ኣብ

ትካ ኣብ ነጻ ስራሓት ምክፋል ኣዎንታዊ ትርጉም ኣለዎ።

ትውልዲ ሃገሩ ምስ ተመልሰ:ይወሃቦ። ኣብዚ ሓድሽ ዓንዲ ሕጊ ወጺኡ ዘሎ ለውጢ፥ ስደተኛታትን
ምስኦም ዝተጸንበሩስድራቤቶምንብሓፈሻ:ናይሓድሕድውግእ(ንኣብነትኣብ ሶርያዘጋጠመ):ኣብደ

ብዛዕባ ምንዋሕ ይኹን ምስሓብ መንበሪ ፍቓድ ንዝርርብ እን
ተደኣ ተጸዊዕካ/ኪ

ንማርክዑቕባዝተዋህቦም፥ሕጂንዓዶም ክምለሱ ንዝደልዩ ሓገዝ ክወሃቦም ይከኣል እዩ። እዞም
ካብዚ ከምዚአን ዝኣመሰላ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ግን ሓገዝ ክረኽቡ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ዝተ
ቐመጡ ክኾኑ ኣለዎም።

ሰበ ስልጣን ደንማርክ መንበሪ ፍቓድ ክናዋሕ እንተዘይደልዮም ወይ ክስሓብ እንተደኣ ወሲኖም፥

ንስደተኛታት ብድሌቶም ንትውልዲ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ፥ ዝተነጽጉ ወይ መንበሪ ፍቓድ

ብምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ኣብ መደበር ሳንድሆልም ንኣኼባ ትጽዋዕ።

ዝተሓደጉን ሓገዝ ክወሃብ ይከኣል። እንተደኣ ምንዋሕ መንበሪ ፍቓድካ ተነጺግካ ወይ ተሓዲ
ግካ፥ ቅድሚ ንሃገርካ ትምለሰሉ ዕለት ምእካሉ፥ ሓገዝ መምለስ ሃገር ክትሓትት ኣገዳሲ እዩ። ከም

ንጉዳይካ/ኪኣገዳሲስለዝኾነ፥ኣብቲዝተባህለግዜ:ኣብቲካብምምሕዳር ወጻኢ ጉዳያት ዝመጸ

ልሙድ 30 መዓልቲ ድሕሪውሳኔ።ምስ

ደብዳቤ ዝተጠቕሰ: ዘድሊ መረጋገጺታት ሒዝካ/ኪ ክትርከብ ኣለካ። ክትመጽእ ዘይትኽእል እንተ

እዮም፥ ግን ክሓቱሉ ዝግባእ ግዜ ዝሓጸረ እዩ፥ ቀልጢፎም ናብቲ ናይ ወጻኢ መጋባእያ እግባይ

ስድራቤት ዝተጸንበሩ ውን ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ

ደኣ ኾንካ/ኪ ኸኣ መዓልቲ ክቕየር ክትሓትት ትኽእል። እቲ ዝርርብ ሙሉእ መዓልቲ ዝወስድክኸ

ዝበሉ ክኾኑ ኣለዎም።

ውን ይኽእል። ተርጓሚ ውን ክህሉእዩ።

እዚ ሓድሽ ሕጊ ንምምሕዳራት/kommuner ውን ንትውልዲ ሃገሮም ንዝምለሱ:ናብሃገሮምምስ
ተመልሱስራሕንምርካብክቐለሎም ምእንቲ፥ ኮርስ/ትምህርቲ ንክህቡ ተኽእሎ ይህቦም።

ኣብቲ ዝርርብ ብመሰረቱ ስለምንታይ ከም ዝተስደን፥ ንሃገሩ ክምለስዘስግኦ ካልእ ተወሳኺ ምኽ
ንያት እንተሃልዩን ይሕተት። ብፍላይ ንዕኡን ንስድራቤቱን ዝምልከት ዝያዳ ኣተኩሮ ክገብረሉ

4

5

ውህደት

ዳንሽ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ወፈያ

ኣብቲ መሰረታዊ መሰላት ናይ ውህደት መደባት:ዝተገብረ ለውጢ የልቦን። ስደተኛታትን ምስ ስደ

ምኽሪ ዑቕበኛታትን ምስሓብን

ተኛታት ዝተጸንበሩ ስድራቤትን፥ ገና መሰል ትምህርትን፥ ስራሕን፥ ጥዕናን ማሕበራዊ ሓገዝን

ብዛዕባዝኾነደረጃኣገባብዑቕባምሕታት፥ናይመወዳእታ ምንጻግ፥ምስሓብ መንበሪ ፍቓድን:ንትው

ኣለዎም። ትምህርቲ ዝምልከት፥ ስደተኛታት ብመሰረት ዓንቀጽ 7 ዝባር 3መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም፥

ልዲ ሃገርካ ምምላስን ምኽሪ ምሃብ

ቀጻሊ ትምህርቲ ንክወስዱ ኣይክፈለሎምን እዩ። ስደተኛታት ብመሰረት ዓንቀጽ 7 ዝባር 1ወይ
2መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ግን:ቀጻሊ ትምህርቲ ንክወስዱ ክኽፈለሎም መሰልኣለዎም።

Dansk Flygtningehjælp Borgergade 6, 1300 København K
Tlf. 3373 5000 (መዓልታዊ ሰዓት 9-15)

ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ፥ ምምሕዳር/Kommune ብድሕሪ ሕጂ ንሓደስቲ ሰደተኛታት ግዝያዊ

ኣብ ገለ መዓልታት ተርጓሚ ኣብ መንጎ ሰዓት 10-12ይህሉ።

መንበሪ ቦታ ክህቦም ጥራይ ይግደድ ማለትእዩ።
ክፉትምኽሪኣብቤትጽሕፈትBorgergadeረቡዕሰዓት10-13.ዑቕባሓተትን ስደተኛታትን:ብዛዕባፍ
ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ፥ ንቆልዑ ዘለዎም ስድራቤት ዝወሃብ ሓገዝ ውን ክጎድልእዩ።እዚምጒ

ቓድመንበሪምስሓብን:ምንዋሕን:ሕቶምስዝህልዎም ኣብዚክፉትምኽሪዝወሃበሉቦታመጺኦምክ

ድልዘጋጥምከኣሓደሰብ3ዓመትኣብደንማርክምስ ተቐመጠ50%መሰልናይቲንቆልዑንመንእሰያት

ሓቱይኽእሉ።ኣቐዲምካቆጸራ

ንዝወሃብሓገዝይረክብ።እዚ ኸኣ ካብ 1 ጥሪ 2020 የገልግል።

ምሓዝ ኣየድልን። ተርጓሚ ግን የልቦን።

ካብዕለት1ጥሪ2020፥ሓገዝምትሕውዋስተባሂሉዝጽዋዕዝነበረ፥ነብስኻ ምኽኣልንንትውልዲሃገር

ንትውልዲ ሃገርካ ምምላስ/ዳግመ-ህግረት

ካምምላስመደብንተባሂሉክጽዋዕእዩ።

ምኽርን ሓበሬታን ንስደተኛታትን ዑቕባ ሓተትን ንትውልዲ ሃገሮም: ወይ ቅድም ዝነብሩሉ
ዝነበሩ ቦታ ብድሌቶም ንምምላስ ዝህቅኑ

ዋላዃትሕዝቶ:መስልን:ግቡእንከምዘለዎእንተኾነ፥መደብምውህሃድዝብል ስም፥መደብነብስኻም

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem ርኸብ

ኽኣልንንትውልዲሃገርካምምላስን:ተባሂሉካብዕለት1 ሓምለ 2019 ክጽዋዕእዩ።

ኢ፡መይል (E-mail):atvendehjem@drc.ngo
ተለፎን(tlf):3373 5000

ፍልጠትን ምኽሪ ምሃብን

ወለንተናዊ/ብድሌትካ ምኽሪ ምሃብ
ሕቶ ብዛዕባ ንኣብነትምትሕውዋስስድራቤት፥ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምርካብ፥ ዜግነት፥ ሕጊ ምት

ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሕጊ፥ ምጥርጣርን ምድንጋራትን ዝፈጥር፥ ብዙሕ ወረይዝርጋሕኣሎ።እቶምበ

ሕንፋጽን ማሕበራዊሕግን። ኣማኸርቲ ብድሌቶም ዝሰርሑ ናይ ሕጊ ክኢላታትን፥ ማሕበራዊ

ዚሕጊዝትንከፉስደተኛታት:እቶምዝተሓተናይ ምውህሃድሓገዝዝወስዱን:እቶምብመሰረትሕጊወ

ጉዳይ ኣማኸርትን: ካልኦት ሰብ ሞያን: እዮም።

ጻእተኛታትዓንቀጽ7ዝባር 2ን:ዓንቀጽ7ዝባር3ንብሰንኪሓፈሻዊኵነታትካብሃገሮምዝተሰዱን፥
ምስኦም ንምጽንባር ዝመጹ ስድራቤቶምን እዮም።

ተወሳኺ ሓበሬታ፥ ኣድራሻ፥ ሰዓታት ስራሕ ኣብዚ ርኸብ
https://flygtning.dk/frivillig/voresarbejde/frivilligraadgivningen

እንታይ ዓይነት መንበሪ ፍቓድን: መሰልካ እንታይ ምኳኑ ምፍላጥን:ዘሎ ተኽእሎታትን:ከተስተብህ
ለሉንመኽረካ።ብዝኾነጉዳይከይተሰናበድካ፥መጻኢ ህይወትካኣብደንማርክድዩኣብሃገርካክኸውንብ

እዚኣ ጽሕፍቲ ብኤለክትሮኒካዊ መልክዕ ኣብ ናይ መርበብ ናይ ዳንሽ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት

ዘየገድስ፥ናይመጻኢራኢኻ

www.flygtning.dkትርከብ።

ሓሊኻ ክትከይድ ነተባብዓካ።
እንተደኣ ተጠራጢርካ ወይ ሕቶ ሃልዩካ፥ ምኽርን መምርሕን ክትረክብ ኣለካ።
An electronic version of this leaflet is also available at:
https://www.udsatteflygtninge.dk/materialer.html
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