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ኣብ ወረዳ ኮንስታንዝ ንዝመጹ  

ሓደሽቲ ስደተኛታት ዝተዳለወ ኮሮና ዝምልከት ሓበሬታ 
 
ዕለት፡ 08.05.2020 
 

ብኽብረትኩም፣ ነዚ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ እቲ ወረዳ ምስዘለኹም ኩሎም የዕሩኽቲ ኣካፍሉ። እዚ ኩነት 

እዚ ንኩሎም ሰባት አጸጋሚ ከምዝኾነ ንፈልጥ ኢና፣ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ ምስርጫዉ እዋን 

ንዘለኹም ግንዛበ፣ ትዕግስቲን ሓገዝን ነመስግነኩም ኢና።  

ኣብዚ "እዋናዊ ናይ ኮሮና ሓበሬታ" ሰነድ፣ ሕጂ ስለዘለዉ ስጉምቲን ለውጥታት ከነፍልጠኩም ኢና።  

ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት - ንሓደሽቲ ሰባት ብተደጋጋሚ ንዝቐርቡ ሕቶታት መልሲ ሂብና ኣለና 

ኣብዚ።  

 
 

መሸፈን ገጽ ናይ ምኽዳን ግቡእ፡  
 

ካብ ዕለት 27.04.2020 ጀሚሩ፣ ዕድመኦም ልዕሊ 6 ዓመት ዝኾነ ኩሎም ሰባት ናብ ዕዳጋ እንትኸዱን 

ናይ ሕዝቢ ትራንስፖርት (ኣውቶብስን ባቡርን) እንትጠቐሙ ናይ ገጽ መሸፈኒ ማስክ ናይ 

ምግባር ግቡእ ኣለዎም። ኣፍን ኣፍንጫን (ኣብ ገዛ ብዝትሰርሓ) ማስክ ወይ ብሻርባ ምሽፋን ኣገዳሲ 

እዩ።  ግዴታዊ ዝኾነ ናይ ገጽ መሸፈኒ ማስክ ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት 

ኣብዚክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም። 
 
 

ምትንካፍ ክልኩል ምዃኑን ናይ ርሕቐት ደንብታት፡ 
 

ውልቃዊ ናይ ኣካል ምትንካፍ ዝፍቐድ ብጣዕሚ ውስን ንዝኾነ መጠን ጥራሕ እዩ። ብተወሳኺ፣ ኣብ 

ሕዝባዊ ቦታታት ምንቅስቓስ ዝከኣል ብጽምዲ ኮይኖም ወይ ምስ ናይ ቤተሰብኩም ኣባላት ጥራሕ እዩ። 

ይኹን እምበር፣ ካብ ሕጂ እዋን ጀሚሩ ናይ ክልተ ዝተፈላለዩ ቤተሰባት ኣባላት (ኣብነት፡ ክልተ ቤተሰባት፣ 

ክልተ ናይ ሓባር ገዛታት፣ ወዘተ) ኣብ ሕዝባዊ ቦታታት ንክራከቡ ተፈቒዱ እዩ።  
 

ኣብ ኩሎም ቦታታት እንተነኣሰ ናይ 1.5 ሜትሮ ርሕቐት ምሕላዉ ናይ ግድን እዩ! 
 

ልዕሊ 5 ሰባት ዘለዎም ኣብ ውሽጣዊ ክፍሊታት ምእካብ  ክልኩል እዩ። 
 
 

ናይ ሕጻናት መከናኸኒን ትምህርቲን፡ 
 

ኣብያተ ትምህርቲ እንተነኣሰ ስጋዕ 15.06.2020 (ድሕሪ ናይ ጴንጤቆስጥ በኣላት) ተዓጺዮም ይፀንሑ። 

ኣብያተ ትምህርቲ ቀስ ብቐስ ዳግም ናይ ምክፋት ከይዲ ተጀሚሩ እዩ፡  

https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona
https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona


 ኣብ ውሽጢ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዘለዉን ኣብዚ ዓመት ወይ ኣብ ቐዓሊ ኣመት ዝምረቑ 

ተመረቕቲ ተምሃሮ ካብ ጉንበት 4∕2020 ጀሚሩ ትመህርቶም ንክቐጽሉ ይፍቐደሎም።  

 ኣብ ሞያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ፈተና ክፍሊ  ዝርከቡ ተምሃሮ እውን ካብ 04.05.2020 

ጀሚሩ ናብ ቤት ትምህርቲ ንክምለሱ ተፈቒደሎም እዩ። 

 ኣብ ራብኣይ ክፍሊ ዘለዉ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ካብ 18.05.2020 

ጀሚሩ ንዝተወሰኑ ሰኣታተ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ እዮም። 

 ካብ 15.06.2020 ጀሚሩ (ድሕሪ በዓል ጴንጤ ቆስጠ)፣ ኩሎም ተምሃሮ እንትነኣሰ 

ብግዜያውነት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይዱ ይግብኦም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስትምሃር (ኣብ 

ክፍሊ ምምሃር) ምስ ናይ ገዛ ትምህርቲ ክጻመድ ኣለዎ። 

 ካብ 15.06.2020 ጀሚሩ፣ ኣብ ሞያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ ተምሃሮ ሓደ ሓደ ግዜ 

ትምህርቲ ክረክቡ እዮም። 

ዓፀደ ህፃናትን መውዐሊ ህፃናት (Kita) እንተነኣሰ ስጋዕ 15.06.2020 ዕፁው ኮይኖም ይፀንሑ። ገለ 

ሕፃናት ናብ ድንገተኛ መከናኸኒ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። እዚ መማረጺ ስጋዕ 7ይ ክፍሊ ንዘለዉ 

ሕፃናት ጥራሕ እዩ። በዚ ክጥቐሙ ዝኽእሉ ወለዶም ወይ መጉዚትኦም ኣገዳሲ ናይ መሰረተ ልማት ስራሕ 

ዝሰርሑ (ኣብነት፡ ዶክተራት፣ ናይ ፖሊስ ኦፊሰራት፣ ወዘተ...) ወይ ስርሖም ካብ ገዛ ምስራሕ ዘይኽእሉን 

ኣብ ስርሖም ኣዝዩ ኣድላዪ ዝኾኑ ሕፃናት ጥራሕ እዮም። 
 

ድንገተኛ ክንኽንን ወድኹም ብከመይ ምምዝጋብ ከምዝትኽእሉ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብዝትነብሩሉ 

ምምሕዳር ከተማን/ወይ ካብ ወድኹም መከናኸኒ፣ ዓፀደ ህፃናት ወይ ቤት ትምህርቲ ምርካብ ይካኣል 

እዩ። 
 

ካብ 18.05.2020 ጀሚሩ፣ ኣብ መውዐሊ ህፃናት ዝወሃብ ናይ ክንክን (Kita) ኣገልግሎት ስጋዕ 50% ህፃናት 

ክሽፍን እዩ። 
 

ናይ ህዝቢ ሜዳታት መጻወቲ ዳግም ክክፈቱ ይኽእሉ እዮም።. ኣየናይ ሜዳ መጻወቲ መዓስ 

ከምዝክፈት ዘውሰን በኣካባቢ በዓል መዚ እዩ። 
 

ዩኒቨርሲቲን ቴክኒካዊ ኮለጃት ስጋዕ 10.05.2020 ተዓጺዮም ይፀንሑ። ኣብ መብዛሕቶም ናይ ጀርመን 

ዩኒቨርሲቲታት ከምዝገብሩ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮንስታንዝን HTWG Konstanz ናይ ክረምቲ ሴሚስተር ኣብ 

ወርሒ ሚያዝያ ብዲጂታል ዝተጀመረ እንትኾን ንመላእ ሴሚስተር ድማ ብኦንላይን ይቀጽል።  

ካብ ጉንበት 14∕2020 ጀሚሩ፣ ናይ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መፃሕፍቲ ቅድሚ ሕጂ ብኦንላይን ዝተኣዘዘ 

ጽሑፍ ንምልቃሕ ክፉት ይኸውን። ይኹን እምበር፣ ኣካላዊ ናይ ትምህርቲ ቦታ ስለዝኾነ እቲ ቤተ 

መፃሕፍቲ ንግዜኡ ዕጽው ኮይኑ ይፀንሕ። 
 

ናይ ቋንቋ ኮርስታት ብድጋሚ ካብ 04.05.2020 ጀሚሩ ዝካየድ ኮይኑ ጥብቂ ናይ ውልቀ ጥዕና 

ደንብታት ተፈጻሚ ይግበር እዩ። ብዙሕ ወሃብቲ ኣገልግሎት ነቶም መምርሒታት ንምትግባር ተወሳኺ 

ግዘ ስለዝድልዮም ብዕለት 04.05.2020 ብቐጥታ ስራሕ ኣይጀምሩን እዮም። ናይ ኮርስ ወሃብቲ 

ኮርስታት ዳግም ምጅማሮምን ምስቲ ዝተተሓሓዙ ተወሰኽቲ ደንብታት ብዝምልከት ሓበሬታ ይህቦም 

እዮም። 
 

ሃይማኖት፡ 
 

መስጊዳት፣ ኣብያተ ክርስትያንን ምኲራባት ዳግም ክክፈቱ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር፣ ናይ 

ኢንፌክሽን መሓዊ አዋጅ ጥብቅ ስጉምታት ዝውሰዱ እዮም፤ ንኣብነት፣ ርሕቐት ምሕላዉን ደርፊ 



ዘይምድራፍን። ሕድ ሕድ ቤተ ክርስትያን ናይ ምክፋትን ጥብቂ ደንብታት ናይ ምትግባር ውሳነ ክውስን 

ይኽእል እዩ። 
 
 
 
 
 
 
 

ምንቅስቓስን ጉዕዞን፡ 
 

ምጉብናይን ጉዕዞን ብዝተክኣለ መጠን ከተርፍ ይግባእ። ብዙሕ ናይ ኤውሮጳ ዶባት ሕጂ እውን ዕጽዉ 

እዮም። ናይ ኤውሮጳ ወፃኢ ዶብ (ክልል ሸንገን) ካብ 17.03.2020 ጀሚሩ ተዓጺዮም እዮም። ፌዴራል 

ቢሮ ወጻኢ ብዛዕባ ዓለምለኻዊ ጉዕዞ ዝሃቦ መጠንቀቐታ ስጋዕ ሰነ 14 ኣናዊሑ። 
 

ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ፡ ናይ ባቡርን ኣውቶብስ ኣገልግሎታት ብዝተወሰነ መጠን ዝተገደቡ እዮም።  

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብዝስዕቡ ዓውደ ፋእሚታት ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም VHB ን Stadtwerke 

Konstanz።  
 
 

ሸመታ፣ መዓልታዊ ሂወትን መዘናግዒ፡ 
 

ካብ ሕጂ እዋን ጀሚሩ፣ ኩሎም ድኳናት ዳግም ንክከፍቱ ተፈቒደሎም። ናይ ገጽ መሸፈኒ ማስክን ናይ 

ርሕቐት ደንብታት ክክበሩ ኣለዎም። 
 

እንዳ መሻጢን ናይ እግሪ ክንክን ሳሎናት እውን ትሕቲ ጥብቂ ኩነታት ክክፈቱ ይኽእሉ እዮም።.   
 

ናይ መግንሒ መኪና ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 11.05.2020 ጀሚሩ ትሕቲ ጥብቂ ኩነታት ዳግም 

ክክፈቱ ይኽእሉ እዮም። 
 

መካነ እንስሳት፣ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ቦታታት፣ ሙዚየማት፣ ኤግዚብሽንስ፣ ስእሊ መርኣዪን 

መዘከሪ ቦታታት ካብ 06.05.2020 ጀሚሮም ክክፈቱ ይኽእሉ እዮም። 
 
 

በዓል መዚታትን ኣገልግሎታት ማህበራዊ፡ 
 

ኣብ ናይ ወረዳ ቢሮ ዝነብር ቆጸራታት (Landratsamt) 

ኩሎም ናይ ወረዳ ቤት ፅሕፈታት ክፉት ኮይኖም ይፀንሑ። ይኹን እምበር፣ ናብ ህንጻ ምእታዉ ዝከኣል 

ብቆጸራ ጥራሕ እዩ። ቆጸራ ምሃዝ ዝከኣል ውልቃዊ ምጉብናይ ንዘድልዮም ኣገደስቲ ዋኒናት እዩ። ቤት 

ፅሕፈታት ብስልኪ ወይ ብኢሜይል ምርካብ ይካኣል።  
 

ኣብ ቢሮታት ንዝግበሩ ውልቃዊ ቆጸራታት፣ ናይ ገጽ መሸፈኒ ማስክ ግዴታዊ እንትኾን፣ እንተነኣሰ ናይ 

1.5 ሜትሮ ርሕቐት ምሕላዉ ይግባእ። 
 

ናብ ሓባራዊ መእረፎ ምእታዉ ክልከላ 

https://www.vhb-info.de/
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/


ነበርቲ ንምሕላዉ እንትበሃል፣ ኣብቲ ወረዳ ዘለዉ ናይ ሓባር መንበሪታት ስጋዕ 15.06.2020 ንኩሎም 

ጎብነይቲ ዕጽው ኮይኖም ይፀንሑ። ኣብኡ ዝነብሩ ነበርቲን ናይ ወረዳ ቢሮ ሰራሕተኛታት ጥራሕ እዮም 

ምእታዉ ዝፍቐደሎም። መእተዊ ዝከለክል መምርሒ ዘይምክባር መቕጻዕቲ የስዕብ 
 
 
 
 
 
 

ማሕበራዊ ረብሓታት 
 

ናይ ወረዳ ቤት ፅሕፈት (Landratsamt) /ቢሮ ፍልሰትን ውህደትን፡ 

ኣገዳሲ ንዝኾኑ ጉዳያትን ኣቐዲሙ ቆጸራ ብምሃዝ ምስ ቢሮ ፍልሰተኛታት መምርሒ ኣገልግሎት ምርካብ 

ይካኣል። ዝኾነ ሕቶ እንተሃሊይኩም፣ ብኽብረትኩም ብኢሜይል ወይ ተሌፎን ምስ ኣመሓዳሪ ተራኸቡ።  

ኣገደስቲ ሰነዳት ናብ ami-leistungen@LRAKN.de ምስዳድ ይካኣል እዩ። 
 

ናይ ወረዳ Konstanz ናይ ስራሕ ማእኸል፡  

ቅድሚ ኮሮና ዝተገበሩ ቆጸራታት ኩሉ ተሰሪዞም እዮም። እቲ ገንዘብ ብዝተለመደ መንገዲ ይመሓላለፍ 

እዩ። ብዝተሰረዙ ቆጸራታት ምኽንያት ዝግበኣኩም ጥቕሚ ኣይትስእኑን። 
 

ካብ BAMF ኣፍልጦ እንተረኪብኩምን በዚ ምኽንያት ድማ ካብቲ ማእኸል ስራሕ ንመጀመርታ ጊዜ 

ገንዘብ እንተረኪብኩም፣ ናብ ማእኸል ስራሕ ምምጻእ የብልኩም። ካብ ቀጻሊ ወርሒ ጀሚሩ ነቲ ገንዘብ 

ካብ ማእኸል ስራሕ ክትቐበሉ ኢኹም።  
 

ምስቲ ማእኸል ስራሕ ብዝተለመደ መንገዲ ብቁጽሪ ስልኪ 07531 36336-0 ወይ ብኢሜይል ኣድራሻ 

jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-ge.de ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም። ህጹጽ ኩነታት 

እንተሃሊዮም፣ ምስ ወረዳ Constance ማእኸል ስራሕ ብመስመር ተሌፎን 07531 36336-800 ምርካብ 

ትኽእሉ ኢኹም። 
 

ኤጄንሲ ቁጻር ስራሕ (Arbeitsagentur)፡  

ቅድሚ ኮሮና ዝተሃዙ ቆጸራታት ዝተሰረዙ ኮይኖም፣ ናይ መወዳእታ ጊዜያት ድማ ንግዚኡ ተኣጊዶም 

እዮም። ብዝተሰረዙ ቆጸራታት ምኽንያት ዝግበኣኩም ጥቕሚ ኣይትስእኑን።  
 

ምስ Arbeitsagentur ብቁጽሪ ቴሌፎን 07531 - 585 700 ክትራከቡ ትኽእሉ ኢኹም። 
 
 

ማህበራዊ ምኽሪን ሓገዝን፡  
 
ማህበራዊ ምኽሪ ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን 

ኣብ ሓባራዊ መዕረፍ ኣጋይሽ፣ ኣብ ምምሕዳር ውህደትን ናይ ፍልሰት ኣማኻሪ ማእኸላት እውን 

ብኢሜይልን ብተሌፎን ምርካብ ይካኣል። ኣብ ህጹጽ ኩነታትን ናይ ቅድሚት ቆጸራ ብተሌፎን 

እንድሕርተታሒዙ፣ ውልቃዊ ምይይጥ ምግባር እውን ይካኣል እዩ።  
 

ናይ መንእሰይ ድሕንነት (Jugendamt) ቢሮ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ቁጽሪ ተሌፎን 

ሕጂ ዘለናሎ ኩነት ንብዙሕ ወለዲ ኣብይ ብድሆ እዩ።  Jugendamt ንወለዲ ብተሌፎን ዝወሃብ ናይ 

ምክሪ ኣገልግሎት ንሓደ ሰዓት ይህብ እዩ። ብቁፅሪ 07531 800-3211 ወይ -3311 ብምድዋል 

ትምህርታዊ ሓገዝን ምኽሪን ክረክቡ ይኽእሉ።  

mailto:ami-leistungen@LRAKN.de
mailto:jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-ge.de


ናይ ምኽሪ መውሃቢ ሰዓታት ሶኒ፣ ረቡዕን ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ስጋዕ 12፣ ሰሉስን ሓሙስን ድማ ካብ 

ሰዓት 14 ስጋዕ 16 እዩ። 
 

ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ሓገዝ መውሃቢ ተሌፎን 

vivo international e.V. ን University of Konstanz ብምትሕብባር ኣብዚ ብድሆ ኩነታት ሓገዝ 

ኣልቦነት፣ ሓዘን፣ ብህታዊነት፣ ስእነት ድቃስን ተስፋ ምቑራጽ ዘጋጠሞም ወይ ስነ ኣእምሮኣዊ ጻቕጢ 

ዘለዎም ሰባት ግዜያዊ ምኽርን ሓገዝን ብቴሌፎን ንክረክቡ ዕድል የመቻቹ።  ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ 

ርከቡ። 
 

ጉድኣት ዝበጽሖም ሰባት ናይ ሓገዝ መርከቢ ተሌፎን ቁጽሪ 07531 883207 ካብ ሶኒ ስጋዕ ዓርቢ ካብ 

ሰዓት 9 ስጋዕ 12 ምድዋል ይኽእሉ እዮም።  
 

ናይ ሰራሕተኛ ሕጊ ተሌፎን መስመር 

"Faire Integration" ማእኸል ምኽሪ እንተነኣሰ ስጋዕ ጉንበት 30 ብዛዕባ ኮሮናን ናይ ሰራሕተኛ ሕጊ 

በብዙሕ ቋንቋታት ናይ ተሌፎን ምኽሪ ይህብ እዩ። እቲ ምኽሪ ብኣረብኛ፣ ዳሪ፣ ትግርኛ፣ ተርኪሽ፣ 

ራሽያን፣ ስፓኒሽ፣ ጃፓኒዝ፣ እንግሊዝን ጀርመንን ይወሃብ።  ተወሳኺ ሓበሬታን ናይ ተሌፎን ቁጽርታት 

ኣብዚ ርከቡ። 
 
 

ናይ ዶክተር ምጉብናይ፣ ክንክን ጥዕናን ኮሮና ዝምልከት ሓበሬታ፡ 
 

ናይ ዶክተር ምጉብናይን መድሃኒትን 

ናይ ጉንፋዕ ምልክታት እንተሃሊይኩም፣ ናብ ቤተሰብ ዶክተርኹም ብዘይ ምፍላጥ ምኻድ የብልኩምን። 

ኣቐዲምኩም ናብ ቢሮ ዶክተር ስልኪ ምድዋልኩም ኣገዳሲ እዩ። ብሃኪም ዝተኣዘዘ መድሃኒት 

እንድሕርደሊኩም (ኣብነት፡ ኢንሱሊን)፣ እቲ ዝትደልይዎ መድሃኒት ከምዘሎን ንምፍላጥን ናይ 

መድሃኒት መእዘዚ ንምሕታት ካብ ቢሮ ዶክተር አረጋግጹ። 
 

ኮሮና ሆትላይን 

Landratsamt Konstanz ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ምኽሪ ንዝደልዩ ዜጋታት ዘገልግል ነጻ ናይ ስልኪ መስመር 

ኣዳልዩ እዩ። እቲ ኣገልግሎት ካብ ሶኒ ስጋዕ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 ስጋዕ 18 ን ቀዳም ድማ ካብ ሰዓት 8 ስጋዕ 

14 ብቁጽሪ ተሌፎን 07531 800-7777። 
 

ኣብ ዝጥርጠሩ ኬዛት ዝርኣይ ጠባይ 

ዝጥርጠሩ ኬዛት ዝምልከት ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብዚ ርከቡ።    
 

ብዛዕባ ኮሮና ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝቐረበ ተወሳኺ ሓበሬታ 
 

- መምርሒ ምውሕሓድ  

https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona  

- ፌዴራል ኮሚሽነር ምውሕሓድ፡  

መእተዊ ገፅ፡ https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-

person/informationen-zum-coronavirus  

Instagram: https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/  

Twitter: https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249 
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