
ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ቀይሕ መስቀል

ሓገዝ ንምርዳእ ደብዳበ ብቋንቋ ርመን

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል እንታይ ኣገልግሎት ይህብ

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ብድሌቱ ብነጻ ክሕግዘኩም ካብ

መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ዝመጻኩም ደብዳበ

ክሪኤልኩም›ዩ።ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓገዛት ድማ

ይገብር።

 • ደብዳቤ ምጽሓፍ

 • ፎርም ምምላእ

 • ብርግጽ ምንባብን ምጽሓፍን ደብዳቤታት

 • ናይ ስራሕ ወረቀት ክትጽሕፍ ኮለኻ ትመርጾም ቃላት ወይ 

ናይ ጥርዓን ተቅርቦ ወረቀት ምጽሓፍ

 • ናይ ስራሕ ኣፕሊኬሽን

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል እንታይ ሓገዛት ይገብር

 • ጸገም ኣለካ›ዶ ኣብ ምጽሓፍ ጀርመን?

 • ትደሊ ዲኻ ብርግጽ ብትኽክል ክትርደኦ ናይ ቤት ጽሕፈት 

ቃላት?

 • ሓገዝ ትደሊ›ዶ ናይ ቤት ጽሕፈት ፎርም ንምምላእ?

 • ወይ ሓገዝ የድሌካ›ዶ ኣስተኻኺልካ ደብዳቤ ክትጽሕፍ?

እንድሕር መልስኻ›እወ› እንተኾይኑ፡ ካብ ሓደ ወይ 

ልዕሊኡ ናይዚ ሕቶታት፡ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል 

ዝገብረልካ ሓገዝ ንዓኻ ወይ ንስድራኻ ቅኑዕ ረብሓ ኣለዎ።

ንሕና ሓገዝ ንገብረልኩም ቃላት ንኽትጽሕፉን፡ፎርም 

ክትመልኡን፡ሓፈሻዊ ሕቶታት ንኽትርድኡን›ዩ!

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ከመይ ኣገልግሎት ይህብ

እቶም ብድሌቶም ብነጻ ዘገልግሉ ኣብ ቤት ጽሕፈትና፡ንውሱን 

ሰዓታት ስለ ዘለዉ፡ደውሉልና ወይ ብኣካል ብዘይ ቆጸራ መጺኹም 

ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።ን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎ ቤት 

ጽሕፈታትና ኣድራሻን ቴሌፎንን ኣብ ዳሕረዋይ ገጽ ኣለኩም።

ፍለይ ጸገማት ንዘለዎ ሰብ ዘድልዮ እንተኾይኑ ናይ ዝምልከቶ 

ኣካል ኣድራሻ ክንህቦ ንኽእል ኢና።

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ኣብ ትኣትውሉ ግዜ፡ነታ ግዜ 

እቲኣ ንሓንሳብ ኣቲኻ ጉዳይካ ክረኣይየልካ CHF 5.– 

ፍራንክ ትኸፍል።ቆጸራ ምሓዝ ኣየድልን እዩ።ኩሉ ናይ ቤት 

ጽሕፈት መሳርሒታት ከም፡ኮምፒዩተር፡ፕሪንተር፡ከም›ኡውን 

ወረቀት ብናይ ስዊዝ ቀይሕ መስቀል ወጻኢታት ይሽፈን ኣብ 

ዞባ (ካንቶን) ኣርጋው።ውልቃዊ ጉዳይኩም ብዘይ ናትኩም 

ፍቃድ ኩሉ ሓበሬታታት ብትኽክል ብርእሰ-ተኣማንነት ኣባና 

ጥራይ ከም ዝተርፍ ክንሕብር ንፈቱ።

ንኽንሕግዘኩም ሕጉሳት ኢና!

ምጽሓፍ  ርመን ዘሸግረካ እንተኾይኑ፡ወይ ቃላት ከይተጋገኻ 

ከተስተኻኽል ዘጸግመካ እንተኾይኑ፡ኣባና ብድሌቶም ብነጻ 

ዝሰርሑ ስለ ዘለዉ ክሕግዙኻ ይኽእሉ›ዮም፡ኣብ ናይ ውልቅን 

መንግስታውን ደብዳቤታትካ።
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ሓገዝ ንምርዳእ ደብዳበ ብቋንቋ ርመን

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል እንታይ ኣገልግሎት ይህብ

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ብድሌቱ ብነጻ ክሕግዘኩም ካብ

መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ዝመጻኩም ደብዳበ

ክሪኤልኩም›ዩ።ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓገዛት ድማ

ይገብር።

 • ደብዳቤ ምጽሓፍ

 • ፎርም ምምላእ

 • ብርግጽ ምንባብን ምጽሓፍን ደብዳቤታት

 • ናይ ስራሕ ወረቀት ክትጽሕፍ ኮለኻ ትመርጾም ቃላት ወይ 

ናይ ጥርዓን ተቅርቦ ወረቀት ምጽሓፍ

 • ናይ ስራሕ ኣፕሊኬሽን

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል እንታይ ሓገዛት ይገብር

 • ጸገም ኣለካ›ዶ ኣብ ምጽሓፍ ጀርመን?

 • ትደሊ ዲኻ ብርግጽ ብትኽክል ክትርደኦ ናይ ቤት ጽሕፈት 

ቃላት?

 • ሓገዝ ትደሊ›ዶ ናይ ቤት ጽሕፈት ፎርም ንምምላእ?

 • ወይ ሓገዝ የድሌካ›ዶ ኣስተኻኺልካ ደብዳቤ ክትጽሕፍ?

እንድሕር መልስኻ›እወ› እንተኾይኑ፡ ካብ ሓደ ወይ 

ልዕሊኡ ናይዚ ሕቶታት፡ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል 

ዝገብረልካ ሓገዝ ንዓኻ ወይ ንስድራኻ ቅኑዕ ረብሓ ኣለዎ።

ንሕና ሓገዝ ንገብረልኩም ቃላት ንኽትጽሕፉን፡ፎርም 

ክትመልኡን፡ሓፈሻዊ ሕቶታት ንኽትርድኡን›ዩ!

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ከመይ ኣገልግሎት ይህብ

እቶም ብድሌቶም ብነጻ ዘገልግሉ ኣብ ቤት ጽሕፈትና፡ንውሱን 

ሰዓታት ስለ ዘለዉ፡ደውሉልና ወይ ብኣካል ብዘይ ቆጸራ መጺኹም 

ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።ን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎ ቤት 

ጽሕፈታትና ኣድራሻን ቴሌፎንን ኣብ ዳሕረዋይ ገጽ ኣለኩም።

ፍለይ ጸገማት ንዘለዎ ሰብ ዘድልዮ እንተኾይኑ ናይ ዝምልከቶ 

ኣካል ኣድራሻ ክንህቦ ንኽእል ኢና።

ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ኣብ ትኣትውሉ ግዜ፡ነታ ግዜ 

እቲኣ ንሓንሳብ ኣቲኻ ጉዳይካ ክረኣይየልካ CHF 5.– 

ፍራንክ ትኸፍል።ቆጸራ ምሓዝ ኣየድልን እዩ።ኩሉ ናይ ቤት 

ጽሕፈት መሳርሒታት ከም፡ኮምፒዩተር፡ፕሪንተር፡ከም›ኡውን 

ወረቀት ብናይ ስዊዝ ቀይሕ መስቀል ወጻኢታት ይሽፈን ኣብ 

ዞባ (ካንቶን) ኣርጋው።ውልቃዊ ጉዳይኩም ብዘይ ናትኩም 

ፍቃድ ኩሉ ሓበሬታታት ብትኽክል ብርእሰ-ተኣማንነት ኣባና 

ጥራይ ከም ዝተርፍ ክንሕብር ንፈቱ።

ንኽንሕግዘኩም ሕጉሳት ኢና!

ምጽሓፍ  ርመን ዘሸግረካ እንተኾይኑ፡ወይ ቃላት ከይተጋገኻ 

ከተስተኻኽል ዘጸግመካ እንተኾይኑ፡ኣባና ብድሌቶም ብነጻ 

ዝሰርሑ ስለ ዘለዉ ክሕግዙኻ ይኽእሉ›ዮም፡ኣብ ናይ ውልቅን 

መንግስታውን ደብዳቤታትካ።

Tigrinya (Eritrea), März 2017


