ምስካም ክፍሊታት ንምክልኻል ጥንሲ
ኣንስቲ ክሳብ መወዳእታ መበል 22 ዕድመን ክንክን ምስ ብሓኪም ዝተኣዘዘ መከላኸሊ ጥንሲ ንክወሃባ መሰል ኣለወን። ክሳብ እዚ
ደረት ዕድመ እቶም ክፍልታት ካብ መድሕን ጥዕና (ኢንሹራንስ ጥዕና) ክኽፈሉ እዮም።
ድሕሪ መበል 22 ልደት እተን ኣንስቲ ክፍሊታት መከላኸሊ ጥንሲ ባዕለን ክኸፍላ ኣለወን።
እቶም ክፍሊታት ብብዙሕ ክውስኹ ስለዝኽእሉ፣ ቤትጽሕፈት ስራሕን ሶሽያልን ስድራን ምውህሃድን ምስካም ናይዚኦም ክፍሊታት
ንውሑድ ገንዘብ ዘለወን ደቀንስትዮ ሃምቡርግ ሳላ ሓደ ፕሮጀክት እዩ ዝድግፍ።
ጠለብን ምስካምን ናይቲኦም ክፍሊታት ብ Familienplanungszentrum (ማእኸል መደብ ስድራ) e.V. ከምኡ'ውን ብ
pro familia Hamburg e.V. እዩ ዝፍጸም።

ምስካም ክፍሊታት መዓስ ይከኣል ድዩ፧
ምስካም ክፍሊታት ንደቀንስትዮ ሃምቡርግ ይከኣል እዩ፣ እንድሕር ኣብ ኣሸጋሪ ቍጠባዊ ወይ ማሕበራዊ ኩነት ዝነብራ ኮይነን።
ምስካም ክፍሊታት ብሓኪም ዝተኣዘዘ መከላኸሊ ጥንሲ (ብዘይካ ኮንዶማት) ንክትቕበሉ ጠለብ ከተቕርቡ ትኽእሉ፣ ዝስዕብ ነጥብታት
እንተ ዝምልከቱኩም፦
-

ቦታ መቐመጥኹም ኣብ ሃምቡርግ እዩ።
ዕድምኹም 22 ወይ ካብኡ ንለዓሊ እዩ ከምኡ'ውን

ሓደ ካብ ዝስዕብ ገንዘባዊ ሓገዝ ትወሃቡ ኣለኹም፦
-

ገንዘብ ስራሕ ዘይብሎም 2ይ ደረጃ ወይ ገንዘብ ሶሽያል ብሕጊ SGB II („ሃርትስ 4“)፣
መሰረታዊ ሓገዝ / ሓገዝ መነባብሮ ብሕጊ SGB XII፣
ክፍሊታት ብሕጊ ገንዘባዊ ደገፍ ሓተቲ ዑቕባ (AsylbLG)፣
ክፍሊታት ብሕጊ ደገፍ ትምህርቲ ሞያን ወዘተን (BaföG)፣
ናይ ምቕማጥ ገንዘብ፣
ተወሳኺ ገንዘብ ቆልዑ ወይ
ሓገዝ ሞያዊ ትምህርቲ/ኣውስቢልዱንግ።

ብዝተረፈ ደሞዝኩም ትሕቲ ደረት ደሞዝ ብሕጊ § 85 SGB XII እንድሕር ኮይኑ፣ ምስካም ክፍሊታት ውን ይከኣል እዩ። ብዛዕባዚ
ሓበሬታታት ኣብቶም ናይ ምምካር ጨናፍር ክትወሃቡ ኢኹም።
እዚ ኩነታት/ኣድላይነት እንተ ረኺብኩም፣ ካብቲ ናይ ምምካር ጨንፈር ንፋርማሲ ወይ ቤት-ጽሕፈት ሓኪም ኣንስቲ ዝኸውን
መረጋገጺ ክትወሃቡ ኢኹም። ሽዑ መከላኸሊ ጥንሲ ባዕልኹም ክትከፍሉ ኣየድልየኩምን።

ኣይኖት ሰነዳት የድልዩኹም፧
-

ወረቐት ጠለብ መድሃኒት ከምኡ'ውን እንተዝከኣል ጸብጻብ ክፍሊት (ንኣ. ኣብ ስፒራል) ካብ ናይ ኣንስቲ ሓኪምኩም።
ናይ ሕጂ ዘለኩም ደብዳበ ብዛዕባ ኣብ ላዕሊ ዝተፈቐደ ገንዘብ/ክፍሊታት ሶሽያል ወይ
መረጋገጺ ደሞዝ ከምኡድማ ውዕል ክራይ ውሑድ ደሞዝ እንተ ኣለክን ብሕጊ § 85 SGB XII

ምስካም ክፍሊታት ብኸመይ ክካየድ እዩ፧
1. ቆጸራ ኣብ ናይ ኣንስቲ ሓኪምኩም ትገብሩ፣ ኣብኡ ወረቐት ጠለብ መድሃኒት (Rezept) ከምኡ'ውን እንተዝከኣል ጸብጻብ
ክፍሊት ንክትወሃቡ።
2. ኣብ ሓደ ካብ ክልተኦም ናይ ምምካር ጨናፍር ቆጸራ ጌርኩም እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጻሕፉ ሰነዳት ተማልኡ/ተማልኣ።
ኣስተውዕሉ፦ ግዜታት ምጽባይ ክህልዉ ይኽእሉ።
3. ድሕሪ ምምርማር ሰነዳት፣ ካብቶም ናይ ምምካር ጨናፍር ፍቓድ ምስካም ክፍሊታት ክትወሃቡ ኢኹም።
4. ምስዚ ፍቓድ ምስካም ክፍሊታት ናብ ናይ ኣንስቲ ሓኪምክን ተመለሳ ወይ ከኣ ናብ ቤት-መድሃኒት (ፋርማሲ)፣ መከላኸሊ
ጥንሲ ኣብኡ ንክትቕበላ።
5. ናይ ኣንስቲ ሓኪምክን ወይ ቤት-መድሃኒት ነቲ ፍቓድ ምስካም ክፍሊታት ብሓንሳብ ምስቲ ጸብጻብ ብቐጥታ ናብ ናይ
ምምካር ጨንፈር ክሰድዎ እዮም። ባዕልኹም ቅድመ-ክፍሊት ክትከፍሉ ኣየድልየኩምን።
6. ጸብጻብ ሓኪምኩም/ ሓኪምክን ወይ ጸብጻብ ፋርማስኹም ብናይ ጨንፈር ምምካር ክኽፈል እዩ።

ሓበሬታን ጠለብን
እቶም ናይ ምምካር ጨናፍር ከም ዝስዕብ ክትረኽብዎም ኢኹም፦
Familienplanungszentrum e.V.
Bei der Johanniskirche 20
22767 Hamburg
www.familienplanungszentrum.de
ተሌፎን፦ 040 / 439 28 22

ናይ ተሌፎን ግዜታት ንቆጸራታት፦
ሰኑይ፣ ረቡዕ፣ ሓሙስ፣ ዓርቢ
ሰሉስ፣ ሓሙስ

ሰዓት 10 - 1
ሰዓት 4 - 6 ድ.ቀ.

pro familia Landesverband Hamburg e.V.
Seewartenstraße 10፣ Haus 1
20459 Hamburg
www.profamilia-hamburg.de
ተሌፎን፦ 040 / 309 974 910

ናይ ተሌፎን ግዜታት ንቆጸራታት፦
ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ሓሙስ
ረቡዕ
ዓርቢ

ሰዓት 10 - 2
ሰዓት 2 - 4 ድ.ቀ.
ሰዓት 10 - 12 ፋዱስ
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