ምልክታታት ንምኽራይ ገዛ ብፍቃደኛታት ሓገዝ ገንዘብ ብሕጊ SGB ll ከምኡ'ውን SGB Xll

ቅድሚ መፈጸምታ ናይ ሓድሽ ውዕል ክራይ፣ መረጋገጺ ካብ Jobcenter team.arbeit.hamburg የድልየኩም ኢኹም ወይ ካብ
ቤት ጽሕፈት ንመሰረታውያን ሕብረተሰባውያን ክፍሊታት ንወጻኢታት ናይ ጋዕዚ (ንኣ. ክፍሊት ጋዕዚ፣ ትሕጃ ክራይ)። ካብኡ
ቀጺልኩም ባዕልኹም ተገዲስኩም ሓደ መረጋገጺ ካብ Jobcenter team.arbeit.hamburg ወይ ካብ ቤት ጽሕፈት
ንመሰረታውያን ሕብረተሰባውያን ክፍሊታት መታን ክኽፈለኩም ከተምጽኡ ይግብኣኩም።
መረጋገጺ ምኽፋል ክፍሊታት ወይ ብ(ገና ዘይትፈረመ) ገዛ ክራይ ወይ ድማ ብሓደ ወፈያ ክራይ ክፈጽም እዩ።
ቅድሚ ምፍራም ውዕል ክራይ፣ ትሕዝቶ ውዕል ክራይ ምስቲ ትሕዝቶ ወፈያ ክራይ ብሓቂ መዓረ ከምዝኾነ በጃኹም ኣነጻጺርኩም
ረኣዩ ኢኹም። ብፍላይ መጠን ክራይ ከምኡ'ውን ስምምዕ ብዛዕባ ምውሳኽ ክራይ ከምዘሎ ተጠንቂቕኩም ረኣዩ ኢኹም።
ርግጸኛታት እንተ ደኣ ዘይኮንኩም፣ ነቲ ውዕል ክራይ ገና ከይትፍርሙ፣ ንተሓታቲት ሰራሕተኛ ወይ ንተሓታቲ ሰራሕተኛ
ኣቕሪብኩም ሃቡ ኢኹም።
ጥራይ ጋዕዚ እንተ ደኣ ዘድሊ ኮይኑ፣ ምስምማዕ ጋዕዚኹም ግዴታ ናይ ጨንፈር ኣገልግሎት እዩ።
ብወግዒ ዝተበርከተ ምህናጽ ኣፓርትመንት
ሓደ ብወግዒ ዝተበርከተ ኣፓርትመንት ክትኻርዩ እንተ ደሊኽም ኣብ ፍሉያት ኩነታት ሰርቲፊከት ፍቓድ ኣፓርትመንት
(Wohnberechtigungsschein)፣ ሰርቲፊከት ህጹጽነት (Dringlichkeitsschein) ወይ መረጋገጺ ህጹጽነት (Dringlichkeitsbestätigung)
የድልየኩም እዩ።

እቲ ምኽራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከከም ዕብየት ኣፓርትመንት እዩ።
ዝስዕቡ ዕብየታት ኣፓርትመንት ከም ብቑዕ ተራእዮም፥
ዕብየታት ቤት
ብሰባት
ዝላዕለ መጠን ዕብየት
ኣፓርትመንት

1

2

3

4

5

6

50m²

60 m²

75 m²

90 m²

105 m²

120 m²

ኩሉ ተወሳኺ/ት
ሰብ
15 m²

ብነጻ ፊናንስ ዝተገብሩ ኣፓርትመንታት
ሓደ ብነጻ ፊናንስ ዝተገብረ ኣፓርትመንት እንተኾነ ወይ ሓደ ብዘይወግዒ ዝተበርከተ ኣፓርትመንት እንተኾነ፣ ንመሰረታዊ ክራይ
እቶም ዝስዕቡ ዝላዕሉ መጠናት ይበቕዑ፥

ዕብየት ቤት

ዝለዓሉ መጠናት

(ብቑዕ ዝኾነ ብዝሒ መሰረታዊ ክራይ)

1-ሰብ-ገዛ

373.50 ኦይሮ

2-ሰብ-ገዛ

448.20 ኦይሮ

3-ሰብ-ገዛ

546.75 ኦይሮ

4-ሰብ-ገዛ

619.65 ኦይሮ

5-ሰብ-ገዛ

812.86 ኦይሮ

6-ሰብ-ገዛ

913.42 ኦይሮ

ኩሉ ተወሳኺ/ት ሰብ

100.56 ኦይሮ

እቶም ዝለዓሉ መጠናት ጥራይ እቶም ልዑላት ደረታት ይቖሙ እዮም። እዚኦም ደረታት'ዚኦም ኣብ ዝኾነ ውልቀ ጉዳይ ብምሉኦም
ክጽንቀቑ መሰል ኣይተዋሀበን። ሓደ ሕሱር፣ ብኣድላይነትኩም ዝበቕዐ ኣፓርትመንት እንተ ተወፊዩልኩም፣ ክትኻርዩዎ
ይግብኣኩም።
ብሰንኪ ሓደ ኣዝዩ ክቡር ብዝሒ መሰረታዊ ክራይ፣ ወጻኢታት ንክትነክዩ ትእዛዝ እንተ ተዋሂብኩም፣ እቲ ዝመጸኩም መሰረታዊ
ክራይ ነቲ ንዕብየት ገዛኹም ዝምልከት ልዑል መጠን ክሓልፎ የብሉን።
ብተወሳኺ ክፍሊታት መውዓዪን ምስራሕን በጃኹም ኣቕርቡ ኢኹም።
ተወሰኽቲ ሕቶታት እንተዘለኩም፣ ናብ ናዕኹም ተሓታቲ/ት ዝኾነ/ት ሰራሕተኛ ከይድኩም ሕተቱ ኢኹም።

