Tigrinya Version

ንቤት ክራይ መልዕሎ ተርታ

ኣነ ናይ ውክልና ኩነታት ከመይ ምርካብ እኽእልየ?

እንታይ ዓይነት ፍሉይ ክረክብ'የ?
ብክራይ ኣገልግሎት ውሽጢ ምስ ኣተዉ ድሕሪ ነፍሲ-ወከፍ ቤተሰብ
ከም i ቍጽሪ ፊናንሳዊ ደገፍ ይርክብ (ካርታ ይርኣዩ).
ናይ ክራይ ዋጋ ነከየ/ኣትሓተ ይብል ጥርዓን:
• ኣፈናዊ ክፍሊት ካብዚ ትሕቲ ኩሉ ኣድላይ ሰነዳት ን “HELIOS”
ሰራሕተኛ ሓደ ጊዜ ጥራይ ይኽፈል.
• ስሩዕ ዓቐን ብወርሒ ምስርeት ዘቤት ምርግጋጽ ድሕሪ.

ዘቤት ዓቐን

ንስሩዕ ፈተነታት
ኣበርክቶ

ንክራይ ክፍሊት
ኣበርክቶ

መሰረታዊ ጽፍሒ
ዘይምርድዳእ

ወርሓዊ
ዘይምርድዳእ

1

440 €

162 €

2

830 €

309 €

3

980 €

396 €

4 to 5

1.172 €

504 €

6+

1.490 €

630 €

ኣየናይ ሰነድ HELIOS ጉጅለ ምቕራብ ክኸውን ኣለዎ
• ናይ ኩሉ ናይ ቤተሰብ ኣባላት መንነት ሰነድ ቅዳሕ
• Taxinet ሓተመ ናይ ክራይ ኤለክትሮኒካል መንገዲ ፊርማ
ድሕሪ
• ምርግጋጽ ንዓኹም ናይ IBAN መፍለዪ ምርግጋጽ
• ስለ መሬት ጐይታ ናይ IBAN መፍለዪ ምርግጋጽ
ኣበይ እዩ ዝኩር መርትዖ ?
ሰነድ ኣካላዊ ን ሊ HELIOS ሰራሕተኛታት ምርካብ ኣለኒ ብጉጅለ
ረኣየ ጊዜ ናብ ከፉት መዕረፊ ማእከል ይኺዱ ቦታ.ወይ ከኣ
FILOXENIA ሆቴላት ብምሕውዋስ ትምህርቲ ማእከል ይኹን
ህያው ኣከባቢ ዕጸዎ
እንታይ እንተ ILC ምብጻሕ ኣይክእልን?
ብኔው ኣከባቢ ዚነብር ተኾነ ከምኡውን ናይ ILCs መእተዊ
የብሎምን፣ ኩሉ ኣድላይ ሰነዳት ምልኣኽ ይኽእሉ
iom_helios_info@iom.int .

ከመይ ዝበለ ወርሓዊ ምርካብ እኽእልየ?

ርኸቡ

ኣየናይ ሰነድ HELIOS ጉጅለ ምቕራብ ክኸውን ኣለዎ

ምስ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ምስ ሰዓት ድሕሪ ክሳብ 9 30 ሰዓት 4:30 pm ክሳብ ብ HELIOS ILCs ኩሉጊዜ ምብጻሕ
ይኽእሉ

ወርሓዊ ናይ ክራይ ገንዘባዊ ደገፋ ንምእካብ ናይ ክራይ
ምርግጋጽ ኮይኑ ሃብቲ ደገፍ ምጽብጻብ ሰራሕተኛ HELIOS
ሰራሕተኛታት ምርካብ

ክትጥቀመሉ ትኽእል ቦታታት ምሉእ ዝርዝር ብ ይርከብ:
www.greece.iom.int and
facebook.com/heliosintegration.
ወይ
ምስ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ 3 ሰዓት ክሳብ 3 ሰዓት ክሳብ
ዝቅጽል WhatsApp ቁጽሪታት; ብኻልእ ጊዜ ምርካብ
ከምኡውን መልእኽቲ ምግዳፍ ይኽእሉ ።
WHATSAPP
ቍጽሪ

ቋንቋታት

+ 30 690 665 6134

Arabic - Kurmanji - Sorani

+ 30 690 695 6107

Urdu - Hindi - Punjabi

+ 30 690 986 8980

English - Greek - French

+ 30 690 665 6125

Farsi - Pashto

ኣበይ እዩ ዝኩር መርትዖ ?
ወርሓዊ እቶታዊ ጽዕነት ብILC ናይ HELIOS ሰራሕተኛታት ኣካላዊ
ምርካብ ኣለኒ ቦታ ቀረባ ተኻረየ ኣለካ ናትካ ወይ ከኣ ዝምድብላቕ
ትምህርቲ ቦታ
እንታይ እንተ ILC ምብጻሕ ኣይክእልን?

ብፍሉይ ኩነታት ጥራይ, ንስኻ ዘይምኽኣል ምስ ሓደ ይብጽሑ
ኣማእከለ, መምርሒ ንምርካብ ንዓና ምዝርራብ ይኽእሉ ኣብዚ ገጽ
ታሕተወይ ጸጋም ኣብ ዘለዎ ናይ WHATSAPP ቁጽሪታት ።
ዝለዓለ! ናይ ገና ክፍሊት ሽዑ ንሽዑ ናይ ቀረባ ጊዜ,ሕጂ ናይ መንበሪ
ቦታ ምግዳፍ ኣለኒ ናብ ኣፓርታማ ኣገዓዓዘ ኣለካ ክራይ ትሕቲ Helios
ፕሮጀክት
ኣቓልቦ! ኣፓርታማ ናብ ኣፓርታማ ብጥረ ገንዘብ ዘለዎም ወነንቲ
ተቐባልነት የብሎምን

ኣቓልቦ! ኣፓርታማ ናብ ኣፓርታማ ብጥረ ገንዘብ ዘለዎም
ወነንቲ ተቐባልነት የብሎምን

Tigrinya Version

ንቤት ክራይ መልዕሎ ተርታ
ካብ IBAN መፍለዪ ብሓንሳብ ሰነዳት ኣብነታት ከምኡውን ምጽብጻብ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ

ምጽብጻብ ስም
ከምኡውን ናይ
ኣቦ ስም

IBAN

ምጽብጻብ ስም
ከምኡውን ናይ
ኣቦ ስም

IBAN

ክሩይ መሬት ስምምዕ ምሳሌ (TAXISNET) ተቐባልነት ንምርካብ መዓልቲ

ናይ ክራይ
ስምምዕ
ቍጽሪ

ብዓል ቤት ስም
ከምኡውን ናይ
ኣቦ ስም

ዘቤት ብዓል ቤት
ስም ከምኡውን
ናይ ኣቦ ስም

ብ TAXISNET
ውሽጢ ናይ
ተቐባሊ መዓልቲ

ናይ ክራይ
ስምምዕ ጊዜ
(ታሕቲ 6 ኣዋርሕ)

