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ምጽንባር  ስድራ 

ሓበሬታ ብሑትነ ት 
 
ምድላይ።  ምትእስሳር።  ምስማር።  

ናይ ምድላይ ኣ ገ ልግሎት ቀይሕ መስቀል  ጀርመን  (ኣ ገ ልግሎት ድልያ  ቀ.መ.ጀ.) ን  ብሽግራት ውግእ ፣  ብመቕዘፍቲ፣  
ብስደት፣  ብስጐት ወይ ብምጕዓዝ ካብ ሰባቶም ተፈልዮም ዝነ በሩ  ይሕግዞም እ ዩ ።   ንኣ ዝማዶም ከናድዩ ን  ምስኦም 
እ ንደገ ና  ርክብ ክገ ብሩን  ከምኡ'ውን  ስድራታት ብሓንሳብ ንክኾኑ  ይሕግዝ እ ዩ ።  
 
ንስራሕና  እንታይ ሓበሬታ እዩ  ዘድልየና፧  
ሓደ  ሰብ ኣብ ምጽንባር  ምስ  ኣ ባላት ስድርኡ፡  ኣ ገ ልግሎት ምድላይ ቀ.መ.ጀ. ንክሕግዞ  ብዝከኣ ለ  ኣመና  ብዙሕ 
ሓበሬታታት ከድልዮ እ ዩ ።  እዚኦም ሓበሬታታት ብሕልፊ ሓፈሻውያን  እዮም ከም ንኣ . ኣ ስማት፣  ሓበሬታ ትውልዲ፣  
ሓበሬታ መበቈልን  ርክብን  ኣድራሻን  ናይቶም ነ ቲ ምጽንባር  ዝምልከቱ ሰባት።  ኣብ ገ ሊኦም ጉዳያታ ዋላ  ግላውያን  
ሓበሬታታት ነ ቲ ኣ ከያይዳ  ኣ ገ ዳሲ ክኾኑ  ይኽእሉ፣  ንኣ . ውጽኢት መርመራ ኣ ቦንት ንመረጋገ ጺ ዝምድና  ወይ ከኣ  
ሓበሬታ ብዛ ዕባ  መርገ ጽ ጥዕና  ናይ ሓደ  ኣ ባል  ስድራ ንምምኽናይ ፍሉይ ክብድ ዝበለ  ጊዳይ።  
 
እዚኦም ኩሎም ሓበሬታታት ንሰብ ዝምልከቱ ግላውያን  እዮም፣  ብድልየ ትኩም ምእንቲ ክንሰርሕ ከድልዩ ና  እዮም።  
 
እቲ ሓበሬታ ንምንታይ እዩ  ዘድልየና፧  
እቲ ኣ ገ ልግሎት ድልያ  ነ ቲ ግላዊ ሓበሬታ ንዝስዕብ ምኽንያታት ይጥቐመሎም፦  
 

1. ምድላይ ዝተሰኣ ኑ  ሰባት 
2. ምጽራይ ጉዳያት ከምኡ'ውን  
3. ምጽንባር  ስድራታት።  

 
እቲ ሓበሬታ ዋላ  ናብ ሳልሳይ ኣካላት ይመሓላልፍ ድዩ? 
ግላዊ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ፈጺምና  ብስቱር  ኢና  ንሕዞ ።  ኣብ ስራሕና  ሓበሬታ ናብ ካልኦ ት ጨናፍር  ንከነ መሓላልፍ 
ኣድላይ ክኸውን  ይኽእል፣  ንኣ .  
 

- ኣብ ውሽጢ መርበብ ኣ ገ ልግሎት ምድላይ (ንሱ ብኣህጉራዊ ሽማግለ  ቀይሕ መስቀል  ከምኡ'ውን  ማሕበረኮማት 
ቀይሕ መስቀልን  ቀይሕ ሂላልን  ዝተተሓሓዘ  እ ዩ ) 

- ኣብ ውሽጢ ሃ ገ ር  ዘ ለው ቤት-ጽሕፈታት (ንኣ . ቤትጽሕፈት ወጻ እተኛታት) 
- ናይ ጀርመን  ወኪላት ኣብ ወጻኢ (ንኣ . ኤምባሲታት ወይ ቆንስላቶታት) 
- ናይ ሓገ ዝ ውድባት ኣብዚ ሃ ገ ርን  ወጻኢን   

 
እዚ ንኣብነ ት ሓበሬታ ብዛ ዕባ  ሽዑ ዘሎ መርገ ጽ ናይ ኣ ከያይዳ  ቪዛ  ንምምጻእ  ከገ ልግል  ይኽእል፣  ኣድላይ ሓገ ዝ 
ኣብ ንጽል  ጉዳይኩም ክግበር  መታን  ክከኣ ል።  ምምሕልላፍ ሓበሬታ ናብ ስላሳይ ኣ ካልት ካልኦ ት ጨናፍር  ጥራይ 
ንስራሕናን  ናይ ኣ ገ ልግሎት ዕማማትናን  ኣድላይ እ ንድሕር  ኾይኑ  ይግበር።   
 
እቲ ሓበሬታ ንክንደይ ግዜ ኣባና  ይዕቀብ፧  
እቲ ብእምነ ት ትህቡና  ዘ ለኹም ሓበሬታ ክሳብ ንኣብ ላዕሊ ዝተጻሕፉ ምኽንያታት ኣ ከያይዳ  ዳታ ኣድላይ ክኾኑ  
ክዕቀቡ እዮም።  
 
ንኣተሓሕዛ  ዳታ/ሓበሬታ ኣየኖት ሕጋጋት ኣለው፧  
ኩሉ ዝምልከት ሰብ መሰል  ብሑትነ ት ኣ ለዎ።  ናይ ቀ.መ.ጀ. ኣ ገ ልግሎት ድልያ  ኣብ ስርሑ ንስርዓተ ሕጊ  ብሕቱነ ት 
ኣ ገ ልግሎት ድልያ  (SDDSG) እ ዩ  ዝኽተል።  ብተወሳኺ ሓበሬታኹም ክንሕዝ ከለና  ምስ  ሕግታት መሰረታዊ ስርዓት 

ብሑትነ ት (DS-GVO) ከምኡ'ውን  ምስ  ፈደራላዊ ሕጊ  ብሑትነ ት (BDSG) ተኣ ሳሲርና  ኢና ።    ኣብ ስራሕና  
ሓበሬታኹም ኣብ ውሽጢቲ መርበብ ኣ ገ ልግሎት ክንለዋውጥ እ ንተተገ ደድና ፣   እቶም ዝምልከቱ ጨናፍር  
ንሓባር  ሕጋጋት ኣ ተሓሕዛ  ብሑትነ ት እ ዮም ዝኽተሉ።  ብኸምኡ ሓበሬታኹም ብመሳርሕቲ መርበብና  ዋላ  ኣብ ካልእ  
ሃ ገ ራት ብእኹል  ከም ተሓለወ ክንረጋግጽ ንኽእል።   
 
ንምክልኻል ውልቃዊ ሓበሬታኹም እንታይ መሰላት ኣለኩም፧  
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ብዛ ዕባ  ዝኾነ  ንሰብ ዝምልከት ብዛ ዕባኹም ዓቂብና  ዘ ለና  ሓበሬታ ብነ ጻ  ንክትፈልጡ መሰል  ኣ ለኩም።  ብተወሳኺ 
ሓበሬታኹም እ ንተ ደኣ  ግጉይ ኾይኑ፣  ንክትእ ርሙ ውን  መሰል  ኣ ለኩም።  ብምዕቃብ ንዓኹም ዝምልከት ሓበሬታ እ ንተ 
ደኣ  ዘይተሰማምዒኹም፡  ክትሕብሩና  ውን  ትኽእሉ።  ሽዑ ሓበሬታኹም ክንድምምስ  ወይ ክንዓግቶ ኢና ።   
 
ሓደ  ንቀ.መ.ጀ. ዝተቐረበ  ውዕል  ስምምዕ  ኩሉ ግዜ ብምሉእ  ወይ ብኸፊል  ክስረዝ ይከኣ ል  እ ዩ ።  
 
 

ንመን ክትሓቱ ትኽእሉ (ተሓታቲ ጨንፈር)፧  
ሕቶታት ብዛ ዕባ  መስርሕ ሓበሬታኹም ወይ ብዛ ዕባ  ኣጠቓቕማ ንምሕባርን  ምእራምን  ምድምሳስን  ወይ ምዕጋትን  
ዝምልከቱ መሰላትኩም እ ንተ ደኣ  ኣ ለኩም፡  ንኣ ገ ልግሎት ድልያ  ቀ.መ.ጀ. ክትውከሱ ትኽእሉ።  ኣብቲ ብዛ ዕባ  ሓገ ዝ 
ምጽንባር  ስድራ ረኺብኩሞ ዝነ በርኩም ጨንፈር  ክትሓቱ ኣ ለኩም።  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ዝርከብ ሰራሕተኛ  እ ንተ ደኣ  ዘ ይትፈልጡ ኮይንኩም፡  ንቀንዲ ጨንፈር  ምሕደራ ኣ ገ ልግሎት ድልያ  ቀ.መ.ጀ. 
ክትውከሱ ትኽእሉ።   

Deutsches Rotes Kreuz 
-Generalsekretariat- 

Team 22/Suchdienst-Leitstelle 
Carstennstraße 58 

12205 Berlin 
ተል .፦  030 / 8 54 04 -170 
ፋክስ፦  030 / 8 54 04 -458 
ኢመይል፦  suchdienst@drk.de 

 
ኣብዚ ውን  ናይ ኣ ገ ልግሎት ምድላይ ወኪል  ብሕቱነ ት ወይዘሮ Frauke Weber ክትረኽብዋ ትኽእሉ፣  ብዝስዕብ 
ኢመይል፦  frauke.weber@drk.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
ማሕተም ወይ ስም፣  ኣድራሻ፣  ቁጽሪ  ተሌፎን  ናይቲ ዝሕግዘኩም ጨንፈር  
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