
3. ጽሕፈት ቤት ምክርን ሓቤረታን 

 

ሕቶ ብዛዕባ ፍቃድ መንበሪ፡ ስራሕ፡ ስድራ ቤት፡ ትምህርቲ፡ ገዛውትን ዋላ ካልእ ኣርእስቲ ሕቶታት 

ምስ ዝህልወኹም፡ ኣብ ዞባ ባዝል ብዙሓት ቤት ጽሕፈት ምክሪ ኣለዋ። ፍርቀን ካኣ ብዝተፈላላየ 

ቓንቓታት ምክሪ ይህባ። 

 

GGG Migration መደበሩ ኣብ ከተማ ባዝል ኮይኑ ኣብ መዳይ ኢንተግረሽን ብቅዓት ዘለዎ ትካል 

ዋሃቢ ኣገልግሎት ቤት ምክሪ እዩ። ሰራሕተኛታቱ ካኣ ብ 16 ቓንቓንታት ንጉዳያት ከም ማሕበራዊ፡ 

ሕጋውን ውልቃዊ ጸገማት ምኽርታትን ሓቤረታ ብነጻ ይህቡ።ከምኡውን ብኦንላይን www.ggg-

migration.ch  ምክሪ ኣገልግሎት ይህቡ። 

 

Kundenzentrum der Bevölkerung und Migration ሓደ ማእከል ቤት ጽሕፈት 

ሕዝባዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ኣብ ሽፒገልጋሰ 6 (Spiegelgasse 6) ኣብ ከተማ ባዝል ይርከብ።እዚ  

በዓል መዚ ንጉዳያት መንበሪ ወረቅት፡ መንበሪ ኣባይትን ከም ኡውን ፍቃድን ምሃብን መንበሪ 

ዝኣመሰሉ ሕቶታት ይመልሱ። ንዝበለጸ ሓቤሬታ ኣብ ትሕቲ www.bdm.bs.ch  ክትረክብዎ 

ትክእሉ ኢኩም። 

 

ቤት ጽሕፈት  ኣገልግሎት ወጻእተኛታ ባዝል ላንድ ኣብ ፕራተልን Ausläderdienst 

Baselland ALD ብዝተፈላለየ ቓንቓታት ምክሪ ይህብ፡ ኣፋዊ ምክሪ ድማ ብነጻ እዩ። ጽሕፋዊ 

ስራሕ ድማ ከከም ኩነታቱ የኽፍሉ። ምክሪ ምስ እትደልዩ ድማ ብዘይ ቆጸራ ክትመጹ ትክእሉ 

ኢኹም። ብዝያዳ ሓቤሬታ ድማ ኣብ ኢነርኔት www.ald-bl.ch  

Anlaufstelle Baselland ንጉዳያት ሕቶ ዑቅባን መሰል ወጻእተኛታት፡ ማሕበራዊ ጸገማትን 

ቀጻልነት ትምህርቲ ሙያ ምክርታትን ሓቤሬታን ይህብ።ብተወሳሰኺ ሰራሕተኛታት እዚ ትካል ዚ ምስ 

ሰበ ስልጣን ወይውን ትካላት ጸገማት ኣብ ዘጋትመኹም ግዜ ይሽምግሉን ይጣብቁን። እንድሕር 

ሓቲትኹም ካኣ እቲ ምኽሪ ብናይ ኣደ ቓንቓ ክዋሃበኹም ይኽ እል እዩ። ወብሳይት ናይ ዚ ትካል ድማ 

www.anlaufsstellebl.ch ይባሃል። 

ዝኾነ እምራዊ ጸቕጢ እንተተሰሚዕኩም ካኣ፡ እዚ ማለት ነብሰኹም ባዕልኹም ኣብዘይትሕግዝሉ ደረጃ  

ምስ ትበጽሑ፡ መንነት ኣልቦ ሓገዝ ተሌፎን ኣለኩም። ብቑጽሪ 143 ደዊልኩም መንነትኩም 

ከይሃብኹም ምስ ሓደ ኣማኻሪ ወይ ውን ኣማኻሪት ክትዛረቡ ዕድል ኣለኩም። ኣብ ዝኮነ ሰዓት ብነጻ 

መንነትኩም  ከይሃብኩም ዝህብ ፡ ኣጎልጉለት ምክሪ እዩ። ንተወሳኺ ሓበረታን ንተዛረብቲ ቓንቓ 

ጀርመን ካኣ ኣብ ትሕቲ ወብሳይት www.143(eins-vier-drei).ch                       

 

http://www.bdm.bs.ch/
http://www.ald-bl.ch/
http://www.anlaufsstellebl.ch/


Die Beratungsstelle für asylsuchende der Region Basel (BAS)ቤት 

ምኽሪ ስደተኛታት ዞባ ባዝል ኮይኑ ማለት ንሓተቲ ዕቑባን ከምኡውን ቀረባ ሰብካ ብቓንቓ ጀርመን፡ 

ኢንግለዘኛ፡ ፈረንሰኛ፡ትግርኛ ምኽራውን ንጠበቓውን ኣጎልግሎት ይህብ። ቤት ጽሕፈቱ ድማ ኣብ 

ጎደና ኦትሊንገር 74  Oetlingerstrasse 74 ዝያዳ ሓቤሬታ www.bas-basel.ch  

 

Die Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien ማለት ኣጎልግሎት 

ቤት ምክሪ ናይ ዝተሓናፈጹ ተጻደምትን ስድራ ቤት ኣብ ባዝል እዩ። ሰብ ሓዳር ኣብ ግዜ ሓዳርን ምስ 

ተፈላልዩን ወይ ካኣ ንተጻመድቲ  ብዛዕባ ሕግን ማሕበራውን ባህላውን ሓቤረታ ይህብ። ብተወሳኺ 

ካኣ እንኮላይ ንተሓናፈጹ  ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዑትን መሰላቶም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ይምልስ። ኣብ 

ኢነርኔት  ኣብ ትሕቲ  www.binational-bs.ch ሓቤረታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

 

ነኣዴታትን ኣቦታትን ምኽሪ ዝህብ ድማ die Mütter und Väterberatung beider 

Basel እዩ። ንመን እሰያት ወለዲ ድማ ብ 12 ቓንቓታት ኣብ ብዙሕት ዞባ ገማይንደ ሓገዝ ይህብ።  

ተወስኺ ሓቤረታ ትሕቲ ኣብ www.muetterberatung-bl-bs.ch ክትረኽቡ ትኽእሉ። 

 

ሰራሕተኛታት ኣይፋል ን ዓሌትነት ወይ ድማ STOPP Rassismus ኣብ ባዝልን ከባቢኡን 

ዝቕመጡ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ዓሌትነት ጸገማት ን ዘጋጠሞም ሰባት  ብነጻን የማኽሩን 

ይሕግዙን።ወብሳይቶም ድማ  www.stopp(mit doppel p) rassismus.ch 

 

  

http://www.bas-basel.ch/
http://www.binational-bs.ch/
http://www.muetterberatung-bl-bs.ch/
http://www.stopp(mit/

