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I. በፍቃደኝነት የሚመለሱ ስደተኞች የማመሳከሪያ ዝርዝር

Credit: IOM/ 2011/2012

ከመመለሳቸው በፊት
ከስደት ተመላሹ፡
✔ህጋዊ የጉዞ ሰነድ ያለው መሆኑን ማረጋገጥ አለበት
✔ ከስደት ተመላሹ ህጋዊ ፓስፖርት ወይም ሌላ የጉዞ ሰነድ
የሌለው ከሆነ፣ ሊሴ ፓሴ ወይም የይለፍ ወረቀት እንዲሰጠው
በጀርመን ውስጥ ካለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ግንኙነት
ማድረግ አለበት
✔ ከስደት ተመላሾቹ መንጃ ፈቃድ፣ የትምህርት ቤት ምስክር
ወረቀቶች፣ ዲፕሎማ እና ዲግሪ የመሳሰሉ ሌሎች ሰነዶች ያሉት
ከሆነ ከመነሳታቸው በፊት በተቀባዩ አገር (ጀርመን) ውስጥ
ባለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እና በሚመለከታቸው ሚኒስቴር
መ/ቤቶች ሰነዶቹ መረጋገጥ አለባቸው፡፡
✔ ከስደት ተመላሹ ወደ ሃገር ቤት ሲመለስ ቋሚ ወይም
ጊዜያዊ መኖሪያን በተመለከተ በቅድሚያ አስፈላጊ ሁኔታዎችን
ማመቻቸት አለበት
✔የመድረሻ ቦታ እና ሰአትን እና ከዚያ በኋላ እስከመጨረሻ
መድረሻ ቦታ ድረስ ያለውን ትራንስፖርት አስፈላጊ የሆኑ
መረጃዎችን በሙሉ አግኝ
አግባብነት ያላቸው ሰነዶች በሙሉ
(ዲፕሎማዎች፣
የልደት ማስረጃ፣ የመኖሪያ/የስራ ፈቃድ፣ የሕክምና ማስረጃ፣
ወዘተ.) ከተቀባይ አገር (ጀርመን) ባለስልጣን መ/ቤቶች
የተሰበሰቡ መሆናቸውን አረጋግጥ፡፡
✔ለኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ/ቆንስላ ጽ/ቤት ማሳወቅ
✔ክትባቶችን ማረጋገጥ፡ እንደ ቢጫ ወባ ክትባቶች

2.

ከተመለሱ በኋላ

ከስደት ተመላሹ፡
✔በሚደርስበት ጊዜ በሚገባበት ቀን ቦሌ አለም አቀፍ
አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በኢሚግሬሽን ጽ/ቤት ፓስፖርቱ ላይ
ማህተም ማስመታት አለበት፡፡ ፓስፖርቱ ወይም ሌላ የጉዞ
ሰነዱ የሚያገለግልበት ጊዜ ሁለተኛ የአገር ውስጥ መታወቂያ
ወይም ሌላ ምትክ ሰነድ እስከሚሰጠው ድረስ ቢያንስ ለ6
ወራት የሚያገለግል መሆን አለበት፡፡
✔ ከስደት መልስ የመጀመሪያ መደረግ ያለበት ነገር የአገር
ውስጥ መታወቂያ ወረቀት ለማግኘት ማመልከቻ ማቅረብ
ነው፡፡ በአገሪቱ ውስጥ ማናቸውንም ጉዳይ ለማስፈፀም
መታወቂያ ወረቀት የግድ አስፈላጊ ነው፡፡
✔ ከስደት ተመላሹ ከስደት እንደተመለሰ ወዲያውኑ በግል
ለአገር ውስጥ ቴሌኮሚዩኒኬሽን መ/ቤት በማመልከት ስልክ
ቁጥር ማግኘት ይችላል፡፡
✔ከስደት ተመላሾች ከስደት መልስ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ
ከአይኦኤም መ/ቤት ጋር ተገናኝተው ስለመልሶ መቋቋም እቅድ
መወያየት አለባቸው፡፡
✔ ከስደት ተመላሾች የንግድ ስራ ለመስራት የሚፈልጉ ከሆነ
ገበያውን እና አዋጭ የስራ አማራጮችን ማጥናት አስፈላጊ
ነው፡፡
✔ በማህበረሰብ ውስጥ መልሶ ለመቀላቀል እና ሂደቱን
ለማፍጠን ከስደት ተመላሾች በተለያዩ ማህበራዊ ተቋማት
(እድር፣ እቁብ) ውስጥ ለመሳተፍ መሞከር አለባቸው፡፡
✔ ተፈፃሚ መሆን የሚችል ከሆነ ለማህበራዊ ዋስትና ድጋፍ
ማመልከት ይኖርባቸዋል፡፡
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II. የጤና ክብካቤ
1.

አጠቃላይ መረጃ

በኢትዮጵያ ውስጥ የጤና ክብካቤ አገልግሎት ለማግኘት
የሚቻልባቸው አራት መንገዶች አሉ፡፡ የመጀመሪያው የጤና
ክብካቤ አገልግሎትን ከመንግስት ጤና ጣቢያዎች ወይም
ሆስፒታሎች በአነስተኛ ክፍያ ወይም ከስደት ተመላሹ የሕክምና
ወጪውን ለመሸፈን የሚያስችል በቂ አቅም የሌለው መሆኑን
የሚያረጋግጥለት ማስረጃ የሚያቀርብ ከሆነ በነፃ ማግኘት
ይችላል፡፡ ይህ ደብዳቤ የሚሰጠው ከሚኖርበት ቀበሌ ነው፡፡
ሁለተኛው
አማራጭ
ከስደት
ተመላሹ
ከግል
ክሊኒኮች/ሆስፒታሎች በራሱ በሚሸፈን ከፍተኛ የአገልግሎት
ክፍያ በመክፈል የሚያገኘው የጤና ክብካቤ አገልግሎት ነው፡፡
3ኛው አማራጭ ከስደት ተመላሹ የጤና መድን ዋስትና
አገልግሎት የሚሰጡ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ውስጥ መግባት
የሚችልበት ነው፡፡ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሙሉ የጤና
ክብካቤ ሽፋን የሚሰጥ የመድን ዋስትና አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡
ከፍተኛ ክፍያ የሚከፍለውን የህይወት መድን ዋስትና ፖሊሲ
ለማግኘት የኢንሹራንስ ኩባንያው የግለሰቡን የጤና ሁኔታ
አጣርቶ በዚሁ መሠረት የአረቦን ክፍያውን ይወስናል፡፡
የመጨረሻው አማራጭ በኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
ተግባራዊ መሆን የሚችል የጤና መድን ዋስትና ስርአት
ለማቋቋም እና ለማስፈፀም እያከናወነ ያለው አዲስ ሙከራ
ነው፡፡ በዚሁ መሠረት የማህበረሰብ የጤና መድን ዋስትና
ሙከራ የተዘጋጀ ሲሆን ይኽም በማናቸው የጤና ክብካቤ
ማዕከል የሚወጣውን የህክምና ወጪ ይሸፍናል፡፡ በዚህ የመድን
ዋስትና ስር ለመመዝገብ አንድ ግለሰብ የመንግስት
ሰራተኛ/ጡረታ የወጣ መሆን የሚገባው ሲሆን በቤተሰብ ደረጃ
ተመዝግቦ በየወሩ አነስተኛ የሚባለውን የክፍያ መጠን መክፈል
ይኖርበታል፡፡
ጥቅማጥቅሞች፡
የግል የመድን ዋስትና ኩባንዎች ሙሉ የጤና ክብካቤ ሽፋን
የሚሰጡ የጤና መድን ዋስትናዎችን ያቀርባሉ፡፡ እንደውስጥ
ታካሚ አንድ ደንበኛ ሙሉ ሽፋን ማግኘት የሚችል ሲሆን
ከዚህ በኋላም ከሆስፒታል ከወጣ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ
ጥቅማጥቅሞቹን ማግኘት ይችላል፡፡ በዚህ ውስጥም በውጭ
አገር ህክምና ለማግኘት ሁኔታዎች በሚመቻቹበት እድል
እንዲካተት ተደርጓል፡፡

ወጪዎች፡

የኢትዮጵያ ጤና ዘርፍ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ሲሆን
እነዚህም ክትባት፣ የኤችአይቪ ኤድስ የምክር አገልግሎት እና
የሳንባ ምርመራ እና ሕክምና እንዲሁም ቫይረሱ ከእናት ወደ
ልጅ እንዳይተላለፍ ለመከላከል የሚሰጠውን ህክምና ከክፍያ
ነፃ በማድረግ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ከዚህ በላይ ከተገለፁት
አገልግሎቶች ውጪ ሌሎች አገልግሎቶች የሚሰጡት በክፍያ
ነው፡፡

2. የጤና ሕክምና እና መድሃኒት
የሕክምና ተቋማት እና የህክምና

ባለሙያዎች:

ኢትዮጵያ ውስጥ የግልና የመንግስት ሆስፒታሎች አሉ ,
በወረዳ ወይም ዞን ደረጃ ተቀዳሚው የክብካቤ ደረጃ ጤና
ኬላዎችን፣ ጤና ጣቢዎችን እና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን
ያካትታል፡፡ ሁለተኛው የክብካቤ ደረጃ አጠቃላይ
ሆስፒታሎችን የሚያካትት ሲሆን በ3ኛ ደረጃ ስፔሻላይዝድ
ሆስፒታሎች ይገኛሉ፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የግል እና
የመንግስት ሆስፒታሎች ያሉ ሲሆን አብዛኛዎቹ የሚገኙት
በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ውስጥ ነው፡፡ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል
የህክምና ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ጥቁር አንበሳ
ሆስፒታል ብቻ ሲሆን ስልክ ቁጥሩ +251 1 111 1111
በ2017 የነበረው የዶክተር-ታካሚ መጣኔ 1ለ 15 ሺህ ሲሆን
አንድ ሆስፒታል በግምት በአንድ አመት ውስጥ ከ370,000
እስከ 400,000 ድረስ አግልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ነገር ግን
ትክክለኛ ቁጥሩ በውል አይታወቅም፡፡
ወደ ሆስፒታል ገብቶ ለመታከፍ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች፡
አንድ ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል ተኝቶ ለመታከም ጉዳዩ
በሀኪሞች ብቻ ታይቶ የሚፈቀድ ሲሆን ከሕክምና ክፍያ ውጪ
ሌላ መስፈርት የለም፡፡

ሕክምና ስለማግኘት እና የሕክምና ወጪ
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ መድሃኒቶችን እና ዋጋዎችን
በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ከዚህ በታች
ያለውን ማስፈንጠሪያ ይጠቀሙ
http://haiweb.org/wp-content/uploads/2016/12/PriceAvailability-Local-vs-imported-Meds-in-Ethiopia.pdf

የጤና ክብካቤ ስርአት፡ ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ስለሚያገኙበት ሁኔታ
አገልግሎቱን ለመጠቀም ብቁ ስለመሆን እና መስፈርቶች
ለማህበረሰብ የጤና መድን ዋስትና በኢትዮጵያ ውስጥ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉት ኢትዮጵያውያን የመንግስት ሰራተኞች/የግል
ድርጅት ሰራተኞች እና ጡረታ የወጡ ሰዎች ሲሆኑ ለእነዚህ የተቀመጠ ምንም ገደብ የለም፡፡ የግል የመድን ዋስትና ኩባንያዎች አረቦን
መክፈል ለሚችሉ ሰዎች በሙሉ በራቸው ክፍት ነው፡፡
የምዝገባ ስነ ስርአት :
ከስደት ተመላሹ በአዲሱ የመንግስት የጤና መድን ዋስትና ስር ለመመዝገብ ለኢትዮጵያ የጤና መድን ዋስትና ኤጀንሲ ለራሱ ወይም
በቤተሰብ ደረጃ ለአጠቃላይ ቤተሰቡ ማመልከቻ ማቅረብ አለበት፡፡
ከስደት ተመላሹ ወርሃዊ ገቢ ሊኖረው ይገባል (የመንግስት ሰራተኛ፣ የግል ድርጅት ሰራተኛ፣ ጡረታ የወጣ፣ ወዘተ)
መስፈርቶች
ቀበሌ መታወቂያ፣ የስራ መታወቂያ
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III. የሰው ሀይል እና ቅጥር
I.

አጠቃላይ መረጃ

http://www.employethiopia.om
http://www.ezega.com
http://www.thereporterjobs.com

በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ህዝብ የሚተዳደረው የአገሪቱ
ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት በሆነው በግብርና ዘርፍ ነው፡፡ በ2017
የቀረበው ሪፖርት እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው
አጠቃላይ አምራች የሚባለው የሰው ሀይል ብዛት 51.449.891
ሲሆን ይኽም የአለም ባንክ የልማት ጠቋሚዎች በሚል
ከሰበሰበው መረጃ እና ይፋዊ እውቅና ከተሰጣቸው ምንጮች
ተጠናቅሮ በቀረበ መረጃ መሠረት የተገኘ ነው፡፡ የስራ እድል
ለህዝብ ብዛት ያለው ምጣኔ በገጠር አካባቢ 84.4 በመቶ ሲሆን
ይህም በከተሞች አካባቢ ካለው 61.6 በመቶ አንፃር ከፍተኛ
ነው፡፡ ይህም የሆነው በዋናነት በኢትዮጵያ ውስጥ የግብርና ዘርፍ
ከፍተኛ የስራ እድል በመፍጠሩ ምክንያት ነው (የሰራተኛ እና
ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒሲቴር 2015)፡፡ አነስተኛው የሰራተኛ
እድሜ 14 አመት ሲሆን እድሜያቸው ከ14 እስከ 18 አመት
የሆናቸው ህፃናትን ሕጉ በተለያየ መንገድ ጥበቃ የሚያደርግላቸው
ሲሆን ከ7 ሰአት በላይ እንዳይሰሩ ገደብ ያደርጋል፡፡
በ2013 ለተሰራው የሰው ሀይል ጥናት መሠረት በከተማም ሆነ
በገጠር አካባቢዎች ከፍተኛውን የስራአጥ ቁጥር የሚይዙት ሴቶች
ሲሆኑ ከእድሜ አንፃር ስራ አጥነት በወጣቶች ላይ በስፋት
ይታያል በከተሞች አካባቢ ያሉ ወጣቶች ለስራ አጥነት ችግር
የተጋለጡ ናቸው፡፡ በ2013 የተሰራው የሰው ሀይል ጥናት ግኝት
እንደሚያሳየው የስራ አጥ ወጣቶች መጣኔ ከአዋቂ ስራ አጥ አንፃር
በ3 እጥፍ እንደሚበልጥ ያሳያል፡፡

3.ለስራ አጥ የሚደረግ ድጋፍ
በኢትየጵያ ውስጥ ስራ ለሌላቸው ግለሰቦች ድጋፍ
የሚያደርግ የስራ አጥ ሰዎች ድጋፍ ስርአት የለም፡፡
በተለያዩ የመንግስት መ/ቤቶች ውስጥ የሚፈፀመው የስራ
ቅጥር በአገሪቱ ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ቁጥር ያለው
ስርአጥ ወጣት የስራ እድል የሚፈጥር መንገድ ነው፡፡ ይህ
የመንግስት ቅጥር አገልግሎት በሰራተኛ እና ማህበራዊ
ጉዳይ ሚኒስቴር ስር በተለያዩ የክልል መ/ቤቶች ውስጥ
ትስስር
በመፍጠር
የሚፈፀም
ነው፡፡
www.molsa.gov.et
በአገሪቱ በሁሉም አካባቢዎች የአነስተኛ እና ጥቃቅን
ድርጅቶች ልማት ኤጀንሲዎች ከቴክኒክ እና ሙያል
ትምህርት እና ስልጠና ተቋማት እና ከአነስተኛ እና ጥቃቅን
የብድር ተቋማት ጋር በመቀናጀት ስራአጥ ወጣቶችን
የማደራጀት፣ የማሰልጠን እና የተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ
በተለይም በማደግ ላይ ባለው የግንባታ ዘርፍ እና በግንባታ
መሳሪያዎች ምርት ማምረት ዘርፍ ላይ የማሰማራት
ኃላፊነት አለባቸው፡፡

2. የስራ ቅጥር የሚገኝባቸው መንገዶች/የሚደረግ ድጋፍ
የኢትዮጵያኖችን የስራ እድል አማራጮች በተመለከተ ከሚከተሉት
መረጃ ያግኙ፡
የኢትዮጵያ የሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
(ሞልሳ) www.molsa.gov.et ከዚህ በታች የተቀመጠው
ማስፈንጠሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክፍት የስራ ቦታ
ማስታወቂያዎችን ወደሚያትም ድረገፅ ይወስዳል፡

.

http://www.ethiojobs.net
http://www.4icj.com/et

4. ተጨማሪ ትምህርት እና ስልጠናዎች
የትየከፍተኛ ተቋማትን የቅበላ አቅም በቅርብ ጊዜ በከፍተኛ
ሁኔታ አሳድጎታል፡፡ የግል ዩኒቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች
በአዲስ አበባ ውስጥ እና በክልል መንግስታት ውስጥ
በከፍተኛ ደረጃ እያደጉ ይገኛሉ፡፡ የእነዚህ ኮሌጆች እና
ዩኒቨርሲቲዎች ምሩቃን በኢኮኖሚ ውስጥ የሚፈለገውን
የተማረ የሰው ሀይል ፍላጎት ያሟላሉ ተብሎ ይታመናል፡፡
የቴክኒክ እና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ለአገሪቱ
የኢኮኖሚ ልማት አስተዋፅኦ የሚያበረክት ተገቢ የሰው
ሀይል የማቅረብ አላማ ያለው ሲሆን ተጨማሪ መረጃ
ለማግኘት ይህን ድረገፅ ይመለከቷል፡ ምህርት ሚኒስቴር
በምረቃ እና በድረ ምረቃ ደረጃዎች
www.Ethiopianeducation.com

ለስራ አጦች የሚደረግ ድጋፍ፡ ከስደት ተመላሾች ተጠቃሚነት
ብቃት እና መስፈርት፡
ከስደት ተመላሹ በሚኖርበት ቀበሌ በስአጥነት መመዝገብ አለበት፡፡
የምዝገባ ስርአት፡
ከቀበሌ ጽ/ቤት ጋር ግንኙነት ማድረግ ብቻ
አስፈላጊ ሰነዶች፡
ሕጋዊ መታወቂያ ወረቀት
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IV. ስለ ቤት
1. አጠቃላይ መረጃ
በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ
ለመከራየት በጣም ውድ ነው፡፡

2. መኖሪያ ቤት የሚገኝባቸው መንገዶች/የሚደረግ ድጋፍ
ቤት

ለመግዛትም

ሆነ

ተጋላጭ ለሆኑ ተመላሾች ብቻ አይኦኤም ኢትዮጵያ በአዲስ
አበባ ውስጥ በሚገኙ የትራንዚት ማዕከሎች ጊዜያዊ ማረፊያ
አገልግሎ ይሰጣል፡፡ እነዚህ ጊዜያዊ ማረፊያ ማዕከላት ከስደት
ተመላሾች ወደ አገራቸው እና ወደ ቤታቸው ለመመለስ
ተገቢውን ዝግጅት ለማድረግ ያግዛቸዋል፡፡ ወደ እነዚህ ጊዜያዊ
ማረፊያ ማዕከላት የሚደርሱ ስደተኞች በአይኦኤም ሰራተኞች
መመዝገብ፣ መረጃቸው በማህደር መያዝ እና በቂ መረጃ
ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ ከእነዚህ የትራንዚት
ማዕከላት ስደተኞች መሠረታዊ ድጋፍ የሚደረግላቸው ሲሆን
የሚቆዩበት ጊዜ ከአንድ ሳምንት ሊበልጥ አይችልም፡፡ ከዚህ
ጊዜያዊ ማረፊያ አገልግሎት ውጪ የመኖሪያ የቤት ድጋፍ
የሚያደርግ ሌላ ድርጅት የለም፡፡

አብዛኛውንም ጊዜ የቤት ወጪ ከአዲስ አበባ ዉጪ ባሉ
ክልሎች በአንጻራዊነት ይቀንሳል፡፡
ቤት ለመከራየት ሁለት አማራጮች አሉ፤ አንደኛው አከራዩ
በሚኖርበት በዚያው ግቢ ውስጥ አንድ ክፍል ቤት መከራየት
ወይም ኮንዶሚኒየም መከራየት፤ለኮንዶሚኒየም ስቱዲዮ
ክፍያው ከብር 3500 እስከ 4000፣ ለባለአንድ መኝታ ከብር
5000 እስከ ብር 5500፣ ለባለ ሁለት መኝታ ክፍል ከብር
6000 እስከ ብር 7000 ነው፡
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የቤት ዋጋ ለማወቅ የሚከተሉትን
ማስፈንጠሪያዎች ይጠቀሙ

http://house.jumia.com.et/addis-ababa/addisababa-1/house/rent/
http://www.expat.com/en/housing/afroca/ethiopi
a/house-for-rent.html
http://www.ethiopianproperties.com/

አብዛኛዎቹ ሰዎች ደላላዎችን እና የሪል ስቴት ወኪሎችን
ለመጠቀም ይመርጣሉ፡፡ አብዛኛዎቹ እነዚህ ደላላዎች እና
የሪል ስቴት ወኪሎች በአንድ ቋሚ ቢሮ ውስጥ ሆነው
አይሰሩም፡፡ በመደበኝነት እነሱን ማግኘት የሚቻለው በግል
መኖሪያ ቤታቸው ወይም በሞባይል ስልክ ቁጥራቸው ነው፡፡
ደላላዎች ለሰጡት አገልግሎት የመጀሪያውን ክፍያ 20 በመቶ
ያስከፍላሉ፡፡
በዚህ ስራ ላይ ከተሰማሩት ጥቂት አስፈላጊ ኩባንዎች መካከል
አንዱን በሚከተለው አድራሻ ማግኘት ይቻላል፡፡
− ሄሎ ደላላ
ስልክ፡ 8104 (በአገር ውስጥ ብቻ)
+251963140626 (ሞባይል)
- ሃቢታት ኒው ፍላወር ሆምስ
- ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሪል ስቴት አልሚ

3. ቤት ለመስጠት የሚደረጉ ማህበራዊ ድጋፎች
የኢትዮጵያ መንግስት የቤቶች ልማት ፕሮጀክት
በ2013ጀምሯል፡፡ በዚህ ፕሮጀክት ስራ ሶስት የተለያዩ አቅዶች
ያሉ ሲሆን እነዚህም 10/90፣20/80 እና 40/60 ናቸው፡፡
የ40/60 ፕሮግራም መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች ትክክለኛ
ምርጫ ሲሆን ሌሎቹ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች ነው፡፡ ይህ
ማለት ከአጠቃላይ የሪል ስቴት ዋጋው ግለሰቡ 40 በመቶ
ሲቆጥብ የዋጋውን 60 በመቶ ብድር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ማግኘት ይችላል ማለት ነው፡፡ በተጨማሪም አንድ ግለሰብ ልዩ
የቁጠባ ሂሳብ ከከፈተ ገንዘቡን ለሌላ አላማ አውጥቶ መጠቀም
አይችልም፡፡ ስለዚህ ፕሮጀክት ተጨማሪ መረጃ ማግኘት
የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎን ከዚህ በታች ያለውን መስፈንጠሪያ
ይጠቀሙ
http://addisbiz.com/component/tags/tag/6640-60-20-80-10-90-condominium-apartmentsin-addis-ababa
ለዚህ ፕሮግራም የሚያስፈልገው ምዝገባ በ2013 ያበቃ ሲሆን
አዲስ ከስደት ተመላሾች ለዚህ ፕሮግራም ብቁ አይሆኑም፡፡

Credit: IOM/2019
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V. ማህበራዊ ዋስትና
1.

አጠቃላይ መረጃ

ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የማህበራዊ ዋስትና አገልግሎት
የተወሰነ ሲሆን በዋናነት ማእከል የሚያደርገው በህዝቡ የጤና
ፍላጎት፣ በአካል ጉዳተኛ ሰዎች ፍላጎት፣ ቤት አልባ ህፃናት እና
በማህበረሰብ ልማት ላይ ነው፡፡ የእነዚህ አገልግሎቶች
አብዛኛዎቹ በመንግስት ስፖንሰር የሚደረጉ እና ድጋፍ
የሚደረግላቸው ሲሆን በቅርቡ በግል የተደራጁ የማህበራዊ
ዋስት አገልግሎቶች ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል፡፡

2. የጡረታ ስርአት
ጡረታ ተፈፃሚ የሚሆነው ለመንግስት ሰራተኞች እና ለግል
ድርጅት ሰራተኞች ነው፡፡ ከወርሃዊ ደመወዝ ላይ የተወሰነው
መጠን እየተቀነሰ ሰራተኛው አገልግሎቱን እየሰጠ በሚቆይበት
ጊዜ ውስጥ እንዲጠራቀም ተደርጎ ግለሰቡ ጡረታ ከወጣ በኋላ
በጡረታ አበል መልክ ይከፈለዋል፡፡ የጡረታ ክፍያ መጠን
በደመወዝ መጠን ላይ ይመሰረታል፡፡
የኢትዮጵያ የጡረታ እቅድ አራት የተለያዩ የጡረታ ክፍያዎችን
የያዘ ነው፡፡ (ምንጭ፡ የመንግስት ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ
714/2011 እና የግል ድርጅት ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር
715/2001)፡

ጥቅማጥቅሞች:
በቁጠባ ታሪክ የገንዘብ መጠን መሠረት አንድ ግለሰብ
ጡረታ ከወጣ በኋላ ወርሃዊ ክፍያ/ደመወዝ ያገኛል፡፡
3. ተጋላጭ ቡድኖች
በኢትዮጵያ አውድ ሲታይ ተጋላጭ ቡድኖች የሚባሉት አካል
ጉዳተኛ (አእምሮአዊና አካላዊ) ሰዎች፣ ሴቶች፣ ነፍሰጡር
ሴቶች፣ እማወራ ሴቶች እና የሚያጠቡ እናቶች፣ አረጋዊያን፣
ከኤችአይቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎች፣ በህገወጥ የሰዎች መነገድ
ወንጀል ተጠቂ የሆኑ ሰዎች፣ እድሜአቸው ከ18 አመት በታች
ለሆኑ ህፃናት፣ አናሳ የብሔር እና የሃማኖት አባላት ናቸው፡፡
መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ለተጋላጭ ስደተኞች
በተለይም የወሲብ ጥቃት ለደረሰባቸው እና በህገወጥ የሰዎች
መነገድ ወንጀል ለተዳረጉ የጥቃት ሰለባዎች ድጋፍ የሚያደርጉ
ድርጅቶች አሉ፡፡ የመጠለያ አቅርቦት፣ ማገገሚያ፣ ማህበረስነልቦናዊ ድጋፍ እና መልሶ ማቋቋም በነዚህ ድርጅት
ከሚሰጡት ድጋፎች መካከል የሚጠቀሱት ናቸው፡፡

1.በእድሜ ገደብ የሚሰጥ ጡረታ እና ዳረጎት
2.በጤና ምክንያት የሚሰጥ ጡረታ እና ዳረጎት
3. በህይወት ላሉ የጡረተኛ ወራሾች የሚሰጥ ጡረታ
እና ዳረጎት
4.በስራ ምክንያት የሚከሰት የመቁሰል አደጋ እና
ዳረጎት

ብቁነት እና መስፈርቶች
በኢትዮጵያ ማህበራዊ ዋስትና ስር ድጋፍ ለማግኘት የሚታወቁ መስፈርቶች የሉም፡፡ ማንኛውም ግለሰብ
ለቀበሌው/ለአካባቢው አስተዳደር ማመልከቻ ማቅረብ ይችላል፡፡
የምዝገባ ስርአት
ወደ ቀበሌ በመሄድ በግል ማመልከት
አስፈላጊ ሰነዶች
የቀበሌ መታወቂያ ወረቀት ለምዝገባው መሠረታዊ ሰነድ ነው፡፡
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VI. የትምህርት ስርአት
1.

አጠቃላይ መረጃ

የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆች እና የቴክኒክ ተቋማት
ለአገሪቱ ልማት የሚያስፈልጉ ባለሙያዎችን እና የሰለጠኑ
የቴክኒክ ባለሙያዎችን ያፈራሉ፡፡ በሺዎች የሚቆጠሩ
የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለአገሪቱ
ልማት የሚያስፈልገውን የሰው ሀይል ለማፍራት መሠረት
ይጥላሉ፡፡ የትምህርት ሚኒስቴር በቅርቡ በምረቃ እና በድረ
ምረቃ ደረጃ ያሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን የቅበላ አቅም
በከፍተኛ ደረጃ አሳድጓል፡፡ የግል ዩኒቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች
በአዲስ አበባ እና በክልል መንግስታት ውስጥ በስፋት በማደግ
ላይ ይገኛሉ፡፡ የእነዚህ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ምሩቃን
ኢኮኖሚው የሚፈልገውን የተማረ የሰው ሀይል ፍላጎት
ያሟላሉ ተብሎ ይታመናል፡፡ የቴክኒክ እና ሙያ ትምህርትና
ስልጠና ፖሊሲው ለአገሪቱ የኢኮኖሚ ልማት
የሚያስፈልገውን አስተዋፅኦ ማበርከት የሚችለውን ተገቢውን
የሰው ሀይል የማፍራት አላማ አለው፡፡ በቅርቡ የተለያዩ አለም
አቀፍ ት/ቤቶች የመዋለ ሕፃናት፣ የመጀመሪያ ደረጃ፣ መለስተኛ
ሁለተኛ ደረጃ እና የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በአለም
አቀፍ ደረጃ የሚሰጡ ሲሆን ከእነዚህ መካከል ኢንተርናሽናል
እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ግሪክ፣ ስዊድሽ እና
የህንድ ኮሚዩኒቲ ስኩሎች ይጠቀሳሉ፡፡ በትምህርት እና
ምርምር ተቋማት፣ በኢትዮጵያ ስለሚገኙ የትምህርት
መረጃዎች እና ኮርሶች ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ
እባክዎ የሚከተለውን ድረገፅ ይጠቀሙ፡
www.Ethiopianeducation.com

የትምህርት ደረጃ

የመጀመሪያ ደረጃ

ለምሳሌ፡ ቻይልድ ኬር / ነርሰሪ ስኩል

ለምሳሌ ከ0.5-4

ለምሳሌ፡ መዋለ ህፃናት

ለምሳሌ ከ4-7

2. ወጪ፣ ብድር እና ለትምህርት አገልግሎት የሚመደብ
ገንዘብ

በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 12 ክፍል ድረስ በመንግስት ት/ቤት
ትምህርት የሚሰጠው በነፃ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በግል ት/ቤቶች
ጥራት ያለው ትምህርት በውድ ክፍያ ይሰጣል፡፡ በግል
ት/ቤቶች ክፍያው በተርም 65 እስከ 173 የአሜሪካን ዶላር
ድረስ ሲሆን በአብዛኛዎቹ ት/ቤቶች ውስጥ አንድ አመት አራት
ተርሞች አሉት፡፡ ዩኒቨርሲቲዎችን በተመለከተ የወጪ መጋራት
ፕሮግራም ያለ ሲሆን ተማሪዎች ያለምንም ክፍያ ትምህርቱን
ያገኛሉ፡፡ ነገር ግን ከተመረቁ በኋላ እና ተማሪዎች ወጪውን
በየወሩ ተቀናሽ እያደረጉ ይከፍላሉ፡፡
የግል ዩኒቨርሲቲዎች ክፍያውን ከተማሪው የሚሰበስቡ ሲሆን
ለአንድ የትምህርት አመት የሚከፈለው ወደ 500 የአሜሪካን
ዶላር ገደማ ነው፡፡

3. ለውጭ ዲፕሎማዎች የሚያስፈልግ ማረጋገጫ
ከስደት ተመላሹ በትውልድ አገሩ ትምህርቱን ለመቀጠል/ስራ
ለመቀጠር የሚከተሉትን ሰነዶች ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
•ይማሩበት ከነበረው ተቋም የተሰጣቸው የምዝገባ ደብዳቤ
•ከነበሩበት አገር ውስጥ ባለው ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ
ለተመዘገበባቸው ኮርሶች የወሰደውን ዝርዝር ኮርስ እና
ውጤት ማስረጃ
•ከነበሩበትአገር የትምህርት ሚኒስቴር የተሰጠ የዲግሪ ወይም
የዲፕሎማ እውቅና እንዲሁም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
የተሰጠ ማረጋገጫ
•ከነበሩበት አገር ውስጥ ባለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለሁሉም
ሰነዶች የተሰጠ ማረጋገጫ
•በኢትዮጵያ የትምህርት ሚኒስቴር የዲግሪ ወይም የዲፕሎማ
ህጋዊ ማረጋገጫ

የመጀመሪያ ደረጃ
ለምሳሌ፡ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት

ለምሳሌ ከ7-12

ሁለተኛ ደረጃ
ለምሳሌ፡ መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ለምሳሌ ከ12-14

ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ፣ የሙያ ስልጠና፣ ወዘተ. ,

ለምሳሌ ከ14-18

ከፍተኛ ትምህርት
ለምሳሌ፡ ኮሌጅ፣ ዩኒቨርሲቲ፣ የሙያ ስልጠና
ትምህርት ቤት፣ ወዘተ.

ለምሳሌ ከ18
ጀምሮ

የትምህርት ስርአት፡ ከስደት ተመላሾች የሚመዘገቡበት ስርአት እና ተጠቃሚነት
በኢትዮጵያ ውስጥ ከስደት ተመላሽ ለሆኑ ሰዎች የተለየ የምዝገባ ስርአት የለም፡፡ ይሁን እንጂ ከስደት ተመላሾች በነበሩበት
አገር ውስጥ ትምህርት ጀምረው ከነበረ ፤ የነበሩበት አገር መንግስት እና እዛዉ አገር ውስጥ ባለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ
የተረጋገጠ የትምህርት ቤት ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የትምህርት ምዝገባ ሰኔ ላይ ጀምሮ ሐምሌ ላይ
ያበቃል፡፡
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VII. ለስደት ተመላሾች የሚደረግ መሠረታዊ ድጋፍ

1. የመልሶ የማቋቋም ድጋፍ ፕሮግራሞች
የስደት እና የመልሶ ማቋቋም ጉዳይ ለኢትዮጵያ መንግስት
ቅድሚያ የሚሰጠው አሳሳቢ ጉዳይ ነው፡፡ ባለፈው የአስር አመት
ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ ወደ ሌሎች አገራት የሚደረገው ስደት
እየጨመረ የመጣ በመሆኑ ወደ አገር መመለስ እና መልሶ
ማቋቋም ወደ አገራቸው ለሚመለሱ በርካታ ኢትዮጵያውያን
አሳሳቢው ጉዳይ ሆኖባቸዋል፡፡

የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ወደኢትዮጵያ የሚመጡ ከስደት
ተመላሾች አብዛኛውን ጊዜ ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጮች ሲሆኑ
ተመልሰው ከማህበረሰቡ ጋር ለመዋሀድ እና ለመቋቋም ድጋፍ
ያስፈልጋቸዋል፡፡ ምንም እንኳን መንግስት የተቀናጀ አቀራረብ
ለጉዳዩ እልባት መስጠት እንደሚገባው የሚያውቅ ቢሆንም
እንኳን ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ፤ ማህበራዊ እና ስነ ልቦናዊ
ሁኔታዎች የግለሰቡን መልሶ መቋቋም በተመለከተ ከፍተኛ
ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ሆነው ተገኝተዋል፡፡
የሚወሰደው እርምጃ ዋና አላማ የኢትዮጵያን መንግስት
ለመደገፍ ሲሆን በተለይም በሰላም ሚኒስትር ስር ላለው
የስደተኞች እና ከስደት ተመላሾችን አስተዳደር ተገቢውን ድጋፍ
ለማድረግ፣ ከአውሮፓ ለሚመለሱ ከስደት ተመላሽ
ኢትዮጵያውያን የመልሶ መቋቋም ስራ ድጋፍ ለማድረግ፣
አስተዳደሩን እና አግባብነት ያላቸው ባለድርሻ አካላት አቅም
ለመገንባት እና በስራ ሂደት ውስጥ የተጣለባቸውን ኃላፊነት
መወጣት እንዲችሉ ለማድረግ እንዲሁም የአገር አቀፉን መልሶ
የማቋቋም የአሰራር ስርአትን ለማጐልበት ነው፡፡
የሚወሰደው እርምጃ አጠቃላይ አላማ ከአውሮፓ የሚመለሱ
ከስደት ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ዜጎችን መልሶ የማቋቋምን ስራ ዘላቂ
ለማድረግ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለማበርከት እና በመጨረሻም
የኢትዮጵያ አገር አቀፍ መልሶ የማቋቋም ስራ አስተዳደር ስርአትን
ለማጎልበት ነው፡፡

2.

የፋይናንስ እና አስተዳደራዊ ድጋፍ

ከባንኮች እና ከማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ብድር
ለማግኘት ተጨማሪ መረጃ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ
የሚከተለውን ማስፈንጠሪያ እባክዎን ይጠቀሙ፡፡
https://www.microfinancegateway.org/sites/d
efault/files/mfg-en-paper-loan-conditions-ofcommercial-banks-and-micro-financeinstitutions-2004.pdf

3. ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች ለመጀመር የሚደረግ
ድጋፍ
በኢትዮጵያ ውስጥ ለግለሰቦች ድጋፍ የሚደርግ የስራአጥ
ድጋፍ ስርአት የለም፡፡ በተለያዩ የመንግስት መ/ቤች ስር
የሚፈፀመው የስራ ቅጥር በአገሪቱ ውስጥ አብዛኛው
ስራአጥ ወጣት በከፍተኛ መጠን የሚቀጠርበት ነው፡፡ ይህ
የመንግስት ቅጥር አገልግሎት ከኢትዮጵያ ሰራተኛና
ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ትስስር በፈጠሩ የክልል
መ/ቤቶች በኩል የሚፈፀም ነው፡፡

www.molsa.gov.et
በአገሪቱ ውስጥ በሁሉም ስፍራ የሚገኙት የአነስተኛና
ጥቃቅን ድርጅቶች ልማት ኤጀንሲዎች ከቴክኒክ እና ሙያ
ትምህርት እና ስልጠና ተቋማት እና ከአነስተኛ የብድር
ተቋማት ጋር በመጣመር ስራአጥ ወጣቶችን የማደራጀት፣
የማሰልጠን እና በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ በተለይም
እያደገ ባለው የግንባታ ዘርፍ እና የግንባታ መሳሪያዎች
ማምረት ስራ ላይ የማሰማራት ኃላፊነት አለባቸው፡፡

.

የሚወሰደው እርምጃ ዝርዝር አላማዎች፡
1.ከስደት የሚመለሱ ኢትዮጵያውያንን በማህበረሰብ ተኮር
መልሶ ማቋቋም ሂደት ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ስነ
ልቦናዊ ድጋፍ በማድረግ ዘላቂነቱን ማረጋገጥ እና
2.የስደተኞች እና ከስደት ተመላሾችን አስተዳደር እና አግባብነት
ያላቸው ባለድርሻ አካላት ተቋማዊ እና ቴክኒካዊ አቅም
በማጎልበት የተጣለባቸው መልሶ የማቋቋም ኃላፊነት እንዲወጡ
እና በአገሪቱ ውስጥ አገራዊ የሆነ ዘላቂነት ያለው የመልሶ
ማቋቋም ማዕቀፍ እንዲኖራቸው ለማስቻል ነው፡፡
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VIII. የተጠሪዎች መረጃ እና ጠቃሚ አድራሻዎች(1/4)
አለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ የበጎ አድራጎች ድርጅቶች
ጉድ ሳማሪታን አሶሴሽን (ጂ ኤስ ኤ)
አዲስ አበባ ጉለሌ ክ/ከተማ ወረዳ 01
ሽሮሜዳ
ስልክ፡ +251 111 242 952
ኢሜይል፡ goodsamaritan661@gmail.com
Internet: gsa@ethionet.et

አጋር የኢትዮጵያውያን የበጎ አድራጎት ማህበር አዲስ አበባ ቂርቆስ ክ/ከተማ
የቤ.ቁ 383
ስልክ፡ +251 930098695
ኢሜይል፡ sasu@agarethiopia.com
Internet: www.agarethiopis.org

አሶሴሽን ፎር ፎርስድ ማይግራንትስ (ኤኤፍኤም)
አዲስ አበባ፣ ንፋስስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ ወረዳ 03
ስልክ፡ +251 113718712
ኢሜይል፡ aardr@ethonet.et
Internet: www.afmethioia.org

አሶሴሽን ፎር ውሜንስ ሳንችዋሪ ኤን ዲቨሎፕመንት (አውሳድ)
አዲስ አበባ፣ ቦሌ ክ/ከተማ፣ ወረዳ 4 የቤ.ቁ 140
ስልክ፡ +251116672290
ኢሜይል: wwe.awsad950@gmail.com

አፍሪካን ኔትወርክ ፎር ፕሪቬንሽን ኤንድ ፕሮቴክሽን ኦፍ ችልድረን አጌነስት
ማልትሪትመንት ኤንድ ኔግሌክት (ኤኤንፒፒሲኤኤን)
አዲስ አበባ፣ ቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 18፣ የቤ.ቁ 743
ስልክ፡ +251 911 640 739
ኢሜይል፡ annpcan-Ethiopia@ethionet.et
Internet: www.anppcanethiopia.org

ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ኦፍ ዘ ሬድ ክሮስ (አይሲአርሲ)
ቦሌ ክ/ከተማ ቀበሌ 12/13 የቤ.ቁ፡ አዲስ አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 116478300
ኢሜይል፡ addis_abeba.add@icrc.org
Internet: www.icrc.org

ዩኒሴፍ
ጀርመን ሃውስ ፊት ለፊት፣ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
ስልክ፡ +25115184013
ኢሜይል: kzeinu@unicef.org
Internet: www.unicef.org

የኢትዮጵያ ሴቶች የበጎ አድራጎት ማህበራት ዩኒየን (ዩኢደብሊውሲኤ)
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
ስልክ፡ +251 911 407 136
ኢሜይል፡ uewa@yahoo.com
Internet: www.uewca.org.et

የስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደር (ኤአርአርኤ)
አዲስ አበባ፣ የካ ክ/ከተማ ወረዳ 09 ጎዳና 9_2425፣ የቤ.ቁ ቢ42¬_19
ስልክ፡ +251 111 872 03 66
ኢሜይል፡ info.rrpmo@arra.net
Internet: www.arra.et

ኦርጋናይዜሽን ፎር ፕሪቬንሽን፣ ሪሀብሊቴሽን ኤንድ ኢንተግሬሽን ኦፍ ፊሜል
ስትሪት ችልድረን (ኦፒአርአይኤፍኤስ)
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
ስልክ፡ +25191112365410
ኢሜይል፡ info@oprifs.org.et
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VIII.

የተጠሪዎች መረጃ እና ጠቃሚ አድራሻዎች (2/4)
አግባብነት ያላቸው የአገር ውስጥ ባለስልጣናት

የሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ
ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 8 ካዛንቺስ
ስልክ፡ +251 11 551 7080
ኢሜይል፡ molsa@molsa.gov.et

የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
ሱዳን መንገድ (የጤና ሚኒስቴር) 6ኛ ፎቅ
ፖ.ሳ.ቁ፡ 1234 አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 115 517 011

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት

ኒያላ ኢንሹራንስ
ፖ.ሳ.ቁ፡ 12753
አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 11 662 6667

አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 11 551 24 00
ኢሜይል፡ eic.mdxvs@ethionet.et
Internet: http://www.eic.com.et

ስራ፣ ቤት፣ ወዘተ ለማግኘት ድጋፍ የሚያደርጉ አግልግሎቶች
ኢትዮጆብስ
ስናፕ ፕላዛ 8ኛ ፎቅ፣ ቦሌ ኤርፖርት መንገድ ከሚሊኒየም አዳራሽ ቀጥሎ
ስልክ፡ +251 116 67 33 24
ኢሜይል፡ info@ethiojobs.net

Ezega.com
ስልክ፡ +251 912 706091
ኢሜይል፡ obs@ezega.com

ፍሊንትስቶን ሆምስ
ወሎ ሰፈር አምባሰል ህንፃ 8ኛ ፎቅ
ስልክ፡ +251 14 663629/31
ኢሜይል፡ Flintstonehomes@gmail.com
Internet: www.flintstoneshomes.com

ጊፍት ሪል ስቴት ኃላ/የተ/የግ/ማህበር
ደብረዘይት መንገድ ጠመንጃ ያዥ ባንክ (ኢንባ) ፊት ለፊት አለሙ ወ/ፃዲቅ
ህንፃ 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 07
ፖ.ሳ.ቁ፡ 2522፣ አዲስ አበባ
ኢሜይል፡ info@giftrealestate.com.et
Internet: www.giftrealestate.com.et/et

ሄሎ ደላላ
አዲስ አበባ
ስልክ፡ 8104 (አገር ውስጥ ብቻ)
ስልክ፡ +251 116 670 919 (የቢሮ )
ስልክ፡ +251 963 140 626 (ሞባይል)

ኤማድ ፈርኒችድ አፓርትመንት
ስልክ፡ +251 11 6292171
ፋክስ፡ +251 11 6292000
ኢሜይል፡ emmad.furnished@telecom.net.et
Internet: www.emmadfurnishedapt.com
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የህክምና ተቋማት
ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል
ራስ ደስታ ዳምጠው ጎዳና አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 11 551 8185
ትኩረቱን ጋይኖኮሎጂ ላይ ያደረገ

አለርት ሆስፒታል
ዘነበወርቅ፣ ኮልፌ ቀራኒዮ፣ አዲስ አበባ
ስልክ +251947818181
በስጋ ደዌ እና በሳንባ ነቀርሳ ሕሙማን መልሶ ማገገም ላይ አትኩሮ
የሚሰራ

ቅዱስ አማኑኤል የአእምሮ ህክምና ሆስፒታል

ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል
ሲዋዚላንድ ጎዳና አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251112750125
ኢሜይል፡ info@sphmmc.edu.et

አዲስ አበባ
ፖ.ሳ.ቁ፡ 1971
አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 11 2757699
የስነ ልቦና ህክምና ሆስፒታል

ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል
ዛምቢያ ጎዳና አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 115 536590
የመንግስት የማስተማሪያ ሆስፒታል፣ በካንሰር ህክምና ስፔሻላይዝድ ያደረና
በአጠቃላይ 600 አልጋዎች ያሉት

ፊስቱላ ሆስፒታል
ፖ.ሳ.ቁ 3609፣ አዲስ አበባ
ስልክ፣ +251 934751831
በፌስቱላ ሕክምና እና መከላከል ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረገ

ኮሪያ ሆስፒታል
አዲስ አበባ ገርጂ፡ ቀበሌ /ወረዳ 01
ስልክ፡ +251 11 62 95 422
24 ሰአት አገልግሎት

ሀያት ሆስፒታል
ቀበሌ/ወረዳ 03 ቦሌ፣ አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 116624488
ስልክ፡ +251 116614250
Internet: hayathosp@ethionet.et
በአይሲዩ እና ዲያሊሲስ ሴንተር ስፔሻላይዝድ ያደረገ

ኖርዲክ ሜዲካል ሴንተር
ቦሌ ክ/ከተማ
ቀበሌ 01 የቤ.ቁ፡ 1244 ፖ.ሳ.ቁ፡ 18715፡ አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 0929105653
በድንገተኛ እና በቤተሰብ ሕክምና ስፔሻላይዝ ያደረገ

ኪውር ኢትዮጵያ ቺልድረን ሆስፒታል
ጉለሌ ክ/ከተማ
ስልክ፡ +251 11 122 7520
በህፃናት ህክምና ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረገ

ፖሊሲ ሆስፒታል
ፖ.ሳ.ቁ፡ 1971
አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 115155017

ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል
ጉለሌ ክ/ከተማ፣ 3178 አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251111236229
በሳንባ ነቀርሳ ሕክምና ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረገ
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5.

ሌሎች ተጠሪዎች (ለምሳሌ የሴቶች እና ህፃናት መያዶች፣ የአነስተኛ እና ጥቃቅን ብድር ተቋማት)

አዲስ ብድርና ቁጠባ
አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 11 1572720
ኢሜይል፡ adcsi@ethionet.et

አማራ ብድርና ቁጠባ
ባህር ዳር
ስልክ፡ +251 58 220 1651
ኢሜይል፡ acsi@ethionet.et

የኦሮሚያ የብድር እና ቁጠባ ኩባንያ

ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ
ሀዋሳ
ስልክ፡ +251 46-2204947

አዲስ አበባ
ስልክ፡ +251 11 5534870/72
ኢሜይል፡ ocssco@ethionet.et

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማይክሮ ፋይናንስ
አሶሳ
ስልክ፡ +251 57 775 0 666

አዴዳይ ማይክሮ ፋይናንስ
መቀሌ
ስልክ፡ +251 914 543 004

ኢሜይል፡ bgmf@ethionet.et

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ ከዚህ በታች ባለው አድራሻ ከእኛ ጋር ግንኙነት ያድርጉ
https://www.returningfromgermany.de/en/countries/Ethiopia
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