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ናይ ሰይንት ጋለን ግዝኣት ነቶም ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ውልቃዊ ወይ ቁጠባዊ ጸገማት ዘጋጠሞም ሰባት ፍሉይ ደገፍ 
ክህቦም መደበ። ነዚ ዕላማ እዚ፣ ዝተፈላለየ ዓይነት ምኽሪ ዚህብ ኣገልግሎትን ገንዘባዊ ደገፍን ኪርከብ እዩ።

ናይ ኮሮና ምኽሪ ኣገልግሎት ክወሃቦ ብቑዕ ዝዀነ መን ኢዩ?
ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ውልቃዊ ወይ ቁጠባዊ ጸገማት ዘጋጥሞ ዝዀነ ይኹን ሰብ ምስ ሓደ ኣብ ማሕበረሰቡ ዚርከብ ማእከል 
ምኽሪ ኺራኸብ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ትነብረሉ ምምሕዳር ከተማኻ ናይ ምክሪ ማእኸል ንምርካብ ነቲ ብተሌፎን ወይ ብኢ-መይል 
ክትረኽቦ እትኽእል ማእከል ምኽሪ ኣብ ምምሕዳር ከተማኻ ንምርካብ ብኽብረትካ ነቲ ኣብ www.coronahilfe.sg.ch ዚርከብ 
ዌብሳይትና ርኣዮ።

ለብዒ ኮሮና ብዘየገድስ፣ ኣብ ቀጽሪ ሰይንት ጋለን ዚነብር ወይ ትነብር ዝዀነ ይኹን ሰብ ካብ ማሕበራዊ ምኽሪ ኺጥቀም መሰል 
ኣለዎ። ኣብ ግዝኣትካ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማሕበራዊ ምኽሪ ማእከላት ሓፈሻዊ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ  
www.coronahilfe.sg.ch ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ቁጠባዊ ሓገዝ ኮሮና ንምርካብ ብቑዕ ዝዀነ መን እዩ?
እቶም ለብዒ ኮሮና ኻብ ዚጅምር ኣትሒዞም (ንኣብነት ብሰንኪ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ ሓጺር ስራሕ) ኣታዊኦም ዝቀነሶም እሞ 
ንመነባብሮ ዘድሊ ወጻኢታት ኪሽፍኑ ዘይክእሉ ኣብ ቀጽሪ ሰይንት ጋለን ዚነብሩ ሰባት ቁጠባዊ ደገፍ ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም። 
ንማሕበራዊ ድሕንነት ረብሓታት (ንኣብነት፣ ካሕሳ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ Corona-EO) ትረክብ እንተ ኣሊኻ እውን ቁጠባዊ ሓገዝ 
ኮሮና ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ንናይ ኮሮና ገንዘብ ሓገዝ ብቁዕ ዘይኮነ መን እዩ?
እቲ መመልከቲ ወረቐት ምስ ቀረበ ኣብ ቀጽሪ ሰይንት ጋለን ዘይነብሩ ሰባት ቁጠባዊ ሓገዝ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም። 
ብተወሳኺ፣ ማሕበራዊ ደገፍ ዝረኽቡ ውልቀ - ሰባት ከምኡውን ናይ AHV ወይ IV ጡረታ ዝቅሉ ሰባት ነዚ ሓገዝ እዚ ብቁዓት 
ኣይኮኑን። ብተመሳሳሊ፣ ንብረቶም ካብ ዝተወሰነ መጠን ንላዕሊ ዝዀነ ውልቀ- ሰባት (ንጽል ሰብ Fr. 4,000፣ ምርዕው/ሰብኣይን 
ሰበይትን Fr. 8,000፣ ነፍሲ ወከፍ ቈልዓ ተወሳኺ Fr. ብስድራ ቤት ልዕሊ 2,000 ዝዀኑ Fr. 10,000) ከምዚ ዝኣመሰለ ገንዘባዊ 
ደገፍ ንምርካብ እውን ብቑዓት ኣይኰኑን።

ንኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ብኸመይን ኣበይን ከመልክት ይኽእል?
መመልከቲኻ ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ ወይ ብጽሑፍ ኣብቲ ኣብ ማሕበረሰብካ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ድሕንነት 
ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ነቲ መመልከቲ ቅጥዒ ኣብ www.coronahilfe.sg.ch ብኦንላይን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ቁጠባዊ ደገፍ ኮሮና እንታይ ክትፈልጥ ኣሎካ?
ናይ ኮሮና ፋይናንሳዊ ሓገዝ ...
•  ብሰንኪ እቲ ለብዒ ኣታዊኸም ይንኪ።
•  ኪኽፈል ኣየድልን እዩ።
•  ንናይ ስደተኛ ኩነታትካ ኣይትንክፎን እዩ።
•  ግብሪ ዚኽፈል እዩ።
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

መመልከቲ ወረቐት ኣበይ ከቕርብ እኽእል?
•  መመልከቲኻ ብኦንላይን ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ
•  መመልከቲኻ ብመልክዕ ወረቐት ናብቲ ኣብ ማሕበረሰብካ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ድሕንነት ክትልእኮ ትኽእል ኢኻ።
•  ብሓገዝ እቲ ንማሕበረሰብካ ዚቈጻጸር ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት መመልከቲኻ መሊእኻ ኽትልእኽ ትኽእል ኢኻ።

ንኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ዘሎኒ ብቁዕነት ብኸመይ እዩ ዚጽብጸብ?
ናይ ኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ናይ ምርካብ መሰል እንተ ኣልዩካ ንምርግጋጽ፣ ዝተፈቕዱልካ ወጻኢታትካ (ናይ ህይወት ወጻኢታት፣ 
ክራይ ገዛ፣ ናይ ሞያ ወጻኢታት፣ ወዘተ) ምስቲ ናይ ብቕዑነት ኣታዊኻ (ደሞዝ፣ ናይ ቈልዑ ክፍሊት፣ ረድኤት፣ ናይ ቆልዑ ሓገዝ፣ 
ወዘተ) ብመሰረት እቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒን ዘረከብካዮ ሰነድን ክነጻጸሩ ኣለዎም። እዚ ምንጽጻር እዚ ቁጠባዊ ጸገም ዜምጽእ 
እንተ ዀይኑ፣ ነቲ ዝጠፍኣካ ኣታዊ ንምኽሓስ ኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ኪግበረልካ መሰል ይህልወካ ይኸውን። እቲ መመልከቲ ቕድሚ 
ምቕራቡ ዘለው ናይ መወደታ 12 ኣዋርሕ ኣገዳስቲ እዮም።

ማሕበራዊ ድሕንነት ኣሎኒ። ንኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ከመልክት እኽእል ድየ?
ኣይፋልን። እቶም ማሕበራዊ ሓገዝ ዚረኽቡ ሰባት ንኮሮና ኺሕግዙ ኣይክእሉን እዮም። ቁጠባዊ ደገፍ ኮሮና ነዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት 
ማሕበራዊ ውሕስነት መመላእታ ፕሮግራም ኢዩ።

AHV ወይ ናይ IV ጥሮታ ይቅበል ከምኡ’ውን ናይ ኣታዊ ምውሓድ የጋጥመኒ ኣሎ። ንኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ 
ከመልክት እኽእል ድየ?
ኣይፋልን። AHV ወይ ናይ IV ጥሮታ ስለ እትረክብ፣ እቶም ዝተቐበልካዮም ወጻኢታት ካብቲ እተፈቕደልካ ኣታዊ ዚበልጽ እንተ 
ዀይኑ ተወሳኺ ኽፍሊት ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ መዳይ እዚ፣ ብኽብረትክ ብቐጥታ ምስቲ ኣብ ግዝኣትካ ዘሎ ሰይንት 
ጋለን ዚርከብ ትካል ማሕበራዊ መድሕን ተራኸብ። www.svasg.ch/produkte/el/

ናይ ባዕለይ ስራሕ ኣሎኒ። ንኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ከመልክት እኽእል ድየ?
ቁጠባዊ ሓገዝ ኮሮና ብፍሉይ ንሃንደበታዊ ኩነታት ጥራይ ተባሂሉ እዩ ዚግበር። ናይ ብዕልኻ ስራሕ ዘሎካ ሰብ እንተኾይንካ / ናይ 
ባዕልኻ ስራሕ ዘሎካ ሰብ ከም ምዃንካ መጠን ብሰንኪ እቲ ኮሮና እትወስዶ ስጕምቲ (ናይ ደሞዝ ምጥፋእ) ጉድኣት እንተድኣ 
ወሪዱካ፣ ከም ውልቀ-ሰብ መጠን ናይ ኮሮና ገንዘባዊ ደገፍ ክትረክብ መሰል ኣሎካ። ካብ ቁጠባዊ ደገፍ ኮሮና ነቲ ኩባንያኻ 
ተወሳኺ ደገፍ ክትገብረሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀጽሪ ሰይንት ጋለን ዝተገብረ ናይ ጸገም ሓገዝ ዝርዝር ሓበሬታ 
ኣብዚ ኽትርአ ትኽእል ኢኻ፡  Kantonale Härtefallmassnahmen | sg.ch

ናይ ባዕለይ ገዛ ይውንን። እዚ ኸም ሃብቲ ይቁጸር ድዩ?
ኣይፋልን። ከም ጥረ ገንዘብ ወይ ኣክስዮን ዝኣመሰለ ኣብ ሓጺር እዋን ኪፈርስ ዚኽእል ንብረት ጥራይ እዩ ኸም ሃብቲ ዚቁጸር። 
ናይ ነዊሕ ግዜ ወፍሪ ገንዘብ ወይ ከም ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝኣመሰለ ኻልእ ቀዋሚ ንብረት ከም ሃብቲ ጌርካ ኣይኰነን ዚቁጸር።

ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ ንኹሉ ወጻኢታተይ ክኸፍል ዝኸኣልኩ ካብ ፈተውተይ ገንዘብ ስለ ዝተለቃሕኩ ጥራይ 
እየ። ቁጠባዊ ሓገዝ ኮሮና ንምርካብ ኣመልኪተ ኽሓትት እኽእል ድየ?
እወ። ብቑዕ ቁጠባዊ ደገፍ ኮሮና ኣብ ኣታዊኻን ኣብ ዝተፈቕደልካ ወጻኢታትን ተመርኲስካ እዩ ዚጽብጸብ። ዘለቓሕካዮ ዝዀነ 
ይኹን ገንዘብ ከም ኣታዊ ጌርካ ኣይርአን እዩ።

ንናይ ባህላዊ ሰራሕተኛታት ናይ ኮቪድ ገንዘባዊ ደገፍ ተዋሂበ እየ። ቁጠባዊ ሓገዝ ኮሮና ንምርካብ ኣመልኪተ ኽሓትት 
እኽእል ድየ?
እወ። ይኹን ደኣ እምበር፣ ካብ መንግስቲ ወይ ካብ ትካላት ግብረ - ሰናይ ዝኽፈል ዝዀነ ይኹን ካልእ ናይ ደገፍ ክፍሊት ናይ 
ኮሮና ደገፍ ንምርካብ ዘሎካ ብቕዓት ክትጽብጽብ ከሎኻ ከም ኣታዊ ገይርካ እዩ ዝርአ። ዝዀነ ይኹን ደገፍ እኳ እንተ ተቐበልካ 
ዝተፈቕደልካ ኣታዊ ነቲ ዝተቐበልካዮ ወጻኢታት ዘይሽፍን እንተ ዀይኑ፣ ቁጠባዊ ሓገዝ ኮሮና ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ 
ባህላዊ ደገፍ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብዚ ጠውቕ፡ Coronavirus | sg.ch

ኣብ ቀጽሪ ሰይንት ጋለን ምስ ኮሮና እተተሓሓዘ እንታይ ተወሳኺ ሓገዝ እዩ ዚርከብ?
ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ነቲ ኣብ www.coronahilfe.sg.ch ዚርከብ ጸጋማይ ዓምዲ ርአ።

http://www.svasg.ch/produkte/el/
https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/informationen-fuer-betriebe/haertefaelle.html
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html
http://www.coronahilfe.sg.ch

