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መገድኻ ንኽትፈልጥ
ዝሕግዝ ቀዳማይ ሓበሬታ
ንዅሎም ናብ NRW (ኤንኤርቬ) ተሰዲድኩም ዝመጻኹም
ቈልዑትን መንእሰያትን ብምዉቕ ሰላምታ እንኳዕ
ብደሓን መጻኹም/መጻኽን ክንብለኩም ንፈቱ። ንበይንኻ
ብዘይ መሰነይታ ዲኻ መጺኻ ወላስ እኹል ዝዕድሜኡ
ንኽኣልየካን ከናብየካን ግቡእን መሰልን ምስ ዘለዎ
ኻልእ ሰብ (ከም’ቲ ልሙድ ወለዲ) ኢኻ ሓቢርካ መጺኻ
ብዘየገድስ፡ ክንድግፈካ ንደልይ ኢና።
ብዛዕባ ዝመጽእ ዘሎ ህይወትካ ንጹር ዝኾነ ኣረኣእያ
ምእንታን ክትሕዝን ምስ’ዚ ዓዲ’ዚ ኽኣ ጽቡቕ ጌርካ
ምእንታን ክትላለን ክትላመዶን ሓበሬታ ዝሓዘ ብሮሹር
እነሆ ይወሃበካ። እንታይ እንታይ ስጕምትታት ክትገብርን
ሓገዝ ወይ ትኽክል ዝኾነ ሓበሬታ ኣበይ ክትረክብን ከም
እትኽእል ዝገልጽ’ዩ።
ነዚ ኢልና’ውን፡ ኣብ ክፋል ጀርመን ዝኾነ ዞባና ተሰዲዶም
ንዝመጹ መንእሰያት ዘገድስ ኣድራሻታትን ናይ መርበብ
መራኸቢታትን (Weblinks) ዝሓዘ ሓደ ዌፕ-ኣፕ (WebApp) ኣዳሊናልካ ኣለና።
ዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ንግዲ ወይ መኽሰብ ዕላማ
የብሉን።
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	ኵሉ ነገር ክቐንዓካ
ንምነየልካ።
„Young Refugees NRW“ (መንእሰያት ስደተኛታት
ኤንኤርቬ) ብሓባር ዝካየድ ፕሮጀክት’ዩ። ብማሕበራት
Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen e.V.
ከምኡ’ውን Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik e.V. ይትግበር።
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW ይምውሎ።

|

	NRW (ኤንኤርቬ) Nordrhein-Westfalen
(ኖርድራይን-ቬስትፋለን) ማለት’ዩ።
ኣብ ምዕራብ ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ጀርመን እትርከብ
ኖርድራይን-ቬስትፋለን (ብሓጺሩ ኤንኤርቬ NRW)
እትበሃል ዞባ ኢኻ መጺኻ ዘለኻ። ኤንኤርቬ (NRW) ካብ
ኵለን 16 ዝኾና ዞባታት ጀርመን እታ ዝበዝሐ ነባሪ ህዝቢ
ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነት፡ ዝሓየለ ቝጠባ ዝርከባ ዞባ’ውን’ያ።

www.youngrefugees.nrw

ትሕዝቶ
ዑቕባ
ምቕማጥ
ገንዘብን
ቀረብ ዘድሊ ጠለባትን
ቋንቋ
ትምህርቲ
ስራሕ
ጥዕና
ምስስታፍ
ሓገዝ
ተወሳኺ ኣድራሻታት

እ ዞም ምልክታት’ዚኦም
ክመርሑኻ’ዮም
ንበይንኻ ዲኻ ከም ትሕቲ ዕድመ ናብ ጀርመን ተሰዲድካ
መጺኻ ወይ ተሰዲድኪ መጺኺ? ወላስ ኣዴኻ፡ ኣቦኻ ወይ
ንኽናብየካ ዕላዊ ሓላፍነት ዘለዎ ቀረባ ዘመድ ዝኾነ ሰብ
(ናይ ናብዮት ሕጋዊ ሓላፍነት)ምሳኻ ኣላ ወይ ኣሎ? ከከም
ኵነታቱ እቶም ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ መምርሒታት ኣብ ገለ
ሸነኽ ይፈላለዩ’ዮም። በዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ምልክታት
ተመሪሕኻ ንዓኻ/ንዓኺ ዝምልከት ሓበሬታ ብቕልጡፍ
ክትረክብ ኢኻ።
 ሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ተሰዲዶም ዝመጹ
ት
መሰነይታን ሓላፍነት ዘለዎ ናባዪን ዘይብሉም
 ሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ተሰዲዶም ዝመጹ
ት
ሓላፍነት ዘለዎ ናባዪ ወይ ዘለዋ ናባዪት ዘለዎም
መስርሕ ሕቶ ዑቕባ (ፕሮሰስ) ኣብ ዝካየደሉ ጊዜ
	
ሕቶ ዑቕባ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ኣብ ዘሎ ጊዜ፡
እዚ ማለት ኣብ ጀርመን ንኽትጸንሕ ፍቓድ ምስ ሓዝካ

|

	ቈልዑትን መንእሰያትን
ኣብ ጀርመን
0 – 13 ዓመት፦
14 – 17፦
ካብ 18 ዓመት
ንላዕሊ፦

ቈልዓ
ዘይኣኸለ መንእሰይ
እኹል / ዓቢ

„ትሕቲ ዕድመ“

„ልዕሊ ዕድመ“
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ዑቕባ

|

	

ንደለይቲ ዑቕባ
ኣንፈት ዝህብ ሓበሬታ
ደለይቲ ዑቕባ ኣብ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ክሓልፍዎም
ዘለዎም ቀንዲ ዝኾኑ መድረኻት በብሓደ ዘርኢ በራሪ
ወረቐት’ዩ። ብ13 ቋንቋታት፦
http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/
flyer-erstorientierung-asylsuchende.
html?nn=1363214
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ኣብ NRW ምብጻሕ
ዶብ ጀርመን ሰጊርካ ምስ ኣተኻ፡ ናይ ኢሚግሬሽን
ንዝኾኑ ሰባት ወይ ንፖላይስ ዑቕባ ከም ዝደለኻ
ትነግሮም። ክትነግሮም እንከለኻ „Asyl“ (ዑቕባ) ጥራይ
ምባል ኣኻሊ እዩ። ድሕሪ’ዚ ናብ ሓደ መአከቢ ሰፈር
ትኸይድ። ካብኡ ኣብ ሓንቲ ዞባ ናይ ጀርመን ናብ ናይ
መጀመርያ መቐበሊ ዝኾነት መደበር (ካምፕ) ትውዛዕ።
ኣብኡ ዝብላዕ መግብን ዝልበስ ክዳንን መደቀሲ ቦታን
ደላዪ ወይ ደላዪት ዑቕባ ምዃንካ ዘፍልጥ ናይ ምዝገባ
ካርድ ይወሃበካ። እንተወሓደ ን6 ወርሒ ወይ መስርሕ
ሕቶ ዑቕባ ክሳዕ ዝውዳእ ኣብኡ ኢኻ ትጸንሕ።
ሕጂ እምበኣር ኣብ ዞባ ኖርድራይን-ቬስትፋለን ኢኻ
መጺኻ ዘለኻ።
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መስርሕ ሕቶ ዑቕባ (ፕሮሰስ)
ሕቶ ዑቕባ ምስ ኣመልከትካ፡ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ
ይጅምር። ኣብ ጀርመን ክትጸንሑ ትኽእሉ ዲኹም ወይ
ኣይትኽእሉን ንምጽጽራይ ዝግበር መስርሕ (ፕሮሰስ)
ማለት እዩ። ናይ ባዕልኻ ሕቶ ዑቕባ ክተመልክት ትኽእል
ኢኻ። ከየመልከትካ ትም ክትብል’ውን ትኽእል ኢኻ።
እቲ ዘመልከትካዮ ሕቶ ዑቕባ ተቐባልነት ምስ ዝረክብ፡
መጀመርያ ንዝተወሰነ ጊዜ ኣብ ጀርመን ንኽትጸንሕ
ይፍቀደልካ። እቲ ዘመልከትካዮ ሕቶ ዑቕባ ምስ ዝንጸግ
ግን፡ ካብ’ዚ ዓዲ ድሕሪ ገለ መዓልትታ ወይ ሰሙናት
ክትወጽእ’ዩ ዘለካ ወይ ብግዲ ከም ትኸይድ ይግበር።
እንተተነጺግካ፡ ኣብ ውሽጢ ኽልተ ሰሙን ተቓውሞኻ
ክትህበሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት፡ ኣንጻር’ቲ ብባዕል
መዚ ዝሓለፈ ውሳኔ ብጽሑፍ ጌርካ ወይ ብኣካል
ኬድካ ናይ ተቓውሞ ቓልካ ተስምዕ። ብዝበለጸ ድማ
ብመገዲ ጠበቓ ጌርካ ኣብ ቤት ፍርዲ ጕዳይካ ተቕርብን
ትማጐትን። ድሕሪ’ዚ እቲ ዝሓለፈ ውሳኔ መሊሱ ከም
ዝርአ ይኸውን። መስርሕ ሕቶ ዑቕባ (ፕሮሰስ) ብገምጋም
ኣስታት 6 ወርሒ ይወስድ። ብዙሕ ጊዜ ግን ካብ’ዚ
ክነውሕ ወይ ክሓጽር’ውን ይርአ’ዩ።

መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ዝካየደሉ ማእከላይ ቦታ
ኣብ ኑርንበርግ (Nürnberg) ዝርከብ ፌደራላዊ ቤት
ጽሕፈት ስደትን ስደተኛታትትን (Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge) ኣብ ጥቓ’ቲ እትቕመጠሉ
ቦታ ዝርከባ ጨናፍር ናይ’ዚ ቤ/ጽሕፈትን’የን። ኣብኡ …
»»ብኣካል ኬድካ ሕቶ ዑቕባ ተቕርብ
»»ብዛዕባ መንነትካ መለለዪ ሓበሬታ ይእከብ (እዚ
ማለት፡ ትሳኣልን ንመንነትካ ዝምልከቱ ወረቓቓቲ
ይምርመርን ንልዕሊ 14 ዓመት ዝዕድሜኦም ድማ ዓሸራ
ይውሰደሎም።)
»»እቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ነየነይቲ ሃገር ካብ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ይምልከት ከም ዝኾነ ይጻረ።
»»ሕቶኻ ንጀርመን ዝምልከትን ኣብኡ ዝካየድን እንተኾይኑ፡
መቐመጢ ፍቓድ (Aufenthaltsgestattung ዝዓይነቱ)
ይወሃበካ። መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ዝካየደሉ ጊዜ፡ በዚ
ፍቓድ’ዚ ኣብ ጀርመን ክትጸንሕ ይፍቀደልካ።
»»ዳሕራይ እቲ ዑቕባ ዝሓተተ ወይ ዝሓተተት ብኣካል
ኣብ ዝተረኽበሉ ሰዓት (ኢንተርቭይው) ቃሉ
ብሰፊሑ ይስማዕ። ብዛዕባ ቃልካ ዝሰመዓሉ ሰዓት
(ኢንተርቭይው) ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተጻሕፈ ሓበሬታ
ኣብ’ዚ ዝስዕብ ይርከብ፦
www.asyl.net/index.php?id=337
»»ብዛዕባ ዝቐረበ ሕቶ ዑቕባ፡ ኣብ ጀርመን ክትጸንሕ
ይፍቀደካ ድዩ ኣይፍቀደካን ዝብል ውሳኔ ይወሃብ።
ብጽሑፍ ክኣ ይለኣኸልካ።
ኣድራሻ ናይ ኵለን ናይ BAMF (ቤ/ጽ ስደትን
ስደተኛታትን) ጨናፍር ዝኾና ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ’ዚ
ዝስዕብ ትረኽቦ፦ www.bamf.de/
EN/DasBAMF/Aufbau/Aussenstellen/
aussenstellen-node.html

ዑቕባ

|

	
ኣብ ጀርመን ምስ በጻሕካ

|

	
መስርሕ ሕቶ ዑቕባ

ብዛዕባ ትሕተ ዕድመ ዝኾኑ ብዘይ መሰነይታ ተሰዲዶም
ዝመጹ፡ ንቈልዑትን ንመንእሰያትን ደገፍ ዝህብ ክፍሊ
(Kinder- und Jugendhilfe) እዩ ሓላፍነት ዘለዎ።
ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ወግዓዊ ቦታ ንመጀመርያ
ጊዜ ምስ ሓበርካ ወይ ኣብ መሬት ጀርመን ምህላውካ
ብፖሊስ ኣብ እተረጋግጸሉ ሰዓት፡ ኣብ’ቲ ኸባቢ ዝርከብ
ጕዳያት መንእሰያት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት (Jugend
amt) ክቕበለካን መጽለሊ ክረኽበልካን (ንጊዚኡ
ዝኾነ ምንክብኻብ) ይግብኦ። ብዘይካ’ዚ እኣምኖ’የ
ንእትብሎ ሰብ ሽዑ ንሽዑ ብዛዕባኻ ደሃይ ክትገብረሉ
ይፍቀደልካ’ዩ።

ናብ መሬት ጀርመን ምስ ኣተኻ፡ ዑቕባ ክተመልክት ግድነት ኣይኮነን። ምምልካትን ዘይምምልካትን
ግን ኣብ’ቲ ዝስዕብ ጕዕዞ ብዙሕ ጽልዋ’ዩ ዘሕድር።

ኣበየናይ ከተማ ወይ ኮም (Gemeinde) ክትቕመጥ
ከም ትኽእል ክኣ ሓቢሮም ምሳኻ የጻርዩ። ዘመድካ
ዘለውዎ ቦታ ኣብ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ግምት ከም ዝኣቱ
ይግበር። ድሕሪ’ዚ ናብኡ ትቕይር።

ስለ’ዚ ዑቕባ ተመልክት ዲኻ ኣይተመልክትን፡
ብዝቐልጠፈ ምኽሪ ከም ትረክብ ክትገብር ኣለካ።

ኣብኡ ዝርከብ ብጕዳይ መንእሰያት ዝከታተል
ክፍሊ (Jugendamt) ብዛዕባኻ ተሓታቲ ይኸውን።
ክከታተለካን ክኣልየካን ድማ ይጅምር።
እዚ ማለት፦
»»ኣብ ክንዳኻ ዝዛረበልካን ዝውስነልካን መጕዚ
»»እንታይ ሓገዝ ከም ዘድልየካ ንኽረጋገጽ ዝግበር
ምጽጽራይ
»»መጽንሒ መንበሪ ዝኾነካ ቦታ
»»ቀለብን ክዳንን ወዘተ. ምቕርራብ
»»ኣብ መዳይ ትምህርቲ ክህልወካ ዝኽእል ተኽእሎታት
»»ሕክም ና
»»ድሕሪ’ዚ ንኩነታት ኣቀማምጣኻ ዝምልከት ቀጺሉ
ዝውሰድ ስጕምቲ

ሕቶ ዑቕባ ዘይምምልካት

»»ዱልዱንግ (ክሳዕ ዓሰርተው ሸሞንተ ትኣክል፡
ብዝምልከቶ ባዕል መዚ መመሊሱ ክናዋሕ ዝኽእል
ንሒደት ኣዋርሕ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ።)
»»ኣብ ርመን ብሕጋዊ ኣገባብ ንምቕማጥ ዘኽእል ካልእ
መገድን ኣማራጽን ክህሉ ይኽእል’ዩ።
»»ናይ ምቕማጥ ኩነታትካ ኣብ ርመን ግን ገና ውሕስነት
ዘይብሉን ድሩት ዝኾነን’ዩ።

ሕቶ ዑቕባ ምምልካት

»»ኣውፈንትሃልትስገሽታቱንግ (ክሳዕ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ
ዝውዳእ፡ ኣብ ርመን ንኽትጸንሕ ዘኽእለካ ዓይነት
መንበሪ ፍቓድ)
»»ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ፍቑድ እንተኾይኑ፡
ኣውፈንትሃልትስኤላውብኒዝ (ኣብ ርመንንእተወሰነ ጊዜ
ክትቕመጥ ይፍቀደልካ።)
»»ዘመልከትካዮ ሕቶ ዑቕባ ንጹግ እንተኾይኑ ግን፡
ዱልዱንግ (ክሳዕ ዓሰርተው ሸሞንተ ትኣክል፡
ብዝምልከቶ ባዕል መዚ መመሊሱ ክናዋሕ ዝኽእል
ንሒደት ኣዋርሕ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ።)
ብዛዕባ መንነትካ ዝሕብር ወረቐት እንተዘይብልካ፡
ዕድሜኻ ክንደይ ምዃኑ ክግመት ኣድላዪ’ዩ። ብዛዕባ
ጕዳይካን ቃልካ እተስምዓሉ ኣጋጣምን (ኢንተርቭዩው)
ካብ ቤ/ጽ ስደትን ስደተኛታትን BAMF ፍሉይ
ሰብ ይምዘዝን ሓላፍነት ይወስድን። ኣብ’ቲ ቓልካ
እተስምዓሉ ሰዓት መጕዚኻ ክሳተፍ ይኽእል’ዩ።

ምቕማጥ

|



ኣብ ዞባና ዘለዋ ናይ መጀመርያ
መቐበሊ መደበራት
መጀመርታ ምምሕዳር ወረዳ ናይ ኣርንስበርግ (Bezirksregierung Arnsberg) ነቶም ተሰዲዶም ዝመጹ ኣብ
ዞባ NRW ናብ ዝርከብ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ዝኾነ
መደበር ይውዘዖም። ስድራቤታት ብሓንሳብ ክኾኑን
ክጸንሑን ይኽእሉ’ዮም።
መብዛሕትኡ ጊዜ እንተወሓደ ን6 ወርሒ ወይ መስርሕ
ሕቶ ዑቕባ ክሳዕ ዝውዳእ ኣብኡ ኢኻ ትጸንሕ።
ንጀርመን ኣብ ዝኣተኻሉ ኣብ’ተን ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ
ንዞባ NRW ክትገድፎ ኣይፍቀደካን’ዩ። ንዞባ NRW
ንሓጺር ጊዜ ክትገድፎ እንተደሊኻ፡ ጒዳይ ደቂ ወጻኢ
ኣብ ዝምልከቶን ዝካታተልን ቤት ጽሕፈት (Ausländerbehörde) ብቑዕ ዝኾነ ምኽንያት ሒዝካ ክተመልክት
ትኽእል ኢኻ። ዝብላዕን መደቀስን ካልእ ክንክንን ግን
ኣብ’ቲ ዝምልከተኩም መደበር ወይ ሰፈር ጥራይ ኢኹም
ክትረኽቡ ትኽእሉ።
„ውሑስ ዝኾና መበቈል ሃገራት“ ካብ ዝበሃላ (ሃገራት
ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ቦዝንያ-ሄርዞጎቪና፡ ማሰዶንያ፡
ሰርብያ-ሞንተነግሮ፡ ኣልባንያ፡ ኮሶቮ፡ ጋና ወይ ሴነጋል)
ዝመጸ ስደተኛ ነዚ ሃገር ክሳዕ ዝገድፎ፡ ኣብኡ’ዩ
ክቕመጥን ክጸንሕን ዘለዎ።

Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg
02931 82-0
poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de
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ኣብ ኮማት (Kommunen)
ንኻልኦት ስደተኛታት ብዝምልከት ግን፦ እንተደንጕየ
ድሕሪ 6 ወርሒ ኣብ ውሽጢ ዞባ NRW ናብ
እትርከብ ከተማ ወይ ኮም (Gemeinde) ትመሓላለፍ
(ትራንስፈር)። ኣብ ጀርመን ቤተ ሰብካ እንተለዉ፡
ናብ’ቲ ዘለውዎ ኮም ምእንታን ክትከይድ ኣብ’ቲ ዘለኻዮ
ናይ መጀመርያ መቐበሊ መደበር ዝርከብ ቤ/ጽሕፈት
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክተመልክት ይክኣል’ዩ።
ኣብ’ተን ትውዛዓለን ኮማት ኣብ ናይ ሓባር ወይ ናይ
ህጹጽ እዋን መዕቐሊ-መንበሪ፡ ሳሕት ኽኣ ኣብ ንቡር
መንበሪ ገዛ ከም ትቕመጥ ይግበር። እንተኾነ ግን፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዋሕዲ እኹል መንበሪ
ቤት ኣጋጢሙ’ሎ።
ደለይቲ ዑቕባ ምስ ቈልዑቶም ኣብ’ቲ ዝተወዝዕሉ
መንበሪ ሰፈር’ዮም ክቕመጡ ዘለዎም። ክሳዕ መስርሕ
ሕቶ ዑቕባ ተኻይዱ ዝውዳእ ማለት’ዩ።

ብሕታዊ መንበሪ ገዛ
ክትከፍልዎ ትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ሓደ ሓደ ጊዜ ናይ
ብሕቲ መንበሪ ገዛ ክትካረዩ ይክኣል’ዩ። ነዚ ዝምልከት
መምርሒ ሕጊ ግን ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ኮማት
ካብ ቦታ ንቦታ ይፈላለ’ዩ። ንውልቅኹም መንበሪ ገዛ
ምድላይን ምርካብን ይፍቀደልኩም ድዩ ኣይፍቀደልኩም
ንምፍላጥ ናብ’ቲ ናይ ከባቢኹም ቤት ጽሕፈት
ማሕበራዊ ጒዳያት (Sozialamt) ክትውከሱ ትኽእሉ
ኢኹም። ይፍቀደልኩም እንተኾይኑ፡ ኣብ ጋዜጣ ወይ
ኣብ ኢንተርነት መንበሪ ገዛ ወይ ክፍሊ ክትደልዩ
ትኽእሉ።
መራብብ ሓበሬታ
www.fluechtlinge-willkommen.de
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ምቕማጥ
Aufenthaltserlaubnis ዝዓይነቱ መንበሪ ፍቓድ
እንተለካ፡ ንዓኻን ንደቅኻን ዝኸውን መቐመጢ ገዛ
ክትደሊ ይፍቀደካ’ዩ፦ ንኣብነት ኣብ ኢንተርነት፡ ኣብ
ጋዜጣ ብዝወጽእ ምልክታ፡ ብመገዲ ጕዳይ መቐመጢ
ገዛውቲ ብዝምልከቶ ቤ/ጽሕፈት (Wohnungsamt)
ወይ ብደላላይ። ቈልዑትን እኹል ዕድመ ዘይበጽሑ
መንእሰያትን ንበይኖም መንበሪ ገዛ ክካረዩ ኣይፍቀድን’ዩ።
ናይ ምንንባይ ሓላፍነት ዘለዎም እቶቶም ካብ ዝተወሰነ
ንታሕቲ እንተኾይኑ፡ ደገፍ ናይ ምርካብ መገድታት ኣሎ።
»»ምእንታን ዋግኡ ክቡር ዘይኮነ መንበሪ ገዛ (ናይ ሶሻል)
ክትካረ ክትክእል፡ ካብ ቤት ጽሕፈት መንበሪ ኣብያቲ
(Wohnungsamt) መቐመጢ ገዛ ዘውህብ ፍቓድ
(Wohnberechtigungsschein) ክተመልክት ኣለካ።
»»ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት (Sozialamt) ወይ’ውን
ጕዳያት ስራሕ ዝምልከቶ ማእከል (Jobcenter) ነቲ
ዝኽፈል ዋጋ ኽራይ ምናልባት ይሽፍኖ ይኸውን።
ማሕበራዊ ደገፍ (Sozialhilfe) እንድሕር ትወስዱ
ኾይንኩም፡ ጒዳያት ወጻእተኛታት ዝከታተል በዓል መዚ
(Ausländerbehörde) ኣበይ ክትቕመጡ ከም ዘለኩም
ኣብ ምውሳን ተሳታፍነት ኣለዎ።
ብዛዕባ ንወጻእተኛታት ዝምልከት ምቕማጥን ምስፋርን
ብተወሳኺ ዝሕብር፦
www.bamf.de/DE/Willkommen/
Wohnen/wohnen-node.html
ድሕሪ’ዚ ናብ ካልእ ሃገር ምጋሽ ይፍቀድ’ዩ። ናይ’ታ እትገሻ
ሃገር ኣቐዲምካ ክግበር ዘለዎ ነገራት (ንኣብነት ቪዛ) ግን
ክማላእ’ዩ ዘለዎ። ኣብ’ቲ ዝኸድክሞ እንተነውሐ 3 ወርሒ
ክትጸንሑ ትኽእሉ።
ኣብ ምጋሽ ክማልኡ ዘለዎም ነገራት ዝሕብር፦
www.auswaertiges-amt.de
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ምቕማጥ
ኣብ’ቲ እተወዛዕኻሉ ኸተማ ወይ ኮም ዝርከብ ቤት
ጽሕፈት ጕዳያት መንእሰያት (Jugendamt) እዩ ብዛዕባ
መዕቆቢ-መደቀሲኻ ሓላፍነት ዘለዎ። ጕዳያት መንእሰያት
ዝከታተል ባዕል መዚ (Jugendamt) ነዞም ዝስዕቡ
ምርጫታት ይሪኦም፦
»»ብዕድመ እኹል ምስ ዝኾኑ ኣዝማድ ምጽንባርን
ምስፋርን
»»ዘናብየካ ሓድሽ ስድራ ቤት
»»ንትሕቲ ዕድመ ዝኸውን ፍሉይ መሳለጢ ዘለዎ መቐበሊ
ማእከል
»»ካልእ ንትሕቲ ዕድመ ዝበቅዕ መዕቝቢ ንኣብነት ፍሉይ
ገዛውቲ (Heime) ወይ ኣለይቲ ዘለውዎ በብጕጅለ
ዝንበሮ (betreute Wohngruppe)

ገንዘብን ምቕራብ ዘድልዩ ነገራትን
መንእሰያት ዝኾኑ ተሰዲዶም ዝመጹን
ስድራ ቤቶምን ኣብ ጀርመን ብዞባታትን
ኮማትን’ዮም ዝድገፉ።
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ኣብ’ተን ቀዳሞት 15 ኣዋርሕ
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ድሕሪ 15 ኣዋርሕ

ናይ ዞባ ኤንኤርቬ (NRW) ኣብ ዝኾነ መቐበሊ መደበር
ክሳዕ ዘለኻ፡ እዚ ዞባ’ዚ’ዩ ዘድልየካ ዘበለ ነገራዊ ጠለባት
ከማልኣልካ ሓላፍነት ዘለዎ። ናብ ሓንቲ ኸተማ ወይ
ኮም ምስ ተወዛዕኻ ኽኣ፡ ኣብኡ ዘሎ ዝምልከቶ ኣካል’ዩ
ሓላፍነት ዘለዎ።

ድሕሪ 15 ኣዋርሕ ድማ ዝኾነ ሓታቲ ወይ ሓታቲት
ዑቕባ Sozialhilfe ንዝበሃል ማሕበራዊ ሓገዝ ማዕሪኡ
ዝኾነ ደገፍ ይወሃቦ። (Sozialhilfe ከም ሰብ መጠን
መሰረታዊ ጠለባትካን ክብረትካን ውሑስ ክኸውን
ዝግበር መንግስታዊ ደገፍ’ዩ።)

ክዳን፡ ቀለብ፡ ንኣካላትካ መከናኸኒ ዝኸውን፡ ኤለትሪክ
ከም’ውን ንመዓልታዊ ጠለባትካ ዘማልኣልካ ገንዘብ
ይወሃበካ። ጠለባትኩም ኣብ’ቲ ዘለኹሞ ብቐጥታ
ንኽተማልኡ ዘድሌኩም ብጥረ ገንዘብ ድዩ ወላስ
ብኩፖን ዝዕደለኩም ነፍስ ወከፍ ኮም ናይ ባዕላ
ውሳኔ’ለዋ። ንመቐመጢ ቦታ፡ ኵሉ ንገዛ ዝኸውን
መሰረታዊ ነገራትን ኣቝሑትን ዝኽፈል ዘበለ እቲ
ዝምልከቶ ኣካል’ዩ ብቐጥታ ዝሽፍኖ።

ማሕበራዊ ሓገዝ (Sozialhilfe) ኣብ መበል ዓሰርተው
ኽልተ ዝኾነ ማሕበራዊ ሕጊ (Zwölftes Sozialgesetzbuch) ጸዲቑ ዝርከብ ዝርከብ በብዓመቱ ዝቀያየር’ዩ።
ንስድራ ቤትካ ዝግብኣ ማሕበራዊ ሓገዝ ክንደይ ምዃኑ
ብዝሑ ክትፈልጦ እንተደሊኻ፡ ሓንቲ ሓሳቢት ኣብ’ዚ
ዝስዕብ ገጽ ክትረክብ ኢኻ።
www.geldsparen.de/inhalt/rechner/
Soziales/sozialhilferechner.php
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ብዛዕባ ዘድልዩኻ ነገራት
ንመን ኢኻ
ክትውከሶ እትኽእል?
ከም ተሰዲድካ ዝመጻኻ ወይ ተሰዲድኪ ዝመጻኺ፡
ኣብ’ቲ እትቕመጠሉ ቦታ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት
መንእሰያት’ዩ ብዛዕባኻ ሓላፍነት ዘለዎ። ክዳን፡
ምግቢ፡ መደቀስን ንመዓልታዊ ጠለባትካ ዘድልዩ
ዘበሉ ነገራትን ይቕረበልካ።
ኣድራሻ ናይ ኵለን ኣብ ዞባ NRW ዝርከባ ናይ ጕዳያት
መንእሰያት ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ’ዚ ትረኽቦ፦
Jugendämter
Landschaftsverband Rheinland
www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/
jugendmter/jugendmter_7.jsp
Jugendämter
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
www.lwl.org/jawl/jugendamt

ቋንቋ
ቋንቋ ጀርመን ንመጻኢ ቐጻሊ ህይወትካ ኣብ
ጀርመን ዘድሊ’ዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ፡ ቋንቋ
ጀርመን ምእንታን ክመሃሩ ተሰዲዶም ንዝመጹ
ኣዝዩ ብዙሕ ዕድላት ተፈጢርሎም’ዩ ዘሎ።

ቋንቋ ጀርመን ኣብ ቤት ትምህርቲ
እቲ ቐንዲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ’ዩ
ዝካየድ፦ መዳለዊ ኽፍልታት (Vorbereitungsklassen
ቅድሚ ናይ ትምህርቲ ዓመት ምጅማሩ)፡ መወሃሃዲ
ኽፍልታት (Auffangklassen ኣብ መንጎ ናይ ትምህርቲ
ዓመት) ወይ ዓለምለኻዊ ደጋፊ ክፍልታት (internationale Förderklassen)።
ኣብ ገለ ሸነኻት ተሰዲዶም ንዝመጹ መንእሰያት ተወሳኺ
ትምህርቲ ቛንቋ ጀርመን’ውን ይወሃብ’ዩ። ገለ ውሑዳት
ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብኽልተ ቛንቋ ዝካየድ ትምህርቲ
ይህባ’የን።
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ን ቘልዑትን ንንኣሽቱ
መንእሰያትን
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ን ዕብይ ዝበሉ መንእሰያትን
ንዓበይትን

እናተጻወትካ ምምሃር

ናይ ኦንላይን ትምህርቲ

ምንባብ ዝጕስጕስ ማሕበር Stiftung Lesen ተሰዲዶም
ንዝመጹ ቘልዑትን ንስድራ ቤቶምን ኣብ ቋንቋን ምንባብን
ብምትሕግጋዝ ዝድግፍ’ዩ። ኣብ ኵለን ኣብ ጀርመን
ዝርከባ ናይ መጀመርያ መቐበሊ መደበራት ክሳዕ 5 ዓመት
ንዝዕድሜኦም ተሰዲዶም ንዝመጹ ቘልዑት ፍሉይ ዝኾነ
ምንባብ ዘጀምር እካብ (Lesestart-Sets)፡ ክሳዕ 12 ዓመት
ንዝዕሜኦም ቈልዑት ድማ ዝንበብን ዘጻውትን ዝሓዘ ሳጹን
(Lese- und Medienboxen) ብጥርሑ ይዕደሎም።

ዘይክፈሎ ናይ ትምህርቲ መኣዲ
www.ich-will-deutsch-lernen.de ባዕልኻ
ንኽትማሃረሉ ወይ ኣብ ትምህርትኻ ከሰንየካ ዝበቅዕ’ዩ።
ብዘይካ ብቛንቋ ጀርመን ብ15 ቛንቋታት ቀሪቡ ይርከብ።

እንድሕር Set ዘይተዋሃብካ ዄንካ፡ ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ
መቐበሊ መደበር ንዘለዉ ኣካየድቲ ሕተቶም ኢኻ።

መሃሪ-ቲቪ
ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ንዝርከቡ ቘልዑት ዝኸውን ፈነወቲቪ „Die Sendung mit der Maus“ (ፈነወ ቲቪ ናይ
ቶፖሊኖ ኣንጭዋ) ብቛንቋታት እንግሊዝን ዓረብን ኩርድን
ዳርን’ውን ተጀሚሩ’ሎ። ብዙሕ ጊዜ፡ ወላ ዓቢ እንተኾንካ፡
ገለ ኻብኡሲ ክትማሃር’ውን ትኽእል ኢኻ።
www.wdrmaus.de/sachgeschichten/
maus-international

ንስራሕ ዝኸውን ቋንቋ ጀርመን
ኣቐዲሙ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ዝካየደሉ ጊዜ፡
ኣብ ጀርመን ንምጽናሕ ክፍቀዶም ይኽእል’ዩ ንዝበሃሉን
ብቐሊሉ ኽኣ ስራሕ ንዝረኽቡን ተሰዲዶም ንዝመጹ
ዝወሃብ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ቛንቋ ጀርመን
ይተባባዕ’ዩ። ብዅለን 30 ዝኾና ኣብያተ ጽሕፈት ስራሕ
ናይ ወረዳታት (Arbeitsagentur-Bezirken) ኣብ ዞባ
NRW ማለት’ዩ። www.arbeitsagentur.de
unter: Schnellzugriff/Dienststellen vor Ort.

ራድዮ ስደተኛ

ናይ ጥርሑ ትምህርቲ ቛንቋ

መደበር ፈነወ ኤውሮጳ ብመደብ „Refugee Radio“
(ራድዮ ስደተኛ) ጌራ ንተሰዲዶም ዝመጹ ዝኸውን
ሓበሬታን ኣገልግሎትን ብቛንቋታት ዓረብን እንግሊዝን ት
ፍኑ’ያ።

ኣብ ከባቢኻ ዝርከባ ሓደ ሓደ ትምህርታዊ ትካል (Volkshochschule VHS) ንሓደሽቲ ስደተኛታት መንእሰያትን
ዓበይትን ናይ ጥርሑ ትምህርቲ ቛንቋ ይቕርባ’የን።

ብተወሳኺ ድማ ብጥርሑ ዘይክፈሎ ኣፕ (App) ኣሎ።
ዝፍኖ ዘበለ ኣብ ሳውንድክላውድ (Soundcloud)፡
ብኦንላይን’ውን መሊስካ ንኽትሰምዖ ኣብ’ዚ ትረኽቦ፦
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/

ናይ ትምህርታዊ ትካል VHS ኣድራሻታትን ዘቕርብኦ
ትምህርትን ኣብ ዞባ NRW፦ www.sprachenlernen-nrw.de/kurse/deutsch.html

መወሃሃዲ ትምህርቲ
(Integrationskurs)
መወሃሃዲ ትምህርቲ፡ ቋንቋ ጀርመንን ሓደ ሓደ ኣገዳሲ
ዝኾነ ነገራት ብዛዕባ ጀርመንን ታሪኻን ባህላን ስርዓተ
ሕጋን ክትማሃር ይሕግዝ’ዩ። ኣብ መወሃሃዲ ትምህርቲ
ንኽትሳተፍ ይፍቀደልካ ድዩ ኣይፍቀደልካን ግን ኣብ ብዙሕ
ነገር ዝምርኰስ’ዩ። ብዘይካ’ዚ ንዓበይቲ ጥራይ’ዩ ዝወሃብ።
ናይ’ቲ ዘመለከቶ ሕቶ ዑቕባ ፍቓድ ዝረኸበን መባእታዊ
ፍልጠት ናይ ቋንቋ ጀርመን ዘይብሉን ኣብ ኩርስ ናይ
ምክክፋል ግዴታ’ለዎ።
መወሃሃዲ ትምህርቲ ክትረኽበላ እትኽእል ናይ BAMF
ሓንቲ መናደይት ማሽን (Suchmachine) ኣላ፦
www.bamf.bund.de

ትምህርቲ
ሞያዊ ትምህርቲ / ስልጠና

ኣብ ጀርመን ኵሎም ኣዋልድን ኣወዳትን
ማዕረ ዝኾነ መሰል ናይ ትምህርቲ’ዩ ዘለዎም።
ትምህርትኻ ዝሓሸ እንተኾይኑ፡ ዝያዳን ዝዓበየን
ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለካ።

ንኣሽቱ ቘልዑ፡ ህጻናት
ስድራ ቤቱ እንድሕር ድሮ ናብ ሓደ ኮም ተወዚዖም
ኮይኖም፡ ቈልዓ ካብ’ታ እተወለደላ መዓልቲ ኣትሒዙ
ኣብ ሓደ መዓልታዊ መውዓል ህጻናት (ኪታ KiTa) ቦታ
ንኽረክብ ግቡእ መሰል ኣለዎ። ኣብ ጀርመን ግን ኣብ ኪታ
ብሰንኪ ዋሕዲ ቦታ ንኽትረክብ ብሓፈሽኡ ኣሸጋሪ’ዩ። እዚ
ዕድል ግን ነቶም ኣብ መቐበሊ መደበራት ዘለዎ ዝምልከት
ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ’ዘን መደበራት’ውን ኣለይቲ
ዘለውዎ መጻወቲ ሰፈር ክህሉ’ለዎ።

ዕድመ
ካብ 6ይ ዕድመ ንደሓር ዝጅምር
ካብ 10ይ ዕድመ ንደሓር፡
ኣብ’ቲ መባእታዊ ቤ/ትምህርቲ
ብዝተዋህቦም ምኽሪ መሰረት ወለዲ
ብዛዕባ ዝቕጽል ጕዕዞ ይውስኑ።

ዓይነት ቤ/ትምህርቲ
ግሩንድሹለ - መባእታዊ
ቤ/ት
ሃውፕትሹለ
(Hauptschule)
ሬኣልሹለ (Realschule)
ግይምናዝዩም
(Gymnasium)

ናይ ትምህርቲ ግዴታ
ኣብ ዞባ NRW፡ ኣወዳት ኮኑ ኣዋልድ ትምህርቲ ቅድሚ
ምጅማሮም ካብ መቐበሊ መደበር ናብ ኮም ኣብ ዝቐየርሉ
ጊዜ፡ ካብ 6ይ ዕድሜኦም ጀሚሮም ን10 ዓመት ምሉእ
ጊዜ ዝኾነ ትምህርቲ ናይ ምኻድ ግዴታ ኣለዎም። ድሕሪኡ
ክሳዕ 18 ዓመት ዝመልኡ ድማ ፍርቂ ጊዜ ዝኾነ ትምህርቲ
ናይ ምኻድ ወይ ክሳዕ ሞያዊ ስልጠና (Ausbildung)
ዝውድኡ ግዴታ’ለዎም።
ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ NRW ከመይ ከም ዝኾነ፡ „ስርዓተ
ትምህርቲ NRW - ብቐሊሉን ብቕልጡፍን መገዲ
እንክግለጽ“ ዝብል ዘይክፈሎ ብሮሹር ብ10 ቛንቋታት
ዝሕብር፦ https://www.schulministerium.
nrw.de/docs/Schulsystem/
http://www.broschueren.nrw/

ዝወስደሉ ጊዜ
1ይ - 4ይ ክፍሊ
5ይ – 9ይ ክፍሊ
5ይ – 10ይ ክፍሊ
5. – 12./13. ክፍሊ

እዘን ዓይነታት ቤ/ትምህርቲ’ዚአን
ብዝተፈላለየ ኣገባብ ትምህርትኻ
ንኽትውድእን ብኡ መሰረት ድማ
ሞያዊ ጕዕዞኻ ንኽትመርሕን
ዕድል ዝህባ’የን።

ብዘይካ’ዚ፡ ኵሉ ዓይነት ቤ/ትምህርቲ ዘጠቓለለ ገዛምትሹለ (Gesamtschule) ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ኣሎ።

ምድላይ ቤ/ትምህርቲ ኣብ NRW: www.schulministerium.nrw.de/BP/SchuleSuchen

ሞያዊ ስልጠና ጌርካ እንድሕር ወዲእኻዮ ኣብ መጻኢ
ህይወትካ ኣብ ስራሕ ምድላይ ኣዝዩ ክጠቕመካ’ዩ።
መብዛሕቱ ጊዜ እንተወሓደሲ ሃውፕትሹለ ዝዓይነቱ ቤት
ትምህርቲ ወዲእኻ (Hauptschulabschluss) ክትከውን
ግድን’ዩ። ሞያዊ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ኣብ ብዙሕ ቦታ
ካብ 2 ክሳዕ 3 ዓመት’ዩ ዝወስድ። ወይ ኣብ ናይ ሞያታት
ቤት ትምህርቲ (Berufsschule) ወይ ክኣ ትምህርትን
ተግባርን/ልምምድን (duales System ዝባሃል) ኣብ
ዝሓቘፈ ቤት ዕዮ’ዩ ዝካየድ።

ኣብ ምምራጽ ዓይነት ሞያን ኣብ ምርካብ ሞያዊ ስልጠናን
ዝተሓጋገዙ ብዙሓት ኣለዉ።
www.wir-sind-bund.de (ብ7 ቋንቋታት)
www.planet-beruf.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

መን’ዩ ትምህርቲ ሞያ ክገብር ዝኽእል?
ንዝኾነ ሞያዊ ስልጠና ወይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንኽትገብር፡ ብመልቀቒ ምስክር ወረቐት ዝተረጋገጸ ናብ’ኡ ዘብጽሕ
ትምህርቲ ወዲእካ ክትከውን ኣለካ።
ኣብ ቤ/ት ዝግበር ሞያዊ ስልጠና

ኣብ ቤ/ዕዮ ዝግበር ሞያዊ ስልጠና

ሓተትቲ ዑቕባ

ኣብ ዝኾነ ጊዜ

ድሕሪ ናይ 3 ኣዋርሕ ምጽናሕ

ፍቑድ ሕቶ ዑቕባ ሒዝካ

ኣብ ዝኾነ ጊዜ

ኣብ ዝኾነ ጊዜ

ዱልዱን ሂዝካ

ኣብ ዝኾነ ጊዜ

ዱልዱን ካብ ዝወሃበካ ዕለት

*ብቤ/ጽ ጕዳያት ወጻእተኛታት ዝወሃብ ናይ ምስራሕ ፍቓድ ሒዝካ
** ናይ ሞያ ትምህርትኻ ብዓወት ምስ ተወድአ፡ ብሞያኻ እንድሕር ናይ ስራሕ ቦታ ረኺብካን ባዕልኻ ንህይወትካ ክተናብራ ትኽእል እንተኾይንካን፡
ናይ ጊዜ ደረት ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል’ዩ።

ልዑል ትምህርቲ
ኣብ NRW ዝኾነ ተሰዲዱ ዝመጸ ወይ ዝኾነት ተሰዲዳ
ዝመጸት ክሳዕ ዝለዓለ ትምህርቲ ምኻድ ይፍቀድ’ዩ። እዚ
ግን ከከም’ቲ እትደልዮ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኣቐዲሙ
ክማላእ ዘለዎ መእተዊ፡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ማትሪክ
(Abitur) ወይ ድማ ናብ ኮለጅ ዘእቱ ፋኽኣቢ (Fachabitur)፡ እንተማሊእኻ’ዩ ዝኸውን። ዘድሊ ኣማሊእኻ
ዲኻ ኣየማላእካን እቲ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ’ዩ ዘጻርዩ።
ትምህርትኻ ከም ዝወዳእካ ዝምስክር ወረቐት እንድሕር
ዘይብልካ፡ ብቕዓትካ ዝረኣየሉ መርመራ ክግበረልካ ግቡእ
መሰል ኣለካ። ብዛዕባ’ዚ European Recognition
Manuel (መምርሒ ተፈላጥነት ኣብ ኤውሮጳ) ዝበሃል
ይሕብር፦ www.eurorecognition.eu/
Manual/EAR%20HEI.pdf

ንተወሳኺ ሓበሬታ፦

www.wissenschaft.nrw.de
www.refugee-students-service.nrw.de
www.eduserver.de

ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዕድላት
ኩርሳት፡ ቀጻሊ ዓይነታት ትምህርቲ፡ ብወለንትኦም
ዝተሓጋገዙ፡ ኣብ ምንባብ ዝደጋግፉ ወይ ካልእ
ብኢንተርነት ዝቐርብ ነገራት ኣለዉ’ዮም። ቀዳማይ
መወከሲ ዝኾና ኣብ ከባቢኻ ዝርከባ Volkshochschulen
(vhs ትምህርታዊ ትካል) ወይ Bundesagentur für
Arbeit (ፌደራላዊ ቤ/ጽሕፈት ጕዳያት ስራሕ)
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/
kurs

ስራሕ
መንእሰያትን
ድሕነት ኣብ ስራሕን

ኣብ ስራሕ ዓለም፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝምልከት፡
ቅድሚ ዅሉ ንድሕነትካ ተባሂሉ፡
ፍሉይ መምርሒታት ኣለዉ።

ቄልዑትን ድሕነት ኣብ ስራሕን
ቈልዑ 13 ዓመት ከይመልኡ ክሰርሑ ኣይፍቀዶምን’ዩ።
ካብ 13 ክሳዕ 15 ዓመት ንዝዕድሜኦም ድማ፡ ብፍቓድ
ናይ ሓደ ካብ ወለዶም ወይ ከናብዮም ሓላፍነት ናይ ዘለዎ
ኣካል ቀሊል ዝኾነ ስራሕ ክገብሩ ይፍቀደሎም’ዩ።
ቀሊል ስራሕ ዝበሃሉ፦ ንኣብነት ጋዜጣ ም ዝርጋሕ፡ ናይ
ሓጺር ጉዕዞ ምልእኣኽ፡ ህጻን ምእላይ፡ ሓገዝ ትምህርቲ
ምሃብ፡ ንእንስሳ ኣለይ መለይ ምባል፡ ናይ ገዛ ወይ ጀርዲን
ስራሕ ምፍጻም ወዘተ. እቲ ስራሕ እንተነውሐ 2 ሰዓት
ንመዓልቲ፡ ብቤተ ሰብ ኣብ ዝካየድ ናይ ሕርሻ ቤት ዕዮ
ድማ እንተነውሐ 3 ሰዓት ንመዓልቲ፡ ትምህትኻ ምስ
ወዳእኻ፡ ካብ ሰዓት 8 ቅድሚ ቐትሪ ክሳዕ ሰዓት 6 ናይ
ምሸት ኣብ ዘሎ ጊዜ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ቀዳም ክኸውን
ኣለዎ። ናይ ተመሃራይ መለማመዲ ስራሕ (Schülerpraktikum) ጥራይ’ዩ በዚ ሕጊ’ዚ ዘይጽሎ።

ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሜኦም ምሉእ ጊዜኦም ንቤት
ትምህርቲ ዝኸዱ ኣወዳትን ኣዋልድን፡ ልክዕ ከም’ቲ ናይ
ቘልዑ ሕጊ’ዩ ዝምልከቶም። እንተኾነ ግን፡ ኣብ እዋን
ዕረፍቲ ናይ ቤ/ትምህርቲ (Schulferien) ክሰርሑ
ይፍቀዶም’ዩ። ኣብ መዓልትታ ስራሕ (Werktage) ካብ
ንግሆ ሰዓት 6 ክሳዕ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ጊዜ
መዓልታዊ ንሸሞንተ ሰዓታት፡ ኣብ ዓመት ካብ 4 ሰሙን
ዘይሓልፍ ስራሕ። ኣብ ሓደ ሓደ መዳያት (ቤ/ጽሕፈት
መንእሰያት ዝኾነ Jugendamt እንተፍቂዱ) ካብ’ዚ
ክነውሕ ይኽእል። እቶም ምሉእ ጊዜኦም ንቤ/ትምህርቲ
ምኻድ (ድሕሪ 10 ዓመታት ትምህርቲ) ግዴታኦም ዘይኮነ፡
ንመዓልቲ ክሳዕ 8 ሰዓት፡ ንሰሙን እንተበዝሐ 40 ሰዓት
ክሰርሑ ይፍቀዶም። ዝኾነ ሓደገኛ ስራሕ ክልኩል’ዩ።

ምስራሕ
ገና ኣብ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ዝርከብ ወይ ዱልዱንግ ዘለዎ፡
ሰለስተ ወርሒ ኣብ ጀርመን ድሕሪ ምግባሩ፡ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ጕዳያት ደቂ ወጻኢ (Ausländerbehörde)
ስራሕ ንኽፍቀዶ ከመልክት ይኽእል’ዩ። እዚ ቤት
ጽሕፈትን እንኮላይ ፌደራላዊ ቤ/ጽሕፈት ጕዳያት ስራሕ
(Bundesagentur) እንድሕር ሕራይ ኢሎም፡ ስራሕ
ክጅምር ይኽእል። እንተኾነ ግን ብውዕለት (Zeitarbeit)
ምስራሕ ወይ ናይ ባዕልኻ ስራሕ ምክክያድ (ንኣብነት ቤት
መሸጣ ምኽፋት) ኣይፍቀድን’ዩ። ብመሰረት ሕጊ፡ ብዘይካ
ንልምምድ ተባሂሉ ኣብ ዝካየድ ስራሕ፡ ኣብ ካልእ ንሰዓት
8,50 € ዝኾነ ደሞዝ ክኽፈል ኣለዎ።
ኣብ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ እወታዊ ዝኾነ መልሲ ዝረኸበን
መንበሪ ፍቓድ (Aufenthaltserlaubnis) ዘለዎን ከም
ሰቡ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክደሊ ይፍቀዶ’ዩ። ንኣብነት ኣብ
ኢንተርነት ወይ ንስራሕ ኣብ ዝምለከቱ ምልክታታት ጋዜጣ።

ምድላይ ስራሕን ቦታ ስራሕ ዝሕበረሉን

ሕቶታት ኣለዉኻ/ኣለዉኺ ድዮም?

ተሰዲዶም ዝመጹ መንእሰያትን ስድራ ቤቶምን፡ ኣብ ቤ/
ጽሕፈት ስራሕ (Arbeitsagentur) ወይ ንስደተኛታት
መንእሰያት ኣገልግሎት ኣብ ዝህብ ቤ/ጽሕፈት (Jugend
migrationsdienste) ምኽርን ሓበሬታን ክረኽቡ
ይኽእሉ’ዮም። ብዘይካ ኣብ ጋዜጣን ኣብ ኢንተርነትን
ዝወጽእ ምልክታ፡ ብዛዕባ ቦታታት ስራሕ ዝሕብር ምርኢት
(Jobmesse) ወይ ብተበጕሶኻ ዝግበር ምምልካት፡
ተሰዲዶም ንዝመጹ ቦታ ስራሕ ዝሕበረሉ መኣዲ (Jobbörse) ኣሎ። ንኣብነት www.workeer.de

ንፍቓድ ናይ ምስራሕ (Arbeitserlaubnis) ዝምልከት
ድዩ? ከምኡ እንተኾይኑ፡ ጕዳይ ወጻእተኛታት ንዘካይድ
ቤት ጽሕፈት (Ausländerbehörde) እዩ ዝምልከት።

ንስደተኛታት ዝጥምት ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ናይ
ስልጠና ተኽእሎታትን „Arbeitsmarktzugang und
Möglichkeiten der Ausbildung für Flüchtlinge“
እዚ ዝስዕብ መርበን ሓበሬታ (ዌፕ ሳይት) ብኦንላይን
ይሕብር፦ www.eduserver.de
እንኮላይ ብቛንቋ እንግሊዝ። www.bildungsserver.
de/Arbeitsmarktzugang-undMoeglichkeiten-der-Ausbildungfuer-Fluechtlinge-11400.html
ናይ ሓበሬታ ባብ ዝኾነት „ተቐባልነት ኣብ ጀርመን“
(„Anerkennung in Deutschland“) እትበሃል፡ ኣብ
ወጻኢ ሃገር እተዋህቡ ናይ ሞያ ብቕዓት ምስክር ዝኾኑ
ወረቓቕቲ ንዝምልከት ኵሉ ኣገዳሲ ዝበሃል ሕቶታት፡
ብ8 ቋንቋታት እትምልስ እያ።
www.anerkennung-in-deutschland.de

ጕዳያት ስራሕ ዘካይድ ፌደራላዊ ቤ/ጽሕፈት (Bundesagentur für Arbeit)፡ ንሓተትቲ ዑቕባን ንዱልዱን
ንዘለዎምን ዝኸውን ስራሕን ናይ ስራሕ ልምምድን በዚ
ዝስዕብ ማእከላይ ቍጽሪ ስልኪ ይሕብር። ቍጽሪ ስልኪ

+49 (0) 228 713 2000

ጥዕና
ኣብ ጀርመን ሰፊሕ ዝኾነ ስርዓተ ጥዕና
ተዘርጊሑ ይርከብ። ኣብ’ዚ ዓዲ መብዛሕትኡ
ሰብ ኣብ መንግስታዊ ዝኾነ ናይ ጥዕና መድሕን
እቱው’ዩ።

|

	ኣብ መጀመርያ መቐበሊ መደበራትን

ማእከላይ መቐመጢታትን ናይ ህጹጽ
እዋን መዕቐሊታትን ኣብ ዞባ NRW
ናይ ፈለማ ሕክምናዎ መርመራ
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ’ታ ንመሬት ጀርመን
ዝረገጽካላ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ሓኪም መርመራ
ክትገብር ይግበኣካ። ሕማም ኣለካ ድዩ የብልካን
ብዝቐልጠፈ ንምፍላጥ ብምባል’ዩ። ብዘይካ’ዚ መከላኸሊ
ዝኾነ ክታበት’ውን ይወሃበካ። ካብ ወዲ ወይ ጓል 15
ዓመት ንታሕቲ እንተኾይንካ ወይ ነፍሰ ጾር እንተኾይንኪ፡
ካልእ መርመራታት’ዩ ዝግበር።

ሃንደበት ብጽኑዕ ሓሚምካ ዲኻ?
ቃንዛታት ኣለዉኻ? ህጹጽ ኩነት ድዩ?
ኣብ መቐበሊ መደበር ናይ ዞባ NRW ኣብ’ቲ ኽፉት ዝኾነ
ሰዓት ሕክምና ይግበረልካ። ኣድላዪ እንተኾይኑ ኽኣ ናብ
ፍሉይ ሓኪም ትመሓላለፍ። ኣብ’ዚ መቐበሊ መደበር’ዚ
ካብ’ቲ ፍሉጥ ዝኾነ ኽፉት ሰዓታት ወጻኢ ኣብ ጊዜ ሓደጋ
ክትውከሰሉ እትኽእል ኣገልግሎት ዝህብ’ውን ይርከብ’ዩ።
ንሂወት ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ዅነታት ድማ ኣብ ሆስፒታል
ከም ትርአ ይግበር።

|

	ድሕሪ 15 ኣዋርሕን
ኣብ ኮምን (Kommune)

|

	
ሓሚምካ/ሓሚምኪ? ኵነታት ሕቶ ዑቕባኻ ወሳኒ ተራ ኣለዎ።
ኵነታት

ብጊዜ ሕማም ወይ ቃንዛ ወይ ሓደጋ ናብ ሓኪም
ክትከይድ ምእንታን ክፍቀደካ፡ ፍሉይ ዝኾነ መኽፈሊ
ወረቐት (Gutschein) ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት (Sozialamt) የድሌካ’ዩ።ምኽንያቱ እዚ ቤት
ጽሕፈት’ዩ ነቲ ናይ ሓኪም ክፍሊት („ቀጠልያ ወረቐት“)
ዝሽፍኖ። ሓንቲ ወረቐት ንሰለስተ ወርሒ’ያ ተገልግል።
ናብ ሓኪም ክትከይድ እንከለኻ፡ ነዛ „ቀጠልያ ወረቐት“
ከምኡ’ውን፡ እንተተዋሂብካ ኾይኑ፡ ንሓኪም ዝተጻሕፈ
ደብዳቤን መደብ ናይ ኣወሳስዳ ከኒናታት ዝሓዘ ጽሑፍን
ተማልኣዮም ኢኻ። ነታ ቀጠልያ ወረቐትካ ነቲ ሓኪም
ምስ ሃብካዮ፡ ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ 3 ወርሒ መሊስካ
ናብ ካልእ ሓኪም ክትከይድ እንድሕር ኣለካ ኾይኑ፡ ሓደ
መወከሲ ዝኾነ ወረቐት (Überweisungsschein) ካብ’ቲ
ሓኪም ክትወስድ ይግባኣካ።

እዋን ህጹጽ ኩነት
ንጥዕና ዝምልከት ህጹጽ ኩነት ኣብ ዘጋጥመሉ ወይ
ኣገልግሎት ናይ ህጹጽ እዋን ኣብ ዝጽወዓሉ ነታ „ቀጠልያ
ወረቐት“ ሽዑ ወይ ኣብ ካልእ መዓልቲ ብምሃብ
ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣሸጋሪ ኵነታት
ቀልጢፍካ ናብ ዝኾነ ሓኪም ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ።
ነቲ ዝተራኣኻሉ ናይ ሕክምና ወረቐት ክኣ ዳሕራይ
ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክተረክባ ኣለካ። ንሂወት ኣብ
ዘስግእ ዘበለ ዅነታት ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ትርአ
ክግበር ይክኣል’ዩ።

ይወሃበካ …

ብእዋን ጊዝያዊ ምንክብኻብ፡ ምሉእ ዝኾነ ናብዮት
(Vollpflege) ሓገዝ ንመዕበያ ኣብ ዝወሃበሉ፡ ኣብ ፍሉይ ገዛ
(Heim) ወይ ካልእ ኣለይቲ ዘለዎ ኣገባብ ናብራ

ሓገዝ ናይ ሕክምና * ናይ ባዕልኻ መድሕን ጥዕና
(Krankenkasse) ክሳዕ ዘይብልካ ንሕክምናኻ ዝኽፈል
ብመድሕን ጥዕና ከምኡ ኽኣ ብቤት ጽሕፈት መንእሰያት ይሽፈን።
ነእምሮኣዊ ፍወሳ ዝኾነ ሕክምና’ውን ይምከልት።

ዱልዱን፡ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ
(ንመዕበያ ዝወሃብ ሓገዝ ኣብ ዘይብሉ)

ኣብ ህጹጽ ወይ ናይ ሓደጋ ኵነታት ዝግበር ሕክምና

*ኣብ ሓደ መንግስታዊ ዝኾነ መድሕን ጥዕና እንተኣቲኻ፡ ንኣብነት ሞያዊ ስልጠና እንተጀሚርካ እንተጀሚርካ ወይ ናብ ምሉእ ዝኾነ ናብዮት
እንተተሰጊርካ፡ ሓገዝ ናይ ሕክምና የቋርጽ።

ኣብ’ቲ እትቕመጠሉ ቦታ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ቦታ ሓበሬታ
ክትረክብ ትኽእል፦
»»ሓፈሻዊ ሓኪም
»»መድሕን ጥዕና ዝህብ ትካል (Krankenkasse)
»»ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ጥዕና (Gesundheitsamt)
»»ኣገልግሎት ስደተኛታት መንእሰያት
(Jugendmigrationsdienst)
ክትውከሶ እትኽእል ኣካልን ሓበሬታን ብዛዕባ ስርዓተ
ጥዕና ናይ ጀርመን። www.bamf.de/DE/
Willkommen/GesundheitVorsorge/
gesundheitvorsorge-node.html
ተሰዲዶም ንዝመጹ ዝኸውን መግለጺ ቪድዮ ብቛንቋ
እንግሊዝ፦ www.ardmediathek.de/radio/
Guide-for-Refugees-BR-de/Guide-forrefugees-Medical-help-23-1/BR-de/
Video-Podcast?documentId=31256744&
bcastId=30927050

ብዛዕባ ስርዓተ ጥዕና ጀርመን ብ10 ቛንቋታት ዘብርህ፦
www.1averbraucherportal.de/
versicherung/krankenversicherung/
international
ዘይክፈሎ ብጥራዩ ዝርከብ ኤፕ (App)
BundesArztsuche (መድለይ ሓኪም) ሓካይምን
ናይ ስኒ ሓኻይምን ናይ ኣእምሮኣዊ ፍወሳ ክኢላታትን
ክትረክብ ትኽእል።

ኣብ እዋን ሓደጋ፦
መደወሊ ቝጽሪ ስልኪ ናይ ወትሩ
ድሉው ዝኾነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት
(ናይ ህጹጽ እዋን ኣገልግሎት)
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መእተዊ ቚጽሪ ዘየድልዮ ካብ ኵለን መስመራት
ክድወሎ ዝኽእል ዘይክፈሎ መስመር’ዩ።

ምስስታፍ

|

	
ጀርመናውያን ከም መናብርትኻ
ጀርመናውያን ከመይ ከም ዝኾኑን እንታይ ከም
ዝቕስቅሶምን እዚ ኣብ’ዛ ሃገር ዘሎ ሕብረተ ሰብ ከመይ
ከም ዝሰርሕን ንምርድዳእ፡ ዋላ’ኳ ኵሉ ሰብ ናይ’ዛ ሃገር
ብሓቂ ከምኡ እንተዘይኮነ፡ ነቲ ዝውቱር ዝኾነ ልምድን
ወግዕን ክትላለዮን ክትፈልጦን ይግበኣካ።

ኣብ ሃገርና ሓድሽ ህይወት ምእንታን ክትምስርት፡
ኣባላት ናይ ዝተፈላለየ ጒጅለታት ሕብረተ ሰብ
ምስ ዝኾኑ ሰባት ርክብ ምፍጣር ሓጋዚ’ዩ።
ነዚ ዘማእምእ ኣጋጣሚታት፡ ኣብ ህዝባዊ
መሳለጥያታት ከም መጻወቲ ወይ ናይ ስፖርት
ቦታታት፡ ዝተጣዕመ ኣቕሓ ዝሽየጠሉ ዕዳጋታት
(Flohmärkte)፡ ብኸተማ ወይ ብጐደና ዝካየዱ
ብዓላት ከምኡ’ውን ከፊልካ እትኣትዎም
ቦታታት ከም መካነ እንስሳታት፡ መሐንበሲ
ቦታ፡ ተዋስኦ ወይ ቤተ መዘክር። ብዘይካ’ዚ
ብፍላይ ተሰዲዶም ንዝመጹ መንእሰያት
ባህላውን መዘናግዕን ናይ ስፖርትን ኣቕርቦት
ብነጻ ይርከብ’ዩ።

ብዛዕባ መነባብሮ ኣብ ጀርመን ዝነግር ሓፈሻዊ ዝኾነ ሓባር
መገዲ ብ12 ቛንቋታታ፦ www.refugeeguide.de

|

	
ስፖርቲ
ስፖርት ስቕ ኢሉ ኣይኮነን ከም መረዳድኢ ህዝብታት ኣብ
ዅሉ ዓለም ካብ ቀደም ኣትሒዙ ተራ ዝጻወት ዘሎ። ከም
ድሌትካ ሓይልኻ ክተውጻኣሉ፡ ዓወትካ ክተስተማቕረሉ፡
ክትጻወተሉ - ብጋንታ ዄንካ’ውን እትኽእለሉ’ዩ። ናይ
ቋንቋ ጸገም’ውን ብጸወታ ክፍታሕ ዝኽእል’ዩ።

ተኻፋላይ ክትከውን ድሌት ኣለካ ዶ?

www.integration-durch-sport.de ሓፈሻዊ
ስእሊ ብዛዕባ ዘለዋ ክለባት ኣብ ዞባ NRW የቕርበልካ።
ካብ’ዚ ተበጊስካ ምስ’ተን ክለባት
ከም ትራኸብ ዘይግበር ኣይኮነን።
ክለባት ስፖርቲ ኣብ ዞባ NRW ተሰዲዶም ንዝመጹ
ብኸመይ ከም ዝሕግዛ፡ ዓይነታት ስፖርቲ ኣበይ ከም
ዝወሃብ ወይ ክኣ ንዓኻ ዝኸውን ሓገዝ ብስፖርታዊ
መልክዕ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ፦ www.land.nrw/
de/sportvereine-helfen-fluechtlingen

|

	
ባህሊ
ሓያሎይ ናይ ባህሊ ክለባት ሙዚቃ፡ ተዋስኦ፡ ሳዕስዒት
ወዘተ. የዳልዋ’የን። ከተማታትን ኮማትን ኣብያተ መዘክርን
ኦርኬስትራን ኣብያተ ንባብን ንህዝቢ የቕርባ’የን።
ከምኡ’ውን ፌስታታት ወይ ናይ ብዓል ጸወታታት
የካይዳ’የን። ተሰዲዶም ንዝመጹ ተባሂሉ ብብዙሕ
ቋንቋታትን ብጥራዩን ዝቐርብ ብዙሕ ጊዜ ኣይሰኣንን’ዩ።

ባህላዊ ኣቕርቦት ተሰዲዶም ንዝመጹ መንእሰያት
መደብ „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ („ባህሊ ይፈጥር ሓይሊ - ጥምረት ንትምህርቲ“)፡
ሓቢርካ እናኸሸንካ ቋንቋ ጀርመን ብምምሃር ድዩ ቤተ
መዘክር ብምብጻሕ ድዩ ብዓውደ ስራሕ (ዎርክሾፕ) ድዩ፡
ኣብ መላእ ጀርመን እቲ ኽርከብ ዝክኣል ዘበለ ዝሓሸ ናይ
ትምህርቲ ዕድል ንነፍስ ወከፍ ቈልዓ ዝሓለነ’ዩ።
www.buendnisse-fuer-bildung.de
„Kulturrucksack NRW“ ንዅሎም ካብ 10 ክሳዕ 14
ዝዕድሜኦም ቈልዑትን መንእሰያትን ብጥርሑ ወይ
ብዝሓዘረ ዋጋ ዝኽፈሎ ባህላዊ መደባት ጌሩ፡ ብዝተኻእለ
መጠን ናብ መኣዲ ስነ ጥበብን ባህልን ዘእቱ ማዕጾ ከም
ዝኽፈተሎም ዝገብር ኣብ መላእ ዞባ ዝካየድ መደብ’ዩ።
እዋናዊ ፍጻሜታትን ዝካየድሉ ቦታታትን፦
www.kulturrucksack.nrw.de ኣብ ትሕቲ
„Angebote“ (ኣቕርቦታት) ዝብል ርአ።

ክትውከሶ እትኽእል ኣካል

»»ናይ መንእሰያት ስደተኛታት ኣገልግሎት
(Jugendmigrationsdienste)
»»መወሃሃዲ ማእከላት (Integrationszentren)
»»ክለባት ስፖርቲ
»»ማእከላት ናይ መንእሰያት
»»ኣብያተ መዘክር፡ ሲነማታት፡ ትያትራት ወዘተ.

ሓገዝ

ተወሳኺ ኣድራሻታት

ኣብ ህጹጽ እዋን ዝድወል ቴለፎን

ፋርማሲ ኣብ ህጹጽ እዋን

ፖሊስ ንህጹጽ እዋን

ፋርማስታት ብለይቲ ማለት ኣብ ህጹጽ እዋን ኣገልግሎት
ይህባ’የን። ቀይሕ ዝሕብሩ ዓቢ ፊደል A ከም
ምልክት ስለ ዘለወን፡ ኣብ ደገ ካብ ርሑቕ ንኽተለልየን
ኣይክጽግመካን’ዩ። ዝኾነት ፋርማሲ ወይ ኣብ ማዕጾኣ
ወይ ኣብ መርኣዪ መስኮታ፡ ኣየነይቲ ፋርማሲ በቲ
ጊዜ’ቲ ብለይቲ ማለት ኣብ ህጹጽ እዋን ኣገልግሎት ከም
እትህብን ምስ ናይ ትርከበሉ ኣድራሻን ትሕብር’ያ።

ብዘይ መእተዊ ቝጽሪ (ኮድ)። ካብ ናይ ገዛ
ቴለፎን ወይ ሞባይል። ካብ ዝኾነ መስመር
ዝከኣል ክድወሎ። ብጥርሑ ዘይክፈሎ። ኣብ
ህጹጽ እዋን ኣብ ጊዜ ሓደጋ ብቐዳምነት
ንፖሊስ ደውል።
110

ኣምቡላንስ ናይ ድሕነት ኣገልግሎት
መጥፋእቲ ሓዊ

112

ሓኻይም ንህጹጽ እዋን
ናይ ስሚ ሓደጋ

112

116 117

0228 19240

ንቈልዑትን ንመንእሰያትን ኣብ እዋን ሽግር
„Nummer gegen Kummer“
0800 1110333
ናይ ደቀንስትዮ ሓገዝ መጸውዒት
„Gewalt gegen Frauen“ 0800 116 016

ነዋልድን ነንስትን ዝምልከት ሓገዝ
ዓመጽ ዘጋጥመን ወይ ዘጋጠመን ኣዋልድንን ኣንስትን
ደገፍን ሓበሬታን ዝረኽባሉ ዘይክፈሎ ኣገልግሎት (ብ6
ቛንቋታት) ኣሎ። www.hilfetelefon.de
ንምሉእ ጀርመን ዝኾነት ሓገዝ መጸውዒ „ዓመጽ ኣብ
ልዕሊ ደቀንስትዮ“ ( 0800 116016)
ን24 ሰዓት እትሰርሕን ንዝካየድ ዝርርብ ካብ ብዙሕ
ቋንቋታት ከተርጕማ ዝኽእላ ዘለውኦ ኣገልግሎት’ዩ።

ኣገልግሎት ንመንእሰያት ስደተኛታት
(Jugendmigrationsdienste)
እዘን ለገስቲ ምኽሪ ዝኾና፡ መንእሰያት ዝኾኑ ስደተኛታት
ብቛንቋን ብትምህርትን ብስራሕን ብማሕበራዊ
መነባብሮን ምእንታን ክወሃሃዱ ዝደጋግፋ’የን። ኣብ ኵሉ
ማሕበራውን ባህላውን ፖለቲካውን መዳይ ተኻፋልነትካ፡
ብፍላይ ንዕብይ ዝበሉ መንእሰያትን ስድራ ቤቶምን፡
ንኽዓዝዝ ዘተባብዓ’የን።
ቤት ጽሕፈት ናይ Jugendmigrationsdienste

 denauerallee 12–14,53113 Bonn
A
0228 95968-0
0228 95968-30
info@jugendmigrationsdienste.de
www.jugendmigrationsdienste.de
www.jmd-onlineberatung.de

»»ኣብ መላእ ዞባ NRW ዝግበር ሓገዝ ንስደተኛታት
(ብ5 ቛንቋታት) ዝሕብር
www.land.nrw/de/fluechtlingshilfe
»»Bundesfachverband Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge e. V.
(ብ3 ቛንቋታት) www.b-umf.de
»»Flüchtlingsrat NRW www.frnrw.de
»»Deutscher Volkshochschulverband
www.dvv-vhs.de
»»Schulministerium NRW
www.schulministerium.nrw.de
»»Deutscher Bildungsserver –
der Wegweiser zur Bildung (እንኮላይ
ብእንግሊዝኛ) www.bildungsserver.de
»»Bundesagentur für Arbeit –
Nordrhein-Westfalen
Regionaldirektion

 Josef-Gockeln-Straße 7
40474 Düsseldorf
0211 4306-0
Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

ንመሰልካ ብዝምልከት ደገፍ የድሌካ ድዩ?
ሰብኣዊ መሰላት እትጣበቕ ነጻ ማሕበር ዝኾነት Pro Asyl
ኣብ መስርሕ ሕቶ ዑቕባን ካልእን ደገፍ እተቕርብ’ያ።
www.proasyl.de

www.arbeitsagentur.de/web/
content/DE/service/Ueberuns/
Regionaldirektionen/
NordrheinWestfalen/index.html

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣዳለውቲ
HERAUSGEBER
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband
Westliches Westfalen e. V.
Kronenstraße 63 – 69, 44139 Dortmund
Tel. 0231 5483-0, info@awo-ww.de
ኣሰናዳእቲ
ደረስቲ
Tina Alicke ተቕዋም ማሕበራዊ ዕዮን
ማሕበራዊ ስነ ምምህርና ዕ. ማ. ፍራንክፈርት ኣም ማይን
Miriam Reith, VORREITHER GbR

ምትግባር
VORREITHER | KOMMUNIKATIONDESIGNKONZEPTKUNST
www.vorreither.com
መሰል ደራስቲ ምንጪ ስእሊ፦ © 123RF ®
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Stiftung Wohlfahrtspflege NRW ተመዊሉ
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ዝራገፉ ዝጻዓኑ + + + ዝያዳ መኣዝን መትሓዚ + +
+ ዝያዳ ሓባር መገዲ + + + ዝያዳ ኣርእስታት
+ + + ዝያዳ መርበባዊ ርክብ + +
+ ዝያዳ ዕድላት + + +

# YOUNGREFUGEES_NRW
ኣፕ (App) ብጥርሑ ዘይክፈላ
ሕጂ መሪጽካ ውሰዳ
ክትከውን ኣብ ሞባይልካ!
WWW.YOUNGREFUGEES.NRW

