
ንሕና ነብስና ነላሊ ኣለና

„ዱርኽብሊክ“ ሓደ ናይ ማሕበር ስደተኛታት ኒደርሳክሰን 
ፕሮጀክት  ንመንእሰያት ስደተኛታት ንበይኖም ንሃገር ጀርመን 
ዝምጹ ዝምልከት እዩ። 

ብምኽርናን ሓበሬታናን ሓገዝን መምርሕን ንዓኻ ክንህበካ ኢና 
ንደሊ። 

ንሕና ኣብ ሕቶታት ፓለቲካዊ ዕቝባን፡ ሕጊ መንበሪን ሓገዝ 
መንእሰያትን ከንማኽረካ ድሉዋት ኢና። ንመሰልካ ብዝምልከት 
ሓበሬታ ብምሃብ ኣብ ሃገር ጀርመን መጻኢኻ መታን ክመሓየሽ 
ክንሕግዘካ ኢና ንደሊ። 

እዚ ፕሮጀክት እዚ በዞም ዝስዕቡ እዩ ዝሕገዝ:

ንስኻ ትሕቲ ዕድመ ኰንካ ብዘይ ስድራ ቤትካ  ኣብ ሃገር 
ጀርመን ዝመጻእካ ሰብ ዲኻ? መሰልካ ከመይ ይመስሉ? 

ጕዳይ ፓለቲካዊ ዑቕባን ሓተታን ከመይ ከምዝዀኑን 
ኣገዳስነቶምን ክትፈልጥ‘ዶ ትደሊ ኢኻ?

ካብ ፓለቲካዊ ዕቝባ ወጻኢ እታንይ ዕድላትን ኣማራጺታትን  
ኣብ ሃገር ጀርመን ንምጽናሕ ኣለዉ?

ንስኻ ሞያዊ ስነ ጥበብ እንተድኣ ሕጂ ትገብር ሃሊኻ ብዛዕባ 
መጻኢ ዕድላትካ ክትዛራረብ‘ዶ ትደሊ ኢኻ? 

ንስኻ እንተድአ 18 ዓመት ጌርካ ኰንካ እሞ ኽኣ ሓገዝ መንእሰያት 
ኣቋሪጹ ኰይኑ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ጕዳይ ሓገዝ ከመይ ይመስል?

ምስ ካለኦት መንእሰያት ኰንካ ሓባራዊ ዕዮ ከተካይድን 
ከተሳልጥን ድልው ዲኻ?

ንሱ እንተኰይኑ ድልየትካ ኣባና ተመዝገብ!

ምኽርን ምስናይን 

ንሕና ብተለፎንን 
ኢመይልን ብአካልን 
ከነማኽረካ ንኽእል

ንሕና እንታይ ከምንገብር
ፖለቲካዊ ስራሕ/

ህዝባዊ ዕዮ 

ድልየትካን ነቐፌታኻን 
ብመንግስትን ህዝብን 
ተሰማዕነት ንምርካብ 

ኢና ንጽዕር!

ትምህርትን ዎርክሾፕን  

ንሕና ዎርክሾፕን 
ሰሚናራትን  ንስደተኛታትን 

ምስ ስደተኛታትን 
መንእሰያት ኢና ንውድብ 

ሓበሬታታት

ብሓበሬታ ወረቓቕቲ 
ብዛዕባ ፓለቲካዊ 

ዑቕባን ሓገዝ መንእሰያት 
መሰልካን ድሕሪኡ ዘሎ 
ግዜን፡ ካለኦት ጕዳያትን 

ንሕብር!



ብምኽርን ሓይሊ ምሃብን መጻኢ ዕድላት 
ንመንእሰያት ስደተኛታት ምፍጣር

ፕሮጀክት ማሕበር ስደተኛታት ኒደርሳክሰን e.V.

ከመይ ጌርካ ትረኽበና?

ብተለፎን…
ዶረተ ሂንስ: 0511/ 98 24 60 37
ገርሊንደ በከር: 0511/ 811 200 81
ተለፎን ኢድ ስራሕ: 0163 2311201

መዓስ?
ሰኑይ – ዓርቢ ካብ ሰዓት 10–12:30 
ሰሉስን ሓቡስን ተወሳኺ ካብ ሰዓት 14–16 

ኢመይል…
ዶረተ ሂንስ: dh@nds-fluerat.org 
ገርሊንደ በከር: gb@nds-fluerat.org

ኣብ ቦታና t 
(ብቖጸራ ጥራይ)
ማሕበር ስደተኛታት ኒደርሳክሰን e.V.
Röpkestraße 12

ማሕበር ስደተኛታት ኒደርሳክሰን e.V.

... ነብሱ ዝኸኣለ ተጣባቓይ መሰል ወዲ ሰብ ኢዩ።  
ንሕና ኣብ ስደት ዝርከቡ ሰባት ብጠቕላላ ኢና ንሕግዝ። ጕዳይ 
ሕጋዊ መሰላቶም ብዘየገድስ ንዅሎም ንምሕጋዝን ጕዳዮም 
ንምዕዋትን ምሳኻ ኰይና ንቃለስ

ነዞም ዝስዕቡ ጕዳያት ክኣ ጠጠው ንብል: 
- ማዕርነት መሰላት
- ዝተመሓየሹ መነባብሮታት  
- ዕቀባን ትግባረን መሰል ደቂ ሰባትን መሰል ቈልዑን 
- ምሕላው መሰላትን ውሕስነት ምጽናሕን 

ንሕና ንደልዮም: 
- ኣድልዎታት ምቅላስ 
- ምቅላል ረቛሒታት ተቐባልነት 
- ትምህርትን ተኻፋልነትን ምትግባር 
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