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እዚ ናይ ደገፍ ፕሮግራም “ ምውህሃድ ብሞያዊ ብቅዓት „ ዝጭርሖኡ  ዕላምኡ ንነዊሕ ጠመተ ዝገበረ ናይ ወጻኢ ድሕሪ ባይታ 
ንዘለዎም ምዉህሃድ ብስራሕ ብቕዓት ንኽሳላሰል እዩ። እዚ ፕሮግራም‘ዚ ባጀቱ ካብ ናይ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን 
ይሽፈን። ኣብ ግብሪ ዝትርጉሙ ክፋላት ድማ ሚኒስትሪ ትምህርትን ምህዞን ኮይኖም ከምኡዉን ክፍሊ ዕዮዉን (BA)ዉን ነቲ 
ተግባራት ይካፈሎ።
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ኣብ‘ዚ እዋን‘ዚ እቲ ስእሊ ናይ ስደተኛታት ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ እዩ። 
ኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ጀርመን ሓደ ሲሶ ናይ ቶም ስደተኛታት ደቂ 
ኣንስትዮ አየን። ኣብ ስደት ዝርከባ ደቂኣንስትዮ መብዛሕቲኡ መበገሲኡ ናይ 
ሓይሊ ምጥቃም ናይ ብግዲ ስጋዊ ርክብ ምግባርን ናይ ትራዉማን ምስ 
ስድራበት ምፍልላይን ዘስዓቦ እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ጾታዊ 
ጸቕትታት ኣብ ስደት ይርከባ። ዝተፋላለየ ናይ ደቂኣንስትዮ ተጽዕኖታትን 
ጾታዊ ጸቕትታትን ዝፍጸም ዶብ ኣይፈልን እዩ። ኣብ ጀርመን ዉን እንተኾነ 
ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓይሊ ጸቕትታትን ኣድልዎታትን የጓንፈን እዩ። ከም ጓል 
ኣንስተይቲ መጠን እቲ ሓገዝ ኣበይ ከም ዝርከብ ምፍላጥ ኣድላዪ እዩ።

እቲ ናይ ስደተኛታት ምኽር ቤት ኒደርሳክሰን ዘ. ማ. (Flüchtlingsrat Nieder-
sachsen e.V) ንማዕርነት ናይ ሕብረተሰብን ንመሰል ስደተኛታትን ይቃለስ።

በዚ ክፋላዊ ፕሮጀክት „Fokus Flucht“ተበጊሱ “ስደተኛታት ምኽር ቤት 
ኒደርሳክሰን ዘ. ማ.“ ኣብ ስደት ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ መነባብሮአን ኣብ 
ጀርመን ንምምሕያሽ ዝዓለመ ኢዩ። ሞያዊ ትምህርትን ሓፈሻዊ ፍልጠትን 
ድማ ሓደ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ምዕባለ መነባብሮ እዩ።

“ስደተኛታት ምኽር ቤት ኒደርሳክሰን ዘ. ማ.“ ናይ ስራሕ መጻምድቲ ምስ 
“ምዉህሃድ ብሞያዊ ስልጠና መርበብ ኒደርሳክሰን“ (IQ) ኮይኑ እዚ ጽሑፍ‘ዚ 
ብምትሕብባር ዝተዳለወ እዩእዚ ዝስዕብ ኣማራጺታት ድማ ምስ ናይ ኢንተርነት 
ሊንክታትን ሓበረታትን ብዛዕባ‘ታ ክፍሊ ሃገር ኒደርሳክሰን ዘጣቓልል እዩ።

እቲ ንሕና  ኣዳሊናዮ ዘለና፡

 � ዎርክሾፕ ንስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጀርመን ናይ ስራሕ መስርሕ ፡

 � ክፉት ዎርክሾፕ ንደቂ ኣንስትዮ ምስ ስደት ድሕሪ ባይታ (ንአብነት መሰል 
ከም  ጓል ኣንስተይቲ፤ ናይ ዑቕባ ምሕታት ኩነታት፤ መሰል ቆልዑት)።

 � Workshops zur beruflichen Anerkennung von im Ausland er-
worbenen Qualifikationen 

 � ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ንመሰለን ባዕለን ክካላኸላ ዝዓለመ ነንሕድሕደን 
ንክታኣኻኸባ ምትሕግጋዝ።

ሓበረታ ንአብ ስደት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ
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ሓገዝ የድሊየኩም ድዩ?

ኣብ ትነብርሉ ቦታ ናይ ምኽሪ ቤት ጽሕፈት ኣድራሽኡ ኣበይ ሕተቱ። ኣብ 
ክፍሊሃገር ኒደርሳክሰን ዝርከብሉ ኣድራሻታት ብኢንተርነት  እዚ ዝስዕብ እዩ፦

www.nds-fluerat.org/beratungsstellen

Allgemeine Informationen für geflüchtete Frauen vom Flücht-
lingsrat Niedersachsen e. V.: www.refugee-women.de

ሓገዝ ንደቂ ኣንስትዮ                                                                              
0800/0 116 016 (ብዘይ ክፍሊት፤ ብዘይ ጋህዲ፤ ብዝተፋላለየ ቋንቋ) 
 
ናይ ኒደሳክሰን ናይ ህጹጽ ተለፎን ኣንጻር ጉዱድ መርዓ፦  
0800/0 667 888 (ብዘይ ክፍሊት፤ ብዘይ ጋህዲ) 
 
ናይ ሓገዝ ተለፎን ንነፍሰ ጾራት ኣብ ሁጹጽ ኩነታት ናይ መላእ ጀርመን፦  
0800/40 40 020 (ብዘይ ክፍሊት፤ ብዘይ ጋህዲ፤ ብዝተፋላለየ ቋንቋ)

ኣድራሻ፤                                                                                                              
Vivien Hellwig, Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.                                                                                                                
Röpkestraße 12                                                                                                                                               
30173 Hannover                                                                                                        
Tel.: +49 (0)511/98 24 60 30                                                                        
Durchwahl: +49 (0)511/85 03 34 90
E-Mail: vh@nds-fluerat.org
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ናይ ዑቕባ ምሕታትመስርሕ
ኣብ መስርሕ ናይ ዑቕባ ምሕታት ቃለመሕትት (ኢንተርቪይው) እቲ ቀንዲ 
ኣገዳሲ ተግባር እዩ፤ ዋላኳ ሓደሓደ ግዝየ ምኽንያት ናይ መሰደዲኻ ምግላጽ 
ዘሳቒን ዘይምቹእን እንተኾነ። ኩሉ ኩነታትካን ተሞክሮኻን ብዝርዝር ምግላጽ 
ነቲ መስርሕ ኣገዳሲ ኢዩ። እቲ ኹሉ ትገልጹዎ ንሳልሳይ ኣካል ዋላዉን ንበተሰብ 
ንኸይተሓላለፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ካልእ ሓጋዚ ድማ ቂድሚ‘ቲ ኢንተርቪይው ምስ ባምፍ (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge BAMF)  ምክያድኩምምስ ኣማኻርቲ ክትዛረቡ 
ምሕታት። በዚ ኣጋባብ ነቲ ቀንዲ ኢንተርቪው ብዝበለጸ ምድላው ይከኣል። ኣብ 
ግዝየ ኢንተርቪው ምስ ባምፍ ሓደ ተሓጋገዚ ምሳኻ ክህሉ ክሕተት ይከኣል።
ናይ ዑቅባ ምሕታት መስርሕ ዋላኳ በተሰብ ምሳኻ ዝተሰደዱ እንተሃለዉን 
ኣብ ግዜ እቲ ናይ ዑቕባ  መስርሕ ብሓባር ይጀመር ድአእምበር ናይ  ዉልቅኻ 
ኢንተርቪይው ምክያድ ይከኣል።

       ብተወሳኺ ቃለመሕትት 
አተካይድ ጓል ኣንስተይቲ 
፡ተርጓሚትኩምዉን ጓል 
ኣንስተይቲ ንክትከዉን 
፡ብዘይጸገም ክሕተት 
ይከኣል።
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ብሰንኪ ጾታዉነትኹም ንዝፍጸም ግፍዒታት ንተቐባልነትኩም ኣብ ናይ ዑቕባ 
መስርሕ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። ብተወሳኪ ኣብ በተሰብ ዝፍጸም ግፍዒን ጽቕጠትን 
ኣብ መስርሕ ናይ ዑቕባ ሓጋዚ ክኽዉን ይኽእልዩ።

ፍልይ ዝበለ ሓገዝ ድማ ንነፍሰጾራትን በይና ቆልዑት ንተዕቢ ሰበይቲ ምስ 
ቆልዑት ትሕቲ 18 ዓመትን ይግበረሎም።ብተወሳኺዉን ፍሉይ ሕገዝንግፍዒ 
ዝተፈጸሞም ዉልቀሰባትን ጾታዊ ዓመጽን ናይ ሳይኮሎጂካልን ፊዚካላዊ 
ተጽዕኖን ዘጓነፎም ክኸዉን ይኽእል። ከምኡዉን ቆልዑት ትሕቲ 18 ዓመት፡ 
ዝኾነ ዓይነት ስንክልናን ዕድመ ዝደፍኡ ዉልቀሰባትን ዝተፋላለየ ሕገዛት ክሓቱ 
ይኽእሉ (EU-Richtlinien 2013/33/EU und 20011/95/EU)

ኣብ ዘለኹሞ ቦታ ዝርከቡ ኣማኸርቲ ሕተቱ ኣማኸርቲ ዝርከብሉ ቦታ 
ብኢንተርነት ኣድራሻ፦ 

www.nds-fluerat.org/beratungsstellen
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ደቀይእንታይ ዓይነት መሰላት ኣለዎም?

ናብ ሓደ ዞባ ምስ 
ተመደብኩም ዉላድኩም 
ድሕሪ ሓደ ዓመት ምብጽሑ 
ናይ መሐብሐቢ ቦታ ንኽረክብ 
መሰል ኣለዎ። ድሕሪ 3 
ዓመት ድማ ኣብ ሓደ ናይ 
ኪንደርጋርተን ቦታ ክዋሃቦ 
ይግባእ። ዝኾነ ቆልዓ ተባዕታይ 
ይኹን ኣንስታይ 6 ዓመት ምስ 
መልኤ ናይ ትምህርቲ ቦታ 
ክረክብ ዉን መሰሉ ኢዩ።

ሓገዝ ኣብ ናይ ቆልዑ 
ምሕብሓብን ክህሉ እንከሎ 
መዛናግዒ ንቆልዑት ኣብ ነጻ 
ግዝየኦም ዉን ኣሎ፤ ንበይና 
ተዕቢ ትኹን ንበይኑ ዘዕቢ 
ድማ ፍሉይ ሓገዝ ኣሎ።

ኣብ ቦታኹም ንዝርከቡ ናይ ምኽሪ ቦታታት ሕተቱ። ኣብ ኢንተርነት 
ኣድራሽኦም ኢዚ ዝስዕብ ኢዩ፦

www.nds-fluerat.org/beratungsstellen 
ወይ ድማ ኣብ das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen 
(MEN)ተወከሱ ። ናይ ኢንተርነት ኣድራሽኦም ድማ፦ 
www.men-nds.de
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ቃልኪዳንኩም ኣብ ግደታ ዝተመስረተ ድዩ?

ዓመጽ ኣብ ሊዕለይን ኣብ ሊዕሊ ደቀይን ምስ 
ዝፍጸም እንታይ ክገብር ይግባኒ?
 � ንዝኾነ ውልቀሰብ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ ከምኡዉን ቆልዓ 

ዓመጽ ክፍጸሞ ኣይግባእን።  ንዝኾነ ሰብ ዉን ናይ ግደታ ጾታዊ ርክብ 
ክካየደሉ ኣይግባእን።

 � ዓመጽ ኣብ መንበሪ ቦታ ይኹን ኣብ ሕዳር፤ ኣብ በተሰብ ይኹን ኣብ ኣዕሩኽ 
ኩልኩል እዩ። 

 � ዓመጽ ኣብ ስራሕ ቦታ ይኹን ኣብ ኣካባቢ ኩልኩል እዩ።

 � ንደቂ ኣንስትዮ ምኽንሻብን ኣብ ጾታዊ ኣካላት ምቑራጽ ብሕጊ የቕጽዕ።

 � ንዝኾነ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ ከምኡዉን ቆልዓ ንሽርሙጥና 
ክግደድ ኣይግባእን።

ሓገዝ ኣብ ዝቕጽል ኣድራሻእታት ይርከብ፦  
ሓገዝ ንደቂ ኣንስትዮ፦ 0800/0 116 016 (ብዘይ ክፍሊት፤ ብዘይ ጋህዲ፤ 
ብዝተፋላለየ ቋንቋ) ኩሉ ብምስጢር ዝተታሕዘ ኮይኑ ስምኩም ምግላጽ 
ኣየድልን እዩ ብዘይ ናትኩም ድልየት ዝተሓላለፍ የለን። ኣብ ተለፎን 
ዝዛረቡኻ ብዙሕ ዝተፋላልየ ቋንቋ ዝዛረቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።  
ንደቂ ኣንስትዮ ንምክልኽእል ተባሂሉ ፍሉይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዕቆቢ 
ገዛዉቲ (Frauenhäuser) ኣሎ።

 � ኣብ ጀርመን ብግደታ መርዓ የለን፡ 

 � ንዝኾነ ሰብ ናትኩም ድልየት እንተዘይሃልይዎ ክትምርዓዉ ኣይትግደዱን፡

 � Können Sie nicht wählen, wen oder wann Sie heiraten? 

 � ካብ ቃልኪዳንኩም  ክትጋላገሉ  ትደልዩ  ግን ብኽመይ ኣይትፈልጡን?

ኣብ‘ዚ ዝስዕብ ኣድራሻታት ክትረኽቡ ትኽእሉ፡  
ናይ ኒደርሳክሰን ናይ ቅልውላው ተለፎን ኣንጻር ናይ ግዱድ መርዓ  
0800/0 667 888 (ብዘይ ክፍሊት፤ ብዘይ ጋህዲ)ጀርመንን ቱርኪን 
ኣድላይ ምስ ዝኸዉን ከኣ ፐርስያውን ዓረብን ኩርማንቺን።
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ኣብ ግዜ ናይ ሓዳር ፍትሕ ኩነታት ናይ መንበሪ 
ፍቓደይ ከመይ ይኸዉን?

ብምኽንያት ብዓል ሓዳርኪ ናብ ጀርመን ኣትኺ 
ኮይኑግን ክትፋላለዪ ደሊኪ?

ከም ሓታቲ ዑቕባ መሰረት እንተደኣ ሓንሳብ ትፈሊትካ መንበሪ ፍቓድካ 
ሑሉው እዩ ኩነታት ብዓል ሓዳርካ ብዘየገድስ። ዋላ ተፋላሊኻ ንበር ብሓንሳብ 
ሃሉ ኣብ ኩነታት ናይ መንበሪ ፍቓድካ ግደ ኣይጻወትንዩ። ከምኡዉን በተሰብ 
ናይ ቁቡላት ዑቕበኛታት ብፋሚሊ ምክንያት መንበሪ ፍቓድ ክዉሃቦም 
ይኽእል።

ኣቐዲምኩም ኣብ ምኽሪቦታ ምኻድ ከድሊ ኢዩ።  
ናይ ምኽሪ ቦታታት ዝርከበሉ ኣደኣሻ ኣብ ኢንተርነት፦ 
www.nds-fluerat.org/beratungsstellen

ብመሰረቱ ብድሕሪት ዝመጸ ወይ ዝመጸት 
ብዓልቲ በት ወይ ብዓል በት ናይ ገዛአ ርእሱ 
ወይ ገዛእ ርእሳ መንበሪ ፍቓድ ዝዉሃቦ ወይ 
ዝዉሃባ አንተድአ 3 ዓመት ብድሕሪ ሓዳር 
ብሓንሳብ ዝነብሩ ምስዝኾኑ ጥራይ እዩ።

ቂድሚ 3 ዓመት ምምልኡ እንተድአ ፍትሕ 
ተፈጺሙ ናይ ምንበሪ ፍቓድ ዝዉሃባ ወይ 
ዝዉሃቦ ሓደ ፍልይ ዝበለ ኩነታት ምስ ዝህሉ 
ጥራይ እዩ። ምኽንያት ክኸዉን ዝኽእል 
ንአብነት ኣብ ሊዕለኻን ኣብ ድቅኻን ግፍዒታት 
ዝፍዕታት ዝስጸም እንተነይሩ፤ ወይ ድማ 
ተፋቲሕካ ዓድኻ ምስ ትምለስ ማአሰርትን 
መግፋዕትን ዘጓንፈካ ምስ ዝከዉንን እዩ።
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ርክባት ናይ ሓደ ዓይነት ጾታታትን ግብረሶዶምን

 � ኣብ ጀርመን ሓደ ዓይነት ጾታ ዘሎዎም ርክብ ክገብሩ ፍቑድ እዩ።

 � ኣብ ግዝየ ዑቕባ ምሕታት ብሰንኪ ግብረሶዶምነት ዘጓንፈካ ግፍዒታት ዓቢ 
ሚዛን ይዉሃቦ።

 � ብሰንኪ ጾታዊ ኩነታትካ ተነጽሎ የጓንፈካ ድዩ?

 � ብሰንኪ ጾታዊ ኩነታትካ ማለት ሆሞ ወይ ትራንስሰክሽዋል ምዃንካ 
ዘድልየካ ሓገዛት ኣሎድዩ?

ሓገዝ ኣብዚ ዝቕጽል ኣድራሻ ክርከብ ይከኣል፡                                                                       
www.queer-refugees.de    
www.queer-refugees-niedersachsen.de                                                                                                     
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ጥዕናን ሕማምን

ኣብ ግዝየ ጥንሲ

ኣብ ግዝየ ሁጹጽ ኩነታት ሓኪም ክትጽዉዑ ትኽእሉ ዋላ ብዘይ ወረቐት፡ 
ናይ ህጹጽ ቁጽሪ ተለፎን ድማ 112 ። 
ኣብ ናይ ኣካላዊን ስነኣእምራዊን ሕማም ምስዘጓንፍ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረልካ 
መስል ኣለካ። ኣብ ሓካይም ምድላይ እቶም ኣብ ቦታኹም ዘሎው ሾሻል ሰራሕተኛታት 
ክትሓጋገዝኹም ይኽእሉ እዮም። ተወሳኺ ሓገዛት  ምስ ዘድሊ ብአጋባብ ክሕተት ይከአል።

ኣብ ግዝየ ናይ መምበሪ ፍቓድ ወረቐት ዘይህልወሉ  ሕገዝ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ 
ክርከብ ይከኣል፦ 
www.medibueros.m-bient.com oder bei Malteser Migranten 
Medizin Hannover, www.malteser-hannover.de, 0511/169 54 30

ኣብ ግዝየ ናይ ትራውማ ድማ ኣብ መርበብ ናይ ስደተኛታት ኒደርሳክሰን (Netz-
werk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V )(NTFV)
ክትሕገዙ ትኽእሉ ኣድራሽኡ፦ 
www.ntfn.de, 0511/856 44 510

ከም ነፍሰጾር መጠን ፍሉይ ሓገዝ ኣድላዪ ኢዩ። ከም ጥንስቲ 
መጠን ተማጣጣኒ ሓገዝን ክንክንን የድሊ። ኣብ ግዝየ ጥንሲ 
ይኹን ብድሕሪኡ ፍልይ ዝበለ ሕክምናዊ ክንክን ኣድላዪ 
ኢዩ። ብቒድሚ ሕርሲ ይኹን ብድሕሪ  ሕርሲ ምክትታል ናይ 
መሕረሲት ኣድላዪ አዩ። 
ነፍሰጾር ኮንኪ ሕቶ እንተሃልዩኪ? ወይ ድማ ብሰንኪ ጥንስኺ 
ጸገማት ወይ ከኣ ፍርሓት እንተደኣ ሃልዩኪ?

ሓገዝ ብተለፎን “ንጡኑሳት ኣብ ወጥሪ“ ብመንግስቲ ጀርመን፡

0800/40 40 020 
(ብዘይ ክፍሊት፤ ብዘይ ጋህዲ፤ ብዝተፋላለየ ቋንቋ)
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ስራሕ ኣብ ጀርመን

ኣገዳሲ መስርሕ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምዉሳድ‘ዩ። ቋንቋ ጀርመን ምፍላጥ ንስራሕ 
ይኹን ንሞያዊ ትምህርቲ ከምኡውን ንዝለዓለ ትምህርቲ ከም ዪኒቨርሲቲ ብጣዕሚ 
ኣገዳሲ ኢዩ። ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ኒደርሳክሰን ኣብ‘ዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተመልከቱ፦ 
www.fluechtlinge.niedersachsen.de 

ኣብ ግዜ ናይ ዑቕባ ይኹን ብዱልዱንግ ዝነብር ንኽሰርሕ ፍቓድ ናይ ኣዉስለንደርበሄርደ 
የድልዮ። ብዘይ ፍቓድ ብዓል ቤተን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓ ይኽእላ። ደቂ ኣንስትዮ 
ከም ደቂ ተባዕትዮ ናይ ገዛእ ርእሰን ኮንቶ ክህልወን ይኽእል።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ሓደ ሞያዶ ተማሂርኩም ትኾኑ? 
ነቲ ኣብ ወጻኢ ዝቐሰምኩሞ ትምህርቲ ኣብ ጀርመን 
ከተተርጉምዎ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ሃገርኩም ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ተማሂርኩምዶትኾኑ? ትምህርትኹም 
ክትቅጽልዎ ዲኹም ትደልዩ? ዶዋላስ ከተቋርጽዎ 
ኢኹም ትደልዩ? ኣብ ጀርመን ናይ ዩኒቨርሲቲ 
ትምህርትኻ ናይ ምቕጻል ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ 
ብዝምልከት ሓበረታ ኣብ ዝቕጽል ተመልከት፦  
www.migrationsportal.de/studieren-in-
niedersachsen oder www.migrationspor-
tal.de/arbeiten-in-niedersachsen 
 
ኣብ ጀርመን ብዘይ ሞያዊ ትምህርቲ ክስራሕ 
ይከኣል እዩ። ኣብ ስራሕ ምድላይ ይኹን ኣብ ናይ 
ሞያዊ ትምህርቲ ምርካብ ዝታሓጋገዙ ኣካላት 
ኣለዉ። ትምህርትኻ እንተዳ ዘይወዲእካዉን ነዚ 
ዝተሓጋገዙ ኣካላትዉን ኣለዉ።

ስራሕ እንተድአ ጀሚርካ ደሞዝካ ናይ ምዉሳድ መሰልካ ሕልዉ‘ ዩ ዋላ ዉን ናይ ስራሕ 
ኮንትራክትኻ ብጹሑፍ ኣይሃሉአምበር፡ ሓበረታ ኣብ፦ www.faire-mobilitaet.de

ኣብ ዝተመደብካሉ ቦታ ናብ ምኽሪ ቤት ጽሕፈት ምኻድ ኣድላዪ ኢዩ። ምኽሪ 
ዝርከበሉ ቦታ ኣድራሻ፦ www.nds-fluerat.org/beratungsstellen/ 
ናይ ተፈላጥነትን ናይ ሞያዊ ምዕባለን ምኽሪ ዝርከበሉ ሓበረታ ኣብ፦ 
www.migrationsportal.de/projekte-partner/anerken-
nungs-und-qualifizierungsberatung
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ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ንረኽበን

ኣብ ጀርመን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዝኤ ቦታ ኣሎ። ብተወሳኺ ኮርስታትን 
ናይ ስፖርት ምንቅስቃሳትን ብጉንዖ ንደቂ ኣንስትዮ‘ዉን ኣሎ። ብኸምዚ ድማ 
ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክትራኸብን ተሞክሮታትካ ክትላዋወጥን ይከኣል። 
ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቡን ቤትን ናይ ጎሮባብትኻ ምርኻብን 
ምሕታት የድሊ።

ብተወሳኺዉን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ስደተኛታት ንስደተኛታት ዝብሃል 
ኣሎ። እቲ ቀንዲ ዕላምኡ መናባብሮ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጀርመንን 
ኣብ ካልኦት ዓድታትን ንምምሕያሽ‘ዩ፤ ንአብነት  ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስደት ወይ 
ድማ ዓለምለኻዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቃስ ሓበረታ ኣብ፡ 
www.women-in-exile.net; www.iwspace.wordpress.com



መሰልካ ኣለሊ14

ናይ ስድተኛታት ምኽሪ ቤት ኒደሳክሰን ም.ማ. 
(ምዝጉብ ማሕበር)
ንሕና መን ኢና 
እዚ ስደተኛታት ምኽሪ በት ኒደርሳክሰን ብ1984 ዝተመስረተ 
ዘይመኽሰብዊ ምዝጉብ ማሕበር እዩ። ንሕና ነጻ መርበብ ካብ ናይ ተበግሶ 
ስደተኛታት፤ ገበርቲ ሰናይ ማሕበር ፤ ናይ በት ክህነት ማሕበር፤ ማሕበር 
ሰራሕተኛታት፤ ጉዱሳት ዉልከሰባትን ዝተዋጻእና ኢና።

ኣብ ምንታይከ ንታሓጋገዝ 
ናይ ስደተኛታት ምኽሪ በት ኒደርሳክሰን ከም ዕላማ ዝቃለሰሉ፡ ኩሎም 
ዉልቀሰባት ማእከላይ መምበሪ ቦታኦም ኣብ ጀርመን ዝገበሩ ናይ ምንባር 
መሰሎም ክሕሎን ብሕጊ ድማ ማዕረ እቲ ካልእ ኣብቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ 
ክኾኑ እዩ። 
እቲ ቀንዲ ኣተኲርና ንሰርሓሉ ዘለና ሓደ ዉሁብ ዝኾነ ናይ ዑቕባ ምሕታት 
መስርሕ ክህሉ ፤ ከምኡዉን ኩሎም ስደተኛታት ካብ መጀመርታ ከም 

ኣካላት ናይ ሕብረተሰብ ኮይኖም መሰል ናይ 
ትምህርትን ስራሕን ክዉሃቦምን እዩ። 
ኩነታት መንበሪኦም ብዘየገድስ ንስደተኛታት 
ክንትሓጋገዝ ቁሩባት ኮይና ምስኦም ብሓንሳብ 
ሕቢርና ንመሰሎም ክንጣበቕ ቁሩባት ኢና።

እዚ ናይ “ስደተኛታት ምኽሪ ቤት ኒደርሳክሰን“  
ካብ 2016 ጀሚሩ ከም ክፋል ፕሮጀክት 
ናይቲ መርበብ ምዉህሃድ ብሞያዊ ስልጠና 
ኒደርሳክሰን ኮይኑ ብምትሕብባር ምስ ሓፈሻዊ  
“ምዉህሃድ ብሞያዊ ስልጠና ም. ማ.“ድማ 
ይሰርሕ።

Niedersachsen e.V.





www.migrationsportal.de                                                         
www.nds-fluerat.org

ናይ ሓገዝ ፕሮግራም ምዉህሃድ ብሞያዊ ዕብየት


