ናተይ፡ናትኪ፡
ናትና መሰል
ንኢሽቶይ ናይ ጽሑፍ መግለጺ
ንደቒኣንስቲዮ*
ናይ ስደት ተመክሮ ዝሕለፋ

Das MUT-Projekt (ናይ ሓቦ ፕሮጀክት)

ን እዮ።
ሕጋዊ መሰልክት
ጣ።
መሰልክን ንኽ ፈል

ዓደን ዝገደፋን*ዝተሰደዳን ደቒ ኣንስቲዮ* ሓደ ዓይነት
ዘራኽበን ተመክሮ ኣለወን፡ ኣብ ሓደ ሃገር ይነብራ ፡ኣብቲ ሃገር ድማ
መብዛሕቱኡ ጊዜ ከም ሙሉእ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣይቑጸራን
እየን። DaMigra e.V. ምስ MUT-Projekt(መታባብዒ –
ፕሮጀክት)ካብ ደቒ ኣንስቲዮ* ናይ ስደት ታሪኽ ዘለወን እሞ
ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ጀርመን ዝነብራ ፡ ብቑዕ ዝኾነ ተመክሮ
ቐሲሙ እዩ፡፡ ከም መታባባዕትን* ድልድል ሃነጽትን ምሕባርን
ምምካርን፡ምምሃርን ፡ምስናይ ንዝተሰደዳ ደቒ ኣንስቲዮ ኣብ
ሕብረተሰብኣዊ ናብራ ግደ ንኽህልወን ንድግፍ።
Das MUT-Projekt(ናይ ሓቦ ፕሮጀክት )ኣብ ሙሉእ
ጀርመን ንጥፍታት ከምኡውን ምዕዶን ከምኡውን ናይ ሓላፍነት
ስልጣን ምሃብ ብደቒ ኣንስቲዮ ናይ ስደት ታሪኽ ዘለወን ከም ሓቦ
ወሃብትን* ድልድል ሃነጽትን* ንዝተሰደዳ ደቒ ኣንስቲዮ የካይድ።
ዝተሰደዳ ደቒ ኣንስቲዮ* መሰል ኣለወን ፡ መሰለን ንኽፈልጣ
። ስልጣንን መሰል ወዲ ሰብ ንምህናጽን ኣካል ቀንዲ ንጥፊ ናይ
MUT-Projekt እዩ።
ንጥፍታት ናይ MUT-Projekt ከምዚ ዝስዕብ እዩ።
ሰሚናር ብዛዕባ መሰል ወዲ ሰብን ደቒ ኣንስቲዮን*
ናይ ሓበረታ ኣኼባ ብዛዕባ ኣታዓባቢያን ትምህርትን ከምኡ ድማ
ብዛዕባ ጥዕና ሕቶ
ንዝያዳ ጉሉጽነት፡ ንዝያዳ ክብረት፡ ንዝያዳ ብዝሕነት።

ሓቦኛታት ኩና

መሰልክን ንምጭባጥ ፡ ሎሚ።

ወላ እኳ ኣብ ቑዋማዊ መንግስቲ ክብርን ኮምኡ ውን
መሰል ናይ ወዲ ሰብ ይተሓለው እምበር ፡ ዝተፈለዩ ጉጂለታት ከም
ቀደም መሰሎም ይጋሃስ ኣሎ።
ካብዚ ኩነታት ተበጊሳ ፡ ኣብ ምዕባለ ዓለምለኻዊ ናይ መሰል
ወዲ ሰብ ምሕላው ሓደ ዝበርተዔ ምክልኻል ንኣዚዮም ኣብ
ስግኣት ዝርከቡ ጉጂለታት ንምክልኻል ተመስሪቱ ።ብድሕሪ ቆልዑ
ደቒኣንስቲዮ* ዓደን ዝገደፋን ዝተሰደዳን ካብቶም ኣዚዮም
ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ጉጂለታት እዮም። እዚ ማለት ንሕና „
ደቒኣንስቲዮ*“ ጥራይ ስለ ዝኾንና ኢና፡ ብዝተፈለየ በጃ ናይ
መሰል ምግሃስ ንኾውን። ብሕልፊ ዝተሰደዳ ደቒኣንስቲዮ* ከም ደቒ
ኣንስቲዮ መጠን ብዕጽፊ ኣብ ሓደጋ ይርከባ።
ግን ስጋብ ክንደይ እዘን ኩለን ድርጅዳት ናይ መሰል ወዲሰብ
መሳርሕተንን ንዓኽን ዝተሰደድክን ደቒኣንስቲዮ* ብዙሕ ዓመጽ
ዘሕለፍክን ይፈልጣ እየን? እንታይ ይጠቕም መሰል ምፍላጥ ፡
እንድሕሪ ትርጉሙ ዘይትፈልጦኦ ኮንክን? ኣብ መጨረሻ መሰል
ደቒ ኣንስቲዮ ምፍላጥ ንመን ይሕግዝ? እንድሕሪ ደቒኣንስቲዮ*
ዘይኸብራን ዘይካላኸላን ኮይነን? ዕማም ናይዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ
ዘሎ ሓበረታታት፡ መሰልክን ከም ስደተኛታት ደቒኣንስቲዮ* ኣብ
ጀርመን ንምፍላጥን መገዲ ምሕባርን ከመይ ጌርክን መሰልክን
ክትረኽባ ትኽእላ።
እዚ ንኢሽተይ ጽሑፍ ናዓኽን (MUT) ሓቦ ንኽህበክን
ይፈቱ፡ መሰልክን ኣብ ስራሕ ፡ ትምህርቲ፡ ዑቕባ፡ ጥዕና ፡ ሓዳር፡
ስድራ ቤት ከምኡውን ኣብ ፖሊቲካውን ህብረተሰብኣውን
ተሳትፎኽን የታባብዕ። ብዛዕባ ሽግርክን ኣብ ዝኾነ ጊዜ
ተማኽሮኦም*ተማኽረአን ፍሉያት ሰባት ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን።
እዚ ጽሑፍ ኩሉ ዘጠቃልል ማለቱ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ጥራይ
ሓደ ሱጉምቲ ንዓደን ሓዲገን ዝመጽኣ ደቒኣንስቲዮ* ሓቤረታ ናይ
መሰለን ኣብ ጀርመን ዝህብ ጥራይ እዩ።

መሰልና

መሰልክን እዩ
ሕጋዊ መሰልክን ንኽትፈልጣ

ቕድሚ ኣብ ጀርመን ምእታውን ክሳብ ውሳኔ

በዚ

ንስኺ መሰል ኣሎኪ ኣብ ጀርመን ዑቕባ ክትሓቲ።
ስለዚ ንስኺ ከም ዑቅባ ሓታቲት ክትምዝገቢ ኣሎኪ። ኣስዒቡ
ምስክር ዑቕባ ከም ዝሓተትኪ ካብ (BUMA)መንነት ይዋሃበኪ፡
(BUMA) መስል ናይ መቐመጢ መንነት ኣይኮነን፡ ግን ጊዚያዊ
መቐመጢ ፍቓድ ጥራይ እዩ።
ብድሕሪኡ ዑቕባ ኣብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ናይ ጉዳይ
ስደተኛታት ትሓቲ (BAMF) ። ብድሕሪ ሕቶ ዑቕባ ብጹሑፍ
ቆጸራ ንኽትሕተቲ ይዋሃበኪ።
ናይ ግድን ብኣካል ኣብቲ ቦታ ናይ ቆጸራ ንኽትርከቢ ድማ
ትግደዲ ኢኺ።ብዘይ ብቁዕ ምኽንያት እንተዘይመጻእኪ (ንምሳሌ
ብሕማም ምኽኒያት ናይ ሓኪም ምስክር ናብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት
ተቕርቢ) እንተዘይለ እቲ ቤት ጽሕፈት ብፋይል ተመርኲሱ ክፈርድ
እዙ። ብቋንቋኺ ክትሕተቲ መሰል ኣሎኪ።
ግዳይ ኣደዳ ናይ ግፍዒ ብሰንኪ ጾታኺ ፡ ዓመጽ ወይ ሕነ
ቕትለት ፡ምኽንሻብ፡መርዓ ከይደለኺ ፡ ወይ ኣብ ሃገርኪ ብሓይሊ
ከመርዕዉኺ ደልዮም፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንድሕሪ ድላይኪ
ኾይኑ ብሓንቲ ጓልኣንስተይቲ* ክትምርመሪ ትኽእሊ ኢኺ፡ ማለት
ኣብ ቅድሚ ኣስተርጓሚት*። ቅድሚ እቲ መርመራ እዚ መሰልኪ
እንድሕሪ ዘይተነገረኪ ጸኒሑ፡ እሞ ኣብ ቅድሚ ሓደ ሰብኣይ*
ክትምልሲ እንድሕሪ ዘይደለኺ፡ መሰል ኣሎኪ ኣብቲ መርመራ
መሰልኪ ክትሓቲ።
ውሳኔታት ከጋጥም
ላት
ትካ
ዮም
ዝኽእል
ኸቢ
ትራ
ይ
ጉዳ
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ኣዎንታዊ
መሰል ዑቕባ
ምስተወሃበኪ ፡
ፓስፖርትን መንነትን
መቐመጢ ን 3 ዓመት
ይዋሃበኪ።

ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ድሕሪ እቲ ኣዎንታዊ ውሳኔ ፡ ቤተ
ሰብኪ ንጀርመን ከተምጽኢ ጠለብ ከተቅርቢ ትኽእሊ ኢኺ።
እዚ እንታይ ማለት እዩ ፡ ሰብኣይክን ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቕኺ
ናባኺ ከተምጺኢዮም ትኽእሊ ኢኺ።
መሰል ንኽትማሃርን ንኽትሰርሕን ኣብ (Integrationskurs)
ንኽትካፈሊ ኣሎኪ።
መሰል ናይ ቆልዑ ገንዘብን ናይ ገዛ ኽራይ ሓገዝን ናይ ትምህርቲ
ሓገዝን (BAFÖG) ኣሎኪ።
(…“ቀሊል „) ምንጻግ ናይ ዑቕባ ፡ ንሃገርኪ ንኽይትምለሲ
(Subsidiärer Schutz) ዝባሃል ኣሎ።
እንድሕር ኣብ መበቆል ሃገርኪ ኣብ ርእሲ ነብስኽን ሂወትክን
ሓደጋ ዘጋጥመኪ ኮይኑ ፡ ንሃገርኪ ንኸይትምለሲ መሰል ኣሎኪ።
በዚ ምኽንያት ድማ ንሓደ ዓመት ናይ መቀመጢ ፍቓድ ይዋሃበኪ።
ስድራ ቤትኪ ተምጽእሉ ዕድል ግን ብዙሕ ኣይኮነን።
ናይ ዑቕባ ጠለብኪ ኣሉታዊ እንድሕሪ ኮይኑ ፡ (እሞ BAMF
ንኸይትስጎጊ ወሲኑ) ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣብ ምምሕዳራዊ
ቤት ፍርዲ ጥርዓን ከተቕርቢ ትኽእሊ ኢኺ። ናይ ግድን ጠበቓ
ክውክለኪ ኣለዎ።
* ጠለብ ዑቕባኺ እንድሕሪ ተነጺጉ „ብግልጺ ዘይቑቡል“
(ናብ ሃገርኪ ንኽትምለሲ ዝቋዎም እንድሕሪ ዘየሎ)ካልእ ኣሉታዊ
ውሳኔ ናይ ዑቕባ ጠለብ ውን ኣሎ - ምንጻግ ከም „ብግልጺ
ምኽኒያት ዘይብሉ „። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን
ብህጹጽ መንገዲ ይግባይ ከተቕርቢ መሰል ኣሎኪ። ግን መታሓሳሰቢ
ክኾነኪ ፡ እዚ ነቲ ጉዳይኪ ጊዜ ምኽሳብ ማለት ኣይኮነን፡ እዚ
እንታይ ማለት እዩ ፡ ይግባይ ኢልኪ ኮለኺ ውን ክትሱጎጊ ትኽእሊ
እኺ።
ጠለብ ዑቕባኺ እንድሕሪ ተነጺጉ፡ ናይ ቤት ፍርድን ጠበቓን
መኽፈሊ ሓገዝ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ነዚ ናይ ቤት ፍርዲ ወጻኢ
ገንዘብ ንኽፍቐደልኪ ድማ ጉዳይኪ ንኽዕወት ተስፋ እንተዳኣ
ኣሎዎን ንስኺ ድማ ገንዘብ ንመኽፈሊኡ ዝኸውን እንድሕሪ

ዑቕባ

ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ንዑቕባ

ናተይ ፡ ናትኪ፡ ናትና መሰል
ንትምህርቲ / ኣብ Integrationskurs
ምስታፍ
ኣብ ትምህርቲ ክትኣትዊ ቅድም ናይ መቐመጢኺ
ፍቓድ ክጻረ ኣሎዎ፡ ማለት ጉዳይ ዑቅባኺ ይካየድ ድዩ ዘሎስ ወይ
ተዓጺዩ ዲዩ፡ ወይ ዑቅባ ተዋሂቡኪ ዲዩ፡ ወይ ፍቓድ ተጻዋርነት ዲዩ
ዘለኪ።ቖልዑን መንእሰያትን መሰል ናይ ትምህርቲ ኣሎዎም፡ኩነታት
መቀመጢኦም ኣገዳሲ ኣይኮነን። እታ መጀመርታ ሱጉምቲ ኣብ
Integrationskurs ምክፋል እያ።ኣብዚ ኮርስ እቶም መሰል
መቀመጢ ዝተዋህቦምን፡ ዝተጸዎሩን ወይ ፍቓድ መቐመጢ ዘለዎም
ጥራይ እዮም ዝካፈሉ።
ኣብዚ ግደታዊ ዝኾነ ኮርስ እንተ ደኣ ዘይተኻፈልኩም ገንዘብ
ናይ መናበሪኹም ይቑረጽ። እዚ ድማ ኣሉታዊ ዝኾነ ጽልዋ ኣብ
ጠለብ ናይ ዩኒቨርሲት ምቕጻል፡ ወይ ንስራሕ ምድላይ ሳዕቤን
፡ ኮምኡ ድማ ኣብ ታዕሊም ናይ ሞያ ስራሕ ምድላይ ጸገም
ከምጻኣልክን እዩ።

ዋ
እዘ ን ኣብ ታሕ ቲ ተጠ ቂሰ ን ዘለ
ኣብ ዞባ ኽን ዝር ከባ ሓበ ረታ

ሓገ ዝ ብዛ ዕባ IN TE GR AT IO NS
KU RS ክህ ባኽ ን እየ ን
ጉሎትን
ና ይ መንእሰያት ወጻእተኛታት ኣገል
ኣማኻርን
ወይ ባህላዊ
ቤት ጽሕፈት ናይ Integration
ምልላይ ቤት ጽሕፈት ናይ ዞባ
ናይ ባህሊ ቦታታት
ትምህርቲ ቋንቋን ዩኒቨርሲትን
ርን
ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛታትን ጆብ ሰንተ
ናይ ህዝቢ ትምህርቲ

ትምህርቲ

ዘይብልክን እዩ ዝኸውን ። ካብ መንግስቲ ሓገዝ ከም ትወስዲ
ምስክር ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ከተቕርቢ ይግባእ።

ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ናይ ሞያ ታዕሊምን ናይ ዩኒቨርሲትን

ስራሕ ንኽትኣትዊ መቐመጢ ፍቓድ ወሳኒ እዩ።ኣብተን
መጀመርታ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ስራሕ ዕድል የለን፡ ከምኡ ድማ
ኣብቲ መጀመርታ ዝተመደብክሉ ቦታ HEIM ።ናይ ስራሕ ፍቓድ
የድሊየኪ ንሱ ድማ ካብ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ናይ ወጻእተኛታት* እዩ
ዝወሃበኪ።
ድሕሪ 4 ወርሒ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጀርመን ስራሕ ክትረኽቢ
ትኽእሊ እኺ።ግን ኩነታት ሕጊ ክቕየር ስለ ዝኽእል ቕድሚ ቦታ
ምቕያርኪ ምስቶም ኣብ ዞባኺ ዘለው ናይ ስራሕ ቤት ጽሕፈት
ተማያየጢ። ብዘይ ናይ ስራሕ ፍቓድ እንድሕሪ ሰሪሕኪ ፡ እቲ
መቐመጢኺ ፍቓድ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ።

ምእንቲ ታዕሊም ናይ ሞያ ክትጅምሪ ፡ ናይ ስራሕ ፍቓድ
የድሊየኪ ። ሓደ ሓደ ጊዜ ውን ብዘይ ፍቃድ ስራሕ ክትሰርሒ
ትኽእሊ ኢኺ፡ ሓቤረታ ካብ ቤት ጽሕፈት ኢንዱስትሪን ንግድን
ትወስዲ።
መሰል ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ፡ እንድሕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ
ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክትማሃሪ ይፍቀደልኪ ኮይኑ፡ እታ
ዩኒቨርሲቲ ወይ እታ ላዕለወይቲ ትምህርቲ እያ ትምርምሮ ። ኣብ
መብዛሕትኡ ትምህርትታት ድማ ንመዝገባ ዝኣክል ፍልጠት ቋንቋ
ናይ ጀርመን ከተማልኢ ኣሎኪ።
መሰል ናይ BAFÖG ወይ ካሎኦት መንግስታዊ ሓገዛት
ንትምህርትን ንልምምድ ናይ ሞያን ዝኾውን ሓገዝ ገንዘብ
ንኽትረኽቢ ድማ፡ መቐመጢኺ ፍቓድ እዩ ዝውስኖ።
ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ንካብ ሃገረን ዝሃደማ ይካኣል እዩ።ብዛዕባ እዚ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣማኸርቲ ቦታን ናይ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኣብ
ጥቓኺ ዝርከብ ሕተቲ።

መ ራኸ ቢ ቦታ ኣብ ኩሉ
ፈደ ራል መ ንግ ስቲ

www.arbeitsagentur.de

ስልጣን ምሓዝ

ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ኣብ ስራሕ

ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ኣብ ሓዳር ፡ ኣብ ምሕዝነት* ከም ወላዲት
ነጻነት ንዓርኪ ንማሓዛ* ምምራጽ
ኣብ ድላይኪ ጊዜን ንዝደለኺዮ ክትምርዓዊ መሰል ኣሎኪ። ኣብ
ጀርመን ምስ ወዲ ዓርክኽን* ወይ ሰበይቲ ዓርክኽን* ባሓንሳብ
ከይተመርዓኺዮ ከይተመርዓኺያ ክትነብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

ብሕጋዊ መርዓ

ማዕርነት ንሰብኣይን ንሰበይትን* ኣብ ሓዳሮም
ስአብኣይን ሰበይትን* ሓዳር ምምስራትን ኣብ ጊዜ ፍትሕን ሓደ
መሰል ኣለዎም። ክንደይ ቖልዑን ማዓስ ትጠንስን ንስኺ ኢኺ
ትውስኒ።
ኣብ ርእሲኡ ካብ ሰብኣይኪ* ክትፋትሒ፡ ወላ ንሱ ፍቓደኛ ኣይኹን
መሰል ኣሎኪ።

ንፍትሕ
እንድሕሪ ክትፋትሒ ደሊኺ ፡ ሓገዝን ምኽርን ካብ ናይ ምኽሪ
ቤትጽሕፈት ትወስዲ፡ ወይ ድማ ካብ ጠበቓ *። ፍትሕ ድማ እቲ
ኣሳልጦ ናይ ዑቅባኹም እንዳ ተኻየደ እንከሎ ክፍጸም ይኽእል
እዩ። ናይ ክልተኹም ናይ ዑቕባ ጠለብ በበይኑ እዩ ዝፍረድ።

ምሕዝነት* / ስድራ

ኣብ ጀርመን ሎሚ እቲ ኣብ ቕድሚ ሕጊ ዝተፈጸመ መርዓ ጥራይ
እዩ ሕጋዊ።እንታይ ማለት እዩ ፡ ሓደ ጊዜ ጥራይ እዩ ኣብ ቕድሚ
ቤተ መንግስቲ ዝፍጸም።
ሕጋዊ ድማ ይኾውን። ኣብ ወጻኢ ዝተፈጸመ ሓዳር ብመሰረቱ ኣብ
ጀርመን ቑቡል እዩ ግን ሕጋውነቱ ከማልእ ኣሎዎ። እዚ እንታይ
ማለት እዩ ትሕቲ ዕድመ እንድሕሪ ዘይነበርኪ ፡ ናይ ማተርያላዊ
ጸቕቲ እንድሕሪ ዘይነበረኪ ኾይኑ ፡ ኮምኡ ኣብ ርእሲ ሓዳርኪ
እንድሕሪ ተመርዒኺ ኾንኪ ኣብ ጀርመን ቑቡል ኣይኮነን።
እዚ ድማ ንሰብኣይን ሰበይትን ዘርኢ ጉዳይ እዩ።

ምእላይ ቖልዑ

ጉዳ ይዚ እቶ ም
ኣገ ደስ ቲ ኣማ ኸር ቲ ብዛ ዕባ እዚ
ጽሕ ፈት ን ናይ
ናይ ዞባ ኺ ናይ መ ንእ ሰያ ት ቤት
ስድ ራ ቤት ኣማ ኸር ትን እዮ ም።
ualität,

ክነ ብሩ
ደቕ ኺ * ጎን ጺ ዘይ ብሉ ብሰ ላም
መ ሰል ኣሎ ዎም ።
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ምሕዝነት* / ስድራ

እንተ ደኣ ክትፋቱሑ ወሲንኩም ፡ ባሓንሳብ ኮንኩም ንቖልዑኹም*
ንደቕኹም* ክትኣልዩ ትኽእሉ ኢኹም። ምስ መን እቲ ቖልዓ
ክነብር ከምዘለዎ ግን ክውሰን ኣሎዎ።ጥራይ ምስ ኣቡኡ* ወይ ምስ
ኣዲኡ* ወይስ ምስ ክልቲኦም እንዳተባራረዩ። እንተዘይኮነ ናይ
መወዳእታ እቶም ቖልዑ* እዮም ንዖዖም ዝሓይሽ ዝውስኑ።
መሰል ቖልዑ * መሰል ወዲ ሰብ ሰብ እዩ። ወለዲ* መሰል
ኣሎዎምን ይፍገጉን እዮም ንደቖም* ብኣገባብ ገሮም ክሕዝዎም።
እዚ እንታይ ማለት እዩ ፡ ንስኺ ከም ወላዲት * መሰልን ጉቡእን
ኣሎኪ። ንቖልዓኺ* ምስ ኣቡኡ ተመርዓውን ኣይትመርዓውን
ብዘይየገድስ ኣብ ቖልዓኺ ንስኺ መሰል ኣሎኪ ካብ ጎነጽን
ማህረምትን ክትካላኸልዮ ፡ ወላ ካብ ኣዝማዱ ።
ደቕኺ* ንትምህርቲ ክኸዱ መሰል ኣሎዎም።
ኣብ ጀርመን እንተዋሓደ ዝኾነ* ቖልዓ* ክሳብ ትሻዓተ ዓመት
ክማሃር ኣለዎ።
ኣብ መእላይ ቖልዑ ማለት Kindergarten ዝኸይድ ኮይኑ
ውን ንስኺ ጥራይ ኢኺ ትውስኒ፡ ንስኺ ትውስኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ናይ ሃይማኖት ክፍሊ ዝካፈል ኮይኑን ዘይካፈልን ኮይኑ።

ናትይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ንኣካላዊ ምሉኡነትን ጥዕናን

ምክልኻል

ንስኺ ንኣካላዊ ምሉኡነት መሰል ኣሎኪ ፡ እዚ እንታይ
ማለት እዩ፡ ናዓኺ ብመሰርቱ ወላሓደ ሰብ ክሃስየኪ ከምዘይብሉ።
ሕጊ ኣብ ጎንኺ እዩ። ካብዘን ዝስዕባ ድማ ይካላኸለልኪ፡
ካብ ኣካላዊ ጎነጽ
ማህረምቲ፡ ጾታዊ ሃጅመ፡ ናይ ኣካልኪ ሞቅሰልቲታት
ስለላ ፡ ምፍርራሕ፡ ካሎኦት ዝተፋላለዩ ናይ ምፍርራሕ ሜላታት
ትካላዊ ጎነጽ
ምድላው ብሕጊ ፡ ኣብ ምድረባይታ፡ ቋንቋ

ኣሎ ንስ ኺ
ኣብ ዚ ሓድ ሓደ ቤት ጽሕ ፈታ ት
ሓበ ረታ ክት ሓቲ ትኽ እሊ

ናይ ፖሊስ ረዲኤት
110
Beratung e. V.
Bundesverband Mobile
6
1
0351 500 54
s Gewaltopfertelefon
Weißer Ring bundesweite
116 006
n Frauen*
Hilfetelefon Gewalt gege
6
01
08000 116
*beratungsstellen und
Bundesverband Frauen
Frauen*notrufe
030 322 99 500
Pro Asyl
069 242 314 20
begleitete minderjähriBundesfachverband un
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ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ምውላድ መሰልን ጾታዊ ጥዕና

ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ናይ ኣተሓሳስባን፡ ሕልናን ሃይማኖትን ነጻነት

ክትጠንሲ ምኽኣልክን ጾታውነትክን ፍልይ ዝበለ ጸግዒ
ኣሎዎ። ሓንቲ ካብዚኣተን እንድሕሪ የታሓሳስባኺ ኾይነን፡ እዘን
ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ክሕግዛኺ ይኽእላ እየን።
ኣብ ጀርመን ካብ ክልተ ቖልዑ ንላዕሊ ምውላድ ሲ ገጋ እዩ
ኢሎሙኒ፡ ሓቒ ዲዩ?
ኣነ ጠኒሰ ኣሎኹ፡ ግን ክሰዶ እየ ዝደሊ ፡ መን ክሕግዘኒ ይኽእል?
ከይኽንሸብ ይፈርሕ ኣሎሑ፡ ምስ መን ብዛዕቡኡ ክዛረብ ይኽእል?
ካብ ተላጋቢ ሕማም ደቒኣንስቲዮ ይፈርሕ እየ፡ ከመይ ገረ
ክካላኸል ይኽእል?
ክጠንስ ኣይደልን እየ፡ ኣበይ ብዛዕባ መካላኸሊ ሓበሬታ ክውስድ
ይኽእል?
ሓዲሽ ነገር ብዛዕባ ሰክስ ክፍትን ጽቕጢ ኣብ ሓዳረይ ይግበረለይ
ኣሎ፡ ከመይ ገረ ክካላኸል ይኽእል?
ተዓሚጸ ፡ ኣዚዩ ይኸብደኒ ብዛዕብኡ ክዛረብ፡ ንመን ከማኽሮ
ይኽእል?

ኩሎም ሰባት መሰል ናይ ሃይማኖትን ናይ ኣረኣእያን
ኣለዎም፡ ወይ ብዘይ ሃይማኖት ክተርፉ ውን መሰል ኣሎዎም። ንስኺ
በይንኺ ወይ ምስ ካሎኦት ኮንኪ ሃይማኖትኪ ከተዘውትሪ መሰል
ኣሎኪ። ሃይማኖት ወይ ናይ ዓለም ኣረኣእያ ሓደ ኣካል ናይ መሰል
ርእይቶ ነጻነት እዩ።
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ነጻነት

ኣተ ሓሳ ስባ ነጻ እዩ

ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ኣብ ባህላዊ መንነት

ወላ እኳ ንስኺ ከም ስደተኛ ሰበይቲ* ኣብ ጀርመን
ናይ ፖሊቲካዊ ምርጫ መሰል እንተዘይብልኪ ፡ ድምጽኺ ክስማዕ
ይኽእል እዩ፡
ምስ ደቒኣንስቲዮ* ተራኺብክን ምሰአን ክትውደቢ ትኽእሊ
ኢኺ፡ ንምሳሌ ሓደ ማሕበር ንምስራት።
ምስ ካሎኦት ብግልጺ ክትእከቢ ትኽእልን ኣንጻር ዘይፍትሓውነት
ውን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክትካፈሊ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብ ሕብረተሰብኣዊን ፖሊቲካውን ንጥፍታት ክትካፈሊ ትኽእሊ
ኢኺ፡ ንምሳሌ ኣብ መርበብ ጉዳይ ስደተኛታትን* ዘሎ ተበጉሶ ።

* ንስኺ ከም ዝተሰደድኪ ሰበይቲ*ባህልኽን መንነትክን
ከተዘውትሪ መሰል ኣሎኪ። ዝኾነ ዓይነት ኣድልዎ (ኣብ ጾታ፡ዘርኢ፡
ሃይማኖት፡ ዕድመ፡ ስንኩልና፡ ጾታዊ መንነት)ኩልኩል እዩ፡ ብሕጊ
ድማ ይቕጻዕ።
ዘይመንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ኣለዋ ናይ ወላሓደ ጽልዋ ዘይብለን
ዝድግፋኽን ዘማኽራኽን፡ ንምሳሌ
ሰንኪ ሕብሪ ቖርበትኪ ኣብ ጽርጊያ ታሃረምክን ተጸረፍክን
ንስኺ ከም ኣስላመይቲ ጮግርኺ ሸፊንኪ ስራሕ ይኹን ገዛ
ደሊኺ፡ ብሰንኪ ሃይማኖትኪ ግን ኣዳለዉኺ።
ንስኺ ንሓንቲ ሰበይቲ* ኣፍቐርኪ ፡ኣብ ቕድሚ ህዝቢ ድማ
ሓቆፍኪያ ፡ ብዘየገድስ መን ምዃኑ ንዓኽን ንማሓዛኽን
ኣፋራራሓክን ወይ ሃረመክን።
ናይ ጾታዊ ዝንባሌ እንድሕሪ ኣሎኪ ግን ኣእሙራዊ ህክምና
እንተዳኣ ተኸልኪሉኪ።
ንዝያዳ ጉሉጽነት፡ ንዝያዳ ክብረት፡ ንዝያዳ ብዝሕነት።

መንነት

ናተይ፡ ናትኪ፡ናትና መሰል
ኣብ ሕብረተሰብኣዊ ናብራ ምስታፍ

ት ኣብ ታሕ ቲ
ሊስ ታ ናይ ስደ ተኛ ታት * ድር ጅታ
ኣሎ ኪ።
በር ናይ ሰደተኛታት*)
DaMigra e. V. (ጉልባብ ማሕ
www.damigra.de
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