ዕድመ ናይ ከባቢ ዘተ ናይ ዝርርብ ኣኼባ ብቐጥታ
ሽቫርዘንቤክ

መደብ

ብጉጂለ ምስራሕ

„ናይ
. ዝርርብ ኣኼባ ብቐጥታ ሓቢሮም ንምንባር ምግባር‘‘
ሰዓት 9:30 ኣብኡ ምርካብ ኣብኡ ምብጻሕ
- ሰባት ጀርመናውያንን ኣብዚ ዝጸንሑ ወጻኣትኛታት ብነጻ
ድሌቶም ነቶም ሓደስቲ ዝመጹ ስደትኛታት ንምሕጋዝ ሓደ
ጉጂለ ብምፍጣር ይሰርሑ።
ብዝሑ ዕዉት ምስ ምሉእ ኣኽብሮት ምሕጋዝ ምርኻብን
ምስቶም ሰባት ምሳና ሓዲሽ ሂወትን ናብራን ንዝደልዩ።
ዝበዝሕ ግዜ ብምግምጋም እቶም ዝሕግዙ ሰባት ነቶም
ስደተኛታት ሓገዝን ምኽርታትን ብምሃቦም ሕጉሳት እዮም
።
ይኹን እምበር እዚ ኸኣ ኣብ ውሽጢ ዕለታዊ ሂወት ንጹር
መልክዕ ክህልዎ ይኽእል።
እቲ ጽቡቕ ልግሲ ብምሃብ ክገብሩን ክረድኡን እንዳ ደለዩ
ንከይሰርሑ ይዕንቅፍዎም ወይ ዕንቅ ፋት ይኾኖም።
ንምሳሌ፣ቆጸራታት ኣይሕልዉን፡ደንጉዮም ይመጹ ወይ ከኣ
ይተርፉ፡
ናይ መዘናግዒ መደባትን ከልእን ዝዳሎ መደባት
ፍቓደኛታት ኮይኖም ስለ ዘይመጹን ዘይርከቡን፡
ኣብ መንጎ ብድሌቶም ወሃብቲ ሓገዝትን፣ስደተኛታ
ተሓገዝትን ዘይምቅዳው ዘይምስምማዕ ይፍጠር።
እቲ ሓቂ ብምሕጋዝ ፣ኣብ መንጎ ወሃብቲ ሓገዝን ፡
ስደትኛታት ተሓገዝትን፡ዘየረዳድእ ዘሎ
ነንበይኑ ዝኮነ ባህርያት ወይ ፀባያት እዩ። ንዚ መፍትሒኡ
ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ኮፍ ኢሎም
ሓባርዊ ምዝርራብ ክግበር ኣለዎ።
ብዙሕ ግዜን ብኣሽሓት ዝቑጸር ኪሎመተራትን ካብ ፍርሕን
ራዕድን ሽግርን
ከም ኡውን ካብ ውግእ ኣምሊጦም ብናቶም ጻዕሪ ኣብዚ
በጺሖም፣ ከምኡውን ኣብዚ ምስ መጹ ካልእ ምርጫ ስለ
ዘይብሎም ብጽንዓት ይጽበዩ።
ካልእ ምርጫ ናይ ሓገዝ ይደሊ እንተ‘ሉ ባዕሉ ክፍትን
ይኽእል።
እዚ ማለት ዝምለስ ሕቶ የለን፣ ዋላ ሓደ ተሓታቲ የለን፡
ስለዚ ነብሲ ወከፍ ነብሱ ይሕተት።
ናብ ስደተኛታት ፣ ምስ ስደተኛታት፣ ከም ኡውን ንሕና (
ወሃብቲ ሓገዝ ) ።

ሰዓት 10:00 ሰላምታን መኽፈቲ ምደብን: Meinhard
Füllner, ናይ ከባቢ ፕረሲደንት
ወሃቢት ቃል መግለጺ፣ቋንቋን ባህልን፣
Ute Borchers-Seelig
ከንቲባ ሽቫርሰንበክ
ሰዓት 10፡40 ምኽባር ቋንቋን ባህልን ፣
Meinhard Füllner ናይ ከባቢ ፕረሲደንት
ሰዓት 11፡30 ናይ ቡን ዕረፍቲ
ናይ ሓበሬታ ግዜ ናይ መርበብ ዝርርብ
ሰዓት፣ 12፡00 ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ

AG 1: ኣየናይ ዕድልዩ ዘለዋ ንጓለንስተይቲ ኣብ ጀርመን
ከምጓለንስተይቲ ክም ኡውን ንወዲ ተባዕታይ? ሳንድራ ሃንሰን
AG 2: መዘናግዒ፡ ጠቓሚ ምኽርታት፡ ኣነ ከመይ ከም ኡውን
ኣበይ ነጻ ግዜ መደብ ምግባር ይኽእል?
AG 3: ተኻፈልቲ፣ ንሕና ድምጽኹም ምስማዕ ንደሊ!፣ከመይ ኢየ
ኣነ እታይክ ክጥቀም ኣለኒ?
AG 4: ዕዉት ናይ ትምህርቲ ታሪኽን ናይ ወለዲ ስሩዕ ስራሕን፣
እንታይ ናይ ስድራ ቤት ቅኑዕ ተጽዕኖ ኣብ መውዓሊ ህጻናትን ቤት
ትምህርትን ኣለዎም?
ከም ኣባል ስድራ ቤት ኣብ መዓልታዊ ትምህርቲ እንታይ ክንገብር
ንኽእል?
AG 5: ጥዕና ባህላዊማእከል፣
ከመይ ገይረ‘የ ኣነ ምስ ሓኪም ሓኪም ድማ ምሳይ ብዛዕባ ጥዕናይ
ዝዛርብ? እንታይ ክገብር
ኣለኒ ንጥዕናይ መንከ ክህግዘኒ ይኽእል?

ሰዓት፣ 13፡00 እንታይ ይመጽእ ድሕሪ ቀትሪ?
ሰዓት፣ 13፡15 ዝርርብ ንፍታሕ
ሰዓት፣ 13፡45 ብጉጂለ ምስራሕ
ሰዓት፣ 15፡30 ውጽኢት እንታይ ይመስል? ወይ ከመይ
ገምጊምናዮ?
ናይ ቋንቋን ንቖልዑት ዝኣልዩን/ያን ኣብቲ ቦታ ይርከቡ/ባ።
በጃኹም እዚ ተበራሪ ጽሑፍ ንዑቕበኛታት፡ንስደተኛታት፡
ንሰራሕትኛታት፡
ንብድሌቶም ረዲኤት ወሃብትን ከም ኡውን ንጉዱሳትን
ኣብጽሕሎም።
ብዝተፈልጠ ተመዝጊብኩም ንንገብሮ መላለዪኣገልግሎታት ብዚ
መርበብ ሓብሬታ፣
www.kreis-rz.de/kosia ክትረኽቡና ትኽእሉ።

ብጣዕሚ ኢና ነመሥግን ነዞም ዝሕገዙናን ድጋፉ
ዝሀቡናን።

ናብት ቦታ መኸዲ

Flüchtlingskoordinierung
des Kreises
Herzogtum Lauenburg

ናይ ካልአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሽቫርዘንቤክ
ኤይሮፖ ሹለ ( ኣውላ)
ቡሽኩፕለ 7
21484 ሽቫርዘንቤክ

ዕድመ
3. ዕድመ ናይ ከባቢ ዘተ
ናይ ዝርርብ ኣኼባ ብቐጥታ
(ገጽንገጽ) ሓቢሮም ንምንባር ምግባር
ብባቡር
ካብ ሽቫርዘንቤክ ንመምጽእን መኸድን ኣብ ሰሰዓት
ንሃምበርግ፣
ንሉቤክ፣ከምእውን ናብ ሉኑቦርግ( ብቡሽን) ይኽይድ
እዩ።
እቲ ባንሆፍ( መዕረፊ ባቡራት) ካብቲ ቤት ትምህርቲ
650
ሜተር ርሒቁ ይርከብ።
ብኣውቶቡስ
ናይ ኣውቶቡስ ናይ ጊዜ ሰሌዳ (ሰዓታት)
ኣብ እንተርኔት ናይ HVV ትረኽቡ
ናይ መኸድን መምጽእን ሓገዝ ንትደልዩ ኣብ ምዝገባ
ፎርም ሐብሩና
ብተወሳኺ ኸአ ብሓንሳብ ኮይንኩም (ተጠርኒፍኩም)
ንምኻድ ፈትኑ

ቀዳም ዕለት11 ኖቬመበር 2017
ቀዳም ዕለት11 ኖቬመበር 2017
ካብ ሰዓት 10.00 ክሳብ 16.00 ሰዓት
ናይ ካልአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሽቫርዘንቤክ
ኤይሮፖ ሹለ ( ኣውላ)
ቡሽኩፕለ 7
21484 ሽቫርዘንቤክ

አዳለውቲ፣
ኣካል ምውህሃድ ማእከላዊ ኰሚቴ ናይ ስደተኛታት
መቐበሊ ኸባቢ
ሐርዞጎቱም ላውንቡርግ(Kreis Herzogtum Lauenburg)
Uta Röpcke,T 04541 888-645,
roepcke@kreis-rz.de
Andreas Bockholt,T 04541 888-478,
bockholt@kreis-rz.de
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