ወደ ግሮስ~ጌራው ክልል እንኳን በደህና መጡ
የስደተኛ ልጆች እና ወጣቶች መረጃ
በጀርመን ውስጥ ብቻዎን ነው ያሉት?
ብቻዎን ከመጡ፣ ከእነዚህ ኦፊሴላዊ ግለሰቦች ወይም ጽሕፈትቤት ሪፖርት አድርጉ፡
~ ፖሊስ
~ ኦፊሴላዊ የእርዳታ ድርጅት
ወይም በቀጥታ ከእኛ ጋር፣ umA~ቡድን ጋራ መገናኘት ይመረጣል፣
የ‘umA~ቡድን ምንድን ነው?
እኛ የ’umA~ቡድን ከሌሎች አገሮች የመጡ ሕፃናትን እና ወጣቶችን ለመንከባከብ እና በጀርመን አገር ሕይወታቸውን ለመርዳት ልዩ ሥልጠና አግኝተናል።
umA ማለት፡- ያልታጀቡ፣ ከዕድሜ በታች የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች ማለት ነው።
ዕድሜዎ ከ18 ዓመት በታች ነው?
ያለ ወላጆቻችው ወደ ጀርመን አገር መጥተዋል?
ስለዚህም እኛ ለእናንተ ተጠያቂዎች ነን።
እርስዎን ለመንከባከብ ከሚፈልጉ የግል ግለሰቦች ጋር አትሂዱ።
ምንም እንኳን ብዙ ጥሩ ነገሮችን እንዲያደርግልዎት ቃል ቢገቡልዎትም!

እኛ የ‘umA~ቡድን የወጣቶች እና ቤተሰብ ክፍል አባል ነን፣ ማለትም የአውራጃ ግሮስ~ጌራው ኦፊሴላዊ ጽ/ቤት ነን።
ደህና መሆንዎን እናረጋግጣለን።
ምግብ፣ ልብስ እና የሕክምና አገልግሎት የሚያገኙበት፣ ደህንነቱን የተጠበቀ ቦታ መድረስዎን እናረጋግጣለን።
(ይህ እንክብካቤ ማድረግ ይባላል)
በግሮሰ-ጌራው ክልል ያለው አድራሻችን፡Kreisverwaltung Groß-Gerau
Fachbereich Jugend und Familie / Jugendamt
TEAM-umA
Wilhelm-Seipp-Str. 4
64521 Groß-Gerau
ኢመይል፡ betreuung.uma@kreisgg.de
ስልክ~ቁጥር፡ 06152-989-761
ወይም ስልክ~ቁጥር፡ 06152-989-552
www.kreisgg.de/uma
ለእርስዎ የሚሆን ቦታ ማግኘት
እኛ የ‘umA~ቡድን የርስዎ ወደ ጀርመን~አገር መምጣት እና ህይወት ምን እንደሚመስል ከእርስዎ ጋር አብረን እናብራራለን። (ይህ ማጣራት (clearing) ይባላል)
ከዚያም ለእርስዎ የሚሆን ቦታ የት እንዳለ፣ መረጋገጥ አለበት። እስከዚያ ድረስ ግን፣ መጀመሪያ በገቡበት ቦታ ይቆያሉ።
(ይህ እንግዲህ፣ ጊዜያዊ እንክብካቤ ተብሎ ይጠራል።)
በጀርመን~አረግ ውስጥ መሄድ የሚችሉበት ዘመድ ወይም ጓደኞች አሉዎት?

ካልዎት፣ ለ‘umA~ቡድን ሪፖርት ያድርጉ። ከዚያም፣ ይህ ለእርስዎ ጥሩ አማራጭ መሆኑን አብረን እናያለን።
በጀርመን~አረግ ውስጥ አብረው ለመኖር የሚችሉበት ሰው ከሌለ፣ ሌሎች አማራጮች አሉ፣
ለምሳሌ በወጣት ማእከል ወይም በመኖሪያ ቡድን ውስጥ። እዚህ ውስጥ ወጣቶች ከተንከባካቢዎች ጋር አብረው የሚኖሩበት መኖሪያ ነው።
ሆኖም፣ የደረሱበት ከተማ፣ ለመጠለያ የሚሆን ቦታ ላይኖረው ይችላል።
ስለዚህም በሌላ ከተማ ወይም መንደር ውስጥ፣ ነፃ ቦታ እንፈልጋለን።
ከዚያም እንደገና፣ ቦታ መቀየር እንዳለብዎት ሊከሰት ይችላል። (ይህ እንደገና~ማከፋፈል ይባላል።)
ከ umA~ቡድን ጋር ሁልጊዜ መነጋገር ይችላሉ!
ጭንቀቶች ወይም ፍላጎቶች ካሎት ወይም በውሳኔ ላይ የማይስማሙ ከሆነ፣ ለ‘umA~ቡድን ይንገሩ።
ቡድኑ ከእርስዎ ጋር አብሮ መፍትሄ ለማግኘት ይሞክራል!
እዚህ ጀርመን~አገር ውስጥ በጓደኞች ወይም በዘመድ ተቀባይነት አግኝተዋል?
እባክዎን በቦታው ላይ ያለውን የወጣቶች እና የቤተሰብ ክፍል ያነጋግሩ! ይህ በጣም አስፈላጊ ነው።
የመምሪያው/ክፍሉ ስም በሌሎች ከተሞች እና ወረዳዎች ውስጥ የተለየ ስም ሊኖረው ይችላል፣ ነገር ግን በአካባቢው የከተማ አስተዳደር ወይም ወረዳ አስተዳደር
ውስጥ ሁልጊዜ ሊያገኙት ይችላሉ።
የወጣቶች እና ቤተሰብ ክፍል እዚያ መቆየት ይችሉ እንደሆነ ከእስርዎ ጋራ አብሮ ማረጋገጥ አለበት። በተጨማሪም ከጓደኞችዎ/ዘመዶችዎ ጋር ይነጋገራል እና
አስፈላጊ ከሆነም፣ ከወላጆችዎ ጋራ ይገናኛል። ለእርስዎ በቂ ቦታ እንዳለ እና በደንብ እንደሚታከሙ እና እንክብካቤ እንደሚደረግልዎት፣ መጣራት አለበት።

በተጨማሪም መጣራት ያለበት፣ ማን በይፋ ለእርስዎ ተጠያቂ እንደሆነ ነው፣ ምናልባት ጓደኞች ወይም ዘመድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባትም እርስዎ ሞግዚት
ሊደረግላቸው ይችላል።
በማንኛውም ሁኔታ፣ ቤተሰቡ ከወጣቶች እና ቤተሰብ መምሪያ እርዳታ ማግኘት ይችላል።
ምንም እንኳን ጥሩ ስሜት ባይሰማዎትም ወይም በማንኛውም ጉዳይ ላይ ድጋፍ ቢፈልጉ፣ የ‘umA~ቡድን ያነጋግሩ። ከእርስዎ ሆነን ለእርስዎ የሚበጀውን ነገር
እናረጋግጣለን።
ሞግዚት ምንድን ነው እና ምን ያደርጋል?
ከ18 ዓመት በታች ከሆኑ እና ያለወላጆችዎ በጀርመን~አገር ውስጥ ብቻዎን ከሆኑ፣ ሞግዚት ያገኛሉ።
ወላጆችዎ በመደበኛነት ሊሠሩት ለሚችሉት ሥራ፣ ሞግዚቱ/ቷ በኃላፊነት ይሰራዋል።
ቤተሰብ ወይም ዘመድ የሆነ ሰው፣ የእርስዎ አሳዳጊ ወይም ሞግዚት ሊሆን የሚችልበት ዕድል አለ።
ወላጆችዎ ወደ ጀርመን~አገር ሲመጡ፣ አሳዳጊነቱ/ሞግዚትነቱ ያበቃል።
ጀርመን~አገር ከወላጆችዎ ወይም ከአንዱ ወላጅ ጋር ነው ያሉት?
ከወላጆችዎ ጋር ከመጡ እና የት መሄድ እንዳለቦት ካላወቁ፣ ከሌሎች ስደተኞች ጋራ፣ በመጀመሪያ~መቀበያ~ማእከል (EAEH) ይኖራሉ። ከአጭር ጊዜ በኋላ ወደ
ሌላ የፌዴራል ግዛት መሄድ ሊኖርብዎ ይችላል። (ምደባ/ስርጭት)
እዚህ አገር ከቤተሰብዎ ጋር ቢሆኑም፣ ድጋፍ ከፈለጉ፣ የወጣቶች እና የቤተሰብ ክፍልን ማነጋገር ይችላሉ።
በወጣቶች እና ቤተሰብ ክፍል ውስጥ ያሉ ሰራተኞች፣ በጀርመን~አገር ውስጥ ያሉት፣ የጀርመን ቤተሰቦች ባይሆኑም፣ ሁሉንም ቤተሰቦች እርዳታ በሚፈልጉበት
ጊዜ ደገፋቸውን ለመስጠት ነው።

ልጆች እና ወጣቶች ጤናማ ሆነው እንዲያድጉ ለማድረግ፣ ቁርጠኛ ናቸው። በማንኛውም ምክንያት በራሳቸው ማድረግ ለማይችሉትን ቤተሰቦች፣ ምክር እና እርዳታ
ይሰጣሉ።
ስለዚህ፣ እርዳታ ከፈለጉ፣ ምክንያቱም፡
• .... በቤተሰባችሁ ውስጥ ብዙ ጭቅጭቅ ስላለ፣
• .... ወይም እናትዎ ወይም አባትዎ እርስዎን ወይም ወንድሞችዎን መንከባከብ ስለማይችሉ፣
ምክንያቱም እርስዎ ራሳቸው ጥሩ ስሜት ስለማይሰማቸው እና ለምሳሌ ቀኑን ሙሉ አልጋ ላይ ስለተኙ
ወይም በጣም አዝነው ስላሉ፣
• .....ወይም ትምህርት ቤት መመዝገብ ስላልቻሉ፣
ወይም ጀርመንኛ መማር ስለፈለጉ፣
ይህ ከሆነ፣ ከወጣቶች እና ቤተሰብ መምሪያ ጋር ተገናኙ።
አስቀድመው ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ከሆነ፣ የትምህርት ቤቱን የማህበራዊ~ጉዳይ ሰራተኛ ማነጋገርም ይችላሉ።
https://www.kreisgg.de/bildung/schulsozialarbeit/standorte/
መኖሪያ (የመኖሪያ ሁኔታ?)
ብዙ ጥያቄዎችዎን ሊመልስ እና ሊረዳዎት የሚችል የምክር~ማእከልን ማነጋገር፣ ትርጉም ያለው ነገር ነው።
“ማምለጥ እና ፍልሰትን” በሚመለከት የምክር~አገልግሎት በ’- https://adressen.asyl.net/ ይፈልጉ።

ጤና
የአካል ወይም የአእምሮ ችግር ወይም ሕመም ካለብዎት፣ ምን ማድረግ ይችላሉ?
ስለ ማንኛውም ችግር ከዶክተር ጋር የመነጋገር እና የመታከም መብት አልዎት።
Patientenservice tel. 116117
https://www.116117.de
ይህ ለአካላዊ ችግሮችን ይመለከታል፣ ነገር ግን፣ ለአእምሮ ወይም ለስነ-ልቦና ችግሮችም ይመለከታል። ለምሳሌ፣ ሁልጊዜ ስለተፈጠረው ነገር እያሰቡ ሰለሆነ፣
በደንብ መተኛት ካልቻሉ ወይም ያለማቋረጥ በጣም የሚፈሩ ከሆነ፣ በጣም የምትረበሹ ወይም የምትበሳጩ ከሆነ፣ እርዳታ ጠይቁ! ከሚያምኑት ሰው ጋር ተነጋገሩ
እና እንዴት እንደሚሰማዎት ይንገሯቸው!
አስቸኳይ የሆነ እርዳታ ከፈለጉ፣ በማንኛውም ጊዜ ወደ ሆስፒታል~ድንገተኛ~ክፍል መሄድ ወይም 112 (የአደጋ ጊዜ ቁጥር) መደወል ይችላሉ። ያለ ኢንሹራንስ
ካርድም ቢሆን፣ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።
እንዲሁም በማንኛውም ጊዜ ጥያቄ ካልዎት፣ የ‘umA~ቡድንን ማነጋገር ይችላሉ።
ስለ ትምህርት~ቤት‘ስ እንዴት ነው?
በጀርመን~አገር ውስጥ ትምህርት እና ስልጠና ለወደፊት ጥሩ እና ደህንነትን የሚጠብቁ አስፈላጊ እርምጃዎች ናቸው። የጀርመን ትምህርት~ቤት ስርዓት ትንሽ
የተወሳሰበ ነው ምክንያቱም በጀርመን ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ግዛት የራሱ ሕጎች አሉት።
በጀርመን አገር ግን ማንኛውም ህጻን እና ወጣት፣ ትምህርት~ቤት መማር ግዴታው ነው፣ ይህም ማለት፣ ወደ ትምህርት ቤት የመሄድ መብት እና ግዴታ አለበት።

ሌላ ማንኛውንም ነገር ለመስራት ከመፈለግዎ በፊት፣ ጀርመንኛ መማር አለብዎት። የጀርመን ቋንቋ የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው!
Staatliches Schulamt für den Kreis Groß-Gerau
Aufnahme- und Beratungszentrum
Tel. 06142 5500 0
E-Mail: poststelle.ssa.ruesselsheim@kultus.hessen.de

