
ንኸባቢ ናይ ግሮስ~ጌራው እንቋዕ ብደሐን መጻእኩም 

ሐበሬታ ንዝሃደሙ ቖልዑ’ን መንእሰያት’ን

አብ ሃገረ ጀርመን ንበይንኹም ዲኹም ዘለኹም? 

ንበይንኹም መጺኹም እንተድአ ኾይንኩም፣ ብኽብረትኩም ምስ ሐደ ኻብ`ዞም ዕላዊ ዝኾኑ ሰባት ወይድማ ቦታታት፡ 

~  ፖሊስ 

~  ዕላዊ ዝኾኑ ናይ ግብረሰናይ ትካላት 

   ወይድማ ብዝበለጸ ብቕጥታ ምሳና፣ ምስ ጉጅለ~umA ተራኸቡ። 

ጉጅለ~umA እንታይ ኢዩ? 

ንሕና ጉጅለ~umA ኻብ ካልእ ሃገራት ንዝመጹ ቆልዑ’ን መንእሰያት’ን ንኽንአሊ ኾምኡውን አብ ሃገረ ጀርመን ንኽነብሩ ንምሕጋዝ፣ ፍሉይ ስልጠና ዘለና ጉጅለ ኢና። 

umA ማለት፣ ትሕቲ~ዕድመ ዝኾነ፣ ብዘይ ስድራቤቱ ዝመጸ ወጻእተኛ ማለት’ዩ። 

ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ድዩ? 

ብዘይ ስድራቤትኩም ዲኹም ንሃገረ ጀርመን አቲኹም? 

ከምዚ እንተድአ ኾይኑ፣ ንሕና ኢና ሐላፍነትኩም። 

ዋላውን ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ንኽገብሩልኩም ቃል እንተአተውልኩም! 

ክንአልየኩም ንኽእል ኢና ምስ’ዝብልኹም ውልቀ~ሰባት አይትኺዱ። 



 

ንሕና፣ ጉጅለ~umA ኻብ ክፍሊ መንእሰያት’ን ቤተሰብ’ን ኢና፣ እዚ ማለት፣ ዕላዊ ዝኾነ ቤትጽሕፈት ናይ ከባቢ ግሮስ~ጌራው ኢዩ። 

ጽቡቕ ንኽትህልው ንሕና ኢና ንጽዕረልኩም። 

አብ ሐደ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ መጺኹም፣ ክዳውንትኹም ይኹን ሕክምና ንኽትረኽቡ ንሕና ኢና ንጽዕረልኩም። 

 

(እዚ ምንክብኻብ/ምእላይ ይባሃል) 

 

አድራሻና አብ ከባቢ ግሮስ~ጌራው 

Kreisverwaltung Groß-Gerau 

Fachbereich Jugend und Familie / Jugendamt 

TEAM-umA 

Wilhelm-Seipp-Str. 4 

64521 Groß-Gerau 

ኢመይል: betreuung.uma@kreisgg.de 

ስልኪ ቑጽሪ፡ 06152-989-761 

ወይድማ፡ 06152-989-552 

www.kreisgg.de/uma  

 

 

 

 

 

 

http://www.kreisgg.de/uma


ንዓኹም ቦታ ምርካብ 

ንሕና፣ ጉጅለ~umA ምሳኹም ኮይንና ነጻርዮ፣ አብ ሃገረ ጀርመን ምምጻእኹም ይኹን ሒይወትኩም ከመይ ከም’ዝመስል ኢዩ። (እዚ ምጽራይ ወይድማ ክሊሪንግ 

ይባሃል) 

ብድሕር’ዚ ኽምርመር ዘለዎ ድማ፣ ንዓኹም ዝኸውን ቦታ ምድላይ’ዩ። ክሳዕ ሽዑ ግን አብ’ቲ መጀመሪያ ዝአተኹሞ ቦታ ኢኹም ትጸንሑ። (እዚ ድማ፣ ቀዳማይ 

ምንክብኻብ/ምእላይ ይባሃል) 

ኽትከዱዎም ትኽእሉ መሐዙት ወይድማ አዝማድ አለውኹም’ዶ? 

እንተድአ አለውኹም ኮይኖም፣ ን’ጉጅለ~umA ሐብሩ። ንዓኹም ዝኸውን ጽቡቕ ዕድል እንተድአ ኾይኑ፣ ብሐባር ኮይንና ኽንሪኦ ኢና። 

አብ ሃገረ ጀርመን ኽትነብሩሉ ትኽእሉ ሰብ ዘይብልኩም እንተድአ ኾይኑ ግን፣ ካልእ ዕድላት እውን አሎ፣ ንአብነት አብ መንበሪ ናይ መንእሰያት ወይድማ አብ መንበሪ 

ጉጅለታት’ዩ። አብ’ዚ መንእሰያት’ን አለይቶምን ብሐባር ዝነብሩሉ ቦታ’ዩ። 

 

ምናልባት እውን አብ’ቲ ዝአተኹምሉ ከተማ፣ ንዓኹም ዝኸውን መንበሪ~ቦታ ዘየለ ክኸውን ይኽእል’ዩ። 

እዚ ምስ’ዝኸውን፣ አብ ካልእ ከተማ ወይድማ ገጠር፣ ነጻ ዝኾነ ቦታ ኽንደልየልኩም ኢና። 

ስለዚ’ድማ፣ ማናልባት ካልአይ ግዜ ቦታ ምቕያር ከድልየኩም ይኸውን ኢዩ። (እዚ ቦታ ምቕያር/ምምዳብ ይባሃል) 

 

ምስ ጉጅለ~umA አብ ዝኾነ እዋን ኽትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም! 

ስክፍታታት ወይድማ አድላዪ ነገራት እንተድአ ሃሊዩኩም ወይድማ ብዝኾነ ውሳኔ ዘይትረዳድኡ እንተድአ ኾይንኩም፣ ን’ጉጅለ~umA ሐብሩ። 

እዚ ጉጅለ’ዚ ምሳኹም ብሐባር ኮይኑ መፍትሕታት ንኽረክብ ክፍትን’ዩ! 

 

 

 



አብ ሃገረ~ጀርመን መሐዙትኩም ወይድማ አዝማድኩም ተቐቢሎምኹም ድዮም? 

 

ብኽብረትኩም ምስ ክፍሊ መንእሰያትን ቤተሰብን ኬድኩም ተራኸቡ! እዚ ብጣዕሚ አገዳሲ ኢዩ። 

ስም ናይ’ዚ ኽፍል’ዚ አብ ካልኦት ከተማታት’ን ከባቢታት’ን ብኻልእ ስም ክጽዋዕ ይኽእል’ዩ። አብ’ቲ ቦታ ግን፣ አብ ናይ ከተማ~ ወይድማ ናይ ከባቢ~ምምሕድዳር፣ 

አብ ዝኾነ እዋን ክትረኽቡዎ ትኽእሉ ኢኹም።  

አብ’ዚ ኽትተርፉ ትኽእሉ እንተድአ ኾይንኩም፣ ክፍሊ ናይ መንእሰያትን ቤተሰብን ምሳኹም ብሐባር ኮይኑ ኽምርምር ኢዩ። አብ’ርእስዚ እውን፣ ምስ 

መሐዙትኩም / አዝማድኩም ክዘራረብ’ዩ፣ እንተለው ድማ፣ ምስ ቤተሰብኩም ክራኸብ ኢዩ። ንዓኹም ዝኸውን እኹል ቦታ ምህላው ኾምኡውን ብጽቡቕ 

ኽትተሐዙን ኩሉ ዘድልየኩም ነገራት ኸም ዝግበረልኩምን፣ ኽጻረ አለዎ። 

 

ብተወሳኺ ኽጻረ ዘለዎ ድማ፣ ናትኩም ሐላፍነት ብዕሊ ኽወስድ ዝኽእል መን ምዃኑ ንምፍላጥ ኢዩ። ምናልባት’ውን መሐዙትኩም ወይድማ አዝማድኩም ክኽኑ 

ይኽእሉ’ዮም፣ ምናልባት’ውን ሞግዚት ኽግበረልኩም ይካአል ይኸውን። 

ብዝኾነ ግን፣ እቲ ቤተሰብ፣ ካብ ክፍሊ መንእሰያትን ቤተሰብን ሐገዝ ክረክብ ይኽእል’ዩ።  

ጽቡቕ እንተዘይሃሊኹም ወይድማ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ሐገዝ ምስ’ዘድልየኩም፣ ምስ ጉጅለ~umA ተራኸቡ። ብድሕር’ዚ ምሳኹም ኮይንና፣ እቲ አዓኹም 

ዝሐይሽ ኽንምርምር ኢና። 

 

ሞግዚት ማለት እንታይ’ዩ፣ እንታይዩ’ኽ ስርሑ? 

ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት እንተድአ ኾይኑ ኾምኡውን ንበይንኹም ብዘይ ወለድኹም አብ ሃገረ~ጀርመን ሃሊኹም፣ ሞግዚት ኽግበረልኩም ኢዩ። 

ነቲ ወለድኹም ኽፍጽሙዎ ዘለዎም ነገራት ኩሉ ንምፍጻም፣ እቲ ሞግዚት ሐላፍነት ይወስድ።  

ዝኾነ ግለሰብ ካብ ቤተሰብኩም ወይድማ ካብ አዝማድኩም፣ ናትኩም ሞግዚትነት ንኽወስድ እውን ዕድላት አሎ።  

ቤተሰብኩም ንሃገረ~ጀርመን ምስ’መጹ ድማ፣ እቲ ሞግዚትነት የቋርጽ። 



ንሃገረ~ጀርመን ምስ ቤተሰብኩም ዲኹም አቲኹም? 

እንተድአ ምስ ቤተሰብኩም ብሐባር መጺኹም ኮይንኩም እሞ ናበይ ከምትኸዱ እንተድአ ጠፊኡኩም ኮይኑ፣ ምስ ካልኦት ስደተኛታት አብ ሐደ ናይ መጀመሪያ 

መቐበሊ~ማእከል (EAEH) ኽትነብሩ ኢኹም። ድሕሪ ቑሩብ እዋን ግን፣ ምናልባት ንኻልእ ዞባ/ቦታ ምቕያር ከድልየኩም ይኽእል ይኸውን’ዩ። (ምቕያር/ምምዳብ) 

 

ዋላውን አብ’ዚ ምስ ቤተሰብኩም እንተድአ አለኹም ኮይንኩም፣ ሐገዝ ምስ’ዘድልየኩም፣ ምስ ክፍሊ መንእሰያትን ቤተሰብን ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ክፍሊ መንእሰያትን ቤተሰብን፣ አብ ሃገረ~ጀርመን ዘለው ቤተሰባት፣ ዋላውን ጀርመናውያን እንተዘይኮኑ፣ ሐገዝ ምስ’ዘድልዮም 

ንምሕጋዝ’ዮም ዘለው። ቆልዑን መንእሰያትን ብሙሉእ ጥዕና ንኽዓብዩ እውን ተራ ናቶም ይጻወቱ ኢዮም። ነቶም ብዝኾነ ምኽንያታት ባዕሎም ክዕወቱ ዘይካአሉ 

ቤተሰባት እውን የማኽሩን ይሕግዙን ኢዮም። 

 

ስለዚ፣ ሐገዝ ምስ’ዘድልየኩም፣ ማለት  

• …. አብ’ሞንጎ ስድራቤትኩም ብዙሕ ባእሲ ምስ’ዝህሉ፣ 

• …. ወይድማ፣ ንስኹም ጽቡቕ ስለዘየለኹም ኾምኡውን ንአብነት ሙሉእ ማዓልቲ አብ’ዓራት  

     ውዓልኩም ወይድማ ብጣዕሚ ሐዚንኩም ሃሊኹም እሞ፣ ስድራቤትኩም አባኹም ወይድማ  

     አብ’አሕዋትኩም ሐልዮት እንተብዘይብሎም፣ 

• …. ወይድማ፣ አብ ሐደ ትምህርቲ~ቤት ኽትምዝገቡ እንተድአ ዘይኪኢልኩም 

• …. ወይድማ፣ ቋንቋ ጀርመን ኽትመሃሩ እንተድአ ደሊኹም፣ 

 

ምስ ክፍሊ መንእሰያትን ቤተሰብን፣ ተራኸቡ። 

ናብ ትምህርቲ ኽትከዱ እንተድአ ኺኢልኩም ግን፣ ምስ’ቶም ሰራሕተኛታት ናይ ማሕበራዊ~ስራሕ ተራኸቡ። 

https://www.kreisgg.de/bildung/schulsozialarbeit/standorte/ 

https://www.kreisgg.de/bildung/schulsozialarbeit/standorte/


መንበሪ (ናይ መንበሪ~ኹነት?) 

 

ምስ’ቲ ብዙሕ ሕቶታትኩም ኽምልሰልኩምን ክሕግዘኩምን ዝኽእል ምኽሪ~ቤት ርክብ ምግባር፣ ትርጉም አለዎ፣  

ብዛዕባ ‘’ምህዳምን ምፍላስን” ዝምልከት ምኽርታት አብ https://adressen.asyl.net/ ድለዩ። 

 

ጥዕና 

 

ናይ ሰውነት ወይድማ ናይ ስነአእምራዊ ጸገማት ወይድማ ቃንዛ ምስ’ዝህልወኩም፣ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ? 

ብዛዕባ ጸገማትኩም ምስ ሐኪም ንምዝርራብ ይኹን ሕክምና ንምርካብ፣ መስል አለኩም። 

Patientenservice tel. 116117  

https://www.116117.de   

 

እዚ ን’ናይ ሰውነት ጸገም ኾምኡውን ን’ናይ ሕልና ወይድማ ን’ናይ ስነአእምራዊ ጸገማት ዝምልከት ኢዩ። ንአብነት፣ በቲ ዘሕለፍኩሞ ነገራት ኩሉ~ግዜ ስለትሐስቡ’ሞ 

ብጣዕሚ ሕማቕ ስለትድቅሱ፣ ወይድማ ቀጻሊ ዝኾነ ከቢድ~ፍርሒ ስለዘለኩም፣ ዓቕሊ ዘይብልኩም ወይድማ ነዳራት ስለዝኾንኩም። እዚ ምስ’ዝኸውን ሐገዝ ድለዩ! 

ከመይ ከም’ዘለኹም እውን፣ ምስ’ዝኾነ ትአምኑዎ ግለሰብ ተዛረቡ! 

 

ህጹጽ~ዝኾነ ሐገዝ ምስ’ዘድልየኩም፣ አብ’ዝኾነ ዝዋን ናብ ናይ ሆስፒታላት ህጹጽ~ረዲኤት ኽትከዱ ወይድማ 112 (ናይ ሐደጋ~ስልኪ) ደውሉ። ዋላውን ናይ 

ሕክምና~ውሕስነት እንተ’ዘይብልኩም፣ ረዲኤት ኽግበረልኩም ኢዩ። 

 

ሕቶታት ምስ’ዝህልወኩም ድማ፣ አብ’ዝኾነ እዋን ምስ ጉጅለ~umA ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

 

 

https://adressen.asyl.net/
https://www.116117.de/


ብዛዕባ ትምህርቲ’ኸ ከምይ’ዩ? 

 

አብ ሃገረ~ጀርመን፣ ትምህርት’ን ስልጠና’ን አድለይቲ~ዝኾኑ ናይ መጻኢ ግዜ ናይ ውሕስነት ስጉምትታት ኢዮም። ናይ ጀርመን ናይ ቤትምህርቲ ስልቲ ቁሩብ 

ዝተወሳሰበ ኢዩ ምኽንያቱ፣ አብ ሃገረ~ጀርመን ዘለዋ ነፍስወከፍ ግዝአታት፣ ነናተን ሕግታት ስለዘለወን ኢዩ። 

 

አብ ሃገረ~ጀርመን ግን፣ ዝኾነ ቖልዓ ይኹን መንእሰይ፣ ትምህርቲ ናይ ምምሃር ግዴታ አለዎ። እዚ ማለት ድማ፣ ትምህርቲ~ቤት ንምኻድ መሰል’ን ግዴታ’ን አለዎ። 

 

ቅድሚ ኻልእ ነገራት ምግባር ምድላይኩም፣ ጀርመንኛ ኽትመሃሩ አለኩም። ቋንቋ ጀርመን ናይ ኩሉ ኻልእ ነገራት መፍትሒ ኢዩ! 

Staatliches Schulamt für den Kreis Groß-Gerau 

Aufnahme- und Beratungszentrum 

Tel. 06142 5500 0 

E-Mail: poststelle.ssa.ruesselsheim@kultus.hessen.de  
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