
ፖለቲካዊ መሰረት ናይ ወፍሪ ምትእትታው ስደተኛታት ኣብ ሃብረተሰብ ዴኔማርክ  



 

 



ናይ ምምሕዳር ዮዎይንግ(Hjørring) ፖለቲካዊ ረኣዪ ኣብ 

ምትእትታው ስደተኛታት  

ናይ ምምሕዳር ዮዎዪንግ

( ፖለቲካዊ ራኣዪ 

ኣብ ምትእትታው ስደተኛታት 

ንኹሎም ነበርቲ ንይዛ 

ምምሕዳርና ብዝበልጸ መነገዲ 

ብሓንሳብ ተዋሃሂዶም ብስኒት 

ንኽነብሩ ብይታ ዝፈጥር 

ፖለሲ  ምቅራብ ማለት ኢዩ።  

እዚ ስለዝኾነ  ናይ ምሕበራዊ 

ምርድዳእ፣ ነንሕድሕድካ ምክብባርን 

ምትሕግጋዝን ንኽህሉን 

ንኽትሓያየልን ወፍሪን ጾዓርኒን 

ንኽግበር፣ ናይ ቤት-ምኽሪ 

ምምሕዳር ዮውዪንግ ሓደ ካብቶም 

ዕበይቲ ድሌታቶም ኢዩ። 

ኩሎም ዜጋታት - ዕሌታዊን ባህላዊን 

ርእሰባይታ ብዘይገድስ - ኣብዚ ናይ 

ዴኒሽ ህብረተሰብ  ዘሎ ዲሞክራሳዊ 

ክብሪታት ኣኽቢሮም ከም ኑጡፋትን 

ኣክቲቭን ነበርቲ ንኽኮኑ ናትና 

ትጽቢት ኢዩ።  

ኮሎም ዚጋታት/ነብርቲ ኣብ ኩሉ 

ናይዚ ህብረተሰብ ፕለቲካዊ፣ 

ቅጠባዊ፣ ሞያዊን ባህራዊ/ባህላዊ 

ህወትን ዘሎ ነጥፊታት ንኽሳተፉ 

ትጽቢትና ኢዩ።  

ናይዛ ምምሕዳር ናይ ምትእትታው/

ምውህሃድ ወፍሪ ብመጀመርያ ኣብ 

ስደተኛ፣ ተሳሒቦም ዝኣተዉ 

ውጻእተኛታትን  ንነዊሕ ዝነበሩ 

ስደታኛን/ውጻእተኛን  

ተውለድቶምን ዝተኮረ ኢዩ። 

ዕላማታት ናይ ወፍርና ነዞም 

ተጠቐሱ ኣካላት ናይ ትምህርቲ፣ 

ስራሕ፣ መዓርነት፣ ሓሳብካ ናይ 

ምግላጽ ናጽነትን ተሳታፍነትን ዝሓዘ 

ናይ ዴኒሽ መዓልታዊ መነባብሮ 

ንኽምክቱዎ ዓቕሚን ክእለትን 

ንኽረክቡ ኢዩ።  

ናይ ዮዎዪንግ( ምምሕዳር 

እዞም ኣብ ለዓሊ ተጠቀሱ መቦቆል  

ናይ ካልእ ሃገር  ዘለዎም ዜጋታት፣ 

ኣብዚ ናይ ምትእትታው/ምውህሃድ 

ወፍሪታት ናቶም ሓላፍነት 

ተሰኪሞም ንኽሳተፉ ናትና ትጽቢት 

ኢዩ።  

ኣብዘን ዝስዕባ ገጻት፣ ናይ ዮዎዪንግ

( ምምሕዳር ናይ 

ምትእትታው/ምውህሃድ ስደትኛ 

ዕላማታትን ኣቲ ነዚ ናይ 

ምትእትታው ፖሊሲ ራኢ ንኽዕወት 

ዘድሊ  ወፍሪታትን ዝገልጽ ሕቤሬታ 

ክርከብ ይከኣል ኢዩ።  

ኣብ ድሕሪ እዚ ፈኑወ ኣተባባዒ 

ክኾነኩም ዝኽእል መግለጽ/ምጽሄት 

ኣሎ። እዚ ሜጽሄት ንኸተንብቦ 

ግዴታዊ  ኣይኮነን። ግን ኣብቲ ናይ 

ምትእትታው ወፍርኹምን 

ጻዕርኹምን ክተባብዐኩምን 

ክቅስቅሰኩምን ይኽእል ኢዩ።  



ምትእትታው ከም ኩልንታዊ ወፍሪ  

ቅንዲ ነጥቢታት ኣገባባት ናይ 

ምምሕድራዊ(

ፖሎቲካዊ ወፍሪታት:  

ምክብባር ሓደ ናይ ዑዉት ናይ 

ምትእትታው ወፈሪ ኣድላዪ መሳርሒታት 

ኢዩ።  

እታ ምምሕዳር ምእንታን ኣብ 

ሁሉው ናይ ሂወት/መነባብሮ 

ብድሆታት ፍትሓት ንኽትቅርብ፣ እቲ 

ዘሎ ናይ ምትእትታው ቀረባት ኣብ 

ኩለንታዊ ወፍራ ክተዋሃህዶን 

ክትጠቓቕሎን ኣለዋ።  

እቲ ዕማማት ናይ ምትእትታው ከም 

መበገሲ  ነታ ናይ ምትእትታው 

ዕማም ኣድላዪ ዝኾነ ኣካባባዊ 

ሁሉው ኩነታትን ኣብታ ንጽልቲ 

ኩነትን ኣድህቦ ብምግባር ምስቲ/ታ 

ትጠቐዐ/ት ዜጋ/ነባሪ ቀሪብካ 

ክሰላሰል ኣለዎ።  

እቶም ናይ ካልእ ሃገር መቦቆል 

ዘሎዎም ዜጋታት ብቀጻሊ ብዝዕባ 

ናይ ሃገርካ ናይ ምምላስ ሓገዝ/

መደብ( መብርሂ 

ክርክቡ ኣለዎም፣ ማለት ነሃገሮም 

ክምለሱ እንተደሊዮም መንግስ 

ዴንማርክ ነቲ ዕላምኦም ከድግፎ 

ዝኽእል ቁጠባዊ ሓገዝ ክቅርብ 

ከምዝኽእል ምሕባር ማለት ኢዩ፣ እዚ 

ኸኣ ኣብቲ ርክብ ናይ ምትእትታው 

ዎዑል ገምጋም ናይ ምግባር

( ክግበር ይከኣል ኢዩ።  



ዲምክራሳዊ ዜግነት 

ናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ዘለዎም 

ነበርቲ ኣንስቲን ሰብኡትን፣ 

ለኪዕ ከምቶም ካልእ ናይ 

ናይዛ ከተማ ነበርቲ ኣብቲ ናይ 

ከተማ ዮውዪንግ(

ምሕበረ ሰብ ሓላፍነቲም 

ተሰኪሞም ክውፍዩ ኣለዎም።  

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣዚ ድማ ብዘን ኣብ ትሓቲ ዝጥቀሳ 

ነጥቢታት ክሰላሰል ይክእል ኢዩ: 

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ንናይ ዴኒሽ 

ህብረተሰብ ሓፈሻዊ ሕጊታትን 

መስረታዊ ዲሞክራሳዊ ክብሪታትን 

ክቕበሉዎን ከኽብሩዎን ኣለዎም።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ብዝከእል 

መጠን ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ዴኒሽ 

ህብረተሰብ ዘለዎም ጉቡእ ሓላፍነትን 

መሰላትን፣ ከም ነጻ ናይ ሓሳብካ ናይ 

ምግላጽ መሰል፣ ናጽነት ናይ እምነት/

ሃይማኖትን ፖለቲካዊ መሰላትን፣ 

ሓቤሬታ ክወሃቡን ከመይ 

ከምዝጥቀሙሉ ክመሃርን ኣለዎም።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ሓላፍነት 

ክወስዱን ነብሶም ንኽክእሉን 

ክተባብዑ ኣለዎም።  

 

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ከተማ 

ዮውዪንግ( ፣ ነታ ከተማ 

ከም ከተምኦም ወሲዶም ነብሶም 

ከም ክፋል እካቤ ህብረተሰብ እታ 

ከተማ ወሲዶም ከም ሙሉእ ዜጋ 

ነባሪ እታ ከተማ/ምምሕዳር 

ንኽርእዩዋ ክስራሕ ኣለዎ።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ኣብ 

ድኸዱዎ ብክብረትን ተቐባልነትን 

ክንቅበሎም ኣለና - ምስኡ ከኣ እቶም 

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ በዓሎም 

ኣብቲ ህብረተሰብ ነቲ እቶም ካልእ  

ዜጋታት/ነበርቲ ክህልዎም ዝኽእል  

በህላዊ ድሕሪ ባይታ፣ ዓለታዊ 

መቦቆልን ሃይማኖታዊ ጽግዔን 

ክብረትን ተቐባልነትን ከርእዩ 

ኣለዎም።  



ምቕባልን ኣብ መንበሪ ገዛ ምውጋንን  

ናይ ካልእ መቦቆል ዘለዎም 

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ 

ኣገባብ ኣቀባበላን ኣብ ሓዲሽ 

መንበሪ ገዛ ኣወጋገናን ፣ 

ምእንታን እዞም ሓደሽቲ 

ዜጋታት/ነበርቲ ኣብዛ ከተማ/

ምምሕዳር ቀልጢፎም 

ነብሶም ክኢሎም ክፋል እታ 

ህብረተሰብ ኮይኖም ንኽነብሩ 

ክዳለው ኣለዎ።  

እዚ ድማ ብኑጹር በዚ ዝስዕብ ኣገባብ 

ክብጻሕ ይከኣል: 

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ብዝከኣል 

መጠን ኣብተን ናይ ህዝባዊ 

ሞጋዕዝያ ናይ ምርካብ ዕድል 

ዘለወን፣ ምስኡ ከኣ ኣገልግሎት 

ሓኪም ዝርከበለንን ናይ ምምሓድር 

ኣገልግሎት ቀረባት ከም ቤት 

ትምህርቲን ወዘትን ዝርከበለን 

ከታማታት መነብሪ ገዛ ክቕረበሎም 

ኣለዎ።  

እቲ ኣቀባበላ ነቲ ህሉው ኩነታት 

ናይቲ/ታ ዜጋ/ነባሪ ወይ ስድራቤት፣ 

ማለት ዕድመ፣ ብዝሒ ኣብላት 

ስድራ፣ ኩንታት ጥዕና፣ ቁጠባዊ 

ኩነታትን ወዘተን ኣተኩሮ ክገብር 

ኣለዎ።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ነቲ ሓዲሽ 

ሂወቶም ቀልጢፎም ምእንታን 

ንኽክእሉዎን ንኽለምዱዎን፣ ማለት 

ኣበይ ሓበሬታን ሓገዝን ክረኽቡ 

ይኽእሉ ምእንታን ንኽፈልጡ ንጽርን 

ጡጡሕን ሓቤሬታ  ክወሃቦም ኣለዎ።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ብዝዕባ 

ኣብታ ከተማ/ምምሕዳር ዝርከብ 

ናይ ወልንታዊ ሓገዝ( ቀረብ 

ኣፍልጦ ክወሃቦም ኣለዎ። 



ቀረብ ናይ ቋንቋ ዴኒሽ ትምህርቲ  

ናይ ካልእ መቦቆል ዘለዎም 

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ  

ምእንታን ኣብቲ ሉሙዲ 

ዕውዲ ትምህርቲን ናይ 

መነባብሮን ስርሕ ሂወትን 

ንኽሳተፉ፣ ቁልጡፍን ሱልጥን 

ዝኾነ ኣስተምህሮ ናይ ቋንቋ 

ዴኒሽ ክቅረበሎም ኣለዎ።  

እዚ ድማ ብኑጹር በዚ ዝስዕብ 

ኣገባብ ክብጻሕ ይከኣል: 

ቅድመ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለዉ 

ህጻናት፣ ኡኹል  ናይ ዴኒሽ ቋንቋ 

ትምህርቲ ክእለት ንኽህሉዎም 

ኣድህቦ ክዋሃቦ ኣለዎ።  

ኣብቲ ኣብ ህዝባዊ ቤት-

ትምህርቲታት፣ ዝካየድ ኣስተምህሮ 

ናይ ክልተ ቋንቋ ዝሓዙ ተምሃሮ

(ወጻእተኛ)፣ ሽቶ ዝሓዘ ኣስተምህሮ 

ናይ ቋንቋ ዴኒሽ  ክዋሃቦም ኣለዎ። 

ከም ተወሳኺ ድማ፣ ነቶም ተማህሮ 

ኣብቲ ቅጻሊ ትምህርቲ እንታይ 

ዕይነት ምርጫታትን ዕድላት ከም 

ዘለዎም ሓቤሬታ ክዋሃቡ ኣለዎም። 

ምሱኡ ከኣ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ 

ብዛዕባ እቲ ህብረተሰብ ብዓቢኡ 

ክወሃቡ ኣለዎም።  

እቲ ነቶም ዓበይቲ ዝወሃብ ናይ 

ቋንቋ ዴኒሽ ኣስተምህሮ፣ ምእንታን 

እቲ ወፍሪ ናይ ምትእትታውን 

ነብስኻ ምኸኣልን ከቀላጥፎ፣ ምስ 

ናይ ዴኒሽ ናይ ስራሕ ዓለም ሌላ/

ኣፍሉጦ ክገብረሎም ዝኽእል 

ወፍሪታት ከም ፕራክቲክ ዝኣመስሉ 

ክሕወሶ ኣለዎ።  



ዓውዲ ጥዕናን መሓበራዊ ሂወትን   

ናይ ካልእ ሃገር መቦቆል 

ዘለዎም ሓደሽቲ ዜጋታት/

ነበርቲ፣ ምእንታን ኣብ ቁልቱፍ 

እዋን ኣብ ዓውዲ ጥዕናን 

መሓበራዊን( ሌላ 

ንኽገብሩ ሱሉጥ ወፍሪ ክግበር 

ኣለዎ።  

 

 

እዚ ድማ ብኑጹር በዚ ዝስዕብ 

ኣገባብ ክብጻሕ ይከኣል: 

ኣብ ጉዳይ ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ፣ 

ኣብ ገለ ፉሉይ ወይ ዉሱን ዕይነት 

ሽግር/ጸገም፣ ፉሉይ ሓገዝ የድልዮም 

ንኸይከዉን ገምጋም ክግበር ኣለዎ።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ብቀጻሊ 

ተፈላለየ ምስ ጥዕና ተኣሳሰረ፣ ኣብ 

ናይ ነፍሰወከፍ ዜጋ/ነባሪ ኩነታት ናይ 

ሂወትን መድረኽ ናይ ሂወቶምን 

ዝተኮረ ሓቤሬታን መብርሂን 

ክወሃቦም ኣለዎ።  

ምስ ዓውዲ ምእላይ ዕበይቲ ወይ 

ኣረግቶት ሰባት ዝተኣሳሰረ ሞያ 

ዝሰርሑ፣ ናይ ካልእ ሃገር መቦቆል 

ዘለዎም ዜጋታት/ነበርቲ፣ ናይ ዴኒሽ 

በሃሊ ምእንታን ክላለዩዎን 

ክርዱኡዎን ወፍሪ ክግበር ኣለዎ።  



ሰብኡትን ኣንስቲን ናይ ካልእ 

ሃገር መቦቆል ዘለዎም  

ዜጋታት/ነበርቲ፣ ልክዕ ከም 

ናይ ዴኒሽ ዜግነት ዘለዎም 

ነበርቲ፣ ጡጥሕ ዝኾነ ምስ 

ናይ ስራሕ ዓለም  ሌላን 

ርክብን ክህልዎምን ክውንኑን 

ኣለዎም።  

 

እዚ ድማ ብኑጹር በዚ ዝስዕብ 

ኣገባብ ክብጻሕ ይከኣል: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ስራሕን ትምህርቲን 

ኣብቲ ወፍሪ ኣዞም ናይ ካልእ ሃገር 

መቦቆል ዘለዎም ሓደሽቲ ዜጋታት/

ነበርቲ፣ ብከመይ መንገዲ ብሱሉጥ 

ብስራሕ ወይ ብትምህርቲ ጌሮም 

ኣብዚ ህብረተሰብ ይተኣታተውን 

ንቆማዊ ነብሶም ይኽእሉን ኣተኩሮ 

ክግበር ኣለዎ።  

እቲ ንሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ኣብታ 

ከተማ/ምምሕዳር ዝካየድ ኣብ ስራሕ 

ዘተኮረ ወፍሪታት፣ ምስቲ ኣብታ 

ከተማ ዘሎ ጠለብ ናይ ስራሕ 

ክወሃሃድ ክኽእል ኣለዎ።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ብዝዕባ 

ኣብታ ምምሕዳር ዘሎ ቅርጺ ናይ 

ንግዲ ሓቤሬታ ክወሃቡ ኣለዎ። ምስኡ 

ከኣ ምእንታን ኣብ ስራሕ ዝርከበሉ 

ካልእ ኑቕታታት ናይ ስርሕ 

ንኽተኣታተዉ፣  ክእለቶም ክብ ዘብል 

ኮርስ/ትምህርቲ ክቅረበሎም ክኽእል 

ኣለዎ።  

እቲ ኣብ ስራሕ ዘተኮረ ወፍሪታት፣ 

እቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ወይ ናይ 

ውልቃዊ ክእለታቶም/ጸጋታቶም 

ሩኡይ ጌሩ ኣብ ጥቕሚ ከእትዎም 

ኣለዎ።  



ምስታፍ ኣብ ናይ ነጻ ገዜን በሃላዊን ነጥፊታትን ሓፈሻዊ ተሳትፎ 

እብቲ መህበረ ሰባዊ ሂወትን 

ናይ ካልእ ሃገር መቦቆል 

ዘለዎም ሓደሽቲ ዜጋታት/

ነበርቲ፣ ልክዕ ከምቶም ካልኦት 

ነበርቲ ናይታ ከተማ/

ምምሕዳር ኣብ ኣፍልጦ ናይ 

ዴኒሽ ህብረተሰብ ክሕግዞም 

ዝኽእል ሓቤሬታ ንኽረኽቡ 

ዕድል ኩወሃቡ ኣለዎም። 

ምስኡ ከኣ ምእንታን ነጻ 

ኾይኖም ኣብ ናይ ነጻ ገዜን 

በሃላዊን ነጥፊታት ንክሳተፉ 

ዕድል ክወሃቡ ከማን ኣለዎም።  

እዚ ድማ ብኑጹር በዚ ዝስዕብ ኣገባብ 

ክብጻሕ ይከኣል: 

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ኣብቲ ናይ 

ምትእትታው/ምውህሃድ ጊዜ  እቲ 

ዲሞክራስዊ ናይ ህብረተሰብ 

ክብሪታት ተሰሪቱዎ ዘሎ ናይ 

ህብረተሰብዊ ኩነት፣  ክርድእዎን 

ክቕበልዎን ክኽእሉ ኣለዎም።  

ሓደሽቲ ዜጋታት/ነበርቲ ናይ ዴኒሽ 

በሃልታት ተረዲኦሞ፣ በዕሎም 

ወለንታዊ ዝኾነ ናይ ብህራዊን ናይ  

መሓበራዊን ስርሕ(socialt arbejde 

og foreningsarbejde) ንኽውፍዩ 

ዕድል ኩዋሃቦም ኣለዎም።  

እቲ ዝወሃብ ሕቤሬታታት ንናይ 

ነፍስወከፍ ዜጋ/ነብሪ ዓቕሚ መዚንካ 

ተስተኻኺሉ ክወሃብ ኣለዎ። ማለት 

እቲ ሕቤሬታ ምእንታን እቲ ዜጋ/ነብሪ 

በዓሉ ተገዲሱን ህንቁውታ ጌሩ ብዝዕባ 

ናይ ዴኒሽ ህብረተ-ሰብ ሓቤሬታ 

ከናድይን ክእብን ኪኢሉ፣ ተገዲሱ 

ኣብቲ ናይታ ከተማ ህብረተ-ሰብ 

ኑጡፍ ኮይኑ ምእንታን ክሳተፍ 

ንኽክእል።   

ኣብታ ከተማ/ምምሕድራ ብተስታፎ 

ኣብ ነጻ ገዜን በሃላዊን ነጥፊታትን 

ሓፈሻዊ ተሳትፎ እብቲ መህበረ ሰባዊ 

ሂወትን፣ ጡጡሕ ናይ ምትእትታው/

ምውህሃድ ባይታ ንኽቆዉም ክስራሕ 

ኣለዎ።  



ናይ ምትእትታው ምውህሃድ

ቤት ምኽሪ፣ ምእንታን ኣብ 

ምምሕዳር ዮዎይንግ

( ናይ ዕሌታዊ፣ 

በሃላዊን ሃይማናታዊን 

ምዕርነት ተረድኦታት 

ንኸተባብዕን፣ እቲ ወፍሪታት 

ናይ ምትእትታው/ምውህሃድ  

ስሉጥን ተላጋጋቢን ምእንታን 

ንኽከውን ክድግፍ ክኽእል 

ኣለዎ።

ናይ ምምሕዳር ዮዎይንግ(Hjørring) ናይ ምትእትታው/ምውህሃድ 

ቤት ምኽሪ  

እዚ ድማ ብኑጹር በዚ ዝስዕብ ኣገባብ 

ክብጻሕ ይከኣል: 

ናይ ምምሕዳርዊን ምውህሃዳዊን 

ናይ ፖለቲካ ርእሰዕንቀጻት ዝሓዘ 

ጉዳያት፣ እቲ ቤት ምኽሪ ክስማዕን 

ክሳተፍን ኣለዎ።  

ኣብ ምምሕዳር ዮዎይንግ(

ዝርከቡ፣ ናይ ተፈላለያ ፖሎቲካዊ 

ርእሰዕንቀጻት ዝዉክሉ ጉጅሌታት፣ 

ሓደ ጊዜ ኣብ ዕመት ምስቲ ቤት-

ምኽሪ ዝርርብ ከካይዱ ኣለዎም።  

እቲ ቤት-ምኽሪ ኣብታ ምምሕዳር 

ትቕርቦ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ምውህሃድ 

ወፍሪታትን ጎስጋሳትን ናቱ 

ርእይቶታት ክቕርብ ክኽእል ኣለዎ።  

ናይታ ቤት-ምኽሪ  ዕመታዊ 

ገምጋም ኣብታ ናይ ምምሕዳር ቤት-

ምኽሪ ክረአን ክግምገምን ኣለዎ። 



 

 



ናይ ቅስቀሳ መጺሄት  

ናይ ቅስቀሳ መጺሄት 

ንዝተፈላለያ ፖሎቲካዊ 

ርእሰዕንቀጻት ዝውኩሉ 

ጉጅለታትን ዚቪላዊ 

ህብረተሰባትን ኣብ ምድላው 

ናይ ምውህሃድ ፕሌትካዊ 

መደባት፣ ብኸመይ ክሰርሑ 

ይኽእሉ ዘርኢ ሓሳባትን 

ርእይትታን ክትሕዝ ኣለዋ።   

እታ ናይ ቅስቀሳ መጺሄት ኣብ ናይ 

ምውህሃድ ፖለቲክ ናይ ግዴታ 

ክትህልው ዘለዋ ነገር ኣይኮነትን፣ ግን 

ናቲ ቀጻሊ ወፍሪ ክተተባብዕ ትኽእል 

ኢያ።  

ኣቀባብላ 

  ቤት ትምህርቲታት፣ ተፈላለያ 

ዕይነት መውዕሊታትን 

መሓበርትን፣ ምእንታን ኣብ 

ስራሖም ደገፍ ንኽረኽቡ፣ ኣብ 

ምጥቃም ርዕያ ኣማኻርን 

ሓጋዝን ኰስኳሲ(mentor)፣ 

ማለት ወለናትዊ ሰራሕተኛታት

(frivillige) ንስድራቤታት ስደተኛ 

ናይ ዴኒሽ በሃል፣ ተፈላለየ 

ፍጻሜታትን ስልሳይ 

መዘናግዕታትን ንኸላሊዮም 

ምእንታን ንኽክእሉ።  

ኣስተምህሮ ናይ ቋንቋ ዴኒሽ  

 ኣብ ናይ ቋንቋ ዴኒሽ ትምህርቲ 

ንኽሳተፉ ዓቕሚ ዘይብሎም 

ሰብኡትን እንስትን፣ ኣብ 

ምምሕያሽ ግብራዊ ክእለታት 

ዘተኮረ ፉሉይ ኮርሲታት ምእንታን 

ንኽዳለወሎም ዕድላት ክህሉ 

ኣለዎ።  

 



ትምህርትን ስራሕን  

 ናይ ስደተኛን ወጻእተኛን መቦቆል 

ዘለዎም ደቀ ኣንስቲዮ፣ ናይ ዴኒሽ 

ስራሕ ዕለም ሩኡይ ክግበረለዎም 

ኣለዎ፣ ምኽንያቱ እዚኦም 

ጉጅለታት እቶም ካብ ናይ ዴኒሽ 

ስራሕ ዕለም ሪሒቖም ዝርከቡ 

ኢዮም።  

ዕውዲ ጥዕናን ባህራዊ 

ጨንፈራትን  

 ምምሕዳር ዮዎይንግን(

ናይ ምውህሃድ ጨንፈር ቤት-

ምኽሪን ተሓባቢሮም፣ ብዴኒሽ 

ኣቃማመጣ ብዛዕባ  ጥዕና፣ 

ምኽሪን መብርሂን ንኽወሃብ 

መደባት ምእንታን ንኸዳሉዉ 

ክሰርሑ ኣለዎም።  

 ኣብ ጉጂሌ ኣዴታት ዝርከብ 

ሓይሊ/ዕቕሚ ብቐጻሊ ኣድህቦ 

ክወሃብ ኣለዎ።  

 በይኖም ዝነብሩ ናይ ካልእ ሃገር 

መቦቆል ዘለዎም  ዜጋታት/

ነበርቲ፣ ናብተን ናይ ወለንታዊ 

ወፍሪ ዘካይዳ መሓበራት             

(

ንኽኸድ ክተባብዑ ኣለዎም።  

ሕብረተሰባዊ መነባብሮ: 

  በብቑሩብ ኣብ ናይ መሓበር- 

ሂወትን ናይ ሽማግሌ-ስራሕን 

ከም ኣብነት ኣብ ስራሕ ናይ ባይቶ 

ቤት-ትምህርቲ ብምስታፍ፣ 

ብዝዕባ ዲሞክራሲን ጽልዋኡን 

ንኽመሃሩ ወፍሪ ምግባር።  

  ኣበይን ብኸመይን ኣብ ምርጫ 

ትሳተፍ? ልምምድን መብርሂን 

ሂብካ ብልክዕ ከመይ ጌርካ ኣብ 

ምርጫ ትስተፍ ዝምህር 

ኮሪሲታት ምትእትታው።  

  ነተን ዕቕሚን/ተኽእሎን ዘለዎን 

ሰደተኛ ደቀ-ኣንስትዮ፣ ምእንታን 

ናተን ዓወት ናብተን ካልኦት ደቀ-

እንስትዮ ንኽሰጋገርን ክሰፋፋሕን፣ 

ኣብዚ ወፍሪ ክሳተፋን ክሕውስን 

ኣለወን።  

  ኣብ ዉሱናት ክፋል ስደተኛታት 

ዝርከብ ሃደገኛ ዝኽነ በህላዊ 

ጽቕጢታት፣ እብ ምክልኻልን 

ምቅላስን ዕብይ ዝበለ ኣተኩሮ 

ክግበር ኣለዎ። 



ነጻ ጊዜን ባህልዊን ሂወት  

እቶም ተፈላለዩ መሓበራት፣ ናብዚ 

ወፍሪ ክዕደሙ ኣለዎም - ምስኡ 

ከኣ ነዞም ሓደሽቲ ሰባት ገጽ ንገጽ 

ንኽረኽቡዎም ዕድል ክወሃቡ 

ኣለዎም፣ በዚ መንገዲ፣ ነቲ 

ጸገማቶም ተረዲኦም፣ ኣቶም 

ካብዘን መሓበራት ዕቕሚን 

ሕንቁውታን ዘለዎም ኣብዚ ወፍሪ 

እጃምኦም ተሰኪሞ ሓገዞም 

ንኽውፍዩ ዕድል ምእናት 

ንኽረኽቡ።  

ኣብ ክፍሊ በሃሊን ነጻ ጊዜን፣ እቲ 

ምውህሃድ ዕዉት ንኽኸውን፣ 

እቲ ምእንታን  እቶም ውለድቲ 

ንኽተእታተዉ  ዝካየድ ወፍሪታት 

ብርተዐ ክገብር ኣለዎ፣ ማለት 

እቶም ወለድቲ ምስቲ 

ህብረተሰብ ምትሕውዋስ 

እንድሕር ኣብዚ ዕዲ ክተኣታተዉ 

እንተኾይኖም ግዴታ ዝኾነ 

ስጉምቲ ሙኻኑን ክፈልጡ 

ኣለዎም። ምስኡ ድማ  እቲ 

ኣብተን መሓበራት ዘሎ ሂወትን 

ምንቅስቃስን ክላለይዎን 

ክፈልጡዎን ኣለዎም ማለት ኢዩ።   

ምእንታን ኣብ መዓጽኦም 

ዃሕኺሖም ናብ ተፈላልየ ናይ 

ስፖርቲ መሓበራት ኽወስዱዎም፣  

ወይ ናብ ተፈላለየ ኣብ ቤት 

ትምህርቲታትን 

መውዓልህጻናትን ውዘተን 

ዝካየድ ፍጻሜታት 

ንኽወስዱዎም፣ ናይ ኑጡፋት 

ዝኾኑ ዴኒሻውያን መረበብ 

ምህናጽ ኣድላዪ ኢዩ።  

ህላዌ ናይ ሜንቶራት ወይ ናይ 

ምርኻብ ወኪላት

( ኣብተን 

መሓበራት። 

ምእንታን ኣብተን ምሓበራት 

ንኽዕቀቡ፣ ኣብ ሞንጎ ኣዋልድን 

ኣወዳትን ዘሎ ፍልልይ ናይ 

ዲሌታቶ ኣብ ግምት የእቲኻ፣ 

ዝፈላለ ወፍሪ ምግባር ኣድልዪ 

ኢዩ።  

ኣብ ናይ ካልእ ዕሌት መበቆል 

ዘለዎም ቆልዑት ኣብ ናይ መሃበር 

ሂወት/ነጥፊታት ንኽሳተፉ 

ዘተባብዕም ተበጉሶታት  ኣተኩሮ 

ምግባር። 

ናይ ምምሕዳር ዮዎይንግ

( ናይ  ምውህሃድ ቤት-

ምኽሪ(

መዓርነት-ጀላነት ኣብ ሞንጎ 

እትጽዕሮን ትሕጎሶን  




