
 

ቋንቋ ጀርመን ምምሃር ንኹሉ ጠቓሚ እዩ! 

ቋንቋ ጀርመን እንተድኣ ኪኢልኩም ኩሉ ነገር እንዳቐለለ እዩ ዝምጽእ፣ ንምሳሌ ኣብ ምሕደራ፡ ኣብ ቤት 

ትምህርቲ፡ እንዳ ሓኪም፡ከምኡ እውን ምርድዳእ ምስ ተሓጋገዝኹም። ብፍላይ ደቀ ኣንስትዮ ጀርመን 

እንተድኣ ክኢለን መገደን ባዕለን ክኸድኦ ይኽእላ እየን፣ ንመዋእለ ሕጻናት፡ ንቤት ትምህርቲ ንቖጸራታት 

ደቀ ኣንስትዮ። እንተድኣ ደቀን ኣብ ኪንደርጋርደን ሃልዮም ወይ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንባዕለን ቋንቋ 

ጀርመን ንኽመሃራ ግዜ ኣለወን። ደቀን ክኣ እኮ ኣብ ኪንደርጋርደን ጀርመን እንዳተማሃሩ ንብቑዕ 

ትምህርታዊ ብቕዓት እዮም ዝዳለው። ኣብ ድረስደን ዝተፈላለዩ ኮርሳት ቋንቋ ጀርመን ኣለዉ፡ ንምሳሌ 

ኮርስ ኢንተግረሽን *ልምምድ ምጽሓፍ፡ ኮርስ ኢንተግረሽን መንእሰያት ከምኡ እውን ቋንቋ ሞያዊ 

ኮርሳት ኣለዉ።  

ገለገለ ኮርሳት ብኽፋል ግዜ ክትግበሩ ይኽእሉ።  

ንዱልዱንን ግዝያዊ መንበሪ ወረቐት ዘለዎም ሰባት ክልተ ኣማራጭ ኣለዎም።  

1. ግዝያዊ መንበሪ ወረቐት ዘለዎም ሰባት፡ ኣብ መድረኽ ዑቕባ ዘለዉ ኣብ ኮርስ ኢንተግረሽናትን ቋንቋ 

ሞያዊ ኮርሳትን ክካፈሉ ይኽእሉ እዮም፡ እንተድኣ  

 ካብ ሱርያ፡ ኣፍጋኒስታን፡ ሶማልያ ወይ ኤርትራ መጺኦም ወይድማ  

 ቅድሚ ዕለት 1.08.2019 ኣብዚ ሃገርዚ ኣቲኹም ኰንኩም፡ ካብ ሰለስተ ወርሒ ኣትሒዝኩም 

ኣብ ጀርመን ናይ መንበሪ ወረቐት ሃልይኩም፡ ከምኡ እውን 

 ኣብ ናይ ስራሕ ኣገንትወር ተመዝጊብኩም ኰንኩም ወይ ሰራሕትኛታት ኰንኩም 

ወይድማ ኣብ ትምህርቲ ጆብሰንተር ትርከቡ ሃሊኹም ፣ሞያዊ ትምህርቲ፡ መባእታዊ 

ናይ ብቕዓት ትምህርቲ፡ ናይ ምቅርራብ ሞያዊ ትምህርቲ፡ ኣብ መድረኽ ምቅርራብ 

ሞያዊ ትምህርቲ፣ ሃሊኹም ወይድማ  

 ብምንባይ ቆልዑ ኣብ ገዛኹም ሃሊኹም። 

እዚ ኣባሃህላ እዚ ንኻብ ሕብረት ኤውሮፓ፡ ካብ ኣልባኒያ፡ ካብ ቦስንያ ሀርጾጎቪና፡ ጋና፡ ኮዞቮ፡ ማጸዶንያ፡ 

ሰነጋል ከምኡ እውን ሰርብያ ዝመጹ ሰባት ኣይምልከትን እዩ። 

2. ዱልዱንግ ዘለዎም ሰባት ብምሕደራ ወጻእተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ዝተዋህቦም ኣብ ሞያዊ ናይ 

ቋንቋ ኮርሳት ክካፈሉ ይኽእሉ እዮም እንተድኣ 

Landeshauptstadt Dresden 

Integrations- und Ausländerbeauftragte 

 

ናይ መንበሪ ፍቓድን ዱልዱንግን ዘለዎም ሰባት ዝምልከት ኮርሳት ቋንቋ ጀርመን  

en fr hi ti ru es ka ar de tr fa ur 



 ዱልዱንግ ብዓንቀጽ 60a መስመር 2 ምዕራፍ 3 ናይ መንበሪ ሕጊ፡ ከምኡውን ወረቐት 

መንበሪ/ዱልዱንግ ብምኽንያት ሞያዊ ትምህርቲ ብዓንቀጽ 60c መስመር 1 ናይ መንበሪ 

ሕጊ ወይ ወረቐት መንበሪ/ዱልዱንግ ብምኽንያት ስራሕ ብዓንቀጽ 60d መስመር 1 ብናይ 

መንበሪ ሕጊ (ተኻፋልነት ንኮርስ ቋንቋ ኢንተግረሽን) ወይድማ  

 ካብ 6 ኣዋርሕ ኣቲሒዝኩም ዱልዱንግ ሃልይኩም፡ ከምኡ እውን 

i. ኣብ ናይ ስራሕ ኣገንትወር ተመዝጊብኩም ኰንኩም ወይ  

ii. ሰራሕትኛታት ኰንኩም ወይድማ ኣብ ትምህርቲ ጆብሰንተር ትርከቡ ሃሊኹም 

፣ሞያዊ ትምህርቲ፡ መባእታዊ ናይ ብቕዓት ትምህርቲ፡ ናይ ምቅርራብ ሞያዊ 

ትምህርቲ፡ ኣብ መድረኽ ምቅርራብ ሕጉዝ ሞያዊ ትምህርቲ፣ ሃሊኹም   

 

እንተድኣ ቋንቋ ክንምሃሩ ደሊኹም ናብ ሶሻልኣምት ዩንግሃንስሽትራሰ 2፡ 01277 ድረስደን፡ ክፍሊ 222 

ተምዝገቡ። ናይ ዝርርብ ግዝያት ሰሉስን ሓሙስን ካብ ሰዐት 9 ክሳብ ሰዓት 12፡ ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 

ሰዓት 16 እዩ። 

እንተድኣ ነቲ ረቛሒታት ንኮርስ ኢንተግረሽን ወይድማ ሞያዊ ኮርስ ቋንቋ ዘይተማልኡ ኰንኩም ኣብቲ 

ሃገራዊ ኮርስ ቋንቋ ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም። 

ምኽሪ ኮርሳት ጀርመንን ቆጸራታትን ኣብዚ ትረኽብዎም 

 

ቲም ዕዮ ሚግረሽን ድረስደን   

https://www.dresden.de/msa 

   

ምኽሪ ስደተኛታት ድረስደን ኤ ፋው  

 https://www.auslaenderrat.de/beratungsstelle/ 

  

ናይ ድረስደን ማሕበር ኢንተግረሽን ናይ ስደተኛታትን ምጻእተኛታትን ኤ ፋው፡ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት 

https://www.convectus.de/de/beratungsstelle-fuer-migranteninnen/ 

 

ኣብ ብዙሕ እዋናት ዝሕተት ኦንላይን ኣብ ታሕቲ ኣሎ፡ 

www.dresden.de/orientierung 

 



ጉዳይ ሓታሚ                  

ሓታሚት  
ርእሲ ከተማ ድረስደን  
 

ተለፎን (03 51) 4 88 2131 
ኢመይል auslaenderbeauftragte@dresden.de 

Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
www.facebook.com/stadt.dresden 

ማእከላይ ምሕደራዊ ቁጽሪ ተለፎን 115 – ሕቶታት ንፈቱ ኢና! 

አዳውቲ: አነት ሾን, ክሪስቲና ቪንክለር, ኦልጋ ሽፐርሊንግ, ዶሚኒክ ሃይን 

ዩኒ 2022 

ብቑዓት ኤለክትሮኒካውያን ዶኩሜንትታት ምስ ክታሞም ፎርም ብምምላእ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ካብኡ ሓሊፉ ብ ኤስ ሚመ ሰርቲፊኬት ዝተመስጠረ ኢመይል ወይድማ 
ብደኤ መይል አቢልካ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብታ አውራጃዊት ርእሲ ከተማ ድረስደን ክልአኽ ይኽእል። ተወሳኺ ሓበሬታታት እንሆ፤ www.dresden.de/kontakt  

እዚ ናይ ናውቲ ሓበሬታ ክፋል ናይ ህዝባዊ ዕዮ አውራጃዊት ርእሲ ከተማ ድረስደን እዩ። ንምርጫዊ ረክላም ክትጥቀመሉ ክልኩል እዩ። ንምንንቕቓሕ አባላተን ፓርትታት 
ክጥቀማሉ ግና ይኽእላ እየን። 

   

 

http://www.dresden.de/
http://www.facebook.com/stadt.dresden

