
ሓገዝ አብ እዋን ዓመጽን ልላን ጉሌላን 
አብዞም ዝስዕቡ ገጻት ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ክትረኸቡ ትኽእሉ፡ 

ሓገዝ ኣብ እዋን ሓደጋ 
እንተድአ ግዳይ ሓደጋ ኮይነ ንመን እየ ዝሓትት? 

ሓገዝ አብ ሌላን ጉሌላን
እንተድአ ግዳይ አድልዎ አጋጢምኒ፡ ንምሳሌ አብ ቤት ትምህርቲ፡ አብ ስራሕ፡ አብ ህዝባዊ ቦታታት፡ አብ እቶቡስ፡ 

አብ እንዳ ባቡር፡ ከምኡ እውን ብአካላት ምሕደራ ወይ ድማ ሓይልታት ፖሊስ አብ እዋን ነጻ ግዝያት። 

ማሓበራዊ አከባቢ
ምስ መን ኮይነ መደብ ዕዮ ክምድብ እኽእል፡ መንከ አብ ለውጢ ከባብየይ ክሕግዘኒ ይኽእል? 

ሓገዝ አብ እዋን ዓመጽ 
የማናውያን፡ራሲታውን አንቲ ሰማውን *አንጻር ይሁዳውነት፡ ንምሳሌ አብ ቤት ትምህርቲ፡ አብ ስራሕ፡ አብ 

ህዝባዊ ቦታታት፡ አብ እቶቡስ፡ አብ እንዳ ባቡር፡ ከምኡ እውን ብአካላት ምሕደራ ወይ ድማ ሓይልታት ፖሊስ አብ 

እዋን ነጻ ግዝያት። 

ሳፖርት (ሓገዝ) ኤር አ አ ሳክሰን ኤ ፋው፤ ምኽሪ ንብዱላት የማናዊን፡ 

ራሲስታውን አንቲ ሰማውን ዓመጽ 

አድራሻ ንበጻሕቲ 

ባውጽነር ሽትራሰ 45 

01099 ድረስደን 

ተለፎን 0351-8894174 , 0172-9741268 

ኢመይል opferberatung.dresden@raa-sachsen.de 

ወብሳይት raa-sachsen.de/support 

ምኽሪ ኦንላይን 

ወብሳይት onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info/ 

ዘጋጠመ ምሕባር 

ወብሳይት raa-sachsen.de/support/vorfall-melden 

ምኽርን ምስናይን ንግዳያት ዓመጽን አዝማዶምን መሰኻኽርን 

ሓገዝ ንግዳያት ዓመጽ፡ ሳክሰን ኤ ፋው 

https://www.raa-sachsen.de/support
https://onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info/ueber-uns.html
https://www.raa-sachsen.de/support/vorfall-melden


አድራሻ ንበጻሕቲ 

ሃይንሪኽ ሽትራሰ 12 

01097 ድረስደን 

ተለፎን 0351-8010139 

ኢመይል dresden@opferhilfe-sachsen.de 

ወብሳይት opferhilfe-sachsen.de 

ደወል ሓግዝ 

ፖሊስ 110 

አገልግሎት ረዲኤትን ምክልኻል ሓዊን 112 

መስመር ሓገዝ ድረስደን 

ኤር አ አ ሳክሰን ኤ ፍው 

ትርጓሜ አብ እዋን ሓደጋ ንፖሊስን አገልግሎት ረዲኤትን 

ተልፎን 0351-85075222 

ወብሳይት raa-sachsen.de/helpline-dresden 

ክፉት ማ'ዕጾ 

ጀርመን እንግሊዝ ዓረበኛ፡ ለይትን መዓልትን 

ተወሰኽቲ ግዜታት አብዚ ርአዩ፡ 

ወብሳይት 

ቤታዊ ዓመጽ 

ኢድ አ'እታዊን መነጅመንት ገባርን ማሕበር ድረስደን፡ ደ. ኢ. ካ. 

ማሕበር ምኽሪ ነንስትን ሰብኡትን 

ተለፎን 0351-8567210 

ወብሳይት  fsh-dresden.de/beratung 

ሓገዝ ተልፎን ነንስትን ሰብኡትን 

https://www.opferhilfe-sachsen.de/
https://www.raa-sachsen.de/helpline-dresden
http://fsh-dresden.de/beratung/


ለይትን መዓልትን ምኽርታት ብ17 ቋንቋታት 

ተለፎን 08000-116016 

ወብሳይት hilfetelefon.de 

ምልክታዊ ቋንቋ 

ወብሳይት Beratung in Gebärdensprache 

መስመራዊ ምኽርን ቻትን 

ወብሳይት  Onlineberatung 

ቤት ድሕነት ሰብኡት ድረስደን 
ሰኪ'ዔት ሰብኡት ድረስደን 

ተለፎን 0351-32345422 

ኢሜይልmsw@mnw-dd.de 

ወብሳይት Männerschutzwohnung 

ኤስከይፕ ድረስደን 
ምኽሪ ንበደልቲ ቤታዊ ዓመጽ 

አድራሻ ንብጻሕቲ 

ኮኒግስብሩከር ሽትራሰ 37 

01099 ድረስደን 

ተለፎን 0351-8104343 

ኢመይል kontakt@escape-dresden.de 

ወብሳይት mnw-dd.de 

ዓመጽ አንጻር ደቀ አንስትዮ 

ተለፎናዊ ሓገዝ ነንስቲ 

ለይትን መዓልትን ምኽርታት ብ17 ቋንቋታት 

ተለፎን 08000-116016 

ወብሳይት hilfetelefon.de 

ምልክታዊ ቋንቋ 

ወብሳይት Hilfetelefon - Gebärdensprache 

መስመራዊ ምኽርን ቻትን 

ወብሳይት Hilfetelefon - Onlineberatung 

ቤት ንውሕስነት አንስቲ ድረስደን 
ቤት ንውሕስነት አንስቲ ድረስደን ኤ ፋው 

ውሕስነትን ሓገዝን አብ ቤታዊ ዓመጽ 

https://www.hilfetelefon.de/
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-gebaerdensprache.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/online-beratung.html
https://mnw-dd.de/maennerschutz-wer-sind-wir.html
https://mnw-dd.de/
https://www.hilfetelefon.de/
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-gebaerdensprache.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/online-beratung.html


ተለፎን 0351-2817788 

ወብሳይት fsh-dresden 

መነጅመንትን ምድፋ'ዕን ድረስደን ደ. ኢ. ካ. 
ቤት ምኽሪ ንውሕስነት አንስቲ ድረስደን 

አድራሻ ንበጻሕቲ 

ላውሪን ሽትራሰ 6 

01067 ድረስደን 

ተለፎን 0351-8567210 

ወብሳይት fsh-dresden.de/beratung 

ሓገዝ አብ እዋን አድልዎ 

ቤት ጽሕፈት አንጻር አድልዎ ሳክሰን ኤ ፋው 
Antidiskriminierungsbüro Sachsen, Regionalstelle Dresden, Seminarstraße 13, 01067 
Dresden
ተለፎን  0341-3039492 

ኤመይል beratung@adb-sachsen.de 

ወብሳይት adb-sachsen.de 

ማሕበራዊ ከባቢ 
ምስ መን ኮይነ መደብ ዕዮ ኦርጋናይዝ ክገብር እኽእል፡ መንክ አብ ለውጢ ከባብየይ ክሕግዘኒ 
ይኽእል? 

ማሓበራዊ ከባቢ
ንቤት ትምህርቲ 

ትብዓት፡ መደበር ንደሞክራስያዊ ዕዮ ፍልጠት ኤ ፋው 

ብዓል ሰኪ'ዔታዊ ሓላፍነት ንደሞክራስን ትብዓትን ኤ ፋው 

አድራሻ ንበጻሕቲ 

ኮነሪትጽ ሽትራሰ 7 

01067 ድረስደን 

ኢመይል sachsen@netzwerk-courage.de 

ወብሳይት netzwerk-courage.de/sachsen 

http://www.fsh-dresden.de/frauenschutzhaus/
http://fsh-dresden.de/beratung/
https://adb-sachsen.de/
https://netzwerk-courage.de/web/153.html


ኤ ደ ሰ ናይ ፕሮጀክትታት መ'ዓልትታትን መደብ 'ዕዮታትን ንተመሃሮን መምሃራንን ይቕርብ። እቶም 

አርእስትታቱ ድማ ንናጺያዊን፡ ራሲስታዊን ከምኡ እውን ካለኦት ጸረ ሰብ ዝኾኑ ዝሓዘሉ አብ ቤት ትምህርቲ 

እዮም። ምስኹም ኰንና ንእዋናዊ ጸገማት ብዝምልከት ስትራተጂ ነውጽእ፡ አብ ዝተናውሔ ድማ ደሞክራስያዊ 

ሓባራዊ ምንባር ነሕይል። 

ንቦታ ስራሕ፡ ንጎሮባብቲ፡ ንቤት ትምህርቲ ከምኡ እውን ንማሕበራት ወዘት ዝምልከት እዩ። 

ቤት ጽሕፈት ባህሊ ሳክሰን ኤ ፋው 
ተንቀሳቓሲ ጕጅለ ምኽሪ ኤም በ ተ፡ ወረዳዊ ቤት ጽሕፈት ምብራቕ 

አድራሻ ንበጻሕቲ 

ባውጸን ሽትራሰ 20 

01099 ድረስደን 

ተለፎን  0351-81069680 

ኢመይል mbt.mitte-ost@kulturbuero-sachsen.de 

ወብሳይት kulturbuero-sachsen.de 

እታ ቤት ጽሕፈት ባህሊ አብ ሳክሰን ነቲ ማሕበራዊ ከባቢ ናይ ሰባት፡ ግዳይ ናጺያዊ፣ ራሲስታዊ፣ አንቲ ሰማዊ 

ከምኡ እውን ካልእ ጸረ ሰብ ዝኾነ ተረኽቦታት፡ አብ ጠምታ'ኣ እያ ተ'እትዎ። እታ ተንቀሳቓሲት ጒጅለ ምኽሪ፡ 

ማ'እከል ምብራቕ፡ ምስቶም ድሮ ተበግሶ ዘለዎም አካላት አብ ቦታ ስራሕ፡ አብ ጎረባብቲ፡ አብ ቤት ትምህርቲ 

ከምኡ እውን ማሕበር ኰይና አድርማ'ዒ ስትራተጂ ተማ'ዕብል። እተን አካላት ድማ ዕላመ'ኤትን አንጻር 

ዘይምዕሩይ አተሓሳስባን ረይሲዝምን ኰይኑ ንደሞክራስያዊን ሰብአውን አርእስታት ዘሕይላ ዝኾና እየን። 

ተወሳኺ መደባት 'ዕዮ ብኻለ'ኦት ማሕበራት አንጻር ረይሲዝም አብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ፡ 

ስምረት አንጻር ረይሲዝም 

https://kulturbuero-sachsen.de/
https://www.buendnisgegenrassismus.de/deutsch/das-b%C3%BCndnis/workshops/



