Landeshauptstadt Dresden

ኣብ ሂወት ከተማ ንጡፍ ተኻፋላይ ምዃን
ርእይቶታት ንኣወንታዊ ተኻፋልነት

ንስኻ እንታይ ከም ትደሊ
ድረስደን ኣገዳሲት ከተማ‘ድያ ንዓኻ? ምዕባለ እዛ ከተማ እዚኣ ብኣወንታ ክትጸልዎ ትደሊ ዲኻ?
ቀጥታዊ ጽልዋ ክህልወካ ትደሊ ዲኻ? ኣብ ኣገደስቲ ጕዳያት ድምጺ ክህልወካ ትደሊ ዲኻ?
ንስኻ ኣፍልጦኻን ተመክሮኻን ድልየትካን ከተበርክት ድልዊ ዲኻ?
ንኻለኦት ሰባት ንምሕጋዝ ይኹን አብ ፍሉይ ዕላማታትን ፕሮጀክትታትን ክትካፈል ትደሊ ዲኻ?
ንሱ እንተድኣ ኰይኑ ድልየታትካ፡ ንዓኻ ዝኸውን ሓበሬታትን ኣማራጺታት ንጥፈታትን ኣለዉ።

ጥቕሚ ዅሉ ሰብ‘ዩ
ከተማ ድረስደን ተኻፋልነትካ ይምጕስን የታባብዕን። እዛ ከተማ እዚኣ ብወለንታውነት ዜጋታታ ኢያ ትነብር። ንምሳሌ ወለንታዊ ተኻፍልነትካ ኣብ ኣገደስቲ
ጕዳያት ከተማን ምዕባሌኣን። ወረዳዊ ናይ ውሳኔ ጕዕዞታት ዝተሓላለኹ እኳ እንተዀኑ ኣብ ኣፋታትሕኦም ግና ዝተፈላለዩ መልስታት ይርከብዎም። ዳርጋ ኵሉ
ግዜ ግደ ክትጻወተሉ እትኽእል ዕድላት ኣለዉ። ብእዋኖም ሓሳባት ካብ ዜጋታት ምስዝመጹ እቲ ውጺኢት ርትዓዊ ይኸውን። እቲ ጥቕሚ‘ድማ ንዅሉ እዩ።

በዚ ምኽንያት‘ዚ ሓግዝ
ሓገዝካን ምኽርኻን ከምኡ‘ውን ነቐፌታኻን ንዓና መርሓባ እዩ። እቲ ግዲኡ ከበርክት ዝደልን ብኣወንታ ክጸሉ ዝደልን ግና እቲ ሓበሬታ ዝውንንን ዘቕርቦን ሰብ
እዩ። እዚ ማለት‘ድማ ናትካ ቅሩብነት ብጕዳይ ከተማዊ ኣርእስትታት ይሓትት፡፡ ብወገን ከተማዊ ምሕደራን ሰብ ሓላፍነትን ድማ ርትዓውን ርዱእን
ሓበሬታታት ምቕራብ መሰረት ዜጋዊ ተኻፋልነት እዩ። እቶም ሓበሬታታት ንኽመጹ ዝኽእሉ ጸገማት ከሎገና መረዳእታ ይህቡ፡ ፍታሕ የናድዩ፡ ምንጭታት
መንቀሊታቶም ድማ የብርሁ። እቶም ህዝባውያን ውጺኢታት ንኽዕወቱን ቀጻልነት ንኽህልዎምን ናትና ዕላማ እዩ።

ምርጫታት ተኻፋልነት
ውልቃዊ ወለንታዊ ማሕበራዊ ተኻፋልነት ብዙህ ጽፍሕታትን ምርጫታትን ኣለዎ። እቶም ናይ ተኻፋልነት ጕዳያት ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ። ምክፋል ኣብ
ምርጫታት፡ ምርጫዊ ሓተታታት ኣብ ማሕበራትን ምትሕግጋዝ ጐረባብትን ብግዜን ኣርእስትን ክሉላት ዝኾኑ ከምኡ‘ውን ነዊሕ ዝኸይድ ብተኻፋልነትካ
ንጕዳይ ከተማ ንቕድሚት ዘወንጭፍ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብዚ መስርሕ‘ዚ ብጾትን መሳርሕትን ብምርካብ ነቲ ጕዳይ ዕዉት ክትገብሮ ምኽአል ጥራይ ዘይኮነ
ንዓኻ‘ውን ኣብ ስራሕካ ሓጎስ ይፈጥረልካ።

እጃም ምህላው
ምውሳን
ምትግባር

ምርጫታት
ናይ ምምራጽ መሰልካ ኣብ አእዋኑ ተጠቐመሉ! አብ እዋን ምርጭ ከም ተሓጋጋዛይ ኰንካ ንቤት ጽሕፈት ምሕደራ ሓግዝ! ምስ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ተመራጾ
ርክብ ግበሩ!
ኣብ አኣርባዕተ ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ኣሎ። ዝመጽእ ምርጭ 2021 እዩ።
ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመት ከተማዊ ምርጫታት፡ ክፋል ከተማዊ ምርጫታት፡ ናይ ወጻእተኛታት ምርጫታት ኣለዉ። ዝመሱ ምርጫታት‘ክኣ 2019 እዮም።
ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመት ኣውራጃዊ ምርጫታት አለዉ። ዝመጽእ ምርጫ ክኣ 2019 እዩ።
ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመት ኤውሮፓዊ ምርጫ አሎ። እቲ ዝመጽእ ምርጫ 2019 እዩ።

ኣብ ሸሸውዓተ ዓመት ላዕለዋይ ከንቲባ ከተማ ይምረጽ። እቲ ዝመጽእ ምርጭ 2022 እዩ።
- www.dresden.de/wahlen
ሓበሬታ፡
ዜግነት ዝወሰዱ ሰባት ጀርመናውያን እዮም፡፡ ምስ ምሉእ መሰሎም ድማ ይመርጹ። ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ኤውሮፓውያን ወጻእተኛታት ኣብ ሃገራውን፡
ኣውራጃዉን ምርጫታት ክካፈሉ መሰል የብሎምን። ኣብ ምርጫታት ክልታትን ኮሚኒትን ግና ክመርጹ ይኽእሉ። እዚ ማለት ክአ፤ ኣብ ምርጫታት ላዕለዋይ
ከንቲባን፡ ከተማዊ ምርጫታትን፡ ክፍሊ ከተማዊ ምርጫታትን፡ ናይ ወጻእተኛታት ምርጫታትን ክመርጹ መሰል ኣለዎም።

ስእላዊ ምድላው
ንሕና ክንመርጽ ንኸይድ ኣለና!

ከተማዊ ባይቶ፡ ክፍሊ ከተማዊ ባይቶ፡ ከባብያዊ ባይቶ
ነቶም ጕዳያትን፡ ኣኼባታትን ውሳኔታትን ከተማዊ ባይቶ ተኻታተልዎ! ምስ ወከልቲ ከተማን ናይ ፓርትታት ጓጅለታትን ርክባት ግበሩ። ብዛዕባ እቶም አብ
ቦታኹም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣርእስታት ኣብ ኣኼባታት ከባብያዊ ባይቶን ክልላዊ ከተማዊ ባይቶም ከመይ ከምዝዛረብሎም ተዓዘብኩም ሓበሬታ ኣክቡ። ሰዓት
መድረኽ ተቐማጦ ናይ ከተማዊ ባይቶ ተጠቐምሉ። ብተወሳኺ እቲ ዕድላት ፐቲሽንን ኢ ፐቲሽንን ተጠቐምሉ።
-

www.ratsinfo.dresden.de

-

www.dresden.de/livestream

-

www.dresden.de/amtsblatt

-

www.dresden.de/pressemitteilungen

-

www.dresden.de/newsletter

-

www.dresden.de/satzungen

-

www.dresden.de/wegweiser
ጕዳይ ሰዓት መድረኽ ተቐማጦ
ጕዳይ ፐቲሽን

-

www.dresden.de/epetition

ስእላዊ ምድላው
ንፍጻሜታት ከተማዊ ባይቶ ንዕዘቦ ኢና!

ላዕለዋይ ከንቲባን ምኽትላቱን
ላዕለዋይ ከንቲባ ዲርክ ሂልበርት ቀጥታዊ ርክብ ኣብ እዋን ዜጋዊ ናይ ዝርርብ ሰዓት ይዕድም። እዚ ኽኣ ሓንሳብ አብ ወርሒ ኰይኑ ኣብ እዋን ምብጻሕ ናይ
ክፍሊ ከተማን ሓድሕዳዊ ዝርርብን ይኸውን። ብመስርሕ ፈይስቡክ እውን ምስ ላዕለዋይ ከንቲባ ከተማ ምርኻብ ይከአል። ገለ ካብቶም ምኽትላት እውን
ንቐጻሊ ሰዓት ዝርርብ ይዕድሙ። እንተድአ እዚ ቀረብ‘ዚ ክትጥቀመሉ ደሊኻ ኣቐዲምካ ክትምዝገብ አድልዪ ይኸውን።
-

www.dresden.de/oberbuergermeister

-

www.facebook.com/hilbert.fuer.dresden

ድምጺ ህዝባዊ ውሳኔ
ብሕታምካ ጌርካ አብ ወረዳዊ ጽፍሒ አወንታዊ ጽልዋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ! ናይ ተቐማጦ እማመ ኣብ ኣኼባ ናይ ተቐማጦ ተላዒሉ ኣርእስትኻ እውን ኣብኡ
ክዝረበሉ ኣብቲ ናይቲ መዓልቲ እቲ ኣጀንዳ ከተማዊ ባይቶ ክአቱ ይከኣል እዩ። ወይድማ ምስ ካለኦት ዜጋታት ኰንካ ንህዝባዊ ውሳኔ ዘጽድቕ እማመ ከተቕርብ
ትኽእል ኢኻ።
-

www.dresden.de/wegweiser
ጕዳይ እማመ ተቐማጦ
ጕዳይ ዜጋዊ እማመን ዜጋዊ ውሳኔን

-

www.dresden.de/satzungen

ስእላዊ ምድላው
ኣነ ኣብ ሓተታታት እካፈል እየ!

ሓተታታት
ኣብ ከተማዊ ምሕደራዊ ሓተታታት ተኻፈል! ብአጋጣሚ ኮነ ብጕጅለ መንክዕ እንተድአ ተሓቲትካ ተኻፋልነትካ ይድለ እዩ። ብተኻፋልነትካ ክአ እዩ ወካሊ
ዝኾነ ውጺኢታት ክውሓስ ዝከኣል። እዚ ኽኣ ናብቲ ዕዮ ምሕደራ ገጹ ይውሕዝ። ኣብ ኣስታት ከክልተ ዓመት ዝካየድ ዜጋዊ ሓተታ ወርዳ ኣሎ። ዝመጽእ
ሓተታ 2018 እዩ።
-

www.dresden.de/statistik
ኣብ ኣስታት ኣረርባዕተ ዓመት ምእካብ ዳታ ንዋጋ መንበሪ ገዛውቲ ዝምልከት አሎ። እንድገና 2018

-

www.dresden.de/mietspiegel
ኣብ ኣስታት ሰሰለስተ ዓመት ስድራ ቤታዊ ሓተታ ንኽንክን ቆልዑ አሎ። እንደገና 2018

-

www.dresden.de/elternbefragung

ኣኼባታት
ነቶም ናይ ተቐማጦ ኣኼባታት ብምጥቃም ሓበሬታ ረኺብኩም ተኻፈልቲ ኵኑ። እዚኣቶምን ከምዚኣቶምን ህዝባውያን ኣኼባታት መደባትን ሓበሬታታትን
ንኽትረኽቡ ይሕግዙኹም። ሕቶታት ንኽትሓቱን ርእይቶኹም ንኸተቕርቡን ወይድማ ክትነቕፉን ነቶም ተዋሂቦምኹም ዘለዉ ዕድላት ተጠቐምሎም።
ኣኼባ ነባሮ ብዓንቀጽ 22 ናይ ሳክሰን ዓዳዊ ሕጊ
ዕላዊ ሓበሬታ ብዉሑድ ሓደ ሰሙን ቅድሚ እቲ ቆጸራ
-

ድረስደን አምትስብላት፡ ሓሙስ ሓሙስ ዝወጽእ ጽሑፍ

-

www.dresden.de/amtsblatt

-

www.dresden.de/pressemitteilungen

ስእላዊ ምድላው
መጻኢ ከተማና ባዕልና ኢና ንውስኖ!

ምምዳብን ምህናጽን
ኣብቲ ዝበዝሔ መደባትን ናይ ህንጻ ፕሮጀክትታትን እቲ ህዝቢ ተኻፋላይ ክኸውን ኣለዎ! ንስኹም እውን አብቲ ዝተፈላለየ መድረኻ አብ ክሊ ፍሉይ ግዜ
ክትሕተቱ ኢኹም። እቶም መድረኻት ምዕባለ ከተማ፡ ተሃድሶ ከተማ ከምኡ እዉን መደብ መጕዓዝያ፡ መደብ ኣጠቓቕማ መሬት፡ መደብ ስነ ሕርሻ፡ መደብ
ውጥናት ህንጻታት፡ ሓለዋ ምጥልቕላቕ ማይ ወዘተ ዝኣመሰሉ እዮም። ኣብቲ ምዕባለ ከተማና ተኻፋልይ ንምዃን ክልታዊ ዝርርብ ኣብ ትሕቲ ዝርርብ ድረስደንን
ጕዕዞ መጻኢ ከተማን ክህልዉና ኢዮም።
-

www.dresden.de/offenlagen

-

www.dresden.de/verkehr

-

www.dresden.de/hochwasser

-

www.dresden-debatte.de

-

www.dresden.de/zukunftsstadt

ሕጸ ንባህላዊት ርእሰ ከተማ ኤውሮፓ
ከተማ ድረስደን እንሃ ንሕጸ ባህላዊት ርእሰ ከተም ኤውሮፓ ን2025 ህዝባዊ ክትዓት ተካይድ ኣላ። ናብዚ ዝካየድ ክትዓት ድማ ሓሳባትኩምን እጃምኩምን
ኣበርክቱ! ካባኹም ዝሕተት ድማ ኣበርክቶ ባህላዊ እጃም አብዚ ሕብረተ ሰብ ከተማና እዩ።
www.dresden.de/kulturhauptstadt

ስርዓትን ጽሬትን
ናይ ከተማ ርስሓት ምስ እትዕዘቡ ሓብሩ! ብሳላ ናይ ሓበሬታዊ ሓገዝኩም እቲ ህዝባዊ ምረት ክልዓል ይከአል።
ተለፎን ርስሓት የልግስ
ማእከላይ ቍጽሪ ተለፎን ምሕደራ 115
ድረስደን አፕ
www.dresden.de/dreck-weg

ወለንታዊ ተኻፋልነት ኣብ ህዝባዊ ጕዳያት
ብወልንታኹም ኣብ ህዝባዊ ጕዳያት ተኻፈሉ! ንረብሓ ኵሉ ህዝቢ ብዝኾነ ብጽዓት ውልቃዊ ተካፋልነትካ ግዴኻ ከተበርክት ብዙሕ ኣማራጺታት ኣሎ። ንዓኻ
ዝምችእ ሓደ ፍሉይ ውጥን ይሃልኻ። ኣብዚ ጕዕዞ እዚ ድማ ናትካ ተኻፋልነት ብግዜ፡ ብሓሳብ፡ ብተኻፋልነት ወይ ድማ ብገንዘብ ረቛሒ ኢዩ። ብሓባር ምስ
ካለኦት ክአ ብዙሕ ነገር ክግበር ይከአል።

ኣገባብ ኣወዳድባ
ማሕበራትን ውድባትን
ቤተኽስያንን ማሕበራት ግብረ ሰናይን
ህዝባዉን ውልቃውን ቤት ጽሕፈታት
ፓርትታትን ማሕበር ሰራሕተኛታትን
ተበግሶታትን፡ ምንቅስቓሳታትን ፕሮጀክትታትን
ሰኪዔት ጕርብትና
ጕጅለታት ነብሰ ምሕጋዝ

ስእላዊ መርኣያ
ኣነ ብወለንታይ እንቀሳቐስ!

ኣማረጽቲ ኣርእስታት
ደሞክራስን መሰል ደቂ ሰባትን
ፓለቲካውን ሞያውን ውክልና ድልየታት
ባህሊ ዝኽሪ
ሃገራዊ ወለንታዊ ዕዮ
ዕዮ መንእሰያትን ትምህርትን
ወለንታዊ ምክልኻል ሓዊ
ዕዮ ድሕነትን ውሕስነት መዓትን
ቤተኽስያንን ሃይማኖትን
ስድራ ቤትነት
ኣብያተ ትምህርትታትን ኣብያተ መዋዕለ ህጻናትን
መምርሒ ሞያውን ትምህርታውን ጕዕዞታት
ማሕበራውን ጥዕናን
ሓገዝ ኣረጋውያን
ሓገዝ ስደተኛታት
ምውህሃድ ባይታ ስደተኛታት ዘለዎም ደቂ ሰባት
ዓዳዊ ዕዮ ምትርጕም
ኪነትን ባህልን
ነጻ ግዜን ዕላልን
ሓገዝ ከባብን ጕርብትናን
ስፓርትን ምንቅስቓስን
ከባቢን ሓለዋ ምጥልቕላቕን
ዕቀባ ፍጥረትን እንስሳን
ሽምግልና፡ ሓገዝ ግዳይ፡ ክንክን እሱራት
ሃገራዊ ታሪኽን ዕቀባታት ቅርስታትን
www.dresden.de/egagiert-in-dresden
www.ehrenamt.sachsen.de
www.dresden.de/bfd
www.buergerstiftung-dresden.de

www.dresden.de/asyl
www.dresden.de/toleranz

ፓሮታል ተኻፋልነት ሳክሰን
ብዛዕባ እቲ ቀጻሊ ኣማራጺታት ህዝባዊ ተኻፋልነት ኣብ ሳክሰን ሓበሬታ ርኸቡ!
www.dialog.sachsen.de

ፓርታል ክልታዊ እሂን ምሂን አብ ሳክሰን
እቲ ቀረብ ናይ ሳክሰናዊ ማእከል ንፖለቲካዊ ንቕሓት ክቕጽል እዩ!
www.lasst-uns-streiten.de

ሓላፊ ሕትመት
ሓታሚ ኣካል፤
ርእሰ ከተማ ድረስደን

ቤት ጽሕፈት ፕረስን ህዝባዊ ዕዮን
ተለፎን

(0351) 4 88 23 90

ተወሳኺ ተለፎን (0351) 4 88 31 64
ተለፋክስ

(0351) 4 88 22 38

ኢመይል

press@dresden.de

ቍጽሪ ሳንዱቕ 12 00 20
01001 ድረስደን
www.dresden.de

ማእከላይ ተለፎን ምሕደራ 115 - ንሕና ሕቶታት ኢና ነፍቅር

ኣዳላዊት፡
ኢና ሪኽተር

ስእላዊ ምድላው፡
ፎቶሊያ

ውሃብ ቅርጽን ቀራብን፡
ሂ ኣገንቱር ኤ ካ፡ ድረስደን

ን2ይ ዝተመሓየሸ ሕትመት፡ ደሰንበር 2016
ተተርጕሙ እተዘርጋሓሉ 2017

ኤለክትሮናውያን ጽሑፋት ብቑዕ ኤለክትሮናዊ ክታም ብምስናይ ብመስርሕ ፎርም ክውሃቡ ይኽእሉ።
ካብኡ ሓሊፍካ እዉን ብኢመይል ኤስ ሚመ ሰርቲፊካት ሰቲርካ ወይድማ ደኤ ኢመይል ኣዋሓሲ ኢመይላት ጌርካ ክልኣኽ ይከኣል። ንተወሳኺ ሓበሬታታት
www.dresden.de/kontakt ተጠቐሙ።
እዚ ሓበሬታዊ ጽሑፋት ክፋል ህዝባዊ ዕዮ ናይ ርእሲ ከተማ ድረስደን ኢዩ።
ንጕዳይ ፖለቲካዊ ምርጫ ዝኾነ ሰብ ክጥቀምሉ ክልኩል ኢዩ።
ንምንቕቓሕ ኣባላተን ንኽጥቀማሉ ንፓርትታት ፍቑድ‘ዩ።

www.dresden.de/buegerbeteiligung

