
 

መን ኢና ንሕና 

 ንሕና ሓደ ጋንታ ናይ ማሕበራዊ ስራሓት ክኢላታት ርእሰ-መማህራን፣ ኣብ ጥቃ ትቕመጥዎ ንነብር፣ ነት ናይ ትነብርዎ ክፍለ-ከተማ ኣድለይቲ ዝኮኑ 

ነገራቱ ንፈልጥ፣ ብዛዕባ ዝኾነ ነገራት ኣፍልጦ ዘሎና፣ ተሞክሮታትን ርኽኽባትን፣ ምስ ካልኦት ክኢላታት ሓቢርና ንሰርሕ ኢና።  

 

ንመንዩ ናትና ምህላው 

 ንቖልዕት ጸገማት ዘለዎም፣ እቶም   ኣብ ስድራቤቶም ጸገማት ዘለዎምን፣ ኣቶም ወለዶም ዘይርድእዎም ኮይኑ ዝስመዖም፣ ወለዶም ኣብ ፍትሕ 

ዘለዉን። 

 ወይድማ ተፈልዮም ዝነብሩን፣ ተገዳስነት ዝሰኣኑን፣ ክብረቶም ዝሰኣኑን፣ ዝተሃረሙን ወይውን ኣካላዊ ዓመጽ ዝተፈጸመሎምን እዮም።  

 ንመንእሰያትን  መንእሰያት ዓቅመ-ኣዳም ዝበጽሑን፣ እቶም ምስ ወለዶም ክዘራረቡ ዘይክእሉን፣ እቶም ናይ ገዛእ ርእሶም መንገዲ ዝደልዩን ግንከ 

ኣብ ጎድኖም ዝኸውን ሰብ ዝደልዩን፣ ኣቶም ኣብ ትሕቲ ማሕበራዊ ሽግራት ዝሳቐዩን፣ እቶም ኣካላውን ወይድማ መንፈሳውን ዓመጽ ዝተሞከሩን፣ 

ወይድማ ዓመጽ ዝተፈጸመሎምን እዮም።  

 ንወለዲ፣ እቶም ኣብ መዕበያ ደቆም ሓገዝ ዝደልዩን፣ እቶም ግርጭታት ኣብ ሞንጎ ዕርክነታዊ ይኹን ስድራቤታዊ ናብራ ክፈትሕዎ ዝደልዩን፣ እቶም 

ኣብ ምፍልላይ ወይድማ ፍትሕ ዝነብሩን፣ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ጸገማት ሓገዛት ክረኽቡ ዝደልዩን እዮም። 

 ካብዚ ሓሊፉ  ድማ  ንሕና፣ ንኣባላት ስድራ-ቤት ፣ መማህራን፣ ናይ ምዕባይ ኣለይቲ፣ ኣዕሩኽ፣ ፈለጥቲ፣ ጎረባብቲን ከምኡውን  ካልኦት ኣብ ምዕባይ 

ዝተኻፈሉን፣ እቶም ኣብ ዕብየት ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ሓለይቲ ንዝኾኑ ኣሎና። 

 

 ንዓና ኣገዳሲ እዩ ንብሎ 

 ጽን ኢልና ኢና ንሰምዕ፣ ብግሊ ነማኽር፣ ብሓባር ኰንና ክህልዉ ዝኽእሉ መፍትሒታት ንምርካብ ንሰርሕን ከምኡድማ ንጹራት ዝኾኑ ሓገዛት 

ንምርካብ ነወሃህድ።  

  ንሕና እቶም ተኻፈልቲ ዘይፈልጥዎ ንዋስኦ ነገር የልቦን፣ ብናይ ምስጢር-ምሓዝ መምርሒ ዝተቐይድና ኢና፣ ከምኡድማ ንናይ መንነትካ 

ዘይምሕባር ድልየታት እውን ነኽብር ኢና። 

  ብዘይ ገለ ምኽፋል ነማኽር ኢና። 

 

ንሕና እንውፍዮ 

  ምምኻርን ምድጋፍን ኣብ ናይ መዕበያ ሕቶታት፣ ኣብ ምጉባዝን ባህርያት ምልውዋጥን፣ ኣብ ናይ ትምህርቲ ጸገማትን፣ ኣብ ሞያዊ-ትምህርትን  

ሞያዊ-ክእለት ጸገምን፣ ኣብ ናይ ስድራቤታዊ ግርጭታት ፍታሓት ምድላይን፣ ኣብ ምፍልላይ ይኹን ወይውን ክትፋታሕ ምሕሳብን፣ ወይድማ ኣብ 

ማሕበራዊ  ጸገማትን ማለት ኣዩ።   

 ናይ መናእሰያት ቤት ጽሕፈት ይኹን ወይ ካልኦት መንግስታዊ ምምሕዳራት (ከም ኣብነት ማሕበራዊ ቤት-ጽሕፈት፣ ናይ ጥዕና ቤት-ጽሕፈት፣ ቤት 

ጽሕፈት ናይ መዓልታዊ ናይ ቆልዑ መዋዓልያ መደበራት፣ ናይ መንእሰያት ምኽሪ መውሃብ ማእከልነት), ካብ ናይ ብነጻ ናይ ንመንእሰያት  ሓገዝ-

ዝህባ   ትካላትን፣ ካብ ማህበራዊ ክኢላታ መማህራን ከምኡውን ማህበራዊ መሰል ሓገዛትን፣ ዝርኸቡ ሓገዛት ንኽንሕብረኩም ኣዩ።  

 ሓገዛት ምሃብ ውሕስነት ኣብ ኣለይ ኣብ ምዕባይ  (ድሕሪ ሓተታ ምቕራብን፣ ከም ዘድሊ ምርግጋጽንnach),ትሕዝትኡ፣ ኣብ መዕበያ ምእላይ ኣብ 

ጐድኒ ጠጠው ምባል፣ ብማሕበራዊ ክኢላታት ምሁራት ንስድራቤት ሓገዝ፣ ብመዓልት ብጉጅለ ጌርካ ምእላይ፣ ናደ ኣለይቲ ስድራቤት ጌርካ 

ምዕባይን ምክንኻንን፣ ኣብ ዕጹው መእለይ ኣእቲኻ ምዕባይን ሓለዋ\ ዘለዎ መንበርን፣ ጽዑቕ ዝኾነ ብኽኢላታት ርእሰ መማህራን ጌርካ ብውልቂ 

ምእላይን።  

 ሓገዛት ምሃብ ውሕስነት ንመንእሰ ዓቕመ-ኣዳም ዝበጽሐ፣ ባዕሉ ንክውስንን ብናይ ገዛኣ ርእሱ ሂወቱ ንኽመርሕን።   

  ምሃብ ውሕስነት ንናይ ምውህሃድ ሓገዝ ነቶም መንፈሳዊ ጸገማት ዘለዎም። 

Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Kinder, Jugend und Familie 
ርእሰ-ከተማ ክፍለሃገር Dresden 
ናይ ቆልዑን፣ መናእሰይን ስድራቤትን ቤት ጽሕፈት 

ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ መንእሰያት ቤት ጽሕፈት 

ናይ ስድራቤታት ሓገዝ 



 ብሓባር ምስራሕ ብዛዕባ ስድራቤታዊ ሕጋዊ ዝውሰድ ስጉምቲ ምሕታት። 

 ሓቤረታት ብዛዕባ ስርዓታት ኣብ ናይ ዉሉድምዃን ሕጊ፣ ምስኡ ዝትሓሓዝ ነት ብማዕርነት ምር ኣይ ኣብቶም ካብ ብሕጊ ዝተወለዱን ብዘይ ሕጊ 

ዝተወለዱን ቆልዑ፣ እቶም ብናይ ሓባር ወለዲ ኣለያ ኣብ ዘይተመርዐዉ ወለዲን፣ ወይድማ ድህሪ ምፍልላይን ን ፍትሕን፣ እቲ ስፍሕ ዝበለ ናይ 

ምርኻብ ሕጊ ንኣቦታት፣ እቶም ምስታ ኣደ ዘይተመርዐዉን፣ ኣቦሓጎታት፣ ኣሕዋትን ካክኦት ሰባትን።  

 

 

ከመይ ጌርካ ኢና ንርከብ፣ 

 Altstadt, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 68 29 

 Plauen, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 68 61 

 Neustadt ከምኡውን Klotzsche (ምስ Langebrück, Weixdorf, Marsdorf ከምኡውን Schönborn), Hoyerswerdaer Straße 3, 01099 

Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 66 41 

 Pieschen, Bürgerstraße 63, 01127 Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 55 11 

 Blasewitz ከምኡውን Loschwitz (ምስ Schönfelder Hochland), Grundstraße 3, 01326 Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 85 61 

 Prohlis, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 83 41 

 Leuben, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 83 60 

 Cotta (ምስ Cossebaude, Oberwartha, Mobschatz, Gompitz ከምኡውን Altfranken), Lübecker Straße 121, 01157 Dresden, ቴለፎን 

(03 51) 4 88 57 42 

 Gorbitz (ምስ Neuomsewitz), Lübecker Straße 121, 01157 Dresden, ቴለፎን (03 51) 4 88 57 56 (ንዝመጽእ ኣብቲ ሓድሽ ቦታ ኣብ 

Gorbitz, ኣብ ኢንተርነት ክንበብ ይከኣል) 

 ንኸፍተሉ ግዜታት፣ 

ሰኑይ፣ሓሙስ፣ዓርቢ  ሰዓት 9 – 12 , ሰሉስ ሰዓት  9 – 18 ,ካብዘን ዝተነግራ ግዜ ወጻኢ፣ ብዝተሰማማዕካዮ ጥራይ   

ዶኩመንትታት ንምቕባልን፣ኣብ ተለፎን ሓቤረታ ምሕታት፣ ቆጸራታት ምውሳድ፣ ብኣካል ምኽሪ ምውሳድ  

 ኣገልግሎት ኣብ ግዜ ሓደጋ 

ኣብ ህጹጽ ዘጓነፉ ሓደጋታት ካብቲ ናይ ዝኽፈተሉ ሰዓታትን፣ ከምኡውን ኣብ ገለ ናይ ሃቤረታታ ምናልባት ንሃደ ቆልዓ ጥዕና ጐዳኢ ዝኮነ ነገር፣ ኣብቲ 

ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ናይ ሓደጋ ረዲኤት ክፍሊናይ መንእሰያት ቤት-ጽሕፈት ክሕበር ይከኣል እዩ: Rudolf-Bergander-Ring 43, 01219 

Dresden, 24-ሰዓት-ንሓደጋ-ዝደወል (03 51) 2 75 40 04, መይል ኣድራሻ: Kinderschutz@dresden.de 

 
 
 
 
 
 
ሕታም 
 

ዘውየኦ 

ርእሰ ከተማ ክፍለ-ሃገርt Dresden 

 

ቢት ጽሕፈት መእሰያት 

ቴለፎን (03 51) 4 88 47 41 

ተለፋክስ (03 51) 4 88 46 03 

መይል jugendamt@dresden.de 

 

ናይ ዜና ቤት ጽሕፈትን- ምሕበራዊ ኣገልግሎትን 

ቴለፎን (03 51) 4 88 23 90 

ተለፋክስ (03 51) 4 88 22 38 

መይል presse@dresden.de 

 

ናይ ደብድቤ ሳጹን 12 00 20 

01001 Dresden 

www.dresden.de 

 

ማእከላዊ ቤተ-መንግስታዊ ተለፎን 115 – ሕቶታት ነፍቅር ኢና 

 

ዝተተርጐመ:  KERN AG, Sprachendienste, Schloßstraße 3, 01067 Dresden 

ቴለፎን (03 51) 4 86 70 780 

www.e-kern.com 

 

ጥቕምቲ, 2017 

 

አለክትሮኒካው ገይሩ ዝታደለወ ዶኩመንት ብ ብቑዕ አለክትሮኒካዊ ክታም፣ ብሓደ ሕቱም  

ዶኩመንት ጌርካ ክቐርቡ ይኽእሉ ኢዮም።ካብኡ ሓሊፉውን ካልእ ትኽእሎውን ኣሎ፣ 

ማይል ምስዳድ ናብ ርእሰ ከተማ ክፍለ-ሃገር Dresden ብሓደ S/MIME-ምስክርነት ጌርካ ዝፍታሕን፣ ወይድማ ብ DE-መይል 

 ጌርካ ዘተኣማምን መይል ክስደድ ከም ዝከኣል። ነዚ ዝምልከት ካልኦት ሓቤረታታት እውን ኣብ  

ወብሳይት www.dresden.de/kontakt ዝብል ይርከቡ ኣዮም። 

እዚ ናይ ሓቤረታታ መሳርሒታት እዚ፣ ሓደ ናይ ማህበረሰብኣዊ ስራሓት ናይ ርእሰ ከተማ ክፍለ-ሃገር Dresden እዩ። 

 ንዝኾነ ናይ ንኽትምረጽ ዝግበር ፕሮፖጋንዳ ክስረሐሉ ኣይፍቀድን። ፓርትታት ግን ንኣባላት ንመምሃሪ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን።  

 

http://www.dresden.de/kontakt

