
 

ሊስታ ኣገደሲቲ ረቛሒታት ምሕደራዊ ቤት ጽሕፈት 

 

እንታይ  ኣበይ  መዓስ  ኣድላይቲ ወረቓቕቲ  

ሰርትፊኬት ሕርሲ   

 

ኣብዚ መጸውዒ ሽም 

ቆልዓን ናይ ስድራ ሽም 

ቆልዓን ክምረጽ ይከኣል 

 

ማዘጋጃ ቤት 

ፕሮቭያንትሆፍ ሽትራሰ 7 

01099 ድረስደን  

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 67 51 

ኢመይል: standesamt-geburten@ 

dresden.de 

 

እንተድኣ እቶም ኣድለይቲ ወረቓቕቲ 

ተማሊኦም እቶም ሰርቲፊኬታት 

ሕርሲ  ይለኣኹ። ወጻእተኛታት 

ስድራ ቤታት ድሕሪ ቆጸራ ምሓዝ 

ብኣካል ክመጹ ኣለዎም፡ ቅድሚ እቲ 

ምላድ ቆልዓ እውን ክመጹ ይኽእሉ። 

ኣብ መንጎ ክልተ 

ሰሙናት ድሕሪ 

ሕርሲ   

 

 

 ምልክታ ሕርሲ   

 ታሴራ ወይ ፓስፖርቲ ናይ ስድራ ቤት   

 ሰርትፊኬት ሕርሲ ናይ ስድራ ቤት 

ምርዕዋት ምስ ዝኾኑ ተወሳኺ ዘድልዮም: 

 ሰርትፊኬት ሰብ ሓዳር ምዃኖም  

እንተ ዘይምርዕዋት ኰይኖም ተወሳኺ ዘድልዮም: 

 ምስክርነት ኣቦ / ምስካም ሓላፍነት 

ቆልዓ  

እዋን ስድራ ቤት  ውሃብ ስራሕ፡ 

ማሕበር ምህሮ (ንተመሃሮ) 

ሽውዓተ ሰሙናት 

ቅድሚ እዋን ስድራ 

ቤት ምጅማሩ  

 

 

 እቲ ምልክታ ብጽሑፍ ይማላእ ከምኡ እውን 

ክሳብ መዓስ እቲ እዋን ስድራ ቤት ከምዝኸይድ 

ክሕበር ኣለዎ። 

ሰልዲ ስድራ ቤት/ 

ኣውራጃዊ ሰልዲ  

መዕበዪ  

ቤት ጽሕፈት መናእሰይ  

ጉዳይ ሰልዲ ስድራ  

ሳይድኒጽ ሰንተር ድረስደን  

ኤንደርሽትራሰ 59, ገዛ C,  

01277 ድረስደን 

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 47 77 

ኢመይል: elterngeld@dresden.de 

ኣብ ቀረባ እውን 

ድሕሪ ሕርሲ፡ ቆጸራ 

ብኦንላይን ሓዙ  

 ምልክታ ንቤት ጽሕፈት ሰልዲ ስድራ (ኣብ 

ቦቦታኹም ወይድማ ብኦንላይን ኣቢልካ 

ክምልከት ይከኣል፡ 

www.dresden.de/elterngeld) 

 ሰርቲፊከት ሕርሲ ናይ ቆልዓ „ንሰልዲ ስድራ 

ቤት“ ዘመልከተ 

 ጭብጥታት ኣታዊታት  

 ምስክርነት ክራንከንካሰ ንምውሳድ ሰልዲ ኣደ 

ዝምልከት ከምኡ እውን ተወሳኽ ውሃብ ስራሕ   

 ምስክርነት ናይ ስራሕ ግዜ ኣብ ከፊላዊ ስራሕ 

ከምኡውን ምስክርነት ብዛዕባ መጻኢ ኣታዊ ኣብ 

እዋን ሕርሲ ሰልዲ ስድራ ቤት   

 ተውሳኺ ሓበሬታታት ንዘይጀርመናውያን ዜጋታት 

ኣብዚ ተኸተሉ www.dresden.de/elterngeld 

ሰልዲ ቆልዑ  ካሳ ስድራ ቤት ሳክሰን  

ኣድራሻ በጻሕቲ: 

ኖይሳላዘርሽትራሰ 2 

02625 ባውጸን  

 

ብጶስታ: 

ካሳ ስድራ ቤት ሳክሰን 

09092 ከምኒጽ 

 

ተለፎን: 0800 4 55 55 30 

ኢመይል: familienkasse-

sachsen@arbeitsagentur.de 

ደንጉዩ እንተተባህለ 

ክሳብ ሻዱሻይ 

ወርሒ ሕርሲ ቆልዓ 

ክምልከት ይከኣል 

 ዝምላእ ወረቓቕቲ ኣብ www.arbeitsagentur.de 

 ሰርቲፊከት ሕርሲ ቆልዓ ኦርጂናል  

 ቊጽሪ ክፍሊት ግብሪ ናይ መላእ ምልክታን 

ቆልዓን  

 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ውሃብ ስርሖም 

እዮም ዝመልእዎ  

ፓስፖርቲ ቆልዑ  

 

ኣብ ኩሉ ምስጋር ዶባት 

የድሊ  

ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዜጋታት  

ትያትርሽትራሰ 11 

01067 ድረስደን  

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 60 70 

ከምኡ እውን ኣብ ኵሎም ቤት 

ጽሕፈት ዜጋታት  

ንቖልዑ ካብ 0 

ክሳብ  12 ዓመት 

ዝዕድሚኦም, 

ሽዱሽተ ዐመታት 

የገልግል, ሓድሽ 

ምርኢት: 13 ኦይሮ 

 ስእሊ ፍቶ 

 ሰርትፊከት ሕርሲ ቆልዓ 

 ምልክታ ብተሰካም ሓላፍነት ቆልዓን፡ ቆልዓ 

ብዕሉን ይፍጽም  

 ታሴራ ወይ ፓስፖርቲ ናይ ተሰከምቲ ሓላፍነት 

ቆልዓ 

Ämtercheckliste 

de en es fa fr ru ti ar 



እንታይ  ኣበይ  መዓስ  ኣድላይቲ ወረቓቕቲ  

ኣቦነት  ቤት ጽሕፈት መንእሰያት   

ጕዳይ  ውክልናታት/  

ዕላውነት ወረቓቕቲ 

ሳይድኒጽ ሰንተር ድረስደን 

ኤንደርሽትራሰ 59, ገዛ C,  

01277 ድረስደን 

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 56 16 

ኢመይል: 

jugendamt@dresden.de 

 

ማዘጋጃ ቤት  

ፕሮቭያንትሆፍሽትራሰ 7 

01099 ድረስደን  

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 67 51 

ኢመይል: standesamt-geburten@ 

dresden.de 

ቅድምን ድሕርን 

ሕርሲ ቆልዓ፡ ፍቓድ 

ኣደ ኣድላዪ እዩ፡ 

ኦንላይን ተመዝገቡ 

 ታሴራ ወይ ፓስፖርቲ ናይ ስድራ  

 ሰርትፊከት ሕርሲ ናይ ስድራን ቆልዓን (እንተድኣ 

ሃልዩ) 

 ፓስፖርቲ ኣደ (ቅድሚ ሕርሲ ቆልዓ ናይ ኣቦ 

ተቐባልነት) 

ውሕስነት ሕክምና  ክራንከንካሰ ናይ ስድራ  ምዝከኣል መጠን 

ብቑልጡፍ  

 ሰርቲፊከት ሕርሲ ቆልዓ 

እማመ ምስካም 

ሓላፍነት  

 

ምውጻእ ኣሉታዊ ውሳኔ 

እንተድኣ በይናዊ 

ሓላፍነት ቆልዓ ሃልዩ  

 

ቤት ጽሕፈት መንእሰያት   

ጕዳይ ውክልናታት/  

ዕላውነት ወረቓቕቲ 

ሳይድኒጽ ሰንተር ድረስደን  

ኤንደርሽትራሰ 59, ገዛ C, 

01277 ድረስደን  

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 56 16 

ኢመይል: 

jugendamt@dresden.de 

ቅድምን ድሕርን 

ሕርሲ ቆልዓ፡ ፍቓድ 

ኣደ ኣድላዪ እዩ፡ 

ኦንላይን ተመዝገቡ 

 

 

 ታሴራ ወይ ፓስፖርቲ ናይ ስድራ  

 ሰርትፊከት ሕርሲ ቆልዓ ወይድማ መበቆል ቆልዓ 

 ምስክርነት ናይ ኣቦ ተቐባልነት 

 ፓስፖርቲ ኣደ ሓላፍነታዊ ውክልና ቅድሚ ሕርሲ  

መመልከቲ 

ንሓላፍነት ቆልዓ  

ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዜጋታት  

ትያትርሽትራሰ 11 

01067 ድረስደን  

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 60 70 

ኣብ ኩሎም ቤት ጽሕፈታት ዜጋታት  

ድሕር ሕርሲ ቆልዓ፡ 

ኦንላይን ተመዝገቡ 

 

 

 ታስራ ወይ ፓስፖርቲ ስድራ ቤት  

 ሰርቲፊከት ብዛዕባ እማመ ሓላፍነት ቆልዓ 

ንሓባራዊ ወይ በይናዊ ሓላፍነት ቆልዓ 

 ሰርቲፊከት ሕርሲ ናይ ቆልዓ 

መሰል ቀለብ ቆልዓ  

 

ምኽርን ሕሳብ ቀለብ 

ቆልዓን  

ቤት ጽሕፈት መንእሰያት   

ጕዳይ ውክልናታት/  

ዕላውነት ወረቓቕቲ 

ሳይድኒጽ ሰንተር ድረስደን  

ኤንደርሽትራሰ 59, ገዛ C, 

01277 ድረስደን  

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 56 16 

ኢመይል: 

jugendamt@dresden.de  

ድሕር ሕርሲ ቆልዓ፡  

ኦንላይን ተመዝገቡ 

 

 ታሴራ ወይ ፓስፖርቲ ናይ ከፋል ቀለብ ቆልዓ  

 ምስክርነት ናይ ኣታዊ ኔቶ ናይ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ  

 ምትማን ቀለብ ቆልዓ (ሰርቲፊከት፡ ቤት ፍርዳዊ 

ዓራቒ ፍታሕ፡ ብይን) እንተድኣ ሃልዩ  

ቅድመ ክፍሊት 

ቀለብ ቆልዓ  

 

ምምላእ ቅድመ 

ክፍሊት ቀለብ ቆልዓ 

ቤት ጽሕፈት መንእሰያት   

ጕዳይ ውክልናታት/  

ዕላውነት ወረቓቕቲ 

ሳይድኒጽ ሰንተር ድረስደን  

ኤንደርሽትራሰ 59, ገዛ C, 

01277 ድረስደን  

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 47 37, 

(0351)488 56 17 

ኢመይል: 

jugendamt@dresden.de  

ድሕር ሕርሲ ቆልዓ 

ክሳብ መበል 18. 

ዐመቱ/ታ፡  

ኦንላይን ተመዝገቡ 

 

 ምምላእ ፎርሙላር (ኣብ ቦቦትኡ፡ ኣብ ኵሉ ቤት 

ጽሕፈታት ዜጋታት ወይ ኦንላይን ኣሎ 

www.dresden.de/unterhalt) 

 ታሴራ ወይ ፓስፖርቲ ናይ ሓታቲ መዝገባ  

 ወረቐት ሕርሲ ቆልዓ (ቅዳሕ)  

 ጭብጥታት ብኣቦነት    

 ውሳነ ንምቕላብ ቆልዓ (ሰርቲፊከት፡ ቤት ፍርዳዊ 

ዓራቒ ውሳነ፡ ብይን)  

 ጭብጥታት ንኽፍሊት ቀለብ ቆልዓ ወይ ናይ 

ምቕባል ሰልዲ ፍርቂ ዘኽታማት 

ቦታ መውዓል ሕጻናት   ቤት ጽሕፈት ንመውዓል ሕጻናት  

ማእከል ንምኽርን ርክብን  

ብራይትሻይድሽትራሰ 78 

01237 ድረስደን 

 

ተለፎን: (03 51) 4 88 50 51 

ኢመይል: 

kindertagesbetreuung@ 

dresden.de 

ካብ ሕርሲ ቆልዓ 

ኣትሒዙ ይከኣል፡ 

ሾመንተ ኣዋርሕ 

ቅድሚ ቆልዓ 

ምውላዱ እቲ 

ዝድለ መውዓል 

ሕጻናት ክማላእ 

ንላቦ 

 

 ምምዝጋብ ኦንላይን ኣብ ፖርታል ስድራ ቤት: 

kita-anmeldung.dresden.de 

 ግላዊ ምኽሪን ሓገዝን ምምልካትን እቲ ማእከል 

ምኽርን ርክብን ይህብ  

 ዝምላእ ፎርም ኣሎ „ምምላእ ፎርም ንቦታ 

መውዓሊ ሕጻናት“  

 ሕጋዊ መሰል ካብ ምውዳእ ቀዳማይ ዓመት ቆልዐ 
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