
 

ንዘይ ምርዕዋት ሓላፍነት ወለዲ ዝምልከት ለበዋ ጽሑፍ    
 

 

እንተድኣ ሰብኣይን ሰበይትን ዘይተመርዓዉ ኮይኖም መንዩ እቲ ናይ ወላዲ ሓላፍነት 
ዝስከም፧ 

 እንተድኣ ሓባራዊ ሓላፍነት ወለዲ ዘይተዋህበ እታ ዓቕሚ ሄዋን ዝኾነት ኣደያ በይናዊ መሰል ሓላፍነት ወለዲ ዘለዋ።  

 እንተድኣ ዘይምርዕዋት ወለዳዊ ሓላፍነት ብሓባር ክስከሙ ደልዮም ሓባራዊ መግለጺ ክህቡ ኣለዎም። ብሓባር ወለዳዊ ሓላፍነቶም 

ከምዘካይዱ ክገልጹ ኣለዎም። ነዚ ንኽፍጽሙ ሓባራዊ ናብራ ግድን ኣይኮነን።  

 ክልቲኦም ድማ መግለጺ ስድራዊ ሓላፍነት ከረክቡ ኣለዎም። እዚ መግለጺ እዚ ብሓባር ወይ ድማ ብተናጽል ዕላዊ ክገብርዎ ይኽእሉ። 

እንተድኣ ነንፋንጦኦም ሓባራዊ መግለጺ ሂቦም ክልቲኦም ብዕሊ ሓባራዊ መግለጺታቶም ምስ ዝህቡ ጥራይዩ እቲ ሓባራዊ ሓላፍነቶም 

ኣብ ግብሪ ዝውዕል፡ ሓደ ኣባል ጥራይ ኣብ ዝመልኣሉ እዋን እግባይ ናይ ምባል ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ግን ብኖታር ክማላእ ኣለዎ ወይ ኣብ 

ቶታር ዕላውነቱ ከምስክር ኣለዎ።    

 እንተድኣ እታ ኣደ ድሕሪ ምስርካብ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ኣቦ ምስዓብ ሓላፍነት ኣብያ እቲ ኣቦ ናብ ቤት ፍርዲ ስድራ ከመልክት 

ይኽእል። እቲ ቤት ፍርዲ ምኽንያታት ሓባራዊ ሓላፍነት ብኸፊል ወይ ብምሉእ ክእዝዝ ይኽእል፡ እንተድኣ ንሰናይ ህላወ ሂወት ቆልዓ 

ዘድሊ ኮይኑ። 

 ርክብ ምስ ውላድ ካብዚ ንጉዳይ ወለዳዊ ሓላፍነት ዝምልከት ጉዳይ ወጻኢ እዩ (በይናዊ ሓላፍነት ኣደ ወይ ሓባራዊ ሓላፍነት ስድራ 

ቤት)። 

 

 

እንታይ እዩ ኣብ መግለጺ ስድራዊ ሓላፍነት ከተስረክቦ ከለኻ ከተስተባህለሉ ዘለካ፧ 

 ሓባራዊ ሓላፍነት ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ምስክርነት ኣቦነት ኣቐዲሙ ክማላእ ኣለዎ 

 ሓባራዊ ሓላፍነት ናይ ወለዲ ብኣካል ክስርከቡ ኣለዎም 

 ሓላፍነት ወላዲ ቅድሚ ሕርሲ ቆልዓ ክስርከብ ይኽእል 

 ሓላፍነት ወላዲ ብዕሊ ክትግበር ኣለዎ። እቲ ሰርቲፊከት ኣብ ዩገንድ ኣምት ብነጻ ወይ ድማ ኣብ ኖታር ክትግበር ይከኣል። 

 ቅድመ ኩነት ይኹን ውሳነ ግዜ ኣብቲ ስድራዊ መግለጺ ኣይኣቱን እዩ። ሓባራዊ ሓላፍነት ኣይመቓቐልን እዩ፡ ንምሳለ ጉዳይ ሕጊ ነባርነት 

ወይ ካልእ ክፋል ንሓደ ወላዲ ኣይሕዛእን እዩ። ወላድያዊ ሓላፍነት ሓንሳብ እንተድኣ ብዕሊ ተዋሂቡ ይግባይ ዘየብል ፍጻመ እዩ፡ ሓንሳብ 

ጥራይዩ ክስርከብ ዝኽእል። 

 እንተድኣ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ብቤት ፍርዳዊ ውሳኔ ተወሲኑ እቲ ዝውሃብ ስድራ ቤታዊ መግለጺ ኣገልግሎት የብሉን። 

 

ኣገዳሲ ሓበሬታ: 

እቲ ሓባራዊ ስድራቤታዊ ሓላፍነት ቤትፍርዲ ስድራቤት ጥራይዩ ክልወጥ ዝኽእል። 

 

 

እንተድኣ ወላዲ መይቱ ከመይዩ እቲ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ዘገልግል፧ 

 ኣብ ሓባራዊ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት እንተድኣ ሓደ ወላዲ መይቱ እቲ ሓላፍነት ናብቲ ህሉው ወላዲ እዩ ዝሳገር። 

 ኣብ እዋን ሞት ኣደ እንተድኣ ሓባራዊ ሓላፍነት ብዕሊ ዘይነበረ ኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ሓላፍነት ንኣቦ የስግረሉ፡ እንተድኣ ንሰናይ ሂወት 

ናይቲ ቆልዓ ዘይነክእ ኮይኑ።  

 

 

ግብራውነት ሓባራዊ ሓላፍነት ኣብ ባይታ ከመይ ይመስል፧ 

 ክልቲኦም ወለዲ ንሰናይ ሂወት ውላዶም ብሓደ ሚዛን ተሰከምቲ ሓላፍነት እዮም። 

 ኣብ ነቲ ቆልዓ ኣገደስቲ ጉዳያት ሓባራዊ ስምምዕ የድሊ። 

 ኣገደስቲ ውሳኔታት ከም ኪንደርጋርደን፡ ምኻድ ትምህርቲ፡ ሕቶታት ትምህርቲ፡ ምቕያር ቦታ መንበሪ፡ ሕቶታት ጥዕና ዝኣመሰሉ 

ብሓባር ክውሰኑ ኣለዎም። 

 ኣብቶም ዝተረፉ ውሳኔታት ንመዓልታዊ ሂወት ናይቲ ቆልዓ ዝምልከቱ እቲ ብቐጥታ ዘዕብዮ ዘሎ ወላዲ እዩ እንኮ መሰል ውሳኔ ዘለዎ። 

Niederschrift über die Belehrung 
zur elterlichen Sorge für 
nicht miteinander verheiratete Eltern 

tr tr bg cs de it pl ro ru so ti ar 



 ነብሲ ወከፍ ወላዲ እንተድኣ እቲ ቆልዓ ምስኡ ሃልዩ ኣተዓባብያ ውላዱ ባዕሉ ይስከም። ሓድሕዳዊ ልዝብ ግና ዝድለ እዩ። ኣብ 

ኣተዓባብያ ቆልዓ እንተድኣ ዕግበት ዘይሃልዩ ዝህሰ እቲ ቆልዓ እዩ።  

 ናይ ርእይቶ ፍልልይ፡ ዘይምርድዳእ ወይ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣተዓባብያ ሃልዮም ምኽሪ ዩገንድኣምት ወይ ካለኦት ማሕበራት ክጥለቡ 

ይኽእሉ። 

 

ኣገዳሲ ሓበሬታ: 

እንተድኣ ወለዲ ብኣገደስቲ ጉዳያት ቆልዓ ዘይተሰማምዑ እቲ ቤት ፍርዲ ስድራ ቤት ኢዱ ከእቱ ይከኣሎ። ድሕሪ ነቲ ስድራ ምስምዑ ንሓደ 

ወላዲ ሓላፍነት የሰክም። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግና ንሱ ኣይውስንን። 

 

 ቅድሚ ሓባራዊ መግለጺ ምቕራቡ ቀለብ ቆልዓ ክጻረ ኣድላዪ እዩ። እዚ ኽኣ ብዕሊ ሓላፍነት ቀለብ ቆልዓ ብኣቦ ኣብ ዩገንዳምት ክማላእ 

ይኽእል። 

 እንተድኣ ድሕሪ ሓባራዊ ሓላፍነት ወለዲ ምስሕሓብ ብቀለብ ቆልዓ ኣጋጢሙ እቲ ወካሊ ቆልዓ ኣብ ጉዳይ ቀለብ ቆልዓ ወሳኒ ግደ 

ኣለዎ፡ እቲ ቆልዓ ምስኡ ስለዘሎ። እዚ ክፋል ወላዲዚ ዩገንዳምት ኣብ ቀለብ ቆልዓ ዝምልከት ብሕጊ ከሰንይዎ ምልክታ ከቕርብ ይኽእል። 

 

 

ኣየናይ ናይ ወለዲ ሽምዩ እቲ ቆልዓ ዝወስድ፡ ክልወጥከ ይኽእል ድዩ፧ 

 እንተድኣ ወለዲ ፍሉይ ሕጋዊ ኣገባብ ደልዮም ወይድማ ናይ ወጻኢ ናይ ኣሽማት ሕጊ ኣብዚ ጉዳይዚ ኢድ ሃልዩዎም ፡ ንኣሽማት 

ዝምልከት ሕጋዊ ሕቶታት ኣጸገምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ልክዕ ሓበሬታ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓዳር ክርከብ ይኽእል። 

 እንተድኣ ኣገባብ መጽውዒ ቆልዓ ዘይተወሰነ ኮይኑ ከምኡውን ሓባራዊ ሓላፍነት ቆልዓ ናይቶም ድሮ ዘይምርዕዋት ወለዲ ዘይተማለአ 

ጸኒሑ፡ እቲ ቆልዓ በቲ እንኮ ሓላፍነት ዘለዎ ወላዲ እዩ ዝጽዋዕ፡ እዚ ማለት ድማ በዲኡዩ ዝጽዋዕ። 

 እንተድኣ ኣደ ጥራሕ ኮይና ናይ ቆልዓ ሓላፍነት ትስከም፡ ብእማመ ኣደ እቲ ቆልዓ ኣቡኡ ምስ ዝቕበሎ ናይ ኣቦኡ ሽም ክወስድ ይኽእል።  

 እንተድኣ ቅድሚ ምላድ ቆልዓ እቲ ሓባራዊ ሓላፍነት ተወሲኑ ብድሕሪኡ ሓደ ወርሒ ንምቕያር ሽም መጸውዒ ቆልዓ ተኽእሎ ኣሎ። እቲ 

ቆልዓ ሽም ኣቦ ወይ ሽም ኣደ ንኽወስድ ንቤት ጽሕፈት ሓዳር ክምልከት ይከኣል። እዚ ምጽዳቕ ሽም ናይ ወለዲ ንዝስዕቡ ሓባራውያን 

ቆላዑ እውን ቀያዲ እዩ፡ እንተድኣ ነዚ እውን ሓባራዊ ናይ ወለዲ ሓላፍነት ሃልዩ።   

 እንተድኣ እቲ ሓባራዊ ሓላፍነት ድሕሪ ምላድ ቆልዓ ተመስሪቱ እቲ ቆልዓ ድማ ድሮ ናይ ወላዲ ሽም ተዋሂቡ፡ ምቕያር ሽም ቆልዓ ኣብ 

መንጎ ሰለስተ ወርሒ ድሕሪ ምስርካብ ሓባራዊ ሓላፍነት ብስምምዕ ወለዲ ከም ብሓድሽ ክውሰን  ይከኣል። እዚ ምጽዳቕ ሽም ናይ 

ወለዲ ንዝስዕቡ ሓባራውያን ቆላዑ እውን ቀያዲ እዩ፡ እንተድኣ ነዚ እውን ሓባራዊ ናይ ወለዲ ሓላፍነት ሃልዩ። 

 

ኣገዳሲ ሓበሬታ: 

እተን ክልተ ቆጸራታት ክዳራበሻ የብለንን! ሓባራዊ ሓላፍነት ቅድሚ ምላድ ቆልዓ ምስኸውን እቶም ወለዲ ሓደ ወርሒ ድሕሪ ምላድ ቆልዓ 

ንምቕያር ሽም ግዜ ኣለዎም። እቲ ውሳነ ምስ ቤት ጽሕፈት ሓዳር መግለጺ ብምሃብ እንተድኣ ወሲኖሞ ንምቕያር ሽም ዕድል የለን። 

መጽውዒ ሽም ቆልዓ ንመፈተኒ ዝብሃል የልቦን።   

 

 

እቲ ኒደርሽሪፍት ዝብሃል ጽሑፍ ኣብቲ ኦሪጂናል ሰርቲፊከት ይምስከር። 

 

ሕቶታት ናይ ቤትጽሕፈት መናእሰይ ኣቕርቡ፡ ክፋል ትሓባበርነትን ዕላውነትን 

ናይ ዝርርብ ግዜታት ሰሉስን ሓሙስን   ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 18 

 ሰኑይን ዐርብን   ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 12 

ተለፎን  (03 51) 4 88 56 16 

ኢመይል  beistandschaften-beurkundung@dresden.de 

 

 

 
ኢምፕረሱም 
 
ኣዳላዊ 
ርእሲ ከተማ ድረስደን  
 
ቤትጽሕፈት መንእሰያት 
ተለፎን (03 51) 4 88 47 41 
ተለፋክስ (03 51) 4 88 46 03 
ኢመይልl jugendamt@dresden.de 
 
ቤት ጽሕፈት ንፕረስን ማሕበራዊ ዕዮን ፕሮቶኮልን  
ተለፎን  (03 51) 4 88 23 90 
ተለፋክስ (03 51) 4 88 22 38 
ኢመይል  presse@dresden.de 
 
ቍጽሪ ሳንዱቕ 12 00 20 
01001 ድረስደን  
www.dresden.de 
facebook.com/stadt.dresden 
 
ማእከለይ ተለፎን ምሕደራ 115 – ኣዚና ኢና ሕቶታት ንፈቱ 
 
ኣቕራቢ: እዚ ዕዮ ናይዚ ተክስት ብDIJuFን ብዩገንዳምት ድረስደንንን ተማዓራርዩ። 
 
ፈብሩውር 2020 
 
ኤለክትሮኒካዊ ዶኩመንትታት ምስ ብቑዕ ኤለክትሮናዊ ክታም ብመስርሕ ፎርም ክቐርቡ ይኽእሉ። ካብኡ ሓሊፉ ኢመይል ንርእሲ ከተማ ድረስደን ዝምልከት ብመንገዲ S/MIME-
Zertifikat ኣቢሉ ክምስጠር ይከኣል ወይ ድማ ብ DE-Mail ኣቢልካ ውሑስ ዝኾነ ኢመልስ ክልኣኽ ይከኣል። ተውሳኺ ሓበሬታት ብ www.dresden.de/kontakt ይርከብ። እዚ ናይ 
ሓበሬታ ማተርያል ክፋል ናይ ማሕበራዊ ዕዮ ርእሲ ከተማ ድረስደን እዩ። ንናይ ምርጭ ወፍሪ ክትጥቀመሉ ክልኩል እዩ። ፓርትታት ንሓበሬታ ኣባላተን ክጥቀማሉ ይኽእላ። 

http://www.dresden.de/

	Niederschrift über die Belehrung zur elterlichen Sorge für nicht miteinander verheiratete Eltern

