ቤት ጽሕፈት መዋእለ ህጻናት ዋና ከተማ ድረስን

ብዛዕባ መዋእለ ህጻናት ዝምልከት ሓበሬታ ንስደተኛታት ወለዲ
ከተማ ድረሰን

ኣብ ድረሰን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም!
ምስ ደቅኹም፣ ነዚ ሓዲሽ ሰመጺእኩሞ ዘሎኹም ኣካባቢ፣ ብቕልጡፍ
ጽቡቕ ክትረኽቡዎን፣ ባህ ክብለኩምን ተስፋ ንገብር።
ኣብኡ፣ ብሞያ ዝሰልጠኑ ክኢላታት ንደቅኹም ክከናኸንዎም እዮም።
ደቅኹም፣ ብዘይ ጸገም፣ ንሓድሕዶም ብዘይ ጸገም ብሓባር ክጻወቱን
ክስሕቁን፣ ምስ ጀርመንኛ ቋንቋ ክራኸቡን ክሕግዙዎም እዮም።
እብዛ ዋና ከተማ ድረስደን ብዙሓት መዋእለ ህጻናትን (ኪታ)፣ ክንክን
ህጻናትን ኣለው። ስለዚ ክንሕብረኩም እንደሊ ነገር እንተሎ፣ ብኣካል
መጺእኩም፣ መዋእለ ህጻናት ቦታ ንደቅኹም ንኽትመርጹን
ንኽትርኽቡ ከኣ ከተመልክቱን እዩ።
እቲ ብዛዕባ ሰፈር መዋእለ ህጻናት ኣገልግሎት ምኽሪ ዝህብን፣ ዘማጽእን
ማእከላዊ ቤት ጽሕፈትና፣ ግላዊ ቆጸራታት ክትገብሩ ይዕድመኩም።
ብድልየትኩም ከኣ ኣብቲ ግዜ ቆጻሩኹም፣ ጸገማት ምርድዳእ ቋንቋ
እንተለኩም ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና።
ግላዊ ቆጸራ ክትገብሩ ከሎኹም፣ እሞ ሓገዝ ቋንቋ ምስዘድልየኩም፣
ምስቲ፣ ኣብ ሰፈርኩም ዘሎ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ዑቕበኛታት
ወይ (ብማሕበራዊ ጉዳያት ንዑቕባኛታት ዝሕግዝ ኣካል) ኣቐዲምኩም
ተዛራረቡ።



ግላዊ ምኽሪ ንምርካብ፣ ቆጸራ ምስቲ ማእከላይ ቤት ምኽሪ
ክገብር ከሎኹ፣ ብዛዕባ ሓገዝ ጸገም ቋንቋ/ተርጓማይ ንዝምልከ
ከመይ ክገብር ኣሎኒ?

1. ቦታ ንውላድኩም ኣብ መዋእለ ህጻናት ንምርካብ ከተመልክቱ
ከሎኹም፣ ኣብቲ ቆጸራ ብተርጓማይ እቲ ቤት ጽሕፈት ተሰኒኹም
ምጹ።
2. ነቲ ፎርም-ምልክታ/ጥርዓን ምስተርጓማይ ብሓባር ኮንኩም
ምልኡዎ።
3. እቲ ኣብ ሰፈርኩም ብማሕበራዊ ጉዳያት ዝሕግዘኩም ኣካል ፣ ኣብቲ
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ምኽርን መራኸብን ቆጸራ ክሕዘልኩም እዩ።
4. ኣቲ ቆጸራ ከኣ በቲ ብማሕበራዊ ጉዳያት ዝተሓባበረኩም (ሶሻል
ኣርባይተር) ኣካል ብቀጥታ ክሕብረኩም እዩ።
5. ኣብቲ ቆጸራኹም ክትርከቡ ከሎኹም እቲ ብቋንቋ ዝሕግዘኩም ኣካል
ኣብኡ ኣሎ። እቲ ዝመላእኩሞ ፎርም ጥርዓን/ምልክታ ድማ ሒዝኩሞ
ምጹ።
6. ኣብዚ ሓባራዊ ቆጸራዚ፣ እቲ ንውላድኩም ዝሓይሽ መዋእለ ህጻናት
ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ቦታ ንውላድኩም ኣብ ኪታ
ንኽትረኽቡ ከኣ ኣመልክቱ።

ኣብቲ ግላዊ ቆጸራ ምኽሪ እትገብሩሉ እዋን፣I እቲ ቤት ምኽሪን
መራኻቢን ቤት ጽሕፈት ተወሳኺ ሓበሬታታት ብኸምዚ ዝስዕቡ
ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ ኣብ ዋና ከተማ ድረሰን ዝርከብ መዋእለ
ህጻናት ምኽራዊ ሓበሬታ ክሕብረኩም እዩ።

7. ኣብቲ ሓባራዊ ቆጸራ፣ ንውሉድኩም ዝኸውን ቦታ ክትምረጹ
ትኽእሉ ኢኹም።



ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣብ መዋእለ ህጻናት ከተማ ድረሰን

ደረጃታት ክሳብቲ ውዕል ሰፈር መዋእለ ህጻናት (ኪታ)
ዝውድኣሉ እዋን።



ብዛዕባ ወለዲ ወርሓዊ ክፍሊት ንዋጋ መዋእለ ህጻናት



ኣብቲ መዋእለ ህጻናት ከተማ ድረሰን ዝርከቡ
ኣገባባት/ስርዓታት ኣየኖት እዮም?

ዝኸፍልዎ ብጽሒት።







ቍጠባዊ ሓገዝ መግቢ ኣብ ውሽጢ መዋእለ ህጻናት።

ካብ 3 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ህጻናት፣ ኣብቲ መዋእለ ህጻናት እዮም
ክንክን ዝግበረሎም። ኣብኡ ከኣ ውሉድኩም ምስ ብዙሓት ግጅለታት
ህጻናት ክንክን ክንክን መግቢ ህጻናት ኣብ መዋእለ ህጻናት።

ኣብ እዋን ሕማም ክግበር ዘለዎ ክንክን

ኣብ ግዜ ሕማም ኣብ ኪታ ክግበር ዘለዎ።

ዋሕስነት ሕይወት ህጻን (ኢንሹራንስ) ኣብ መዋእለ ህጻናት።

ሓለዋ ዋሕስነት (Versicherungen)ህይወት ኣብ ኪታ።

ነቲ ወለዲ ንመውዓሊ ህጻንን ክንክንን፣ ንመግብን ዝኸፍሉዎ

እቲ መዋእለ ህጻናት፣ ማዕረማዕረ ምስቲ መውዓሊ ንኣሽቱ
ህጻናት፣ንኹሎም ህጻናት ማዕረ መሰል ይቕርብ። እቲ ክንክን ድማ
ስድራቤታዊ እዩ። ማለት ነቶም ህጻናት ልክዕ ከም ኣደን ኣቦን እዩ
ዝከናኸኖም። እንተበዝሑ 5 ህጻናት እዮም ኣብቲ መውዓሊ ህጻናት
ዝውዕሉ።

ክንክን መግቢ ንህጻናት ኣብ መዋእለ ህጻናት።

ዋጋ መዋለ ህጻናት፣ መታን ክጎድለሎም ዝግበር ጥርዓን/ምልክታ
።

ህጻናት ካብ 3 ዓመት ዕድሜኦም ጀሚሮም እዮም ኣብ መዋእለ ህጻናት
ዝጅምሩ።
ኣብ ሓደ መዋእለ ህጻናት ክልተ ዓይነት መዋእለ ህጻናት እዮም ዘለው።
ንኣዝዮም ንኣሽቱ ትሕቲ ሰለስተ ዓመት ዝዕድሜኦም (ክሪፐ)ን፣ ነቶም
ካብ ሰለስተዓመት ንላዕሊ ዝዕድሜኦምን ክልተ ዕይነት መውዓሊ ኣሎ።



ከመይ ገረ ንውላደይ ቦታ ኣብ ኪታ ክረክብ እኽእል ?

ዋና ከተማ ድረሰን ብዙሕ ሓበሬታታት ኣብ መርበብ ሓበሬታታት፣
ከም ዝርዝር ኣድራሻታት መዋእለ ህጻናት፣ ኣብ ኢንተርነት ቀሪባ ኣላ።
ስለዚ ዝርዝር ኣስማትን ኣድራሻን መዋእለ ህጻናት፣ ኣብ መርበብ
ሓበሬታ: www.dresden.de/kitas ኣቲኹም፣ ብዝተፈላለየ መድለዪ
ሊንክስ ጠዊቕኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ግላዊ ምኽሪ ድማ፣ በቲ ማእከላዊን መራኸብን ቤት ጽሕፈት፣ ይውሃብ
እዩ። ከምኡውን እተን ትካላት መዋእለ ህጻናት ንኹሉ ክፉት ኣኼባ
ጸዊዔን፣ ቀመግለጺ ወይ ኣስተምህሮ ኣዳልየን ይቕርባን እየን።



ቦታ ንውላደይ ኣብ መዋእለ ህጻናት ንምርካብ ምዓስን
ብኸመይን ከመልክት

ኣብ ሃገር ጀርመን ሓደ ቆልዓ ካብ ዝውለድ ሓደ ዓመት ምስገበረ
ጀሚሩ፣ ኣብ ክንክን መዋእለ ህጻናት ንኽኣቱ መሰል ኣለዎ። ካብታ ኣብ
ከተማ ድረሰን ዝቐየርኩምላ፣ ወይ ብወግዒ ዝተመዝገብኩምላ ግዜ
ጀሚሩ፣ ቦታ ንውላድኩም ኣብ መዋእለ ህጽዝናት ንምርካብ፣
ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ካብታ እቲ ህጻን ዝተወልደላ ዕለት እቲ
ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት ክጅምር መሰል ኣለo። እቲ ምልክታ ድማ
ቅሚ 8 ወርሓት ዘሎ ግዜ፣ ማለት ቅድሚቲ እቲ ቆልዓ ኪታ ዝጅምረሉ
ግዜ ክኸውን ይግባእ። እቲ ቦታ ኪታ በቶም ማእከላዊ ቤት ጽሕፈትን
ኣራኸብቲ ቤት ጽሕፈትን ዝተሓዘሉን፣ ዝርከበሉን ግዜ፣ ከም ግቡእ
ቅድሚቲ እቲ ህጻን ኪታ ዝጅምረሉ ግዜ፣ ቅድሚ 6 ወርሓት ክኸውን
ኣለዎ።



ንሓደ ህጻን ቦታ ኣብ መዋእለ ህጻናት ንምእታው ክንደይ እዩ
ዋግኡ?

እቲ ዋጋ መዋእለ ህጻናት፣ ኣብ መላእ ከተማ ሓደ እዩ። ንሱድማ ኣብቲ
ወለዲ ንመውዓሊ ውላዶም ኣብ ኪታ ክኽፈል ዝግብኦ መምርሒ
ዝተመስረተ እይ ዝግመት። ከምኡ ድማ ኣብ ዓይነት ክንክንን ግዜን
ዝተመስረተ እዩ። ንሱ ድማ ኣብቲ እትገብሩዎ ውዕል፣ ማለት ውዕል
ብዝዕባ ዋጋ መውዓሊ ህጻን ኣብ ኪታ ዝብል ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ
ንምውዓሊ ህጻናት ኣብ ኪታ፣ ነቶም ንእሽቱ ህጻናት ማለት ኣብ
ኪንደርክሪፐ ዝውዕሉን ዝኽፈል ዋጋ ሓደ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ
www.dresden.de/elternbeitraege ጠዊቕኩም ክትረኽቡዎ ትኽእሉ
ኢኹም።



ከተማ ድረስን ንመውዓሊ ህጻናት፣ እንታይ ዓይነት ቍጠባዊ
ሓገዝ ክትገብረለይብ ትኽእ?



ብዙሓት ቆልዑ እንትድኣ እሊዮ ኮይኖም



እንተድኣ በይንኹም ጥራይ ቆልዓ ትዕብዩ ኮንኩም



ደሞዝኩም ውሑድ እንተድኣ ኮይኑ፣ ጎደሎ ክፍሊት ክትከፍሉ
ትኽእሉ፣ እኳድኣ ካብ ምኽፋል ነጻ ክትኮኑ ትኽእሉ።

ነዚ ንኽጥቀምሉ እንተድኣ ደሊኹም ከኣ፣ ምልክታ ብጽሑፍ
ከተመልክቱ ኣሎኩም። ነቲ መታን ክፍሊት ክጎድለልኩም ኢልኩም
እተቕርቡዎ ምልክታ ከኣ፣ ንግምጃቤት መዋእለ ህጻናት ከተቕርቡዎ
ኣለኩም።
ኣቲ ዘመልከትኩሞ ተቐባልነት ምስረኸበ ከም ግቡእ፣ ከም ቕጠባዊ
ግቡእ እቲ ትረኽቡዎ ሓገዝ 6 ወርሓት ጥራይ ስለዝኾነ፣ ብቑልጡፍ
ኣመልክቱ ኢኹም።
ውሉድኩም እንተድኣ ኣብ መዋእለ ህጻናት፣ብሓባር ምስቶም ካልኦት
ህጻናት ዝምሳሕ ኮይኑ፣ ተወሳኺ ዋጋ ክትከፍሉ ኢኹም። ኣብ ሶሻል
እምት ከተማ ድረሰን ንመግቢ ዝኸውን ሓገዝ ንምርካብ ከተመልክቱ
ትኽእሉ። (ትምህርትን ተኻፈልትን ፓኬት ዝብሃ ማለትዩ) እዚ ነቶም
ኣርባይትሎስገልድ 2ይን፣ ንገዛ ክራይ ሓገዝን፣ሶሻል ሂልፈ ዝቕበሉን፣
ወሰኽ ኪንደርገልድ ዝቕበሉን፣ ወይከኣ ካብ ንዑቕበኛታት ዝውሃብ
ረዲኤት ዝወስዱ ወለዲ እዩ ዝምልከት።
ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባዚ ኣብዚ መርበብ
ሓበሬታ፣www.dresden.de/bildungspaket



ሕቶታት ንኽትሓቱ፣ ዘለዉ ኣገደስቲ መራኸቢታት

ቦታ ኪታ ንምርካብ ዘራኽቡ፣ ቤት ጽሕፈት
መዋእለ ህጻናትን ቤት ጽሕፈት
ምኽርን መራኸብን
መዛገጃ ቤት (Rathaus) Dr.-Külz-Ring 19
01067 ድረሰን (Dresden)
ታሕተዋይ ደርቢ (Erdgeschoss) Zimmer 128
ተሌፎን (Telefon) (03 51) 4 88 50 51
kindertagesbetreuung@dresden.de

ንሶሻል ኣርበiተር ሓጋዚኽም፣ ወይከኣ ቤት ጽሕፈት
ኣማኸርት ውህደት www.dresden.de/migration

ንክፍሊት ወለዲ ዝምልከት፣
ቤት ጽሕፈት መዋእለ ህጻናት
ግምጃቤት
መዛገጃ ቤት (Rathaus) Dr.-Külz-Ring 19
01067 ድረሰን (Dresden)
ታሕተዋይ ደርቢ (Erdgeschoss)
ተሌፎን (Telefon) (03 51) 4 88 50 80
kindertagesbetreuung@dresden.de

ብሕሱር መግቢ ኣብ ኪታ ንምርካብ
ሶሻልኣምት (Sozialamt)
ብዓል መዚን መካፍልትን
መዛጋጃቤት (Rathaus) Dr.-Külz-Ring 19
01067 ድረሰን (Dresden)
2ይ ደርቢ. (Etage) Zimmer 098 / 099
ተሌፎን (Telefon) (03 51) 4 88 50 80
bildungspaket@dresden.de
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ብኤለክትሮኒክ ዝዳለው ሰነዳት፣ ብብቑዕ ኤለክትሮኒካዊ ፊርማ ብፎርም
መልክዕ ክቐርብ ይኽእል። ካብኡ ሓሊፉ ከኣ ,ብ E-Mails መንገዲ ኣብ
ዋና ከተማ ድረስን፣ ብS/MIME-ሰርቲፊኬት ኣገባብ ወይከኣ DE-Mail
ተዕቒቡ ክልኣኽ ይኽእል። ይኻል። ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ኣ
www.dresden.de/kontakt. ተዳልዩ ኣሎ።
እዚ ሓባራዊ ሓበሬታዚ ድማ ሓደ ክፋል ናይቲ ወግዓዊ ዕመደብ ዕዮ
ዋን ከተማ ድረሰን እዩ። ንረክላም ክትጥቀመሉ ግና ኣይፍቀድን እዩ።.
ሰልፍታት ግና ንኣባላተን ሓበሬታ ክህባሉ እንተድኣ ኮይነን ይፍቀድ
እዩ።

