ናብ ክልቱርግረንሰንሎስ
እንቃዕ ብደሓን
መጻኹም።
ናብ ክልቱርግረንሰንሎስ (kulturgrenzenlos e.V ) ተገዳስነት ብምህላውኩም ሕጉሳት ኢና።
ኣብ መንጎ ብዕርክነት ወይ ምሕዝነት “Integration durch Freundschaft” ዘሎ ውህደት ብዚብል
መሪሕ ቃል፥ ኣብ ኪል ( Kiel ) ተመሃሮን ስደተኛታትን ሕብረት የምጽእ።
ብዛዕባዚ ፕሮጀክት ድማ፥ ኣብ ታሕቲ ብዝርዝር ሓበረታ ክረኽቡ እዮም።

መእተዊ
1. ፕሮጀርክት ባህሊ ብዘይ ዶብ
2. እንታይ ዩ ትርጉም ታንደም

ብልክዕ

ንምንታይ ታንደም ይኸዉን፧
ከመይ ገረ ታንደም ይኸዉን፧
ኣየናይ ዓቅሚ ወይ ክእለት ምሳይ ክማላእ
መፍለጢ ወይ መለለዪ ወረቀት
ምዝርራብ ኣብ ታንደም
ናይ ምዝርራብ ሰዓታት
ቀጻሊ ዝለዓሉ ሕቶታት
3. ናይ ናጻ ግዜኻኺ ኣብ ባህሊብዘይዶብ
ናይ ሓባር ግዜ
ዎርክሾፕ
ዝካየዱ ንጥፈታት
4. ተሓጋጊዝካ ብሓባር ምስራሕ
5. ሓጋዚ ካልኦት ሰባት ንምልላይ
ትምርት ቋንቋ ጀርመን
ብሓባር ግዜ
ሕብረ ብዙሕነት
ናይ ምኽሪ ሓገዛት
ዝተረፈ ሓበረታ
6. መደምደምታን ኣድራሻን

ፕሮጀርክት ባህሊ ብዘይዶብ

ፕሮጀርክት ብሓባር ምስራሕ ካብ ባህሊ ብዘይዶብ ዝበሃል ብተመሃሮ ላዕለዋት ደረጃ ትምህርቲ ማለት
ተመሃሮ ይንቨርስትን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርንዓት ዓለም ዝመጹ ስደተኛታትን ዝቆመ ፕሮጅክት
ኮይኑ፡ሰባት ሓድሕድ ብምልላይ ብሓባር ዝሰርሕሉን ባህሊ ዝለዋወጡልን ናይ ሓባር ናይ ምዝንጋዕን
ምዕባይን ባይታ ይፈጥር።
እዚ ፕሮጀክት እዝህ ኣብ
ብ ኣርባዕተ ግዱሳት ተመሃሮ ኣብ ክርስትያን ኣልበርትስ ዩንቨርስቲ ኪል
ኣብ ጀርመን
ብዝብል መሪሕ ቴማ ዝቖመ እዩ። ሎሚ
እዚ ባህሊ ብዘይዶብ ዝበሃል ፕሮጀክት ብሕብረብዙሓን መንእሳያት ዝተውሃኃደን ዝደመቐን ኮይኑ
ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት ካብ መጋቢት
ኣትሒዙ ብዕሊ ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ንናይሓባር ርብሓ ዝሰርሕ
መሓበር ኮይኑ ኣሎ።
ዕላማ ናይዚ ፕሮጀክት ንዕለታዊ መነባብሮ ስደትኛታት ምስ ሕብረተሰብ ኪል ምውህሃድን ዕድላት
ምፍጣርን ምስራሕ እዩ።እዚ ካኣ ቋንቃ ጀርመን ብምዕባይ ናብ ላዕለዋይ ደርጃ ምቅጻል ንምኻኣል
እዩ።ምስኡ ውን ባህልታት ሓድሕድ ብምፍላጥን ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ርክብ ምፍጣርን ንኹሉ
እተማእክል እትጥርንፍን ከተማ ኪል ምፍጣርን እዩ።

እንታይ ዩ ትርጉም

ብልክዕ

ታንደም መለት ቃል ቃሉ ምጉርባት ወይ ብሓባር ኮይንካ ምንባርን ምስራሕን እዩ። እዚ ምቅለት ኣብዚ
ፕሮጀክት ዝኾነ ሰብ ምስ ዝመረጾ ጸታ ንዕብየት ዝዓለመ ዝምድና ወይ ብጻይነት ብምፍጣር ብሓባር
ክሰርሕን ክመላላእን ይኽእል።

ንምንታይ ታንደም ይኸዉን

ከም ኣባል ባህሊ ብዘይ ዶብ፥ ባህልኻን ክእለትካን ምስ ካልኦት ሕብረተሰብ ብሓባር ተዕቢን ንካሊእ
ሕብብረተሰብ ባህልኻ ተካፍለሉ ኮይኑ፥ብዓቢኡ ድማ ብዙሕነት ኣብ ሕብረተሰብ ምስ ካልኦት ሰባት
ብምልላይ ብሓባር ፍልጠትካ ተማዕብለሉ ወይ ዉን ሓዲሽ ባህልን ቋንቋን ትመሃረሉ ስፍራ እዩ።
ብዘይካዚ ኣብ ባህሊ ብዘይ ዶብ፥ ብዙሓት ምቊሉላትን ሕዉሳትን ሰባት ትላለየሉን ከምኡዉን ዕርክነቲን
ምሕዝነትን ትምስርተሉ ብዓቢኡ ድማ ብሓባር ደስ ዝብል ግዜ ተሕልፈሉን እዩ።

ከመይ ገረ ታንደም ይኸዉን፧
ኣብ ባህሊ ብዘይ ዶብ ምሕዝነት ንምምስራትን ከምኡ ዉን ኣባል ንክትከዊን ኣዝዩ ቀሊል እዩ።
ኣብዚ ሰንጠረጅ ዝተዋህበካ ሕተታት መልስ።

ካባና ኢመይል ወይ መልእኽቲ ይመጸኩም።
ኣብ ናይ ሓባር ምርኻብ ድማ ብጻይኪካ ትራኸብቢ
ብድሕሪኡ ኣባል ባህሊ ብዘይ ዶብ ኢኺኻ
ኣብ ጉዕዞ ምሕዝነትኩም ዘይምርድዳእ ወይ ዉን ዝኾነ ጸገማት እንተሎ ምሳና ተዘራረቡ ክንሕግዘኩም
ድልዋት ኢና። ኩሉ ግዜ ርኢቶኹም ንጽበ።

ኣየናይ ዓቅሚ ወይ ክእለት ምሳይ ክማላእ
ኩሎም ኣባላት ናይዚ ፕሮጀክቲ ብድልየቶምን ብገዛእ ፍቃዶምን ይዉስኑ። ዝበዝሐ ካብኣቶም ተመሃሮ
ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ብሙኻኖም ኣብ ትርፊ ግዜኦም ምስ ካልኦት ሰባት ከሕልፍዎ ስለዝደልዩ ኣብዚ
መደብ ይሳተፉ። ብዓቢኡ ድማ ኣብ ከተማ ኪል ዝተፈላለዩ ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ሰባት ንምልላይን
በሓባር ጽቡቅ ግዜ ንምሕላፍዩ።
ፕሮጀክቲ ባህሊ ብዘይ ዶብ ናይ ሓገዝ ቦታ ወይ ናይ ጾታዊ ዕርክነት ፕሮጀክቲ ዘይኮነ እንዳተዘናጋዕና
ሕድሕዳዊ ባህሊን ልምድን ትለዋወጠሉዩ። ክንደይ ዝኸዉን ግዜ ምስ ታንደምካኪ ክምተሕልፉ ናባኹም
ይተሪፍ። ኣብ ሰሙን ክልተ ሰዓት ብሓባር ምስ አተሕልፉ ብኣናወገን ጽቡቅ ኮይኑ ንረኽቦ። ብፍላይ ግን
ኣበይን መዓስን ከም ትራከቡ ሚስ ብጻይካኪ ተዘራረቡ።

ኣባልነት ወረቀት
ኣባልነት ወረቀት ኣብ ዝተፈላለየ ዝተሓባበሩና ናይ ቡና ሻሂ ቦታታት ብምኻድ፥ከምኡውን ዝተፈላለዩ
ህብስቲ ብጎደሎ ዋጋ ክትጥቀሙ ትኽእሉ። መዓስ እዚ ጥራይ ፥ ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ግዘኹም ኣብ
ሲነማ፥ትያትር፥ናይ ቅርሲ ቦታታት ፓርክ ብዝጎደለ ዋጋ በዚ ኣባልነት ወረቀት ሓለፋታት ትረኽቡ። ነዚ
ወረቀት ኣብ ናይ መጀመርያ ለላኹም ካባና ትቅበልዎ።

ምዝርራብ ኣብ ታንደም
ኣብ መጀመሪያ ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ብሓባር ከም ታንደም መጻመድቲ ብሓባር ክነራኺብ ከለና
ብዝተኻእለና መጠን ሓደ ድለትን ተገዳስነትን ዘለዎም ሰባት ከነራኺብ ንፍትን።
ግን ወላኳ ሓደ ዓይነት ድለታት ዘለዎም ሰባት እንተኾኑ ከም ሰባት መጠን ፍልልያት ክህሉዎም ግድዩ።
ኣተሓሳሲባና ዝዓበናሉ ቦታን ዝተፈላለየ ብምዃኑ ከምኡዉን ባህልና ዝተፈላለየ ብምዃኑ ጽልዋ ኣብ
ሂወትና ኣለዎ።
ዝተፈላለዩን ካብ ዝተፈላለየ ባህልን ሕብረተሰብን ዝመጹ ሰባት ኣብ ዝራኸቡሉ ግዜ ዘይምርድዳእ
ከምኡዉን ገጋ ናይ ባህሊ ፍሊሊይ ዘምጽኦ ከጋጥም እንጽበዮ ኢና። ከምዚ ምስ ዘጋጥመኩም ነቲ
መሓዛኹም ክትርድእዎን ብክብረት ክትጸልዉዎ ምፍታን። በዚ መንገዲ እንተዘይሰለተካ ኪ ድማ ምስ
መሓዛኻ ኺ ብክፉት ልቢ ምዝርራብ ዝሓሸ መፍትሒ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ናይ ምዝርራብ ሰዓታት

ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ምስ ኣካየድቲ ባህሊብዘይዶብ ኣለና። ቦታ ኣብ እዩ። ምሳና ክትዘራረቡ ኣብ
ዝደለኩምሞ በዚ ኢመል
ጸሓፉልና።ናይ ምዝርራብ ሰዓታት
ኩሉግዜ ሮቡዕን ሓሙስን ካብ ኣብ
ኣድራሻና፥

ቀጻሊ ዝለዓሉ ሕቶታት

ንስካ ኪ ብዙሕ ሕቶታት ናብ ባህሊብዘይዶብ ክህልወኩም ይኽእልዩ። እቶም ነዚ መደብ ዘካይድዎ ሰባት
ክሕግዙኹም ድሊዋት እዮም።ናብ
ብምጽሓፍ ምሳና ተራኸቡ።
ብኣካል ኣብ ትራኸቡሉ ድማ ዘለኩም ሕቶታትኩም መልሲ ካባና ትረኽቡን መደባትና ድማ ትላለዩ።
ኣብዚ ቦታዚ ንብዙሓት ኣብ መደባትና ተገዳስነት ንዘለዎም ሰባት ሕቶታቶም እንምልሰሉ ቦታዩ።

ምስ ታንደም መጻመድቲ እንታይ ንጥፈታት ይካየድ፧
መዓስን ኣበይን ከም ትራከቡ ኣባኹም ንገድፎ። ኣገዳሲን ዋና ቁምነገሪን ኒሲኻትኩም ጥራይ ሑጉሳት
ኩኑ።ገሊኦም ኣባላት ባህሊብዘይዶብ
ንኣብነት ንክልቲኦም ዘገዲሶም
ይኸዱ።ኩዑሶ እግሪ፥ኩዕሶ መርበብ፥ኩዕሶ ኢድ ይጻወቱ።ገሊኦም ብሓባር ምሕምባስ ይኸዱ።ገሊኦም ዉን
በሓባር መግቢ ናይ ባህሎም በሓባር ብምብሳል ይምገቡ።
ገሊኦም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ብምኻድ ሻህን ቡናን እናሰተዩ የዕልሉ። ገሊኦም
ነንሕድሕዶም ቋንቋ ይመሃሃሩ።
ኣባላት ናይዚ መደብ ዝገብሪዎ ንጥፈታት ዝተፈላለየ እዩ።ንስኻትኩም ዉን ዘገድሰኩም ብምልላይ
ዘዘናግዓኩም ንጥፈታት ግበሩ።ድለትናን ትጽቢትናን ኪትሕጎሱዩ።
ኣብ ናይ ኣባልነት ወረቀትኩም ሚሳና ዝተሓባበሩ ዝተፈላለይ ናይ ምዝኒጋዕ ቦታታት ኣለኩም።

ታንደመይ መጻምድተይ ዉሑድ ግዘ ኣለዎሞ እንታይ ክገብር፧
ኣብ ባህሊብዘይዶብ ኩሎም ኣባላት ብድለቶምዮም ዝሳተፉ። ብዙሓት ውልቃዊ ስራሕ ከምኡ ዉን
ተመሃሮ ወይ ሞያዊ ትምህርቲ ስለዘለዎም ዝተረፈ ግዚኦም ድማ ምስ ስድራበቶም ዓርኪ መሓዛ ግዘኦም
ይጥቀሙሉ። ክንደይ ግዜ ከም ትራኸቡ ንዓኻትኩም ዝምልከት ኮይኑ ግን ኣብ መጀመርያ ለላኩም
ብዛዕባ ግዜኹም ምዝሪራብ ኣገዳሲዩ። ኣብ ሂወት ኩሉግዜ ለውጢ ዘሎዩ። እዚ መደብ ንኣኹም ኣገዳሲ
እንተኾይኑ፥ኩሉ ግዜ ብኩፉት ልቢ ምዝሪራብ ኣገዳሲዩ። መጻምድትኻ ዝበዝሐ ግዜ እንተዘይብሉ ኣብ ናይ
ምዝርራብ ሰዓታት ናባና ብምምጻእ ንዘራረብ ወይ ኢመይል
ጸሓፈልና።

መጻምድተይ መልእኽቲ ኣብ ዝጽሕፈላሉ ኣይምልሰለይዩ። እንታይ ክገብር፧
መጻምድትኻ ኺ ዘይምልስልኪ ካ ዝተፈላለየ ምኽንያት ክኸዉን ይኽእልዩ። ንኣብነት ኣብ ጭንቀት ወይ
ብዕርፍቲ ካብ ሃገር ወጺኡ ይህሉ።ወይ ዉን ኪምልስ ግዜ የብሉን የብላን።

ኣገዳሲ ክንርድኦ ዘለና ኣብ ዝተፈላለይ ቦታን ባህሊን ኣተሓሳስባ ቀልቲፍካ መልእኽቲ ምምላስ ዝተፈላላየ
ትርጉም ክህልዎ ይኽእልዩ። ገሊኦም ምስ ክብረት ከተኣሳስርዎ ይኽእሉዮም ግን ብግሉጹነት ምዝሪራብ
ኣገዳሲዩ።

ናይ ናጻ ግዜኻኺ ኣብ ባህሊብዘይዶብ
ብዘይካ ሰባት ብሓባር ምልላዪን ምጽማድን ባህሊብዘይዶብ ዝተፈላለየ ዕድላት ኣለዎ። ውልቃዊ
ሓሳባት ወይ ምሳና ክትካፈልዎ እትደልዩዎ በዚ እመይል ጸሓፉልና። ብኣካል ተራኪብና ክንዘራረብ ድማ
ቆጸሮ ክንሕዝ ኢና።

ንጥፈታት
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መደብ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ኣብታ ቀዳመይቲ ሓሙስ፥ዓብን ሓበራዊ ርክብ
ናይ ኩሉ ኣባል ናይዚ ሕብረት ታንደም ከምኡዉን ዕዱማት ምክያድ። ኣብዚ ዝካየድ
ንጥፈታት ወይ ኣኸባ ካልኦት ሓደሽቲ ሰባት ናይ ምሊላይ ዕድል ክትረክብ ትክእል።
ቀጻሊ ኣብ ኣልትሙ
ብምርኻብ በሓባር ንገምገም ባሕሪ ዙረት ብምኻድ፥ኣብ ብምካድ
ግሪል ምግባር ገለ ካብ እነካይዶ ንጥፈታት ኣብ ኪል ኮይኑ ኣብ ወብሳይት ወይ ኣብ ፈስቡክ ዝያዳ
ሓበረታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ዎርክሾፕ
ኹሉ ባህልታት ዝሓቆፈ
መደብ ስሩዕ ዝኾነ ዎርክሾፕ የካይድ፥ንዕዱማት
ተሳትፍ፥ታንደምፓርትነር ተራኽብ። ኣብቲ ዝካየድ ዎርክሾፕ ድማ ስእሊ ይወስድ፥ናይ ሓባር ሳዕስዕትን
ምዝንጋዕን መደባት ውን የካይድ። ካብዚ ወጻኢ ድማ ሞያዊ ስልጠና ብዛዕባ ባህልን ሕብረተሰብን
ይወሃብ። እዚ ዝወሃብ ስልጠናታት ድማ ንተሳተፍቲ ከመይ ገርካ ምስ ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎ
ሕብረተሰብ ብሕብረት ትነብር ኣፍልጦ ንኸዕብዩ ኣሕግዝ። ንሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብቲ ዘለዉዎ ሓድሽ
ሕብረተሰብ ዝርርብ ክፈጥሩን ቋንቋን ባህልን ልምድን ዘለዉዎ ሕብረተሰብ ከዕብዩ ይሕግዞም።
ኣዕሩኽን መሓዙትን ክፈጥሩ ድማ ዓቢ ተራ ይጻወት።
ኣባል ናይ ባህሊብዘይዶብ ክኸዉን ዝደሊ ድማ ብኢመል ክምዝገብ ይኽእል ወይ ድማ ብናይ ፈስቡክ
ገጽ ሓበረታ ክረክብን ክምዝገብን ይኽእል።

ዝካየዱ ንጥፈታት
ጎድኒ ጎድኒ መደባትን ስልጠናታትን ኣብዚ ንኹሉ ባህልታት ዝሓቆፈ መደብ ዝተፈላለዩ ተወሳኽቲ
ንጥፈታት ዉን ይካየዱ እዮም። እዞም መደባት ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ወይ ካብ ትምህርትን ስራሕን ናጻ ኣብ
ዝኾነ ግዜ ዝካየዱ ኮይኖም ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ወይ ድማ ሰሙናዊ ብጉጁለታት ይካየድ።
ብዛዕባ ባህሊብዘይዶብ ተወሳኺ ሓበረታ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ኣድራሻ
ጸሓፉልና።

ጸወታ ኩዕሶ
ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብጉጅለታት ናይ ባህሊብዘይዶብ
ብሓባር ዝግበር ጸወታ ሓደ
ግዜ ኣብ ሶሙን ይካየድ።ብጸወታ ኩዕሶ ገርካ ድማ ምሕዝነት ደቂ ኪል ስደተኛታት ምድልዳል ሓደ ካብ
ዕላማታት መደባትናዩ። ጸወታ ዝካየደሉ ግዜ ካብ ሰመስተር ናብ ሰመስተር ይፈላለዩ።

ኩዑሶ መርበብ
ኩዑሶ መርበብ ኣብ ግዘ ከረምቲ ስሩዕ ኣብ
መደቡ ዝካየድ ጸወታ ይዳሎ።

ይካየድ። ምሕዝነታዊ ጸወታታት ተሰሪዑ በቢ

ናይ ደቂ ኣንስትዮ
ናይ ደቂ ኣንስትዮ እስፖርታዊ ንጥፈታት ኩሉ ግዘ ሓሙስ ይካየድ። ኣብዚ እስፖርታዊ ንጥፈታት ክጻተፉ
ንእትደልዩ ደቂኣንስቲዮ ኣብዚ ናይ ኣካለ ምንቅስቃስ፥ዮጋን ሳዕስዒትን ተሳተፋ። ኩሉ ግዘ ሓሙስ
ንክትመጻ ንዕድመክን።

ጸወታ ምሸት
ኣብ ናይ ጸወታ ምሸት ናይ ባህሊብዘይዶብ ኣብ
ጸወታታት ብምስታፍ ካልኦት ሰባት ተላለዩ።

ብስሩዕ ዝካየድ ዝተፈላለዩ

ናይ ፊልም ምሸት
ናይ ፊልም ምሸት ኣብ ግዝ ሓጋይ ኣብ ወርሒ ሓደ መዓልቲ ንናይ ፊልሚ ምሸት ኣብ
ዝረአ ኣሎ። ምስ ካልኦት ኣባላት ናይ ፕሮጀክቲ ብሓባር እቶ ድለት ፊልሚ ምርኣይ ዘለዎም
ክርእዩ የምስዩ። ሓበረታ ምስ እትደልዩ ኢመይል ጸሓፉልና።

ናይ ክረምቲ ፕሮጀክቲ

ብሓባር

እዚ ፕሮጀክቲ ክረምቲ ዓርቢ ዓርቢ ኣብ ይካየድ። ዕላማ ናይዚ መደብ
ምልማዕ ኣብዚ ክትሳተፉ እትደልዩ ግዱሳት ድማ ብክብሪ ንዕድም።

ንጥፈታት ምስ ኣካየድቲ
ምሳና ኣብ ኣካየድቲ ማሕበር ክትነጥፍ እንተደሊኹምን ክእለት እንተለኩም፥ምሳና ክትተሓጋገዙ
ደስይብለና።ዕድመኹም ይኹን ደረጃ ትሚርትኩም ኣየግድሰናንዩ።
ከም ኣካየድቲ ማሕበር ክንገብሮ ዝግበኣና፥
•

ኣብ ሕብረተሰብ ኪል ከምኡዉን ምስ ስደተኞታት ብሓባር ብዙሑነታዊን ዓለምለኻዉን
ኣመለኻኽታታት ምዕባይ፥

•

ብዙሑነታዊን ዓለምለኻዉን ኣመለኻኽታታት ምዕባይ፥

•

ብዝተፈላለየ ዎርክሾፕ ገርካ ክእለትካ ምብርካት።

•

ውልቋዊ ሓሳባት ኣብ ማሕበርና ምምጻእን ምስ ካልኦት ሓቢርካ ምስራሕን።

•

ማሕበር ባህሊብዘይዶብ kulturgrenzenlos e.V ምልላይ።

•

ብሓባር ሓድሽን ዝሓሸን ምሕደራ ምስ መሳርሕትኻ ምምዕባል።

•

ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ንጥፈታት ምስታፍ።

ብዛዕባ ባህሊብዘይዶብ ተወሳኺ ሓበረታ ምስ እትደልዩ ጸሓፉልና።ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ
ብፍላይ ምሳና ክትነጥፍ አንተደሊኻ ኺ ብኣካል ብምርኻብ ብፉሉይ ንጥፈታትና ነላልየኩም። ብዓቢኡ
ኣብ ደገፍ ናይ ስራሕ ሰርትፊከት ዘድሊየኩም ድማ ደስ እንዳበለና ንህበኩም።

ዝሓሸን ዝበለጸን ምስ ኣብ ኪል ሕብረተሰብ
ኣብ ላዕሊ ከምዝገለጽናዮ ዕላማ ናይ ባህሊብዘይዶብ ደቂ ሰባት ንምሊላይን ብሓባር ጽቡቅ ናጻ ግዚኦም
ከሕልፉንበር ኣብ ናይ ቤትጽሕፈቲን ምንግስታዊ ሓገዝ ኣይኮነን።እንተኾነ ግን ብናይ ክልተኹም ድሌት
እንተኾይኑ ጸገም የብሉን።ደጋጊምና ከምዝገለጽናዮ፥ንስኻትኩም ትገብርዎ ንጥፈታት ንዓኹም
ይግደፍ።ኣብ ዕለታዊ ጸገማትኩም ወይ ዘለኩም ሕቶታት ክምልሱልኩም ይኽእሉዮም ዝበልናዮም
ክንሕብረኩም ንፈቱ።
ቋንቋ ጀርመን

•

ኪል ሓገዝ
o

o

ብነጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ሓገዝ ኩሉ ግዜ ሶሉስ፥ ሮቡዕ ከምኡዉን ዓርቢ ካብ ሰዓት
ክሳብ
በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

ናይ ቋንቋ ጀርመን ኣፕ

o

ብነጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ምምሃር

o

ቋንቋ ጀርመን ኣፕ

o

ብነጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ሓገዝ ንስደተኞታት

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

ናይ ብሓባር ግዜ

•

ድራር ንኩልና
o

ብሓባር መግቢ ምምጋብን መግቢ ምስራሕን

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ምልምማድ ብሽክለታ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

•

ዓለምለኻውያን ተመሃሮ ዩንቨርስቲ ኪል ቤትጽሕፈት
o

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሻ ኮንካ ምስታፍ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ብሓባር ምድራፍ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

•
o

ዎርክሾፕን ትምርቲ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ከም ደሞክራቲ መሰል ወዲሰብ መሰል
ደቂኣንስትዮ ፍልስፍናን ማህበራዊ ናብራን።

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ትልሂት

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

ዓለምለኻዊ ጥርናፈ

•

ኣቮ ዓለምለኻዊ

o

ምኽሪ ንስደኞታት

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•
o

ዓቢ ብዙሕነት ባህሊ ዝሓቆፈ ቦታ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትይዮ ዝራኸባሉ ዓቢ ብዙሕነት
ባህሊ ዝሓቆፈ ርኪብ ብፍላይ ብቋንቋ ዓረብ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ዓቢ ብዙሕነት ባህሊ ዝሓቆፈ ቦታ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ስደተኛታት ደቂ ኣንስትይዮ ዝራኸባሉ

•

•

o

ትረኽቡና ተለፎን

ምኽሪ

•
o

ናይ ስደተኞታት ምኽሪ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ናይ ስደተኞታት ምኽሪ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

•

•

ናይ ስደተኞታት ምኽሪ
o

ናይ ስደተኞታት ምኽሪ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

ሚርያም ናይ ደቀንስትዮ ናይ ስደተኞታት ምኽሪ
o

ደቀንስትዮ ናይ ናይ ስደተኞታት ምኽሪ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ሰነኣእሙራዊ ናይ ደቀንስትዮ ናይ ስደተኞታት ምኽሪ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

•
o

ሰነኣእሙራዊ ናይ ስደተኞታት ምኽሪ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

ሰነኣእሙራዊ ናይ ስደተኞታት ምኽሪ

o
o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ሰነኣእሙራዊን ጥዕናዊን ሓገዝ ንስደተኞታት

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

•

ዝተረፈ ሓበረታ

•

ብሽግለታኻ ባዕልኻ ምዕራይ
o

ብሽግለታኻ ብዉሑድ ገንዘብ ምዕራይ

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

o

ፕሮግራም ሰባት ነጻ ጾታዊ ሂወቶም ክነብሩ ዝደልዩ ኣብዚ ቦታ ክመጹ ይኽእሉ፥

o

በዚ ኢመል ትረኽቡና

•

•

መደምደምታን ኣድራሻን
ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ሓበረታ። ቅልል ብዝበለ ብኣካል መጺኹም ባህሊብዘይዶብ ተላለዩና። ሕቶታት ምስ
ዥልወኩም ድማ ብኢመይል፥ ፈይስቡክ፥ኢንስተግራም ወይ ድማ ወብሳይት ክትረኽቡና ትኽእሉ።

ብኣኹም ሕጉሳት ኢና።
ኣካየድቲ ጉጅለ ባህሊብዘይዶብ

ትረኽቡና

መደባትና ዝሕግዙና

ኣባልነትና

