
ደገፍምኽሪሓበሬታ

መጻኢ መዓልታዊ ናብራኻ / ናብራኺ 
እንታይ ይመስል?

ቋንቋ ጀርመን ምልማድን ምጽናዕን፣ እቲ ዝልዓለ 
ኣቃልቦ ዝግበረሉ ጉዳይ ይኸውን፣ ንሕና‘ውን 
ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣመሃህራ ክንሕግዘኹም ኢና።

ኣብ`ቲ ዝተመደበልኹም ቀዋሚ ከተማ ጀርመን 
ምስበጻሕኹም፣ ምስ ካልኦት መሳትኹም፣ ትሕቲ 
ዕድመ ዝኾኑ ኣቆልዑት፣ ብሓንሳብ እትነብሩ፣ 
መደቀሲኹም ክፍሊ ክኣ፣ ብሓባር ምስ ኣቶም 
ትካፈሉ።

ኩሉ መዓልቲ ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ስጋዕ ሰዓት 
11 ናይ ምሸት፣ ዝኾነ ዓይነት ሽግር፣ ሕቶ ወይ ክኣ 
ናብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት መመልከቲ ከተቅርቡ፣ ናይ 
ኣውቶቡስ ቲኬት ከተቑርጹ ወዘተ እንድሕር ደሊኻ 
/ ደሊኺ፣ ንዓካትኹም ትሕቲ ዕድመ ኣቆልዑት 
ክሕግዙ ተወሲኖም ዘለዉ ብትምህርቲ ዝሰልጠኑ ሰብ 
ሞያ፣ ክትውከስዎም (ክትሓትዎም) ትክእሉ። ኣብ 
እዋን ለይቲ ክኣ፣ ንድሕነትኹም ዘውሕሱ ሓለውቲ 
(ዋርድያ) ኣለዉ።

ኣብ‘ቲ ቀዋሚ እትነብርሉ ቦታ ምስበጻሕኹም፣ ሓደ 
ወይ ሓንቲ ሞግዚት ብቤት ፍርዲ ይምደበልኹም፣ 
ዕድመኹም ስጋዕ 18 ዓመት ዝመልእ፣ ዝኾነ ሕጋዊ 
ዘበለ ንዓኹም ዝምልከት ነገራት፣ ኣብ ጎንኹም ኾይኑ 
/ ኾይና ብምውሳን ይተሓባበርኹም።

ርእሲ ደቐል

ኣቅራቢ / ኣበርኻቲ
Landeshauptstadt München
Sozialreferat/Stadtjugendamt
Unbegleitete Minderjährige (S-II-UM)
Prielmayerstrasse 1
80335 München

ኣቀናባሪ / ኣሰናዳዊ: Anja Boromandi, Marion Pancur
ድርዳረ: Büro Alba
ሕታም: Sozialreferat 
ተሓትመ 100% ርሳይኽልን (ኻብ ብሉይ ዝትሓደሰ) ወረቐት

www.muenchen.de/fluechtlinge
www.ankommenapp.de

ተወሳኺ ሓበሬታ

München Hbf

München Hackerbrücke

Königsplatz

Young Refugee Center
Marsstr. 19
80335 München

U/S Bahn Hauptbahnhof

Tigrinya/ትግርኛ



 

እንሆ ንስኻ / ንስኺ ኣብ ሓደ ሓድሽ ሀገር፣ ሓድሽ 
ከተማ መጺእኻ / መጺእኺ፣ ብዙሕ ነገራት ንዓኻ 
/ ንዓኺ ሓድሽ ነገር ከምኡ‘ውን ዘይተለምደ እዩ፣ 
ንኣብነት ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ኣከባቢ ወዘተ... ኣብዚ 
ወለድኹም ስለዘይብልኹም፣ ነዚ ዝቕጽል መዓልታት፣ 
ሶሙናት ምእንቲ ኽትለማመዱ፣ እዚ ናይ ትሕቲ 
ዕድመ ኣቆልዑት ኣለይቲ ቤት ጽሕፈት ሙኒክ፣ እቲ 
ዘድልየኹም ሓገዛት ክንገብረልኹም ኢዩ።

እንቋዕ ደሓን መጻእኹም፣ 
ናብ‘ዚ ንኡስ ናይ ዑቕባ 
ማእከል (ሰንተር) ሙኒክ።

ክትገብርዎ ዘለኹም ግቡእ

ኣብ`ዚ ናይ ትሕቲ ዕድመ ኣቆልዑት መንበሪ ቦታ ኣብ 
እትቅመጥሉ እዋን፣ ባዕልኹም ክትውንንዎ እትክእሉ፣ 
ሰሙናዊ ናይ ጁባ ገንዘብ ካብ ኣለይትኹም ትቅበሉ።

ብግዜ ቀትሪ ንቤት ትምህርቲ ትኸይድ / ትኸዲ፣ 
ካብኡ ዝተረፈ፣ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ (ትርፊ ግዜ)፣ 
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስፖርት ንጥፈታት፣ ክትካፈሉ 
ትክእሉ።

ናይ ስፖርት ዓይነት ክኣ፣ ከም ኩዑሶ እግሪ ምጸዋት፣ 
ምሕንባስ ምልምማድ ወዘተ... ይኸውን፣ መብዛሕቱ 
ግዜ ክኣ፣ እዚ ናይ ስፖርት ንጥፈታት፣ በቶም ኣብ 
ከባቢኹም ዝርከቡ ገበርቲ ሠናይ‘ዩ ዝእለ፣ ምስ 
ጎረባብትኹም ክኣ ብቁልጡፍ ክትላለዩ ትክእሉ።

መሰል ናትኻ / ናትኺ

ኣብ‘ቲ ንመጻኢ ቀዋሚ እትነብርሉ ቦታ፣ ናይ 
ገዛ ስርዓት መምርሒ ስለ ዘሎ፣ ነፍሲ ወከፍ 
ካባካትኹም፣ ክክተሎ ኣለዎ። 

እንታይ እዩ መጀመርያ ዝኸውን 
(ዝኽሰት)፣ ንስካትኹም ምስመጻእኹም

	 ኣብ‘ዚ ንኡስ ናይ ዑቕባ ማእከል (ሰንተር) 
ምስመጻእኹም፣ ናይ ሕክምና ምርመራን ደገፍን 
ይግበረልኹም።

	 ዕድመኹም ዝተጻሕፎ ታሴራ (መንነት) ሒዝኹም 
ዘይመጻእኹም እንድሕር ኮንኹም፣ ዕድመኹም 
ተገሚቱ፣ መንቀሳቀሲ ታሴራ ይዳለወልኹም።

	 እዚ ንኡስ ናይ ዑቕባ ማእክል (ሰንተር) ንዓኻ / ንዓኺ፣ 
መበገሲ ቦታ እዩ ኢልና፣ ክንሰምዮ ንክእል። ከም‘ቲ 
ዝተለምደ፣ ኣብ‘ዚ እንተበዘሔ፣ ክልተ ወይ ሰለስተ 
መዓልታት ኢኹም እትጸንሑ፣ እቲ ናይ መጀመርያ 
ምዝገባ፣ ስጋዕ ዝከናወን እዩ። ብድሕሪ እዚ ኽኣ፣ 
ንግዚኡ ማለት ካብ ክልተ ሶሙናት ስጋዕ ሸሞንተ 
ሶሙናት ኣቢሉ ዝኸውን፣ ኣብ ሓደ ኣብ ሙኒክ 
ዝርከብ፣ ናይ ስደተኛታት መጻንሒ ቦታ ትጸንሑ፣ 
ብድሕሪኡ ክኣ ኣብ ጀርመን ቀዋሚ እትጸንሕሉ ከተማ 
ይምደበልኹም።

	 እዚ ውሳኔ እዚ፣ ብናይ መንግስታዊ ምምሕድዳር 
ብሕጊ ስለዝጸንዕ፣ ባዕልኻ / ባዕልኺ፣ ካልእ 
ምውሳን ኣይክኣልን፣ ኣብ‘ቲ ቀዋሚ እትነብርሉ 
ቦታ ምስበጻሕኹም ክኣ፣ ጉዳይ ትምህርቲ ምጅማር 
ይከውን። 

እቲ ዘይፍቐድ ነገራት
ኣልኾል ምስታይ ወይ ክኣ ኹሉ፣ ወልፊ 
ዘትሕዙ ዘደንዝዙ ነገራት

ጸርፍታት፣ ጉልበትካ ተጠቂምካ፣ ካልእ 
ሰብ ምጉዳእ (ምህሳይ)

ዘይተመዝገበ በጻሒ

ምስ'ቶም መናብርትኹም፣ ብሓልዮት፣ ብክብረት 
ተዋሀሂድኹም፣ ብዘየገድስ፣ መበቆል፣ ሃይማኖት፣ 
ከም'ውን ጾታ (ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ) 
ከይፈለኹም ምስእትሪኡ ጥራሕ እዩ ኣብ ዕለታዊ 
ናብራኹም ሠላም ዝፈጥረልኹም። ሠናይ ብሓባር 
ምንባር።  
ሠናይ ብሓባር ምንባር።


