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ሓበሬታ ንመዐቈብን፡ ምእላይን፡ ምንባይን ንትሕቲ 
ዕድመን ንበይኖም ተሰደዱን ወጻእተኛ ኣብ ዞባ 
ራይንላንድ-ፋልጽ 

ናይ ብቕዓት ማእከል ትሕቲ ዕድመን ንበይኖም 
ተሰደዱን ወጻእተኛ 
Rheinallee 97-101
55118 Mainz
www.lsjv.rlp.de

እዚ ጽሑፍ ብመስከረም 2018 ተጻሒፉዝምልከቶ ኣካል ኣብ ዞባ ራይንላንድ-ፋልጽ

ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ፤ ንጹር ዝርዝር ቤት 
ጽሕፈታት መንእሰያት ኣብ ዞባ ራይንላንድ-ፋልጽ
https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/
Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Adressen/
Jugendaemter_rlp.pdf

ቤት ጽሕፈት ጥርዓን ንቈልዑን መንእሰያትን 
Kaiserstraße 32 | 55116 Mainz
Telephone 06131 28999-51
or 0172 7178723 or  WhatsApp
beschwerdestelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de
www.diebuergerbeauftragte.rlp.de

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት 
www.unterstuetzung-die-ankommt.de

7. ናይ ሓባር ገዛ እንታይ ማለት እዩ፧

እዚ ናይ ሓባር ገዛ ንቈልዑን መንእሰያትን፣ መእለዪ 
ገዛ ብቤት ጽሕፈት መንእሰያት ተዳለወ እዩ። ኣብኡ 
ብሓባር ይነብሩን፡ ብብቑዓት ሰራሕተኛ ይእለዩን 
ኢዮም። ኣብኡ መግቢ፡ ክዳውንቲ፡ ሓደ ክፍሊ 
ትወሃብ/ቢ። እዚ ናይ ሓባር ገዛ ሓደ ሓደ ግዜ 
ኪንደርሃይም ወይ ሃይም ይበሃል። 

8. ስድራ-ቤት ንቈልዑን መንእሰያትን ዝኣልዩ  
 እንታይ ማለት እዩ፧ 

ብድሌትካ/ኪ ምስ ስድራ-ቤት ቈልዕን 
መንእሰያትን ዝኣልዩ ክትነብር/ሪ እንተ 
ደሊኻ/ኪ፣ ግድን ነቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት 
ክትሕብር/ሪ ኣለካ/ኪ። ሽዕኡ ንዓኻ/ኺ 
ዝኸውን ስድራ-ቤት ክደልዩልካ/ኪ ኢዮም። ሓደ 
ሓደ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ምሳኻ/ኺ ዝሰማማዕ 
ስድራ-ቤት ክትረክብ። ምናልባት ንዓኻ/ኺ 
ኣይርከብን ይኸውን።

9. ናይ ሓባር ገዛ ምስ ኣላዪ እንታይ ማለት እዩ፧

ኣብዚ ናይ ሓባር ገዛ ምስ ካልኦት ምንእሰያት 
ብሓባር ወይ ከኣ ንበይንኻ/ኺ ትነብር/ሪ፡ ኣላዪ 
ስሕት ኢሉ ይመጽእ። ኣብቲ ገዛ ሙሉእ መዓልቲ 
ዝኣሊ ሰባ የለን። ዳርጋ ነብስኻ/ኺ ክኢልካ/ኪ፣ 
ናይ ዓበይቲ ጠባይ ክተርኢ/እዪ ኣለካ/ኪ። እቲ 
ኣላዪ ክትራኽቦ/ኸብዮ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ: 
ስሕት ኢሉ ክሕግዘካ/ኪ። 

10. ሰራሕተኛ እንዳ ተመላለሰ ኣብ ኣታዓባብያ  
 ዝሕግዝ እንታይ ማለት እዩ፧

ምስ ቤተ-ሰብካ/ኪ እንዳ ነበርካ/ኪ፡ ሓገዝ 
ኣድልዩካ/ኪ። ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ስራሕ ዘጽነዐ 
ንገዛኻ/ኺ እንዳ ተመላለሰ ይሕግዘካ/ኪ። እቲ 
ሰራሕተኛ ሶሻል ኣብ ዝተፈላለየ ጸገማት ክሕግዘካ/ኪ 
ይከኣል እዩ። ንኣብነት ጸገም ምስ ስድራ-ቤት ወይ 
ኣብ ትምህርቲ ወይ ጠባይካ/ኪ ክተመሓይሾ/ሽዮ 
እንተ ደሊኻ/ኺ፣ ይሕግዘካ/ኪ እዩ። 

11. ጸገም ምስቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ኣለካ/ኪ፡  
 ብዛዕብኡ ምስ መን ክትዛራረብ/ቢ ትኽእል/ሊ፧

ኣብ መጀመርያ ቀጠታ ምስቲ ቤት ጽሕፈት 
መንእሰያት ተዛራረብ/ቢ። ናብቲ ቤት ጽሕፈት 
ቈልዑን መንእሰያትን ክጠርዑ ዝኽእሉ ከትከይድ/ዲ 
ትኽእል ኢኻ/ኺ። ተወሳኺ ናብ ጠበቓ 
ክትከይድ/ዲ ትኽእል ኢኻ/ኺ ።

https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Adressen/Jugendaemter_rlp.pdf


እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም 
ኣብ ዞባ ራይንላንድ-ፋልጽ!

Hallo, , Maalin Wanaagsan, ,  
bonjour, ሰላም, welcome!

ናብ ሃገረ ጀርመን ብዘይ ወለድኻ/ኺ መጺእካ/ኪ፣ 
ምስኡ ድማ ትሕቲ 18 ዕድመ ኢኻ/ኺ። ሂወትካ/ኪ 
ከመይ ክቕጽል እዩ፡ ኢልካ/ኪ የሕስበካ/ኪ ይኸውን። 
እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ብሕጊ ጀርመን፣ ንኵሎም 
በይኖም ተጐዓዙ ቈልዑን መንእሰያትን ክዕቅብን ክኣልን 
ከናብይን ኣለዎ። 

ብርግጽ ነቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ብዙሕ 
ክትሓትት/ቲ ትደሊ/ልዪ ትኸውን/ኒ። እቲ ቤት 
ጽሕፈት መንእሰያት ድማ ብወገኑ ብዙሕ ሕቶታት 
ክሓተካ/ኪ ይደልዪ እዩ። እዛ ጽሕፍቲ ኣሳራርሓ ቤት 
ጽሕፈት መንእሰያት፣ ከመይ ገሮም ከም ዝተሓባብሩኻ/ኺ፣ 
ቀጻሊ ኵነታትካ/ኪ ከመይ ከም ዝቕጽል ክርድኣካ/ኪ 
ክትሕግዘካ/ኪ ኢያ። መስልካን/ክን ግቡእካን/
ክን ክግለጸልካ/ኪ እዩ፡ ኣገዳሲ ሕቶታት ከኣ መልሲ 
ክትረሕበሉ ኢኻ/ኺ። 

1. ምስ መጻእካ/ኪ እንታይ ይጽበየካ/ኪ ኣሎ፧

እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ኣብቲ ፈለማይካ/ኪ 
ዝኣተኻሉ/ኽሉ ቦታ ክኣልየካ/ኪ እዩ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት 
መንእሰያት ሰለስተ ዝተፈላለየ ደረጃ ናይ ሓገዝ ኣሎ።

ደረጃ 1 – ንግዝያዊ መእለዪ ቦታ
እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት፣ መን ምዃንካ/ኪ፡ 
ዕድመኻ/ኺ፡ ብዛዕባ ትዕናኻ/ኺ ክሓተካ/ኪ እዩ። 
ኣባላት ስድራኻ/ኺ ኣብ ጀርመን እንተ ኣለዉ፣ 
ክትሕብር/ሪ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። ምስ ስድራ-
ቤትካ/ኪ ክትጥርነፍ/ፊ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። ነቲ 
ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ምስ መን ከም ዝመጻእካ/ኪ፡ 
ኣሕዋትካ/ኪ ወይ መሓዙትካ/ኪ ሓብሮም/ሪዮም 

ኢኻ/ኺ። ድልየትካ/ኪ እንተ ዀይኑ ምስኦም 
ብሓባር ክትጸንሕ/ሒ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። 

ኣብ ጀርመን ኵሎም ስደተኛ፣ ብማዕረ ኣብ ነፍስ 
ወከፍ ከተማን ዓድን ይከፋፈሉ ኢዮም። እቲ ቦታ 
ትምደቦ ባዕልኻ/ኺ ክትመርጾ/ጺ ኣይከኣልን እዩ። 
እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ኣበይ ከም ትምደብ/ቢ 
ክሓትት እዩ። ምናልባት ኣብቲ ዝኣተኻሉ/ኽሉ ቦታ 
ኣይትተርፍን ትኸውን/ኾኒ።

ደረጃ 2 – ክሊሪንግ መጻረዪ ምስርሕ
ንቈልዑን መንእሰያትን ዝኸውን መእለዪ ገዛ 
ክትቅመጥ/ጢ ኢኻ/ኺ። ኣብ ጀርመን ወለድኻ/ኺ 
ስለ ዘየለዉ፣ እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ሕጋዊ 
ወኪል ክደልየልካ/ኪ እዩ። እቲ ሞግዚት ብዛዕባ 
መንበሪ ወረቐትካ/ኪ ኣብ ጀርመን ዘድሊ፣ 
ክዛራርብካ/ኪ እዩ። ተወሳኺ እቲ ቤት ጽሕፈት 
መንእሰያት እንታይ ሓገዝ ከም ዘድለካ/ኪ ክምርምር 
እዩ። ኣብቲ ፍሉይ ዝርርብ መደብ ዝወጸሉ፣ እንታይ 
ዓይነት ሓገዝ ኣድላይነት ከም ዘለዎ፣ ብሓባር 
ኰንኩም ክትዛራርብሉ ኢኹም። ኣብዚ ካልኣይ ደረጃ 
ምስ በጻሕካ/ኪ ወይ ከኣ እንተ ደንጐየ ኣብ ሳልሳይ 
ደረጃ፡ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ/ዲ ይከኣል እዩ። 

ደረጃ 3 – ምርካብ ሓገዝ
ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ንዓኻ/ኺ ዝኸውን ሓገዝ 
ክገብረልካ/ኪ እዩ። እቲ ሓገዝ ዝገብረልካ/ኪ 
ንመጻኢ ነብስኻ/ኺ ክትክእል/ሊ ዘቃራርበካ/ኪ 
እዩ። ትምህርቲ ምስ ወዳእካ/ኪ ምናልባት ሞያዊ 
ትምህርቲ ትመሃር/ሪ፡ ስራሕ ትሰርሕ/ሒ ወይ ከኣ 
ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትመሃር/ሪ ትኸውን/
ኾኒ። ቋንቋ ጀርመን ክትመሃር/ሪ፣ ንሂወትካ/ኪ 
ኣብ ጀርመን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ፡። ከም ሕጊ 
እቲ ሓገዝ ካብቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት 18 
ዓመት ምስ ገበርካ/ኪ ይውዳእ። ቀጻሊ ሓገዝ እንተ 
ኣድላዪ ኰይኑ፣ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት 
ክትሓትት/ቲ ኣለካ/ኪ። ኣብዚ ሞግዚትካ/ኪ፡ 
ዝኣልየካ/ኪ ሰብ ኣብቲ ትቕመጠሉ/ጥሉ ገዛ ወይ 
ከኣ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ክሕግዘካ/ኪ ይኽእል 
እዩ። 

2. እንታይ እዩ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት፡  
 ስርሑ ድማ እንታይ እዩ፧

ቤት ጽሕፈት መንእሰያት በዓል ስልጣን እዩ፡ ኣብ 
ጀርመን ኣብ ነፍስ ወከፍ ቦታ ይርከብ። እቲ 
ቀንዲ ዕላማ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት፣ ቈልዑን 
ምንእሰያትን ስድራ-ቤትን ጽቡቕ ክህልዉ ዝጽዕር 
እዩ። እዚ ንክኸውን ይሕብር፡ ይድግፍ፡ ሓገዝ 
ይቕርብ። ምስኡ ድማ ንቈልዑን መንእሰያትን ካብ 
ሓደገኛ ዝዀነ ኵነታት ከድሕን፣ ስርሑ እዩ። 
ኣብቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ብቑዓት ሰራሕተኛ 
ማሕበራዊ ስራሕ ዘጽንዑ ኢዮም ዝሰርሑ። ሽግር 
እንተ ኣለካ/ኪ ወላ ብጣዕሚ ከቢድ ሽግር ይኹን፣ 
ምስቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ተዛራረብ/ቢ፣ 
ሓገዝ ትረክብ/ኽቢ ኢኻ/ኺ። 

3. እንታይ ማለት ኢዩ ናብ መእለዪ ቦታ ምውሳድ፧

እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ንቈልዓ ወይ 
ንመንእሰይ ናብ መእለዪ ገዛ ይወስድ። እዚ 
ዝግበር ንኣብነት፤ ንበይንኻ/ኺ ንጀርመን እንተ 
መጺእካ/ኪ፡ መሕደርን ትነብረሉን ቦታ እንተ 
ዘይብልካ/ኪ። ኣብ ጎደና ክትነብር/ሪ ሓደገኛ ስለ 
ዝኾነ ንቈልዑን መንእሰያትን ኣይጽብቑን እዩ። እቲ 
ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ግድን ክኣልየካ/ኪ ኣለዎ። 
ቈልዑን መንእሰያትን ብሓባር ዝነብርሉ ወይ ከኣ 
ናብ ሓደ ስድራ-ቤት ቈልዑን መንእሰያትን ዝኣልዩ 
የብጽሑኻ/ኺ ኢዮም። ብዛዕባ ቀጻሊ ነገራት 
ምሳኻ/ኺ ክዛራረቡ ኢዮም። 
 

4. ትርጉም ሞግዚት እንታይ እዩ፧ 

ኣብ ጀርመን ትሕቲ 18 ዕድመ እንተ ኰንካ፡ ብዙሕ 
ውሳኔታት ባዕልኻ/ኺ ክትውስን/ኒ ኣይግባእን 
እዩ። ወለድኻ/ኺ ውሳኔ ብኣኻ/ኺ ክውስኑ 
ንቡር እዩ። ግን ወለድኻ/ኺ እንተ ዘይየለዉ 
ወይ ንበይንኻ/ኺ ኣለኻ/ኺ፣ ብሕጊ ወኪል 
ክግበርልካ/ኪ ኣለዎ። እዚ ወኪል ሞግዚት ይበሃል። 
እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ምስቲ ቤት ፍርዲ 

ኰይኑ፣ ሞግዚት ክረኽቡልካ/ኪ ኣለዎ። ቀጻሊ ከኣ 
ምስቲ ሞግዚትካ/ኪ ክትራኸብ/ቢ ኢኻ/ኺ። 
ድልየትካን/ክን ረብሓኻን/ኽን ኣገዳሲ 
ስለ ዝኾነ፣ ሞግዚትካ/ኪ ክሰምዓካ/ኪ ኣለዎ፣ 
ንዓኻ/ኺ ዝኸውን ጽቡቕ ውሳነታት ክውስን። 
ንኣብነት ዕቕባ እንተ ሓቲትካ/ኪ ወይ ከኣ 
መዓስ ዑቕባ ከም ትሓትት/ቲ፡ ክልተኹም ኢኹም 
ትውስኑ።

5. ዝርርብ መደብ ሓገዝ ክትዛራረብ እንታይ  
 ማለት እዩ፧

ኣብቲ ዝርርብ ምስቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት፡ 
ሞግዚት፡ ዝኣልየካ/ኪ ሰብ ኣብቲ ትቕመጠሉ/
ጥሉ ገዛ፡ ምሳኻን/ኽን፣ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም 
ዝገብሩልካ/ኪ ክትዛራርቡ ኢኹም። እዚ ዝርርብ 
መደብ ሓገዝ ዝርርብ ይበሃል። እቲ ቤት ጽሕፈት 
መንእሰያት እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘድለካ/ኪ፣ 
ምሳኻ/ኺ ዝኸይድ ክገልጸልካን/ክን ክመሕረካን/
ክን ኣለዎ። ንዓኻ/ኺ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር 
ክትሕብር/ሪ ትኽእል ኢኻ/ኺ። ኣብቲ ዝርርብ 
ርኢቶኻ/ኺ ቀንዲ እዩ። እቲ ቤት ጽሕፈት 
መንእሰያት ንዓኻን/ኽን ንሞግዚትካን/ክን ዕድል 
ክህቡኹም ኣለዎም፣ ሓሳብኩም ክትገልጹ። 

6. እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት እንታይ ዓይነት  
 ሓገዝ ክገብረልካ/ኪ ይኽእል፧

እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ንቈልዑን 
መንእሰያትን ንበይኖም ተሰደዱ ዝተፈላለየ ሓገዝ 
የዳልው። ከም ንኣብነት፡

 σ  ኣብ ናይ ሓባር ገዛ፡ ምስ ስድራ-ቤት ወይ ናይ 
ሓባር ገዛ ምስ ኣላዪ ንቈልዑን መንእሰያትን 
ዝኸውን ክትነብርን/ሪን ኣብኡ ድማ 
ክትእለን/ዪን ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። 

 σ  ሰራሕተኛ እንዳ ተመላለሰ ዝሕግዘካ/ኪ 
ክግበረልካ/ኪ ይከኣል እዩ።




