ናብ ሜከንሃይም እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም
ሓገዝ ትረኽቡ
እስኹም...

…ኣብ ካሪታስ



ኣማኸርቲ ስደተኛታት:

- ብዛዕባ ኣገባብ ዑቕባ ወይ ድማ ተዓጋስነት ሕቶ ምስ ዝህልወኩም (ጊዜያዊ መንበሪ)
fluechtlingsberatung@caritas-rheinsieg.de
ተሌፎን 02225/992428



ካብ ሃገር ናይ ምውጻእን ዕድላትን ምኽሪ:

- ብፍቓድካ ካብ ሃገር ንምውጻእን ኣብ ናይ መሊስካ ምጽንባር መደብ ንምእታው ዝግበር ሓገዝን ምኽርን
orlando.ferraz@caritas-rheinsieg.de
ተሌፎን 02225/992427



ናይ ምጽንባር ትካል:

- ምስ ናይ ትምህርትን ስፖርትን ቀረባት ምርኻብ
integrationagentur@caritas-rheinsieg.de
ተሌፎን 0152/22845489

ቆጸራታት ኣቐዲምካ ብምሓዝ

…ካልኦት ቀረባት

ምኽሪ ናይ ስደተኛታት መንእሰያት ኣገልግሎት ንስደተኛታት ዕድሜኦም ኣብ ሞንጎ 12 ን 27 ዓመት ንዝኾኑ
ንሕቶታት ብዛዕባ ቤት ትምህርትን ትምህርቲ ሙያን ከምኡ እውን ነቲ ናይ ወጻኢ ዓዲ ምስክር ወረቐት ትምህርቲ
ተቐባልነት ምርካብን።
ናይ ምኽሪ ቆጸራ ኣቐዲምኻ ቆጸራ ሒዝካ ጥራሕ ^

ኢሪና ፊልፈር
ናይ ስደተኛ መንእሰያት ኣገልግሎት
ራይን-ዚግ-ወረዳ ጸጋማይ ራይን
Kirchplatz 1, 53340 ሜከንሃይም
ተሌፎን 02225/83 86 95-2
Irina.vilver@kja-bonn.de



ምኽሪ ስደተኛታት ንዓበይቲ ኣጋይሽ ዓዲ (ካብ 27 ዓመት ንላዕሊ፣ ናይ መንበሪ ፍቓድ ተቐባልነት ድሕሪ
ምርካብ):
- ብዛዕባ ናይ መንበሪ ሕጊ፣ ኣባላት ስድራ ቤት ምምጻእን ካልኦት ኣብ ሓዲሽ ከባቢ ምጽንባር
ንዝምልከታ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም

ቆጽጸራታት ኣቐዲምካ ብምሓዝ

mbe@caritas-rheinsieg.de
ተሌፎን 02225/992422

… ኣብ እቲ ከተማ

እስኹም ኣብ ከተማ ሜከንሃይም ተመዲብኩም ኣለኹም፣ እስኹም




ምምሕዳር ከተማ ተመዝገቡ ከምኡ እውን ናይ ገንዘብ ክፍሊት ኣመልክቱ
ገንዘብ ትቕበሉ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ከተማ መዕቖቢ ትውሰዱ
ኣድራሻኹም ንኸተማ ሜከንሃይም ንኽትነግሩ ትግደዱ ኢኹም

ኣብ ዕለታዊ ናብራ




ሓሚምኩም ዲኹም? ሓኪም የድልየኩም ድዩ?
ብዛዕባ ኣገባብ ዑቕባኹም ሕቶ ኣለኩም ድዩ?
ብኣውቶቡስን ባቡርን በቲ ሕሱር ሞቢልፓስ ክትጉዓዙ ትደልዩ?

ብኽብረትኩም ናብ እቲ ጉጅለ ዑቕባ ተወከሱ።
ቋንቛታት እንግሊዝኛን ጀርመንኛን ዘይትዛረቡ እንተ ኼንኩም፣ ሓደ ተርጓማይ ተማሊእኩም ምጹ።
ማሕበራዊ ቤት ጽሕፈት ዝኽፈተሉ እዋናት:
ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9.00– 12:00 ኣቐዲምኩም ብተሌፎን ቆጸራ ሒዝኩም

ምምሕዳር ከተማ ሜከንሃይም
ክፍሊ ሙያ ማሕበራዊ፣ ስደተኛታት፣ ምጽንባር
Siebengebirgsring 4
53340 ሜከንሃይም
02225/917 -193 ወይ 509
ann-meena.laqua@meckenheim.de
alexander.grosa@meckenheim.de

… ኣብ ናይ ምጽንባር ትካል



ካፌ ትምህርቲ
- ዕለታዊ ጀርመንኛ ታሪክ ስደት ንዘለወን ኣንስቲ



ኮርስ ስፍየት
- ምስፋይ፣ ምቕዳድ፣ ንድፊ ኣቃድዳ ምምሃር



ቀረባት ስፖርት

ምምዝጋብ ኣብ:

integrationsagentur@caritas-rheinsieg.de

… ምስ እቶም ብወለንታ ዝሕግዙ


ካፌ ቀዳመ ሰንበት:

- ዓለምለኻዊ ርክብ
- ዝርርብ
- መራኸቢ ቦታ
Markeeweg 7, Friedenskirche ሜከንሃይም፣ ተሌፎን 02225/15120


ካፌ ሳሎን:

- ንኹሉ ሰብ መራኸቢ ቦታ
- ውራያትን መደባትን
Hauptstraße 59, 53340 ሜከንሃይም
ወከልቲ ቤተ ክርስቲያናት ካቶሊክን ከንሻን ኣብ ዝተፈላለያ ክፍሊ ከተማታት ሜከንሃይም ናብ ዘለዋ ቤተ
ክርስቲያናት ንዝግበር ስነ ስርዓታት ንኽትመጹ ካብ ልብና ንዕድመኩም።



WIGWAM ምትሕግጋዝ ጎረባብቲ:
- ኣረገውቲ ምስናይ
- ሓገዝ ዕዮ ገዛ ትምህርቲ
- ምድጋፍ ስድራቤታት…
Kirchplatz 1, 53340 ሜከንሃይም፣ ተሌፎን 02225/992498



ክላይዶስኮፕ ዝተመዝገበ ማሕበር.:
- ሰኮንዶ ማኖ ክዳውንቲ ብቁሩብ ገንዘብ
Schützenstraße 15, 53340 ሜከንሃይም፣ ተሌፎን 02225/13908



ሓገዝ ስኡናት ንሓባራዊ ጥቕሚ ሼር ካምፓኒ:
- ምሽማት ብሕሱር ዋጋ (ክዳውንቲ፣ ኣቕሑት፣ መጻወቲ ናውቲ…)
Hauptstraße 21 + 25, 53340 ሜከንሃይም



ጣውላ
- ብሕሱር ዋጋ ምግቢ ዝወሃበሉ

Neustraße / ኣብ ጫፍ Schwitzerstraße

ሰሉስን ሓሙስን ሰዓት 14:30—16:30
ምምዝጋብ በዚ: 0176/99484708

