
ማእከል ምኽርን ማዕዳን  
ደቀንስትዮ

ማእከል ምኽርን ማዕዳን  ምክልኻል አንጻር ጾታዊ ዓመጽ ፣

TIGRINJA

ሐበሬታ ብዛዕባና

ማእከል ምኽርን ማዕዳን des „SkF e.V. Bergisch 
Land“አብ ረምሻይድ አተኩርኡ አብ ጉዳይ ጾታዊ ዓመጽ 
ኮይኑ፣ ብሐፈሻ ን ኹለን ደቀንስትዮ ዕድመኤን ካብ  
16ዓመት ንላዕሊ ዝኾናን ብ ጾታዊ ዓመጽ ንዝተጠቕዓን 
ግዳይ ዝኾናን እዩ።

እንህቦ ናይ ምኽርን ማዕዳን 
አገልግሎት፣

• ብዘይ ክፍሊት ነጻ ናይ ምኽርን ማዕዳን አገልግሎት።
• ውሑስ ብዝኾነ መገዲ ናይ ምኽርን ማዕዳን አገልግሎት 

(ስም፣ኣድራሻ፣ወዘተ)።
• ምስጢር ምዕቃብ።
• ንኹሉ ብማዕረ ዘሳትፍን ነጻ ካብ መበቆል፣ ሃይማኖትን 

ደረጃ መነባብሮን እዩ።
• ንናይ ጀርመን ቛንቛ ንዘይፈልጣ ደቀንስትዮ እውን 

አገልግሎት ብቛንቛ አደ  ንህብ።

ሐበሬታን  አድራሻና፣ 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Bergisch Land

ኢንዲጎ ማእከል ምኽርን ማዕዳን አንጻር ጾታዊ ዓመጽ
ጎደና ቴዎድሮስ 8
42853 ረምሻይድ(ታሕተዋይ አፍደገ)

ናይ ቀረባ ተጸዋዕቲ አባላት፣
ወ/ሮ Nicole Potenza, Philosophie M.A., Kunsttherapie M.A 
ቁ ስልኪ  02191 69660-28 
ኢመይል  nicole.potenza@skf-bergischland.de 

ወ/ሮ Shari Wolf, Soziale Arbeit B.A, 
ክኢላ ምክልኻል ጾታዊ ዓመጽ
ቁ ስልኪ  02191 69660-15 
ኢመይል   shari.wolf@skf-bergischland.de

ናይ ምኽርን ማዕዳን አገልግሎት ብ ተሌፎን
ሰሉስ ካብ 16:00 – 17:00
ሐሙስ ካብ 10:00 – 11:00 

ብጀካ እቲ ምዱብ ምዓልታት ብ ተሌፎን እንህቦ አገልግሎት 
ኣብዝኾነ ግዜ ምስ እትድውላ ስምክን ቁጽሪ ተሌፎንክን 
ኣብቲ ኣንሰር ማሽን ግደፋልና ተመሊስና ኪንድዉለልክን ኢና።

አብ  ቤት ጽሕፈት ውሽጢ ማእከል ምኽርን ማዕዳን ፍሉይ 
ዝኾነ መደገፊ ዘለዎ ዓይኒ ምድሪ ስለ ዘየለ፣ከምኡ ዝአመሰለ 
ዓይኒ ምድሪ ይኹን ካልእ ፍሉይ ሐገዝ  ምስ እትደልያ 
አቐዲምክን ሐብራና።

gefördert durch:

www.skf-bergischland.de

Indig♀



ሐገዝን ምክልኻልን አንጻር ጾታዊ
ዓመጽ ፣ 

ጾታዊ ዓመጽ ክበሃል ከሎ ብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነትን 
ባህርያትን ይፍጸም። ከም አብነት ብዘይ ድሌት፣ ብጸቕጥን 
ምግዳድን ወይድማ ብዘይ ድሌትን ጎነጻዊ ናይ ሰውነት 
ምትንኻፍን ምዕማጽን እዮ።

ነዞም ኩሎም ዓይነትን ባህርያትን ጾታዊ ዓመጽ፣ መብዛሕትአን 
ግዳያት ደቀንስትዮ ነዚ ከምኡ  ዝአመሰለ  በ ደላት ብኸመይ 
ከምዝገጥምኦን ንመን ከምዘማኽርኦን እውን ኣይፈልጣን 
እየን። 

መሰረታውያን ዝኾና ሕቶታት

• ኣብ ሕጊ ቀሪበ ክኸሽ ይኽእልዶ 
• ሐገዝ ኣበይ ክረክብ ይኽእል
• ምዓልታዊ ሂወተይ ብ ኸመይ ክመርሕን ከማሓድርን ይኽእል
• ነዚ ከቢድ ስንብራት( በሰላ) ብኸመይ ክብድሆ ይኽእል
• ሐገዝ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ የድልየኒ ድዮ

ንሕና ንግዳያት ጾታዊ ዓመጽ ንዝኾና ደቀንስትዮ ነዞም 
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ነጥብታት መወከሲ ብምግባር  ነቲ 
ዘጋጠመን ብድሆታት በዲሀን ጥጡሕ ባይታ ንኽፈጥራ ን 
መክርን ንሕግዝን።
 

እንህቦም ኣገልግሎት ፣

ብውልቂ ምኽርን ማዕዳን 

• አብ ግዜ ሽግር ወይ ጸገም ምሕጋዝ፣
• ሐበሬታ ምሃብን ምትሕልላፍን ፣
• ተወሳኺ ደገፍን ሐገዛትን ንምርካብ ምሕጋዝ፣
• ናብ ናይ ጸጥታ ኣካላት ንምኻድ ምስናይን ከምኡ እውን 

ንምድላዋት መጋባእያ ቤትፍርዲ ምሕጋዝ፣

ጉጅለ  ምኽርን ማዕዳን 

• ናይ ምርግጋእ ጉጅለ  
ዕማም ናይዛ ጉጅለ ንጥፈታት ምስ ግዳያት ዝኾና 
ደቀንስትዮ ተግባራዊ ዝኾነ ብ መሳሪሕታት ልምምዳት 
ምግባርን ካብቲ ገጢምወን ዘሎ ብድሆታት ስዒረን ኪወጻን 
አ ብ መዓልታዊ ሂወተን ድማ ኣወንታዊ ውጽኢት ክረኽባን 
ከ ምጽኣን እዩ።

 
• ናይ ድሕነት ጉጅለ 

ዕማም ናይዛ ጉጅለ ንጥፈታት ምስ ግዳያት ዝኾና 
ደቀንስትዮ ናይ ጉጅለ ንጥፈታት ምክያድ፣ ከም አብነት 
ምስራሕ መግቢ፣ፈጠራዊ ስርሐት ምስራሕን ምርግጋእን 
ኮይኑ፣ ኣብ ነንሕድሕደን ድማ ናይ ሂወት ተመኩሮ 
ምልውዋጥ ክገብራን ንነብሰን ድማ ብ ግቡእ ክኣልያን 
ዝዓለመን እዩ።

ምክልኻልን ስራሕ ህዝባዊ ርክባትን 

• ሐፈሻዊ መብርህን ፍጻሜታትን 
• ብአደንዛዚ መድሃኒት ጾታዊ ዓመጽ ምፍጻም
• አብ መራኸቢ ብዙሃን ወሲባዊ ግህሰት ምፍጻም 
• መሰል ደቀንስትዮ ን  መሰል ምርግጋጽን

ናይ ኣካባቢና ማእከል ምክልኻል ኣንጻር
ግህሰትን ዓመጽን

ማእከል መዕቆቢ ቦታ ኣብ ግዜ ሐደጋ፣ምፍርራሕን ግህሰትን
ማእከል ደቀንስትዮ ረምሻይድ 
ቁ. ስልኪ 02191 997016 
ኢመይል frauenhaus@skf-bergischland.de 

ካልኣይ ገጽ ፕሮጀክት ድሕሪ ምእላይን ምክትታልን ካብ 
መዕቆቢ ማእከል ደቀንስትዮ 

ማእከል ምኽርን ማዕዳን ደቀንስትዮን  ምክልኻልን ኢንዲጎ 
(Indigo)
ሐበሬታን ኣድራሻን ብድሕሪት ተመልከቱ 
ንዝያዳ ሐበሬታ ብዛዕባ ስራሕናን ዘለና ፕሮጀክትን  ኣብ ምድረ 
ገጽ ናትና : www.skf-bergischland.de  ተወከሱ።

ወፈያን ሐገዛትን  

ንእትገብሩልና ደገፍን ሐገዛትን እንዳመስገና፣ ንዕብየትን 
ምዕባለን ደቀንስትዮ ምትብባዕን ሐገዝ አብ ዝደልያሉ እዋን 
ድማ ምሕጋዝን ። 
ነዚ ሐበሬታ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ እጃምና ነበርክት። 
ፊናንሳዊ ሐገዝ ድማ ወሳንን አገዳስን ስለዝኾነ፣ በቲ 
ንስኻትኩም እትልግስዎ ሐገዛት ሰፊሕ ዝኾነ መደባት ናይ 
ምኽርን ማዕዳን ንሰርዕ። ከምኡ እውን ዓማዊልና ብዛዕባ ብሩህ 
መጻኢ ደቆም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍርሕን ስግኣትን ከማዕድዉ 
ይሕግዝ። 

ቁጽሪ ባንክ ሕሳብ
Stadtsparkasse Remscheid
IBAN: DE13 3405 0000 0012 1063 57
BIC: WELADEDRXXX

ምስክር ወረቐት/ቅብሊት ነዳልወልኩም ኢና።


