
  

             

ንትፈታትን፡ ኮርሳትን፡ ፕሮጀክትታትን 
 

  ዕላማ ናይዚ መደብ እዚ፡ስደተናታት ብከመይ ንባህልን ልምድን ኣነባብራን ኣብ ጀርመን ብፍላይ ድማ ፡ኣብ ሃምቦርግ 
ይፈልጡን ብቀሊሉ ምስ ሕብረተሰብ ተዋሃሂዶም ዕለታዊ መነባብረኦም ብንጥፈት ንምክያድ ኢዩ።  እዚ ቦታ ማለት winterhude Uhlenhrst ብዙሓት ንጥፈታት ዝካየደሉ ባህላዊ ማእከል ኢዩ.።ነኣብነት ባህላዊ፡ስፖርታዊ፡ከመኡውን ኮማዊ ንጥፈታት የካይድ.።ስደተናታት ድማ ኣብዚ ክሳተፉ ብክብሪ ይዕድም።  ናብ ከተማ ሃንቦርግ እንቃዕ ብደሓን መጻኹም! ኣብ ዝወሃብ ስልጠናታትን ሰሙናዊ ንጥፈታትን ክትሳተፉ ብክብሪ  ይዕድም። 
ኩሉ ዝዳሎ ንጥፈታት ብነጻ ኮይኑ፡ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት ግና፡ኣቀዲምካ ምምዝጋብ የድሊ።ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ፡ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ዘለው ናይ ማሕበራዊ ምሕደራ ሰባት ክትውከሱ ይከኣል። ምናልባት ሓፈሻዊ ሕቶታ ምስ ዝህሉ ፡ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ዝሰዕብ ኣድራሻ ተወከሱ፡Miriam Krohn Heilandskirche und Q8 (m.krohn@q-acht.net, Peter.Rautenberg@goldbekhaus.de(04027870210) oder Suse.Hartmann@goldbekhaus.de (Goldbekhaus) ብዛዕባ ዝወሃብ ንጥፈታት ትህብዎ ሪኢቶ ወትሩ ሕጉሳት ኢና።ኣብ ሓደስቲ ንጥፈታት ድሌታትኩም ከነርዊ ትምኒትና ኢዩ። 



  

             

ንጥፈታት 
 ፊልም ጎልደን በክሃውስ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናይ ፊልም መደብ ኣዳልዩ፡ንስደተኛታት ይዕድም።ዓይነት ፈልም ክላሲካል ሙቪ፡ደኩመንታሪ፡ፊልም፡ሮማንስ፡ወይ ውን ኣበንትቶያን ካልእን ብዘየገድስ፡ብብዝሒ ድምጺ ዝተሓርየት ፊልም ትረአ. ብተወሳኪ ዓመት ምሉእ ሙቪ ሲረስ 
ወይ ናይ ቲቪ ምሪኢታት ኣብ ጎልደንበክሃውስ ንዕድም።ኣብቲ ምሸት ዘድልዩ ከም ሻሂ፡ቡን፡ ቢራ ብተወሳኪ ስሊፒንግባግ ይርከቡ.ንእተቅርብዎ ሓሳባኣት ወትሩ ቅሩባት ኢና። ነዚ ናትና ማሕበር ክሕግዙ ንዝደልዩ ሰባት ፡ነኣብነት ፊልም ንምሪኣይ ዘድልዮም ብምምራጽ ኣዚና ነመስግን።ዝኮነ ነገር ከበርክት ዝደሊ ንኣድሪያን በዚ ዝሰዕብ ኣድራሻ ክውከስ 
ይከኣል። Adrian.Wenck@goldbekhaus.de oder 040278702 14 ዕለት ቀጻሊ ሮቡዕ ሰዓት 7.30 ድ.ቀ ጥሪ 18፡ለካቲት 15፡መጋቢት 15፡ሚያዝያ 19፡ጉንበት 17፡ሰነ 21፡ሓምለ 19፡ምስከረም 20፡ጥቅምቲ 18፡ሕዳር 15 ታሕሳስ 20 2017 ቦታ፡ Buhne zum Hof  Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg መእተዊ፡ብነጻ፡ ኣረእስታት ፊልም ንዝምልከት በዚ ዝሰዕብ ቴለፎን ተወከሱ. 040278702 0 
  ናይ ሓባር ምዝንጋዕ መደብ ንሕና BFD Mazen ናብ ምዝንጋዕ ክትመጹ ንዕድም።ሓቢርካ ምዝንጋዕ ጽቡቅ 
ኢዩ።ምስ ስደተናታት ሓቢርና ክንዘናጋዕ ደስ ይብለና።ብሓባር ምስሓቅ፡ምሰዕሳዕ፡ምልላይ ዝዓለመ ኢዩ።ጽቡቅ ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ንኩልና፡ነኣጋይሽና ንኣዳለውቲ ክኾነልና ንምነ፡፣ ዕለት፡ዓርቢ፡ ለካቲት 17 ካብ ሰዓት 7.00 ክስብ 11.00ድ.ቀ ቦታ፡Halle Goldbekhaus,Moorfuhrtweg 9,22301 Hamburg ምዝገባ፡ኣየድልን ኢዩ። 
  



  

             

ንጥፈታት 
 ንጽባሕ ኩሉ ዝነበረካ ትሕዝቶ ምስ ጠፋኣካ ከመይ ጌርካ ሂወትካ ትመርሕ፟፡መሳርሒታት ንጽባሕ እትብል ኣረእስቲ፡ንዛንታ ሓደ መነእሰይ እተዘንቱ ኮይና፡ብሰንኪ ኩናትን ጸቅጥን ኩሉ ዝነበሮ ትሕዝቶ ዝጠፎኦ ኢዩ።ንሱ ድሕሪ ብዙሕ መከራን 
ናይ ኣዋርሕ ጐዕዞን ንጀርመን በጽሕ።ብድሕርዚ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይ ሓደ መቀመጢ ቦታ ኮፍ ኢሉ ሂወቱ ክመርሕ ኣይከኣለን.።ምፍላዩ ብዘየገድስ ነበርቲ ናይቲ ቦታ ክሕግዝዎ  እካ እንተፈተኑ፡ለውጢ ግና ኣየምጸኣን።  ማሰን ሳልሕ ዝተባህለ ምሁር ተዋሳኢ፡ካብ ደማስቆስ ኣብ 
2015 ናብ ጀርመን ዝተሰደ ገለ ካብ ተዋሶኦታቱ እዘን ዝሰዕባ እየን.።ምሉእ ክዳን ማሰን ሳልሕ፡ክልተ ሞያውያን ጀርመናውያን ተዋሳእቲ፡ስደተና ቆልዓን ከመኡውን ዓቢ ሰብኣይ ምስ ፈላሳዊ ድሕረባይታ ዝብላ ኩሉ ነገር ምስ ጠፋኣከ፡ከመይ ኢልካ ዳግም ተስፋ ከም እትሰንቅ ዝምልሳ እየን። ዕለት፡ክፉት ምሸት ዓርቢ 28 ሚያዝያ ሰዓት 8.00 ድ.ቀ 
ምቅራብ ቀዳም 29 ሚያዝያ ሰዓት 8.00ድ.ቀ ቦት፡Bühne zum Hof Goldbekhaus,Moorfuhrtweg 9,22301 Hamburg ትኬት፡ info@goldbekhaus.de/040278702-0 
  ጽንጽዋይ ንህጻናት    ኣብዚ መደብ እዚ፡ካብ (3_5)ንዝዕድሚኦም ህጻናት ዛንታ ይንበብ።በዚ መሰረት ንወለድን ደቆምን ኣብ መዓልቲ ቆልዑ፡ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ጎልደንበክሃውስ ክመጹ ንዕድም። ኣብቲ ሰዓት፡ንቆልዑ ሓጸርቲ ዛንታታት ይንበብ።ወለዲ ድማ ሻሂ ሒዞም ብመጠኑ ክዘናገዑ 
ይኽእሉ። ቆጸራ፡ሓሙስ 23 ለካቲት፡23 መጋቢት፡20 ምያዝያ፡21 መስከረም፡26 ጥቅምቲ፡23 ሕዳር 2017 ሰዓት 4.00 ድ ቀ ቦታ፡Kindertage Goldbekhaus,Moorfuhrtweg 9,22301,Hamburg። 
  



  

             

ኮርሳትን ዕዮታትን ፕሮጀክትታትን 
 ትያትር ብማስኬራ፡ብልሓትን ፈጠራን ምውሳእን መሳጥን ኣገራምን፡ ኣብዚ መደብ እዚ ተሳተፍቲ ኣብ ኣርባዕተ ስልጠናታት ምስ ምስራሕ ማስኬራን ማስኬራ ለቢስካ ምውሳእን ይላለዩ።  
ማስኬራዊ ትያትር፡ እዚ ናይ ቀደምን ባህላውን ተዋሶኦ ኢዩ።ኣዝዩ መሳጥን ኣገራምን ዝኮነ ምንቅስቃሳት ማለት፡ነኣተኩሮ ተዓዘብቲ ዝስሕብ ክትምህዝ ይከኣል።እዚ ቓንቃቓን ተምኩሮን ዘይሓትት፡ብሓያለ ናይ ስሚዒት ህዋሳት ዝዝረብ ኢዩ። ኣብ መወዳእታ ስልጠና ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ናይዚ ዞባ ማስኬራዊ ትያትር ብምቅራብ ይዛዘም። 
ኣካያዲት፡Gundula Runge መራሒትን መምህርን ትያትር ዕለት፡ቀጻሊ ቀዳም ካብ 10.00 ቅ.ቀ ክሳብ ሰዓት 5.00 ድ.ቀ ምያዝያ 29             ምስራሕ ማስኬራ ጉንበት 6                ምዝዛም፡ምቅባእ ማስኬራ ጉንበት 13             ማስኬራ ለቢስካ ባህርያት ምልላይ ጉንበት 20             መዛዘሚ ስራሕካ ምቅራብ ቦታ፡kreativraum und Kindertage Goldbekhaus,Moorfuhrtweg 9,22301 Hamburg 
ምዝገባ በዚ ዝሰዕብ ኣድራሻ ተወከሱ፡Info@goldbekhaus.de oder 040278702-0 
  ሓባራዊ ጉያ ኣብ ዙርያ ኣልስታ 
ዕላማ ናይዚ ጉጂለ፡ኣብ መንጎ ስደተኛን ነበርቲ ደቂ ዓድን ናይ ባህሊ ምልውዋጥን ዝምድና ምፍጣርን ኮይኑ፡ጎኒ ጎኑ ድማ ብመንገዲ ስፖርት ቓንቓ ንምምሃር ዝሕግዝ ኢዩ።ተሳተፍቲ ምስ ኣዕርኩቶም ወይ ድማ ብውልቆም ኣብዚ ጉጂለ ተጸንቢሮም ኣካል ናይቲ ጎያዪ ሕብረተሰብ ክኾኑ ይከኣል። ብተውሳኺ ኣልስታ ግዜ ዝቆጽር መሳርሒ ችፕ ብነጻ ኣዳልዩ፡ናይ ኢንተርነት ኣካውንት ብምክፋት፡ኣብ ኦን ላይን ይሰርዓካ።ብተወሳኪ ውን ዕጥቕታት ናይ ጉያ ከዳሉ ይፍትን። 
ዕለት፡ወትሩ ዓርቢ 7፡00 ክሳብ 9፡00 ድቀ መራከቢ ቦታ፡Alsterperle Eduard-Rhein-Ufer1, 22087 Hamburg ምዝገባ፡ bei Sabine Elsner-Petri info@alsterrunning.de   



  

             

ኮርሳትን ዕዮታትን ፕሮጀክትታትን 
 ቤት ዕዮ ብሽግለታ ጋራጅ ብሽግለታ) ብሓብር ምስ ጎረባብቲ ናይዚ ዞባ ንእሽቶይ ናይ ብሽግለታ መዐረዪ ጋራጅ ተከፊቱ ኣሎ።ስለዚ ስደተኛታት ካብ ኪኢላታት ሓገዝ ብምሕታት ብገዛእ ርእሶም ብሽግለታታቶም ዘዐርይሉ ዕድላት ኣለዎም።
ንዝተወፈያልና ብሽግለታታት ኣብ ምዕራይ፡ንዝነጠፉ ውን ካብኣተን ንህቦም።ምውጣሕ ብሽግለታ ክምሃር ንዝደሊ።ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ክምሃር ይከኣል።ብተወሳኺ ስልጠና ውሕስነት ኣብ ሕጊ ትራፊክ ትምህርቲ ይወስድ. ዕለታት፡ወትሩ ሰኑይ ካብ ሰዓት 10፡00 ክስብ ሰዓት 2፡00 ድ ቀ ከምኡ ውን ወትሩ ዓርቢ ካብ 2፡00 ክሳብ 6፡00 ድ ቀ ኢዩ። 
ቦት፡Sauterrain Heilandskirche,Winterhuder weg 132,22085 Hamburg ንዝያዳ ሓበሬታ፡Klaus Schepe 0402298961 ደዊልኩም ተወከሱ። 
  ናይ ምሕንባስ ንጥፈታት ንመነእሰያት 
ንማይ እምነትካ ኣንብረሉ! ምስ DLRG ortsgruppe Nord-Ost.e.v ብምትሕብባር ንመነእሰያት ናይ ምሕንባስ ስልጠና ኣብ Berufsförderungswerk in Farmsen ተዳልዩ።ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ጥሪ ዕለት 13 ዝጀመረ ኮይኑ ኣቀዲሙ መሊኡ ኢዩ።እንተኮነ ካልእ ተወሰኽቲ ንምድላው ንሰርሕ ኣለና። ምዝገባ፡bei Jan Knackstedt Jan.knackstedt@goldbekhaus.de 040278702-22 
  ብደው ምጅላብ 
እዚ ኮርስ ካብ 14 ካሳብ 27 ንዝዕድሚኦም መንእሰያት ዝወሃብ ኮይኑ፡ስንክልና ዘይብሎም ይኹኑ ዘለዎም የጠቃልል። ናይ ምጅላብ መደብ ሰሪዕና ንዕድመኩም ኣለና! ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ናይ ደው ምጅላብ ንምስታፍ ብወርክሾፕ ጀሚርና ቀጺልና ናብቲ ስሩዕ ሰሙናዊ ክላሳት ንሰጋገር።ምምሃር ጽገናን ምዕራይን Sub Board ምልላይ ሜላታትን ጸወታን ኣብ ልዕሊ ማይን ከምኡውን ምድህሳስ ማዓሙቅን ወዘተ ንምሃር። ኣብዚ መደብ ዚ ክሳተፍ ዝደሊ፡ናይ ግድን ሓንቢሱ ዝከእል ክከውን ኣለዎ።ትሕቲ ዕድመ ኣብዚ መደብ እዚ ክሳተፍ ዝደልዩውን፡ናይ ግድን ናይ ጽሑፍ 
ፍቃድ ካብ ወለዲ ወይ ናይ ቀረባ ኣለይቲ ከምጽኡ ኣለዎም። ቆጸራ፡ወትሩ ረቡዕ ካብ ሰዓት 3፡00 ካሳብ ሰዓት 6፡00 ድ ቀ ካብ ጉንበት 2017 ይጂምር። ቦታ፡Hof Goldbekhaus,Moorfuhrtweg 9,22301,Hambur ምዝገባ፡bei Jan Knackstedt/ jan.knackstedt@goldbekhaus.de/040280702-22  



  

             

ቓንቓን ዝርርብን 
 ቓንቓን ዝርርብን ናይ ቓንቓ መጻምድቲ ግብራዊ ልምምድ ጀርመን ዝርርብ፡ ጀርመን ምስ ሓደ ምጻምድቲ ቀጻሊ ግብራዊ ልምምድ ምግባር ካብ ምስ ብዙሓት እትገብሮ ልምምድ ዝቀለለን ውጺኢታውን 
ኢዩ።ስለዚ ጎልድበክሃስ ድሌት ንዘለዎም ምስ ሓደስቲ ናይ ቓንቓ መስሻርክቲ የራክብ።ስለዚ ድማ ኣብ ነሓድሕዶም ቀጻልን ስሩዕን ልምምድ ብምግባር፡እቲ ሓደ ጀርመን ክመሃር ከሎ ምናልባት እት ሓደ ውን ቅሩብ ትግሪኛ፡ፋርሲ፡ዓረብ፡ይመሃር። ንዝያዳ ሓበሬታ፡Kathleen Czech/ Kathleen.czech@goldbekhaus.de ምውካስ ይከኣል.፡ ምዝገባ፡ bei Jan Knackstedt jan.knackstedt@goldbekhaus.de/040278702-22  ቓንቓን ዝርርብን 
 ዌብሳይት ናይ ኩሉ ኣርእስታት „ስደተኛታት ምሳና“ 
htt://gemeinsam mit geflüchteten.de ምንጋር ታሪኽ ካብ ስደተኛታትን ወለንተኛታትን፡ እዚ ዌብሳይት መድረኽ ታሪኽ ስደተኛታትን ተመክሮ ወለንተኛታትን 
ኮይኑ፡ኣብ Winterhude፡Bambek und Uhlenhorst ንዝካየዱ ንጥፈታት ዘለኩም ሪኢቶታትን ሃናጺ ምኽርታትን ተቅርብሉ ኢዩ። ዕላማና ኣብ ናይ ሓባር ጐዕዞ ንዘሎ ኣውንታዊ ብልጫ፡ኣፍልጦኹምን ንቅሓትኩምን ንመዕባይ ኢዩ።ብተወሳኺ ኣብ ምንጎ ወለንተኛታትን ተሓጋገዝትን ጉዱዳት ስደተኛታትን ኣብ ነሓድሕዶም ዘሎ ምትሕግጋዝ ነተባበዕ። ኣብዚ መደብ እዚ ክዝተየሉ ዝተደልየ ሰእልታትን ቪድዮን ከም ኡውን ዘለኩም ሓበሬታን ክንሰመዕ ወትሩ ሁንጡያት ኢና። ንዝያዳ ሓበሬታ፡Peter Rautenberg/Wir-im-quartier@goldbekhaus.de/040278702-10 
  ተሳኒኻ ጉዕዞን ምትሕግጋዝን 
 ምሳኹም ንምርኻብ ህንጡያት ኢና! ንሕና ነዓኻትኩም ኣብ ሓድሽ ናይ ሂወትኩም ጉዕዞ ንምስናይ እንነትፍ ኣካላት ኢና።ኣብ ማእከላት ጥዕና ይኹን ካልኦት ቤት ጽሕፈታት መንግስቲ ዘድልየኩም ሓገዛትን መሰነይታን ከምኡ ውን ብዛዕባ ናይ ውልቅኹም ዘለኩም ሕቶታት ንምምላስ፡ብምኽርን ተግባራዊ ሓገዛትን ኣብ ጎንኹም ኣለና። 
 

 ስለዚ ኣብ ዝግበር ኣኼባታትን ስፖርታዊ መደባትን ከምኡ ውን ኣብ ባህላዊ ሂወትን ብምስታፍ ኣንፈት መንገዲ ናብ ትምህርቲ ቓንቓ ጀርመን ንምጥጣሕ ይከኣል። ንዝያዳ ሓበሬታ፡Dieter Seelis/ p.b.Wiq@gmx.de Goldbekhaus e.v ካብ መፋርቅ 2016 ጀሚሩ ከም ተሓጋጋዚ ማእከል ምፍላጡን ንፕሮጀክት „WIR IM QUARTIER-gemeinsam mit geflüchteten“! ብዝረኽቦ ዓቢ ፍይናንሳዊ ሓገዛትን ሕጉሳት ኢና። 


