
 

5. Forum Flüchtlingshilfe 
Freitag, 30. August 2019 

Kampnagel 

ዕድመ፦  መድረኽ ሓገዝ ንስደተኛታት  

(Forum Flüchtlingshilfe) 
 

ን5ይ ጊዚኡ ዝካየድ ክፉት መድረኽ  

 

ዓርቢ ንዕለት 30 ነሓሰ 2019 

ካብ ሰዓት 14.00 ክሳዕ ከባቢ ሰዓት 20.00 

 

ኣብ Kulturfabrik KAMPNAGEL, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg- Winterhude 

 

ዓመታዊ በዓልና ክነብዕል ኢና! ንዕለት 30.08.2019 መድረኽ ሓገዝ ንስደተኛታት (Forum Flüchtlingshilfe)  ዛጊት 
ንሓሙሻይ  ጊዚኡ ኽካየድ እዩ። ኵሉ ሰብ፡ ማለት ብወለንታኦም ዝተሓጋገዙ፡ ንባዕሎም ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ውልቀ 
ሰባት፡ ንጡፋት ተዋሳእትን ግዱሳትን  ኣብ ካምፕናግል (Kampnagel) ንኽሳተፍን ንኽርከቡን ብኽብሪ ይዕደም። 
 
ናይ 2019 ጭርሖና ከም´ዚ ዝስዕብ ይመሰል፦   
 

„ንሕና ኣብ ሃምቡርግ! ኣብ ጥቓኣን ኣብ ውሽጣን!“ 
 
ናይ ሃምቡርግ ናይ ማሕበራዊ ጕዳያት ሰነተር (Sozialsenatorin) ዶ.ር. መላኒ ሊዮንሃርድ (Dr. Melanie Leonhard) 
ነቲ ዝካየድ መድረኽ ሰዓት 14:30 ብወግዒ ኽትከፍቶ እያ። „ናይ ሓባር ጥምረት ንኽንፈጥር እንታይ የድልየና?“ ዝብል ሓደ 

ኻብ´ቶም ኣብ´ቲ ዋዕላ ዝቐርቡን ዝድህሰሱን ሕቶታት ክኸውን እዩ። ኣብ´ቲ ናይ “ንጡፋት ዕዳጋ“ (Markt der Akteure) 
ሓበሬታ ምርካብን ዘረኻኽብ መርበብ ምፍጣርን ከም ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ፦  ብዙሓት ብምሉእ ጊዚኦምን 
ብወለንትንኦምን ዝነጥፉ ኣካላት ብዛዕባ ዘካይድዎ ንጥፈታትን ፕሮጀክትታትን ከቕርቡ እዮም። ብዛዕባ ምስ፟ታፍን ምም፟ቓልን 
ስደተኛታት ዝድህስሱ እዋናዊ ሕቶታት በበርእስቱ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክንዝቲ ኢና።   እምበኣር ነዚ ንሓምሻይ ጊዜ ዝካየድ 
መድረኽ ከም ኣጋጣሚ ተጠቒምና ንድሕሪት ክንጥምትን ነበርክቶ ናይ ንጡፋት ተሳተፍትን ስደተኛታትን ወለንተኛታትን ብምሉእ 
ጊዜኦም ዝሰርሑን ብፍሉይ ተገዳስነት ክንምጉስን ኢና። 
   
ተሳተፉ! ነንሕድሕድኩም ንክትራኸቡን ሓበሬታ ንኽትወስዱን ሓሳባትኩም ንኽትቀያየሩን ነዚ ዕደል ተጠቀሙ። እዛ መድረኽ ሓገዝ 

ንስደተኛታት ንዝኾነ ሰብ ኣፍደገኣ ኽፉት እዩ። ኣብ´ዚ ንምስታፍ ክኣ ብነጻ እዩ። 
 
እቲ ዝግበር መደብ ብቐጻሊ ስለ ዝሕደስ ኣብ´ዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም 

www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe.   
 
ኣብ´ቲ ናይ ንጡፋት ዕዳጋ (Markt der Akteure) ናይ ባዕልኹም መርኣዪ ቦታ ከተዳልዉ ትደልዩ ዶ?  እምበኣር ክሳብ ዕለት 

12 ሓምለ በዚ ናይ ኦንላይን ፎርም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም፦ http://t.hh.de/12379234 
 
እቲ መደብ ብቛንቋ ጀርመን እዩ ዝካየድ። ናይ ልሳን ይኹኑ ናይ ምልክት ተርጎምቲ´ውን ክህልዉ እዮም። 
 

እዚ ዕድመ´ዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ኢንተርነት ብቋንቋታት ዓረብን አንግሊዝን ፋርስን ፈረንሳን ከምኡ´ውን ብትግርኛ 

ክትረኽብዎ ኢኹም። 

 

ነዚ ዕድመ´ዚ ብኽብረትኩም ናብ ካልኦት ግዱሳት ክተመሓላልፍዎ ነተሓሳብ። ዕለት 30 ነሓሰ 2019 ምሳና ንኽስትሳተፉ ዘለና 

ሓጎስ ብሕጂ ክንገልጸልኩም ንፈቱ። 

 

ኣዳለውቲ መደብ ናይ መድረኽ ሓገዝ ንስደተኛታት (Forum Flüchtlingshilfe)  

http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe
http://t.hh.de/12379234

