
 

 

 

Fachamt Jugend- und Familienhilfe 

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten 

Kümmellstraße 7 

20249 Hamburg 

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten 
Bezirksamt Hamburg-Nord 

በዚ ክትረኽቡና ትኽእሉ  

እቲ ቦታዊ ቤትጽሕፈት Hamburg-ሰሜን ብ U1 ከምኡ'ውን U3 

(Kellinghusenstraße)  ከምኡ'ውን በዞም ዝተፈላለዩ 

መስመራት ኣውቶቡስ  114፣ 34 ቦታዊ ቤትጽሕፈት Hamburg-

ሰሜን 22፣ 39 Tarpenbekstraße ከምኡ'ውን 20፣ 25 

Julius-Reincke-Stieg ክትረኽቡዎ ትኽእሉ።  

 

ርክብ  
ተለፎን፥  4 28 04 23 98  

ተለፋክስ፥  4 27 90 48 07  

ኢመይል፥  asd-migranten@hamburg-  

  nord.hamburg.de  

 

ምስራዕ ቆጸራታት ይከኣል እዩ። 

 

ሰኑይ - ሓሙስ፥  ሰዓት 8 - 16  
ዓርቢ፥   ሰዓት 8 - 14  

TIGRINYA -  ትግርኛ 

mailto:asd-migranten@hamburg-nord.hamburg.de
mailto:asd-migranten@hamburg-nord.hamburg.de


ዓቕሚ 
 
ወፈያና ዓቕሚ ዝስዕብ ኣለዎ፥  

 ክንክን ካብ ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ጉዳያት ረዴት 

 ዝተሰነየ ኣቀራርባ 

 ተጐዓዚ ሓገዛት ኣብ ውሽጢ ሓገዛት ኣተዓባብያ 

 ቀዋሚ ሓገዛት ኣብ ውሽጢ ሓገዛት ኣተዓባብያ 

 ሓገዛት ምሕባር ንካብ ኣእምሮኣዊ ጉድለት ዝሳቐዩ 
ቆልዑን መንእሰያትን መንእሰያት ብጹሓትን 

 ሓገዛት ንመንእሰያት ብጹሓት ክሳብ ዕድመ 21። 

 
ቆልዑን መንእሰያትን ንከላኸሎም ኢና ኣብ  

 ጐነጽ 
 ድንገት 
 ትሕተ-ክንክን/ቀረብ 

 

 

ምህራትን ሕብረተሰባውያንን ሞያተኛታት ከም 

ሰራሕተኛታት ርክብ የገልግሉኹም። . 

ደሃይ ክትገቡሩልና ትኽእሉ  
 
ኩሎም ተቐማጦ ኣብ መቕመጢ ህንጻታት ኣብ ከባቢ 

Hamburg-ሰሜን፣ ብፍላይ  
 

 በይኖም ዘዕብዩ ኣደታትን ኣቦታትን 

 ዘመዳት ስድራን ወለድን 

 ጥንስታት ኣንስትን ክኾኑ ኣቦታትን 

 ቆልዑን መንእሰያትን - ዋላ ብዘይ ብጻይነት ካብ ወለዲ  

 ስደተኛታት ብዘይ ርጉጽ መርገጽ ጽንሓት፣ ብዘይ ደረት 
ዕድመ 

 መንእሰያት ሰባት ክሳብ ዕድመ 21፣ ብፍላይ ትሕተ-ዕድመን 
ዘይተሰነዩን ስደተኛታት  

 ንኣብ ከባቢኦም ዘለው ቆልዑ ጭንቀት ዝገብሩ ሰባት 

 ምስ ቆልዑን መንእሰያትን ዝሰርሑ ትካላት  

ሓፈሻዊ ሕብረተሰባዊ ኣገልግሎት 
ንስደተኛታት  

 
እቲ ሓፈሻዊ ሕብረተሰባዊ ኣገልግሎት መባእታ ናይ ቤትጽሕፈት 

ሓገዝ መንእሰያትን ስድራን እዩ። ኣብ ዞባ Hamburg-Nord

(ሰሜን) እቲ ASD ሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ከከም ክፋለ 

ከተማ ዝሰርሑሎም ጨንፈራት ኣለዎ። ን ኣብ ሓደ ካብቶም 

መቕመጢ ህንጻታት ዝቕመጡ ስደተኛታትን ጀርመናውያንን፣ 

ናይ በይኑ ጨንፈር ኣሎ፥ እቲ ሕብረተሰባዊ ኣገልግሎት 

ንስደተኛታት (Sozialer Dienst für Migranten)።  

 

ወፈያታትና  

 
ሓበሬታታት ብዛዕባ  

 ሓገዛትን (ዓቕምታት) ሕጋውያን መሰላትን ብሕጊ ቆልዑን 

ሓገዝ መንእሰያትን (SGB VIII) 
 ናይ ሓገዝ ወፈያታትን ንጥፈታትን ኣብ ወረዳታት ከተማ። 
 ኣማራጺታት ንርእሰ-ሓገዝ 

 

ምምካር ኣብ 

 ናይ ስድራን ወለድን ግጭታት 

 ሽግራት ኣብ ክንክንን ኣተዓባብያን ደቅኹም 

 ሕቶታትን ግጭታትን ኣብ ናይ ወለዲ ተሓታትነት 

 መትከላት ኣቀራርባ ምስ ካልእ ኣካለ ወለዲ ወይ ሳልሰይቲ 

(ንኣ. ኣቦሓጎ/እኖሓጎ) 

 

 

ኣገልግሎታትና 

ምምካርና ብነጻ እዩ 


