
ናይ ስደተኛታት ፈጠራ መሰረት

 Jugendliche ohne Grenzen NRW & Flüchtlingsrat NRW

ኣብ ናይ ሕዚ ዓለም፣ ናይ በረራን ናይ ዑቕባን ጉዳይ ናይ ምይይጥ ኣርእስቲ እዩ። ሰባት ብዙሕ ግዘ ብዛዕባ ስደተኛታት ይዛረቡ፣ ግን ብዘይ 

ስደተኛታት እዩ። ብዓርሱ ዝተዳለወ ናይ ስደተኛታት ትካል እዚ ክቕይሮ ይደሊ፣ ስደተኛታት ባዕሎም ብዛዕብኦም ክዛረቡን ብዛዕባ ናይ ዑቕባ 

ፖሊሲን ናይ ስደት ምኽንያታትን ኣብ ህዝቢ ንዝለዓሉ ሕቶታት ሓበሬታ ክህቡን ከምዝኽእሉ ብምግባር። እዚ ቼከብ ሊስት ብዶብ ዘይብሉ ወጣት 

ፈጠራ እዩ ተዳልዩ፣ ንብዙሕ ዘመናት እዚ ፈጠራ እዚ ናይ ስደተኛታት ድምፂ ኣብ ህዝቢ ንክስማዕ እንዳፀዓረ እዩ ነይሩ። ስለዚ፣ እዚ ቼክ ሊስት 

ብፍላይ ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ስራሕ ትኹረት ዝገበረ እዩ።

ቅድሚ እቲ መሰረት

ካብ ኣረኣእያና፣ ናይ እዚ መሰረት እዚ መለዓዐልቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ባዕሎም እምበር ካልኦት ፈቓደኛ ኣካላት ዘይምኻኖም ምፍላጥ ኣገዳሲ 

እዩ። ብተወሳኺ ድማ፣ ናይ ስደተኛታት ከባቢያዊ ኩነታት ዝከታተል ፈጠራ ጠቓሚ እዩ

• ክንደይ ስደተኛታት እዮም መንበሪ ተዋሂብዎም ከመይ ከ ተዋሂብዎም?
• ናይ እዚ መንበሪን ኣቕርቦትን ሓላፍነት ዝወስድ መን እዩ?
• ካበይ ዓዲ ዝመፁ እዮም?
• ንምርድዳእ ዘድልዩ ቋንቋታት እንታይ እዮም?

ንናይ እቲ መሰረት ኣኼባ ምድላው ምግባር

• ክፍሊታት: ካብ ፖለቲካ ነፃን ኣብ ማእኸል ዝተቐመጡን ክኾኑ ኣለዎም።
• ናይ እዚ ፈጠራ ምድላዋት: ስደተኛታት ብፈቓደኛ ሰራሕተኛታት ክሕገዙ ይኽእሉ እዮም። እዞም ፈቓደኛ ሰራሕተኛታት፣ ብዝተኸኣለ 

መጠን ትሑታት ክኾኑ ኣለዎም። 
• ስደተኛታት: መዐደምታታት ምብታን (በቲ ዘድሊ ቋንቋ) ከም በራሪ ወረቐት ተጌሮም ኣብ መንበሪኦም; ኣብ እቲ ምብታን ግዘ፣ እዚ 

በታኒ ኩሎም ዘድልዩ ቋንቋታት ክሽፍን ኣለዎ። ሕጂ እውን ዘይተመለሱ ሕቶታት እንተሃልዮም፣ ብቐጥታ ክብራሀራህ ይኽእል እዩ።
• ፈቓደኛ ሰራሕተኛታት: መዐደምታታት ብበራሪ ወረቐት ገይሮም ኣብ ቤት ትምህርቲታት፣ ናይ ወጣታት ማእኸል፣ ናይ ግብረ ሰናይ 

ትካላት፣ ቤተ ክርስትያናት ወዘተ. ክብትኑ ኣለዎም ብተወሳኺ ድማ፣ ብከባቢያዊ ሚድያታት ከም ሬድዮን መዓልታዊ ጋዜጣታትን 

ገይሮም ክብትኑ ይኽእሉ።

ናይ እቲ መሰረት ኣኼባ ምክያድ:

• እቶም ዘለዉ ሰባት ምፍላጥ 

• ሓበሬታታት ካብ ተሳተፍቲ ሊስትታት ምእካብ
• ናይ እቲ መሰረት ፎቶ ምልዓል (ንተሳተፍቲ ኣፍቂድኩም)

• ዘለዉ ከባቢያዊ ማሕለኻታትን ፀገማትን ንስደተኛታት ምቕራብ
• ናይ እዞም ማሕለኻታትን ፀገማትን ምኽንያት ነቲ ናይ መሰረት ኣኼባ ምቕራብ

• ሓሳባት ብምስብሳብ መፍትሒታት ምቕራብ
• ሓላፍነታትን ስራሕን ምንጋር

• ናይ ሓበሬታ በራሪታት ምፍጣር (ንኣብነት፣ ኢ-መይል፣ Facebook ወይ WhatsApp)
• ንናይ ክትትል ኣኼባታት ምስማዕማዕ (ኣብ ሰሙናን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እዩ ዝምከር)

Infopaket Flucht und Asyl

www.infopaket.nrw

TIGRINYA
ትግርኛ



እዚ ምስረታ ዝተሳኸዐ ነይሩ – ሕጂ ኸ እንታይ?

ድሕሪ እዚ ናይ ምስረታ ኣኼባ፣ ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብ ምልዕዓል እዮም ክኾኑ። እዚ ምልዕዓል እዚ ብቐጥታ ካብ እቲ ቐፃላይ መዓልቲ ጀሚርካ 

ናብ ስራሕ ምውዓል እቲ ዋና ጠቓሚ ነገር እዩ። ተዘይኮይኑ፣ እዚ ስምዒት እዚ ቶሎ ይጠፍእ እሞ ብምንዳድ ይትካእ። ንዚ ድማ እዩ ዶብ ዘይብሉ 

ወጣት እዞም ዝስዕቡ ምኽሪታት ኣዳልዩለኩም ዘሎ።

• ናይ እዚ ምስረታ እዚ ፕረስ ርሊዝ ብ መዓልታዊ ጋዜጣታት ብምብታን ካልኦት ዝደልዩ ሰባት እውን ምዕዳም።

• ምስ እቲ ፕሬተርን ናይ እቲ መንበሪ ሓላፍነት ዝወስዱ ሰባትን ተራኸቡ

• ምስ ናይ ሓገዝ ድርጅት፣ ማሕበረ ሰብ፣ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት፣ ፀረ ፋሽሽት ጉጅለ፣ ፓርቲታት ርክብ ምፍጣር

• ቅስቀሳታት ተሊምካ ምክያድ

እንታይ ዓይነት ቅሰቀሳ?

እዞም ቅስቀሳታት ኣብ እቲ ከባቢ ንዘለዉ ፀገማት ዝውክሉ ክኹኑ ኣለዎም። ብዛዕባ እዞም ማሕለኻታትን ፀገማትን ክፈልጡን ባዕሎም መፍትሒ 

ክፈጥሩን ንምግባር ፈተነ ምክያድ።

ጠቓሚ: ብዙሓት ፀገማትን ጉድኣታትን ኣብ ካባቢያዊ ደረጃ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝፍጠሩ፣ ኣብ ፌደራላዊ ግዝኣት /ብሄራዊ ደረጃ እውን እዩ። 
መብዛሕትኡ ግዘ፣ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ብከባቢያዊ ደረጃ ምፍታሕ ከቢድ እዩ፣ ብዛዕብኦም ኣፍልጦ ምርካብ ግን ይከኣል እዩ።

ናይ ቅስቀሳታት ኣብነታት

• ሰላማዊ ሰልፍታት
• ናይ ፖዲየመ  ምይይጥ (ፖድየም ብስደተኛታት ዝተተሓዘ እዩ፣ ኣብ ሞንጎ ካልኦት)
• ከባቢያዊ ዝኾኑ ተቓውሞታት ኣብ ከባቢያዊ ሚድያታት ምስማዕ
• ኣብ በዓላት (ልደት፣ ረመዳንን ካልኦትን) ኣብ ካልኦት ፌስቲቫላትን
• ምስ እቶም ናይ እታ ከተማ ፖለቲከኛታት ኣኼባ ምግባር
• ብዛዕባ ናይ ዑቅባ ፖሊሲን ናይ ስደት ምኽንያታትን ዝገልፁ በረርቲ ወረቐትን ብሮሸራትን ምፍጣርን ምብታንን 

• ኣብ ትምህርቲ ቤታትን ዩኒቨርሲታትን ሰሚናርን ዎርክ ሾፕን ምቕራብ

ናይ ርክባት ዝርዝር 

Jugendliche ohne Grenzen NRW

Bintou, Landeskoordinatorin von JoG NRW:
Tel.: 0174 9381668

ehrenamtlicher Unterstützer von JoG NRW:
Tel.: 0157 55583395

E-Mail: presse@jogspace.net 
www.jogspace.net
facebook.com/JoGNRW

Flüchtlingsrat NRW

Geschäftsstelle Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e. V.
Wittener Straße 201
44803 Bochum

Tel: 0234 587315 6
Fax: 0234 587315 75

Montag bis Freitag 10 - 16 Uhr 

E-Mail: info@frnrw.de
www.frnrw.de

Infopaket Flucht und Asyl

ዶብ ዘይብሉ ወጣት  NRW ዘለዉኹም ሕቶታት ክምልስ ድልው እዩ!


