ከም ተቐማጢ፡
ትምህርቲ ምምጋብ
ምትብባዕ ትምህርቲ ቋንቋ፡

ናይ ትምህርቲ ግዴትነት፡

ኢንተግራስዮን፡ ሓገዝ፡ መንበሪ ወረቐት፡

ናይ ገዛ ክፍሊት፡

ናይ ወላድ ክፍሊት
ካው እ
ናብ ዝቪ ን መ
ደሓ
ንቋዕ ብ
እ
ጻ ኩም

www.zwickau.de

መምርሒ ን ስደተኛታት
ቀዳሞት ስጉምትታት ኣብ ስቪካው

ናብ ስቪካው እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም
ክቡራት ኣንበብቲ፡
ከም ከንቲባ ከተማ ስቪካው መጠን ኣብ ክንዲ ተቐ
ማጦ እዛ ከተማ ኮይነ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ክ
ብል ፍቐዱለይ። ኣብዚ ከተማ ደማ ብሰላም ክትቅ
መጡን ቀልጢፍኩም ክትለማመዱን በዓልቲ ምሉ
እ ተስፋ ኢየ።
እዚ ጽሑፍ „መምርሒ መገዲ ን ስደተኛታት – ቀዳሞት ስጉምቲታት ኣብ ስ
ቪካው“ ዝበሃል ነቲ ዕለታዊ ሂወትኩም ኣብዚ ከተማ ንኽቃለል ክሕግዘኩም
ተባሂሉ ዝተጻሕፈን ከምኡ ውን ኣገደስቲ ሓበሬታታትን ናይ ርክብ ኣድራሻታ
ትን ናብ ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈታትን ዝሓዘለ እዩ። ኣብዚ ናይ መንገዲ ሓበ
ሬታ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምዝገባ፡ ምድላይ ስራሕ፡ ምምስካር ሞያ
ዊ ፍልጠትኩም፡ ቋንቋ ትምህርቲ ከምኡ ውን ሓገዝ ኣብ እዋን ሓደጋ ዘጠቓ
ለለን ኣገደስቲ ነጥብታት ዝሓዘለን እዩ።
ጽቡቕ ናይ መነባብሮ ምጅማር ኣብ ስቪካው፡ ብዙሕ ኣወንታዊ ተመክሮታ
ትን ጽቡቕ ማሕበራዊ ርክባትን ከምኡ ውን ንመጻኢ ሂወትኩም ሰሰናዩ ይም
ነየልኩም።

ልባዊ ሰላምታ

ዶክተር ፒያ ፊንዳይስ
ከንቲባ ከተማ ዝቪካው

መሓበሪ
ምዝገባ
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ስራሕን ሞያን
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ናይ ቋንቋ ትምህርቲ

8

ምቱርጓም

11

ማሕበራዊ ኣገልግሎት

12

መዋእል ህጻናት – ቤት ትምህርቲ – ሞያዊ ስልጠና

15

ሓደዝን ደገፍን

18

ኣገዳስን ጠቓምን

20

ሓገዝ ኣብ እዋን ሓደጋ

22

ምዝገባ
ኣብዚ ቦታ ናይ ምምሕዳር እዚ፡ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ሰሙን ኣብዚ
ከተማ ዝኣተኹምለን መዓልትታት መጺኡኩም ከም ተቐማጦ መጠን
ክትምዝገቡ ኣለኩም:
ምምሕዳር ከተማ ስቪካው
ኣገልግሎት ህዝቢ
ሃውፕት ማርክት 1, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 830
ኢንተርነት: www.zwickau.de
ኣስተውዕሉ:
ነዚ ንኽትገብሩ ወይ ፓስፖርት ወይ ካልኦት መንበሪ ታሰራን ውዕል ናይ ገ
ዛ ክራይ ካብ ኣካራዪ ወይ ካብ ቤት ጽሕፈት ትካል ኣካረይቲ ክትማልኡ ይ
ግባእ።
ሓበሬታ:
ኣብዚ ቦታ ውን ወረቓቕትኹም ወግዓውነቱ ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም ከ
ምኡ ውን ልቸንሳ ናይ ትካል ከተውጽኡ ትኽእሉ ኢኹም።
ናይ ስራሕ ሰዓታት:
ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ሓሙስ፡ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ ሰዓት 18:00
ረቡዕ: ካብ ሰዓት 13:00 ክሳብ 18:00
ቀዳም: ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ 13:00

ንኡስ ዞባ ስቪካው
ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ኢሚግሬሽንን
(Ordnungsamt/Ausländerbehörde)
ገርሃርድ - ሃውፕትማን - ቬግ 1,08371 ግላውኻው
(ናብዚ ቦታ ክትከዱ ኣውቶቡስ ወይ ውን ባቡር ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም)
ተለፎን: 0375 4402 24160
ኢንተርነት: www.landkreis-zwickau.de
ኣስተውዕሉ:
ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ መንበሪ ወረቐትኩም፡ ናይ ተቐባልነት ታሴራ፡ ወይ ውን
ናይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ኣብ ኤውሮፓ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
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ብተወሳኺ ኣብዚ ቦታ እውን መንበሪ ወረቐትኩም ትወሃቡን መጻንሒ ወረቐ
ትኩም ተናውሑን ።
ሓበሬታ:
ኣብዚ ቦታ ውን ከም ስደተኛታት ቕቡላት ናይ ጐዕዞ ዶክመንት (ፓስፖርት)
ትወስዱ፡ ናብ ካልእ ቦታ ክትቅይሩ ምስ ትደልዩ ኣብዚ ተመልክቱ፡ ካብቲ ዝ
ፍቀደልኩም ክልል ክትወጹ ምስ ትደልዩን ናይ ጀርመን ዜግነት ክትወስዱ ም
ስ ትደልዩ ውን ኣገልግሎቶም ኣብዚ ይኸውን።.
ኣብዚ ውን ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ትቐስሙ።
ብተወሳኺ ውን ብዛዕባ ወከልቲ ሃገራትን፡ ኤምባሲታትን፡ ብዛዕባ ቤት ጽሕ
ፈት ስደተኛታት/ ኢሚግሬሽን ዝምለከቱ ሓበሬታታት ትረኽቡ።
ናይ ስራሕ ሰዓታት:
ሰሉስ: ካብ ሰዓት 9:00 – 12.00 ከምኡ ውን ካብ 13:00 – 18:00
ሓሙስ: ካብ ሰዓት 9:00 – 12.00 ከምኡ ውን 13:00 – 15:00

ስራሕን ሞያን
ስራሕ
ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት/ ወይ ካብ ስዊዘርላንድ ወይ ውን መንበሪ ፍቓድ
ምስ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎ ትውንኑ እንተኾንኩም ኣብ ጀርመን ዝኾነ ስራ
ሕ ክትሰርሑ ጸገም የብሉን።
ናይ ስራሕ ፍቓድ ዝህብን ዝኸልእን ኣካል ኣውስለንደር ቢሆርደ (ኢሚግረ
ሽን) ዝበሃል እዩ።
ኣድራሻ:
ቤት ጽሕፈት ዕዩ ስቪካው (Agentur für Arbeit Zwickau)
ፖልቢትዘር ስትራሰ 9a, 08058 ስቪካው
Telefon: 0800 4 5555 00 (ብነጻ)
www.arbeitsagentur.de » Dienststellen vor Ort » Sachsen »
Zwickau
ኣስተውዕሉ:
ኣብዚ ኩሉ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣብዚ ሃገር ክትሰርሑ ትኽእልሉ መንገድታ
ትን ከተማልእዎም ዘለኩም ቅጥዕታትን ዝምልከት ትረኽቡ።
ቅድሚ ሕጂ ዝቐሰምኩሞ ሞያዊ ትምህርቲ ብኸመይ ብቘዕ ከምዝኸውን ተ
ወሰኽቲ ሓበሬታታት ትረኽቡ። ብስምምዕ ውን ናይ ውልቂ ምኽሪ ክወሃበኩ
ም ይከኣል እዩ።
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ናይ ስራሕ ሰዓታት:
ካብ ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ፡ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 7:30 ክሳብ 12:30
ሓሙስ: ካብ ሰዓት 7:30 ክሳብ 12:30 ከምኡ ውን 13:30 ክሳብ 18:00

ሞያ/ ስልጠና
እንተ ደኣ ኣየናይ ስራሕ ክትሰርሑ ትኽእሉ ዘይትፈልጡ ኮይንኩም፡ ወይ ዝ
ኾነ ሞያዊ ስልጠና ክትወስዱ ደሊኹም፡ ወይ ውን ብዛዕባ ስራሕ ኮነ ብዛዕባ
ሞያዊ ስልጠና ክትቀስሙ ደሊኹም ናብ ሞያዊ ሓበሬታዊ ማእከል (BIZ) ኬ
ድኩም ተወከሱ።
ኣድራሻ:
ሞያዊ ሓበሬታዊ ማእከል ናይ ቤት ጽሕፈት ዕዩ
Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit (BIZ),
ፖልቢትሰር ስትራሰ 9a, 08058 ስቪካው
ብ ኢንተርነት፡ www.arbeitsagentur.de » Dienststellen vor
Ort » Sachsen » Zwickau » Agentur für Arbeit Zwickau »
Bürgerinnen und Bürger » Berufsinformationszentrum
ሓበሬታ:
ኣብ BIZ ነዞም ዝስዕቡ ኣርእስቲ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ትኽእሉ፡
»» ስራሕ
»» ሞያዊ ስልጠና
»» ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ
ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ: 7:30 – 16:00
ሓሙስ: 7:30 – 12:30 ወይ 13:30 – 18:00
ዓርቢ፡ 7:30 – 12:30

6

ሞያዊ ትምህርትኹም ምምስካር
ሞያዊ ፍልጠትኩም ኣብዚ ዓዲ ክምስከር ምስ ትደልዩ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣድራ
ሻታት ናይ ተሓጋገዝቲ ትካላት ኣለውኹም።
IQ Netzwerk Sachsen, Informations- und Beratungsstelle
Anerkennung Sachsen (IBAS)
ኢኩ ነትዝቨርክ ሳክሰን፡ ሓበሬታን ምኽርን ምምስካርን ሳክሰን (ኢባስ)
ሮመር ፕላትስ 4, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 3909365
ኢንተርነት: www.exis.de
ሓበሬታ:
ኣብዚ ድማ ዘድሊ ሓበሬታ ን ብቕዓትኩም ምምስካር ዝምልከት ኣብ መዳ
ያት፡
»» ናይ ወጻኢ ሞያዊ ፍልጠት
»» መስከርቲ ሞያዊ ትምህርቲን ኣድራሽኦምን
»» መስርሕ ምምስካር ሞያዊ ትምህርትን ንዑኡ ዝምልከት ወረቓቕትን ዶክ
መንትታትን
»» ብዛዕባ ተኽእሎታት ሞያዊ ትምህርትን ናይ ስራሕ ኣማራጺታትን
ኢንዱስትሪያዊ ንግዳዊ ማሕበር ኬምኒትስ (IHK Chemnitz) ዞባዊ ማሕ
በር ስቪካው
ኤውሰረ ሽኔ በርገር ስትራሰ 34, 08056 ስቪካው
ተሌፎን: 0375 8140
ኢንተርነት: www.chemnitz.ihk24.de
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ናይ ኢድ ሞያዊ ማሕበር ኬምኒትስ (Handwerkskammer Chemnitz)
ወጻኢ ቦታ ስቪካው
ኤዲሶን ስትራሰ 1, 08064 ስቪካው
ተለፎን: 0375 787078 / 787056
ሓበሬታ:
ኣብዚ ቦታ ሓበሬታታት ብዛዕባ ናይ ኣህጉራዊ ብቕዓት ስራሕ ኣብ ኢንዱስት
ሪ፡ ንግዲ፡ ኢደ ጥበብ፡ ቤት መግቢ፡ ኣሳልጦ ኣገልጉሎት ትረኽቡ። ብተወሳ
ኺ ውን ኣብ ሞያዊ ትምህርትኹም ዝኾነ ምስ ዝጎድሎ ንዑኡ ዝምልእ ትምህ
ርቲ ትረኽብሉ ቦታ ሓበሬታ ትረኽቡ።

ናይ ቋንቋ ትምህርቲ
ቋንቋ ጀርመንኩም ን ስራሕ ክትጅምርሉ ኮነ ሞያዊ ትምህርቲ ክትቀስሙ ዘ
ይበቅዕ እንተኾይኑ ናይ ምልምማድ ሃገር ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ቋንቋ ት
ምህርቲ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ከተማ ስቪካው ዝተፈላለያ ትካላት
ናይ ቋንቋን ናይ ምልምምማድ ትምህርትን ዝህባ ኣለዋ።

ናይ ምልምማድ ትምህርቲ
ሓበረታ ብዛዕባ ናይ ምልምማድ ትምህርቲ (ኢንተግራስዮን ኩርስ) ኣብ ኢ
ሚግረሽን፡ ናይ ዕዮ ቤት ጽሕፈት ስቪካው፡ ጆብ ሰንተር ስቪካው (ኣብ ማሕ
በራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ገጽ ተመልከት) ወይ ናይ ኢንተግራስዮን ኩርስ ዝህባ
ትካላት ከተማ ስቪካው ኣለኩም።
ኣድራሻ:
በነዲክት ስኩል
ኣልተ ራይሸንባኸር ስትራሰ 2, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 277660
ኢንተርነት: www.benedict-school-sachsen.de
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DPFA ናይ ኣካዳሚ ግሩፕ GmbH፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስቪካው፡
ሳሉት ስትራሰ. 4, 08066 ስቪካው
ተለፎን: 03�75 44005113
ኢንተርነት: www.dpfa-akademiegruppe.com
ኤውሮ- ሹለን ስቪካው
ማክስ - ፐሽስታይን ስትራሰ 29, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 2713430
ኢንተርነት: www.eso.de/zwickau
ciT ስቪካው GmbH
ላይፕሲገር ስትራሰ 130, 08058 ስቪካው
ተለፎን: 0375 390090
ኢንተርነት: www.cit-zwickau.de
ሓበሬታ:
ኣብ ቤት ትምህርትታት ውን ሓበረታታት ብዛዕባ ኢንተግራስዮን ኩርስ፡ ንዑ
ኡ ንምትግባር ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዕታት፡ ክፍሊትን ንስራሕ ዝበቕዑ ናይ
ቋንቋ ብቕዓት ከምኡ ውን ትምህርቲ ን መሃይምነት ምጥፋእ ዝኣመሰሉ ክት
ሕበሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ንስራሕ ዘተኮረ ናይ ቋንቋ ጀርመን ሓገዝ
እንተ ደኣ ከተማልኡ ዘለኩም ነገራት ዘየለ ኮይኑ ን ኢንተግራስዮን ኩርስ ክት
ወስዱ ወይ ውን ን ስራሕ ዘተኮረ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ክትወስዱ ደሊኹም፡ ብ
ፍሉይ ኣገባብ ንስራሕ ዘቶኮረ ናይ ጀርመን ቋንቋ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።
እዚ ኣገባብ እዚ ብፍላይ ከም ተቐማጦ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ጀርመን ክትሰ
ርሑ ምስ ትደልዩ ኣብ ተግባር ክውዕል ይከኣል።
ኣድራሻ:
ኤውሮ- ሹለን ስቪካው
ማክስ - ፐሽሽታይን ስትራሰ 29, 08056 ስቪካው
ቴሌፎን: 0375 2713430
ኢንተርነት: www.eso.de/zwickau
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ናይ ቋንቋ ትምህርቲ
ናይ ሓፈሻዊ ቋንቋ ትምህርቲ ወይ ውን ከም ተዓዛቢ ኣብ ሆኽ ሹለ ኮንኩ
ም ክትሳተፉ ደሊኹም ናብቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ፎልክስ ሆኽ ሹለ ከድኩ
ም ተወከሱ።
ኣድራሻ:
በነዲክት ስኩል
ኣልተ ራይሸንባኸር ስትራሰ 2, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 277660
ኢንተርነት: www.benedict-school-sachsen.de
ciT ስቪካው GmbH
ላይፕሲገር ስትራሰ 130, 08058 ስቪካው
ተለፎን: 0375 390090
ኢንተርነት: www.cit-zwickau.de
DPFA ናይ ኣካዳሚ ግሩፕ GmbH፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስቪካው፡
ሳሉስ ስትራሰ. 4, 08066 ስቪካው
ተለፎን: 0375 44005113
ኢንተርነት: www.dpfa-akademiegruppe.com
ኤውሮ- ሹለን ስቪካው
ማክስ - ፐሽሽታይን ስትራሰ 29, 08056 ስቪካው
ቴሌፎን: 0375 2713430
ኢንተርነት: www.eso.de/zwickau
ቨስት ሴክሲሼ ሆኽ ሹለ ስቪካው ኣካዳሚሼ ኣውስላንድሳምት
ዶ/ር ፍርድሪሽስ- ሪንግ 2a, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 5361068
ኢንተርነት: www.fh-zwickau.de
ፎልክስ ሆኽሹለ ስቪካው
ቨርዳወር ስትራሰ 62, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 4402 23800 ... 23807
ኢንተርነት: www.vhs-zwickau.de
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ምቱርጓም
ወረቓቕትኹም ብሕጋዊ ኣገባብ ከተተርግምዎ እንተደሊኹም (ንኣብነት ን ና
ይ ሞያ ትምህርቲ ምምስካር ወይ ሞያዊ ትምህርቲ) ኣብዚ ኣድራሻ ከድኩም
ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣድራሻ:
ኤውሮ- ሹለን - ስቪካው
ማክስ-ፐሽሽታይን ስትራሰ 29, 08056 ስቪካው
ተለፎን 0375 2713430
ኢንተርነት: www.eso.de/zwickau
PSi Sprachenservice international GbR
ማክስ- ፐሽሽታይን- ስትራሰ 3, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 785137
ኢንተርነት: www.psi-sprachen.de
በነዲክት ስኩል
ኣልተ ራይሸንባኸር ስትራሰ 2, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 277660
ኢንተርነት: www.benedict-school-sachsen.de
ኣገዳሲ!
ኣቐዲምኩም ክፍሊት ክንደይ ምዃኑ ኣጻርዩ።
ዝያዳ መብርሂ:
ቃለ ማሕላ ዝፈጸበ ኣቶርጓሚ እንተ ደሊኹም፡ ናብዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ኬ
ድኩም ሕተቱ።
ምምሕዳር ከተማ ስቪካው፡ ህዝባዊ ኣገልግሎት
ሃውፕት ማርክት 1, 08056 ስቪካው
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ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ተቐማጦ ከተማ ስቪካው ኮንኩም ኣብ ሽቕለት ኣልቦነት ምስ ትህልዉ ከምኡ
ውን መነባብረኹም ክሽፍን ዝኽእል ዝኾነ ሃብቲ ምስ ዘይህልወኩም ኣብ ማሕ
በራዊ ኣገልጉሎት ቤት ጽሕፈት ኬድኩም መመልከቻ የእትዉ።

ዑቕባ ሓተቲ ወይ መንበሪ ፍቓድ ዝተወሃበኩም ወይ ውን መጻንሒ
ወረቐት ዘለኩም፡
ብ ሕገ ስደተኛታት መንገዲ ኣገልግሎት ይወሃበኩም።
ኣድራሻ:
ንኡስ ዞባ ስቪካው፡ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት (ሶስያል ኣምት)
ቨርዳወር ስትራሰ 62, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 4402 22171/22172
ኢንተርነት: www.landkreis-zwickau.de
ናይ ስራሕ ሰዓታት:
ሰሉስ: 9:00 – 12:00 ከምኡ ውን 13:00 – 18:00
ሓሙስ: 9:00 – 12:00 ከምኡ ውን 13:00 – 15:00

መንበሪ ፍቓድ ኣለኩም ወይ ቪዛ ወይ ተቐማጦ ኤውሮፓዊ ሃገራት
ኢኹም (ናስ ስራሕ መድሕን ኣለኩም)
ብፉሉይ መገዲ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት መሃያ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም
(SGB III)።
ኣድራሻ:
ቤት ጽሕፈት ዕዮ ስቪካው
ፖልቢትዘር ስትራሰ 9a, 08058 ስቪካው
ተለፎን: 0800 4 5555 00 (ብነጻ)
ኢንተርነት: www.abeitsagentur.de » Dienststellen vor Ort
» Sachsen » Zwickau
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ናይ ሽቕለት ኣልቦነት መሃያ እንድሕር ዘይትኽፈሉ ኮንኩም ካብ መን
ግስቲ ናይ መሰረታዊ መነባብራዊ ምሽፋን ሓገዝ ክትወስዱ ትኽእሉ
ኢኹም (Arbeitslosengeld II – SGB II)
ኣድራሻ:
ጆብ ሰንተር ስቪካው
ሆርኽ ስትራሰ 12-14, 08058 ስቪካው
ተለፎን: 0375 60600
ኢንተርነት: www.jobcenter-zwickau.de
ናይ ስራሕ ሰዓታት:
ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ዓርቢ: 7:30 – 12:30
ሓሙስ: 7:30 – 12:30 ከምኡ ውን 13:30 – 18:00
ሓበረታ:
እንተ ደኣ ካብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ዝኾነ ኣገልግሎት ዘይወሃበኩም ኮይኑ፡ ኣብዚ ና
ይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መመልከቻ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም።
ብተወሳኺ ውን ናይ ስራሕ ምድላይ፡ ሞያዊ ትምህርቲ ምድላይ ከምኡ ውን ናይ
ሞያ ምቕያር ስልጠናን ቋንቋ ትምህርትን ሓገዛትን ደገፍን ትረኽቡ።

ስራሕ ረኺብኩም ክነስኹም እኹል ኣታዊ የብልኩምን፡
እንተ ደኣ መሃያ፡ ባፎግ (ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ገንዘብ) ወይ ናይ ሞያዊ ስልጠ
ና ደገፍ ትወሃቡ ኮይንኩም እሞ ኸኣ እኹል እንተዘይኮይኑ፡ ብፍሉይ ጉዳይ
ናይ መንበሪ ክፍሊት ክትወሃቡ መመልከቻ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣድራሻ:
ምምሕዳር ከተማ ስቪካው፡ በዓል መዚ ቤት ትምህርቲ፡ ማሕበራዊን ስፖ
ርትን
ናይ መንበሪ ክፍሊት ቦታ
ቨርዳወር ስትራሰ 62 ህንጻ 4, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 830
ኢንተርነት: www.zwickau.de
ናይ ስራሕ ሰዓታት:
ሰሉስ: 9:00 – 12:00 ከምኡ ውን 13:00 – 18:00
ሓሙስ: 9:00 – 12:00 ከምኡ ውን 13.00 – 15:00
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ሓበሬታ:
ኣብዚ ሓበሬታታት ብዛዕባ ናይ መንበሪ ገንዘብን ን ከተማልኡዎም ዘለኩም
ነጥብታትን ከምኡ ድማ ርትዓዊ ክራይ ኣብቲ ከተማ ዝርከቡ ገዛውቲ ዝምል
ከቱ ትረኽቡ።

እንተደኣ ውላድ ክሳብ 18 ዕድመ ዘለዎ ኣለኩም ወይ ኣብ ሞያዊ ስል
ጠና እዋን ክሳብ 25 ዕድመ ኣለኩም፡ ናይ ህጻናት ክፍሊትን ተጨማሪ
ክትክፈሉ መሰል ኣለኩም።
ኣድራሻ:
ቤት ጽሕፈት ዕዮ - ፋሚሊየን ካሰ
ሄገል ስትራሰ 64a, 08527 ፕላወን
ተለፎን: 0800 4 5555 30 (ብነጻ)
ኢንተርነት: www.arbeitsagentur.de » Bürgerinnen und
Bürger » Familie und Kinder » Kindergeld, Kinderzuschlag
ሓበሬታ:
ኣብዚ ትረኽብዎ ሓበሬታ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ መሰል ኣለኩም ድዩ የብል
ኩምን መልሲ ትረኽቡ።
a) ናይ ውላድ መሃያ
b) ናይ ውላድ ተጨማሪ ገንዘብ

ስቪካው ፓስ
ኣብ ከተማ ስቪካው ትነብሩ እንተ ኾንኩም ከምኡ ውን ካብ መንግስቲ ሓገዝ
ትረኽቡ እንተኾኩም (SGB II, SGB XII, ናይ ስደተኛ ኣገልግሎት፡ ወዘተ) ና
ይ ስቪካው ፓስ ከተውጽኡ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ታሴራ ኣብ ብዙሕ ቦታ
ታት ናይ ሕሰርት ዋጋ ይግበረልኩም። ንኣብነት ኣብ ቤተ መዘክር ኣጉስት ሆር
ሽ፡ ኣብ መሐንበሲ ቦታ ፕላኒትስ፡ እንዳ ተዋስኦን ቤተ መጻሕፍትን። ሓበረታ
ታት ብዛዕባ እዚ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ከተማ ስቪካው ኣለኩም።
ኣድራሻ:
ምምሕዳር ከተማ ስቪካው፡ ህዝባዊ ኣገልግሎት
ሃውፕት ማርክት 1 (ራትሃውስ), 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 83-0
ኢንተርነት: www.zwickau.de
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መዋእል ህጻናት – ቤት ትምህርቲ – ሞያዊ ስ
ልጠና
ኣለይቲ ኣብ ኪታን ሆርትን
ውላድኩም ዕድሚኡ 6 እንተ ዘይበጺሑ፡ ትምህርቲ ዘይከይድ እንተኮይኑ ወ
ይ ድማ ድሕሪ ትምህርቲ መውዓሊ ህጻናት ወይ ኣለይቲ የድልየኩም ኮይኑ፡ ኣ
ብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ኣገልግሎት ከተማ ስቪካው ኬድኩም ክትውከሱ ት
ኽእሉ ኢኹም። ነዚ ናይ ህጻናት ምእላይ ዝምልከት ኣብ ስቪካው ZwiKiKarte ዝበሃል ካርድ ኣሎ። ብዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከሱ፡
ኣድራሻ:
ምምሕዳር ከተማ ስቪካው፡ ህዝባዊ ኣገልግሎት
ሃውፕት ማርክት 1 (ራት ሃውስ), 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 830
ወይ:
ምምሕዳር ከተማ ስቪካው፡ በዓል መዚ ቤት ትምህርቲ፡ ማሕበራዊ ጉዳያት
ን ስፖርትን
ጨንፈር መዋእለ ህጻናት
ሃውፕት ማርክት 1, 06056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 834004
ኢንተርነት: www.zwickau.de
ውላድኩም መዋእል ህጻናት ወይ መውዓሊ ህጻናት ዝኸይድ እንተ ኮይኑን ን
ስኹም ድማ ብ ማሕበራዊ ሓገዝ ትቕለቡ እንተ ኾንኩም፡ እቲ ወርሓዊ ክፍሊ
ት ናይ መውዓሊ ህጻናት ውን ብ መንግስቲ ክኽፈለልኩም መመልከቻ ከተእ
ትዉ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣድራሻ:
ማዛጋጃቤት ስቪካው፡ በዓል መዚ ትሕተ ዕድመ (ዩገንድ ኣምት), ማሕበራዊ
ቁጠባዊ ሓገዛት (SG Wirtschaftliche Hilfen)
ኮኒግስ ቫልደር ስትራሰ 18, 08412 ቨርዳው
ኢንተርነት: www.landkreis-zwickau.de
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ብተወሳኺ እውን ናይ ኣጣቓላሊ ትምህርቲ ሓገዝ (BuT) ወይ ካብ ጆብ ሰን
ተር ወይ ካብ ሶሲያል ኣምት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብኡ መሰረት ድማ
ቁጦባዊ ሓገዝ ን ደቅኹም ኣብ እዋን ምሳሕ፡ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ክጥቀምሉ ዝ
ኽእሉ ንጥፈታት ከምኡ ውን ደገፍ ኣብ ትምህርቲ ይረኽቡ።

ትምህርቲ
ኩሎም ህጻናትን መንእሰያትን ለዕሊ 6 ዓመት ዝገበሩ ክሳብ18 ዝመልኡ ኣብ
ዚ ሃገር ትምህርቲ ክመሃሩ ግዴታ እዩ። እዚ እንኮላይ ናይ ሞያ ትምህርቲ ዘ
ጠቓለለ ይኸውን።
ስለዚ ውላድኩም ኣብ መባእታዊ ደረጃ ቤት ትምህርቲ (ካብ1 ክሳብ 4) ወይ
ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ (ካብ 5 ክሳብ 10) ወይ ድማ ጊምናዝዩም (ካብ 5 ክ
ሳብ 12) ወይ ከኣ ሞያዊ ስልጠና ቤት ትምህርቲ ከተመዝግብዎም ይግባእ።
ቋንቋ ጀርመን ኣይተኻእለን፡
ውላድኩም ንትምህርቲ ዝበቅዕ ቋንቋ ጀርመን እንተ ዘይመለኸ፡ ኣብ ስቪካ
ው ተወሳኺ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዘእንግዳ ቤት ትምህርትታት ኣለዋ።
መባእታዊ ቤት ትምህርቲ:
»» ኒኮላይ ሹለ, ካታሪነን ስትራሰ 18, 08056 ስቪካው
»» በበል ሹለ, ሀልም ሆልትስ ስትራሰ 21, 08056 ስቪካው
»» ዲተስ ግሩንድ ሹለ ስቪካው, ላይፕሲገር ስትራሰ 107,
08058 ስቪካው
»» ኣዳም ሪስ ሹለ, እርንስት ግሩበ ስትራሰ 78, 08062 ስቪካው
ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ:
»» ፐስታሎዚ ሹለ, ሰሚናር ስትራሰ 3, 08058 ስቪካው
»» ሁምቦልድት ሹለ, ሎታር ሽትራይት ስትራሰ 2, 08056 ስቪካው
ቤት ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠና:
»» ቤት ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠና BSZ ናይ ቁጦባ፡ ጥዕና፡ ማሕበራዊን ተ
ክኒካውን ቤት ትምህርቲ ስቪካው - ዚትስ: ቨርዳው፡ ሽሎስ ስትራሰ 1,
08412 ቨርዳው
ተለፎን: 03761 888660
»» ቤት ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠና BSZ ናይ ተክኒክ፡ ምሕደራ ቤት ኣብ ግላ
ውኻው „Dr Friedrich Dittes“
ሹል ፕላትስ 2, 08371 ግላውኻው
ተለፎን: 03763 2289
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ጽቡቕ ቋንቋ ጀርመን ተመሊኹ፡
ውላድኩም ጽቡቕ ቋንቋ ጀርመን ዝመለኸ ምስ ዝኸውን ኣብ ዝኾነ ኣብ ከባ
ቢኹም ዘሎ ቤት ትምህርቲ ከተመዝግብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንዑኡ ዝምል
ከት ሓበሬታን ናይ መበቆል ሃገር ዝተማህሮ ደረጃ ኣብ ምምስካርን ኣብዚ ዝ
ስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ።
ኣድራሻ:
ናይ ሳክሰን ሚኒስሪ ትምህርቲ (Sächsische Bildungsagentur) ፡ ዞ
ባዊ ቤት ጽሕፈት ስቪካው
ማካረንኮ ስትራሰ 2, 08066 ስቪካው
ተለፎን: 0375 44440
ኢንተርነት: www.sba.smk.sachsen.de
ሓበሬታ:
ዞባዊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሳክሰን ኣብ ስቪካው ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ኣካይ
ዳን ምዕባለን ናይ ውላድኩም ከምኡ ውን ዝበጽሖ ደረጃ ኣብ ምቕጻል ዝምል
ከት ዋላ ውን ውላድኩም ልዕሊ ዕድመ ኮይኑ ትምህርቲ ዘይወደእ እንተኾነ
ከማኽረኩም ይኽእል እዩ።
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ሓገዝን ደገፍን
ንምጅማር ሂወት ኣብ ከተማ ስቪካው ተባሂሉ ብ ዝተፈላለያ ትካላት
ን ማሕበራትን ሓገዝን ደገፍን ይልገስ እዩ። ገለ ካብዚኣተን፡
ሓገዝ ትረኽብሉ ነገራት:
»» መመልከቻ ምምላእ፡ ቤት ጽሕፈት ኣብ ምኻድን ምድላይን
»» ስራሕን ስልጠናን ኣብ ምድላይ
»» መንበሪ ገዛ ኣብ ምድላይ
»» ኣብ ኩነታት ማሕበራዊ ሓደጋ
»» ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ምድላይ
»» ኣብ ምቱርጓም ጽሑፋት
»» ሓኻይምን ሕክምናን ኣብ ምድላይ
»» ማሕበርን ትካላትን ገዛውትን ኣብ ምውህሃድ
ኣድራሻ:
ናይ ስደተኛታት ወኪል ከተማ ስቪካው
ሃውፕት ማርክት 1 (ራት ሃውስ), 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 831834
ኢንተርነት: www.zwickau.de
ናይ ስደተኛታት ኣማኸርቲ ን ልዕሊ ዕድመ (MBE)
ለሲንግ ስትራሰ 4, 08058 ስቪካው
ተለፎን: 0375 541717
ኢንተርነት: www.integra-zwickau.de
ናይ መንእሰያት ስደተኛታት ኣገልግሎት
ኦስት ቫይህ ስትራሰ 19, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 2704848
ኢንተርነት: www.awo-erzgebirge.de
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ክለብ ኢምፑልስ (Club Impuls)
ማክስ ፐሽሽታይን ስትራሰ 9, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 2703060
ኢንተርነት: www.club-impuls.de
ሀልፈር ክራይስ ስቪካው (Helferkreis Zwickau)
ብዛዕባ Jugendclub Airport
ራይሸን ባኸር ስትራሰ 125, 08056 ስቪካው,
ተለፎን: 0375 295837
ኢንተርነት: www.helferkreis-zwickau.de
ኤስ ኦ ኤስ ሙተር ሰንትሩም ስቪካው- SOS Mütterzentrum Zwickau
ኮልፒንግ ስትራሰ 22, 08058 ስቪካው
ተለፎን: 0375 390250
ኢንተርነት: www.sos-kinderdorf.de/muetterzentrum-zwickau
እዚ ሙተር ሰንትሩም (Das Mütterzentrum) ዝበሃል ምስ ካልኦት ደ
ቀንስትዮን ስድራቤትን ንምርኻብን ምሕዝነት ንምፍጣርን ናይ ህጻናት ክንክ
ን ንምርካብን ትምህርቲ ንምስታፍን ወዘተ ዝኣመሰሉ ደገፋት የእንግድ።
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ኣገዳስን ጠቓምን
ናይ ሕማም መድሕን
ናይ ሕማም መድሕን (Krankenversicherung) ኣብ ጀርመን ንኹሉ ሰብ ግ
ዴታ እዩ። ኣብ ጀርመን ትቕመጡ እንተኾንኩም መንበሪ ወረቐት ውን እንተ
ለኩም ናይ ሕማም መድሕን ክህልወኩም ኣለዎ። ስድራኹም ውን መብዝሕ
ትኡ ግዜ ኣብ ትሕቴኹም እዮም ዝምዝገቡ ወይ ውን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ን
በይኖም መድሕን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ኣብ ቤት ጽ
ሕፈት ዕዮ ወይ ኣብ ጆብ ሰንተር ወይ ብቐጥታ ኣብ ዝኾነ ወኪል ናይ ሕማ
ም መድሕን ኬድኩም ሓበሬታ ቅሰሙ። ወይ ውን ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣ
ብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ወይ ጆብ ሰንተር ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ስቪ
ካው ጨንፈር ህዝባዊ ኣገልግሎት፡ ሃውፕት ማርክት 1, 08056 ስቪካው ከ
ድኩም ተወከሱ።

ፖሊስ
ፖሊስ ትጽውዑሉ እዋን እንተደኣ
»» ገዛኹም ሰራቒ ሰይሩ ኣትዮ ወይ ካልእ ገበናት ክትሕብሩ ደሊኹም
»» ዝኾነ ሰብ እንተ ደኣ ሓይሊ ተጠቒሙ ኣጥቂዑኩም
»» ለይቲ ረብሻ ወይ ህውከት ጎረባብቲ ክትሕብሩ ምስ ትደልዩ
»» ኣብ ናይ መጎዓዝያ ሓደጋ ተሳተፍቲ ምስ ትኾኑ
ኣድራሻ:
መደበር ፖሊስ ስቪካው
ኣልተር ሽታይን ቨግ 17, 08056 ስቪካው
ተለፎን 0375 44580
ናይ ሓደጋ ተለፎን: 110
ኢንተርነት: www.polizei.sachsen.de
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ማሕበራዊ ድኳናት
ገዛኹም ክትፍርሽዎ ተደሊኹምን ካልእ ኣቕሑ ገዛ እንተ ኣድልዩኩምን ገንዘ
ብ ምስ ዝሓጽረኩም ከኣ ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኬድኩም ብሕሱር ናይ ካልኣ
ይ ኢድ ኣቕሑ ገዛ ክትዕድጉ ትኽእሉ።
ኣድራሻ:
ማሕበር ቤተ-ክርስትያን ሉተር ኣቪካው
Lutherkirchgemeinde Zwickau
ቨርዳወር ስትራሰ 62, ህንጻ 4, 08056 ስቪካው
ዝኽፈተሉ ሰዓታት:
ምቕባል ረቡዕ: 15:00 – 17:00
ምሃብ ሰኑይ: 15:00 – 17:00
ሓበረታ:
እንተ ደኣ ዓሪቑኩም ወይ ክዳን ኣድልዩኩም ፡ ኣብዚ ኬድኩም ዓቐንኩም ክ
ዳን ደሊኹም ብነጻ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።
ስቪካውስ ጉተ ጋይስተር
ኣውዲ ስትራሰ. 9, 08058 ስቪካው
ተለፎን: 0375 3322417
ኢንተርነት: www.zwickaus-gute-geister.de
ዝኽፈተሉ ሰዓታት:
ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ሓሙስ: 9:00 – 18:00
ረቡዕ: 9:00 – 16:00
ዓርቢ: 9:00 – 14:00
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ሶሲያል ካውፍ ሃውስ ስቪካው
ቦዘ ስትራሰ 45, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 28940844
ኢንተርነት: www.sozialkaufhaus-zwickau.de
ዝኽፈተሉ ሰዓታት: ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ: 9:00 – 17:00
ቀዳም: ብ ጠለብ
ዱኳን ቀይሕ መስቀል
ኣምሰልታል 45, 08066 ስቪካው
ተለፎን:0375 475353
www.drkzwickau.de
ዝኽፈተሉ: ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ: 9:00 – 17:00
ክላይደር ሽቱበን ሞብል ቦርዘን ስቪካው
ካታሪነን ስትራሰ 47, 08056 ስቪካው
ዝኽፈተሉ ሰዓት: ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ: 10:00 – 12:00 ከምኡ
ውን 13:00 – 17:00, ዓርቢ: 10:00 – 13:00

ሓገዝ ኣብ እዋን ሓደጋ
ክንክን ደቀንስትዮ
እንተ ደኣ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብ ገዛ ኮነ ኣብ ጎደና ወይ ኣብ ስራሕ ወ
ይ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ተደፊርኪ፡ ኣብዚ ቦታ መጺእኪ ደገፍ ክትረኽቢ ትኽ
እሊ ኢኺ።
ኣድራሻ:
ቪልድ ቫሰር ስቪካወር ላንድ እ. ፋው.
ሮበርት ሙለር ስትራሰ 1, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 6901429
ኣብ እዋን ሓደጋ: 0176 21018722 ወይ 0176 21018723
www.wildwasser-zwickauer-land.de
»» ናይ ደቀንስትዮ ተለፎን ኣብ እዋን ሓደጋ: ተለፎን: 0173 9479789
»» ናይ ሓገዝ ተለፎን – ሓይሊ ኣንጻር ደቀንስትዮ
ተለፎን: 0800 116016 (ኣብ ምሉእ ጀርመን)
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ገዛ ምስኣን
ዋላ ኳ ገዛ ንምርካብ ከይተሓለልኩም እንዳ ጸዓርኩም ክትዕወቱ ዘይክኢልኩ
ም፡ ትነብርሉ ገዛ ውን ፍጹም እንተዘይብልኩም እዚ ናይ ገዛ ኣልቦ ብ ሚሲዮን
ከተማ ዝካየድ ምናልባት ክሕግዘኩም ይኽእል።
ኣድራሻ:
ሽታት ሚስዮን ስቪካው እ.ፋው.- ሓገዝ ገዛ ምድላይ
ሮመር ስትራሰ 11, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 5019111
ኢንተርነት: www.stadtmission-zwickau.de

ቐለብ ምግቢ
እንተ ደኣ ኣስፐዛ ንምግባር ዓቕሚ ዘይብልኩም ኮይኑ ዝብላዕ ውን እንተ ዘይ
ብልኩም፡ ናብ ስቪካወር ታፈል ኬድኩም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም። ይ
ኹን ደኣምበር ሽጉራት ምዃንኩም ከተረጋግጽሎም ኣለኩም።
ኣድራሻ:
ስቪካወር ታፈል
ቮስቶክ ቨግ 33, 08066 ስቪካው
ኢንተርነት: www.gemeinsamzieleerreichen.de

ሓደጋ
ኣብ እዋን ሓደጋ፡ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት፡ ወይ ምስትድፈሩ ኣብዚ ኣብታሕቲ
ዘሎ ቁጽሪ ደውሉ ንኽትርድኡ።
መጥፍእ ሓዊ: 112
ሓኪም ይርዳእታ: 112
ፖሊስ: 110
ኣብ ምሉእ ሃገር ኣብ ተዳሎ ዘለዉ ሓካይም: 116 117
ኣምቡላንስ: 0375 19222
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ኣዳለውቲ:
ኣሕታሚ:
ምምሕዳር ከተማ ስቪካው

ጸሓፍቲ:
ተጠባቕቲ መሰላትን ናይ ስደተኛታት ተለኣኽትን
ሃውፕት ማርክት 1, 08056 ስቪካው
ተለፎን: 0375 831834
ኢመይል:
gleichstellungsundauslaenderbeauftragte@zwickau.de

ኣሳለጥቲ:

WWW.TMDESIGN-ZWICKAU.DE

ማሕተምን ብዝሒ ሕታምን:

ፍላየር ኣላርም, 2.500 ሓባ ብሩስያ፡ ስጳኛ፡ ፐርስያ፡ ትግርኛ

ስእሊታት:
ከተማ ስቪካው፡ ግረጎር ሎረንዝ፡ ቤት ስእሊ ሎረንዝ
ኹዋን ሞኒኖ - ኢሽቶክ ፎቶ

ዝተወዳኣሉ እዋን:
ታሕሳስ 2015

እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ እዋን ምርጫ ዝግበረሉ እዋን ብ ፓርትታት ይኹን ብ ኣባላት ማሕበር ወይ ውን ንጥ
ቕሚ ምርጫ ፓርቲ ወይ መወዓውዒ ምርጫ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣይፍቀድን። ኣብ እዋን ምርጫ ዝግበ
ር ኣኼባታት ውን ክዝርጋሕን ክዝውተርን ኣይከኣልን። ብተወሳኺ ውን ምሕታምን ምልጣፍን ናይ ፖለቲ
ካዊ ፓርቲ ሓበረታታትን መወዓውዕን ምስ እዚ ጽሑፍ ኩልኩል እዩ።
ብ ኤሌትሮኒክ ዝተፈረሙን ዕጹዋት ዶክመንትን ንምኽፋት ብፍሉይ ጉዳይ ጥራይ ኢዩ ዝፍቀድ። ነዚ ን
ምኽፋት ዘድልዩ ኣገባባት ንምፍላጥ እኹል ሓበረታን መግለጽን ኣብ መርበብና
www.zwickau.de/signatur
ትረኽቡ።

