ኣብ ቪሊሳው
ናይ ታንደም ጉዕዞ
ሓደ ናይ ምውህሃድ ፕሮጀክት

ናይ ዑደት ቦታ
ቪሊሳው: ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመጹ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ቦታ እያ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓጺር ግዜ
ዝመጹ ኮይኖም: ብዙሓት ካልኦት'ውን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተቀመጡን: ምስቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ
ዝተወሃሃዱን: ደቆም ኣብዚ ዝተወልዱን: ኣብዚ ዝመሃሩን እዮም። ንሳቶም ብዙሕ ጠቃሚ ተመክሮን: ኣገዳሲ
ፍልጠትን ዘለዎም እዮም።
እዚ ፕሮጀክት: ናይ ታንደም ጉዕዞ ኣብ ቪሊሳው: ተመክሮ ብዘለዎም ሰባት ዝምራሕን ዝድገፍን ኮይኑ:
ተመሳሳሊ ከምቶም ሓደስቲ ዝመጹ ስደተኛታት ናይ ስደት ታሪኽ ዘለዎም እዮም።
ናይቲ ጸወታ መራሕቲ ጉጅለ: ብምትሕብባር ትካል ውህደት ንድሌታት ጉዕዞ ታንደም ፈተነ ክገብሩን: ኣብ ትሕቲ
መሪሕነት ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ሉዘርን ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮይኖም ነቲ መስርሕ ክኣልይዎን
ክተሓጋገዙን እዮም። እዚ ክፋል ናይ ከተማ ቪሊሳው ኮይኑ: ናይ ምትሕግጋዝ ድልውነትን፥ ተሳታፍነትን፥
ሂወት ናይ ከተማ ንምሕያልን እዩ።
ቪሊሳው ነንሓድሕድካ ናይ ምትሕብባርን ብወለንታኻ ናይ ምስታፍን ክቡር ልምዲ ዘሎዋ ከተማ እያ። ሕጅውን
እዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ተመኩሮ : ንመጻኢ ብሓድሽ ኣገባብ ርክባትን ብሓባር ምስራሕን: ከምኡውን ንሓድሕድካ
ንምትሕግጋዝን: ዜግነት ብዘየገድስ: ብዝበለጸ ንምሕያል ክንሰርሓሉ ኢና።

ፕሮጀክት “ናይ ታንደም ጉዕዞ ኣብ ቪሊሳው”
 ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ምስ ስደተኛታት ናይ ብሓንሳብ ምስራሕ ተመክሮ ምምዝጋብ
 ናይ ስደተኛታት ተመኩሮ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ሓያል ምኻኑ ምርኣይ
 ናይ ታንደም ጉዕዞ ንምምዕባል መገድታት ምድላይ

ናይ ታንደም ተጎዓዝቲ እንታይ ይገብሩ᎒


ርክባት ምስፋሕ
(ንኣብነት: ብሓባር ምስራሕ ዝበለጸ ምኻኑ ምርኣይ: ተመክሮታት ምክፋል ምሕያልን: ርክባት ዘይነበሮም
ፋሚሊ ብሓድሽ መርበብ ርክባት ወይ ዝምድናታት ምትካእ, ወዘተ)



ተመኩሮታት ምልውዋጥ
(ንኣብነት: ብዛዕባ ውልቃዊ ናይ ስደት ታሪኽ ምንጋር: ብዛዕባ ኣብ ቪሊሳው ዘጋጠመካ ንዝምድናታት ወይ
ርክባት ዝምልከት ዝኾነ ምንጋር, ኣብ መጀመርታ ክትፋለጥ ኮለኻ ዘጋጠመካ ነገር ምጥቃስ, ወዘተ)



ናይ ምፍላጥ ሓበሬታ ምሃብ
(ንኣብነት: ውጥን ምውጻእ: ዝርዝር ተሌፎናት: ምእላይ ጎሓፍ: ንትምህርቲ ዝምልከት: ቀረብ ትምህርቲ
ጀርመን: ኣብ በረኻ ናይ ሽርሽር ካርታ, ወዘተ: ንሓደስቲ ዝመጹ ናይ ነባርነት መዝገብ)
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ሓገዝ ብዛዕባ ናይ ታንደም ጉዕዞ ካበይ ክንረክብ ንኽእል᎒
 ኣካያዲት ናይ ጸወታ ጉጅለ

ናድያ ቢረር, 041 970 02 09

 ከተማ ቪሊሳው

ረቶ ቫይበል, 041 972 63 76
አርና ቤሪ, 041 972 63 53
ብርጊተ ትሮክስለር, 041 972 63 51

 ሓላፊት ምርኻብ ደቅ ኣንስትዮ

ካሪን ላይኽትለ, 041 980 14 74

 ሓላፊ ምርካብ ደቅ ተባዕትዮ

ቶኒ ካሳኖቫ, 041 970 02 76

 ጀርመን ኮርስ ኣብ ቪሊሳው

ካሪን ላይኽትለ, 041 980 14 74
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