
ብዛዕባ መነባብሮ ሂወት ኣብ ዙርኽ፣ ንስደተኛታት 
ወለንታውያን ሰባት ይሕገዝዎም። 

AOZ TransFair

Tigrinya



መሰነይታ ማለት እንታይ ማለት 

መሰነይታ ማለት ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ብቀጻሊ ምስቲ ወለንተኛ ሰብ ምርኻብ ማለት እዩ። እቲ 
መሰነይታ ድማ ን6 ወርሒ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክወስድ ይኽእል። ሓደ ኣርእስቲ ነቲ መሰነይታ 
ዝኸውን ትመርጽ። እቲ ወለንተኛ ሰብ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘለካ ኣርእስቲ ክሕግዘካ እዩ። 

መሰነይታ ዘድልዩም ኣርእስትታት አየኖት እዩም 
ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ክኾኑ ይኽእሉ። ነቲ ናይ ማሕበራዊ ረደኤት ተሓጋጋዚ ናትኩም ሕተትዎ።

ንኣብነት: 

 

ጀርመን ምልምማድ

ሓገዝ ትምህርቲ ንቆልዑ 

ሓገዝ ናይ ደብዳቤታትን 
ፎርምላታትን

ምስታ ከተማ ወይ ውን 
ምስ ከባቢኻ ምልላይ

ምውደብ ናይ ትርፊ ግዜ 
ንጥፈታት ንዓበይት ወይ 

ውን ንቆልዑ

ናይ ዕዩ ገዛ ሓገዝ

ሞያዊ ስልጠና ትምህርቲ 
ምድላይ፣ ስራሕ ምድላይ

ሰባት ምልላይ

ገዛ ምድላይ



ወለንታዊ ዝበሃል እንታይ እዩ 

ሓደ ሰብኣይ ወይ ሓንቲ ሰበይቲ ንዓኹም ንምሕጋዝ ደስታን ድልየትን ዘለዎም፣ ንሱ ወይ ንሳ 
ብዝዓየይዎ ዕዩ ገንዘብ ኣይክፈሉን እዮም።
 

ወለንታውያን ዝበሃሉ መነመን እዩም 
ወለንታውያን ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ክኾኑ ከለው፣ ነቲ መነባብሮ ሂወት ናይ ስዊዘርላንድ ኣጸቢቆም 
ይፈልጥዎ እዮም። እቶም ወለንታውያን ሰባት ኣሰብኡት ከምኡ`ውን ኣንስቲ፣ ንኣሽቱ ከምኡ`ውን ዓበይቲ፣ በይኖም 
ወይ ውን ምስ ስድራቤቶም ዝነብሩ ክኾኑ ይኽእሉ።

ኣነ ናይ ትራንስፈር መሰነይታ ይደሊ ኣለኹ። ብኸመይ እዩ ዝኸውን 

ምዝገባ:
እታ ናይ ማሕበራዊ ረድአት ተሓጋጋዚትካ ናይ AOZ፣ ከተመዝግበኩም እያ። 
ወይ ከኣ ባዕልኻ ኣብ ኢንተርነት ክትምዝገብ ትኽእል: www.aoz.ch/freiwilligenarbeit.

ብኸመይ ይቅጽል 
AOZ-TransFair ደዊላ ቖጸራ ክትህበኩም እያ። ኣብቲ መዓልቲ ቖጸራ ምስቲ ወለንተኛ ወይ ምስታ ወለንተኛ 
ክትላለዩ ኢኹም። 
ድሕሪኡ ድማ ምስቲ ወለንተኛ ወይ ምስታ ወለንተኛ ሓደ ግዜ ኣብ ሶሙን ክትራኸቡ ኢኹም። 
ድሕሪ 4-ሶሙን ነቲ መሰነይታ ክትቅጽሎ ዲኻ ኣይትቅጽሎን ትውስን።
እንድሕር ምስቲ ወለንተኛ ሰብ ጽቡቅ ኣንተዘይ ከድካ፣ ነታ ናይ ማሕበራዊ ረድአት ተሓጋጋዚትካ ንገራ። 
ኩሉ ግዜ ነቲ ወለንተኛ ሰብ እንታይ ክትገብር ከም እትፈቱን፣ ኣብ ምንታይ ሓገዝ ከም ዘድልየካን ንገሮ። ከምኡ`ውን 
እቲ ዘድልየካ ዝነበረ ሓገዝ ምስ ዘየድልየካ ወይ ውን ካልእ ምስ ዝህልወካ ንገሮ። 

http://www.aoz.ch/freiwilligenarbeit


ሕቶ ወይ ውን ጸገም 

ምስቲ ብወለንትኡ ዘሰንየካ ሰብ ምስ ዘጋጥመካ፣ ምስቲ ናይ ማሕበራዊ ረድአት ተሓጋጋዚኻ ተዛረብ። 

ወይ ከኣ ምስቶም ናይ TransFair-ሰራሕተኛታት ተዛራብ።

freiwillige@aoz.ch

044 415 67 38

Flüelastrasse 32

8047 Zürich
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