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መብርሂ ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞን መደብ ሞያዊ-ትምህርቲ 

 

 

እዚ ስዒቡ ዝረኣየኩም ሓበሬታ፡ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ምኻድን ጽቡቕ ናይ ሞያዊ ትምህርቲ ምጅማርን ደገፍ ይኾነኩም። 

ብተወሳኺ ከኣ ንመወከሲ ዝምልከቶም ኣካላት ስለ ዘለዉ፡ ኩሎም ተማሃሮ ከምኡዉን ተሸከምቲ ሞግዚት ዝኾነ ኣካል ኣብ ዝኾነ 

ግዜ ናይ ምዉካስ ዕድል ኣለዎም፡ ተወሳኺ ሕቶ ምስ ዝህሉ።  

 
ንኹለን ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ Sachsen-Anhalt ዝምራሓሉ ሕጊን ኣገባብን ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ብምህላው፡ ማዕሪኡ ዝሰርዕኦ 

ከኣ ናይ ዉልቀን ኣካይዳን መምርሒ እተን ዝምልከተን ኣብያተ ትምህርቲ የዘውትራ፡ ካብኡ ዝምንጩ ከኣ መሰልን ግዴታን 

ዘጣቓለለ ንሰራሕተኛታተን  ናይ ሞግዚት ሰባትን ተማሃሮአን፡ ኣብዚ ዝተጠቅሰ መምርሒ ይሙርከስ። ንተወሳኺ ሕቶ እታ ቤት 

ትምህርቲ ክትምልሰልኩም ትኽእል እያ።   

 

ንስኺ/ንስኻ ተመሃራይ ናይዚ ሞያዊ ቤት ትምህርቲ ኢኺ/ኻ።  

 

ናይ ቤ/ት ኣድራሻ፡ 

(ማሕተም ቤ/ት) 

 

ደረጃ ኮርስ/ ስም ክላስ፡  

 

……………………………........................................ 

 

 

ናይ ክፍሊ ሓላፊ/ት ስም (ክላስ ቲቸር)፡  

 

………..………………............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሚኒስትሪ  ትምህርቲ 
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ምልኪ ቛንቛ ጀርመን መፍትሕ ዝኾነካ ኣብ ኩሉ ዉህደት ማሕበረሰብን ትምህርትን ዕዉት ንኽትከዉን ሓለፋ ኣለዎ።  

በዚ ምኽንያት እዩ ከኣ ኣብቲ ቤ/ት ቛንቛ ንምምላኽ ናይ ፔረድ-ጀርመን ብዝያዳ ዝድፋኣሉ። 

 

ኣብ ናይ ሞያዊ ቤ/ት፡ ናብቲ ሞያታት ዝዛየደ ትሕዝቶ እኳ እንተኾነ፡ ነቲ ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዝተቀስመ ፍልጠት ንምስፋሕ ከኣ 

ዝያዳ ሓጋዚ እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ከኣ ትምህርታውን ሞያውን ፍልጠት የቕስሙ። ንዘሎ ደረጃ ትምህርቲ ንኽትዛዝም ተኽእሎ  

ኣሎ፡ ካብቲ ትሕት ዝበለ መደብ 9ይ ክፍሊ( Hauptschulabschluss) ዝኸይድ፡ ከምኡ ዉን ክሳብ ንናይ ዩኒቨርስቲ መእተዊ 

ብቅዓት ዘለዎ መበል 13 ክፍሊ (Abitur) ክትዛዝም ተኽእሎ ኣሎ።  

ዝኾነ ናይ ቛንቛ ጀርመን ዘይመለኸ ተማሃራይ፡ ኣቐዲሙ ዝዛዘሞ ደረጃ ትምህርቲ ይንበሮ ኣይንበሮ፡ ኣብ ናይ ሞያዊ-ዓመት-

ምድላዉ፡ ምስ ምምሕያሽ ቛንቛ ዝተኣሳሰረ ፕሮግራም ተኻፋሊ ክኸዉን ይኽእል [Berufsvorbereitungsjahr mit 

Sprachförderung (BVJ-S)]። ንተመሃሮ ናይዚ ዓይነት ትምህርቲ፡ ብዝያዳ ናይ ጀርመን-ፔረድ ድፍኢት ይግበረሉ፡ 

ማዕሪኡ ከኣ ኣብ ጽፍሒ ሞያ ፕራክቲክ ይመሃሩ። ከም ግቡእ ንውሓት ናይዚ ትምህርታዊ ፕሮግራም ንሓደ ዓመት እዩ ዝኸይድ፡ 

እንድሕር ፍሉይ ምዕባሌ ተራእዩ ግን ናይ ምቑራጽ ተኽእሎ ኣሎ። ዝኾነ ተመሃራይ መዛዘሚ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ዝገብረሉ 

ዉጽኢታዊ ምስ ዘይከዉን፡ ኣብ መወዳእታ ናብ ካልእ ፕሮግራም ንሞያ-ዓመት-ምድላዉ ዝስመ [Berufsvorbereitungsjahr 

mit Sprachförderung (BVJ-S)] ክቕይሩ ይኽእል። እዚ ናይ ሞያ-ምድላዉ-ዓመት ዝብል ፕሮግራም 

(Berufsvorbereitungsjahr) ንተመሃሮ ዝሓሸ ዕድላት፡ ኣብ ምጅማርን ስራሕ ምርካብን ዝኾነ ሞያዊ ትምህርትን እዩ፡ 

 ኣካይዳ ናይዚ ፕሮግራም ከኣ ብሞያዉያን ሓልዮታዊ ምብርታዕ ዝተሰነየ እዩ። 

 

ኣብ ኣካይዳ ናይዛ ትምህርታዊት መደብ፡ ክልተ ዓይነት ትምህርቲ ኢኻ ትድልብ፡ ሓደ ዉልቃዊ ብልሒ ዘተኮረ ኮይኑ እቲ ካልኣይ 

ከኣ ሕብረተሰባዊን መባእታዊ ሜላታት ሞያ ብላሓት እዮም።  ድሕሪ ዕዉት መዛዘሚ ዝግበር ዘተ፡ ትሕዝትኡ ሚዛን ዝዓብለልካዩ 

ዓቕሚ ንምግምጋም እዩ፡ ረብሓ ዉጽኢቱ ከኣ ደረጃ ናይ 9ይ ክፍሊ (Hauptschulabschluss) ከምዝዛዘምካ ይዉሰድ። ከም 

መቐጸልታ ናቱ ከኣ ካልእ ፕሮግራማት ናይ ሞያዊ ትምህርቲ ተኻፋሊ ንኽትኮኑ ዕድላት ይኸፍተልኩም።  

ማንም ተመሃራይ ብናይ ቤት ትምህርቱ ብዝፈጸመሉ ፕሮግራም፡ ኣብ ናይ BVJ-S ምስዝቕበልዎ፡ ካብኡ ተሞርኪሱ ተወሳኺ 

መደባት ትምህርቱ ናይ ምቕጻል ተኽእሎ  ኣለዎ፡ እዚ ከኣ ብቕዓት ዉጽኢቱ ናብ ዝተደዮ መእተዊ ነጥብታት ምስ ዘምጽእ፡ 

(ምልክታ ተዓዘብ ንመብርሂ)።  

 

ዝኾነ ሰብ ምስ ሞያ ዘምህር ትካል፡ ሞያዊ ዉዕል ዝኸተመ፡ እቲ ክፋል ምህሮ፡ ኣብ ሓንቲ ጥራሕ ናይ ቴኦረቲክ-ምህሮ  ትህብ 

ቤ/ት እዩ ዝመሃር። ንመዝገባ ኣቲ ትምህርቲ ዝምልከት ብመገዲ እታ ትካል እዩ ዝስዕብ/ዝትግበር። ክሳብ መወዳእታ ናይቲ 

ዝተጀመረ ሞያ ከኣ ነቲ ቴኦረቲክ-ምህሮ ንኽትካፈል ግዴታዊ ይኸዉን። 

 

መዓልታዊ መደብን ኣካይዳ ትምህርቲ  

መሳርሒ ንብረት: 

ነቲ መዓልታዊ ዝዝውተር ምህሮ ዝኾነ ተመሃራይ/ሪት ኣብ መስርሕን ምጽሓፍን ዘድልይዎ ኣቑሑ፡ (መጠርነፊ/መትሓዚ ፊልዮታት፡ 

ጥርኑፍ ፊልዮ= Schreibblöcke፡ ፒሮ፡ ርሳስ፡ ሕብርታት፡ መስመር) ክህልዎም ይግባእ። ከከም ዓይነት ዝመሃርዎ ሞያ ከኣ ናይ 

ስራሕ ኮንብላስዮን/ድቪሳ፡ ብምኽንያት ኣገባብ ንጽህና ወይ ከኣ  ንድሕነቶ ተባሂሉ፡ ኣብ ናይ ስራሕ እዋናት ክለብሱ 

ይግባእ/ይግደዱ። እቲ ናይ ምህሮ መጻሕፍቲ፡ በታ ናይ ሞያ ብ/ት ንኽትጥቀመሉ ይዕደል፡ ኣብ ግዜ ምቕያር ተመሳሳሊ ወይ 

ልዕሊኡ ንዝርከብ መደብ መደብ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ከኣ ደረጃኻ ፈጺምካ ካብ ቤ/ት ምስ ትኸይድ፡ መጽሓፍቲ ከተረክቦ 

ኣለካ። ንኽትጥቀመሉ ዝተዓደልካዮ መጽሓፍ፡ ግብሪ ኣብ ሓደ ዓመት ንሓደ መጽሓፍ 1,00 € (1 ኤሮ) ይኽፈሎ። እቲ ጸብጻብ 

ዋጋ ከኣ ኣብታ ቤ/ት ይኽፈል።ነቲ ዝተለቃሕካዮ መጽሓፍቲ ከኣ ብኽንክት ክትሕዞ ይግባእ፡ መታን ንብዙሓት ተመሃሮ ዉን 

ከገልግል።  

 

 

መንገዲ ቤ/ት: 

ንጉዕዞ መገዲ ናብን ካብን ቤ/ት ተመሃሮ ባዕሎም ተሓተቲ ይኾኑ፡ ካብኡ ሓሊፉ ንትሕቲ ዕድመ (ትሕቲ18 ዓመቶም) ዝኾኑ ከኣ  

ሰብ ሞግዚት ሓላፍነት ይስከሙ። 
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ተመሃሮ ብናይ ቤ/ት ኣውቶቡስ ወይ ከኣ ተመሳሳሊ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙ ይኽእሉ።  

 

 

ዛዕባ ስንቂ/መግቢ፡ 

እታ ትመሃሩላ ቤ/ት ምግቢ ዝሽየጠሉ ቦታ (Schulkantine) ምስ ዝህልዋ፡ ዝኾነ ተመሃራይ/ሪት ከፊሉ/ላ ዉዑይ ወይ ዝሑል 

ዓይነት መግቢ ክምገብ ይኽል። እዚ ምስዘይ ህሉ ግን ዝብላዕን ዝስተይን ክማልኡ ክኽእሉ ኣለዎም። 

 

ናይ ግዜ ሰሌዳ: 

ኣብታ ቀዳማይቲ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ፡ ኩሎም ተመሃሮ ናይ ግዜ ሰሌዳ ይወሃቦም። ናይ ምህሮ ግዜ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኮይኑ 

ካብ ሰዓት........ ክሳብ ሰዓት........  ይኸይድ። መሰረታዊን ተወሳኽን ሓደ ተመሃራይ ከማልኦ ዘለዎ ግዴታ ብግዚኡ ኣብ ናይ 

ትምህርቲ ሰዓቱ ክርከብ ይግባእ።  

እቲ ናይ ግዜ ሰሌዳ ነቲ ናይ ሞያዊ ቤት ትምህርቱን ሞያዊ ኣብ ትካል ዝቐስሞ  ግብራዊ ትምህርትን ኣወሃሂዱ ዘነጽር እዩ። 

 

ካልእ ተወሳኺን ኣገዳስነትን እንታይ ኣሎ? 

ሓለዋ/ምክትታል: 

ኩሎም መምሃራን ናይ ሞያዊ ቤ/ት ንኹሎም ተማሃሮ ናይቲ ቤ/ት ሓለዋን ንኽገብሩ ግዴታ  ኣለዎም።  እዚ ማለት ንጽቡቕ ሃልዋት 

ኩነታት ጥዕኖና ናይ ቶም መንእሰያት ተሓተቲ ይኾኑ። ንዝኾነ  ተመሃራይ ብዘይ ፍቓድ ካብ ዉልቃዊ ቦታ ናይ ቤ/ት ምርሓቕ 

ክልኩል እዩ። ካብዚ ዝተጠቅሰ ቦታ ብኢደወነናኻ ምስ እተርሕቕ፡ እቲ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ናይ ሓደጋ ሸፈነ-ብርኪ 

(Unfallversicherungsschutz) ኣብ ዉሽጥን ከባቢ ትምህርትን ዝብል፡ ካብ ብቕዓት ወጻኢ ይኸዉን/ ይሓርር። 

 

ሕማም/ሓደጋ፡  

ቅድሚ ትምህርቲ ንግሆ ምስ ዝሓሙ እሞ ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ምስ ዘይክእሉ፡ ናይ ግድን ነታ ቤ/ ትምህርቶም ክትሕብርዋ 

ኣለኩም። ንሓበሬታ ብተሌፎን ወይ ሓጺር ኢመይል (E-Mail) ጌርኩም ቅድሚ ቀዳማይ ፔረድ ምጅማሩ ነታ ጸሓፊት (ሰክሪታሪ) 

ናይቲ ቤ/ት ከተፍልጥዋ ኣለኩም። ምናልባት እቲ ተመሃራይ ካብ ሰለስተ (3) መዓልቲ ንላዕሊ ኣብ ገዛ ክተርፍ ምስ ዝግደድ፡ እታ 

ቤ/ትምህርቱ እዚ ዝስዕብ ነጥቢ የድልያ፡  

  ብጽሑፍ ዝተሰነየ ምኽንያት ሓበሬታ።  

  ብሓኪም ዝተዳለወ ጽሑፍ ሓበሬታ። 

እንድሕር ኣብ ናይ መርመራ ግዜ ወይ ልምምድ-ሞያዊ-ዕዮ ክካፈል ምስ ዘይክእል ናይ ግድን ካብ ሓኪም ናይ ፍቓድ ጽሑፍ 

የድልዮ። 

 

ዝኾነ ካብ ገዛ ናብ ቤ/ት ክኸይድ ወይ ክምለስ ዋላ ዉን ኣብ ቤ/ት፡ ናይ ሓደጋ ኣጋጣሚ ምስ ዘጓንፍ፡ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንድሕነት 

ተመሃራይ/ሪት ዝኸዉን ሙሉእ ምትሕብባር ይግበረሎም እዩ። ንተሸከምቲ ሓላፍነት ሞግዚት ዝኾነ ኣካል ይሕበር፡ ነቲ 

ተመሃራይ/ሪት ከኣ ብሞያዉያን ቀዳማይ ረድኤት ሙሉእ ምክንኻን ይግበረሉ። ከቢድ ማህሰይቲ ምስ ዝኸዉን፡ ሕክምናዊ ረዲኤት 

ንኽማላኣሉ ቤት ትምህርቱ ሓበሬታ ተማሓላልፍ፡ ክሳብ ሓኪም ዝመጽእ ከኣ ብክኢላታት ለገስቲ ቀዳማይ ረዲኤት ሓለዋ 

ይካየደሉ። 

 

ልዝብ ምስ ናይ ሞግዚት ሓላፍነታውያን ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ተመሃሮ፡ 

ይ ሓላፊት ክፍሊ ናይ ተመሃራይ/ሪት ዝኾነ ሕቶ ወይ ልዝብ ንኣካይዳ መዓልታዊ ትምህርቲ ዝምልከት ምስ እትደልዩ 

ክትዘራረብዎም ትኽእሉ ኢኹም። በዓል ሞግዚት ንልዝብ ዝኸዉን ግዜ ወሲዱ/ዳ ብተዳጋጋሚ ስሩዕ ግዜ ክላዘብ ይግባእ። ኣብቲ 

ናይ ልዝብ ግዜ ዉን ንምትርጓም ዝተሓባበሩ ሰባት ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ኣሎ።  
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ሓባራዊ መገሻ ናይ ክላስን - ንሓደ ወይ ንብዙሕ መዓልታት: 

ሓደ ካብቲ ብሉጽ ፕሮግራም ኣብ ግዜ ዓመታዊ ትምህርቲ ዝካየደ ናይ ተመሃሮ ናይ ሓደ ወይ ብዙሕ መዓልታት ዝካየድ ሓባራዊ 

ናይ ክፍሊ መገሻ እዩ። ዘደስቶም ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ኮይኑ ምስኡ ከኣ ኣብ ካልእ ቦታ ትምህርቲ ዝቐስምሉ እዩ። ኣብ ከምዚ 

ፕሮግራም ምክፋል ግድንዩ፡ ተወሳኺ ክፍሊት ከኣ ኣለዎ።  ነቲ ናይ ክፍሊት ዋጋታት ዝምልከት ሓገዝ ንኽግበረልኩም ኣብ ቤ/ጽ 

ናይ መንግስታዊ ጨንፈር-ወሃቢ-ማሕበራዊ-ደገፍ =(Sozialleistungsträger) ቀሪብኩም ወይ ብጽሑፍ ከተመልክቱ 

ኣለኩም። እዚ ዝተጠቕሰ  ናይ ቤ/ት መገሻ ናብ ካልእ ዞባ (Bundesland) ወይ ዉን ካልእ ወጻኢ ሃገር ምስ ዝኸዉን፡ ነቲ 

ዝምልከቶ ቤ/ጽ ናይ ቦታኹም ኢመግረሺን =(Ausländerbehörde) ቀሪብኩም ፍቓድ ከተውጽኡ ኣለኩም። 

 

ናይ ስፖርት ፔረድ: 

ስፖርት ሓደ ምስቲ ስሩዕ ምህሮ ዝቑጸር ኮይኑ ኣብ ዞባ Sachsen-Anhalt ንኹሉ ተመሃራይ ተኻፋላይ ናይ ምዃን ከኣ ግዴታ 

ኣለዎ። ንዕኡ ዝምልከት ከኣ ፍሉይ ስፖርታዊ ልብሲን/ጫማን ከምኡ ከኣ ሽጎማኒ የድሊ።  

 

ስነ ሞራልን ሃይማኖታዊ ትምህርቲ:  

ብዝኾነ ምኽንያት ሓደ ተማሃራይ ኣብ ሃይማኖታዊ ፔረድ ምስ ዘይካፈል ኣብ ስነ ሞራላዊ ፔሬድ ክካፈል ይግባእ። 

 

 

ናይ ዓቕሚን ዉጽኢት ግምገማ: 

ኣብ ሓደ ኣወንታዊ ናይ ትምህርቲ ግዜ፡ ደረጃ ኣበርክቶ ዓቕሚ ዝካየደሉ ቀጻሊ ገምጋማት ኣሎ። እዚ ከኣ ብጽሑፍ ኮነ ብቃል 

ብኢደ ሞያዊ ከምኡዉን ናይ ክላስ መርመራ እዩ ዝዝውተር። ኣብ ናይ ምህሮ ሰዓት መምሃራን ቛንቛ ጀርመን ብመጀመርያ  

ክምለኽ ኣለዎ ዝብል መረዳእታ ብምሓዝ፡ ጸቅጢ ከይገበሩ ይሓልፍዎ። ንዘበርከትዎ ዉጽኢት ብነጥቢ ወይከኣ ብቓል ይግምገም። 

ኣብ ፍርቂን መወዳእታን ናይ ትምህርቲ ዓመት ከኣ እቶም ተመሃሮ ንዘበርከትዎ ዉጽኢትን ዘርኣይዎ ምዕባሌን ብባጀላ መሰረት 

ይቅበልዎ።  

 

ምህሮን ተኻፋልነትን ኣብ ናይ ተወሳኺ ፕሮግራማት፡ 

መንእሰያትን በጽሒ መንእሰያት ከምኡ ዉን ናታቶም ሞግዚትን፡ ካብ መንግስታዊ ጨንፈር-ወሃቢ-ማሕበራዊ-ደገፍ =( 

Sozialleistungsträger) ናይ ገንዘባዊ ደገፍ መሰል ክህልወን ይኽእል እዩ። እዝኢታት ከኣ ንከም ምሳሕ ኣብ ቤ/ት፡ 

ክፍሊታት ናይ ማሕበር ኣባልነት ወይ ከኣ ኣባልነት ኣብ ስፖርትን።እው ነዚ ዝምልከት ንዝያዳ ሓበሬታ ካብቲ ወኪል ናይ 

መንግስታዊ ጨንፈር-ሶሻል ክትዉከሱ ትኽእሉ ኢኹም።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

መወከሲ ንዝምልከቶ ኣካል  

ደገፍ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሕቶታት፡ 

ንናይ ትምህርቲ ዝኣመተ ኣርእስቲ፡ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ መምሃራን ሞያዊ ቤ/ት ክተሓባበርኹም ንዕኦም ስለ ዝምልከት። 

ከሙኡ ዉን ኣብ ናይ ትካል መሃርቲ-ሞያ ንዕኦም ከም ዝምልከቶም ኣካል ከኣ ከትሓትዎም ትኽእሉ።  

ተወሳኺ ሕቶ ምስ ዝህሉ ብኢ-መይል ናብ ኣዋሃሃዲ ለጋሲ መኽሪ ስደተኛታት ዝኾነ ኣካል =(„Koordinierende 

Beratungsstelle Migration“) ናይቲ ዞባ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክትጽሕፉ ይከኣል። እዚ ልኡኽ ጨንፈር ናይ ትምህርትን 

ስደነኛታትን ንኽተሓባብረ ተኽእሎ ስለዘለዎ፡ ነዚ ነጥቢ ዝምልከት ክትዉከስዎ ተኽእሎ ኣሎ። 

ተወሳኺ ሕቶ ምስ ዝህሉ ብኢ-መይል ናብ ኣዋሃሃዲ ለጋሲ መኽሪ ስደተኛታት ዝኾነ ኣካል =(„Koordinierende 

Beratungsstelle Migration“) ናይቲ ዞባ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክትጽሕፉ ይከኣል። እዚ ልኡኽ ጨንፈር ናይ ትምህርትን 

ስደነኛታትን ስለ ዝተሓባበር፡ ነዚ ነጥቢ ዝምልከት ክትዉከስዎ ተኽእሎ ኣሎ። 

  

 

በዚ ዝስዕብ ኢ-መይል ንወሃቢ ኣገልግሎት ምኽሪ ክትረኽብዎም ትኽእሉ፡ 

 stephanie.teumer@lscha.mb.sachsen-anhalt.de 

 anja.brehme@lscha.mb.sachsen-anhalt.de 

 

ደገፍ ካብ ባህላዊ ጽፍሒ፡ 

ብዙሓት ተቐመጥቲ Sachsen-Anhalt ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት እዛ ዓለም ዝመጹ መጻእተኛታት ክፋል-ህዝብና ማሕበራት 

ብምምስራት ጥርናፈ ኣለዎም። ኩለን እተን ማሕበራት ከኣ ኣብ ዞባዊ ጽፍሒ ጡርኑፍ ኣባልነት ዉህደት ስደተኛታት ኣለወን  =[ 

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen (LAMSA) e.V.]። ዕላምኡ ከኣ ንኹሉ ናይ ስደት ድሕሪ ባይታ ዘለዎ ሰብ፡ 

ናብ ኩሉ ጽፍሒ መድረኽ ሕብረተሰብናን ፖለቲክን መንገዲ ንምርኣይ እዩ።  

 

ንተወሳኺ ሕቶ ነዞም ዝስዕቡ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝኾነ ግዜ ምዉካስ ይከኣል፡ 

 

LAMSA e.V. 

መወከሲ ዝምልከቶ ኣካል: 

Frau Mika Kaiyama 

ቴለፎን:  0340 – 87 05 88 32 

ኢ-መይል: mika.kaiyama@lamsa.de 

 

Servicestelle „Interkulturelles Lernen in Kita und Schule“ LAMSA e.V. 

Bernburger Straße 25a; 06108 Halle (Saale) 

ቴለፎን: 0345 – 171 940 51 

ኢ-መይል: mamad.mohamad@lamsa.de 
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