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 VEREIN FÜR
SOZIALE ARBEIT UND KULTUR
 SÜDWESTFALEN E.V.
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SOZIALE ARBEIT UND KU
 SÜDWESTFALEN E.V.



ሞያዊ ሓገዝ ንስደተኛታት

AWO Kreisverband (ዞባዊ ማሕበር) Siegen-Wittgenstein / Olpe 
ከምኡ'ውን ማሕበር ሕብረተሰባዊ ስራሕን ባህልን Südwestfalen e.V. 
ብሕብረተሰባዊ ተሳታፍነቶም ንምትሕብባርን ሰላምን ምጽማምን ፍትሕን 
እዮም ዝድግፉ። 

እቲ PSZ Siegen ብልምዲ ምስ ስምባደን ኣእምሮኣዊ ጉድኣትን ዘለዎም ስደ
ተኛታትን እዩ ዝሰርሕ ከምኡ'ውን ምስ ካብ ውግእን ስቅያትን ጾታዊ ጐነጽን 
ካልእ ዓይነት ሕስራንን ግፍዕን ዝሃደሙ ሰባት ይሰርሕ።

እቲ ትካል ኣብ Siegen እዩ ዘሎ፣ ካብ መደበር ባቡርሲ ውሑዳት ደቓይቕ 
ብእግሪ ሪሒቑ ከምኡ'ውን መእተዊ ከባቢኡ "südwestfälischer Raum" 
እዩ ዝብሃል። 

እቲ ብዙሕ ሞያዊ ክእለት ዘለዎ ጉጅለና ሕብረተሰባዊ ኣሰራርሓን ኣእምሮኣዊ 
ክእለትን ዘለዎ እዩ፣ እቶም ብዙሕ ክንክንን ምምካርን ምእላይን ዘድልዮም 
ስደተኛታት ብቅልጡፍን ብዘይ ሽግርን ምእንቲ ክድገፉ። ብዕላማዊ ምምካርን 
ብቁዕ ናይ ፍወሳ ወፈያታትን፣ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምድልዳል ከምኡ'ውን ቀዳሞት 
ስጉማት ንምቅላስ ስምባደኣውያን ተመኩሮታት ከነቕርብ ንኽእል፣ ዝያዳ ናብ 
ሕብረተሰብ ዝመርሑ መገድታት ከነርኢ ንኽእል ኢና፣ ብእኡ ድማ ምውህሃድ 
ስደተኛታት ክንድግፍ ንኽእል ኢና።

ወፈያና/ቀረብና ንስደተኛታትን ኣዝማዶምን ነጻ እዩ፤ ዝተረጋገጸ ፍቓድ 
ጽንሓት ናይቶም ደለይቲ ምምካር ንስራሕና ግድን ኣድላይ ኣይኮነን። ኣብ 
እንተ ደኣ ኾይኑ፣ ነቲ ምምካር ብግሊ ዝተመሃሩ ኣስተርጐምቲ ኣለው። 

ወፈያና ከም መወሰኽታ ናይ ዘድሊ ዝኸውን ዓሚቕን ፍሉይን ብፍሉይ መዳይ 
ሓኪም ዝግበር ሕክምና እዩ ዘገልግል፣ ብቅድሚኡ ዝካየድ ክእለታውን ምር
መራውን ስምምዕ፣ ቀዳሞት ዘደልድሉ ናይ ፍወሳ ስጉምትታት ከምኡ'ውን 
ቀጥታዊ ምትሕልላፍ ናብ ኪኢላታትን ካልኦት መደገፊ ስርዓታትን።

ዝስዕብ ነቕርብ

 Clearing – ክእለታዊ ተጐዓዚ ምርመራ ን 
 ምሓዝን ምግምጋምን ኣእምሮኣዊ ሸከም

 ጣልቃ ቅልውላው ንመንፈሳዊ ምድልዳልን 
 ቀዳማይ ኣእምሮኣዊ-ፍወሳዊ ሓገዝን

 ናይ ሓገዝ መደብ ማናጅመንት ምስ ኣዝማድን ፍወሰኛታትን
 ኣብኡ ዘለው ወለንታውያን ሓገዝትን ንመረጋገጺ 
 ምውህሃድ

 ግምገማ ብምቕራብ ርእይቶ ኣብ ጉዳይ
 ዑቕባ

 ክንክን መርበብ ንዚቃዶ ምትሕብባር ምስ 
 ቤት-ጽሕፈታት ጥዕና፣ ሆስፒታላት፣ መንበሪ ዘለዎም ኪኢላታት
 ከምኡ'ውን በብንጽል ጉዳይ ዝካይድ ኣገልግሎት ኣእምሮኣዊ ምግደራ

 ኣእምሮኣዊ-ፍወሳዊ ወፈያታት ብንጽላት ኣኼባታትን 
 ጉጅለታትን

 ስራሕ ፕሮጀክት ንምምሕያሽ ስርዓተ ምእላይን 
 ናይ ሓገዝቲ ስርዓታትን

 ወርክሾፕስ (ቤት-ዕዮ)ን ሰሚናራትን ንምዕላም/ምምሃር
 ወለንታውያን፣ ሞግዝታት፣ ኪኢላታትን ደገፍትን 

AWOን VAKSን ናይ ብዙሕ ዓመታት ተመኩሮ ኣብ ስራሕ ስደተኛታት እዮም 
ዘለዎም። እቲ ብኸምኡ ዝተበጽሐ ክእለት ኣብ ናይ ዑቕባን ሕብረተሰብን ሕቶታት 
ከምኡ'ውን ናይ ውድብ ሞያዊነት፣ ድልዱል መሰረት ስራሕ እዩ ዘወፍየልና፦ ብም
ምካር ኣብ ንጽል ጉዳይ፣ ዋላውን ብስርዓት ኣብ ምዱብ ትምህርታትን ቍጽጽራ
ትን።

ብጽቡቕ ይርከብ ኣብ ናይ Siegen 
ማእከል ከተማ

Siegen
Hauptbahnhof 

(ቀንዲ መደበር)

www.psz-siegen.de

Psychosoziales Zentrum 
(ናይ ሶሽያል ማእከል ስነ-ኣእምሮ) 
Siegen 
Sandstraße 28 / 4ይ ደርቢ 
57072 Siegen 
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