ንመርዓ ዝድግፍን ኣንጻር ምምርዓውን | ጾታዊ ርክብን ናይ ምውላድ መሰልን | መሰል ኣብ ሓበሬታ ምርካብ | መሰል ነጻ ኮይንካ ምውሳን| መሰል ኣብ ጉዳይ መደብ ስድራ-ቤት | መሰል: ሕጻን እትወልደሉ ግዜ

ድልየት ኣብ ምንጻል ጥንሲ ምስ ዝህልወኪ
• ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ምኽሪ ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣብ
ኩሉ ንጥንሲ ዘርኢ ጉዳያት ሓገዝ የበርክት ።
• ኣብ ጀርመን ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ።
• ብምስጢር ኣብዚ ምምጻእ ይካኣል።
• ኣብዚ ምኽርን ሓገዝን ብነጻ ይዋሃብ።
ዘጋጠመ ጥንሲ ክትንጽልዮ/ክተስድድዮ ምስ እትደልይ ኣብዚ ጉዳይ ክንተሓጋገዘኪ ንኽእል ኢና።
ጥንሲ ንምንጻል ዝምልከት ኣብ ሃገረ ጀርመን: ኣብተን ናይ መጀመርታ 12 ድቂ ዝተታሕዘለን ሰሙናት
ይከኣል እዩ: ድሕሪኡ ግን ብ ናይ ጥዕና ጸገም ምኽንያት ጥራይ እዩ ጥንሲ ክንጸል ዝከኣል።
ምንጻል ጥንሲ፣ ብርግጽን ጉድኣት ብዘየውርድን ኣገባብ ብሓኻይም ተሰንዩን ገንዘብ ከይከፈልካን
ይግበር::
ኣቀዲምኪ ግን ሕገ-መሰረት ከም ዘመልክቶ: ን ጉዳይ ምምኻር ናባና ክትመጽኢ ይግባእ።
ኣብ መንጎ ምምኻርን: ምንጻል ጥንሲ ዝፍጸመሉን: 3 መዓልቲ ናይ ግዜ ፍልልይ ክህሉ ይግባእ።
ኣድራሻ ምኽሪ ዝወሃበሉ ቤት-ጽሕፈት

pro familia Beratungsstelle
Breitscheidstraße 7
34119 Kassel
Tel. 0561 7661925 0

ምኽሪ ዝወሃበሉ ቤት-ጽሕፈት ዝኽፈተሉ ግዜ
መዓልቲ
ሰኑይ
ሰሉስ
ረቡዕ
ሓሙስ
ዓርቢ

ሰዓት
9.00 - 16.00
9.00 - 13.00, 16.30 - 19.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00, 14.30 - 18.00
9.00 - 13.00

ብኽብረትኩም ኣቀዲምኩም ብተሌፎን ናይ ምምኻር ቆጸራ ስምምዕ ግበሩ።
ምኽሪ ዝወሃበሉ ቤት-ጽሕፈት ኣብ ዝኽፈተሉ ግዜታት/ሰዓታት፣ ብኣካል ናብ ቤት-ጽሕፈት ብምምጻእ እውን፣ ናይ ምምኻር ቆጸራ
ንክትሕዙ ተኽእሎ ኣሎ። ብዝተኻእለ ሓደ ዘተርጉመልኩም ሰብ ምሳኹም ሒዝኩም ምጹ።

ኣብ ጸገም ዝርከበሉ ግዜ ናይ ነብሰ-ጾር ረዲኤት ተሌፎን ኣብ እዋን ሽግር ኣብ ዝኾነ ግዜ ትድውሉ ትኽእሉ።
ገንዘብ ዘይኽፈሎ ቁ. 0800-4040020. ኣብዚ ናይ ብዙሕ ቋንቋ ኣስቶርጎምቲ/ቱርጁማን ኣለው።

ንመርዓ ዝድግፍን ኣንጻር ምምርዓውን | ጾታዊ ርክብን ናይ ምውላድ መሰልን | መሰል ኣብ ሓበሬታ ምርካብ | መሰል ነጻ ኮይንካ ምውሳን| መሰል ኣብ ጉዳይ መደብ ስድራ-ቤት | መሰል: ሕጻን እትወልደሉ ግዜ

Kindes

ባዕልኻ መዲብካ ኣብ ምውሳን | ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል | ዓመጽ ከይወርደካ ምክልኻል ዑቅባ ናይ ምርካብ መሰል | መሰል ኣብ ጉዳይ….

ባዕልኻ መዲብካ ኣብ ምውሳን | ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል| ዓመጽ ከይወርደካ ምክልኻል ዑቅባ ናይ ምርካብ መሰል | መሰል ኣብ ጉዳይ….

