ኣየኖት መትከላት
				
ዲና ንሕሉ?

መን ድዩ
ክውክሰና ዝኽእል?

እንታይ ክንገብር ንኽእል?

ኣገልግሎት ምምካር ግዳይ ብሻራ ኣብ ወገን ግዳያት እዩ
ከምኡ‘ውን ዕማሞም ውልቃዊ ምምካር ሪኡ ጥራይ
ዘይኮነ፣ እንተላይ መዳይ ግዳያት ኣብ ሕብረተሰባዊ
ክርክር ከወሃህድ እዩ። ካብ ሃገራውያን ቤት-ጽሕፈታት
ጽግዕተኛ ኣይኮናን። ናትና ብዊንታ ዘናዲ መትከል ስራሕ
ብትምኒት ግዳያት ምምካር ኣብ በቦታ ይወፊ። እቲ
ምምካር ድማ ኣዝዮ ብግሊ እዩ፣ ከምኡ‘ውን ብነጻ
ከምኡ‘ውን እንተ ደሊኹም ዋላ ብስትረት ክፍጸም
ይከኣል እዩ። ወፈያታትና ዝስዕብ ዓቕሚ ኣለዎም፥ ዋላ
ሪፖርት ፖሊስ ዘይተገበረ እንተ ኾነ፣ ክውሰዱ ይከኣሉ
ዮም።

ሰባትን ኣዕሩኽን ገበናትን ዚቕጻዑ ግብርታት ዝረኣዩ
ምስክራትን ናይዞም ግዳያት፣ ብጽልኢ ዝኾነ ጉጅለ ወድሰብ
የጥቅዑ እዮም። እዚኦም ሰባት ድማ

ንሕና ኣብ ኩነታት ቅልውላው ንመኽር ኢና ከምኡ‘ውን
ዝርርባት ንምዕራይ ውልቃውያን ሳዕቤናት ናይ ግብርታት
ነወፊ።

ብራሲስት/ብዓሌትነት ወይ ብጸረ-ሴማውነት
ምኽንያታት፣ ጓና ምስሊ ዘይፈትዉ፣ ክኾኑ ይኽእሉ።
ወይ / ውን ፖሊቲካዊ ርእይቶም ዘይካፈሉ ሰባት
ስለዝጸልኡ፣
ጾታዊ ኣንፈትኩም ወይ / ውን ጾታዊ መንነትኩም፣
ስንክልናኹም፣

ግዳያት ናብ ምምሕዳራት፣ ቤት-ጽሕፈታት፣ ፖሊስ
ከምኡ‘ውን ቤት-ፍርድታት ኢና ነሰንዮም። ኣብኡ ዋላ
ቅድመን ድሕረን ምድላው ጉዳይ ዘለዎ መሰነይቲ ውን
ይቝጸር እየ። ኣብ ምድላይ ንዓኹም ዝበቕዑ
ሕካይምን ሓካይም ፍወሳን ጠበቓታትን ንሕግዘኩም ኢና።
እንተላይ ኣብ ምሕታት ገንዘባዊ ደገፍ ኢና ንሕግዝ (ንኣ.
ካሕሳ ግዳይ ከምኡ'ውን ሓገዝ ክፍሊት ጉዳይ)

ሕብረተሰባዊ መግዳዕቲ፣
ንጥፈትኩም ኣንጻር ጥሩፍ የማናይ
ፖሊቲካዊያን (ናዚታት)፣

ኩሎም ወፈያታትና ከከም እቲ ወይ እታ ግዳይ ዓይነት
ምምካር፣ ምስናይ፣ ምድጋፍ ዝምነ/እትምነ፣ እዮም ዝኸዱ።

ሃይማኖታዊ ጉጅለኹም

እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ?
ሒሳብ ባንክ ምምካር ግዳይ (Spendenkonto Opferberatung) bejm
IBAN
DE60 5206 0410 0008 004820
Bank
Evangelische Bank
BIC
GENO DEF 1EK1
ዋና ቓል (Kennwort) Hilfsfonds
ትኳቦ ምሃብ ዋላ ብቐሊል ኦንላይን ኣብ ትሕቲ www.ezra.de
ይከኣል እዩ! ትኳቦታት ካብ ቀረጽ ከተጉድሉ ትኽእሉ። ኣብ
ክፍሊታት ክሳብ 100 ኦይሮ እቲ ቅብሊት ክፍሊት ካም ቅብሊት
ትኳቦ እዩ ዝቑጸር። ኣብ ልዕል ዝበሉ መጠናት ትኳቦ፣ ትምኒት
እንተ ኣሎ መረጋገጺ ትኳቦ ክንሰድድ ንፈቱ ኢና። ነዚ በጃኹም
ርክብ ምስ ስፍራና ስራሕ ግበሩ ኢኹም።

መጥቃዕቲ እንተ ደኣ ሪኢኹም ኣብ ካልእ ኣይትረኣዩ፣ ሓገዝ
ኣምጽኡ ኢኹም።
ንግዳያት ሓገዝኩም ኣውፈዩ ኢኹም ከምኡ‘ውን ብዛዕባ ናይ
ምምካር ወፈያና ሓብሩዎም ኢኹም።
መጥቃዕቲ እንተ ደኣ ሪኢኹም ወይ ካብኡ እንተ ሰሚዕኹም፣
ምሳና ርክብ ግበሩ ኢኹም።
ንግዳያት ዓመጽ ናዚነት፣ ዓሌትነትን ጸረ-ሴማውነትን ኣብ
Thüringen ኣብ እኩብ ገንዘቦም ትኳቦ ኣውጽኡ ኢኹም።
በዚ እቶም ግዳያት ብቕልጡፍን ብቐሊልን ገንዘባዊ ሓገዝ
ክወሃቡ ይከኣሉ እዮም።

ተንቀሳቓሲ ምምካር
ንግዳያት ዓመጽ ናዚነት፣
ዓሌትነትን ጸረ-ሴማውነትን
ኣብ Thüringen እዩ።
ብምኽንያት ጽልኢ ዝኾነ
ጉጅለ ወድሰብ ክጥቃዑ
ዝነበሩ ሰባት ንመኽሮምን
ነሰንዮምን ንሕግዞምን ኢና
– ማለት እቶም ዓመጸኛታት
ኣብ ሓደ ዘይተቐበሉዎ
ጉጅለ ወድሰብ ኣእቲዮሞም
ስለዝኾኑ።
ኣብ መንጎኡ ወፈያና
እንተላይ ንሰባት ግዳያት
ከምኡ‘ውን ንምስክራት
እዩ ዝቑጸር።

ተንቀሳቐሲ ምምካር ንግዳያት
ዓመጽ ናዚነት፣ ዓሌትነትን
ጸረ-ሴማውነትን
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
ተል
03 61 – 21 86 51 33
ፋክስ
03 61 – 21 86 30 13
ኢመይል info@ezra.de
ወብ
www.ezra.de
twitter.com/ezra_online
facebook.com/Opferberatung.ezra

ezra ሓደ ፕሮጀክት ካብ
ጨንፈር ከኒሻ ቤተክርስትያን ኣብ ማእኸላዊ
ጀርመን እዩ። ezra ኣብ
ዞባዊ ፕሮግራም (Landes
programm) Thüringen ን
»ደሞክራስን ምጽማምን
ቆዝሞፖሊታውነትን (ንኩሉ
ክፍልታት ዓለም ክፉት
ሙዃን)« ከምኡ‘ውን ኣብ
ሃገራዊ

ተንቀሳቐሲ ምምካር ንግዳያት
ዓመጽ ናዚነት፣ ዓሌትነትን
ጸረ-ሴማውነትን

