መዋእል ህጻናት ኣብ ኮኒ e.V.፡ መን ኢና ንሕና?
መዋእል ህጻናት ኮኒ e.V. (ማሕበር) ኣብ ቐዳማይ ደርቢ ናይቲ ኣብ Rudol-Leonhard-Str.39, 01097 ዝርከብ
ህንጻ ዘሎ ኢዩ። እቲ ህንጻ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመት ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብቲ ዝተሃንጸሉ እዋን ኣብ ሓደ በሪኽ ርሕቕ ዝበለ ቦታ
ናይ ከተማ ድረስደን'ዩ ዝርከብ ዝነበረ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ äußeren Neustadt ዝርከብ ኮይኑ፡ ብህዝባዊ መጓዓዝያታት ድማ ብቐሊሉ ኪትበጽሖ
ዝክኣል ኢዩ።
ኣብ 1993፡ ኣባላት ኮኒ e.V. ን ጉዱሳት ወለድን ሓደ ኣማራጺ ናይ መዋእለ ህጻናት ይደልዩ ነይሮም። ንደቖም ድማ
እዛ መዋእለ ህጻናት ረኺቦሙሎም። ሎሚ እዛ መዋእለ ህጻናት ክሳብ ሕጂ እዉን 'ተኾነ ኣካል ናይ ኮኒ ኢያ። እቲ
ማሕበር ሚስቶም በጻሕቲ ናይቲ ገዛ ነንሕድሕዶም ብሓድነት፡ ምክብባርን ምስጋናን ይተኣላለዩ። ብዘይካ መዋእለ
ህጻናት፡ ናይ መንእሰያት ፡ ከምኡ'ውን ማሕበራዊን ባህላ'ውን ንጥፈታት ኣብዚ ገዛ ይትግበር ኢዩ። ብተወሳኺ
ቤት-መጽሓፍን Kontaktcafe ንስደተኛታት ኣሎ።
እዚ መዋእለ ህጻናት ምስ ሓገዝ ናይ ወለዲ ተደጊፉ ብ ነብሰ-ውደባዊ ኣገባብ ኢዩ ዝሰርሕ። ኣርባዕተ ኣለይቲ
ህጻናትን ሓደ ወለንታዊ ኣካልን ድማ ኣሎና፡ ን ኣብ ክሊ ዕድመ 1-6 ንዝርከቡ 23 ህጻናት ድማ ንኣልይ። ናትና ናይ
ባዕልና ክሽነ ኣሎና፡ ብከሻናይ መዓልታዊ ሓድሽ መግቢ ድማ ይዳሎ። እዚ ገዛ'ዚ ኣብ ጽድያ 2017 ክሕደስ ከሎ፡ እቲ
ቐጽሪ ድማ ብሓድሽ ቕዲ ተዓርዩ። ኣብቲ ከባብ'ውን ተኾነ፡ ብዙሕ ንህጻናት ኣገልጉሎት ዝህብ ትካላት ኣሎ።
ንShauberg (ሲነማ)፡ ን priessnitz (ንእሽቶ ሩባ)፡ ንቤት ንባብን በረኻን ርሑቅ ኣይኮነን። ፌርማታ ህዝባዊ
መጓዓዝያ ቐረባ ብሙዃኑ፡ ነዚ ናይዚ ከተማ ባህላዊ ቐረብ ክንጥቐመሉ ንኽእል። እዚ መዋእል ሕጻናት እዚ፡ ኣዝዩ
ገፊሕ ቕርዓት ስለ ዘለዎ ፡ ሕጻናት ብናጽነት ክንቐሳቐሱ ይኽእሉ። እቲ ቦታ ዝተፈላለየ፡ ዝተጣጠሐን ዘይተጣጠሐን
ባይታ ዘለው ኢዩ። ሓደ ዓቢ ብሑጻ ዝመልአ መጻወቲ ቦታን፡ ተኽእሎ ብ ማይ ምጽዋትን ጭቓ ኣብ ቐጽሪ ኣሎ።
ተወሰኽቲ ጽጹይ ሓበሬታ ኣብ Conept papers ኣለኩም።

ከመይ ኣቢሉ ኢዩ፡ ሓደ ሰብ ኣብዚ መዋእለ ህጻናት ቦታ ዝረክብ ?
ህጻናት፡ ኣብ ክሊ Krippenalter ዕድመ ከለዉ ኢና ናብዚ ናብ መዋእለ ህጻናት እንቕበል። ክሳብ ናብ ኣብያተ
ትምህርቲ ዝኸዱ ድማ ንኣልዮም። እንምዝግበሉ እዋን ድማ ኩሉ ግዜ፡ ኣብ ምጅማር ናይ ትምህርቲ-ግዜ ኢዩ።
እቶም ኣብዚ መዋእለ ህጻናት ክምዝገቡ ዝኽእሉ ህጻናት፡ ኣብቲ ዝምዝገቡሉ እዋን፡ ዕድሚኦም ካብ 12 ኣዋሪሕ
ክንእስ የብሉን፡ ካብ 24 ኣዋሪሕ ድማ ክዓብይ የብሉን።
ድሕሪ ምዝገባ፡ ካብቶም ህጻናት፡ ኣየኖት ኢዮም ኣብዚ መዋእለ ህጻናት ክጸንሑ፡ ዝውስኑ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣለዉ።
ኣባላት እቶም ጉጅለ ድማ፡ ኣለይቲ መዋእለ ህጻናት ፡ ኣባላት ማሕበርን ድልየት ዘለዎም ወለዲን ኢዮም። ኣብ
ሚዛናዊ ውህደት ናይዛ ጉጅለ እውን ኣትኩርና ንሰርሕ። ኣብ ናይ ምጽባይ ግዜ፡ ተራታ ኣይወሃቦን። መናቱን
ከሙኡ'ዉን ደቖም ንኣባላት ናይዚ ማሕበር ግና ሓለፋ ይወሃቦም።
ህሉው ምዝገባ ንዝመጽእ ጽድያ 2021
ኣስተብህል፡ ምዝገባ ን 2020 ድሮ እቲ ግዜ ስለ ዝሓለፈ፡ እቲ መስርሕ ምዝገባ ተዓጽዮ ኢዩ! እቲ ሕጂ ዘሎ
ምዝገባ ንዝመጽእ ጽድያ 2021 ኢዩ ዘመልክት!
ደቕኹም ብኣካል ናባና መጺኩም ክሳብ ወርሒ መስከረም 2020 ከተመዝግብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ክንዝንግዖ
ዘይንደሊ ኣብዚ እንተሃልዩ ግን፡ ምዝገባ ተገይሩ ማለት፡ ደቕኹም ግድን ቦታ ክወሃቦም ማለት ኣይኮነን። ኣብ E
Kita Portal der Stadt Dresden ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣባና ብቐጥታ ደቕኹም ክምዝገቡ ግን፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።
ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 ንኹሎም ዝተመዝገቡን ግዱሳት ወለድን ኩሉና ንኽንላለ መደብ ናይ ወልዲ ምሸት
ክነዳሉ ኢና። ኣብዚ መዓልቲ'ዚ ድማ ምስ መዓልታዊ ንጥፈታትና፡ ብዛዕባ ማሕበርና፡ ሓሳባትናን መደብናን ብዝያዳ

ድማ ንዓና ክትለላለዩ ዕድል ክህሉወኩም ኢዩ። ኣብዚ መዓልቲ ብምስታፍ ድማ ነቲ ዝተመዝገብካዮ ከተረጋጊጽን
ንሕቶታት ክትምልስን ይከኣል። ኣብዚ መዋእለ ህጻናት ቦታ ንክወሃበካ ፡ ኣብዚ መዓልቲ ወለዲ ንክትሳተፍ ግደታ
ይገብሮ።
ናይ መመዝገቢ ፎርሙላ ኣውሪድኩም (ዳውንሎድ) ምስ መላእኩሞ ድማ ናባና ብኣካል ብምምጻእ ክተረክቡና
ትኽእሉ።

ምዝገባ ን 2020 ድሮ እቲ ግዜ ስለ ዝሓለፈ፡ እቲ መስርሕ ምዝገባ ተዓጽዮ ኢዩ! እቲ ሕጂ ዘሎ ምዝገባ
ንዝመጽእ ጽድያ 2021 ኢዩ ዘመልክት
ብኸመይ ክትረኽቡና ትኽእሉ
Kinderladen Conni e.V.
Rudolf-Leonhard-straße 39
01097 Dresden
Telefon ፡ 0351- 89960453
Kinderladenteam@azconni.de

