ኣብ ከተማ ሃለ ኣብ ተግባር ዝዉዕል
ናይ ስራሕ-ኣልቦ 2 ወይ'ዉን ናይ ግብረሰናይ
ገንዘብ ዝቅበል፡ ንትምህርቲ ዝምልከት ሓገዛት
ምስ ዘድልዮ ናብ ጆብ ሰንተር ሃለ (ሳለ) ይወከስ።
ንስድራቤት፡ ናይ ግብረሰናይ ሓገዝ፡ ናይ ክራይ
ገዛ ሓገዝ፡ ተወሳኺ ናይ ቆሎዉዕ ገንዘብ ዝቅበሉ፡
ወይ'ዉን ብሕጊ ናይ ሓተትቲ ዑቅባ ሓገዝ
ዝቅበሉ፡ ናብ ክፍሊ ሕብረተሰብኣዊ (ሶሻል)
ሓገዝ ናይ ከተማ ሃለ ይወከሱ።

ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ንርከብ
ጆብ ሰንተር ሃለ (ሳለ)
BUT
Neustädter Passage 3
06122 Halle
jobcenter-halle.726-Bildung-und-Teilhabe@jobcenter-ge.de

ከተማ ሃለ (Stadt Halle)
ክፍሊ ግብረሰናይ (Fachbereich Soziales)
Südpromenade 30
06128 Halle
www.halle.de

ተሓታቲ ባዓል ስልጣን፡
ጆብ ሰንተር ሃለ (ሳለ)
www.jobcenter-hallesaale.de

ናይ ቤት ትምህርቲ ሓገዛት
ብዝምልከት
ሓገዛት ንትምህርትን ተኻፋልነት ኣብ
ባህልን ልምድን

ዝኸብርኩም ዜጋታት

ሓገዛት

ቆሎዉዕን መንእሰያታን ጽቡቅ ትምህርትን ናይ
ሕብረተሰብ ተዋሳእነትን የድልዮም። እዚ
ዘድልዮም ድማ ብዝያዳ ኣብ ትሕቲ ሒደት እቶት
ዘለዎም ወለዲ ይዓብዩ እንተለዉ እዩ። እቲ ናይ
ትምህርቲ ሓገዝ ነቶም ቆሎዉዕ ኣብ ባህሊ
ሕብረተሰብ ንኣብነት፡ ኣብ ማሕበር ናይ ስፖርት፡
ኣብ ክፍሊ ሙዚቃ ንኽሳተፉን፡ ኣብ መዋእለ
ሕጻናታን ቤት ትምህርተን ድማ ምሳሕ ንኽበልዑ
ይጠቅሞም። ብተወሳኺ ዉልቃዊ ሓገዝ ንናይ
ቤት ትምህርቲ ናዉትን ከምኡ‘ዉን ንናይ ቤት
ትምህርቲ መገሻን ሓገዝ ይግበረሎም። ኣብ ቤት
ትምህርቲ ጸገም ንዘለዎ‘ዉን ተወሳኺ ናይ
ትምህርቲ ሓገዝ ይግበረሉ። ምኒስትሪ ዕዮን
ሰብኣዊ ድሕነትን ምስ ከተማታትን፡ ቤት ጽሕፈት
ዕዮን ከምኡ‘ዉን ምስ ኩሎም ብጾት ተሳተፍቲ፡
ብዝተኻእለ ኣኣብ ከባቢኡ ንጽጉማት ቆሎዉዕን
መንእሰያታን ናይዚ ሓገዝ ተጠቀምቲ ንክኾኑ
ይጽዕር፡ ምኽንያቱ ድማ መሰሎም ስለዝኾነ።

ናይ ሓጺርን ነዊሕን መገሻ፡ ንኣብነት፡ ናይ
ቤት ትምህርቲ መገሻ፡ ናይ መዋእለ ሕጻናት
መገሻ፡ ኣብ መጽንሒ ሕጻናትን ተመሃሮን
(Hort) ዝኸዱ ከምኡ‘ዉን ንናይ
መዓልታዊ ናይ ቆልዓ ምእላይ (ምሕላዉ)
ሓገዝ ዘድልዮም

ኣንድርያ ናልስ፣

ተሳትፎ ኣብ ማሕበራዉን ባህላዉን ናብራ

ሚኒስተር ናይ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን

ናይ ስራሕ ሰዓታት
ጆብ ሰንተር ሃለ (ሳለ)
ሶኑይ፣
ሶሉስ፣
ሮቡዕ፣
ሓሙስ፣
ዓርቢ፣

07፡30 ክሳብ 12፡00
07፡30 ክሳብ 12፡00
07፡30 ክሳብ 12፡00
07፡30 ክሳብ 18፡00
07፡30 ክሳብ 12፡00

ንቤት ትምህርቲ ዘድሊ ናዉቲ
ተወሳኺ ሓገዝ ንተማሃራይ
ተወሳኽን ዝተመጣጠነን ናይ መምሃራን
ሓገዝ
ሓባራዊ ናይ ምሳሕ ግዜ ኣብ ቤት
ትምህርቲ፡ መዋእለ ሕጻናት ከምኡ‘ዉን
መዓልታዊ ናይ ቆልዓ ምእላይ (ምሕላዉ)
ሓገዝ ዘድልዮም

ከተማ ሃለ
ሶኑይ፣
ሶሉስ፣
ሮቡዕ፣
ሓሙስ፣
ዓርቢ፣

09፡00 ክሳብ 12፡30
13፡00 ክሳብ 17፡30
ዕጹዉ
09፡00 ክሳብ 12፡30
ዕጹዉ

