
ከምዚ ገርኩም ዲማ ንደቅኹም ኣብ ኪታ ቦታ 
ትረኽቡሎም:

 
ንኽትሓጋገዙና ቢኽብሪ ንልምን,

ማንም ህጻን ልዕሊ 1 ዓመት ዝገበረ ቦታ ኣብ ኪታን ኣብ ብኽንክን ዝዉዕሉሉ 
ቦታ ክእልዎ መሰል ኣለዎም, ሓቤሬታ ድማ ቐዳማይ ኣብታ ማሕበር በት 
ጽሕፈት ወይ ከተማ ኢዩ.ኣዚ ሽዑ ኣየናይ ኪታ ኣብ ከባቢ ቦታኹም ከም 
ዘሎ ሓበረታ ትረኽቡ.ሕድርኹም ብእዋንኩም ቦታ ኣብ ኪታ ኪትረኽቡ 
ጼዓሩ!

መውዓሊ ህጻናትኩም ምናልባት ዊን ምስሖም ገንዘብ ዚኽፈሎ ኢዩ::
ህጻናት 3 ዕድመ ምስ በጽሑ ድማ ን 6 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ቢዘይ ገንዘብ 
ኢዩ.ጊን ከኣ ኣታዊ ትሕዝቶ ናይ ስድራበት እኹል እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ኦፊስ 
ጉዳይ መንእሰያት(ዩግደአምቲ) ንክድግፉም ክትሓቱ ትኽእሉ::

è  እንተደኣ ተጣራጢርኩም ን ህጻንኩም ን ኪታ ክትሰድዎ::

è  ሓገዝን ሓበሬታን ኪታ ክትረኽቡ እንተደኣ ኣድልይኩም::

è  እንተደኣ ናይ ምርርዳእ ጸገም ምስ ኪታ ኣለኩም::

እንቛዕ ደሓን መጻእኩም  
ኣብ መውዓሊ ህጻናት!

ብኣጋሁ ትምህርቲ  
ን ኩላቶም  

ካብ መጀመርያ

Tigrinja

ኩስካሰ ኪታ፣ ኩስካሰ በጋሁ 
ድልዱል ህንጻ ናይ ፍልጠት__
ሃገራዊ መደብ ምንስተሪ 
ንብየተሰብን አረገውትን 
ነንስትዮን ከምኡ ድማ ን 
መንእሰያት ህዩ(BMFSFJ).

ሃገራዊ መደብ ,,ንኪታ ኮስካሲ.ብኣጋሁ ድልዱል 
ህንጻ ንፍልጠት ኮስካሲ“ ኣብ ኣውራጃ ፉልዳ.::

è  Region Süd-West 
mit Tätigkeitsschwerpunkt in 
Flieden und Neuhof 
Jugendhilfeverbund St. Elisabeth 
Treffpunkt Königreich Flieden 
Hannah Aland 
Tel. 0151-26862417 
koenigreich@caritas-fulda.de

è  Region Ost/Rhön 
mit Tätigkeitsschwerpunkt in 
Ebersburg und Gersfeld 
Familienzentrum Ebersburg 
Sabine Massel 
Tel. 0175-5275232 
kitaeinstieg@ebersburg.de

è  Region Hünfeld 
mit Tätigkeitsschwerpunkt in  
Hünfeld 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hünfeld 
Jugend- und Familienzentrum 
Julia Kalmykow 
Tel. 0151-72313171 
j.kalmykow@drk-huenfeld.de

è  Koordinierungs- und Netzwerkstelle 
Landkreis Fulda 
Irmi Warmuth 
Tel. (0661) 6006-9482 
kita@landkreis-fulda.de



መውዓሊ ህጻናት ማለት ኢንታይ ማለት ኢዩ? ኪታ ንመጻኢ ጺቡቅ ምዕባልየ  
ሂወት ደቅኹም ኢዩ!

ናይ ሓባር ሰናይ ስራሕ ኣብ መንጎ  
ወለዲን ኪታን::

መውዓሊ  ህጻናት (ኪታ) እዚ  ቦታ ናይ ትምህርቲ ሓባር መጻወቲን ዋጭዋጭ  
መበሊን  ከም ውን መዘናግዒ ናይ ደቒ ኣንስቲዮን ደቒ ተባዕቶን ካብ ዝተፈላለዩ 
ኣገራቲን  ሃይማኖትን ባህልን ኢዩ::

ኪታ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዐርቢ ኣብ ዚተፈላለየ ሰዓታት ከከም ቦቲኡ ክፉት 
እዩ.ገለለገለ ኪታታት ቆሊዑ 3 ዓመቶም ይ ወስዱ ገሊኦም ጊን1 ወይ ዲማ 2 
ዓመት ዚገበሩ ቆልዑ ይወስዱ::

ኩሉ ኪታ ስሩዕ መደብን ግዝየን ናይ ቁርሲን ምሳሕን ዕርፍትን ኣለዎ::

እተንመጀመርያ ሰሙናት  ህጻናትኩም  ነቲ ኪታ ዝጅምሩሉ እዋን መላማመዲ 
እዋናት እየን መታን ነቲ ቡታን መደባትን ጽቡቕ ገይሮም ንክለምድዎ::

ኣብ ኪታ ቆለውዕ ሚስ ካሊኦት ቆለውዕ ይላለዩ፣ምስ ካሎት ቆለዊዕ ይተዓራረኹ 
ሓድሽ ነገራት ይመሃሩ ይጻወቱ ናይ ኢድ ጥበባት ይመሃሩ ከምኡ ውን ቢሓንሳብ 
ይደርፉ::

ኢቲ ናቶም ዝተፈላለየ ተገዳስነትን ክእለትን ብፍልጠት ይዕንግል ሽዑ ድማ 
ነብሶም ዝኸአሉ ብ ነብሶም ዝተአማመኑ ሰብ ኮይኖም ቅሩባት ን ትምህርቲ 
ይኾኑ::

ንብፍልጠት ክኹስከሱ ደቕኹም ቢሓንሳብ ምሳኣቶም ኢንዳ ተጻወትካ 
ኪትዛረቦም ኣድላዪ መሰረት ኢዩ::

ብኣጋሁ ትምህርቲ  
ን ኩላቶም  

ካብ መጀመርያ

እስኹም ከም ስድራ መጠን ናይ ደቅኹም ድልየት ሽግር ከምኡውን ፍርሂ 
ኣጸቢቅኩም ስለ እትፈልጥዎ .ምስቶም ብሞያ ናይ ቆልዑ ምሓ ዝ ዝተማህሩ 
ኣብቲ መዉዓሊ ህጻናት ዝሰርሑ ምዝርራብ ኣድላዪ ኢዩ::

ስርድራበት ናይ ቆልዑ እሙናት ክኾኑ ንኪታ ኣድላይ እዩ::
ንደቅኹም ኣብ ኪታ እተምጽእዎምን እትወስድዎምን ግዘ ሓብሩ ሕድርኹም 
ከምኡ ድማ ቆልዕኹም እንተ ሓሚሞም ምሕባር ኣድላዪ ኢዩ::


