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Home
ቀንዲገጽ
እዚቀንዲገጽብዛዕባ ዕማም ናይ "ሃምቡርግ ሰኪዒት ንለሆድስሕኩ* ስደተኛታት" „Hamburger Vernetzung pro
LSBTIQ*–Geflüchtete“ ሓበሬታ ይህብ
አብዚ ሰኪዔት አብ ውድባቶም ንመሰል ደቂ ሰብ ብዛዕባ ልሆድስሕኩ*(LGBTIQ*) አብ ሃምቡርግ ተዋሳእቲ ሰባት ይሳተፉ.
አንጻር ዓሌታውነት አብ ከባቢኦም ንክቃወሙ, ተወሳኺ አስተምህሮን, ሓበሬታን ብዛዕባ ሆሞሰክሽዋል, ለዝቢያን, ተባዕታይ ምስ
ተባዕታይ ዝራኸብ, ብዛዕባ ዓሌታውነት, ብዛዕባ ስግረ ስጋዊ ርክብ, ንምርባሕ ምትሕግጋዝ ንስደተኛታት ንከምኡ እውን ፍሉያት
ቀረባት ንልሆድስሕኩ* (LGBTIQ*)ንምርግጋጽን ይጽዕሩ.
አብዚ ኩሎም ቀረባት ናይ ሃምቡርግ ሰኪዔት ንልሆድስሕኩ - ስደተኛታት" ኩሎም ሓበሬታታት, ናይ ሕቶን መልስን ከምኡ እውን
ቀጸልቲ አስተምህሮታትን ትረኽቡ.
እዋናውያን ምዕባሌታት ንአገደስቲ ስርሓትን እውን አብዚ ትረኽቡ, ከምኡ እውን ግብራዊ ሓገዛትን
አብ ትሕቲ ክፍለጥ ዘለዎ እኩብ ሓበሬታ ናይ ልሆድስሕኩ* (LGBTIQ*) ምሕጋዝ ንስደተኛታት ብኸፊሉ ብቕዋንቅዋ እንግሊዝን
ፈረንሳይን ዝተመዝገቡ ይርከብ.
ንናይ ሞያ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ንናይ እዚ ሆምፐይጅ ወጻኢ ስለዝሸፈነልና ነመስግኖ.

Wer wir sind
ንሕና መን ኢና
ክቢ ጠረጴዛ አንጻር ዓሌታውነትን , ጽልኢ ሆሞን ስግረ ግብረ ስጋን, ብ 2015 ተመስሪቱ, ነቶም ዝተፈላለዩ ቀረባት ንስደተኛታትን
ብዛዕባ ስደተኛታትን ናይ ሆሞን ናይ ስግረ ግብረ ስጋን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ይጠምር.
ድሒሩ ሓድሽ ሽም ሒዙ አሎ. "ናይ ሃምቡርግ ሰኪዔት ንልሆድስሕኩ* - ስደተኛታት „Hamburger Vernetzung pro
LSBTIQ*–Geflüchtete“.
ዕላማ ስራሕና ምሃብ ምክልኻል, ምልላይ ምስ ባህሊ, ከምኡ እውን ሓገዝ ንርእሰ ሓገዝን ናይ ልስድስሕኩ* (LGBTIQ*) ድሕረ
ባይታ ዘለዎም ስደተኛታት ከምዝረኽቡ ምግባር ወይ ምድንፋዕ ኢዩ.
መሰረት ተሳትፎና ብንቕሓት ወላ እውን አንጻር አብ መንጎና ንዘሎ ዓሌታውነትን ጽልኢ ሆሞን, ስግረ ግብረ ስጋን ዝተነድቀ ኢዩ.
ኩለን ኩሎም በጻሕቲ ሆምፐይጅና ከአ እዚ ዓይነት አረአእያ ከሕድሩ ንምነ.
መራኸቢ አድራሻ:
ማሕበር ለዝቢያን ምትእትታው ም.ማ. (Lesbenverein Intervention e.V.) ተለፎን 040-245002 (መላሲት ስልኪ ወይ
ሓሙስ ሰዓት 15-18) ወይ
info@queer-refugees.hamburg
እንራኸበሉ ቦታ አብ ምትእትታው ም.ማ. ግላስሂዩትነር ሽትራሰ 2 (ጥቓ መዕረፊ ኡ2 መሰሃለን, ኡ3 ፈልድሽትራሰ)
Intervention e.V., Glashüttenstr. 2 (Nähe Haltestellen U2 Messehallen, U3 Feldstraße)

Angebote der Gruppen
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Lesbenverein Intervention e.V.
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basis-praevent
basis&woge e.V.
sâvia
LÂLE in der IKB e.V.
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QUEERAMNESTY

Lesbenverein Intervention e.V.
Glashüttenstraße 2, 20357 Hamburg
ተለፎን 040-245002
ሰዓታት ምድዋል. ሓሙስ 14:30-18:00
info@lesbenverein-intervention.de
www.lesbenverein-intervention.de
 Hamburger Vernetzung pro LSBTI-Geflüchtete
ምርኻብ ናይ ኩለን ኩሎም ተዋሳእቲ ንለሆድስሕኩ-ስደተኛታት አብ ሃምቡርግ


RefugeeSisters
ብመሰረቱ ፍትወት ደቂ አንስትዮ ዘለወን ስደተኛታት ደቂ አንስትዮ መዕቆቢ ቦታ ይህብ.
ምርኻብ ናይ ኩለን ኩሎም ተዋሳእቲ ንለሆድስሕኩ-ስደተኛታት አብ ሃምቡርግ
ብመሰረቱ ፍትወት ደቂ አንስትዮ ዘለወን ስደተኛታት ደቂ አንስትዮ መዕቆቢ ቦታ ይህብ. ሓደ
ናይ መራኸብን ባህልን ቀረብ

Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc)
ምኽሪ ነቑጣ ባህልን መራኸብን ንናይ ሃምቡርግ ኩዊየር ማሕበረ ሰብ
Borgweg 8
22303 Hamburg
mhc-Beratungsstelle
ተለፎን: 040-2790069
ሰኑይ-ሓሙስ: ሰዓት 14-18, ብተወሳኺ ሰኑይ+ረቡዕ ሰዓት 19-21
 ቤትጽሕፈት ቦታ ምኽሪ አብ ምህስ mhc ደገፍን ምክርን ንለዝቢያንን, ሆሞሰክሹዋልን
ደቂተባዕትዮን, ምስ ክልቲኡ ጾታ ዝራኸቡን, ንስግረን* ስደተኛታትን ብእዞም ዝስዕቡ
አርእስትታት ይህብ :
o ጸገም አብ መንበሪ ቦታ
o ጸቕጥን ተመክሮን ምጥቃም ሓይሊን
o ሕቶታት ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ
o ምርኻብ ምስ ካልኦት ቀረባት ደገፍ (ንአብነት ጠበቓታት, ሓኻይም)
o ሓበሬታታት ንርክባት ምስ ምንቅስቓስ ለስድስ* (LGBT*)


መራኸቢ ቦታ ንኩዊየር ስደተኛታት
ንሕና ኩዊየር ምረድዳእ ቁዋንቁዋን ባህልን (ዓረብኛ) ኢና, ባዕልና ነዳልዎም አብ ወርሒ ክልተ ጊዜ, አኼባ አብ ካብ
ጸቕጢ ነጻ ዝኾነ ሃዋህው ነካይድ.

እቲ አኼባ ናይዚ ጉጅለ እዞም ዝስዕቡ ዕድላት ይኸፍት
o ሓደሽቲ ምልላያት ምፍጣር
o አብ ካብ ስግአት ነጻ ዝኾነ ኩነታት ከምዘለኻ ክስምዓካ
o ሓቢርካ ጽቡቕ ጊዜ ምሕላፍ
o ተመክሮታት ምልውዋጥ
o ሓበሬታታት ንርክባት ምስ ምንቅስቓስ ለሆድስ* ምርካብን ናይ ሓባር ንጥፈታት
ምምዳብን
ነፍስ ወከፍ 1ይን 3ይንረቡዕ ናይ ወርሒካብ ሰዓት 18:30.

basis-praevent
ን ኣብ ንእስነቶም ጾታዊ ግፍዒ ዝበጽሖም መንእሰያትን ሰብኡትን ቦታ ምኽሪ ኢዩ።
ከምዚ ዓይነት ናይ ግፍዒ ተመክሮ ዘሕለፉ ዝተሰደዱ መንእሰያትን ሰብኡትን ከምኡ እውን ቤተሰቦም ካባና ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ
ኢዮም።
ናይ ተርጎምቲ ወጻኢ ካባና ሓቲትኩም ክኽፈል ይኽእል ኢዩ።
https://basis-praevent.de

basis&woge e.V
ብዘየካ ካልእ ጸረ ዓሌታውነት ምኽርታት ይህብ።
ኣብ ፕሮጀክት ሪድ ( ምኽሪ ንነጻነት ካብ ዓሌታውነት ንኩሎም ጾታታትን ዝንባሌ ናይ ስነ
ጾታዊ ዝምባሌን መንነትን) ዝምልከቶም ሰባት ሓገዝን ደገፍን ክረኽቡ ይኽእሉ።
http://adb-hamburg.de

sâvia
savîastepsagainstviolence
ብድሌት ዝካየድ ቀረብ ምኽሪ ኣብ መጀመርያ መንበሪ ትካላትን መንበሪታትን ን ዝተሰደዱ ሰባት
ብዛዕባ ጾታ ዝምልከት ግፍዒን ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ለሆድስ*ሕ (LSBT*I).
ሳቪያ (savîa) ናይ ቦታ ምኽርታት ኢ.በራን (i.bera) ለለን (Lȃle), ኢንተርቨንቶን (intervento)
ናይ ደቂኣንስትዮ ህጹጽ ስልኪ ንምትሕግጋዝ ኢዩ።
www.verikom.de/savia-steps-against-violence
ብስልኪ ክትርኽቡና ትኽእሉ : 040-350 1771 53 :



ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ ፣ ሰዓት 14 ክሳብ 16
ሓሙስ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 10 ክሳብ 12

LÂLE in der IKB e.V.
Brahmsallee 35, 20144 Hamburg
ተለፎን; 040-30 22 79 78
lale@ikb-integrationszentrum.de
www.ikb-lale.de



ክፉት ሰዓታት ምኽሪ -ብተለፎንን ብ ኣካልን
ሰሉስ ሰዓት 10 00 ስካብ 13 00
ረቡዕ ሰዓት 14 00 ክሳብ 17 00
ከምኡ እውን ብቖጸራ - መላሲት ስልኪ ኣላ
1.

ሕብረ ባህላዊ ምኽሪ ኣብ ጉዳይ ናይ ገዛ ወይ ቤተ ሰባዊ ማህረምቲ፣ ከምኡ እውን
ኣንጻር ድሌትካ ምምርዓው
2. ካልእ ሰብ ዘይሰምዖን ዘይፈልጦን ነጻ ምኽሪ
ቀረባት
ላለ (LALE) ሓደ ሕብረ ባህላዊ ሞያዊ ቦታ ምኽሪ ን ደቂኣንስትዮ፣ ደቂተባዕትዮ። ለሆድስሕ ን(LSBTI) መንእሰያትን ኢዩ።
ኣርእስትታት ምኽሪ ናይ ገዛን ቤተስባዊ ማህረምትን፣ ከም ኡ እውን ኣንጻር ድሌትካ ምምርዓውን ኢዮም። ንሕና ምስ እዚ ሽግር
ዝምልከቶም መሓዙትኩምን ቤተሰብኩምን እውን ነማኽሮምን ንድግፎም ሓበሬታ ንህቦምን።
ብቛንቋኹም ምኽሪ ክትረኽቡ ይከኣል ኢዩ። ግን ቆጸራ የድሊ። በጃኹም ብስልኪ ርኸቡና።

Hein & Fiete
ናይ ሆሞሰክሹዋል ነቑጣ ምርምር ምስ ምኽርን ምርመራ ናይ ኤቻይቪን /ስቲኣይን
Pulverteich 21, 20099 Hamburg
ሃይንን ፊቴን (Hein & Fiete) ሓደ ቦታ ምኽሪ ንምስ ሰብኡት* ጾታዊ ርክብ ዘለዎም
ሰብኡት* ኢዩ። ሰብኡት ብነጻን ብሕቡእን ብዘይቆጸራን ብዛዕባ ኤቻይቪ - አይድስ ምኽሪ ክረኽቡን ድሌቶም እንተኾይኑ ከኣ
መርመራ ክገብሩን ይኽእሉ። ኩሉ ብእምነትን ብስቱርን ዝካየድ ኢዩ።
ሰሉስን ሓሙስን ኣብ መንጎ ሰዓት 16 ን 20 ን
www.heinfiete.de

CASAblanca
ማእከል ኣልቶና ን አይድስን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን
Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg
ተለፎን፣ 040 42837 4104
www.hamburg.de/casablanca
ኢመይል ፣ Casablanca@bgv.hamburg.de
ሰዓታት ስራሕ ፣
 ሰኑይ ሰዓት 11 30 ክሳብ 15 30
 ሰሉስ ሰዓት 8 ክሳብ 12
 ረቡዕ ሰዓት 13 30 ክሳብ 17 30
 ሓሙስ ሰዓት 11 30 ክሳብ 15 30
ተርጎምቲ*
ን ቋንቋታት ዓረብ፣ ፋርሲ። ቡልጋርያ። ሩማንያ። ስፓኛ
ቋንቋ ቱርኪ እውን ይከኣል ኢዩ
ምኽሪ
ብ ቋንቋታትጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይኣብቶሰኦኣታትስራሕይከኣልኢዩ።
ቀረባት
 CASA blanca:CASA_FLUCHT ደገፍ ን ብዛዕባ ስነ ጾታዊ ጥዕንኦም ሕቶ ዘለዎም
ዝተሰደዱ ሰባት ደገፍ ይህብ። ብዛዕባ ብግብረ ስጋ ዝመሓላለፉ ምልካፋትን
ኤችኣይቪን፣ ከምኡ እውን ምክልኻል፣ ጥንሲን ጸገማት ጥንስን ምኽሪ ንህብ። እዚ
ቀረብ ብነጻን ብስቱርን ኢዩ።
ሰሉስ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 11 ተርጎምቲ ንቋንቋ ዓረብን ፋርሲን ኣለዉና።
 CASA_FLUCHT ብተወሳኺ ነጻ ኣስተምህሮታት ንስደተኛታት ይህብ። ብተርጎምቲ
ቋንቋታት ዓረብን ፋርሲን ይድገፉ።
መራኸቢ ፣ Jessica.schneeweiss@bgv.hamburg.de

QUEERAMNESTY
ጉጅለ ሃምቡርግ
መሰል ደቂ ሰብ ንጾታዊ ዝምባለን፣ ጾታዊ መንነትን ሕብረ ስነ ጾታውነትን
ኩዊየር ኣምነስቲ ናይ ሃምቡርግ ን ለስድስሕ-ስደተኛታት የሰንዮም (ለዝቢያን፣ ሆሞ ደቂተባዕቲዮ፣ ስግረ *፣ ሕብረ ስነ ጾታውያንን
ስደተኛታት ኣብ ሰዓት ስራሕ ጉዳይ ዕቕበኛታት ናይ ከባቢ ሃምቡርግ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። በጃኻ ናባና ምጻእ፣ ኩሉ ዘድሊ
ሰነዳት ከኣ ሒዝካ ምጻእ። እቲ ምኽሪ ገንዘብ ኣይክፈሎን ኢዩ።
AMNESYTY INTERNATIONAL
Bezirk Hamburg
Eilbeker Weg 214
21346 Hamburg
ሰዓታት ስራሕ፣ ሰሉስ - ሓሙስ ሰዓት 18-20
www.queeramnesty.hamburg

Wissenswertes

አገዳሲፍልጠት
አብዚ ብዛዕባ ልስድስሕኩ ሓበሬታታት ብቁዋንቁዋ ጀርመን ብከፊሉ ከአ ብ እንግሊዝ ከተንብቡ ትኽእሉ.
በጃኹም እቲ ናይ ጀርመን መልጎም ተጠቀሙ:

Links
መራኸብቲ ወብሳይታት
WomensHealth Team
ሓገዝ ንስደተኛታትን መዕቖቢ ዘየብለን ኣንስትን ኣዋልድ፣ - ጥቓ መዕረፍ ባቡር
ነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ፣ ስደተኛ ትኹን መንበሪ ዘይብላ ናባና ክትመጽ ትኽእል ኢያ።
WomensHealth Team ምስ ሓኪም ደቂ ኣንስትዮን መሕረሲትን የራኽብ። ዕላማና ብቐሊል
ኣገባብ ንቀጥታን ኣብ ዘለኽንኦ ቦታ ሓግዝ ከምትረኽባ ምግባር ኢዩ።
እቲ ዝርርብ ምስ ሓንቲ መሕረሲት፣ ሓንቲ ሓኪም ደቂኣንስትዮን ክልተ ተርጎምቲ ናይ ቋንቋ ዓረብን ፋርስን ይካየድ።
ሓሙስ ሰዓት 17 00 -19 00 ኣብ ሳንክት ገዮርግ ኪርሸ ኣብ መዕርፎ ባቡር
(St. Georgskirche)
ኣድራሻ : ጥቓ ሳንክት ገዮርግስ ኪርሽሆፍ / ኮፐል፣ 20099 ሃምቡርግ (Sankt Georgs Kirchhof / Koppel 20099 Hamburg)
ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናትና ፕሮጀክት ኣብ ናትና ወብሳይት ክትረኽባ ትኽእላ
www.wht-hh.org ን www.johanniter.de
ኣዳላዊት ናይ ደቂኣንስትዮ ጉጅለጥዕና ሃምቡርግ:
ዶክተር ሚርያም ቫግነር፣ ሓኪም ደቂኣንስትዮን ሓጋዚት ሕርስን

Queer Refugees Support
ባዕሉ ዝመሓደር ጉጅለ ደገፍ : ለዝቢያን፣ ሆሞ፣ ክልተ ስነጾታዊት፣ ስግረን፣ ሕብረ ወይ ኩዊየር
(ልግብትቅ*) ዲኺ? እሞ ኸኣ ናብ ሃገር ጀርመን ተሰዲድኪ? እሞ እዚ ቦታ እቲ ልክዕ ነዓኺ
ዘድልየኪ ኢዩ!
http://queer-refugees-support.de

Queer Refugees Deutschland
ፕሮጀክት LSVD „Queer Refugees Deutschland“ ኣብ ምሉእ ጀርመን ንዝተሰደዱ
ለስድስሕ (LGBTI) ሓገዝቲ ቦታታት ንለስድስሕ (LGBTI) የረኻብ፣ ይድግፍን የማኽርን።
ካብ ሃገሩ ዝስደድ ምኽንያት ኣለዎ። እዚ ብፍላይ ንኣብ ሃገሮም ብወገን መንግስትን ቤተሰቦምን
ሕብረተ ሰቦምን ሽግርን መግረፍትን ንዝወረዶም ለዝቢያናት ሆሞታት፣ድርብ ስነጾታዊያን፣ ስግረታትን* ምስናቶም ጾታ ስጋዊ ርክብ
ዘካይዱን ሰባት (LGBTI) ይምልከቶም።
ነዚ ብካልኦት 8 ቋንቋታት ኣንብብዎ ኣብ :
www.queer-refugees.de

Quarteera
ኩዊየር ብቋንቋ ሩስያ
ተዛረብቲ ቋንቋ ሩስያ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብዚ ሓበሬታ ይረኽቡ
www.quarteera.de

Queer Refugees for Pride
ብብዙሓት ቋንቋታት
http://refugee-pride.org

Zanzu

ሰውነተይ ብቃልን ስእልን
እዚ ኣፕ ንምትርጉዋም ኩሎም መዳያት ጥዕና፣ ስነ ጾታውነትን ጾታን ይሕግዝ።
www.zanzu.de

ሓፈሻዊ ሊንክታት :
ለሆድስሕኩ* LGBTIQ* እንታይ ማለት ኢዩ?
http://www.transstudent.org/gender ብዛዕባ ለሆድስሕኩ(LGBTIQ*)
ሓበሬታታት ይህብ
 español (Spanish)
 português (Portuguese)
 ру́сскийязы́к (Russian)
 日本語 (Japanese)
 Deutsch (German)
 français (French)
 Türkçe (Turkish – translated by RaykaKumru)
 magyar (Hungarian – translated by A SzivárványonInnen)
 dansk (Danish)

ILGA - International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex
association
ብዛዕባ ሕጋዊ ኩነታት ናይ ለሆድስሕኩ* ሰባት አብ ዓለም
http://ilga.org

Forum Flüchtlingshilfe
መድረኽ ዘተ ሓገዝ ስደተኛታት ንኹሎም አብ ሃምቡርግ ብጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፉ ጉጅለታት
የተሓሕዝ.
https://www.facebook.com/forumfluechtlingshilfe
http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe/9110032/forumkampnagel/

Das Hilfetelefon – Beratung und Hilfe für Frauen
እቲ ናይ ሓገዝ ተለፎን "ሓይሊ አብ ልዕሊ ደቂአንስትዮ" ሓደ አብ ምሉእ ሃገር ቀረብ ሓገዝ ን
ግፍዒ ዝረአያን ገና ዝርእያ ዘለዋን ደቂአንስትዮ ዝህብ ኢዩ. ብቁጽሪ ስልኪ 08000-116 016
ከምኡ እውን ብኦንላይን-ምኽሪ, ብኩለን ዝምልከተን ብሄራት, ምስ ንካልአ ኣካል ዘለወንን
ዘየብለንን - 365 መዓልቲ አብ ዓመት 24 ሰዓት ደገፍ ንህብ. ከምኡ እውን ንቤተሰብ, መሓዙትን
የዕሩኽትን ከምኡ እውን ሰብ ሞያ ሰራሕተኛታትን ብነጻን ስቱርን ምኽሪ ንልግስ. አብ አድላዪ ኩነታት ን 17 ቁዋንቁዋታት ተርጎምቲ
አብቲ ምዝርራብ ክሳተፉ ይኽእሉ.
www.hilfetelefon.de/en.html
www.hilfetelefon.de

Kontakt
Hamburger Runder Tisch Queer Refugees
c/o Lesbenverein Intervention
Glashüttenstraße 2
20357 Hamburg
Tel. 040 - 24 50 02
Telefonzeit:
Do 14:30 - 18.00 Uhr
info@queer-refugees.hamburg

