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ናይ stiftungNETZ  ኣገልግሎታት ንወለዲ ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት እዮም ዝወሃብዎም። 
ሰራሕተኛታት ሚስጢር ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎም።

እቲ stiftungNETZ ፋውንዴሽን ፈዋሲ ዝኾነ ናይ ህጻንነት ትምህርቲ ይህብ 
ኣብዘን ዝስዕባ ምምሕዳራት ከባቢ፦ 



ከም መጠን ወላዲ ብዛዕባ ናይህጻንኹም ናይ ቋንቋ ዕብየት ትጭነቑ ኢኹም፣ ምኽንያቱህ
ጻንኹም እዞም ዝስዕቡ ተዓዚብኩምሉ ኢኹም

  • ዘይዛረብ እዩ፤ ወይ ከኣ ኣዝዩ ውሑድ መጠን ቃላት ይዛረብ
  • ንገዛእ-ርእሶም ክገልጹ ኣይኽእሉን ወይከኣ ብውሱን መልክዑ ጥራይ
  • ብዙሕ ግዜ ነገራት ኣይርድኡን
  • ኣብ ሓደ ቃል ብዙሓት ድምጺታት / ፊደላት ይሓድጉ ወይከኣ ይትክኡ
  • ክሳዕ ሕጂ ሙሉእ ሓሳብ ክሃንጹ ኣይኽእሉን
  • ነገራት ንምርዳእ ይጽገሙ ከምኡድማ ናይ ተነጽሎ ስምዒት ኣለዎም
  • ሕጽረታት

ቆልዓኹም ምዝራብ ንክኽእል ከመይ ክትሕግዙዎ ከምእትኽእሉ ክትፈልጡ ትደልዩ ኣለኹም።

እንታይ ከተዕውቱ ኢኹም ትደልዩ?
  • ናይህጻንኹም ኮሚዩኒኬቲቭን ናይ ቋንቋ 
   ዓቕሚታትን ንምዕባይን ምስፋሕን
  • ወለዲ ኣብ ናይህጻንኦም ናይ ኮሚዩኒኬቲቭ ክእለታት ዘለዎ ዓቕሚ 
   እምነቶም ከሕይሉ ምሕጋዝ
  • ወለዲህጻንኦም ናይ ቋንቋ ክእለቱ ዝበለጸ ከዕቢ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ከነቓቕሑዎን 
  ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዝጋጥሙ ኩነታት ንቋንቋ ምቹዋት ከምዝኾኑ ንክገብሩን ሓገዝ ንገ 
  ብረሎም

ኣገልግሎታትና
ወለዲ ኣብ ዝገብሩዎ ጻዕሪታት ሓበሬታ ንህቦም፣ ንምዕዶም ከምኡድማ ደገፍ ንገብረሎም ከም
ኡድማ ንናይህጻንኦም ቋንቋዊ ዕብየት ብዝምልከት ንዘቕርቡልና ሕቶታት ከም ተወከልቲ ኮይንና 
ምላሽ ንህቦም

ናይ ዘረባ ቴራፒ ምስናድን ምንጻርን
ቋንቋዊ ዕብየት፣ ከምኡድማ ናይህጻንኹም ናይ 
ኮሚዩኒኬሽንን ተሳትፎን ምርጫታት ንምዝግብ

ሓገዝን ደገፍን
ስሩዕ ማዕዳታት ኣካል ናይ ቀዳሞት ዓመታት ናይ ዘረባ ቴራፒ እዮም። ናይ ቋንቋ ዕብየት ብዝምል
ከት ኣብ ናይቲህጻን ዕለታዊ ዕለታዊ መነባብሮ ገለ ሕቶታት ወይከኣ ጸገማት እንተሃልዮም፣ 
ብሓባር ኮይንና ፍታሓት ነናዲ። ጠቐምቲ ሓበሬታታትን ኣፋፍኖታትን ክትቅበሉ ኢኹም።

ናይ ዘረባ ቴራፒ ስራሕ ምስህጻንኹም
ናይ ቋንቋ ጸገም ዘለዎም ህጻናት ናይ ቋንቋ ክእለታቶም
ንከስፍሑን ከማዕብሉን ደገፍ ንገብረሎም ኢና። እዚ ንምግባር፣ እተፈላለዩ 
ናይ ቴራፒ ንድፈ-ሓሳባት ንጥቀም።

ሓጺር ማዕዳ
ብተሌፎን ማዕዳ ክንህበኩም ወይድማ ቆጸራ ክንሕዘልኩም ሕጉሳት ኢና።

ምትሕግጋዝ
ምስ ወለዲ እናተመኻኸርና፣ ምስ ካልኦት ስሻሊስታት 
እውን ብሓባር ንሰርሕ።

ምክልኻል
ቆልዓ ብቕልጡፍ እንድሕር ተመዝቡ፣ ናይ ዕብየት ዕድላቱ ከኣ 
ዝበለጸ ብዕውት መንገዲ ይልለዩ። ወለዲ ዕለታዊ መነባብሮኦም 
ምስ ቋንቋ ከምዝሳነይ ጌሮም ንኸሰናድኡ ደገፍ ንገብረሎም ኢና።

ናትና ሜላታት
ምስህጻንኹም ኣብ ገዝኡ ወይከኣ ኣብ ናይ 
stiftungNETZ  ክፍሊታት ንሰርሕ። ስምምዕ ዝተገብረሎም ናይ ግዜ ምርጫታት ይዳለዉ።

እዚ ዕድል ዕድሜኦም ካብ 2 ዓመት ክሳዕ መእተዊ መዋእለህጻናት ዝበጽሑ 
ክንሶም ጸገም ዘለዎ ናይ ቋንቋ ዕብየት ዘለዎም ህጻናት ንዘለዉዎም ስድራ
ቤታት እዩ።


