
መሰላተይ

ስምምዕ ሃገራት ብዛዕባ መሰል ህጻናት 

  ካብ 5 ክሳብ 8 ዕድመ ዘለዎም

Meine Rechte - 5 bis 8 Jahre - Tigrinya
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ሰላማት!
መሰላትኩም ርኸብዎ። እዞም መሰላት 

እዚኦም ንኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ 
ህጻናት ዘገልግሉ እዮም።

ኩሉ ኣንቢብኩም ኣብ ቤት-
ትምህርትኹም ምስ መምሃራንኩም፡ 

ምስ ስድራቤትኩም ከምኡ ‘ውን 
የዕርኽትኹም ተኻትዕሉ።
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መሰላተይ

ሰላማት! ኣብዚ ኩሉ መሰላትኩም ትረኽቡ። 
ኣብቲ “ስምምዕ ሃገራት ብዛዕባ መሰላት 
ህጻናት”  („Übereinkommen  über die 
Rechte des Kindes“) ዝብል ኣርእስቲ 
ተጻሒፎም ኣለው። እዚ ስምምዕ እዚ ንኹሎም 
ኣብዛ ዓለም ዘለዉ ህጻናትን መናእሰያትን 
ክሳብ 18 ዕድመ ዘለዎም ዘገልግል እዩ። 
ኩሉ መሰላትን ሕግታትን ናይ ህጻናት ድማ 
የጠቓልል።

እቲ ስምምዕ “ውዕል ውዱብ ሕቡራት ሃገራት 
ብዛዕባ መሰላትን ሕግታትን ህጻናት”
„UN-Konvention  über die Rechte des 
Kindes“ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ናይ 
ሕቡራት ሃገራት ኣኼባ ሓባራዊ ስምምዕ ኣብ 
መንጎ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝግበር ማለት እዩ። 
እዚ ስምምዕ እዚ እተን ዝበዝሓ ሃገራት ኣብዚ 
ዓለም ተሰማሚዐናሉ እየን። በዚ መሰረት 
ድማ ኩሉ መሰላት ህጻናት ዕፈሪመናሉ እየን። 
እዚ ማለት ድማ ኩለን እዘን ሃገራት ንመሰል 
ህጻናት ክቃለሳን እቲ ስምምዕ ኣብ ትግባረ 
ክውዕልን ቃል ኣትየን ማለት እዩ።
እቲ ናይ ህጻናት መሰላት ስምምዕ

ብ 54 ምዕራፈት ዝተጠቓለለ እዩ። ምዕራፍ 
ዝበሃል ነፍስወከፍ ሕጥቦ ናይቲ ኣኼባ ማለት 
እዩ። ኣብ ነፍስወከፍ ሕጥቦ ድማ ዝተፈላለዩ 
ሕግታት/መሰላት ናይ ህጻናት ይርከብዎ። 
እቲ ንዓኹም ዘገድስ መሰላት ጾሚቕና ኣብዚ 
ኣቐሪብናዮ ኣለና። ኣብቲ ዝመጽእ ገጽ ድማ 
ትረኽብዎ።

ብዛዕባ መሰላትኩም ምስ ኣለይትኹም፡ 
መምሃራንኩም ተመያየጥሉ። ምስ 
ስድራቤትኩምን የዕርኽትኹምን እውን 
ብዛዕባ እዚ ተዘራረብሉ። ህጻናት መሰላቶም 
ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ። ነፍስወከፍ ህጻን 
ንኻልኦት መሰላቶም ዘይፈልጡ ህጻናት 
ንኽፈልጥዎም ክተሓባበሩን ክሕግዙን 
እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ፡ ህጻናት 
መሰላቶም ጽቡቕ ጌሮም ምስ ዝፈልጡ 
ጥራይ እዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ 
ገዝኦም ወይ እንዳ የዕርኾቶም እቶም መሰላት 
ምግሃሶምን ዘይምግሃሶምን ክፈልጡ 
ዝኽእሉ። ክንዮ እዚ ድማ ምስ ዓበይቲ ብዛዕባ 
እዞም መሰላት ክትመያየጥን ንምምሕያሾም 
ርእይቶ ክትህብን ትኽእል ኢኻ።
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እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣኼባ ብዛዕባ መሰላት ህጻናት ብ 20. ሕዳር 1989 እዩ ተገይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ኩለን 
ኣባላት ናይ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ሃገራት ተኣኪበን ነዚ ዝስዕብ ገለ መሰላት ህጻናት ሓቢረን ኣጽዲቐንኦ፡

• ክከናኸኑኻ መሰል ኣለካ!

• ኣብ ውሳኔታት ናትካ ባዕልኻ ክትሳተፍ መሰል ኣለካ!

• ናይ ባዕልኻ ርእይቶ ክትህብ መሰልካ እዩ!

• ኩሎም ህጻናት ማዕረ ኣገዳስነት ኣለዎም!

• ድሌት ናይ ህጻናት ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ!

• ህጻናት መሰል ብሕታውነት ኣለዎም!

• ኩሎም ህጻናት ሓበሬታ ብዛዕባ መሰላቶም ክቐስሙ ይግባእ!

ተወሰኽቲ መሰላት ኣብቲ ዝመጽእ ገጽ ኣሎ። ተወሰኽቲ ሓበሬታን ብዛዕባ እቲ ኣኼባን ኣብ ሃገራዊ ማሕበር 
ክንክን ህጻናት (እዞም መሰላት ኣብዚ ሃገር ንኽትግበሩ ዝቃለስ ማሕበር) ትረኽብዎ ኢኹም።

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Schöneberger Str.15
10963 Berlin

ኣብ መርበብ ኢንተርነት ድማ
www.dksb.de

እምበኣርከስ እቲ ሕግታት 

ምንባብን ብዛዕብኦም 

ምክታዕን ጆባእ በሉ!
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ኩሎም ህጻናት ማዕረ ኣገዳስነት ኣለዎም። 
ኣነ እውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ህጻናት 
ኣብዛ ዓለም ዘለዉ፡ ኣገዳሲ እየ።

ኩሎም ህጻናት መጸውዒ 

ስም ክህልዎም መሰል ኣለዎም።

ሽመይ፡
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ምስ ኣቦይን ኣደይን 
ብሓባር ክነብር ምሉእ 
መሰል ኣለኒ።
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ኩሎም ህጻናት ብጽቡቕ ክነብሩ መሰል ኣለዎም። 
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ዝኾነ ይኹን ሰብ፡ ዓይቢ 
ይኹን ንእሽቶ ክሃርመኒ 
ወይ መስሓቂ ሰብ 
ክገብረኒ መሰል የብሉን።

እንተ ደኣ ሓሚመ ሓገዝ ክግበረለይን ጽቡቕ እንተ ዘየለኹ ክንክን ክግበረለይ ምሉእ መሰል ኣለኒ።
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ነፍስወከፍ ህጻን ሓሳባቱ ክገልጽን ርእይትኡ ክህብን መሰል ኣለዎ።

ኩሎም ህጻናት ክጻወቱ 

መሰል ኣለዎም።
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ትምህርቲ ክመሃር መሰል ኣለኒ። ትምህርቲ 

ከኣ ንኣብነት ኣብ መውዓሊ ህጻናት ወይ ኣብ 

ቤት-ትምህርቲ ክመሃር ይኽእል። 

ኩሎም ህጻናት ብዘይ ፍርህን ራዕድን ክዓብዩ መሰል ኣለዎም። 
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DEUTSCHER
KINDERSCHUTZBUND 

ማሕበር ክንክን ህጻናት ጀርመን ኣብ ሃገርና ንመሰላትን ድሌትን ህጻናትን መናእሰያትን 
ይጣበቕ። እዚ ማሕበር ክንክን ህጻናት ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ንጥቕሚ ህጻናትን ወለዶምን 
ስድራቤትን ዝዓለመ ክኸውን ይቃለስ። ኣብ ልዕሊ 430 ከተማታት እዛ ሃገር ድማ ወኪል 
ቤት-ጽሕፈት ኣሎ። ኣብዚ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ከኣ ንህጻናትን ስድራቤቶምን ይተሓባበር። 
ንኣብነት ኣብ ዕረፍቲ ዝግበር ንጥፈታት የእንግድ፡ ዕዮ ገዛ ኣብ ምስራሕ ይሕግዝ ወይ ከኣ 
ኣስተምህሮን ምኽርን ይልግስ። ኣብዚ ቤት ጽሕፈት ክንክን ህጻናት ዝኾነ ሰብ መጺኡ ሓገዝን 
ደገፍን ክረክብ ይኽእል እዩ።



ÜBERREICHT DURCH:
ምስ ሰናይ ሓገዝ ካብ:

ROLAND Rechtsschutz
Deutz-Kalker Straße 46 | 50679 Köln
ተሌፎን: 0221 8277 - 500 | www.roland-rechtsschutz.de

ዝተመወለ ብ

„መሰላተይ” መጽሄት ዝርጋሐ ናይ ውዱብ ሕብራት ሃገራት ኣኼባ ብዛዕባ መሰላት ህጻናት ንህጻናትን 
መናእሰያትን ዝምልከት እዩ። እዛ “መሰላተይ” ብ ሰለስተ ናይ ዕድመ ደረጃታት ትከፋፈል፡
• ንትምህርቲ ቅድሚ ምጅማርን ዝርከቡ ህጻናትን ንጀመርቲ ትምህርትን (Iይ ክፋል, 5 ክሳብ 8 ዕድመ ዘለዎም)
• ንተማሃሮ ህጻናት (IIይ ክፋል, 9 ክሳብ 12 ዕድመ)
• ከምኡ ‘ውን መናእሰያት (IIIይ ክፋል, 13 ክሳብ 18 ዕድመ) ኣርእስቲ፡ „Meine Rechte”, Iይ ክፋል: 5 ክሳብ 
8 ዕድመ

ኣሕታሚ
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKSB Berlin 2011/2016

ላዕለዋይ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
ተሌፎን (030) 214 809 - 0
ኢመይል: info@dksb.de 
www.dksb.de

ኣድራሻ

ናይ ወፈያ ባንክ ሕሳብ:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE25251205100007488000  
BIC: BFSWDE33HAN

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
ላዕለዋይ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin


