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ቲንግስሪድ ኮሚን

ብዛዕባ ኮሚንና
ቲንግስሪድ ኮሚን ንክትነብረልኡ ጥዑ
ም ፥ዝስሕብ፥ዘመናዊ ሓውሲ ከተማ 
ምስኡን ኣብ ማዕክል ዝዓቢ ዘሎ አዉራ
ጃ ከባቢ ትርከብ። ኣብዚ ኮሜን ንጡፋ
ት ተቀማጦ፣ ውዕውዓት ትካላትን፣ ከ
ምእውን ንጥፋት ናይ ሰብ አቅሚ ዘለ
ዋ ክትከውን ኮላ ። ከምኡውን ጡርኑ
ፋት ማህበራት ዘለዋ ኮሚን ኢያ። ክል
ተ ሲሶ ተቀመጥቲ ናይዚያ ኮሚን ከባቢ 
ቁሸት ይቅመጡ፣ እዚየን ሽውዓተ ቦታ
ታት ከአ ኮንጋ፣ ሊነሪድ፣ሪይድ፣ሬቭሞ
ላ፣ቲንግስሪድ፣ኡርሽሁልት፣ቭክልሶን ኢ
ዩን። ኣብዚየን ኩለን ከአ መሰረታዊ አ
ገልግሎት አለዎን ቤት ትምህርቲ ፣ዱካ
ናት ፣ መውዓለ ህጻናት፣ ኣረጋውያን ዝ

ነብርሉ ቦታታት አለዎን ። አቲ ከባቢ ነ
ኣአሽቱ ሐረስቶዝነብርሉ ኽከውን ከሎ 
ከምኡውን ካብ 200 ቀላያት የጠቃልል 
። ካብ ቲንግስሪድ ናይ ሐደ ሰዓት ርሕ
ቀት አስታት 300 000 ተቀማጦ ክህል
ዋ ከሎ ኣብ ናይ ክልተ ሰዓት ርቀት ከአ 
ካብቲየን ካብ ኢሮፓ ዝአብያ ዘለዋ ማ
ልሞ ኮፐንሃገን ተዋሲና ትርከብ። ኣብ 
ጥቃና ከአ ሊነ ዬንቭርስቲ ኣብ ቭክሾ ፣ 
ናይ ቴክኒክ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልስክ
ሮናን ካልሻም ይርከቡ።

ቤት ድሕፈት
ብዛዕባ ቤት ትምህርት፣መንበሪ ቦታ ፎ
ርሚ ኦርኒክ ምምላእ ሕቶ እንትሕር አ
ለኩም ።
ክንሕግዞኹም ኢና አድርሻና ከአ  
(ቶርይጋታን 12) ወይ ክአ ቴለፍን ቁጽ
ሪ 0477 441 00 ደዉሉልና

ዝክፈተሉ ሰዓት እዝዩም ዝስዕቡ ኢዩ
ም ፣

ሰንይ 08:00 - 18:00
ሶልስ ስጻብ ዓርቢ 08:00 – 16:30 
ንምሳሕ አይንዓጹን ኢና ።
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መራከቢ ቦታ

ቲንግስሪድ ኮሙን 

ኣብ ቲንግስሪድ ዝተፈላለዬ ናይ መራካ
ቢ ቦታታ አሎዎ ። ዓላሙ ከአ ካብ ብዝ
ተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ሕዝብታት ባህ
ሊምን፣ ልምዶምን፣ ተመክሮኡምን፣ ዝለ
ዋወጥ፣ ዝማሃርሉ ቦታ ኢዩ።

እንታይ ማለት ኢዬ መራከቢ ቦታ?
መራከቢ ቦታ ንኩሉ ሰብ ኩፍት ዝኮነመ
ንነትካ ፣ ብዘይየገድስ ሓድሽ ዲካ ፣ ሽወ
ደናዊ ፣ ጡረተኛ፣መንዕሰይ ፣ ከምኡው
ን ኣብ ሽወደን ብዙሕ ኣመት ዝተቀመጠ 

ወፃእተኛ ። ነዚ መራከቢ ቦታ ኣብ ብት
ደሊሉ ኣብ ድኮነ ግዜ ንዘድለካ ንጥፈታ
ት ክትልቆሖ ትክዕል ኢካ ። ኣብቲ ዝደለ
ካዬ ጊዜ ነቲ ቦታ ቀዲምካ ክትነግር አለካ 
ወይከዓ ከተፍልጥ ኣለካ ።
 
ኢንታይ ኢዬ ዝግበር ኣብ መራከቢ ቦታ?
ኣብዚ ቦታ ኢዚ ዝበዝሕ ሓገዛት ክትረክ
በሉ ትክእል ኢካ፣ ነኣብነት ርክባት ምስ 
መንግስታዊ ትካላት ፣ ፎርሚ ኦርኒክ ዝ
ምላእ ሓገዛት ፣ ንጥፈታት ፣ ምዝንጋእ፣ 

ሃገዝ ሽወደን ቛንቋ ትረክበሉ፣ ኮምፒተር 
፣ጋዜጣ ምንባብ። ድኮነ ስብ አስተምህሮ 
ክህብ ይክ እል እዩ። ይኩን እምበር አቀ
ዲሙ ክሕብረና አሎዎ።

ኣብዚ መራከቢ ቦታና ዝኮነ ሰብ ክፋልጥ
ን ፣ ልምዱን ተመክሮን ክለዋወጡ ዕድ
ል አለዎ ።

ብድሓን ምፁ ኣብቲየን ዝተፈላለያ ናይ 
ኮሚናትና መራከቢ ቦታ!



ናብ ሐድሽ ዓዲ ምምፃዕ ንወለድቲ ይኩ
ን ንቋልዑት ቀሊል አይኮነን ። ሐንሳብ 
ሓንሳብ ናብ ዘየድሊ ዘይምርድዳእ ፣ ግ
ጭት ኣብ መንጎ ወለድትን ቋልዑትን የጋ
ጥም ኢዩ። ኣብ ሽወደን ኩሉ ቋልዓ መሰ
ል አለዎ ልክዕ ከም አቢ ሰብ ኣገዳሲ ከአ 
ኢዩ። ነዚ ከተክብርዎ አለኩም። 

ድሕሪ አፀደ ህፃናት ቤት ትም
ህርቲን ስሩእ ቤት ትምህርቲ
ኣብቲንግስሪድ ኮሚን ኣብ ዝ
ተፈላለዬ ቦታታት ድሕሪ አፀ
ደ ህፃናት ቤት ትምህርቲን ስ
ሩእ ቤት ትምህርቲ ኣለዉ። ኣ
ብ ኮሚና ኣብ ሓደ ወርሒ ዊ
ሽጢ ናይ ቤት ትምህርቲን ም
ርካብ ዋሕስነት አለኩም ካብ
ቲ ዝተመዝገብካሉ መዓልቲ 
ጀሚሩ። ናይ ቤት ትምህርት
ን፣ ኣብ ቤት ትምህርትን ዝው
ሓብ ምግቢብነፃ ኢዩ። ዝክፈ
ሎ ገንዘብ የሎን። ኣብ ቤት ት
ምህርቲ ፍርቂ ዓመት ናይ ው

ለዲቲ አኬባ አለና አድላዩ ስለዝኮነ ከአ ና
ብቲ አከባ ክትምጹሞ ሓበሬታ ክትወስዱ 
ይግባእ ።

ኣለም- ዓቃፍ ክፍልታት 
ኣብ ኮሚና ናብ ሽወደን ሓድሽ ዝመጹ 
ተመሃሮት ዝማሃርሎ ኣለም ዓቃፍ ክፍል
ታት አሎና ኢዚከአ ነትዬም ዝመጹ ተመ
ሃሮት ሐፈሻዊ ፍልጠትን ፣ ናይሽወደን ኣ
ማሃህራን ሜላታት፣ ናብ ሽወደን ስሩእ 
ቤት ትምህርቲ ክቀራርቡ ይሕግዞም፣ ብ
ፅቡቅ ናብ ሽወደን ቋንቋ ክርድኦም ፣  
ኢቲ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብን ቤት ት
ምህርት ከመይ ከምድሰርሕ ትምህርቲ 
ምቅሳም። ኢዝየን ዝስዕባ ክፍልታት ከአ 
ኣብዚየን ቤት ትምህርት ይርከባ ፣ዳክስኮ
ላን ኣብ ቲንግስሪድ፣ኦርምስኮላን ኣብ ኮ
ንጋ፣ትሮያስኮላን ኣብ ሪድ እየን ።

ካላአይ ደረጃ ቤት ትምህርት
ዋሳስኮላን ካላአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ 
ናይ ኮሚን ክከውን ከሎ ኣብ ቲንግስሪድ 
ይርከብ። ካብ ምሉዕ ሸወደን ናይ ዝመና
ዊ ሙዝቃ (AMB)ኣካዳሚክ ሙስክ ቢ
ስነስ ኣብ ቲንግስሪድ ይርከብ። ናይ ሙ

ዝቃ ድለት እንትሕር አለካ ወይ ሙዝ
ቃ መሳሪሒ ክትማሃር ወይከአ ኣብ ሙ
ዝቃ ዓለም ክትንጥፋ ትክእል ኢካ። ኣብ
ዚ ቤት ትምህርት ሙዝቃ ንክትአቱ ፅቡ
ቅ ነጥቢን፣ ናይ ሙዝቃ ፈተና ክትሓል
ፍ ኣልካ።

ናይ ሽወደን ቋንቋ ን ደቂ ወፃእተኛ ዝዋሃ
ብ ትምህርቲ (SFI)
አብዚ ቤት ትምህርቲ ንአብይቲ ሐደሽ
ቲ ዝመጹ መባእታዊ ቋንቋ ሽወደን ን ወ
ፃእተኛ (SFI)ይውሃብ።ኢቲ አወሃህባ ት
ምህርቲ ከአ ሙሉእ መዓልቲ ክከውን ከ
ሎ ኣብ ወርሒ ነሓሴ ይዕፆ። እቲ ክፍ
ሊ ደረጃ በቲ ናይ ቋንቋ ሽወደን ክእለት
ካ ይውሰን ። ኢቲ ናይ መመዝገቢ ቀጥ
ኢ ካብ ቲንግስሪድ ላራሰንተር ወይከአ በ
ኢንተርነት ካብ ላራሰንተር ምውፃዕ ክት
ክእል ኢካ። ብጀካ ናይ ሽወደን ቌንቋ ካ
ልእ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ክትወስድ ት
ክእል ኢካ ከም ቁፅሪ፣ ኢንግልሽ፣ ታሪ
ክ ወዘተ ። 
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ቤት ትምህርትን ቋልዑት ክንክን
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ኣብ ቲንግስሪድ ኮሚን ተቀማጢ እንተሕ
ር ኮይንካ እሞ ብኩጠባ ኢኮኖሚ ባልካ 
ከተማሓዳድር እንተዝይ ኪኢልካ ወይ ከ
ኣ ፀገም እንተለካ ? መሰል አለካ ናይ ቁ
ጠባ ኢኮኖሚ ክትሐትት። ነቲ ዘሐተትካ
ዬ ሐገዝ ይግባአካን ኣይ ግብዓካን ተፃሪ
ዬ ይዋሃበካ።

ንክትነብር ዝዋሃበካ ሐገዝ
ቅድሚ ናይ ቁጠባ ኢኮኖሚ ሐገዝ ምሕ
ታትካ ከተማልኦ ዝግባአካ ነገራት አሎ ፣  
ብስራሕ ኣልቦነት፣ ምስ ንጡፍ ስራሕ ኣ
ብ ምድላይን ፣ ኣብ ኣርቤስፎርሜድሊን
ግ ምዝጉብ ምስንከውን ፣ፃእሪ ምስ ተር
ኢ፣ቁርብ ምስ ትከውን ንትምህርትን ስ
ራሕን አብ ዝዋሃበካ ግዜ ። መሰል የብል
ካን ናይ ቁጠባ ኢኮኖሚ ክትሐትት ባል
ካ ነብስካ ትክእለሉ መገዲ ምስ ዘይተሪ
ኢ ወይከአ ዝይትፅዕር እንተኮንካ። ነፍሲ 
ወከፍኩም ናብ ቤተሰብ ክንክን ኣብ ኮ
ሚኑ ተወከሱና ! ንዝበለፀ ሐበሬታ ብ ቴ
ሌፌን 0477 441 00

ናይ እግሪ መትከሊ ሐገዝ (ኤታብለሪንግ 
ኤርስትኒንግ)
መንበሪ ፍቃድ ሽወደን ምስ ወሰድካ መ
ሰል አለካ ናይ እግሪ መትከሊ ሐገዝ (ኤ
ታብለሪንግ ኤርስትኒንግ )ክትሐትት። 
ሙሉእ ሐገዝ ንክትወስድ ናይ ግድን ኢ
ዬ ንጡፍ ክትከውን አለካ። ኣብ ዝተፈላ
ለዬ ዝዋሃበካ መደባት ። አብ ሽወደን ቋ
ንቋ ን ደቂ ወፃእተኛ ዝዋሃብ ትምህርቲ 
SFI (Svenska för invandrare) ወይከ
አ ናይ ተልመዴ ቦታ ፕራክቲክ ።l

ኻብ ንጥፈታት ምትራፍ
ናይ መተከሊእግሪ ሐገዝ (ኤታብሌሪንግ 
ኤርሴትኒግ )ዝውሰን በቲ ትከዶ ትምህር
ቲ ወይ ከአ ተልመደን ኢዬ ። እስካ ወይ
ከአ ደቅካ እንተ ተፀሊኡኩም ክትሕብር 
አለካ ንመምህርካ ናይ SIF ። እንትሕር ተ
ሪፍካ ብደይ ዝኮነ ምክኒያት እቲ ዝውሃበ
ካ ሐገዝ ሙሉእ አይውሃበካ ኢዬ ። ኣብ 
ዝይተመፀሉ ግዜ አድላይ ኢዬ ንመምህር
ካ ምሕብር ። ይኩን እምበር ደቅካ ኣብ 

ዝፅልኦም ግዜ ገዛ ክትከውን ትክእል ኢካ 
። ነት ዝዋሃበካ ሐገዝ ኣይ ፀልዎን ኢዬ ። 
ዝኮነ ይኩን ካሳ ዋሕስነት (ንፎርሴክሪንግ 
ካሳ ) ክትሕብር ኣለካ።

ክፍሊት ምክፋል
ናይእግሪ መተከሊ ሐገዝ (ኤታብሌሪንግ 
ኤርሴትኒግ)ናይ መዸመርታ ክፍሊት ኵ
ውእል ዘለዎ ናብ ገዛ ክራይ ኢዬ ።  
ከምኡ ከአ ንቀለብ ን ሐደ ወርሒ ይኮ
ውን። ኮሚና ክሕግዘካ ኣይ ክእልን ኢ
ዬ እንትሕር እቲ ገንዘብ ኣብ ካልእ መአ
ላ ዊኢሉ።

ወለድ
ሐደ መንበሪ ገዛ ምስሐዝካ ለቃሕ ክትል
ቃሕ ትክእል ኢካ፣ ካብ (CSN)ዝባሃል 
መንግስታዊ ትካል ምእንቲ ናይ ገዛ አቁ
ሑት ንምግዛእ ። እቲ ለቃሕ ምስ ወለዱ 
ዝምለስ ኢዩ ። ኢቲ ወለድ ንናይ ቤት ጽ
ሕፈት አገልግሎትን ናይ ሰራሕተኛ ደሞ
ዝ ይሽፍን።

ቁጠባ ኢኮኖሚ
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ክንክን ማእከል 
አብ ቲንግስርይድ ኮሚን ናይ ክንክን ማ
እከል አለዋ ። እስ አን ከአ አብቲንግስር
ይልን ሪይድ ይርከባ። ኣብኡ ክትረክብ 
ትክእል ኢካ ሐኪም ፣ ናይ ስኒ ሐኪም ፣  
አዋለድቲ፣ ነርስታት። ናትካ ምርጫ እዩ 
ናብ የናይ ክንክን ማእከል ከምትከይድ ና
ብ ሪይድ ወይ ክአ ቲንግስሪድ ። ብ ሕ
ማም ምክኒያት ክትመጽእ እንትሕር ዘይ 
ኪኢልካ ናብ ክንክን ማእከል ክንሰደልካ 
ኢና ናብ ገዛካ ሐኪም ፣ ናይ ስኒ ሐኪም 
፣ አዋለድቲ፣ ነርሲ። እቲ ዝቀረበ ሆስፒ
ታል አብ ቭክሾ ይርከብ።

ቀጸሮ መሐዝ
ናይ ግድን እዩ ቀጸሮ ክትሕዝ ንሐደ ሐ
ኪም ንክትረክቦ ። አድላይይ እዩ አብ ቀ
ጸሮካ ክትርከብ ። ክትመጽእ እንተይ ዘ
ይከአልካ ቅድሚ ሐደ መዓልቲ ደዊልካ 
ክትሕብር አለካ እንተይ ዘይኮይኑ ግን ክ
ትከፍሎ ኢካ ። መብዛሕቲኡ ጊዜ አብኡ 
ክትከፍሎ ትክእል ኢካ። ምክፈሊ ፋክቱ

ራ ክሰዱልካ ትክእል ኢካ ናብ ገዛካ ም
ስ ተወሳኪ ክፍሊት። አብ መብዛሕቶም 
ሐክምና ፣ ናይ ሕዝቢስኒ ሐኪም ብሰል
ድ ክትከፍል አይካአልን ኢዩ ። ብካርዲ 
ወይ ፋክቱራንገዛካ ይሰዱልካ ንገዛካ።

አምቡላስ 
ን ኩሎ ህጹፅ ኩነታት ደውል 112 ሽኡ 
አምቡላስ ክጽደድ እያ። አምቡላስ ትጽ
ዋአሉ ህጹፅ ኩነታት ኣብ ዝከውን ጥራ
ይ እዩ ።

ናይ ምትርጎም ሐገዝ
መብዛሕቲ ግዜ ብናይ ቴሌፎን ተርጋሚ 
ንጥቀም ኢና ። እዚ ማለት ከአ እስካ ዘ
ይትፈልጦ፣ ናይ ምዕቃብ ሐላፊነት ዘለ
ዎ እዩ ።

1177
ደውል 1177 ደውል ብዛእባ ሕማማት 
ምክሪ ምስትደሊ። ብ www.1177.se ሐ
በሬታ ክትረክብ ኢካ/ ኪ ብዝተፈላለዩ 
ቋንቋታት

ቤት መሸጣ መድሃኒት (ፋርማሲ)
ጥቃ ክንክን ማእከል ቲንግስርይድን ሪይ
ድ ቤት መሸጣ መድሃኒትአለዋ ። ካብኡ 
ከአ መድሃኒት ከትውጽእን ክትገዝእ ት
ክእል።

ክንክን አረጋዊያን ፣ ክንክን ኣካለስንኩላ
ት፣ ልቀሰባት፣ ክንክን ቤተሰብ
እዚ ኮሚን ሐላፍነት አለዎ ክንክን ኣብ
ን አረጋዊያን ፣ክንክን ኣካለስንኩላት፣ ው
ልቀሰባት፣ክንክን ቤተሰብ ንኣካለስንኩላ
ት ብቡዙሕ ዓይነት መገዲ ሐገዝ ይሕገ
ዙ ከም ናይ አካል ወይ ናይ ርዕሲ ዘለዎ

ም።ክንክን አረጋዊያን ንጡፍ ስራሕ ነቲ
ዩም ዝደልዩ ንአብነት ናይ ገዛ እዩ ፣ ፍ
ሉይ መንበሪ ቦታ፣ ዘተአማምን ደውል፣ 
ምግቢ ምእዳል።ክንክን ውልቀሰባን ቤ
ተሰብን ሐላፊነት አለና ። ጉዳያት ምጽ
ራይ፣ስነድ ምስናድ ካብቲ ሐደ ናይ ኢኮ
ኖሚ ስራሕናኢዩ። ዘጨንቁ ጥርዓናት ክ
መጹከለዎ ጉዳያት ነጻሪ ከም ንቋልዓ ወ
ልፍታትን ። ሐገዝ ንህቦም ፣ 
ንከናከኖም ፣ መድሃኒት ንህቦም ንቋልዓ
ን ፣ ንአበይቲ ወልፍታት ዘለዎም።

ክንክን ጥዕና



ድሕር መንበሪ ትደል ኣሎካ፣ ምስ ምም
ሕዳር ከተማ ናይ ኣፓርታማ ወነቲ 
Tingsrydsbostäder ተራከብ። ምስ 
ሓያለ ወነንት ናይ ብሕት ኣብይቲ እዉን 
ክትራከብ ትክእል ኢካ። ድሕር ገዛ ወይ 
ናይ ሕርሻ ቦታ ክትገዝእ ደሊካ ምስ 
ወኪል ጤሳ(ጉልቲ) ተራከብ። ኒዝያዳ 
ሓበሬታ ናይ ምምሕዳር ከተማ መርበብ 
ሓበሬታ ተወከስ።

ኣፓርታማ ክትካረ ተደሊኻ

ጸጥታ ዘለዎን ሰለማዉን
ከም ተካራያይ ምስ ገሮባብቲካ ብሰላም 
ክነብር፣ ነዞም ክልተ ንገራት ከተመዛዝን 
እገዳሲ እዩ።  ኣብ መንበሪካን ኣብ ከባቢ
ካን ጸጥታ ከምዘሎ ኣረጋግጽ ከምኡዉን 
ናይ ከባቢኻ ጸጥታ ሓሉ። ረብሻ እንተኣ
ጋጢሙ ንዋና ገዛ ተወከስ። በተደጋጋሚ 
እንተእጋጠመ ተኻራያይ ገዝኡ ክሓደግ 
መሰል ኣለዎ።

መሕጸቢ ክዳዉንቲ
ምሕጸቢ ክዳን ክትጥቀም ቆጸራ ሓዝ፣ 
ምሉእ ሓበሬታ ካብ ዋና ገዛ/ዋርድያ 
ዉሰድ። ሓጺብካ ምስ ወዳካ ንክሉ 
ምእንቲ ክምችእ ኣጸራርዮ።

ጉሓፍ
ናይ ገዛ ጉሓፍ ብናይ ዋና ገዛ መምርሒ፣ 
ተፈልዩ፣ ተዓሺጉ ክጉሓፍ ኣለዎ። ከም 
ደረቅ ዝኣመሰለ ጉሓፍ ከም ጥርሙዝ፣ 

ሓጺን፣ ፕላስቲክ ካልእ ንዑ ዝመስ
ልን ኣብ ዝቀረብ ኸም ብሓዲሽ ዝምስር
ሓሉ፣ ከም Elsemåla መመስርሒ ማከል 
ክጉሓፍ ኣለዎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ናይ 
ምምሕዳር ከተማ መርበብ ሕሓቤሬታ 
ተወከስ።

ድሽ 
ድሽ ክትተክል ተደሊካ ካብ ዋና ገዛ 
ፍቃድን መምርሕን ተቀበል።

ምትካኽ 
ኣብ መደያይቦ፣ መሕጸቢ ክዳዉ
ንቲ፣ ሊፍት፣ መክዘን ትሕቲ ምድሪ፣ 
ሰግነት፣ ከምኡዉን ካልእ ናይ ሓብር 
ቦታ ምትካኽ ኣይፍቀድን እዩ። ኣብ ገሌ 
ኣፓርታ ምትካኽ ክልኹል እዩ።

ናይ ገዛ እንስሳ 
ወነቲ ናይ ገዛ እንስሳ ሓላፍነት ክስከም
ሎም ኣለዎም። እንስሳታ ብዘይ ሓለዋ 
ክግደፉ የብሎምን። ኣብናይ ካሎት 
ንብረት ከይ ኣትዉን ገሮባብቲ ከይ 
ርብሹን ኣረጋግጽ።

ተተቀሳቂሶም ሓብር 
ወዕል ክራይ ከተቃርጽ እንተደልኪ ንዋና 
ገዛ ብጽሑፍ ሓብሮ። ግዜ ናይ ሓበሬታ 
ሰለስተ ወርሒ እዩ፣ ሞት እንተኣጋጢሙ 
ግን ሓደ ወርሒ እዩ። ንዝያዳ ሓብሬታ 
ንዋና ገዛ ተወከስ።

ቅዲሚ ምልቃቅካ ኣጸራርዮ
ድሕሪ ገዛካ ትለቅቅ ኣሎካ ኩሉ ክፍል
ታት ናጻን ጽፉፍን ክከዉን ኣገዳሲ ኣዩ። 
ዋና ገዛኻ ብዝተሰማምዕካሉ ገዜ ከረ
ጋግጽ እዩ። ክሳራ ናይ ዚተሰብረ ካብ 
ጉቡእ ወጻኢ ምእራግ ከምኡወን ትወሳኪ 
ምጽብባቅ ናባካ እዩ።

መፋትሕ
ከትኣቱ ከልካ መፋትሕ ትቅበል እካ። 
ከትወጻእ ከሎካ መፋትሕ ንዋና ገዛ 
ምለሰሉ። ከምተካራያይ ናይዝኾነ 
ዝጠፍአ መፍትሕ ክትዕደ ኢካ።
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መንበሪ ቦታ
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ኣብ ሐደ ማሕበር ምስታፍ ፅቡቅ ኢዩ። 
ምክንያቱምሐድሽ ሰብ ክትራክብ ወይ 
ክትፋለጥ ። ድሌት አለካ ዲዩዬ ናይ 
ስፖርቲ፣ዓሣ ምግፋፍ፣ ሙዝቃ፣ ወይ 
ከአ ክትረክብ ካልኦት ሰባት? ተወከስ 
ነቲ ማሕበር ። ኣብ ቲንግስሪድ ዝተፈላ
ለያ ማሕበራት ኣለዋ እስካ/ኪ ክትካፈል 
ትክል ኢካ ። እቲ ዝበዝሕ ንጥፈታት 
ከአ ስፖርት፣ ሙዚቃ ፣ ስነ-ጥበብ እዬ 
። ድሌት አለካ/ኪ ድዬ? ናይ ስፖርት 
ከም ኩኡሾ እግሪ፣ቃርሳ በረድ፣ ገና፣ፈ
ረስ ምግላብ ፣ ይምናስቲክ ኣብ ኮሚን 
አሎ ። እቲ ናይ መፃወቲ ቦታታት ከኣ 
ቲንግስሪድ፣ ኮንጋ፣ረቭሞላ፣ሊነርይድ፣ቭ
ኬልሶን ፣ዑርሽልሁልት እየን ። ተወከስና 
ኢካ ናብ ቤት ጽሕፈት የናይ ማሕበር 
ከምዘሎ ፣ አብይ ከምዘሎ ክንሕብረካ 
ኢና ።
ቴሌፎን ቁጽሪ 0477-441 00

ቤተ መጽሐፍቲ (ቤተ ንባብ )
ኣብ ሐደ ቤተ መጽሐፍቲ ብነፃ ጋዜጣ ምን
ባብ ፣መጽሐፍ ምልቃሕ ብዝተፈላለዬ ቋን
ቋታት ፣ አንተርነት ምጥቃም፣ ከምኡውን 
ንጀመርቲ ሽወደን ቋንቋ መጽሐፍ አሎ። እ
ቲ ዝደለካዬ መጽሐፍ ኣንትሕር ዘየሎ ኣብ
ዚ ቤተ መጽሐፍቲ ክንእዘልካ ኣና ካብ ካ
ልእ ቤተ መጽሐፍቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ። ኣ
ብ ቤተ መጽሐፍቲ ዓቢ ናይ ባህሊ ምድላ
ው ንአበይትን ፣ ቋልዑትን ይግበር ኢዩ። 
ኣብ ቤተ መጽሐፍቲ ድሕረ፡ ገጽ ብምእታ
ው ጋዜጣ ከተንብ ትክእል ኢካ ካብ 60 ን
ላዕሊ ቋንቋታት ካብ 100 ንላዕሊ አዲታት 
። እቲየን ቤተ መጽሐፍቲ ዝርከባሉ ቦታ 
ቲንግስሪድ፣ርይድ፣ኡርሽሁልት፣ኮንጋ፣ኤል
ምቦዳ፣ቭክልሶንግ፣ሊንርይድ ኢዩ። ናይ ቲ
ንግስርድ ቤተ መጽሐፍቲ ዝክፈተሉ ግዜ 
አብ ናይ ስርሕ መዓልቲ ስዓት 10-18:30 ቀ

ዳም 10-13
ናይ ሽወደን ቤት ክርስቲያን 
ናይ ሽወደን ቤት ክርስቲያን ኣብ ናይ መ
ብዛሕቶም ቦታታት ኮሚን ይርከቡ፣ ዝ
ተፈላለየ ንጥፈታት የካይዱ ንዓቢ ሰብ
ን ፣ ቋልዑትን ዝከውን። ሶደርፖርትሽር
ካ ትባሃል ቤት ክርስቲያን ኣብንግስሪድ አ
ላ። ናይ ሽወደን ቤት ክርስቲያን ቲንግስሪ
ድ ተወክስ ብ 0477-77 90 00 ወይ ከኣ 
www.svenskakyrkan.se/tingsryd.

ባህሊ ኣገልግሎት
ኣብዚ ውሽጢ ባህሊ ኣገልግሎት ክትሳተ
ፍ ትክእል ኢካ/ኪ ናይ መዝሙር ምዝማ
ር፣ ናይ ሙዚቃ መሳሪሒ ምፅዋት፣ ትያ
ትር ምስራሕ።

ማሕበር ንጥፈታት



በዓል- ስልጣን

ካሳ ውሕስነት
ካሳ ውሕስነት አቢ ሐላፊነት ዘለዎ ዘተአማምን አሰራርሐ አ
ብ ሽወደን ን ክህልው ዝገብር መንግስታዊ ትካል ኢዬ ካብ 
40 ንዝኮኑ ጉዳያት ይምርምር ፣ ይውስን ፣ሐገዝ ፣ይህብ። 

ካሳ ውሕስነት አብ ዓመት ዳርጋ 200 ሚልያርድ ክሮና ይከ
ፍል ። ፍርቁ ገንዘንብ ናብ ሕሙማት፣ አካለስንኩላት ሐገዝ 
ይከይድ። ናይ ሐደ ሰለስተ ክፋሊ ከአ ንቆልዓን ቤተሰብን ይ
ክፈል ። ከም ናይ ቆልዓ ሐገዝ ፣ ናይ ወለዲ ሐገዝ፣ ናይ ገ
ዛ ክራይ ሐገዝ ። ናይ ሐኪም ፍቃድ ምስ ምዝህልወካ ካልእ 
ፍሉይ አሰራርሐ ይህልዎ። ናብ ናይ ቀደም ሥራሕ ንክትምለ
ስ ሙሉእ ሐገዝ ይግበረልካ። ካሳ ውሕስነት ንጡረተኛ በዓ
ል ስልጣን ከአ ይከፍል። ካሳ ውሕስነት ቤት ጽሕፈት ከአ ኣ
ብ ቭክሾ ይርከብ።
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ሥራሕ - ቤት ጽሕፈት መራከቢ ሥራሕ
ቤት ጽሕፈት መራከቢ ሥራሕ ነትዬም 
ሐደሽቲ ዝመጹ ኣብ ዝቀልጠፈ እዋን 
ሽወደን ንክፈልጡ ፣ሥራሕ ንክትረክብ 
ባዕልካ ምእላይ ቅድመ ኩናት ይህብ ።  
ናይ መንበሪ ፍቃድ ምስወሰድካ/ኪ 
ወይ ናብ ሐደ ኮሚን ምስመፃካ ቤት 
ጽሕፈት መራከቢ ሥራሕ ናይ ጀማሪ 
እግረ መትከሊ አኬባ ይገብረልካ ። 
እቲ አኬባ ከአ ሐደ ወይ ካብ ሐደ 
ክበዝሕ ይክእ ኢዬ ። እቲ ናይ ቤት 
ጽሕፈት መራከቢ ሥራሕ ናይ መፃኢ 
ፕላን የውፃልካ ኣብ ሽወደን እንታይ 
ከምትገብር። ነቲዬም ንጥፈታት 
ወሲድካ/ኪ አብ ዝሐፀረ ግዜ ሥራሕ 
ምርካብ።

ኣብ ቲንግስሪድ ቡዙሐት ወሀብቲ 
ሥራሕ ይርከቡ ፣ቡዙሕ ሥራሕ 
ዘሎ ኣብ ኢንዳስትሪ ፣ ከምኡውን 
ክንክን ጥዕና፣አብ ቤት ጽሕፈት ኢዩ። 
ፍሉጣት ኣለም ዓቀፍ ትካላት ይርከቡ 
ከም ኒልሶን ጋርደን፣ሃማርፕልስት፣ 
ቦርየስ፣ርይድስቦት፣ሊንደርስ 
ኣልሚንየምቦታር፣ርእይ ድሕረ ገጽ 
www.tingsryd.se ክትንግድ ወይ 
ከአ ናይ ባእልካ ትካል ክትከፍት 
እንተደሊካ ቤት ጽሕፈት መራከቢ 
ሥራሕ ክሕግዘካ ኢዩ ።



ናይ ግብሪ ቤት ጽሕፈት
ናይ ግብሪ ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳር በዓል -ሥ
ልጣን ኢዩ። ስርሑ ከአ ግብሪ ይቅበል ፣ናይ ገዛ ግብ
ሪ፣ሕዝባዊ መዝገብ ፣ናይ ሐዳር ውዕል ። ታሴራ ይስ
ራሐልካ ኣብ ሽወደን ኣብ ሕዝባዊ መዝገብ ምስ ተመ
ዝገብካ።ሐደ ሰብ ኣብ ሽወደን እንትሕር ተመዝጊቡ ኣ
ብ ሕዝባዊ መዝገብ ተመዝጊቡ ይባሀል። ኣብቲ ናይ 
ሕዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካ እንትሕር ኮይንካ ሐበ
ሬታ ክም ሽምካ፣ ኣድራሻካ፣ ዝተወለድካሉ ዓመተ ም
ህረት፣ ወርሒ፣መዓልቲ፣ ከምኡ ኣርባዕተ ቁጽሪ ናትካ 
ዝኮና (ፐርሰንኑመር)ወይ ከኣ ናይ ሰበይትካ /ሰብአይ
ኪ ደቅኩም ፣ዜግነትካ ይርከብ ።

ፐርሶንኑመር
ኩሉ ኣብ ሽወደን ዝቅመጥ ነባሪ ናይ ባእሉ ፐርሶንኑመ
ር ኣለዎ ። እሱ ማለት ከአ ብኣሰርተ ቁጽሪ ደው ዝበለ 
ኢዩ። ( ዓ/ም፣ ወርሒ፣መዓልቲ - ¤ ¤ ¤ ¤ )

ሚግሬሽንቭርኬት እቲ ኣብ ሃገር ሽወ
ደን ፤ ናይቶም ኣብ ሃገር ሽወደን መ
ጺኦም ክቕመጡ ዚደልዩ፤ ንኽበጽሑ 
ክመጹ ዚደልዩ፤ ካብ ሓሳረ መከራ ኣ
ምሊጦም ዑቕባ ንምርካብ ዝሓቱ ወ
ይውን ዜግነት ሃገር ሽወደን ንምቕባ
ል ዚሓቱን ጉዳያት ኩሉ ዚውስን፤ በ
ዓል-ሥልጣን ኢዩ። ገለ ሰብ ክማሃ
ር፣ክሰርሕ፣ ንቤተሰቡ ብምስዓብ ወ
ይ ከአ ሐድሽ ፍቅራ ብምምስራት ና
ብ ሽወደን ይመጽእ። ሚግሬሽንቭር
ኬት ነቲ ጉዳይ ይምርምሮ በቲ ውሳኔ 

ሕጊ ናይ ሚግራሾንስቨከት ሽወደን ። 
ሚግሬሽንቭርኬት ንቡዙሐት ዑቁባ 
ሐተትቲ ግጭት ንዘለዎም ዕቁባ ሂቡ 
ኢዩ። ሚግሬሽንቭርኬት ካብቲ ሐ
ደ ስርሑ ንዕቁባ ሐተቲ ካብ ጭንቀ
ት ምውጻእን፣ ንመሰሎም ምግልጋል
ን ፣ ዕቁባ መሃብን ኢዩ። ምስ ዬኤን 
(UN)ናይ ስደተኛ ጉዳይ ( UNHCR 
)ብምትሕብባር ካብ ሙሉ ዓለም ዝ
ርከቡ ኣብ ስደተኛታት ማዓስከር ዘለ
ዎ ስደተኛታትን ይሕግዝ ። ኩሎ ና
ብ ሽወደን ዝቀየረ ስብ ምስ ጊዜ ናይ 

ሽወደን ዜግነት ይወስድ ። ኣብ ዓመ
ት ኣብ ዓመት ብዙሐት ስባት ናይ ሽ
ወደን ዜግነት ይወስዱ። ዜግነት እን
ትሕር ኣለካ/ ኪ ከአ ሕጋዊ መሰል አ
ለካ ፣ ንአብነት ክትመርጽ ትክእል ኢ
ካ አብ ባይቶ ምርጫ።

ናይ ስደተኛ ቤት ጽሕፈት (ሚግሬሽንቭርኬት)

በዓል - ሥልጣን
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ጠቃሚ ሐበሬታ 

ንግዲ
አብ ናይ ምግቢ ዱካናት ሐላል ዝኮና ዶ
ርሆ ክትገዝኡ ትክእሉ ኢኩም ። ናይ ወ
ጻኢ ኣስቤዛ ዝሸይጥ ዱካን የሎን ።

ከም በሐድሽ ዝስራሕ አቁሕት ዝምለሰ
ሉ ማዕከል
ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ኣብ ውሽጢ 
ኮሚን ቡዙሐት ናይ ከብሐድሽ ዝስራሕ 
አቁሕት ዝምለሰሉ ማዕከል ኣሎ። ኣብዚ 
ክትድርብ ትክእል ኢካ ከም ካርቶን ፣ ኤ
ሌትሪክ ፣ ሐደገኛ ጎሐፍ ፣ ሐፂን ፣ ተቀ
ፃፃሊ ኣቁሑት ። ዘይ ክፈትሉ ጊዜ ከአ ኣ
ብ በዐላትን ድሮ በዐላትን ኢዩ ። ዝክፈ
ተሎ ሰዓት ግን ትረክቦ ኢካ ኣብ ድሕረ 
ገጽ www.tingsryd.se

ከም ብሐድሽ ዝስራሕ አቁሕት ዝምለሰ
ሉ ንኡሽተይ ቦታ 
ኣብዚ እቲ መምለሲ ኮንቲነር ስለዝኮነ እ
ቲ ትጉሕፎ አቅሐ ጠርኒፍካ ናብ ንዕሽት 
መጠን ቀይርካ ንአብነት ከም እሹግ ወረ

ቀታት ፣ ጋዜጣታት ፣ ጠራሙስ ትግሕ
ፍሉ።።

መራከቢታትርሕቀት ናብቲያ ዘአበየት ቦ
ታ ካብ ቲንግስሪድ ኮሚን ቭክሾ 
44 ኪሜ ከባቢ 40 ደቂቃ ብመኪና ። 
ካልማር 
106 ኪሜ ከባቢ 1 ሰዓትን 35ደቂቃን ብ
መኪና። 
ማልሞ 
184ኪሜ ከባቢ 2 ሰዓት ። 
ስቶክሆልም 
501 ኪሜ ከባቢ 5ሰዓት ብመኪና ። 

ቲንግስሪድ ኮሚን ጽቡቅ ናይ መራከቢ
መስመራት ኣለዋ። ከምቲ ዘአካከብናዩ 

ሐበሬታ እትየንዝቀረባ መስመራት ኣርባ
ዕተ ሚል ካብ ቲንግስሪድ ፣ሮነቢ ፣ ካል
ሻም ፣ ቭክሾ ይርከባ ። ቀሊል ኢዩ ብ አ
ውቶቢስ ክትከዶ። 
አውቶቢስ ቁፅሪ 215
ቭክሾ ፣ ረቭሞላ ፣ ቲንግስሪድ ። 

አውቶቢስ ቁፅሪ 840 
ቭክሾ ፣ቲንግስሪድ ፣ ሮነቢ።

አውቶቢስ ቁፅሪ 370 
ቭክሾ ፣ቲንግስሪድ ፣ ካልሻም ።
አውቶቢስ ቁፅሪ 361 
ቲንግስሪድ፡ ኦልኦስትሮም ብ ርይድ/ፍሪ
ዳፎስ።

ትፈልጥ ዲካ ብ የነይቲ አውቶቢስ ክትከ
ይድ ከምዝደሌካ? ክትረክቦ ትክእል ኢ
ካ ካብ ሐባሪ ወረቀት ናይ ዝከዳሉ ሰለ
ዳ ወይ ከአ ብድሕሪ ገፅ Länstrafiken 
Kronobergs አብ አውቶቢስ ወይ ናይ 
አውቶቢስ ፍርማታ አሎሐባሪ ወረቀት ና
ይ ዝከዳሉ ሰለዳ ። ብድሕሪ ገፅ ብምእ
ታው www.lanstrafikenkron.se ምስ 
ኣተውካ Reseplaneraren ብምእታው 
ጸሐፎ ካበይ ናበይ ከምትከይድ ሰዓት ከ
አ ምረጽ ።

ቤት ክርስቲያን /ሞስኬ 
ናይ ሽወድን ቤት ክርስቲያን ኣብቲዮም 
መብዛሕቲኦም ቦታታት ኣብ ውሽጢ 
ኮሚን ይርከብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከአ 
የካይድ ንአበይቲን ንቋልዑት ። አብ ቲን
ግስሪድ ሶደርፖርት ዝባሃል ቤት ክርስ
ቲያን አሎ። ንቋልዑት ካብ ሐሙሽተ 
ዓመት ንላእሊ ስጻብ ኣሰርተ ትችአተ 
ዓመት ንዘለዎ በቢጉዽሌኦም ንጥፈ
ታት የካይድ ። ናይ ሽወድን ቤት ክር
ስቲያን አብ ቲንግስሪድ 0477- 77 90 
00 ወይ ከአ www.svenskakyrkan.
se/tingsryd. እቲ ዝቀረበካ ሞስኬ አብ 
ቭክሾ አለካ ወይ ከአ http://www.
mosque.se/sv/moskebygge
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ርክባትኣብ ቲንግስሪድ
ቤት ጽሕፈት 
ቶርግጋታ 12
362 32 ቲንግስርይድን
ቴሌፎን፣ 0477-441 00

ቲንግስርይድ ወሃቢ ገዛ
ስሽተጋታን 4B
362 30 ቲንግስርይድ

ቤት ጽሕፈት መርከቢ ሥራሕ
ያርንቨገንጋታን 3A
ቴሌፎን፣ 077-160 00 00

መምሃሪ ማዕከል 
0477-444 70
ትንግስሪድ ሊነርድስቭገን 8
362 31 ቲንግስርይድ

ክንክን ጥዕና ኣብ ቲንግስርይድ
ኣድራሻ፣ ስቶርጋታን 87, ቲንግስርይድ
ቴሌፎን፣ 0477-79 48 50

ክንክን ጥዕና ኣብ ኣብ ርይድ 
ኣድራሻ፣ ስቶርጋታን 87, ቲንግስርይድ
0477-79 48 20

ሃንጽብርካረጋታን 6, ሪይድ
ኣድራሻ፣ ኖራ
ሃንጽብርካረጋታን 6, ርይድ
ቴሌፎን፣ 0459-59 40 00

ቤት ጽሕፈት 
ኣድራሻ፣ ስቶርጋታን 21, ሪይድ
ቴሌፎን፣ 0459-801 16

ቤት መሸጣ መድሃኒት (ፋርማሲ) 
ምስ ክንክን ጥዕና ኣብ ቲንግስርይድ፣ ኣብ 
ሪይድ -ቲንግስርይድ - ዝተተሐዘሐዘ ቤት 
መሸጣ መድሃኒት (ፋርማሲ)ይርከብ። ካብ
ኡ ከአ መድሃኒት ከትውጹን ፣ብዘይ ናይ ሐ
ኪም ወረቀክት መድሃኒትመድሃኒት ክትገዝ
ኡ ትክሉ።

ቤት መሸጣ መድሃኒት(ፋርማሲ)አብ 
ኣድራሻ፣ ስቶርጋታን 87, ቲንግስርይድ
ቴሌፎን፣ 0771-45 04 50

ቤት መሸጣ መድሃኒት(ፋርማሲ)አብ ርይድ
ኣድራሻ፣ ኖራ
ሃንጽብርካረጋታን 6 ርይድ
ቴሌፎን፣ 077-140 54 05
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ሆስፒታል ኣብ ቭክሾ
ኣድራሻ: ፣ሳንድቭገን 8, ኣብ ቭክሾ
ቴሌፎን ፣ 0470 - 58 80 00

ጉዳይ ስደተኛታት ቤቴ ጽሕፍት(ሚግሬሽን)
ኣድራሻ፣ ኖርጋታን 23, ቭክሾ
ቴሌፎን ፣ 0771-235 235

ካሳ ውሕስነት
ኣድራሻ፣ ኖርጋታን 22-24, ቭክሾ
ቴሌፎን ፣ 077-156 75 67

ካሳ ውሕስነት
ኣድራሻ፣ ኖርጋታን 22-24, ቭክሾ
ቴሌፎን ፣ 077-152 45 24

ሞስኬ 
ፎርሶማረንቭጌን 2, ቭክሾ 
ቴሌፎን ፣ 0470 66444 / 070 5720465

ርክባት ኣብ ቭክሾ 



www.tingsryd.se
Tingsryds kommun 

Torggatan 12
Box 88 

362 22 TINGSRYD 
Tel 0477 - 441 00 

kommunen@tingsryd.se

እንቋዕ ብድሐን መጻኩም!


