
ኣብ ሉድቪካን ስሜድየ-ባከንን ሓደስቲ መጻእቲ ንዝኾንኩም ሰባት ዝም
ልከት ሓበሬታ
ናብ ሓድሽ ሃገር መጺእኩም፡ ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ክትጽንበሩ እንከለኹም፡ ብዙሕ ነገር ክሕድሰኩም ባህርያዊ እዩ። ንዕለታዊ ከይዲ ነገራት ዝምልከት 
ብዙሕ ሕቶታት ክህልወኩም ከምዝኽእል፡ ኣይንስሕቶን ኢና። ነዚ ምርኩስ ብምግባር እምበኣር፡ ንሓደስቲ ሓጋዚ ይኸውን`ዩ ዝበልናዮ ሓበሬታ፡ ኣኪብና 
ክነቕርቦ ተበግሶ ወስዲና ኣለና። 

ኣብዚ ጥምሮ-ሓበሬታ ዝሓዘ ሰነድ፡ ክትፈልጥዎ ዝግበኣኩም ኣገደስቲ ዝኾኑ መዳያት ዝምልከት፡ ሕጽር ዝበለ መግለጺታት ኣቕሪብና ኣለና። ነቶም ኣብዚ 
ተጠቒሶም ዘለዉ ኣርእስታት ዝምልከት ዕሙቚ ዝበለ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፡ ንሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዘቕርባ፡ 
መርበብ-ሓበሬታት ኣለዋኹም። ነዛ እትስዕብ መርበብ-ሓበሬታ www.informationsverige.se ብምድህሳስ ክትጅምሩ ንላቦ።

ዝርዝር ናይቶም ኣብዚ ሓበሬታዊ-ሰነድ ንሓደስቲ ተላዒሎም 
ዝርከቡ ዛዕባታት
• ሊስታ ምድላው 
• በዓል-መዚ ኢምግረሽን (Migrationsverket)
• በዓል-መዚ ግብሪን ቆጸራ-ህዝብን (Skatteverket)
• በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት (Försäkringskassan)
• ስራሕ

• መንበሪ-ገዛ 
• ቁጠባ 
• ጥዕናን ክንክን ሕማምን
• ቋንቋ ሽወደን ምምሃር/ትምህርቲ
• ኣብ ህጹጽ ወይ ተሃዋሲ እዋናት
• ህዝባዊ መጎዓዝያ
• ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት (socialtjänsten) (ተራ ናይዚ ቤት-ጽሕፈት፡ 

ገንዘባዊ ድጋፍ ዕለታዊ መቊነን፡ ኣብ ውሽጢ ስድራ ዝኽሰቱ ናይ ዓመጽ ተርእዮታት)
• ቤት-ትምህርትን ኣገልግሎት መውዓሊ ህጻናትን
• ንወለዲ (ክፉት መውዓሊ-ህጻናት መውዓሊ-ህጻና/ቤት-ትምህርቲ)
• ነዓኹም ነቶም ነኣሽቱ መንእሰያት ዝኾንኩም ዝምልከት (መቐበሊ ክፍሊ መንእሰያት፡ 

ተጣባቒ መሰል ህጻናት (BRIS) መዛነዪ-ማእከላት፡ ውዕል-ህጻናት ውድብ ሕቡራት 
ሃገራት፡ ኣብ እዋን ጸገም ድጋፍ እትረኽበሎም መስመራት ስልኪ (oroslinjer)

• ብምምሕዳር ከተማ ዝወሃብ ኣገልግሎት ንሓደስቲ
• ቤት-ንባብ
• ባህላውን ኣዛነይቲ ንጥፈታትን 



ሊስታ ምድላው፡ ገና ኣብ ሽወደን ሓደስቲ እንከለኹም
ናብ ሽወደን መጺእኩም መንበሪ-ፍቓድኩም ድሕሪ ምውሳድኩም፡ ክትሓስቡሎም ዝግበኣኩም ብዙሓት ተራ ነገራት ኣለዉ። ነዞም ነገራት ክትዝክርዎም 
ምእንቲ ክሕግዘኩም፡ ``ኣይትረስዑ`` ዝተሰምየ፡ ሓደ ዝርዝር ኣዳሊናልኩም ኣለና።

እዚ ዝስዕብ ኣየድልየኩምን እዩ:
• ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾነ ውላድ ምስ ዝህልወኩም፡ ናይ ቆልዑ-ድጋፍ (barnbidrag) ክወሃበኩም ምምልካት ኣየድልየኩምን እዩ። 

ንስኹምን ደቅኹምን መንበሪ-ፍቓድኩም ድሕሪ ምውሳድኩም፡ በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት ባዕሉ ቁጽጽር ጌሩ እቲ ናይ ቆልዑ-
ድጋፍ ይግበኣኩም ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ከየመልከትኩም እቲ ዝግበኣኩም ድጋፍ ብቐጥታ ክኸፍለኩም ክጅምር እዩ።  

• ኣብ ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ (gymnasiet) ዝምሃር ውላድ ምስ ዝህልወኩም፡ ድጋፍ ትምህርቲ (studiebidrag) ወይ ውን 
ነቶም ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ገና ኣብ መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ ዝመሃሩ ዝወሃብ ዝተናውሐ ድጋፍ-ትምህርቲ (förlängt 
barnbidrag) ዝተሰምየ ድጋፍ ክወሃበኩም ምእንቲ፡ ምምልካት ኣየድልየኩምን እዩ።

ክትገብርዎ ዝግበኣኩም ነገር እዚ ዝስዕብ እዩ፥
• ኣብ መዝገብ ቆጸራ-ህዝቢ ሽወደን ምእንቲ ክትምዝገቡ፡ ናብ በዓል-መዚ ግብርን ቆጸራ ህዝብን (Skatteverket) ብምኻድ፡ እቲ 

ሓድሽ ኣብዚ ከተማ እትነብሩሉ ኣድራሻ ከተመዝግቡ ኣለኩም። ነዚ ምስ ገበርኩም ከኣ፡ 4 ቁጽሪ ይወሃበኩም።  
• ናይ መንነት-ካርድ ክወሃበኩም ኣመልክቱ
• ናይ ባንኪ ካርድ ኣውጽኡ
• ናብ ናይ ኢንሹራንስ ትካል ኬድኩም ናይ ገዛ-ኢንሹራንስ እተዉ።

እዚ ዝስዕብ ውን ከድልየኩም ይኽእል እዩ:
• ዕድሜኹም ካብ 20 ክሳብ 65 ዓመት ኣብ ዘሎ ክሊ ምስ ዝኸውን ናብ ቤት-ጽሕፈት መመጻእቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) 

ኼድኩም ኣብ መደብ መትከሊ-እግሪ (etablering) ተመዝገቡ። እቶም ስድራኹም ኣብ ሽወደን ዘይርከቡ 18 ወይ ውን 19 ዝዕድሜ
ኹም ውን፡ ኣብ መደብ መትከሊ-እግሪ ክትምዝገቡ ምእንቲ ናብ ቤት-ጽሕፈት መማጻእቲ ስራሕ ኬድኩም ተመዝገቡ።

• ናብ ቤት-ጽሕፈት በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት (Försäkringskassan) ብምኻድ፡ ድጋፍ ክራይ-ገዛ (bostadsbidrag) ኣመል
ክቱ።  

• ኣብ ክንዲ ምስራሕ፡ ምምሃር ወይ ውን ስራሕ ምንዳይ ምስ ውላድኩም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልኩም ምስ እትህልዉ፡ ድጋፍ ዕረፍቲ-ወላዲ 
(föräldrapenning) ክወሃበኩም ውን ናብ በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት ኬድኩም ኣመልክቱ። 

• ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (SFI) ከምኡ ውን ትምህርቲ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን (samhällsorientering) ንኽትመሃሩ ውን ኣመ
ልክቱ። 

• ገዛ ምእንቲ ክወሃበኩም ኣብተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ትካላት ክራይ ኣባይቲ ተመዝጊብኩም ሪጋሓዙ።
• ንደቂኹም ኣብ ሪጋ መውዓሊ-ህጻናት/መዛነዪ ማእከል ኣመዝጊብዎም። 



በዓል-መዚ ኢምግረሽን (migrationsverket)
ኣብ ሽወደን፡ ንጉዳያት ዑቕባ ምሕታት፡ ናብ ሽወደን ንምብጻሕ ዘድሊ ቪሳ ወይ ውን መንበሪ-ፍቓድ፡ ካብ ወጽዓ ሃዲሞም ድሕነት ንዝሓቱ ሰባት፡ ዜግነት 
ክወሃቦም ዝመልክቱ ሰባት ዘእትውዎ ምልክታታት ዝመሚ መንግስታዊ ኣካል፡ በዓል-መዚ ኢምግረሽን እዩ። 

ኩሎም መመልከቲ ፎርማት፡ ብቋንቋ ሽወደን ዝተዳለዉ እዮም። ፎርም ክትመልኡ እንከለኹም ሓገዝ ምስ ዘድልየኩም፡ ምስቲ ኣብ ቡርለንገ ዝርከብ ቤት-
ጽሕፈት ኢምርግረሽን ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ። ቆጸራ ኣብ ኢንተርነት፡ ማለት ኣብ መርበብ-ሓበሬታ በዓል-መዚ ኢምግረሽን migrationsverket.se 
ኣቲኹም ከትሕዙ ትኽእሉ። 

ንተወሳኺ ሓበሬታ
ቁጽሪ-ስልኪ:   077-123 52 35 (ኣገልግሎት ብቋንቋታት ሽወደነኛን ኢንግሊዘኛን)
   ሰኑይ–ዓርቢ ሰዓታት: 08.00–16.00
መርበብ-ሓበሬታ:   www.migrationsverket.se



በዓል-መዚ ግብሪን ቆጸራ ህዝብን (Skatteverket)
በዓል-መዚ ግብሪን ቆጸራ ህዝብን ስሙ ከምዘመላኽቶ ገለ ካብቶም ቀንዲ ዝነጥፈሎ መዳያት፡ ካብ ኣታዊታት ስራሕ ግብሪ ምእካብ፡ ምቕራጽ ኣታዊታት 
ዋኒን-ኣባይቲ፡ ቆጸራ ህዝቢ፡ ምምዝጋብ ንብረትን ዕዳን ምዉታትን እዩ። እቲ ነቶም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ሰባት ዝወሃብ ናይ መንነት-ካርድ (ኣይዲ-ካርድ) 
በዓል-መዚ ግብሪን ቀረጽን`ዩ እዩ ዘዳልዎ። እዚ መንግስታዊ ትካል`ዩ እዩ ኣታዊ-ሃገር ዝቆጻጸር።

ኣብ ህዝባዊ-መዝገብ ሽወደን ምምዝጋብ 
መንበሪ-ፍቓድ ምስ ተዋህበኩም፡ ብዝቐልጠፈ ናብ ቤት-ጽሕፈት መዓል-መዚ ግብርን ቆጸራ ህዝብን ኬድኩም፡ ኣብ መዝገብ ህዝቢ ሽወደን ክትምዝገቡ 
ኣለኩም።  ናብ ናይ ኣገልግሎት ቤት-ጽሕፈቶም ብኣካል ብምኻድ ኢኹም፡ ኣብ ምዝገብ ቆጸራ ህዝቢ ሽወደን፡ ክንምዝገብ ደሊና ኣለና ትብልዎም። ናብቲ 
ቤት-ጽሕፈት ክትከዱ እንከለኹም እንኮላይ ድሒሮም ናብ ሽወደን ዝመጽኡ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም (ቆልዑ ውን ከይተረፈ) ኣብቲ መዝገብ ከተእትውዎም 
ኣለኩም። 
እቶም ሉድቪካ ወይ ስሜድየ-ባከን እትቕመጡ፡ ብቐረባ እትርከብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት፡ ኣብ ሉድቪካ ኣላትኩም። ቤት-ጽሕፈት በዓል-መዚ ግብርን 
ቆጸራ ህዝብን ክትበጽሑ እንከለኹም፡ እዚ ዝስዕብ ሒዝኩም ክትርከቡ ኣለኩም።
እቶም ሉድቪካ ወይ ስሜድየ-ባከን እትቕመጡ፡ ብቐረባ እትርከብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት፡ ኣብ ሉድቪካ ኣላትኩም። ቤት-ጽሕፈት በዓል-መዚ ግብርን 
ቆጸራ ህዝብን ክትበጽሑ እንከለኹም፡ እዚ ዝስዕብ ሒዝኩም ክትርከቡ ኣለኩም።
• ፓስፖርት

• ኣብ ሽወደን መንበር-ፍቓድ ክትወስዱ ከለኹም እትወሃበኩም ካርድ
• ምሳኹም እንተሃልዩ ውን፡ ካብ ዓድኹም ዝመጻእኩሞ ሰነዳት ከም ንኣብነት፡ ምስክርነት ቃል-ኪዳን/መርዓ፡ ምስክርነት ትውልዲን ካልእን ሒዝኩም 

ምጹ።  

ናይ መንነት-ካርድ (ኣይዲ-ካርድ)
መን ምዃንኩም ንምሕባር፡ ኣብ ሽወደን ዝወጽአ ናይ መንነት-ካርዲ ክህልወኩም ኣለዎ። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣይዲ-ካርድ የድልየኩም እዩ። 
ንኣብነት፡ ናብ ባንኪ ጉዳይ ከተሳልጡ ኣብ እትኸዱሉ እዋን፡ ናብ ሆስፒታል ወይ ውን ማእከል-ጥዕና ክትሕከሙ ወይ ክትረኣዩ ክትከዱ እንከለኹም ውን 
ኣይዲ-ካርድ ሒዝኩም ክትርከቡ ኣለኩም። ኣይዲ-ካርድ ከተውጽኡ ምስ እትደልዩ ናብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ናይ በዓል-መዚ ግብርን ቆጸራ ህዝብን 
ብኣካል ኬድኩም ከተመልክቱ ኣለኩም። ነቲ ኣይዲ-ካርድ ዝኸውን ዘድሊ ስእሊ ውን ኣብኡ ኢኹም ትሰኣሉ።  

ኣይዲ-ካርድ ንምውጻእ እዚ ስዕብ ቅጥዒታት ከተማልኡ ኣለኩም:
• ኣብ መዝገብ-ህዝቢ ሽወደን ዝተመዝገብኩም
• ብዕድመ 13 ዝመላእኩም ክትኮኑ ኣለኩም
• ነቲ ናይ ኣይዲ-ካርድ መመልከቲ ክፍሊት ከም ዝኸፈልኩም፡ ቅብሊት ከተርእዩ ክትክእሉ ኣለኩም።
• መን ምዃንኩም ዘነጽር ሰነድ ክህልወኩም ኣለዎ (መንነትካ ምንጻር)
• ብዕድመ ትሕቲ 18 ምስእትኾኑ፡ ፍቓድ ናይ ወላዲኹም (ወይ ተሓታቲ) ክህልወኩም ኣለዎ። 

እቲ ኣብ ሉድቪካን ስመድየ-ባከንን ዘሎ ቤት-ጽሕፈት በዓል-መዚ ግብርን ቆጸራ ህዝብን ኣይዲ-ካርድ ኣብ ምውጻእ ኣይነጥፍን እዩ።
ኣይዲ-ካርድ ከተውጽእሉ እትኽእሉ ብቐረባ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት እምበኣር እቲ ኣቦ ቡርለንገ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት በዓል-መዚ ግብርን ቆጸራ-ህዝብን 
እዩ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ 
ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ናይ በዓል-መዚ ግብርን ቆጸራ-ህዝብን ኣብ ሉድቪካ
ኣድራሻ:   Storgatan 16, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:   077 -156 75 67

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ናይ በዓል-መዚ ግብርን ቆጸራ-ህዝብን ኣብ ቡርለንገ
ኣድራሻ:   Stationsgatan 2, Borlänge
ቁጽሪ-ስልኪ:   077 -156 75 67

ተወሳኺ ሓበሬታ ብምርካብ ኣብዚ ዝስዕም መርበብ-ሓበሬታ ኣቲኹም ኣንብቡ:  
www.skatteverket.se
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ዝርከብ ሓበሬታታት ኣብዚ ገጽ ኣለኩም:  
www.skatteverket.se/otherlanguages



በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት (Försäkringskassan)
በዓል-መዚ ማሕበራዊውሕስነት፡ ቆልዑ ንዘለዎም ስድራ-ቤታት፡ ንሕሙማት ከምኡ ውን ንስንኩላን ገንዘብ ዝኸፍል፡ መንግስታዊ ትካል እዩ። እቲ ነዞም 
ወገናት ዝወሃብ ገንዘን መተካእታ (ersättning) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ዕማም ናይዚ መንግስታዊ ኣካል እምበኣር፡ ነቶም ኣካል ማሕበራዊ-ውሕስነት ዝኾኑ 
ድጋፋትን ሓገዛትን ይውስንን፡ ነቲ ዝተወሰነ ገንዘባዊ ድጋፍ ውን ይኸፍል። ናብ በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት ብምኻድ ንኣብነት ድጋፍ ክራይ-ገዛ 
(bostadsbidrag)፡ ድጋፍ ነፍሰ-ጾራትን ወለድን (graviditets- och föräldrapenning) ከምኡ ውን መተካእታ ጉድለት ኣካላዊ ዓቕሚ-ስራሕ 
(sjukersättning) ከተመልክቱ ትኽእሉ። ማሕበራዊ-ውሕስነት ሽወደን ንኹሎም እቶም ኣብ ሽወደን ዝነብሩን ዝሰርሑን ሰባት ዝምልከት ስርዓተ-
ውሕስነት እዩ። ገለ ገለ ገንዘባዊ ድጋፋት ከም ነባሪ ሽወደን መጠን ዝግብኡኻ ክኾኑ እንከለዉ፡ ገለ-ገለ ድጋፋት ግን ኣብ ሽወደን ምስ እትሰርሕ ጥራይ ይግ
ብኡኻ።

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ በዓሊ-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት፡ ንሓደስቲ ሰባት ተባሂሎም ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተተግርጎሙ ሓበሬታት ኣለኩም። ገለ ካብቲ 
ሓበሬታት፡ ብቋንቋታት ሽወደን፡ ኢንግልዘኛ፡ ፊንላንደኛ፡ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ትግሪኛ ከምኡ ውን ሶማለኛን ዝተዳለወ እዩ። 

 
ምስ በዓል-መዚ ማሕበራዊ-ውሕስነት ብቋንቋኹም ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ እተዉ። www.forsakringskassan.se 

ተወሳኺ ሓበሬታ
በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት 
ኣድራሻ:   Storgatan 16 A, Ludvika

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣለኩም:
www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige



ስራሕ
ቤት-ጽሕፈት መማጻእቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen)
ቤት-ጽሕፈት መማጻእቲ ስራሕ፡ ኣብ ሽወደን እቲ ዝዓበየ ስራሓውቲ ዝውጅህ መንግስታዊ ትካል እዩ። ቀንዲ ተልእኾ ናይዚ መንግስታዊ ትካል ከኣ፡ ንደላዪ-
ስራሕ ምስ ደላዪ-ሰራሕተኛ ምርኻብ እዩ። ቤት-ጽሕፈት መማጻእቲ ስራሕ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ሽወደን ቤት-ጽሕፈታት ዘለዎ ኮይኑ፡ እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት 
ከኣ፡ ነጻ እዩ። ንመደብ መትከሊ-እግሪ ናይ ሓደስቲ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስታዊ ኣካል ከኣ፡ እዚ ትካል እዩ። 

ነዚ ቤት-ጽሕፈት ብመንገዲ ስልኪ፡ ኢ-መይል ወይ ውን ቻት ክትረኽቡዎ ትኽእሉ። ንሰራሕተኛታት ናይዚ ቤት-ጽሕፈት፡ ብኢንግሊዘኛን ሽወደነኛን 
ከተዘራርብዎም ትኽእሉ። ብመንገዲ ክፍሊ-ዓማዊል ናይዚ ቤት-ጽሕፈት ኣቢልኩም ውን ብድጋፍ ተርጓሚ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ። እቶም መደብ ከትከሊ-
እግሪ (ኢታብለሪንግ) ዝምልከተኩም ሰባት፡ እዚ ቤት-ጽሕፈት ብቋንቋታት ዓረብ፡ ፐርሺያ፡ ሶማል፡ ትግሪኛን ራሻን ብስልኪ ዝወሃብ ኣገልግሎት ኣዳልዩልኩም 
ይርከብ። 
ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ናይዚ ቤት-ጽሕፈት ኣለኩም፡  www.arbetsformedlingen.se

ናትካ ትካል ምምስራት (Starta eget) 
ናትኩም ትካል ናይ ምምስራት ውጥን ምስ ዝህልወኩም፡ ምስቲ ኣብ ሉድቪካ ዝርከብ ትካል ሳማርካንድ (AB Samarkand2015) ተዘራረቡ።  
ብዜካዚ፡ ነቲ ትካል ምምስራት ዝሕግዝ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝወሃብ ኮርሳት ዘዳሉ ኒውፎረቶገር-ሰንትሩም (Nyföretagarcentrum) ዝተሰምየ 
ትካል ውን ክትውከስዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ተወሳኺ ሓበሬታ
ቤት-ጽሕፈት መማጻእቲ ስራሕ
ኣድራሻ:   Storgatan 16, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  077 -160 00 00
መርበብ-ሓበሬታ:   www.arbetsformedlingen.se

ኦበ ሳማርክናድ2015 (AB Samarkand2015)
ኣድራሻ:   Fredsgatan 27, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-860 40
መርበብ-ሓበሬታ:  www.samarkand2015.com

ኒፎረቶገር-ሰንትሩም (Nyföretagarcentrum) ኣብ ሉድቪካ ስመድየ-ባከንን
ኣድራሻ:   Carlavägen 21, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-144 60 
ኢ-መይል: ludvika@nyforetagarcentrum.se
መርበብ-ሓበሬታ:  www.nyforetagarcentrum.se/ludvika
ፌስ-ቡክ: www.facebook.com/nyaentreprenorerludvika



መንበሪ-ገዛ
ኣብ ሉድቪካን ስመድየ-ባከንን፡ መንበሪ-ገዛ ዘካርያ ክልተ ዓበይቲ ትካላት ክራይ-ባይቲ ኣለዋ። ንሳተን ከኣ፡ ሉድቪካሀም (Ludvikahem) ኣብ ሉድቪካ፡ 
ባርከሁስ (Bärkehus) ኣብ ስመድየባከን፡ እየን። ንእስ ዝበላ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ውን፡ ባዕልኹም ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ገዛ ወይ ውን 
ኣፓርታማ ንምግዝእ ምስ ደላሎ-ኣባይቲ ተዘራረቡ።  

ክትስሕትዎ ዘይብልኩም ኣገዳሲ ነገር
ገለ ገለ ትካላት ኣባይቲ ንኣብነት ከም ሉድቪክ-ሄም ስርዓተ-ሪጋ ኣለዎም። እዚ ማለት ከኣ ገዛ 
ንኽወሃበካ ምእንቲ ነጥቢ ተዋህልል። ኣብ ሪጋ ነዊሕ ምስ እትጸንሑ ከኣ፡ ብዙሕ ነጥቢ ኣዋህሊልኩም 
ኣለኹም ማለት ኮይኑ፡ ገዛ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ከኣ ዓቢ ይኸውን። ካልኦት ትካላት ክራይ-ኣባይቲ 
ከምዚ ዓይነት ናይ ሪጋ ስርዓት የብሎምን። ስለዝኾነ ከኣ፡ ብመንገዲ ናይዘን ትካላት ገዛ ንምርካብ፡ ዝካረ 
ኣባይቲ ኣለኩ`ዶ ኢልኩም ክትጽሕፉሎም (intresseanmälning) የድልየኩም። እቲ ምክራይ 
ብኸመይ መስርሕ እዩ ዝሳለት ንምፍላጥ ምስተን ትካላት ተራኸቡ ወይ ውን ኣብ መርበብ-ሓበሬታ 
ናታተን ብምእታው እቲ ቅጥዒታት እንታይ እዩ ኣንብቡ። ገዛ ክራይ ቅድሚ ምህዋብኩም፡ ንዓመታት 
ነጥቢ ከተዋህልሉ ከምዘድልየኩም ኣይትዘንግዑ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ
ሉድቪካ-ሄም
ቁጽሪ-ስልኪ:   0240-869 00
ኢ-መይል:  info@ludvikahem.se
መርበብ-ሓበሬታ:   www.ludvikahem.se

ባርከ-ሁስ
ቁጽሪ-ስልኪ:   0240 -66 88 00
ኢ-መይል:  barkehus@smedjebacken.se
መርበብ-ሓበሬታ:   www.barkehus.se

ኮፓር-ሌደን (Kopparleden)
ቁጽሪ-ስልኪ:   08-120,322 15
ኢ-መይል:  info@kopparleden.se 
መርበብ-ሓበሬታ:   www.kopparleden.se

ፋሽቱ-ክቪስተን (Farstukvisten)
ቁጽሪ-ስልኪ:   0240-185 00
ኢ-መይል:  info@farstukvisten.se 
መርበብ-ሓበሬታ:   www.farstukvisten.se

ሱና ቡ (Sunnanbo kb) 
ቁጽሪ-ስልኪ:   070 -318 58 06
ኢ-መይል:  www.sunnanbo.se/kontakt.html
መርበብ-ሓበሬታ:   www.sunnanbo.se

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሉድቪካ ዝርከቡ ኣካረይቲ-ኣባይቲ ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብቡ:  
www.hyrabostad.se/ludvika
ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እቶም ኣብ ስመድየ-ባከን ዝርከቡ ኣካረይቲ-ኣባይቲ ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብቡ:  
www.hyrabostad.se/smedjebacken

ዝሽየጥ መንበሪ-ኣባይቲ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣቲኹም ድለዩ: hemnet.se



ቁጠባ 
ናይ ባንክ ካርዲ ኣውጽኡ
ዝወሃበኩም ገንዘባዊ ሓገዛት፡ ንኣብነት ደሞዝ-ስራሕ፡ ሓገዝን ድጋፍን ካብ በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት፡ብተጸዋዒ ትምህርታዊ ድጋፍ (CSN 
(centrala studiestödsnämnden) ዝወሃብ ልቓሕ ካልእን፡ ምእንቲ ክትቕበሉ፡ ናይ ባንኪ-ሕሳብ ክህልወኩም ኣለዎ። ምስ ኣየናይ ባንኪ ኢኹም 
ሕሳብ ተውጽኡ ዝብል ናትኩም ምርጫ እዩ። ስዊድ-ባንኪ፡ ኖርዲያ፡ ሃንደልስ-ባንከን ከምኡ ውን ላንስ-ፎርሸክሪንጋር ኣብ ሉድቪካ ቤት-ጽሕፈት ኣለዎም። 
ኣብ ስሜድየ-ባከን፡ ኖር-ባርከ ስፓር-ባንኪ ቤት-ጽሕፈት ኣለዎ። ናይ ባንኪ ሕሳብ ንምኽፋት መጀመርያ ኣብ ሽወደን ዘውጻእኩሞ ናይ መንነት-ካርዲ 
(ኣይዲ-ካርድ) ክህልወኩም ኣለዎ። ሕሳብ ክትከፍቱ ናብ ባንኪ ክትከዱ ከለኹም ከኣ፡ ሒዝኩማ ክትከዱ ኣለኩም።  

ሕሳብ ድሕሪ ምኽፋትኩም፡ ነቲ ሕሳብኩም ብመንገዲ ኢንተርነት-ባንኪ ወይ (internetbank) ወይ ውን ተሌፎን ከተማሓድርዎ ትኽእሉ። ተወሳኺ 
ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፡ ነቲ ዝመረጽኩሞ ባንኪ ተወከስዎ። 

ባንኪ ኣይዲ (BankID)
ባንኪ-ኣይዲ፡ ኤለክትሮኒካዊ መለለዪ-መንነት እዩ። ንኣብነት ኣብ ባንኪኹም ንምእታው፡ ኣብ ናይ ኢነርነት ገጽ ናይ በዓል-መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት 
ክትኣትዉ እንከለኹም ወይ ውን ኣብ ናይ ኢንተርነት ገጽ ናይ ተጸዋዒ ትምህርታዊ-ድጋፍ (CSN) ኣቲኹም ጉዳያትኩም ከተሳልጡ እንከለኹም፡ ከም 
መሕለፊ መለለዪ የገልግለኩም። ሰለስተ ዓይነታት ባንኪ-ኣይዲ ኣለዉ: ባንኪ-ኣይዲ ኣብ ፋይል (BankID på fil)፡ ባንኪ-ኣይዲ ኣብ ካርዲ (BankID på 
kort) ከምኡ ውን ተንቀሳቓሲ ባንኪ-ኣይዲ (Mobilt BankID)።  

ኣብ ባንኪኹም፡ ብመንገዲ ኢንተርነት ኣቢልኩም ብምእታው ኢኹም፡ ባንኪ-ኣይዲ ትእዝዙ። እቲ ትእዝዝዎ 
ባንኪ-ኣይዲ ንኽሰርሕ ግን፡ ንዕኡ ዝውሕስ ናይ ድሕነት ስርዓት ወይ ኣፕ ዝተሰምየ ፕሮግራም (BankID:s 
säkerhetsprogram/-app) ካብ ኢንተርነት ከተውርዱ ኣለኩም። 
ባንኪ-ኣይዲ፡ ውልቃዊ እዩ። እንታይ ንምባል እዩ፡ ካባኹም ወጻኢ፡ ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ የብሉን። 

ንባንኪ-ኣይዲ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ብኢንግሊዘኛን ሽወደነኛን ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣለኩም
 www.bankid.com

ተወሳኺ ሓበሬታ
ኣብያተ-ጽሕፈታት ባንኪታት ኣብ ሉድቪካ
ባንኪ ላንስ-ፎርሸክሪንጋር (Länsförsäkringar Bank)
ኣድራሻ: Storgatan 32, Ludvika

ኖርዲያ (Nordea)
ኣድራሻ: Carlavägen 12, Ludvika

ሃንደልስ ባንኪ (Handelsbanken)
ኣድራሻ: Storgatan 26, Ludvika

ስዌድ-ባንኪ (Swedbank)
ኣድራሻ: Storgatan 15, Ludvika

ኣብያተ-ጽሕፈታት ባንኪታት ኣብ ስመድየ-ባከን
ኖር-በርከ ስፓር ባንኪ (Norrbärke Sparbank)
ኣድራሻ: Hamngatan 2, Smedjebacken

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ገጻት ኣለኩም:  
www.swedbank.se | www.nordea.se | www.handelsbanken.se  
www.lansforsakringar.se | www.norrbarke-sparbank.se



ጥዕናን ክንክን ሕማምን
ምስ እትሓሙ ወይ ውን ኣባል ስድራ-ቤትኩም ምስ ዝሓምም፡ ብመጀመርያ፡ ናብቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ማእከል-ጥዕና (vårdcentral) ክትከዱ 
ኣለኩም። ኣብ ገለ-ገለ እዋናት፡ ንኣብነት፡ ምሸትን ኣብ ቀዳመ-ሰንበትን ማእከል-ጥዕና ዕጹው እዩ። ኣብ ከምዚ እዋናት ህጹሕክማንዊ ረድኤት ምስ ዘድ
ልየኩም፡ ናብተን ህጹጽ ጉዳያት ዝርእያ መቐበሊታት (jourmottagning eller akutmottagning) ክትከዱ ኣለኩም። ካብቲ እትነብሩሉ ከባቢ፡ 
ብቐረባ ዝርከብ ማእከል ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ኣበይ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ፡ ንማእከል-ጥዕና ከባቢኹም ሕተትዎም። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይቲ 
ማእከል-ጥዕና ከባቢኹም ኣቲኹም ውን ባዕልኹም ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

ምምራጽ ማእከል-ጥዕና
ንስኹምን ስድራ-ቤትኩምን፡ ኣብ ኣየናይ ማእከል-ጥዕና ክትግለግሉ ትደልዩ፡ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። መብዛሕትኦም ሰባት፡ ኣብ ጥቓ ገዛኦም ዝርከብ፡ 
ዝቐረበ ማእከል-ጥዕና እዮም ዝመርጹ። መንግስታዊ ውይ ውን ናይ ግሊ ማእከል-ጥዕና ምምራጽ፡ ይከኣል እዩ። ኣብቲ ንፈለማ ግዜ፡ ናብ ማእከል-ጥዕና 
ትኸዱሉ እዋን፡ ኣብ ምምዝጋብ ክተሓባበሩኹም እዪም። ማእከል-ጥዕና ባዕልኹም ምስ ዘይትመርጹ፡ ብቐጥታ፡ ኣብታ ኣብ ጥቓ መንበሪ-ገዛኹም እትር
ከብ፡ ዝቐረበት ማእከል-ጥዕና ከም ትምዝገቡ ይግበር። ማእከል-ጥዕና፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትቕይሩ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት፡ ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካልእ 
ምስ እትግዕዙ። ክትቕይሩ ምስ እትደልዩ፡ ናብቲ ሓድሽ ዝመረጽኩሞ ማእከል ብምኻድ ኢኹም ነቲ ናይ ምቕያር መስርሕ ተሳልጥዎ።
  
መቐበሊ ሕሙማት ኣብ ሕላፍ ሰዓት (Jourmottagning)
ማእከል-ጥዕና ከባቢኹም፡ ዕጹው ኣብ ዝኾነሉ ሰዓታት ምስ እትሓሙ፡ መጀመርታ ክትገብርዎ ዘለኩም ናብ ማእከል ጥዕናዊ ምኽሪ 
(Sjukvårdsrådgivningen) ብቁጽሪ-ስልኪ 1177 ብምድዋል፡ ምኽሪ ምርካብ እዩ።  ማእከል-ጥዕና ከባቢኹም፡ ኣብ ሕላፍ ሰዓት ዝህቦ ኣገልግሎት 
ጥዕና ምስ ሆፕሲታል ሉድቪካ ኣጣሚርዎ ይርከብ። 

መቐበሊ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት (Akutmottagning)
መቐበሊ ህጹጽ ሕክምናዊ ረዳኤት ለይትን መዓልትን ክፉት እዩ። ሓደገኛ ማህሰይቲ ወይ ውን ተኣፋፊ ሕማም ምስ ዝህልወኩም ጥራይ ኢኹም፡ ናብዚ 
ማአከል`ዚ ረዳኤት ደሊኹም ትመጹ። ኣብዚ ማእከል`ዚ ነዊሕ ምጽባይ ከድልየኩም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ማእከል`ዚ፡ ቅድምያ ነቲ ታኻኢሉ ዘሎ ወይ 
ውን ብኸቢድ ዝተሃስየ ሰብ’ዩ ዝወሃብ። ምስ ማእከል ጥዕናዊ ምኽሪ (Sjukvårdsrådgivningen) ተዘራሪብኩም ዝብሉኹም ከይሰማዕኩም፡ ስቕ 
ኢልኩም ናብ ማእከል ህጹጽ ረድኤት ኣይትኺዱ። ብጽኑዕ ዝሓመምኩም ምስ ዘይትኾኑ ወይ ውን ፈኲስ ማህስይቲ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ናብ ማእከል-ጥዕና 
ከባቢኹም ወይ ውን መቐበሊ ሕሙማት ኣብ ሕላፍ ሰዓት (jourmottagning) ኪዱ። 

ማእከል ወለዲ/ክሊኒክ ህጻናት
እቲ ኣብ ሉድቪካ ዝርከብ ቪል-ጎት (VillGott) ዝተሰምየ ማእከል-ወለዲ፡ ከምኡ ውን እቲ ኣብ ስመድየ-ባከን ዝርከብ ክሊኒክ ህጻናትን፡ ነቶም ቆልዓ 
ዝጽበዩ ዘለዉ ወለዲን ካብ 1 ክሳብ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዘለዎም ስድራ-ቤታትን፡ ዘራኽብ መኣዲ-ርክብ እዩ። ማእከል-ወለዲ፡ ክፉት መውዓሊ-
ህጻናት፡ ማሕበራዊ-ኣገልግሎት፡ መሕረስቲ፡ ክሊኒክ ህጻናት ከምኡ ውን ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ህጻናትን፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ጥዒናዊ ክንክን ኣዴታትን፡ 
ዝሓቆፈ እዩ። ማእከል-ወለዲ/ሊኒክ ህጻናት ኩነታት ምዕባሌ ናይቶም ኣብ ክሊ 0 ክሳብ 6 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ይከታተል፡ ንሙጥባብ ጡብ-ኣደ ዝምልከት 
ምኽሪ ይህብ፡ ክታበት ይኸትብ፡ ጥዕናዊ ዝርርባት ይምድብ፡ ከምኡ ውን ንጡፍ ወላዲ ንምዃን ዝሕግዝ ምኽርን ድጋፍን የበርክት። ንህጻናት ዝግበር ኣገልግ
ሎት ክንክን ጥዕና፡ ብነጻ ይወሃብ። 

መሕረስትን ማእከል ሕርሲን
መብዛእትአን ሆስፒታላት፡ መቐበሊ ነብሰ-ጾራት ኣለወን። ነፍሰ-ጾራት ከኣ ናብዚ ማእከል ብምምጻእ እየን ምርመራ ዝገብራን፡ ምኽሪን ሕክማንዊ ክንክንን 
ዝረኽባ። እዚ ማእከል ካብ ዝህቦም ኣገልግሎታት፡ ቁጽጽር ጥንሲ፡ ምኽሪ ብዛዕባ መድሃኒታት ምክልኻል-ጥንሲ ምሃብ፡ ስነ-ወለዶኣዊ ቁጽጽር ምግባር ከምኡ 
ውን ምቊራጽ ወራሓዊ ጽግያት ዘነሃሃሮ ቃንዛ ዝምልከት ምኽሪ ምሃብን፡ ዝብሉ የጠቓልል። እዚ ማእከል ነቶም ቆልዓ ዝጽበዩ ዘለዉ ወልዲ ዝኾኑ መጻም
ድቲ ውን፡ ትምህርቲ ይህብ እዩ። ሓንቲ ኣደ፡ ኣብ ኣየናይ ሆስፒታል ወይ ውን ማእከል ሕርሲ’ያ ትገላገል ዝብል ሓበሬታ፡ በታ ዝረኽበኣ ሓኪም ነፍሰ-ጾራት 
ይወሃበን። ዝቐረበ መሕረሲ-ማእከል ኣብ ዞባ ዳላርና፡ እቲ ኣብ ፋሉን ዝርከብ፡ ፋሉ-ላሳሬት ዝተሰምየ ሆስፒታል እዩ። 
ናብዚ መሕረሲ-ማእከል ቅምዲ ምኻድክን፡ ኣቐዲሚክን ክትድውላ ኣለክን። ዝርከቡሉ ቁጽሪ-ስልኪ 023-49 21 76 ወይ 023-49 22 95 እዩ።  

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣቲኹም ኣንብቡ www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/
Kvinnosjukvard/Falun/Forlossningsavdelningen

መቐበል ማእከል ንኮተቴ/መንእስያት (Ungdomsmottagning)
እዚ ማእከል፡ ነቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 13 ክሳብ 23 ዘለዉ ኮተቴ/መንእሰያት ዝቕበል 
ማእከል ክንክን እዩ። ንስጋዊ-ርክብ፡ ጥዕና ከምኡ ውን ዝምድናታት ዝምልከት ሕቶታት 
ዘለዎም መንእሰያት፡ ናብዚ ማእከል ብምምጻእ፡ መልስን ምኽርን ክረኽቡ ይኽእሉ። ኩሉ ኣገ
ልግሎታት ክንክን ናይዚ ማእከል፡ ብነጻ እዩ ዝወሃብ። ኣብዚ ማእከል`ዚ ካብ ዝርከቡ ክኢላ
ታት ጥዕና፡ ኣለይቲ ጥኑሳት፡ ኣማኸርቲ፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ኣለይቲ ሕሙማት፡ ክኢላታት 
ስነ-ወለዶ ከምኡ ውን ሓካይም ይርከብዎም። 

ኣድራሻ ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ወሃብቲ ኣገልግሎት-ጥዕና፡ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይዚ ገጽ ኣለኩም።



ተወሳኺ ሓበሬታ
ማእከል ጥዒናታት
ማእከል-ጥዕና ሉድቪካ ግረንገስ-ባሪ (Vårdcentral Ludvika-Grängesberg)
ኣድራሻ: Ludvika Hospital, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -49 51 00

ማእከል-ጥዕና ሱናኾ (Vårdcentral Sunnansjö)
ኣድራሻ: Sjukstugevägen 3, Sunnansjö
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -49 57 00

ማእከል-ጥዕና ስመድየባከን (Smedjebackens vårdcentral)
ኣድራሻ: Bergslagsvägen 11, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -49 58 00

አንገል-ብሬከት ሉድቪካ (Engelbrekt Ludvika)
ኣድራሻ: Engelbrektsgatan 20, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -69 51 00

አንገል-ብሬከት ሶደርቤርከ (Engelbrekt Söderbärke)
ኣድራሻ: Bärkevägen 28, Söderbärke
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -69 51 00

ማእከል-ወለዲ/ክሊኒክ ህጻናት (Familjecentral/Barnavårdscentral)
ማእከል-ወለዲ ቪልጎት (Familjecentralen VillGott) 
ኣድራሻ: Ljunghällsvägen 1, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -49 51 00

ሕክምና ህጻናት ስመድየ-ባከን (Barnavårdscentral Smedjebacken)
ኣድራሻ: Bergslagsvägen 11, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -49 58 00

ኣለይቲ ነፍሰ-ጾራትን መቐበሊ ክፍሊ ሕርስን (Barnmorska och förlossningsmottagning)
ማእከል-ጥዕና ሉድቪካ ግረንገስ-ባሪ Vårdcentral Ludvika-Grängesberg (መቐበሊ ክፍሊ ኣለይቲ ነፍሰ-ጾራት፡ 
7ይ ደርቢ)
ኣድራሻ: Ludvika Hospital, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -49 52 84

አንገል-ብሬከት (Vårdcentral Engelbrekt)
ኣድራሻ: Engelbrektsgatan 20, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -69 51 26
መርበብ-ሓበሬታ:  www.vcengelbrekt.se

ማእከል ክንክን ኣዴታት (Mödravården Smedjebacken)
ኣድራሻ: Bergslagsvägen 11, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -49 58 36

መቐበሊ ማእከል ኮተቴን መንእሰያትን (Ungdomsmottagningar)
መቐበሊ ማእከል ኮተቴን መንእሰያትን ሉድቪካ (መእተዊ በወገን መረባ)
ኣድራሻ: Carlavägen 34, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-867 60

መቐበሊ ማእከል ኮተቴን መንእሰያትን ስመድየ-ባከን (Ungdomsmottagningen Smedjebacken)
ኣድራሻ: Vasagatan 18E, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-762 26



ቋንቋ ሽወደን ምምሃር
ኣብታ እትነብሩላ ሃገር ዝዝረብ ቋንቋ ምኽኣል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስራሕ ንምርካብ ወይ ውን ንምምሃር ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ንምጽንባርን 
ምስ ባህሉ ውን ንምልላይን ውን፡ ቋንቋ ምምሃር ኣገዳሲ እዩ። ቋንቋ ሽወደን፡ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ክትመሃሩ ትኽእሉ። 

ኤስ-ኤፍ-ኢ (SFI) – ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ 
ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ ወይ ኤስ-ኤፍ-ኢ፡ ቋንቋ-ኣዲኦም ሽወደን ንዘይኮነ ኣባጽሕ፡ መባእታዊ ፍለጠት ቋንቋ ሽወደን ዘዕጥቆም፡ ብቕዓቱ ዝሓለወ ስሩዕ 
ትምህርቲ እዩ። እቶም ኣብ መዝገብ ቆጸራ-ህዝቢ ሽወደን ዝተመዝገብኩም ዕድሜኹም 16 ዓመት ወይ ውን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾንኩም ሰባት፡ ቋንቋ 
ሽወደን ዘይትኽእሉ ኣብዚ ኮርስ ክትሳተፉ ትኽእሉ። ነዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ፡ ጎድኒ-ጎድኒ ስራሕ ወይ ውን ልምምድ-ስራሕ ክትመሃርዎ ምስ እትደልዩ 
ውን ብርሕቀት ክትመሃርዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ነዚ ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣለኩም፡ www.vbu.se/svenska-for-invandrare

ኮርስ ቋንቋ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ (Svenska som andraspråk)
እዚ ቋንቋ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ ዝተሰምየ ኮርስ፡ ነቶም ሽወደን ቋንቋ ኣዲኦም ዘይኮነ ተመሃሮ ብቋንቋ ሽወደን ናይ ምዝራብ ዓቕሞም ንምምዕባል 
ተባሂሉ፡ ዝወሃብ ጆርስ እዩ። ነዚ ኮርስ ኣብ መባእታዊ ወይ ውን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲታት ይወሃብ እዩ።  
ነዚ ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣለኩም፡ www.vbu.se/svenska-som-andrasprak

ናይ ቋንቋ መሓዛ (Språkvän)
እዚ ስፕሮክ-ቬን ወይ ናይ ቋንቋ-መሓዛ ዝተሰምየ ንጥፈት፡ ኩሎም ሽወደናውያንን ስደተኛታትን ብምዕሩይ ቅድመ-ኩነታት ተራኺቦም፡ ተመክሮታቶም 
ብምልውዋጥ፡ ሓቢሮም ክምዕብሉ ኣብ ዝብል እምንቶ ዝተሰረተ እዩ። ናይ ቋንቋ-መሓዝ ብምግባር ቋንቋ ሽወደን ተለማመዱን ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ 
ሽወደን ዘለኩም ኣፍልጦ ውን ኣዕምቁ።

ቋንቋ ሽወደን ባዕልኹም ተመሃሩ
ቋንቋ ሽወደን፡ ባዕልኹም ተመሃሩ። ብዙሕ መሳርሒታን መሳለጥያታት ተጠቂምኩም፡ በይንኹም ወይ ውን ምስ ካልኦት ብምዃን፡ ቋንቋ ሸወደን 
ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። 

www.informationsverige.se

www.sprakkraft.org

www.pratstart.se/lara-sig-svenska/

www.sfipaddan.se

ተወሳኺ ሓበሬታ
ከተማ ሉድቪካ 
መርበብ-ሓበሬታ:   www.ludvika.se/integration

ከተማ ስመድየ-ባከን 
መርበብ-ሓበሬታ:   www.smedjebacken.se/integration



ኣብ ህጹጽ ወይ ተሃዋሲ እዋናት
112 (ኣድሓንቲ (räddningstjänst) ኣምቡላንስ፡ ፖሊስ)
እዚ ህጹጽ ናይ ድጋፍ ተሌፎን፡ ንሂወት፡ ንብረት ወይ ኣከባቢ ዘስግእ ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ከሎ እትድውሉሉ ቁጽሪ እዩ።  
ህጹጽ ኩነታት ክንብል እንከለና፡ ንኣብነት፡ ብቕልጡፍ ኣምቡላንስ ምስ እትደልዩ፡ ኣድሓንቲ ክትጽውዑ ምስ እትደልዩ፡ ፖሊስ፡ ነፋሪት፡ መርከብ፡ ኣብ 
ኣገልግሎት ዘሎ ቀሺ ወይ ውን ንምስማም ዝምልከት ሓበሬታ ክትደልዩ እንከለኹም ማለትና እዩ። 

እምተ ሓሙምኩም፡ ብቐዳምነት፡ ንጥዒናዊ ኩነታትኩም ዝምልከት ሕክምናዊ ምኽሪ ናብ እትረኽቡሉ መስመር 1177፡ ክትድውሉ ኣለኩም። 
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣቲኹም ኣንብቡ www.1177.se för mer information.

ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቁጽሪ-ስልኪታት፡ ኣብዚ ዝሽዕብ ገጽ ኣለኩም፡ www.sosalarm.se

ምግልታዕን ዓመጽን 
ከም ደቂ-ኣንስትዮ መጠን ንምግልታዕን ዓመጽን ምስ እትሳጥሓ፡ እሞ ሓገዝ ምስ ዘድልየክን ናብቲ ክቪኖፍሪድስ-ሊንየ (Kvinnofridslinjen) ተሰምየ 
ለይትን መዓልትን ክፉት ዝኾነ መስመር ተሌፎን ብዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 020-50 50 50 ደውላ።

ደቂ-ኣንስትዮ ዝኾንክን፡ ናብ ቴራፌም ውን ክትድውላ ትኽእላ ኢኽን። እዚ ናይ ድጋፍ መስመር፡ ብ50 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣገልግሎት ይህብ። ክፍቲ 
ሰዓታት ኣገልግሎት ከኣ፡ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 08.00 ክሳብ 17.00 እዩ። ደውልካ ምኽሪ ወይ ድጋፍ ምርካብ፡ ብነጻ እዩ። ቁጽሪ ስልኮም እዚ 
ዝስዕብ 020-52 10 10፡ እዩ።

ኣብ ሉድቪካን ስመድየ-ባከንን፡ ናይ ደቂ-ኣንስትዮን ኣዋልድን ናይ ድጋፍ መስመር ውን ኣሎ እዩ። እዚ ናይ ድጋፍ መስመር ፍልጠትን ተመኲሮን ዝዓጠቑ 
ሰራሕተኛታት ዝሓቆፈ ኮይኑ፡ ነቶም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዘለዉ ኣንስትን ህጻናትን ድጋፍ ክህብ ድሉው እዩ። ቁጽሪ-ስልኮም እዚ ዝስዕብ 0240-199 10 
እዩ።

እቲ ዘጋጥመኩም ሽግራት፡ ካልኦት ሰባት ክፈልጥዎ ኣገዳሲ እዩ። ዝኾነ ሽግር ምስ ዘጋጥመኩም እምበኣር፡ ናብ ማእከል ድሕነት ውልቀ-ሰባትን ስድራ-
ቤታትን ከተማ (individ- och familjeomsorgens mottagning) ሉድቪካ፡ ብቁጽሪ-ስልኪ 0240-860 00 (መከፋፈሊ መስመር) ደዊልኩም 
ዘጋጥመኩም ሓብሩ። ኣብ ስመድየ-ባከን እትነብሩ ምስ እትኾኑ ከኣ፡ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ-ስልኪ 0240-66 00 00 (መከፋፈሊ-መስመር) ትድውሉ። 
ናብዚ ዝተጠቕሰ መከፋፈሊ መስመር ተሌፎን ብምድዋል ናብ ናይ ኣባጽሕ ክፍሊ ወይ ውን ናይ ህጻናት ክፍሊ (ከከም ጉዳይኩም) ከራኽቡኹም ሕተትዎም። 
ኣብ ስድራ-ቤት ውሽጢ ዝኽሰት ናይ ዓመጽ ተርእዮታት ብምዝልከት፡ ምስ ክፉት መቐበሊ-ክፍሊ ክንክን ጥዕና (öppenvårdsmottagning) ኣብ 
ከተማ ሉድቪካ ክትራኸቡ ፈትኑ። እዚ ክፍሊ`ዚ ንግዳያት ዓመጽን ዓመጽትን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ስድራ-ቤት ዝኾኑ ሰባት፡ ከም ናይ ምኽሪ፡ ኣፈታትሓ 
ቅልውላው ከምኡ ውን ምኽሪኣዊ ድጋፍ ምሃብን ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት፡ ይህቡ። እዚ ክፍሊ ብቴለፎን ዝርከበሉ ግዜ፡ ሰኑይ ካብ ሰዓት 10.30 ክሳብ 
11.30 እዩ። ክትረኽብዎም ምስ እትደልዩ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ-ስልኪ 070-287 52 68 ደውሉሎም።
ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣቲኹም ኣንብቡ፡ www.ludvika.se/omsorgstod/valdochhot

እቲ ኣብ ስመድየ-ባከን ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት (socialtjänsten)፡ ብመገዲ ማሕበራዊ-ሰክሬታረ ኣባጽሕ ኣቢሉ ዘድልየኩም 
ድጋፍ ክገብረልኩም ይኽእል። ምኽሪ ጥራይ ንምርካብ መንነትኩም ከየነጸርኩም ክትድውሉ ውን ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ማሕበራዊ-ሰክሬታረ ክትዘራረቡ 
ምስ እትደልዩ፡ ኣቐዲምኩም ቆጸራ ክትሕዙ ኣለኩም። ነዚ ንምግባር ናብዚ ዝስዕብ ቁጽሪ-ስልኪ 0240-66 00 00 (መከፋፈሊ-መስመር) ድውሉ። 
ማሕበራዊ-ሰክሬታረታት፡ ብዜካ ሓሙስ ካብ 08.30 ክሳብ 09.30 ካልእ ካልእ መዓልታት-ስራሕ ብተሌፎን ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ካብዚ 
ወጻኢ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ምስኣቶም ክትራኸቡ ምስ እትደልዩ፡ ናብ መቐበሊ ክፍሊ ማሕበራዊ ቤት-ጽሕፈት፡ በዚ ዝስዕም ቁጽሪ-ስልኪ 0240-66 03 35 
ደዊልኩም ተዘራረቡ።  

ቪኤምአ (VMA) (ናብ ህዝቢ ዝቐንዐ ኣገዳሲ ሓበሬታ)
ንህወት፡ ንብረት ወይ ውን ኣከባቢ ዝሃሲ ሓደጋ ምስ ዝግሃድ፡ ብመንገዲ ናይ መጠንቀቕታ ድምጺ ጌርና ንህዝቢ ነፍልጥ።  

እቲ ናይ መጠንቀቕታ ድምጺ ን 7 ካልኢት የድምጽ። ብድሕሪኡ ኸኣ ን 14 ካልኢት ህጣም የጥፍእ። እዚ ኣገባብ`ዚ ብውሑዱ ን 2 ደቃይቕ ዝኸውን 
ግዜ ይደጋገም። 
• ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ
• መዓጹ ዕጸዉ፡ መስኮት ዕጸዉ ከምኡ ውን መእተዊ ንፋስ ናይ ገዛ (መሳኹቲ-ንፍስ) ዕጸዉ።
• ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ፡ ብቐዳምነት ኣብ ቻነል P4 ኣቲኹም፡ ናይ ኣከባቢ 

ሬድዮ ስምዑ።

እቲ ሓደጋ ምስ ኣኽተመ፡ ’’ሓገዳ ኣኽቲሙ’’ ዝብል ናይ ድምጺ ምልክት ይፍኖ። እዚ ምልክት 
ንከባቢ 30 ካልኢት ኣቢሉ ይፍኖ። እቶም ’’ኣገዳሲ መልእኽቲ’’ ከምኡ ውን ’’ሓደጋ 
ኣኽቲሙ`` ዝብሉ መጠንቀቕታታት፡ ኣብ መዓልቲ ስራሕ ዝኾነት ሰኑይ ሰዓት 15፡00 ኣብ 
ኣዋርሕ መጋቢት፡ ሰነ፡ መስከረምን ታሕሳስን፡ ይፍተን። እዚ ናይ ፈተና መጠንቀቕታ ክፍኖ እንከሎ፡ 
ኣቐዲምና ከምኡ ክንገብር ምዃና ብራድዮ ንሕብር ኢና። 



ህዝባዊ መጎዓዝያ
ኣብዚ እንነብረሉ ኣከባቢ፡ ኣብ ከባብያውን ዞባውን መጎዓዝያ ዝነጥፋ ኣውቶቡሳት፡ ባቡራት፡ 
ኣገልግሎት መጎዓዝያ ተመሃሮን ሕሙማትን ካልእን፡ ይርከባ። 

ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምእንቲ ክትጎዓዓዙ፡ ትኬት ወይ ውን መመላለሲ ወርሓዊ ትኬት ክትዕድጉ 
ኣለኩም።  
ናይ ባቡር ትኬት ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣቲኹም www.sj.se ወይ ውን SJ ዝብል ኣፕ ኣብ 
ሞባይልኩም ዳውንሎድ ብምግባር ክትዕድጉ ትኽእሉ። 
ናይ ትካል መጎዓዝያ ዳላ-ትራፊክ (Dalatrafik) ወርሓዊ/ሰሙናዊ ወይ ዓመታዊ ትኬት ምስ 
እትዕድጉ ብባቡር ይኹን ኣቅቶቡስ ክትጎዓዙሉ ትኽእሉ።
እቲ ካብ ዳላ-ትራፊክ ትዕድግዎ ንጽል ትኬት ይኹን ገንዘብ ኣብ ካርድ ምምላእ፡ ብባኡር ክትጎዓዙ 
ኣየኽእለኩምን እዩ። 

ናይ ኣውቶቡሳት ትኬት፡ ብባንኪ ካርዲ ጌርኩም ኣብ ኣውቶቡስ ክትዕድግዎ ትኽእሉ። ብዜካ`ዚ 
ኣብ ናይ ኣውቶቡስ-ካርድ ውን ገንዘብ መሊእኩም ወይ ውን ነቲ ዳላ-ትራፊክ (Dalatrafik) 
ዝብል ኣፕ ኣብ ሞባይሉም ብምውራድ ውን፡ ብኡ ጌርኩም ትኬት ክትዕድጉ ትኽእሉ። ትኬት ናይ 
ኣውቶቡስ ኣብ ማሺን-ትኬት ውን ክትዕድጉ ትኽእሉ ኢኹም። ማሺናት መዐደጊ ትኬት ኣብዚ 
ዝስዕብ ኣድራሻታት ይርከባ፡ ቦርለንገ (Stationsgatan i Borlänge) ኣብ ክኑት-ፑንክተን ኣብ 
ፋሉን (Knutpunkten i Falun)፡ ኣብ መነሃርያ ሄደሞራ (Hedemora resecentrum)፡ 
ምውፋር ሉድቪካ (Ludvika resecentrum) ከምኡ ውን ኣብ ምውፋር ሞራ (Mora 
resecentrum)። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቦታታት ነቲ ናይ መጒዓዚ ካርዲኹም ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ 
ካርዲ ወይ ውን ገንዘብ ክትመልእዎ ትኽእሉ። ትኬት ናይ ኣውቶቡስ ኣብ ገለ-ገለ ድኳናት ክትዕግድዎ 
ውን ትኽእሉ ኢኹም። 
ኣብ ከባቢኹም መሸጢ ትኬት ብቐረባ ኣበይ ይርከብ ንምፍላጥ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ 
እተዉ።dalatrafik.se/forsaljningsstallen

ተወሳኺ ሓበሬታ
www.dalatrafik.se | www.sj.se | www.resrobot.se | www.swebus.se | www.nettbuss.se 



ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ድጋፍ መናበሪ (Försörjningsstöd)
ብዙሓት ሰባት፡ እቲ ዝወሃቦም ገንዘብ ምትእኽኻል ይኣብዮም። ዝተጸገመ ከኣ ድጋፍ ዝረኽበሉ መንገዲታት ኣሎ እዩ። ብስራሕ ወይ ውን ካልእ መንገዲ 
ነብስኹም ዘይትኽእሉ ምስ እትኾኑ፡ ድጋፍ መንበሪ ክወሃበኩም ይኽእል እዩ። ድጋፍ-መንበሪ፡ ቅድመ-ኩነታት ዘለዎ ድጋፍ እዩ። ድጋፍ-መንበሪ ንናይ 
ምርካብ መሰልኩም ክጸልዉ ዝኽእሉ፡ ዝተፈላለዩ ረቋሒታት ኣለዉ እዮም። ኣብ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ንባጄትን ንዓደግቲ ዝወሃብ ምኽሪን 
ዝምልከት ሓበሬታ፡ ኣለኩም። 

ምኽሪ ንስድራ-ቤታት (Familjerådgivning)
ናይ ጽምድኣዊ ዝምድናታት ጸገም ምስ ዝህልወኩም ናብ ክፍሊ ምኽሪ ስድራ-ቤታት ብምኻድ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ክትረኽቡ ትኽእሉ። እቲ ጸገም 
ንኣብነት፡ ቀጻሊ ክርክር፡ እምነት ምጒዳል፡ ቁጠባዊ ጸገማትን ካልእን ክኸውን ይኽእል። ክፍሊ ምኽሪ ስድራ-ቤታት ኣብ መንጎ ህጻናትን ኣባጽሕን ወይ ውን 
ኣዝማድ ዝኽሰቱ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ውን፡ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። እዚ ማእከል ምኽሪ፡ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዜታ ኣለዎ። ንሽግራት ናይቶም ሓገዝ 
ደልዮም ዝመጹዎ ሰባት ውን፡ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣይምዝግቦን እዩ። መንነትኩም ከየነጸርኩም ውን፡ ድጋፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ማእከል ምኽሪ-
ስድራቤታት፡ ኣብ ሉድቪካን ስመድየ-ባከንን፡ ቤት-ጽሕፈታት ኣለዎ። ንማእከል ምኽሪ ስድራ-ቤታት ናይዘን ከተማታት በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ-ስልኪ  
0240-862 01 ተወከስዎ። 

ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ስድራ-ቤት ዝኽሰት ዓመጽ
ዓመጽ ኣብ ውሽጢ ስድራ-ቤት ክበሃል እንከሎ፡ ኣብ ምቊጽጻር፡ ምህራም ወይ ውን ምግልታዕ ጎነጽ ምዝውታር ማለት እዩ። 
ኣብ ሽወደን፡ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ዓመጻዊ ስጉምቲ ምውሳድ ወይ ውን ምድሃል፡ ክልኩል እዩ። ከምዚ ምግባር፡ ግህሰት ሰብኣዊ መስል ኣብ ርእሲ 
ምዃኑ፡ ከም ገበናዊ ስጉምቲ ውን እዩ ዝርአ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ውን እንተኾነ፡ ጎነጽ ምጥቃም ክልኩል እዩ። ዓመጽ ኣብ 
ውሽጢ ስድራ-ቤት፡ ንኹሉ ኣብ መንጎ መቕርብ ከጋጥም ዝኽእል ዓመጻዊ ተግባራት ዝሓቆፈ እዩ። መቕርብ ክንብል እንከለና፡ ኣንጻር ጾታውን ሓደ-
ጾታውን ዝምድናታትን፡ ኣሕዋት ከምኡ ውን ካልእ ስድራ-ቤታዊ ወን ቤተ-ሰባዊ ዝምድናታት ማለትና እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ንመጻምድትኻ ወይ ውን 
ውላድካ ምህራም፡ ክልኩል እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘጋጥም ዓመጽ፡ ኣካላዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ፡ ቁጠባዊ፡ ነገራዊ ወይ ውን ግብረ-ስጋኣዊ ክኸውን ይኽእል። 
ምስ ባህላዊ ክብሪ ዝተተሓሓዘ ዓመጽ፡ ኣብ ሽወደን ክልኩል እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ዝኾነ ሰብ፡ ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ፡ ጾታዊ ዝምባሌኡ፡ ምምራጽ መጻምድቲ፡ 
ህወቱን መጻኢኡን ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎ። ንዓመጽ ወይ ውን ምፍርራሕ ተቓሊዕኩም ዲኹም? ወዲ-ተባዕታይ ኩን ጓል-ኣንስተይቲ ወይ ህጻን 
ብዘየገድስ፡ ድጋፍ ከድልየኩም ይኽእል እዩ።

ነቶም ግዳያት ስድራ-ቤታዊ ዓመጽ ዝኾኑ ህጻናትን፡ ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ድጋፍ ዝህብ ኣካል፡ ብተት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እዩ። እዚ 
ኣካል እዚ ነቶም ግዳያት ናይ ዓመጽ ዝኾኑ ሰባት፡ ደጊሞም ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ከይወድቁ ክሕግዞም ግዴታ ኣለዎ። ንኣብነት ናብ ውሑስ ቦታ ወሲዱ 
ብምቕማጥ፡ ካብ ተመሳሳሊ ሓደጋ የድሕኖም። 

ተወሳኺ ሓበሬታ
ድጋፍ መንበሪ ኣብ ሉድቪካ (Försörjningsstöd Ludvika)
Individ- och familjeomsorgen, Stöd och försörjning
ኣድራሻ: Biskopsvägen 10, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-860 00 (switchboard)

ድጋፍ መንበሪ ኣብ ስመድየ-ባከን
Individ- och familjeomsorgen
ኣድራሻ: Vasagatan 14, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -66 03 35



ቤት-ትምህርትን ኣገልግሎት መውዓሊ ንህጻናትን
ኣገልግሎት ክንክን ንነኣሽቱ ህጻናት
ኣብ ኩሉ ከተማታት ሽወደን፡ ብምምሕዳር ከተማ ዝምእከል፡ ማእከል ኣገልግሎታት መውዓሊ ንህጻናት ኣሎ። ብትካላት ወይ ውን ማሕበራት ዝምእከላ፡ 
ናይ ግሊ ከምኡ ውን ነጻ ዝኾነ ማእከላት ክንክን መውዓሊ ህጻናት ውን ክህልዋ ይኽእላ እየን። መውዓሊ-ህጻናት፡ ኣብ ስነ-ምምህርናዊ ኣምር ዝዝተሰረተ 
ንነኣሽቱ ህጻናት ማእከል ዝገብር ንጥፈት ወይ ጽላት እዩ። 

ክፉት መውዓሊ ህጻናት (Öppna förskolan)
ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ክበሃል እንከሎ፡ ዕረፍቲ-ወላዲ ወሲዶ ዘለዉ ወለድን ደቆምን ዝራኸቡሉ መኣዲ-ርክብ እዩ። ክፉት መውዓሊ-ህጻናት፡ ትምህርቲ 
ዝቐሰሙ ሰራሕተኛታት ዝርከብዎ ኮይኑ፡ ምስ ካልኦት ወለድን ቆልዑን እትራኸበሉ ማእከል ውን እዩ።

መውዓሊ-ህጻናት (Förskola)
እቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ወይ ውን ስድራ-ቤታዊ መውዓሊ ህጻናት (familjedaghem) ናይ ምኻድ መሰል 
ኣለዎ። መውዓሊ-ህጻናት ዳግ-ሄም ወይ ውን ዳጊስ ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ እዩ። መውዓሊ-ህጻናት፡ እቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ቅድሚ ኣብ 
ቀዳመይ ዓመት ትምህርቲ ምጅማሮም ዘሎ ግዜ፡ መዓልታዊ ዝውዕሉሉ መውዓሊ እዩ። ውላድኩም ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ወይ ውን ኣብ መላሀዪ-ማአከል 
(fritidshem) ቦታ ክወሃቦ ባዕልኹም ወለዲ ኢኹም፡ ከተመልክቱ ዘለኩም። ናብ ምምሕዳር ከተማኹም ኬድኩም ኢኹም ተመልክቱ። ምምልካት 
ኣቐዲምኩም ብነዊሕ ግዜ ክትገብርዎ ኣለኩም። ማለት ቅድሚ እቲ ህጻን ምውዓል ዝጅምረሉ ዕለት፡ ኣቐዲምኩም ግበርዎ። 

ኣዚለ ኽፍሊ ስርዓተ 6 ዓመት ትምህርትን
ኩሎም 6 ዓመት ዝመልኡ ህጻናት ኣብ ኣዚለ ክፍሊ ክጅምሩ ይግበር። እዚ ኸኣ ኣብ ምምላእ 6 ዓመት ዝተሰረተ ትምህርታዊ መደብ 
(sexårsverksamhet) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ ናይ ኣዚለ-ክፍሊ ትምህርቲ፡ እቶም ህጻናት፡ ኣብ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ቀዳማይ-ክፍሊ 
ንምጅማር ይዳለዉ። 

መላሀዪ-መእከል (Fritidshem)
ኩሎም ኣብ ክሊ ዕድመ 6 ክሳብ 12 ዘለዉ ህጻናት፡ ቅድሚ ትምህርትን ድሕሪኡን፡ ኣብ ንጥፈታት መላሀዪ-ማእከል ክሳተፉ መሰል ኣለዎም። ደቕኹም 
ኣብ ንጥፈታት መላሀዪ-ማእከል ክሳተፉ ምእንቲ፡ ንስኻትኩም ማለት እቶም ወለዲ፡ ትሰርሑ ወይ ትመሃሩ ክትኮኑ ኣለኩም። 

ስድራ-ቤታዊ መውዓሊ ሃጻናት (Familjedaghem)
ስድራ-ቤታዊ መውዓሊ-ህጻናት ወይ ውን ስነ-ምምህርናዊ ክንክን ተባሂሉ ውን ከም ዝጽዋዕ፡ ስነ-ምምህርናዊ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ገዝኦም 
መውዓሊ ዝደልዩ ህጻናት፡ የአንግዱ። ነቶም ህጻናት ኣድላዪ ክንክን ይገብሩሎምን፡ ስነ-ምምህርናዊ ንጥፈታት ዘካተተ ማእከል ውን ይውንኑ። እቶም ኣብ 
ስሩዕ ትምህርቲ ዝሳተፉ ህጻናት፡ ድሕሪ ትምህርቶም፡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ማእከል ክጸንሑ ይኽእሉ። ኣገልግሎቱ ክርአ እንከሎ ኸኣ፡ ስድራ-ቤታዊ መዓሊ 
ህጻናት፡ ልክዕ ካብቲ መላሀዪ-ማእከል ዝፍለ ኣይኮነን። 



ተወሳኺ ሓበሬታ
ንኣገልግሎት መውዓሊ-ህጻናት ወይ ውን ቤት-ትምህርቲ ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም፡ ነዞም ዝስዕቡ ተወከሱ:

ምምሕዳር ከተማ ሉድቪካ 
ክፍሊ ምምሕዳር ማሕበራውን ትምህርታዊን ጉዳያት (Social- och utbildningsförvaltningen
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-860 00  (መከፋፈሊ መስመር)

ምምሕዳር ከተማ ስሜድየ-ባከን 
ክፍሊ ምምሕዳር ስድራ-ቤታውን ትምህርታውን ጉዳያት (Familje- och utbildningsförvaltningen)
ኣድራሻ: Vasagatan 14, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -66 02 10

ቤት-ትምህርትን ኣገልግሎት መውዓሊ ህጻናትን
መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ
ሓደ ህጻን፡ 7 ዓመት ድሕሪ ምምልኡ ዘላ ቀውዒ፡ ኣብ ዝጅምር ክፍላ ትምህርቲ’ዩ፡ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ ዝጅምር። መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ 
ኣብ ሽወደን 9 ዓመታት ትምህርቲ ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ግዴታ ውን እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ደቕኹም ግድን እዮም ትምህርቲ ክኸዱ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ተሳትፎኦም 
ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት፡ ናትኩም ናይ ወለዲ እዩ። እዚ ኸኣ ግዴታ ተሳትፎ ኣብ ትምህርቲ (skolplikt) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኩሎም ኣብ መባእታዊ ደረጃ 
ዝመሃሩ ቆልዑ ዝወሃቦም ትምህርቲ ይኹን መጻሕፍቲ፡ ብነጻ እዩ። ከይከፈሉ ውን ኣብ ትምህርቲ ይምስሑ። ኣብ ቤት-ትምህርቲ፡ ኣዋልድን ኣወዳትን 
ብሓንሳብ እዮም ኮፍ ዝብሉ። እዚ ውን ግዴታ እዩ። እቲ ቤት-ትምህርቲ ውን፡ ካብ ሃይማኖታዊ ጽልዋታት ነጻ እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ደቅኹም፡ ሃይማኖታዊ፡ 
ባህላዊ ወይ ውን እምነታዊ ድሕረ-ባይታኦም ብዘየገድስ፡ ኣብ ኩሉ ዝወሃብ ትምህርቲ ክሳተፉ፡ ግዴታ ኣለዎም። 

ወለዲ፡ ደቆም ኣበየናይ ትምህርቲ ይመሃሩ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለዎም። ደቅኹም፡ ወትሩ ኣብቲ እትነብሩሉ ኣከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤት-ትምህርቲ ክመሃሩ፡ 
መሰል ኣለዎም። ደቕኹም ኣብ ካልእ ቤት-ትምህርቲ ክመሃሩ ምስ እትደልዩ፡ ምስ ዳይረክተር ናይታ ዝደለኹማ ቤት-ትምህርቲ ተዘራረቡ። ኣብታ ቤት-
ትምህርቲ ባዶ ቦታ ምስ ዝህሉ ኸኣ፡ ውላድኩም ትምህርቲ ከምዝጅመር ይግበር። 

ውላድኩም ዝያዳ ሓገዝ ምስ ዘድልዮ፡ ወይ ውን ብገለ ምኽንያት ኣብቲ ተራ ቤት-ትምህርቲ ክኸይድ ምስ ዘይክእል፡ ኣብተን ምዕቡላትን ፍልይ ዝበላን 
ኣብያተ-ትምህርታት ክኸይድ ይኽእል። ምዕቡል ቤት-ትምህርቲ (Specialskolan)፡ ነቶም ናይ ምስማዕ ወይ ውን ናይ ምርኣይ ጸገማት ዘለዎም ተመሃሮ፡ 
ዝአንግድ ቤት-ትምህርቲ እዩ። ፍሉይ ቤት-ትምህርቲ (Särskolan) ኸኣ፡ ነቶም፡ ምስኦም ዝተወልደ ወይ ውን ድሕሪኡ ዝተቐልቐለ ተገንዝቦኣውን ስነ-
ኣእምሮኣውን ጸገማት ዘለዎም ተመሃሮ፡ ዝአንግድ ቤት-ትምህርቲ እዩ። ኣብዚ ፍሉይ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ተመሃሮ ኣብ መስርሕ ምምሃር ዝያዳ ድጋፍን 
ሓገዝን ይግበረሎም።  

ትምህርቲ ቋንቋ-ኣደ 
ሓደ ወይ ውን ክልቲኦም ወለዲ፡ ቋንቋ ኣዲኦም ካልእ ምስዝኸውን፡ ደቆም ነቲ ቋንቋ ናይ ምምሃር መስል ኣለዎም። ነዚ ቋንቋ ናይ ምምህራ መሰሎም ክገሃድ 
ምእንቲ ግን እቲ ህጻን መሰረታዊ ፍልጠት ናይቲ ቋንቋ ክህልዎን ኣብ ገዛ ውን መዓልታዊ ዝጥቀመሉን ክኸውን ኣለዎ። እቶም ቋንቋ ኣዲኦም ሽወደን ዘይኮነ 
ተመሃሮ፡ ቋንቋ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ (svenska som andraspråk) ዝተሰምየ ኮርስ፡ ናይ ምምሃር መሰል ኣለዎም። እዞ ዕድል`ዚ፡ ነቶም 
ሓደስቲ ከምኡ ውን ነቶም ቋንቋ ሽወደን ዝኽእሉን ተመሃሮ ዝምልከት እዩ።  

መዳለዊ ክፍሊ
እቶም ናብ ሽወደን ዝመጹ ተመሃሮ፡ ሓደስቲ ምስ ዝኾኑ፡ ኣብ መዳለዊ ክፍሊ ዝተሰምየ ክፍሉ ይምደቡ። ኣብዚ መዳለዊ ክፍሊ፡ እቶም ተመሃሮ ቋንቋ 
ሽወደንን ይለማመዱን፡ ዝተፈላለየ ዓይነታት ትምህርቲ ውን ይመሃሩ። ዕላማ ናይዚ ከኣ፡ ነቶም ተማህሮ ብዝቐልጠፈ ናብቲ ስሩዕ መባእታዊ ትምህርቲ ከም 
ዝጽንበሩ ምግባር እዩ።



ነዓኹም ነቶም ነኣሽቱ መንእሰያት ዝኾንኩም ዝምልከት
መሰል ህጻናትን ነኣሽቱ መንእሰያትን 
ድሕነት ናይቶ ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ህጻናትን ኮተቴን፡ ብኣህጉራውን ሃገራውን ሕግታት ዝተዋሕሰ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ሃገረ ሽወደን፡ ንጉዳይ መሰል ህጻናትን 
ኮተቴን ድሕነቶም ካብ ዓመጽን ምግልታዕን ዓቢ ኣተኲሮ እትህቦ ጉዳይ እዩ። ኣብ ሽወደን ህጻን ምግናሕ ወይ ውን ምህራም ክልኩል እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ 
ሽወደን፡ ኣካላዊ መቕጻዕቲ ወይ ብሽወደነኛ (barnaga)፡ ታባሂሉ ይጽዋዕ።  

ውዕል-ህጻናት (Barnkonventionen)
ሃገረ ሽወደን፡ ንውዕል ህጻናይ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከተኽብር፡ ዝፈረመት ሃገር እያ። እዚ ውዕል`ዚ፡ ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ዝተሰማማዓሉ 
ሕጊታት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ውዕል-ህጻናት፡ ንመሰላት ህጻናት ንምኽባር ዝዓለመ ሕግታት ዝሓዘ ውዕላዊ ሰነድ እዩ። ኣብዚ ውዕል`ዚ፡ ኩሎም ህጻናት 
ብማዕረ ክረኣዩን ማዕረ መሰላት ክህልዎምን ኣለዎ፡ ዝብል ነጥቢ ሰፊሩ ይርከብ። ብመሰረት ናይዚ ውዕል፡ ህጻናት ግዳይ ኣግልሎ ክኾኑ የብሎምን። ስለዝኾነ 
ከኣ፡ ህጻናት ኣደዳ ኣካላውን ሰነ-ኣእምሮኣውን ዓመጽ ከይኮኑን፡ ካብ ሕማቕ ክንክን ምዝመዛ ወለዶም ይኹን ተሓተቶም ነጻ ንኽኾኑ ዘኽእሎም ውሕስነት 
ክግበረሎም ኣለዎ። ህጻናት፡ ግዳያት ኩሉ ዓይነታት ጾታዊ ዓመጽ፡ ምንዝርናዊ ምዝመዛን ፖርኖግራፍን ምእንቲ ኸይኮኑ ውሕስነት ክግበረሎ ኣለዎ። ህጻናት፡ 
ንምስቓይ፡ ጨካንን ኢሰብኣውን ወይ ውን ኣነኣኣሲ ኣተሓሕዛ ወይ ውን መቕጻዕቲ፡ ክቃልዑ የብሎምን። ዝኾነ ህጻን፡ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ወይ ውን ብሃውሪ፡ 
ነጻነቱ ክስለብ የብሉን። 
ግዳይ ሕማቕ ኣተሓሕዛ፡ ምዝመዛ፡ ወይ ውን ስእነት-ኣቓልቦ፡ ምስቓይ፡ ብረታዊ-ግጭት፡ ወይ ውን ካልእ ኢሰብኣዊ ተግባር ዝኾነ ህጻን፡ ናይ ዳግመ-ምሕዳስን 
ማሕበራዊ ጥርናፌን መሰል ኣለዎ። 
   
ንውዕል-ህጻናት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ኣለኩም፡ barnkonventionen.se

ብሪስ (BRIS)
መሰል ህጻናት ኣብ ሕብረተ-ሰብ ወይ ብሽወደነኛ ብሪስ (Barnens rätt i samhället (BRIS) ነቶም ኣብ ጸገም ወይ ዘይምርግጋእ 
ዝርከቡ ህጻናት ዝሕግዝ ማሕበር እዩ። ናብ ብሪስ ምድዋል፡ ነጻ እዩ። ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዝኸውን ከኣ፡ ደዊልኩም ብዛዕባ 
ዝኾነ ነገር፡ ከተዘራርብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ምድዋልኩም ምስ ሓደ ጽን ኢሉ ዝሰምዓኩም በጽሒ ኢኹም ትዘራረቡ። ናብ 
ብሪስ ምድዋል መንነትካ ኣየቃልዕን እዩ። እንታይ ንምባል እዩ ስድራኹም ከም ዝደወልኩም ኣይፈልጡን እዮም ጥራይ ዘይኮነስ እቶም 
ዘዘራርብኹም ሰራሕተኛታት ውን መን ኢኹም ካበይ ውን ደዊልኩም ኣይፈልጥዎን እዮም። ብሪስ ክትድውሉ ምስ እትደልዩ በዚ 
ዝስዕብ ቁጽሪ፡ 116 111ኢኹም ትረኽብዎም። 

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናቶም ኣቲኹም ኣንብቡ på www.bris.se

ምስ ባህላዊ-ክብሪ ዝተተሓሓዘ ዓመጽን ምስግዳድን  
(Hedersrelaterat våld och tvång)
ምስ ባህላዊ-ክብሪ ዝተተሓሓዘ ዓመጽ፡ ኣብ ሽወደን ክልኩል እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ፡ ጾታውነቱ፡ ምምራጽ መጻምድቱ፡ 
ከምኡ ውን ህወቱን መጻኢኡን፡ ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎ። ኣብ ሽወደን፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ናይ ምድሃልን ዓመጽን ስጉምቲ ምውሳድ ክልኩል እዩ። ኣንጻር 
ድልየትኩም ውን ዝኾነ ነገር ክትፍጽሙ ክትግደዱ የብልኩምን። ንኣብነት፡ ብዘይፍቶትካ ምምርዓው ወይ ውን ምኽንሻብ። ከምዚ ክትገብሩ ምስ እትግደዱ፡ 
እቲ ተግባር ንሰብኣዊ መሰላት ዝግህስ ጥራይ ዘይኮነ፡ ገበናዊ ተግባር ውን እዩ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ውን እንተኾነ ዓመጻዊ ተግባር 
ምፍጻም ክልኩል እዩ። 

ኣብ እዋን ህጹጽ ሓደጋ፡ ምፍርራሕን ዓመጽን ናብ ፖሊስ ብቁጽሪ-ስልኪ 112 ደውሉ። 

እቲ ዘጋጥመኩም ሽግራት፡ ካልኦት ሰባት ክፈልጥዎ ኣገዳሲ እዩ። ዝኾነ ሽግር ምስ ዘጋጥመኩም እምበኣር፡ ናብ ማእከል ድሕነት ውልቀ-ሰባትን ስድራ-
ቤታትን ከተማ (individ- och familjeomsorgens mottagning) ሉድቪካ፡ ብቁጽሪ-ስልኪ 0240-860 00 (መከፋፈሊ መስመር) ደዊልኩም 
ዘጋጥመኩም ሓብሩ። ኣብ ስመድየ-ባከን እትነብሩ ምስ እትኾኑ ከኣ፡ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ-ስልኪ 0240-66 00 00 (መከፋፈሊ-መስመር) ትድውሉ። 
ናብዚ ዝተጠቕሰ መከፋፈሊ መስመር ተሌፎን ብምድዋል ናብ ናይ ህጻናት ክፍሊ (ከከም ጉዳይኩም) ከራኽቡኹም ሕተትዎም። 

ማእከል መዘናግዒ መንእሰያት (Fritidsgårdar)
ኣብ ከተማ ሉድቪካ 5 መዘናግዒ ማእከል መንእሰያት ኣለዋ። እቶም ካብ 6ይ ክፍሊ ንላዕሊ እትመሃሩ መንእሰያት፡ ክትበጽሕወን ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ 
ቦታ`ዚ እቶም መንእሰያት፡ ሓቢሮም ክጻወቱን ክፍስሁን ኢሎም እዮም ዝመጹ። ንክፍቲ ሰዓታት፡ ኣድራሻን መደባትን ናይዚ ማእከል ብዝምልከት፡ ኣብዚ 
ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ www.ludvika.se/ung ኣቲኹም ኣንብቡ። ኣብ ስመድየ-ባከን ከምዚ ዓይነት ማእከል የልቦን። 



መቐበሊ ማእከል ኮተቴን መንእሰያትን (Ungdomsmottagning)
መቐበሊ ማእከል ኮተቴን መንእሰያትን (Ungdomsmottagningen)፡ ነቶም ብዛዕብ ጾታዊ-ርክብ፡ ጥዕናን ጸሚዳዊ ዝምድናታትን ዝምልከት ሕቶታት 
ዘለዎም ነኣሽቱ መንእሰያት ዘገልግል መቐብሊ ማእከል እዩ። እዚ ማእከል`ዚ፡ ነቶም ካብ 13 ክሳብ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት የገልግል። 
ናብዚ ማእከል`ዚ መጺእካ ዝደለኻዮ ኣገልግሎት ክትግልገል፡ ነጻ እዩ። ኣብ መቐበሊ መንእሰያት፡ መሕረስቲ፡ ኣማኸርቲ፡ ሓካይም ስነ-ኣምሮን፡ ኣለይቲ-
ሕሙማት፡ ክኢላታት ስነ-ወለዶን ሓካይምን፡ ይርከቡ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ
መቐበሊ ማእከል ክተቴን መንእሰያትን
መቐበሊ ማእከል ኮተቴን መንእሰያት ኣብ ሉድቪካ (ብወገን መእተዊ ናብ ዛሬባ)
ኣድራሻ: Carlavägen 34, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-867 60

መቐበሊ ማእከል ክተቴን መንእሰያትን ኣብ ስመድየ-ባከን
ኣድራሻ: Vasagatan 18E, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-762 26

ምኽርን ድጋፍን
ኡሞ (UMO) ነዓኹም ነቶም ካብ 13 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሜኹም፡ እትምልከት መርበብ-ሓበሬታ እያ። ኣብዛ መርበ ሓበሬታ፡ ነቲ ንስጋዊ-ርክብ፡ 
ጥዕናን ጸሚዳዊ ዝምድናታትን ዝምልከት ሕቶታትኩም መልሲ ትረኽቡ ኢኹም። መርበብ-ሓበሬታ ኡሞ ኣብዚ umo.se ኣብዚ ኣለኩም። 

ኣይጠዓመኩምን ድዩ፡ ሓገዝ እትደልዩሉ ሓሳባት ኣለኩም ድዩ ወይ ንነብስኹም ወይ ካልኦት ሰባት፡ ክትጎድኡ ትደልዩ ኣለኹም ዲኹም? እቲ መልሲ እወ 
ምስ ዝኸውን ምስ ማእከል ሲካትሪያዊ ፍወሳ ህጻናት መንእሰያትን (barn- och ungdomspsykiatrin) ተራኺብኩም ተዘራረቡ። ኣብዚ ዝስዕብ 
መርበብ-ሓበሬታ bup.se ብምእታው፡ ኣብ ከባቢኹም ብቐረባ ዝርከብ ከምዚ ዓይነት ማእከል ኣበይ ኣሎን ቁጽሪ-ስልኮምን ዝብል ሓበሬታ ክትረኽቡ 
ትኽእሉ። 
እዚ ቡስታ ዝተሰምየ ተሓላቒ መንእሰያት ኣብ ሕላፍ-ሰዓት (Busta ungdomsjour)፡ ንዓኹም ነቶም ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ዝኾንኩም መንእሰያት 
ዘገልግል ኮይኑ፡ ካብቶም ንስጋዊ-ርክብ ብምባል ምስ ህጻናት ልግብግብ ዝብሉ ኣባሕጽ፡ ብኸመይ ክንድሕን ንኽእል ንዝብል ሓበሬታ ንምርካብ ውን፡ 
ክትውከሱዎም ይከኣል እዩ። ወይ ውን ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ዝኾነ ብጻይ ወይ ብጸይቲ ምስ ዝህልወኩም፡ እሞ ኸኣ ነቲ ዘጋጠመ ብኸመይ ትፈትሕዎ ምስ 
ዝጨንቀኩም? ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ`ዚ ኣብዚ ዝስዕን ገጽ ኣቲኹም ኣንብቡ www.atsub.se/busta-ungdomsjour

ኣልኮላዊ መስተን ድሮጋን ኣብ ኣካላትና ዘኸትሎ ሳዕቤናትን፡ ከም መንእሰያት መጠን ንእኩብ-ጽልዋ ከመይ ትብድህዎን ከምኡ ውን ኣብ ስድራ-ቤትኩም 
ዝርአ ምዝውታር መስተ ይኹን ድሮጋ ብኸመይ ትኣልይዎን ዝብል ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ www.drugsmart.com ኣለኩም። 

ተረኛ ተሓላቒ ብጻይ ወይ (Jourhavande kompis)፡ ነቶም ካብ 25 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኦም መእሰያት ዘገልግል፡ መስኖ ዝርርብ እዩ። እቲ ናይ 
ዝርርብ ዕድል፡ ነቶም ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ዝቐንዐ እዩ። ባዕልኹም ኢኹም፡ ብዛዕባ እንታይ ኣርእስቲ ከምትዛረቡ ትውስኑ። ኣብዚ 
መስኖ-ርክብ`ዚ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ምዝራብ ይከኣል እዩ። ተረኛ ተሓላቒ ብጻይ ህላዌኡ ነዓኻትኩም እዩ! ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ 
ኣቲኹም ኣንብቡ  www.jourhavandekompis.se



ብምምሕዳር ከተማ ዝወሃብ ኣገልግሎት ንሓደስቲ  
ኣገልግሎት ንሓደስትን ፊሬንድስካፕስ-ሁሰትን (Invandrarservice och Frändskapshuset)
እቶም ናብ ሽወደን ዝመጻእኩም ሓደስቲ፡ ክትፈልጥዎ ዝግበኣኩም ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ምኽርን ድጋፍን ምስ እትደልዩ፡ ናባና ናብቶም ኣብ 
ክፍሊ ኣገልግሎት ንሓደስቲ ዘለና ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን፡ ነገራት ከመይ ይኸዱ ንምፍላጥ፡ ሓገዝ ነበርክተልኩም። ከም ነባሮ ከተማና መጠን፡ ኣብ ክፍሊ ኣገልግሎት ንሓደስቲ፡ ንዘለኩም 
ንኢምግረሽን ምጥርናፍን ካልእ ማሕበረ-ሰብእእዊ ሕቶታት ዝምለክት ክፉት፡ ብቕዓቱ ዝሓለወን፡ ብብዙሕ ቋንቋታት ዝወሃን ብቐሊል እትረኽቦን ኣገልግሎታት 
ምኽሪ፡ ድጋፍን ሓበሬታን ይወሃበኩም። ንነኣሽቱ ሕቶታት ብዝምልከት ድጋፍን ሓገዝን ምስ እትደልዩ፡ ናብ ፊሬንድስካፕስ-ሁሰት ኬድኩም መልሲ ክትረኽቡ 
ወይ ውን ናበይ ክትከዱ ከም ዝግባእ፡ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።  
ፊሬንድስካፕስ-ሁሰት፡ ድሕረ-ባይታኦም ብዘየገድስ፡ ንሽወደናውያንን ሓደስትን ዝእክብ መኣዲ-ርክብ እዩ። ማዕጾ ፊሬንድስካፕስ-ሁሰት፡ ነቶም ምስ ሰብ 
ክራኸቡ፡ ክዘራረቡ፡ ክላለዩ፡ ማሕበራውዊ፡ ቋንቋኣውን ባህላውን ተመክሮታት ክለዋወጥ ዝደልዩ ሰባት፡ ክፉት እዩ። ቀንዲ ዕማም ፊሬንድስካፕስ-ሁሰት፡ ኣብ 
መዳይ ኣገልግሎት ንሓደስትን ሕብረተ-ሰብኣዊ ሓበሬታን፡ ምንጣፍ እዩ። ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ብኸመይከ ይመሓደር ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ፡ ዝተቐበልኩሞ 
ሓበሬታ ክርደኣኩም ምስ እትደልዩ ወይ ውን ካልእ ንሓደስቲ ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም፡ ናብ ፊሬንድስካፕስ-ሁሰት ብምምጻእ ክትሕገዙ ትኽእሉ። 

ንሕብረተሰብ ሽወደን ዝምልከት ኮርስ (Samhällsorientering)
ከም ነባሮ ናይ ሓንቲ ከተማ፡ ኣብ መዝገብ ህዝቢ ሽወደን ድሕሪ ምምዝጋብኩም፡ ብዝቐልጠፈ ንሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት ኮርስ ኣብ ምምሃር ክትጽመዱ 
ኣለኩም። ትሕዝቶ ናይዚ ኮርስ፡ ኣብ ሽወደን ምንባርን ምቕማጥን ከመይ ይመስል፡ ሕብረተሰብ-ሽወደን ብኸመይ ይመሓደርን ዝብል ዛዕባታት፡ ዝድህስስ እዩ። 
እዚ ኮርስ ነቶም ተሳተፍቲ ብነጻ ዝወሃብ ኮይኑ፡ ነቶም ኣብ መደብ መትከሊ-እግሪ (etableringen) እትሳተፉ ሰባት ከኣ፡ ክትመሃርዎ ዘለኩም፡ ዘይተርፍ 
ኮርስ እዩ። እዚ ኮርስ እዚ፡ ነቶም ኣብ ሓንቲ ካብ ከተማታትና ዝቕመጡ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 65 ዓመት ዘለዉ ሰባት፡ ዝምልከት ኮርስ እዩ። ዜጋታት 
ናይ ሓንቲ ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሃገር፡ ከምኡ ውን ዜጋታት ስዊዘርላንድ ዝኾኑ ሰባት፡ እዚ ኮርስ ኣይምልከቶምን እዩ። ብተመሳሳሊ፡ እቶም ኣብ 
ካልኣይ ደረጃ-ትምህርቲ (gymnasieskolan) ዝመሃሩ ሰባት ውን እዚ ኮርስ ኣይምልከቶምን እዩ። ኣብዚ ኮርስ`ሲ ንምስታፍ ናብ ፊሬንድስካፕስ-ሁሰት 
ብምኽእድ ተመዝገቡ።

ኣብ ሉድቪካን ስሜድየ-ባከንን፡ እዚ ንሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት ኮርስ፡ ነብሱ ዝኸኣለ ንሕብረተሰብ ዝድህስስ መደብ-ትምህርቲ ኮይኑ፡ ብጠቕላላ ኣብ 
ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ዝወሃብ፡ 86 ሰዓታት ትምህርቲ የጠቓልል። እዚ ኮርስ ክልተ ካፋላት ኣለዎ። እቲ ቐዳማይ 60 ሰዓታት ትምህርቲ ዘጠቓልል መሰረት 
ዘትሕዝ ትምህርቲ ኮይኑ፡ እቲ ኻልኣይ ከኣ፡ ምስ ከባቢ ተወሃሂዱ ዝወሃብ፡ 26 ሰዓታት ትምህርቲ የጠቓልል። 

ተወሳኺ ሓበሬታ
ኣገልግሎት ንሓደስቲ (Invandrarservice)
ludvika.se/invandrarservice
smedjebacken.se/invandrarservice

ፍሬንድስካፕስ-ሁሰት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ክፉት እዩ (ቀዳመ-ሰንበትን መዓልቲ በዓላትን ገዲፍካ)
ማእከል ፍሬድንስካፕስ-ሁሰት (Frändskapshuset Centrum)
ኣድራሻ: Fredsgatan 10, Ludvika 
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-863 89

ፍሬንድስካፕስ-ሁሰት (Frändskapshuset)
ኣድራሻ: Vasagatan 20, Smedjebacken
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-704 42 



ቤት-ንባብ
ኣብ ስሜድየ-ባከንን ሉድቪካን፡ ኣብያተ-ንባብ ኣለዋ እየን። ብዜካ`ዚ፡ እተን ዓበይቲ ኣብያተ-ንባባት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ምሕዳር ከተማ ዝርከባ፡ 
ጨናፍር ኣለወን። 
ናብ ቤት-ንባብ ብምኻድ፡ መጽሓፍቲ፡ ፊልሚታት፡ ሙዝቃ ክትልቅሑ ከምኡ ውን ካልእ ነገራት ከም ንኣብነት ወረቐት ምብዛሕ (ክፒ)፡ ኤልትሮኒካዊ 
ምቕዳሕ (ስካን)፡ ጽሑፋት ምሕታምን ዝኣመሰለ ነገራት፡ ከተሳልጡ ትኽእሉ። ብዜካ`ዚ ግዜጣታትን መጽሄታትን ከተንብቡን ካልእ ነገራት ውን ክትገብሩን 
ትኽእሉ።.

ካብታ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም እትርከብ ኣህጉራዊት ቤት-ንባብ ውን፡ ብርሕቀት መጽሓፍቲ ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም። እዛ ኣህጉራዊት ቤት-ንባብ 
ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ዝተዳለወ መጽሓፍቲ ዝርከባ ኮይና፡ ኣካል ኣብያተ-ንባብ ከተማ ስቶክሆልም እያ። 
ኣህጉራዊት ቤት-ንባብ ሶቶክሆልም፡ ኣብ መላእ ሽወደን ንዝርከቡ ተለቃሕቲ፡ ከም መለቕሒት-ማእከል ኮይና ተገልግሎም። እቶም ብሰንኪ ራሕቂ ብኣካል 
ናብታ ቤት-ንባብ ክኸዱ ዘይክእሉ ሰባት፡ ብመንገዲ ናይታ ኣብ ከባቢኦም እትርከብ ቤት-ንባብ ኣቢሎም እዮም፡ ካብ ኣህጉራዊት ቤት-ንባብ ዝልቅሑ። 
መርበብ-ሓበሬታ ኣህጉራዊት ቤት-ንባብ ስቶክሆልም፡ እዚ ዝስዕብ – www.interbib.se እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ
ቤት-ንባብ ሉድቪካ 
ኣድራሻ: Engelbrektsgatan 3, Ludvika
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-862 97

ቤት-ንባብ ስመድየ-ባከን
ኣድራሻ: Malmgatan 4, Smedjebacken

ጨናፍራት ቤት-ንባብ ኣብ ሉድቪካ
ፍሬድሪክስ-ባሪ (Fredriksberg)
ኣድራሻ: Tyforsvägen 4, Fredriksberg
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -56 56 41

ግረንገስ-ባሪ (Grängesberg)
ኣድራሻ: Örabergsvägen 1, Grängesberg
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240 -56 58 01

ኒ-ሃማር (Nyhammar)
ኣድራሻ: Biblioteksvägen 5, Nyhammar
ቁጽሪ-ስልኪ:  0240-56 58 98

ሱናን-ኾ (Sunnansjö)
ኣድራሻ: Solgärdet, Hyttvägen 39, Sunnansjö

ጨናፍራት ቤት-ንባብ ኣብ ስሜድየ-ባከን
ሶደር-በርከ (Söderbärke)
ኣድራሻ: Kyrkskolan, Klockarvägen 5, Söderbärke

ኣህጉራዊት ቤት-ንባብ (Internationella biblioteket)
ኣድራሻ:  Odengatan 59, Stockholm



ባህላውን ኣዛነይቲ ንጥፈታትን 
ኣብ ከተማ ሉድቪካን ስመድየ-ባከንን፡ ብርክት ዝበለ ንጥፈታትን መሳጢ ባህላዊ ተረኽቦታትን ይካየድ እዩ። 
ኣብዘን ከተማታት፡ መሳጢ ዝራአ ነገራት ከም ጎጆ፡ ማእከል ዕደናታት፡ ስነ-ጥበባዊ ምርኢታት፡ ኪነተኛታት፡ ጥንታዊ ቀጽሪታትን፡ ሜዳ ጸወታ ሆኪ፡ ባንዲን 
ኩዕሶ-እግርን ከምኡ ውን ምንሽርታት በረድን ዝኣመሰሉ ጸወታታት ኣለዉ። ብዙሕ ንጹህ ዓሳታት ዝግፈፎ ማያት ውን፡ ኣብዚ ቦታ ይርከቡ። ነቶም ጸወታ 
ጎልፊ ዝፈትዉ ሰባት ውን፡ 18 ከምኡ ውን 9 ጉድጓድ ዘለዎም ሜዳ-ጎልፊ ኣለዉ። ካልእ መዘናግዒ ንጥፈታት ከም ሽግሌታ ምዝዋር፡ ኣብቲ ውቑብ 
ተፈጥሮ ምዝጋምን፡ ምጅላብን የጠቓልል።  
ኣብ እትነብሩሉ ከተማ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ኣለዉ ንምፍላጥ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ከተማኹም፡ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኣቲኹም፡ ከተንብቡ ትኽእሉ። 
www.ludvika.se/upplevagora
www.smedjebacken.se/upplevagora

ንበጻሕቲ ዝምልከት ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣለኩም www.visitdalarna.se

ኣብ ምምሕዳር ከተማና፡ ዝምባሌታት ሰባት ማእከል ጌረን ዝተመስረታ (ንኣብነት ኩዕሶ-እግሪ፡ ፈረስ ምግላብ፡ ኣካላዊ ምንቕስቓስ፡ ምዝጋም፡ ስነ-ጥበብን 
ካልእን) ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ማሕበር ምስ እትጽንበሩ፡ውጽኢት ኣባልነት ትኸፍሉ ኢኹም። ንስኻትኩምን እቶም ካልኦት ኣባላት ማሕበርን 
ኢኹም፡ ነቲ ማሕበር ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት እትወስዱ።  

ኣብ ከተማኹም እንታይ ኣየኖት ማሕበራት ኣለዋ ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ ኣብዚ ዝስዕብ ገጻት ኣቲኹም ኣንብቡ:
Smedjebacken: fri.smedjebacken.se/forening
Ludvika: ludvika.se/foreningar 


