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1.  ናብ ሽወደን 
ምምጻእ

  ትሕዝቶ
  ናብ ሽወደን ምስዳድ

  ምስ ሕብረተሰብ ምሕዋስ

  ታሪኽ ሽወደን - ካብ ዘመነ በረድ ክሳዕ ዘለናዮ ግዜ

  ሽወደን ኣብ 19 ክፍለዘመን

  ሽወደናዊ ዚብሃል ነገራት ኣሎዶ

  ባህልን በዓላትን ሽወደን

ስእሊ: Colourbox
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ናብ ሽወደን ተሰዲድካ ምምጻእ
ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ሃገር ሽወደን ኣስታት 9.5 ሚልዮን ተቐማጦ ኣለዉ። 
ኣስታት ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ኣብተን ሰለስተ ዓበይቲ ከተማታት ይነብሩ፡ 
ማለት ስቶክሆልም፡ የተቦሪን ማልመን። ካብ ህዝቢ ሽወደን ኣስታት 15% ኣብ 
ወጻኢ እተወልዱ እዮም።  

ኣብ 19 ክፍለዘመን ብዙሓት ሰባት ናብ ሽወደን መጺኦም። ድሕሪ ካልኣይ 
ውግእ >ዓለም ሽወደን ኣስታት 1 450 000 ስደተኛታት ተቐቢላ።

ኣብ 50ታትን 60ታትን ሽወደን ናይ ሰብ ሓይሊ ደልያ። ብዙሓት ካብ ቀረባ 
ሃገራት ናብ ሽወደን ውሒዞም። ገሊኦም ካብ ሃገር ጣልያን ግሪኽ ዩጎዝላቭያን 
ቱርክን መጺኦም። 

ኣብ 80ታት ካብ ደቡብ ኣመሪካን ኢራንን ኢራቅን ለባኖንን ሲርያን ቱርክን 
ኤርትራን መጺኦም ዑቕባ ሓቲቶም። ብድሕርዚ ካብ ሶማልን ምስራቕ 
ኤውሮጳን መጺኦም። 

ኣብ 1999 ኤውሮጳዊ ቤትምኽሪ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓባራዊ ናይ ዑቕባን 
ስደትን ፖሊሲ ንኺህልወን ወሲኑ። እዚ ድማ ናይ ሸንገን ምትሕብባር 
ይብሃል። ብ2001 ሽወደን ኣብቲ ውዕል ኣትያ። ከምዚ ኪብሃኦል ከሎ ድማ 
ኩሉ ብሕጊ ኣብቲ ናይ ሸንገን ክልል ዚርከብ ሰብ ብዘይ ቪዛ ዶባት ኪሰግር 
ከም ዚኽእል ዚገብር እዩ። ናይ ሸንገን ምትሕብባር ብመጀመርታ ዓመት 
2000 ብዙሕ ሰብ ዑቕባ ከም ዚሓትት ገይሩ። 

ኣብ ሃገር ሽወደን እቲ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ በቲ ናይ ወጻእተኛ ሕጊ እዩ 
ተመርኲሱ ዚሰርሕ። እዚ ድማ ናይ ዑቕባ፡ ናይ መንበሪ ፍቓድን ናይ ቤተሰብ 
ምርኽኻብን የጠቓልል። 

ብ 2013 ሽወደን ልዕሊ 116 00 ዑቕባ ሓተትትን ስደተኛታትን ካብ 200 
እተፈላለያ ሃገራት ተቐቢላ። ካብዚኣቶም 17% ናብ ሃገሮም እተመልሱ 
ሽወደናውያን እዮም። ብዙሓትውን ካብ ሶርያ ሶማልያን ፖላንድን መጺኦም። 

እዚ ሰሌዳዚ ኣብ ናይ 2013 ልሙድ ናይ ዜግነት ሃገራት እተመርኮሰ ናይ 
2013 ስደት ስታቲስቲክ የርእየና

ስእሊ: Colourbox
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ናይ ዜግነት ሃገር ኣንስቲ ሰብኡት ድምር ምቅሊት 

ስደተኛታት

ሽወደን 9 943 10 541 20 484 17,7

ሶርያ 4 990 6 759 11 749 10,1

ሶማልያ 5 757 5 209 10 966 9,5

ፖላንድ 2 139 2 472 4 611 4,0

ኣፍጋኒስታን 1 696 2 469 4 165 3,6

ኤርትራ 1 539 1 799 3 338 2,9

ደንማርክ 1 062 1 433 2 495 2,2

ህንዲ 962 1 414 2 376 2,1

ፊንላን 1 334 972 2 306 2,0

ኢራቅ 1 146 1 156 2 302 2,0

ካልኦት ሃገራት 24 851 26 202 51 053 44,1

ድምር 55 419 60 426 115 845 100

ምንጪ: SCB

ዑቕባ ምሕታት
ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ውዕል እተን ኣባላት ሃገራት ከመይ ገይረን 
ንስደተኛታት ከም ዝሕዛ ዚሕብር ኣህጉራዊ ሕጊ እዩ። ብመሰረትቲ ውዕል፡ 
ስደተኛ ማለት ብዓሌት፡ ብዜግነት፡ ወሲባዊ ዝንባሌ ሃይማኖት ወይ ፖለቲካዊ 
ርእይቶ ጾታ ወይ ኣብ ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ግፍዒ ዝወርዶ ማለት 
እዩ። ሓደ ዑቕባ ዝድሊ ሰብ ኣብቲ ዝደልዮ ዝኾነ ሃገር ከይዱ ዑቕባ ኪረክብ 
ይግባእ።  

ብመሰረት ውዕል ስደተኛታት ከም ስደተኛታት ዘይቁጸሩውን ዑቕባ ዘድልዮም 
ምስ ዝኾኑ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኪወሃቦም መሰል ኣለዎም። ኣብቲ ናይ 
ወጻእተኛ ሕጊ፡ ክልተ ዓይነት ዑቕባ ዘድልዮም ሰባት ኣለዉ፣ 

 • መቐየርታ ደለይቲ ዑቕባ (ብመሰረት ሓባራዊ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት 
ሕግታት)

 • ካልኦት ደለይቲ ዑቕባ (ብመሰረት ሽወደናዊ ሕጊ)

ሃገራት ንሓደ ሰብ ብኸመይ መገዲ ከም ስደተኛ ከም ዚቝጽርኦ ዚሕብር ናይ 
ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓባራዊ መምርሒ ኣሎ። ኣብቲ ዚካየድ ግምገማ ናይቲ ሰብ 
ድሕረባይታን ኩነታት ኣነባብራን፡ እንታይዩ ከም ግፍዒ ዚቝጸር ዚብል ሕቶን 
እቲ ናይቲ ሓታቲ ሰብ ሃገር ኩነታቱ እንታይ ይመስል ወዘተ ይግምገም እዩ።   

ኣብ ሃገር ሽወደን ዑቕባ ክትሓት እንተ ደሊኻ ነቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት 
ተወከሶ። ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ወይ ድማ ሚግራሹንቨርከት ናይቶም 
ንሽወደን ኪበጽሑ ወይ ኪቕመጡ ወይ ዑቕባ ኪሓቱ ወይ ሽወደናዊ ዜግነት 
ደልዮም ዚመጹ መጠየቕታታቶም ዚግምግም መንግስታዊ ትካል እዩ። 

ብመሰረት ሕጊ ዱብሊን እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብታ መጀመርያ ዝረገጽካያ 
ኤውሮጳዊት ሃገር ኪካየድ ይግባእ። ቤትጽሕፈት ስደተኛታት መታን ሃገር 
ሽወደን መጀመርታ እግሮም ምዃና ከረጋግጽ ነቶም ካብ 14 ዓመት ንላዕሊ 
ዝዕድመኦም ሓተትቲ ዑቕባ ናይ ኢድ ኣሸራ ይወስደሎም እዩ። 
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ንኣባላት ቤተሰብ ዚውሃብ ናይ መንበሪ ፍቓድ 
ዝበዝሑ ስደተኛታት ናይ መንበሪ ፍቓድ ዚውሃቦም ስድራቤት ስለ ዘለዎም 
እዩ። ናብ ሽወደን መጺእካ ምስ ቤተሰብካ ክትጽምበር ምስ እትደሊ መንበሪ 
ፍቓድ የድልየካ። ኣብዚ ስድራቤት ምስ ዚህልዉኻሞ ምሳታቶም ክትነብር ምስ 
እትደሊ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ (PUT) ክትረክብ ትኽእል። ቀዋሚ ናይ 
መንበሪ ፍቓድ ማለት ኣብቲ ሃገር ንድላይካ እዋን ክትቅመጥ ትኽእል ማለት 
እዩ።  

ምርዑው ወይ ኣብ ሽወደን ዚነብር ዓርኪ ወይ መናብርቲ ምስ ዚህልወካ ናይ 
መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ መሰል ኣሎካ። 

ምስቲ ኣብ ሽወደን ዚነብር ዘሎ ዝምድና ወይ ሓዳር ክትምስርት ምስ እትደሊ 
ድማ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ትኽእል። ትሕቲ 18 ዕድመ ምስ ዚህልወካ 
ንኣቦኻን ኣደኻን ክትጽውዕ መሰል ኣሎካ። 

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ እትደሊ ምስቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ናይ ሽወደን ኤምባሲ 
ወይ ቆንስል ተራኸብ። እቲ መንበሪ ፍቓድ ዚሓትት ሰብ ባዕሉ መጠየቕታ 
ከቕርብ ይግባእ። 

ሽወደናዊ ዜግነት
ናይ ሽወደን ዜግነት ኪህልወካ ምስ እትደሊ ናብቲ ሚግራሹንቨርከት 
መጠየቕታ ከተቕርብ ይግባኣካ። ግን 18 ዓመት ክትመልእን ቀዋሚ 
ናይ መንበሪ ፍቓድ ኪህልወካን ኣብ ሽወደን ኣስታት ሓሙሽተ ዓመት 
እተቐመጥካን ክትከውን ይግባእ። ትሕቲ 18 ዝዕድመኦም ህጻናት ምስ 
ኣቦኦም ወይ ኣደኦም ዜግነት ኪረኽቡ ይኽእሉ። ዜግነት ንምርካብ ዚህሉ 
ምጽባይ ይፈላለ እዩ፡ ብዛዕባዚ ኣብቲ ናይ ሚግራሹንቨርከት መርበብ ሓበሬታ 
ተመልከት። 

ናይ ኤውሮጳዊ ሕበረት ዜግነት
ናይ ስዊዘርላንድ ወይ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ኢኢኤስ-ሃገር ዜጋ ምስ 
እትኸውን ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናጻ ክትገይሽ ትኽእል። ኣብዚ 
ግዜዚ ካብተን 28 ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣባላት እተን 26 ኣብ ሸንገን 
እቱዋት እየን። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕበረት ዜጋ ኣብዘን 
ሃገራት እዚኣተን ብናጻ ይዛወር ማለት እዩ። ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃገራት 
ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ዜጋ ምስ እትኸውን፡ ማለት ሳልሳይ ሃገር ዜጋ፡ ኣብተን 
ሸንገን ሃገራት ክትዘውር ትኽእል ኢኻ። ግን እንተ በዝሐ ንሰለስተ ኣዋርሕ 
ጥራይ ኢኻ እትገይሽ።  

ናይ ስራሕ ፍቓድ 
ናይ ስራሕ ፍቓድ ብቤትጽሕፈት ስደተኛታት ዚውሃብ ንሓደ ወጻእተኛ ኣብ 
ሃገር ሽወደን ንኺሰርሕ መሰል ዚህብ ውሳነ እዩ። እቲ ቀንዲ ሕጊ ናብ ሃገር 
ሽወደን ገና ከይኣቶኻ ከሎኻ ናይ ስራሕ መጠየቕታኻ ኪጸድቕ ኣለዎ ዚብል 
እዩ። ናይ ኖርወይን ኤውሮጳዊ ሕብረትን/ኢኢኤስ-ዜጋን፡ ናይ ስዊዘርላንድ 

ስእሊ: Colourbox
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ዜጋን ኣባላት ቤትሰቦምን ኪሓቱ ኣየድልን። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት 
ንሓሙሽተ ዓመታት እተቐመጡ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኪሓቱ ኣየድልን።  

ናይ ገዛእ ርእሱ ዋኒን ዘለዎ ሰብ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣየድልዮን ግን ናይ መንበሪ 
ኪህሉዎል የድሊ። 

ምስ ህዝቢ ምትሕውዋስ ኣብ 
ሃገር ሽወደን 
ምትሕውዋስ ወይ ምጽምባር ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ምምሳል ማለት እዩ። እቲ 
ሰብ ከም ኣባል ሕበረተሰብ ሽወደን ኮይኑ ኪስምዖ ይግባእ። እተፈላለየ ሰብ 
ተራኺቡ ሓሳባት ኪልዋወጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ቋንቋ ሽወደን 
ምምሃርን ከም ካልኦት ሽወደናውያን ኪሰርሕን ኪነብርን ይግባእ፡ ይኹንምበር 
ካብቲ ናይ ኣደ ቋንቋኡን ካብቲ ባህሉን ኪርሕቕ ኣይግባእን። 

ኣብ ሽወደን ኣቲ መንግስቲ እዩ ናይ ምትሕውዋስ ፖሊሲ መምርሒ ዘውጽእ። 
እቲ መንግስቲ ኩሉ ሰብ ኣበይ ከም እተወልደ ወይ እንታይ ብሄሩ ብዘየገድስ 
ኣብቲ ማሕበረሰብ ኪጽምበር ይደሊ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ነቶም ሓደስቲ 
መጻእቲ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ዝያዳ ሓገዝ እዩ ዚገብረሎም። ከምዚ 
ዝገብር ከኣ፡ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ግሩም ምጅማር ክኾነሎምን ናጻ ህይወት 
ንኺነብሩ ድማ መሰረት ክኾነሎም ንማለት እዩ።  

ናይ ስደተኛታት ምትካል እግሪ 
ንኣኻ 20 ዓመት ዝመላእካን (65 ግን ዘይመላእካ) ናይ መንበሪ ፍቓድ 
ዘሎካን፡ ከምኡውን ከም ስደተኛ፡ ከም ናይ ክዎታ ስደተኛ ከም ደላይ ዑቕባ 
ወይ ከኣ ነቶም ከምኡ ዘለዎም ዘመድ ዝኾንካ፡ ፍሉይ መሰላት ኣሎካ። ንናይ 
እግሪ ምትካል ትልሚ ወይ ናይ ምትካል እግሪ ድጎማ መሰል ኣሎካ። 18 ዓመት 
ምስ እትመልእን (20 ዓመት ዘይኮነ) ኣብ ሽወደን ስድራ ዘይብልካን ምስ 
እትኸውን ሓገዝ ንኽትረክብ መሰል ኣሎካ። ኣብ ሽወደን ዚኣቱ ሰብ ወይ 
ደላይ ዑቕባ እዩ ወይ ድማ ስደተኛ እዩ።  

ኩሉ ሰብ ባህሉን ኣነባብራኡን 
ኪዕቅብ መሰል ኣለዎ። ኣብ 
ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ሰባት 
ፍልይ ዝበለ ባህርይ ከጥርዩ 
መሰል ኣለዎም።  

ስእሊ: Colourbox
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ናይ ምትካል እግሪ ትልሚ 
ቤትጽሕፈት ዕዮ ሓደ ካብቶም ነቶም ሓደስቲ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን 
ናብቲ ሕበረተሰብ ንኺኣትዉ ዚሕግዝ በዓል መዚ እዩ። ካብቶም ንምትካል 
እግሪ መሰል ዘለዎም ምስ እትኸውን ምስቲ ኣብ ቤትጽሕፈት ዕዮ ዚርከብ 
ናይቲ መትከል እግሪ ሰራሕተኛ ከመይ ጌርካ ስራሕ ከም እትደሊ ክትዘራረብ 
ይግበኣካ። ምስኡ ኴንካ ብዛዕባ ናይቲ መትከል እግሪ ውጥን ክትጽሕፍ 
ኣሎካ። ውጥን መትከል እግሪ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ዚህልወካ ናይ መጻኢ 
ሓሳባትካን ውጥንካን እትጽሕፈሉ ወረቐት እዩ። ኣብኡ ብዛዕባ ቋንቋ 
ሽወደን ንወጻእተኛታት (sfi) ከምኡውን ምልላይ ምስ ሕብረተሰብ፡ ናይ 
ትምህርትኻን ሞያዊ ተመክሮኻን ልምምድን ግምገማ ክትጽሕፍ ይግባእ። እቲ 
እትመልኦ ንጥፈታት ናይ ምሉእ መዓልትን ክልተ ዓመት ዚወስድን ኪኸውን 
ይግባእ። ኣቦ ቆልዓ ምስ እትኸውን ነቲ ናይ መትከል እግሪ ግዜ ከተናውሖ 
ትኽእል ኢኻ። ዕላማ መትከል እግሪ ንኣኻ ብቕልጡፍ ሽወደን ተማሂርካ 
ስራሕ ረኺብካ ነብስኻ ንኽትክእል እዩ። 

ናይ እግሪ መትከል ኣበል 
ናይ እግሪ መትከል ኣበል ነቲ ውጥን ክትክተሎ ከሎኻ ዚወሃበካ ገንዘብ እዩ። 
ውላድ ምስ ዚህልዉኻ ዝያዳ ክትወስድ ትኽእል። ኣበል መትከል እግሪ ኣበይ 
ከም እትቕመጥ ብዘየገድስ ንኹሉ ሓደ እዩ። ነቲ ኣበል ብምልኡ ንኽትወስድ 
ነቲ ናይቲ ውጥን ስልጠናታት ምሉእ መዓልቲ ክትወስዶ ይግባእ። ንናይ 
መትከል እግሪ ኣበል መሰል ምስ ዚህልወካሞ በይንኻ ምስ እትቕመጥ ናይ 
ክራይ ሓገዝ ይግበረልካ እዩ።  

ሃገርካ ገዲፍካ ናብ ካልእ ሃገር ክትስደድ ከሎኻ
ሃገርካ ገዲፍካ ናብ ካልእ ሃገር ክትስደድ ከሎኻ ጸገማትን ብድሆታትን ኣሎካ። 
ምናልባት ተገፊዕካ ትኸውን ገንዘብን ገዛን ብጾትን ኣዝማድን ጠፊኦምኻ 
ይኾኑ፡ ሓድሽ ቋንቋ፡ ሓድሽ ኣገባብ፡ ሓድሽ ባህሊ ንኽትምሃር ኣሸጋሪ እዩ። 
ገሊኦም ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተዋህቦም ጸገማት ይጅምሮም እዩ። 

ኣብቲ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡  ናይ 
ውልቅኻ ዋኒን ንምትካል 
እውን ይሕግዙኻ እዮም።

ስእሊ: Colourbox
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ሕማቕ ምስ ዚስምዓካ ዚሕግዙኻ ሰባት ኣለዉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ነቲ ኣብ 
ጥቓኻ ዘሎ ማእከል ጥዕና ተወከሶ። ናይ መትከል እግሪ መሰል ምስ ዚህልወካ 
ምስቲ ኣብ ቤትጽሕፈት ዕዮ ዘሎ ተሓጋጋዚኻ ብዛዕባ ተወሳኺ ሓገዝ ምርካብ 
ተዘራረብ። 

ታሪኽ ሃገር ሽወደን – ካብ ዘመነ 
በረድ ክሳዕ ሎሚቀደም ዘመን
ቀደም ዘመን ኪብሃል ከሎ ነዊሕ ዝገበረ እዩ። ዘመን በረድ እውን ይብሃል 
እዩ። ቅድሚ 15 000 ዓመት ኩላ ሽወደን ብበረድ ተሸፊና ነይራ። እቲ 
ዘመንቲ ዘመነ በረድ እዩ ዚብሃል። 3000 ዓመታት ጸኒሑ እቲ በረድ ካብ 
ደቡብ ሽወደን ጠፊኡ፡ ኣታኽልትን እንስሳታትን ሰባትን ድማ መጺኦም። ሰባት 
ብሃድንን ምግፋፍ ዓሳን ዚብላዕ ፍረታትን ብምእራይ ኪናበሩ ጀሚሮም። 

ኣስታት 6000 ዓመታት ይገብር ኣብ ሽወደን ዝነበሩ ሰባት ኣታኽልቲ 
ከብቁሉን እንስሳታት ከፋርዩን ጀሚሮም። ካብ ዕንጸይትን እምንን እተሰርሐ 
መሳርያታት ኪጥቀሙ ጀሚሮም። እቲ ግዜቲ ዘመነ እምኒ ይብሃል። 

ኣስታት 1500 ዓመታት ቅድሚ እዚ እነዘውትሮ ዘመን ሰባት ሜታላትን ነሓስን 
ኪጥቀሙ ጀሚሮም። እቲ ግዜ ዘመነ ነሓሲ እዩ ዚብሃል። ሽዑ ኣብ ውሽጢ 
ኤውሮጳ ንግዲ ከካይዱ ጀሚሮም። 

ስእሊ: Colourbox

ሩንስተን ዚብሃል ኣብ ልዕሊኡ 
ሩን ዘለዎ እምኒ እዩ። እቲ 
ጽሕፈት ልዕሊ 1000 ዓመት 
ኣለዎ።



© ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳዊ ምምሕዳርን ከተማ ዮተቦሪን14 | ብዛዕባ ሃገር ሽወደን

ኣብቲ ስእሊ ከም ናይ ቪኪንግ 
መርከብ ኮይና እተሰርሐት 
መርከብ ትርአ 

ስእሊ: Colourbox

500 ዓመት ቅድሚ እዚ እነዘውትሮ ዘመን ሰባት ሓጺን ከዘውትሩ ጀሚሮም። 
እዚ ድማ ዘመነ ሓጺን ይብሃል። 

ዘመነ ቪኪንግ
ካብ 800 ክሳዕ ፍርቂ 1000 ዓ.ም ናይ ቪኪንግ ዘመን እዩ ዚብሃል። ንሳቶም 
ኣብ ምስራሕ መራኽብን ናይ ባሕሪ ጉዕዞን ንፉዓት ኢዮም ነይሮም። ምስ 
ብዙሓት ሃገራት ተዋጊኦምን ነጊዶምን። ኣብ ብዙሓት ሰሜናውያን ሃገራት 
ኤውሮጳ ድማ ስልጣን ሒዞም ነይሮም።  

ማእከላይ ዘመን 
ኣብ ታሪኽ ሽወደን እቲ ማእከላይ ዘመን ዚብሃል ካብ ኣስታት100 ክሳዕ 
1520 ዓ.ም ዝነበረ ግዜ እዩ። 

ቅድሚ ክርስትና ናብ ሽወደን ምምጻኡ ህዝቢ ሽወደን ኣብ ጣኦታት እዩ 
ዘምልኽ ነይሩ። ካብዚኣቶም ግለ ንምጥቃስ፡ ኦደን ፍረያ ይርከቡዎም። እዚ 
ድማ ኣሳትሮ ወይ ኣሳ እምነት ይብሃል። 

ክርስትና ናብ ሃገር ሽወደን ምስ መጸ እቲ ሕብረተሰብ ተለዊጡ። ብ 
1000 ዓ.ም ሽወደን ኦሎፍ ሾትኮኑንግ ዚብሃል ናይ መጀመርያ ክርስትያን 
ንጉስ ገዚኡዋ። ኣብ 1200 ብዙሕ ነገር ተፈጺሙ። ሕርሻን ንግድን ኣዚዩ 
ተወዳዲቡ። ሓደስቲ ከተማታት ተሃኒጸን። ሽወደን ኣብ ክልላት ተመቓቒላ። 
ነፍስወከፍ ክልል ናቱ ሕጊ ነይሩዎ። ቅድም ኣፋዊ ሕጊ እዩ ነይሩ ደሓር ግን 
ብ1200 እቲ ሕጊ ብጽሑፍ ሰፊሩ።  

ኣብ ማእከላይ ዘመን እቲ ሕጊ ዘውጽእ ናይ ሽወደን ባይቶ ተመስሪቱ። 
ንሱ ኣብ ኣርባዕተ ጽፍሕታት ተመቒሉ ነይሩ፣ ዓበይቲ ዓዲ፡ ካህናት፡ ነጋዶን 
ሓረስቶትን። ዓበይቲ ዓዲ ብውርሻ ዝረኸቡዎ ስልጣንን መሰላትን ነይሩዎም። 
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ካህናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስልጣን ነይሩዎም፡ 20% ናይቲ ልሙዕ መሬት ድማ 
ይውንኑ ነይሮም። እቶም ነጋዶ ኣብ ከተማታት ይነግዱን ይስንዑን ነይሮም። 
ሓረስቶት ድማ ኣብ ገጠራት ይሓርሱን ከብቲ የርብሑን ነይሮም። 

ኖርዲስካዊ  ሕብረት
ኣብ ምውዳእ ማእከላይ ዘመን ደንማርክን ኖርወይን ሽወደንን ንስልጣን 
ተዋጊአን። ብ 1397 ካልማር ሕብረት ብዚብል ውዕል ሓቢረን። ኩላተን ድማ 
ከም ሓንቲ ሃገር ኮይነን። 

ሰፊሕ ስልጣን 
ብ 1500 ኣብ ዓለምና ዓቢ ነገር ተራእዩ። ክሪስቶፈር ኮሎምቦ ንኣመሪካ 
ዳህሲሱ፡ ጉተንበርግ ድማ ናይ ሕትመት ማሺን ምሂዙ። ናይ ሮማ ጳጳስ ከኣ 
ከፊል ናይቲ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝነበሮ ቤትክስርትያናዊ ስልጣን ኣጥፊኡዎ። 

ሽወደንውያን በቲ ኣመራርሓ ንጉስ ደንማርክ ደስ ኣይበሎምን። ንሱ ኣብቲ 
ናይ ስቶክሆልም ህልቀት ተባሂሉ ዚጽዋዕ ተግባር ን 100 ዓበይቲ ዓዲ ሽወደን 
ኣራእስቶም ቆሪጹዎ። ብድሕርዚ ሽወደናውያን ኣዲሞም። ጉስታቭ ቫሳ 
ወትሃደራት ኣኽቲቱ ካብቲ ንጉስ ደንማርክ ስልጣን መንዚዑ። ንጉስ ቫሳ ሰነ 
6/1523 እዩ ኣኽሊል ደፊኡ። ሽዑ ኣብ ሽወደን ሰላም ኮይኑ፡ እታ ሃገር 
ድማ ሓቢራ። ስለዚ ሰነ 6 ሃገራዊ በዓል ሽወደን እዩ። 

ጉስታቭ ቫሳ ምስ ነገሰ እቲ ቤተክህነት ተለዊጡ። ጀርመናዊ ማርቲን ሉተር 
ነቲ ናይ ሽወደን ቤተክህነት ጸልዩዎ እዩ። ማርቲን ሉተር ብዛዕባ ኣመራርሓ 
ቤትክርስትያን ብዙሕ ሓሳባት ነይሩዎ። እታ ካቶሊክ ዝነበረት ቤትክርስትያን፡ 
ፕሮተስታንት ኮይና። ብዙሕ መሬት መሊሳቶ፡ ነቲ መንግስቲ ግብሪ ክትከፍል 
ድማ ነይሩዋ። ብኣኡ መጠን ድማ እቲ ባይቶ ዝያዳ ስልጣን ረኺቡ።  

ካብ መፋርቕ 15 ክፍለዘመን ክሳዕ ምጅማር 17 ክፍለዘመን ሽወደን ኣብቲ 
ምብራቓዊ ባሕሪ ወይ ኦስተርሾን ውግእ ኣላዒላ። እቲ ባሕሪ ንንግዲ ምሹእ 
እዩ ነይሩ። እቲ ኲናት ነቲ ባሕሪ ንምቍጽጻር እዩ ዚካየድ ነይሩ። ሽወደን 

ስእሊ: Colourbox

ታሪኻዊ ገዛ
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ኣብቲ ካብ 1618-1648 እተኻየደ ናይ ሰላሳ ዓመት ሃይማኖታዊ ኲናት 
እውን ተኻፊላ እያ። ሽወደን ምስ ደንማርክን ሩስያን ፖላንድን ጀርመንን 
ተዋጊኣ ዓቢ ክፋል ኦስተርሾን ተቛጻጺራ እያ። ኣብ መፋርቕ 16 ክፍለዘመን 
ድማ ዓቢ ክፋል ሰሜን ጀርመንን ፖላንድን ሒዛ። ሽዑ ዓባይን ሓያልን ሃገር 
ኮይና። 

ሽወደን ኣብ ልዕሊ ሕጂ ዘለዋ ስፍሓት ንፊንላንድን ኤስትላንድን ለትላንድን 
ክፋል ሩስያን ጀርመንን ወኒና ነይራ። ብድሕርዚ ንጉስ ሽወደን ካርል ሻብዓይ 
ኣብ ብዙሕ ኲናት ስለ እተሳዕረድ ነዚ ኹሉ መሬት ኣጥፊኡዎ። ብ 1721 
ኣብ ሽወደን ከም ብሓድሽ ሰላም መጺኡ፡ እቲ ሽወደን ኣብ ኦስተርሾን ዝነበራ 
ዕብላለ ድማ ጠፊኡ።     

ናጽነት፡ ናይ ፍልጠት ብርሃንን ሰውራን  
ድሕሪ ውድቀት ዓለማዊ ስልጣናት፡ እቲ ንጉስ ከኣ ምስ ሞተ፡ ኣብ ሽወደን 
ሓዲሽ መንግስታዊ ምምሕዳር ተኣታቲዩ። እቲ ስልጣን ኣብቲ ሕብረተሰብ 
ወሪዱ ናይ ሰብ ናጽነት ድማ እናወሰኸ ከይዱ። እዚ ድማ ናይ ዘመነ ናጽነት 
ተባሂሉ ይፍለጥ። እቲ ዝለዓለ ስልጣን ነቲ ብዓበይቲ ዓድን ካህናትን ነጋዶን 
ሓረስቶትን ዝቖመ ባይቶ ተዋሂቡዎ ነይሩ። ነፍስወከፍ ጉጅለ ብዛዕባ ጉዳይ 
ሕግታትን ቀረጽን ድምጹ ከስምዕ መሰል ነይሩዎ። እቲ ባይቶ ብደሞክራስያዊ 
መገዲ እተመርጸ ኣይነበረን፡ ግን ኣብቲ ግዜኡ ፍሉይ ህዝባዊ ውክልና ነይሩዎ። 

ኣብቲ ግዜቲ ሽወደን ብመገዲ ምርምርን ሳየንስን ገይራ ነቲ ቁጠባኣ 
ኣመሓይሻቶ ነይራ። በዚ መገድዚ ነብሳ ክኢላ ካብ ደገ ንኸይትዕድግ ክእለት 
ኣጥሪያ ነይራ። ብ 1740 እቲ ሳየንሳዊ ኣካደሚ ተኸፊቱ። Sverige 

ኣብ 17 ክፍለዘመን ናይ ፍልጠት ብርሃን ዚብሃል ዘመን ተኸሲቱ ነይሩ። 
ኣብቲ ግዜቲ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ግሩም ቁጠባ ነይሩወን። ኣብቲ 
ግዜቲ ኣብ ኤውሮጳ ዓበይቲ ለውጥታት ይረአ ነይሩ። ሰባት ከንብቱ ጀሚሮም 
ነቲ ናይ ቤተክህነትን ናይ ዓበይቲ ዓድን ስልጣን ድማ ኪምክቱዎ ጀሚሮም። 
ቁጠባውን ማሕበራውን ምምሕያሽ ምስ ብሩህ ሓሳባትን ኣብ ኤውሮጳን 

ስእሊ: Lennart Haglund

ኣብ ለኮ ቤተመንግስቲ ዚርከብ 
ዓቢ ክሽነ፡ ካብ 16 ክፍለዘመን
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ኣመሪካን ለውጢ ኣለዓዒሉ። ኣብቲ ግዜቲ ብ 1789  እቲ ውሩይ ናይ ፈረንሳ 
ሰውራ ተኸሲቱ።  

ብ 1771 ናይ ሽወደን ንጉስ ጉስታቭ ሳልሳይ ኣኽሊል ደፊኡ። ብዙሓት 
ፖለቲካውያን ሰልፍታት ነንሓድሕደን ኪበኣስ ምስ ጀመራ እቲ ንጉስ ናይ 
መንግስቲ ግልበጣ ኣካዪዱ። ስልጣን ብምግባት በይናዊ ሓይሊ ደልዩ። ሽዑ እቲ 
ናይ ናጽነት ዘመን ተወዲኡ። እዚ ግን ምዕዝምዛም ኣኸቲሉ፡ እቲ ንጉስ ድማ 
ብ1972 ኣብ ሓደ ፈስታ ተቐቲሉ።   

ሽወደን ኣብ 18 ክፍለዘመን 
ጉስታቭ ኣዶልፍ ራብዓይ ካብ 1796-1809 ንጉስ ሽወደን ነይሩ። ኣብ ዘመኑ 
ሽወደን ምስ ሩስያ ተዋጊኣ። ኣብቲ ውግእ ምስ ተሳዕረ ሽወደን ንፊንላንድ ናብ 
ሩስያ ኣረኪባታ። ካብ 1815 ንደሓር ሰላም ሰፊኑ። ይኹንምበር ናይ ንጉስ 
ጉስታቭ ኣዶልፍ ኣመራርሓን ኣብ ኲናት ምስዓሩን ብ 1809 ካብ ዝፋኑ ከም 
ዚወርድን ንግስነት ንሓውኣቦኡ ካርል ሳልሳይ ከም ዝገድፈሉን ገይሩዎ። ኣብዚ 
እዋንዚ እቲ ባይቶ ኣርባዕተ መሰረታውያን ሕግታት ኣጽዲቑ። ሓደ ካብቲ 
ሕግታት ድማ ነቲ ናይ ንግስነት ስልጣን ዘጉድል እዩ ነይሩ። እተን ኣብ 1809 
ዝጸደቓ ኣርባዕተ መሰረታውያን ሕግታት እዘን ዚስዕባ እየን፣

 • መንግስቲ ሽወደን ብኸመይ መገዲ ኪቐውም ከም ዘለዎ

 • ናይ ንግስነት ውርሻ ከመይ ከም ዝተሓላለፍ

 • ናይ ሕትመት ናጽነትን ከመይ ከም ዚዕቀብን

 • እቲ ባይቶ ኣርባዕተ ጉጅለታት ከም ዚህሉዎ፡ ማለት ዓበይቲ ዓድን 
ካህናትን ነጋዶን ሓረስቶትን

ካርል ሻምናይ ዝወርሱዎ ውላድ ኣይነበሮን። ስለዚ ነቲ ፈረንሳዊ ዣ ባቲስት 
በርናዶት ከም ናይ ሽወደን ንጉስ ኪኸውን ሓጽዩዎ። ዣ ባቲስት ናይ ሽወደንን 
ኖርወይን ሕብረት መስሪቱ። እዚ ድማ ንዳርጋ 100 ጸኒሑ። ብ1865 እተን 
ናይ ባይቶ ኣርባዕተ ጉጅለታት ጠፊአን። ኣብ ክንድኡ ካማረ ብእተባህላ ክልተ 
ክፍልታት ተተኪኡ። 

ኣብ 18 ክፍለዘመን ህዝቢ ሽወደን ወሲኹ። ኣብ መጀመርታ18 ክፍለዘመን 
ሽወደን 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ነይሩዋ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ናብ 5.1 ሚልዮን 
ደዩቡ። ብዝሒ ህዝቢ ነቲ ሰብ ናብ ካልእ ቦታ ከይዱ ከም ዚሰርሕ ገይሩዎ። 
ብዙሓት ካብ ገጠራት ናብ ከተማታት ኣትዮም። ገለ ድማ ናብ ኣመሪካ 
ከይዶም። ካብ 1865 ክሳዕ 1914 ኣስታጥ 1 ሚልዮን ሽወደናውያን ናብ 
ኣመሪካ ተሰዲዶም። 

ምስፋሕ ኢንዱስትሪ 
ኣብ ስካንዲናቭያ እቲ ምንቅስቓስ ኢንዱስትሪ ድሒሩ እዩ ኣትዩ። ኣብ 
መፋርቕ 18 ክፍለዘመን መብዛሕትኦም ሽወደናውያን ሓረስቶት እዮም 
ነይሮም። ብ 1860 ኣብ ሽወደን መገዲ ባቡር ኪስራሕ ጀሚሩ። በዚ ምኽንያት 
ድማ ሽወደናውያን ሉሕን ሓጺንን ንወጻኢ ኪሸጡ ጀሚሮም። ዓበይቲ 
ኢንዱስትሪ ተመስሪተን ሳላ ሓድሽ መሺነሪ ድማ ስራሕ ኪቀላጠፍ ጀሚሩ።
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ስእሊ: Colourbox

. ናይ ፋሉ ዕደና ነሓሲ፡ ዓለማዊ 
ባህላዊ ውርሻ

ሽወደን ኣብ 19 ክፍለዘመን 
ደሞክራሲ ይተኣታቶ 
ኣብ መፈለምታ 19 ክፍለዘመን ሰባት ካብ ገጠር ናብ ከተማ ምውሕዝ 
ቀጺሎም። ሓረስቶስ ጎዲሎም ሸቓሎ ድማ በዚሖም። ብዙሓት ሰባት ናይ 
ምድማጽ መሰል ደልዮም። ብ 1970 ኩሉ ልዕሊ 24 ዕድመ ዘለዎ ሰብ 
ከድምጽ መሰል ረኺቡ። ኣብ መወዳእታ 18 ክፍለዘመን ሰራሕተኛታት 
ናታቶም ማሕበር ፈጢሮም። እተን ማሕበራት ነቲ ናይ ሰራሕተኛ ኩነታት 
ከመሓይሻን ደሞዝ ከልዕላን ደልየን። ሓድሓደ ግዜ ይዕወቱ ነይሮም። 
ተቓውሞ ንምስማዕ ምስራሕ ይኣብዩ ነይሮም። እዚ ኸኣ ስትራይክ ወይ ሾፐሮ 
ይብሃል። ኣብ 1909 ዓቢ ሾፐሮ ተኻዪዱ፡ 300,000 ሰራሕተኛታት ስራሕ 
ደው ኣቢሎም። እዚ ድማ ንምዕባለ መሰል ሰራሕተኛታትን ንደሞክራስን ዓቢ 
ስጉምቲ ነይሩ።  

ቀዳማይ ውግእ ዓለምን ኣብ መንጎ እተን ዓበይቲ 
ኲናታት ዝነበረ ግዜን 
ኣብ መፈለምታ 1914 ስካንዲናቭያን ሃገራት ኣብ ኲናት ከም ዘይሕወሳን 
ማእከላዊ መርገጽ ከም ዘለውንን ኣመልኪተን። ብ 1931 ናይ ቁጠባ ምሽማም 
ወይ ዲፕረሽን ናብ ሽወደን መጺኡ። ንሱ ብ1929 ኣብ ኣመሪካ እዩ ጀሚሩ 
ናብ ኩሉ ዓለም ድማ ተዘርጊሑ። ኣብቲ ግዜቲ ሽወደናውያን ዝበለጸ ናይ ስራሕ 
ውሕስነትን ናይ ዕረፍቲ መሰላትን ረኺቦም። ጡረተኛታት ድማ ጽቡቕ ጥሮታ 
ረኺቦም።   

ኣብ 1930ታት ናይ ደቅኣንስትዮን ህጽናትን ህይወት ተመሓዪሹ። ህጻን 
ዘለወን ኣደታት ናይ ሕክምና ክንክንን ተወሳኺ ገንዘብን ተዋሂቡወን። ከምዚ 
መኾኒኡ ኸኣ እቲ መንግስቲ ብዙሓት ህጻናት ኪውለዱ ስለ ዝደለየ እዩ። 
ኣንስቲ ኣብ ሆስፒታል ክሓርሳ ኸለዋ ኣይከፍላን እየን ነይረን። እቲ መንግስቲ 
ናይ ህጻናት ሆስፒታላት ሰሪሑ ንስድራቤትን ህጻናትን ዚኸውን ግሩም ኣባይቲ 
ድማ ሃኒጹ። ነፍሰጾር ኣንስቲ ካብ ስራሕ ምስጓግ ክልኩል ከም ዚኸውን 
ተገይሩ።
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ፍሉይ ስምምዕ ኣብ መንጎ ምምሕዳርን ዕዮን 
ኣብ ዕዳጋ ስራሕ እውን ዓቢ ለውጢ ተገይሩ። ካብ መፈለምታ 19 ክፍለዘመን 
ክሳዕ 1930ታት ኣብ መንጎ ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ናይ ደሞዝን ናይ 
ሰዓታት ስራሕን ናይ ኣከባቢ ስራሕን ባእሲ ነይሩ። ግን ብ 1938 እቲ ማሕበር 
ሰራሕተኛታት LO ከምኡውን SAF (ማሕበር ወሃብቲ ስራሕ) ኣብ ስምምዕ 
ኣትዮም ነይሮም። ሳልትሾባድስኣቭታለት ዚብሃል ውዕል ገይሮም። እዚ ኣብ 
መንጎ ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ስራሕን እተገብረ ስምምዕ፡ ኣብ ዕብየት ቁጠባ 
ሽወደን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ። 

ካልኣይ ውግእ ዓለም 
ካልኣይ ውግእ ዓለም ብ 1939 ተጀሚሩ። ኣብቲ ግዜ ውግእ ሂትለርን 
ናዚስትን ልዕሊ 5 ሚልዮን ኣይሁድን 100,000 ሮመራውያንን ኮምዩኒስትን 
ግብረሰዶማውያንን ስንኩላንን ኣህሊቖም። እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ሽወደን 
ማእከላይ መርገጽ ከም ዝነበራ ኣፍሊጣ። ሽወደን ነቶም ካብ ደንማርክን 
ኖርወይን ሃገራት ባልቲክን ዝመጹ ስደተኛታት ተቐቢላ። 7,500 ናብ ጀርመን 
ንሞት ኪለኣኹ ዝነበሮም ደቂ ደንማርክ ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ተቐቢላ። 

ሽወደን ድሕሪቲ ውግእ ነቔፌታ ረኺባ፡ ከመይሲ ሽሕኳ ማእከላይ መርገጽ 
እንተ ነበራ ነቶም ናዚስታውያን ወትሃደራትን ንመሳርያታትን ኣብ ምጕዕዓዝ 
ትተሓባበሮም ነይራ እያ። 

መንደቕ በርሊን ስእሊ: Colourbox
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ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዙሓት ሃገር ብሓደ ኾይነን ገና ካልእ ኲናት 
ከይለዓል ብማለት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መስሪተን። 

ኤውሮጳ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም 
ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኤውሮጳ ኣብ ክልተ ተኸፊላ፡ ምብራቕን 
ምዕራብን ኤውሮጳ። ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ ትሕቲ ኮምዩኒዝም ኣትያ፡ 
ብሶቭየት ሕብረት ድማ ትምራሕ ነይራ። 

ምዕራብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ናቶ ዚብሃል ንምዕራብ ኤውሮጳ ካብ ኮምዩኒዝም 
ዚከላኸል ወትሃደራዊ ውድብ መስሪተን። እዚ ኣብ መንጎዘን ክልተ ደምበ 
ዝነበረ ግርጭት፡ ዝሑል ኲናት ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። 

ብ1961 ኣብ ጀርመን ነቶም ኣብ ምብራቕ በርሊን ዝነበሩ ህዝቢ ኮምዩኒዝም 
ጸሊኦም ናብ ምዕራብ በርሊን ንኸይሳገሩ ዚኽልክል ብመንደቕ በርሊን 
ዚፍለጥ መንደቕ ተሰሪሑ። ቅድሚ እቲ መንደቕ ምስራሑ ግን ብዙሓት ሰባት 
ኪሳገሩ ክኢሎም። ነዚ ደው ንምባል ምብራቕ ጀርመን ነቲ መንደቕ ሰሪሓቶ። 
እዚ መንድቕዚ ምልክት ናይ ምምቃል ኤውሮጳ እዩ ነይሩ። እዚ መንደቕዚ 
ክሳዕ 1989 ደው ኢሉ ነይሩ፡ ደሓር ግን ፈሪሱ። እዚ ኸኣ ምውዳቕ መንደቕ 
በርሊን ተባሂሉ ይጽዋዕ።  

ሽወደን ካብ 1960 ን ክሳዕ 2000 
ኣብ 1960ታት ናይ ሽወደን ቁጠባ ጽቡቕ ከይዱ። ናይ ህጻናት ክንክን፡ 
ሆስፒታላት ናይ ኣረጋውያን ክንክንን ትካላት ተሰሪሑ። ሰራሕተኛታት ናይ 
ኣርባዕተ ሰሙን ዓመታዊ ዕረፍቲ ረኺቦም። ሽወደን ንህዝባ እትሕብሕብ 
ምዕብልቲ ሃገር ኮይና። መግብን ናይ መንበሪ ቤትን ስራሕን ናይ ምርካብ 
ውሕስነት ተረጋጊጹ። እዚ ውሕስነትዚ ሽወደናዊ ሰናይ መነባብሮ ይብሃል። ብ 
1974 ኩሉ ስልጣን ንህዝቢ ይወሃቦ ዚብል መሰረታዊ ሕጊ ተመስሪቱ። ስለዚ 
እቲ ንጉስ ሽሕኳ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ በዓል ስልጣን እንተ ነበረ ኩሉ ፖለቲካዊ 
ንጥፈታት ግን በቲ መንግስትን በቲ ባይቶን ከም ዚካየድ ተገይሩ።  

ካርል ሻብዓይ ጉስታቭ ድሕሪዚ ሕግዚ ዝመጸ ናይ መጀመርያ ንጉስ እዩ። ብ 
1980 ሰበይቲ ክትነግስ ከም እትኽእል ዝገልጽ ሕጊ ወጺኡ። ስለዚ ኣብ ክንዲ 
ካርል ፊሊፕ (ንእሽቶ ሓው ቪክቶርያ) ቪክቶርያ ባዕላ ወራሲት ዓራት ምዃና 
ተረጋጊጹላ። 

ብ 1979 ናይ ነዳዲ ዋጋ ወሲኹ። እተን ከም ኦፐክ Opec (ውድብ ነዳዲ 
ዚልእካ ሃገራት) እየን ነዚ ወሲነኦ። ነዳዲ ምስ ከበረ እተን ምዕራባውያን 
ሃገራት ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትዩወን።  

ብ 1986 ናይ ሽወደን ቀዳማይ ሚኒስተር ተቐቲሉ። ቀታሊኡ ክሳዕ ሎሚ 
ኣይተፈልጠን። 

መፈለምታ 1990ታት ንኤውሮጳ ሕማቕ ግዜ እዩ ነይሩ። ሽወደን ኣብ ናይ 
ባንክን ገንዘብን ቅልውላው ኣትያ። ብዙሓት ካብ ስራሕ ወጺኦም። ብዙሓት 
ኩባንያታት ሓቒቐን። ቁጠባ ሃገር ተባላሽዩ። 

ብ 1994 ህዝቢ ሽወደን ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኪጽምበር ኣድሚጹ። 
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ናይ ወጻኢ ሚኒስተር ኣና ሊን ብ2003 ተቐቲላ። ቀታሊኣ ኣብ ቤትማእሰርቲ 
ኣሎ። 

ኣብ 2000 ዓ.ም ግሎባላዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ተኸሲቱ። 

ኣብ ከባቢ 2000 ዓ.ም ናይ ኢንተርነት ዕንወት ተራእዩ በዚ ኸኣ ብኢንተርነት 
ዝሰርሓ ትካላት ተተንኪፈንን ተዓጽየንን።  

ኣብ ከባቢ 2008 ኣብ ኣመሪካ ምስ መሸጣ ገዛውቲ እተተሓሓዘ ቁጠባዊ 
ቅልውላው ተራእዩ። እዚ ኸኣ ንገለ ሃገራት ተንኪፉ ከም ዝኸስራ ገይሩወን 
(ከም ኢስላንድን፡ ግሪኻን ስፓኛን)። እቲ ጽልዋኡ ክሳዕ ሎሚ ይሰርሕ ኣሎ 
(2014)። 

2010 ኣብ ኤውሮጳ ክሳዕ ሎሚ (2010) ዚኸይድ ዘሎ ናይ ዕዳ ቅልውላው 
ተኸሲቱ። ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት እቲ ወጻኢታት 
ካብቲ ኣታዊታት በዚሑ። እዚ ቅልውላውዚ ካብ ግሪኽን ስፓኛን ፖርቱጋልን 
ናብ ቆጵሮስን ኢጣልያን ኣይርላንድንን ተስፋሕፊሑ። 

ሽወደናዊ ዘብል ፍሉይ ነገራት 
ኣሎዶ?
ሽወደናዊ ባህሊ ብምንታይ እዩ ዚፍለጥ እንታይ ኢዩኸ ፍሉይ ባህርያት ሽወደን 
ንዚብል ሕቶ መልሲ ንምርካብ ኣሸጋሪ እዩ። ኩሎም ናይ ዓለም ማሕበራዊ 
ጉጅለታት ካብ ካልእ ዝፈልዮምን ነንሓድሕዶም ዘተኣሳስሮምን ባህልታት 
ኣለዎም። ገለ ባህርያት ኣብ ኩሉ ባህሊታት ኣሎ፡ ገለ ድማ ብኹላቶም ኣባላት 
ናይቲ ጉጅለ ዘይዝውተር ኣሎ። ብገለ ሽወደናዊ ባህሊ ኮይኑ ዚረአ፡ ብኻልኦት 
ከምኡ ኾይኑ ኣይረአን እዩ።  

ሽወደናውያን ካብ ዘርኢ ጀመርመን እዮም። ሕጂ ግን ብዙሕ መበቆል 
ኣለዎም። ሓንቲ እተሕብሮም እታ ቋንቋ እያ። ሽወደን ናይ ኢንዶኤውሮጳዊ 
ወይ ጀርመናዊ ቋንቋ ኾይኑ ብኣስታት 10 ሚልዮን ህዝቢ ይዝረብ፡ መጀመርያ 

ስእሊ: Colourbox

ነኣሽቱ ቀዪሕ እተለኽዩ 
ገዛውቲ ብብዙሓት ሰባት ከም 
ናይ ሽወደን ሕላገት ኮይኑ ይረአ
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ኣብ ሽወደን ደሓር ኣብ ፊንላንድ። ቋንቋ ሽወደን ምስ ናይ ደንማርክን 
ኖርወይን ይመሳሰል ስለ ዝኾነ እዞም ሰለስተ ኣህዛብ በቲ ቋንቋ ነንሓድሕዶም 
ይሰማምዑ ወይ ይረዳድኡ እዮም። 

ባህሊ ምስ ግዜ ይልወጥ እዩ፡ ብብዙሕ ረቛሒታት ድማ ይጽሎ። ባህሊ ሽወደን 
በቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዚፍጠር ነገራት ተጸልዩን ይጽሎን ኣሎ።ንኣብነት ናይ 
ኢንዱስትሪ ምትእትታው፡ ናይ ውሑስ መነባብሮ ምዕባለ፡ ሃይማኖት ካብ 
መንግስቲ ምፍላይ፡ ናይ ውልቃውነት መንፈስ ምህላው ነቲ ባህሊ ይጸልዎ እዩ። 
እዚ ኹሉ ነቲ ናይቲ ሰብ ኣብ ዓለምን ኣብቲ ሕብረተሰብን ዘለዎ ኣረኣእያ 
ይጸልዎ እዩ።  

ባህሊ እተሓላለኸን ብዙሕ ጨንፈራት ዘለዎን ኩነት እዩ። ስለዚ እቲ ሽወደናዊ 
እዩ ዚብሃል ባህሊ ንምግላጹ የጸግም። ግን ብቕልል ዝበለ መገዲ ኪግለጽ 
ይኽእል። ኣብዚ ገለ ብሱሩ ሽወደናዊ ባህሊ ዘለዎ ዚመስል ኩነታት ተጠቒሱ 
ኣሎ። ግን ኩሉ ኣብ ሽወደን ዚቕመጥ ሰብ ዝሰማምዓሉ ኣይኮነን።

ብዛዕባ መንግስቲ ሽወደንን ኣብኡ እምነትካ 
ምንባርን 
ኣብ ሽወደን ንመንግስትን ንበዓልስልጥንን ምእማን ልሙድ እዩ። ኣብዚ 
ናይ ውልቃውነት ሕብረተሰብ ከም ወለድኻ እምነት እተሕድረሉ ኣካል 
ኪህሉ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ሽወደን እቲ መንግስቲ እዩ ነዚ ድልየትዚ ዘማልኦ። 
ኣብ ሽወደን እቲ ህዝቢ ነቲ ናይ በዓልመዚ ውሳነን ነቲ ቤትፍትሕን ነቶም 
ሰራሕተኛታት መንግስትን እምነቱ የንብረሎም እዩ። እዚ ኸኣ ብኸፊል ናይቲ 
ደሞክራስያዊ ኣቃውማ መንግስቲ ኪኸውን ይኽእል። እዚ መስርሕዚ ብቐንዱ 
ካብቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ማለት ናይቲ ንኹሎም ሽወደናውያን ዘሳትፍ ናይ 
ሰራሕተኛታት ምንቅስቓስ ናይ ደቀንስትዮ ምንቅስቓስ ናይ ዓቂንካ ምስታይ 
ምንቅስቓስ ውጽኢት ኪኸውን ይኽእል።    

ጽልዋ ክሊማ 
ኩነታት ኣየርውን ነቲ ናይ ሽወደናውያን ባህሊ ብእተፈላለየ መገዲ ጸልዩዎ 
ኪኸውን ይኽእል እዩ። ነዊሕን ጸልማትን ክረምቲ ንሰባት ኣብ ገዛ ከም 
ዚዕጸዉን ምስ ሰብ ከም ዘይራኸቡን ይገብሮም። ብዙሓት ምስ ሰብ ኪራኸቡ 
እንተ ደለዩ ኣብ ገዛ እዮም ዚገብሩዎ፡ ንኣብነት ከም ናይ ምሳሕ ዕድመ ወይ 
ቡን ምስታይ። ብሓጺሩ ክረምቲ ማለት ነቲ ናይ ሰብ ምርኻብ ይቕይዶ ማለት 
እዩ። ሓጋይ ግን ስለ ንሰብ ናጻ ስለ ዚገብሮ፡ ሰባት ምስ ብጾቶም ይራኸቡን 
የውክዑን።   

ተፈጥሮ
ሽወደናውያን ፍሉይ ናይ ተፈጥሮ ፍቕሪ ኣለዎም። እቲ ሓባራዊ ሕጊ እቲ 
ናይ ተፈጥሮ ቦታ ናይ መን ምዃኑ ብዘየገድስ ንኹሉ ሰብ ኣብ ዝደለዮ ናይ 
ተፈጥሮ ቦታታት ኪንቀሳቐስ መሰል ይህቦ። እዚ ኸኣ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ 
መንነት የንጸባርቕ። ሽወደን ኣብቲ ዓለማዊ ናይ ኣከባቢ ምዕቃብ እውን ዓቢ 
ተራ ትጻወት እያ። 
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ምክልኻል ግርጭት 
ሽወደናውያን ናይ ዕርቂ ሰባት እዮም። ኩሉ ግርጭት ብዕርቅን ብልዝብን 
ኪፍታሕ ይደልዩ። መብዛሕትኦም ግርጭት ኪለዓል ከሎ ይጨንቆም፡ ከመይ 
ጌርካ ከም ዚፍታሕ ከኣ የሸግሮም። ሽወደናውያን፡ ካብ ግርጭት ምርሓቕን 
ሰላም ምስፋንን ከም ምልክት ዕቤትን ክብርን እዮም ዚወስዱዎ። 

ሃይማኖት ኣብ ሽወደን 
ኣብ ሽወደን ክርስትና ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ፡ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ብናይ 
ሉተራን ናይ ክርስትና ክብርታት እተሃንጸ እዩ። ክብርታት ኪብሃል ከሎ ነቲ ኣብ 
መንጎ እኩይን ሰናይን ዘሎ ነገራት ምልላይ እዩ። ዝበዝሑ ናይ ሃገር ሽወደን 
በዓላት ኣብ ሃይማኖት እተመርኮሱ እዮም፡ ንኣብነት፡ ትህድስቲ፡ ጥምቀት፡ 
መርዓን ቀብርን። ይኹንምበር ኣብዚ ግዜዚ ሽወደን ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም 
ዘለዋ ዘይሃይማኖታውያን ሃገራት እያ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ እቲ መንግስቲ ነቲ 
ሕግታቱ ኣብ ሃይማኖት ወይ እምነት ከይተመኮሰ ይምስርቶ ማለት እዩ። ኣብ 
ክንድኡ እቲ ሕግታት ኣብ ሰብኣዊ ክብርታት ይምርኮስ ማለት እዩ፡ ሃይማኖት 
ድማ ናይ ውልቃዊ ንጥፈት ኮይኑ ይተርፍ።  

ኣስታት 70% ሽወደናውያን ኣባላት ስቨንስካ ሺርካን እዮም። ግን ከየብኮሩ 
ናብ ቤትክርስትያን ዝኸዱ ውሑዳት እዮም። ካብቶም ኣብ ሽወደን ዚውለዱ 

ስእሊ: Colourbox
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ህጻናት 60% ኣብ ቤትክርስትያን ይጥመቑ። ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ሽወደን 
ድማ ካብ ቤትክርስትያን ወጻኢ ኪምርዖ ይደሊ። ልዕሊ 80% ሽወደናዊ 
ብቤትክርስትያን ይቕበር። 

ኣብ ሽወደን ብዘይካ እተፈላለያ ናይ ፕሮተስታንት ሃይማኖታት ካልኦት 
ብዙሓት ዓይነት ሃይማኖታት ኣለዋ። ካብኣተን ድማ እስላም፡ ሂንዱ፡ 
ኣይሁድነት፡ ቡዲዝም፡ ባሃኢ፡ ኣሳትሮ፡ ሻማኒዝም ከምኡውን ካቶሊክን 
ተዋህዶን ሃይማኖታት ምጥቃስ ይከኣል።  

ከምኡውን ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ኣተይስት ሰባት ኣለዉ። ገሊኦም ድማ 
ኣግኖስቲክ ዚብሃሉ ንኣምላኽ ምፍላጥ ኣይከኣልን እዩ ዚብሉ ኣለዉ። 
እዚኣቶም ዘይሃይማኖታዊ መንግስቲ እዮም ዚድግፉ። 

ኣልኮል
ሽወደን ነዊሕ ዝገበረ ናይ መስተ ባህሊ ኣለዋ። ካብ ዘመነ እምኒ ጀሚሩ እዩ 
ኣብ ሽወደን ኣልኮል ዝስራሕ ዝነበረ። ወይኒ ከይበቁል እቲ ሃገር ዝሑል እዩ 
ግን እኽልን ድንሽን ጽቡቕ ስለ ዝበቁል ብኣኡ ገይሮም እዮም ኣልኮላዊ 
መስተ ዝሰርሑ ነይሮም። ኣብ መፋርቕ 18 ክፍለዘመን ሓደ ሰብ ኣብ ዓመት 
50 ሊትሮ ኣልኮላዊ መስተ ይሰቲ ነይሩ። በዚ ምኽንያትዚ ናይ ዘይምስታይ 
ማሕበራት ቆይመን ነይረን። ኣልኮል ምስ ሰተኻ ሓደጋ ስለ ዘኸትል ብዓቐን 
ኪስተ ኣለዎ ዚብል ምንቅስቓሳት ነይሩ። እዚ ድማ ናይ ዓቂንካ ምስታይ 
ምንቅስቓስ ይብሃል ነይሩ። ካብኡ ጀሚሩ ኣብ ሽወደን ናይ ኣልኮል ሕቶ ዓቢ 
ቦታ ሒዙ ነይሩ። 

ዝምድና ምስ ግዜ 
ኣብ ሽወደን ሰዓትካ ምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ንሓደ ሰብ ሰዓት 2 እንተ 
ቆጺርካዮ ሰዓት ክልተ ክትከዶ ኣሎካ። ድሒርካ ምምጻእ ከም ክብረት ናይቲ 
ሰብ ምጕዳል እዩ ዚቝጸር። 

ባህልን በዓላትን ኣብ ሽወደን 
ባህሊ ማለት ሰብ ደጋጊሙ ዚገብሮ ነገራት ማለት እዩ። በዓል፡ ንኣብነት ከም 
ፋስጋ፡ ብዓቢ ኣገባብ እዩ ዚኽበር። ዝበዝሑ በዓላት ሽወደን ኣብ ሃይማኖት 
እተመስረቱ እዮም። ካባታቶም ድማ ዝበዝሑ ኣብ ክርስትና እተመስረቱ 
እዮም። ገሊኦም ድማ ሽወደናውያን ጣኦታት ከምልኹ ከለዉ እተራዕሙ 
እዮም። ኣብዚ እዋንዚ በዓል ኪብሃል ከሎ ቤተሰብንም ኣዕሩኽን ዝራኸቡሉ 
ኣጋጣሚ እዩ። 

ገለ ኣገደስቲ ባህላታት
ጥሪ
ጥሪ 1 ሓድሽ ዓመት እዩ። ዝበዝሕ ሰብ ናብ ስራሕ ኣይከይድን። ድሮ እቲ 
በዓል ኒኦሽኣፍቶን ይብሃል። ሽዑ፡ ሓዲሽ ዓመት ስለ ዝጅምር፡ ብዙሓት 
የብዕሉዎ። 
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ለካቲት
ኣብ ወርሒ ለካቲት ተመሃሮ ናይ ለካቲት ወይ ናይ ስፖርት ዕረፍቲ ኣለዎም። 
ንሓደ ሰሙን ዕረፍቲ እዩ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ወይ መጋቢት ዝበዝሑ ህጻናት 
ሽኮራዊ ባኒ ወይ ሰምሉር ይበልዑ። ብላህመትን ለውዝን እተሰርሐ እዩ። 
ሽወደናውያን ኣብ ናይ ጾም ወርሓት ዝኽተሉዎ ዝነበሩ ናይ ቀደም ባህሊ እዩ። 
ቅድሚ ጾም እቲ ህዝቢ ስብሒ ዘለዎ ነገራት ይበልዕ ነይሩ። እቶም ዝጾሙ 
ብሃይማኖት ምኽንያት ንገለ ሰዓታት ምንም ኣይበልዑን ነይሮም።  

መጋቢትን ሚያዝያን
ፋስጋ ኣብ ወርሓት መጋቢት ወይ ሚያዝያ እዩ ዚብዓል። ፋስጋ እቲ ዝዓበየ 
ናይ ክርስትያን በዓል እዩ። ብምኽንያት ናይ የሱስ ትንሳኤ እዩ ዚብዓል። 
ኣብ ሸወደን ፋስጋ ምስ ቤተሰብን ኣዕሩኽን ኴንካ ይብዓል። ቀደም ዘመን 
ቅድሚ ፋስጋ 40 መዓልታት ይጽወም ነይሩ። ፋስጋ ምስ በጽሐ ድማ ከም ናይ 
ጾም መወዳእታ ተባሂሉ ይብዓል። ሽዑ እንቋቝሖ ይብላዕ ነይሩ። ክሳዕ ሕጂ 
ሽወደናውያን ብግዜ ፋስጋ ብዙሕ እንቋቝሖ እዮም ዚበልዑ። ብግዜ ፋስጋ 
ተምሃሮ ሓደ ሰሙን የዕርፉ። እዚ ኸኣ ናይ ፋስጋ ዕረፍቲ ወይህ ፖስክሎቭ 
ይብሃል። ቅድሚ ፋስጋ ብዙሓት ህጻናት ናይ ጠንቋሎ ክዳንውንቲ ይኽደኑ። 
ኣብ ገዛ ገዛ ከይዶም እናኳሕኵሑ ከኣ ርሑስ ፋስጋ ይብሉ። 

ኣብ ግዜ ፋስጋ ብዙሓት ሽወደናውያን ብጫ ጫጩትን እንቋቝሖን ናይ ፋስጋ 
ጭንገርን የዳልዉ። ናይ ፋስጋ ጨንገር ካብ ሓደ ብየርክ እተባህለ ገረብ እዮም 
ዝወስዱዎ። ኣብኡ ድማ ሕብራዊ ክንቲት የንብሩ። ሚያዝያ 30 ናይ መይ ደይ 
ድሮ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ሰባት ንጽድያ እንቋዕ ብደሓን መጻእኪ ይብሉዋ። ኣብ 
ብዙሕ ቦትታት መጋርያ ሓዊ ይእጎድን ይድረፍን።   

ናውሩዝ

ናውሩዝ ብኢራናውያንን ኩርድን ኣፍጋኒስታንን ዚብዕል ሓድሽ ዓመት እዩ። 
ናውሩዝ እቲ ንውሒ መዓልትን ለይትን ሕደ ዝኾነሉ ኣብ መጋቢት 20 ወይ 
21 ወይ 22 ዚብዕል ኣውድኣመት እዩ። ናይ ናውሩዝ በዓል ን18 መዓልታት 
ብብልዕን ብደስታን ይሓልፍ። ሰባት ሓዊ ኣጒዶም እውን ይሳገሩ እዮም። 

ኣብ ግዜ ፋስጋ ብዙሓት ናይ 
ፋስጋ ጨንገር የቐምጡ 

ስእሊ: Colourbox
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ግንቦት
ግንቦት 1 መዓልቲ ሰራሕተኛታት እዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ካብ 18 
ክፍለዘመን ጀሚሩ ይብዓል ነይሩን ኣሎን። ግንቦት 1 ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እዩ። 
ስራሕን  ትምህርትን የለን። ብዙሓት ሰባት ግንቦት 1 ንመሰል ሰራሕተኛታት 
ዝዓለመ ሰልፊ ይገብሩ። 

ዕርገት ክርስቶስ 39 መዓልታት ድሕሪ ፋስጋ ይብዓል። ነቲ ናይ የሱስ ካብ ሞት 
ተንሲኡ ናብ ሰማይ ዝኸደሉ ፍጻመ እዩ ዘዘክር። ዕርገት ዕረፍቲ እዩ፡ ዝበዝሕ 
ሰራሕተኛ ስራሕ ኣይከይድን ገለ ድኳናት ድማ ይዕጸዋ። ዓሰርተ መዓልታት 
ድሕሪ ዕርገት፡ ምራድ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ። እዚ ናይ ክርስትያን በዓል እዩ።  

ሰነ
ሰነ 6 ናይ ሽወደን ሃገራዊ በዓል እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ገለ ሰባት ሃገራዊ ልብሲ 
ይለብሱ። እተፈላለያ ክፋላት ሽወደን እተፈላለየ ሃገራዊ ልብሲ ኣለወን። 

ስእሊ: Colourbox

ድሮ መይ ደይ

መፋርቕ ሓጋይ ኣብ ኔስ ስእሊ: Bianca Rösner
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መፈለምታ ሰነ ናይ ተምሃሮ ሓጋያዊ ዕረፍቲ እዩ። ሽዑ ምዕጻው ቤትትምህርቲ 
እዩ። ሰባት ከኣ ነዚ ኣጋጣምዚ የብዕሉዎ እዮም። ኣብቲ ምዕጻው 
ቤትትምህርቲ እቶም ህጻናት ምስ ኣቦኦምን ኣደኦምን እዮም ዝመጹ። 

ድሮ ሚድሶማር ህዝባዊ በዓል እዩ። እቲ በዓል ኣብ መንጎ ሰነ 19ን 25ን ዘላ 
ዓርቢ እዩ ዚኽበር። እዚ በዓልዚ ሃገር ሽወደን ገና ክርስትያን ከይኮነድ ከላ 
እዩ ተጀሚሩ። ኣብቲ ድሮ በዓል ሰባት ኣብ ክቢ ናይ ሓንቲ ባሎ ይስዕስዑ። 
እቲ ባሎ ብኣቝጽልትን ዕምባታትን ዘጌጸ እዩ። ህጻናትን በጽሕታትን ድማ ኣብ 
ርእሶም ዕምባባ ይገብሩ። ኣብቲ ግዜቲ ሰባት ዓሳን ድንሽን ዓጋምን ይበልዑ። 

ሓምለን ነሓሰን
ኣብ ሃገር ሽወደን መብዛሕትኡ ሰብ ሓምለን ነሓሰን እዩ ዓመታዊ ዕረፍቲ 
ዚወሃቦ። ኣብ ከባቢ ነሓሰ 20 ቤትትምህርቲ ይጅምር። ኣብ መወዳእታ ነሕሰ 
ሰባት ናይ ዕንቅሪቢት ባሕሪ ፌስታ ይገብሩ። ኣብኡ እተቐልወ ዕንቅርቢት ባሕሪ 
ይብላዕ። መስተውን ይሰተ። እቲ መስተ ኑበ ወይ ስናፕስ ይብሃል። ናይ ኑበን 
ናይ ስናፕን ደርፍታት ድማ ይድረፍ። 

መስከረምን ጥቅምትን
ኣብ መስከረም ኣገዳሲ በዓል የለን። ኣብ መወዳእታ ጥቅምትን መጀመርያ 
ሕዳርን ቤትትምህርቲ ንሰሙን ዕጹው እዩ። ናይ ጽድያ ዕረፍቲ ይብሃል። 
ጥቅምቲ 31 ሃሎዊን እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ህጻናት ፍሉይ ክዳውንቲ ተኸዲኖም 
ኣብ መዓጹ እናንኳኵሑ ሽኮራዊ ነገራት ኪውሃቦም ይሓቱ። ብዙሓት ህጻናት 
ዱባ ገዚኦም ኣብ ውሽጡ መብራህቲ የእትዉሉ። ሃሎዊን ንሽወደናውያን ዳርጋ 
ሓድሽ ልምዲ እዩ። 

እዚ ልምድዚ ኣይርላንድ እዩ መበቆሉ። በቶም ደቂ ኣይርላንድ ድማ ናብ 
ኣመሪካ ግዒዙ ኣብኡ ድማ ማዕቢሉ።  

ሕዳር
ፌስታ ምውታን ኣብ መንጎ ጥቅምቲ 31ን ሕዳር 6ን ይብዕል። ምዉታን 
ዚዝከሩሉ ናይ ክርስትያን በዓል እዩ። ብዙሓት ሽወደናውያን ናብ መቓብር 
ብምኻድ ኣብቲ ናይ ኣዝማዶም ወይ ብጾቶም መቓብር ሽምዓ ይውልዑ። 

ታሕሳስ
ታሕሳስ ናይ ልደት ወርሒ እዩ። ልደት ናይ ክርስቶስ ምውላድ ዚዝክር ናይ 
ክርስትያን በዓል እዩ። 

ታሕሳስ 13 ናይ ሉሲያ መዓልቲ እዩ። እዚ በዓልዚ ዚኽበር ድሕሪ ክረምቲ 
ጸሓይ ንኽትምለስ ተባሂሉ እዩ። ናይ ህጻናትን መደበኛ ቤትትምህርትን ተምሃሮ 
ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ብዛዕባ ሉሲያን ብዛዕባ ልደትን ይዝምሩ። 

ሒደት መዓልታት ቅድሚ ልደት ቤትትምህርቲ ይዕጾ እዩ። ናይ ልደት 
ዕረፍቲ ክሳዕ ጥሪ 1 ይጸንሕ። 24 ታሕሳስ ድሮ ልደት እዩ። ኣብዚ እዋንዚ 
መብዛሕትኦም ሽወደናውያን ምስ ስድራቤቶም ይውዕሉ። እቲ ዚብላዕ መግቢ 
ከም ዓሳን ድንሽን ሓሰማን ስጋን ፕሪንኮርቫርን ገዓት ሩዝን እዩ። ሰባት ናይ 
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ልደት ህያብ ይለዋወጡ። ዘንጸባርቕ ነገራትን መብራህትን ዘለዎ ናይ ልደት 
ጽሕዲ ይዳሎ፡ ኣብ ትሕቲኡ ድማ እቲ ህያባት ይቕመጥ።  

ጥሪ 6 መበል 13 መዓልቲ ድሕሪ ልደት ኮይኑ ይብዓል እዩ። ጥሪ 13 ናይ 
ልደት በዓላት ይውዳእ። ሰባት ድማ ነቲ ጽሕዲ ቀንጢጦም ይድርብዩዎ። 

ስእሊ: Colourbox

ጽምብል ሉሲያ፡ 13 ታሕሳስ

ቶምተን ፔፓርካኩርን ምስ ልደት ይተኣሳሰሩ ስእሊ: Colourbox
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ሮመዳን
ሮመዳን ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ናይ ኣስላም በዓል እዩ። እቶም ዝጾሙ ካብ 
ጸሓይ እትወጽእ ጀሚሮም ክሳዕ እትዓርብ ኪበልዑን ኪሰትዩን ከትክኹን 
ወሲባዊ ርክብ ኪገብሩን ኣይፍቀድን። ሮመዳን ብዒድ ኣል ፈጥር እዩ 
ዚድምደም። ነፍሰጾር ወይ ዘጥብዋ ኪጾማ ኣየድልን። ነታ ኣደን ነቲ ህጻንን 
ጽቡቕ ኣይኮነን። ኣረጋውያንን ሕሙማንን እውን ኪጾሙ ኣየድልን። ሮመዳን 
ታሽዓይ ወርሒ ኣመንቲ እስልምና እዩ። ኣመንቲ እስልምና ብጸሓይ ዘይኮነስ 
ብወርሒ ስለ ዝቖጽሩ፡ ራማዳን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ኪጅምር ይኽእል እዩ። 

ኣብ ህይወትካ ዚትግበሩ በዓላት
ጥምቀት
ኣብ ሽወደን 60% ህጻናት ይጥመቑ እዮም። ኣብ ገዛ ኾንካ ነቲ ህጻን ስም 
ምሃብ እውን ልሙድ እዩ። እዚ ድማ ናይ ስም ምሃብ በዓል ይብሃል። ኣብዚ 
ግዜዚ ኣዝማድን ኣዕሩኽን ይጽውዑ። እቶም ኣጋይሽ ነቲ ህጻን ህያብ የምጽኡሉ።  

ትህድስቲ
ትህድስቲ ንእምነት ክርስትና ይምልከት። ትህድስቲ ነቲ ጥምቀት ንምርግጋጽ 
ብመንእሰያት ዚግበር ስነስርዓት እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ 14 ዕድመኦም 
ይህደሱ። ቀደም መንእሰያት ብብዝሒ ይህደሱ ነይሮም። ድሕሪ ትህድስቲ 
ቤተሰብን ኣዝማድን ኣዕሩኽን ዘለዉዎ በዓል ይግበር። እቶም እተሃደሱ ድማ 
ህያብ ይውሃቦም። 

መርዓ
ኣብ ግዜ መርዓ ኣዝማድን ኣዕሩኽን ይዕደሙ። ኣጋይሽ ኣብቲ ናይ ቃልኪዳን 
ስነስርዓት ይርከቡ። እቲ ጽምብል ብመግብን ሳዕስዒትን ይስነ። ንመርዑት ድማ 
ካብቶም ኣጋይሽ ህያብ ይውሃቦም። 

መርዓ ስእሊ: Colourbox
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እተወለድካሉ መዓልቲ
ኣብ ሽወደን ዝበዝሕ ሰብ እተወልደሉ መዓልቲ የኽብር እዩ። ህጻናት ብጾቶም 
ብምጽዋዕ የብዕሉዎ። ነቲ ፌስታ ካላስ ኢሎም ይጽውዑዎ።  ኣብኡ ድማ 
ይጻወቱን ቶርታ ይበልዑን። ነቲ ልደቱ ዘኽብር ዘሎ ህጻን ድማ ህያብ ይውሃቦ። 
ዓበይቲ እውን መዓልቲ ልደቶም የኽብሩ እዮም። ኣብዚውን ህያባት ይውሃብ 
እዩ። እቶም ምሉእ ቁጽሪ ዝመልኡ ሰባት፡ ከም ንኣብነት 50፡ ነቲ በዓል ብዓቢ 
ድምቀት እዮም ዘኽብሩዎ።

ቀብሪ
ሰብ ምስ ሞተ ኣብ ቤትክርስትያን ወይ ቤትጸሎት (ካፐል) ቀብሪ ይካየድ። 
ካፐል ኣብ ክንዲ ቤትክርስትያን እተገልግል ንእሽቶ ቤት እያ። ኣብቲ ቀብሪ 
ቤተሰብን ቀረባ ኣዕሩኽን ይርከቡ።   

ስድራቤት ልደት ህጻን የብዕሉ

ስእሊ: Colourbox
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ሕቶታት ዘተ፡ ምዕራፍ 1
ኣብ ሽወደን መን እዩ ነቲ ምትሕውዋስ ህዝቢ ሓላፍነት 
ዘለዎ?

ምትሕውዋስ ምስ ዘይሰርሕ እንታይ ጸገማት የምጽእ?

ሓደ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ኪቕመጥ ከሎ እንታይ እዩ እቲ 
ዝዓበየ ብድሆ?

ኣብ ሓድሽ ሃገር ክትነብር ከሎኻ እንታይ የድልየካ?

ብዛዕባ ታሪኽ ሽወደን እንታይ ትፈልጥ ኔርካ?

ነዚ ሕጂ ሽወደን ዘላቶ ኩነታት ዝጸለወ ታሪኻዊ ፍጻመ 
እንታይ ይመስለካ?

ብዛዕባ ሽወደን ዘይሃማኖታዊት ሃገር ምዃና እንታይ 
ትብል?

ኣብ መንጎ ናይ ሽወደንን ካልኦት ሃገራትን ዘሎ ናይ 
በዓላትን ባህልን ፍልልይን ተምሳልን እንታይ እዩ? 
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2.  ኣብ ሃገር ሽወደን 
ምንባር

  ትሕዝቶ
  ጀዮግራፊ፡ ቁጠባን ትሕተቅርጽን

  ህዝቢ

  ናይ መንበሪ ኣባይትን ናብራን

  ኣከባቢ፡ ተፈጥሮን ቀጻልነት ተፈጥሮን

  ኮምዩንካ ብኸምዚ መገዲ ይሰርሕ

  ገንዘብካ ምውግጋን 

  ውሕስነት

ኣፓርትመንት ኣባይቲ ስእሊ:  Colourbox
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ካርታ ሽወደንን ጐረባብታ ሃገራትን

ጀዮግራፊ፡ ቁጠባን 
ትሕተቅርጽን ትሕተቅርጺ
ሽወደን ኣብቲ ምብራቓዊ ወገን ናይ ስካንዲናቭያ ሓውሲደሴት፡ ኣብ ሰሜን 
ኤውሮጳ እትርከብ ሃገር እያ። ሽወደንን ደንማርክን ኖርወይን ኢስላንድን 
ፊንላንድን ብሓደ ኖርደን ይብሃላ። ሽወደን ዓባይን ንላዕሊ ንውሕ ዝበለት ሃገር 
እያ። ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ1600 ኪ.ሜ እዩ። ካብ ምዕራብ ክሳዕ ምብራቕ 
ድማ 500 ኪ.ሜ እዩ። ጠቕላሊ ስፍሓት 450,000 ኪ.ሜ ትርብዒት እዩ። 
ሽወደን ኣብ ሰለስተ ትኽፈል፣ ዮታላንድ ኣብ ደቡብ፡ ስቨያላንድ ኣብ ማእከል፡ 
ኖርላንድ ኣብ ሰሜን። ሽወደን ኣብ 25 ክልላትን 21 ወረዳታትን 290 
ኮምዩናትን ትኽፈል። 
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Estland

Lettland
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Ryssland

Polen

Belgien
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Finland

Danmark
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London

Amsterdam Berlin
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Riga

Tallin

Köpenhamn
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Stockholm

Malmö

Kalmar

Jönköping
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Kiruna
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ኮምዩናት
እተን ዝዓበያ ሰለስተ ኮምዩናት ስቶክሆልም፡ የተቦርን ማልመን እየን። ግን 
ልዕሊ 100,000 ተቐማጦ ዝሕዛ ብዙሓት ኮምዩናት እውን ኣለዋ። ኮምዩናት፡ 
ከተማታት ተባሂለን ይጽውዓ እየን። 

ተፈጥሮን ክሊማን 
ናይ ሰሜንን ደቡብን ናይ ሽወደን ክሊማ ኣዚዩ እተፈላለየ እዩ። ኣብ ሰሜን፡ 
ኣኽራንን ዱርን ቀላያትን ኣሎ። ዝበዝሑ ወሓይዝ ኖርላንድ ንመምጨዊ 
ኤለክትሪክ የገልግሉ። ኣብ ማእከላይ ሽወደን ብዙሕ ጫካታት ኣሎ። ኣብዚ፡ 
ሰለስተ ዓበይቲ ቀላያት ኣለዉ፣ ቨነርን፡ ቨተርን፡ መላረን። ኣብ ደቡብ ሽወደን 
ብዙሕ ናይ ሕርሻ ቦታን ለሰን ኣሎ። ኣብ ምዕራባውን ምብራቓውን ገማግም 
ባሕሪ ብዙሓት ደሴታትን ገማግምን ኣሎ። እተን ዝዓበያ ደሴታት፡ ኦላንድን 
ዮትላንድን እየን። ኣብ ምብራቓዊ ገማግም ባሕሪ ካብ ስቶክሆልም ንደቡብ 
ይርከባ። ናይ ሽወደን ዝዓበየ ጎቦ ኣብ ሰሜን ይርከብ። ከብነካይሰ ይብሃል። 
ምንዋሑ 2102 ሜተር እዩ።    

ሽወደን ኣርባዕተ ወርሓት ኣለዋ። ጽድያ፡ ሓጋይ፡ ቀውዒን ክረምትን። ኣብ 
መንጎ እዚኣተን ዓቢ ናይ ምቐት ፍልልይ ኣሎ። ናይ ሽወደን ኩነታት ኣየር 
በቲ ናይ ኣትላንቲክ ውዑይ ጋልፍስትሪም ይጽሎ። ስለዚ ሽወደን ካብተን ኣብ 
ተመሳሳሊ ሰሜናዊ ቦታ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ዝሞቐት እያ ኪብሃል ይከኣል። 

ሕዙእ ተፈጥሮ
ሕዙእ ተፈጥሮ፡ ብምኽንያት ፍሉያትን ተነቀፍትን ብርቅታትን ጽቡቓትን ዝኾኑ 
እንስሳታትን ኣታኽልትን ምህላው ብመንግስቲ ኪሕዛእ እተወሰነ ቦታ እዩ።ኣብ 
ሽወደን ኣስታት 3,100 ሕዙእ ናይ ተፈጥሮ ቦታታት ኣሎ። ማለት ናይ ቀደም 
ዱራት፡ ዓበይቲ ኣኽራናት፡ ናይ ሕርሻ ቦታታት ወይ ኣርኪፐላጎ ደሴታት። ኣብ 

ስእሊ:  Colourbox
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ዝኾነ ሕዙእ ናይ ተፈጥሮ ቦታ፡ እንታይ ክትገብር ወይ ከይትገብር ዚሕብር 
ታቤላ ኣሎ። ኣብ እተፈላለየ ሕዙእ ናይ ተፈጥሮ ቦታ፡ እተፈላለየ መምርሒታት 
ኣሎ።    

ህዝባዊ መሰላት 
ኣብ ሽወደን ህዝባዊ መሰላት ዚብሃል ሕጊ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ተፈጥሮኣዊ 
ቦታትት ከምኡውን ኣብ ዋና ዘይብሉ መሬት ብናጻ ክትዛወር ከም ዘሎካ 
ይገልጽ። ይኹንምበር ህዝባዊ መሰላት ኪብሃል ከሎ ነቲ ቦታ ክንጥንቀቐሉን 
ከነኽብሮን ከም ዘሎናውን ይገልጽ እዩ። ህዝባዊ መሰላት ኣብተን ናይ ሽወደን 
ኣርባዕተ መሰረታውያን ሕግታት ሰፊሩ ኣሎ። እንታይ ክትግብር ወይ ከይትገብር 
ድማ ይውስን። ኣብቲ www.naturvardsverket.se ብእተፈላለየ 
ቋንቋታት እተዳለወ ብዛዕባ ህዝባዊ መሰላት ዚገልጽ ሓበሬታ ኣሎ።  

ኣብቲ ናይ ተፈጥሮ ቦታ ብመሰረት ህዝባዊ መሰላት 
ክትገብሮ ዚግበኣካ ነገራት

 • ኣብቲ ተፈጥሮ ብእግርኻ፡ ብብችክለታ ብፈረስ ክትዛወር ትኽእል፡ ግን 
ጥቓ ገዛውቲ ኣይትኹን። ኣፍደገ ምስ እትኸፍት ብድሕረኻ ዕጸዎ።

 • ኣብ ናይ ብሕቲ መገድታት ብእግርኻ፡ ብብችክለታ ብፈረስ ክትዛወር 
ትኽእል። 

 • ንለይቲ ቴንዳ ክትተክል ትኽእል። ንነዊሕ ግዜ ቴንዳ ክትተክል ምስ 
እትደሊ ነቲ ዋና መሬት ሕተቶ። 

 • ክትሕምብስ፡ ብጃልባ ክትዛወር ትኽእል፡ ግን ጥቓ ገዛውቲ ኣይኹን።

 • ዕምባባ መሮርን ዓጋምን ቃንጥሻን ክትቅንጥብ ትኽእል። 

 • ኣብ ገማግም ባሕሪ ብስልኪ ዓሳ ክትገፍፍ ትኽእል ከምኡውን ኣብተን 
ሓሙሽተ ዓበይቲ ቀላያት ሽወደን።

 • ብጥንቃቐ ሓዊ ክትኣጉድ ትኽእል፡ ግን ኣብቲ ፍሉይ ንመእጎዲ ዝኸውን 
ቦታ እንተ ገበርካዮ ይምረጽ። ብግዜ ሓጋይ ሓዊ ምእጓድ ክልኩል እዩ። 

ኣብቲ ናይ ተፈጥሮ ቦታ ብመሰረት ህዝባዊ መሰላት 
ክትገብሮ ዚግበኣካ ነገራት

 • ብልዕሊ ግራት፡ ጃርዲን ወይ ሕሩስ መሬት ኣይትኺድ።

 • ኣብቲ ናይ ተፈጥሮ ቦታ ማኪናን ሞቶርሳይክልን ምዝውታር ክልኩል 
እዩ።

 • ኣብ ናይ ኣጋር መገድን ፓርክን ናይ ጆጊንግ መገድን ተሽከርካሪ 
ምዝውታር ክልኩል እዩ። 

 • ኣብ ድሩቕን ንፋስ ዘለዎ ቦታን ሓዊ ኣይትእጎድ። እቲ ሓዊ ኪላባዕ 
ይኽእል እዩ። 

 • ቀጥታ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ሓዊ ኣይትእጎድ፡ ኪስንጠቕ ስለ ዚኽእል። 
ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ወርሓት ሓጋይ ሓዊ ምእጓድ ክልኩል እዩ።  

 • ገረብ ወይ ቆጥቋጥ ኣይትጕዳእ፡ ወይ ንገዛኻ ኣይትውሰዶም።

 • ኣብ ጃርዲን ዚበቁል ፍረታት፡ ዓጋም፡ ኣሕምልቲ ወይ ዝኾነ ኣብ ግራውቲ 
ዚበቁል ኣይትውሰድ

 • ኣብ ናይ ተፈጥሮ ቦታ ጎሓፍ ነገር ኣይትደርቢ።
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 • እንስሳታት ክትሃድን ወይ ክትጎድእ ኣይግባእን። ናይ ኣዕዋፍ እንቋቝሖ 
ኣይትውሰድ ወይ ንነኣሽቱ ደቆም ኣይትሓዞም። 

 • ኣብ ነኣሽቱ ቀላያት ወይ ካልእ ማያት ብዘይ ፍቓድ ዓሳ ኣይትግፈፍ።

 • ካብ መጋቢት 1 ክሳዕ ነሓሰ 20 ከልብኻ ፈቲሕካ ኣይትዛወር።

 • ፍቱሕ ኸልቢ ነቶም እተወልዱ ነኣሽቱ እንስሳታት ከሰምብዶም ወይ 
ኪጎድኦም ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ኸልቢ ኩሉ ግዜ ሰንሰለት ግበረሉ። 

 • ከይቅንጠቡ እተኸልከሉ ዕምባባታት ኣይትምሓው።

ሓለዋ እንስሳስታት 
ኣብ ሽወደን ንሓለዋ እንስሳታት ዚምልከት ሕጊ ኣሎ። ንሱ ድማ እንስሳ 
ዘቤት ከመይ ከም ዚተሓዙ መምርሒ ይህብ። እንስሳ ዘቤት ምስ ሰብ ዚነብሩ 
እንስሳታት እዮም። ንሓለዋ እንስሳታት ዚምልከት ብመንግስቲ እተዋህበ 

መምርሒታትውን ኣሎ። እቲ ሕጊ ንእንስሳ ዘቤትን ንኣራዊትን ይምልከት። 
ሓለዋ እንስሳ ማለት ንእንስሳ ጽቡቕ ጌርካ ምሓዝን ካብ ስቓይን ሕማምን 
ክትከላኸለሎም ምጽዓር ማለት እዩ። 

ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ 
ሽወደን ዓቢ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ኣለዋ፡ እቲ ቀንዲ ድማ ዱርን ማዕድንን ሓይሊ 
ማይን እዩ። 

ሕዛእቲ ተፈጥሮ ኣብ ጎቦ ሀረስታ ስእሊ:  Maria Nobel
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ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝኾነ መሬት ሽወደን ብዱር እተሸፈነ እዩ። መብዛሕትኡ 
ጽሕዲ እዩ። ጸዓትን ኤለክትሪክን ዋዕን ካብ ወሓይዝ ካብ ኑክለይሳዊ ሓይሊን 
ካብ ናይ ወጻኢ ነዳድን ይምንጩ። ናይ ንፋስ ሓይሊውን ኣብ ጥቕሚ ይውዕል 
እዩ።   

ዳርጋ 7.5% ናይ ሽወደን መሬት ንሕርሻ ይዝውተር። ኣብ ሕርሻ ካብ 5% 
ናይቲ ህዝቢ ይሰርሑ። ኣብዚ ግዜዚ እኽልን ናይ ከብቲ ሳዕርታትን ድንሽን ናይ 
ዘይቲ ፍረን ሽኮር ዘውጽኡ ድንሽን ይዝርኡ። እቲ ኣገዳሲ ናይ ሽወደን ሕርሻ 
ምስ ጸባ እተተሓሓዘ እዩ።  

ቁጠባ 
ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣቕሑ ምሻጥ ንሽወደን ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ሽወደን እታ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበዝሐ ማዕድን እትሸይጥ ሃገር እያ። 
ኣብ መፈለምታ 19 ክፍለ ዘመን ኢንዱስትሪ ክትተክል ምስ ጀመረት ብዙሕ 
ድማ ክትሸይጥ ጀሚራ። ሉሕ፡ ኣቻዮ፡ ወረቐት፡ ሓጺን ሸይጣ። ብድሕርዚ ኣብ 
19 ክፍለዘመን ከም መኻይን፡ ተለፎን፡ ናይ ጽዕነት መኻይን ኩሽነቲን ካልእ 
ማሺንን ክትሸይጥ ጀሚራ። ሕጂ ግን ብዙሕ ክንድቲ ዝሓለፈ ዝምብዝሑ 
ኣይትሸይጥን ኣላ። ንኣብነት ከም ኣቕሑት ገዛን ክዳንን ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ 
ወጻኢ እዮም ዚስርሑ ዘለዉ፡ ግን ብናይ ሽወደን ኩባንያታት ይሽየጡ። ካልእ 
ኣዚዩ ኣገዳሲ ንጥፈት እቲ ናይ ተለኮሙኒከሽንን ናይ ኢንተርነት ተክኖሎጅን 
እዩ።  

ትሕተቅርጺ 
ሽወደን ብፍላይ ኣብቲ ብዙሓት ሰባት ዝነብሩሉ ቦታ ብዙሕ መገዲ ጽርግያን 
ናይ ባቡር መገድን ኣለዋ። ዝበዝሕ መገዲ ባቡር ኣብ ከባቢ ስቶክሆልምን 
የተቦርን ደቡብ ሽወደንን ይርከብ። ኣብ ሰሜን ሽወደን ግን ብኣውቶቡስ ወይ 
ብማኪና ምግያሽ እዩ ልሙድ። እቶም ነዊሕ መገሻ ዝኸዱ ነፋሪት እዮም 
ዘዘውትሩ። ኣብተን ዝዓበያ ከተማታት መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ። እቲ ኣብ ጥቓ 

ስእሊ:  Colourbox
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ስቶክሆልም ዚርከብ ኣርላንዳ መዓርፎ ነፈርቲ እቲ ዝዓበየ እዩ። ናይ የተቦሪ 
መዓርፎ ነፈርቲ ላንድቨተር ይብሃል። እቶም ኣብ ደቡብ ሽወደን ዝቕመጡ ግን 
ነቲ ኣብ ኮፐንሃገን ዚርከብ ካስትሩፕ ዚብሃል ናይ ደንማርክ መዓርፎ ነፈርቲ 
እዮም ዚጥቀሙ።   

ህዝቢ 
ኣብ ሽወደን ልዕሊ 9.6 ሚልዮን ህዝቢ ይቕመጡ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ 
ዓመታት ቍጽሪ ህዝቢ ሽወደን ወሲኹ። ምኽንያቱ ድማ ናይ ስደተኛታት 
ምምጻእን ናይ ሰብ ዕድመ እናወሰኸ ብምኻዱን እዩ። ኣንስቲ ብገምጋም 
ክሳዕ 84 ዓመት ሰብኡት ድማ ክሳዕ 80 ዓመት ይጸንሑ። ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ 
ከተማታት እዩ ዚነብር። ኣብ ከባቢታት ስቶክሆልምን የተቦሪን ማልመን ጥራይ 
3.5 ሚልዮን ህዝቢ ይነብር። 

ናይ ሽወደን ካልኦት ህዝብን ቋንቋኦምን 
ኣብ ሽወደን ንውሁዳን ብሄራት ዚሕሉ ሕጊ ኣሎ። እቶም ሓሙሽተ ውሁዳን 
ብሄራት እዞም ዚስዕቡ እዮም፣ ኣይሁድ፡ ሮመር፡ ሳመር፡ ናይ ሽወደን 
ፊንላንዳውያን ቶርነዳላውያንን። ታሪኻዊ ናይ ውሁዳን ቋንቋታት ድማ ዪዲሽ፡ 
ሮማኒ ቺብ፡ ሳሚስካ፡ ፊኒስካን መኣንኪየሊን እየን። መንግስቲ ነቲ ናይዚኣቶም 
ሰብኣዊ መሰላት ከደልድል ይጽዕር።   

ነዚኣቶም ሓባራዊ ባህርይ ዚህቦም እቲ ኣብዚ ሃገርዚ ንነዊሕ እዋን 
ምቕማጦምን ኣብ ጉጅለታቶም ጽኑዕ ምትእስሳር ምህላውን እዩ። ናቶም 

Montage: Maria Göransson
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ሃይማኖት፡ ከምኡውን ቋንቋውን ባህላውን ምትእስሳርን ባህሎምን ቋንቋኦምን 
ናይ ምዕቃብ ድሌትን ኣለዎም። ሳመራውያን  እቶም ብሽወደን እተፈልጡ 
ብሄር እዮም።ንሳቶም ኣብ ሽወደንን ኖርወይን ፊንላንድን ሩስያን ይቕመጡ። 
ብጥንቲ ሃደንቲ፡ ገፈፍቲ ዓሳ ከምኡውን ሸውዓተ ቀርኑ ዓጋዘን ዘፋርዩ ሰባት 
እዮም። ንሳቶም ንሸውዓተ ቀርኑ ከም እንስሳ ዘቤት እዮም ዚሕዙዎ።  

ንኣስታት 600 ዓመታት ሽወደንን ፊንላንድን ሓደ ሃገር እየን ነይረን። ናይ 
ሽወደን ፊንላንዳውያን ከኣ ካብ ማእከላይ ዘመን ጀሚሮም ኣብ ሽወደን 
ይቕመጡ ነይሮም። ሎሚ ኣብ መንጎ 450,000ን 600,000 ናይ ሽወደን 
ፊንላዳውያን ኣብ ሽወደን ይነብሩ። እቶም መኣንኪየሊ ዚዛረቡ ቶርነዳላውያን 
ብ1809 ኣብ ክልተ ተኸፊሎም። እቶም ብምዕራብ ዝነበሩ ምስ ሽወደን እቶም 
ብምብራቕ ዝነበሩ ድማ ምስ ፊንላድ ኮይኖም። ኣብዚ እዋንዚ ቶርነዳላውያን 
ከም ውሁዳን ብሄር ኮይኖም ኣብ ሽወደን ይነብሩ ኣለዉ። 

ኣይሁዳውያን ካብ 16 ክፍለዘመን ጀሚሮም እዮም ኣብ ሽወደን ኪቕመጡ 
ዝጀመሩ። ኣብዚ ግዜዚ ኣስታት 20,000 ኣይሁዳውያን ኣብ ሽወደን ይነብሩ። 
ካብዚኣቶም 3000 ቋንቋ ዪዲሽ እዮም ዚዛረቡ።

ሮመራውያን ካብ 15 ክፍለዘመን ጀሚሮም ኣብ ሽወደን ይነብሩ ነይሮም። 
ኣብዚ እዋንዚ ካብ 50 ሽሕ ክሳዕ 100 ሽሕ ሮመራውያን ኣብ ሽወደን 

ይነብሩ። ሮመራውያን ሓድሓደ ፍልልያት ዘለዎ ቋንቋን ሃይማኖትን ባህልን 
ኣለዎም። ብሓፈሻ ግን ሮማኒ ቺብ ዚብሃል ቋንቋ እዮም ዚዛረቡ።  

ናይ መንበሪ ኣባይትን ናብራን
ኣብ ገሊኡ ኮምዩናት ገዛ ምርካብ ቀሊል ኪኸውን ከሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ከቢድ 
እዩ። ኣብ ብዙሕ ኮምዩናት ብዙሕ ዝካረ ገዛ የድሊ። 

ሳፕሚ - ናይ ሳመራውያን ሃገር

ሳመራውያን ኣብ ኣርባዕተ 
ሃገራት ይነብሩ፣ ሩስያ፡ ፊንላንድ፡ 
ኖርወይን ሽወደንን። እቲ 
ዚቕመጡሉ ቦታ ከም ሳፕሚ 
ይፍለጥ ካብ ኢድረ ንደቡብ 
ክሳዕ ዳላርና ቀጺሉ ክሳዕ 
በረዳዊ ባሕሪ ኖርወይ ብሰሜን፡ 
ከምኡውን ብምብራቕ 
ክሳዕ ኮላ ሓውሲደሴት ሩስያ 
ይዝርጋሕ።

ሰኣላይ፡ Anders Suneson - samer.se
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ኣብ ከተማታትን ከባቢኦም ናይ መንበሪ ቤት 
ምርካብ 
ኣብን ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት መንበሪ ቤት ምርካብ ኣሸጋሪ እዩ። ገለ 
ክፋል ናይቲ ከተማ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎ ዝካረ ገዛ ንምርካብ ዝያዳ ኣሸጋሪ 
እዩ። ይኹንምበር ዝበዝሑ ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኪነብሩ 
እዮም ዚደልዩ። ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኪነብር ዝደሊ ሰብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ 
ብዙሕ ውድድር ድማ ኣሎ። እቲ ዝሓሸ ምስ ካልእ ሰብ ተኻሪኻ ምንባር 
እዩ። ግን ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ ዝሓሸ ዕድል ኣሎ። ናብቲ ከተማታት 
ንምኻድ ድማ ኣውቶቡስ ወይ ባቡራት ኣለዋ።  

እተፈላለዩ ናይ መንበሪ ኣባይቲ 
ገዛ ካብ ኣካራዪ ክትካረ ትኽእል። በዚ ኸኣ ቀዳማይ ናይ ክራይ ኮንትራት 
ይህልወካ። ኣፓርትማ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ኮንዶሚንየም 
ይብሃል። ገዛ ምስ እትገዝእ ናይ ዋንነት መሰል ኣሎካ። ምስ ካልእ ተኻሪኻ 
ክትነብርውን ይከኣል። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ንእተወሰነ ግዜ ካብ ሓደ ተኻርዩ 
ዚቕመጥ ወይ ዋና ዝኾነ ሰብ ትካረ ኣሎኻ ማለት እዩ። ብኸምዚ መገዲ ሓንቲ 
ክፍሊ እውን ክትካረ ትኽእል። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ደባል ኢኻ ማለት እዩ።    

ዝካረዩ ገዛውቲ
ተኻሪኻ ምስ እትቕመጥ ካብ ሓደ ኣካራያይ ኢኻ ተኻሪኻ ዘሎኻ። እቲ ነቲ 
ገዛ ዚውንኖ ኣካራዪ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ትካል እዩ። እቲ ትካል ብብዙሓት 
ሰባት ወይ ብኮምዩን ዚውነን እዩ። ወይ ንስኻ ወይ ሓደ ኪበጽሓካ ዝመጸ 
ኣብቲ ቤት ገለ ነገር ምስ ዚሰብር ንምዕራዩ ክትከፍል ትግደድ። ኣሪጉ ንዝበላሾ 
ነገራት ግን እቲ ኣካራዪ እዩ ዘዐርዮ ወይ ዝልውጦ። ኣሪጉ ዚስበር ማለት ከም 
ንኣብነት እቲ ኤለክትሪካዊ እቶን ኪኸውን ይኽእል።  

ነቲ ገዛ ብናይ ቀዳማይ ኮንትራት ተኻሪኻዮ ምስ እትኸውን ክሳዕ ዝደለኻ ግዜ 
ክትቅመጦ ትኽእል። ግን ኣብ ወወርሒ ክራይ ክትከፍል ኣሎካ፡ ንጎረባብቲ 
ድማ ክትርብሽ የብልካን። ክትወጽእ ምስ እትደሊ ናይ ሰለስተ ወርሒ ክራይ 
ምኽፋል ኣሎካ። እዚ ድማ ናይ ስምዕታ ግዜ ይብሃል። ናይ ቀዳማይ ውዕል 
ወይ ኮንትራት ምስ ዚህልወካ ምስ ካልእ ተኻራዪ ክትለዋወጥ ትኽእል ኢኻ። 
ግን እቲ ኣካራዪ ነቲ ምልውዋጥ ክቕበሎ ኣለዎ። ነቲ ገዛ ከተሐድሶ ምስ 
እትደሊውን እቲ ኣካራዪ ኪፈልጥን ከጽድቖን ኣለዎ።   

ቤትፍርዲ ክራይ ኣባይቲ
ቤትፍርዲ ኣባይቲ ኣብ መንጎ ኣካራዪን ተኻራይን ንዚህሉ ባእሲ ዝዳኒ እዩ። 
ኣብ ሽወደን ሸሞንት ኣብያተፍርዲ ክራይ ኣባይቲ ኣለዉ። ኣብ ስቶክሆልም፡ 
ቨስተሮስ፡ ሊንሾፒን፡ ዮንሾፒን፡ ማልመ፡ የተቦሪ፡ ሱንድስቫን ኦመዮን። 
ቤትፍርዲ ክራይ ኣባይቲ ኣብ መንጎ ኣካራይን ተኻራይን ዘይምርድዳእ ምስ 
ዚህሉ ውሳነ ይህብ፡ ንኣነብነት እቲ ተኻራዪ ነቲ ገዛ መሊሱ ከካርዮ ምስ 
ዚደሊ። ብዛዕባቲ ሕግታት ሕቶ ምስ ዝህልወካ ነቲ ቤትፍርዲ ክትውከሶ 
ትኽእል ኢኻ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ቤትፍርዲ ወብሳይት www.
hyresnamnden.se ተመልከት። 
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ኮምዶሚንየም
ኣብ ኮንዶሚንየም ንምቕማጥ ገንዘብ ከተውጽእ ኣሎካ፡ ማለት ካብቲ ናይ 
ወነንቲ ማሕበር፡ ብርኪ ትገዝእ። እቲ ማሕበር፡ ናይ ኮምዶሚንዩም ማሕበር 
ይብሃል። በዚ መገድዚ ኣባል ምስ ኮንካ ነቲ ገዛ ክትጥቀመሉ ትኽእል።   

ገለ ማሕበራት ኮምዶሚንየም ኣብ ሓደ ኣባይቲ ዚውንን ዓቢ ማሕበር 
ይጥርነፉ፡ ከም ኣብነት፡ HSB ወይ Riksbyggen ሪክስቢገን። ገለ ኸኣ ነኣሽቱ 
እየን። ነፍስወከፍ ነናተን ቁጠብ ይመርሓ። ኣብ ኮንዶሚንዩም ክትቅመጥ 
ከሎኻ ነቲ ማሕበር ዚኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት ኣሎካ። ነቲ ቤት ዝኸውን ካብ 
ባንክ ተለቂሕካ እንተ ኾንካ ነቲ ባንክ በብቕሩብ ክትከፍሎ ኣሎካ። ኣብ 
ኮንዶሚንዩም ነቲ ገዛኻ ንምልማጽን ንምሕዳስን ንምጽብባቕን ባዕልኻ ኢኻ 
እትውስን። ናይቲ ማሕበር ኣባላት ብሓደ ኾይኖም ነቲ ገዛ ከመይ ጌርካ ከም 
እትውግኖ ወይ ዓቢ ምሕዳስ ከም እትገብረሉ ይውስኑ።   

መሰል ምውናን
ኣብ ሽወደን ናይ ወናኒ መሰል ዘለዎም ኣባይቲ ውሑዳት እዮም። 
መብዛሕትኦም ገዛውቲ ኮምዶሚንየም ወይ ናይ ተኻራዪ መሰል ዘለዎም 
እዮም። ናይ ወናኒ መሰል ዘለዎም ገዛውቲ እቶም ሰርቪስ ዝመስሉ ዓይነት 
ገዛውቲ እዮም።ሽዑ ነቲ ገዛ ባዕልኻ ትውንኖን ሓላፍነት ትወስደሉን። ኣብ 
ሰርቪስ-መሰል ገዛውቲ እውን ሓድሓደ ግዜ ማሕበር ይቐውም እዩ። እቲ 
ማሕበር ነቲ ሓባራዊ ከባቢታት ከም መገድታት መጻወቲ ህጻናትን ናይ ሳዕሪ 
ቦታታትን ሓላፍነት ይወስደሉ። ስለዚ ኩላቶም ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሰባት ነቲ 
ወጻኢታት ይካፈሉዎ። 

ከመይ ጌርካ ኣፓርትመንት ገዛ ከም እትረክብ 
ኣብ ሓያለ ከተማታት ኣብያተ ጽሕፈት መራኸብቲ ገዛ ኣለዉ። ቤ/ጽ 
መራኸብቲ-ገዛ ተመዝጊብካ ገዛ እተናድየሉ ናይ ኢንተርነት መርበብ ኣለዎ።

ምስ ተመዝገብካ: ናብቲ መርበብ ኣቲኻ ሓደስቲ ናጻ ገዛውቲ ዝመጹን 

ስእሊ:  Colourbox

ኣፓርትማ ኣባይቲ

ኮምዶሚንዩምን 
ኣፓርትመንትን ብሓደ ከም 
መንበሪ ኣባይቲ ይጽውዑ
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ዘይመጹን ግድን ክትርኢ ኣለካ። ሓድሽ ገዛ ከም ዘሎ ዚነግር ሓበሬታ እንተ 
ርኢኻ: ነቲ ገዛ ክትካረ ተመልክት።

ናይ መጠረስታ ሰብ ዘመልክተሉ መዓልቲ ምስ ሓለፈ: ኣየኖት ተገደስቲ 
ነቲ ገዛ መጺኦም ከም ዚርእዩ ዋና ገዛ ባዕሉ ይውስን።ነቲ ገዛ ምስ ረኣኻዮ 
ትደልዮን ዘይትደልዮን ግድን ንዋና ገዛ ከተፍልጥ

ኣለካ። ውዕል ክራይ ገዛ (ኮንትራት) እትፍርም ንስኻ እንተ ኾይንካ ዋና ገዛ 
ምሳኻ ርክብ ይገብር።

ንሓንቲ ገዛ ዚግደሱላ ብዙሓት እንተ ኾይኖም: ዋና ገዛ ንሓዲኦም ኪመርጽ 
መሰል ኣለዎ። መን ናይ ገዛ ኽራይ ውዕል ይፍርም ነቲ ገዛ ወይ ህንጻ ዚውንን 
እዩ ኵሉሳዕ ዚውስኖ። ቤ/ጽ መራኸብቲ-ገዛ ኪውስኑ ኣይክእሉንዮም። 
ኣብ ዓበይቲ ኮምዩናት ሽወደን ሓደ ሰብ ገዛ ንኺረክብ ብዙሕ እዩ ዚወስደሉ 
ከመይሲ ናይ ገዛ ሕጽረት ዓቢ እዩ።  

ምኽሪ ንደለይቲ ገዛ 
ሓድሓደ ግዜ ነቶም ኣራኸብቲ ገዛ ጥራይ ምውካስ ኣይኣክልን። ነቲ ኣካራዪ 
ቀጥታ ኽትረኽቦ ይሓይሽ። እቶም ዓበይቲ ኣካረይቲ ናታቶም ወብሳይት 
ኣለዎም፡ ኣብኡ ድማ ድሌትካ ክትገልጽ ትኽእል። ብሰበሰብ ብኣዝማር ወይ 
ኣዕሩኽ እውን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 

ካልእ መገዲ ድማ ኣብ ድኳናትን ኣብያተመጻሕፍትን ኮሪደዮታትን ወይ ካልእ 
ናይ መለጠፊ ሰሌዳ ዘለዎ ቦታ ምልክታታት ምልጣፍ እዩ። 

ከምኡውን ኣብ ገለ ጋዜጣታት ወይ ወብሳይታት ንገዛ ዚምልከት ሓበሬታ 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብኻልኣይ ኢድ ዝካረ ገዛ ክትረክብ ትኽእል፡ ማለት 
ብቐጥታ ካብቲ ኣከራዪ ዘይኮነስ ካብቲ ተኻርዩ ዘሎ። 

ኣብቲ ኮምዩንካ ገዛ ንምርካብ ዘሸግር ምስ ዚኸውን ናብ ካልእ ኮምዩን 
ምግዓዝ ዝበለጸ ኪኸውን ይኽእል። 

ስእሊ:  Colourbox
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ምግዓዝካ ኣቐዲምካ ምሕባር
ትግዕዝ እንተ ኾይንካ ንቤ/ጽ ቤትጽሕፈት ቀረጽ ግድን ከተፍልጥ ኣለካ። 
በዚ ድማ እቲ በዓልመዚ ነቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ ይፈልጦ። ናብ ቤትጽሕፈት 
ቀረጽ ምምልካት ኣይክፈሎን እዩ። ዚመጸካ ቡስጣ ናብ ሓድሽ ኣድራሻኻ 
ኪመሓላለፍ ኣንተ ደሊኻ  ግን ምኽፋል ከድልየካ‘ዩ። 

ሓበሬታምግዓዝ ገዛን ምምሕልላፍ ቡስጣን ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ 
‘ስቬንስክ ኣድረስኤንድሪን‘ ማለት ኣብ:- www.adressandring.se  
ከተፍልጥ ትኽእል ኢኻ።

ንኻልእ ሰብ ምክራይን ደባል ምህላውን 
ብኻልኣይ ኢድ ንሰብ ምክራይ ማለት፡ ሓደ ብስሙ ውዕል ክራይ ዘለዎ ማለት 
ካብ ዋና-ገዛ ብቐጥታ ኮንትራት ገዛ-ክራይ ዘለዎ፡ ንኻልእ ሰብ ከካርይ ከሎ 
ማለት‘ዩ።እቲ ገዛ ብኻልኣይ ኢድ ኪካረ ዋና ገዛ ፍቓድ ኪህብ ኣለዎ። 
ዋና ገዛ ብኻልኣይ ኢድ ንሰብ ከተካሪ ዘየፍቅድ እንተ ኾይኑ: ካብ ኮሚቴ 
ኣባይቲ ክራይ ፍቓድ ክትረክብ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ። ብዘይ ፍቓድ ዋና-ገዛ 
ብኻልኣይ-ኢድ ገዛ ንሰብ እንተ ኣካሪኻ፡ ካብ‘ቲ ገዛ ክትወጽእ ክትገደድ 
ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገዛኻ እናነበርካ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክፍልታት 
ከተካሪ ትኽእል ኢኻ። ደባል ኣሎካ ማለት እዩ። ደባል ንኺህልወካ ፍቓድ 
ኣካራዪ ኣየድልየካን፡ ግን ብዙሓት ኪኾኑ የብሎምን። ደባል ኪህልወካ 
ዚኽልእ ቀዳማይ ኢድ ኮንርታት ምስ ዚህልወካ እዩ። 

ቀዳማይ ኢድ ኮንትራት ሃልዩካ ከተካሪ ምስ እትደሊ ብቑዕ ምኽንያት 
ኪህልወካ ይግባእ።ኣብ ካልእ ከተማ እትሰርሕ ወይ መናብርቲ ክትገብር 
እትፍትን ክትከውን ኣሎካ። እቲ ኣካራዪ ግን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ እዩ 
ዘፍቅደልካ። 

ገዛ ንኻልእ ንምክራይ ዚወሃብ ምኽንያታት ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ።  

ካብ ካልእ ሰብ ምክራይ 
ብኻልኣይ-ኢድ ገዛ ክትካረ እንተ ደሊኻ: ዋና ገዛ ዘፍቀደ ምዃኑን 
ዘይምዃኑን ክትፈልጥ ኣገዳሲ‘ዩ። ብኻልእይ-ኢድ ገዛ ክትካረ ከለኻ 
ኮንትራት ክትፍርም ከም ዘድልየካ ምሕሳብ የድሊ። እቲ ኮንትራት ኣብ መንጎ 
በዓል ኮንትራት ገዛን ኣብ መንጎኻን ማለት ብኻልኣይ-ኢድ ገዛ እትካረ 
ዘለኻ፡ ይፍረም። ኮንትራት እንተ ዘይፈሪምካ: በዓል ገዛ (ኮንትራት ዚውንን) 
ክትወጽእ እንተ ጠሊቡ ክትወጽእ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። በዓል ገዛ ነቲ 
ምክራይ እንተ ደኣ ዘይተቐበሎ ኣቲ ቀዳማይ ኢድ ኮንትራት ዘለዎ ካብ ገዛ 
ኪወጽእ ይኽእል እዩ። 

ናይ ክራይ መሰልን ግዴታን 
እቲ ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ ዘለዎ ሰብ በዓል ገዛ-ኽራይ ተባሂሉ ይጽዋዕ። 
ከም መጠን በዓል ገዛ-ኽራይ እቲ ብኻልኣይ-ኢድ ዘካረኻዮ ሰብ ክራይ-ገዛ 
ኪኸፍል ሓላፍነት ዚስከም ንስኻ ኢኻ። እቲ ብኻልኣይ-ኢድ ዘካረኻዮ ሰብ 
ክራይ-ገዛ እንተ ዘይከፊሉ ወይ ጐረባብቲ ዚርብሽ እንተ ኾይኑ፡ ናይ ገዛ ክራይ 
ዘለካ ኮንትራት ክትሕደግ ትኽእል ኢኻ።
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ሰብ ከተካሪ ከሎኻ ክንደይ ኢኻ እትወስድ? 
ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ ወይ ኮንዶሚንዩም እንተለካ: እሞ ገዛኻ 
ብኻልኣይ-ኢድ ከተካሪ እንተ ኾይንካ: ክንደይ ዚዓቐኑ ክራይ ክትሓትት 
ከም ትኽእል ዚምልከቱ መምርሕታት ኣለዉ። ብምክራይካ ነቲ ወጻኢታትካ 
ክትሽፍን መሰል ኣሎካ። ነቲ ገዛ ምስ ኣቝሑቱ ተካርዮ እንተ ኾይንካ፡ ብላዕሊ 
እቲ ክራይ-ገዛ 10-15 % ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ። ገዛ ብካልኣይ-ኢድ 
ትካረ እንተ ኾይንካ እሞ ካብ‘ቲ ዚግባእ ክራይ-ገዛ ንላዕሊ ትኸፍል እንተ 
ኾይንካ ናብ ኮሚቴ ኣባይቲ ክራይ ክትከይድ ትእል ኢኻ። ኮሚቴ ኣባይቲ 
ክራይ ዝኸፈልካዮ ዝያዳ ገንዘብ ንኺምለሰልካ ኪሕግዘካ ይኽእል‘ዩ። ንሱ 
ንነፍስወከፍ ጉዳይ ይግምግም እዩ።

ገዛ ምልውዋጥ
ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ክራይ ገዛ እንተለካ፡ ቅቡል ምኽንያት ምስ ዚህልወካ 
ገዛ ክትለዋወጥ መሰል ኣለካ። ከም ቅቡል ምኽንያት ዚቝጸር ንኣብነት ከም 
ገፊሕ ገዛ ምድላይ: ሕስር ዝበለ ክራይ-ገዛ ክትረክብ ወይ ጥቓ ስራሕካ ገዛ 
ክትረክብ ስለ ዝደለኻ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ገዛ ክትላወጥ እንተ ደሊኻ 
ቅድም ዋና-ገዛ ኪፈቕደልካ ኣለዎ። ዋና-ገዛ ከይፈቐደልካ ገዛ እንተ 
ተለዋዊጥካ ዘለካ ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ክትሕደግ ትኽእል 
ኢኻ። ተኻራዪ እንተ ኾይንካ፡ ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ኣብ 
ዝረኸብካሉ ጊዜ ገዛ ክትለዋወጥ መሰል ኣለካ። 

ጸሊም ኮንትራት
ጸሊም ኮንትራት ማለት ብገንዘብ ዚግዛእ ወይ ዚሽየጥ ኮንትራት ገዛ ኽራይ 
ማለት‘ዩ። ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ምሻጥ ሕጋዊ ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ-ኢድ 
ኮንትራት ዚሸይጥ ሰብ ናይ ክልተ ዓመት ማእሰርቲ ኪፍረድ ይኽእል‘ዩ። 
ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ምግዛእ ብሕጊ ክልኩል ኣይኮነን፣ ከም‘ኡ ዚገብር 
ሰብ ግን ኣብ ዘስግእ ኵነታት ይወድቕ። እቲ ገዛ ብጸሊም እንተደኣ ተኻርዩ፡ 
ዋና-ገዛ ንቐዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ኪስሕብ መሰል ኣለዎ። 

ስእሊ:  Maria Nobel
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ቍጽጽር ገዛ 
ቅድሚ ኣብ ሓደ ገዛ ምግዓዝካ እቲ ገዛ ኪምርመር ክትጠልብ ትኽእል 
ኢኻ። እዚ ማለት ከኣ እቲ ዋና-ገዛ ኣብቲ ገዛ ገለ ብልሽት ከይህሉ ይቈጻጸር 
ማለ‘ዩ። እቲ ኣቐዲሙ ነቲ ገዛ ተኻርዩዎ ዝነበረ ሰብ ኣብ‘ቲ ገዛ ብልሽት 
ኣውሪዱ እንተ ነይሩ፡ ነዚ ክትከፍል ግዴታ የብልካን።

ምብቃዕ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ
ካብ ሐደ ገዛ ክትግዕዝ እንተ ደሊኻ ኮንትራትካ ዘብቅዓሉ ጊዜ  ኣለካ። እቲ 
ኮንትራት ዘብቅዓሉ ጊዜ ክግዕዝ‘የ ኢልካ ምስ ሓበርካ‘ዩ ዚጅምር። ዚበዝሕ 
እዋን ናይ ሓደ ገዛ ኮንትራት ምብቃዕ ጊዜ ሰለስተ ወርሒ‘ዩ። እዚ ማለት ከኣ 
ናይ ሰለስተ ወርሒ ክራይ ግድን

ክትከፍል ኢኻ ማለት እዩ ዋላ‘ኳ ኣቐዲምካ ክትግዕዝ እንተ ደለኻ። 

ተኻረይቲ ኣደብ እንተ ዘይብሎም ዋና-ገዛ ንኮንትራቶም ደው ከብሎ መሰል 
ኣለዎ። ኣደብ ዘይብሉ ሰብ ንኣብነት ክራይ-ገዛ ኣብ እዋኑ ኣይከፍልን ወይ ነቲ 
ገዛ ወይ ህንጻ ገለ ዘበላሹ ነገራት ይፍጽም ይኸውን።

ጠቐምቲ ምኽርታት ንተቐማጦ ገዛ
ኣብ ሽወደን ዚርከቡ ገዛውቲ ኣብ እዋን ክረምቲ ንኽመውቑ እዮም ተሃኒጾም። 
እዞም ገዛውቲ ንጠሊ ተነቀፍቲ እዮም። እቶም ገዛውቲ ብግጉይ ኣገባብ 
እንተ ተታሒዞምም ብቐሊሉ ኪበላሸዉ ይኽእሉ  እዮም። ምድሪ ቤት ከተጽሪ 
ከለኻ ውሑድ ማይ ተጠቐም። ምድርቤትን ካልኦት ጽፍሕታትን ኵሉ ግዜ 
ንቑጻት ኪኾኑ  ኣለዎም። ዚልሑዅ ወይ ማይ ዘንጥብ ቡምባ ምስ ዚህሉ 

ስእሊ:  Colourbox
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ኩሉሳዕ ንዋና-ገዛ ምሕባር የድሊ። እቲ ገዛ ጠሊ ዘልግሱ መሳዅቲ ኣለዎ። 
ምእንት‘ዚ እቶም መሳዅቲ ዓመት ምሉእ ክፉታት ኪኾኑ የድሊ።

ናይ ሓባር ቦታታት
ኩላቶም ኣብ ገዛ-ኽራይ ዚቕመጡ ተኻረይቲ  ኣብቶም ዚጥቀሙሎም 
ክፍልታት ገዛ ብሓባር ሓላፍነት ይወስዱ፣ ንኣብነት ኣብ መደያይቦ መሳልል፡ 
ቤት ሕጽቦ: ከምኡውን ናይቲ ገዛ ከባቢ። ክራይ ገዛ ክትከፍል ከለኻ ዝበዝሕ 
እዋን ናይ ንኣብነት ኣስካላ፡ መኻዚኖ ናይ ናሕሲ ገዛ ናይ ጽሬት ወጻኢውን 
ትሽፍን ኢኻ። ግን ባዕልኻ ድማ ከትጽሪ ሓላፍነት ኣሎካ። ኣብ መደይቦ 
መሳልል ኣቕሓ ከተቐምጥ ኣይፍቀደካን እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ህንጻ ባርዕ ሓዊ 
እንተ ኣትዩ ወይ ካልእ ነገር እንተ ኣጋጢሙ ንተቐማጦ መህደሚ ዚኸውን 
ቦታ ኪህሉ ኣይክእልን። ንቤት ሕጽቦ ጊዜ ምምዝጋብን ሕጽቦ ወዲእካ 
ምጽራይን ዚምልከቱ መምርሕታት ግድን ክትስዕቦም ኣለካ።

ውሕስነት ገዛ
ውሕስነት ገዛ ምህላው ኣገዳሲ እዩ ከመይሲ መሰረታዊ ቅሳነት ስለ ዚህበካ። 
ውሕስነት ገዛ ዝሸጡ ብዙሓት ዋኒናት ኣለዉ። ኣማሪጽካን ኣወዳዲርካን 
ንኣኻ ዝሰማማዕ ክትገዝእ ግድን እዩ። ውሕስነት ገዛ  ንኣብነት ኣብ ባርዕ 
ሓዊ ወይ ዕልቕልቕ ማይ ንዝተበላሸዉ ወይ ንዝተሰርቁ ንብረታት መተካእታ 
ገንዘብ የውህበካ። ውሕስነት ገዛ ንዅሉ‘ቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ንብረትካ 
የውሕሰልካ። ንዅላቶም እቶም ኣብ ውዕል ውሕስነት ዝተመዝገቡን ኣብ‘ቲ 
ገዛ ዚቕመጡን ውሕስነት ይህብ። ገዛኻ ናይ ባዕልኻ ምስ ዚኸውን ምስ ናይ 
ኣባይቲ ወይ ቪላታት ትካላት ውሕስነት ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። 

ውሕስነት ገዛ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ዝቘመ እዩ፣

 • ውሕስነት ንብረት (Egendomsskydd) – ንዝተበላሸዉ ወይ 
ዝተሰርቁ

 • ነገራት ገንዘብ የውህበካ።

 • ውሕስነት ሕጊ (Rättsskydd) – ምስ ሰብ እንተ ተባኢስካ 
ንወጻእታት

 • ሕጋዊ ጠበቓ ክትከፍል ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

 • ውሕስነት መጥቃዕቲ (Överfallsskydd) – ንኣብነት ኣብ እዋን 
መጥቃዕቲ

 • ወይ ዓመጽ ምስትጕዳእ ቍጠባዊ ሓገዝ ኬውህበካ ይኽእል።

 • ውሕስነት ሓላፍነት (Ansvarsförsäkring) – ንካልእ ሰብ ካሕሳ 
ክትከፍል

 • ምስ ትግደድ ገንዘብ ኬውህበካ ይኽእል።

 • ውሕስነት መገሻ (Reseskydd) ን45 መዓልታት ናብ ካልእ ሃገር ኣብ 
እትገሸሉ ወቕቲ።

ካልእ ውሕስነት ዚህበካ ዓይነት ኣገባብ እውን ኣሎ፣

 • ንኹሉ ስግኣታት ዚጥቕልል ውሕስነት (Allriskförsäkring)- 
ንንብረትካ ልዕል ዝበለ ሓለዋ ይህብ፡ ማለት ኣብ ድንገትን ዘይተጸበኻዮ 
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ነገራትን፡ ንኣብነት ሞባይልካ ኣብ ቀላይ ምስ እትኣቱ። 

 • ናይ ሕማምን ድንገትን ውሕስነት (Sjuk- och 
olycksfallsförsäkring)- ሓደጋ ምስ ዘጓንፈካ ንሓኪም ዚኽፈል 
ገንዘብ። ምስ እትስንክል ድማ ብዙሕ ገንዘብ ይውሃበካ። 

ኣከባቢ፡ ተፈጥሮን ኢኮሎጅያዊ 
ዓቃብነትን
ኢኮሎሎጅያዊ ዓቃብነት ኪበሃል ከሎ እቲ ሕብረተስብ ምስ ተፈጥሮ 
ተሳኒዩ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ።  ሰባትን ትካላትን ነቲ ኣከባቢ ብዘይሃሲ 
መገዲ ኪነብሩ ከለዉ ማለት እዩ። ባይቶ ሽወደን ኩሉ ስወደናዊ ዝሰርሓሉ 
ንኢኮሎጅያዊ ዓቃብነት ዚምልከቱ ዕላማታት ሓንጺጹ ኣሎ። እዚ ማለት ከኣ 
ንኣብነት ትፋእ ፋብሪካታትን ተሽከርከርትን ንደቂ-ሰባትን ከም ዘይጐድኡ 
ምግባርን ህይወታዊ ብዙሕነትን (biologiska mångfalden) ምዕቃብን 
ማለት‘ዩ። ናይ ክሊማ ስግኣት መታን ከይፍጠር፡ ኣጠቓቕማ ጸዓትን 
ባህርያውያን ጸጋታትን ኪድረትን ውጽኢታዊ ኪኸውንን ኣለዎ። 

ምምሕዳራት ኮምዩን ከኣ ንኸባቢኦም ዚምልከት ስራሓት ኣተሓሕዛ ከባቢ 
ሓላፍነት ይስከሙ። ንኣብነት ሓደ ኮምዩን በየናይ መገዲ ንጐሓፍ ከም ዚኣልን 
ወይ ንሓይሊ ጸዓት ከመይ ጌሩ ብዘዕግብ ኣገባብ ከም ዚጥቀምን ዚምልከት 
ኪኸውን ይኽእል። ኩሉ ነባሪ ሽወደን ምስ ተፈጥሮ ተሳኒዩ ንኺነብር ግዴታ 
ኣለዎ። 

ኣተሓሕዛ ጐሓፍ
ዓመት-ዓመት ኣብ ሽወደን ብዙሕ ጐሓፍ ይእከብ። ዓመት ዓመት ካብ 
ነፍሲ-ወከፍ ገዛ ኣብ ሽወደን 350 ኪሎ ዚኸውን ጐሓፍ ይመጽእ። ነዚ ኩሉ 
ጐሓፍ ምእላይ ብዙሕ ወጻኢታት ይወጽእ። ንጐሓፍ ብግጉይ ኣገባብ ምእላይ 
ንኸባቢና ጐዳኢ’ዩ። ስለ’ዚ ንዅሉ ጐሓፍ ብዝተኻእለ መጠን ብጽቡቕ 
ኣገባብ ምእላይ ኣገዳሲ ይኸውን። 

ዚበዝሕ ካብ’ቲ ንጕሕፎ: ከምብሓድሽ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከምዚ 
ብምግባር ከኣ ነቲ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንዕቅቦ። ኣብ ሃገር ሽወደን ኩሉ ሰብ 
ነቲ ጎሓፉ ወጋጊኑ ኪድርብዮ ከም ዘለዎን ዚሕብር ሕጊ ኣሎ። ከምኡውን ነቲ 
ጎሓፍ ወይ ነቲ ኣብ ጎሓፍ ዚርከብ ጸዓት ከም ብሓድሽ ናይ ምጥቃም ብልሃት 
ኣሎ። 

ኣብ ዳርጋ ኩሉ ዚካረ ኣባይቲ እንዳ ጎሓፍ ኣሎ። 

ከምዚ ኪብሃል ከሎ ተረፍመረፍ መግብን ሜታልን ጠራሙዝን ፕላስቲክን 
ወረቐትን ኣብ ነንበይኑ መቐመጢ ትእክቦ ማለት እዩ። 

ብዙሓት ዋናታት ገዛ ንተኻረይቶም ንመአከብ ተረፍ መረፍ መግቢ ዚኸውን 
ፕላስቲክ ይዕድሉዮም። ተረፍ- መረፍ መግቢ ብሓደ ተኣኪቡን ተደኵዑን 
ሓመድ ይኸውን። 
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ጐሓፍ ክትድርብየሎም እትኽእል ካልኦት ቦታታት’ውን ኣለዉ:-

 • ቦታ ዳግመ-መዓላ (Återvinningstaion) 
ኣብ’ዚ መዐሸግታት: ጋዜጣታትን ባተርያን ክትገድፍ ትኽእል።

 • መደበር ኣከባቢ (Miljöstation)፡ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጥቓ መዐደል 
በንዚን ይርከብ 
ኣብ‘ዚ ንኸባቢ ሓደገኛ ዝኾኑ ጐሓፋት ምግዳፍ ይከኣል።

 • ማእከል ዳግመ-መዓላ (Återvinningscentral) 
ኣብ’ዚ ግዝፍ ዝበሉ ጐሓፋትን ኣቝሑን ከምኡ’ውን ሓደገኛ ዝኾኑ 
ኬሚካላትን ጐሓፋት ኤለክትሮኒክን ምግዳፍ ይከኣል።

ምፍልላይ ተረፍመረፍ መግቢ
ተረፍመረፍ መግቢ ተኣክቡ ንድዅዒ ይኸውን። ተረፍመረፍ መግቢ ክትውግኖ 
ኸሎኻ እቲ ኪነድድ ዝነበሮ ጎሓፋት ይጎድል ኣሎ ማለትዩ። 

ከም ተረፍመረፍ ኮይኖም ንድዅዒ ዚበቕዑ ነገራት፣

ተረፍ ዓሳ ወይ ናይ ባሕሪ እንስሳታት፡ ስጋ፡ እንቋቝሖ፡ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ 
ባኒ፡ ሻሂ፡ ቡን፡ ናይ ቡን ፊልተር፡ ናይ ክሽነ ወረቐት፡ ዕምባባታትን ኣታኽልትን 
ሓመድን።

ምፍልላይ መዐሸግታት: ጋዜጣታትን ባተርያን
ኣብ ኩላተን ምምሕዳራት ኮምዩን፡ ከም መዐሸግታት: ጋዜጣታትን ባተርያን 
ክትድርብየሎም እትኽእል ቦታታት ዳግመ-መዓላ ኣለዉ። መዐሸግታት ኣብ 
ቦታታት ዳግመ-መዓላ ኪግደፉ ከለዉ ንቑጻትን ጽሩያትን ኪኾኑ ኣለዎም።

ኣብ ቦታታት ዳግመ-መዓላ፡ ነዞም ዚስዕቡ ዘገልግሉ መዕቈርታት ኣለዉ፣

 • ጋዜጣታት

 • መዐሸጊ ወረቐት

 • መዐሸጊ ፕላስቲክ

 • መዐሸጊ ብረት

 • ሕብሪ ዘይብሎም መዐሸግታት ጥርሙዝ

 • ሕብራውያን መዐሸግታት ጥርሙዝ

 • ባተርያ

ጋዜጣታት
ጋዜጣ ኣብ ዳግመ-መዓላ ከነውዕል ከለና: ነቶም ዛኣረጉ ኣመጻሪኻ ሓደሽቲ 
ጋዜጣታት ኣብ ምድላው ዚካየድ መስርሕ ብዙሕ ጸዓት ከነድሕን ምኽእል።

መዐሸግታት ወረቐት
ብወረቐት ዝተሰርሑ መዐሸግታት፡ ከም ብሓድሽ ተማጻርዮም ሓድሽ መዐሸጊ 
ኣብ ምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ።
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ብፕላስቲክ እተሰርሑ መዐሸግታት 
ተረርትን ሉስሉሳትን ዓይነታት ፕላስቲክ ኣብ ዳግመ-መዓላ ክውዕሉ ይኽእሉ። 
ኣብቲ ንፕላስቲክ ተባሂሉ ዝተቐረበ መዕቈሪ፡ መዐሸግታት ፕላስቲክን 
ስታይሮፎምን (frigolit) ምድርባይ ይከኣል። ብፕላስቲክ ዝተሰርሑ 
ከም መዐሸጊ ዘየገልግሉ ነገራት፡ ንኣብነት ከም ኣስባስላ መሕጸብ ኣቕሑ፡ 
መጻወቲ ቈልዑ ዝኣመሰሉ፡ ከም ማንም ጐሓፍ እዮም ዝጽብጸቡ ስለዚ ኣብኡ 
ኣይድርበዩን እዮም።

ብብረት እትሰርሑ መዐሸግታት 
ብረት ብተደጋጋሚ ኣብ ዳግመ-መዓላ ምውዓል ይከኣል’ዩ ስለዚ ኸኣ ብዙሕ 
ጸዓት ምቝጣብ ከኣ ይከኣል። 

ኣብ’ቲ ንብረት ተባሂሉ ዝተቐረበ መዕቈሪ ከም ብብረት ዝተሰርሑ 
መዐሸግታት፡ ዚንጎን ኣለሚንዩምን ምድርባይ ይከኣል። 

ኣብ‘ቲ መዕቈሪ፡ ሕብሪ ወይ ኮላ ዘለዎም መዐሸጊ ብረታት ዘይምግዳፍ - 
ምኽንያቱ ሕብርታትን ኮላን ከም ሓደገኛ ጐሓፍ ስለ ዚጽብጸብ ኣብ መደበር 
ኣከባቢ (miljöstation) እዮም ዝጎሓፉ። ከም ፍሊት ዚንፍሑ ታኒካታት  

እውን ኣብዚ ኣይድርበዩን‘ዮም - ንሳቶም‘ውን ከም ሓደገኛ ጐሓፍ  እዮም 
ዚጽብጸቡ።

መዐሸግታት ጥርሙዝ
ጥርሙዝ ብተደጋጋሚ ኣብ ዳግመ-መዓላ ምውዓል ይከኣል’ዩ። ጥርሙዝ 
ኣብ ዳግመ-መዓላ እንተ ኣውዒልና ጸዓትን ጥረታት ኣቕሑን ካብ ምብኻን 
ነድሕን። ዳርጋ 40 ሚእታዊ ዚኸውን ኣብ ዳግመ-መዓላ ዚውዕል ጥርሙዝ፡ 
ሓደስቲ ነገራት ኣብ ምስራሕ የገልግል፣ ንኣብነት ከም ናይ ፈሳሲ ጠራሙዝ። 
ጠራሙዝ ክትጕሕፍ ከሎኻ ሕብሪ ዘለዎምን ዘይብሎምን ርኢኻ ፈላልዮም።  

ተረፍመረፍ ጐሓፍ
እቲ ኪፍለ ዘይክእል ጐሓፍ ኣብ እንዳ ጐሓፍ ዘሎ ልሙድ መትሓዝ- ጐሓፍ 
ይድርበ። ኣብ ዓበይቲ መቃጸሊ ቦታታት ከኣ ይነድድ። ተረፍ መረፍ ጐሓፍ 
ኪነድድ ከሎ እቲ ዋዒ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል። ንኣብነት ገዛውቲ ኣብ ምውዓይ 
ኪጠቅም ይኽእል። ግዳማዊ ዋዒ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ።

ስእሊ:  Miljöförvaltningen Göteborgs Stadስእሊ:  Hanna Sjöstedt

ትካል ኣከብቢን ማእከል 
ዳግመ-መዓላን
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ፍርያት ኤለክትሪክ
ኩሉ እንድርብዮ መሳርሕታት ኤለክትሪክ፡ ጐሓፍ ኤለክትሪክ ተባሂሉ ይጽዋዕ። 
ኵሉ ጐሓፍ ኤለክትሪክ ኣብ ቦታታት ዳግመ-መዓላ ይግደፍ። ከም ጐሓፍ 
ኤለክትሪክ ዚጽብጸቡ ከም መብራህቲ፡ መብራህቲ ‘ፍሎረሰንት‘ ገመዳት 
ኤለክትሪክን ባተርያን ዚኣመሰሉ እዮም። ባተርያታት ተኣኪቦም ነንበይኖም 
ይፈላለዩ።

ገዘፍቲ ጐሓፋት
ከም ገዘፍቲ ጐሓፋት ዚጽብጸቡ ንኣብነት ከም ዝኣረጉ ኣቝሑ ገዛ፡ ዝተሰብራ 
ሽግለታታት ኪኾኑ ይኽእሉ። ኣብ ገዛ-ኽራይ ትቕመጥ እንተ ኾይንካ፡ 
ገዘፍቲ ጐሓፋት ኣብ ምጕሓፍ ካብ ዋና-ገዛ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 
እንተዘይኮይኑ፡ ናብቲ ቦታ ዳግመ-መዓላ ውሰዶ።

ሓደገኛ ጐሓፍ
ሓደገኛ ጐሓፍ ዚበሃል፡ መርዛም ዝኾነ ነገር፡ ነታጕ፡ ተባራዕን ዚባላዕን ነገር 
ኪኸውን ይኽእል። ሓደገኛ ጐሓፍ ብውሑድ ዓቐንውን ጕድኣት ኬውርድ 
ይኽእል‘ዩ። ሓደገኛ ጐሓፍ ምስቲ ልሙድ ጐሓፍ ሓዊስካ

ከይትድርቢ ኣስተብህል ኢኻ። 

ሓደገኛ ጐሓፍ ኣብ መደበር ከባቢ (miljöstation): ኣብ ቦታ ዳግመ-
መዓላ  ወይ ከኣ ንሓደገኛ ጐሓፍ ተባሂለን ዝተመደባ ፍሉያት መኪናታት 
ይግደፍ።

ኣብነታት ሓደገኛ ጐሓፍ፣
ባተርያ ማኪና፡ ነደድቲ፡ ዘይቲ፡  ሕብሪ፡ ተረፍ-መረፍ ኮላ፡ ክሎሪን፡ መብራህቲ 
ፍሎረሰንት፡ መብራህቲ ኣምፑል፡ ኣሕቀቕቲ ፈሳስታት፡ ላክናፍታ፡ መቕጠኒ 
ሕብሪ፡ ተርፐንቲን፡ ላምባን፡ ኣቸቶነን፡ ነዳዲ መንከስ-ሓዊ: ዚምልኡ 
ባተርያታትን ስብሒ ዚኣልዩ መሕቀቕትን።

ኣብ ፈቐዶኡ ምድርባይ
እቲ ዓቢ ጸገም  ኣብ ርስሓት ኣብ ፈቐዶኡ  ምድርባይ እዩ። ነዚ ንምጽራይ 
ኣብ ዓመት ሚልዮናት ክሩነር እዩ ዚጠፍእ።

ማይን ረሳሕ ፈሳስን
ኣብ ሽወደን ብዙሕ ማይ ኣሎ። እቲ ብቡምባ ዚመጽእ ማይና ዓይነቱ 
ልዑል‘ዩ። ዚበዝሕ እዋን ካብ‘ቲ ብጎማ ገዚእካ ኣትሰትዮ ማይ ከይተረፈ 
ይበልጽ። ዝሑል ማይ-ቡምባ ጥራይ‘ዩ ጽሩይ። እቲ ውዑይ ማይ ብሰንኪ‘ቲ 
ዚመሓላለፈሉ ሻምቡቆታት ረሳሕ ኪኸውን ይኽእል‘ዩ። ስለዚ ውዑይ 
ማይ-ቡምባ ክትሰትይን  መግቢ ክትሰርሓሉን የብልካን። ማይ ብሻምብቆታት 
ኣቢሉ ናብ መጻረዪ ቦታ ይኸይድ፣ ተጻርዩ ድማ ኣብ ባሕሪ ይኣቱ። ኩሉ ማይ 
ኣይጸርን’ዩ። ኵሉ መርዛም ባእታ ካብ ማይ ምጽራይ ብርቱዕ‘ዩ። ስለ‘ዚ 
ኣብ  ማይ እንታይ ከም ነፍስስ ከነስተብህልን ጥንቃቐ ከነዘውትርን ይግበኣና።
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ኣብ መተሓላለፊ ረሳሕ ማይ እንታይ ይኣቱ
ኣብ ዓይኒ-ምድሪ ኪኣቱ ዚፍቀድ ነገራት፡ እቲ መሐበሲ ወረቐትን እቲ ካብ 
ኣካልና እንሰዶን ጥራይ’ዩ። መሐበሲ ወረቐት ኣብ ማይ ኣትዩ ዚሓቅቕ 
ፍሉይ ወረቐት’ዩ። ካልእ ዓይነት ወረቐት ንኣብነት ከም ወረቐት ገዛ፡ ጥልቁይ 
መድረዝ ኢድን፡ ሶፍትን ንመተሓላለፊ ሻምብቆ ረሳሕ ማይ ኪሓትሙ 
ይኽእሉ‘ዮም። እቲ ማይ ኪጻረ ከሎ‘ውን ጸገም ኬምጽኡ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ሻምብቆ ረሳሕ ማይ መርዝታት ከይኣትዉ ንምክልኻል ምስ ኵነታት 
ከባቢና ዚሳነዩ ፍርያት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ‘ስቫነን‘ 
(Svanen) ወይ‘ብሮ ሚልዮቫል‘ (Bra miljöval) ዚብል ምልክታ 
ዘለዎም ንመሕጸቢ ክዳንን ኣቕሑን ዚኾኑ ሳምናታት ኣለው። መድሃኒታት 
ኣብ ጐሓፍን ዓይኒ-ምድርን ብፍጹም ኪድርበዩ የብሎምን። ኣብ ኣብያተ 
መድሃኒት ኪግደፉ ኣለዎም። ኣብ ኣብያተ መድሃኒት ንዝድርበዩ መድሃኒታት 
ኪሕዙ እተመደቡ ፍሉያት ጎማታት ኣለዉ።

ጽዓት
ኩሉ እንጥቀመሉ ሓይሊ ጽዓትን ሓይሊ ኤለክትሪክን ንኸባቢና ይጸሉ‘ዩ። 
ኣብ ምጕዕዓዝ፡ ኣብ ምማቝ ህንጻታትን ኣብ ኢንዱስትርታትን ብዙሕ ጽዓት 
ይፈስስ። ዚበዝሕ እዋን ጽዓት ካብ ነዳዲ፡ ካብ ጋዝን ፈሓምን ይምንጩ። እዚ 
ድማ ንኣከባቢ ጽቡቕ ኣይኮነን። ነዞም ኣብ ክሊማ ዚረኣዩ ለውጥታት ንምንካይ 
ውሕድ ዝበለ ጽዓት የድልየና። እቲ እንጥቀመሉ ጽዓት ምስ ኣከባቢ ዝሳነ 
ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ከም ካብ ማይን  ንፋስን ጽሓይን ዚመጽእ ጽዓት። 

ትፋእ መካይን ንምንካይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክትጥቀም ክትፍትን ትኽእል 
ኢኻ። ኣብ ክንዲ ብማኪና: ከም ትራም (spårvagn): ባቡር ትሕቲ-
ምድሪ (tunnelbana): ካልኦት ባቡራት ወይ ኣውቶቡስ ጌርካ ክትጐዓዝ 
ትኽእል ማለት‘ዩ። ኣብ ክንዲ ብነፋሪት ብባቡር‘ውን ክትጐዓዝ ትኽእል 
ኢኻ። ካብ ዕዳጋታት እንታይ ከም ትገዝእ ምስትብሃል‘ውን ጽቡቕ‘ዩ። 
ኣብ ከባቢኻ ዝፈረዩን ዝተሰርሑን ነገራት ክትገዝእ ዚከኣለካ ክትገብር‘ውን 
ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ዝወሓደ ስጋ ምባላዕ፡ ከመይሲ ስጋ ንኺበስል 
ብዝሕ ጸዓት እዩ ዚወስድ።ኣብ ገዛኻ ከኣ ጸዓት ምቝጣብ ጽቡቕ እዩ። 

ስእሊ:  Christer Ehrlingስእሊ:  Christer Ehrling

ሓደገኛ ጎሓፍ ኣብቲ ትካል 
ኣከባቢ ግደፎ ወይ ናብታ 
ሓደገኛ ጎሓፍ እትወስድ ማኪና 
ግደፎ
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ኣብ ገዛኻ ጽዓት ምቝጣብ
ኣቕሑ ገዛኻ ኣብ ቅድሚ መውዓዪ ኤለመንት እንተ ዘየቐሚጥካ ጽዓት 
ትቝጥብ። እቲ ሙቐት ሽዑ ብቐሊሉ ኣብ‘ቲ ገዛ ይዝርጋሕ። ዚበዝሕ 
እዋን መሳርሕታት ኤለክትሪክ ኵሉሳዕ ምስ ተወልዑ‘ዮም። ንመሳርሕታት 
ኤለክትሪክ ኵሉሳዕ ምስ እተጥፍእ ብዙሕ ጽዓት ትቝጥብ። ገለ ነገር 
ከተብስል ከለኻ ነቲ ድስቲ መኽደኒ እንተ ጌርካሉ‘ውን ከምኡ ብዙሕ 
ክትቍጥብ ትኽእል። 

ትሑት ጽዓት ዚወስድ መብራህቲ ተጠቐም፡ ካብ ገዝ ክትወጽእ ከሎኻ ድማ 
መብራህትታት ኣጥፍኣዮ። 

ሓይሊ ኤለክትሪክ ካባይ ይመጽእ?
ዝዓበየ ክፋል ሓይሊ ኤለክትሪክ ሽወደን ካብ ሓይሊ-ማይን ኑክለሳዊ 
ሓይልን ይመጽእ። ሓይሊ-ማይ ካብ መብዛሕትኡ ወሓይዝ ሽወደን ዚመጽእ 
ኤለክትሪክ እዩ። ኣብ ሽወደን ዓሰርተ ኑክለሳዊ መፈልፈሊ ኤለትሪክ ኣሎ። 

ኑክለሳዊ ሓይሊ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ጠለብ ኤለክትሪክ ሽወደን ይሽፍን። ካብ 
ተፈጥራዊ ነዳድን ፎሲል ነዳድን ጋዝን ዚመጽእ ውሑድ እዩ። ተፈጥራዊ 
ነዳዲ ካብ ኣዕጻው ዚርከብ ነዳዲ እዩ። ሸውዓተ ካብ ሚእቲ ጽዓት ካብ 
ንፋስ ይርከብ። ጸዓት ካብ ንፋስን ጸሓይን ምውሳድ ጽቡቕ እዩ፡ ከመይሲ 

ዳርጋ ዚበዝሕ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሓደገኛ ጐሓፍ ኣለዎ። ንኣብነት 
ኣቸቶነ: መንከስ-ሓዊ: ኣዝማልቶ ወይ መጠንቀቒ ባርዕ-ሓዊ 
(brandvarnare)። ከም ባተርያ ማኪና: ተረፍ 
ዘይቲ: ሕብሪ: ክሎሪን: ኮላን መብራህቲ ፍሎረሰንትን ብተወሳኺ 
ኪጥቀሱ ይኽእሉ። 

ስእሊ:  Bo Kågerud 

ዝተረፉ መድሃኒታት ኣብ ኣብያተ መድሃኒት (Apotek)ይግደፉ። 
ኣብ ኣብያተ መድሃኒት ንዝድርበዩ መድሃኒታት ዚኾኑ መትሓዚ 
ጐማታት ኣለዉ።

ስእሊ:  Christer Ehrling 
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ኣይውዳእን እዩ። 

ትካላት ጽዓት ምምራጽ
ትካላትግ ሓይሊ ኤለክትሪክ ብምቕያር ብዙሕ ገንዘብ ክትቍጥብ ትኽእል 
ኢኻ። ኣብ ኣፓርታማ ትቕመጥ እንተ ኾይንካ ኣብ ዓመት ካብ 400 ክሳብ 
1000 ክሮኖር ክትቍጥብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ስሩሕ ገዛ

(ንኣብነት ቪላ) ትቕመጥ እንተ ኾይንካ ኸኣ ኣሽሓት ክሮኖር 
ክትቍጥብ ትኽእል።

ኤልፕሪስኮለን (Elpriskollen) – ዋጋታት ሓይሊ
ኤለክትርክን ኪማልኡ ዘለዎም ኵነታትን ምውድዳር

ኣብ መርበብ ኢንተርነት ’ኤልፕሪስኮለን’: ዋጋታትን ኪማልኡ ዘለዎም 
ኵነታትን ናይ ኵላተን ትካላት ሓይሊ ኤለክትሪክ ሽወደን ትረኽቦ። እታ ንዓኻ 
እትሰማማዕ ትካል ሓይሊ ኤለክትሪክ ኣየነይቲ ምዃና ክትርኢ ኣብ መርበብ 
ኢንተርነት www.elpriskollen.se  እቶ።

ትካል ሓይሊ ኤለክትሪክ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ትቕይር

ትካል ሓይሊ ኤለክትሪ ምቕያር ቀሊል‘ዩ። ዚበዝሕ እዋን ሓንሳብ ስልኪ 
ምድዋል ጥራይ ይኣክል። ግን ኣየናይ ውዕል ከም ዝፈረምካ ቅድም ፈሊጥካ 
ኣረጋግጽ ምኽንያቱ ኣብ መንጎ፡ ትካል ሓይሊ ኤለክትሪክ ምቕያር ክቡር 
ኪኸውን ይኽእል‘ዩ።

ስእሊ:  Hanna Sjöstedtዝሑል ማይ-ቡምባ ጥራይ‘ዩ ዚስተ
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ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውዕል ኤለክትሪክ

ቀዋሚ ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ (Fast elpris): 

ናይ‘ዚ ሓይሊ ኤለክትሪክ ዋጋ ንገለ እዋን እሱር‘ዩ። ከምዚ ዓይነት ውዕል 
ኪህልወካ ጽቡቕ‘ዩ ምኽንያቱ ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ ንላዕሊ ኪድይብ ከሎ 
ውሑስ ኢኻ። ማዕረ-ማዕርኡ ግን ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ ኪጐድል ከሎ 
ኣይሓስረልካን‘ዩ።

ተንቀሳቓሲ ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ(Rörligt elpris)

ናይ‘ዚ ሓይሊ ኤለክትሪክ ዋጋ ምስ‘ቲ ኵነታት ዕዳጋ ይቀያየር። ዋጋ ሓይሊ 
ኤለክትሪክ ኪጐድል ከሎ ይሓስረልካ። ኣብ‘ዚ ውዕል‘ዚ፡ ዋጋ ሓይሊ 
ኪውስኽን ኪጐድልን ይኽእል‘ዩ። 

እዋናዊ ዋጋ (Tillsvidarepris):- 

እዚ ባዕልኻ እንተ ዘይመሪጽካ ብቐጥታ ዚወሃበካ ዋጋ’ዩ። እቲ ዋጋ 
ተንቀሳቓሲ’ዩ፣ ኣብ ዓመት ከኣ ዳርጋ ሰለስተ ሻዕ ይቀያየር። እዋናዊ ዋጋ 
ዚበዝሕ ጊዜ ካብ ቀዋምን ተንቀሳቓስን ዋጋ ይኸብር።

ምስ ከባቢ ዚሳነ ኤለክትሪክ (Miljömärkt el)

ወይ ሓምላይ ኤለክትሪክ (grön el):-

ምስ ከባቢ ዚሳነ ኤለክትሪክ ኪበሃል ከሎ: እቲ እትጥቀመሉ ሓይሊ 
ኤለክትሪክ ካብ ምስ ከባቢ ዚሳነዩ ምንጭታት ከም ሓይሊ-ንፋስን ሓይሊ-
ማይን ዝፈረየ ማለት‘ዩ።

ኮምዩንካ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ 
ይሰርሕ
ኵሉ ኣብ ሽወደን ዘሎ ሰብ ኣብ ኮሙን ይቕመጥ። ኣብዚ ሃገር 290 ኮሙናት 
ኣለዋኣብ ሽወደን ዘለዋ ኮናት ዜጋታት ክንደይ ዚኣክል ግብሪ ከም ዚኸፍሉን 
እቲ ገንዘብ ኣበየናይ መዓላ ከም ዚውዕልን ባዕላተን ይውስና። ኮሙናዊ 
ርእሰምምሕዳር ድማ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ።ሓደ ኮሚቴ  ዚበሃል ብጕጅለ 
ፖሊቲከኛታት ዝቘመ ኮይኑ፡ ኣብ ሓደ ፍሉይ መዳይ ናይቲ ኮሙን፡ ንኣብነት 
ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ዚውስንዩ። ካልኦት መዳያት ከም ክንክን ቈልዑ፡  ክንክን 

ግሩም ናይ ኣከባቢ ምርጫ ስቫነን/ደርሆ ማይ
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ኣረጋውያን፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ትርፊ ጊዜን ባህልን ዚኣመሰሉ‘ዮም። 
ኣብ ኮሚቴታት ፖሊቲከኛታት ኣለዉ። ዚበዝሕ እዋን ኣብ ትርፊ ጊዜ 
ዚነጥፉ ፖሊቲከኛታት‘ዮም። እዚ ማለት ከኣ ውራይ መደበኛ ስራሖም ወይ 
ትምህርቶም እናኣካየዱ ማዕረ-ማዕርኡ ኣብ ኮሚቴታት ኮሙን ይነጥፉ። 
ነፍሲወከፍ ኮሚቴ ዝተፈላለየ መጠን ገንዘብ ይስለዓላ። ክንደይ ዝመጠኑ 
ገንዘብ ሓንቲ ኮሚቴ ትወስድ እቲ ውሳነ ዚሓልፈሉ ዘሎ ከባቢዩ ወሳኒ። 
ነፍሲወከፍ ኮሚቴ ሓደ ምምሕዳር ኣለዋ። ኣብዚ ምምሕዳርዚ እታ ኮሚቴ 
ዝወሰነቶ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ውጥን ዘውጽኡ ሰብመዚ ኣለዉ።

ዝበዝሕ ግዜ ነቲ መዓልታዊ ህይወትካ ዝምልከት እቲ ኮምዩን እዩ ሓላፍነት 
ዚወስድ።

ኣብዚ ታሕቲ ብዛዕባ እተን ኮምዩናት ሓላፍነት ዝወስዳሎም ከባቢታት 
ከተንብብ ትኽእል። 

ክንክን ቈልዓ
ክፍሊ ክንክን ቆልዑ ነቲ ናብ ቆልዑ ዝዓለመ ትምህርታዊ ንጥፈታት 
ዝሽፍን ስም እዩ። ክፍሊ ክንክን ቈልዓ ቈልዑ ዚእለዩሉ ንኣብነት ከም ቤት 
ትምህርቲህጻናት፡ ማእከል ትርፊ ጊዜ (fritidshem) ዝኣመሰለ ቦታዩ። 

ትመሃር፡ ትሰርሕ ወይ ስራሕ ተናዲ እንተ ኾይንካ: ንውላድካ ኣብ ከባቢኻ 
ዚርከብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክትገድፍ መሰል ኣለካ። ቤት ትምህርቲ 
ህጻናት ዕድመኦም ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዘለዉ ዚመሃሩሉ ቤት 
ትምህርቲዩ።

መባእታዊ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ኩላተን ኮምዩናት ዕድመኦም ካብ ሽዱሽተ ክሳብ 
16 ዓመትዝኾኑ ቈልዑ ዚመሃሩለን መባእታውያን 
ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ።ናጻን ብሕታውያንን 
ኣብያተ ትምህርቲ’ውንኪህልዋ ይኽእላ’ያን። 
ኣብ ብሕታዊ ቤት ትምህርቲ ትመሃር እንተ ኾይንካ 
ክፍሊት ትኸፍል። ወጻኢታት ናይ’ተን መባእታውያን 
ኣብያተትምህርቲ ኮሙንን ናይ’ተን ናጻ ኣብያተ 
ትምህርትን ግን ብገንዘብ ግብሪ እዩ ዚሽፈን። ኣብ‘ታ 
ሓደ ቈልዓ ሽዱሽተ ዚመልኣላ ዓመት ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ህጻናት ቦታ ኪረክብ ይኽእል። ውላድካ ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ህጻናት ኪመሃር እንተ ደሊኻ ባዕልኻ 
ኢኻ ትመርጽ። ዚበዝሑ ኣብ ሽወደን ዘለዉ ቈልዑ 
ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናት ይመሃሩ። ቈልዑ ሸውዓተ 
ዚመልኡሉ ዓመት ግድን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኪመሃሩ 
ኣለዎም። ግዴታ ትምህርቲ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። 
መባእታዊ ቤትትምህርቲ: ኣብ ክልቲኡ ማለት 
ኣብ ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርትን ናጻ ኣብያተ 
ትምህትን ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ። ኣብቲ እትቕመጦ 
ኮምዩን ኣየኖት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ንምፍላጥ 
ኣብ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ሓበሬታ ምርኣይ ይከኣል።

ትካል ሓይሊ-ንፋስ ስእሊ:  Colourbox
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ክንክን ኣረጋውያን
ዕድመ ምስ ደፋእካን መዓልታዊ ሓገዝ የድልየካ እዩ። ብመሰረት ሕጊ ሽወደን 
ምስ ኣረግካ እቲ ማሕበረሰብ ሓገዝን ደገፍን ኪገብረሎም መሰል ኣለዎም። 

መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣብ ገዝኦም ኪቕመጡ እዮም ዚደልዩ። ኣብ 
ገዝኦም መታን ኪቕመጡ እቲኮምዩን ክከናኸኖም ይግባእ። ከምኡውን 
ንመነባብሮ ዘድልዮም ኩሉ ይምደበሎም፡ ንኣብነት ከም ናይ ስንኩላን ዓረብያ፡ 
ፍሉይ ባኞን ትሕት ዝበለ ድርኩኺትን።

ንውልቅኻ ክትቅመጥ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ መንበሪ ገዛ ኣረጋውያን 
(äldreboenden) ኣሎ። እዚ መንበሪ ገዛ ኣረጋውያን ክንክንን ኣገልግሎትን 
ዚረኽቡሉ ገዛ‘ዩ። ኣብተን ኮምዩናት እተፈላለየ ናይ ኣረጋውያን መንበሪ 
ኣባይቲ ኣሎ። ኣብኡ ናይ ክንክንን መግብን ጽርየትን ኣገልግሎት ዚህቡ 
ሰራሕተኛታት ኣለዉ። 

ማሕበራዊ ኣገልግሎት/ ቤ/ጽ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት
ልክዕ ከም ኣብ ካልኦት ቦታታት ዓለም፡ ኣብ ሽወደን ዘለዉ ወለዲ ኣብ ደቆም 
ሓላፍነት ይስከሙ። እዚ ብዝግባእ እንተ ዘይተጌሩ ግን ኣብ ኮሙን ዘሎ ቤ/ጽ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝለዓለ ሓላፍነት ይወስድ።

ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብዝተፈላልየ መገዲ ኣብ ጸገም ዚርከቡ ቈልዑን 
መንእሰያትን ደገፉ ይህብ። ንኣብነት ዚኣክል ገንዘብ ንዘይብሎም ስድራታት 
ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። ዚቕመጡሉ ገዛ ንዘይረኸቡ ስድራታት 
ዝከት‘ውን ኪኸውን ይኽእል። ወይከኣ ናይ ናርኮቲክን ኣልኮልን ጸገም 
ንዘለዎም ሰባት ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። ወይከኣ ዓመጽ  ንዚወረደን 
ወይ ሰብ ንዘፈራረሐን ደቀንስትዮ ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። እቲ ካብ 
ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዚወሃብ ደገፍ፡ ዝርርብ፡ ንወለዲ ዚርኢ ትምህርቲ 
(ኮርስ): ንመንእሰያት ወይ ንወለዲ ዚምዘዝ መራኸቢ-ሰብ (kontakt-
person) ኪኸውን ይኽእል። መራኸቢ-ሰብ

6 ዓመት ምስ መልኡ ኩሎም 
ህጻናት ሽወደን ናብ መውእለ 
ህጻናት ኪኸዱ መሰሎም እ

ስእሊ:  Colourbox
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ዚበሃል ከም ተወሳኺ ብጻይ ወይ ዓርኪ ወይ ዘመድ ኮይኑ ዘዛርብን ዘዘናግዕ 
ነገር ኣብ ምፍጣር ዚተሓጋገዝን ሰብ‘ዩ። ሓደ ቈልዓ ብሕማቕ ተታሒዙ 
ዚብል ስምዕታ እንተ መጺኡ፡ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ግድን መርመራ 
ኬካይድ ኣለዎ። 

ኣብ ከባቢ‘ቲ ቈልዓ ዓበይቲ ጸገማት እንተ ተኸሲቶም፡ እቲ ቈልዓ ካብ ወለዱ 
ናብ ካልእ ኪግዕዝ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኪውስን ይኽእል‘ዩ። 

ኣብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትረኽቦም ትኽእል ኣገልግሎታት፣

 • ምኽርን ሓገዝን ንመንእሰያትን ወለድን።

 • ምኽርን ሓገዝን ድሮጋን ካልእ ተጓዳኢ ነገራት ምስ እትጥቀም።

 • ንስራሕን ትምህርትን ዚርኢ ምኽርን ሓገዝን

 • መናበሪ ሓገዝ 

መናበሪ ሓገዝ
መናበሪ ሓገዝ፡ ማሕበራዊ ሓገዝ ወይ ቍጠባዊ ረዲኤት ተባሂሉ‘ውን 
ይጽዋዕ‘ዩ። ነቶም ገንዘብ ዘይብሎም ተባሂሉ ዝተመደበ ሓገዝ‘ዩ። እቲ 
መናበሪ ሓገዝ ዚሓትት ሰብ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ እንተለዎ፡ ሓገዝ ኪሓትት 
ከሎ ማዕረ-ማዕርኡ ግድን ስራሕ ኬናዲ ኣለዎ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 
ኣብ ዜዳልዎ ንጥፈታት‘ውን ግድን ኪሳተፍ ኣለዎ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ኣብ ዜዳልዎ ንጥፈታት ምስታፍ ዝኣበየ ሰብ ተነጺጉ ገንዘብ 
ከይወስድ ይኽእል‘ዩ። ኣብ ባንክ ገንዘብ እንተለካ ወይ ገለ ዋግኡ ክቡር ዝኾነ 
ኣቕሓ ንኣብነት ከም ማኪና ትውንን እንተ ኾይንካ: ዚበዝሕ እዋን ካብ 
ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ገንዘብ ክትወስድ መሰል የብልካን። 

መናበሪ ሓገዝ ኣብ ክልተ ይምቀል። ሓደ ክፋሉ (ሃገራዊ መለክዒ 
(riksnormen) ዚበሃል) ብመንግስቲ ዚውሰን ኮይኑ መጠኑ ኣብ መላእ 
ሃገር ሓደ‘ዩ። እቲ ካልኣይ ክፋል ወጻኢታት ነፍሲ-ወከፍ ውልቀ-ሰብ 
ዚሽፍን‘ዩ።

ክንክን ኣረጋውያን

ስእሊ:  Colourbox
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ትርፊ-ግዜን ባህልን
ኮሙናት ሽወደን ኣብ መዳያት ትርፊ-ግዜን ባህልን ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት 
ኣለወን። እዘን ኮሙናት፡ መጻሕፍቲ ብናጻ እትልቃሓለን ኣብያተ መጽሓፍ 
ኣለወን። ቈልዑን መንእሰያትን ዝተፈለለዩ መሳርሕታት ሙዚቃ: ቅብኣን 
ትያትርንኪመሃሩለን ዚኽእሉ ኣብያተ ትምህርቲ ባህሊ‘ውን ኪህልወን 
ይኽእል‘ዩ። ንማሕበራት‘ውን ሓገዝ ኬበርክታ ይኽእላ‘የን።

ቤተመጻሕፍቲ 
ኩላተን ኮሙናት ሽወደን ንተቐማጦአን ቤተመጻሕፍቲ ኣለወን። ዚበዝሕ 
እዋን እተን ዕብይ ዝበላ ኣብያተ መጽሓፍ ’ስታድስቢብሊዮተክ’ ዚብል ስም 
ይወሃበን፣ ኣብ ማእከል ከተማ ድማ ይርከባ። 

ብተወሳኺ ንእስ ዝበላ ኣብያተመጽሓፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እታ ኮምዩን 
ኣለዋ። ኣብ’ዘን ኣብያተ መጽሓፍ መጻሕፍቲ ክትልቃሕ፡ ጋዜጣታትን 
ክትነብብን ሙዚቃ ክትሰምዕን ኮምፕዩተር ክትጥቀምን ይከኣል። ብዝተፈላለዩ 
ቋንቋታት ዝተጻሕፉ መጻሕፍትን ጋዜጣታትን’ውን ኣለዉ። ገለ-ገለ ኣብያተ 
መጽሓፍ ንሕደት መዓልታት ኣብ ሰሙን ልምምድ ቋንቋን ምስራሕ ዕዮ-ገዛን 
ኣለወን። 

መጻሕፍቲ: ጋዜጣታትን ሲዲን ብናጻ ትልቃሕ። ክትልቃሕ ክትክእል ካርድ 
ቤተመጻሕፍቲ  (መለቅሒ ካርድ) የድልየካ። ናብ ዝኾነት ቤተመጻሕፍቲ 
ኬድካ መለቅሒ ካርድ ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ።

ኮሚቴ ሃለኽቲ ኣቕሑ 
ኣብ‘ተን ቍሩብ ዕብይ ዝበላ ኮሙናት ኮሚቴ ሃለኽቲ ኣቕሑ ኣሎ። ሓደ 
ብልሽት ዘለዎ ኣቕሓ ዓዲግካ ዕጉብ እንተ ዘይኮይንካ ናብ‘ዚ ኮሚቴ ኬድካ 
ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እንታይ መሰልን ግዴታን ከም ዘለካን ካብ 
ሸየጥቲ ኣቝሑ ገንዘብካ ክምለሰልካ እንታይ ኣገባብ ከም እትጥቀምን ካብቲ 
ናይ ኮሚቴ ሃለኽቲ  ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ርክብ ምስ ትካላት መንግስቲ
ምስ ትካላት መንግስቲ ሽወደን ርክብ ክትገብረሎም ትኽእል ዝተፈላለዩ 
ኣገባባት ኣአዉ። ቀለልቲ ሕቶታት ምስ ዚህልዉኻ ንናይ’ቲ ኣብ ኢንተርነት 
ዚርከብ መርበብ ሓበሬታ ትካል መንግስቲ ተጠቒምካ ሓበሬታ ከተናዲ 
ይበልጽ። ትካላት መንግስቲ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታ ኪህልዎም 
ልሙድ’ዩ። ንኣብነት ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ብዓረብኛ: ሶማልኛን ፋርስን 
ሶራንን ሓበሬታ’ለዎ። ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ትካላት መንግስቲ ኬድካ‘ውን 
ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ። እተን ኣብያተ ጽሕፈት ንዅሉ ሰብ ክፉታት‘የን።

መሰል ንኣስተርጓሚ
ቋንቋ ሽወደንኛ ዘይርድኣካ እንተ ኾይኑ ኣስተርጓሚ ኪምደበልካ መሰል 
ኣለካ። ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ: ኣብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ: ቤ/ጽ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣብያተ ሕክምናን ኣስተርጓሚ ኪምደበልካ መሰል 
ኣለካ። ቈጸራ ክትገብር ከለኻ ኣስተርጓሚ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ግድን 
ከተፍልጥ ኣለካ።
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ቍጠባ ምእላይ
ባንክታት: ሕሳብ ባንክን ካርድ ሕሳብን
ዚበዝሕ ሰብ ሕሳብ ባንክን ካርድ ባንክን ኣለዎ። ብካርድ ባንክ ጌርካ ካብ 
‘ኣውቶማት‘ ካብ ሕሳብካ ገንዘብ ከተውጽእ ትኽእል። ኣብ ዕዳጋ ክትሽምት 
ከለኻ‘ውን ነቲ ካርድ ትጥቀም። ሕሳብ ባንክን ካርድን ከተውጽእ ግድን ምስ 
ባንክ ክትዛራረብ ኣለካ። 

እተፈላለየ ዓይነት ካርድ‘ሎ:-

 • ባንክ ካርድ (Bankkort) – ካብ ባንኮማት ገንዘብ ከተውጽእ 
ክትጥቀመሉ 
ትኽእል። ነዚ ካርድ ተጠቒምካ ክትከፍል‘ውን ይከኣል‘ዩ። እቲ ገንዘብ 
ብቐጥታ ካብ ሕሳብካ ይወጽእ።

 • መኽፈሊ ካርድ (Betalkort) – ተጠቒምካ ክትከፍል ትኽእል። እቲ 
ገንዘብ 
ብቐጥታ ካብ ሕሳብካ ኣይወጽእን‘ዩ። ኣብ ክንድኡ ግን መኽፈሊ 
ወረቐት 
ሓንሳእ ኣብ ሰሙን ይመጸካ። መኽፈሊ ካርድ ዚበዝሕ እዋን ካብ ባንክ 
ካርድ ይኸብር።

 • ክረዲት ካርድ (Kreditkort) – ገንዘብ ክትልቃሕ ዘኽእለካ 
ካርድ‘ዩ። 
ብክረዲት ካርድ ክትከፍል ከለኻ ካብ ባንክ ገንዘብ ትልቃሕ ኣለኻ 
ማለት‘ዩ። ብክረዲት ካርድ ክትልቃሕ ከለኻ ዚበዝሕ እዋን ልዑል 
ወለድ 
ትኸፍል።

ዚበዝሕ ሰብ ገዛ ወይ ማኪና ኪገዝእ ኣብ ዚምድበሉ ወቕቲ ካብ ባንክ ገንዘብ 
ይልቃሕ። ካብ ባንክ ክትልቃሕ ክትክእል ግድን ርጉእ እቶትን ኪህልወካ 
ኣለዎ።

ስእሊ:  Colourbox
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ወጻእታትካ ብ’ኣውቶጂሮ’ ወይ ብኢንተርነት 
ምኽፋል
ወጻእታት (ፋክቱራ) ክትከፍልን: ብኢንተርነት ኣብ ሕሳብካ ኣቲኻ ክንደይ 
ገንዘብ ከም ዘለካ ክትፈልጥን ፈለማ ግድን ናብ ባንክኻ ክትከይድ ኣለካ። 
ኣብኡ እዩ ከመይ ክትገብር ከም ዘለካ ሓበሬታ እትረክብ።

‘ኣውቶጂሮ’ ማለት እቲ ዚኽፈል ገንዘብ: ወርሒ-ወርሒ ካብ ሕሳብካ 
ብቐጥታ ይሰሓብ ማለት’ዩ። 

ልቓሕ ንናውቲ ገዛ (Hemutrustningslån)
ልቓሕ ንናውቲ ገዛ ኣቝሑን ናውቲ ገዛን ኪገዝኡ ንሓደስቲ ዚመጹ 
ስደተኛታትን ወጻእተኛታት ዚወሃብ ልቓሕ’ዩ።

ከም ስደተኛ፡ ከም ደላይ ዕቝባ ወይከኣ ከም መጠን ዘመድ ናይዞም 
ዝተጠቕሱ፡ መንበሪ ፍቓድ እንተለካ፡ ልቓሕ ንናውቲ ገዛ ክትሓትት መሰል 
ኣለካ። ኣብ ሓደ ኮምዩን ከም ተቐማጢ ምስ ተመዝገብካ፡ ግድን ኣብ’ተን 
ፋልሞት ክልተ ዓመታት ልቓሕ ክትሓትት ኣለካ። 

ተርጓማይ ኪግበረልካ መሰል 
ኣሎካ

ስእሊ:  Colourbox
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ልቓሕ ንናውቲ ገዛ ክትሓትት ትደሊ እንተ ኾይንካ፡ ኣብ’ቲ ኮምዩን ምስ ዘሎ 
ፈጻሚ-ጕዳይካ ወይከኣ ምስ ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ዘሎ ፈጻሚ-
ጕዳይ መትከል-እግሪ (etableringshandläggare) ርክብ ጌርካ

ተዛራረብ። ንሳቶም ከኣ መሕተቲ ቅጥዕኻ ናብ ሃገራዊ ወኪል ደገፍ ትምህርቲ 
(Centrala studiestödsnämnden, CSN) ይልእኩዎ። 

ልቓሕ ንናውቲ ገዛ ከም ልቓሕ እዩ ዚቝጸር። እዚ ማለት ከኣ፡ እቲ ገንዘብ 
ናብ ሃገራዊ ወኪል ደገፍ ትምህርቲ CSN  ግድን ክትመልሶ ኣሎካ ማለት’ዩ። 
መጠን ናይቲ ልቓሕ፡  ቍጽሪ ኣባላት ስድራኻን ኣቝሑ ዘለዎ ገዛ ምክራይካን 
እዩ ዚውስኖ። ብዛዕባ ልቓሕ ንናውቲ ገዛ፡ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ መርበብ 
ኢንተርነት ሲ.ኤስ.ኤን (CSN) www.csn.se/hemutrustningslan  
ብተወሳኺ ክትነብብ

ትኽእል ኢኻ።

ትዕዝብቲ ክፍሊት (Betalningsanmärkning)
ወጻእታትካን ዕዳኻን ብእዋኑ እንተ ዘይከፊልካ፡ ክትከፍል መዘኻኸሪ 
ብደብዳበ ይመጸካ። መዘኻኸሪ ተቐቢልካ ክነስኻ ገና እንተ ዘይከፊልካ፡ 
እቲ ዚኽፈል ሕሳብ ናብ ትካል ’ኢንካሶ’ (inkassoföretag) 
ይመሓላለፍ። ሽዑ ኢኻ ኸኣ ትዕዝብቲ ክፍሊት ዚመጸካ። ይዅን‘ምበር ገና 
እንተ ዘይከፊልካ: ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዳይ ናብ ትካል ‘ክሮኖፉግደን‘ 
(Kronofogdemyndigheten) ይኸይድ።

ትዕዝብቲ ክፍሊት ንጕዳይ ክፍሊታትካ ብዝግባእ ከም ዘይኣለኻ ምልክት‘ዩ። 
ናይ‘ዚ ሳዕቤን፡ ልቓሕ፡ ገዛ፡ ስራሕ ወይ ጠለብ ስልኪ ክትሓትት ከለኻ 
ኪኣብዩኻ ይኽእሉ። 

ሓደ ውልቀ-ሰብ ወይ ሓደ ትካል ከመይ ዝበለ ቍጠባ ከም ዘለዎ ሓበሬታ 
ኣብ ምሃብ ዚነጥፋ ትካላት ኣለዋ። ትካላት ሓበሬታ ክረዲት (kredit- 
upplysningsföretag) ተባሂለን ይጽውዓ። ንኣብነት ሞባይል ስልኪ 
በብቝሩብ እናኸፈልካ (avbetalning) ክትገዝእ ምስትደሊ፡ እቲ ዚሸይጥ 
ትካል ምስ ሓንቲ ትካል ሓበሬታ ክረዲት ርክብ ይገብር። ሽዑ ትዕዝብቲ 
ክፍሊት ከም ዘለካ ኪሕብርዎም ይኽእሉ። ትዕዝብቲ ክፍሊት ውልቀሰባት፡ 
ንሰለስተ ዓመት ይጸንሕ፣ ትዕዝብቲ ክፍሊት ዋኒናት ከኣ ንሓሙሽተ ዓመት።

ትካል ‘ክሮኖፉግደን‘ (Kronofogdemyndigheten)
ዚበዝሕ እዋን ትካል ‘ክሮኖፉግደን‘ (Kronofogdemyndigheten) 
‘ክሮኖፉግደን‘ ጥራይ ተባሂሉ ይፍለጥ። ‘ክሮኖፉግደን‘ ዘይተኸፍሉ 
ዕዳታት ይኣሊ። ካባኻ ዝተለቅሐ ሰብ እንተሎ፡ ገንዘብካ ክትመልስ 
‘ክሮኖፉግደን‘ ኪሕግዘካ ይኽእል‘ዩ። ‘ክሮኖፉግደን‘ ኣብ ዕዳታት ምጽራይ 
(skuldsanering) እውን ይሰርሕ‘ዩ። እዚ ማለት ከኣ ነቶም ብዙሕ ዕዳ 

ስእሊ:  Colourbox
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ዘለዎም ቍጠባኦም ከተኻኽሉ ‘ክሮኖፉግደን‘ ይሕግዞም።

ድሕነት
ውሑስ ህይወት ክትነብር ምስ እትደሊ፡ ኣብ ሽወደን ነዚ ዘካይድ ትካል ኣሎ። 
ንድሕነትካ ዚምልከትውን ካልእ ንስኻ እትገብሮ ነገራት ኣሎ።

ኣገልግሎት ድሕነት (Räddningstjänsten)
ኣገልግሎት ድሕነት፡ ባርዕ ሓዊ የጥፍእ: ኣብ ትራፊክ ወይከኣ ኣብ 
ባሕሪ ዘጋጥሙ ሓደጋታት ይረድእ። ኣገልግሎት ድሕነት ባርዕ ሓዊ ኣብ 
ምክልኻል‘ውን ይነጥፍ‘ዩ። ንኣብነት መጠንቀቒ ባርዕ ሓውን መጥፍኢ 
ሓውን  ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ይሕብር። ኣገልግሎት ድሕነት መጥፋእቲ ሓዊ 
ተባሂሉ‘ውን ይፍለጥ‘ዩ፡ ናይቲ ኮምዩን ከኣ እዩ።

ባርዕ ሓዊ ምስ ዘጋጥም ነዚ ዚስዕብ ግበር
ባርዕ ሓዊ ምስ ዘጋጥም ነዚ ዚስዕብ ግበር

 • ኣድሕን – ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህይወት ኣድሕን፡ ኣብ ንህይወትካ ዘስግእ 
ኵነታት ግን ኣይትእቶ። ትኪ መርዛም ምዃኑ ኣይትረስዕ። ኣብ 
ምድርቤት ፍሑዅ እናበልካ ውጻእ። መዓጹን መሳዅትን ዕጾ።

 • ኣጠንቅቕ – ነቶም ኣብ ሓደጋ ሓዊ ዘለዉ ኣጠንቅቕ

 • ኣስምዕ (ኣጠንቅቕ) – መጠንቀቒ ባርዕ ሓዊ እንተሎ ወልዕ ወይ ኣብ 
ዘተኣማምን ቦታ ኾይንካ 112 ደውል። ኣገልግሎት ድሕነት ምስ መጹ 
ርኸቦም።

 • ሓዊ ኣጥፍእ – መጥፍኢ ሓዊ እንተለካ ሓዊ ምጥፋእ ጀምር። መጥፍኢ 
ናብ ሃልሃልታ ሓዊ ገጹ ዘይኮነስ - ናብ ጓህሪ ኣቕኒዕካ ንጸግ።

ሓዊ ምስ ዘጋጥም እቲ ክትገብሮ ዘለካ ኣገዳሲ ነገር 112 ምድዋል‘ዩ! እንታይ 
ከም ዘጋጠመን እንታይ ዓይነት ዚረአ ጕድኣት ከም ዝወረደን ረድኤት ዘድሊ 
እንተ ኽይኑ ንገር። እቲ ረዲኤት ኣበይ ከም ዘድልን መን ምዃንካ‘ውን 
ሓብር።

ፖሊስ
ንፖሊስ ዚሕተት ሕቶ እንተለካ ወይ ብዛዕባ ሓደ ገበን ሓበሬታ ክትህብ እንተ 
ደሊኻ 114 14 ደውል። ኣብ መላእ ሽወደን ሓደ ቍጽሪ’ዩ ዚድወል። ህጹጽ 
ኵነታት ወይ ሓደ ዘየላቡ ነገር ምስ ዘጋጥም ናብ 112 ደዊልካ ሓብር። ገበን 
ኪግበር እንተርኢኻ፡ ዝተጐድአ ወይ ረዲኤት ዘድልዮ ሰብ እንተሎ፡ ወይ ባርዕ 
ሓዊ እንተ ተኸሲቱ 112  ኢኻ እትድውል።
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ድሕነት ትራፊክ
ክፍሊ ትራፊክ ንድሕነት ትራፊክ ዚቆጻጸር በዓልመዚ እዩ። ዕላማኡ ኸኣ 
ኣብ ሃገር ሽወደን ማንም ሰብ ብናይ ተሽከርከርቲ ሳዕቤን ከይመውት ወይ 
ከቢድ መጕዳእቲ ንኸይወርዶ እዩ። እቲ ቀንዲ ኪግበር ዘለዎ ቀስ ምባልን 
ዘይምስታይን መከላኸሊ ምግባርን እዩ። ኵሉ ብማኪና ዚጐዓዝ ሰብ ማዕጥቖ 
ማኪና (bilbälte) ኪገብር ብሕጊ ትሑዝ’ዩ። ቈልዑ ብሕልፊ ፍሉይ 
ውሕስነት የድልዮም። ንኣብነት ኮፍ መበሊ መተርኣስ ወይከኣ ኣብ ማኪና 
ዚገጥም ኮፍ መበሊ ቈልዑ። ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ሽግለታ 
ኪዝውሩ ከለዉ ቆብዕ (ሀልመት) ኪወድዩ ብሕጊ ግዱዳት እዮም። 

ኣብ ሽወደን ብወገን የማን መንገዲ ኢኻ ሽግለታ ትዝውር። ንሽግለታ 
ዝተሓዝአ ፍሉይ መንገዲ እንተሎ ተጠቐመሉ። ብእግሪ ዚጐዓዝ ሰብ: 
መንገዲ ኣጋር ወይ ማርሻቤዲ (ምስ ዚህሉ) ኪጥቀም ኣለዎ። ብወገን 
ጸጋም ጎደና ወይ መንገዲ’ውን ክትጐዓዝ ትኽእል ኢኻ። መገዲ ክትሰግር 
እንተ ደሊኻ: መሳገሪ ተጠቐም።ሽዑ መካይንን ሽግለታታትን ክትሰግር ደው 
ይብላልካ።
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ሕቶታት ዘተ፡ ምዕራፍ 2 
ኣብ ሃገርካ እንታይ ዓይነት ውሁዳን ብሄራት ኣለዉ?/ኣብ 
ካልእ ሃገራት/ ኣብ ካልእ እተፍልጠን ሃገራት?

ብዛዕባ ህዝባዊ መሰል እንታይ ትፈልጥ?

በኸመይ መገዲ ገዛ ትረብክ?

ኣብቲ እትቕመጦ ቤት ምስ ካልኦት ክትቕመጥ ከሎኻ 
እንታይ እዩ እቲ ዝሓሸ መገዲ ኣነባብራ?

ስለምንታይ እዩ ሓደገኛ ጎሓፋት ምድርባይ ወይ ኣብ 
ሽቓቕ ምእታው ኪሕሰበሉ ዘለዎ? 

ምስ ኣየናይ ኮምዩናዊ ንጥፈታት ርክብ ኣሎካ? 

ናይ ምኽፋል ትዕዝብቲ ምስ እትቕበል እንታይ ይስዕብ?

ብዛዕባ ንቖልዑ ዚምልከት ናይ ሽወደን ናይ ትራፊክ 
ሕግታት እንታይ ርእይቶ ኣሎካ? 
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3.  ኣብ ሽወደን 
ርእስኻ ምኽኣልን 
ምምዕባልን 

 ትሕዝቶ
 ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ሽወደን 
 ስራሕ ምርካብ 
 ስራሕ ምንዳይ 
 ዋኒን ምኽፋት 
 ውሕሰነት ስራሕ 
 ግብሪ ምኽፋል
 ህዝባዊ ክብሪመዝገብ
 ማሕበራዊ ውሕስነት
 ትምህህርቲ ኣባጽሕ 
 ትርፊ ግዜን ማሕበራዊ ናብራን 
 ሕቶታት ዘተ፤ ምዕራፍ 

ኣንጻፍ/ረግራግ እምኒ ስእሊ:  Colourbox
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ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ሽወደን 
ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ብሕታውን ህዝባውን ሰክቶር ይኽፈል። እቲ ብሕታዊ ሰክቶር 
ብውልቃዊ ሰብ ዚመሓደር ኮይኑ ዕላማኡ መኽሰብ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዋኒን 
ገሊኡ ድኳናት ኪኸውን ይኽእል ገሊኡ ድማ ከም ናይ መሰንዒ ኢንዱስትሪ፡ 
ናይ ህንጻ ኢንዱስትሪ፡ ናይ ፍትሕን ቁጠባን ትራንስፖርትን ኣብያተመግብን 
ኪኸውን ይኽእል። 70% ካብ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ብሕታዊ ሰክቶር እዮም 
ዚሰርሑ። 

እቲ ህዝባዊ ሰክቶር ግን ብመንግስቲ፡ ብኮምዩንን ብወረዳዊ ምምሕዳርን እዩ 
ዚውነን። ኣብዚ ሰክቶርዚ ብዙሓት ሰባት ይሰርሑ ማለት ኣብ ክንክን ጥዕና፡ 
ኣብ ትምህርቲ፡ ፖሊስ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ትምህርቲ ህጻናት፡ ምዕቃብ 
ኣከባቢ፡ ምውግጋን ጎሓፋት፡ ማይን ረሳሕ ፈሳስን ከምኡውን ናይ ረድኤት 
ኣገልግሎት። 

ሕጽረት ሞያ- ኣብዚ ስራሕ ኣሎ
እቶም ንመጻእ እናተሳእኑ ኪኸዱ እዮም ዚብሃሉ ሞያታት፡ ሕጽረት ሞያታት 
ይብሃሉ። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንምርካብ ናብ ሞያ ዝዓለመ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ወይ ናይ ላዕለዋይ ቤትትምህርቲ ስልጠና ኪህልወካ ኣድላዪ እዩ። ላዕለዋይ 
ትምህርቲ ማለት ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚመጽእ ናይ ኮለጅ ወይ 
ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ማለት እዩ። 

ስእሊ:  Colourboxlቀምቃማይ መብዛሕትኡ ግዜ ዋና ትካሉ እዩ 
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ኣብ ሃገር ሽወደን ስራሕ ንምርካብ ክትመሃር ኣሎካ። ብዙሕ ትምህርቲ ወይ 
ስለጠና ድማ ስራሕ ንምርካብ ዓቢ ተኽእሎ ይህበካ። ብዙሓት ወሃብቲ ስራሕ 
ነቲ ስራሕ ዚሓትት ዘሎ ሰብ ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ኪህሉዎ ይጠልቡ። 
ስለዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሰርቲፊከት ኪህልወካ ኣድላዪ እዩ። ናይ ካልኣይ 
ደርጃ ሰርቲፊከት ምህላው እውን ትምህርቲ ንምቕጻል ይሕግዘካ እዩ። 

ኣብዚ ታሕቲ ብቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ዝቐረበ ኣብ ዝመጽእ ግዜ 
ዚጥለብ ሞያታት ተዘርዚሩ ኣሎ (ማዕከን፤ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ 
Arbetsförmedlingen, 2015) 

ናይ ድሕረ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ስልጠና ዘድልዮ ኣብ 
2015 ብብዝሒ ዚጥለብ ወይ ስራሕ ዘርክብ ሞያታት 

 • ናይ ዕደናን ስነሜታልን መሃንዲስን ተክኒሻንን 

 • ነርስ ኣብ ሆስፒታል 

 • ሓኪም

 • ሶፍትወይርን ናይ ኢንተርነ ኣማዕባልን

 • ነርስ ኣብ ናይ ኣእምሮ ሆስፒታል 

 • ፍሉይ ኣስተምሃሪ 

 • ሲቪላዊ ኢንጂነር፡ ህንጻን ትሕተቅርጽን 

 • ናይ ህንጻ መሃንዲስን ተክኒሻንን

 • ሲቪል መሃንዲስ፡ ማዕድንን ስነሜታል 

 • ሲቪል መሃንዲስ፡ ኤለክትሪካዊ ጸዓት

 • ናይ ኢንተርነት ኣርኪተክት

 • VVS-መሃንዲስ

 • ናይ መጥባሕቲ ነርስ

 • ናይ ወረዳ ነርስ

 • ናይ ኣረጋውያን ነርስ

 • መሕረስቲ 

 • ፈተንትን ናይ ፈተና መራሕን

 • ናይ ህጻናት ነርስ

 • መምህር ህጻናት

 • ሲቪል መሃንዲስ፡ ኤለክትሮኒክን ተለተክኒክን
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ኣብ 2015 ብብዝሒ ዚጥለብን ስራሕ ዝርከበሉን ናይ እተፈላለየ 
ደረጃታት ሞያታት 

 • ከሸንቲ

 • ነዳቓይ 

 • ጸጋኒ ናሕሲ 

 • ሰራሕ ቨትሮ

 • ናይ ጽዕነት ማኪና መካኒክ

 • ዓብዓቢ ነገራት ለጣፋይ/ Isoleringsmontörer
 • ማቶነላ ኣንጻፋይ

 • ወጋናይ ኤለክትሪክ

 • ኢድራውሊኮ

 • ጸጋኒ ማኪና

 • ሰራሕ ኮንክሪት

 • ሰራሕ መሳርሒታት

 • ሰራሕ ባኒ ወይ ሰራሕ ኬክ

 • ሰራሕተኛ ህንጻ

 • ናይ ተቖጻጻርን ስርዓትን ተክኒሻን

 • ኣዓራዪ ማሺነሪ

 • ሰክረታሪ ሕክምና 

 • ናይ ዕደላ ኤለክትሪሻን

 • ሸያጣይ ተለፎን

 • ናይ ህንጻ ተክኒሻን

ኣብ መጻኢ ግዜ፡ ኣበይ እዩ ስራሕ ዚርከብ?
ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኣብ ዚመጽእ ማለት ድሕሪ ሕሙሽተ ወይ ዓሰርተ 
ዓመታት ኣብ ገሊኡ ሰክተራት ስራሕ ከም ዚስኣን ይግምግም። እዚ ግን 
ንብዙሓት ሰባት ናብ ሽወደን ንኺመጹ የተባብዕ እዩ። እዚ ዚስዕብ ናይቲኣብ 
መጻኢ ሰብ ኪሰኣኖ ዚኽእል ሞያታት ዝርዝር እዩ። 

ኣብ ድሕረ ካልኣይ ደራጃዊ ትምህርቲ እተመስረተ ሞያታት 

 • ኮምፕዩተር 

 • ናይ ህጻናት መምህርን ናይ ትርፊ ግዜ መምህርን 

 • መምህር መባእታ ቤትትምህርቲ

 • ሞያዊ ትምህርቲ ዝምህር ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

 • ሓኪም

 • ነርስታት 

 • ፍሉይ መምህር 

 • ሓኪም ስኒ

 • ተክኒሻን 
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ኣብ እተፈላለየ ስልጠና እተመስረተ ሞያ

 • ናይ ማኪና መካኒክ

 • ናይ CNC-ሰራሕተኛ

 • ብዙህ ናይ ህንጻ ሞያ

 • ናይ ጽዕነት ማኪና መካኒክ

 • ናይ ሕክምና ሲኒ ነርስ

 • ትሕተ ነርስ

 • ናይ ጋራጅ መካኒክ

 • መሳራሒታት ዚስንዕ 
ምንጪ፣ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ

ማዕርነት ኣብ ስራሕ 
ማዕርነት ኪብሃል ከሎ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ህይወት ደቀንስትዮን ሰብኡትን 
ሕደ መሰል ሕደ ግዴታትን ተኽእሎን ኣለዎም ማለት እዩ። መንግስቲ 
ማዕርነት ንምድንፋዕ ትልሚ ኣለዎ። እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ናይ ደቀንስትዮን 
ደቀተባዕትዮን ክእለትን ፈጣርነትን ብማዕረ እንተ ደኣ ተጠቒሙሉ፡ ኣብ ዕቤት 
ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። 

ሽወደን ብብዙሕ መዳይ ማዕርነት ዘለዋ ሃገር እያ። ዳርጋ 80% ኣብ መንጎ 
20ን 64 ዕድመ ዘለዋ ኣብ ሽወደን ዚርከባ ኣንስቲ ካብ ገዛአን ወጻኢ 
ይሰርሓ፡ እዚ ከኣ ምስ ካልኦት ሃገራት ኪነጻጸር ከሎ ዓቢ ክፋል ናይቲ 
ሕብረተሰብ እዩ። ግን ከኣ ኣብ ስራሕ ጉድለት ማዕርንት ኣሎ። ደቀንስትዮ 
ልክዕ ከምቶም ሰብኡት እናሰርሓ ከለዋ ትሕት ዝበለ ደሞዝ ይኽፈለ። ኣብ 
መሪሕነት ኩባንያታ ብዝሒ ኣንስቲ ዝተሓተ እዩ። ኣብ ናይ ስድራን ስራሕን 
ዚረአ ናይ ስራሕ ምክፍፋልውን ኣብ መንጎ ደቀተባዕትዮን ደቀንስትዮን 
ፍልልይ ኣሎ። ደቀንስትዮ ልክዕ ከም ደቀተባዕትዮ ኣብ ደገ እናሰርሓ ከለዋ 
ናይ ስድራቤት ዕዮ ድማ ይውሰኸን። ብዙሓት ኣንስቲ ምስ ወለዳ ንደቀን 
ኪኣልያ ንብዙሕ ግዜ እየን ካብ ስራሕ ዝእለያ። 

መንግስቲ ነዚ ማዕርነትዚ ከመሓይሽ ይጽዕር። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ሰብኡትን 
ኣንስትን ስራሕ ኪመርጹ ከለዉ ኣብ ጾታኦም ተመርኵሶም ዘይኮነስ ኣብ 
ክእለቶም ዝንባሌኦምን ኪኸውን ይግባእ። ብመሰረት እተኻየደ መጽናዕቲ 
ዝበዝሓ ኣንስቲ ኣብ ሕክምናን ክንክንን ኪሰርሓ ከለዋ፡ ዝበዝሑ ሰብኡት ድማ 
ኣብ ተክኒክን ህንጻን ይሰርሑ። ናይ ባዕሊ ኩባንያ ዝኸፍቱን ኣካየድቲ ስራሕ 
ዝኾኑን ድማ ዝበዝሑ ሰብኡት እዮም። 
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እዚ ስእሊ ነቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ስራሕ ዚረአ ኣብ ጾታ እተመስረተ ምክፍፋል 
የርእይ። ኣብተን 30 ዝዓበያ ሞያታት ጥራይ እዩ እቲ ማዕርነ ኪረኣይ ዝኽእል፡ 
ንሱ ድማ 40%-60% ካብ ክልቲኡ ዞታት እዩ። 

ማሕበራዊ ኮድ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ
ናይ ሽወደን ሕላገት ኮይኑ ዚረአ ሓድሓደ ማሕበራዊ ኮድ ኣሎ።

ኣብ ዕዳጋ ስራሕ እቲ ምውድዳብ ‘ጸፊሕ’ እዩ፡ ማለት ብዙሓት ሓለቓታት 
የብሉን። ከምኡውን እቶም ኣሕሉቕን እቶም ሰራሕተኛታትን ብሓደ ኾይኖም 
እዮም ዚውስኑ። ሽሕኳ ከምዚ ምግባር ኣብቲ ምውሳድ ውሳነ ነዊሕ ግዜ 
ዚበልዕ እንተ ኾነ ዝለዓለ ስምዒት ተሳታፍነትን ሓላፍነትን ግን ይህብ እዩ። በዚ 
መገድዚ እቶም ስራሕ ዚቝጸሩ፡ ሓላፍነት ይስምዖም እዩ። 

ምንጪ፣  SCB

ኣብተን ኣብ ሽወደን ዘለዋ 
ፍሉጣት ሞያታት ዚረአ ጾታዊ 
ምክፍፋል
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ናይቲ ስራሕ ሃዋህው መብዛሕትኡ ግዜ ምቕሉልነት ዝሰፈኖ እዩ። ማለት፡ እቲ 
ኣጸዋውዓ ሰብን ኣከዳድናን። ኣብ ስራሕ፡ መዓልታዊ ክዳን ጌርካ ምምጻእ 
ልሙድ እዩ።

ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ሽወደን ናይ ስራሕ ቦታ፡ ግዜ ወሳኒ እዩ። ብሰዓትካ 
ክትርከብ ኣሎካ። እታ ዝዓበየት ናይ ስራሕ ግዜ እታ ብሓደ ኴንካ ቡን ወይ ሻሂ 
ዚስተየላ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ እያ። 

ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን 
ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣብ ክልተ ይኽፈል፤ ወሃብቲ ስራሕን ተቐበልቲ ስራሕ

ተቐበልቲ ስራሕ ከም ሰራሕተኛታት ይፍለጡ። ናይ ወሃብቲ ስራሕን ተቐበልቲ 
ስራሕን ማሕበራት/ውድባት ኣለዋ። ኣብዘን ማሕበራት እዚኣተን እቲ ወሃብ 
ስራሕ ይኹን ወላ እቲ ተቐባል ስራሕ ብዛዕባቲ ንጥቕሞሞ ዘቐድም ነገራት 
ይሰርሑን ይነጥፉን። ኩሎም ኣባላት ኪነጥፉን ኣበርክቶ ኪገብሩን ይግባእ። 

ናይ ወሃብቲ ስራሕ ውድባት ናይ ባዕላተን ጥቕሚ የቐድማ። 

እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤

 • ሽወደናዊ ኮንፈደረሽን ዋኒነ-ትካል Svenskt näringsliv 
ንብሕታውያን ዋኒናት። 

 • ወኪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ arbetsgivarverket ከምኡውን 
SKL ንህዝባዊ ዕድጋ ስራሕ 

እቲ ውድባት ማሕበረ-ሞያ ነቲ ጥቕምታት ሰራሕተኛታት የቐደም።

እተን ዓበይቲ ውድባት ማሕበረ-ሞያ እዘን ዚስዕባ እየን

 • LO (ናይ ሽወደን ሃገራዊ ማሕበር)

 • TCO (ፈደረሸን ኣገልገልቲ ህዝቢ)

 • SACO (ናይ ሽወደን ኣካደማያዊ ኮንፈደረሽን)

እተን ሃገራውያን ማሕበራት እተፈላለየ ሞያን ሰክቶርን ዝውክላ ነኣሽቱ 
ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣለወን።

ኣብ ሽወደን ካብ 1880ታት ጀሚሩ እዩ ውድባት ማሕበረ-ሞያ ነይሩ፡ 
ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከኣ ኣባላት ኮይኖም ነይሮም። ኣባል ምዃን ወለንታዊ 
እዩ። ኣባል ንምዃን ዚኽፈል ገንዘብ ኣሎ።ኣብ ውድባት ማሕበረ-ሞያን 
ኣብ ስራሕ-ኣብልቦነት ካሳን ወይ A-ካሳ ብሓደ ግዜ ኣባል ምዃን ይከኣል 
እዩ። A-ካሳ ቁጠባዊ ማሕበር ኮይኑ ኣባላቱ ስራሕ ኣልቦ ምስ ዚኾኑ ገንዘብ 
ይህቦም። እተፈላለያ A-ካሳታት ኣለዋ ዝበዝሕ ግዜ ድማ ምስታ ኣባል 
ዝኾንካያ ውድባት ማሕበረ-ሞያ እተኣሳሰረት እያ። 
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ውድባት ማሕበረ-ሞያን ናይ ወሃብቲ ስራሕ ማሕበራትን መደበኛ ኣኼባታት 
ኣለወን፡ ኣብቲ ዕዳጋ ስራሕ እንታይ ሕግታት ከም ዘድሊ ድማ ይመያየጣ። እቲ 
ምይይጥ ብዛዕባ ደሞዝን ካልእ መሰላትን ግዴታን ይዝቲ። እቲ መምርሕታት 
ብሕጊ መሰል ተሳትፎ ኣብ ሞያዊ ናብራ MBL ይውሰና።

ሕጊ ዕዮ (Arbetsrätt) 
ኣብ ሃገር ሽወደን ንስራሕ ዚምልከት ብዙሕ ሕግታት ኣሎ። እቶም ኣብ መንጎ 
ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ዚጸንዑ ሕግታትን ኵነታት ውዕልን ሕጊ ዕዮ 
ተባሂሎም ይፍለጡ። 

ሕጊ መሰል ተሳትፎ ኣብ ሞያዊ ናብራ (lagen om medbe-
stämmanderätt i arbetslivet, MBl) 

ሕጊ መሰል ተሳትፎ ኣብ ሞያዊ ናብራ ኣገዳሲ ክፋል ሕጊ ዕዮ እዩ። ኣብዚ 
ሕጊዚ ንመሰል ማሕበረ-ሞያዊ ውደባ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣብያተ ዕዮ 
ዚምልከቱ መምርሕታት ኣለዉ። እዚ ሕጊዚ ወሃብቲ ስራሕ ንኣብያተ ዕዮ 
ዚምልከቱ ኣገደስቲ ነገራት ንሰራሕተኛታቶም ግድን ኪሕብሩ ኣለዎም ይብል። 
ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ኣብያተ ዕዮኦም ለውጥታት ቅድሚ ምውሳኖምውን ምስ 
ውድባት ማሕበረ-ሞያ ኪዛተዩ ኣለዎም። 

ስእሊ:  Colourboxነቲ ናይ ሽወደን ዕዳጋ ስራሕ ዘስተኻኽሉ እተፈላለዩ ሕግታትን ስምምዓትን ኣለዉ
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ሕጊ ውሕስነት ስራሕ (lagen om anställningsskydd, 
LAS) 
ሕጊ ውሕስነት ስራሕ (Lagen om anställningsskydd, LAS) ኣብ 
እዋን ስንብታ (uppsägning) ንሰራሕተኛታት ውሕስነት ይህብ። 

እቲ ሕጊ ብቐዳምነት ነቶም ብቐዋሚ መገዲ እተቖጽሩ ይምልከት። ኣብ‘ዚ 
ሕጊዚ: ሓደ ሰራሕተኛ ብዘይ ገለ ብቝዕ ምኽንያት ካብ ስራሕ ኪሰናበት 
ኣይክእልንዩ ዚብል ኣሎ። ብቑዕ ምኽንያት ኪበሃል ከሎ፡ ኣብቲ ቤት ዕዮ 
ሕጽረት ስራ ምስ ዚህሉ፡ ወይ ከኣ ሓደ ሰራሕተኛ ንስርሑ ብዝግባእ ምስ 
ዘይዓምም ኪኸውን ይኽእል። 

ሕጊ ውሕስነት ስራሕ: ሕጽረት ስራሕ ምስ ዚህሉ: ኣየኖት ሰራሕተኛታት 
ፈለማ ከም ዚሰናበቱ‘ውን ይውስን‘ዩ። እዚ ኸኣ ናይ ቅደም-ተኸተል ስርዓት 
ይብሃል። እቲ ቀንዲ ትሕዝቶኡ፡ ነቶም ንሓጺር ግዜ እተቖጽሩ ሰራሕተኛታት 
ቅድሚቶም ንነዊሕ ግዜ እቲቖጽሩ ሰራሕተኛታት ንምስንባት እዩ።

ሓባራዊ ውዕል (Kollektivavtal) 
ሓባራዊ ውዕል (kollektivavtal) ዚበሃል ኣብ መንጎ ወሃብቲ ስራሕን 
ማሕበራት ሞያን ዚእቶ ጽሑፋዊ ውዕልዩ። ኣብ ሓባራዊ ውዕል ንሰዓታት 
ስራሕ፡ ንዓመታዊ ዕረፍትን ንደሞዝ ሰራሕተኛን ዚኣመሰሉ ሕቶታት ዚምልከቱ 
መምርሕታት ኣለዉ። ዚበዝሕ እዋን መጠን ደሞዝካ ዚውስን ሓባራዊ 
ውዕልዩ። 

ሓባራዊ ውዕል ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ይጥርንፍ

 • ዓይነት ስራሕ 

 • ትርፊ ሰዓት

 • ደሞዝን ካሕሳን

 • ሰዓታት ስራሕ

 • ዕረፍቲ 

 • ስንብታ

 • ጥሮታን ናይ ሓደጋ ውሕስነትን

እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ክንደይ ኪኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ሓባራዊ 
ውዕል ይውሰን። እቲ ውዕል ኣብ ሓባራዊ ውዕል ዘለዎ ትካል ዚሰርሑ ኣባላት 
ማሕበረ-ሞያ ዘይኮኑውን ይምልከትዩ። እቶም ዝተሓቱ ደሞዛት ክንደይ ኪኸኑ 
ከም ዘለዎም ዚሕግግ ሕጊ ሽወደን የለን።

ወላኳ እቲ ወሃብ ስራሕካ ናይ ስራሕ ውዕል ይሃሉዎ፡ ብዛዕባ ደሞዝካ ምስኡ 
ክትመያየጥን ክትካታዕን ተኽእሎ ኣሎ።ደሞዝካ ኣብቲ ዓይነት ብርታዐ ስራሕን 
ኣብቲ እተርእዮ ብልሃትን እተመስረተ እዩ። ዝበዝሑ ዓበይቲ ውድባትን 
ዋኒናትን ምስ ማሕበር ሞያ እዮም ናይ ስራሕ ውዕል ዚገብሩ፡ ግን ሓባራዊ 
ውዕል ዘይገብሩ ወሃብቲ ስራሕ ድማ ኣለዉ። 
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ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ: ሰብ ስራሕ ዘናድየሎምን ምስ ወሃብቲ ስራሕ ኪራኸብ

ዕድል ዚህቡን ምርኢታት (mässor) የዳሉ’ዩ።
ስእሊ:  Björn Tesch
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ኣብ ቦታ ስራሕ ዘጋጥሙ ግጭታትን ናይ ስራሕ 
ኣብያተፍርድን
 ኣብ ቦታ ስራሕ ዚኽሰት ግጭት ወይ ባእሲ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ 

ኪፍታሕ ኣለዎ። እቲ ሓላፊ ስራሕ’ዩ ግጭት ኪፍታሕ ሓላፍነት ዚስከም። 

ኣብ ግጭት እንተ ኣቲኻ ምስ ሓላፊኻ ተዛረብ። ምስ ሓላፊኻ ግጭት እንተለካ 

እሞ ኣብ ሓደ ማሕበረ-ሞያ ኣባል እንተ ኾይንካ: እቲ ዘለኻዮ ማሕበረ-

ሞያ ደገፉ ኪህበካ ይኽእል’ዩ። ወሃቢ ስራሕን ተቐባል ስራሕን ብሓደ ጉዳይ 

ተባኢሶም ነቲ ጉዳዮም መዕለቢ ምስ ዚስእኑሉ፡ ነቲ ናይ ስራሕ ቤትፍርዲ 

ኪውከሱዎ ይኽእሉ። እቲ ናይ ስራሕ ቤትፍርዲ AD ድማ ነቲ ጉዳይ ኣጽኒዑ 

ውሳነ ይህብ።

ተቘጺርካ ምስራሕ 
ስራሕ ምስ ተቖጸርካ እቲ ምስቲ ወሃቢ ስራሕ ዘሎካ ናይ መሰለን ግዴታን 

መምሪሒታት ክትፈልጦ ኣገዳሲ እዩ። እምበኣር እዚ ዚስዕብ እቲ ምስ 

ተቖጸርካ ክትፈልጦ ዘሎካ ነጥብታት እዩ፡

መልክዓት ስራሕ
ክልተ ዓይነት መልክዓት ስራሕ ኣሎ: 

 • ደረትኣልቦ ስራሕ (tillsvidareanställning) 

 • ድሩት ስራሕ (tidsbegränsad anställning) 

ደረትኣልቦ ስራሕ ስሕት ኢሉ ቀዋሚ ስራሕ ተባሂሉ‘ውን ይጽዋዕ‘ዩ። እዚ 

ዓይነት ስራሕዚ ንግዚኡ ዚጸንሕ ስራሕ እዩ። ዘብቅዓሉ ፍሉይ ዕለት የብሉን። 

ድሩት ስራሕ እዋናዊ ስራሕ (visstidsanställning) ተባሂሉውን 

ይጽዋዕ‘ዩ። ደረት ጊዜ ዘለዎ ስራሕ‘ዩ። 

ኣብነታት ካብ ዓይነታት ድሩት ስራሕ:- 
ብዙሕ ዓይነት ድሩት ስራሓት ኣሎ።

ሓፈሻዊ ግዜያዊ ስራሕ 

ሓፈሻዊ ግዜያዊ ስራሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ድሩት ግዜ ትሰርሕ ማለት እዩ ወይ 

ከኣ ንሓደ ዕማም ንምውዳእ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ፍሉይ ግዜ ትሰርሕ ማለት እዩ። 

ንኣብነት ናይ ሓደ ፍሉይ ፕሮጀክት ሰራሕተኛ ኴንካ ንእተወሰነ ግዜ ትሰርሕ። 

ወይ ድማ እቲ ሓለቓ ይድውለልካሞ ብሰዓታት ክትሰርሓሉ ይሓተካ። እዚ 

ሓድሓደ ግዜ ሰዓታዊ ስራሕ ይብሃል።
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ቪካርያት ወይ ተካኢ

ከም ቪካርያት ወይ ተካኢ ኴንካ ክትሰርሕ ከሎኻ ናይ ካልእ ሰብ ስራሕ ኢኻ 
እትዓምም ዘሎኻ፡ ማለት ሓደ ብናይ በዓልቲ ቤቱ ምሕራስ ዕረፍቲ ዝወሰደ 
ሰብ።

ምከራዊ ስራሕ (Provanställning)

ዝበዝሕ ግዜ ደረትኣልቦ ስራሕ ኪወሃበካ ከሎ፡ ብናይ ምከራዊ ስራሕ ኢኻ 
እትጅምሮ፡ ምከራዊ ስራሕ ሓደ ወሃብ ስራሕ ከም ሰራሕተኛ ኪፍትነካ ኢሉ 
ዚጥቀመሉ ሓደ ኣገባብ‘ዩ። እቲ ምከራዊ ስራሕ ጸኒሑ ናብ ቀዋሚ ስራሕ 
ይቕየር። ምከራዊ ስራሕ ካብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንላዕሊ ኪኸውን የብሉን ግን 
ኣቐዲሙ ኬብቅዕ ይኽእል‘ዩ። 

ኣብ ሓደ ስራሕ ንብዙሕ እዋን ከየልገስካ ከም ሓፈሻዊ ግዜኣዊ ሰራሕተኛ 
ኴንካ ምስ እትሰርሕ ብመሰረት ሕጊ ቀዋሚ ስራሕ ኪወሃበካ መሰል ኣሎካ። 
ማለት ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት ናይ ክልተ ዓመት ቀጻሊ ድምር ስራሕ 
ምስ እትሰርሕ። ሽዑ ናብ ቀዋሚ ሰራሕተኛ ክትሰጋግር ትኽእል። እዚ ድማ 
ኢንላሳድ ምዃን ይብሃል። ካብቲ LAS ዚብል ናይ ምክልኻል ሰራሕተኛታት 
ሕጊ ዝነቐለ ቃል እዩ። 

ደሞዝ
ወርሓዊ ዚኽፈል ቀዋሚ ደሞዝ፡ ወርሓዊ ደሞዝ ይብሃል። ሰዓታዊ ደሞዝ ምስ 
እትኽፈል ግን ኣብ ሰዓት ንዝሰራሕካዮ ዕማም ኢኻ እትኽፈል።

ውዕል ስራሕ 
ስራሕ ምስ ረኸብካ ውዕል ስራሕ ወይ ኮንትራት ስራሕ ትፍርም። ኣብቲ 
ዚፍረም ውዕል ስራሕ እዞም ዚስዕቡ ኪህልዉ ኣለዎም:

 • ስምን መለለዪ ቍጽሪ መንነትን (ፐርሾንኑመር) 

 • ዕማምን መዝነት ስራሕን

 • ስም ወሃቢ ስራሕን ቦታ ስራሕን 

 • ስራሕ እትጅምረሉ ዕለት 

 • እንታይ ዓይነት ስራሕ ምዃኑ 

 • ጊዜ ስንብታ (uppsägningstid) ማለት ካብ ስራሕ ግድን ከም 
እትሰናበት ካብ እትሕበረሉ መዓልቲ ክሳብ ስራሕ እተብቅዓሉ ዘሎ 
መዓልቲ 

 • ቅድሚ ግብሪ ምኽፋልካ እትረኽቦ ደሞዝ 

 • ንኽንደይ እዋን ክፉል ዕረፍቲ ዓመት መሰል ከም ዘለካ 
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ሰዓታት ስራሕ 
ኣብ ሓደ ቦታ ስራሕ፡ እቲ ልሙድ ጊዜ ስራሕ 40 ሰዓታት ንሰሙን ኪኸውን 
ኣለዎ። ኣብ ሰሙን 40 ሰዓታት ምስ እትሰርሕ፡እዚ ምሉእ ሰዓታት እዩ። ካልእ 
ሰዓታት ንኣብነት ለይቲ ምስ እትሰርሕ፡ እቲ ሰሙናዊ 40 ሰዓታት ኪጎድል 
ይግባእ። ሓደ ሰብ ልዕሊቲ 40 ሰዓታት ንሰሙን ምስ ዚሰርሕ፡ እዚ ሕላፍ 
ሰዓታት ወይ ኦቨርቲድ ይብሃል። ልዕሊ ሰዓታት ምስ እትሰርሕ ካሕሳ ይግበኣካ 
እዩ።

ሕጊ ዕረፍቲ ዓመት 
 እንታይ ስራሕ ወይ ከፊል ወይ ምሉእ መዓልቲ ይስራሕ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ 
ናይ 25 መዓልቲ ዕረፍቲ ዓመት ኪወስድ ኣለዎ ዚብል ሕጊ ኣሎ። እዚ ግን 
ነቶም ብሰዓታት ዚሰርሑ ኣይምልከቶምን እዩ። ብሰዓት ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት 
12 ሚእታዊ ናይ ምሉእ ደሞዞም ከም ካሕሳ ዕረፍቲ ዓመት ይወስዱ። 
እትሰርሖ ስራሕ ደው እንተ ኣቢልካ እሞ ዕረፍቲ ዓመት ክትወስድ ዘይትኽእል 
እንተ ኾይንካ፡ ኣምሳያ ዕረፍቲ ገንዘብ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ 12 
ሚእታዊ ናይ ዓመታዊ ደሞዝካ ትወስድ። 

ክትሰርሕ ከለኻ እንተ ሓሚምካ 
ኣብ ስራሕ ከለኻ እንተ ሓሚምካ፡ ኣብ‘ታ ዝሓመምካላ ፋልመይቲ መዓልቲ 
ከም ዝሓመምካ ንወሃብ ስራሕ ሓብር። ኣብተን ዝሓመምካለን ፋልሞት 
14 መዓልታት ደሞዝ ሕማም (sjuklön) ዚኸፍለካ ወሃብ ስራሕ‘ዩ። 
እታ ፋልመይቲ ዝሓመምካላ መዓልቲ መዓልቲ-ብቕዓት (karensdag) 
ትበሃል። እዚ ማለት ናይታ መዓልቲቲኣ ደሞዝ ኣይትወስድን ማለትዩ። 
ካብታ ዝሓመምካላ ካልኣይቲ መዓልቲ ኣትሒዝካ 80 ሚእታዊ ናይ 
ደሞዝካ ትወስድ። ሓሚምካ ካብ ሸውዓተ መዓልቲ ንላዕሊ ካብ ስራሕ እንተ 
በዅርካ ካብ ሓኪም ምስክር ሕማም ከተምጽእ ኣለካ። እዚ ኸኣ ሕክምናዊ 
መመርኰሲ (medicinskt underlag) ከኣ ይበሃል።
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ስራሕ ምንዳይ 
ስራሕ ምርካብ ብዙሕ ግዜ ኪወስድ ይኽእል። ብዙሕ ክትሓስበሉ ዘሎካ 
ነገራትውን ኣሎ። ኣብዚ ዚስዕብ፡ ከመይ ጌርካ ስራሕ ከም እተናዲ ገለ ሓበሬታ 
ኣሎ።

 • ናብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኬድካ ነቲ ኣብኡ ዚወጽእ ምልክታታት 
ተጠቒምካ ስራሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 

 • ምስ ኣካረይትን ቈጸርትን ትካላት (bemanningsföretag och 
rekryteringsföretag) ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣካራይት 
ትካል (bemanningsföretag) ንዝተፈላለያ ዋኒናት ሰራሕተኛታት 
ተካሪ። 

 • ቈጻሪት ትካል (rekryteringsföretag) ሓደስቲ ሰራሕተኛታት 
ኪቘጽሩ ንዝደልዩ ዋኒናት ዚሰርሑ ሰባት ተናዲ። 

 • ኣ ብ መዓልታውያን ጋዜጣታትን ኣብ ኢንተርነትን ንዚወጹ ምልክታታት 
መልሲ ክትህብ ትኽእል ኢኻ። 

 • ባ ዕልኻ ምስ ወሃብቲ ስራሕ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። 

 • ንእትፈልጦም ሰባት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 

ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ
ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ መንግስታዊ ትካል‘ዩ። ቤ/ጽ 
መራኸብቲ-ስራሕ ከመይ ጌርካ ስራሕ ከም እተናድን ከመይ ጌርካ ብዛዕባ 
ዝተፈላለዩ ሞያታትን ትምህርታትን ሓበሬታ ከም እትረክብን ይሕብረካ። 
ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኣብ መርበቡ ምልክታታት ክፉት ስራሕ የውጽእ እዩ 
www.arbetsformedlingen.se 

መንበሪ ፍቓድ ምስ ወሰድካ፡ ከም ደላይ ስራሕ ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ 
ክትምዝገብ ኣገዳሲ እዩ። 

ናይ መትከል እግሪ ካሕሳ
ንናይ መተከል እግሪ ካሕሳ መሰል ምስ ዚህልወካ እቲ ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ 
ስራሕ ዘሎ ኣሳላጢ እዩ ምሳኻ ኾይኑ ነቲ ውጥን ዘውጽኦ። መሰል መትከል 
እግሪ ናብ ስራሕ ከመይ ኢልካ ከም እትኣቱ ዚገልጽ ውጥን እዩ፡ ኣብተን ናይ 
መትከል እግሪ መሰል ዘሎካ ክልተ ዓመታት ከኣ እዩ ዘገልግል። 

ንደለይቲ ስራሕ ዚውሃብ ደገፍ
ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ነቶም ስራሕ ዚደዩ እተፈላለየ ሓገዛት ይገብር። ንስኻ 
ሓድሽ መጻእተኛ ብቐሊሉ ስራሕ መታን ክትረክብ ፍሉይ ሓገዝ ይገብረልካ። 

ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ክትለማመድ ተኽእሎ ኣሎ። ልምምድ ማለት ካብ 
ፎርሸክሪንግካሳን ካሕሳ እናተቐበልካ ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ንገለ እዋናት 
ክትሰርሕ ማለት እዩ። ግን ካብቲ ወሃብ ስራሕ ዚወሃብ ደሞዝ የብልካን። 
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እቲ ልምምድ ኣብ ሽወደን ስራሕ ከም እትረክብን ክእለትካ ከም እተርእይን 
ይገብረካ። ብዛዕባ ናይ ሽወደን ኣሰራርሓ ተምክሮ ይህበካ ስራሕ ንኽትረክብ 
ድማ ዕድልካ ክብ የብሎ። እቲ ናይ ልምምድ ስራሕ ደስ ምስ ዚብለካ፡ 
ሓድሽ ስራሕ ክትደሊ ከሎኻ ነቲ ወሃብ ስራሕ ከም መወከሲ ክትጥቀመሉ 
ትኽእል። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ንስኻ ነቲ ወሃብ ስራሕካ ደዊልካ ጽቡቕ ሰሪሕካ 
ምዃንካን ዘይምዃንካን ትሓቶ ማለት እዩ። መወከሲ ምህላው ጽቡቕ እዩ። 
ኩሉ ወሃብ ስራሕ፡ ሰብ ከስርሕ ከሎ መወከሲ ይደሊ እዩ። 

ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ብዛዕባ ኣድለይቲ ሞያታት ስልጠና ይህብ እዩ። 
ዕላማኡ ድማ እቲ ስልጠና ናብ ስራሕ ንኺመርሕ ብማለት እዩ። 

ሰነዳት ምልክታ
ስራሕ ከተመልክት ከለኻ በቲ ወሃብ ስራሕ ዚሕተት ወረቓቕቲ ትሰድድ። 
ዚበዝሕ እዋን ወሃብቲ ስራሕ ውልቃዊ ደብዳበን ጸብጻብ ህይወትን (CV) 
ወይ ዝርዝር ብቕዓት/ሴቨ (Meritförteckning/Cv)ክልቲኡ ክትሰደሎም 
ይደልዩ። 

(CV) ሰቨ
ሰቨ ካብ ላቲን ዚመጸ ቃል ኮይኑ ታሪኽ ህይወት ማለት እዩ። ኣብ ሴቨ፡ ንዘለካ 
ተሞኵሮ ስራሕ፡ ደረጃ ትምህርትን ካልእ ክእለትካን ትጽብጽብ። ብዛዕባኻን 
ከመይ ዝበልካ ሰብ ምዃንካን ድማ ቅሩብ ትትርኽ። 

ስእሊ:  Colourbox

ስራሕ ተልመዴን
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ኣብ ሴቨ (CV) ኪኣቱ ዚኽእል እዚ ዚስዕብ እዩ:

 • ስም፡ ኣድራሻ: ቍጽሪ ስልኪ፡ ኣብራሻ ኢ-መይል። 

 • ምህሮ፤ ዝርዝር ዝቐሰምካዮ ትምህርቲ። 

 • ስራሕ፤ ዝርዝር ዘለካ ተሞኵሮ ስራሕ። 

 • ከም ክእለት ቋንቋን ዳታን ዝኣመሰሉ ካልኦት ተሞኵሮታት። 

 • መወክስ (Referenser)፤ ስም ወሃብ ስራሕ ነበር ወይከኣ ስም ኣጸቢቑ 
ዜልጠካ ሰብ። ናይቲ ዚጥቀስ ሰብ ስምን ቍጽሪ ስልክን ቦታ ስራሕን። 

 • ሓጺር ውልቃዊ ሓበሬታ፤ ተገድሶታትካ: ቤተሰብካን ኣብ ትርፊ ጊዜኻ 
እትገብሮም ንጥፈታትን። 

ኣብቲ ዝነበረካ ስራሕ እንታይ ትሰርሕ ከም ዝነበርካን ትሕዝቶ 
ትምህርትኻንውን ኣብ ሴቨ ኣሕጽር ኣቢልካ ክትትርኽ ትኽእል ኢኻ። ወሃብ 
ስራሕ ምስ ዚሓተካ፡ ነጥብታትን ትምህርትን (Betyg) ምስክር ወረቐትን 
ድሒርካ ወይ ቃለ-መጠይቕ ምስ ገበርካ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ

ደብዳበ መመልከቲ ስራሕ/ውልቃዊ ደብዳበ
ኣብቲ ስራሕ እትሓተሉ ደብዳበ ወይ ውልቃዊ ደብዳበ፡ እታ እተመልክተላ 
ዘለኻ ስራሕ ወይ ትካል ስለምንታይ ከም ዘገደሰትካ ትሕብር። ንስኻ ነታ ስራሕ 
ስለምንታይ ብቑዕ ከም ዝኾንካንውን

ትገልጽ። እታ እታ ደብዳበ ነታ ስራሕ ብፍላይ ዝተጻሕፈት ክትከውን ኣገዳሲ 
የድሊ። 

እታ ደብዳበ ኣዝያ ክትነውሕ የብላን፡ ፍርቂ A-4 ኣኻሊ እዩ።

ብዛዕባ ናይ ስራሕ 
ህይወትካ፡ ተመክሮ ስራሕካ፡ 
ትምህርትኻን ካልእ 
ፍልጠትካን እንታይነትካን 
ባህርያትካን ተዛረብ

ስእሊ:  Colourbox



© ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳዊ ምምሕዳርን ከተማ ዮተቦሪን ብዛዕባ ሃገር ሽወደን | 83 

ምልክታ ተገዳስነት (Intresseanmälan)
ኣብ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ምስ እትደሊሞ ብዛዕባ ክፉት ቦታ ምንም ረክላም 
ዘየለ ምስ ዚኸውን ናይ ተገዳስነት ደብዳበ ክትልእኽ ትኽእል። ምስቲ 
ደብዳበኻ ሰቨCV ልኣኽ ስለምንታይ ነቲ ስራሕ ከም እተገደስካሉን እንታይ 
ዓይነት ክኢላነት ከም ዘሎካን ድማ ግለጽ።

ቃለ-መጠይቕ ስራሕ (Anställningsintervju) 
ቃለ-መጠይቕ ስራሕ ወሃብ ስራሕ ንስራሕ ዚሓትት ሰብ ዚሓተሉ ዝርርብ 
እዩ። ቃለ-መጠይቕ ክትገብር ኣብ እትቀራረበሉ እዋን ሓደ-ሓደ 
ክትሓስበሎም ዘድልየካ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ። ብዛዕባታ ስራሕ ትሓተላ ዘለኻ 
ትካል ምንባብ ጽቡቕ‘ዩ። ነታ ትሓተላ ዘሎኻ ስራሕ ዝኸውን ብቑዕ ተምክሮ 
ግለጽ። ንኣብነት ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ክትደሊ ትኽእል። እዚ ድማ ኣብታ 
ተመልክተላ ዘለኻ ስራሕ ተገዳስነት ከም ዘለካ የርኢ። 

ልሙዳት ሕቶታት
ኣብ ቃለ-መጠይቕ ንዝተፈላለዩ ሕቶታት እንታይ መልሲ ከም ትህበሎም 
ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ። ገለ-ገለ ካብቶም ልሙዳት ሕቶታትን መዘኻኸርታትን፣

ስእሊ:  Colourbox

ኣብ ግዜ ቃለምልልስ 
ስለምንታይ ነታ ስራሕ እቲኣ 
ከም ዝመረጽካ ንዚቐርበልካ 
ሕቶ ክትምልስ ኢኻ
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 • ብዛዕባ ነብስኻ ተርኽ! ከም ሰብ እንታይ ኢኻ?
 • ብዛዕባ ዝቐደመ ስራሕካን ትምህርትኻን ተርኽ

 • ምስ ጕጅለ ሰባት ጽቡቕ‘ዶ ትሰርሕ? 
 • ነቲ ስራሕ ዚምሽእ እንታይ ሓያልን ኣወንታውን ባህርያት ኣለካ? 
 • ነቲ ስራሕ ዚምሽእ እንታይ ድኹምን ኣሉታውን ባህርያት ኣለካ? 

(ድኹም ጎድንኻ ምግላጽ ጽቡቕ እዩ)

 • ንምንታይ ነዛ ስራሕ ምልክታ ኣእቲኻላ? እንታይ ኢዩ ናብኣ ስሒቡካ? 
 • ከም ሰራሕተኛ ክንቈጽረካ እንታይ ምኽንያት ተቕርበልና? ነቲ ስራሕ 

ከም እትበቅዕ እንታይ ኢዩ ዘተኣማምነካ? 
 • ንመጻኢ እዋን እንታይ መደብ ኣለካ?

ካልእ ቅድሚ ቃለ-መጠይቕ ኪሕሰበሉ ዘለዎ ነገር 
ነቲ ወሃብ ስራሕ ክትረኽቦ ከሎኻ እቲ ፋልማይ ጦብላሕታ ኣገዳሲ ምዃኑ 
ፍለጥ። ምስ‘ቲ ቃለ-መጠይቕ ዘግብረካ ሰብ ክትራኸብ ናብ‘ቲ ቦታ ስራሕ 
ክትመጽእ ከለኻ፡ ኣከዳድናኻ፡ ትርኢትካን ጽቡቕ ምህላዉ ኣረጋግጽ። ብዙሕ 
ኣይትከዳደን ወይ ከኣ ጀልገፍገፍ ኣይትበል። 

መብዛሕትኦም ወሃብቲ ስራሕ ኢድካ ዘርጊሕካ ሰላም ክትብሎም ይጽበዩኻ 
እዮም። ሰብ ኢድካ ዘርጊሕካ ሰላም ምባል ጽቡቕ‘ዩ፣ ጽቡቕ ስምዒት ይህብ። 
ናብቲ ቃለ ናብቲ ቃለ-መጠቕ ብእዋኑ ምጻእ። ደንጕኻ እንተ መጺእካ 
ዕድልካ ከተበላሹ ትኽእል ኢኻ።

ዋኒን ምኽፋት
ኣብ ሽወደን ኣብ 2014 514,600 ሰባት ዋኒን ኪኸፍቱ ክኢሎም። እዚ ድማ 
9.7% ካብቶም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ሰባት እዩ። 

ናይ ውልቅኻ ዋኒን ክትከፍት መደብ እንተለካ፡ ካብ ኣልሚ (ALMI)፡ ካብ 
ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ዝኣመሰሉ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንምኽፋት 
ዋኒን ዚርኢ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ንኣብነት ኣብ www.
tillvaxtverket.se ኣሎ። 

 (ALMI) ‘ኣልሚ ፎረታግስፓርትነር ኣበ‘ (ALMI Företagspartner 
AB) ብመንግስቲ‘ዩ ዚውነን። ኣልሚ ኣብ ሽወደን ብዙሓት ዋኒናት 
ኪጅምራን ንኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኪድንፍዓን ይጽዕር። ኣልሚ፡ ዋኒን 
ንምኽፋት ዘድሊ ናይ ንግድ ውጥን ኣብ ምሃብን ይሕግዝ። ናይ ንግድ ውጥን 
ንዋኒንካ ከመይ ጌርካ ከም እተካይድ ይገልጽ።

ኢፍስ ሮድዪቭኒን (IFS Rådgivning) ሓደ ክፋል ኣልሚ ኮይኑ ነቶም 
ዋኒን ኪኸፍቱ ዝደልዩ ወጻእተኛታት ይድግፍ። ኢፍስ IFS ብዝተፈላለዩ 
ቋንቋታት ናጻ ምኽሪ ይህብ። ኢፍስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሽወደን ኣሎ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ www.almi.se
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ዋኒን ንምኽፋት ዘድሊ ገንዘብ
ኣብቲ ዋኒን እትኣልየሉ ፋልማይ እዋን ገንዘብ የድሊ እዩ። እዚ ደገፍዚ ካብ 
ካልኦት ኢኻ እትደልዮ። ነቶም ዋኒን ኣብ ምእላይ ጽቡቕ ዕድል ዘለዎም 
ጥራይ

ዚወሃብ‘ዩ። ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ እታ ዋኒን ክትዕወት ዕድል ዘለዋን 
ዘይብላን‘ውን ይዕዘብ‘ዩ። ንመኽፈቲ ዋኒን ዝኸውን ገንዘብ ክትሓትት 
ቅድም ቀዳድም ውጥን ንግድ ከተውጽእ ኣለካ። ነዚ ክትገብር ብዙሕ 
መገድታት ኣሎ፣

 • ልቓሕ ባንካ 
ንባንክ ምስ እትውከስ እቲ ባንክ ነቲ ገንዘባዊ ኩነታትካ ይግምግሞ፡ 
ብድሕርዚ ክንደይ ከለቀሓካ ከም ዚኽእል ይውስን። ናይ ባንክ ልቓሕ 
ምስ ወለዱ እዩ ዚምለስ

 • ዘይርጉጽ ርእሰማል (Riskkapital) 
ዘይርጉጽ ርእሰማል ዚብሃል እቲ በዓል ገንዘብ ኣብ መጻኢ ገንዘብ 
ንኺረክብ ዘለቀሓካ ልቓሕ እዩ። እዚ ድማ ጽቡቕ ውጥንን ሓሳባትን 
የድልዮ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ እቲ በዓል ገንዘብ ኣብቲ ዋኒንካ ዋንነት 
ንኺህሉዎ ስምምዕ ይግበር ማለት እዩ። 

 • ብገንዘባዊ ሓገዝ ወይ ህዝባዊ ልቓሕ ንኣብነት ካብ ቤት ጽሕፈት 
መራኸብቲ ስራሕ ወይ ኣልሚ።

ውሕስነት ሸቕለኣልቦነት (Ar-
betslöshetsförsäkringen)
ኣስታት ፍርቂ ህዝቢ ሽወደን ስራሕን ደሞዝን ኣለዎ። ሽቕለኣልቦነት ዳርጋ 
7.2% እዩ። ኣብቶም ካብ 15-24 ዝዕድመኦም መንእሰያት ግን ክብ ዝበለ 
እዩ፡ 22% ድማ ይኸውን። 

ኣብ ሽወደን ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ዘዕቁብ ናይ ውሕስነት ትካል ኣሎ። 
እዚ ድማ ናይ ሽቕለተኣልቦነት ውሕስነት ይብሃል። እዚ ትካልዚ ነቲ ስራሕ 
ዘይብሉ ሰብ ክሳዕ ስራሕ ዚረክብ ኣታዊ ከም ዚህልዉ ይገብር። ኣብ ናይ ካሳ 
ሸቕለኣልቦነት (ኣ-ካሳ) እውን ኣባል ክትከውን ትኽእል። ንሸቕለኣልቦኛታት 
ኣባላቱ ገንዘባዊ ሓገዝ ዚህብ ቍጠባዊ ማሕበር‘ዩ። ኣብኡ ኣባል ምዃን ምስ 
እትደሊ ወርሓዊ ዚኽፈል ገንዘብ ትኸፍል ኢኻ።
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ኣ ካሳ (A-kassa) ንምውሳድ ዚህሉ ቅድመኩነት
ኣብ ኣ-ካሳ እንተ ወሓደ ንዓመት ኣባል እንተ ኔርካ፡ ብማዕርኡ‘ውን ሽዱሽተ 
ኣዋርሕ ናይታ ዓመት ሰሪሕካ እንተ ኔርካ፡ ኣብ ሕሉፍ ደሞዝካ ዝተመስረተ 
ሓገዝ ክትረክብ መሰል ኣለካ። እቲ ኣብተን ፋልሞት 200 መዓልታት 
እትወስዶ ሓገዝ 80 ሚእታዊ ናይቲ ሕሉፍ ደሞዝካ እዩ። እቲ ኣብ መዓልቲ 
ክትወስዶ እትኽእል ዝለዓለ ሓገዝ 680 ክሮኖር ንመዓልቲ እዩ። ካብ መበል 
201 ክሳብ መበል 301 መዓልቲ ዘሎ ወቕቲ 70 ሚእታዊ ናይ ሕሉፍ ደሞዝካ 
ሓገዝ ትወስድ።

ኣ-ካሳ ንውሱን እዋን ጥራይ ኢኻ ክትወስድ ዚፍቀደካ: ኣ-ካሳ 
እናወሰድካ’ውን ስራሕ ከተናዲ ኣለካ።

ኣብ ኣ-ካሳ ኣባል እንተ ዘይኔርካ ወይ ድማ ኣባል ምዃን ዘይትደሊ እንተ 
ኾንካ ካብ ኣልፋ-ካሳ (Alfakassan) ናይ ሸቕለኣልቦነት ካሕሳ ክትሓትት 
ትኽእል። ናይ ኣልፋ-ካሳ ካሕሳ መባእታዊ ክፍሊት ንመዓልቲ 320 ክሩነር 
እዩ።

ኣብ ኣ-ካሳ ኣባል እንተ ዘይኔርካ ወይ ንሓጺር እዋን ጥራይ ኣባል እንተ 
ኔርካ: እቲ እትረኽቦ መባእታዊ ድምር ገንዘብ 320 ክሮኖር ንመዓልቲ እዩ። 
መባእታዊ ድምር ገንዘብ ነቶም 20 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድመኦም‘ዩ 
ዚኽፈል። እቲ መባእታዊ ድምር ገንዘብ ካብ ቤ/ጽ ኣ-ካሳ ወይከኣ ካብቲ 
መመላእትኡ ቤ/ጽ ኣልፋ-ካሳ (Alfakassan) ክትወስዶ ትኽእል።

ስእሊ:  Arbetsförmedlingen
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ግብሪ ምኽፋል
ስርዓተ-ግብሪ ሽወደን መሰረት ብልጽግና ሽወደን እዩ። መንግስቲ ነቲ ዚኣቱ 
ግብሪ ተጠቒሙ ንዅሉ ዜጋ ንትምህርትን ጥጡሕ ናብራን ሓደ ዕድል ይህብ። 
እቲ ዝለዓለ ክፋል ናይ ሽወደን ብልጽግና ሳላ ግብሪ እዩ ኪኽሰት ዝኸኣለ። 
ግብሪ ስለ ዝኣቱ እዩ ናይ ጥዕናዊ ክንክንን ናይ ህጻናት ክንክንን ማሕበራዊ 
ኣገልግሎትን ናይ ኣረጋውያን ክንክንን ኪህሉ ዝኸኣለ። ከምኡውን መገድታትን 
ህዝባዊ መጎዓዝያን ናይ ስደተኛታት ምቕባልን ናይ ኣከባቢ ሓፈሻዊ ዕማማትን 
ኪካየድ ዝኸኣለ ግብሪ ስለ ዝኽፈል እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ 
ሰባት እቲ ዚኸፍሉዎ ግብሪ፡ ኣብ ምምስራት ሓባራዊ ማሕበረሰብ ከም ዚውዕል 
ይኣምኑ እዮም። 

ክትሰርሕ ከሎኻ ካብ እቶትካ ግብሪ ትኸፍል። እዚ ግብሪዚ ናይ ኣታዊ ግብሪ 
ይብሃል። እቲ ቅድሚ ግብሪ ምኽፋልካ እትረኽቦ ደሞዝ፡ ምሉእ ደሞዝ 
ይብሃል። እቲ ግብሪ ምስ ከፈልካ እትረኽቦ ድማ ጽሩይ ደሞዝ ይብሃል። በቲ 
ጽሩይ ደሞዝ ጌርካ ኢኻ እትናበር። ናይ ሽወደን ስርዓተ ግብሪ እቶም ልዑል 
እቶት ዘለዎም ልዑል ግብሪ ከም ዚኸፍሉ ይገብር። እቶም እኹል እቶት 
ዘይብሎም፡ ካብቲ ሕብረተሰብ ኪሕገዙ ይኽእሉ እዮም። 

ስእሊ:  Skatteverket

ማሕበራዊ ዕቃበ/ዕቝባ
41,90 kr

ስልጠና/ትምህርቲ
13,60 kr

ክንክን ጥዕና
13,60 kr

ህዝባዊ ምምሕዳር
12,50 couronnes suédoises

ቢዚነስ
9 kr

ምክልኻል
3,40 kr

ህዝባዊ ስርዓትን ድሕንነትን
2,80 kr

ባህልን መዘናግዕን
2,10 kr

ኣባይትን ምዕባለ 
ሕብረተሰብን

0,80 kr

ኣከባብያዊ ዕቀባ
0,30 kr

100 kr
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ኣብ ነፍስወከፍ ኮምዩን እቲ ግብሪ ይፈላለ እዩ። እቲ ልሙድ ግብሪ 29-35 
% ናይ እቶትካ እዩ። ብዙሕ እቶት ምስ ዚህልወካ ንመንግስቲ እውን ግብሪ 
ትኸፍል ኢኻ። ብዛዕባዚ ዝያዳ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይ ቤ/ጽ 
ግምጃ ሃገር ወይ ናይ ስካተቨርከት መርበብ ሓበሬታ እቶ፣ 
www.skatteverket.se 

ንኸም መተካእታ ደሞዝ ሕማምን ጥሮታን ዝኣመሰሉ እቶታትውን ግብሪ 
ትኸፍል ኢኻ። ንሓለፋታት እውን ትኸፍል ኢኻ። ሓለፋታት ማለት ከም ኣብ 
ስራሕካ መኪና እንተ ተጠቒምካ ወይ ኣብ ቤት መግቢ ምሳሕ ወይ ድራር 
ክትገዝእ ካብ ስራሕካ ኩፖን እንተ ወሲድካ ግብሪ ትኸፍል። 

ምልክታ ግብሪ (Deklaration)
ኩሉ እቶት ዘለዎን ግብሪ ዝኸፍልን ሰብ ንቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ዓመት ዓመት 
ከመልክት ኣለዎ። እቲ ምልክታ ግብሪ ኣብ ዓመት ክንደይ ዚኣክል እቶት 
ከም ዘእተኻን ክንደይ ግብሪ ከም ዝኸፈልካን ሓበሬታ ይህብ። ቤ/ጽ ግምጃ 
ሃገር ንምልክታ ግብርኻ ናብ ገዛኻ ይሰዶ። ምልክታ ግብሪ ዓመት መጸት እንተ 
ደንጐየ ኣብ መጀመርያ ግንቦት ኣብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ይኣቱ።

ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር፡ ኣብ ዓመት ክንደይ ዚኣክል ገንዘብ ከም ዘእተኻ ካብ 
ወሃብ ስራሕካ፡ ካብ ትካል ውሕስነትን ባንክታትን ሓበሬታ ይረክብ። እዚ 
ሓበሬታዚ ኣብቲ ንገዛኻ ዚለኣኽ ናይ ግብሪ ምልክታ ይርከብ። ሽዑ እቲ 
ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ከተረጋግጽ ኣለካ። ንምልክታ ግብሪ 
ብሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክትፍርመሉ ትኽእል:-

 • ብብርዒ ፈሪምካ ብምስዳድ ወይ ናብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ብምእታው።

 • ብሞባይል ስልክኻ ብመልክዕ ኤስ.ኤም.ኤስ (SMS) ምስዳድ።

 • ናብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ብምድዋል።

 • ነቲ ኣብ ቅጥዒ ምልክታ ግብሪ ዚጥቀስ ኮድ ብምጥቃም ምልክታ ግብሪ 
ብኢንተርነት ብምእታው።

 • ኢ-ለጊቲማሹን (e-legitimation) ተጠቒምካ ምልክታ ግብሪ 
ብኢንተርነት ብምእታው

ዓመታዊ እቶት ዚኽፈል ናይ ኣታዊ ግብሪ

ልዕሊ 602 600 ክሩነር 29-35 ሚእታዊት ናይ ሓፈሻዊ ግብሪ

+ 20 % ንልዕልዚ ደረት ዝኾነ እቶት ዚኽፈል 
መንግስታዊ ግብሪ 

+tt

på inkomster över denna gräns

ኣብ መንጎ 420 800 ከምእውን 602 600 
ክሩነር

29-35 ሚእታዊት ናይ ሓፈሻዊ ግብሪ

+ 20 % ንልዕልዚ ደረት ዝኾነ እቶት ዚኽፈል 
መንግስታዊ ግብሪ 

+tt

ትሕቲ 420 800 ክሩነር 29-35 ሚእታዊት ናይ ሓፈሻዊ ግብሪ

ትሕቲ 18 782 ግብሪ ኣይክፈልን

ናይ እተፈላለየ ደረጃታት ናይ 
ኣታዊ ዚኽፈል ግብሪ ሰሌዳ 
(ካብ 2014 እተወስደ ኣሃዛት)

ምንጪ፣  Skatteverket
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ግብሪ ሸቐጥ (Moms)
ናይ ዝያዳ መኽሰብ ግብሪ ሞምስ ወይ ቫት ይብሃል። ሞምስ ናይ ኣቕሓን 
ኣገልግሎትን ግብሪ እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ዚበዝሑ ዝዕድጎም ኣቕሓን 
ኣገልግሎትን ግብሪ ይኸፍል እዩ። ሞምስ ኣብቲ እንኸፍሎ ዋጋ እቱው‘ዩ። 
እቲ ክፍሊት ካብ ኣቕሓ ናብ ኣቕሓ ካብ 6 ክሳዕ 25 ሚእታዊት ይፈላለ እዩ። 
ገለ ኣቕሑት ወይ ኣገልግሎት ካብ ሞምስ ናጻ እዮም፡ ንኣብነት ሕክምናን 
ትምህርትን። መንግስቲ ነቲ ሞምስ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀመሉ፡ ነቲ 
ሰባት ኪዕድጉዎ ጽቡቕ እዩ ኢሉ ዝሓስቦ ነገራት ከኣ ትሑት ሞምስ ይገብረሉ። 

ቀረጽ (Punktskatter)
ቀረጽ ንፍሉያት ኣቝሑ ከም ኣልኮል፡ በንዚን ዝኣመሰሉ ዚኽፈል ግብሪ እዩ። 
ኣየኖት ኣቕሑ ቀረጽ ከም ዚኽፈሎም ዚውስን መንግስቲ እዩ። እዚ ቐረጽዚ 
ዚበዝሕ እዋን ንኣከባቢ ወይ ንጥዕና ሓደገኛታት ዝኾኑ ኣቕሑ ዚምልከት 
እዩ። 

ማሕበራውያን ክፍሊታት (Sociala avgifter)
ወሃብቲ ስራሕ ብስም ሰራሕተኛታቶም ማሕበራዊ ክፍሊት ይኸፍሉ።እቶም 
ማሕበራውያን ክፍሊታት ዚበሃሉ ከም ክፍሊት ወሃብ ስራሕ 
(arbetsgivaravgifter) ክፍሊት ዋኒን (egenavgifter) ከምኡ‘ውን

ሓባራዊ ክፍሊት ጥሮታ (allmän pensionsavgift) እዮም። እቶም 
ወሃብቲ ስራሕ ብዘይካ ደሞዝ ናይ እቶት ቀረጽን ናብ ወሃብ ስራሕ ክፍሊትን 
ብስም ሰራሕተኛታት ኪኸፍሉ ኣለዎም። እቶም ናይ ባዕላቶም ዋኒን ዘለዎም 
ናይ ወሃብ ስራሕ ክፍሊት ኣይከፍሉን እዮም፡ ግን ክፍሊት ዋኒን ይኸፍሉ።

ቅጥዒ ምልክታ ግብሪ:  
ኣብ መካነ-መርበብ ቤ/ጽ  
ግምጃ ሃገር (Skatteverket)  
ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት  
ሓበሬታ‘ሎ።

ስእሊ:  Skatteverket
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ብጸሊም ምስራሕ 
ብጸሊም ምስራሕ ማለት እቲ ወሃብ ስራሕ ወይ ሰራሕተኛ ግብሪ ወይ 
ማሕበራውያን ክፍሊታት ኣይከፍልን ማለት እዩ። ሰራሕተኛ ወይ ወሃብ ስራሕ 
እቶቶም እንተ ዘይኣመልኪቶም ሕጊ ይጥሕሱ። ማሕብረሰብ ዚህነጽ በቶም 
ግብሪ ዝኸፍሉ እዩ። እቲ ግብሪ ኣብ ሕክምናን መገድታትን ናይ ኣረጋውያን 
ክንክንን ካልእ ንኹሉ ዜጋ ዚኸውን ብልጽግናን ይውዕል። ግብሪ ዘይምኽፋል 
የቕጽዕ እዩ። 

ስራሕካ መጕዳእቲ እንተ ወሪዱካ መተካእታ ደሞዝ ሕማም 
(sjukpenning) ኣይትወስድን ኢኻ። ትሑት መተካእታ ደሞዝ ወላዲ 
(föräldrapenning): ትሑት ጥሮታን (pension) ትወስድ፣ ምስክር 
ስራሕ‘ውን (arbetsintyg) የብልካን። ብጸሊም ትሰርሕ እንተ ኾይንካ: 
ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ (förstahandskontrakt) ወይ ብልቓሕ 
(avbetalning) ዝኾነ ነገር ክትገዝእ የጸግመካ። ዝበዝሕ ግዜ ዋናታት ገዛን 
ትካላት ዋኒንን ውዕል ስራሕ ከተርእዮም ይደልዩ እዮም።

ህዝባዊ ክብሪ-መዝገብ (Folk-
bokföring)
ኣብ ህዝባዊ ክብሪ-መዝገብ ሽወደን ምምዝጋብ ማለት ተቐማጢ ኮምዩን 
ምዃንካ ኣብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ተመዝጊብካ ማለት እዩ። ኩላቶም ኣብ 
ክብሪ-መዝገብ ሽወደን ዝተመዝገቡ መለለዪ

ቍጽሪ መንነት (personnummer) ይወሃቦም። እዚ መለለዪ ቍጽሪ‘ዚ 
ትካላት መንግስቲ መታን ከለልዩኻ ዚጥቀሙሉ‘ዩ። ኣብቲ እትቕመጦ ኣድራሻ 
ምዝጉብ ክትከውን ኣገዳሲዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ዝተመዝገብካሉ ኮምዩን ግብሪ 
ስለ እትኸፍል። ምስ እትግዕዝ ወይ ቈልዓ ምስ እትወልድ ንቤ/ጽ ግምጃ ሃገር 
ኣፍልጥ።

ምስክር ልደት (Personbevis)
ምስክር ልደት ኣብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ከም ዝተመዝገብካ ዘርኢ ወረቐት‘ዩ። 
ኣብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ሓገዝ ክራይ-ገዛ ክትሓትት ከለኻ ወይ መምርሒ 
ፍቓድ ከተውጽእ ከለኻ ምስክር ልደት የድልየካ። 

ምስክር ልደት እንተ ደሊኻ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ኣብ 
ኢንተርነት ወይከኣ ናብ ሓደ ካብ ኣብያተ ጽሕፈት ግምጃ ሃገር ብምኻድ 
ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። ምስክር ልደት ንምውጻእ ቀሊል እዩ።

ወረቐት መንነት (Identitetskort)
13 ዓመት መሊእካ ኣብ ሽወደን ምዝጉብ እንተ ኾይንካ ኣብ ቤ/ጽ ግምጃ 
ሃገር ወረቐት መንነት ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ። ወረቐት መንነት ዘድልየካ 
ዕድመኻ ንምሕባርን ሕጋውነትካ ንምርግጋጽን እዩ። ሕጋውነትካ ምርግጋጽ 
ማለት መንነትካ ማለት ንስኻ ባዕልኻ ምዃንካ ምርግጋጽ ማለት እዩ። ንኣብነት 
ካብ ፋርማሲ መድሃኒት ክትዕድግ ወይ ናብ ባንክ ክትከይድ ከሎኻ ወረቐት 
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መንነት የድልየካ። ወረቐት መንነት ንሓሙሽተ ዓመት እዩ ዘገልግል። ወረቐት 
መንነት ንምሕታት 400 ክሩነር እዩ ዋግኡ። 

ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተ ኾይኑ ወረቐት መንነት ንምውጻእ መዕበይኻ 
ግድን ምሳኻ ኪህሉ ኣለዎ። እቶም መዕበዪኻ ክልተ ምስ ዚኾኑ ክልቲኣቶም 
ነቲ ምልክታኻ ከፍቅዱ ኣለዎም። መዕበዪ ዚበሃል ኣብ‘ቶም 18 ዓመት 
ዘይመልኡ ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለዎ ማለት‘ዩ። ወረቐት መንነት ንምውጻእ መን 
ምዃንካ ግድን ከተመስክር ኣለካ። ነዚ ኸኣ ብኽልተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት 
ክትገብሮ ትኽእል:-

 • ቅቡል ወረቐት መንነት ምርኣይ ወይ ከኣ

 • ንመንነትካ ዚምስክር ሰብ ምሳኻ ምምላእ

እቲ መን ምዃንካ ዚምስክረልካ ሰብ ጽቡቕ ጌርካ እትፈልጦ ሰብ ኪኸውን 
ኣለዎ። እቲ ሰብ 18 ዓመት ዝመልአን ቅቡል ወረቐት መንነት ኬርኢ 
ዚኽእልን ኪኸውን ኣለዎ። እቲ ዚምስክረልካ ሰብ ሰበይትኻ/ወይ

ሰብኣይኪ፡ ወላዲ፡ ሓው/ሓውቲ ወይ ከኣ እኹል ዝዕድመኡ ቈልዓ ኪኸውን 
ኣለዎ። ስሕት ኢሉ እቲ ዘስርሓካ ሰብ ወይውን ካብ በዓልመዚ ኾይኑ ጽቡቕ 
ጌይሩ ዚፈልጠካ ሰብ ኪምስክረልካ ይኽእል‘ዩ።

ወረቐት መንነትካ ምስ እተጥፍኦ፡ ነቲ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ተወከሶ። ምስ ዚስረቕ 
ከኣ ንፖሊስት ኣመልክት፡ ከም እተሰረቕካ ድማ ሓብር። ከምዚ ምስ እትገብር 
ካልእ ሰብ ነቲ ወረቐት መንነትካ ኣይኪጥቀመሉን እዩ። 

ቅቡላት ወረቓቕቲ መንነት
እዞም ዚስዕቡ ወረቓቕቲ መንነት ተቐባልነት ኣለዎም:-

 • ብቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ዝተዋህበ ወረቐት መንነት

 • ሽወደናዊ መምርሒ ፍቓድ (körkort)
 • SIS ምልክት ዘለዎ ብባንክ: ብ‘ስቨንስክ ካሳ ሰርቪስ‘ (Svensk 

kassaservice) ወይ ብመንግስታዊ ትካል ዝተሰርሐ ሽወደናዊ ወረቐት 
መንነት

 • ኣብ መንግስታዊ ቤ/ጽ ዘገልግል ወረቐት ስራሕ (tjänstekort)
 • ሽወደናዊ ሃገራዊ ወረቐት መንነት

 • ቀይሕ ገበር ዘለዎ ፓስፖርት ሃገረ ሽወደን

 • ድሕሪ መስከረም 2006 ዓ.ም ኣብ ወጻኢ ዝተዋህበ ፓስፖርት 
ኤውሮጳዊ ሕብረት

 • ድሕሪ መስከረም 2006 ዓ.ም ኣብ ኖርወይ፡ ኣይስላንድ፡ ስዊዘርላንድን

ወረቐት መንነት ስእሊ:  Skatteverket
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ሊችተንሽታይን ዝተዋህበ ፓስፖርት
ቅቡል ወረቐት መንነት እንተ ዘይብልካ ግን ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ 
እንተለካ ቅቡል ወረቐት መንነት እንተ ዘይብልካ መን ምዃንካ ዚምስክረልካ 
ድማ እንተ ዘይብልካ፡ ግን ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ እንተለካ፡ ወረቐት 
መንነት ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ኣብ መመልከቲ 
ቅጥዒ ንዝመላእካዮ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ምስ ኣብ ቦርድ ሚግረሽን ዘሎ 
ስም፡ ቍመት፡ ስእሊ፡ ፊርማ፡ መጋየሺ ሰነድን መንበሪ ፍቓድን የወዳድር። 
ፓስፖርትኻን ናይ መንበሪ ፍቓድካን ከተርእይ ኣሎካ። ፓስፖርት ምስ 
ዘይህልወካ ናይ መንበሪ ፍቓድ ጥራይ ተርእይ። በዚ መገድዚ ነቲ መንነትካ 
ከተደልድል ምስ እትደሊ ንወረቐት መንነት ክትሓትት ከሎኻ ብዛዕባኡ 
ተዛረብ።

ማሕበራዊ ውሕስነት (Social-
försäkringen)
ማሕበራዊ ውሕስነት ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ክፋል እዩ። ንሱ 
ንስድራቤትን ንህጻናትን ንስንኩላንን ኣረጋውያንን ሕሙማትን ኣብ ስራሕ 
እተጎድኡን ቁጠባዊ ዑቕባ እዩ። ንማሕበራዊ ውሕስነት መሰል ዘለካን 
ዘይብልካን ዚውስን ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) እዩ። 
ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ መንግስታዊ ትካል’ዩ። ንሱ እዩ ገንዘብ ዝኸፍል። ናይ 
ጥሮታ በዓልመዚ ኸኣ ንኣረጋውያን ጥሮታን ቁጠባዊ ሓገዝን ይህብ። 

ንፈለማ ግዜ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትሓትት ከሎኻ እቲ ናይ ውሕስነት ካሳ እዩ 
መሰል ኣሎካን ዘይብልካን ምዃኑ ዘጽንዕ። እዞም ዚስዕቡ ገለ-ገለ ኣብነታት 
ካብ’ቶም ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ዚኸፍሎም ኢዮም፣

ገዛ ሓገዝ ክራይ-ገዛ (Bostadsbidrag)
ትሑት ኣታዊ ምስ ዚህልወካ ኣብ ሃገር ሽወደን እተመዝገብካ ድማ ምስ 
እትኸውን ካብ ውሕስነት ካሳ ንኽራይ ዝኸውን ሓገዝ ትረክብ ኢኻ። እዚ 
ኸኣ ሓገዝ ክራይ ገዛ ይብሃል። ህጻናት ምስ ዚህልዉኻውን ሓገዝ ክራይ 
ትረክብ ኢኻ። እቲ እትረኽቦ ሓገዝ እቲ ብዝሒ ኣባላት ስድራቤት እዩ 
ዚውስኖ። ከምኡውን ዋጋ ክራይ ገዛን ብዝሒ እቶትካን ይውስኖ እዩ። ዕድመኻ 
ኣብ መንጎ 18ን 29ን እንተ ኾይኑ፡ ሓገዝ ክራይ-ገዛ ክትወስድ መሰል ኣለካ። 
ንውሕስነት ካሳ ብዛዕባ ኣብ እቶትካ ዚረአ ለውጢ እንተሎ ክትሕብሮም 
ይግባእ፡ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ዕዳ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።

ንወለዲ ዚውሃብ ሓገዝ
ንኣኺ ወላዲት ዝኾንክን ወይ ወላዲት እትኾንን ሰብ ዚወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ 
ኣሎ። ንስኺ ነፍሰጾር እንተ

ኾይንኪ እሞ ስራሕኪ ኣዝዩ ጽንኩር ኮይኑ ዕማም ክትቅይሪ ኣኽእሎ እንተ 
ዘይብልኪ፡ መተካእታ ደሞዝ ጥንሲ (Havandeskapspenning) 
ክትወሃቢ መሰል ኣሎኪ። 
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ምስ ወለድኪ መተካእታ ደሞዝ ወላድን፡ ጊዜያዊ መተካእታ ደሞዝ ወላድን 
(Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning) ክትወስዲ 
መሰል ኣሎኪ። መተካእታ ደሞዝ ወላድ ን480 መዓልታት እናተኸፈለኪ ምስ 
ውላድኪ ኣብ ገዛ ክትጸንሒ መሰል ይህበኪ። ቈልዓ እንተ ሓሚሙካ’ውን 
ስራሕ ገዲፍካ ምስ ውላድካ ገንዘብ እናተዋህበካ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ መሰል 
ኣለካ። እዚ እቲ ቆልዓ ክሳዕ 12 ዓመት ዚውድእ የገልግል።

ኩሉ ወላዲ ናይ ቆልዓ ገንዘባዊ ሓገዝ ኪረክብ መሰል ኣለዎ። ክሳዕ 16 ዕድመ 
ዘለዎ ቆልዓ ኣብ ነፍስወከፍ ወርሒ 1050 ክሩነር ይኽፈል። ብዙሓት ቆልዑ 
ምስ ዚህልዉኻ ዝያዳ ሓገዝ ትረክብ። እዚ ኸኣ ናይ ብዙሓት ቆልዑ ወሰኽ 
ይብሃል።

ውላድካ ናይ ስንክልና ጸገም ምስ ዚህሉዎ እተፈላለየ ረድኤት ክትረክብ መሰል 
ኣሎካ። ስንኩል ውላድ ዘለዎም ወለዲ ናይ ክንክን ሓገዝ ይረኽቡ። 

እንተ ሓሚምካ ወይ ናይ ኣካላት ጸገም እንተ ኣሎካ
እናሰራሕካ ምስ እትሓምም እቲ ወሃብ ስራሕካ ነተን ፈላሞት 14 መዓልታት 
ናይ ሕማም ሓገዝ (Sjuklön) ይህበካ። ብድሕርዚ ካብቲ ናይ ውሕስነት ካሳ 
ናይ ደሞዝ መተካእታ ትወስድ። እዚ ድማ መተካእታ ደሞዝ ሕማም ይብሃል። 
(Sjukpenning)። 

ብምኽንያት ሕማም ወይ ብመጕዳእቲ ወይ ብስንክልና ምሉእ ጊዜ ክትሰርሕ 
ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ካብ ውሕስነት ካሳ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል።

ስእሊ:  Colourbox
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ምስ ውሕስነት ካሳ ርክብ ምግባር
ሕቶ ምስ ዚህልወካ ኬድካ እትሓተሉ ናይ ውሕስነት ካሳ ኣገልግሎታዊ ቤ/ጽ 
ኣሎ። ስሕት ኢሉ ቈጸራ ምግባር ከድልየካ‘ዩ። ኣብ ኢንተርነት www.
forsakringskassan.se ኣቲኻ’ውን ሓበሬታ

ክትነብብ ትኽእል ኢኻ። 

ውሳነ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ግጉይ‘ዩ ትብል እንተ ኾይንካ ይግባይ ክትብል 
ትኽእል ኢኻ። እቲ ይግባይ ብጽሑፍ‘ዩ ኪቐርብ ዘለዎ፣ ውሳነ ምስ ተዋህበ 
ግድን ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ኢኻ ድማ ይግባይ ክትብል ዘለካ።

እቲ ይግባይ ናብ ምምሕዳራዊ ቤትፍርዲ (förvaltningsrätten) ኢኻ 
ትጽሕፎ፣ ግን ነቲ ደብዳበ ፈለማ ናብ ውሕስነት ካሳ ትሰዶ። እዚ ድማ ንቤ/ጽ 
ውሕስነት ካሳ ውሳነ ኪቕይር ዕድል ይወሃቦ። ነቲ ውሳነ እንተ

ዘይቀዪርዎ ግን ነቲ ይግባይ ናብ ምምሕዳራዊ ቤትፍርዲ ይሰድዎ።

ናይ ናብያ ሓገዝ (Försörjningsstöd)
ናይ ናብያ ሓገዝ ከም ቁጠባዊ ሓገዝ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ እዩ። ከምኡውን 
ማሕበራዊ ሓገዝ ይብሃል። ብዛዕባዚ ድማ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ማሕበራዊ 
ቤትጽሕፈት ኬድካ ትሓትት። እዚ ነቶም ገንዘብ ዘይብሎም እዩ ዚሕግዝ። 

ምስ ሓገዝ ናብያ እተኣሳሰረ እተፈላለየ ጠለባት ኣሎ። ክትሰርሕ እትኽእል 
ምስ እትኸውን ናይ ናብያ ሓገዝ ንኽትረክብ ክትሰርሕ ይግበኣካ። እቲ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምስ ዚደልዮውን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ክትሳተፍ 
ይግበኣካ። 

ኣብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘዳሉዎ ንጥፈታት ምስ ዘይትሳተፍ ግን፡ እቲ 
ሕቶኻ ኪንጸግ ይኽእል እዩ። ማለት ገንዘብ ኣይወሃበካን። ከምኡውን ኣብ 
ባንክ ገንዘብ ምስ ዚህልወካ ወይ ድማ ከም ማኪና ዝመሰለ ክቡር ነገራት ምስ 
ዚህልወካ ካብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ገንዘብ ንኽትወስድ መሰል የብልካን።

ትምህርቲ ኣባጽሕ
ኣብ ሃገር ሽወደን ከም በጽሒ ኴንካ ንኽትምሃር ልሙድ እዩ። መብዛሕትኦም 
ኣብቲ ሞያኦም መታን ኪምዕብሉ ወይ ድማ ካልእ ሞያ ንኺሕዙ እዮም 
ዚመሃሩ። ገሊኦም ድማ ሓድሽ ነገር ንምፍላጥ ኢሎም ይምሃሩ። ምሉእ 
ህይወትካ ምምሃር ኣወንታዊ ገጽታ ኣለዎ፡ ናይ ምሉእ ዕድመ ምህሮ ድማ 
ይብሃል።
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ቤ/ጽ ኣማኸርቲ ትምህርቲ (Studievägledning) 
እንታይ ክትምህር ከም እትደሊ ርግጸኛ ምስ ዘይትኸውን፡ ንቤ/ጽ ኣማኸርቲ 
ትምህርቲ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ንሱ ኣባጽሕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኮርሳትን 
ሞያታትን ምኽሪ ዚረኽቡሉ ቤ/ጽ’ዩ። ቤ/ጽ ኣማኸርቲ ትምህርቲ ኣብ 
ኮምዩንካ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ኣባጽሕ ይርከቡ። ተወሳኺ ሓበሬታ 
ክትረክብ ምስ ኮምዩንካ ርክብ ግበር።

በዞም ዚስዕቡ’ውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ:-

 • ቅዳሕ ነጥቢ ትምህርቲ ኣብ ምእዛዝ

 • ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርትን ኮርሳትን ቦታ ኣብ ምርካብ

 • ኣብ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ኮርስ ክትኣቱ እንታይ ከም ዘድልየካ 
ሓበሬታ ኣብ ምርካብ

 • ካልእ ንትምህርቲ ዚርኢ ሓበሬታ

ማእከል ኣማኸርቲ ትምህርቲ (Vägledningscen-
trum)
ዕድመኻ ትሕቲ 20 ዓመት እንተ ኾይኑ፡ ንትምህርቲ ብዚምልከት ምኽሪ 
ኣብ ማእከል ኣማኸርቲ ትምህርቲ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት 
ኣብ‘ዞም ዚስዕቡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣

 • ኣየናይ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ስራሕ ክትመርጽ ከም እትደሊ ኣብ 
ምዝታይ

 • ንትምህርትን ስራሕን ዚምልከት ሓበሬታ ባዕልኻ ኣብ ምንዳይ

 • ሓበሬታ ትምህርቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት

ኣብ ሽወደን ንኣባጽሕ ዚኸውን 
እተፈላለየ ናይ ትምህርቲ 
ዕድላት ኣሎ

ስእሊ:  Colourbox
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ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (Svenska för invand-
rare–sfi) 
ኤሰፊ (Sfi) ነቶም ሽወደንኛ ቋንቋ ኣዲኦም ዘይኮነ ኣባጽሕ ዚወሃብ 
መባእታዊ ትምህርቲ ሽወደንኛ እዩ። ኤሰፊ ምሉእ ጊዜ ወይ ፍርቂ ጊዜ 
ክትመሃር ትኽእል። እቲ ትምህርቲ ብናጻ‘ዩ ዚወሃብ።

ኣብ ውሽጢ ኤሰፊ (Sfi) ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትኻ እተመርኮሰ እተፈላለየ 
ስልጠናታት ኣሎ። ንኣብነት ንሞያ ዘዳሉ ኤሰፊ ከምኡውን ናብቶም 
ኣካደምያዊ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ዝዓለመ ኤሰፊ ኣሎ።

ዓሰርተ ሽድሽተ ዓመት ምስ መላእካ ኣብ ኤሲፊ ክትሳተፍ መሰል ኣሎካ። 
ይኹንምበር መብዛሕትኦም ትሕቲ 20 ዓመት ዝኾኑ፡ ናይ ቋንቋ ሽወደን 
ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዮም ዚወስዱዎ።ፈለማኻ 
ክትምዝገብ ከለኻ ካብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ምስክር ልደትን (ፐርሾንበቪስ) 
ወረቐት መንነትካ፡ መምርሒ ፍቓድካ ወይ ፓስፖርትኻ ምሳኻ ተማላእ

ኮሙናዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ – (Komvux)
ኮምቩክስ (Komvux) ልክዕ ከም‘ቲ ሰብ ኣብ መባእታውን ካልኣይ ደረጃ 
ቤት ትምህርትን ዚመሃሮ ኣባጽሕ ዚመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ‘ዩ። መባእታዊ 
ትምህርቲ ኣባጽሕ (Grundläggandevuxenutbildning) ተባሂሉ 
ድማ ይፍለጥ እዩ። ምስ ደረጃ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሽወደን ዚዳረግ 

ስእሊ:  Colourbox
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ትምህርቲ እንተ ዘይብልካ መባእታዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ (Grundläggande 
vuxenutbildning) ንኽትመሃር መሰል ኣሎካ። ይኹንምበር ብመባእታዊ 
ደረጃ ሽወደንኛ ክትመሃር ካብ ኤሰፊ D (sfi D) ምስክር ወረቐት (ባጀላ) 
የድልየካ።

ኣብ ኮምቩክስ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደን ዚወሃብ 
ትምህርቲውን ትምሃር ኢኻ። እዚ ኸኣ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣባጽሕ 
(Gymnasial vuxenutbildning) ይብሃል። ምስ ካልኣይ ደረጃ ቤት 
ትምህርቲ ሽወደን ዚዳረግ ትምህርቲ እንተ ዘይብልካ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 
ኣባጽሕ (Gymnasial vuxenutbildning) ንኽትምሃር መሰል ኣሎካ። 
ብኻልኣይ ደረጃ ሽወደንኛ ንኽትመሃር፡ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ 
(svenska som andra språk, SAS) ብመባእታዊ ደረጃ (SAS G) 
ዝተመሃርካ ክትከውን ኣለካ።

ኣብ ኮምቩክስ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እትምሃሮም ኮርሳትውን 
ኣለዉ። ንኣብነት ትምህርቲ ድሕረ-ምራቐ (Påbyggnadsutbildning) 
ዝበሃል ኣሎ። እዚ ናብ ኣባጽሕ ዝዓለመ ሞያዊ ትምህርቲ እዩ። ኣብ 
ኮምቩክስ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ ተመሃርካ ናብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ 
ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣብ ኮምቩክስ ዚወሃብ ትምህርቲ ካብ‘ቶም 
ኣብ መባእታውን ካልኣይ ደረጃ ዚወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ይቕልጥፍ። 
ትምህርትኻ በየናይ ኣገባብ ከም ትውጥን ባዕልኻ ክትውስን ኣለካ። መዓልታዊ 
ወይ ምሸታዊ ትምህርቲ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኮምቩክስ ብናጻ ኢኻ 
ትመሃር፣ ግን ንመጻሕፍትን ንኻልእ ዘድሊ ወረቓቕቲ ወጻእታቱ ባዕልኻ 
ኢኻ ትኸፍሎ። ዕድመኻ ልዕሊ 20 ዓመት እንተ ኾይኑ እሞ እንተ ወሓደ 
50 ሚእታዊ ትመሃር እንተ ኾይንካ: ካብ ሃገራዊ ቦርድ ደገፍ ትምህርቲ 
(Centrala studiestödsnämnden, CSN) ትምህርታዊ ደገፍን 
(studiebidrag) ትምህርታዊ ልቓሕን (studielån) ክትሓትት ትኽእል 
ኢኻ። ከም ስንክልና ኣእምሮን (utvecklingsstörning) ካልእ ናይ 
ኣእምሮ ሕማም ዘለዎም ዚመሃርዎ ትምህርቲ ኣባጽሕ‘ውን ኣሎ። ሴርቩክስ 
(särvux) ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ።

ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ (Folkhögskolor)
ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ ተመሃሮ ዚመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ‘ዩ። ኣብ 
ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ መባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ትምህርቲ ክትመሃር 
ትኽእል። ኣብ ሓያለ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ እናሓደርካ‘ውን 
ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ህዝባዊ ቤትትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዓይነታት 
ትምህርቲ ክትምሃር ትኽእል፣

 • ሓባራዊ ኮርስ፣ (Allmänna kurser) ኣብ ክንዲ ቤት ትምህርቲ 
ካልኣይ ደረጃ፡ ስሕት ኢሉ ድማ ኣብ ክንዲ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ 
ትወስዶ። እተመሃርካዮ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ካብ 
ሓደ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመት ትመሃር። ኣብዚ ካብቲ ትምህርቲ ኣባጽሕ 
(komvux) ህድእ ብዝበለ ኣገባብ ኢኻ እትመሃር።

 • ፍሉይ ኮርስ፣ (Särskilda kurser) ፍሉይ ዓይነት ትምህርቲ ዝሓዙ 
ኮርሳት እዮም። ንኣብነት ሓደ ፍሉይ ሞያ ወይ ሙዚቃ። ከም ናይ 
ትርፊ ግዜ መራሒ (fritidsledare) ወይ ናይ ኣተሓሕዛ ደጋፊ 
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(behandlingsassistent) ዝኣመሰሉ ዓይነታት ኮርሳትውን 
ክትምሃር ትኽእል። 

 • ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት፣ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኮርሳት ኤሰፊ 
ኪህልወን ይኽእል‘ዩ።

ነፍሲ-ወከፍ ህዝባዊት ቤት ትምህርቲ ንመን ከም ትቕበል ባዕላ‘ያ ትውስን። 
ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ነናተን ናይ ትምህርታዊ ነጥቢ ኣገባብ ኣለወን። 
እቲ ኣብ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ እትቐስሞ ትምህርቲ ኣብ ኮለጅ ወይ 
ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ መባእታዊ ብቕዓት ተባሂሉ ዚጽዋዕ ክትረክብ የኽእለካ። እዚ 
ማለት ከኣ፡ ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ዘኽእለካ ትምህርቲ ኣለካ 
ማለት‘ዩ።

ትምህርቲ ሞያ ኮለጅ (Yrkeshögskoleutbild-
ning, YH-utbildning)

ትምህቲ ሞያ ኮለጅ ፍሉይ ናይ ሞያ ትምህርቲ እትቐስመሉ ዓይነት ትምህርቲ 
እዩ። ንሱ ኣብ ክንዲ‘ቶም ኣብ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ዚወሃቡ ንውሕ ዝበሉ 
ዓይነታት ትምህርቲ ዚውሰድ ኣማራጺ እዩ። እቲ ትምህርቲ ኣይክፈሎን 
እዩ። ተመሃሮ ኪመሃሩ ከለዉ ብስራሕ ተልመደን ምስ ዋኒናት ብዙሕ ርክብ 
ይገብሩ። 

ናይ ትምህርቲ ሞያ ኮለጃት ስልጠና ምስ ስራሕ እተተሓሓዘ እዩ። ዕላማኡ ኸኣ 
ትምህርቲ ዛዚሞም ብቐሊሉ ስራሕ ንምርካብ ንኸቃልለሎም ብማለት እዩ። 
ገለ ካብቲ ስልጠናታት ምስ ሞያ እተተሓሓዘ ቋንቋ ሽወደን ከም ተወሳኺ 
ደገፍ ገይሩ ይህብ። ብዛዕባ ትምህቲ ሞያ ኮለጅ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ 
ደሊኻ ምስ ሃገራዊ ወኪል ላዕላይ ትምህርቲ ሞያ (Myndigheten för 
yrkeshögskolan) www.yhmyndigheten.se ርክብ ግበር።

ኣብ ትምህቲ ሞያ ኮለጅ ንምምሃር ናብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ዘእቱ መባእታዊ 
ብቕዓት ኪህልወካ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ኣብተን ኣብ 
ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ንኽትምሃር ዘድልያ ዓይነታት ትምህርቲ ባጀላ ኪህልወካ 
ይግባእ።

መመላእታ ትምህርቲ (Kompletterande utbild-
ning, KU-utbildning)
መመላእታ ትምህርቲ ብብሕታዊ ሰክቶር እዩ ዚቐርብ። ገሊኡ ማዕረ ካልኣይ 
ደረጃ ገሊኡ ድማ ማዕረ ድሕረ ካልኣይ ደረጃ እዩ። ናይ ዝተፈላለዩ ጨናፍር 
ንኣብነት ንይ ስነ-ጥበብ (konst): ቅባውንቲ (mode): ዲዛይን 
(design): በረራ ኢደ-ጥበብ: ከምኡ‘ውን ክንክን ኣካል (frisk- 
och hudvård) ስልጠና ይህብ። ሓያሎ ስልጠናታት ነቲ ኣብ ኮለጅ ዚግበር 
ቀጻሊ ትምህርቲ የዳሉ ወይ ከኣ ናይ ሞያ ትምህርቲ እዩ። መብዛሕትኡ ናይ 
መመላእታ ትምህርቲ መደባት ገንዘብ ይኽፈሎ እዩ።
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ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን
ኣብ ሽወደን ዩኒቨርስታትን ኮለጃትን ኣለዋ። እቲ ፍልልይ ዩኒቨርስታት ግድን 
ትምህርቲ ምርምር ኪህልወን ኣለዎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ዚወሃቡ 
ትምህርትታት ሓደ ዓይነት ነጥብን ምረቓን የውህብ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ኣውራጃ ሽወደን እንተ ወሓደ ሓንቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኣላ።

ትምህርታዊ ፕሮግራም ወይ ንጽል ኮርስ (separata kurser)
ሓደ ትምህርታዊ ፕሮግራም ናብ ምረቓ ዚመርሑ ሓያለ ኮርሳት ይሕዝ። 
ብዲግሪ ምምራቕ ማለት ፈተና ሓሊፍካ ትምህርትኻ ዛዚምካ ኣለኻ ማለት‘ዩ። 
ኣብ ሓደ ትምህርታዊ ፕሮግራም ዚርከቡ ዚበዝሑ ኮርሳት ግድን ክትመሃሮም 
ኣለካ። ይኹንምበር ባዕልኻ ክትመርጾም እትኽእል ሓደ-ሓደ ኮርሳት እውን 
ኣለዉ። ንኣብነት ከም ሓኪም፡ ኪኢላ ስነ-ማሕበር (socionom)፡ ጠበቓ 
ወይ መሃንድስ ኴንካ ንኽትምረቕ፡ ነቲ ዘሎ ትምህርታዊ ፕሮግራም ግድን 
ተኸቲልካ ክትመሃር ኣሎካ። ኮርስ ብንጽል ትመሃር እንተ ኾይንካ: ኮርሳት 
ባዕልኻ ትመርጽ፡ ባዕልኻ ብዝደለኻዮ ቅደም-ተኸተል ከኣ ትመሃሮም። 
እቶም ምሉእ ጊዜ ዚመሃሩ ኣብ ዓመት 60 ናይ ላዕላይ ደረጃ ትምህርቲ 
ነጥብታት (högskolepoäng) ይመሃሩ።

ስእሊ: Matilda Karlsson

ናይ ዮተቦሪ ዩኒቨርሲቲ ቀንዲ ህንጻ



© ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳዊ ምምሕዳርን ከተማ ዮተቦሪን100 | ብዛዕባ ሃገር ሽወደን

ንዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ዘድሊ ብቕዓት እዚ ዚስዕብ እዩ፣
ብመባእታዊ ጽፍሒ ኣብ ላዕላይ ደረጃ ትምህርቲ ክትመሃር ግድን መባእታዊ 
ብቕዓት ኪህልወካ ኣለዎ። ስሕት ኢሉ ፍሉይ ብቕዓት የድሊ። እዚ ማለት ከኣ 
ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንኽትኣቱ፡ ገለ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኮርሳት 
ዝወሰድካ ክትከውን ኣለካ።

መባእታዊ ብቕዓት ኣለዎ ዚበሃል፣

 • • ካብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ መዛዘሚ ነጥቢ ዝወሰደን እንተ 
ወሓደ ብ90 ሚእታዊ ናይቲ ትምህርቲ ዝሓለፈን

 • • ካብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣባጽሕ መዛዘሚ ነጥቢ ዝወሰደን 
እንተ ወሓደ ብ90 ሚእታዊ ናይቲ ትምህርቲ ዝሓለፈ

 • • ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ 
ደረጃ ኣባጽሕ፡ ንኣብነት ናይ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ባጀላ ዚዳረግ 
ትምህርቲ ወጻኢ ሃገር ወይ ትምህርቲ ሽወደን ዘለዎ

 • • ብኻልእ ኣገባብ እተበጽሐ ምስ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ 
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣባጽሕ ሽወደን ዚዳረግ ብቕዓት ዘለዎ

 • • ካብ ዴንማርክ: ፊንላንድ: ኣይስላንድን ኖርወይን መባእታዊ 
ብቕዓት ዘለዎ

 • • ኣብ ሽወደን ወይ ኣብ ወጻኢ ተማሂሩ ብልምዳዊ ተሞኵሮ መባእታዊ 
ትምህርቲ ኮለጅ ዘምህር ብቕዓት ዘጥረየ

ፍሉይ ብቕዓት ከከም ዓይነት ትምህርቲ ይፈላለ‘ዩ። ኣየናይ ዓይነት ፍሉይ 
ብቕዓት ከም ዘድሊ ኣብቲ እቲ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ 
ሓበሬታ ኣሎ።

ንላዕላይ ደረጃ ትምህርቲ ዘድልዩ ወጻኢታት
ኩሉ ትምህርቲ ዩኒቨሲቲን ኮለጅን ብዓቢ ክፋሉ ብናይ መንግስቲ ገንዘብ ኢዩ 
ዚካየድ። 

ስለዚ ኩሉ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናጻ እዩ። ግን ንመጻሕፍትን ንኻልእ 
ወረቓቕትን ዘድሊ ወጻእታት ግድን ባዕልኻ ክትሽፍን ኣለካ። 

ንድሩት ግዜ ዚመሃሩን ካብ ወጻኢ EU/EES ዝመጹ ኣጋይሽ ተምሃሮ 
ከፊሎም እዮም ዚምሃሩ። 

እንተ ወሓደ ፍርቂ ጊዜ ትመሃር እንተ ኾይንካ: ማለት 50 ሚእታዊ: ኣብ 
ሲ.ኤስ.ኤን (CSN) ትምህርታዊ ደገፍን ትምህርታዊ ልቓሕን ክትሓትት 
መሰል ኣለካ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ 
ብዛዕባ ትምህርቲ ኮለጅ ኣብ መርበብ ኢንተርነት www.studera.
nu ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ከተንብብ ትኽእል። ብዛዕባ ሕግታት ምቕባል 
ተምሃሮ ዚምልከት ሓበሬታ ድማ ብዝያዳ ኣብ መርበብ ኢንተርነት 
www.antagning.se ከተንብብ ትኽእል።
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ምምዛን ብቕዓት (Validering)
ምምዛን ብቕዓት (ቫሊደሪን) ማለት ንሓደ ብልክዕ ክትዕቅኖ ዘጸግም ነገር 
ምምዛን ማለት‘ዩ። ዝቐሰምካዮ ትምህርቲ ወይ ኣብ ሓደ ፍሉይ ሞያ ዘለካ 
ብቕዓት ኪምዘን ከሎ ‘ቫሊደሪን‘ ወይ ብቕዓት ምምዛን ይብሃል። ናይ 
ዝሓለፈ ትምህርትኻ ወይ ሞያዊ ተመክሮኻ ኪምዘን ከሎ ምስቲ ኣብ ሽወደን 
ዚወሃብ ኮርሳት ዝዳረግ ኮይኑ ኪርከብ ይኽእል እዩ። ነቲ ሞያዊ ፍልጠትካ 
ብዝርርብ ወይ ብተግባራዊ ፈተና ከተምዝኖ ትኽእል ኢኻ። ፍልጠትካ ኣብ 
ከም ህንጻን ክንክን ጥዕናን ኢንዱስትሪን መጎዓዝያን ኣደራሽን/ቤትመግብን 
ዝኣመሰሉ ሞያታት ከተምዝን ትኽእል ኢኻ።

ናይ ወጻኢ ባጀላ ምምዛን 
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወጻኢ ሃገር እንተለካ: እቲ ትምህርቲ ብሃገራዊ 
ወኪል ኣገልግሎት ላዕላይ ትምህርቲ ይምዘን። እቲ ምምዛን ኣይክፈሎን እዩ። 
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.uhr.se. ኣንብብ።

ገለ ሞያታት በቲ ንሞያዊ ስራሕ ዚምልከት ናይ ሽወደን ሕጊ ይምእዘዙ እዮም፡ 
ንኣብነት ምረቓን ሕጋውነትን ብዚምልከት። ኣብ ሓደ ውሱን ሞያ ንምስራሕ 
ካብቲ ናይ ሞያ ሓላፊ በዓልመዚ ፍቓድ የድሊ። ንናይ ሓኪም ሞያ ወይ ናይ 
ነርስነት ሞያ እቲ ማሕበራዊ ምምሕዳር እዩ ዘፍቅድ። ነቲ ኣብ ቤትትምህርቲ 
ዘድሊ ሞያ ድማ እቲ ትምህርቲ ሚኒስተር የፍቅድ።

ምትርጓም ነጥቢ ትምህርቲ ወጻኢ ሃገር
ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝረኸብካዮ ነጥቢ ትምህርቲ ኪምዘን ፈለማ ናብ 
ሽወደንኛ ኪትርጐም ኣለዎ። እቲ ትርጕም ብኪኢላ ተርጓማይ ዝተተርጐመ 
ኪኸውን ኣለዎ። ሓድሓደ ግዜ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ነቲ ነጥቢ ኣብ 
ምትርጓም ኪተሓጋገዝ ይኽእል‘ዩ። እቲ ነጥቢ ብእንግሊዝኛ: ፈረንሳይኛ 
ጀርመንኛ: ስጳኛ ወይ ብቋንቋንታት ኖርድ ዝተዘገበ እንተ ኾይኑ ምትርጓም 
ኣየድልይን‘ዩ። 

ትምህርታዊ ልቓሕ (Studiemedel)
ትምህርታዊ ልቓሕ ክትመሃር ከለኻ እትወስዶ ልቓሕ ወይ ደገፍ‘ዩ። ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ: ኣብ ኮለጅ ከምኡ‘ውን ኣብ ሓደ-ሓደ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቲ ዚውሰዱ ሓደ-ሓደ ኮርሳት ክትመሃር ትምህርታዊ

ልቓሕ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ኣብ‘ታ 20 ዓመት እትመልኣላ መንፈቕ 
(termin): ኣብ ህዝባዊ ቤት

ትምህርቲ: ኣብ ኮምቩክስ ወይከኣ ኣብ ካልእ መባእታውን ካልኣይ ደረጃ ቤት 
ትምህርትን ክትመሃር ከለኻ ትምህርታዊ ልቓሕ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

ሃገራዊ ወኪል ደገፍ ትምህርቲ (Centrala studiestödsnämnden, 
CSN) እዩ ትምህርታዊ ልቓሕ ዚኸፍል። ክትመሃር ከለኻ እንተ ደሊኻ 
ትምህርታዊ ደገፍ (bidrag) ጥራይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ወርሒ 
ክንደይ ክትልቃሕ ከም እትደሊ ጥርዚ ኣሎ ግን ምስ እትደሊ ዝወሓደውን 
ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ክትመሃር
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ከለኻ ልቓሕ ኣውሕድ ኣቢልካ ክትልቃሕ‘ውን ትኽእል ኢኻ። ደቂ 
እንተለዉኻ ክትመሃር ከሎኻ ተወሳኺ ደገፍ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። 
ትምህርታዊ ልቓሕ ምስ ወሰድካ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ኢኻ ልቓሕካ 
ክትከፍል እትጅምር። ብዛዕባ ትምህርታዊ ልቓሕ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ 
መርበብ ኢንተርነት ሲኤሴን (CSN) www.csn.se ኣሎካ።

ትርፊ-ጊዜን ማሕበራዊ ናብራን
እቲ ካብ ስራሕን ትምህርትን ናጻ ዝኾነ ጊዜ ትርፊ-ጊዜ (Fritid) ይበሃል። 
ብዙሓት ኣብ ሽወደን ዘለዉ ኣብ ትርፊ-ጊዜኦም ኣብ ማሕበራትን ኣብ 
ፍሉያት ዘገድስዎም ንጥፈታት ይነጥፉ። ኣብ ትርፊ-ጊዜኻ እትገብሮ ፍሉይ 
ተገዳስነት እንተለካ ዕብይ ዝበለ መርበብ ክትፈጥርን ምስ ማሕበረሰብ ሽወደን 
ዚያዳ ርክብ ክትገብርን ዕድል ኣለካ። ነቶም ኣብ’ዛ ሃገር ሓደስቲ ዝኾኑ: 
ትርፊ-ጊዜ ሓደስቲ ኣዕሩኽ እተጥርየሉን ኣብ ሓጺር እዋን ትምህርቲ ቋንቋ 
እትመሃረሉን ሓደ ኣገባብ’ዩ። ብመገዲ ማሕበር ጌርካ ድማ ኣብ ዓበይቲ 
ማሕብረሰብኣዊ ጉዳያት ትሳተፍ።

ኣብ ሽወደን ናይ ማሕበራት ነጻነት ኣሎ። ንሱ ኣብቲ ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ 
ኣገዳሲ እዩ። ማሕበራዊ ነጻነት ማለት ኩሉ ሰብ ማሕበር ኪምስርት ናጻ እዩ 
ማለት እዩ። ሓባራዊ ዝንባለን ድሕረባይታን ዘለዎም ሰባት ማሕበር ኪምስርቱ 
ይኽእሉ። 

ኣብ ሽወደን ብዙሓት እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ። ንኣብነት ናይ ስፖርት፡ 
ሙዚቃ፡ ባህሊ ከምኡውን ሃይማኖታዊ ማሕበራት። ዝበዝ ግዜ ንጥፈታት ናይ 
ሓንቲ ማሕበር መኽሰብን ደሞዝን የብሉን። 

ስእሊ:  Colourboxኣረጋውያን ኣንስቲ ዘማሮ
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ማሕበር ምትካል
ማሕበር ክትተክል ከለኻ ቦርድ ማሕበር ኪህልወካኣ ኣለዎ። እቲ ቦርድ 
ኣብ‘ቲ ማሕበር ዘገልግል እማመ መምርሕታት የቕርብ። ሕጊ ማሕበር ከኣ 
ይበሃል። ማሕበራት ዚበዝሕ እዋን ኣብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር (Skatteverket) 
ምዝጉባት‘የን፣ መለለዪ ቍጽሪ ውድብ (organisationsnummer) ከኣ 
ኣለወን። ነቲ ማሕበር ዚኸውን ሕሳብ ባንክ ምኽፋት‘ውን ዝውቱር‘ዩ። 

ርክባት ምስ ዝተፈላለያ ማሕበራት 
ኣባል ሓንቲ ማሕበር ክትከውን እንተ ደሊኻ: ማሕበር ክትተክል ወይ 
ንማሕበርካ ገንዘብ ክትሓትት እንተ ደሊኻ ምስ ኮምዩንካ ርክብ ክትገበር 
ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ኮሙን ንኣብነት ክፍሊ ምምሕዳር ትርፊ-ጊዜ 
(fritidsförvaltningen) ኪሕግዘካ ይኽእል።

ማሕበራት ወጻእተኛታት
ማሕበር ወጻእተኛታት ካብ ሓደ ዓዲ ንዚመጹ ኣብዛ ሓዳስ ሃገር 
ነንድሕዶም ንኺራኸቡ ኣብ ምሕጋዝ ዚነጥፍ ማሕበር‘ዩ። ማሕበራት 
ወጻእተኛታትንማሕበረሰብ ሽወደን ክትርዳእ ጽቡቕ ሓገዝ ከበርክታ 
ይኽእላ‘የን። 

ማሕበራት ባህሊ 
ሓደ ማሕበር ባህሊ ኣብ ሓደ ፍሉይ ዓይነት ሳዕስዒት: ትያትርን ሙዚቃን 
ዚግደስ ኪኸውን ይኽእልዩ። ሓደ ዓይነት ዓሌታዊ ባህላውን ድሕረባይታ 
ዘለዎም ሰባት ዘተኣኻኽብ ማሕበር‘ውን ኪኸውን ይኽእል‘ዩ።

መኽሰብ-ኣልቦ ማሕበራት (Ideella organisationer)
መኽሰብ-ኣልቦ ማሕበራት ንማሕበረሰብ ኬማዕብላን ኪቕይራን ይፍትና። 

መኽሰብ-ኣልቦ ማሕበራት ስሕት ኢለን ወለንታውያን ውድባት ወይ 
ዘይመንግስታውያን ውድባት NGOs ተባሂለን’ውን ይፍለጣ’የን። ሓያለ 
ካብ’ዘን ውድባት ኣብ ሽወደን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይሰርሓ። ገለ ካብ’ኣተን 
ኣብ ወጻኢ ሃገር’ውን ይርከባ’የን። 

ካብ‘ተን ኣብ ሽወደን ዚርከባ መኽሰብ-ኣልቦ ማሕበራት ሒደት ንምጥቃስ፣

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ መላእ ዓለም ዚርከብ ዓለም-ለኻዊ ውድብ እዩ፡ 
ገሊኡ ኸኣ ማሕበር ፍርቂ-ወርሒ ተባሂሉ ይፍለጥ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል 
ነቶም ብምኽንያት ውግእ ወይ ግጭት ወይ ሓደጋ ዝተበታተኑ ቤተሰብካ ኣብ 
ምርካብ ይተሓባበር። 

እተን ማሕበራት ኣብ እተፈላለየ ኮምዩናት በብናተን ኣገባብ ይሰርሓ። ኣብ 
ገለ-ገለ ኮሙናት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ዕዮ ገዛ ትምህርቲ ይሕግዝ ወይ 
ከኣ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ይተሓባበሮም። ናይ ሽወደን ቀዪሕ መስቀል ኣብ 
ብዙሕ ኮምዩናት ናብቶም ኣብ ውግእ ዝተጎድኡን እተገፍዑን ዝዓለመ ማእከል 
ኣለዎ። 
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ሕጻናት ኣድሕን (Rädda barnen) ሕጻናት ኣድሕን (ረዳ ባርነን) 
ኣብ ሽወደንን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ንመሰል ሕጻናት ዚሰርሕ ዓለም-ለኻዊ 
ውድብ‘ዩ።

ኮ.ኤፍ.ኡ.ኤም (KFUM) ክፋል ዓለምለኻዊ ውድብ (YWCA-
YMCA) እዩ። ንሓደስቲ ዚመጹ መንእሰያት ዚኾኑ ንጥፈታት ድማ ኣለዎ። 
መንእሰያት ምስ ሓደ ዝመርሖም ኾይኖም ናብ ቺነማ: ትያትር ኪኸዱ ወይ 
ሓደ ዓይነት ስፖርት ኪፍትኑ ይራኸቡ።

IM, ማለት፡ ውልቃዊ ሓገዝ ወድሰብ ኣህጉራዊ ውድብ ኮይኑ ኣብ ሽወደን 
እውን ይሰርሕ እዩ። ንሱ ኣብቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዚህሉ ናይ ምትሕውዋን 
ምስታፍን ተግባራት ይነጥፍ። 

ፖሊቲካውያን ማሕበራት
ብፖሊቲካ ትግደስ እንተ ኾይንካ ኣባል ሓንቲ ፖሊቲካዊት ሰልፊ ወይ 
ፖሊቲካዊት ውድብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ‘ተን ዚበዝሓ 
ፖሊቲካውያን ሰልፍታት ነባጽሕን ንመንእሰያትን ዚሰርሓ ጕጅለታት ኣለዋ። 

ካልኦት ማሕበራት
ኣገደስቲ ኪኾና ዚኽእላ ብዙሓት ካልኦት ማሕበራት ኣለዋ። ንኣብነት 
ከም ማሕበራት ተፈጥሮን እንስሳን፡ ማሕበራት ሓልዮት ኣከባቢ 
(miljöföreningar) ወይከኣ ማሕበራት ሃይማኖት ዝኣመሰላ 
ኣለዋ። ኣብ ጕዳያት ኣረጋውያን ዚነጥፋ ማሕበራት ጥሮተኛታት 
(pensionärsföreningar) እውን ኣለዋ።

ስእሊ:  Mikael Lindahl 
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ህዝባውያን ምንቅስቓሳት (Folkrörelserna) - 
ጥንታዊ ልምዲ ሽወደን
ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዚበሃል፡ ብዕብይ ዝበለ ጕጅለ ሰባት ዝቘመ፡ ንሓደ ዕላማ: 
ንኣብነት ጸረ-መስተ ወይ ሓልዮት ከባቢ ኪሰርሕ ከሎ’ዩ። ህዝባውያን 
ምንቅስቓሳት ኣብ ሽወደን ካብ አዊሕ እዋን ኣትሒዞም ምስ ነጠፉ’ዮም። 
ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዚበዝሕ እዋን ኣብ መላእ ሃገር ዚርከብ ውድብ’ዩ። 
ህዝባውያን ምንቅስቓሳት ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመንን ኣብ መፈለምታ 
መበል 19 ክፍለ ዘመንን ኣዝዮም ኣገደስቲ ኔሮም። ሽዑ ብዙሓት ህዝባውያን 
ምንቅስቓሳት ንሰብኣውያን መሰላትን ንዝያዳ ደሞክራስያዊ ማሕበረሰብን 
ይቃለሱ ኔሮም።

ምንቅስቓስ ጸረ-መስተ (Nykterhetsrörelsen): ምንቅስቓስ ናጻ 
ኣብያተ ክርስትያንን (frikyrkorörelsen) ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታትን 
(arbetarrörelsen) እቶም ዝዓበዩ ህዝባውያን ምንቅስቓሳት‘ዮም 
ኔሮም። ምንቅስቓስ ጸረ-መስተ እቲ ፈለማ ዝተተኽለ‘ዩ ኔሩ። እዚ ምንቅስቓስ 
ሰብ ዚሰትዮ መስተ ኪንክይ ይጽዕር ኔሩ። ምንቅስቓስ ናጻ ኣብያተ ክርስትያን 
ክርስትያናዊ ምንቅስቓስ‘ዩ። ቅድም ኢሉ ኵሉሰብ ናይ ምምራጽ መሰል 
ኪህልዎ ዝተቓለሰ ምንቅስቓስ‘ዩ። ብዙሓት ህዝባውያን ምንቅስቓሳት 
ኩሉ ሰብ ኪመሃርን ትምህርቲ ኪቐስምን ጽዒረን። ኣብዚ እዋንዚ ብዙሓት 
ህዝባውያን ምንቅስቓሳት ኣብ ፖሊቲካውያን ሕቶታት ይነጥፋ። ኣብዚ ጊዜና 
ከም መንግታውያን ትካላት ዚሰርሓ ህዝባውያን ምንቅስቓሳት‘ውን ኣለዋ። 
ንኣብነት ውሕስነት ሸቕለኣልቦነት ኣ-ካሳ( A-kassan)። ብሓደ ሓቢርካ 
ንለውጢ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣብ ማሕበረሰብ ሽወደን ገና ህያው ኣሎ። 
ብዙሓት ማሕበራትውን በዚ ኣገባብ‘ዚ እየን ዚሰርሓ።

ህዝባዊ ትምህርቲ (Folkbildning)
ህዝባዊ ትምህርቲ ማለት ኣባጽሕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዚቐስሙሉ መደብ እዩ። 
ኩሉ‘ቲ ኣብ ፈደረሽን ትምህርትን: ኣብ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርትን 
ዚወሃብ ትምህርቲ ህዝባዊ ትምህርቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ህዝባዊ ትምህርቲ ኣብ 
ሽወደን ልዕሊ 100 ዓመት ኣቢሉ ይገብር ኪዓቢ ጀሚሩ ክሳዕ ሕጂውን ሓያል 
ምንቅስቓስ እዩ። ዜጋታት ሽወደን ብህዝባዊ ትምህርቲ ተሓጊዞም: እቲ ኣብ 
ምህናጽ ደሞክራሲያዊ ማሕበረሰብ ንጡፋትን ተሳተፍትን ኪኾኑ ዘኽኣሎም 
ፍልጠት ይቐስሙ።

ፈደረሽን ትምህርቲ (Studieförbund)
ፈደረሽን ትምህርቲ ነባጽሕ ትምህርቲ ዘዳሉ ውድብ‘ዩ። ክበብ መጽናዕቲ 
(studiecirkel) ባህላዊ ፕሮግራም (kulturprogram) ካልእ 
ትምህርትን ነባጽሕ ዘዳልዋ ሓያለ ፈደረሽናት ትምህርቲ ኣለዋ። ክበብ 
መጽናዕቲ ማለት ከም ስነ-ጥበብ: ሙዚቃ: ቋንቋን ባህልን ብሓደ ኮይኖም 
ዘጽንዑ ጕጅለ ሰባት ማለት‘ዩ። ኣበኤፍ (ABF): መድቦርያርስኩላን 
(Medborgarskolan): ፎልክኡኒቨርሺተት (Folkuniversitetet): 
ስቱዲየፎርቡንደት ቩክሰንስኩላን (Studieförbundet Vuxenskolan) 
ፈደረሽናት ትምህርቲ እየን። እዘን ፈደረሽናት ትምህርቲ: ኣብ ነፍስወከፍ 
ዓመት ኣስታት 300 000 ዝኾኑ ክበባት መጽናዕቲ የዳልዋ። ልዕሊ ክልተ 
ሚልዮን ተሳተፍቲ ድማ ኣለወን።
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ሓበሬታ ስደተኛታትን (Flyktingguide) ካልእ 
ተመሳሳሊ ኣገልግሎትን
ብዙሓት ኮሙናትን ወለንታውያን ውድባትን ሓደስቲ ዚመጹ ስደተኛታትን 
ወጻእተኛታትን ምስ ሽወደናውያን ርክብ ኪህልዎም ደገፍ ኣብ ምሃብ 
ይሰርሑ። ዕላማኡ ኸኣ: ሽወደናውያንን ወጻእተኛታትን ኪላለዩን ምስ 
ሕድሕድ ተሞኵሮ ኪለዋወጡን ኣብ ትርፊ-ጊዜ ኪራኸቡ ዝዓለመ’ዩ። ከም 
ጸወታ ቦውሊን: ኣብ ኣብያተ መዘክርን ካልኦት ኣገደስቲ ቦታታትን ምብጻሕን 
ዝኣመሰለ ንጥፈት ኪኸውን ይኽእል። እንታይ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ምስ 
ኮምዩንካ ርክብ ግበር። 

ትርፊ-ጊዜ ንቈልዑን መንእሰያትን
መዘናግዒ ማእከላት (Fritidsgårdar) 
ኣብ ኮምዩናት ንካብ 12 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድመኦም መንእሰያት ዘገልግሉ 
መዘናግዒ ማእከላት ኣለዋ። ንዕበይ ዝበሉ መንእሰያት ዚበቕዑ መዘናግዒ 
ማእከላት ኪህልዉ‘ውን ይኽእሉ‘ዮም። ኣብ መዘናግዒ ማእከል መንእሰያት 
ፊልም ኪርእዩን ምስ ኣዕሩኽቶም ኪራኸቡን ይኽእሉ። ስሕት ኢሉ ትምህርቲ 
ሳዕስዒት: ተዋስኦን ይዳሎ፣ ወይ ከኣ ፎቶግራፍ የልዕሉ። እንታይ ከም ዘሎ 
ክትፈልጥ ምስ ኮምዩንካ ርክብ ግበር። ወይከኣ ኣብ ናይቲ ኮምዩንመርበብ 
ኢንተርነት ኣቲኻ ኣንብብ። 

ስእሊ:  Colourbox
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ንመንእሰያት ዚግበሩ ጻዕርታት 
ብዘይካ መዘናግዒ ማእከላት: ብዙሓት ኮሙናት ንመንእሰያት ፍሉያት 
ጻዕርታት ይገብራ‘የን። ምናልባት መንእሰያት ኪራኸቡሎም ዚኽእሉን 
ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ወይ ጕጅለታት ዚጅምሩለን ከም ማእከላት 
መንእሰያት ወይ ቦታታት መራኸቢ ዚኣመሰላ። እንታይ ከም ዘሎ ክትፈልጥ 
ምስ ኮምዩንካ ርክብ ግበር። ወይከኣ ኣብ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ኢንተርነት 
ኣንብብ።

ማሕበራት ስፖርት
ማሕበራት ስፖርት ንብዙሓት ኣብ ሽወደን ዘለዉ ቈልዑን መንእሰያትን 
ኣገደስቲ እየን። ኣብኡ ድማ እተፈላለየ ስፖርት የካይዱ፡ ንኣብነት ከም ኵዕሶ 
እግሪ፡ ምግላብ ፈረስ ወይ ምሕምባስ። መጽናዕቲ ከም ዚሕብሮ: ስፖርታዊ 
ንጥፈት ዚገብሩ መንእሰያት ጽቡቕ ጥዕናን ኣብ መጻኢ ትስፉው ኣረኣእያን 
ኣለዎም። ብዙሕ ኣይጭነቑን ብዙሓት ኣዕሩኽ ድማ የጥርዩ።

ስእሊ:  Colourbox
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ሕቶታት ክትዕ፡ ምዕራፍ 3
ብጸሊም ምስ እተስርሕን ግብሪ ምስ ዘይትኸፍልን እቲ 
ሕብረተሰብ እንታይ ይኸውን? 

ኣብ ናይ ሞያ ማሕበር ምእታው እንታይ ጥቕምን 
ጉድኣትን ኣለዎ?

ኣብቲ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ካሳ ወይ ኦ-ካሳ ምእታው 
እንታይ ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ?

ዝበዝሑ ስራሕ ብመራኸብቲ ሰብን ብማሕበራዊ 
ሰንሰለትን እዮም ዚርከቡ - ኣብ ሽወደን ብኸመይ መገዲ 
እዩ ማሕበራዊ ሰንሰለት ዚምስረት?

እቲ ዚኽፈል ግብሪ ኣብ ምንታይ ይውዕል?

ኣብ ሽወደን እቲ ግብሪ ኣዚዩ ላዕሊ ድዩስ ወይ ኣዚዩ 
ታሕቲ?

ኣብ ሽወደን ነቲ ዝሓለፈ ተመክሮኻ ኣብ ስራሕ ምድላይ 
ብኸመይ መገዲ ትጥቀመሉ?

ትምህርቲ ክትመርጽ ከሎኻ እንታይ ክትሓስብ የድልየካ?

ኣብ ግዜ ዕረፍትኻ እንታይ ምግባር ትመርጽ?

ኣብ ሃገር ሽወደን ኣየናይ ሞያ እዩ ዘገድሰካ?

ትምህርቲ ክትቅጽል መደብ ኣሎካዶ?

ምስ ገከ ንኣኻ ዘገድሱ ማሕበራት ርክብ ጌርካዶ?
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4.  መሰላትን 
ግቡኣትን 
ውልቀሰብ

  ትሕዝቶ
  ማዕርነትን ማዕርነት ጾታን 

  ኣድልዎ ምክልኻል

  ስድራብ ውልቀሰብን 

  መሰላት ቆልዑ

  ኣብ ቀረባ ዘመድ ዚኽሰት ዓመጽ

ስእሊ:  Colourbox
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ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን 
(Jämlikhet och mänskliga 
rättigheter)
‘የምሊክሄት‘ ማለት ኩሉ ሰብ ሓደ ክብሪ ሃልይዎ ብሓደ ዓይኒ ኪርአ ከሎ 
ማለት‘ዩ። 

‘ያምሊክሄት‘ ትብል ቃል: ብ1948 ዓ.ም. ካብ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣውያን 
መሰላት ው.ሕ.ሃ ዝመጸት‘ያ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣውያን መሰላት ው.ሕ.ሃ ናይ 
ኩላቶም ደቂሰብ ክብርን መሰልን ዚምልከት‘ዩ። ኵላቶም ሰባት ዚመሰሎም 
ኪዛረቡ: ዚደለይዎ ኣምላኽ ኪኣምኑ: ምስ መን መጻምድቲ ከም ዚነብሩ 
ብድላዮም ኪመርጹ መሰሎም‘ዩ። 

እዚ ኣዋጅ ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዉ ውልቀሰባት ዚምልከት‘ዩ። ሰብኣውያን 
መሰላት እንተ ዘይተኸቢሩ ዘመናዊ ደሞክራሲ፡ ጽቡቕ ኪሰርሕ ኣይክእልን። 
እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ካብ ዓሌታውነትን ጭቆናን ኪከላኸለሉ ይግባእ። ኣብ 
ሽወደን ሰብኣውያን መሰላት ብሰለስተ መሰረታውያን ሕግታት ውሑሳት ይኾኑ፣

ስእሊ:  Colourbox
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ወግዒ መንግስቲ (regeringsformen): ሕጊ ናጽነት ሕትመትን 
(tryckfrihetsförordningen): ሕጊ ናጽነት ርእይቶ 
(yttrandefrihetsgrundlagen)። እቲ ሕጊ፡ መንግስትን ኮምዩናትን 
ንኹሉ ነባራይ ናይ ስራሕን መንበሪ ቤትን ትምህርትን መሰላቱ ንኺሕልዋ 
ይሰርሓ ይብል።

ብዛዕባ ሰብኣውያን መሰላት ኣብ መካነ-መርበብ መንግስቲ ሽወደን www.
manskligarattigheter.se ክትነብብ ትኽእል ኢኻ።

ኤውሮጳዊ ውዕል
ካብ 1950 ዓ.ም. ኣትሒዙ ንሰብኣውያን መሰላት ዚሕሉ ኤውሮጳዊ ውዕል 
ኣሎ። ውዕል ኤውሮጳ (Europakonventionen) ድማ ይበሃል። እዚ 
ውዕል ኣብ ሽወደን ብ1995 ዓ.ም. ብሕጊ ጸዲቑ። ውዕል፡ ምስ ብዙሓት 
ሃገራት ዚግበር ስምምዕ እዩ። ገለ ካብቲ ውዑላት ንምጥቃስ፣

 • መሰል ናጽነትን ውልቃዊ ድሕነትን 

 • መሰል ንፍትሓዊ ፍርዲ

 • መሰል ንክብረት ውልቃውን ስድራቤታውን ህይወት

እዚ ብ1995 ናይ ሽወደን ሕጊ ኾይኑ። መንግስትን ኮምዩናትን ነዚ ሕግዚ ኣብ 
ግብሪ ከም ዚውዕል ይገብሩ። 

ምክልኻል ኣድልዎ
ንኣድልዎ ምክልኻል ሰብኣዊ መሰል እዩ። ኣድልዎ ማለት ገለ ሰባት ወይ 
ጉጅለታት ካብ ካልኦት ብዝተሓተ መገዲ ይረኣዩ ማለት እዩ። ኣዚ ድማ 
ወንጀል ዝኾነ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት እዩ።

ወኪል ማዕርነት (Diskrimineringsombuds-
mannen)
ወኪል ማዕርነት (Diskrimineringsombudsmannen, DO): 
ንመሰላትን ዕድላትን ኵላቶም ሰባት ዚሰርሕ መንግስታዊ ትካል‘ዩ።ንሱ ንሕጊ 
ኣድልዎ ኣብ ግብሪ ኬውዕል ኣለዎ።  

ብሕጊ ኣድልዎ፡ ሓደ ትካል ወይ ውድብ ንገለ ሰባት ብመሰረት ጾታን ጾታዊ 
ዝንባሌን ወይ ጾታዊ ርእይቶ ሃይማኖት ወይ እምነት፡ ዕድመ ዓሌት ስንክልና 
ወይ ጾታዊ መርገጺ ካብ ካልኦት ኣትሒቱ ክርእይ ኣይግባእን። 

ቦታታት ስራሕን ኣብያተ ትምህርትን ግድን ናይ ጸረ-ኣድልዎ መደብ 
ኪህልዎም ኣለዎም። እንተደኣ ኣድልዎ ኣጋጢሙካ ምስ ወኪል ማዕርነት 
(DO) ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብ መርበብ ኢንተርነት ወኪል ማዕርነት (DO) www.do.se ኣለካ።
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ማዕርነት ጾታ
ማዕርነት ጾታ: ንምዕሩይ መሰል ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ይምልከት። 
ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓደ ዓይነት መሰልን ዕድልን ኪህልዎም ኣለዎ። 
ንህይወተንን ንማሕበረሰብን ኪጸልዋ ኸኣ ምስ ሰብኡት ማዕረ ስልጣን 
ኪህልወን ኣለዎ። ሓደ ሰብ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ብምዃኑ ብሕማቕ ክተሓዝ 
ከሎ እዚ ኣብ ጾታ እተመርኮሰ ኣድልዎ እዩ።

ኣብ መፈለምታ መበል 19 ዘመን: ኣብ ሽወደን ኣብ መንጎ መሰላት 
ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዓቢይ ፍልልይ ኔሩ። ደቀንስትዮ ቅድሚ 1921 
ዓ.ም. ናይ ምድማጽ መሰል ኣይነበረንን። ኣብቲ እዋንቲ እየን ከኣ ምርዑዋት 
ደቀንስትዮ ከም ብጹሓት ተቘጺረን። እዚ ማለት ከኣ: ንኣብነት ኣብ እቶተን 
ኪውስና ተፈቒዱለን ማለት‘ዩ። እተን ዚበዝሓ ምርዑዋት ደቀንስትዮ ውራይ 
ቈልዓን ገዛን ይገብራ ኔረን። ግን ኣብ 1970ታት ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ 
ህጻናትን ማእከላት ትርፊ- ጊዜን ተሃኒጾም። ሽዑ ብዙሓት ደቀንስትዮ 
ኪሰርሓን ገንዘብ ከእትዋን ጀሚረን። 

ኣቐዲሙ ዕዮ ገዛ ብኣንስቲ እዩ ዚካየድ ነይሩ፡ ማለት ቆልዖ ምክንኻንን 
ምሕጻብን ምጽራይን። ኣብዚ እዋንዚ ግን እቲ ናይ ገዛ ዕዮ ምዕሩይ እናኾነ 
መጺኡ፡ ይኹንምበር ሕጂውን ኣንስቲ እየን ዝያዳ ኣብ ገዛ ዝሰርሓ። ኣንስቲ 
ኣብ ገዛ ኣብ ሰሙን 26 ሰዓታት ኪሰርሓ ከለዋ ሰብኣይ ግን 21 ሰዓታት እዩ 
ዝሰርሕ።

ስእሊ:  Colourbox
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ህጻን ምስ ተወልደ ክልቲኣቶም ሰብኣይን ሰበይትን ነቲ ህጻን ንምእላይ ኣብ ገዛ 
ኪውዕሉ ዕረፍቲ ይወሃቦም። እዚ ድማ ናይ ወለዲ ዕረፍቲ (föräldraledig) 
ይብሃል። ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ምስ ዚወሃበካ ካብ ውሕስነት ካሳ ገንዘብ 
ይውሃቦም። ነቲ ህጻን ንምእላይ ንሰብኣይን ሰበይትን ካብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ 
ዕረፍቲ ምሃብ ልሙድ እዩ። ምእንቲ ሰብኡት ብብዝሒ ምስቲ ህጻን ኪውዕሉ 
ብማለት መንግስቲ ሽወደን ሞቕሽሽ ኪወሃብ ኣዚዙ፡ ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ 
ብሓደ ኮይኖም ነቲ ህጻን ዚኣልዩ ወለዲ ዝያዳ ገንዘብ ኪሓቱ ይኽእሉ ማለት 
እዩ።   

ደቀንስትዮ ኣብ ፖሊቲካ
ኣብ‘ዚ ዘለናዮ እዋን: ኣብ ባይቶ ሽወደን ቍጽሪ ደቀንስትዮ ምስ ደቂ 
ተባዕትዮ ዳርጋ ሓደ‘ዩ። ኣብ ካቢኔ ሽወደን ዘለዉ ሚኒስተራት ዳርጋ ፍርቆም 
ሰብኡት ፍርቀን ከኣ ኣንስቲ‘የን። ካብቶም ብህዝቢ ዝተመርጹ ኣብ ኮሙናት 
ሽወደን ዘለዉ ፖሊቲከኛታት ዳርጋ 43 ሚእታዊ ደቀንስትዮ እየን። 

ስእሊ:  Colourbox
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ማዕርነት ኣብ ቦታ ስራሕን ቤት ትምህርትን 
ምስ ካልኦት ሃገራት ኣወዳዲርካ ኣብ ሽወደን ዚሰርሓ ደቀንስትዮ ብዙሓት 
እየን። ዳርጋ 80 ሚእታዊ ናይተን ዕድመአን ኣብ መንጎ 20ን 64ን ዘሎ 
ደቀንስትዮ ስራሕ ኣለወን። ግን ኣብ ስርሐን ምሉእ ማዕርነት ጾታ የለን። 
ደቀንስትዮ ከምቲ ልሙድ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዚውሕድ ደሞዝ ኣለወን። 
መዝነት ዘለወን ደቀንስትዮ ብዙሓት ኣይኮናን። ካብቶም ዋኒን ዚኸፍቱ 
ዚበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ‘ዮም። 

ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን መደብ 
ትምህርቲ (läroplan) ኣሎ። ኣብ‘ዚ መደብ ትምህርቲ‘ዚ ብዛዕባ 
ማዕርነት ጾታ ተጠቒሱ‘ሎ። እዚ ማለት ከኣ: መማህራን ነዋልድን ነወዳትን 
ኣብ ክፍሊ ምዕሩይ ኣትኵሮ ኪገብሩሎም ኣለዎም ማለት‘ዩ።

ኣብ ሽወደን ንማዕረነት ጾታ ዚምልከቱ ሕግታት 
ማዕርነት ጾታ ኣብ‘ቶም ዝበዝሑ ሕግታት ሽወደን እቱው እዩ። ሓደ ኣገዳሲ 
ብ1975 ዓ.ም. ዝወጸ ብናጻ ጥንሲ ምስዳድ ዘኽእል ሕጊ‘ዩ። እዚ ማለት 
ከኣ: ሓንቲ ጓለንስተይቲ ነፍሰ-ጾር እንተ ኾይና ነቲ ዕሸል ክትወልድን 
ከይትወልድን ክትውስን መሰል ኣለዋ ማለት‘ዩ። 

ብ1979 ንቖልዑት ምቕጻዕ ተኸልኪሉ። ሽወደን ንህጻናት ምቕጻዕ ደው 
ዘበለት ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ እያ። ኣብቲ ናይ ስድራቤት ሕጊ ንህጻናት ምቕጻዕ 
ክልኩል ከም ዝኾነ ዚብል ዓንቀጽ ኪኣትዎ ኸሎ፡ ነቲ ምቕጻዕ ከም ወንጀል 
ይወስዶ ማለት እዩ፡ ከመይሲ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ቆልዓ ንምዕባይ ኪቕጻዕ 
ኣለዎ ዚብል ኣረኣእያ ስለ ዝነበረ።

ብ 1982 ኣብ ስድራቤት ዓመጽ ኪዝውተር ከሎ ከም ገበን ንኺሕሰብ ሕጊ 
ወጺኡ፡ ከምዚ ኪብሃል ከሎ ዝኾነ ኣብቲ ስድራቤት ዓመጽ ምስ ዚካየድ ዝኾነ 
ሰብ ንፖሊስ ከመልክት ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ቅድም ግን እቲ እተዓመጸ 
ጥራይ እዩ ዘመልክት ነይሩ። 

ብ1998 ዓ.ም. ዓመጽ (våld) ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዚኽልክል ፍሉይ 
ሕጊ ‘ክቪኖፍሪድስላገን‘ (kvinnofridslagen) ዚበሃል ተሓጊጉ። እዚ 
ሕጊዚ: ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ኣብ ገዛ ዚኽሰት ዓመጽ (våld) ከም 
ገበን‘ዩ ዚጽብጸብ ይብል። እዚ ገበንዚ ድማ ማእሰርታዊ መቕጻዕቲ ኬስዕብ 
ይኽእል‘ዩ። 

ብ1980 ዝተሓገገ ሕጊ ማዕርነት ጾታ ‘ያምስተልድሄትስላገን‘ 
(jämställdhetslagen) ዚበሃል ሕጊ‘ውን ኣሎ። እዚ ሕጊ‘ዚ ንማዕረነት 
ጾታ ኣብ ቦታ ስራሕን ንምዕሩይ ደሞዝን ይምልከት።  ካብ 2009 ጀሚሩ 
ኣብ ቦታ ስራሕ ኣብ ጾታን ጾታዊ ዝንባሌን ወይ ጾታዊ ርእይቶ ሃይማኖት ወይ 
እምነት፡  ዓሌት ስንክልና ወይ ጾታዊ መርገጺ ወይ ዕድመ እተመርኮሰ ኣድልዎ 
ተኸልኪሉ።

እቲ ወኪል ማዕርነት (Diskrimineringsombudsmannen, DO) እዩ 
እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ይውዕል ምኻኑ ዚከታተል።

ብዛዕባ ጾታን ጾታውነትን ዘሎ ደምብታት
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ኩሉ ሕብረተሰብ ሰባት ከመይ ገይሮም ኪነብሩ ከም ዘለዎም ደምብታት 
ኣለዎም። ደምብታት ኣየናይ እዩ ቅኑዕ ወይ ዘይቅኑዕ ብምባል ዚሕብርን ሰባት 
እንታይ ባህርያት ኪህሉዎም ከም ዘለዎን ዚገልጽ ርእይቶታት እዩ። ኩሉ ሰብ 
ኣብ ኣንጻራዊ ጾታ ከትኩር ኣለዎ ዚብል ኣረኣእያ ኣዚዩ ሓያል እዩ። ኣብ 
ገሊኡ ሕብረተሰብ ድማ ሰበይትን ሰብኣይን ነንበይኖም እዮም፡ ነንበይኑ ዝኾነ 
ዕማም ድም ኣለዎም ይብል። 

ኣብ ሃገር ሽወደን ኩሉ ሰብ መምስ ዝደልዮ ጾታ ኪነብር መሰል ኣለዎ። 
ሓደ ሰብ ስምዒቱ እዩ ነቲ ጾታዊ መንነቱ ዚውስኖ። ጾታዊ መንነት ምስ ኣካል 
እተኣሳሰረ ኣይኮነን። ምስ ስምዒት እተኣሳሰረ እዩ። ኩሉ ሰብ ናይ ጾታኡ 
መንነት ባዕሉ እዩ ዚውስኖ። ገለ ሰብ ሆሞሰክስዋል ወይ ቢሰክስዋል ወይ ድማ 
ንስምዒቱ በቲ ንሕብረተሰብ ዚብድህ መገዲ ምስ ዚገልጾሞ ብሕማቕ መገዲ 
ምስ ዝተሓዝ፡ እዚ ኣድልዎ እዩ።

ኣብ ሽወደን እምነትካ ምዝውታር
ሽወደን ካብ 1951 ኣትሒዙ ናጽነት እምነት ኣለዋ። ናጽነት እምነት ማለት 
ዝደለኻዮ ዓይነት ሃይማኖት መሪጽካ ምእማን ማለት‘ዩ። ናጽነት እምነት 
ሓደ ካብቶም ኣብ ሕገ-መንግስቲ ሽወደን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ መሰላት 
እዩ ዚጽብጸብ። ኣብ ሓያለ ዓለምለኻውያን ውዕላት: ንኣብነት ኣብ ሓፈሻዊ 
ኣዋጅ ሰብኣውያን መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ውዕል ህጻናትን 
ንናጽነት ሃይማኖት ዚምልከት ሓበሬታ‘ሎ። መንግስቲ ግድን ንናጽነት እምነት: 
ኬኽብር: ኪከላኸልን ኪሰርሕን ኣለዎ።

 • ኵላቶም ሰባት እምነት ኪመርጹ: ኪቕይሩን ኪገድፉን መሰል ኣለዎም።

 • ኵላቶም ሰባት እምነት ኬዘውትሩ መሰል ኪህልዎም ኣለዎም። እዚ 
ማለት ከኣ: ንኣብነት ኵላቶም ሰባት ሃይማኖታዊ ማሕበር ኪተኽሉ 
መሰል ኣለዎም ማለት‘ዩ።

 • ኵላቶም ሰባት ጋዜጣን ሓበሬታን ኪጽሕፉን ኪሓትሙን መሰል 
ኣለዎም።

ስእሊ:  Colourbox

ናይ ፕራይድ ባንዴራ
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 • ኵላቶም ሰባት ትምህርቲ ሃይማኖት ኪምህሩን ሃይማኖታውያን በዓላት 
ኬኽብሩን መሰል ኣለዎም።

 • ዝኾነ ሰብ እምነት ወይ ሃይማኖት ኬዘውትር ኪኽልከል የብሉን።

 • ዝኾነ ሰብ ብሰንኪ እምነቱ ግዳይ ኣድልዎ ኪኸውን የብሉን።

 • ወለዲ ብመሰረት እምነቶም ንደቆም ብሃይማኖታዊ መዕበያ ኬዕብዩ 
መሰል ኣለዎም።

 • ወሃብቲ ስራሕ ናይ ሰራሕተኛታቶም ኣብ ቦታ ስራሖም እምነቶም 
ንምዝውታር ኪገድፉዎም ኣለዎም።

ዓሌታዊ ምትእስሳር [Etnisk tillhörighet]
ኣብ ሽወደን ካብ እተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ኣለዉ። ዓሌታዊ ምትእስሳር 
ማለት ኩሉ ሰብ ናቱ መበቆልን ባህልን ቀቢላን ኣለዎ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ 
ሓደ ወይ  ብዙሕ ዓሌታዊ ምትእስሳር ኣለዎ። ብዓሌት ምኽንያት ብሕማቕ 
ዓይኒ ክትረአ ከሎኻ፡ ኣድልዎን ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘፍርስን እዩ። 

ስንክልናን ተቐባልነትን 
ብዙሓት ሰባት ናይ ህዋሳትን ኣካላትን ስንክልና ኣለዎም። ንኣብነት ገሊኦም 
ናይ ምርኣይ ወይ ናይ ምስማዕ ወይ ናይ ምርዳእ ወይ ናይ ምንቅስቓስ ወይ ናይ 
ምትኳር ጸገማት ኣለዎም። እቲ ሕብረተሰብ ነዚኣቶም ኪሓቝፎም ይግባእ። 
እዚኣቶም ኣብቲ ሕብረተሰ ኪካፈለኡ ምስ ዚደልይ መሰናኽል ኪፍጠር 
ኣይግባእን። ንኣብነት ኣብ ኣስካላ ዘለዎ ናይ ስራሕ ቦታ፡ መታን ንኺድይቡ 
ከይጽግሞም ብቐሊሉ ዝንቀሳቐሱሉ ብልሃት ኪፍጠር ይግባእ።

ዕድመ
ኣዚኻ ዝሸምገልካ ወይ ህጻን ብምዃንካ ብሕማቕ መገዲ ክትተሓዝ ከሎኻ፡ 
እዚ ኣድልዎ ይብሃል። ኣረግቶትን ህጻናትን ብሓደ ዓይኒ ክረኣዩ ከም ዘለዎም 
ዚሕብር ሕጊ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ እተወሰነ ናይ እርጋን ዕድመ ሓደ ሰብ 
ፍቓድ ምዝዋር ማኪና ወይ ኣልኮም ምስታይ ይኽልከል እዩ።
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ስድራን ውልቀሰብን
ስድራ ኪበሃል ከሎ እንታይ’ዩ፧ እዛ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ኮማትን 
ዝተፈላለዩ መልስታት ኪህልዋ ይኽእል። ኣብ ገለ-ገለ ክፋላት ዓለም 
ኣዝማድካ ወይ እትዛመዶም ጕጅለ ከም ስድራ ይጽብጸቡ። ኣብ

ሽወደን ወለዲ: ኣሕዋትን ደቅን ጥራይ’ዮም ከም ስድራቤት ዚጽብጸቡ። መን 
ከም ውልቀሰብ ይጽብጸብ’ውን ከከም ባህልታትን ኮማትን ኪፈላለ ይኽእል። 
ንውልቀሰባት ብኽልተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት እንርእየሎም

ውልቃዊ ኣረኣእያን (individualistiskt synsätt) ሓባራዊ ኣረኣእያን 
(kollektivistiskt synsätt) እዮም። 

ውልቃዊ ኣረኣእያ
ውልቃዊ ኣረኣእያ ማለት: ነፍሲወከፍ ሰብ ካብ ጕጅለ ሰባት ኣውራ የገድስ። 
ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ናቱ ሓሳብን ርእይቶን ኪህልዎ ይተባባዕ ማለት’ዩ። እቲ 
ውልቀሰብ ንነብሱ ከም ርእሱ ዚኽእል: ኣብ ህይወቱ: ምቾቱን መጻኢ 
ናብርኡን ሓላፍነት ዚወስድ ጌሩ ይርኢ። ንሱ መጀመርያ ነብሱ ዝኸኣለ ሰብ 
እዩ፡ ብድሕሪኡ ድማ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ።

ሓባራዊ ኣረኣእያ
ሓባራዊ ኣረኣእያ ሓባራዊ ኣረኣእያ ማለት ናይ ጕጅለ ረብሓ ካብ ናይ 
ውልቀሰብ ረብሓ ዚዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት‘ዩ። እቲ ንስኻ ከም 
ውልቀሰብ እትገብሮ: ንምሉእ ጕጅለ ይጸልዎ። ኣብ ሓደ ሓባራዊ ማሕበረሰብ 
ጽኑዕ ምትእስሳር ኣሎ። ኣብ‘ቲ ጕጅለ ዘለዉ ውልቀሰባት: ኣብ መንጎኦም 
ሓላፍነት ምስካም ኣሎ። ሓባራዊ ኣረኣእያ ማለት ዚበዝሕ እዋን ኣብ ስድራኻ 
ዚያዳ ሰብ ምቕባል ማለት‘ዩ። ዓጽመ-ስጋን እቲ ጕጅለን ከም ሓደ ስድራ 
ይቝጸሩ።

እተፈላለየ ናይ ሕብረተሰብ ስርዓት
እተፈላለየ ስርዓት ሕብረተሰብ እተፈላለየ ኣመለኻኽታ ኣለዎ። ሽወደን 
ብብዙሕ መልክዓ ውልቃዊት ማሕበረሰብ‘ያ። እቲ ንስኻ እትገብሮ ዚበዝሕ 
እዋን ንዓኻ‘ምበር ንስድራኻ ወይ ነዝማድካ ኣይጸሉን‘ዩ።

ሓባራዊ ኣረኣእያ ኪበሃል ከሎ ኸኣ እቲ ጕጅለ ካብ ሓደ ውልቀሰብ ኣውራ 
የገድስ ማለት’ዩ። ንሱ ርእሱ ዝኸኣለ ውልቀሰብ ደኣ‘ምበር ናይ ሓደ ጕጅለ 
ክፋል ኣይኮነን።

ኣብ ሽወደን እቲ መንግስቲ እዩ ነቲ ናይ ህዝቢ ድሕነት ውሕስነት ዚህብ። 
ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ሓደ ሰብ ድሕነት ንኺስማዖ ኣብ ኣዝማድ ኪምርኮስ 
የብሉን ማለት እዩ። ኣብተን ንህዝበን ሓላፍነት ዘይወስዳ ሃገራት ግን እቲ ህዝቢ 
ንድሕነቱ ዝያዳ ኣብ ኣዝማድ ይምርኮስ።

ኣብ ሽወደን ሓደ ሰብ ገበን ምስ ዚፍጽም ንሱ ደኣምበር ስድራቤቱ ወይ 
ኣዝማዱ ብሰንኩ ኣይቅጽዑን እዮም።
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መሰላት ቈልዑ
ኣብ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ንህጻናትን መንእሰያትን ዚከላኸል ሕጊ ወይ 
መምርሒታት ኣሎ። ኣብ ሽወደን ቆልዑን መንእሰያትን ብኣህጉራውን 
ብሃገራውን ሕግታት ዑቕባ ይረኽቡ። ሽወደን ነቲ ንህጻናት ኣንጻር ምፍርራህን 
ዓመጽን ዚቃለስ ሕጊ ብዕቱብ መገዲ እያ እትርእዮ። መታን ቆልዑን 
መንእሰያትን ብጽቡቕ ኪዓብዩ፡ መንግስትን ኮምዩናትን ዓቢ ጻዕሪ እየን 
ዝገብራ። 

ውዕል ቈልዑ (Barnkonventionen)
ሽወደን ንውዕል ቈልዑ ሕቡራት ሃገራት ፈሪማትሉ‘ያ። ውዕል ኪበሃል ከሎ 
ብዙሓት ሃገራት ዝተሰማምዓሉ መምርሒ ማለት‘ዩ። ኣብ ውዕል ቈልዑ 
ንሰብኣውያን መሰላት ቈልዑ ዘውሕሱ መምርሕታት ኣለዉ። 

ሽወደን ነቲ ውዕል ስለ ዝፈረመትሉ እዞም ኣብዛ ሃገር ንዘለዉ ቘልዑን 
መንእሰያትን ዚምልከቱ መምርሕታት ከነኽብር ቃል ኣቲና ኣለና። እቲ ውዕል፡ 
ዓንቀጽ ዚበሃሉ መምርሕታት ዝሓዘ‘ዩ። ኣብ ውዕል ቈልዑ 54 ዓናቕጽ 
ኣለዉ።

ስእሊ:  Colourbox

ህጻናት ካብ ኣድልዎ ኪሕለዉ 
ይግባእ
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ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ንምጥቃስ፣

 • ቆልዑ ካብ ኣድልዎ ኪሕለዉ ኣለዎም። ካብ ካልኦት ብዝሓመቐ ኣገባብ 
ኪተሓዙ የብሎምን።

 • ፖሊቲከኛታት: ትካላት መንግስትን ኣብያተ ፍርድን ኣብ ኵሉ 
ውሳነታቶም ንረብሓ ቈልዑ ኵሉሳዕ ኪሓስቡ ኣለዎም።

 • ወለዲ ንደቆም ምስ ዕድመኦምን ብስለቶም ብዝሰማማዕ ኣገባብ 
ከዕብይዎም ኣለዎም።

 • ቈልዑ ብህይወት ኪነብሩን ኪምዕብሉን መሰል ኣለዎም። እዚ ማለት 
ከኣ: እታ ሃገር ቈልዑ ብሰንኪ ውግእ ወይ ሕማም ከይሞቱ ክትሕልዎም 
ኣለዋ ማለት‘ዩ። መሰል ምዕባለ ማለት ቈልዑ ጽቡቕ ቍልዕነት ኬሕልፉ 
መሰል ኣለዎም ማለት‘ዩ።

 • ቈልዑ ዝመሰሎም ኪዛረቡን ኪስምዑን ኣለዎም። መንግስታውያን 
ትካላትን ኣብያተፍርድን ቈልዑ እንታይ ከም ዚደልዩ ኪሓትዎም 
ኣለዎም።

 • ቈልዑ መሰል ብሕታዊ ህይወት ኣለዎም። ንኣብነት ቈልዑ ኣብ ዲያሪ 
ወይ ኣብ ደብዳበ ዚጽሕፍዎ ወለዶም ከይነብዎ።

 • ቈልዑ ኣብ ገዛ ካብ ዓመጽ ኪሕለዉ መሰል ኣለዎም። ካብቶም 
ዝዕምጹን ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ዚሕዙን ወለዲ ወይ ኣባጽሕ ኪሕለዉ 
ይግባእ።

ኣብያተትምህርቲ ሽወደን ነቲ ናይ ቆልዑ ውዕል መምርሒታት ከም መሰረት 
ብምውሳድ ብዙሕ እየን ዝሰርሓ። ኣብቲ መርበብ ኢንተርነት www.
barnkonventionen.se ብዛዕባ መሰላት ቆልዑ ብተወሳኺ ከተንብብ 
ትኽእል።

መሰል ቈልዑ ኣብ ማሕበረሰብ (Barnens rätt i 
samhället – BRIS)
ብሪስ ንጸገም ዘለዎም ወይ ኣብ ስግኣት ዘለዉ ቈልዑ ዚተሓጋገዝ ውድብ‘ዩ። 
ናብ ብሪስ ምድዋል 116 111 ካብ ክፍሊት ናጻ‘ዩ። ኵላቶም ዕድመኦም 
ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ናብ ብሪስ ደዊሎም ብዛዕባ ዝኾነ ጕዳይ ምስ ሓደ 
በጽሒ ሰብ ኪዛረቡ ይኽእሉ‘ዮም። ምድዋል ድማ ካብ ክፍሊት ናጻ‘ዩ። 

ብሪስ እቲ ተለፎን ካበይ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ። ናብ ብሪስ ከም 
ዝተደወለ እቲ ቍጽሪ ስልኪ ኣብ መኽፈሊ ሕሳብ ስልኪ ኣይረአን’ዩ። 

ብሪስ ነቶም ብዛዕባ ቈልዑ ዚሻቐሉ ኣባጽሕ‘ውን ይሕግዝ‘ዩ። ናብ ብሪስ 
ስልኪ-ኣባጽሕ (vuxentelefon): ቍ. ስ. 077-150 50 50 ኣባጽሕ 
ኪድውሉ ይኽእሉ‘ዮም። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት www.bris.se 
ኣሎ።
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ዓመጽ (våld) ኣብ ቀረባ 
ዝምድና
ዓመጽ ኣብ ቀረባ ዝምድና ማለት ንኣብነት ብማህረምቲ ወይ ብምምፍርራህ 
ሓይልኻ ምጥቃም ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን ኣብ ልዕሊ ሰብ ዓመጽ ምክያድ 
ክልኩል እዩ። ከምዚ ምግባር ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ምጥሓስ ማለት እዩ፡ ስለዚ 
ከም ገበን እዩ ዚቝጸር።

ኣብ ስድራቤት እውን ዓመጽ ምጥቃም ብሕጊ ክልኩል‘ዩ። ኣብ ቀረባ 
ዝምድና ዚግበር ዓመጽ ኣብቶም ጥቓኻ ዘለዉ ቤተሰብ ዝካየድ ዓመጽ እዩ። 
ናይ ቀረባ ቤተሰብ ማለት መናብርትኻን ኣሕዋትካን ኣሓትካን ማለት እዩ። 
እዚ ማለት ከኣ: ደቅኻ: ሰበኣይኪ: ሰበይትኻ ወይ መናብርትኻ ምውቃዕ 
ክልኩል ማለት‘ዩ። ይዅን’ምበር ዓመጽ ኣብ ማእከል ስድራ ይኽሰት’ዩ። 
ዚበዝሕ እዋን እቲ ሰብኣይ እዩ ነተን ደቀንስትዮ ዚወቕዐን። ኣብ ገዛ ዚኽሰት 
ዓመጽ ኣካላዊ: ስነ-ኣእምሮኣዊ: ቍጠባዊ: ንዋታውን ወሲባውን ኪኸውን 
ይኽእል። 

ከም ቆልዓ ኴንካ ወላዲኻ ኪህረም ክትርእይ ከሎኻ እቲ ዝኸፍአ ናይ ኣእምሮ 
ስቓይ እዩ። ኣብ ስድራቤት ዓመጽ ኪካየድ ከሎ ነቲ ዚወቅዕን ነቲ ዚውቃዕን 
ኣዚዩ ዘሕስር እዩ። ቆልዑ ድማ ይርእዩን ይሰምዑን እዮም። ሓድሓደ ግዜ 
እቲ ቆልዓውን ይውቃዕ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ስነኣእምሮኣውን ስጋውን ጥዕና 
ሳዕቤናት ኣለዎ። ነቲ ቆልዓ ኣብ ቤትትምህርቲውን ጸገማት ኪፈጥረሉ ይኽእል 
እዩ።

ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዚበሃል ሓደ ሰብ ምስ ዚውቃዕ: ጸጕሩ ምስ ዚምንጨጭ 
ወይከኣ ምስ ዚድፋእ’ዩ። ስነ-ኣእምሮኣዊ መጥቃዕቲ ዚበሃል ንኣብነት 
ከም ምፍርራሕ ኪኸውን ይኽእል። ወይ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ካልእ ሕማቕ 
ነገር ምስ ዚዛረብ ኪኸውን ይኽእል። ምስ ፈተውትኻ ክትራኸብ ምስ 
እትኽልከል’ውን ኪኸውን ይኽእል። ቍጠባዊ ዓመጽ ዚበሃል: ንኣብነት 
ካብ ኣብ ሓደ ዝምድና ዘለዉ ሰባት ሓደ ንዅሉ ገንዘብ ስለ ዝተቘጻጸሮ: 
እቲ ሓደ እኹል መናበሪ ገንዘብ ምስ ዘይህልዎ ኪኸውን ይኽእል። ዓመጽ 
ንዋታዊ ኪኸውን’ውን ይኽእል’ዩ፣ ንኣብነት ሓደ ሰብ ንንብረትካ ምስ 
ዘዕኑ። ወሲባዊ ዓመጽ ማለት: ሓደ ሰብ ከይደለኻ ምሳኻ ብስጋ ኪራኸብ ምስ 
ዚፍትን ማለት’ዩ። 

ንኽብረት ዚምልከት ዓመጽ
ክብረት ማለት ቅንዕና: ጽቡቕ ስነ-ምግባርን ጽቡቕ ዝናን ምህላው ማለት’ዩ። 
ምስ ክብረትካ ምንባር ማለት ዘሕፍረካ ነገር ከይሃለወ ክብርኻ ምሕላው 
ማለት’ዩ። ናይ ስድራቤትን ኣዝማድን ክብረት በቲ ኪዕቀብ ዚድለ ልምድን 
ስርዓትን እዩ ዚምራሕ። ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ስድራን ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮን 
ኣብ ኵላተን ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ይኽሰት‘ዩ። ንኽብረት 
ዚርኢ ዓመጽ ናብ‘ቲ ልምድታት ሓደ ጕጅለ ወይ ዓጽመ-ስጋ ዝጠሓሰ 
ሰብ‘ዩ ዚቐንዕ። 
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ዚበዝሕ እዋን: ምስ ክብረት ዚዛመድ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ምስ ናይ ኣንስትን 
ኣዋልድን ጾታወነት እተተሓሓዘ እዩ። ኣዋልድ ኪምርዓዋ ከለዋ ድንግልነአን 
ሓልየን ኪኾና ኣለዎ ዚብል እውን እዩ። ሓደ ኣብነት ምስ ክብረት ዚዛመድ 
ዓመጽ ነቲ እትኽደኖን ነቲ መካይድትኻን ምቍጽጻር እዩ። ንመን ክትምርዖ 
ከም እትደሊ ክትውስን ዘይምኽኣል ከምእዉን ምፍርራህን ምህራምን ኣብ 
ገሊኡ ኩነታት ከኣ ምቕታልን እዩ።

ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ንኣንስትን ንኣዋልድን እዩ እቲ ምስ ክብረት እተተሓሓዘ 
ዓመጽ ዚወርደን። ይኹንም‘በር ኣብ ልዕሊ ኣወዳት‘ውን ይወርድ‘ዩ። 
‘ሆሞሰክሽዋላት‘ (ግብረ-ሰዶመኛታት) ነዚ ዝተቓልዑ ጕጅለ‘ዮም። 
ምስ ክብረት ዚዛመድ ዓመጽ: ኣብ ሓደ ሓባራዊ ማሕበረሰብ ወይ ከኣ 
ሰብኡት ካብ ኣንስቲ ዚዓቢ ጽልዋ ዘርእዩሉ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ልሙድ‘ዩ። 
ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክልቲኣቶም እዮም ነቲ ምስ ክብረት እተኣሳሰረ 
ዓመጽ ኣብ ልዕሊቲ ነቲ ናይ ስድራቤት ወይ ናይ ዘመድ ልምድን ስርዓትን 
ዝጠሓሰ ሰብ ዘውርዱዎ። ብሓደ ኮይኖም ከኣዮም ነቲ ዓመጽ ንምፍጻም 
ዚውስኑ።

ሽወደን ንሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣውያን መሰላት ትኽተል‘ያ። እዞም 
መሰላት‘ዚኣቶም: ኵላቶም ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ሰባት: ባዕላቶም 
ኣብ ህይወቶምን ኣብ መጻኢ ናብራኦምን ኪውስኑ ኣለዎም ዚብሉ‘ዮም። 
እዚ ማለት ከኣ: ኵላቶም ሰባት ኣብ ነብሶም: ጾታኦምን መጻምድቲ ኣብ 
ምምራጽን ባዕላቶም ኪውስኑ ኪኽእሉ ኣለዎም ማለት‘ዩ።

ስእሊ:  Ida Edgren
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ሕጊ ከም‘ዚ ይብል
እቲ ኣብ ቀረባ ዝምድና ኣብ ልዕሊ ጓልኣንስተይቲ ዓመጽ 
ዚጥቀም ሰብ: ብጽንኩር ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ‘ (grov 
kvinnofridskränkning) ተኸሲሱ ኪፍረድ ይኽእል‘ዩ። ንኻልእ ዓይነት 
ዝምድና ዚምልከት እንተ ኾይኑ: እቲ ዓመጽ ዚጥቀም ሰብ ብጽንኩር ዓመጽ 
(grov fridskränkning) ተኸሲሱ ይፍረድ። ኣብ ቀረባ ዝምድና ዓመጽ 
ዝተጠቀመ ሰብ ብስም መጥቃዕቲ ወይ ምፍርራሕ ኪፍረድ ይኽእል‘ዩ።

ሓገዝ ምርካብ ይከኣል‘ዩ
ነቶም ብቐረባ ኣዝማድ ዓመጽ ዝወርዶም ቆልዑ፡ ኣንስቲን ሰብኡትን ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ሓገዝ ንምሃብ ዓቢ ሓላፍነት ኣለዎ። ኮምዩናት እውን ብወገነን 
ነቶም ዓመጽ ዝወርዶም ኣንስትን ደቀንን ንምሕላው ከም ንኣብነት ገዛ ናይ 
ምሃብ ሓላፍነት ኣለወን።

ኣብ ብዙሕ ኮምዩናት ዓመጽ ንዝወረዶም ንኣንስትን ቆልዑን ዝዓለመ ናይ 
ጸገማት መቐበሊ ቦታ krismottagningar  ኣለወን። ንሰብኡት ናይ ዓመጽ 
ተግባራቶም ደው ንኸብሉ ዝዓለመ ፍሉይ መቐብሊ ቦታውን ኣሎ። ንስኻ ከም 
ሰብኣይ ናይ ዓመጽ ግዳይ ምስ እትኸውን ከኣ መዕቆቢ ቦታ ኣሎ። 

ዓመጽ ምስ ዚጓነኪ: እሞ ሓገዝ ትደልዪ እንተ ኾይንኪ: ናብ‘ክቪኖፍሪድስ
ሊንየን‘(Kvinnofridslinjen) ደውሊ። ‘ክቪኖፍሪድስሊንየን‘ ኵሉሳዕ 
ክፉት‘ዩ። ገንዘብ ድማ ኣየኽፍልን። ክትድውሊ ከለኺ መን ምዃንኪ ምንጋር 
ኣየድልየክን‘ዩ። ኣብ መርበብ ኢንተርነት ‘ክቪኖፍሪድስሊንየን‘ www.
kvinnofridslinjen.se ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታ‘ሎ። ስልኪ፣ 
020-50 50 50። 

ንስኺ ከም ሰበይቲ ናብ ተራፈም Terrafem እውን ክትድውሊ ትኽእሊ 
ኢኺ። እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት 50 ቋንቋታት ይዛረቡ። ኩሉ ግዜ 
ካብ ሰዓት 8 ንግሆ ክሳዕ 5 ድ.ቀ. ክትድውሊ ትኽእሊ። ገንዘብ ኣይክፈሎን 
እዩ። ስምክን ቍጽሪ ተለፎንክን ምስ እትገድፍሎም ድማ ባዕላቶም 
ኪድውሉልኪ ይኽእሉ እዮም። ተለፎን ቍጽሮም፣ 020-52 10 10

ክቪኖሾውር‘ (kvinnojour): ኣብ ቀረባ ዝምድና ንዓመጽ ዝተቓልዑ 
ደቂንስትዮን ቈልዑን ደገፍን ዕቝባን ዚህብ ውድብ‘ዩ። ዚበዝሓ ውድባት 
‘ክቪኖሾውር‘ ብወለንታውያን ሰባት ዝተሓገዛ መኽሰብ ዘይብለን 
ውድባት‘የን ዚካየዳ። ውድባት ‘ክቪኖሾውር‘ን ከምኡ‘ውን ውድባት 
‘ሸይሾውር‘ (tjejjourer) ከይተረፋ ኣብ መላእ ሃገር ኣለዋ። ኣየኖት ከም 
ዘለዋ ክትፈልጥ ኣብ መካነ-መርበብ www.kvinnojouren.se ኣንብብ።

ወሲብ ዝዕላምኡ ሽርሙጥናን ንግድ ሰብን
ወሲብ ዝዕላምኡ ሽርሙጥናን ንግድ ሰብን (människohandel): 
ብመንግስቲ ሽወደን ከም ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ‘ዩ ዚቝጸር። 
ምእንትዚ‘ዩ ድማ ነተን ብወሲብ ዝዕላምኡ ሽርሙጥናን ንግድ ሰብን 
ንዝተቓልዓ ኣንስቲ ዘይፈርድ ሕጊ ኪሕግግ መሪጹ። ኣብ ክንዳኡስ እቶም 
ወሲባዊ ኣገልግሎት ዚዕድጉ ወይ ንኻልኦት ክብረተን ኪሸጣ ዘገድዱን እዮም 
ከም ገበኛታት ተቖጺሮም መቕጻዕቶም ዚቕበሉ። 
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ጾታዊ ኣካል ደቀንስትዮ ምጕዳል
ኣዋልድ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጾታዊ ኣካለን ይጐድላ‘የን። ጾታዊ ኣካል 
ምጕዳል ማለት ንኽፋል ብልዕቲ ቈሪጽካ ምእላይ ማለት‘ዩ። ጾታዊ ኣካል 
ምጕዳል ኪበሃል ከሎ: ናይ‘ታ ጓለንስተይቲ ብልዕቲ ቈሪጽካ ምእላይ 
ማለት‘ዩ። ንብምሉኡ እቲ ብልዕቲ ቈሪጽካ ብምእላይ ዝተረፈ ርሕሚ ምስፋይ 
ማለት‘ውን ኪኸውን ይኽእል‘ዩ።

ጠንቂ ኣብ ልዕሊ ጥዕና
ኣብ ልዕሊ ጥዕና ዚስዕቡ ሓደጋታት ኣዋልድን ኣንስትን ጾታዊ ኣካለን ምስ 
ጎደላ ብዙሕ ጸገም ኬጋጥመን

ይኽእል። ብዙሓት ኪሸና የጸግመን ምኽንያቱ እቲ ሻምብቆ ሽንቲ ስለ 
ዚጕዳእ። ብዙሓት ደቀንስትዮ ምሉእ ህይወተን ብልዕተን የቐንዝወን፣ ወሲባዊ 
ህይወተን ድማ ብኣሉታ ይጽሎ። ኣብ ጽግያተን ጸገም የጋጥመን፣ ረኽሲ ድማ 
የስዕበለን። ኪሓርሳ ከለዋ ድማ ጸገም የጋጥመን።

ኣብ ሽወደን ጸረ ምጕዳል ጾታዊ ኣካል ዚግበር ስራሕ 
ምጕዳል ጾታዊ ኣካል ደቀንስትዮ ኣብ ሽወደን ክልኩል’ዩ። እቲ ሕጊ: እቲ 
ሰብ ይድለ ኣይድለ: ምጕዳል ጾታዊ ኣካል ክልኩል’ዩ ይብል። ጾታዊ ኣካል 
ደቀንስትዮ ዘጕድል ሰብ ንማእሰርቲ ኪፍረድ ይኽእል’ዩ። ዋላ ውን እቲ 
ምጕዳል ኣካል ኣብ ካልእ ሃገር ይገበር’ምበር እቲ ሰብ ኣብ ሽወደን ተኸሲሱ 
ኪፍረድ ይኽእል’ዩ። ርሕሚ ጓለንስተይቲ ምስፋይ’ውን ክልኩል’ዩ፣ 
ንኣብነት ድሕሪ ሕርሲ።

ኵላቶም ኣብ ሽወደን ምስ ቈልዑን መንእሰያትን ዚሰርሑ: ሓንቲ ቈልዓ 
ጾታዊ ኣካላ ጐዲሉ: ወይ ኪጐድል‘ዩ ኢሎም ዚጥርጥሩ እንተ ኾይኖም 
ንማሕበራዊ ኣገልግሎት (socialtjänsten) ግድን ኬፍልጡ ኣለዎም። 

ኣብ ሽወደን ጸረ ምጕዳል ጾታዊ ኣካል ደቀንስትዮ ዚሰርሓ ሓያለ ማሕበራት 
ኣለዋ። ንኣብነት ከም ማሕበር ‘ምጕዳል ጾታዊ ኣካል ደቀንስትዮ ደው 
ይበል’ (Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning, 
RISK) ከምኡ’ውን ’ፈደረሽን ጾታዊ ሓበሬታ’ (Riksförbundet för 
sexuell upplysning, RFSU)። ክልቲኤን እዘን ውድባት ብዛዕባ ምጕዳል 
ጾታዊ ኣካል ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታ ይህባ።

ክንክንን ሓገዝን ንጾታዊ ኣካለን ዝጐደላ ደቀንስትዮ 
ሕቶታት ዘለወን ወይ ክንክን ዚደልያ ደቀንስትዮ እንተለዋ ምስ መቐበል 
መንእሰያት (ungdomsmottagning) ከምኡውን ምስ ጋይነኮለጅያዊ 
መቐበሊ (gynekologisk mottagning) ወይ ከኣ ኣብቲ ሆስፒታል 
ምስ ዚርከብ ክሊኒክ ደቀንስትዮ (kvinnokliniker) ርክብ ኪገብራ 
ይኽእላ‘የን። ብዙሓት ደቀንስትዮ ሓገዝ ረኺበን‘የን፣ ድሕሪ ሕክምና ኸኣ 
ናብ ንቡር ናብረአን ይምለሳ።
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ሕቶታት ክትዕ፡ ምዕራፍ 4
ንኣኻ ስድራቤት እንታይ ትርጉም ይህበካ?

ሰብኣዊ መሰላት ኪብሃል ከሎ ንኣኻ እንታይ ትርጉም 
ይህበካ?

ኣንስትን ሰብኡትን ብምውሳኽ ማዕርነት እንታይ 
ይጥቀሙ? 

ኣድልዎ ዚብል ኣምር እንታይ ትርጉም ይህበካ?

ኣየኖት ጉጀለታት እዮም ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣድልዎ 
ኪግበረሎም ዚኽእል?

ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ናጽነት ሃይማኖት እንታይ ተመርክሮ 
ኣሎካ? 

ኣብቲ ብዛዕባ መሰላት ቆልዑ ዚምልከት ናይ ው.ሕ. ሃ 
ውዕል ነቲ ናይ ህጻናት ጥቕምታት የቐድም። እዚ ንኹሉ 
ሰብ ሓደ ትርጉም ዚህብ ኣይመስልን። ንኣኻ እንታይ 
ትርጉም ይህበካ? 

’ክብሪ’ ዚብል ቃል እንታይ ትርጉም ይህበካ?

ንኽብሪ ኢልካ እተዘውትሮ ጸቕጢ ኣብ መንጎ ኣወዳትን 
ኣዋልድን እንታይ ፍልልይ ይገብር?

ብዛዕባ ብቐረባ ቤተሰብ ኣብ ሓደ ሰብ ዚወርድ ዓመጽ 
እንታይ ክትገብር ትኽእል?
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5.  ሓዳር መስሪትካ 
ምስ ቈልዑ 
ምንባር

  ትሕዝቶ
  ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓቢርካ ምንባር

  ንህጻናትን መንእስያትን ምክንኻን

  ክንክን ቈልዓ

  መባእታዊ ቤት ትምህርቲ

  ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

  ቤት ትምህርትን ደሞክራስን

  ቍጠባዊ ሓገዝ ንስድራታት

ስእሊ:  Colourbox 
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ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓቢርካ 
ምንባር
ኣብ ሽወደን መጻምድቲ ከይተመርዓዉ ብሓደ ኪነብሩን ቈልዓ ኪወልዱን 
ልሙድ’ዩ። ብዙሓት’ውን ከይምርዓዉ ይውስኑ’ዮም። ከም መናብርቲ 
(sambo) ብሓደ ይነብሩ።

ቃልኪዳን 
ቃልኪዳን ማለት ምምርዓው ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን 18 ዓመት ምስ መላእካ 
ኢኻ ቃልኪዳን ክትኣስር እትኽእል። እዚ ኣብ ሕጊ ኣሎ። እዚ ሕግዚ ንኹሉ 
ኣብ ሽወደን ዚቕመጥ ሰብ ይምልከት፡ ወላውን ዜጋ ሸወደን እንተ ዘይኮነ። 
ኣብ ካልኦት ሃገራት ካልኦት ሕግታት ኪህልዉ ይኽእሉ‘ዮም። ትካላት 
መግስቲ ሽወደን ግን ነቶም ሕጊ ሽወደን ዚኽተሉ ቃልኪዳናት ወጻኢ ሃገር 
ጥራይ‘ዮም ዚቕበሉ።

ቅድሚ ምምርዓውካ ግድን ምርመራ ዕንቅፋት (hindersprövning) 
ክትገብር ኣለካ። እዚ ማለት ከኣ: ከይትምርዖ ዚዕንቅፍ ምኽንያት ዘሎን 
ዘየሎን ይምርመር ማለት‘ዩ። ምርመራ ዕንቅፋት ኣብ‘ቲ እትቕመጠሉ ቦታ 
ዚርከብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር (Skatteverket) እዩ ዚፍጽሞ። እቲ ዚወሃብ 
ምስክር ወረቐት ንኣርባዕተ ወርሒ የገልግል። ናብ‘ቲ ፈጻሚ ቃልኪዳን ኢኻ 
ሒዝካዮ ትኸይድ። ሓደ ካብ‘ቶም ዚምርዓዉ ኣብ ሽወደን ከም ተቐማጢ 
ምዝጉብ እንተ ዘይኮይኑ: እቲ ምርመራ ኣብ‘ቲ ዝተመዝገበሉ ሃገር ኪግበር 
ኣለዎ።

ብመሰረት ሕጊ ሽወደን እዞም ዚስዕቡ ቃልኪዳን ከይኣስሩ ዚኽልክል ዕንቅፋት 
ኣሎ፣

 •  ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይኑ: ክትምርዖ ካብ ቦርድ ኣውራጃ 
(ለንስቲረልሰን) ፍቓድ እንተ ዘይብልካ

ስእሊ:  Colourbox 
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 •  ምስ‘ቲ ክትምርዓዎ እትደሊ ሰብ ናይ ቀረባ ዝምድና እንተለካ

 •  ምርዑው እንተ ኾይንካ ወይ ከኣ ብዝሓለፈ ሕጊ መሰረት ምዝጉብ 
መጻምድቲ (registrerad partner) እንተ ኮይንካ 

ሕጊ ሽወደን ግዱድ ቃልኪዳን ይኽልክል‘ዩ። እዚ ማለት ከኣ: ሰብ ሓደ ሰብ 
ንኻልእ ንመን ኪምርዖ ከም ዘለዎ ከገድዶ የብሉን ማለት እዩ። እቲ ዚምርዖ 
በባዕሉ ይውስን ማለት‘ዩ።

ቃልኪዳን ምእሳር ክትኣቢ ኵሉሳዕ መሰል ኣለካ።

እንተደኣ በስገዳድ ዝተገብረ ኮይኑ ትካላት መንግስቲ ሽወደን ነቲ ኣብ ወጻኢ 
ዝተኣስረ ቃልኪዳን ምቕባል ኪኣብዩ ይኽእሉ እዮም ።

ቃልኪዳን ክልተ ሰባት ዚምርዓዉሉ ጽምብል‘ዩ። ቃልኪዳን ሃይማኖታዊ 
ወይ ሲቪላዊ ኪኸውን ይኽእል። ቃልኪዳን ሕጊ ንኺለብስ ብሓደ ምዝጉብ 
ወይ ቅቡል ፈጻሚ ቃልኪዳን (vigselförrättare ) ዝተገብረ ኪኸውን 
ይግባእ። ንኣብነት ብቀሺ: ኢማም ወይ ከኣ ብሲቪላዊ ፈጻሚ ቃልኪዳን 
ኪኸውን ይኽእል። ሲቪላዊ ስነ-ስርዓት ቃልኪዳን: ብቦርድ ኣውራጃ 
(länsstyrelsen) ዝተመዘዘ ሰብ’ዩ ዚፍጸም። ሲቪላዊ ስነ-ስርዓት 
ቃልኪዳን ምስ ዝኾነ ዓይነት እምነት ምትእስሳር ዘይብሉ ጽምብል’ዩ። 
ቃልኪዳን ብሓደ ሕጋውነት ዘይብሉ ኣፈጻሚ መርዓ ተመሪሑ ብሃይማኖታዊ 
መገዲ እንተ ደኣ ተፈጺሙ፡ እቲ ቃልኪዳን ሕጋዊ ዝለበሰ ኣይኮነን። ሕጊ 
ንኺለብስ ግድን ብሲቪላዊ መገዲ ድማ ኪፍጸም ኣለዎ።

ኣብ ሽወደንቃልኪዳን ኣብ ጾታ ዚምርኮስ ኣይኮነን። እዚ ማለት ከኣ: 
ክልተ ሓደ ዝጾታኦም ውልቀሰባት: ልክዕ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ቃልኪዳን 

ስእሊ:  Colourbox 
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ይኣትዉ ማለት‘ዩ። ሓደ ሲቪላዊ ፈጻሚ ቃልኪዳን (borgerlig 
vigselförrättare) ንኽልተ ሓደ ዝጾታኦም ውልቀሰባት ቃልኪዳን ምእሳር 
ኪኣቢ ኣይክእልን‘ዩ። ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብ ዘሎ ፈጻሚ 
ቃልኪዳን ግን ንኣብነት ኣብ ሽወደናዊት ቤተክርስትያን ዚርከብ ቀሺ ኪኣቢ 
ወይ ሕራይ ኪብል ይኽእል። ሓደ ቀሺ ኣይፋልን ምስ ዚብል ካልእ ቀሺ 
ኪሕተት ይኽእል እዩ። 

ነቶም ምርዑዋት እቲ እቶም ሕጊ መውስቦ (äktenskapsbalken) 
ይምልከቶም። ኣብቲ ሕጊ መውስቦ ንውርሻ ዚምልከት ሕግታትውን ኣሎ። 
ኣብዚ ሕግዚ እቲ ድሕሪ ሞት ብጻዩ ዚተርፍ ሰብ ምስቶም ቆልዑ ኾይኑ ንኹሉ 
እዩ ዚወርስ።

ብዛዕባ ውርሻ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣንብብ። 

መናብርቲ (Sambo)
መናብርቲ (ሳምቦ) ዚብሃሉ፡ ቃልኪዳን ከይኣሰሩ ብሓደ ዚቕመጡ‘ዮም። 

ኣብ ሽወደንን ሃገራት ኖርድን ሳምቦ ኮይንካ ምንባር ልሙድ‘ዩ። ቃልኪዳን 
ከይኣሰርካ ቈልዓ ምውላድ‘ውን ልሙድ‘ዩ። ንመናብርቲ ዚምልከት ሕጊ 
ኣሎ፣ ሕጊ መናብርቲ (sambolagen) ከኣ ይበሃል። እዚ ሕጊ‘ዚ ንገዛ 
መናብርትን ዚውንንዎ ንብረትን ዚምልከት‘ዩ። ሓደ ካብ‘ቶም መናብርቲ 
እንተደ ሞይቱ: እቲ መናብርቱ/ መናብርታ ኣብ‘ቲ ናይ ሓባር ገዝኦም 
ምንባር ኪቕጽል መሰል ኣለዎ። እቲ ብሓደ ዚውንንዎ ዝነበሩ ንብረት‘ውን 
ኪወስዶ/ክትወስዶ መሰል ኣለዎ/ዋ። ካልእ ሃብቲ ንምውራስ ግን፡ ማለት ከም 
ኣብ ባንካ ዘሎ ገንዘብ፡ ኑዛዜ ኪህሉ ይግባእ። 

ፍትሕ
ኣብ ሽወደን ካብ ሰበይትኻ ወይ ካብ ሰብኣይካ ክትፋትሕ ትኽእል ኢኻ 
ዋላ‘ኳ ክልተኻ እንተ ዘይደለኻ። ክትፋታሕ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ተመዝጊብካ 
እትቕመጦ ኮሙን ምስ ዘሎ ቤትፍርዲ ርክብ ግበር።

ሰብ ሓዳር ክልቲኦም ብሓደ መመልከቲ ቅጥዒ ፍትሕ ከእትዉ ይኽእሉ‘ዮም። 
እንተ ዘይተሰማሚዖም ግን: ሓዲኦም ንውልቁ መመልከቲ ቅጥዒ ፍትሕ 
ኪመልእ ይኽእል‘ዩ። 

ብሓባር ፍትሕ እንተ ጠሊብኩም: እሞ ደቂ እንተ ዘይብልኩም: ፍርዲ 
ቤት ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ፍርዲ (ውሳነ) ኪህብ 
ይኽእል‘ዩ። ደቂ እንተለዉኹም ወይ ከኣ ሓደኹም ክፋታሕ ምስ ዘይደሊ: 
ናይ መሕሰቢ ጊዜ (betänketid) ይወሃበኩም። ክትሓስቡሉ ጊዜ 
ይወሃበኡም ማለት‘ዩ። እቲ ናይ መሕሰቢ ጊዜ እንተ ሓጸረ መንፈቕ: እንተ 
ነውሐ ኸኣ ዓመት ይጸንሕ። 

ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ገና ክትፋታሕ እንተ ደሊኻ: ባዕልኻ ምስ ቤትፍርዲ 
ርክብ ክትገብር ኣለካ። እዚ ኸኣ ፍትሕካ ምፍጻም ይበሃል። ፍትሕካ ክትፍጽም 
ከም ትደሊ ደብዳበ እንተ ዘየእቲኻ ቤትፍርዲ ንምልክታኻ ይዓጽዎ፡ እቲ 
ቃልኪዳን ድማ ይቕጽል። ሓደ ሰብ በስገዳድ ከም ዝተመርዓወ (ግዱድ 
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ቃልኪዳን) ቤትፍርዲ ዚጥርጥር እንተ ኾይኑ: ናይ መሕሰቢ ጊዜ ከየድለየ 
እቲ ፍትሕ ብቐጥታ ይወሃብ።

መጕዚትነት ቈልዓ
መጕዚትነት ቈልዓ ማለት እቶም ኣለይቲ፡ ዝበዝሕ ግዜ ወለዲ፡ ኣብቱ ቈልዓ 
ሕጋዊ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት’ዩ። ቈልዓ ክትኣሊ መሰልን ግቡእን ምህላው 
ማለት‘ዩ። ብመሰረት ሕጊ ቈልዑ ክሳብ 18 ዓመት ዚመልኡ መጕዚት 
(መዕበዪ) ኪህልዎም ኣለዎም። ። 

ሓባራዊ ሞግዚነት ማለት ክልቲኣቶም ወለዲ ኣብ ውላዶም ሓባራዊ ሓላፍነት 
ኣለዎም ማለት እዩ። ንውላዶም ዚምልከት ጕዳይ’ውን ግድን ብሓባር 
ኪውስኑ’ለዎም። ክልቲኦም ወለዲ ብሓደ እንተ ዘይተቐመጡ’ውን ሓደ 
ዓይነት ግቡእ ኣለዎም። መጕዚት እንተ ኾይንካ ብዛዕባ ውላድካ ሓበሬታ 
ክትረክብ’ውን መሰል ኣለካ። እዚ ማለት: ካብ ቤት ትምህርቲ: ሓለዋ 
ጥዕና: ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት: ፖሊስን ካልኦት ትካላት መንግስትን 
ንውላድካ ዚምልከት ጕዳይ ክትፈልጥ መሰል ኣለካ ማለት’ዩ። 

ውልቃዊ መጕዚትነት ማለት ሓደ ካብ ወለዲ ጥራይ ሓላፍነት ቈልዓ ኣለዎ: 
እዚ ወላዲ ከኣ’ዩ ንውልቁ ኣብ’ቲ ጕዳይ ቈልዓ ኪውስን ዚኽእል። 
ምርዑዋት እንተ ኾይንኩም ኣብ ደቅኹም ብቐጥታ ሓባራዊ መጕዚትነት 
ኣለኩም ማለት’ዩ። ሰብ ሓዳር እንተ ዘይኮይንኩም ኣብ ምምሕዳር ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ኣቦ ቘልዓ መን ምዃኑ ወረቐት ክትመልኡ ኣለኩም። ሽዑ ሓባራዊ 
መጕዚትነት ትረኽቡ። 

ክትፋትሑ እንተ ወሲንኩም እሞ መንኩም መጕዚትነት ቈልዓ ይህልዎ ኣብ 
ስምምዕ እንተ ዘይበጺሕኩም: ምስ ቤ/ጽ ሕጊ ስድራ (familjerätten) 
ርክብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ መፍትሒ ክትረኽቡ ኪሕግዘኩም 
ይኽእል’ዩ። እዚ ምስ ዘይከውን እቲ ጉዳይ ናብ ቤትፍርዲ ይኸይድ። ቅድሚ 
ቤትፍርዲ መን ካብ ወለዲ መጕዚትነት ቈልዓ ከም ዚህልዎን: እቶም ደቂ 
ምስ መን ከም ዚቕመጡን ዚውስን፡ ንቤ/ጽ ሕጊ ስድራ መርመራ ከካይድ 
ይውከሶ።

ስእሊ:  Maria Nobel 
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ንቆልዑን መንእሰያትን ምክንኻን
ወለድን ካልኦት ኣለይትን ኣብ ውላዶም ሓላፍነት ኣለዎም፡ ግን ካብቲ 
ሕበረተሰብ ዚርከብ ሓገዝ ከኣ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ቆልዑን መንእሰያትን 
ጥዕናዊ ክንክን ኪረኽቡ መሰል ኣለዎም። መንግስትን ወረዳታትን ኮምዩናትን 
ነቶም ውላድ ዚጽበዩ ወለዲ ከምኡውን ንቈልዑ መንእሰያትን ናይ ሕማም 
መከላኸልን ናይ ደገፍን ክንክን ይህቡ። ዝበዝሑ ወለዲ እቶም ቈልዑ 
ኪዓብዩ ኸለዉ ምስቲ ናይ ህጻናት ክሊኒክ ርክብ ይገብሩ እዮም። ኣብኡ 
ድማ ዝሰልጠና ኣሕረስትን ከምኡውን ነርሳትን ሓከምትን ኣለዉ። እቲ ናይ 
ቈልዑ ክሊኒክ ነቶም ቈልዑ ከምቲ ዝግባእ ይዓብዩ ከም ዘለዉን ከም ዘየለዉን 
ንምፍላጥ መርመራ የካይድ። ንስኻውን ከመይ ጌርካ ነቲ ውላድካ ብዝበለጸ 
መገዲ ንኺዓብየልካ ምኽርን ደገፍን ትረክብ።

ናይ መሕረስቲ መቐበልን (Barnmorskemottag-
ningar) ክሊኒክ ሓራሳትን (Mödravårdscentra-
len, MVC)
ናይ መሕረስቲ መቐበሊ ከምኡውን ክሊኒክ ሓራሳት (MVC) ብተወሳኺ 
ንነፍሰ-ጾራት ይቕበል። ነፍሰ- ጾራት ጥዕነአንን ጥዕና ዕሸልን ንምቍጽጻር ኣብ 
ምሉእ ጊዜ ጥንሰን ናብ ክሊኒክ ሓራሳት ይኸዳ። 

ናብ ናይ መሕረስቲ መቐበልን ናብ ክሊኒክ ሓራሳት ምኻድ ካብ ክፍሊት 
ናጻ’ዩ።

ብዛዕባ ጥንሲ: ሕርስን: ቈልዓ ምጥባውን ሓበሬታ ንምሃብ’ውን ርክባት 
የዳሉ’ዩ። ናይቲ ዚውልደ ህጻን ኣቦውን ኣብ ምብጻሕን ርክባትን ኪሳተፍ 
ልሙድ’ዩ። ሰብኡት ሽወደን ንኣንስቶም ኣብ እዋን ሕርሲ ከሰንዩወንውን 
ልሙድ’ዩ።

ክሊኒክ ቈልዑ (Barnavårdscentralen, BVC)
ክሊኒክ ቈልዑ (BVC) ንወለዲ ይሕግዝ። ናይቶም ህጻናት ጥዕና ድማ 
ይምርምር። ኣብ ክሊኒክ ቈልዑ ብዛዕባ ንዕቤት ቈልዑ: ንምጥባው: 
ንመግብን ሕማማትን ዚምልከቱ ምኽርታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሓራሳት 
ንገዛ ምስ ተመልሳ ንፋልማይ ጊዜአን ቈጸራ ኪገብራ ምስ ክሊኒክ ቈልዑ 
ርክብ ኪገብራ ይኽእላ’የን። እቲ ፋልማይ ርክብ ስሕት ኢሉ ኣብ ገዛ’ታ 
ሓራስ ይካየድ’ዩ። ሽዑ እታ ነርስ ብዛዕባ ክሊኒክ ቈልዑ ሓበሬታ ትህብ 
እቲ ቘልዓ ኸኣ ጥዕንኡ ከመይ ከም ዘሎ ትርኢ። እቲ ዕሸል ብሓኪም’ውን 
ይምርመር’ዩ። እቲ ዕሸል ካብ 6-8 ሳምታት ምስ መልአ: እቲ ፋልማይ 
ምብጻሕ ሓኪም ኣብ ክሊኒክ ቈልዑ ይግበር። ብድሕርዚ ኣብ ዓዓመት እቲ 
ንምርመራ ጥዕና ዚምልከት ሓያሎ ርክባት ይካየድ። እዚ ኸኣ ክሳዕ እቲ ቆልዓ 
ትምህርቲ ዚጅምር ይቕጽል። 

(BVC) ውላድካ ንኽተኽትብ ይዕድም። ኣብ ሽወደን ናብ ሓሙሽተ 
ሕማማት ዝዓለመ ናይ ክታበት ፕሮግራም ኣሎ፡ ከም ፖልዮ: ትኽትኽታ፡ 
ንፍዲፍተርያን ቴታኑስን፡ ኣንቅጺ ንፍዮን ሩበላን። ናይ ክታበት ዕላማ ነቲ ህጻን 
ካብ ለበዳ ምድሓንን እቲ ሕማም ንኸይዝርጋሕ ምዕጋትን እዩ። እቲ ህጻን 
ምኽታቡን ዘይምኽታቡን ዚውስን እቲ ወላዲ ወይ ኣዕባዪ እዩ። 
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ሓለዋ ጥዕና ቤት ትምህርቲ (Skolhälsovård)
ኩላቶም ህጻናት ትምህርቲ ኪጅምሩ ኸለዉ ናብቲ ሓለዋ ጥዕና ቤትትምህርቲ 
ይኸዱ: ካብ ሕማም ንምክልኻል። 

ኵላቶም ኣብ መዋእለ ህጻናት: መባእታዊ ቤት ትምህርትን ካልኣይ 
ደረጃ ቤት ትምህርትን ዚመሃሩ ተመሃሮ ናብ ሓለዋ ጥዕና ቤት ትምህርቲ 
(Skolhälsovård) ከይዶም ክንክን ኪረኽቡ መሰል ኣለዎም። 

ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ዚምሃሩ ሰለስተ ግዜ ኣብ ዓመት፡ ኣብ ካልኣይ 
ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚምሃሩ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ኪምርመሩ ኣለዎም። 
እቲ ምርመራ ነዚ ዚስዕብ ይጥርንፍ፣ ዘተ ጥዕና፡ ምቍጽጻር ቁመት፡ 
ክብደት፡ ምርኣይን ሕቘን። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ንጥዕና ተምሃሮ ዚከታተሉ 
ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ኣብ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ቤት ትምህርቲ ሓካይምን ነርሳት 
ቤት ትምህርትን ይሰርሑ። ንሳቶም ከኣ ኣማኸርቲ (kuratorer): ነርሳት 
ቤት ትምህርቲ (skolsköterskor): ዳይረክተራት (rektorer): 
ፍሉያት ኪኢላታት ፔዳጎጅን (specialpedagoger) መምህራንን እዮም።

ኣብቲ እትነብረሉ ሓድሽ ሃገር ወላዲ ምዃን 
ኣብ ሓንቲ ሓዳስ ሃገር ምምጻእ ንበጽሕታትን ቆልዑን ዓቢ ለውጢ የኸትል 
እዩ። ዝበዝሕ ግዜ እቶም ቆልዑ ብቐሊሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይሕወሱ። ስለዚ 
እቶም ወለዲ ብደቆም ጌሮም እዮም ምስቲ ሕብረተሰብ ዚራኸቡ። እዚ ኸኣ 
ነቲ ናይ ስድራቤት ኣሰራርዓ ይትንክፎ እዩ።

ስለዚ እቶም ወለዲ ብዛዕባቲ ማሕበረሰብ ኪፈልጡ ይግባእ። መታን ነቶም 
ደቆም ውሕስነት ዘለዎ ሃዋህው ኪፈጥሩ ጽኑዓትን ወሰንትን ወለዲ ኪኾኑ 
ይግባእ። እቶም ስድራቤት ናይቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ ባህልን ልምድን ምስ 
ዚፈልጡን ነቲ ምስቲ ናቶም ዚመሳሰልን ዘይመሳሰልን መንነትን ባህልን 
ኪፈልዩ ድማ ምስ ዚኽእሉ: እቲ ውላድ ርጉእ ህይወት ኪህሉዎ ይኽእል። 
ድሕሪ 15 ዓመት፡ መንእሰያት ካብ ወለዶም ናጻ ኪኾኑ ይጅምሩ። ኩሉ 
ባዕላቶም ኪገብሩዎ ይጅምሩ ነቲ ናይ በጽሒ ህይወት ድማ ይቀራረቡሉ። ኣብዚ 
ናይ ዕቤት መገሻ ወለዲ ንውላዶም ኪሕግዙዎ ይግባእ። ንውላድካ ደረት 
ክትገብረሉ ክትፍትን ከሎኻ ሚዛናውነት ይሃሉኻ። እቲ ውላድ ድማ ኣብታ 
ሓዳስ ሃገር ከመይ ኢሉ ኪዓቢ ከም ዘለዎ ኪፈልጥ ይግባእ።   

ፍቕርን ዝምድናን
ኣብ እተፈላለየ ባህልን ሕብረተሰብን 
እተፈላለየ ናይ ፍቕሪ ኣረኣእያ ኣሎ። እዚ 
ኣብቲ ናይቲ ሰብ ባህርያት እውን ይምርኮስ 
እዩ። ኣብ ሽወደን ምስቲ እትፈትዎ 
ምኻድን ከይተመርዓኻ ውላድ ምውላድ 
ልሙድ እዩ። ኣብቶም መንእሰያት ፍቕርን 
ዝምድና ጾታዊ ርክባትን ክፉይ እዩ። 
መብዛሕትኦም ወለዲ ሽወደን ንደቆም 
ኪዓብዩ ኸለዉ፡ ኣንስታይ ወይ ተባዕታይ 
ዓርኪ ኪህሉዎም ይደልዩ እዮም።  

ስእሊ:  Jesper Svensson 
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ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ምዕማጽ ክልኩል እዩ
ኣብ ሕጊ ሽወደን ሕጊ ወለዲ (föräldrabalken) ዚበሃል ምዕራፍ ኣሎ። 
ኣብ ሕጊ ወለዲ: ቈልዑ ንሕክምና: ንኽንክን: ንቕሳነትን ጽቡቕ መዕበያን 
መሰል ኣለዎም ዚብል ተጠቒሱ’ሎ። ሓደ ካብቲ ሕጊ፡ ሕጊ ጸረ-ማህረምቲ 
(anti-agalagen) ይበሃል፣ ኣብ ሽወደን ከኣ ካብ 1979 ዓ.ም. ኣትሒዙ 
ዘሎ ሕጊ‘ዩ። ኣጋ ዚብል ጥንታዊ ናይ ሽወደን ቃል ወላዲ ንውሉዱ ንኽእርሞ 
ኢሉ ኪሃርሞ ወይ ኪገርፎ ኸሎ እዩ። ጸረ-መግረፍቲ ዝኾነ ሕጊ፡ ንቆልዓ 
ስጋዊ ወይ ብኣእምሮኣዊ መገዲ እይትግፍዓዮ ይብል። ኣካላዊ ዓመጽ ኪበሃል 
ከሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ኣካል ሰብ ዚወርድ ዓመጽ ማለት’ዩ።ፈኵስ 
ማህረምቲ: ጸጕሪ ምስሓብን ምቕንጣውን ከይተረፈ ከም ኣካላዊ ዓመጽ‘ዩ 
ዚጽብጸብ።

ይዅን‘ምበር ንቘልዑ ካብ ሓደጋ ከተድሕን: ንኣብነት ካብ ርሱን እቶን: 
ካብ ክፉት መስኮት ወይ ካልእ ንቘልዑ ኪጐድእ ዚኽእል ነገር ክትኣልዮም 
ኢልካ ምንዝዕ ኣቢልካ ክትስሕቦም ትኽእል ኢኻ።

ስነ-ኣእምሮኣው ዓመጽ ማለት ከኣ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዚወርድ ኵሉ ዓይነት 
ምፍርራሕ: ምጕብዕባዕ: ምቍጽጻርን ክብሪ ምድፋርን ማለት’ዩ። ስነ-
ኣእምሮኣዊ ዓመጽ ልክዕ ከም ኣካላዊ ዓመጽ: ናይቲ ቆልዓ ርእሰ-ክብርን 
ምዕባለን ይጎድኦ እዩ።

ኣብ ሽወደን ኣብ ኣተዓባብያ ቈልዑ ዘሎ ኣረኣእያ
ንዝበዝሑ ወለዲ: ፍቕሪ ወላዲ እቲ ኣውራ ዘገድስ ነገር’ዩ። ኵላቶም ቈልዑ፡ 
ወለድን ኣባጽሕን ኪህሉውዎም ይደልዩ። ኣባጽሕ ንቘልዑ መምርሕን: 
መተባብዕን ኪህቡዎምን ኬፍቅርዎምን ኣለዎም። ኣባጽሕ ንቘልዑ ደረት 
ኪገብሩሎም’ውን ኣለዎም። ሓደ ቈልዓ: ኣተዓባብያኡ ኣብ ርእሰ- 
ተኣማንነቱን ኣብ ርእሰ-ክብሩን ዓቢይ ኣገዳስነት ኣለዎ። ዘተኣማምን መዕበያ 

ስእሊ:  Colourbox 
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ዘለዎም ቈልዑ: ትምህርቲ ቅልል ይብለሎም: ምስ ዓበዩ’ውን ናብራ 
ይኽእልዎ።

ኣብ ሽወደን ኣብ ኣተዓባብያ ቈልዑ ዘሎ ኣረኣእያ ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን 
ለውጢ ኣርእዩ’ዩ። ኣብ መፈለምታ 19 ክፍለዘመን ወለዲ ሕይል ዝበሉን 
ደቆም ኪእዘዙዎም ዚደልዩን እዮም ነይሮም። ስጋዊ መቕጻዕትን ምግራፍን 
ብብዙሓት ከም ኣካል ናይ ጽቡቕ መዕበያ ኮይኑ ይረአ ነይሩ። 

ኣብ 1950ታት ከምኡውን ኣብ 1960ታት እዚ ዓይነት ኣረኣእያዚ ኪብዳህ 
ጀሚሩ። ብዙሓት ኣረኣእያኦም ኪልውጡ ጀሚሮም። ብዛዓባ ክብሪ ዝሓዘለ 
ናይ ህጻናት ኣተዓባብያ ኪዝረብ ጀሚሩ። ግን ከኣ እቲ ንውላድካ ክትእርሞ 
ኢልካ ምህራም ኣይተረፈን ነይሩ። 

ኣብ 1970ታት እቲ ደሞክራስያዊ ኣገባብ ኣተዓባብያ ኪመጽእ ጀሚሩ። 
ዕላማኡ ድማ ነቲ ህጻን ባዕሉ ኪሓስብ ንኺጅምርን ሓላፍነት ንኺወስድን ርእሰ 
ተኣማንነት ንኺህሉዎን እዩ።  

ማሕበራዊ ኣገልግሎት (Socialtjänsten)
ሓደ ካብ‘ቶም ኣገደስቲ ዕማማት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቈልዑን መንእሰያትን 
ዘተኣማምን ቍልዕነት ከም ዚህልዎም ምግባር‘ዩ። ኣብ ስድራኻ ሽግር ምስ 
ዚፍጠር: ሓገዝ ክትረክብ ኣብ ኮሙንካ ምስ ዚርከብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ወይ ኣማኸርቲ ስድራ (familjerådgivningen) ርክብ ግበር። 
ዚመሃሩ ቈልዑ እንተለዉኻ ሓገዝ ክትረክብ ምስቲ ቤትምህርቲ ተዛተ። ኣብ 
ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ደገፋት ክትረክብ ትኽእል ንኣብነት 
ከም ኮርስ ወለዲ (föräldrakurser): ዘተ: ንመንእሰያት ዚሕግዙ 
መራኸብቲ ሰባት (kontaktperson) ወይከኣንቘልዑ ዚሕግዙ መራኸብቲ 
ስድራታት (kontaktfamilj)። 

ስእሊ:  Colourbox 
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ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ሓለዋ ጥዕና ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት: ሓደ 
ቈልዓ ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ ይወርዶ‘ሎ ኢሎም ዚጥርጥሩ 
እንተ ኮይኖም ግድን ንቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኪሕብሩ ኣለዎም። እዚ 
ግቡእነት ሓበሬታ (anmälningsplikt) ይበሃል። ንጕዳያት ቘልዑን 
መንእሰያትን ዚትንክፍ ስራሕ ዘለዎም ዘበሉ ኵላቶም ግቡእነት ሓበሬታ 
ኣለዎም። 

ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንታይ ኪገብር ይኽእል? 
ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት: ሓደ ቈልዓ ብሕማቕ ይተሓዝ ኣሎ ዚብል 
ሓበሬታ እንተ መጺኡ ግድን ኪምርምርን መጽናዕቲ ኬካይድን ኣለዎ። ሓደ 
ቈልዓ ኪበሳበስ ከሎ ኵላቶም ትካላት መንግስትን መንግስታውያን ተቕዋማትን 
ግድን ኪሕብሩ ኣለዎም። ኵሉ ሰብ ግቡእነት ሓበሬታ የብሉን። ግን ሓደ 
ቈልዓ ኪበሳበስ እንተ ርኢኻ ምሕባር ጽቡቕ‘ዩ። ከም መጠን ብሕታዊ ሰብ 
ክትሕብር ከለኻ: መንነትካ ክትሓብእ ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ከኣ ስምካ 
ምንጋር ኣየድልየካን‘ዩ ማለት‘ዩ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኵሉሳዕ ምስ 
ስድራ ተሓባቢሩ ጸገማት ኪፈትሕ ኪፍትን እዩ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 
ቈልዓ ከብ ወለዲ ኬሕድግ ልሙድ ኣይኮነን።

ክንክን ቈልዑ (Barnomsorg)
ክንክን ቆልዑ ሓባራዊ ኣጸዋውዓ ናይቲ ናብ ነኣሽቱ ቆልዑ ዝዓለመ ትምህርታዊ 
ንጥፈት እዩ። ኣብ ውሽጢ ክንክን ቈልዑ ወለዶም ኣብ ዚሰርሑሉ ወይ 
ዚመሃሩሉ መዓልቲ ቈልዑ ዚጸንሑለን ንኣብነት ከም መዋእለ ህጻናት 
(förskola): ስድራቤታዊ መዋእለ ህጻናት (familjedaghem) 
ከምኡ‘ውን ማእከላት ትርፊ-ጊዜ (familje-daghem) ይርከባ። ወለዲ 
ኪሰርሑ ወይ ኪመሃሩ ከለዉ ደቆም ኣብኡ ይጸንሑ። 

ኣብ ኵላተን ኮሙናት: ኮሙናዊ ማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ ኣሎ። ብዋኒናት 
ወይ ውድባት ዚካየድ ናጻ ወይ ብሕታዊ ማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ‘ውን ኣሎ። 
ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዝዕድመኦም ቈልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናት ወይ 
ስድራቤታዊ መዋእለ ህጻናት ኪመሃሩ መሰል ኣለዎም። ደላይ ስራሕ እንተ 
ኮይንካ: ወይከኣ ምስ ንኣሽቶ ሓውካ ወይ ሓብትኻ ኣብ ገዛ ትውዕል እንተ 
ኾንካ: እቲ ዝዓበየ ቆልዓ ኣስታት ሰለስተ ሰዓት ንመዓልቲ ወይከኣ 15 ሰዓት 
ንሰሙን ማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ ኪረኽቡ መሰል ኣለዎም።

መዋእለ ህጻናት(Förskola)
መዋእለ ህጻናት “ዳግሀም” ወይ ‘ዳጊስ‘ ተባሂሉ‘ውን ይጽዋዕ‘ዩ። ካብ 
ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ቅድሚ ቀዳማይ ክፍሊ 
(förskoleklass, första klass) ምጅማሮም ዚውዕሉሉ ቦታ‘ዩ። 
ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት ከመይ ጌረን ከም ዚምህራ ፍሉይ 
ኣገባብ ኣለወም። ስርዓተ-ትምህርቲ‘ውን ኣለወን (läroplan)። እዚ 
ስርዓተ-ትምህርቲ ቈልዑ እንታይ ኪመሃሩ ከም ዘለዎም ዚሕብር ጽሑፍ‘ዩ። 
ኵላተን ኣብያተ ትምህርቲ መዋአ ህጻናት ንሽወደናዊ ስርዓተ-ትምህርቲ። 
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ክፉት መዋእለ ህጻናት (öppen förskolor)
ክፉት መዋእለ ህጻናት እቶም ብምኽንያት ህጻን ናጻ ዝኾኑ ወለድን ደቆምን 
ዝራኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብኡ ምሁራን ሰራሕተኛታት ኣለዉ፡ ምስ ካልኦት 
ወለድን ደቆምን ንኽትላለ ድማ ግሩም ቦታ እዩ። ክፉታት መዋእለ ህጻናት ኣብ 
ኩሉ ናይ ሽወደን ኮምዩናት ይርከቡ። 

ቀዳማይ ክፍሊ (Förskoleklass (sexårsverk-
samhet))
ኵላቶም ቈልዑ ኣብታ ሽዱሽተ ዓመት ዚመልኡላ ዓመት ቦታ መዋእለ 
ህጻናት ይረኽቡ። ቤት ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት: ቈልዑ ኣብ መባእታዊ 
ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ቅድሚ ምጅማሮም: ናብ ትምህርቲ ምኻድ 
ዚላመዱሉ ቦታ‘ዩ።

ማእከል ትርፊ-ጊዜ ’ፍርቲድስ’  (fritids)
ካብ ሽዱሽተ ክሳብ ዓሰርተውክልተ ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ: ቅድሚ 
ትምህርትን ድሕሪ ትምህርትን ናብ ማእከል ትርፊ-ጊዜ ኪኸዱ መሰል 
ኣለዎም። ቈልዑ ናብ ’ፍሪቲድስ’ ኪኸዱ ኪፍቀደሎም: ወለዶም ግድን

ዚሰርሑ ወይ ዚመሃሩ ኪኾኑ ኣለዎም። ’ፍሪቲድስ’ ዚበዝሕ እዋን ኣብ’ቲ 
ቤትትምህርቲ’ዩ ዚርከብ። ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዓሰርተውክልተ ዝዕድመኦም 
ቈልዑ ናብ ክፉት ንጥፈት ትርፊ-ጊዜ ኪኸዱ ይኽእሉ’ዮም።
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ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ‘ፋሚልየዳግሄም‘ 
(Pedagogisk omsorg (familjedaghem))
ገለ ናይ ህጻናት ናይ ክንክን ቦታ፡ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ወይ 
‘ፋሚልየዳግሄም‘ ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ ህጻናት ይብሃል። 
ብስነትምህርቲ ዝሰልጠነ ሰብ እዩ ንህጻናት ኣብ ገዝኡ ተቐቢሉ ዝከናኸኖምን 
ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈታት ዚህቦምን። ናብ ቤትትምህርቲ ዝኸዱ ህጻናት 
ድሕሪ ትምህርቲ ናብኡ ኪኸዱ ይኽእሉ እዮም።  ከም ፍሪቲድስሀም እዩ 
ዘገልግል።

ምስ ወለዲ ምትሕብባር
ወለዲ ንማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ ኣገደስቲ‘ዮም። ንደቆም ኣዐርዮም 
ስለ ዚፈልጡ። ቈልዑ ኣብ መዋእለ ህጻናት ወይ ኣብ ‘ፋሚልየዳግሄም‘ 
ኪጅምሩ ከለዉ: ክሳብ ቀሲኖም ዚለማመዱ ወለዶም የሰንዩዎም‘ዮም። እዚ 
ምልምማድ (inskolning) ይበሃል፣ ኣስታት ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ድማ 
ይወስድ። ኣብ መዋእለ ህጻናትን ኣብ ማእከላት ትርፊ-ጊዜን ዚሰርሑ ንወለዲ 
ኣብ ዘተ ምዕባለ (utvecklingssamtal) ኪሳተፉ ይዕድምዎም’ዮም። 
ሽዑ ቈልዑ ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣልዒልካ ትዛተ። ንስኻውን ከም ወላዲ 
እቲ መዋእለ ህጻናት ብኸመይ መገዲ ኪሰርሕ ከም ዘለዎ ሓሳባት ከተቕርብ 
ትኽእል ኢኻ። 

ኣብ ማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ ቦታ ምሕታት
ኣብ መዋእለ ህጻናትን ኣብ ማእከላት ትርፊ-ጊዜ ቦታ ንምርካብ ኣቐዲምካ 
ደቅኻ ከተመዝግብ ኣለካ። ነዚ ድማ ኣብ ኮምዩንካ ትገብሮ። ኣብ ነፍስወከፍ 
ኮምዩን እተፈላለየ መምርሒታት ኣሎ። ግን ገለ ሰሙናት ኣቐዲምካ 
ከተመልክት ኣሎካ። ኣብቲ መዋእለ ህጻናት ንምኻድ ውላድካ ብውሕዱ ሓደ 
ዓመት ኪህሉዎ ይግባእ። 

መባእታዊ ቤት ትምህርቲ 
(Grundskola)
ኣብ ሽወደን ኵላቶም ቈልዑ ንትሽዓተ ዓመት ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ 
ይመሃሩ። እዚ ብሕጊ ትምህርቲ ሽወደን ዝተሓገገ’ዩ ግዴታ ትምህርቲ 
ድማ ይብሃል።  ነፍሲ-ወከፍ ዓመተ-ትምህርቲ: መንፈቕ ጽድያን 
(hösttermin) መንፈቕ ቀውዕን (vårtermin) ኣለዎ። ቆልዑ ካብ 
መንፈቕ ጽድያ ማለት ሸውዓተ ዓመት ምስ መልኡ ወይ ቀዳማይ ክፍሊ 
ምስ በጽሑ ክሳዕ መንፈቕ ቀውዒ ታሽዓይ ክፍሊ ዚበጽሑ ናይ ትምህርቲ 
ግዴታ ኣለዎም። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ካሪክሉም ወይ ሲላቡስ ዚብሃል ናይ 
ትምህርቲ ዕዮ ኣሎ። ኣብኡ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ኪመሃሮ ዘለውን እቲ ትምህርቲ 
ብኸመይ መገዲ ከም ዚኸይድን ተጻሒፉ ኣሎ። ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ 
ትምህርትን መጻሕፍትን ንኹሉ ናጻ እዩ። መግቢ እውን ብዘይ ክፍሊት 
ይወሃብ።
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ከም መጠን ወላዲ ንድቅኻ ቤት ትምህርቲ ክትመርጽ መሰል ኣለካ። እቲ 
ቆልዓ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ቤትትምህርቲ ንኽምሃር መሰል ኣለዎ። ካልእ 
ቤትትምህርቲ ምስ እትደሊ ናብ’ቲ እትደልዮ ቤት ትምህርቲ ዚርከብ 
ዳይረክተር (rektor) ኬድካ ርክብ ብምግባር ኢኻ ቦታ ትሓትት። ቦታ 
እንተሎ ሽዑ ንደቅኻ ይቕበልዎም።

ነቶም ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኪመሃሩ ዘይክእሉ ቈልዑ ፍሉይ ቤት 
ትምህርቲ ‘ስፐስያልስኩላን‘ ‘ሴርስኩላን‘ (specialskola och 
särskola) ኣሎ። ‘ስፕስያልስኩላን‘ ንኣብነት: ጽሙማን ወይ ኣብ 
ምስማዕ መጕዳእቲ ዘለዎም ቈልዑ ዚመሃሩሉ‘ዩ። ‘ሴርስኩላን‘ ከኣ 
ንኣብነት ዕቤታዊ ምግደራ (utvecklingsstörning) ወይ ኣውቲዝም 
(autism) ዘለዎም ዚመሃሩሉ‘ዩ። እዞም ተመሃሮ ኣብ‘ዘን ኣብያተ 
ትምህርቲ: ኣብ ትምህርቶም ተወሳኺ ደገፍ ይረኽቡ። 

ዓይነት ትምህርቲ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ
ዓይነት ትምህርቲ (Ämne) ዚበሃል: እቲ ቈልዑ ዚመሃርዎ ንኣብነት ከም 
ሕሳብ: ወይ ሽወደንኛ‘ዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዚወሃብ ነፍሲ-ወከፍ ዓይነት 
ትምህርቲ: ተመሃሮ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ምስ ወድኡ ኪፈልጥዎ 
ዘለዎም ዚሕብር መደብ ትምህርቲ (kursplan) ኣለዎ።

ስእሊ:  Colourbox 
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ትምህርቲ ጾታውነትን ጾታዊ ዝምድናን
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን: ትምህርቲ ጾታውነትን ጾታዊ ዝምድናን 
(sexualitet och samlevnad) ሓደ ክፋል ናይ‘ቲ ስርዓተ- 
ትምህርቲ‘ዩ። እቲ ዓይነት ትምህርቲ ብብዝሒ ብዛዕባ ፍቕርን ከመይ ጌርካ 
ምስ ካልእ ሰብ ብኽብራውን ማዕርነታውን ፍቕራውን ዝምድና ከም እትነብር 
ይሕብር። ኣብ ሽወደን ንልዕሊ 50 ዓመታት ትምህርቲ ጾታነትን ጾታዊ 
ዝምድናን ተዋሂቡ‘ዩ።

ነጥቢ (Betyg)
ድሕሪ ምብቃዕ ነፍሲ-ወከፍ መንፈቕ ትምህርቲ ንቘልዑ ነጥቢ ኪወሃብ‘ዩ። 
እቶም ቈልዑ ኣብ መወዳእታ መንፈቕ 9ይ ክፍሊ: ካብ መባእታዊ 
ቤትምህርቲ መዛዘሚ ነጥቢ (slutbetyg) ይወሃቡ‘ዮም። 

ካብ ባሕቲ ሓምለ 2011 ዓ.ም. ንነጥቢ ዚምልከቱ ሓደስቲ መምርሕታት 
ኣለዉ። እቲ ነጥቢ ደረጃታት ኣለዎ ማለት ‘A: B: C: C: D: E: 
ከምኡውን F‘። ነጥቢ ‘F‘ ማለት እቲ ተመሃራይ ብሓደ ዓይነት ትምህርቲ 
ኣይሓለፈን ማለት‘ዩ። ነጥቢ ‘A‘ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ‘ዩ። 

ነጥቢ ብኸመይ ከም ዚወሃብ መምርሕታት ዘውጽአ ሃገራዊ ወኪል ትምህርቲ 
ሽወደን (Skolverket) እዩ። ሃገራዊ ወኪል ትምህርቲ ሽወደን መንግስታዊ 
ትካል‘ዩ። ንሱ ተምሃሮ ሽወደን ኣብ ውሕሰነት ዘለዎ ኣከባቢ ግሩም ትምህርቲ 
ንኺቐስሙን ይጽዕር። 

ትምህርቲ ቋንቋ
ሓደ ካብ ወለዲ ወይ ክልቲኦም ወለዲ ካልእ ቋንቋ ኣደ እንተለዎም: እሞ 
እቲ ቋንቋ ኣብ ገዛ ዚዛረብዎ ቋንቋ እንተ ኾይኑ: እቲ ቈልዓ ነዚ ቋንቋ 
ኪመሃሮ መሰል ኣለዎ። ግን ከኣ እቲ ቆልዓ መሰረታዊ ናይቲ ቋንቋ ፍልጠት 
ኪህሉዎ ይግባእ። ኣብ ገዛውን ኩሉ ግዜ ዚጥቀመሉ ኪኸውን ይግባእ። 

ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘለዎም ተመሃሮ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ (Svenska 
som andraspråk) ኪመሃሩ’ውን መሰል ኣለዎም። ሽወደንኛ ከም ካልኣይ 
ቋንቋ ንጀመርትን ነቶም ድሮ ቍሩብ ሽወደንኛ ዚኽእሉን’ዩ ተዳልዩ።ሽወደንኛ 
ከም ካልኣይ ቋንቋ ከም መደባዊ ትምህርቲ ሽወደንኛ እዩ ግን እቲ ኣመሃህራ 
ምስቲ ናይቲ ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘለዎ ሰብ ተመሻሺኡ እዩ ዚካየድ። 

መቀራረቢ ክፍሊ (Förberedelseklass) 
ሓደስቲ ናብ ሽወደን ዚመጹ ቈልዑ ዚመሃሩሉ መቀራረቢ ክፍሊ 
(Förberedelseklass) ዚበሃል ኣሎ። ኣብ መቀራረቢ ክፍሊ ተመሃሮ 
ሽወደንኛ ይለማመዱ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርትን ከኣ ይመሃሩ። እዞም 
ተመሃሮ መታን ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ናብ መደበኛ መባእታዊ ቤት 
ትምህርቲ ኪቕጽሉ ትምህርቲ ይወሃቦም። ንዕድመ: ቋንቋ‘ደን ዝሓለፈ ደረጃ 
ትምህርትን ኣብ ግምት ብምእታው: እቲ ትምህርቲ ዝተፈላለየ መልክዕ ኪሕዝ 
ይኽእል‘ዩ። ኣብ ብዙሓት ኮሙናት ሽወደን መቀራረቢ ክፍልታት ኣለዉ።
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ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 
(Gymnasium)
ተመሃሮ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዚመሃሩላ ናይ መወዳእታ ዓመት: 
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ዝመረጽዎ ፕሮግራምን ኪኣትዉ 
ምልክታ የእትዉ። ኣብ ሽወደን ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ትመሃርን 
ዘይትመሃርን እትውስን ባዕልኻ ኢኻ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 
ምምሃር ካብ ክፍሊት ወጻኢ እዩ። ኣብ መንጎ 16ን 20ን ዝዕድመኦም 
መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኪመሃሩ ይኽእሉ‘ዮም 
እንተደኣ ካብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሓሊፎም።

ኣብ ቤትትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እውን ካብ ትምህርቲ ሚኒስተር እተወስደ 
ካሪክለምን ሲላቡስን ናይ ኮርሳት ውጥንን ኣሎ። ኣብቲ ናይ ኮርሳት ውጥን ሓደ 
ተምሃራይ ትምህርቱ ኪውድእ ከሎ እንታይ ፍልጠት ኪሕዝ ከም ዘለዎ ሰፊሩ 
ኣሎ። ዘሎ ዓይነት ትምህርቲ: ተመሃሮ ኪውድኡ ከለዉ እንታይ ፍልጠት ከም 

ስእሊ:  Colourbox 

ኩሎም ህጻናት ን9 ዓመታት 
ናብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ 
ይኸዱ
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ዚቐስሙ ዚሕብር መደብ ትምህርቲ ኣለዎ። ኣብ ካልኣይ ደረጃን መባእታዊ 
ቤት ትምህርትን ዘሎ ስርዓት ነጥቢ (betygssystem) ሓደ‘ዩ።

ተምሃሮ ኣበየናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ከም ዚኸዱን እንታይ መደባት 
ኪወስዱ ከም ዝደልዩን ኪመርጹ ይኽእሉ እዮም። ኣብ‘ቲ ዘእትዉዎ 
ምልክታ ንብዙሓት ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርትን ዝተፈላለዩ ፕሮግራማትን 
ኪመርጹ‘ለዎም። ኣብ‘ታ ዝመረጽዋ ቀዳመይቲ ምርጫኦም ቦታ ዚረኽቡን 
ዘይረኽቡን ርግጽ ኣይኮነን።

ብዙሓት ኣብ ምርጫ ዚኣትዉ መደባት ኣለዉ። ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ 
ዚሕግዝን ምኽሪ ዚህብን ሰብ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ: 
ትምህርቶም ዚቕጽሉሉ ፍልጠት ይቐስሙ: ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ። ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እተፈላለየ መደባት ኣሎ።

ኣብ ሓደ ሃገራዊ ፕሮግራም (nationellt program) ተመዲብካ 
ክትመሃር: ካብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ብሽወደንኛ: ወይ ብሽወደንኛ ከም 
ካልኣይ ቋንቋ: ብሕሳብን እንግሊዝኛን ግድን ዘሕልፍ ነጥቢ ኪህልወካ ኣለዎ። 

 • ኣብ ሃገራዊ ፕሮግራም ክትኣቱ ብተወሳኺ እንተ ወሓደ ብሓሙሽተ 
ዓይነት ትምህርቲ ዘሕልፍ ነጥቢ ኪህልወካ‘ለዎ። 

 • ኣብ ናይ ኮለጅ ምድላው መደብ ንኽትኣቱ ድማ ኣብ ካልኦት እንተ 
ወሓደ ትሽዓተ ዓይነታት ትምህርቲ መሕልፊ ነጥቢ ኪህሉዎ ይግባእ።

እቶም ኣብ’ዘን ዓይነታት ትምህርቲ ዜሕልፍ ነጥቢ ዘይረኸቡ ተመሃሮ 
ኣብ መተኣታተዊ ፕሮግራም (introduktionsprogram) ኪመሃሩ 
ይኽእሉ’ዮም። እዚ መተኣታተዊ ፕሮግራም ትምህርቶም ኪቕጽሉ ይሕግዞም። 
ሓሙሽተ እተፈላለዩ ናይ ልልይ መደባት ኣለዉ። ሓደ ካባታቶም ብፍላይ 
ናብቶም ሓድስቲ መጻእቲ መንእሰያት ዝዓለመ ናይ ቋንቋ ልልይ እዩ። ኣብቲ 
ፕሮግራም እቲ ተምሃራይ ሽወደንን ካልእ ሳብጀክክትን ይወስድ። ኣብቲ 
እትነብረሉ ቦታ እንታይ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ንኮምዩንካ ተወከሶ። 

ብዛዕባ መደባት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲን ምቕባልን ኣብ መርበብ ኢንተርነት 
www.utbildningsinfo.se ብተወሳኺ ኣንብብ።

ስእሊ:  Mikael Jönsson 
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ቤት ትምህርትን ደሞክራስን
ኣብ ቤትትምህርቲ ሽወደን ብዛዕባ ደሞክራሲ ብዙሕ ይዝረብ። ሓደ ካብቲ 
ዕላማታቱ ድማ እቶም ተምሃሮ ምስ ዓብዩ ተሳተፍትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ 
ሓላፍነት ዘለዎምን ንኺኾኑ እዩ። 

ኣብ ደሞክራሲ ምንባር ኪመሃሩን ግቡኦምን መሰሎምን ንኺፈልጡ ድማ እዩ። 
ኣብቲ ትምህርቶም ንደሞክራሲ ዘለማምድ ዕማማት ይርከብ። 

 

ቀደም ዝነበረ ኵነታት ትምህርቲ
ቤት ትምህርቲ ሽወደን ካብ መፋርቕ መበል 19 ዘመን ኣትሒዙ ኣዝዩ ብዙሕ 
ለውጢ ኣርእዩ’ዩ። ቀደም ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽኑዓት መምርሕታት ኔሮም። 
መምህር ንተመሃሮ ኪሃርም መሰል ኔርዎ። እዚ ኸኣ ምቕጻዕ ይበሃል፣ ክሳብ 
1958 ዓ.ም. ገና ይስርሓሉ ኔሩ። 

ተመሃሮ ንመምህሮም ብስሙ ኣይጽውዕዎን ወይ ”ኣታ” ኣይብልዎን ኔሮም። 
ኣብ ክንድኡ ግን መምህር (fröken, magistern) ይብሉ ኔሮም። ተመሃሮ 
ድሮ ካብ ቀዳመይቲ ዓመት ትምህርቲ ኣትሒዞም ከመይ ከም ዚሰርሑ ዚገልጽ 
ነጥቢ ይወሃቡ ኔሮም። ብኽልተ ወይ ሰለስተ ዓይነት ትምህርቲ ዘይሓለፉ 
ተመሃሮ ትምህርቲ ኪደግሙ ይግደዱ ኔሮም። 

ናይ ሎሚ ቤት ትምህርቲ
ሎሚ ተመሃሮ ናጻ ኪሓስቡ ኪመሃሩን ኣብ ትምህርቶም ባዕሎም ኪውስኑን 
ዘኽእላ ደሞክራሲያውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና። መምህር መራሒ ናይ 
ጕጅለ ተመሃሮ’ዩ ግን እቲ ኣብ መምህርን ተመሃሮን ዘሎ ርክብ ምዕሩይ እዩ። 

ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን: ካብ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣውያን መሰላት ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት ዚብገሱ ክብርታት ኣለወን። ክብሪ ኪበሃል ከሎ: ከም መጠን 
ቈልዑ: መንእሰያትን ኣባጽሕን ኣብ ሕድሕድና ዘሎ ኣተሓሕዛ ይምልከት። 
እዚ ኪበሃል ከሎ: ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ዝኾነ ሰብ ብሕማቕ 
ኪተሓዝ የብሉን ማለት‘ዩ። ኣዋልድን ኣወዳትን ሓደ ዓይነት ናይ ምምራጽን 
ምምዕባልን ዕድል ኪህልዎም ይግባእ። ተመሃሮ ኣብ

ኣኼባታትን ቤት ምኽርን ተመሃሮ (klassmöten, klassråd) ብምስታፍ 
ነቲ ዚወሃብ ትምህርቲ ኪጸልዉ ይኽእሉ።

ቤት ትምህርትን ስድራን
ኣብ ሽወደን: ወለዲ ኣብቲ ናይ ውላዶም ናይ ትምህርቲ ስራሕ ኪሳተፉ 
ትጽቢት ይግበረሎም። ወለዲ: መማህራንን ተመሃሮን እቶም ቆልዑ 
ብዝተኻእለ መገዲ ደስ ኢሉዎም ንኺምህሩ ብማለት ብሓደ ሓቢሮም 
ይሰርሑ። እቲ ቤትትምህርቲ ነቶም ወለዲ ኣብቲ ናይ ውላዶም ህይወት 
ንጡፋት ኪኾኑ፡ ውላዶም ኣብቲ ቤትትምህርቲ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ 
ኪፈልጡን ይደልዩ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መንፈቕ ትምህርቲ ኣብያተ ትምህርቲ 
ምስ ወለድን ተመሃሮን ብሓደ ኮይኖም ዘተ ምዕባለ (utvecklingssamtal) 
የካይዱ። ኣብ’ቲ ዚግበር ዘተ: ወለዲ ብህድኣት ምስ መማህራን ይራኸቡ። 
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ሽዑ ቈልዑ እንታይ ሓገዝ ከም ዚደልዩ: ብኸመይ ከም ዚምዕብሉን ዚመሃሩን 
ናይ ምዝራብ ዕድል ኣሎ። ኣብ’ቲ ዚግበር ዘተ ምዕባለ: እቲ መምህር

ውልቃዊ መደብ ምዕባለ (utvecklingsplan, IUP) የውጽእ። ሽወደንኛ 
ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ’ደ እንተለካ: ኣብ’ቲ ዚግበር ዘተ ኣስተርጓሚ ኪግበረልካ 
መሰል ኣለካ።

እቲ ቤትትምህርቲ: ወለዲ ሓበሬታ ንኺረኽቡን ነቲ ዚግበር ስራሕ 
ንኺጸልዉን ምእንቲ ኣኼባታት ወለዲ (föräldramöten) የካይድ እዩ። 
ከም መጠን ወላዲ: ናብ ቤት ትምህርቲ መጺእካ ኵሉ ብኸመይ ከም 
ዚካየድን: ደቅኻ ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉን ብተወሳኺ ክትዕዘብ ዕዱም 
ኢኻ። ሕቶታት ከተቕርብ ወይ ብዛዕባ ውላድካ ክትዛረብ’ውን ናብ መምህር 
ወይ ዳይረክተር ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ስእሊ:  Colourbox 
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ቍጠባዊ ደገፍ ንወለዲ
ቈልዑ ዘለዎም ወለዲ ካብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ሓገዝ ክራይ-ገዛ 
(bostadsbidrag): መተካእታ ደሞዝ ወላዲ (föräldrapenning): 
መናበዪ ደገፍ (underhållsstöd) ከምኡ‘ውን ሓገዝ ክንክን 
(vårdbidrag)ኪወስዱ ይኽእሉ‘ዮም። ኵላቶም ኣብ ሽወደን ቈልዑ 
ዘለዎም ስድራ ሓገዝ ቈልዓ (barnbidrag) ይወስዱ‘ዮም። ሓገዝ ክራይ-
ገዛ: ትሑት እቶትን ዓበይቲ ወጻኢታትን ንዘለዎም ይወሃብ። ሓገዝ ክንክን 
ንወለዲ ምግደራ

ዘለዎም ቈልዑ (ስንክልና ዘለዎም) ይኽፈል። እተፋታሕካ ምስ እትኸውን 
እሞ ደቅኻ ምሳኻ ምስ ዚነብሩ፡ እቲ መጻምድትኻ ነቲ ቀለብ ቆልዓ ይኸፍሎ። 
እዚ ነቲ ናይቲ ቆልዓ ወጻኢታት ይሽፍኖ። እቲ መጻምድትኻ ምስ ዘይከፍል 
ወይ ድማ ኣዚዩ ትሑት እቶት ምስ ዚህሉዎ ኣብ ናይ ውሕስነት ካሳ ገንዘብ 
ትወስድ። እዚ ድማ መናብዪ ይብሃል። ብዛዕባዚ ኣብቲ መርበብ ኢንተርነት 
ውሕስነት ካሳ www.forsakringskassan.se ተወሳኺ ሓበሬታ 
ክትረክብ ትኽእል።

ውሕስነት ወላዲ (Föräldraförsäkringen) 
ውሕስነት ወላዲ: ወለዲ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ወሲዶም ንደቆም ኪኣልዩ 
የኽእሎም። መተካእታ ደሞዝ ወላዲ (föräldrapenning): እቲ ወለዲ 
ኣብ ፈለማ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ንደቆም ኪኣልዩ ከለዉ ዚረኽብዎ ቍጠባዊ 
ሓገዝ‘ዩ። 

መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ን480 መዓልታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። 
ኣብ’ተን ፋልሞት 390 መዓልታት 80 ሚእታዊ ናይ ደሞዝካ ትወስድ። እተን 
ዝተረፋ 90 መዓልታት 180 ክሮኖር ንመዓልቲ ትወስድ። 

ስራሕ ዘይብሎም ወይ ከኣ ትሑት እቶት ዘለዎም ወለዲ: ን480 መዓልታት 
ንመዓልቲ 225 ክሮኖር ክወስዱ መሰል ኣለዎም።

እቶም ነቲ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ዝካፈሉዎን ተመሳሳሊ ግዜ ምስ ቆልዓ ኮፍ 
ኢሎም ዚውዕሉን ናይ ምምዕርራይ ሞቕሽሽ ኪረኽቡ መሰል ኣለኦም። እዚ 
ዝያዳ ክፍሊት እዩ።

እትሰርሕ ምስ እትኸውንን ውላድካ ድማ ብሕማም ምኽንያት ካብ መዋእለ 
ህጻናት ወይ ቤትትምህርቲ ተሪፉ ኣብ ገዛ እንተ ውዒሉ ንሳኻ ድማ ምስኡ 
እንተ ውዒልካ ደሞዝ ወላዲ ክትወስድ መሰል ኣለካ። እዚ ጊዜያዊ መተካእታ 
ደሞዝ ወላዲ (tillfällig föräldrapenning) ወይ ክንክን ቈልዓ (vård 
av barn, VAB) ይብሃል። ሽዑ 80 ሚእታዊ ናይ ደሞዝካ ትወስድ። እንተ 
ዛየደ ንሓደ ቆልዓ ንመዓልቲ 120 ክሩነር ንዓመት ክትወስድ ትኽእል። 
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ዝሓጸረ ናይ ስራሕ ጊዜ
ቀዳማይ ክፍሊ ዘይወደአ ትሕቲ ሸሞንተ ዓመት ዝዕድመኡ ቈልዓ እንተለካ 
ንሕጽር ዝበለ ናይ ስራሕ ጊዜ መሰል ኣለካ። እዚ ማለት ከኣ: ኣብ ክንዲ 
ሾመንተ ሰዓት ሽዱሽተ ሰዓት ንመዓልቲ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት’ዩ።

ውሕስነት ስራሕ (Anställningsskydd)
ወሃብቲ ስራሕ ንስራሕ ዝሓታ ነፍሰ-ጾራት: ካብ ካልኦት ፈልዮም ሕምቕ 
ዝበለ ዕድል ኪህብወን ሕጊ ሽወደን ይኽልክል’ዩ። ብምኽንያት ጥንሲ 
wንሰራሕተኛ ምስጓግ’ውን ክልኩል’ዩ።

ሓገዝ ቈልዓን ወሰኽ ሓገዝ ንዝሰደሩ (Barnbi-
drag och flerbarnstillägg)
ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ብስም ኵላቶም ቈልዑ ሓገዝ ቈልዓ ይኸፍል። እቲ 
ፋልማይ ሓገዝ ቈልዓ: ሓደ ወርሒ ድሕሪ ልደት ቈልዓ ወይ ከኣ እቲ ቈልዓ 
ናብ ሽወደን ምስ ገዓዘ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ይኽፈል። ሓገዝ ቈልዓ

እቲ ቈልዓ ክሳብ 16 ዓመት ዕድመ ዚበጽሕ ይኽፈል።  ወሰኽ ሓገዝ ንዝሰደሩ 
(flerbarnstillägg): ነቶም ንኽልተ ቈልዓ ወይ ካብኡ ንዝዛይዱ ደቂ 
ሓገዝ ቈልዓ ዚወስዱ ይኽፈል። መጠን ናይ’ቲ ዚወሃብ ወሰኽ ብብዝሒ 
ቈልዑ’ዩ ዝውሰን። ሓገዝ ቈልዓ: ወርሒ-ወርሒ ኣብ ከባቢ ዕለት 20 
ይኽፈል። ሓገዝ ቈልዓ

ይኹን ወሰኽ ሓገዝ ንዝሰደሩ ግብሪ ኣይክፈሎን’ዩ።

ሓገዝ ቆልዓ ንውላድካ ክሳዕ 16 ዓመት ዚመልእ ይኽፈል። ደቂ 16 ክሳዕ 
20 ዝዕድመኦም መንእሰያት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚምሃሩ ምስ 
ዚኾኑ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ይረኽቡ። ነቶም ካብ 16 ክሳዕ 18 ዝዕድመኦም 
መንእሰያት እቲ ክፍሊት ንወለዶም ይወሃብ። እቲ ውላድ 18 ዓመት ምስ 
መልአ ግን በጽሒ ስለ ዝኾነ ነቲ ገንዘብ ባዕሉ ይወስዶ። 

እቲ ማእከላዊ ናይ ትምህርቲ ደገፍ ቦርድ CSN እዩ ነቲ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ 
ዝኸፍሎ።

እቶም ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎምን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝመሃሩን ብዛዕባ 
መሰረታዊ መሰል ትምህርታዊ ሓገዝ ኪሓቱ ይግባእ። ንተወሳኺ ኣብ www.
csn.se ኣንብብ።

ሓገዝ ክራይ-ገዛ ቈልዑ ንዘለዎም ንስድራታት
ቈልዑ ዘለዎም ሓገዝ ክራይ-ገዛ ኪኣቱ መሰል ኣለዎም። ሓገዝ-ክራይ ገዛ 
ክትወስድ ግድን ኣብ ሽወደን ተመዝጊብካ ክትቕመጥ ኣለካ። 

ክንደይ ዝመጠኑ ሓገዝ ክራይ-ገዛ ከም እትወስድ ቍጽሪ ኣባላት ስድራ እዩ 
ዚውስኖ። መጠን ዚኽፈል ክራይ-ገዛን ዘለካ እቶትን እውን ይውስን‘ዩ።

እቲ እቶትካ ለውጢ ምስ ዘርእይ ንውሕስነት ካሳ ክትሕብሮ ኣገዳሲ እዩ። 
እንተ ዘይኮይኑ ዚምለስ ክፍሊት ኪህልወካ ይኽእል እዩ።
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wwሕቶታት ክትዕ ምዕራፍ 5
ብዛዕባ ሕደ ጾታዊ መርዓ ሽወደን እንታይ ትብል?

ብዛዕባ ምስ መናብርቲ ምቕማጥ እንታይ መርገጺ ኣሎካ? 
ማለት ከይተመርዓኻ ምስ መጻምድቲ ምንባር?

ሓደ ሰብ ከመይ ጌይሩ ኣይፋልን ኪብልን ከየፈራርሀን ጉቦ 
ከይሃበን ወይ ከይዓመጸን ድማ ንኹነታት ደረት ኪገብረሉ 
ይኽእል? 

ኣብ መንጎ ሽወደንን ሃገርካን ንምዕባይ ህጻናት ዚምልከት 
ፍልልያት ወይ ተመሳሳልነት ኣሎዶ?

ህጻን ኣብ እተፈላለየ ባህላታት ዘለዎ ሃዋህው ንኺዓቢ 
ጉድኣቱን እንታይ እዩ? ጥቕኸ ኣለዎዶ?

ንምኽርን ደገፍን መኣስ ኢኻ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት 
እትውከሶ?

ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ እቲ ማሕብራው ኣገልግሎት 
ንህጻን ኪወስዶ ዘለዎ?

ዝበዝሑ ህጻናት ሽወደን ቅድሚ ናብ መባእታዊ 
ቢትትምህርቲ ዝኸዱ ናብ መዋእለ ህጻናት ይኸዱ፡ እዚ 
እንታይ ይመስለካ?

ብዛዕባ ናይ ሽወደናዊ ቤትትምህርቲ መሰረታዊ ክብሪ 
እንታይ ትሓስብ?

ከም ወላዲ ብኸመይ መገዲ ናይ ውላድካ ኣብ ትምህርቱ 
ትሕግዞ?
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ናይ ሽወደን ባይቶ ስእሊ:  Melker Dahlstrand

6.  ጽልዋ ምግባር 
ኣብ ሽወደን

  ትሕዝቶ
  ደሞክራሲ እንታይ እዩ?

  ምዕባለ ደሞክራሲ

  ትንሳኤ ደሞክራሲ ኣብ ሽወደን

  ደሞክራስያዊ ስርዓት ሽወደን 

  ፖሊቲካውያን ሓሳባትን ሰልፍታትን

  ሽወደናዊ ስርዓት ምርጫ

  ደሞክራሲ ኣብ ምርጫን ኣብ መዓልታዊ ናብራን
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ደሞክራሲ እንታይ እዩ?
ደሞክራሲ ዚብል ቃል ካብ ግሪኽ ዝመጸ ኾይኑ ብሓፈሻ ’ብህዝቢ 
ምምሕዳር’ ማለት እዩ። ንደሞክራሲ ዚምልከት ሕቶ ንኣሸሓት ዓመታት 
ክትዕ ተኻዪዱሉ እዩ፡ ግን ኩሉ ሰብ ዓለም ዚሰማምዓሉ ሓደ ዓይነት መግለጺ 
ኣይተረኸበሉን። ምኽንያቱ ድማ ደሞክራሲ ኩሉ ግዜ ቀጻልን ማዕባላን 
ተለዋጥን ብምዃኑ እዩ። ይኹንምበር ኩሉ ሰብ ዚሰማምዓሉ ነጥቢ ግን ኣሎ፡ 
ማለት ናይ ወድሰብ ማዕርነትን መሰልን ናጻ ርእይቶን ናጻ ሕትመትን ናጻ 
ሓሳባትካ ምግላጽን፡ ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ሓደ ምዃኑን ናጻ ምርጫ 
ምክያድን ዚብል እዩ። 

ኣብ ደሞክራስያውን ናጻ ምርጫ ዘለዎን ሕብረተሰብ፡ ሓደ ሰብ ነቲ 
ዝደልዮ ሰልፍን ፖለቲከኛን ይመርጽ፡ እቲ ዝምረጽ ድማ ኣብቲ ብሃገራውን 
ኣውራጃውን ከባቢያውን ዚውሰድ ውሳነ ነቲ ዝመርጾ ይውክሎ። እቶም 
ዝበዝሐ ድምጺ ዝረኸቡ ሰብ ፖለቲካ ወይ ከኣ ሰልፍታት: ማለት እቶም 
ኣብቲ ፓርላማ ብዝሒ ዘለዎም፡ ዝያዳ  ውሳነታት የሕልፉ። 

እቶም እተመርጹ ፖለቲከኛታት ነቶም መረጽቲ ስለ ዚውክሉዎም እቲ ኣገባብ፡ 
ወካሊ ደሞክራሲ ይብሃል። ወካሊ ደሞክራሲ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝውቱር እዩ፡ 
እዚ ስርዓትዚ ከኣ እዩ ኣብ ሽወደን ዚዝውተር ዘሎ።

ሽሕኳ እቶም ብዙሃን ዚውስኑ እንተ ኾኑ፡ እቶም ውሁዳንውን በቶም ብዙሃን 
ዘይጠሓስ መሰል ኣለዎም። ኣብ ሓደ ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ እቲ ስልጣን 
ንኻልኦት ብምሕሳብ እዩ ዚዝውተር። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቶም 
ዝውስኑ ነቶም ካልእ ኣረኣእያ ዘለዎም ኪጭቁኑዎም የብሎምን። ኣብቲ 
ሕብረተሰ ኩሉ ነናቱ ሓሳባት ከቐድም መሰል ኣለዎ።

እቲ ሓፈሻዊ ምርጫ እታ ሃገር ብኸመይ መገዲ ከም እትምሓደር ዚጸሉ ናይ 
ህዝቢ መሳርሒ እዩ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ደሞክራሲ መታን ኪሰርሕ እቲ ህዝቢ 
ኪነጥፍን ኪሳተፍን ይግባእ። ደሞክራሲ ሓያል ዝኸውን ኩሉ ሰብ ኣብቲ 
ምርጫ እንተ ደኣ ተሳቲፉ እዩ። ከም’ኡውን ኣብ ዘይመንግስታውያን ውድባት 
ወይ ምስ ኣዕሩኽን ብጾትን ኣብ ፖለቲካዊ ክትዕ ምክፋል እውን ንደሞክራሲ 
የሐይሎ እዩ። ወይውን ምስ ፖለቲከኛታት ምርኻብን ሓሳባቶም ምፍላጥን። 
ብዙሓት ተቐማጦ ምስ ዘድምጹ እቲ ዚካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ ብዙሕ 
ህዝቢ ዝደልዮ ምዃኑ ምርግጋጽ ይከኣል። 

ግን እዚ ጥራይ ንርእሱ እኹል ኣይኮነን። እቲ ኣብ መንጎ ምርጫታት ዚፍጸም 
ነገራትውን ንመስርሕ ደሞክራሲ ኣገዳሲ እዩ። 

ደሞክራሲ ንተኸባቢርካ ዚካየድ ዘተ ከም ቅድመኩነት ይወስዶ እዩ። ነቶም 
ካልኦት ምስማዕን ናትካ ሓሳባት ምግላጽን። ኣብ ቅኑዕ ደሞክራሲ እቲ ህዝቢ 
ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ምዃኑ ኪስምዖ ኣለውሎ። ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ 
ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ናብራ ማለት ኣብ ቤትትምህርቲ ኣብ ስራሕ 
ኣብ ከባቢ ገዛውቶም ኣብ ስድራቤት ጽልዋ ንምግባር ኪኽእሉ ኣለዎም።
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ምስ ካልኦት ብዛዕባ እንታይነት ደሞክራሲ ምክታዕውን ኣብቲ ሕብረተሰብ 
ኣገዳሲ እዩ። እቲ ክትዕ ደው ምስ ዚብል፡ ደሞክራሲ ዚብሃል ነገር ኣገዳሲ ከም 
ዘይኮነ ይሕብር፡ እዚ ኸኣ ምልክተ ድኽመት ደሞክራሲ እዩ። 

ደሞክራሲ ጽቡቕ ድዩ ወይ ሕማቕ ዚብል ሕቶ ግን ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ። 
ገሊኦም ንደሞክራሲ ኣብ ምውሳን ብቑዕ ኣይኮነን፡ ውልቀመላኽነት ግን 
ቅልጡፍ እዩ ዚብሉ ኣለዉ። ኣብ ደሞክራሲ ኩሉ ድምጹ ስለ ዘስምዕ ናብ 
ውሳነ ንምብጻሕ ምውጋይ የድሊ። ስለዚ ኣብ ደሞክራስያዊ ስራዓት ከይተረፈ 
ኣብ ግዜ ጸገም ቅልጡፍ ውሳነ ይውሰድ እዩ፡ እዚ ኸኣ አቲ ኩነታት ከይብእስ 
ስለ እተባህለ እዩ።

ኣብተን ኢደሞክራስያውያን ስርዓት ዚረአ ጭቆናን ሽበራን ዚፍጸም ብዙሕ 
ኣብነታት ኣሎ። ኣብ ውልቀመላኽነት ሰባት ብምኽንያት ርእይቶኦም ወይ 
ዓሌቶም ኣብ ቤትማእሰርትን መዓስከርን ይድርበዩ። ታሪኽ ከም ዝምዝግቦ፡ 
ደሞክራስያውያን መንግስታት ብዝበለጸ መገዲ ነቲ ብሕታዊ ናጽነትን መሰልን 
ይሕሉዋ። ሰባት ኣብ እተፈላለያ ሃገራት ርክባት ምስ ዚህሉዎምን ናይ ንግዲ 
ልውውጥ ምስ ዚገብሩን ደሞክራስን ሰላምን ይነግስ እዩ። 

ምዕባለ ደሞክራሲ
ደሞክራሲ ዚብል ቃል ካብ ‘ደሞስ‘ ማለት ህዝቢ ‘ክራተይን‘ ከኣ 
ምምሕዳር ዚብላ ቃላት ግሪኽ ዝቘመ‘ዩ። ስርዓተ-ደሞክራሲ ድሕረ-
ባይትኡ ቅድሚ ጊዜና እዩ ጀሚሩ። 500 ዓመት ቅድሚ ጊዜና ኣብ ጥንታዊት 
ግሪኽ ሓደ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ተተኺሉ። ሽዑ እታ ግሪኻዊት ከተማ 
ኣተንስ ካብ ውልቀመላኽነት ናብ ሓደ ዓይነት ደሞክራሲ ተቐዪራ። ግን ዜግነት 
ዝነበሮም ሰብኡት ጥራይ‘ዮም ኪመርጹ ዚኽእሉ ኔሮም። ኣንስትን ባረዩን 
ወጻእተኛታትን ኣብ ውሳነ ምንም ተራ ኣይነበሮምን። ኣብዚ እዋንዚ እቲ ናይ 
ኣተንስ ደሞክራሲ ከም ደሞክራሲ ኪረአ ኣይክእልን። 

ኣብ ታሪኽ ኤውሮጳ ከምዚ ሎሚ ኣብ ሽወደን ዘሎ ደሞክራሲ ተራእዩ 
ኣይፈልጥን። ደሞክራሲ ኪዓቢ ዝኸኣለ ሰባት ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዝነበረ 
ዘይምዕሩይነት ኪጻረሩዎ ምስ ጀመሩ እዩ።

ንኣማኢት ዓመታት እቲ ቤተክህነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓቢ ስልጣን ነይሩዎ። 
ናይ ሽዑ ነጋውስን ሃጸያትን ስልጣንና ካብ ህዝቢ ዘይኮነስ ካብ ኣምላኽ 
ዝመጸ’ዩ ይብሉ ኔሮም። ግን ኣብ 15 ክፍለዘመንእቲ ናይ ቤተክርስትያን 
ስልጣን እናተዳኸመ መጺኡ። ምኽንያቱ ድማ ብዙሓት እምነቶም ኪልውጡ 
ስለ ዝደለዩ እዩ። ካቶሊካዊት ቤትክርስትያን ነቲ እምነት ክርስትና ዘይኮነስ 
ንስልጣንን ገንዘብን እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ኢሎም። እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ 
ሪፎርመሽን ወይ ተሃድሶ ይብሃል። ሪፎርመሽን ነቲ ክርስትናዊ ቤተክርስትያን 
ከፋፊሉዎን ኣድኪሙዎን። ብ 1500 ሽወደን ነቲ ካቶሊካዊ እምነት ገዲፋ 
ፕሮተስታንታዊት ሃገር ኮይና። 
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ኣብ 17 ክፍለዘመን ኣብ ኤውሮጳ ዘመነ-ምንቕቓሕ 
(upplysningstiden) ዚብሃል ምንቅስቓስ ተጀሚሩ። ሰባት በቲ ናይ ሳየንስ 
ምዕባለ ተደሪኾም ንቤተክህነት ነቶም ስልጣን ካብ ኣምላኽ እዩ ዚመጽእ 
ዚብሉን ኪነቕፉ ጀሚሮም። ኣብቲ ዘመንቲ ዝነበረ ፈረንሳዊ ፈላስፋ ሓንቲ 
ሃገር ከመይ ኢላ ክትመሓደር ከም ዘለዋ ርእይቶ ነይሩዎ። ንሱ ሻርል ሉዊ 
ደ ሞንተስክዩ ይብሃል ነይሩ። ስልጣን እንተ ደኣ ተኸፋፊሉን ተፈላሊዩን 
ግሩም ሚዛን ከም ዚፈጥር ተዛሪቡ። እተን ሰለስተ ክፋላት ስልጣን: ሓጋጊ 
ስልጣን (den lagstiftande  makten): ፈጻሚ ስልጣን (den 
verkställande makten): ፈራዲ ስልጣን (den dömande 
makten) ይብሃላ።

ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኤውሮጳ እተራእየ ሓደ ኣገዳሲ ፍጻመ እቲ ብ1789 
ዝተኸስተ ሰውራ ፈረንሳ’ዩ። ሽዑ‘ዮም ህዝቢ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ንጉስ 
ኣድማ ዝገበሩ። ድሕሪቲ ሰውራ ሃገር ፈረንሳ በቲ ናይ ዘመነ-ምንቕቓሕ 
እተደረኸአ ሕግታት ኣስፊራ፡ ንሱ ድማ ስልጣን ካብ ህዝቢ ከም ዝነቅልን ሓደ 
ሰብ ካብ ካልእ ከም ዘይበልጽን ዚብል እዩ። ይኹንምበር፡ ሰብኡት ዜጋታት 
ጥራይ እዮም ከድምጹ ዝኸኣሉ። 

ኣብ 18 ክፍለዘመን ሶሻሊዝም ተላዒሉ፡ እዚ ድማ በቲ ኣዚዩ ፍሉጥ ሰብ ካርል 
ማርክስ እዩ ተኸሲቱ። ብመሰረት ሶሻሊዝም ኣብ መንጎ ኩሉ ሰብ ማዕርነትን 
ፍትሕን ኪነግስ ኣለዎ። እቲ ሓሳባት ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑ፡ ናይ ሰራሕተኛታት 
ውድባትን ማሕበራትን ናይ ሶሻሊዝም ሰልፍታትን ኣብ ኩሉ ኤውሮጳ ተጀሚሩ። 
ኣብ መወዳእታ 18 ክፍለዘመን እቲ ማዕርነትን ፍትሕን ንኣንስቲ እውን ከም 
ዚጥርንፍ ተቓሊሑ።

ምዕባለ ደሞክራሲ ኣብ ሽወደን
ነቲ ናይ ሽወደን ደሞክራስያዊ ምዕባለን ናይቲ ህዝቢ ኣቃውማን እተፈላለየ 
ፍጻመታት እዩ ጸልዩዎ። ብፍላይ ኣብ 18 ክፍለዘመንን ኣብ መጀመርታ 
19 ክፍለዘመን ዝተኸስተ ፍጻመታት ኣገዳሲ እዩ። እዚ ነታ ዘመናዊትን 
ደሞክራስያዊትን ሽወደን መሰረት ኣንቢሩሉ። 

ወግዒ መንግስቲ 1809 
ሽወደን ካብ 13 ክፍለዘመን ጀሚሩ ጽሑፍ ሕግታት ነይሩዋ። እቲ ንናይ 
ሽወደን ደሞክራሲ መሰረት ዝኾነ ቅዋም ወግዒ ወይ ቅርጺ መንግስቲ ይብሃል። 
እቲ ቅርጸ መንግስቲ ካብ 1809 ጀሚሩ ነቲ ደሞክራስያዊ ምዕባለ ሽወደን 
ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ንሱ ነቲ ንጉስ ስልጣን ከይብሕት ግን ነቲ ስልጣን 
ኣብ ኣርባዕተ ኪኸፍሎ ወሲኑ፣ 

 •  ናይ ኣፈጻሚ ስልጣን ኣብ ኢድ ንጉስ‘ዩ ኔሩ። 

 •  ባይቶ ሽወደን ኣብ‘ቲ ዚኣተወ ግብሪ ስልጣን ኔሩዎ።

 •  ሕግታት ናይ ምውጻእ ስልጣን ንጉስን ባይቶን ተማቒሎሞ።

 •  ናይ ምፍራድ ስልጣን ኣብ ኢድ ላዕላይ ቤት ፍርዲ‘ዩ ኔሩ።

ግን ሽሕኳ ስልጣን ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሕጊ ተኸፋፊሉ እንተ ነበረ፡ ኣብ 
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ሽወደን ዝመዓበለ ደሞክራሲ ኣይነበረን። ይኹንምበር እቲ ሓድሽ ሕጊ ንቐጻሊ 
ምዕባለ ደሞክራሲ መገዲ ከፊቱ ነይሩ።

መሰል ሕትመትን ርእይቶን መሰል እምነትን
ካብ 1809 ጀሚሩ እቲ መንግስቲ ነቲ መሰረታዊ ህዝባዊ ናጽነትን መሰልን 
ኣደልዲሉዎ። ካብ 1766 ጀሚሩ ሽወደን ኩሉ ሰብ ሓሳባቱን ርእይቶኡን 
ስምዒቱን ብጽሑፍ ኮነ ብዘረባ ኪገልጽ ከምኡውን ንመሰላት ሕትመትን 
ርእይቶን ዘረጋግጽ ሕጊ ኣተኣታትያ። ካብ 1809 ከኣ ኩሉ ነባሪ ባዕሉ 
ሃይማኖቱ ንኺመርጽ መሰል ተዋሂቡዎ።

ኩሉ ሰብ ሓሳቡ: ርእቶኡን ስምዒትን ብቓልን ጽሑፍን ኪገልጽ ኪኽእል

ኣለዎ።

ሰላማዊ ሰልፊ ንመሰል 
ምድማጽ ደቀንስትዮ ኣብ 
ዮተቦሪ 1918

ስእሊ:  Anna Backlund, ©Nordiska museet
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ሓፈሻዊ ህዝባዊ ቤትትምህርቲ
ብ1842 ኣብ ሽወደን ህዝባዊ ቤትትምህርቲ ተጀሚሩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ 
ድማ ኩሉ ቆልዓ ናብ ቤትትምህርቲ ይኸይድ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት 
ኪጽሕፉን ከንብቡን ክኢሎም። እዚ ድማ ነቲ ሽወደናዊ ምዕባለ ደሞክራሲ 
ኣገዳሲ ቅድመኩነት እዩ ነይሩ።

ህዝባዊ ምንቅስቓስን ማሕበራዊ ናጽነትን
ኣብ መወዳእታ 18 ክፍለዘመን ከም ናይ ብዓቐን ምስታይ ናይ ናጻ 
ቤትክርስትያን ናይ ደቀንስትዮ ናይ ሰራሕተኛታትን ፕለቲካዊ ሰልፍታትን 
ምንቅስቓሳት እናዓበየ መጺኡ። እዚ ድማ ንደሞክራሲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ነይሩ። 
ኣብ ሓደ ጉጅለ ብምጥርናፍ ሰባት ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኪልውጡዎ ዝደልዩ 
ብቐሊል መገዲ ክገብሩዎ ይኽእሉ ነይሮም። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሰባት 
ኪውደቡ፡ ክተኣኻኸቡን ለውጢ ከምጽኡን ምሂሩዎም። እተፈላለያ ውድባት 
ኣብ እተፈላለየ ጉዳያት ይነጥፋ ነይረን። እቲ ናይ ሰራሕተኛታት ምንቅስቓስ 
ከም ንኣብነት ጾታ ዘይፈሊ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ቅድመኩነትን ናይ ምድማጽ 
መሰልን ኣማዕቢሉ።  

ብ 1909 መብዛሕትኡ ህዝቢ ሽወደን ናይ ምድማጽ መሰል ረኺቡ። ብ1919 
ደቀንስትዮ ብውሕዱ ኣብ ኮምዩናት ከድምጻ መሰል ረኺበን። ካብ 1921 
ኩሉ በጽሕታት ኣንስትን ሰብኡትን ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ንኸድምጹ መሰል 
ረኺቦም
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ስርዓተ-ደሞክራሲ ኣብ ሽወደን
ሽወደን ውክልናዊ ደሞክራሲ (representativ demokrati) ኣለዋ 
ብመሰረት ናይቲ ኣብ እተፈላለየ ጽፍሕታት ማሕበረሰብ ዘሎ ደሞክራስያዊ 
ቅርጽታት ከኣ ትመሓደር። ሽወደን ንጉሳዊት ከኣ እያ። እዚ ማለት ከኣ 
ከም ናይቲ ሃገር መራሒ ኮይኖም ዘገልግሉ ንጉስ ወይ ንግስቲ ኣሎና ማለት 
እዩ። ግን ከኣ እቲ መራሕ ሃገር ንስሙ እምበር ምንም ፖለቲካዊ ስልጣን 
የብሉን። እቶም ብደሞክራስያዊ መገዲ ዚምረጹ ፖለቲከኛታት እዮም ነቲ ሃገር 
ዝመርሑዎ።

እቲ ወግዒ መንግስቲ እዩ ከም መሰረታዊ ሕጊ ሽወደን ብኸመይ መገዲ 
ክትምራሕ ከም ዘለዋ ዚውስን። በቲ ’ኩሉ ህዝባዊ ስልጣን ካብቲ ህዝቢ 
እዩ ዚለዓል’ ዚብል መምርሒ ከኣ ኣለዎ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ኩሉ 
ኣብ እተፈላለየ ጽፍሕታት ሕብረተሰብ ዚግበር ውሳነታት ኣብቲ ናይቲ ህዝቢ 
ሽወደን ርእይቶን ዝንባለን እዩ ዚምስረት ማለት እዩ። 

ኣብ ሽወደን ብሰለስተ ፖለቲካዊ ጽፍሕታት እዩ ውሳነ ዚሓልፍ። ንሳተን 
ድማ ኮምዩናውን ኣውራጃውን መንግስትን እየን። ሽወደን ኣብ ኤውሮጳዊ 
ሕብረት ብምዃና ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዚውስን ከኣ ኣሎ። ኤውሮጳዊ 

ናይ ቬስትራ ቤትምኽሪ ኣብቲ 
ወሓዚ የንጸባርቕ፡ ትርኢቱ 
ብምዕራብ

ስእሊ:  Melker Dahlstrandt
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ሕብረት 28 ሃገራት ዘጠቓለለ ምትእኽኻብ እዩ። ኣብኡ ኣብ ሓፈሻዊ 
ምርጫ ብህዝቢ እተመርጹ ፖለቲከኛታት ኣለዉ። እዚኣቶም ኣባላት 
ባይቶ ይብሃሉ። ንሳቶም ኣብቲ እተመርጹሉ ኪውስን ዚኽእል ክልል 
ይቕመጡ። ኣብ ኮሙናዊ ባይቶ (kommunfullmäktige): ኣውራጃዊ 
ባይቶ (landstingsfullmäktige) ከምኡ‘ውን ኣብ ሃገራዊ ባይቶ 
(riksdagen) ከምኡውን ኤውሮጳዊ ባይቶ።

ኣብ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንብልሽውናን ንናይ ስልጣን ምጥቃምን ዝቆጻጸር 
ኣካል ኪህሉ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ ስልጣን ኣብ እተፈላለዩ 
ኣተግበርቲ ምምቃል እዩ። በዚ መገድዚ ድማ ሓድሕዳዊ ምቍጽጻር ኪህሉ 
ይከኣል። ኣብ ናይ ሽወደን ደሞክራስያዊ ስርዓት ነዚ ዚምልከት ብዙሕ 
ኣብነታት ኣሎ። ሓደ ኣብነት ከኣ ኮምዩናትን ወረዳታትን ናይ ባዕለን ኣመራርሓ 
ኣለወን። እዚ ድማ ነቲ ክቱር ማእከላውነትን ናይ መንግስቲ እንኮ ውሳነን 
ይምክቶ። ካልእ ኣብነት ከኣ እቲ መንግስታዊ ስልጣን ኣብቲ ሓጋጊ ኣካል 
ዝኾነ ባይቶን ኣብቲ ፈጻሚ ኣካልን ኣብቲ ፍርዲ ዘሕልፍ ኣብያተፍርድን 
ይምቀል። እቲ ባይቶ ንመንግስቲ ይቆጻጸር። እቲ መንግስቲ ብስርዓት ምስ 
ዘየመሓድር እቲ ባይቶ ንኺወርድ ይግድዶ። እቲ ቅዋም ነቲ ህዝቢ፡ ሽወደን 
ከመይ ከም እትመሓደር ስእሊ ይህቦ። እዚ ኹሉ ንሽወደን ከም ካልኦት 
ሃገራት ብብልሽውናን ብናይ ስልጣን ምጥቃምን ከይትጥቃዕ ኣስተዋጽኦ 
ይገብር።  

ሃገረ-መንግስቲ
እቲ ሃገረ-መንግስቲ ብባይቶን ብመንግስትን ብኣስታት 400 መንግስታዊ 
ትካላትን ቦርድን በዓልመዝን እተመስረተ እዩ። እቲ ባይቶ ብዛዕባ ኣብቲ 
ሕብረተሰብ እንታይ ኪግበር ከም ዘለዎ ይውስን፡ መንግስቲ ነቲ ምስ ቤትምኽሪ 
መንግስትን ሰብመዝን ኮይኑ ነቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ የውዕሎ።  
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Stat

Landsting och region

Till Europaparlamentet - EU-området
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Till kommunfullmäktige
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Till landstingsfullmäktige/regionfullmäktige
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Till kommunfullmäktige

መንግስቲ

ኣውራጃዊ ባይቶን ከባብን

ናብ ባይቶ ኤውሮጳ - ከባቢ ኤ.ሕ.

ናብቲ ባይቶ - ኩሉ ሃገር

ናብ ኣውራጃዊ ባይቶ/ከባብያዊ ባይቶ

ናብ ኮምዩናዊ ባይቶኮምዩን
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ባይቶ ሽወደን
ባይቶ ሽወደን ሕግታት ዘውጽእ ኣካል እዩ። ንሱ በቶም ህዝቢ ዝመረጾም 
ወከልቲ ዝቖመ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስተን ፖለቲካውያን ሰልፍታት 
ኣዚዩ እተኣሳሰረ እዩ። ከመይሲ እቶም ኣባላት ባይቶ ከም ወከልቲ ሰልፍታት 
ኮይኖም እዮም ዚምረጹ። እቲ ባይቶ ኣብ ነፍስወከፍ ኣርባዕተ ዓመት ዚምረጹ 
349 ኣባላት ኣለዉዎ። ናይቲ ባይቶ ኣዚዩ ኣገዳሲ ስራሓት እዚ ዚስዕብ እዩ፣

 • ሓደስቲ ሕግታት ምውጻእን ነቲ ኣረጊት ደው ምባልን

 • ባጀት ምውሳን፡ ማለት ናይቲ ሃገር ዓመታዊ ኣታውን ወጻእን (ግብርን 
ክፍሊትን)

 • መንግስትን ትካላት መንግስትን ከመይ ከም ዚሰርሓ ንምቍጽጻር

 • ነቲ መንግስቲ ዘቕውም ጠቕላሊ ሚኒስተር ምምራጽ

መንግስታውያን ትካላት 
መንግስታውያን ትካላት ብመንግስትን ኣብያተፍርድን ምምሕዳራዊ ትካላትን 
ዝቖመ እዩ። ናይ

መንግስታውያን ትካላት ኣብነታት ንምጥቃስ፣ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ፡ 
ናይ ውሕስነት ካሳን ምምሕዳር 

ትራንስፖርትን እዩ። እቲ መንግስቲ ንሓንቲ መንግስታዊ ትካል ከመይ ገይራ ነቲ 
ሕጊ ከም እተዘትሮን ነቲ

ንስርሓ ዚምልከት ውሳነ ከመይ ገይራ ከም እተሓላልፍን ኣይምልከቶን እዩ። 
መንግስታውያን ትካላት ናጻ እየን

ግን ነቲ መንግስቲ ዘውጽኦ ሕግን መምርሕን ተኸቲለን እየን ዝሰርሓ። ኣብ 
ብዙሓት ሃገራት እቲ ሚኒሰተር 

ኣብቲ ናይ መንግስታውያን ስራሕ ጣልቃ ንምእታው ስልጣኑ ይጥቀም እዩ። 
እዚ ድማ ዝውቱር እዩ። ኣብ ሽወደን ግን ከምዚ ምግባር ኣይከኣልን። ነቲ ናይ 
ሚኒስትራት ስልጣን ዚገትእ ሕግታት ኣሎ።
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ፍትሒ 
ኣብ ፍትሒ እተን ንውሕስነት ፍርድን ርግጸንት ፍርድን ሓላፍነት ዝወስዳ 
መንግስታውያን ትካላት ይርከባ። ኣብያተፍርዲ ናይ ፍትሒ መሰረት እየን። 
ኣብቲ ፍትሒ ድማ ናይ ምክልኻል ገበንን ናይ ምርመራ ትካልላት ማለት ከም 
ፖሊስትን ናይ ግዳይ ገበን ትካላትን ኣለዋ። 

ናይ ሽወደን ኣብያተፍርዲ 80 ዝኾና እተፈላለያ ትካላትን ቦርድታትን ኣለወን። 
ኣብ ሽወደን ሰለስተ ዓይነት ኣብያተፍርዲ ኣለዋ፣ ህዝባውያን ኣብያተፍርዲ፡ 
ምምሕዳራዊ ኣብያተፍርዲ፡ ፍሉይ ኣብያተፍርዲ። ኣብያተፍርዲ መቕጻዕቲ 
ይውስና፡ ንባእሲ ድማ ይፈትሓ። እተን ህዝባውያን ኣብያተፍርዲ ብወረዳዊ 
ቤትፍርዲ፡ ናይ ይግባይ ቤትፍርዲ፡ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ዝቖማ እየን። እተን 
ህዝባውያን ኣብያተፍርዲ ንገበን ነቲ ምስ ቤተሰብ እተኣሳሰረ ጉዳያትን ነቲ 
ኣብ መንጎ ዋኒንን ውልቀሰብን ዚለዓል ጉዳይን ይርእያ። እተን ምምሕዳራዊ 
ኣብያተፍርዲ፡ ብምምሕዳራዊ ፍርዲ፡ ናይ ይግባይ ቤትፍርዲ ከምኡውን 
ብላዕለዋይ ምምሕዳራዊ ቤትፍርዲ ዝቖመ እዩ። ምምሕዳራዊ ቤትፍርዲ 
ንባእሲ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትካላትን ውልቀሰባትን ይውስን። ንግብሪ፡ 
ንናይ ወጻእተኛን ዜጋን ጉዳይ (ናይ ሚግረሽን ቤትፍርዲ)፡ ነቲ ምስ ውሕስነት 
ካሳ ወይ ምስ ኮምዩን ዚካየድ ባእሲ ውሳነ ይህብ። 

ፍሉይ ቤትፍሪ ኣብ እተፈላለየ ፍሉይ ጉዳያት ይውስን፡ ንኣብነት ኣብ ናይ 
መሰላት ስራሕ ወይ ናይ ተጠቃማይ ጉዳያት።

ብዛዕባ ነዘን ኣብያተፍርዲ ዚምልከት እተፈላለየ ጉዳያት ኣብቲ ናይ ሽወደን 
ናይ ኣብያተፍርዲ ወብሳይት ተመልከት www.domstol.se

ጉዳይካ ኣብ ቤትፍርዲ ብዘይ ኣድልዎን ብናጻ መገድን ንኺረእየልካ ንኹሉ 
ኣብ ሽወደን ዚነብር ሰብ መሰረታዊ መሰሉ እዩ። ብመሰረት ቅዋም ሽወደን እቲ 
መስርሕ ቤትፍርዲ ብሕጊ እዩ ዚምራሕ፡ ግን ከኣ ናጻ እዩ። ኣባል ባይቶ ይኹን 
ወይ ሚኒስተር ነቲ ናይ ቤትፍርዲ ውሳነ ኪጸልዎ ኣይክእልን።

ውሕስነት ፍርዲ ማለት ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ ማለት እዩ። 
ሓደ ሰብ ክሳዕ ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ፍርዱ ዚቕበል ከም ገበነኛ ኣይቁጸርን። 
ውሕስነት ፍርዲ ናይ ደሞክራሲ ኣገዳሲ ክፋል እዩ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ውልቀሰብን 
መንግስትን ዘሎ ፍትሓዊ ኩነታት ድማ ይምልከት። ዕላማኡ፡ ኩሉ ሰብ ካብ 
ናይ ካልእ ሰብን በዓልመዝን ወይ ሕብረተሰብን ጣልቃ ምእታው ክዕቈብን 
ኩሉ ሰብ ድማ መሰሉ ንኺሕለወሉን እዩ። እቲ ሕጊ ንጹር ኪኸውን ይግባእ፣ 
ኣብ መንጎ እቲ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዘሎ ፍልልይ ኪነጽር ይግባእ። ሓደ ገበን 
ዚፍጽም ሰብ እቲ ተግባሩ እንታይ ሳዕቤን ከም ዘኸትለሉ ኪፈልጥ ይግባእ።

ቤትጽሕፈት ውሕሰነት ካሳ ወይ ኮምዩን ግጉይ ውሳነ ምስ ሂቡ ኢሉ ዚኣምን 
ሰብ ይግባይ ኪብል ይኽእል እዩ። እቲ ውሳነ ዚህብ ኣካል ከመይ ጌርካ ይግባይ 
ከም ዚብሃል ይሕብር እዩ። እቲ ሓበሬታ ኣብቲ መወዳእታ ክፋል ናይቲ 
ብጽሑፍ እተዋህበ ውሳነ ይርከብ። 
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ኮምዩናት 
ኩሉ ተቐማጢ ሽወደን ኣብ ኮምዩን ይነብር። እታ ሃገር 290 ኮምዩናት 
ኣለዋ። ኩላ ነናታ ምምሕዳር ኣለዋ። ኮምዩናት ብብዙሕ መገዲ ናጻ ምምሕዳር 
ኣለወን። ሓንቲ ኮምዩን በቶም እተመርጹ ናይቲ ኮምዩን ሰበስልጣንን ብኣኡ 
እተመዘዙ ኣመሓደርትን ኮሚተታትን እያ እትምራሕ። ኣብቲ ናይ ኮምዩን ሕጊ 
ነቲ ናይ ወረዳን ኮምዩንን ሓላፍነትን ግዴታን ዚገልጽ ጽሑፍ ኣሎ።

እተን ኮምዩናት ከም መዋእለ ህጻናት: ኣብያተ መጻሕፍቲ: ናይ ኣረጋውያን 
ኣገልግሎት ገዛ: ነቶም ሓገዝ ዝደልዩ ድማ ክንክን ንኺህሉ ይነጥፋ። 

ከምኡውን መጥፋእቲ ሓውን ሓለዋ ጽሬትን ዚኣመሰሉ ንኺህሉ፡ ከምኡውን 
ጽርግያን መንበሪ ኣባይትን ማይን ኤለክትሪክን ንኺህሉ ውጥን የውጽኣ። 
ንሳተን ነዚ ኹሉ ንኺገብራ ገንዘብ ኪህልወን ኣለዎ። ንሳተን ነቲ ገንዘብ ብናይ 
ኮሙናዊ ግብሪ፡ ክፍሊትን ካብቲ ካብ መንግስቲ ዚርከብ ሓገዝን ይረኽባኦ። 
እቶም እቶት ዘለዎም ኣብቲ ኮምዩን እተመዝገቡ ነበርቲ ግብሪ ይኸፍሉ። 
መጠን ናይቲ ዝኸፍሉዎ ግብሪ ኣበናይ ኮምዩን ከም እትነብርን መጠን 
ደሞዝካን ይውስኖ።

ህዝባው ኣብያተፍርዲ ምምሕዳራዊ ቤትፍርዲ

ላዕለዋይ 
ቤትፍርዲ

ናይ ይግባይ 
ቤትፍርዲ

ወረዳዊ ቤትፍርዲ

ላዕለዋይ 
ምምሕዳራዊ 

ቤትፍርዲ

ይግባይ

ምምሕዳራዊ ሕጊ
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ምምሕዳር፡ ኣውራጃን ወረዳን 
ኣብ ሽወደን 21 ወረዳታት ኣለዋ። ኣብ ነፍስወከፍ ወረዳ ድማ ኮምዩናት 
ኣለዋ። ነፍስወከፍ ወረዳ ናቱ ምምሕዳር ኣለዎ። እቲ መንግስቲ ነቲ ወረዳ 
ዚመርሕ ናይቲ ቦታ ሹም ይምዝዝ። መራሕቲ ወረዳ ናይቲ መንግስቲ ወኪላት 
እዮም። እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ስርሖም ነቲ ብባይቶን ብመንግስትን እትወሰነ ዕላማ 
ንምትግባር እዩ። ከምዚ ኪገብሩ ኸለዉ ናይቲ ወረዳ ኩነታትውን ይከታተሉዎ 
እዮም።

ኣብ ሽወደን ምምሕዳራትውናሎ (ገለ ምምሕዳራት ከም ኣውራጃታትን 
ይፍለጣ እየን)። ምምሕዳራት ከምቲ ናይ ወረዳ ጀዮግራፍያዊ ስፍሓት ዘለወን 
ፖለቲካውያን ውድባት እየን። ንሳተን ግብሪ የኽፍላን ነቲ ናይ ማሕበረሰብ 
ክፍሊት ድማ ይቆጻጸራ እየን። ብቐዳምነት ንጥዕናን ክንክንን ብዚምልከት።

ጁስቲስያ፡ ናይ ፍትሒ ጣኦት 
ኣብ ሮማዊ ያታ። እቲ ሚዛን 
ንፍትሒ የመልክት፡ እቲ ሴፍ 
ንስልጣን የመልክት። እቲ ናይ 
ዓይኒ ሽፋን ድማ ንሳ ኣብ መንጎ 
ሰባት ኣድልዎ ከም ዘይትገብር 
የመልክት። እዚ ድማ ኩሉ ሰብ 
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ምዃኑ 
የመልክት

ስእሊ:  Colourbox 
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ነቲ ናይ ባህልን ዞባዊ መጎዓዝያን ዞባዊ ውጥንን ጉዳያት እውን ይከታተላኦ 
እየን። ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ሽወደን 20 ምምሕዳራት ወይ ኣውራጃታት ኣለዋ። 
ንሳተን በቲ ብህዝቢ እተመርጸ ጉባኤ፡ በቲ ኣውራጃዊ ባይቶን በቲ ምምሕዳራዊ 
ባይቶን ይምርሓ። ንኣብነት ከባቢ ቨስትራዮታላንድ ብሕጊ ናይ ቨስትራ 
ዮታላንድ ናይ ወረዳ ምምሕዳር እዩ። 

ስእሊ:  Klas Eriksson

ማኪና ፖሊስ



© ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳዊ ምምሕዳርን ከተማ ዮተቦሪን160 | ብዛዕባ ሃገር ሽወደን

ኤውሮጳዊ ሕብረት (EU)
ኤውሮጳዊ ሕብረት (ኤኡ) ኣብ መንጎ ገለ ኤውሮጳውያን ሃገራት ዘሎ 
ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝምድና እዩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ካልኣይ 
ውግእ ዓለም ኣብ መንጎ በልጅዩምን ፈረንሳን ጣልያንን ሉክስምበርግን 
ሆላንድን ሽዑ ዝነበረት ምዕራብ ጀርመንን እተመስረተ ቁጠባውን ፖለቲካውን 
ምትሕብባር እዩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝሰፈነ ሰላም 
ንምዕቃብን ንግድ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮጳ ንምትብባዕን’ዩ ተተኺሉ። 
እቲ ቀንዲ ሓሳብ ኩላተን ብቑጠባዊ መገዲ ሓንቲ ካብታ ሓንቲ እትድሊ 
ኮይነን ግጭት ዘይብለን ንኺኾና እዩ። ብሓጺሩ ነፍስወከፍ ሃገር ነቲ ናታ 
ስልጣን ብምጕዳል ብሓባር ኮይነን ኣብ ዓለም ዓቢ ጽልዋ ንኺህሉወን እዩ እቲ 
ሓሳባተን።

ሽወደን ኣብ 1995 ዓ.ም. ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይና። ሕጂ እቲ ሕብረት 
28 ኣባላት ኣለዎ። ንሳተን ድማ ኣብ ናጻ ናይ ኣቕሑ፡ ኣገልግሎት፡ ርእሰማልን 
ሰብን ምንቅስቓስን ናይ ኣከባቢ ዕቃበን ንጸጥታን ምክልኻልን ዚምልከቱ 
ጉዳያትን ይነጥፋ። መብዛሕትአን ኣባላት ነቲ ሓባራዊ ዝኾነ ባጤራ ኤውሮ 
ይጥቀማ። ሽወደን ግን ኣይትጥቀመሉን እያ። 

ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕግታት ዚሕግጋ ሰለስተ ዓበይቲ ትካላት ኣለዋ:- 
ኤውሮጳዊ ኮምሽን (Europeiska kommissionen): ኤውሮጳዊ ባይቶ 
(Europaparlamentet) ከምኡ‘ውን ቤት ምኽሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት 
(Europeiska unionens råd)። ሰለስቲአን ትካላት ኣብ ዋና ከተማ 
በልጁም ብሩሰልስን ኣብ ሉክሰምበርን ይርከባ። እዘን 28 ኣባል ሃገራት 
ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ይተሓባበራ:-

 • ልዕለ-መንግስታዊ ጽፍሒ (Överstatlig nivå)  
ኵላተን ኣባል ሃገራት ግድን ዚኽተሎኦ ውሳነ። እቶም ኤውሮጳዊ 
ሕብረት ዚሕግጎም ሕግታት ምስ‘ዚ ይጽብጸቡ። ሕጊ ኤውሮጳዊ ሕብረት 
ልዕሊ ኵላቶም ሕግታት ኣባል ሃገራት‘ዩ። ብዙሓት ሕግታት ንግድ: 
መገሻን ስራሕን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምቅላል‘ዮም ዚሕገጉ። 
ንሕጊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚምልከት ርእሱ ዝኸኣለ ቤትፍርዲ‘ሎ። 

ኤውሮጳዊ ባይቶ ብሩክሰል

ስእሊ: www.europaparlamentet.se
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ቤትፍርዲ ኤውሮጵዊ ሕብረት ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ መደበሩ ኸኣ ኣብ 
ሉክሰምበሪ‘ዩ።

 • በይነ-መንግስታዊ ጽፍሒ (Mellanstatlig nivå)  
ሕግታት ዘይክተል ብወለንታዊ ኣገባብ ኣብ መንጎ 28 ኣባል ሃገራት 
ዚግበር ምትሕብባር። ንኣብነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዛዕባ ፖሊቲካ 
ጕዳያት ወጻእን ወተሃደራዊ ዕማምን ውሳነ ከሕልፍ ከሎ ብበይነ-
መንግስታዊ ጽፍሒ‘ዩ ዚካየድ።

 • ሃገራዊ ጽፍሒ (Nationell nivå)  
ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ሃገር ኣብ ጕዳያ ክትውስን መሰል ኣለዋ። ግን 
ኵላቶም እዘን ሃገራት ዚውስኖኦም ሕግታትን መምርሕታትን ምስ‘ቶም 
ብጽፍሒ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝሓለፉ ሕግታትን መምርሕታትን ኪሳነዩ 
ኣለዎም።

እቲ ስልጣን ኣብ ብዙሓት ይከፋፈል
ሽሕኳ እቲ ወግዓዊ ስልጣን ኣብ እተፈላለየ ጽፍሕታት ይከፋፈል እንተ ኾነ፡ 
ማለት ኮምዩን፡ ምምሕዳርን ሃገረ-መንግስትን አኡን፡ ኣብቲ ሕብረተሰብ 
ነቲ ደሞክራስያዊ ስርዓት ኣገዳሲ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ስልጣን ማእከላት ኣሎ። 
እቲ መርኸቢ ብዙሃንን ዕዳጋን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ኣብ ሓደ ደሞክራስያዊ 
ሕብረተሰብ ኣገደስቲ ተዋሳእትን መድረኽን እዮም። 

መራኸቢ ብዙሃን (ጋዜጣታት፡ ራድዮ፡ ቲቪን ኢንተርነትን) ምስቲ መንግስታዊ 
ስልጣን ዝምድና የብሎምን። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ናጻ ኾይኖም ይሕብሩን 
ንፖለቲካውያንን ካልኦት ሰብ ስልጣንን ድማ ይግምግምዎም ማለት እዩ። 
ኣብቲ ንሕብረተሰብ ዚምልከት ጉዳያት ክትዕ ንምክያድ ድማ መራኸቢ ብዙሃን 
ኣገዳሲ ዕማም ኣለወን። 

ናይ ሽወደን ራድዮን(SR) ተለቪዥንን (SVT), በተን ካብ መንግስቲ ናጻ 
ዝኾና ትካላት እዩ ዚውነን። እቲ ስራሕ በቲ ንቲቪን ራድያን ብህዝቢ ዚኽፈል 
እቶት እዩ ዚካይድ። እዚ ድማ ቲቪ ሊሰንስ ይብሃል። እተን ቻነላት ብረክላም 
ወይ ብናይ መንግስቲ ኣበርክቶ ኣይኮናን ዚምወላ ስለዚ ፓብሊክ ሰርቪስ 
ይብሃላ።

ዕማመን ኣድልዎ ብዘይብሉ ደሞክራስያዊ መሰረት ዘለዎ ስራሕ ምክያድ እዩ። 
ኣብ ሽወደን ብዙሓት ብረክላም ዝምወላ ናይ ቲቪን ረድዮን ቻነላት ኮይነን 
ንሰበስልጣን ዚግምግማ ኣለዋ፡ ንኣብነት ቲቪ 4። 
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እቲ ዕዳጋ በቶም ብሓባር ነቲ ናይታ ሃገር ቁጠባን ዕዳጋ ስራሕን ዚጸልዉ 
ካፒታላውያን ዋኒናትን ኣህለኽትን ዝቖመ እዩ። እቲ ቁጠባዊ ናይ ቢዚነስ 
ዕብየት ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ ግብሪ እቶት ይጸልዎ እዩ።

ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ኪብሃል ከሎ ክፋል ናይቲ ብዘይ ጣልቃ መንግስቲ 
ነንሕድሕዱ ዝተሓባበር ሕብረተሰብ እዩ። እቲ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ከም 
ዋኒናት ንምምራሕ ዘገልግሎ ገንዘብ የብሉን። እቲ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ 
ሓድሓደ ግዜ ከም እቲ ብሉጽ ስክቶር፡ ወለንታዊ ሰክቶር ወይ ሲቪል ሰክቶር 
ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ከም ናይቲ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ኣብነት፡ እዘን ዚስዕባ 
ኪጥቀሳ ይኽእላ፣ ግብረሰናይ ወድብ፡ ናይ ስፖርት ማሕበርን ፖለቲካውያን 
ሰልፍታትን። እዚኣተን ብቐጥታ ብመንግስቲ ኣይምወላን ገንዘብ ንምኽሳብውን 
ኣይሰርሓን። 

ናይ ሽወደን ህዝባዊ ምንቅስቓሳት፡ ከም ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ኣከባቢ 
ወይ ናይ ዓቂንካ ምስታይ ምንቅስቓሳት፡ እቲ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ኣብቲ 
ሕብረተሰብ ናይ ስልጣን ረቛሒ ኪኸውን ከም ዚኽእል ኣብነት እየን። ኣብዚ 
ኸኣ መንግስቲ ይኹን ወይ ዕዳጋ ዚደፍእ ሓይሊ የብሉን። ሲቪላዊ ሕብረተሰብ 
ናይ ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ክፍል እዩ። ንስኻ ድማ ኣብኡ ኴንካ 
ነቲ ሕብረተሰብ ክትጸልዎ ትኽእል። 

ኣብተን ደሞክራስያውያን መሰላት፡ ከም ናይ ሕትመትን ርእይቶን መሰላትን 
ናይ ማሕበር ምምስራት መሰላትን ነቶም ተቐማጦ ኣብ ፖለቲካ ንኺሳተፉ 
ዚድርኽ ዘይቀጥታዊ ጠለብ ኣሎ። ሰባት ብእተፋላለየ መገዲ ኣብ ፖለቲካ 
ኪሳተፉ ይኽእሉ፡ ንኣብነት ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፊ፡ ኣብ ውድባት ወይ ማሕበራት 
ብምእታው ብዙሕ ኣርእስታት ከልዕሉ ይኽእሉ። ንእተፈላለያ መራኸቢ 
ብዙሃን ብምርካብ ነቲ ኣገዳሲ እዩ ዚብሉዎ ጉዳያት ኪገልጹዎ ይኽእሉ። 
ከምኡውን ኣብቲ ዚቕመጡሉ ኮምዩን ምስ ፖለቲከኛታት ክራኸቡ ይኽእሉ፡ 
ወይ ከኣ ብዛዕባ ሓደ ውሳነ ዘለዎም ርእይቶን ሓሳባትን የቕርቡ።
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ኣርባዕተ መሰረታውያን ሕግታት 
ወይ ቅዋማት ሽወደን
ደሞክራሲ ንኺሰርሕ ሕግም ድመብን የድሊ። ኣብ ሽወደን መሰረታውያን 
ሕጋታት ኣገደስቲ ሕግታት እዮም። ንሳቶም ነቲ ካልእ ሕግታት መሰረት ይኾኑ፡ 
ሽወደን ብኸመይ ክትመሓደር ከም ዘለዋ ድማ ቅርጺ ይፈጥሩ። ንሳቶም 
ንደሞክራሲ ይዕቅቡ ልዕሊ ኩሉ ሕጋጋት ከኣ እዮም። ይኹንምበር ትሕዝቶ 
ናይቶም ናይቲ ሃገር ሓፈሻዊ ሕግታት ምስቶም መሰረታውያን ሕግታት ዚጻረሩ 
ኪኾኑ የብሎምን። 

ነዚ ቅርጽዚ ንምውሓስን ሰባት ድማ ድሕሪ ምርጫ ኣብቲ መንግስቲ ዕልዋ 
ከይፍጽሙን ብማለት እቶም ሕግታት ብዘይ ምኽንያት ኣይልወጡን እዮም። 
ነዚ ንምልዋጥ እቲ ባይቶ ንሓደ ውሳነ ክልተ ግዜ ኪውስኖ ኣለዎ። ብዛዕባተን 
ክልተ ውሳነታት ድማ ሓፈሻዊ ምርጫ ኪካየድ ኣለዎ። እዚ ድማ ነቲ መንግስቲ 
ኣዚዩ ቅልጡፍ ውሳነ ንኸይህብ ተባሂሉ እዩ። እቲ ናይ መሕሰቢ ግዜ ነቲ 
ሕጊ ቅድሚ ምልዋጥ ጥንቁቕ ግምገማ ንምግባር ይሕግዝ። እቶም ሕግታት 
ንደሞክራሲና ይዕቅቡ። ኣብ ሽወደን ኣርባዕተ ሕግታት ቅዋም ኣለዉ:-

 •  ወግዒ መንግስቲ Regeringsform (RF) ሽወደን ብኸመይ ከም 
ትምራሕ ዚምልከት። ናይዚ ግዜዚ ወግዒ መንግስቲ ናይ 1974 እዩ 
። ኣብ‘ዚ ሕጊ‘ዚ መንግስቲ ብኸመይ ከም ዚሰርሕን ምርጫ ባይቶ 
ብኸመይ ኪዕመም ከም ዘለዎን ዚሕብር መምርሕታት ኣለዉ። ወግዒ 
መንግስቲ ብዛዕባ መሰረታዊ ናጽነትን መሰላትን ዚምልከት ሕግታትውን 
ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ማሕበራት ምቛምን ናይ እምነትን ናጽነት ዚምልከት 
መሰላትውን ኣለዎ።

 •  ሕጊ ምውራስ ዓራት Successionsordning (SO) ኣብ ሽወደን 
መን ንጉስ ወይ ንግስቲ ከም ዚኸውን ዚምልከት ሕጊ ምውራስ ዓራት እዩ 
።

 •  ሕጊ ናጻ ሕትመት Tryckfrihetsförordning(TF) ኣብ 
ጋዜጣታትን መጻሕፍትን እንታይ ኪሕተም ከም ዘለዎ ዚምልከት ሕጊ 
ናጽነት ሕትመት እዩ። ኣብ ሽወደን ሰብ ዝደለዮ ኪጽሕፍ መሰል ኣለዎ 
ገበናዊ ጽሑፍ ክሳዕ ዘይኮነ።

 •  ሕጊ ናጻ ርእይቶ Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ኣብ 
ራድዮ: ተለቪዥን: ፊልምን ኢንተርነትን እንታይ ክትብል ከም ትኽእል 
ዚምልከት ሕጊ መሰል ርእይቶ እዩ። ኣብ ሽወደን ሓደ-ሓደ ፍሉያት 
ኵነታት ገዲፍካ ዝለደኻዮ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ንኽብሪ 
ሰብ ዚደፍር ነገር ምዝራብ ኣይፍቀድን‘ዩ። እዚ ንወልቀሰባት ወይከኣ 
ንጕጅለ ሰባት ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል።
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ፖሊቲካውያን ሓሳባትን 
ሰልፍታትን
ከተድምጽ ከለኻ ንሓንቲ ክትድግፋ እትደሊ ሰልፊ ትመርጽ። ፖሊቲካዊሰልፊ 
ማለት ሓደ ሓሳባት ሃልይዎም ኣብ ሓደ ሃገር ጽልዋ ኪገብሩዚደልዩ ጕጅለ 
ሰባት ማለት’ዩ። ነፍሲ-ወከፍ ፖሊቲካዊት ሰልፊ:

ንማሕበረሰብ ኬማዕብል ዚኽእል እንታይ ስነ-ሓሳብ ከም ዘለዋ ዜርኢ 
ፖሊቲካዊ ፕሮግራም ኪህልዋ ኣለዎ። እዘን ሎሚ ዘለዋ ፖሊቲካውያንሰልፍታት 
መሰረተን እቶም ዝዓበዩ ክፋላት ናይ’ቶም ኣብ መበል

18 ዘመን ዝዓምበቡ ስነ-ሓሳባት’ዮም።

ሊበራልነት
‘ሊበር‘ (liber) ትብል ላቲን ቃል ትርጉማ ናጽነት ማለት‘ዩ። እቶም 
ፋልሞት ሊበራላውያን (ኣብ መበል 17 ዘመን) መሰላትን ናጽነትን ደቂሰባት 
ኪሕሎ ይደልዩ ኔሮም። ንኣብነት መሰል ርእይቶን መሰል ሕትመትን ተሓልዩ 
ኵሉ ሰብ ብዛዕባ ሓሳባቱን ስምዒታቱን ብቓልን ብጽሑፍን ኪገልጽ ኪኽእል 
ይደልዩ ኔሮም።

ሊበራላውያን ብተወሳኺ እቶም ኣብ ምግዛእን ምሻጥን ኣቝሑ ዚኽፈሉ 
ዝነበሩ ክፍሊታት ኪእለዩ‘ውን ይደልዩ ኔሮም። በዚ መገድዚ ኣብ መንጎ 
ሃገራት ዚግበር ንግድ ብዅሉ መዳይ ምወሰኸ። እዚ ኸኣ ንቝጠባ ሃገርን

ኣድማዒ ምኾነ፣ ሓደጋ ውግእ ከኣ ምነከየ።

ዓቃባውነት
‘ኮንሰርቫቲቭ‘ (ዓቃባዊ) ትብል ቃል ካብ ‘ኮንሰርቫረ‘ (conservare) 
ዝመጸት ኮይና ትርጉማ ምዕቃብ ማለት‘ዩ። እቶም ፋልሞት ዓቃባውያን ኣብ 
መበል 17 ዘመን) ታሪኽ ሃገር: ልምድታትን ሃይማኖትን

ኪዕቅቡ ይደልዩ ኔሮም። ስልጣን ምስ ንጉስ: ቤተክርስትያንን ልኡላን 
ማሕበረሰብ ኪኸውን ይደልዩ ኔሮም። ቀንዲ ሓሳባት ዓቃባውያን፡ ኣብቲ 
ሕብረተሰብ ዚረአ ቕልጡፍ ለውጢ ንምጽራር ነቲ ባህሊ ድማ ብመሰረት ናይ 
ስድራቤትን እምነትን ክብርታት ንምሕላው እዩ።

ሶሻሊዝም (ማሕበርነት)
ሶሻሊዝም‘ እትብል ቃል ካብ ‘ሶስዩስ‘ (socius) ትብል ቃል 
ላቲን ዝመበቈላ ኮይና ትርጉማ ድማ ብጻይ ማለት‘ዩ። እቶም ፋልሞት 
ማሕበርነታውያን (ኣብ መበል 18 ዘመን) ንመሰላት ሰራሕተኛታት ኬውሕሱ 
ይደልዩ ኔሮም። ፋብሪካታትን ውድባትን ብብሕቲ ኪውነና ኣይደልዩን ኔሮም። 
ኣብ ክንድኡ ሰባት ብሓባር ኪውንኑ ይደልዩ ኔሮም። እቲ ቀንዲ ምህሮኦም 
ኣብ መንጎ ሰባት ምዕሩይነት ንምስፋን እዩ። 
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ካልእ ፖለቲካዊ ርእዮተዓለም
ኣብ 19 ክፍለዘመን ካልእ ርእዮተዓለም ድማ በቚሉ። እቲ ሓሳባት ድማ 
ንመላእ ዓለም ብእተፈላለየ መገዲ ጸልዩዋ።

መሰል ደቅንስትዮ ካብ ቀደም ነይሩ እዩ ግን ኣብ 19 ክፍለዘመን እናሓየለ 
መጺኡ። ንመሰል ደቅንስትዮ ዚጣበቑ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ሰብኣይ ካብ 
ሰበይቲ ዝያዳ ስልጣን ምህላው ቅኑዕ ኣይኮነን ይብሉ ነበሩ። ንናይ ደቀንስትዮ 
ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን መሰላት ኣብ ምድልዳል ኣተኲሮም 
ነይሮም። 

ንስነ-ኣከባቢ ዚምልከት ሓሳባት ንሰብ ከም ክፋል ፍጥረት እዩ ዚወስዶ። 
ፖለቲካዊ ኣከባቢነት ድማ ንግሩምን ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ተፈጥሮ ምዕባለ 
ይነጥፍ።

ሃገራውነት ዚብል ኣምር ድማ ነቲ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ሓባራውነት ይገልጾ። 
ሃገራውያን ነቲ ናይ ሃገሮም ባህልን ታሪኽን ኪዕቅቡ ይደልዩ። ሃገራውያን 
ንምትሕውዋስ ባህልታት ይነቕፉ።

ፋሺዝምን ናዚዝምን ካብ መፈለምታ 19 ክፍለዘመን ነይሮም እዮም። እዚ 
ኣምርዚ ድማ ፍሉያትን ብደሞክራስያዊ መገዲ ዘይተመርጹን ጉጅለ ነቲ ህዝቢ 
ኪመርሕ ኣለዎ ብምባል ይካትዑ። ክልቲኡ ፋሺዝምን ናዚዝምን ሃገራዊ 
ርእዮተዓለም እዩ፡ እቲ ናይቲ ህዝቢ ባህሊ ድማ ካብ ናይ ካልኦት ይበልጽ 
ዚብል ርእይቶ ኣለዎ። ሂትለር መሪሕነት ምስ ሓዘ ናዚዝም ኣብ 1930ታት 
ኣብ ጀርመን ገኒኑ ነይሩ። ናዚስታውያን ነቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ጀሚሮሙዎ፡ 
ንሚልዮናት ኣይሁድን ሮመራትን ካልኦት ኣንጻር ናዚዝም ዝነበሩ ሰባት ድማ 
ቐቲሎም።

ፖሊቲካውያን ሰልፍታት
እዘን ሎሚ (2014-2018) ኣብ ባይቶ ሽወደን ዘለዋ ሰልፍታት (ሰልፍታት 
ባይቶ):‘ሰንተርፓርቲየት‘ (Centerpartiet): ‘ፎልክፓርቲየት‘ 
(Folkpartiet): ‘ክሪስትደሞክራተርና‘ (Kristdemokraterna): 
‘ሞደራተርና‘ (Moderaterna): ’ሚልየፓርቲየት’ 
(miljöpartiet)‘ሶስያልደሞክራተርና‘ (Socialdemokraterna): 
‘ስቨርየደሞክራተርና‘ (Sverigedemokraterna): 
‘ቬንስተርፓርትየት‘ (Vänsterpartiet) ይብሃላ።

ድሕሪ ናይ መስከረም 2014 ምርጫ ሶስያልደሞክራተርናን ሚልየፓርቲየትን 
መንግስቲ ኣቚሞም። ምስኦም ዝኾና ፓርቲታት ድማ ሰንተርፓርቲየት፡ 
ፎልክፓርቲየትን ክሪስትደሞክራተርና እየን። እዘን ኣርባዕተ ሰልፍታት እየን 
ኣብ 2006-2014 ነቲ መንግስቲ ዘቖማ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ 
መንግስቲ ድማ ፍረደሪክ ራይንፈልት ኮይኑ ተመሪጹ።

ገለ ካብ‘ዘን ሰልፍታት ምሕዝነት ‘ኣልያንሰን‘ (Alliansen) 
ዚበሃል ፖሊቲካዊ ጕጅለ ኣቝመን ኣለዋ። ኣብ‘ዚ ምሕዝነት 
ዘለዋ ሰልፍታት ሞደራተርና: ሰንተርፓርቲየት: ፎልክፓርትየትን 
ክሪስትደሞክራተርናን‘ዮም።
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ናይ ሽወደን ስርዓተ ምርጫ 
ነቲ እንደልዮ ሰብ ኪውክለና ብሓፈሻዊ ድምጺ ምምርጽና መሰረትናይቲ 
ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ እዩ። ምርጫ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ ከመይሲ ብምርጫ 
እዩ እቲ ህዝቢ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካ ዝጸልዎ። 

ምርጫን ተሳትፎን
ኣብ ምርጫ ብዙሓት ኪሳተፉ ኸለዉ፡ ብዙሓት ሰባት ኣብቶም ፖለቲከኛታትን 
ኣብቲ ደሞክራስያዊ ስርዓትን እምነት ኣለዎም ማለት እዩ። እቲ ባይቶ፡ 
ምምሕዳራውን ኮምዩናውን ባይቶ ነቲ ህዝቢ ከም ዚውከል ኮይኑ ዚረአ እንተ 
ኾይኑ፡ መብዛሕትኦም እቶም ንኽመርጹ መሰል ዘለዎም ድማ ኣብቲ ሓፈሻዊ 
ምርጫ ኪሳተፉ ኣለዎም። ኣብ ሽወደን ኣብቲ ናይ 2014 ባይቶኣዊ ምርጫ 
ኣስታት 86% ኣድሚጾም። ኣብቲ ናይ ምምሕዳርን/ኣውራጃን ኮምዩንን 
ምርጫ ግን እቲ ቍጽሪ ትሕት ኢሉ ነይሩ። ክትመርጽ ከሎኻ ሓደ ከም ናትካ 
ርእይቶ ዘለዎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ውሳነ ንምሃብ ዘለዎ ዕድል ከም ዝዛይድ 
ፍለጥ። 

እተፈላለዩ ሰባት እተፈላለየ ናይ ምስታፍ ባህርይ ኣለዎም። ትሑት እቶትን 
ትሑት ትምህርትን ዘለዎም ሰባት ካብቶም ልዑል እቶትን ልዑል ትምህርትን 
ዘለዎም ሰባት ዝተሓተ ተሳትፎ ኣለዎም። ካብ ነኣሽቱ ድማ ብብዝሒ ዓበይቲ 
የድምጹ። ኣብቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ድማ እቲ ተሳትፎ ትሑት እዩ። 
እቲ ኣብ ምድማጽ ናይ ምስታፍ ዝንባሌ ኣብ ሽወደን ብዙሕ ዓመታት ምስ 
እትቕመጥ እናለዓለ ይኸይድ።

ሓፈሻዊ ምርጫ
ኣርባዕተ ዓይነት ሓፈሻዊ ምርጫ’ሎ:-

 •  ምርጫ ሃገራዊ ባይቶ

 •  ምርጫ ኣውራጃዊ ባይቶ

 •  ምርጫ ኮሙናዊ ባይቶ

 •  ምርጫ ኤውሮጳዊ ባይቶ

እቶም መራጾል ንሓደ ፓርቲ ይመርጹ ኣብኡ ኸለዉ ድማ ንሓደ ኣብቲ 
መድመጺ ካርድ ዘሎ ሰብ (ሕጹይ) ኪመርጹ ይኽእሉ። ኩሉ ሰብ ነቲ 
ዝደልዮ ሰልፊ ይመርጽ። 

ስርዓተ ምርጫ ሽወደን ሚዛን ዝሓለወ እዩ። እተን ሰልፍታት ብመጠን ብዝሒ 
ድምጺ ኣብቶም እተመርጹ ጉጅለ ወኪላት ይህሉወን።

እቲ ኣብ ሃገራዊ ባይቶን ኣውራጃዊ ባይቶን ኮሙናዊ ባይቶን ዚካየድ ባይቶኣዊ 
ምርጫ ኣብ ኣረርባዕተ ዓመት ይካየድ። ምርጫ ኤውሮጳዊ ባይቶ ኣብ 
ሓሓሙሽተ ዓመት ይግበር። 
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ህዝባዊ ረፈረንደም
ህዝባዊ ምርጫ ነቶም ኣብ ሃገራውን ኣውራጃውን ወይውን ዞባዊ ጽፍሕታት 
ዘለዉ ሰብ ፖለቲካ ህዝቢ ብዛዕባ ሓደ ፖለቲካዊ ጉዳይ እንታይ ርእይቶ 
ከም ዘለዎም ንምፍላጥ ዕድል ይህቦም። ኣብ ሽወደን ክልተ ዓይነት ህዝባዊ 
ረፈረንደም ኣሎ፣ ምኽሪ ዚህብ ህዝባዊ ረፈረንደምን ንቅዋም ዚምልከት ሕቶ 
ንምምላሽ ዚግበር ህዝብዊ ረፈረንደምን። እቲ ምኽሪ ዚህብ ረፈረንደም ኣሳሪ 
ኣይኮነን። እቶም ሰብ ፖለቲካ ነቲ ውጽኢት ረፈረንደም ዚጻረር ውሳነ ኪህቡ 
እውን ይኽእሉ እዮም። እቲ ንቅዋም ዚምከት ረፈረንደም ምስ ባይቶኣዊ 
ምርጫ ብሓደ ይኸይድ ኩሉ ግዜ ድማ ኣሳሪ እዩ። ከምዚ ዓይነት ምርጫ ኣብ 
ሽወደን ተገይሩ ኣይፈልጥን።

እቲ መወዳእታ ጊዜ ኣብ መላእ ሽወደን ረፈረንደም ዝተገብረሉ ብ2003 
ዓ.ም. ኣዩ ኔሩ። እቲ ዝተገብረ ረፈረንደም ባጤራ ክሮና ሽወደን ብባጤራ 
ኤውሮ ይተካእ‘ዶ ኣይተካእ ዚብል‘ዩ ኔሩ። ሽወደን ኣይፋልን ብምባል 
ኣድሚጻ። ህዝባዊ ረፈረንደም ብዞባዊ ደረጃውን ኣብ ገለ ኮምዩናት ዓመት 
ዓመት ይካየድ እዩ።

መሰል ድምጺ
እንተደኣ ሽወደናዊ ዜግነት ዘለካን 18 ዓመት ዝመላእካን ኮይንካ ኣብ ምርጫ 
ባይቶ ሽወደን ከተድምጽ መሰል ኣለካ ። 

እንተደኣ 18 ዓመት ዝመላእካን ኣብ ሓንቲ ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ዜጋ 
ኮይንካ፡ ኣብ ምርጫ ኤውሮጳዊ ባይቶ ከተድምጽ መሰል ኣለካ። 

እንተደኣ 18 ዓመት ዝመላእካን ኣብ ሽወደን ድማ ብውሕዱ ንሰለሰት ዓመት 
ምዝጉብ እንተ ኾይንካን ኣብ ምርጫ ኮሙናዊ ባይቶን ምርጫ ኣውራጃዊ 
ባይቶን ከተድምጽ መሰል ኣለካ። ግድን ሽወደናዊ ዜጋ ክትከውን ኣየድልን።

ስእሊ:  Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset

ሰባት ዘድምጹሉ ናይ ምርጫ 
ነቝጣ ስእሊ
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ብዓል-መዚ ምርጫ (Valmyndigheten) ቅድሚ ምርጫ ናብቶም 
ከድምጹ መሰል ዘለዎም መድመጺ ወረቐት ይልእኽ። መድመጺ ወረቐት 
ናብ‘ቲ ዝተመዝገብካሉ ኣድራሻኻ ይለኣኽ። ከተድምጽ መድመጺ ወረቐትን 
ወረቐት መንነትካን ክትማላእ ኣለካ።

ከተድምጽ መሰል እንተለካ: ንፖሊቲካዊ ዕማም ክትምረጽ‘ውን መሰል 
ኣለካ። እዚ ማለት ከኣ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ: ኣብ ኣውራጃዊ ባይቶን ኮሙናዊ 
ባይቶን ክትምረጽ ትኽእል ኢኻ ማለት‘ዩ።

ከተድምጽ ከለኻ ነታ እትድግፋ ሰልፊ ትመርጽ። ስም ናይቲ ክትድግፎ እትደሊ 
ሰብ’ውን ብመስቀል ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ውልቀሰባዊ ምርጫ 
(personrösta) ከኣ ይበሃል።

ዕንቅፋት ንንኣሽቱ ሰልፍታት
ሓንቲ ሰልፊ ኣብ ባይቶ ሽወደን ክትኣቱ እንተ ወሓደ ኣርባዕተ ሚእታዊ ናይ 
መረጽቲ ድምጺ ክትረክብ ኣለዋ። ሓንቲ ሰልፊ ኣብ ኣውራጃዊ ባይቶ ወይ ዞባ 
ክትኣቱ እንተ ወሓደ ሰለስተ ሚእታዊ ናይቲ ዝተኣከበ ድምጺ ክትረክብ ኣለዋ። 
እቲ ኣብ ምርጫ ኤውሮጳዊ ባይቶ ዘሎ ዕንቅፋት ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ምርጫ 
ሃገራዊ ባይቶ ዘሎ’ዩ፣ ማለት ኣርባዕተ ሚኣታዊት። ኣብ ምርጫ ኮሙናዊ 
ባይቶ ከምኡ ዓይነት ዕንቅፋት የለን። 

ኣብ ባይቶ ሽወደን ቦታ ዘይብለን ግን ኣብ ኮሙናትን ኣውራጃታትን ኣባላት 
ዘለወን ሰልፍታት ኣለዋ።

ደሞክራሲ ኣብ መዓልታዊ 
መነባብሮ
ብዘይካ ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ነፍስወከፍ ሰብ ድምጹ ከም ዚስማዕ ኪገብር 
ይኽእል እዩ። እቶም ተቐማጦ ምስ ዝደልዩ ኣብ መንጎ ክልተ ምርጫታት ዘሎ 
ግዜ ብምጥቃም ብምድራኽን ብምስታፍን ነቲ ፖለቲካዊ ናይ ውሳነ መስርሕ 
ኪጸልዉዎ ይግባእ። ነዚ ድማ ንኣብነት ንሓደ ፖለቲከኛ ብምርካብ፡ እተፈረመ 
ስማት ብምእካብ  

ወይ ብሰላማዊ ሰልፊ ኪግብሮ ይኽእል እዩ።

ነቲ ንኣኻን ንናብራኻን ብዚምልከት ዚውሃብ ውሳነ ክትጸሉ ምኽኣልውን 
ኣገዳሲ እዩ። ኣብ‘ዘን ዝሓለፋ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሓት ኣብ ሽወደን 
ኣብ ሞያዊ ናብራ: ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ: ኣብ ስድራ: ኣብ ማሕበራትን 
ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውትን፡ ተሳታፍነትን ደሞክራስን ንምዝያድ ፈቲኖም 
እዮም።

ኣብ ሞያዊ ናብራ ደሞክራሲ ምዝያድ ማለት ኵላተን ዋኒናትን ውድባትን 
ንሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ኬሳትፉ ምጽዓር ማለት‘ዩ። ኵሉ ሰብ ንስርሑ 
ኪጸሉ ሓደ ዕድል ኪረክብ ኣለዎ። ይዅንምበር ጌና ሓለፍቲ‘ዮም ውሳነ 
ዜሕልፉ።
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ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ደሞክራሲ ምዝያድ ማለት ቈልዑ ብነቐፌታዊ ዓይኒ 
ኪሃስቡ ኪኽእሉን ሓላፍነት ምስካም ክትምህሮም ምፍታን ማለት‘ዩ። 
መምህር ኣብ ኵሉ ኣይውስንን‘ዩ። ተመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ምውጣን ኪሳተፉ 
ይኽእሉ‘ዮም። 

ኣብ ስድራቤት ደሞክራሲ ምዝያድ ማለት ቈልዑ ርእሶም ኪኽእሉን ብርእሶም 
ከም ዚተኣማመኑ ክትገብር ምድላይ ማለት ኪኸውን ይኽእል። ብዙሓት 
ወለዲ ምስ ደቆም ኮይኖም ውጥን የውጽኡ: ኣብ ስድራቤታዊ ውሳነታት 
ምሕላፍ‘ውን ንደቆም የሳትፍዎም። 

ብዙሓት ኣብ ሽወደን ዚርከባ ማሕበራት ንነዊሕ እዋን ስርዓተ-ደሞክራሲ 
ጸኒሕወን‘ዩ። ንኣብነት ኣኼባን ምርጫን በየናይ ኣገባብ ኪዕመም ከም ዘለዎ 
መምርሕታት ኣለወን። ኵላቶም ኣባላት ኬድምጹ ኣገዳሲ‘ዩ። ኵሉ ድምጺ 
ኣባል ብሓደ‘ዩ ዓይኒ ዚረአ። 

ደሞክራሲ ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ማለት እቶም ኣብ‘ቲ ከባቢ ዚቕመጡ 
ኪሳተፉን ኪውስኑን ምኽኣል ማለት‘ዩ። ንኣብነት ኣብ‘ቲ ገዛውቲ ሰብ 
ብሓባር ዚጥቀመሉ ነገር ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል።

ስእሊ:  Colourbox 
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ሕቶታት ክትዕ ምዕራፍ 6
ንኣኻ ደሞክራሲ እንታይ ትርጉም ይህበካ?

ኣብ ህይወትካ ደሞክራሲ ትዕዘብዶ?

ኣብ ሓደ ደሞክራክስያዊ ሕብረተሰብ ብኸመይ መገዲ 
ንብልሽውና ክትቃለሶ ይከኣል?

ናይ ርእይቶ ናጽነት ምህላው ንሓደ ሕብረተ ሰብ እንታይ 
ትግሩም ይህቦ?

ናጽነት ርእይቶ ብኸመይ መገዲ ኣብ ሕማቕ ኪውዕል 
ይኽእል?

ኣብ ደሞክራሲ ርእይቶኻ ምሃብ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ? 

ሓደ ሕብረተሰብ ብኸመይ ፖለቲካዊ መገዲ እንተ 
ተመርሐ ይሓይሽ ኢልካ ትሓስብ?

ኣብ ምርጫ ምስታፍ ብኸመይ መገዲ እዩ ከም 
ደሞክራስያዊ ሕቶ ኮይኑ ዚረአ?

ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ምድማጽ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ 
ዝኸውን? 

ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ብኸመይ መገዲ ንደሞክራሲ 
ክትጥቀመሉ ትኽእል?

ስለምንትያ ኢኻ ንሓደ ሕብረተሰብ ኪልወጥ እትደልዮ?

ሽወደን ከመይ ኢላ እያ ከም ደሞክራስያዊ ሃገር 
እትፍለጥ?
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7.  ኣብ ሽወደን 
ጥዕናኻ 
ምሕላው

  ትሕዝቶ
  ጥዕና እንታይ ማለት‘ዩ?

  ድሮጋ: ኣልኮልን ትንባኾን

  ሓለዋ ጥዕና ኣብ ሽወደን

  ርክብ ምስ ሕክምና

  ናበይ ትኸይድ?

  ምስ ስንክልና ምንባር

  ክንክን ስኒ

ስእሊ:  Colourbox
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ጥዕና እንታይ ማለት‘ዩ?
ንብዙሓት ጥዕና ማለት ጥዑይ ምዃንን ጽቡቕ ምህላውን ማለት‘ዩ። 
ጥዕናኻ በቲ: እትበልዖ መግቢ: ብጸቕጢ: ብድቃስ: ብኣልኮላዊ መስተን 
ናርኮቲክን‘ውን ይጽሎ‘ዩ። ምስ‘ቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ምንባር ዚሰማምዓካ 
እንተ ኾይኑ እሞ ህይወትካ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ እንተ ተሰሚዑካ ጥዕናኻ 
ብእኡ ይጽሎ። 

እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣብ ጥዕናኻ ኣዝዩ ዓብይ ኣገዳስነት ኣለዎ። 
ብኸመይ ትነብር: እንታይ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ: ከም ኣባል ማሕበረሰብ 
ዚስምዓካን ዘይስምዓካን እውን ንጥዕናኻ ይጸልዎ እዩ።

ህዝባዊ ጥዕና (Folkhälsa)
ህዝባዊ ጥዕና ንጥዕና ኣብ’ዛ ሃገር ዘለዉ ውልቀሰባት ይምልከት። መሰል 
ጥዕና መሰል ወድሰብ እዩ። መንግስቲ ኩሉ ሰብ እቲ ዘድልዮ ሕክምናዊ 
ክንክን ንኺረክብ ግዴታ ኣለዎ። ኣብ ሽወደን መንግስትን ዝተፈላለያ ትካላት 
መንግስትን ውልቀሰባት ጥዕና ኪህልዎም ይሰርሑ።

ሃገራዊ ትካል ሕዝባዊ ጥዕና ሽወደን (Statens 
folkhälsomyndigheten) ንህዝባዊ ጥዕና ዚምልከት ጉዳይ ሃገራዊ 
ሓላፍነት ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ጥዕና ንኺህሉዎ ይሰርሕ።

ናይ ጥዕና ውሳነ ረቛሒታት፡ ናጻ ካብ ዳልግረንን ዊትሀድን

ማሕበራዊ ቁጠባ

ተፈጥሮ

ኣከባቢ

ፖለቲካ

ሃይማኖት/
እምነት

ቅድመኩነት 
መነባብሮን ስራሕን

ልምድታት መነባብሮ

ጾታ

ውርሻ

ዕድመ

ባህሊ

ኣከባቢ ዕዮ/ቦታ ዕዮ

ትምህርቲ/
ስልጠና

መጎዓዝያ

ስራሕ/ዕዮ

ስራሕ-ኣልቦነት

ማሕበራዊ ውሕስነት ተቐማጢ

ሕርሻን መግብን

ፊዚካው ኣከባቢ

ዕረፍትን 
ባህልን

ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት

ማሕበራዊ 
ደገፍ

ጥዕናን 
ክንክንን

ወሲብን ብሓደ 
ምንባርን

ድቃስምግቢ

ኣልኮል

ትምባኾ

ድሮጋ ማሕበራዊ 
መርበብ

ጽልዋ

ርክብ ቆልዓን 
በጽሕን

ዝምድናታት

ምንቅስቓስ
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ሃገራዊ ትካል ሕዝባዊ ጥዕና ሽወደን: ንጥዕና ውልቀሰባት ንምምሕያሽ 
ብዓሰርተውሓደ ዕላማታት ይሰርሕ። እተን ዓሰርተውሓደ ዕላማታት እዘን 
ዚስዕባ’የን:-

 • ተሳትፎን ጽልዋን ኣብ ማሕበረሰብ

 • ቍጠባውን ማሕበራውን ውሕስነት

 • ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ናይ ምዕባይ ኩነታት

 • ጥዕና ኣብ ቦታ ስራሕ

 • ኣከባብን ፍርያትን 

 • ንጥዕናን ክንክንን ምድንፋዕ

 • ካብ ለበዳ ምክልኻል

 • ናይ ጾታን ምፍራይን ጥዕና

 • ኣካላዊ ንጥፈታት

 • ኣገባብ ኣመጋግባን ምግብን

 • ኣልኮን ድራግን ሓሽሽን ትምባኾን ጠላዕን 

ሽሕኳ ትካላት መንግስቲ ሽወደን ነቲ ናይቲ ህዝቢ ጥዕና ከመሓይሽ እንተ ጸዓረ 
ኣብ መንጎ እተፈላለዩ ጉጅለታት ግን ናይ ጥዕና ፍልልያ ኣሎ። እቶም ትሑት 
ትምህርትን ትሑት እቶትን ዘለዎም ዝበዝሕ ግዜ ካብቶም ልዑል ትምህርትን 
ልዑል እቶትን ዘለዎም ዝደኸመ ጥዕና ኣለዎም።

ስእሊ:  Colourbox
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ጽቡቕ ናይ ኣመጋግባ ልምዲ
እቲ እትበልዖን እትሰትዮን ኣብ ጥዕናኻ ኣዝዩ ዓቢይ ኣገዳስነት ኣለዎ። 
ጽቡቕ ኣመጋግባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ከም ሕማማት ልብን ሻምብቆታት 
ደምን (hjärt- och kärlsjukdomar): ሕማም ሽኮር (diabetes): 
ሕማም መንሽሮን (cancer) ሕማማት ስነ-ኣእምሮን ዚኣመሰሉ ዘሎ ሓደጋ 
ኪንኪ ይኽእል’ዩ።

ኣካል ሰብ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ይደሊ። ኵላቶም እቶም ዘድልዩ ንጥረ 
ነገራት ንምርካብ ዝተፈላለዩ መግብታት ክትምገብ ኣገዳስ’ዩ። ኣብ ውሱናት 
ጊዜታት ቍርሲ: ምሳሕን ድራርን እንተ በሊዕካ: ብዕቅን ክትበልዕ ይቐለልካ።

ንምግቢ ዚምልከቱ ሓሙሽተ ምኽርታት
ሃገራዊ ወኪል መግቢ (Livsmedelsverket) ንመግቢ ኣብ ዚምልከቱ 
ጕዳያት ዚሰርሕ መንግስታዊ ትካል‘ዩ። ሃገራዊ ወኪል መግቢ ንጥዕናኣድማዕቲ 
ዝኾኑ ሓሙሽተ ምኽርታት ይህብ:-

 • ፍረታትን ኣሕምልትን ኣዛይድካ ተመገብ፣ ዳርጋ 500 ግራም ንመዓልቲ።

 • ባንን ግዓትን ፓስታን ሩዝን ክትበልዕ ከሎኻ፡ ኣዚዩ ዘይተጻረየ እኽሊ 
ዘለዎ ሓርጭ ምረጽ። 

 • ስእሊ ዓይኒ መፍትሕ (nyckelhålet) ዘለዎ መግቢ ምረጽ።

 • ዓሳ ኣዘውቲርካ ተመገብ፣ ዳርጋ ክልተ ክሳዕ  ሰለስተ ሳዕ ንሰሙን።

 • መግቢ ክትሰርሕ ከለኻ ፈሳሲ ማርጋሪን ወይ ዘይቲ ተጠቐም

ስእሊ:  Colourbox
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ዓይኒ መፍትሕ (Nyckelhålet)
ኣብ ዕዳጋ መግቢ ዓይኒ መፍትሕ ዚመስል 
ስእሊ ዘለዎም ገለ-ገለ መግብታት ኣለዉ። 
እዞም ዓይነት መግብታት ውሑድ ስብሒ: 
ውሑድ ሽኮርን ጨውን: ከምኡ‘ውን 
ካብ ምልክት ስእሊ ዘይብሎም ተመሳሰልቲ 
መግብታት ዝይድ ዝበለ ጽሕጎ (fibrer) 
ኣለዎም።

ምኽሪ ንዓበይቲ
ብዙሓት ኣባጽሕ: ውሕድ ዝበለ ቅጹጽ ስብሒ (mättat fett) እንተ 
ዚምገቡ ጽቡቕ ጥዕና ምሃለዎም። ቅጹጽ ስብሒ ኣብቲ ካብ እንስሳ ዚስራሕ 
መግቢ ይርከቡ።  ንኣብነት ካብ ስብሕ ጸባ: ርጉኦ: ጠስሚ: ፎርማጆ: 
ስቡሓት ፍርያት ስጋ: ስብቆ: ጀላቶን ችኮላታን። ካብ ገለ-ገለ ኣትክልቲ 
ዚወጹ ቅብኣታትን (ኣሕምልታውያን ቅብኣታት) ንኣብነት ከም ዘይቲ ስየን 
ዓካትን (kokos- och palmolja) ። ቅጹጽ ስብሒ ሕማማት ልብን 
ሻምብቆ ደምን ናይ ምሕማም ሓደጋ ኬዛይድ ይኽእል‘ዩ። 

ዘይቅጹጽ ስብሒ (Omättat fett) ንኣካል ሰብ ጽቡቕ‘ዩ። ሓደጋ ሕማማት 
ልብን ሻምብቆ ደምን ኪንኪ ይኽእል‘ዩ። ዘይቅጹጽ ስብሒ ኣብ ዚበዝሑ 
(ኣሕምልታውያን ቅብኣታት: ኣብ ልምሉማትን ፈሰስትን ስብሕታት መግቢ: 
ኣብ ዓሳ: ኣብ ዓካዓካን (nötter) ሉዝን (mandlar) ይርከብ።

ኣብ ፍረታትን ኣሕምልትን ብዙሓት ንኣካል ሰብ ዘድልዩ ንጥረ ነገራት ንኣብነት 
ከም ቪታሚናት: ማዕድናትን ጽሕጎን ኣለዉ። ኣብ ከም ካሮቲ: ብሮኮሊ: 
ዓይኒ ዓተርን ካቡቺን ዚኣመሰሉ ኣሕምልቲ ጽሕጎ ይርከብ። መዓልቲ-መዓልቲ 
ፍረታትን ኣሕምልትን ምብላዕ ጽቡቕ‘ዩ። 

ኣብ ዓሳን እንስሳ ድርዕን (skaldjur) ቪታሚናትን ማዕድናትን ይርከቡ። 
ኣብ ዓሳ ኦሜጋ-3 ዚበሃል ስብሒ’ውን ኣሎ። ኦሜጋ-3 ንልቢ: ንደምን 
ድፍኢት ደምን ጽቡቕ‘ዩ። 

ሚዛን ክትንኪ እንተ ደሊኻ: ብዙሕ ድንሽ: ሩዝ: ፓስታን ባንን ክትበልዕ 
የብልካ። ካራሜላ: ቺፕስ: ዶልሽን ችኮላታን‘ውን ምብላዕ እንተ ገደፍካ 
ይሓይሽ።

ምኽሪ ንቘልዑ
ቈልዑ ኣብ ፍሉጥ ጊዜ ንጥዕና ጠቓሚ ዝኾነ መግቢ ኪበልዑ ኣለዎም። በዚ 
ኣገባብ ድማ ብግቡእ ኪዓብዩ ይኽእሉ። 

ንዕሸላት እቲ ዝበለጸ መግቢ ጸባ ኣደን (ጸባ ጡብ) ንኣኡ ዚትክእ ነገራትን 
እዩ። ኣብ መቐበሊ ክሊኒክ ቈልዑ (BVC-mottagning) ብዛዕባ ንቘልዑ 
ዚበቅዕ ጽቡቕ መግቢ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ‘ዚ ዚስዕብ 
ኣድራሻ ኢንተርነት‘ውን ብዛዕብ ጽቡቕ መግቢ ዕሸላት ክትነብብ ትኽእል 
ኢኻ:-http://www.slv.se/
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ምንቅስቓስ ኣካልን ታዕሊምን (Motion och 
träning)
ሰብ ኪጥዒ ኪንቀሳቐስ ኣለዎ። ታዕሊም ንሕማማት ልብን ሻምብቆታት ደምን: 
ንገለ-ገለ ዓይነት ሕማማት መንሽሮን ዘሎ ሓደጋ ይንኪ። ታዕሊም ሕጉስ‘ውን 
ይገብረካ‘ዩ። ጽቡቕ ትድቅስ፣ ጸቕጢ ትጸውር፣ ሚዛንካ ኸኣ ትሕሉ። 
ኣባጽሕ እንተ ወሓደ 30 ደቓይቕ ኣብ መዓልቲ ኪንቀሳቐሱ ይግባእ። ጥዕናኻ 
ኪመሓይሽ ብርቱዕ ታዕሊም ኣየድልየካን‘ዩ። ዙረት ምግባር እኹል‘ዩ። 

ቈልዑ ካብ ኣባጽሕ ንላዕሊ ምንቅስቓስ የድልዮም። ቈልዑ ኪጥዕዩ እንተ 
ወሓደ 60 ደቓይቕ ንመዓልቲ ምንቅስቓስ የድልዮም።

ጸቕጢ
ብዙሓት ሰባት ጸቕጢ ይስምዖም። ግድን ሓደገኛ‘ዩ ማለት ኣይኮነን። ጸቕጢ 
ንጽንኩር ኵነታት ክትጻወር ሓይሊ ይህብ። ግን ዕቅን ዘይብሉ ጸቕጢ ንጥዕና 
ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል‘ዩ። ጸቕጢ ዚስምዓካ እንተ ኾይኑ ምኽንያቱ 
ምፍላጥ ጽቡቕ‘ዩ። ሽዑ ንዅነታትካ ክትቅይር ትፍትን።

ሓደ እተርእዮ ምልክት ጸቕጢ ድቃስ ምስኣንን ሕዙን ምዃንን‘ዩ። ኣትኵሮ 
ክትገብር የጸግመካ: ናይ ምዝካር ክእለትካ ይንኪ: ጸገማት ከብዲ ይመጸካ፣ 
ርእስኻ ትሓምም ወይ ኣካላትካ የቐንዝወካ። 

ትንቀሳቐስ እንተ ኾይንካ: ኣመጋግባኻ ጽቡቕ እንተ ኾይኑ: ዚኣክል ትድቅስ 
እንተ ኾይንካ ነብስኻ ጸቕጢ ንኺጻወር ትሕግዞ።

ድቃስ
ክትጥዒ ዚኣክል ድቃስ ክትረክብ ኣገዳሲ‘ዩ። ሓደ በጽሒ ሰብ: ንመዓልቲ 
ካብ ሽዱሽተ ክሳብ ትሽዓተ ሰዓታት ኣዘውቲሩ ኪድቅስ ኣለዎ። ቈልዑ ዚያዳ 
ድቃስ የድልዮም።

ጸገም ድቃስ ኪህልወካ ልሙድ‘ዩ። ብዙሕ ምኽንያት ኪህልዎ ይኽእል፣ 
ንኣብነት ሽጋራ ምትካኽ: ኣልኮላዊ መስተ: ምሕርናኽ: ሕማም: ሻቕሎትን 
ጸቕጥን: ወይከኣ ኣምሲኻ ትበልዕ እንተ ኾይንካ። 

ባዕልኻ ብዘይ ሓገዝ ሕይሽ ዝበለ ድቃስ ክትረክብ ትኽእል ማለት 
እቲ ገዛ ጸልማትን ህዱእን ዝሑልን ምስ ዚኸውን። ቅድሚ ምድቃስካ 
ብዘይምብላዕካውን ጽቡቕ ክትድቅስ ትኽእል። ኩሉ ግዜ እቲ ትድቅሰሉን 
ትትስኣሉን ሰዓታት ሓደ ምስ ዚኸውን እውን ጽቡቕ ድቃስ ክትድቅስ ትኽእል 
ኢኻ። 

ግን እቲ ናይ ምድቃስ ጸገም ነዊሕ እንተ ቐጺሉ ሓኪም ምርኣይ ጽቡቕ ምኽሪ 
ኪኸውን ይኽእል‘ዩ።
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ድሮጋ: ኣልኮላዊ መስተን ትንባኾን
ኣብ ሽወደን ድሮጋ ክልኩል‘ዩ። ድሮጋ ምሻጥ: ምግዛእ ወይ ከኣ ንብሕታዊ 
ዝውታረ ካብ ሕጊ ወጻኢ‘ዩ። ገበን ድሮጋ (narkotikabrott) ጽንክር 
ዝበለ መቕጻዕቲ: ዚበዝሕ እዋን ማእሰርቲ ኣለዎ። 

ብዘይ ሓገዝ ባዕልኻ ልምዲ ድሮጋ ምግዳፍ ብርቱዕ‘ዩ። ዝበዝሑ ናርኮቲክ 
ዘዘውትሩ ሰባት ንኽገድፉዎ ሕክምናዊ ክንክን የድልዮም እዩ። 

ኣብ ሽወደን እቲ ልሙድ ድሮጋ ከም ካናቢስ ወይ ሓሽሽ/ማሪዋና፡ 
ኣንፈታሚን፡ ኮከይንን ሀሮይንን እዩ። ጫት (Kat) ኣብ ሽወደን ልሙድ 
እዩ። ጫት ምሻጥ ወይ ንብሕታዊ ዝውታረ ምግዛእ ሳዕቤኑ ልዑል ደናብን 
(böter) ነዊሕ ማእሰርትን‘ዩ።

ኣልኮል
ኣብ ሽወደን ኣልኮላዊ መስተ ኪገዝእ ዚደሊ ውልቀሰብ 20 ዓመት ዚመልአ 
ኪኸውን ኣለዎ። ኣልኮላዊ መስተ ኣብቲ ብመንግስቲ ዚውነን ኩባንያ 
ሲስተምቦላገት‘ዩ ዚሽየጥ። ቍሩብ ኣልኮል ጥራይ ዘለዎም መስተታት 
ንኣብነት ከም ቢራን ሲደርን (cider) ኣብ ዕዳጋታት መግቢ‘ውን 
ይሽየጡ‘ዮም። ኣብ ከም‘ዚ ዓይነት ዕዳጋ ኣልኮል ክትገዝእ ግድን 18 
ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣለካ። ልዕሊ 18 ዓመት ምስ እትኸውን ኣብ 
ቤትመግቢውን ኣልኮል ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ።

ንነዊሕ እዋን መስተ ምስታይ: ቅዛነት: ጭንቀትን ናይ ድቃስ ጸገምን ኬስዕብ 
ይኽእል። ብዙሕ ኣልኮላዊ መስተ ትሰቲ እንተ ኾይንካ ወልፊ ኪሕዘካ ይኽእል 
እዩ። ክትሓምምን መጕዳእቲ ኪወርደካን‘ውን ይኽእል እዩ። 

ስእሊ:  Systembolaget
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ትምባኾ
ምትካኽ ብዙሓት ሕማማት ኬኸትል ይኽእል ከምኡ‘ውን ሰባት ካብቲ ንቡር 
ዕድመ ኣቐዲሞም ከም ዚሞቱ ይገብር። መንሽሮ ሕማማት ሳንቡእ: ሕማማት 
ልብን ሻንብቆ ደምን ከምኡ‘ውን ነድሪ ከስዐ ገለ-ገለ ካብ

ሳዕቤናት ምትካኽ‘ዮም። ምስ ሓደ ዘትክኽ ሰብ ኣብ ሓደ ክፍሊ እንተለኻ: 
ንስኻ‘ውን ትኪ ተተንፍስ ኣሎኻ ማለት እዩ። እዚ ልኡም ምትካኽ (passiv 
rökning) ይበሃል ልክዕ ከም‘ቲ ዘትክኽ ሰብ ከኣ ክትሓምም ትኽእል። 
ምትካኽ ንጥዕና ጐዳኢ ስለ ዝኾነ: ሽጋራን ወይ ትንባኾ ክትገዝእ 18 ዓመት 
ዝመላእላካ ክትከውን ኣለካ።

ጎራዕራዕ
ጎራዕራዕ ምትካኽ ብዙሕ ጠሊ ኣለዎ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ እቲ ነዚ ዘዘውትር 
ሰብ ካብቲ ሽጋራ ጥራይ ዘትክኽ ንላዕሊ ትኪ ይስሕብ ኣሎ ማለት እዩ። መጠን 
ናይቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ብጎራዕራዕ ኣብ ነብስኻ ዚኣቱ ሓደገኛ ነገራት ካብቲ 
ብሓንቲ ሽጋራ ዚኣቱ ብ 100 ወይ ብ 200 ሳዕ ይልዕል። እቲ ብምትካኽ 
ዚፍጠር ካርቦን፡ ኣብቲ ኣካል ካርቦን ሞኖክሳይድን መታልን ምንሽሮ ዘስዕቡ 
ነገራትን ይዝርግሕ። 

ስናፍ
ስናፍ ኣብ ትሕቲ ከናፍርካ ዚውተፍ ትምባኾ እዩ። ስናፍ ኣብ ኣፍ ጉድኣትን 
ሕማምን የስዕብ፡ ምንሽሮውን ይፈጥር እዩ።

ኢ-ሽጋራ
ኢ-ሽጋራ ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ ኾይኑ ኣብ ኣፍ ዚኣቱ ቀጢን ቱቦን ባተሪን 
ሃፋ ዝፈጥርን ማያዊ ትክን ዝሓዘ እዩ። እዚ ናይ ሽጋራ ምትካኽ ሓድሽ ቅዲ 
እዩ። ኢ-ሽጋራ ንጥዕናኻ ዚጎድእ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ፡ ከም ኣብነት ኒኮቲን 
ፕሮፒለንግሊኮልን ግሊሰሪንን።

ስእሊ:  Colourbox
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ሓለዋ ጥዕና ኣብ ሽወደን
ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና

ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና እቲ ኵላቶም ውልቀሰባት ዚጥቀሙሉ ወይ ኪጥቀሙሉ 
መሰል ዘለዎም ሓለዋ ጥዕና‘ዩ። ኣብ ሽወደን ናብ ሓኪም ምኻድን 
መብጣሕቲ ምግባር ወይ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ ብዙሕ ገንዘብ ኣየኽፍልን 
እዩ። ክንክን ከመይ ከም ዝኾነን ክንክን ምስ እትደሊ ድማ ናበይ ክትከይድ 
ከም ዘሎካን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። 

ኮሙንን: ምምሕዳር ኣውራጃዊ ባይቶ ወይ ዞባታት እተን ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና 
ዚህባ ኣካላት እየን። 

ርእስኻ ምክንኻን – ባዕለ-ክንክን (egenvård)
ንብዙሓት ቀለልቲ ሕማማትን መጕዳእትን ባዕልኻ ክትኣሊ ትኽእል ኢኻ። 
ንኣብነት ከም ረስኒ: ኢንፍሉዌንዛ ወይ ከኣ ንኣሽቱ ቍስልታት ዚኣመሰሉ። 
ኣብ ሓንቲ ‘ኤገንቮርድስጋይደን‘ (Egenvårdsguiden) ዝተባህለት 
መጽሓፍ ብዛዕባ‘ዚ ክትነብብ ትኽእል ኢኻ። እዚ መጽሓፍ ካብ ክፍሊት 
ናጻ‘ዩ ኣብ ማእከል ሓለዋ ጥዕና (vårdcentral) ከኣ ይርከብ።

ንኣማኸርቲ ሓለዋ ጥዕና (sjukvårdsrådgivningen) ደዊልካ‘ውን 
ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣማኸርቲ ሓለዋ ጥዕና፡ ኣለይቲ 
ሕሙማት ይሰርሑ። ሕክምና ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ኣበይ ከም ትኸይድ 
ይሕብሩኻ። 
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ኣማኸርቲ ሓለዋ ጥዕና 24 ሰዓት ንመዓልቲ ይሰርሑ። ቍጽሪ ስልኮም 1177 
እዩ። ኣማኸርቲ ሓለዋ ጥዕና ኣብ ኢንተርነት ኣብ www.1177.se እውን 
ኣለዉ። ኣብ‘ዚ ኣድራሻ‘ዚ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታ‘ሎ።

መድሃኒት ቤት (Apotek)
መድሃኒት ኣብ መድሃኒት ቤት (ፋርማቻ) ትገዝእ። ንገለ-ገለ መድሃኒታት 
ካብ ሓኪም ወረቐት ትእዛዝ (recept) የድሊ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ 
እቲ መድሃኒት ዘድልየካ ምዃኑ እቶም ሓከምቲ እዮም ዚውስኑ ማለት እዩ። 
ከም ንኣብነት ብባክተርያ ዚኽሰቱ ናይ ጎረሮ ወይ ሳምቡእ ነድሪ ኣንቲቢዮቲክ 
የድሊ፡ እዚ ድማ ብሓኪም ኪእዘዝ ይግባእ። እቲ ሓኪም ነቲ መድሃኒት ካብቲ 
መድሃኒት ቤት ንኽትገዝእ ወረቐት ትእዛዝ ይህበካ። 

እቶም ኣብ መድሃኒት ቤት ዚሰርሑ ሰባት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሕማማትን 
መድሃኒትን ብዙሕ

ፍልጠት ኣለዎም። ንብዙሓት ሕቶታት መልሲ ኪህቡኻ ይኽእሉ‘ዮም። ኣብ 
መድሃኒት ቤት ብዛዕባ ብዙሕ ሕማማት ሓበሬታን ብሮሹርን ኣሎ።

ዕድመኻ ልዕሊ 18 ምስ ዚኸውን ኣብ ግሮሰሪታት ሓኪም ዘይኣዘዞ 
መድሃኒታት እውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ፡ ንኣብነት ከም ፈውሲ ቃንዛ 
ርእሲ።

ርክብ ምስ ሕክምና
ኣብ ክፍሊ ሕክምና ምስ ገለ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ - ንኣብነት ሓኪም ወይ 
ኣለይቲ ሕሙማት - እንታይ ከም እትደሊ ባዕልኻ ክትሕብር ኣለካ። ብዛዕባ 
ጸገምካ ንስኻ ኢኻ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ። 

እቶም ኣብኡ ዚሰርሑ ኩሎም ምስጢርካ ኪሕልዉልካ ግዴታ ኣለዎም: ማለት 
ብዛዕባኻን ብዛዕባ ሕማምካን ንኻልእ ሰብ ኣይነግሩን እዮም።

ስእሊ:  Colourbox
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ናይ ኣደኻ ቋንቋ ሽወደን ምስ ዘይከውን፡ ተርጓማይ ኪግበረልካ መሰልካ እዩ። 
ተርጓማይ ዘድልየካ ምዃኑ ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ንገር። እቲ ተርጓማይ እውን 
ምስጢራ ኪዕቅብ ግዱድ እዩ።

ንመን ትውከስ?
ንስኻ ወይ ደቅኻ ምስ ዝሓሙ ቅድም ቀዳድም ናብ ማእከል ሓለዋ ጥዕና 
(ቮርድሴንትራል) ትኸይድ። ማእከል ሓለዋ ጥዕና ምሸትን ቀዳመ-ሰንበትን 
ዕጹው‘ዩ። ብቕልጡፍ ሕክምና ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ናብ ህጹጽ መቐበል 
ሕሙማት ‘ሾውርሞታግኒን‘ (jourmottagning) ትኸይድ። እቲ ንዓኻ 
ዝቐረበ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ኣየናይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣብ‘ቲ ማእከል 
ሓለዋ ጥዕና ሕተቶም ወይከኣ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ መካነ-መርበብ ሓለዋ 
ጥዕና ኣንብብ

መባእታዊ ኣገልግሎት ሕክምና (Primärvård)
መባእታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ካብ ሆስፒታላት ወጻኢ ንኣብነት ኣብ 
ማእከል ሓለዋ ጥዕና እትረኽቦ ሕክምና‘ዩ። ኣብ መባእታዊ ኣገልግሎት 
ሕክምና ዚጥርነፉ: ማእከላት ሓለዋ ጥዕና (vårdcentraler): 
ክሊኒክ ኣደታት (mödravård): ክሊኒክ ቈልዑ (barnavård): 
ኪኢላታት ኣካላዊ ሕክምና (sjukgymnaster): ሓካይም ሞያዊ ፍወሳ 
(arbetsterapeuter): ስነ-ኣእምሮኛታት (psykologer): ሓካይም 
ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ (psykoterapeuter) ከምኡ‘ውን መቐበል 
መንእሰያት (ungdomsmottagningar) እዮም። 

እንተ ሓሚምካ ምስ ማእከል ሓለዋ ጥዕና ርክብ ግበር። 

ከም መጠን ሓድሽ መጻኢ: ምርመራ ጥዕና ክትገብር’ውን ናብ ማእከል 
ሃለዋ ጥዕና ኢኻ ትመጽእ። ምርመራ ጥዕና ክትገብር ከለኻ ቃለ-መሕትት 
ትገብር: ብዛዕባ ጥዕናኻ ኸኣ ሕቶታት ትምልሽ። ሰራሕተኛታት ሕክምና 
ዝተፈላለዩ ቅምሶታት (prover) ይወስዱልካ። 

ማእከል ሓለዋ ጥዕና ምምራጽ
እቶም ዕድመኦም ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ውልቀሰባት ዚሕከሙሉ ማእከል 
ሓለዋ ጥዕና ኪመርጹ ይኽእሉ‘ዮም። ንቘልዑ ትሕቲ 16 ዓመት: ወለዲ 
(ወይ መዕበዪ መጕዚት) እዮም ማእከል ሓለዋ ጥዕና ዚመርጹሎም። 

ዚበዝሑ ነቲ ዝቐረበ ማእከል ሓለዋ ጥዕና ይመርጹ። ህዝባዊ ወይ ብሕታዊ 
ማእከል ሓለዋ ጥዕና ክትመርጽ’ውን ትኽእል ኢኻ። ማእከል ሓለዋ ጥዕና 
ክትመርጽ እንተ ደሊኻ። ንመጀመርያ ግዜ ናብ ማእከል ጥዕና ምስ እትኸይድ፡ 
ንኽትምዝገብ ሓገዝ ትረክብ። 

ባዕልኻ እንተ ዘይመሪጽካ: ኣብቲ ተመዝጊብካሉ ዘለኻ ኣድራሻ ዝቐረበ 
ማእከል ሓለዋ ጥዕና ትጸሓፍ። 
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ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ማእከል ሓለዋ ጥዕና ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት 
ክትግዕዝ ከለኻ። ማእከል ሓለዋ ጥዕና ክትቅይር እንተ ደሊኻ ናብ’ቲ 
ክትቅይረሉሉ እትደሊ ማእከል ሓለዋ ጥዕና ትኸይድ።

ኣብቲ ሕክምና ዘለዉ ሰራሕተኛታት 
ኣብቲ ሕክምና እተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ሰባ ይሰርሑ። ኣብዚ ብዛዕባቶም ኣብ 
ሽወደን ልሙዳት ዝኾኑ ሞያታት ተንብብ፡ 

ሓፈሻዊ ሓኪም
ኣብ ማእከላት ሓለዋ ጥዕና ዘለዉ ሓካይም ዚበዝሕ እዋን ኪኢላታት ሓፈሻዊ 
ሕክምና’ዮም። እዚ ማለት ነቶም ኣውራ ልሙዳት ሕማማት ዘለዎም 
ሕሙማት ይኣልዩ ማለት’ዩ። 

ሓፈሻዊ ሓኪም ኣብ ምክልኻል ሕማማት’ውን ይሰርሕ’ዩ። እዚ ማለት 
ሕማማት ኣብ ምክልኻል ይሕግዝ ማለት’ዩ። እቲ ደገፍ ንኣብነት ንውልቀሰባት 
ምትካኽ ደው ኬብሉ: ክብደት ኪንክዩ ወይ ውሑድ ኣልኮላዊ መስተ ኪሰትዩ 
ኣብ ምሕጋዝ ዘድሃበ ኪኸውን ይኽእል። 

ሓፈሻዊ ሓኪም ፍሉይ ኪኢላ ሓኪም (specialist) ዘድልየካ እንተ 
ኾይኑ’ውን ይርኢ፡ ንኣብነት ናይ ዓይኒ ወይ ልቢ ክኢላ። ዘድልየካ እንተ 
ኾይኑ: ናብ ሓደ ኪኢላታት ሓካይም ዘለዎ መቐበል ሕሙማት ፍሉይ ደብዳበ 
(ረሚስ) ይልእኽ።

ኣለይቲ ሕሙማት
ኣብ ኵሉ ሕክምና ክትገብር ኢልካ እትኸዶ ቦታ፡ ኣለይቲ ሕሙማት ኣለዉ። 
ዝበዝሑ ኣብ ፍሉይ ዓይነት ትምህርቲ ተወሳኺ ፍልጠት ዘለዎም እዮም፡ 
ንኣብነት ኣብ ሳይኪያትሪ (psykiatri)።  

ተሓጋገዝቲ ኣለይቲ ሕሙማት (Undersköterskor) 
ተሓጋገዝቲ ኣለይቲ ሕሙማት ምስ ሓካይምን ኣለይቲ ሕሙማትን ብሓባር 
ይሰርሑ። ንኣብነት ቅምሶ ደም ይወስዱን ቍስሊ ይጅንኑን። 

ኪኢላታት ኣካላዊ ሕክምናን ሓካይም ሞያዊ ፍወሳን (sjuk-
gymnaster och arbetsterapeuter) 
ኪኢላ ኣካላዊ ሕክምና: ኪንቀሳቐሱ ጸገም ንዘለዎም: ንኣብነት ቃንዛ 
ሕቖ ንዘለዎም ይሕግዝ። ሓኪም ሞያዊ ፍወሳ ብሕማም ንዝተጠቕዑ ወይ 
መጕዳእቲ ንዝወረዶም መታን ዝሓሸ መነባብሮ ኪነብሩ ይሕግዝ። 

ስነ-ኣእምሮኛታት: ሓካይን ሳይኪያትርን ኣማኸርትን (Psyko-
loger, psykiatrer och kuratorer) 
ስነ-ኣእምሮ: ሓካም ሳይኪያትርን ኣማኻርን ብስነ-ኣእምሮ ሕማቕ 
ዚስምዖም: ንኣብነት ብሰንኪ ቅዛነት ወይ ጸቕጢ ዘይጠዓዩ ሰባት ይሕግዙ። 
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ናይ ኣመጋግባ ኪኢላታት (Dietister) 
ናይ ኣመጋግባ ኪኢላ: ውልቀሰባት ኪጥዕዩ እንታይ መሪጾም ኪበልዑን 
ኪሰትዩን ከም ዘለዎም ኣብ ምሕባር ይሕግዝ።

ንህይወት ዘስግኡ ሕማማትን መጕዳእትን
ዘየላቡ ሕማም እንተ ሓሚምካ ወይ ንህይወት ዘስግእ መጕዳእቲ እንተ ወሪዱካ 
ኣብ ሆስፒታል ናብ ዚርከብ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ትኸይድ። ብማኪና 
ወይ ታክሲ ናብ ሆስፒታል ክትከይድ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ ኣምቡላንስ 
ክትመጸካ ትድውል። ብቝጽሪ ስልኪ 112 ናብ ‘ሶስ ኣላርም’ (SOS 
alarm) ትድውል። 

ደቅኻ ኣዝዮም እንተ ሓሚሞም ወይ ተጐዲኦም ናብ ናይ ቈልዑ ህጹጽ 
መቐበል ሕሙማት ’ባርንኣኩተን’ (barnakuten) ትኸይድ። ህጹጽ 
መቐበል ቈልዑ ካብ 0 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ይቕበል። 

ስእሊ:  Colourbox
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መቐበል ኪኢላ ሓኪም  
(Specialistmottagningar) 
ኣብ ሆስፒታላት መቐበል ኪኢላ ሓኪም ኣለዉ። ኣብ’ዚ መቐበሊ’ዚ: ኣብ 
ገለ-ገለ ሕማማት ንኣብነት ሕማማት ከስዐ-መዓንጣ ኣዝዩ ዓሚቝ ክእለት 
ዘለዎም ኪኢላታት ሓካይም ይሰርሑ። ዚበዝሕ እዋን እቲ ኣብ ማእከል ሓለዋ 
ጥዕና ዘሎ ሓኪምካ’ዩ ናብ መቐበል ኪኢላ ሓኪም መተሓላለፊ ወረቐት 
ረሚስ/ረፈራል ዚሰድድ። ናብ መቐበል ኪኢላ ሓኪም ክትከይድ ግድን 
ረሚስ ኣየድልየካን’ዩ፣ ረሚስ እንተለካ ግን ሕጽር ዝበለ ጊዜ ትጽበ። ረሚስ 
እንተለካ’ውን ውሕድ ዝብለ ክፍሊት ትኸፍል።

መቐበል መንእሰያት
መቐበል መንእሰያት: ብዛዕባ ርክብ-ስጋ: ጥዕናን ዝምድናን ሕቶታት 
ንዘለዎም ኣዋልድን ኣወዳትን እዩ ዚቕበል። መቐበል መንእሰያት ኣብ 
መንጎ 13ን 25ን ዓመት ንዘለዉ መንእሰያት ክፉት’ዩ። ኣብ እተፈላለየ 
ኮምዩናት እቲ ናይ ዕድመ ክልል እተፈላለየ እዩ። ናብ መቐበል መንእሰያት 
ምኻድ ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ። ኣብ መቐበል መንእሰያት : መሕረስቲ 
(barnmorskor): ኣማኸርቲ (kuratorer): ስነ-ኣእምሮኛታት: 
ተሓጋገዝቲ ኣለይቲ ሕሙማት: ኪኢላታት ጋይኖኮሎጅን ሓካይምን ኣለዉ።

ሆስፒታል
ሓደ ሆስፒታል ዝተፈላለዩ መቐበልታትን ክፍልታትን ኣለዎ። ናይ ክኢላታን ናይ 
ህጹጽን መቐብሊ ኣለዎ። ናብ መቐበል ኪኢላ ሓኪም ረሚስ እንተ ተቐቢልካ: 
ናብ ሆስፒታል ትኸይድ። ሓያለ ሆስፒታላት ንወሊድ ዝኸውን መቐበል ነፍሰ- 
ጾራት ኣለወን። 

ስእሊ:  Klara Stenström

ናብቲ ናይ መንእሰያት መቐበሊ 
ሕሙማት ምኻድ ክፍሊት 
የብሉን፡ ግን ሓድሓደ ግዜ 
ሰብ ናብቲ ማእከል ጥዕና 
ኪኸይድ ከሎ ይኸፍል 
እዩ።  እቶም ሰራሕተኛትት 
መቐበሊ መንእሰያት፡ ምስጢር 
ንኺዕቅቡ ግዴታ ኣለዎም
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ገለ-ገለ ኣብ ሆስፒታል ዚርከቡ መቐበልታት ከም ኣብነት ንምጥቃስ:-

 • ክፍሊ ጽገና (Ortopedisk mottagning):- ኣብ ኣዕጽምትን 
መንቀሳቐሲ ክፍለ-ኣካልን ዘጋጥም ጸገም: ንኣብነት መስበርቲ ኣብ 
እግሪ።

 • ክፍሊ ሕክምና (Medicinsk mottagning):- ንውሽጣዊ 
ሕማም: ንኣብነት ከም ጸገም ከስዐን መዓንጣን።

 • ክፍሊ መጥባሕቲ (Kirurgisk mottagning):- መጥባሕቲ 
ንዘድልዮ ሕማም።

 • ክፍሊ ጋይኖኮሎጂ (Gynekologisk mottagning):- ንሕማማት 
ደቀንስትዮ: ንኣብነት ዝተሓላለኸ ጥንሲ።

 • ክፍሊ ዓይኒ (Ögonmottagning):- ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዓይኒ።

 • ክፍሊ ዓይኒ/ኣፍንጫ/ጎሮሮ (Öron-, näsa- och 
halsmottagning):- ኣብ ዓይኒ: ኣፍንጫን ጎሮሮን ንዝኽሰቱ 
ጸገማት።

 • ክፍሊ ሳይኪያትሪ (Psykiatrisk mottagning):- ንጸገማት 
ኣእምሮ።

ስእሊ:  Colourbox
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ህጹጽ መቐበል ሕሙማት (Akutmottagning)
ሓደገኛ መጕዳእቲ እንተለካ: ዘየላቡ ሕማም እንተ ሓሚምካ: ወይ 
እቲ ብልሙድ እትኸዶ ማእከል ሓለዋ ጥዕና ዕጹው እንተ ኾይኑ ናብ 
ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ትኸይድ። ናብ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ናብ 
ሆስፒታል እንተ ኸይድካ: ካብ’ቲ ንቡር ዚነውሕ ጊዜ ክትጽበ ልሙድ’ዩ። 
ናይ’ዚ ምኽንያት ከኣ እቲ ሆስፒታል ክንደይ ሕሙማት ከም ዚመጹ ስለ 
ዘይፈልጥ’ዩ። ኣብ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት: እቲ ኣዝዩ ዝሓመመ ሰብ’ዩ 
ብቐዳምነት ሕክምና ዚግበረሉ። ስለዚ ከቢድ ሕማም ወይ መጕዳእቲ ምስ 
ዘይህልወካ ናብ ማእከል ሓለዋ ጥዕና ወይ ናብ ‘ሾውርሞታግኒን‘ ምኻድ 
ይሓይሽ። ናብኡ ብቖጸራ ወይ ብዘይ ቆጸራ/ድሮፕ ኢን ክትከይድ ትኽእል። 
ድሮፕ ኢን ወይ ቆጸራ-ቢስ ማለት ትኽ ኢልካ ኣቲኻ ናይ ተራ ወረቐት ሒዝካ 
ተራኻ ትሕሉ ማለት እዩ።

ቈልዑን መንእሰያትን
ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ንቈልዑን መንእሰያትን ዚቕበል ፍሉያት ሆስፒታላት 
ኪህልዋ ይኽእላ‘የን። ኣብ ንኣሽቱ ከተማታት ንዕድመኦም ካብ 0 ክሳብ 16 
ዓመት ዝኾኑ ቈልዑን መንእሰያትን ዚቕበል ፍሉይ መቐበሊ ኣሎ። ሓደ ቈልዓ 
ኣብ ሆስፒታል ግድን ኪጸንሕ እንተለዎ ንቈልዑን መንእሰያትን ዝተፈለዩ 
ክፍልታት ኣለዉ።

ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማም
ንዅሉ ሰብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማም ኪሕዞ ይኽእል‘ዩ። ሓደ-ሓደ እዋን 
ንስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገም ኣልዒልካ ክትዛረብ ኣጸጋሚ‘ዩ። ስነ-ኣእምሮኣዊ 
ሕማም ኣብ ኣካል ሰብ ኣሰሩ ይገድፍ‘ዩ። ጭዋዳ ምናልባት ኬሕምም 
ይኽእል። ምናልባት የርህጸካ ይኸውን፣ ልብኻ ኣበርትዓ ትሃርም፣ ድቃስ 
ይኣብየካ ወይ ርእስኻ ትሕምም። 

ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገም ኣለኒ ትብል እንተ ኾይንካ: ኣብ ማእከል ሓለዋ ጥዕና 
ምስ ዘሎ ሓኪምካ ክትዛረብ ኽእል ኢኻ። ምስ ኣማኻሪ ወይ ሓኪም ስነ-
ኣእምሮ ክትራኸብ ኪሕግዘካ ይኽእል‘ዩ። 

ኣብ ሆስፒታላት ንኣባጽሕ: ንቘልዑን መንእሰያትን ዚቕበላ መቐበልታት 
ሳይኪያትሪ (Barn- och ungdoms-psykiatri, BUP) ኣለዋ። 
መቐበልታት ሳይኪያትሪ: ልክዕ ከም ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ለይትን ቀትርን 
ክፉታት‘የን።

ውሕስነት ኣገልግሎት ጥዕና (Vårdgaranti)
ኣብ ሽወደን ውልቀሰባት ሕክምና ኪረኽቡ ስሕት ኢሉ ነዊሕ ይጽበዩ። ምእንቲ 
ከይትጽበ ኸኣዩ ውሕስነት ኣገልግሎት ጥዕና ዚበሃል ነገር ዘሎ። ውሕስነት 
ኣገልግሎት ኣብቲ ናይ ጥዕናን ክንክንን ሕጊ ኣሎ፡ ኣብ ውሱን ግዜ ክንክን 
ንኽትረክብ መሰል ከም ዘሎካ ዚገልጽ ድማ እዩ። 

መባእታዊ ኣገልግሎት ሕክምና (Primärvården) - እንተደኣ ምስ 
መባእታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ርክብ ክትገብር ፈቲንካ: ሽዑ መዓልቲ መልሲ 
ኪረኽቡኻ ኣለዎም። ርክብ ኪበሃል ከሎ: ወይ ኣብ ማእከል ሓለዋ ጥዕና 
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ይረኽቡኻ ወይ ከኣ ብስልኪ ምስ ሰብ ክትዛረብ ትኽእል። ኣብ መባእታዊ 
ኣገልግሎት ሕክምና: ንኣብነት ሓደ ኣላይ ሕሙማት ሓኪም ከም ዘድልየካ 
ምስ ዚርዳኣ: ምስ ሓኪም ክትራኸብ ካብ ሸውዓተ መዓልቲ ንላዕሊ ምጽባይ 
ኣይከድልየካን‘ዩ።

መቐበል ኪኢላ ሓኪም (Specialistmottagning) - ናብ ኪኢላ ሓኪም 
ክትከይድ ረሚስ/ረፈራል እንተ ተቐቢልካ: ንኪኢላ ሓኪም ንምርካብ ካብ 
90 መዓልቲ ንላዕሊ ምጽባይ ኣይከድልየካን‘ዩ። ብዘይ ረሚስ ናብ ኪኢላ 
ሓኪም እንተ መጺእካ‘ውን ከምኡ። 

ሕክምና - ሓኪምካ ሕክምና የድልየካ‘ዩ ኢሉ እንተ ወሲኑ: ንኣብነት 
መጥባሕታዊ ሕክምና: ክትሕከም ካብ 90 መዓልቲ ንላዕሊ ምጽባይ 
ኣይከድልየካን‘ዩ። 

ውሕስነት ኣገልግሎት ጥዕና ንህጹጽ ሕክምና ኣይምልከትን‘ዩ። ሓደ ብህጹጽ 
ዝሓመመ ሰብ ብዝተኻእለ መጠን ሽዑ ንሽዑ ሕክምና ኪግበረሉ ኣለዎ።

ውሕስነት ልዑል ዋጋ (Högkostnadsskydd) 
ውሕስነት ልዑል ዋጋ ካብ ልዑል ወጻኢ ሕክምናን መድሃኒትን ዘድሕን 
ውሕስነት‘ዩ።

ውሕስነት ልዑል ዋጋ ሕክምና ማለት ከም መጠን ሕሙም: ኣብ ዓመት 
1 100 ክሮኖር ጥራይ ምኽፋል እዩ ዘድልየካ ማለት‘ዩ። 1 100 ክሮኖር 
ምስ ከፈልካ: ኣብቲ ዝተረፈ እዋን ናይታ ዓመት ካብ ክፍሊት ናጻ ሕክምና 
ይግበረልካ። ናጻ ካርድ (frikort) ይወሃበካ። እዚ ናጻ ካርድ: ካብቲ ፈለማ 
ኣብ ሓኪም ምብጻሕ ዝገበርካላ መዓልቲ ኣትሒዙ ንዓሰርተው ክልተ ኣዋርሕ 
የገልግል። 

ውሕስነት ልዑል ዋጋ መድሃኒት፡ ብትእዛዝ ሓኪም ንዝወሃብ መድሃኒት 
ንዓመት 2 200 ክሮኖር ጥራይ እዩ ምኽፋል የድልየካ ማለት‘ዩ። 2 200 
ምስ ከፈልካ: ኣብቲ ናይታ ዓመት ዝተረፈ እዋን ካብ ክፍሊት ናጻ መድሃኒት 
ትረክብ። እቲ ጊዜ ካብታ ፈለማ መድሃኒት ዚገዛእካላ መዓልቲ ኪቝጸር 
ይጅምር። 

ኩሎም ናይ ስድራቤት ህጻናት ኣብቲ ውሕስነት እቱዋት እዮም። እዚ ድማ 
ንውሕስነት ልዑል ዋጋን ሕክምንና የገልግል።

ሕጊ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት 
(Smittskyddslagen)
ኣብ ሽወደን ሕጊ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት ዚበሃል ኣሎ። ዕላማ ናይዚ ሕጊ 
ሓደገኛታት ዝኾኑ ተላባዕቲ ሕማማት ከይዝርግሑ ንምክልኻል‘ዩ።

ኣብቲ ሕጊ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት፡ ናይዞም ሕማማት ስም ዝርዝር ኣሎ። 
ዳርጋ 50 ኣቢሎም ይበጽሑ። ኣብ ልዕሊ እዞም ሕማማት ናይ ምሕባር ግቡእ 
(anmälningspliktiga) ኣሎ።
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እዚ ማለት ከኣ: ብሓደ ካብዞም ሕማማት እንተደኣ ከም ዝተለኸፍካ 
ትጥርጥር ኮይንካ: ግድን ምስ ሓለዋ ጥዕና ርክብ ክትገብር (ከተፍልጥ) 
ኣለካ። ስም ናይቲ/ቶም ዘመሓላለፈልካ/ዘመሓላለፉልካ ሰብ/ሰባት‘ውን 
ግድን ክትነግር ኣለካ። ገለ-ገለ ካብቶም ኣብ ሕጊ ምክልኻል ተላባዕቲ 
ሕማማት ዘለዉ ሕማማት ብግብረ-ስጋ ይመሓላለፉ። 

ናይ ከምዚኣቶም ሓማማት ኣብነት ኤችኣይቪ: ክላሚድያን ፍንጣጣን ኪጥቀስ 
ይከኣል። ከምዚ ዓይነት ሕማም እንተለካ: ኵሉቲ ዚግበረልካ ምርመራ: 
ሕክምናን መድሃኒትን ካብ ክፍሊት ናጻ‘ዩ። ነቶም ምናልባት ኣልጊብካሎም 
ክትከውን ትኽእል ሰባትውን ክትረኽቦም ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ትካል ህዝባዊ ጥዕና (folkhälsomyndigheten) ብዛዕባ ሕማማትን 
ሕጊ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማትን: ሓበሬታ ዘለዎ መንግስታዊ ትካል‘ዩ። 
ብዛዕባ ሕጊ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት ኣብ ኢንተርነት www. 
folkhälsomyndigheten.se ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ክፋላት ኣካል ምሃብ
ኣብ ሽወደን ኣብ ዓመት ኣስታት 700 ከቢድ ሕማም ዝሓመሙ ሰባት ሓደ 

ወይ ዝያዳ ክፋላት ኣካል ይውሃቦም። ከም 
ንኣብነት ኩሊትን ልብን። እዚ ድማ ብምትካል 
ወይ ትራንስፕላንት ካብ ወሃቢ ናብ ተቐባሊ 
ይሓልፍ። 

ይኹንምበር እቲ ዚቐርብ ትካላት ኣካል 
ኣይኣክልን እዩ። በዚ መገድዚ ብዙሓት 
ብሰንኪ ምጽባይ ወይ ድማ እቲ ክፋል ኣካል 
ስለ ዝይርከብ ይሞቱ።

ሓደ ሰብ ኪመውት ከሎ ክፋል ኣካላቱ እንታይ 
ኪኸውን ከም ዘለዎ ኪውስን ይኽእል። ከምዚ 
ክትገብር ትኽእል፣

 • ንኸይትህብ ትውስን

 • ንትራንስፕላንት ክትህብ ትውሰን ወይ ከኣ

 • ንትራንስፕላንትን ንሕክምናዊ ምርመራን 
ኪውሃብ ክትውስን ትኽእል

ነቲ ውሳነኻ ናብቲ ናይ ናይ ኣበርክቶ ረጂስትራር ብመገዲ ናይቲ 
ማሕበረሰብኣዊ ምምሕዳር ወብሳይት ክትልእኮ ትኽእል፣ www.
socialstyrelsen.se/donationsregistret

ክፋል ኣካልካ ክትህብ ከም ዝወሰንካ ቅድሚ ምምዋትካ ንቤተሰብ ነጊርካ 
እንተ ዘይነበርካ ባዕላቶም ኪውስኑ ይኽእሉ እዮም።

ዓለም-ለኻዊ ምልክት ምግደራ
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ምስ ስንክልና ምንባር 
ሓደ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ብምኽንያት ሕማም ወይ መጕዳእቲ፡ ደገፍ ዘድልዮ 
ሰብ እዩ። 

እቲ ስንኩል ልክዕ ከም ካልኦት ጥዑያት ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰ ኪዋሳእ 
ዕድል ኣለዎ። ስንክልና ዘለዎም ህጻናት ልክዕ ከም ካልኦት ህጻናት ክንክንን 
ትምህርትን ይውሃቦም እዩ።

LSS (ንስክንኩላን ዚወሃብ ደገፍን ኣገልግሎትን) ዚብል ሕጊ ኣሎ። ንሱ 
ስንኩላን ደገፍ ንምርካብ መሰል ይህቦም። እቲ ሓገዝ ንኣብነት ብሰብ መልክዕ 
ኪኸውን ይኽእል። እቲ ሰብ ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ናብራ ናይቲ ስንኩል ደገፍ 
ይህብ። ብገንዘብ መልክዕውን ይኸውን እዩ፡ ማለት እቲ ስንክልናኻ ብዙሕ 
ወጻኢታት ዘስዕብ ምስ ዚኸውን ወይ ድማ ንምስራሕን ንምምሃርን ተወሳኺ 
ገንዘብ ምስ ዘድልየካ። እቲ ናይ ስንክልና ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ ውሕስነት ካሳ 
ኢኻ እትወስዶ። 

ናይ ኣእምሮኣዊ ዕቤት ስንክልና፡ ኦቲስም ወይ ነባሪ ኣካላውን ኣእምሮኣውን 
ጉድኣት ምስ ዚህልወካ ነቲ ረድኤት ካብ LSS ኢኻ እትረኽቦ። ስንኩላን 
ህጻናት ምስ ዚህልዉኻ መተካእታ ደሞዝ ክትረክብ ትኽእል። ንስንክልና 
ዚምልከት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ ምስቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይቲ 
ኮምዩንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። 

ስእሊ:  Colourbox
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ኣገልግሎት መጐዓዝያ (Färdtjänst)
ብዘይ ሓገዝ ባዕልኻ ክትጐዓዝ ወይ ንልሙድ ህዝባዊ መጐዓዝያ 
(ኣውቶቡሳት: ባቡር: ትራም) ክትጥቀም ዚጽግመካ እንተ ኾይኑ 
ኣገልግሎት መጐዓዝያ (färdtjänst) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ 
ብታክሲ ወይ ብንእሽቶ ኣውቶቡስ ክትጐዓዝ ይፍቀደካ። ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ዚግብኣካ ምዃኑ ዚውስን እቲ ኮምዩን እዩ። 

ሕክምና ስኒ
ኣብ ሽወደን ህዝባውን ብሕታውን ሕክምና ስኒ‘ሎ። እቲ ህዝባዊ ሕክምና 
ስኒ ብምምሕዳር ኣውራጃዊ ባይቶ (landsting) ወይ ዞባ ይካየድ። ህዝባዊ 
ሕክምና ስኒ ‘ፎልክታንድቮርደን‘ (Folktandvården) ተባሂሉ ይጽዋዕ። 
ኣብ ሽወደን ብዙሓት ብሕታውያን ሓካይም ስኒ ኣለዉ። 

ክንደይ ክትከፍል ከም ዘለካ ዚሕብሩ መምርሕታት ይፈላለዩ‘ዮም። ከከም 
ኣትቕመጦ ቦታን: ከከም ዝመረጽካዮ ሓኪም ስንን ይፈላለ። 

ኣብ ሽወደን ኵላቶም ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ 
‘ፎልክታንድቮርድን‘ ኣብ ብሕታውያን ሓካይም ስንን ናጻ ሕክምና ስኒ 
ይግበረሎም።

ኵላቶም ቈልዑን መንእሰያትን ብስርርዕ ምርመራ ኪገብሩ: ኪሕከሙን ናይ 
ኣቐዲምካ ምክልኻል ክንክን ኪወስዱን ናብ ሓኪም ስኒ ይጽውዑ። ኣባጽሕ ግን 
ባዕላቶም ምስ ሓኪም ስኒ ርክብ ይገብሩ።

ደገፍ ሕክምና ስኒ (Tandvårdsstöd)
ኵላቶም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ውልቀሰባት: ካብ’ታ 20 ዓመት ዚመልኡላ 
ዓመት: ደገፍ ሕክምና ስኒ ኪወስዱ መሰል ኣለዎም። ደገፍ ሕክምና ስኒ ፍርቁ 
ንሓኪም ስኒ ዚኽፈል ሓገዝ (ገንዘብ): ፍርቁ ኸኣ ውሕስነት ልዑል ዋጋ’ዩ።

ነቶም ካብ 20 ክሳብ 29 ዓመት ዝዕድመኦምን: ነቶም ልዕሊ 75 ዓመት 
ዝዕድመኦምን ዚወሃብ ሓገዝ 300 ክሮኖር ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት’ዩ። 
ነቶም ካብ 30 ክሳብ 74 ዓመት ዝዕድመኦም: እቲ ዚወሃብ ሓገዝ 150 
ክሮኖር ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት’ዩ። እቲ ዚግብኣካ ደገፍ ሕክምና ስኒ ንሓደ 
ዓመት ዓቝርካ ኣብ’ቲ ዚቕጽል ዓመት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ውሕስነት 
ልዑል ዋጋ ማለት: ገለ ክፋል ናይ’ቲ ዚኽፈል ወጻኢ ምኽፋልጥራይ’ዩ 
ዘድልየካ ማለት’ዩ። ዝተረፈ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ይኸፍሎ። 

ውሕስነት ልዑል ዋጋ ንዓሰርተውክልተ ኣዋርሕ የገልግል። ንሕክምና ስኒ ካብ 3 
000 ክሮኖር ንላዕሊ ምኽፋል ከድልየካ ኸሎ ቅነሳ ይህበካ። ሽዑ ፍርቁ ናይ’ቲ 
ዚኽፈል ወጻኢ ትኸፍሎ። ልዕሊ 15 000 ዘውጽእ ሕክምና እንተ ተጌሩልካ: 
15 ሚእታዊ ናይ’ዚ ወጻኢ ጥራይ ምኽፋል የድልየካ። እዞም ተጠቒሶም 
ዘለዉ ኣሃዛት ናይ 2014 ዓ.ም. እዮም።
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ኣገልግሎት ፍሪስክታንድቮርድ (Frisktandvård)
ኣብ ህዝባዊ ሕክምና ስኒ (Folktandvården) ብቐዋሚ ዋጋ ሕክምና ስኒ 
ኪግበረልካ ይኽእል’ዩ ’ፍሪስክታንድቮርድ’ (Frisktandvård) ከኣ 
ይበሃል። ወርሒ-ወርሒ ቀዋሚ ዋጋ ትኸፍል። ብድሕሪኡ ብናጻ ናብ ሓኪም 
ስኒ ክትረአ ትኸይድ። ኣገልግሎት ፍሪስክታንድቮርድ ክትረክብ ግድን ውዕል 
ክትፍርም ኣለካ። ነቲ ዝግበረልካ ኣገልግሎት ፍሪስክታንድቮርድ ሓኪም ስኒ 
ዋግኡ ምእንቲ ኪውስን ምርመራ ትገብር።

ዕጉብ እንተ ዘይኮይንካ
በቲ ዝተገብረልካ ሕክምናን ኣገልግሎትን ዕጉብ እንተ ዘይኮይንካ: ኣብ‘ቲ 
ዝተሓከምካሉ ኣሃዱ ሕክምና ምስ ዘሎ ሓላፊ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። 

ይኹን‘ምበር ገና ዕጉብ እንተ ዘይኮይንካ: ምስ ቦርድ ሕሙማት 
(patientnämnden) ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ምምሕዳር ኣውራጃዊ ባይቶ ወይ ዞባ ሓደ ቦርድ ሕሙማት ኣሎ። እቲ ቦርድ 
ጸገምካ ኣብ ምፍታሕ ኪሕግዘካ ይኽእል‘ዩ። 

ምስቲ ንጥርዓናት ሕክምና ዚቕበል ቍጽጽር ንጥዕናን ክንክንን (IVO) እውን 
ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
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ሕቶታት ክትዕ ምዕራፍ 7
ንጥዕናኻ ብምንታይ ትጸልዎ?

ስለምንታይ እዩ መንግስቲ ንግሩም ጥዕና ህዝቢ 
ምስራሑ ኣገዳሲ ዝኸውን?

ስለምንታይ እዩ ትሑት ትምህርትን እቶትን ዘለዎም ሰባት 
ጽቡቕ ጥዕና ዘይብሎም?

ዝበለጸ ጥዕና ንምርካብ ኣብ ኣመጋግባኻ ክትቅይሮ 
እትኽእል ወይ ክትቅይሮ ዘሎካ ነገራት ኣሎዶ?

እንታይ እዩ ጭንቀት ዚህበካ? ንጭንቀት ብኸመይ 
ትከናኸኖ?

ጽቡቕ ድቃስ ንኽትድቅስ እንታይ ትገብር?

እቲ መንግስቲ ንመሸጣ ኣልኮላዊ መስተን ወይንን 
ብርቱዕ ቢራን ምብሓቱ እንታይ ይመስለካ?

ኣብ ሽወደናዊ ክንክን ጥዕና ዘሎካ ተመክሮ እንታይ 
ይመስል?

ቅድሚ ምስ ጥዕናን ክንክንን ምርኻብካ ብኸመይ መገዲ 
ክትቀራረብ ትኽእል?

ጥዑይ ኣካላዊ ጥዕና ንኺህልወካ እንታይ ክትገብር 
ትኽእል?

ስለምንታይ እዩ ስነኣእምሮኣዊ ዘይምጥዓይ ምስ 
ዚስመዓካ ሕክምና ምድላይ ኣገዳሲ ዚኸውን?

ብዛዕባ ሽወደናዊ ክንክን ስኒ እንታይ ተመክሮ ኣሎካ?

ለምንታይ እዩ ኣብ ውሱንን ቀጻልን እዋናት ናብ ሓኪም 
ስኒ ምኻድ ኣገዳሲ ዝኸውን?
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8.  ኣብ ሽወደን 
ብዕድመ 
ምድፋእ

  ትሕዝቶ
  ምእራግ

  ናብ ኣረጋውያን ዝዓለመ ንጥፈታትን ሓለፋታትን

  ጥሮታ

  ክንክን ኣረጋውያን

  ሰብ ምስ ዚመውት

  መሰል ውርሻ

ስእሊ:  Colourbox
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ምእራግ
ኣብ ሽወደን ዘለዉ ተቐማጦ ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ። ናይ ምሉእ ህዝቢ 
ማእከላይ ንውሓት ዕምሪ (Medellivslängden) 81 ዓመት‘ዩ። 83.7 
ዓመት ነንስቲ: 80.1 ዓመት ንሰብኡት። 

ዚልዕል ዘሎ ማእከላይ ንውሓት ዕምሪ ብምኽንያት ምውሳኽ ኣረጋውያን እዩ። 
ኣብ ዓሰርተ ዓመት፡ ሓደ ዓመት ይውስኽ። እቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ማእከላይ 
ንውሓት ዕምሪ ደው ዚብል ኣይመስልን። ካብ 9.7 ሚልዮን ህዝቢ ሽወደን 
18 ሚእታዊት ልዕሊ ዕድመ ጥሮታ፡ ማለት ልዕሊ 65 ዓመት እዩ።ኣብ 2030 
ህዝቢ ሽወደን 30% ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ኪኸውን እዩ።

ክንደይ ዓመት ክትጸንሕ ምዃንካ ኣብ ብዙሕ ረቛሒታት እተመርኮሰ እዩ። 
ካብ ወለድኻን ኣዝማድካን ዝወረስካዮ ተፈጥራዊ ውርሻ ንዕድመኻ ይጸልዎ 
እዩ። ከመይን ኣበይን ከም እትነብርውን ይጸልዎ እዩ። ክትኣርግ ከሎኻ ኣብቲ 
ኣካላውን ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ኩነታትካ ለውጢ ይረአ እዩ። ወድሰብ 
ነቲ ካብ ወለዱ ዝወረሶ ተፈጥሮኣዊ ውርሻ ኪልውጦ ኣይክእልን ግን ብኣገባብ 
ኣነባብራኡ ገይሩ ንኣረጋግኣኡ ኪጸልዎ ይኽእል እዩ።

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ንጥዑይ ናይ ምእራግ መስርሕ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርባዕተ 
ባይታታት የቕርብ፣

 • ኣካላዊ ንጥፈታት

 • ጥዑይ ኣመጋግባ

 • ማሕበራዊ ርክባት

 • ትርጉም ዘለዎ ነኣሽቱ ስራሓት/ተደላዪ ኴንካ ኪስምዓካ ከሎ

ነቲ ምስ ኣረግካ ዘሎካ ኩነታት ብንእስነትካ ከሎኻ ኢኻ እትጸልዎ። ሽጋራ፡ 
ሕማቕ ኣበላልዓ፡ ጭንቀት፡ ዘይምቅስቓስ፡ ድሮጋን ኣልኮልን ንኹልና ሕማቕ 
እዩ። ጥዑይ ኣበላልዓን ምንቅስቓስን ንሰብ ምስ ኣረገ ጥዕና ዝመልኦ ይገብሮ። 
ንነዊሕ ከም ዚነብር ድማ ይገብሮ።

ኣገባብ 
ህይወት

ኣከባቢ

ኣከባቢ
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ኣካላዊ ለውጢ
ክሳዕ 40 ዓመት ዕድመ፡ እቲ ኣካላውን ስጋውን ለውጢ ውሑድ እዩ። ደሓር 
ግን ይውስኽ። እቲ ኣብ ዋህዮታትና ዘሎ ናይ ውርሻ ተህዋስ (DNA) ነቲ ናይ 
ኣብ ኣካላትና ዚረአ ናይ ምእራግ መስርሕ ይመርሖ። ናይ ምእራግ መስርሕ 
ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ገሊኦም ቀልጢፎም ይስይቡን ገጾም ዕጥርጥር 
ይብልን፡ ንገሊኦም ግን ጸኒሑ እዩ ዚመጾም። 

እቲ ናይ ምእራግ ስጋዊ ለውጢ ከም እንሓጽርን ከም እንዝሕትልን ከም 
እንትክዝን ይገብረና። እቲ ኣብ ኣካላትና ዚካየድ ናይ መግቢ ምሕቃቕ 
መስርሕ ስለ ዚንኪ ድርቀት ይስመዓና። ስለዚ ብዙሕ ማይ ምስታይ ኣገዳሲ 
እዩ።

ዝጎደለ ናይ ምሕቃቕ መስርሕን ብዙሕ ዘይምንቅስቓስን ብዙሕ ከም 
ዘይትበልዕ ይገብረካ። ስለዚ እቲ እትበልዖ ጽቡቕ ዝዓይነቱ ኪኸውን ይግባእ፡ 
ከምኡውን ሚዛናዊ መኣዛን ቪታሚንን ሚነራልን ዘለዎ ኪኸውን ይግባእ።

ኣረጋውያን ንኽርእዩ እኹል ብርሃን ኪህሉዎም ይግባእ። ስለዚ ኣብ ገዛ እኹል 
መብራህቲ ኪህሉ ይግባእ። ምስ እትኣርግ ድምጺ ክትጻወር ኣይከኣልን ኣብ 
ብዙሕ ድምጺ ዘለዎ ከባቢ ድማ ቃላት ክትፈላሊ ኣይከኣልን።  

ኣረጋውያን ሚዛኖን ኪሕልዉ ስለ ዝይክእሉ ካብ ነኣሽቱ ንላዕሊ ይወድቁ። ነዚ 
ምውዳቕዚ ንምክልኻል ኣብቲ ገዛ ብዙሕ ብልሃታት ኣሎ። ንኣብነት እቶም 
ንምውዳቕ ጠንቂ ዝኾኑ ከም ናይ ባይታ ምንጻፍን ክብ ዝበሉ ድርኩኺትን 
ኪለዓሉ ይግባእ። 

ስእሊ:  Colourbox
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ኣረጋውያን ብብዙሕ ምኽንያት ካብ ነኣሽቱ ንላዕሊ ንመድሃኒታት ተነቀፍቲ 
እዮም። ኣረጋውያን ኣብ ኣካላቶም ውሑድ ፈሳሲ ግን ብዙሕ ስብሒ 
ኣለዎም። ስለዚ ገለ ኣብ ስብሒ ዝሓቁ መድሃኒታት ኣብቲ ኣካላት ናይ 
ኣረጋውያን ካብቲ እተመደበሎም ግዜ ንላዕሊ ይጸንሑ።

ስነ-ኣእምሮኣዊ ለውጢ
ምስ እርጋን እቲ ሓንጎልውን ይልወጥ እዩ። ብዝሒ ዋህዮታት ሓንጎል ይንኪ 
እቲ ሓንጎል ድማ ይንእስ፡ እቲ መስርሕ ግን ብብዝሒ ይነጥፍ እዩ። ናይ 
ምዝካር ተኽእሎ ብዙሕ ኣይጽሎን፡ ናይ ቃላት ምዝካርን ሓፈሻዊ ፍልጠትን 
ድማ ኣብ እርጋን መሊሱ እዩ ዚውስኽ።

ምስ እርጋን ናይ ምርሳዕ ሕማም ይውስኽ። ግን ናይ ዝኽሪ ምንካይ ምስ 
ናይ ምርሳዕ ሕማም እተተሓሓዘ ኣይኮነን። ንኣብነት ጥዑይ ምርሳዕ ዚብሃል 
መረጼንካ ወይ መፍትሕ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ምርሳዕ እዩ። መረጼን ዓይንን 
መፍትሕን ከም ዘሎካ ክትርስዕ ከሎኻ ወይ ድማ ኣብ ሓደ እትፈልጦ ቦታ 
ኬድካ ኣበይ ከም ዘሎኻ ኪጠፍኣካ ከሎ ግን ናይ ምርሳዕ ሕማም ምልክት እዩ።

ብኣካልን ብኣእምሮን ንጡፍ ምዃን ጽቡቕ እዩ። ሓንጎል ብመገዲ ቃላት፡ 
ስእሊ፡ ሙዚቃ፡ ጸወታን ስሓቕን፡ እንሳታትን፡ ተፈጥሮን ማሕበራዊ ርክብን 
ወድሰብ ኩሉ ግዜ ኪምሃር ይደሊ እዩ። ሓንጎል ወድሰብ ንምምሃር እርጋን 
ኣይፈልጥን እዩ። ግን ምስ ኣረግካ ንሓደ ነገር ክትመሃሮ ነዊሕ ግዜ እዩ 
ዚወስድ። 

እቲ ሓንጎል እውን ንገለ መድሃኒታት ተነቃፊ እዩ፡ ከም ንኣብነት ናይ ቅሳነት 
ዘምጽኡን ናይ መደቀስን መድሃኒታት ከምኡውን ቃንዛ ደው ዘብሉ ሞርፊን 
ዘለዎም ዝበዝሑ መድሃኒታት።

ማሕበራዊ ለውጢ
ኣብ ግዜ ጥሮታ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ህይወትካ ንግዜኻ ከመይ ጌርካ ከም 
እትጥቀመሉ እትውሰነሉ እዋን ይጅምር። ድሕሪ 65 ዕድመ ጥሮታ፡ ኣብ ስራሕ 
ዚቕጽሉ ኣረጋውያን ብዙሓት እዮም፡ ገሊኦም ድማ ናታቶም ደሞዝ ዘይብሉ 
ስራሕ ይጅምሩ።

ኣብ ግዜ እርጋንካ ግሩም ዝኾነ ህይወት ንኸተሕልፍ እቲ ኩነታት ህይወትካ 
ትርጉም ንኺህልዎ ከመይ ጌርካ ከም እትወጋግኖ ወሳኒ እዩ። መጽናዕቲ ከም 
ዚሕብሮ እቲ ህይወት መቐረት ዚህሉዎ ምስ ማሕበረሰብ ምስ ዚተኣሳሰር እዩ 
- ንጡፍ ምዃን፡ ተደላዪ ምዃን ምስ ከማኻ ሰባት ድማ ጽቡቕ ምሕዝነት 
ምህላው።
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ናብ ኣረጋውያን ዝዓለመ ንጥፈታትን 
ሓለፋታትን
ናብ ኣረጋውያን ዝዓለመ ብዙሕ ንጥፈታትን ሓለፋታትን ኣሎ። 

ንጥሮተኛታት ንጥፈታት ዘዳሉዋ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ሓንቲ ካባታተን 
እታ ናይ ጥሮተኛታት ሃገራዊ ውድብ PRO እትብሃል እያ። 

ኣብ ብዙሓት ኮምዩናት ሽወደን፡ ኣረጋውያን ኣብ ገለ እዋናት ብናይ ሓፋሽ 
መጎዓዝያ ገይሮም ወይ ብኸምኡ ወይ ድማ ብትሑት ዋጋ ይገይሹ። 

ኣረጋዊ ኴንካ ብሓፈሻዊ መጎዓዝያ ንኽትገይሽ ዘጸግም ስንክልና ምስ 
ዚህልወካ፡ ናይ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ብትሑት 
ዋጋ ኣብ ክንዲ ኣውቶቡስ ታክሲ ወይ ድማ ባቡር ክትጥቀም ትኽእል። 
ኣገልግሎት መጎዓዝያ ንኽትረክብ ኣቐዲምካ ኣብቲ እተመዝገብካሉ ኮምዩን 
መጠየቕታ ኣቕርብ። ምስኡ ኸኣ ካብ ሓኪም እተዋህበን ብሓፈሻዊ መጎዓዝያ 
ክትገይሽ ከም ዘይትኽእል ዚገልጽን ናይ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ወረቐት ምስክር 
ለኣኽ።

ኣብ ውሽቲ ኮምዩንካ ዚካየድ ጕዕዞ ግን ብፍለክስሊንየር (flexlinjer) 
ክትጎዓዝ ትኽእል ኢኻ። እዚኣተን እቲ ከብደን ምስቲ ማርሻበዲ ማዕረ ዝኾና 
ኣውቶቡሳት እየን፡ ከምዚ ብምዃነን ድማ እቲ ዓረብያ ስንኩላን ዘዘውትር 
ሰብ ንምድያብን ምውራድን ይቐለሉ። እዚኣተን ካብተን ካልኦት ናይ ሓፈሻዊ 
መጎዓዝያታት ዝያዳ ናብ ከተማታት ቅርብ ኢለን ይጎዓዛ። እተን ኣውቶቡሳት 
ናብቲ ዝተመዝገባኦ ቦታ ጥራይ እየን ዝኸዳ ወይ ሰብ ዘውርዳ፡ ስለዚ እቲ ናይ 
መገሻ መገድን ግዜን ሓሓሊፉ ይለዋወጥ እዩ።

ክንክን ጥዕና ኣብ ገዛ

ስእሊ:  Colourbox
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ጥሮታ (Pensioner)
ጥሮታ ብዕድመ ደፊእካ ስራሕ ደው ምሰበልካ እትወስዶ ገንዘብ‘ዩ። ክንደይ 
ዝመጠኑ ጥሮታ ከም እትወስድ ኪፈላለ ይኽእል‘ዩ። ቅድም ዝነበረካ ደሞዝ: 
ንውሓት ዝሰራሕካሉ ጊዜን መጠን ዘጠራቐምካዮ ገንዘብን‘ዩ እቲ ወሳኒ።

ጥሮታኻ ካብ እተፈላለየ ሸነኻት ኪመጽእ ይኽእል እዩ። ገለ ከም ሓፈሻዊ 
ጥሮታ ካብ ሃገራዊ ወኪል ጥሮታ (Pensionsmyndigheten) ገለ ድማ 
ከም ናይ ኣገልግሎት ጥሮታ ኾይኑ ካብ ካብቲ ወሃብ ስራሕካ። ውልቃዊ ናይ 
ጥሮታ ውህሉል እውን ኪህልወካ ይኽእል እዩ። እዚኣቶም ነንሓድሕዶም 
ኣይጸላለዉን እዮም። ኩሎም ተደማሚሮም እዮም ድሙር ጥሮታ ዝኾኑ።

መኣስ ጥሮታ ከም እትወጽእ ዚውስን ባዕልኻ ኢኻ። ጥሮታኻ ድሒርካ ምስ 
እትወስድ ኣብ ዓዓመት ዝበዝሐ ክፍሊት ይውሃበካ። ነቲ ሓፈሻዊ ጥሮታኻግን 
61 ዓመት ምስ መላእካ ኢኻ እትወስዶ፡ ክሳዕ 67 ዓመት እትመልእ ክትሰርሕ 
ትኽእል ኢኻ። ስራሕካ ክትቅጽል ምስ እትደሊ ምስ ወሃብ ስራሕካ ክትሰማማዕ 
ይግባእ። 

ክንደይ ክፍል ናይቲ ጥሮታ ክትወስዶ ከም እትደሊ ባዕልኻ ኢኻ እትመርጽ። 
ካብ 25% ክሳዕ 100% ናይቲ ጥሮታኻ ወርሓዊ ክትወስድ ትኽእል። ፍርቂ 
ጥሮታኻ እናወሰድካ ፍርቂ ናይ ስራሕ ግዜ ክትሰርሕ ምርጫ ኣሎካ። 

ስእሊ:  Magnus Glans
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ህዝባዊ ጥሮታ (allmän pension)
ህዝባዊ ጥሮታ ነቶም ኣብ ሽወደን ዚነብሩን ዚሰርሑን ሰባት ዚምልከት 
መሰል እዩ። እዚ ጥሮታ‘ዚ መንግስታዊ ኮይኑ: ብሃገራዊ ወኪል ጥሮታ 
(Pensionsmyndigheten) ኣቢሉ ይኽፈል። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ 
መርበብዚ ተመልከት፣ www.pensionsmyndigheten.se)። ብዛዕባ 
ህዝባዊ ጥሮታኻ ተወሳኺ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ ንሃገራዊ ወኪል ጥሮታ 
ብተለፎን ወይ ብቤትጽሕፈት ወይ ቆጸራ ብምግባር ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።  

ዓመት-ዓመት ክትሰርሕ: ክትመሃር ወይ ዕረፍቲ ወላዲ ክትወስድ ከለኻ 
ንጥሮታኻ ገንዘብ ተዋህልል። ህዝባዊ ጥሮታ ብእቶታዊ ጥሮታን ብክፍሊታዊ 
ጥሮታን ይቐውም፡ እዚ ድማ ኣብቲ እቶትካ ይምስረት። ውሑድ ወይ ምንም 
እቶት ዘይብልካ ምስ እትኸውን ውሕስነታዊ ጥሮታ ትረክብ።

እቶታዊ ጥሮታ (inkomstpension): 
ክንደይ ዝመጠኑ እቶታዊ ጥሮታ ከም እትረክብ ዚውስን: እቲ ኣቐዲምካ 
ዘእቶኻዮ ገንዘብ‘ዩ። ዓመት-ዓመት 16 ሚእታዊ ናይ ኣቶትካ ወይ ደሞዝካ 
ንእቶታዊ ጥሮታ ትኸፍሎ። ብዘይካ ካብ ስራሕካ እትረኽቦ እቶት፡ ናይ ስራሕ 
ኣልቦ ካሕሳ፡ ናይ ሕማምን ስንክልናን ካሕሳ ከምኡውን ናይ ወላዲ ካሕሳ 
እውን ከም እቶት ይቝጸር እዩ። 

ምንጪ: Pensionsmyndigheten

መጻኢ ብሕታዊ  
 ጥሮታ

ሞያዊ ጥሮታ

እቶታዊ ጥሮታ
ክፍሊታዊ ጥሮታ

ህዝባዊ ጥሮታ
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ክፍሊታዊ ጥሮታ (premiepension): 
ዓመት-ዓመት 2.5 ሚእታዊ ናይ እቶትካ ወይ ደሞዝካ ንረሲዳት (fonder) 
ትኸፍል። እዚ ኸኣ ክፍሊታዊ ጥሮታ ይብሃል። ረሲዳት ብናይ ረሲድ ወይ 
ብርክታት ዝቖመ እዩ። ገንዘብካ ኣበየኖት ረሲዳት ከም ዝኣቱ ባዕልኻ ኢኻ 
እትውስን። ስለ‘ዚ: ክንደይ ዝመጠኑ ክፍሊታዊ ጥሮታ ከም እትረክብ: እቲ 
ዝኸፈልካዮ ድምር ገንዘብን: ገንዘብካ ክትወስድ ከለኻ እቲ ኣብ ረሲድ ዘሎ 
ብርክታት ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዚውስኖ።

ውሕስነታዊ ጥሮታ (garantipension)
ውሕስነታዊ ጥሮታ ነቶም እቶት ዘይነበሮም ወይ ካብ ስራሕ ትሑትም እቶት 
ዝነበሮም‘ዩ ዚርኢ። 

ምሉእ ውሕስነታዊ ጥሮታ ክትወስድ: ኣብ ሽወደን እንተ ወሓደ 40 ዓመት 
ዝተቐመጥካ ክትከውን ኣለካ። ካብ 

40 ዓመት ንታሕቲ ኣብ ሽወደን እንተ ተቐሚጥካ እቲ ውሕስነታዊ ጥሮታ 
ትሕት ይብል። እቲ ውሕስነታዊ

 ጥሮታ፡ ካልእ ዓይነት ጥሮታ እንተለካ‘ውን ትሕት ኪብል ይኽእል‘ዩ፣ 
ንኣብነት እቶታዊ ጥሮታ።

ሞያዊ ጥሮታ (tjänstepension)
ሞያዊ ጥሮታ ክፋል ናይ‘ቲ ወሃብ ስራሕካ ዚኸፍሎ ጥሮታ‘ዩ። ዚበዝሑ 
ሰራሕተኛታት መሰል ሞያዊ ጥሮታ 

ኣለዎም። ሞያዊ ጥሮታኻ እንታይ ከም ዚመስል ዚውስኖ: እቲ ሞያውያን 
ማሕበራትን ወሃብቲ ስራሕን ዚበጽሕዎ ስምም’ዩ። እቲ ዚመሃር: 
ሸቕለኣልቦኛ ዝኾነ: ኣብ ሓባራዊ ውዕል ዘይብሉ ቦታ ስራሕ ዚሰርሕ ወይ 
በዓል ዋኒን ሞያዊ ጥሮታ ኣይረክብን‘ዩ።

ናትካ ዋኒን ምስ ዚህልወካ ሞያዊ ጥሮታ በቲ ወሃቢ ስራሕ ኣይክፈልን እዩ። 
ንስኻ ኢኻ ንሞያዊ ጥሮታኻ እትኸፍል። እዚ ኸኣ ናይ ባዕሊ ክፍሊት 
ይብሃል።

ብሕታዊ ጥሮታ (privat pension)
ንጥሮታኻ ባዕልኻ ክትቍጥብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ባንክ ወይ ኣብ ሓደ ኩባንያ 
ውሕስነት ጥሮታ (pensionsförsäkringsbolag) ውሕስነታዊ ረሲድ 
(fondförsäkring) ክትቍጥብ ትኽእል ኢኻ። ወርሒ-ወርሒ

ክንደይ ዝመጠኑ ገንዘብ ከም እትቝጥብ: መዓስ ምቝጣብ ከም እትጅምር 
ባዕልኻ ኢኻ እትውስን።
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መናበሪ ሓገዝ እርጋን (Äldreförsörjningsstöd) 
መናበሪ ሓገዝ እርጋን፡ ካልእ ናይ ጥሮታ ሓለፋታት ምስ ዘይኣኽሉ ዚወሃብ 
ደገፍ እዩ። 65 ዓመት መሊእካ ከሎኻ፡ ኩሉ መሰልካ ዝኾነ ናይ ጥሮታት 
ሓለፋታት ምስ ወሰድካ ድማ ጌና ንመነባብሮኻ ዘይኣክል ምስ ዚኸውን፡ 
መናበሪ ሓገዝ እርጋን ንኽትወስድ መሰል ኣሎካ። 

ጥሮታኻ ሒዝካ ናብ ወጻኢ ሃገር ምግዓዝ
እቶታዊ ጥሮታ፡ ክፍሊታዊ ጥሮታ፡ ሞያዊ ጥሮታ ከምኡውን ብሕታዊ ጥሮታ 
ሒዝካ ኣብ ካልእ ሃገርን ንዘይተወሰነ ግዜን ክትቅመጥ ይከኣል እዩ። ግን ነቲ 
ናይ ውሕስነት ጥሮታ ክትቅጽሎ ትኽእል ኣይመስልን። ነዚ፡ ኣበይ ሃገር ከም 
ዝገዓዝካን እንታይ ሓለፋታት ከም ዘሎካን እዩ ዚውስኖ። ናብ ውሽጢ ሃገራት 
EU/EES ስዊዘርላንድን ሓድሓደ ግዜ ድማ ናብ ንካናዳ ምስ እትግዕዝ ነቲ 
ውሕስነት ጥሮታ ክትሕዞ ትኽእል። እቲ ናይ መናበሪ ሓገዝ እርጋን ግን ንወጻኢ 
ክትከይድ ከሎኻ ጀሚሩ እዩ ዘቋርጽ።

ማሕበራዊ ክንክን ኣረጋውያን 
(Äldreomsorg)
ሓደ ሰብ ምስ ዚኣርግ ዝበዝሕ ግዜ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወቱ ደገድ 
ይደሊ። ኣብ ሽወደን ዚበዝሕ እዋን ማሕበረሰብ’ዩ ንብዕድመ ዚደፍኡ 
ደገፍን ክንክን ዚህብ። ኣብ ካልኦት ሃገራት እቲ ልምዲ፡ ስድራን ኣዝማድን 
ንብዕድመ ዚደፍኡ ምድጋፍ ኪኸውን ከሎ ኣብ ሽወደን ዝበዝህ ግዜ እቲ 
ማሕበረሰብ እዩ ደገፉ ዚውፊ። እቲ ቤተሰብ ክሳዕ ሕጂ ኣብቲ ናይቲ ኣረጋዊ 
ህይወት ይሳተፍ እዩ። መናበሪ ሓገዝ እርጋን፡ ብሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን 
(socialtjänstlagen) ሕጊ ሓለዋ ጥዕናን (hälso- och sjuk-
vårdslagen) እዩ ዚምራሕ።

ኩሉ ነቶም ኣረጋውያን ዚውሃቦም ክንክን ከምኡውን ምስ ሓኸይምን ክንክን 
ጥዕናን ዚግበር ርክብ እቲ ኮምዩን ወይ ባይቶ ወረዳ እዩ ሓላፍነት ዚወስደሉ። 
ኣብ እተፈላለየ ክፋላት ሽወደን ብእተፈላለየ ኣገባባት እዩ ዚሰርሕ። ብመገዲ 
ኮምዩን፡ ኣበርክቶ ማሕበራዊ ክንክን ኣረጋውያን ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይቲ 
ኮምዩን ማሕበራዊ ምምሕዳር ንዚርከብ ቤትጽሕፈት ተወከሶ። እቲ ኣብ 
ምምሕዳር ዘሎ ሓላፊ ደገፍ ብዛዕባ ማሕበራዊ ክንክን ኣረጋውያንን መጠኑን 
ንዘሎ መሰል ይምርምርን ይግምግም። 

ዕላማ ማሕበራዊ ክንክን ኣረጋውያን፡ እቶም ኣረጋውያን ግሩምን ናጻን ውሑስን 
ህይወት ንኺነብሩ እዩ። ንሳቶም ምስ ካልኦት ብምዃን ትርጉም ዘለዎ 
ንጥፈታት ንኸካይዱ ዕድል ኪህሉዎም ይግባእ።
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መንበሪ ቤት ኣረጋውያን
ብዙሓት ኣረጋውያን ብዚከኣል መጠን ኣብ ገዝኦም ኪቕመጡ ይደልዩ፡ 
ኣብዚ እዋንዚ ኸኣ ብደገፍቲ ሕብረተሰብን ብእተፈላለየ ኣብቲ ገዛ ዚግበር 
ምውግጋንን ኣብ ገዝኦም ንኺቕመጡ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። መታን ኣብ ገዛኻ 
ክትቅመጥ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ክንክንክን ኣገልግሎትን ሓገዝ ይገብር እዩ። 
እዚ ኸኣ ቤታዊ ኣገልግሎት (hemtjänst) ይብሃል።

ሰራሕተኛታት ቤታዊ ኣገልግሎት ኣብ ምጽራይን መግቢ ምስራሕን ዓራት 
ምንጻፍን ኣካላትካ ንኽትሕጸብን ንኽትላጸን ይሕግዙኻ። ምሸትን ለይትን 
እውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ሕሙም ምስ እትኸውን ወይ ጉድኣት ምስ 
ዚህልወካ ሓደ ኣላዪ ሕሙማን ኣብ ገዛኻ መጺኡ ቁስልኻ ይጅንን ኣፋውስ 
ንምውሳድ ይሕግዘካን።

ኣብ መብዛሕትኡ ኮምዩናት፡ ናይ ቀሊል ምዕራይ ኣገልግሎት ዚህቡ ሓገዝቲውን 
ኣለዉ። እዚኣቶም ናይ ምዕራይ ኣገልገልቲ ይብሃሉ። ንሳቶም ኣሳእል 
ይሰቕሉልካ ወይ መጋረጃ ይቕይሩልካ። ከምዚ ዚግበር እቶም ኣረጋውያን 
ንኸይወድቁን ንኸይስበሩን እዩ።

ኣብ ገዛ ምቕማጥ ውሕስነት ምስ ዘይስምዓካ ካልእ ተኽእሎታት ኣሎ።

ገዛ ኣረጋውያንን ውሑስ ገዛን (Seniorboende och 
trygghetsboende) ዚብሃሉ ንኣረጋውያን ተባሂሎም እተሰርሑ ገዛውቲ 
እዮም። ንሳቶም ንኣብነት ትሕት ዝበለ ድርኩኺትን ሰፊሕ መደየብን 
ኣለዎም። እቲ ኣካራዪ ገዛ ነቶም ኣብ ገዛ ኣረጋውያን ዚቕመጡ እንተወሓደ 
55 ዓመት ዝዕድመኦም ኪኾኑ፡ እቶም ኣብቲ ውሑስ ገዛ ዚኣትዉ ድማ 
ካብኡ ዝለዓለም ዕድመ ኪህሉዎም ይደሊ። ኣብዚ ገዛውትዚ ንምንባር ካብ 
ኮምዩን ፍቓድ ኣየድልን። ባዕልኻ ኢኻ እትካረዮ ወይ እትዕድጎ።

ገዛ ግልጋሎት (Servicehus) እቲ ኮምዩን ዚውንኖ ኣረጋውያን ዚካረዩዎ 
ፍልይ ዝበለ ዓይነት ገዛ እዩ። ቅድሚ እቲ ሰብ ናብኡ ምግዓዙ እንታይ ነገራት 
ከም ዘድልዩዎ ይጽናዕ። ኣብዚ ገዛዚ እቲ ኣረጋዊ ንኣገልግሎት ጽርየትን 
ምስራሕ መግብን ካልእ ተመሳሳሊ ኣገልግሎትን ይኸፍል እዩ። 

ፍሉይ መንበሪ ወይ ጉጅለኣዊ መንበሪ ኣብ ክፍሊ ክንክን ጥዕና ዚርከብ 
ናብቶም ብዙሕ ክንክን ዘድልዮም ኣረጋውያን ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ንምእታው 
እቲ ሰብ ከቢድ ናይ ሕክምናውን ማሕበራውን ክንክን ዘድልዮን  ለይትን 
መዓልትን ኪሕገዝ ዘለዎን ኪኸውን ይግባእ።
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ሞት ምስ ዘጋጥም
ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ዘመድ ኣብ ገዛ ምስ ሞተ ነቶም ሰራሕተኛታት ክንክን 
ጥዕና ምውካስ ይግባእ። ሓድሓደ ግዜ ንሳቶም ነቲ ሬሳ ብማኪና ናብ ሆስፒታል 
ይወስዱዎ፡ ኣብኡ ኸኣ እቲ ሓኪም ናይ ሞት ምስክርነት ይህብ። ፍሉይ ለበዋ 
ምስ ዚህሉዎ፡ ንኣብነት ኣብ ሃይማኖት እተሞርኮሰ፡ ነቶም ናይቲ ሆስፒታል 
ሰራሕተኛታት ምውካስ ይግባእ።

ሽዑ ኣዝማድ ምስ ቀሺ: ፓስቶር: ራቢን ወይ ኢማም ወይ ናይ ካልእ 
እምነት ወኪል ርክብ ይገብሩ። ምስቶም ተወከልቲ ማሕበር ኮይኖም ድማ 
ከከም ኣገባብ እተፈላለየ እምነታት ንቐብሪ ምድላዋት ይገብሩ። ምስቶም 
ኣብ ርክባትን ኣብ ተግባራዊ ሓገዛትን ዚተሓባበሩኻ ምምሕዳር መካነ-
መቓብርን (kyrkogårdsförvaltningen) ምስ ቤ/ጽ ቀብርን 
(begravningsbyrå) ምዝራብ’ውን ጽቡቕ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ግብኣተ-መሬት
ኣብ ሽወደን ሰብ ሞይቱ ኪቕበር ከሎ: ኣዝማድን ፈተውትን ኣብ ቀብሪ 
ምዉት ይሳተፉ። እቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ብከመይ ኪካየድ ከም ዘለዎ ብምዉት 
ዝቐረበ ድሌት ኣብ ግብሪ ምውዓል ልሙድ’ዩ። እቲ ድላይ ምዉት ኣብ ኑዛዜ 
ዝተጻሕፈ ወይ ብህይወት ከሎ ብኸመይ ከም ዚቕበር ሓቢሩ ኔሩ ኪኸውን 
ይኽእል’ዩ። ኣብ እምነታት እተሞርኮሰ እተፈላለየ ናይ ኣቀባብራ ስነስርዓታት 
ኣሎ። 

ስእሊ:  Colourbox
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ኣብ ሽወደን ዚበዝሕ እዋን እቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ኣብ ቤተክርስትያን 
ይካየድ። ሽወደናዊት ቤተክርስትያን (Svenska kyrkan) ብዘይካ ኣብተን 
ብኮምዩን ዚካየዳ ስቶክሆልምንን ትራኖስን፡ ሃይማኖት ናይቶም ምዉታን 
ብዘየገድስ: ኣብ ልዕሊ መካነ-መቓብራት ሽወደን ሓላፍነት ትስከም።  

ኣዝማድ ነቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ቀብሪ ወኪላት ይውከሱዎም። ንሳቶም 
ብምምሕዳር ወረዳ ተመዚዞም ነቲ ናይቲ ዝሞተ ለበዋን ናይቶም ኣዝማድ 
ድሌትን ኣብ ግብሪ የውዕሉ። ንሳቶም ነቶም ኣባላት ሽወደናዊት ቤትክርስትያን 
ዘይኮኑ በቲ ናታቶም መገዲ ከም ዚቕበሩ ይገብሩ። ነዚኣቶም ንምርካብ እቶም 
ኣዝማድ ነቲ ኮምዩን፡ ነቲ ወረዳዊ ምምሕዳር ወይ ነቲ ናይቲ ዝሞተ ሰበኻ 
ኪውከሱዎ ይግባእ።

ግድን ቀብሪ ከተዳሉ ኣለካ ዚብሉ መምርሕታት የለዉን። ግን ሬሳ ኣብ 
ሬሳ ሳጹን ግድን ኪኣቱ‘ለዎ ዚብሉ መምርሕታት ግን ኣለዉ። ንደተ-ሬሳ 
(Kremering) በየናይ ኣገባብ ኪግበር ከም ዘለዎን: ሓሙዅሽቲ ኣብ 
መሬት ብኸመይ ኪኣቱ ከም ዘለዎን ዚእዝዙ መምርሒታት ግን ኣለዉ። 
ንደተ-ሬሳ ማለት: እቲ ምዉት ሰብ ምስ ሬሳ ሳጹን ኣብ መንደዲ እቶን 
ይኣቱ ማለት‘ዩ። ኣብቲ እቶን ሬሳን ሳጹን ሬሳን ክሳብ ሓሙዅሽቲ ዚኸውን 
ብሓደ ይነድድ። ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ዕትሮ ድማ ይእከብ፡ ኣብቲ መቓብር 
ከኣ ይቕበር። እቲ ሓሙዅሽቲ ኣብ‘ቲ መካነ-መቓብር ኣብ ፍሉይ ቦታ 
(minneslund) እውን ኪዝሮ ይኽእል‘ዩ። ነቲ ሓሙዅሽቲ ኣብ ባሕሪ 
ኪዘርዎ ዚደሊ: ካብ ቦርድ ኣውራጃ (länsstyrelsen) ግድን ፍቓድ 
ኪረክብ ኣለዎ። 

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ሽወደናዊት ቤተክርስትያን www.svenskakyrkan.
se ብዛዕባ መካነ-መቓብራትን ኣብ‘ቲ እትቕመጠሉ ቦታ ዘሎ መካነ-
መቓብርን ሓበሬታ ኣለካ።

እቲ ሬሳ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንኺቕበር ድሌት እንተሎ ነቲ ሬሳ ናብ ወጻኢ 
ንምስዳድ ክፍሊት ዘለዎ ኣገልግሎት ዚህብ ቤትጽሕፈት ቀብሪ ዚብሃል ትካል 
ኣሎ።

ኣብ ሽወደን ኣብ መንጎ ሞትን ቀብርን ዘሎ ግዜ ብልምዲ ክልተ ሰሙን እዩ። 
እቶም ኣዝማድ ምስ ዚድልዩ እቲ ሬሳ ቀልጢፉ ኪቕበር ይኽእል እዩ። ብሕጊ 
ሽወደን ግን እቲ ምዉት እንተ ደንጎየ ድሕሪ ሞት ኣብ ሓደ ወርሒ ኪቕበር 
ወይ ኪነድድ ኣለዎ።

ኣብ ሽወደን ክፉት ቃሬዛ ልሙድ ኣይኮነን፡ ግን ከኣ ዚኽልክል ሕጊ ከኣ 
የልቦን።

ኣብ ሽወደን ናይ ቀብሪ ግብሪ ይኽፈል እዩ። እቲ ክፍሊት ነቲ ቦታን ነቲ 
ቤትጸሎትን ንምጥቃም መሰል ይህብ። እቲ ክፍሊት ነቲ ካብ ገዛ ናብ መቓብር 
ዚግበር ናይቲ ቃሬዛ ናይ ጕዕዞ መሰል እውን የጠቓልል እዩ። 
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ኣብ ሽወደን 83% ናይቶም ዝሞቱ ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ቤትክርስትያን 
እዩ ዚካየድ። ኣብኡ እቲ ካህን ቅዳሴ የስምዕ። ቅዳሴ ኪግበረልካ ኣባል 
ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ክትከውን ኣሎካ። ኣባል ምስ እትኸውን እቲ ናይ 
ቀብሪ ስነስርዓት ክፍሊት የብሉን። ቤትክርስትያናዊ ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ናጻ 
ቤትክርስትያን፡ ኣብ ናይ ካቶሊክ ወይ ተዋህዶ ኣብያተክርስትያን እውን ይካየድ 
እዩ።

ሲቪላዊ ቀብሪ ካብ ሃይማኖት ናጻ እዩ። ስለዚ ኣብ ቤትክርስትያን ኣይካየድን። 
እዚ ኣብ ሓደ ቤትጸሎት ኣብ ጃርዲን ወይ ኣብ ተፈጥሮ ይካየድ። እቲ 
ጽምብል በቲ ናይ ሲቪላዊ ናይ ቀብሪ ወኪል ይካየድ።

መሰል ውርሻ
ሓደ ሰብ ምስ ዚመውት መን እንታይ ይወርስ 
ዚሕብር ሕግታት ኣሎ። እዚ ኣብቲ መሰል 
ውርሻ ዚብል ሕጊ ሽወደን ሰፊሩ ኣሎ። 

እቲ/ታ ዝሞተ/ት ሰብ ምርዑው/ቲ እንተ 
ኔሩ/ኔራ: እቲ/እታ ብህይወት ዘሎ/ዘላ 
ብዓልቲ ቤት/ ብዓል ቤት ንዅሉ ይወርስ/
ትወርስ። ደቆም ነቲ/ ነታ ብህይወት ዘሎ/
ዘላ ወላዲት ምስ ሞተ/ት ይወርስዎ/ዋ። 
እቲ/ታ ብህይወት ዘሎ/ዘላ ወላዲ/ት ክሳብ 
ዚመውት/ትመውት ነቲ ንብረት  ድላዩ/ያ 
ኪገብሮ/ክትገብሮ ይኽእል‘ዩ/ያ። 

እቲ ምዉት ካብ ካልእ እተወልዱ 
ደቂ እንተ ኔሮሞ: እቶም ደቂ ንእለቱ 
ውርሻኦም ኪወስዱ ይኽእሉ’ዮም። ውርሻ 
ከይወሰዱ‘ውን ብዓል ቤት/ብዓልቲ ቤት 
ክሳብ ዚመዉት ኪጸንሑ ይኽእሉ‘ዮም። 
እቲ ዝሞተ ሰብ ምርዑው እንተ ዘይነይሩ: 
ደቁ ንዅሉ ይወርሱ። ዚወርሱ ደቂ እንተ 
ዘየለዉ: ወለዲ ወይ ኣሕዋት ምዉት 
ይወርሱ።

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ደቂ ዘለዉዎ 
ወላዲ ምስ ዚመውት፡ እቶም ደቂ በቲ 
ኣላዪኦም ሓገዝ ይረኽቡ። ኣላዪ ማለት እቲ 
ናይቶም ህጻናት መሰላት ኣብ ግብሪ ምውዓሉ 
ዚከታተል ሰብ እዩ። ስእሊ:  Colourbox
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ንብረት ምዉት
ንብረት ምዉት ኩሉቲ እቲ ምዉት ገዲፉዎ ዚኸይድ ገንዘብን ንብረትን እዩ። 
እቶም መሰል ዘለዎም ኣዝማድ ነቲ ናይቲ ምዉት ንብረት ብሕባር ይወርሱዎ። 

ምምቕቓል ንብረት፡ ምምዝጋብ ንብረትን 
ምክፋል ውርሻን
እቲ ዝሞተ ምርዑው እንተ ነይሩሞ ምስ ብጸይቱ ንብረት እንተ ነበሮ፡ እቲ 
ንብረት መጀመርታ ኣብ መንጎ ምርዑዋት ይምቀል። እዚ ምምቕቓል ንብረት 
ይብሃል። እዚ ምስ ኣብቀዐ፡ ሽዑ እቲ ንብረት ይከፋፈል። 

ምምዝጋብ ንብረት ማለት ኣብ ልዕሊ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ንብረትን ጥሪትን ዕዳን 
ቍጽጽር ይካየድ ማለት እዩ። እዚ፡ ሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ ሞት ኪዛዘም ኣለዎ፡ 
ንምምቕቓል ድማ መሰረት ይኽውን። እዚ ድማ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ንብረት 
ይከፋፈል ኣሎ ማለት እዩ።

ኑዛዜ (Testamente)
ኑዛዜ ሕጋዊ ሰነድ‘ዩ። እቲ ኑዛዜ ዚገድፍ ሰብ: መን እንታይ ይወርስ ባዕሉ 
ኪውስን ይኽእል‘ዩ። ፍልይ ዝበለ ነገር ግን ኣሎ። ቀጥታ ወራሲ (ደቂ 
ምዉት: ደቂ-ደቁ ንምዉት ወይከኣ ደቂ-ደቂ-ደቁ ንምዉት) ሕጋዊ 
ብጽሒቱ ኪሓትት መሰል ኣለዎ። 

ኑዛዜ ሓደ-ሓደ መምርሕታት ኪኽተል ኣለዎ። ንኣብነት ብጽሑፍ ኪሰፍር 
ኣለዎ። ክልተ መሰኻኽር ኪፍርሙሉ ኣለዎም። ስለ‘ዚ ቅድሚ ኑዛዜ 
ምጽሓፍካ ንኪኢላ ሕጊ ምሕታት ጽቡቕ‘ዩ።

ከይተመርዉ ተኣኻኺቦም ዚነብሩ ብዘይ ውዓል ሕደር ንብረት ኣይመቓቐሉን። 
ነንሕድሕዶም (እቲ ወይ እቲ ሓደ ምስ ሞተ) ኪወራረሱ እንተ ደልዮም ለበዋ 
ኪጽሕፉ ይግባኦም። 



© ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳዊ ምምሕዳርን ከተማ ዮተቦሪን ብዛዕባ ሃገር ሽወደን | 207 

ሕቶታት ክትዕ ምዕራፍ 7
መጠን ብዝሒ ኣረጋውያን ካብ ካልእ ጉጅለታት ንላዕሊ 
ኪውስኸ ንሓንቲ ሃገር እንታይ ማለት እዩ?

ዕድመ ምስ ደፋእካ ደስ የብል እዩ ኢልካ እትሓስቦ እንታይ 
እዩ?

ኣብ ሽወደን ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን ዘሎ ኣረኣእያ ካብቲ 
ዝለመድካዮ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ?

ቅድሚ ጥሮታ ምውጻእካ እንታይ ክትምድብ የድሊ?

ኣብ መንጎ ሃገርካን ኣብ መንጎ ሽወደንን ብዛዕባ ክንክን 
ኣረጋውያን እንታይ ተመሳሳልነት ወይ ፍልልይ ኣሎ? 

ኣብ መንጎ ሃገርካን ኣብ መንጎ ሽወደአን ንስነስርዓት 
ቀብሪ ብዚምልከት እንታይ  ፍልልይ ወይ  ተመሳሳልነት 
ኣሎ? 
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መውጽኢ ቃላት
MBL   74
MVC   130
SKL   73
VAB   143
ሃሎዊን   27
ሃይማኖት   9, 22, 23, 24, 40, 104, 111, 114, 115, 116, 124, 203, 204, 205
ሃገረ   91, 154, 161
ሃገራዊ በዓል   15, 26
ሃገራዊ ወኪል ደገፍ ትምህርቲ   62, 101
ህዝቢ   8, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 38, 39, 73, 85, 110, 117, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 165, 166, 167, 173, 192, 194
ህዝባዊ መሰላት   36
ህዝባዊ ምንቅስቓስ   22, 105, 152
ህዝባዊ ረፈረንደም   167
ህዝባዊ ትምህርቲ   105
ህዝባዊ ጥዕና   172, 188, 194
ሆስፒታል   18, 69, 123, 179, 183, 184, 185, 186, 203
ላዕለዋይ ቤትፍርዲ   156
ልምምድ   59, 80, 81
ልቓሕ   61, 62, 85, 101, 102
ልኡላን   164
ልደት   27, 28, 30, 90, 144
ሓለዋ ጥዕና ቤትትምህርቲ   131
ሓረስቶት   15, 17
ሓባራዊ ኣረኣእያ   117
ሓባራዊ ክፍሊት ጥሮታ   89
ሓባራዊ ውዕል   75, 200
ሓኪም   69, 70, 79, 99, 101, 130, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 187, 190, 191, 

192, 197, 203
ሓኪም ሞያ   101
ሓኪም ስኒ   70, 190, 191, 192
ሓገዝ እርጋን   201
ሓገዝ ክራይ ገዛ   92
ሓገዝ ክንክን   143
ሓጋያዊ ዕረፍቲ   27
ሕጊ መሰል ርእይቶ   163
ሕጊ ማዕርነት ጾታ   114
ሕጊ ናጽነት ሕትመት   163
መመላእታ ትምህርቲ   98
መርዓ   29, 127, 145
መሰላት   11, 36, 39, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 

141, 156, 162, 165, 205
መሰል ሕትመትን ርእይቶን   151
መቀራረቢ ክፍሊ   138
መቓብር   27, 204
መባእታዊ ትምህርቲ   96, 97, 100
መባእታዊ ኣገልግሎት ሕክምና   181, 186, 187
መተካእታ   47, 88, 90, 92, 93, 143, 189
መተካእታ ደሞዝ ሕማም   90, 93
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መተካእታ ደሞዝ ወላዲ   90, 143
መናበሪ ሓገዝ   58, 201
መናበሪ ሓገዝ እርጋን   201
መናበዪ ደገፍ   143
መናብርቲ   10, 44, 126, 128, 145
መንግስቲ   11, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 39, 59, 71, 73, 87, 89, 90, 100, 110, 111, 

113, 115, 117, 127, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 
165, 172, 173, 192
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