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እዚ ሓበሬታ ናብ  
መን ዝቐንዐ እዩ?
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እዚ ሓበሬታ መግዳዕቲ ንዘለዎ ከምኡ ድማ፤  

• ሓታቲ ዑቕባ ንዝኾነ ወይ
• ብመሰረት ሕብረት ኤውሮጳዊ መምርሒ ጃምላዊ ፍልሰት፡ 

መንበሪ-ፍቓድ ዝተዋህበ ወይ
• ኣብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ ዝኾነን ግዝያዊ ወይ ቀዋሚ 

መንበሪ-ፍቓድ ዝተዋህበን ይምልከት። 

ኣብ ሽወደን ንኽወሃቡኻ ከተመልክተሎም ትኽእል ደገፋትን 
መሳለጥያታትን ኣየኖም ምዃኖም ኣብ’ዚ ናይ ሓበሬታ ብሮሹር 
ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ነዚ ናይ ሓበሬታ ብሮሹር መን ንኽጠቀመሉ እዩ  
እቲ ዕላማ?

እቲ ዕላማ ንስኻን ቤተሰብካን ንኽትጥቀምሉ እዩ። 

ኣብ ሽወደን መግዳዕቲ ዘለዎ ሓድሽ 
መጻኢ ኮይንካ ምንባር
ሽወደን፡ በቲ ውዕል ምሕላው መሰላት ስንኩላን ናይ ሕቡራት 
ሃገራት ቅይድቲ እያ።  ስለ’ዚ እዩ ሕግታትን ደንብታትን ሽወደን 
ነዚ ኣብ ግምት ብምግባር፡ መግዳዕቲ ዘለዎም ሰባት ኣብ’ዚ ሕብረ
ተሰብ ክሳተፉ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል። 
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መግዳዕቲ ዘለዎ ሰብ ልክዕ ከም’ቶም ካልኦት ኣብ’ቲ ሕብረተሰብ 
ንኽዋሳእ ትዋሳእ ደገፍ ከድልዮ ይኽእል እዩ።  መዓልታዊ ህይወትካ 
ንምምራሕ ደገፍ ምስ ዘድልየካ: ሕብረተሰብ ሓገዝ ንኽምጥወልካ 
መሰል ኣለካ።  

እዞም ዝስዕቡ ኣብነታት መግዳዕቲ እዮም፤

•  ኣካላዊ፡ ንኣብነት ናይ ምንቅስቓስ፡ ምስማዕ ወይ ምርኣይ 
ጸገም ምስ ዝህልወካ

• ስነ-ኣእምሮኣዊ፡ ንኣብነት ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማም ምስ 
ዝህልወካ 

•  ናይ ኣእምሮ ዓቕሚ፡ ንኣብነት ሓደስቲ ነገራት ንምርዳእ ወይ 
ንምእማር ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝያዳ ግዜ ምስ ዘድልየካ 

• ተገንዝቦኣዊ፡ ንኣብነት መምርሕታት ንምስዓብ ወይ ግዜኻ 
ንምምዳብ ደገፍ ምስ ዘድልየካ 

ብዘይካ እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ካልኦት መግዳዕትታት 
(ስንክልናታት) እዉን ኣለዉ። 

መግዳዕቲ፡ ምሳኻ ዝውለድ ወይ ድማ ድሒሩ ኣብ ሕይወትካ 
ዝኽሰት ክኸውን ይኽእል።  ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ መግዳዕቲ 
ክህልወካ ይኽእል እዩ። እቲ መግዳዕቲ ግዝያዊ ወይ ሓዳሪ ክኸውን 
ይኽእል።  ብዙሓት መግዳዕትታት ብዓይኒ ዘይረኣዩ እዮም።  ደገፍ 
ዘድልየካን ዘየድልየካን ዝውስን ዓይነት ናይ’ቲ መግዳዕትን ኲነታት 
ሕይወትካን እዩ።
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ሓላፍነት ሕብረተሰብ፡ መሰላትካን ግቡኣትካን

ዝኾነ ሰብ መግዳዕቲ እንተለዎም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ደገፍ 
ከመልክት ይኽእል እዩ። ነዞም ደገፋት ዝምልከት ሓበሬታ ባዕልኻ 
ደሊኻ ድሕሪኡ ተመልክት። ሓደ ዝኾነ ደገፍ ወላ’ኳ ከተመልክቶ 
መሰል እንተለካ፡ እቲ ደገፍ ኲሉ ግዜ ይወሃበካ እዩ ማለት ግን 
ኣይኮነን።  ሕብረተሰብ ዝምጥዎ ደገፍ በቲ ህዝቢ ዝኸፍሎ ግብሪ 
ይምወል።  ኲሉ ክሰርሕ ዝኽእልን ዝፍቀደሉን ሰብ ብመሰረት ሕጊ 
ሽወደን ግብሪ ስለ ዝኸፍሉ፡ በዚ ዝኸፍልዎ ግብሪ ንኣብነት ክንክን 
ጥዕና፡ ትምህርቲ፡ ጽርግያታትን ኣባይትን ኣብ ምህናጽ ንዘድልዩ 
ወጻኢታት ንምሽፋን እጃሞም የበርክቱ።

ብዘይወለዶም ዝተሰዱ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም 
መንእሰያትን ቈልዑን 

ብዘይ ወላዲ ወይ ካልእ ኣላዪ ናብ ሽወደን ምስ ትመጽእ፡ ናይ 
ምቕባል ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ንኡስ-ዞባ(ኮሙን) እዩ።  ሞግዚ 
ንኽግበረልካ መሰል ኣለካ። እቲ ሞግዚ ካብ’ቲ ወለድኻ ዝገብሩልካ 
ዝነበሩ ገለ ክፋላት፡ ሓላፍነት ወሲዱ ይሕግዘካ።  እቲ ሞግዚ ኣብ 
ሕጋዊ፡ ቊጠባዊን ውልቃውን ጉዳያትካ ናይ ምውሳን ሓላፍነት 
ኣለዎ። እቲ ሞግዚ ምስ መንግስታውያን ትካላት ኣብ ዝግበሩ 
ርክባትን ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነታት ደገፋት ምምልካትን ይሕግዘካ።
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ክወሃቡኻ ዝኽእሉ ደገፋት እንታይ 
ዓይነት እዮም?
መግዳዕቲ ምስ ዝህልወካ ነዞም ዝስዕቡ ደገፋት ንኽትረክብ 
እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ’ዚ ታሕቲ ኣንብብ፤

• ስራሕ ኣብ ምንዳይ ወይ ስራሕ ድሕሪ ምርካብ
• መንበሪ ገዛ ኣብ ምንዳይ ወይ እቲ ትነብረሉ ገዛ ምስ ኲነታትካ 

ምስናዩ
• ብሰንኪ መግዳዕቲ ንኣብነት ክትሰርሕ ስለ ዘይትኽእል ቊጠባዊ 

ደገፍ ምስ ዘድልየካ
• ክንክን ጥዕናን ሕክምናን፡ ክንክን ስኒ ወይ ካልእ መሳለጥያ 

ምስ ዘድልየካ
• ክትመሃር ምስ ትደሊ ወይ ትምህርቲ ንኽጅምር ደገፍ ዘድልዮ 

መግዳዕቲ ዘለዎ ቈልዓ ምስ ዝህልወካ
•  ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ እለታዊ ህይወትካ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ

እቲ ረዲኤት ዝበሃል ብመሰረት ሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 
(Socialtjänstlagen, SoL) ዝወሃብ ደገፍ ከተመልክት ምስ 
ትደሊ  እዚ ረዲኤት ጥረ ገንዘብ ወይ ካልእ ዓይነት ሓገዝ ንኣብነት 
ክንክን ወይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት(ሄም ሸንስት) ክኸውን ይኽእል። 
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ክትፈልጦም ዘድልዩኻ በዓል-
መዝታት ወይ ኣብያተ-ጽሕፈታት 
ኣብ ሽወደን ብዙሓት በዓል-መዝታትን ኣብያተ-ጽሕፈታትን 
ኣለዉ።  ብፍላይ እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብቶም ምፍላጦም ኣገድስቲ 
ዝኾኑ እዮም

በዓል-መዚ መግለጺ

ቤ/ጽ ዕዮ 
(Arbetsförmedlingen)

ስራሕ እንተ ዘይብልካ ይሕግዘካ። እቶም ስራሕ 
ዘይብሎምን ኣስራሕትን ሕግታት ይኽተሉ ከም 
ዘለዉ ይቖጻጸር። 

ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድሕን 
(Försäkringskassan)

ሓገዝን ካልኦት ቊጠባዊ መተካእታ ክፍሊታትን 
ዝውስንን ዝኸፍልን 

ኢምግሬሽን 
(Migrationsverket)

ኣብ ሽወደን ንኽነብሩ፡ ክመሃሩ፡ ክሰርሑ፡ 
ክበጽሑ፡ ዑቕባ ክሓቱ ወይ ሽወደናዊ ዜግነት 
ክወሃቦም ዝሓቱ ሰባት፡ ንዘቕርብዎም ምምል
ካታት ይምርምር።  ኢሚግሬሽን ሽወደን እዩ ናይ 
መንበሪ-ፍቓድ ውሳነ ዝህብ።  መንበሪ-ፍቓድ 
ግዝያዊ ወይ ቀዋሚ ክኸውን ይኽእል። 

በዓል-መዚ ግብሪ 
(Skatteverket)

ግብሪ ይእክብ፡ መዝገብ ነባርነት ህዝቢ 
የመሓድር ከምኡ’ውን ነባርነት ሽወደን ንዘለዎም 
መንነት ካርድ ይህብ።
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ሽወደን ኣብ ዞባታትን ንኡሳን-ዞባታን ትኽፈል።  እዚ ዝስዕብ 
ሓበሬታ እንታይ ሓላፍነት ከም ዘለዎም የብርህ፤

ዞባታትን ንኡሳን-
ዞባታትን

መግለጺ

ዞባታት፤ ክንክን ጥዕናን 
ሕክምናን ከምኡ ድማ 
መሳለጥያታት

ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ሽወደን ኣብ 21 ዝተፈ
ላለየ ጅኦግራፍያዊ ከባቢታት ዝተኸፍለ ኮይኑ፡ 
እዞም ከባቢታት ዞባታት ተባሂሎም ይጽውዑ።  
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዞባ ሆስፒታልን ካልኦት ከም 
ማእከል ክንክን-ጥዕና ዝኣመሰሉ ትካላት ጥዕና 
ኣለዉ።  መግዳዕቲ ንዘለዎም እዘን ዞባታት ዝተፈ
ላለዩ ዓይነታት መሳለጥያታት ይምጥዋ እየን።  
እዘን ዞባታት ብምኽንያት ስነ-ኣእምሮ ኣብ ሕማቕ 
ኲነታት እንተለኻ እዉን ይሕግዛ እየን። 

ንኡሳን-ዞባታት፤ 
ቤት-ትምህርቲ፡ 
ማሕበራዊ ሓልዮት 
ቈልዑ፡ ማሕበራዊ 
ሓልዮት ሽማግለ፡
ማሕበራዊ ደገፍን ኣባይቲ 
ንሓደስቲ መጻእትን 

ሽወደን፡ ንኡሳን-ዞባታት ኣብ ዝበሃላ ንኣሽቱ ክፋላት 
ትኽፈል። ኣብ ሽወደን 290 ንኡሳን-ዞባታት ኣለዋ።  
እዘን ንኡሳን-ዞባታት ነበርተን ቤት-ትምህርቲ፡ 
ማሕበራዊ ሓልዮት ቈልዑን ሽማግለን ከምኡ ድማ 
ብሕጊ LSS(ሕጊ ደገፍን ኣገልግሎትን ንገሊኦም 
ስንኩላን) ከምኡ ድማ ብሕጊ SoLን(ሕጊ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት) ዝወሃቡ ደገፋት ንኽረኽቡ ሓላፍነት 
ኣለወን።   
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ሓገዝ ምምልካት
ሕብረተሰብ ዝምጥዎም ሓገዛት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣለዉ።  
ቅኑዕ ሓገዝ ንምርካብ ነቲ ዝምልከቶ በዓል-መዚ ወይ ትካል 
ምውካስ የድልየካ። እቲ ሓገዝ ንኽወሃበካ፡ ኣቐዲምካ ምምልካ 
የድሊ። 

ደገፍ ወይ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ፡ ነቲ ደገፍ ዝምጥዎ በዓል-መዚ፡ 
ባዕልኻ ትውከሶ። ነዚ ምውካስ ብኸም’ዚ ተካይዶ፤ 

• ኢመይል ወይ ንቡር ደብዳበ ብምልኣኽ 
• ተሌፎን ብምድዋል
• ኣብ’ቲ ዝምልከቶ በዓል-መዚ ብኣካል ብምኻድ ወይ ኣብ 

መካነ-መርበቡ ብዲጂታል ብምውካስ።

መግዳዕቲ ከም ዘለካ ነቶም ትረኽቦም በዓል-መዝታት ምሕባር 
ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከም’ዚ ምስ ትገብር፡ እቶም በዓል-መዝታት 
ከተመልክቶም ትኽእል ደገፋት ኣየኖት ምዃኖምን ከመይ ገይርካ 
ከም ተመልክቶምን ይሕብሩኻ።  ንበዓል-መዝታት መግዳዕቲ 
ከም ዘለካ ወላ እንተ ሓበርካ፡ ነቲ ተመልክቶ መንበሪ ፍቓድ 
ሽወደን ኣይጸልዎን እዩ።  

ቤ/ት ማሕበራዊ መድሕን፡ በዓል-መዚ ግብሪ፡ በዓል-መዚ ጥሮታን 
ቤ/ጽ ዕዮን፡ መንግስታዊ ማእከል ኣገልግሎት(ስታተንስ-ሰርቪስ-
ሰንተር) ዝበሃል ናይ ሓባር ቤ/ጽ ኣለዎም። ነዚኦም ኣብ’ዚ ቤ/ጽ 
ክትረኽቦም ትኽእል።  ኣብ ብርክት ዝበላ ስታተንስ-ሰርቪስ-
ሰንተር ዝሰርሑ ሰባት ብዘይካ ቋንቋ ሽወደን ካልኦት ቋንቋታት 
ስለ ዝኽእሉ ክሕግዙኻ ይኽእል።  ኣብ ስታተንስ-ሰርቪስ-ሰንተር 
ኣስተርጓሚ ምስ ዘድልየካ ነታ ኣካያዲት ጒዳያት ተወከሳ።  
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ኣብ ገሊአን ስታተንስ-ሰርቪስ-ሰንተር ኢሚግሬሽን ዝኣልዮም 
ጒዳያት ከይተረፈ ክሕግዛ ይኽእል እየን።  መን ምዃንካ 
ንምርግጋጽ፡ መብዛሕቱ ግዜ መረጋገጺ መንነት ከተርእይ  
ከድልየካ እዩ።

ኢምግሬሽን ናይ ባዕሉ ማእከል ኣገልግሎት(ሰርቪስ-ሰንተር) ስለ 
ዘለዎ ናብኡ ክኽየድ ይከኣል እዩ። 

ውልቃዊ ሓበሬታን መንነታዊ ሰነዳትን

• ሃገራዊ መዝገብ ሕዝቢ- ኣብ’ቲ ትነብረሉ ኣድራሻ 
ኣብኡ ክትምዝገብ ኣለካ። እዚ መዝገብ ነባርነት 
ይበሃል። መንበሪ ኣድራሻኡ ዝቕይር ሰብ ነቲ ሓድሽ 
ኣድራሻኡ ኣብ በዓል-መዚ ግብሪ ግድን ከመዝግቦ 
ኣለዎ። እዚ ንዓኻ ሓድሽ መጻኢ ይምልከተካ እዩ።

• ቊጽሪ መንነት - እዛ ቊጽሪ በዓል-መዚ ግብሪ 
ነቶም ኣብ ሽወደን ነባርነት ዘለዎም ሰባት መንነቶም 
ንምርግጋጽ ዝህቦም መለለይት ቊጽሪ እያ።  እዚ 
ንዓኻ ሓድሽ መጻኢ ይምልከተካ እዩ።

• ግዝያዊ ቊጽሪ መንነት - ዓይነት መለለይት ቊጽሪ 
ኮይኑ ንኣብነት ምስ በዓል-መዝታት ኣብ ትራኸበሉ 
ወይ ሒሳብ-ባንክ ኣብ ትኸፍተሉ የቃልለልካ። እዚ፡ 
ንሓታቲ ዑቕባ ወይ ብጃምላዊ ስደት ንዝተሰደደ 
ይምልከት እዩ።
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ምስትርጓም
ምስ በዓል-መዝታት፡ ንኡስ-ዞባ፡ ክንክን ጥዕናን ኣብ ተካይዶም 
ኲሎም ርክባት ኣስተርጓሚ ክግበረልካ መሰል ኣለካ።  ኣስተርጓሚ 
እንተ ኣድልይካ መብዛሕቱ ግዜ ኣቐዲምካ እዩ ዝሕተት። ኣስተ
ርጓሚ ናይ ቋንቋ-ምልክት ምስ ዘድልየካ ግን ኲሉ ግዜ ኣቐዲምካ 
ክትሓትት ኣለካ።

ዓመጽን ተቓልዖን
መግዳዕቲ ምስ ዝህልወካ ብዝያዳ ክትቃላዕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ 
ልዕሌኻ ስግኣት ናይ ዓመጽን ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ-ሰባትን እዉን 
ክህሉ ይኽእል እዩ።  ዝኾነ ሰብ ንዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ-ሰባት ምስ 
ዘቃላዓካ፡ ገበን ይፍጽም ኣሎ።  ጎነጽ ወይ ተቓላዕነት ኣብ ዘለዎ 
ኲነታት ምስ ትርከብ ንፖሊስ ክትሕብር ኣለካ። 
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ሓታቲ-ዑቕባ
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መን እዩ ሓታቲ-ዑቕባ?
ኣብ ሽወደን ዑቕባ ምስ ትሓትት ሓታቲ-ዑቕባ ትበሃል። መንበሪ 
ፍቓድ ሽወደን ክሳብ ዝውሰነልካ ከም ሓታቲ-ዑቕባ ትሕሰብ።

ስራሕ
ከም ሓታቲ-ዑቕባ መጠን፡ እንተ ኽኢልካ ብቚጠባ ነብስኻ ባዕልኻ 
ክትኽእላ ኣለካ፡ ንኣብነት ሰሪሕካ ድዩ ወይ’ሲ ብዘቐመጥካዮ 
ገንዘብ ገይርካ።

ክትሰርሕ መሰል እንተለካ፡ መረጋገጺት ናይ’ዚ መሰል ካብ ኢምግ
ረሽን ከተቕርብ የድሊ። እዛ መረጋገጺት ምስ ትህልወካ ካብ’ታ 
ኤል.ኤም ካርድ(LMA-kort) ብQR-ኮድ ገይርካ ከተንብባ 
ትኽእል። በዓል-መዚ ግብሪ ዝህቦ ግዝያዊ ቊጽሪ መንነት እውን 
ከድልየካ እዩ። ድሕሪ’ዚ ክትሰርሕ ትኽእል። ስራሕ ባዕልኻ ተናዲ። 
ስራሕ ንምድላይ ኣብ ስታተንስ-ሰርቪስ-ሰንተር ብምኻድ ኣብኡ 
ዘሎ ቤ/ጽ ዕዮ ተመዝገብ። 

መንበሪ ገዛ
ከም ሓታቲ-ዑቕባ መጠን፡ መግዳዕቲ ምስ ዝህልወካ፡ ምስ’ቲ 
መግዳዕትኻ ዝሳነ መንበሪ ቦታ ከተምልክት መሰል ኣለካ። 

ነቲ ኢምግረሽን ዝመደበልካ መንበሪ ቦታ ምስ ትነጽጎ፡ ገዛ ባዕልኻ 
ክትደልን ክራዩ ባዕልኻ ክትኸፍሎን ከድልየካ እዩ።  እቲ ትመርጾ 
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መንበሪ ቦታ፡ ነቲ ብመሰረት ሕጊ ምቕባል ሓተቲ-ዑቕባ (LMA) 
ትረኽቦ ደገፍ ክጸልዎ ይኽእል። 

ናይ’ቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ውሳነ እንዳ ተጸበኻ ከለኻ፡ መንበሪ 
ቦታ እንተ ኣድልዩካ፡ ኢሚግረሽን ግዝያዊ መንበሪ ገዛ ከዳልወልካ 
ይኽእል እዩ። 

ብዘይወለዶም ዝተሰዱ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም 
መንእሰያትን ቈልዑን 

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይንካ ብዘይ ወላዲ ናብ ሽወደን ምስ 
ትመጽእ፡እቲ ትነብረሉ ንኡስ-ዞባ እዩ ምሳኻ ዝሳነ መንበሪ ቦታ 
ዘዳልወልካ።

ቊጠባዊ ረዲኤት
ብቚጠባ ነብስኻ ባዕልኻ ዘይትኽላ እንተ ኾይንካ፡ ብመሰረት ሕጊ 
ምቕባል ሓተቲ-ዑቕባ (LMA)፡ ካብ ኢምግሬሽን ቊጠባዊ ረዲኤት 
ከተመልክት ትኽእል። እቲ ኢምግሬሽን ዝህበካ ሓገዝ ዘይኣኽለካ 
እንተ ኾይኑ፡ ተወሳኺ ዝኾነ ፍሉይ ደገፍ(särskilt stöd) ከተመ
ልክት ትኽእል።

• ብሰንኪ መግዳዕቲ ተወሳኺ ወጻኢታት ስለ ዘለዉኻ እቶም 
ዝወሃቡኻ ሓገዛት ምስ ዘይኣኽሉ፡ ፍሉይ ሓገዝ (särskilt 
bidrag) ክትሓትት ትኽእል። ከም ኣብነት ንመነጽር ወይ 
መሳለጥያ ዘድልዩ ወጻኢታት ክኾኑ ይኽእሉ።  

ነዞም ዝተፈላለዩ ደገፋት ንምምልካት ወይ ዝያዳ ሓበሬታ 
ንምርካብ ንኢምግሬሽን ተወከሶ።  ነዚ ሓገዝ ገንዘብ ዝውስን 
ኢምግሬሽን እዩ። 
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ብዘይወለዶም ዝተሰዱ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም 
መንእሰያትን ቈልዑን 

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይንካ ብዘይ ወላዲ ናብ ሽወደን  
ምስ ትመጽእ፡ እቲ ሕጊ ልክዕ ከምቲ ንኹሎም ካልኦት ደገፍ ወይ 
ጸወን ዘድልዮም ቈልዑን መንእሰያትን ማዕሪኦም ድማ ንዓኻ 
ይምልከተካ። 

ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ከምኡ 
ድማ ክንክን ስኒ
ኣብ ሽወደን ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ከምኡ ድማ ክንክን ስኒ 
ብቐንዱ ሓላፍነት ዝወስዳ እተን ዞባታት እየን።  

ዑቕባ ድሕሪ ምምልካትካ፡ ሓፈሻዊ ምርመራ ጥዕና ንኽትገብር 
ማእከል ክንክን-ጥዕና ይውፍየልካ። መግዳዕቲ ምስ ዝህልወካ፡ እዚ 
ምርመራ ብእዋኑ ካብ  ክንክን-ጥዕና ሓገዝ ንኽትረክብ ይሕግዘካ።  

መግዳዕቲ እንተለካ ወይ ዘለካ ኮይኑ እንተ መሲሉካ እቲ ዘድልየካ 
ሓገዝ ንኽትረክብ ንክንክን-ጥዕና ተወከሶ።   ኣባላት ክፍሊ ጥዕናን 
ኣስተርጐምትን ምስጢር ናይ ምስታር ግዴታ ኣለዎም። ክንክን 
ንምርካብ ኣብ ትካል ክንክን-ጥዕና ከም ዝመጻኻ ንኻልኦት በዓል-
መዝታት ክሕብሩ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ኣብ 
ክንክን-ጥዕና ትህቦ ሓበሬታ ንናይ ዑቕባ ጉዳይካ ኣይጸልዎን እዩ። 

ከም በጽሒ መጠን፡ ዘየላቡ ወይ ህጹጽ ዝኾነ ክንክን-ጥዕና ወይ 
ክንክን-ስኒ ይምጠወልካ እዩ። 
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ምስ ትሓምም ናበይ ትኸይድ

እንተ ሓሚምካ ብቐዳምነት ኣብ ጥቓኻ ናብ ዝርከብ ማእከል 
ክንክን-ጥዕና ትኸይድ። ኣብ ማእከል ክንክን-ጥዕና ቅልል ዝበሉ 
ክንክናት ክወሃቡኻ ይኽእሉ።  እቲ ማእከል ክንክን-ጥዕና እንተ 
ተዓጽዩ ወይ ብተሌፎን ክትረኽቦ እንተ ዘይኪኢልካ ናብ 1177 
ትድውል። ድሕሪኡ ምስ ሓንቲ ኣላዪት-ሕሙማት ነርስ ብምዝራብ 
ምኽሪ ትረክብ። ክንክን ናይ ስኒ ምስ ዘድልየካ ናብ ማእከል 
ክንክን-ስኒ(Folktandvården) ወይ ናብ ብሕታዊ ሓኪም ስኒ 
ትኸይድ። 

ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ናብ ሆስፒታል ትኸይድ። ንስኻ ወይ ካልእ 
ሰብ ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ወይ ብኸቢድ እንተ ተጎዲእካ ወይ  
ኣምቡላንስ እንተ ኣድልዩካ ናብ 112 ትድውል። 

መጓዓዝያ ሕሙማት

ባዕልኻ ናብ ሕክምና ክትኸይድ ዓቕሚ እንተ ዘይብልካ፡ ናብ 
ማእከል ክንክን-ጥዕና ወይ ሆስፒታል ተብጸሓካ መጓዓዝያ 
ሕሙማን ትጠልብ። ናይ’ቲ ትገብሮ ወጻኢ መተካእታ ክወሃበካ 
ይኽእል እዩ።  ነቲ መተካእታ ድሕሪ እቲ ጒዕዞ ከተመልክቶ 
ትኽእል። ነቲ ፍቓድ ናይ መጓዓዝያ ሕሙምና ግን ኣቐዲምካ 
ኢኻ ተመልክቶ።   እቶም ፍቚዳት መገሻታት ኣየኖት ምዃኖም 
ንምፍላጥ ነቲ ክንክን-ጥዕና ዝብሀካ ትካል ተወሰከሶ። 

 ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም መንእሰያትን ቈልዑን 

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ቈልዑ ክንክን-ጥዕናን ክንክን-
ስንን ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት 
እንተ ኾይኑ፡ እለታዊ ህይወትካ ብዘዕግብ ንምምራሕ ደገፍን 



19

ልምምድን ዝህብ ተሃድሶ(ሃቢሊቴሪን) ክምጠወልካ ይኽእል እዩ።  
ምስ ክፍሊ ተሃድሶ(ሃቢሊቴሪን) ንምርኻብ ነቲ ናትካ ማእከል 
ክንክን-ጥዕና ተወከሶ።

ቤት ትምህርቲ
ኣብ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ንዂሎም ቈልዑን ተምሃሮን ነጻ እዩ። 
ሓተቲ-ዑቕባ ቈልዑ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ መሰል ኣለዎም።ግድን 
ክኸዱ ኣለዎም ማለት ግን ኣይኮነን።  ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ቦታ ንኽረክብ ነቲ ንኡስ-ዞባ ተወከሶ።

ኣብቲ ትነብረሉ ንኡስ-ዞባ ንውላድካ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ 
ባዕልኻ ክትመርጸሉ ትኽእል ኢኻ። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ንምምዝጋብ ኢምግሬሽ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ውላድካ ኣብ 
ኣየናይ ደረጃ ክፍሊ ክጅምር ከም ዝኽእል ዝውስን እቲ ቤት 
ትምህርቲ እዩ። ነዚ ዝውስን ዕድመ ውላድካን ቅድሚ ሕጂ  
ዝነበሮ ደረጃ ትምህርቱን እዩ።

መብዛሕተኦም ኣካላዊ፡ ስነ-ኣእምራውን ተገንዝቦኣውን መግዳዕቲ 
ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ንቡር መባእታውን 2ይ ደረጃ ቤት 
ትምህርቲ ይመሃሩ። መግዳዕቲ ንዘለዎም ቈልዑ ዝኾኑ ካልኦት 
ዓይነታት ኣብያተ ትምህርቲ እዉን ኣለዉ እዮም።

ዝተሳነየ መባእታዊ ቤት ትምህርትን 2ይ ደረጃ ቤት 
ትምህርትን

ኣብ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ዝፍቀደሎም እቶም መግዳዕቲ 
ናይ ትሑት ዓቕሚ ኣእምሮ ዘለዎም ጥራሕ እዩ። ኣብ ዝተሳነየ 
መባእታዊ ቤት ትምህርትን ኣብ ዝተሳነየ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህ
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ርትን ዘሎ ኣመሃህራ ምስ ናህሪ ውላድካ ስለ ዝኸይድ ኣብኡ 
ፍልጠትን ምዕባለን ይቐስም። ኣብ ዝተሳነየ ኣብያተ ትምህርቲ 
ዘሎ ካሪክለም ብንጹር ኣብ ፍልጠት ዘተኮረ እዩ።

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ

ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ድማ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ እዩ። ፍሉይ 
ቤት ትምህርቲ ከኽዱ ዝፍቀደሎም ካብዞም ዝስዕቡ መግዳዕ
ትታት ሓደ ወይ ልዕሊኡ ዘለዎም ቈልዑ እዮም፤ 

• ናይ ምስማዕ መግዳዕቲ
• ጽሙምነት
• ጽሙምነትን ዑረትን
• ናይ ምርኣይ መግዳዕትን ካልእ ተወሳኺ መግዳዕትን
• ዝተኻበደ ናይ ቋንቋ መኽሳእቲ

ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ክመሃር መን ከም ዝፍቀደሉ ዝውስን፡ 
በዓል-መዚ ፍሉይ ኣስተምህሮን ኣብያተ-ትምህርትን እዩ። 

ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ

ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ድማ እቲ ነቶም ስፍሕ ዝበለ ናይ ምንቅ
ስቓስ ጸገም ዘለዎም መንእሰያት ዝወሃብ፡ ምስ ምንቅስቓስ 
ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ እዩ። ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ 2ይ ደረጃ 
ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ኣሎ። እዘን 
ኣብያተ-ትምህርቲ ተምሃሮ ካብ መላእ ሽወደን ይቕበላ። 
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ኣብ ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ ክመሃር መን ከም 
ዝፍቀደሉ ዝውስን፡ በዓል-መዚ ፍሉይ ኣስተምህሮን ኣብያተ-
ትምህርትን እዩ። 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ደጋፍ 

መግዳዕቲ ንዘለዎም ተምሃሮ ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ ደገፋት ኣለዉ። 
እዚ ዓይነት ደገፍ ንውላድካ ዝፍቀደሉን ዘይፍቀደሉ ዝውስን እቲ 
ርእሰ-መምህራን እዩ። 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ንመግዳዕቲ ዘለዎም 
ተምሃሮ ዝወሃቡ ደገፋት፤ 

• ዝተሳነ መሳለጥያ ትምህርቲ  - ናይ ኮምፒተር 
ፕሮግራማት፡ ብድምጺ ዝተቐድሑ መጽሓፍቲ፡ 
መሳለጥያ ትምህርቲ ብብራይለ  

• ዝተሳነየ መደብ-ትምህርቲ - ምስ ኲነታት 
ውላድካ ዝተሳነየ መደብ-ትምህርቲ 

•  ረዳት መምህር  - ንተምሃሮ ኣብ ምህሮ  
ዝሕግዞም ሰብ 

• መስተራኽብ  - ቋንቋ ምልክት፡ ብስእልን ምልክ
ታትን ዝተሰነየ መራኸቢ ደገፍ

• ደገፍ ካብ ክፍሊ ጥዕና ተመሃሮ - ካብ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ሓኪም፡ ነርስ፡ ሳይኮሎጂስት፡ኣማኻሪትን 
ፍሉይ ክኢላ ስነ-ትምህርትን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል 
ኢኻ።  እዞም ዝተጠቕሱ ሰብ ሞያ ዘለዉ፡ ውላድካ 
ጽቡቕ ንኽህሉን ትምህርቱ ከኣ ብዘዕግብ ንኽምክቶ 
ዘድሊ ሓገዝ ንኽረክብን እዩ። 

• መጓዓዝያ - መጓዓዝያ ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ
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መምርሒ ጃምላዊ ፍልሰት
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ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ 
ፍልሰት ጽላል ዘድልዮ መን’ዩ?
ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ፍልሰት ሕብረት ኤውሮጳ፡ መንበሪ-
ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ ሓታቲ-ጽላል ኢኻ። ኣብዚ እዋን’ዚ ሕብረት 
ኤውሮጳ እዚ መምርሒ ጃምላዊ ፍልሰት ነቶም ካብ ዩክራይና 
ዝመጹ ሰባት ንኸገልግል ኣበራቢርዎ ኣሎ።   

ስራሕ
ከም ሓታቲ-ጽላል መጠን፡ እንተ ኽኢልካ ነብስኻ ብቚጠባ 
ባዕልኻ ትኽእላ።  ነዚ ሰሪሕኻ ይኹን ብዘቐመጥካዮ ገንዘብ ገይርካ 
ክትገብሮ ትኽእል። 

ኣብ ሽወደን ክትሰርሕ ከም ትኽእል ዝሕብር መረጋገጺት ካብ 
ኢምግረሽን የድልየካ። ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ፍልሰት 
መንበሪ ፍቓድ ምስ ተዋሃብካ፡ ኣብ’ቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ካርድ 
ክትሰርሕ ከም ዝፍቀደካ ክምልከት እዩ። ስራሕ ንኽትሰርሕ 
ግዝያዊ ቊጽሪ መንነት የድልየካ። መንነትካ ዘረጋግጹ ሰነታት ድሮ 
ሂብካ እንተ ነይርካ፡ በዓል-መዝ ግብሪ ግዝያዊ ቊጽሪ መንነት 
ንኽበካ ኢሚግሬሽን ይሓቶ።  

ስራሕ ባዕልኻ ተናዲ። ስራሕ ንምድላይ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ ኣብ 
ቤ/ጽ ዕዮ ትምዝገብ።  
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ነዚ ምዝገባ ኣብ ስታተንስ-ሰርቪስ-ሰንተር ብምኻድ ተካይዶ። 
ድሕሪኡ፡ ምስ’ቲ ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ዝርከብ ኣካያዲ ጒዳያት ውጥን 
ንኸተውጹ ትራኸቡ።  እቲ ዘድልየካ ቅኑዕ ደገፍ ንኽትረክብ 
መግዳዕቲ ከም ዘለካ ሓብሮ። ደገፍ ይፍቀደልካን ኣይፍቀደልካን 
ዝውስን ቤ/ጽ ዕዮ እዩ።

ካብ ቤ/ጽ ዕዮ ክትረኽቦ ትኽእል ደገፍን 
ቊጠባዊ ሓገዝን፤ 

• ተሓጋጋዚ - ሓደ ሰብ ምሳኻ ዝኸይድ ስራሕ ንኽትረ
ክብን ንኸተመልክትን ይሕግዘካ።  

•  ምስ ኪኢላ በዓል-ሞያ ምርኻብ - ናይ ምርኣይ፡ 
ምስማዕ ወይ ምዝራብ ጸገማት ምስ ዝህልወካ፡ ካብ 
ሓደ ክኢላ በዓል ሞያ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል።  

• ድጎማ ደሞዝ - መግዳዕቲ እንተለካ ምስ ኲነታትካ 
ዝኸይድ ስራሕ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።  ማዕረ 
ማዕሪኡ ድማ ኣስራሒ ነቲ ዝወሃበካ ስራሕ ምሳኻ 
ንኸሳንዮ ቊጠባዊ ሓገዝ ይወሃቦ።

መንበሪ ገዛ
ከም ሓታቲ-ጽላል መጠን መግዳዕቲ ምስ ዝህልወካ፡ ምሳኻ ዝሳነ 
መንበሪ ቦታ ከተመልክት መሰል ኣለካ። 
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መንበሪ-ገዛ ንምድላይ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፡ ኢምግሬሽን ኣየነይቲ 
ንኡስ-ዞባ ጥርሑ ቦታ ከም ዘለዋ ፈቲሹ ድሕሪ ምርካብ ነታ 
ንኡስ-ዞባ መንበሪ-ቦታ ንኽትህበካ ይሓታ።  እቲ መንበሪ-ቦታ 
ክሳብ ዝርከብ ግን ኣብ’ቲ ግዝያዊ መንበሪ ቦታ ናይ ኢሚግሬሽን 
ትጸንሕ። ክራይ ገዛ ባዕልኻ ክትኸፍሎ እዩ እቲ ትጽቢት።   ገንዘብ 
እንተ ዘይብልካ ግን ነቲ ክራይ ገዛ ኢሚግሬሽን ይኸፍሎ።  

ንኡስ-ዞባ ንዝመጠወልካ መንበሪ-ገዛ ኣይፋለይን ምስ ትብል፡ 
ሓገዝ መንበሪ ገዛ ንምርካብ ንኢሚግሬሽን ትውከሶ።  ነዚ ዝተመ
ጠወልካ ገዛ ኣይፋለይን ምስ ትብል፡ ባዕልኻ ገዛ ደሊኻ ክራዩ ድማ 
ባዕልኻ ትኸፍሎ። 

ብዘይወለዶም ዝተሰዱ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም 
መንእሰያትን ቈልዑን 

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይንካ ብዘይ ወላዲ ናብ ሽወደን ምስ 
ትመጽእ፡እቲ ትነብረሉ ንኡስ-ዞባ እዩ ምሳኻ ዝሳነ መንበሪ ቦታ 
ዘዳልወልካ።

ቊጠባዊ ረዲኤት
ብቚጠባ ነብስኻ ባዕልኻ ዘይትኽላ እንተ ኾይንካ፡ ብመሰረት ሕጊ 
ምቕባል ሓተቲ-ዑቕባ (LMA)፡ ካብ ኢምግሬሽን ቊጠባዊ ረዲኤት 
ከተመልክት ትኽእል። እቲ ኢምግሬሽን ዝህበካ ሓገዝ ዘይኣኽለካ 
እንተ ኾይኑ፡ ተወሳኺ ዝኾነ ፍሉይ ደገፍ(särskilt stöd) ከተመ
ልክት ትኽእል።

• መግዳዕቲ ሃሊኳ እቲ ዝወሃበካ ደገፍ ንኣብነት ንከም መነጽር 
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ወይ መሳለጥያ ዝኣመሰሉ ክሽፍኖ እንተ ዘይክኢሉ፡ ፍሉይ 
ደገፍ(särskilt stöd) ከተመልክት ትኽእል።

ነዞም ዝተፈላለዩ ደገፋት ንምምልካት ወይ ዝያዳ ሓበሬታ 
ንምርካብ ንኢምግሬሽን ተወከሶ።  ነዚ ሓገዝ ገንዘብ ዝውስን 
ኢምግሬሽን እዩ። 

ብዘይወለዶም ዝተሰዱ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም 
መንእሰያትን ቈልዑን 

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይንካ ብዘይ ወላዲ ናብ ሽወደን  
ምስ ትመጽእ፡ እቲ ሕጊ ልክዕ ከምቲ ንኹሎም ካልኦት ደገፍ ወይ 
ጸወን ዘድልዮም ቈልዑን መንእሰያትን ማዕሪኦም ድማ ንዓኻ 
ይምልከተካ። 

ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ከምኡ 
ድማ ክንክን ስኒ
ኣብ ሽወደን ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ከምኡ ድማ ክንክን ስኒ 
ብቐንዱ ሓላፍነት ዝወስዳ እተን ዞባታት እየን።  

ኣብ ሽወደን ምስ መጻኻ እቲ ማእከል ክንክን-ጥዕና ሓፈሻዊ 
ምርመራ ጥዕና ንኽትገብር ወፈያ ይህበካ። መግዳዕቲ ምስ 
ዝህልወካ፡ እዚ ምርመራ ብእዋኑ ካብ  ክንክን-ጥዕና ሓገዝ ንኽት
ረክብ ይሕግዘካ።  

መግዳዕቲ እንተለካ ወይ ዘለካ ኮይኑ እንተ መሲሉካ እቲ ዘድልየካ 
ሓገዝ ንኽትረክብ ንክንክን-ጥዕና ተወከሶ።   ኣባላት ክፍሊ ጥዕናን 
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ኣስተርጐምትን ምስጢር ናይ ምስታር ግዴታ ኣለዎም። ክንክን 
ንምርካብ ኣብ ትካል ክንክን-ጥዕና ከም ዝመጻኻ ንኻልኦት በዓል-
መዝታት ክሕብሩ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ኣብ 
ክንክን-ጥዕና ትህቦ ሓበሬታ ንናይ ዑቕባ ጉዳይካ ኣይጸልዎን እዩ። 

ከም በጽሒ መጠን፡ ዘየላቡ ወይ ህጹጽ ዝኾነ ክንክን-ጥዕና ወይ 
ክንክን-ስኒ ይምጠወልካ እዩ።   

ምስ ትሓምም ናበይ ትኸይድ

እንተ ሓሚምካ ብቐዳምነት ኣብ ጥቓኻ ናብ ዝርከብ ማእከል 
ክንክን-ጥዕና ትኸይድ። ኣብ ማእከል ክንክን-ጥዕና ቅልል ዝበሉ 
ክንክናት ክወሃቡኻ ይኽእሉ።  እቲ ማእከል ክንክን-ጥዕና እንተ 
ተዓጽዩ ወይ ብተሌፎን ክትረኽቦ እንተ ዘይኪኢልካ ናብ 1177 
ትድውል። ድሕሪኡ ምስ ሓንቲ ኣላዪት-ሕሙማት ነርስ ብምዝራብ 
ምኽሪ ትረክብ። ክንክን ናይ ስኒ ምስ ዘድልየካ ናብ ማእከል 
ክንክን-ስኒ(Folktandvården) ወይ ናብ ብሕታዊ ሓኪም ስኒ 
ትኸይድ። 

ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ናብ ሆስፒታል ትኸይድ። ንስኻ ወይ ካልእ 
ሰብ ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ወይ ብኸቢድ እንተ ተጎዲእካ ወይ  
ኣምቡላንስ እንተ ኣድልዩካ ናብ 112 ትድውል። 

መጓዓዝያ ሕሙማት

ባዕልኻ ናብ ሕክምና ክትኸይድ ዓቕሚ እንተ ዘይብልካ፡ ናብ 
ማእከል ክንክን-ጥዕና ወይ ሆስፒታል ተብጸሓካ መጓዓዝያ 
ሕሙማን ትእዝዝ። ናይ’ቲ ትገብሮ ወጻኢ መተካእታ ክወሃበካ 
ይኽእል እዩ። ነቲ መተካእታ ድሕሪ እቲ ጒዕዞ ከተመልክቶ 
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ትኽእል። ነቲ ፍቓድ ናይ መጓዓዝያ ሕሙምና ግን ኣቐዲምካ 
ኢኻ ተመልክቶ።   እቶም ፍቚዳት መገሻታት ኣየኖት ምዃኖም 
ንምፍላጥ ነቲ ክንክን-ጥዕና ዝብሀካ ትካል ተወሰከሶ። 

 ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም መንእሰያትን ቈልዑን

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ቈልዑ ክንክን-ጥዕናን ክንክን-
ስንን ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት 
እንተ ኾይኑ፡ እለታዊ ህይወትካ ብዘዕግብ ንምምራሕ ደገፍን 
ልምምድን ዝህብ ተሃድሶ(ሃቢሊቴሪን) ክምጠወልካ ይኽእል እዩ።  
ምስ ክፍሊ ተሃድሶ(ሃቢሊቴሪን) ንምርኻብ ነቲ ናትካ ማእከል 
ክንክን-ጥዕና ተወከሶ።

ቤት ትምህርቲ
ኣብ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ንዂሎም ቈልዑን ተምሃሮን ነጻ እዩ። 
ናይ’ቶም ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ፍልሰት ጽላል ዝሓቱ፡ 
ደቆም ኣብ ትምህርቲ ናይ ምስታፍ መሰል ኣለዎም። ግዴታ ግን 
ኣይኮነን። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቦታ ንኽረክብ ነቲ ንኡስ
-ዞባ ተወከሶ። 

ኣብቲ ትነብረሉ ንኡስ-ዞባ ንውላድካ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ 
ባዕልኻ ክትመርጸሉ ትኽእል ኢኻ። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ንምምዝጋብ ኢምግሬሽ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ውላድካ ኣብ 
ኣየናይ ደረጃ ክፍሊ ክጅምር ከም ዝኽእል ዝውስን እቲ ቤት 
ትምህርቲ እዩ። ነዚ ዝውስን ዕድመ ውላድካን ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ 
ደረጃ ትምህርቱን እዩ።
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መብዛሕተኦም ኣካላዊ፡ ስነ-ኣእምራውን ተገንዝቦኣውን መግዳዕቲ 
ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ንቡር መባእታውን 2ይ ደረጃ ቤት 
ትምህርቲ ይመሃሩ። መግዳዕቲ ንዘለዎም ቈልዑ ዝኾኑ ካልኦት 
ዓይነታት ኣብያተ ትምህርቲ እዉን ኣለዉ እዮም።

ዝተሳነየ መባእታዊ ቤት ትምህርትን 2ይ ደረጃ ቤት 
ትምህርትን

ኣብ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ዝፍቀደሎም እቶም መግዳዕቲ 
ናይ ትሑት ዓቕሚ ኣእምሮ ዘለዎም ጥራሕ እዩ። ኣብ ዝተሳነየ 
መባእታዊ ቤት ትምህርትን ኣብ ዝተሳነየ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህ
ርትን ዘሎ ኣመሃህራ ምስ ናህሪ ውላድካ ስለ ዝኸይድ ኣብኡ 
ፍልጠትን ምዕባለን ይቐስም። ኣብ ዝተሳነየ ኣብያተ ትምህርቲ 
ዘሎ ካሪክለም ብንጹር ኣብ ፍልጠት ዘተኮረ እዩ።

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ

ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ድማ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ እዩ። ፍሉይ 
ቤት ትምህርቲ ዘሎ፡ ነቶም ሓደ ወይ ዝያዳ ካብ’ዞም ዝስዕቡ 
መግዳዕትታት ዘለዎም ቈልዑ ተባሂሉ እዩ።

• ናይ ምስማዕ መግዳዕቲ
• ጽሙምነት
• ጽሙምነትን ዑረትን
• ናይ ምርኣይ መግዳዕትን ካልእ ተወሳኺ መግዳዕትን
• ዝተኻበደ ናይ ቋንቋ መኽሳእቲ

ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ክመሃር መን ከም ዝፍቀደሉ ዝውስን፡ 
በዓል-መዚ ፍሉይ ኣስተምህሮን ኣብያተ-ትምህርትን እዩ። 
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ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ

ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ድማ እቲ ነቶም ስፍሕ ዝበለ ናይ ምንቅ
ስቓስ ጸገም ዘለዎም መንእሰያት ዝወሃብ፡ ምስ ምንቅስቓስ 
ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ እዩ። ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ 2ይ ደረጃ 
ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ኣሎ። እዘን 
ኣብያተ-ትምህርቲ ካብ መላእ ሽወደን ተምሃሮ ይቕበላ። 

ኣብ ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ ክመሃር መን ከም 
ዝፍቀደሉ ዝውስን፡ በዓል-መዚ ፍሉይ ኣስተምህሮን ኣብያተ-
ትምህርትን እዩ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ደጋፍ 

መግዳዕቲ ንዘለዎም ተምሃሮ ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ ደገፋት ኣለዉ። 
እዚ ዓይነት ደገፍ ንውላድካ ዝፍቀደሉን ዘይፍቀደሉ ዝውስን እቲ 
ርእሰ-መምህራን እዩ። 
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ኣብ ቤት ትምህርቲ ንመግዳዕቲ ዘለዎም 
ተምሃሮ ዝወሃቡ ደገፋት፤ 

• ዝተሳነ መሳለጥያ ትምህርቲ  - ናይ ኮምፒተር 
ፕሮግራማት፡ ብድምጺ ዝተቐድሑ መጽሓፍቲ፡ 
መሳለጥያ ትምህርቲ ብብራይለ 

• ዝተሳነየ መደብ-ትምህርቲ - ምስ ኲነታት  
ውላድካ ዝተሳነየ መደብ-ትምህርቲ 

•  ረዳት መምህር  - ንተምሃሮ ኣብ ምህሮ  
ዝሕግዞም ሰብ 

• መስተራኽብ  - ቋንቋ ምልክት፡ ብስእልን ምልክ
ታትን ዝተሰነየ መራኸቢ ደገፍ

• ደገፍ ካብ ክፍሊ ጥዕና ተመሃሮ - ሓገዝ ካብ ናይ 
ቤት ትምህርቲ ሓኪም፡ ነርስ፡ ሳይኮሎጂስት፡ ኣማኻ
ሪትን ፍሉይ ክኢላ ስነ-ትምህርትን እዞም ዝተጠቕሱ 
ሰብ ሞያ ዘለዉ፡ ውላድካ ጽቡቕ ንኽህሉን ትምህርቱ 
ከኣ ብዘዕግብ ንኽምክቶ ዘድሊ ሓገዝ ንኽረክብን እዩ። 

• መጓዓዝያ - መጓዓዝያ ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ
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ሓድሽ መጻኢ
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ኣብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ ዝብሃል 
መን’ዩ?
ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህወሃበካ ከምኡ ድማ ሓደ 
ንኡስ-ዞባ ምስ ዝቕበለካን ሓድሽ መጻኢ ትበሃል።  

መንበሪ ፍቓድ ሓደ ካብ’ዞም ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል፤

• ግዝያዊ፤ እዚ ማለት እቲ መንበሪ ፍቓድ ንውሱናት ኣዋርሕ 
ወይ ዓመታት የገልግል። 

• ቀዋሚ፤ እዚ ማለት እቲ መንበሪ ፍቓድ ናይ ግዜ ገደብ 
የብሉን። 

መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ፡ ካብ በዓል-መዚ ግብሪ ናይ መንነት 
ቊጽሪ ተመልክት።  ናይ መንነት ቊጽሪ ንምምልካት፡ እቲ መንበሪ 
ፍቓድ ብውሕዱ ንሓደ ዓመት ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ።  ድሕሪ’ዚ 
በዓል-መዚ ግብሪ መንነት ካርድ(ተሴራ) ከተመልክት ይሕግዘካ።  

ስራሕ
መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሽወደን ስራሕ ክሰርሕ መሰል 
ይህልዎ። ባዕልኻ ስራሕ ክትረክብ እንተ ዘይክኢልካ፡ ቤ/ጽ ዕዮ 
ስራሕ ኣብ ምንዳይ ንኽሕግዘካ ትውከሶ።  ብሓገዝ ስታተንስ-
ሰርቪስ-ሰንተር ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ትምዝገብ ወይ ድማ ብባንክ-
ኣይዲ ወይ ተመሳሳሊ ገይርካ ኣብ መካነ-መርበብ ቤ/ጽ ዕዮ 
ትምዝገብ።   
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ቤ/ጽ ዕዮ ንኽሕግዘካ፡ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ከተርእይ የድሊ እዩ።  

ቤ/ት ዕዮ ከም ደላዪ ስራሕ ይምዝግበካ። ድሕሪኡ ምስ’ቲ ኣብ 
ቤ/ጽ ዕዮ ዘሎ ኣካያዲ ጒዳያት ኣብ ዝመጽእ እንታይ ከምትገብሩ 
ንኽትዘራረቡ ቆጸራ ትሕዙ።   እቲ ዘድልየካ ቅኑዕ ደገፍ ንኽት
ረክብ፡ መግዳዕቲ ከም ዘለካ ሓብሮ። ድሕሪ’ዚ ንስኻን እቲ ኣካያዲ 
ጒዳያትን ሓቢርኩም ንጥፈታት ዝሓዘለ መደብ ተውጹ።  እቶም 
ንጥፈታት ከከም ኩነታትካ ዝተፈላለየ ክመስሉ ይኽእሉ። 

ክትሰርሕ እንተ ዘይክኢልካ፡ መዓልታዊ ህይወትካ ንምኽኣል 
ገንዘባዊ ክፍሊት ክስለዓልካ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። 

እቲ ደገፍ ንኣብነት ካብ ቤ/ጽ ዕዮ፡ ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድሕን ወይ 
ንኡስ-ዞባ ክርከብ ይኽእል።  እቲ ደገፍ ዝግበኣካን ዘይግበኣካን 
ዝውስና እዘን በዓል-መዝታት ወይ ኣብያተ ጽሕፈታት እየን።   
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ደገፍን ቊጠባዊ ሓገዝን ነቶም መግዳዕቲ 
ሃሊዎም ስራሕ ኣብ ምንዳይ ዝርከቡ ወይ 
ድሮ ስራሕ ዘለዎም፤1}

• ክኢላታት ሰብ ሞያ  - ናይ ምርኣይ፡ ምስማዕ 
ወይ ምዝራብ ጸገማት ምስ ዝህልወካ ካብ ሓደ 
ክኢላ በዓል ሞያ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል።

• ናይ ቋንቋ ምልክት ኣስተርጓሚ
• ተሓጋጋዚ -  ተወሳኺ ሓገዝ ስራሕ ኣብ ትደልየሉ 

እዋን ንኣብነት ናይ ስራሕ ምልክታ ኣብ 
ምጽሓፍ

• ድጎማ ደሞዝ - መግዳዕቲ እንተለካ ምስ 
ኲነታትካ ዝኸይድ ስራሕ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። 
ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣስራሒ ነቲ ዝወሃበካ ስራሕ 
ምሳኻ ንኸሳንዮ ቊጠባዊ ሓገዝ ይወሃቦ።
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መንበሪ ገዛ
ኣብ ሽወደን ከም ሓድሽ መጻኢ መጠን፡ መግዳዕቲ ምስ ዝህልወካ፡ 
ምሳኻ ዝሳነ መንበሪ ቦታ ከተመልክት መሰል ኣለካ። መግዳዕቲ 
ሃሊዎም መንበሪ ገዛ ባዕሎም ክረኽቡ ንዘይክእሉ ዝምልከት 
ፍሉይ ዝተሳነየ መንበሪ ገዛ ኣሎ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ተርታኻ ክሳብ 
ዝኣክል ምጽባይ ከድልየካ ይኽእል እዩ። 

ቅድሚ ሕጂ ሓታቲ ዑቕባ ዝነበርካ፡ ንበይንኻ ትነብርን ባዕልኻ 
መንበሪ ገዛ ክትረክብ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡ መንበሪ ገዛ 
ብኸም’ዚ ይወሃበካ፤ 

• መንበሪ ፍቓድካ ምስ ተወሃብካ፡ መንበሪ ገዛ ብዝምልከት 
ምሳኻ ንኽዛረብ ኢምግሬሽን ይዕድመካ። 

• ኢምግሬሽን ኣበየነይቲ ንኡስ-ዞባ ክትነብር ምዃንካ ይሕብረካ። 
• እቲ ንኡስ-ዞባ ኸኣ መንበሪ ገዛ የዳልወልካ።
• ነቲ ዝቐረበልካ ናይ መንበሪ ገዛ ወፈያ ኣይፋለይን ምስ ትብሎ፡ 

መብዛሕቱ ግዜ ተወሳኺ ካልእ ወፈያ ዘይግበረልካ እኳ እንተኾነ 
ፍሉይ ኲነታት ግን ክህሉ ይኽእል እዩ። 

ዓይነት ናይ’ቲ ዝወሃበካ መንበሪ ገዛ ከከም ኲነታትካ ክፈላለ 
ይኽእል እዩ።  ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ንኡስ-ዞባኻ 
ተወከሶ። 
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ቊጠባዊ ረዲኤት
ከም ሓድሽ መጻኢ ኣብ ሽወደን፡ እንተ ኽኢልካ ባዕልኻ ነብስኻ 
ትኽእል። ጽቡቕ ህይወት ንኸተሕልፍ ሓገዝን ደገፍን ክወሃበካ 
መሰል ኣለካ።  ኣብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድሕን ከተመልክቶም 
ትኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነታት መተካእታ ክፍሊታት ኣለዉ።  እቲ 
ክርከብ ዝኽእል ደገፍ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ክትፈልጥ እንተ 
ደሊኻ፡ ነቲ ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድሕን ወይ ንስታተንስ-ሰርቪስ-
ሰንተር ተወከሶ።  

ኣብነታት ናይ’ቶም ካብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ 
መድሕን ዝርከቡ መተካእታ ክፍሊታት፤ 

• ክፍሊት መትከሊ-እግሪ - ኣብ መደብ መትከሊ-እግሪ 
ናይ ቤ/ጽ ዕዮ ንዝሳተፍ ዝወሃብ መተካእታ ክፍሊት 
እዩ። 

• ተወሳኺ ወጻኢታት ዝትክእ ክፍሊት - ብሰንኪ 
መግዳዕቲ ወጻኢታት ምስ ዝህልወካ ዝወሃብ ክፍሊት።

• ተወሳኺ ወጻኢታት ናይ ቈልዓ ዝትክእ ክፍሊት- 
ብሰንኪ ናይ ውላድካ መግዳዕቲ ተውጾም ወጻኢታት 
ዝትክእ ክፍሊት።

• ቊጠባዊ ሓገዝ ንመእለዪ - መግዳዕቲ ዘለዎ ቈልዓ 
ስለ ዘለካ ዝኽፈል መተካእታ ክፍሊት
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ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ከምኡ 
ድማ ክንክን ስኒ
ከም ሓድሽ መጻኢ ኣብ ሽወደን ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ከምኡ 
ድማ ክንክን ስኒ ክትረክብ መሰል ኣለካ። 

ኣብ ሽወደን ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ብዞታታት እዩ ዝመሓደር።  
እቲ ንኡስ-ዞባ እዉን እንተኾነ ውሱን ክንክን ጥዕናን ሕክምናን 
ይህብ እዩ።   

እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብ’ቶም ዞባታት ዝህበኦም ደገፋት እዮም፤ 

• ተሃድሶን ዳግመ ተሃድሶን - እለታዊ ህይወትካ ብዘዕግብ 
ንምምራሕ ደገፍን ልምምድን

• መሳለጥያ - ንኣብነት ድምጺ ተቃልሕ መስምዒት፡ ብእግርካ 
ንኽትከይድ ዝሕግዝ መሳለጥያ ወዘተ

መግዳዕቲ እንተለካ ወይ ዘለካ ኮይኑ እንተ መሲሉካ እቲ ዘድልየካ 
ሓገዝ ንኽትረክብ ንክንክን-ጥዕና ተወከሶ።   ኣባላት ክፍሊ ጥዕናን 
ኣስተርጐምትን ምስጢር ናይ ምስታር ግዴታ ኣለዎም። ክንክን 
ንምርካብ ኣብ ትካል ክንክን-ጥዕና ከም ዝመጻኻ ንኻልኦት በዓል-
መዝታት ክሕብሩ ኣይፍቀደሎምን እዩ።

መሰል ክንክን ስኒ እዉን ኣለካ።  ናይ ክንክን ስኒ ወጻኢታት ባዕልኻ 
ኢኻ ትኸፍሎ።  ወጻኢታት ክንክን ስኒ ባዕልኻ ክትኸፍሎ እንተ 
ዘይክኢልካ፡ ቤ/ጽ ማሕበራዊ መድሕን ክሕግዘካ ተመልክት። 



39

ምስ ትሓምም ናበይ ትኸይድ

እንተ ሓሚምካ ብቐዳምነት ናብ’ቲ ጥቓኻ ዘሎ ማእከል ክንክን-
ጥዕና ትኸይድ።  ኣብ ማእከል ክንክን-ጥዕና ቅልል ዝበሉ ክንክናት 
ክወሃቡኻ ይኽእሉ።  እቲ ማእከል ክንክን-ጥዕና እንተ ተዓጽዩ 
ወይ ብተሌፎን ክትረኽቦ እንተ ዘይኪኢልካ ናብ 1177 ትድውል። 
ድሕሪኡ ምስ ሓንቲ ኣላዪት-ሕሙማት ነርስ ብምዝራብ ምኽሪ 
ትረክብ። ክንክን ናይ ስኒ ምስ ዘድልየካ ናብ ማእከል ክንክን-
ስኒ(Folktandvården) ወይ ናብ ብሕታዊ ሓኪም ስኒ ትኸይድ። 

ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ናብ ሆስፒታል ትኸይድ። ንስኻ ወይ ካልእ 
ሰብ ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ወይ ብኸቢድ እንተ ተጎዲእካ ወይ  
ኣምቡላንስ እንተ ኣድልዩካ ናብ 112 ትድውል። 

መጓዓዝያ ሕሙማት

ባዕልኻ ናብ ሕክምና ክትኸይድ ዓቕሚ እንተ ዘይብልካ፡ ናብ 
ማእከል ክንክን-ጥዕና ወይ ሆስፒታል ተብጸሓካ መጓዓዝያ 
ሕሙማን ትእዝዝ። ናይ’ቲ ትገብሮ ወጻኢ መተካእታ ክወሃበካ 
ይኽእል እዩ። ነቲ መተካእታ ድሕሪ እቲ ጒዕዞ ከተመልክቶ 
ትኽእል። ነቲ ፍቓድ ናይ መጓዓዝያ ሕሙምና ግን ኣቐዲምካ 
ኢኻ ተመልክቶ።   እቶም ፍቚዳት መገሻታት ኣየኖት ምዃኖም 
ንምፍላጥ ነቲ ክንክን-ጥዕና ዝብሀካ ትካል ተወሰከሶ። 
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ቤት-ትምህርቲ
ኣብ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ንዂሎም ቈልዑን ተምሃሮን ነጻ እዩ። 
ሓደስቲ ናብ ሽወደን ዝመጹ ህጻናት ግድን መባእታዊ ትምህርቶም 
ክከታተሉ ኣለዎም። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቦታ ንኽረክብ 
ነቲ ንኡስ-ዞባ ተወከሶ።

ኣብቲ ትነብረሉ ንኡስ-ዞባ ንውላድካ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ 
ባዕልኻ ክትመርጸሉ ትኽእል ኢኻ። ውላድካ ኣብ ኣየናይ ደረጃ 
ክፍሊ ክጅምር ከም ዝኽእል ዝውስን እቲ ቤት ትምህርቲ እዩ።  
ነዚ ዝውስን ዕድመ ውላድካን ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ደረጃ ትምህ
ርቱን እዩ።

መብዛሕተኦም ኣካላዊ፡ ስነ-ኣእምራውን ተገንዝቦኣውን መግዳዕቲ 
ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ንቡር መባእታውን 2ይ ደረጃ ቤት 
ትምህርቲ ይመሃሩ። መግዳዕቲ ንዘለዎም ቈልዑ ዝኾኑ ካልኦት 
ዓይነታት ኣብያተ ትምህርቲ እዉን ኣለዉ እዮም።

ዝተሳነየ መባእታዊ ቤት ትምህርትን 2ይ ደረጃ ቤት 
ትምህርትን

ኣብ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ዝፍቀደሎም እቶም መግዳዕቲ 
ናይ ትሑት ዓቕሚ ኣእምሮ ዘለዎም ጥራሕ እዩ። ኣብ ዝተሳነየ 
መባእታዊ ቤት ትምህርትን ኣብ ዝተሳነየ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህ
ርትን ዘሎ ኣመሃህራ ምስ ናህሪ ውላድካ ስለ ዝኸይድ ኣብኡ 
ፍልጠትን ምዕባለን ይቐስም። ኣብ ዝተሳነየ ኣብያተ ትምህርቲ 
ዘሎ ካሪክለም ብንጹር ኣብ ፍልጠት ዘተኮረ እዩ። 
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ፍሉይ ቤት ትምህርቲ

ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ድማ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ እዩ። ፍሉይ 
ቤት ትምህርቲ ከኽዱ ዝፍቀደሎም ካብዞም ዝስዕቡ መግዳዕ
ትታት ሓደ ወይ ልዕሊኡ ዘለዎም ቈልዑ እዮም፤ 

• ናይ ምስማዕ መግዳዕቲ
• ጽሙምነት
• ጽሙምነትን ዑረትን
• ናይ ምርኣይ መግዳዕትን ካልእ ተወሳኺ መግዳዕትን
• ዝተኻበደ ናይ ቋንቋ መኽሳእቲ

ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ክመሃር መን ከም ዝፍቀደሉ ዝውስን፡ 
በዓል-መዚ ፍሉይ ኣስተምህሮን ኣብያተ-ትምህርትን እዩ። 

ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ

ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ድማ እቲ ነቶም ስፍሕ ዝበለ ናይ ምንቅ
ስቓስ ጸገም ዘለዎም መንእሰያት ዝወሃብ፡ ምስ ምንቅስቓስ 
ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ እዩ። ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ 2ይ ደረጃ 
ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ኣሎ። እዘን 
ኣብያተ-ትምህርቲ ካብ መላእ ሽወደን ተምሃሮ ይቕበላ። 

ኣብ ምስ ምንቅስቓስ ዝተሳነየ ቤት ትምህርቲ ክመሃር መን ከም 
ዝፍቀደሉ ዝውስን፡ በዓል-መዚ ፍሉይ ኣስተምህሮን ኣብያተ-
ትምህርትን እዩ።
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ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት(SFI)

ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት(SFI) ዝበሃል ንኣባጽሕ ዝምልከት 
ትምህርቲ ኣሎ። እዚ ብመባእታዊ ደረጃ ዝወሃብ ትምህርቲ ቋንቋ 
ሽወደን እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝድለ ነቲ ንኡስ-ዞባ ተወከስ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ደጋፍ

መግዳዕቲ ንዘለዎም ተምሃሮ ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ ደገፋት ኣለዉ። 
ውላድካ ደገፍ ክወሃቦ ድዩ ኣይክወሃቦን ትውስን እታ ርእሰ-
መምህራን እያ። 
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ኣብ ቤት ትምህርቲ ንመግዳዕቲ ዘለዎም 
ተምሃሮ ዝወሃቡ ደገፋት፤ 

• ዝተሳነ መሳለጥያ ትምህርቲ  - ናይ ኮምፒተር 
ፕሮግራማት፡ ብድምጺ ዝተቐድሑ መጽሓፍቲ፡ 
መሳለጥያ ትምህርቲ ብብራይለ 

• ዝተሳነየ መደብ-ትምህርቲ - ምስ ኲነታት 
ውላድካ ዝተሳነየ መደብ-ትምህርቲ 

•  ረዳት መምህር  - ንተምሃሮ ኣብ ምህሮ 
ዝሕግዞም ሰብ 

• መስተራኽብ  - ቋንቋ ምልክት፡ ብስእልን ምልክ
ታትን ዝተሰነየ መራኸቢ ደገፍ

• ደገፍ ካብ ክፍሊ ጥዕና ተመሃሮ - ካብ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ሓኪም፡ ነርስ፡ ሳይኮሎጂስት፡ኣማኻሪትን 
ፍሉይ ክኢላ ስነ-ትምህርትን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል 
ኢኻ።  እዞም ዝተጠቕሱ ሰብ ሞያ ዘለዉ፡ ውላድካ 
ጽቡቕ ንኽህሉን ትምህርቱ ከኣ ብዘዕግብ ንኽምክቶ 
ዘድሊ ሓገዝ ንኽረክብን እዩ። 

• መጓዓዝያ - መጓዓዝያ ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ
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ሕጊ ደገፍን ኣገልግሎትን ንገሊኦም 
ስንኩላን(LSS)
ኣብ ሽወደን ሕጊ ደገፍን ኣገልግሎትን ንገሊኦም ስንኩላን(LSS) 
ዝበሃል ሕጊ ኣሎ። እዚ ሕጊ መግዳዕቲ ንዘለዎ ነቲ ዘድልዮ ሓገዝን 
ደገፍን ንኽረኽቦ የኽእሎ።  እቲ ሓገዝ፡ ትነብረሉ ዘለኻ ገዛ ምሳኻ 
ንምስናይ ይኹን ካልእ ኣብ እለታዊ ህይወትካ ክሕግዘካ ዝኽእል 
ሰብ ክኸውን ይኽእል።  

እዚ ብመሰረት ሕጊ ደገፍን ኣገልግሎትን ንገሊኦም ስንኩላን(LSS) 
ዝወሃብ ደገፍ ክምጠወልካ እንተ ኾይኑ፡ ናይ ሽወደን ነባርነትን 
ሓደ ውሱን ዝኾነ ዓይነት መግዳዕቲ ምስ ዝህልወካ እዩ።  LSS፡ 
ከተመልክቶም ትኽእል 10 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሓገዛትን ደገፋትን 
ይሓቊፍ። ተመልክቶ ደገፍ ርግጽ ይወሃበካ እዩ ማለት ግን 
ኣይኮነን።    መሰል LSS ኣለካን ዘይብልካን ንኽትፈልጥ ነቲ ንኡስ-
ዞባኻ ተወከሶ። 

ሓገዝን ደገፍን ብመሰረት LSS ንኽትረክብ፡ ከተመልክት ኣለካ። 
ነቲ ምልክታ ናበይ ከም ትልእኾ ዝውስን፡ ዓይነት ናይ’ቲ ተመልክቶ 
ደገፍ’ዩ።  ንዓኻ ብፍላይ እንታይ ከም ዝምልከተካ ርግጸኛ እንተ 
ዘይኮንካ - ኣብ’ቲ ትነብረሉ ቦታ ከመይ ምዃኑ ንምፍላጥ፡ ነቲ 
ንኡስ-ዞባኻ ተወከሶ። 
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እቶም ከተመልክቶም ትኽእል ዓሰርተ 
ደገፋት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤   

• ምኽርን ውልቃዊ ደገፍን
• ብውልቂ ዝወሃብ ሓገዝ 
• ኣገልግሎት መሰነይታ 
• ክትውከሶ ትኽእል ሰብ 
• ኣገልግሎት መሰነይታ ኣብ ቤትካ 
• ንሕጽር ዝበለ እዋን ካብ ቤትካ ወጻኢ ምቕማጥ 
• ቤ/ት ዝኸዱ ልዕሊ 12 ዝዕድሜኦም ዝምጠው  

ናይ ሓጺር ግዜ ምክትታል 
• ኣብ ኣላዪት ስድራቤት ወይ ኣብ ፍሉይ ኣገል

ግሎት ንቈልዑን መንእሰያትን ዝህብ መንበሪ ቦታ 
ምቕማጥ 

• ንኣባጽሕ ፍሉይ ኣገልግሎት ዘለዎ መንበሪ ገዛ ወይ 
ካልእ ፍሉይ ዝተመሻሸወ መንበሪ ገዛ 

• ኣብ ናይ ስራሕ ዕድመ ንዝርከቡ ዝወሃብ እለታዊ 
ንጥፈታት 
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ጠቐምቲ ኣድራሻታት ኢንተርነት
ኣብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ ንዝኾኑ፡ ኣብ’ዘን ዝስዕባ ኣድራሻታት 
ኢንተርነት ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ፤   

ውድብ መካነ-መርበብ

Independent living independentliving.org

Refugee welcome refugeeswelcomestockholm.se

Information 
Sverige

informationsverige.se/sv/

http://independentliving.org
http://refugeeswelcomestockholm.se
http://informationsverige.se/sv/
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ኣብ ናይ ዓመጽ ወይ ተቓላዕነት ኩነታት ትርከብ እንተለኻ፡ ካብ’ዚ 
ዘለኻዮ ኩነታት ብኸመይ ከም ትወጽእ ደገፍ ንኽትረክብ ነዘን 
ዝስዕባ ኣድራሻታት ኢንተርነት ተወከሰን፤  

ውድብ መካነ-መርበብ

ተሓላቒ ጸረ ኣድልዎ 
(Diskriminerings-
ombudsmannen)

do.se

ፎሩም - ደቀንስትዮን 
መግዳዕትን ኣብ 
ሽወደን

kvinnor-funktionshinder.se

ዓመጽ ደቂተባዕትዮ 
ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ

jamstalldhetsmyndigheten.se/
mans-vald-mot-kvinnor

ሃገራዊ መዕቆቢ ደቀን
ስትዮን ደገፍ ብቋንቋ 
ምልክትን

nkjt.se

ብቋንቋ ምልክት 
ንቈልዑን መንእሰያትን 
ዝወሃብ ናይ ዝርርብ 
ደገፍ

boujt.se

http://do.se
http://kvinnor-funktionshinder.se
http://nkjt.se
http://boujt.se
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/
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		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
