
ንስኻ፡ ደቅኻ ከምኡ እውን ስድራ ቤትካ
• ናይ ውላድኩም ሕልናዊ ስምዒታቱ ማለት ሞራሉ ከምኡ እውን ርእሰ 

ምትእምማኑ ከመይ ጌርኩም ከም ትሃንጹዎ ብዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? 

• ንስኻትኩም ከም ወለዲ መጠን ኣብ ሽወደን ዝህሉወኩም መሰላትን 
ግቡኣትን ብዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? 

• ምስ ውላድኩም ጽቡቕ ዝዀነ ዝምድና እናሃነጽኩም ከለኹም ብተወሳኺ 
ድማ ከመይ ጌርኩም ደረት ትገብሩሉ ብዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ?

• ነታ ስድራ ቤት ብሓባር ብምዃን ከመይ ጌርኩም ከም ትሃንጹዋ ብዝያዳ 
ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? 

ኣብዚ ድማ ምስ ቅድሚ ሕጂ ከማኻትኩም ዝነበሩ ወይ ድማ ኣብዚ 
እዋን እዚ ኣብ ተመሳሳሊ ኵነታት ዘለዉ ክትዘራረቡ ክትክእሉ ኢኹም! 

▲

ከመይ ጌርኩም ከም ተመልክቱ እነሀልኩም!
ኣብ Andra Långgatan 19 ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ማእከል ምውህሃድ ማለት ኢንተግረሽን 
ሰንትሩም ምጽኡ። ቤት ጽሕፈትና ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ሰዓት 09፡00-16፡00 ክፉት እዩ። 

ብ ቍጽሪ ቴለፎን፡ 031-367 91 50 ብምድዋል ወይ ድማ ናብ መርበብ ሓበሬታና ብምልኣኽ 
ድማ ዘድልየኩም ክትሕብሩ ወይ ዘገድሰኩም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም፡    
www.goteborg.se/integrationscentrum።

እቲ ዝቕጽል ጕጅለ ቅድሚ ምጅማሩ ክንረኽበኩም ኢና።

/ Tigrinja

www.goteborg.se/integrationscentrum

Namn:

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):

 
Telefonnummer:

E-post:

Språk: 

Jag kan gå kurs på:   Dagtid   Kvällstid

 Anmälan gjord av: Samma som uppgifterna ovan

 Annan person: Namn, Telefonnummer, E-post:

www.goteborg.se/integrationscentrum



ወለዲ ኣብ ሓዳስ ሃገር ናብ ዝብል ስልጠና 
እንቋዕ ብሰላም መጻእኩም
ዝዀነ ወላዲ ኣብ ናይ ወላዲ መስርሕ ክብዳህ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ 
ኵላቶም ወለዲ ሓገዝ የድልዮም እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ወለዲ፡ ኣብ ኵሉ መስርሕ 
ኣተዓባብያ ናይ ደቆም ”ኣብ ሓገዝ ኣተዓባብያ ቈልዑ” ክሳተፉ ልሙድ ነገር እዩ። 
ነቶም ኣብ ሽወደን ዘይዓበኹም እሞ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ወለዲ ጕጅለ ብቛንቋኹም 
ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ፡ ናይ ከምኡ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ናብ ”ወለዲ ኣብ ሓዳስ ሃገር ” 
ዝብል ስልጠና ኣመልክቱ። 

ኣብቲ ስልጠና ኣብ ሽወደን ወላዲ ምዃን ማለት ከመይ ከም ዝመስል ምስ ካልኦት 
ወለዲ ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ን 2,5 ሰዓታት ዝኣክል 8 ግዜ ክትራኸቡ 
ኢኹም። እቲ ዝርርብ ድማ ልክዕ ከም ናይ እታ ጕጅለ ቋንቋ ብዝዛረብ መራሒ 
መደብ ዝኻየድ እዩ። ኣብ ግዜ እቲ ስልጠና ካብ ማእከል ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ 
ክሊኒክ መቐበሊ መንእሰያት፡ ሕክምና ቈልዑ ማለት ቢቪሲ ከምኡ እውን ካብ ቤት 
ትምህርቲ ምስ ዝመጽኡ ሰራሕተኛታት ክትራኸቡ ኢኹም። 

እዚ ዝስዕብ ዘረባ ድማ ኣብቲ ወለዲ ኣብ ሓዳስ ሃገር ከምኡ እውን ኣብ ሽወደን 
ወላዲ ምዃን ኣብ ዝብሉ ስልጠናታት ካብ ዝተሳተፉ ሰባት ዝበሉዎ እዩ።:

”ድሕሪ እቲ ስልጠና ምስ ደቀይ ሓድሽ ሃዋሁው ረኺበ። ሕጂ ኣብ 
ናይ ወላዲ ሞያ ምቹእነት ይስምዓኒ ኣሎ። እዚ ስልጠና እዚ ቅድሚ 
ምውሳደይ ካልእ ሰብ እየ ነይረ።”

”ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጐይን ኣብ መንጐ ደቀይን ሓደ ሃጓፍ ነይሩ። 
ሕጂ ግና ጽቡቕ ስለ ዝተረዳዳእና ንሓድሕድና ጥቡቕ ህይወት ፈጢርና 
ኣለና።”

”ሕጂ ደቀይ ማዓልታዊ ይዓብዩ ከም ዘለዉ ይስምዓኒ ወይ ይርድኣኒ 
ኣሎ፡ ንዅሉ ነገር ክላመዱዎ ወይ ክበቕዑዎ ጀሚሮም፡ ኣተሓሳስባኦም 
ተለዊጡ፡ ኣነ ድማ ከም ወላዲ መጠን ነቲ ኣተሓሳስባታቶም ግድን 
ክላመዶ ወይ ክቕበሎ ኣለኒ። ናይ ግድን ድማ ክርድኦም ኣለኒ። 
ንዅላቶም ኣዋልድ ይኹኑ ኣወዳት ክርድኦም ኣለኒ።”

”ንሕና ብዙሕ ተማሂርና ኣለና፡ ልክዕ እዩ ዋላ ኣብ ዓድና እውን እንተ 
ዀነ ቈልዑ ነዕቢ ኢና፡ ናብ ሽወደን ምስ መጻእና ግን ፍርሒታትና 
እናዓበዩ መጺኦም። ንኣብነት እቶም ቈልዑ ዝበሉዎ እንተ 
ዘይሰሚዕናዮም ወይ እንተ ዘይተኣዚዝናዮም ወይ ድማ ዝደለዩዎ 

ነገር ዋላ ክቡር ይኹን እንተ ዘይገዚእናሎም 
እንዳ ሶሻል ነቶም ቈልዑ ክወስዱዎም ወይ 

ከሕድጉና እዮም ዝብል ፍርሒ ነይሩና።”

”ቈልዑ ብዙሕ እዮም ዝሓቱ፡ 
ኣቐዲሞም ዝገበሩዎምን 
ኣብ ቅድመኦም ዝተገብሩን 
ነገራት ኣይሓብኡን እዮም።”


