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KAN BÄTTRE

ዞባ ስቶክሆልም ዝበለጸ ዞባ ስቶክሆልም ዝበለጸ 
ንምግባር ዓቕሚ ኣሎዋንምግባር ዓቕሚ ኣሎዋ



ንገበነኛነት ምቅላስን - ንማሕበራዊ-ፈላላይነት ምግታእንንገበነኛነት ምቅላስን - ንማሕበራዊ-ፈላላይነት ምግታእን
እቶም ገበን ዚፍጽሙ ሰባት ካብ ጐደናታትናን ኣደባባያትናን ክእለዩ ኣሎዎም፥ ንናብዞም ጕጅለታት ዚግበር ምልመላ ውን 
ደው ክነብሎ ኣሎና።  እዚ ድማ፡ ቁጽሪ ፖሊስ ክበዝሕን መቕጻዕቲ ገበን ክብ ኪብልን ዚጠልብ’ዩ። ግን ድማ፡ ናይቲ ገበን 
ምኽንያታት ውን ኪእለዩ ኣሎዎም። እቲ ዝሓሸ ንመንእሰያት ናብ መገዲ ገበን ካብ ምምራጽ ዚሕግዝ ውጽኢታዊ ኣገባብ፥ 
ዝበለጸ ኣማራጺ ክትቅርበሎም ምኽኣል እዩ። ጽቡቕ ትምህርቲ ከም ዚረኽቡ ምግባር፡ ትርጉም ዘሎዎ ነጻ-ጊዜ ከም ዘሕልፉ 
ምግባርን - ዕድል ናይታ መጀመርታ ስራሕ ከም ዚረኽቡ ምግባርን እዩ።   ኣድለይቲ ወፍሪ ናይ ጽቡቕ ኣብያተትምህርቲን 
ማሕበራዊ-ኣገልግሎትን ስፖርትን ናይ ማሕበር ህይወትን ብምግባር፥ ማሕበራዊ-ፈላላይነት ከም ዚእለ ክንገብሮ ኢና።    

ንሕና ንደሊ:ንሕና ንደሊ:
ጕጅላዊ-ገበነኛነት ደው ኪብል - ቁጽሪ ፖሊስ ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ኪበዝሕ፥ ነቶም ከበድቲ ገበናት ውን መቕጻዕቶም 
ክብ ከም ዚብል ምግባር። 

ከየጋጠመ ከሎ ምክልኻል - ንቤትትምህርቲ ምዕጣቕ፥ ምጽባብ መንበሪ ኣባይቲ ከም ዚንኪ ምግባር፥ ናብዞም 
ጕጅለ-ገበነኛታት ዚግበር ምልመላ ውን ምዕጋት ምባል።

ነተን ንደቂ ኣንስትዮ ዚሕግዛ ትካላት ”kvinnojourerna” ምትብባዕን፡ ምስ ኮሙን ዘሎወን ምትሕግጋዝ ድማ 
ዝሓሸን ዘላቒን ኪኸውን ምግባር።

ምቁጽጻር ኣብየተትምህርቲ፡ ዳግም ናብ ኢድካ ምምላስምቁጽጻር ኣብየተትምህርቲ፡ ዳግም ናብ ኢድካ ምምላስ
ኵሎም ቆልዑ ኣብ ጽቡቕ ቤትትምህርቲ ኪኸዱ መሰል ኣሎዎም። ይኹን እምበር፡ ቤትትምህርቲ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ትምህር
ቲን ብቑዓት መህራንን ከም ዚህልዎ ምግባር፥ ንናይ ዓበይቲ ትምህርታዊ-ኩባንያታት መሕለቢ-ገንዘብ ከም ዚኸውን’ዩ ተጌሩ 
ጸኒሑ።  ዕድል ናይ ቆልዑ ኣብ ዕዳጋ ዚወርድ ኣይኮነን።

ንሕና ንደልዮ፡- ንሕና ንደልዮ፡- 
ኣብ ኣብያተትምህርቲ ዞባ ስቶክሆልም፡ ዝበዝሑ ዓበይቲ ሰባት ኪህልዉ 

ነቶም ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ንምሕላፍ ዚጻገሙ ኵሎም ተመሃሮ፥ 
ድማ ናይ መጽናዕቲ ሓገዝ ከም ዚረኽቡ ምግባር።

ንዝበዝሑ ተመሃሮ ኣብ ቤትትምህርቶም ናይ ምቝራስ ዕድል ምሃብ።  

ኵሎም ተመሃሮ ጂምናስዩም፡ ናይ ሓጋይ ስራሕ ኪረኽቡ ምግባር።

ግላውያን ታካላት፡ ኣብያተትምህርቲ ናይ ምኽፋት መሰለን ምዕጋት። እቲ 
ኣድላይነት ድኣ’ምበር ዕዳጋ ንምፍጣር ኢልካ ፍቓድ ዘይምሃብ። 

ምምሕዳር ክንክን-ሕማም፡ ዳግም ናብ ቁጽጽርካ ክኣቱ ምምሕዳር ክንክን-ሕማም፡ ዳግም ናብ ቁጽጽርካ ክኣቱ 
ምግባር።ምግባር።
ከባቢ ስቶክሆልም እቲ ዝሃፍተመ ቦታ ሽወደን’ዩ። ይኹን እምበር፡ ህጹጽ-ሕክምና ንምርካብ ግን፥ ካብ ምሉእ ሃገር እቲ 
ዝነውሐ ጊዜ ዘጸቢን፥ ዋሕዲ ሕክምና ቦታታት ዘሎዎን ከባቢ ንሱ’ዩ። ዓሰርተ ሹዱሽተ ዓመት ምሕደራ ሞደራተርና፥ 
ከምቲ ሰራሕተኛታት ዚምስክርዎ፥ ሓለዋ-ተሓከምቲ ዝጐደሎን - ብምኽንያት ዋሕዲ ሞያውያን ድማ ናብ ውድቀት ኣብጺ
ሑና ዘሎ እዩ።  ሕጂ ግን ይኣክል!  ነቲ ህጹጽ-ሕክምና ንምርካብ ዘሎ መስርዕ ክነሕጽሮ፥ ሰራሕተኛታት ሕክምና ክነብዝ
ሖምን- ንጽቡቕ ናይ ሕርሲ ክንክን ድማ ክነውሕስ ንደሊ ኣሎና። 

ንሕና ንደልዮ፡-ንሕና ንደልዮ፡-
ዓቕሚ ክንክን-ሕማም ክብ ብምባል መስርዕ ተሓከምቲ ምንካይ። 

ንሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዚሕግዙ ምቝጻርን ኵነተ-ስራሕ ምጽባቕን።  

ንማእከል ክንክን-ሕማም ምዕጣቕን - ንስቶኮልማውያን ቀዋሚ ሓኪም ከም 
ዚረኽቡ ምግባር። ኣብ ምሉእ’ቲ ኣውራጃ፡ ኣገልግሎት ክንክን-ሕማም 
ምዕባይ

ብኣዋላዲት ነርስ ዚሕገዝ ዘተኣማምን ሕርሲ ምውሓስ፥ ከምኡ ውን ንነፍሲ 
ወከፍ ወሊድ ተሓጋጋዚት-ነርስ ከም ዚህልዋ ምግባር።

ተሃድሶ-ክሊማ - ንመጻኢ ናይ ስራሕ ዕድል ተሃድሶ-ክሊማ - ንመጻኢ ናይ ስራሕ ዕድል 
ክሊማዊ-ቅልውላው ሓቢርና ክንፈትሖ ኢና። ንሕና፡ እተን ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ዘሎዋ ኮሙናት፥ ንፍትሓዊ ዕዮ 
ተሃድሶ-ክሊማ፡ ቀዳሞት ኣብነታት ኪኾና ንደሊ ኢና።  እታ ናይ መጻኢ ከተማ ስቶክሆልም፥ ብዙሓት መንበሪ-ኣባይቲ፡ 
ቁጠባዊ-ዕብየት ከምኡ ውን ዝማዕበለ ህዝባዊ-መጐዓዚ ኪህልዋ ንደሊ ኢና። 

ንሕና ንደሊ:ንሕና ንደሊ:
ቀቀልጢፈን ዝመላለሳ ቱነል-ባናን ፐንደል-ቶግን ከም ዚህልዋ ምግባር።

መንእሰያት ብዝሓሰረ ገንዘብ ህዝባዊ-መጐዓዚ ኪጥቀሙ ምግባር፥ ከምኡ ውን ትሕቲ 12 ዓመት ቆልዑ፥ ብነጻ ኪጐ
ዓዓዙ ምግባር።

ምቅልጣፍ ክሊማዊ-ኢንዱስትሪታትን ዕድላት ስራሕን።

ክሊማዊ-ጥበብ ዘሎዎም መንበሪ-ኣባይቲ፡ ብመጠነኛ ዋጋ ምህናጽ።



ቅሳነት ብሕብረትቅሳነት ብሕብረት
ንሕና ሶሻል-ደሞክራተር፡ ዞባ ስቶክሆልም ዝበለጸ ኪግበር ከም ዚኽእል ኢና ንፈልጥ። ንሕና፡ 
ንማሕበራዊ-ተነጽሎን - ንፍጻሜታት ዓበይቲ ገበናትን ክንቃለሶም ኢና። ንሕና ንደሊ፡ ኵሎም 
ቆልዑ ብሕብረት ዚምዕብልሉ ቤትትምህርቲን፥ ከድልየካ ከሎ ግቡእ ክንክን-ሕማም ትረኽበሉ 
ኵነታት ንምፍጣር’ዩ። እዚ ዞባ ስቶክሆልም፡ ኣብቲ ንተሃድሶ-ክሊማ ዚግበር ጻዕሪ፥ ብቐዳማይ 
ደረጃ ከም ዚስራዕ ምግባር’ዩ። 

ንሕና ሶሻል-ደሞክራተር፡ እንተ ሓቢርና ጥራይ ከም ንሕይል ንፈልጥ ኢና። ኵሎም እቶም ኪሰርሑ 
ዚኽእሉ ሰባት ናብ ስራሕ ምኻድ ምስ ዚጅምሩ፥ እቲ ማሕበራዊ-ውሕስነት ድማ፡ ነቲ ኣድላይነት 
ዘሎዎ ሰብ ድሌቱ ክማልኣሉ ምስ ዚኽእል፥ ሽዑ እዩ ምዕቡልን - ቅሳነት ዘሎዎን ሕብረተሰብን 
ንምህናጽ ዚክኣል። 

ነዚ ትሰማምዓሉ’ዶ ኢኻ? ከምኡ እንተ ኾይኑ፡ ንነዚ ትሰማምዓሉ’ዶ ኢኻ? ከምኡ እንተ ኾይኑ፡ ን11 መስከረም ንሶሻል-መስከረም ንሶሻል-
ደሞክራት ድምጽኻ ሃብ።ደሞክራት ድምጽኻ ሃብ።
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Lättläst svenska, Suomi, فارسی,الفارسية, 
Türkçe, English, Español, دری, ትግርኛ, 
Af-Soomaali, Bosanski, Hrvatskom, Srpski, 
Kurmancî ,سۆرانی

ሎሚ ኣባልና ኹን!ሎሚ ኣባልና ኹን!


