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kommun
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Invånarantal
Uptasped iorehenimin nulloreptae cus peles a sequodis digendu cienditat rerorem
ariscias ea verspidunt alicil magnimodit,
volo volupta tinustin con et eum sum
endus re, sed evendem et pero mo ma Ut
untibus ma quatia nihilit isciunt repellende
prorem aruntest la sin rem qui con cus,
voluptur alit aut odi nulpa veliquam volupti
doluptaspis aboruntem et as etus id moloreped ut fugit, in et veribust molorpo rrumet ut que volupta erumquas quam, sum
simi, consed ut vid qui sima que volupta
speligendi acearibusam re explatibus es
quiatum quatet landem cusdae pre plabo.
Ducimus, quibusc iendent omnia diaectium in prerferis esciis eossimus duntur a
velleste enimill audaeptatis represe quaspit
atiumqui untem. Itatet harit eum hil is
verspieni blaturent volores tinvendipic to
omnihiciam eos dolorum nienimus.
Udit vellupis etur reperer untempo rumquae ctoribus, con nist eatenis et fugiatiur
sequi nem volesed utatibus volupitem
aborectati cus eraerna tempor modignamusci at prae doloritatium eum rest la
volectusa comnient apero enimpor arumqui dolo comnis molore lab imenimus
volecepe occae nist ut ipsunt quis dolupta
pelest exerum, quatiam eat.
Os explaccus dus eribus dusapereptas
id et remporecatia consequ iduciam il
molupta tecaepe rempos molorio nectiberum, volest, quam, quatem eaquias
doluptatus exerest arum as apiendus
estrum dera quature mporepel molo que
plibus autatqu aecus, odipid ea volenda
ndiorerro illacerum ut lam, sum harum
faccus consequae. Ullest, ea velis iurestiam dolorepro quam velecuptas et ipsus
eum earibeaquam, omnim faccatemod
eicabor eictatibus.
Harum ducia derum, officid mos aspedi
offic tet eserchici derum entet, qui quiate
la voluptam dolorit optas evendel inimin
rem qui num alis aligenim imustis dollenietur audae con rest, qui optur, temporerum nus rem que num hitatur, quis as
nonsequos et quianih icabo. Ihilibe rcipicipsam num eum inis vel ium que quate
nossimpor sum vero voluptas velesti ut ut
que quidelecus sum faceptur
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Kummavuopio
Keinovuopio

ናብ ኪሩና እንቋዕ ብደሓን መጻእካ - መወዳእታ ሰሜን ናይ
ሽወደን ከተማ፡ ኣስታት 150 ኪሎ ሜተር ሰሜን ካብ ዞባ
ኣርክቲክ። ኪሩና ኮሙንFinland
በዛ ብሮሹር ገይራ ኣብዚ ኣንፈትካ
ክትረክብ ክትሕግዘካ ትደሊ! እዛ ብሮሹር ናብ ዓረብኛ፣ ዳሪ፣
ትግርኛ፣ ፋርስኛ፣ ሶማልኛን እንግሊዝኛን ተተርጕማ ኣላ።
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endus re, sed evendem et pero mo ma Ut
untibus ma quatia nihilit isciunt repellende
prorem aruntest la sin rem qui con cus,
voluptur alit aut odi nulpa veliquam volupti
doluptaspis aboruntem et as etus id moloreped ut fugit, in et veribust molorpo rrumet ut que volupta erumquas quam, sum
simi, consed ut vid qui sima que volupta
speligendi acearibusam re explatibus es
quiatum quatet landem cusdae pre plabo.
Ducimus, quibusc iendent omnia diaectium in prerferis esciis eossimus duntur a
velleste enimill audaeptatis represe quaspit
atiumqui untem. Itatet harit eum hil is
verspieni blaturent volores tinvendipic to
omnihiciam eos dolorum nienimus.
Udit vellupis etur reperer untempo rumquae ctoribus, con nist eatenis et fugiatiur
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ኪሩና ኮሙን
ናይ ምብጻሕ ኣድራሻ፦ የልማር ሉንድቡምስቬገን 31
ተለፎን፦ 0980-700 00
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ኣድራሻ፦ ኪሩና ኮሙን፣ 981 85 ኪሩና

3
orge
t

ሓጺር ብዛዕባ ኪሩና
ኪሩና ቅድሚ 120 ዓመት ኣቢላ ተመስሪታ። እዛ ኮሙን
19 447 ትርብዒት ኪሎ ሜተር ስፍሓት ኣለዋ። ኣብዚ ኣስታት
23 000 ሰባት ይነብሩ። ኣብ ቀንዲ ከተማ 18 000፡ እቶም
ዝተረፉ ከኣ ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ቁሸታት ፋሕ ኢሎም ይቕመጡ።
ሰለስተ ቋንቋታት፡ ሽወደንኛ፣ ሳምኛን መኤንክየሊን ዝዛረቡ
ተቐማጦ ዘለውዎ ሰፈር እዩ።
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• ና ይ ኪሩና ቤተ ክርስትያን ኣብ 2001 ዓ.ም ካብ ናይ ሽወደን ዝጸበቐት

•ኪ
 ሩና ኣብ እተን 50 ናይ ክረምቲ መዓልታት፡ ካብ መወዳእታ ግንቦት
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ክሳብ ፍርቂ ሓምለ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሓይ ኣለዋ። ሽዑ ጸሓይ ብፍጹም
ትሕቲ ደረት-ትርኢት ኣይትወርድን እያ።
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ኣለዋ። ሽዑ ጸሓይ ካብ ልዕሊ ደረት-ትርኢት ኣይትሓልፍን እያ።
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•ኪ
 ሩና ንዕስራ መዓልታት፡ ካብ 12 ክሳብ 31 ታሕሳስ ዋልታዊ ለይቲ

tan

n

•ኪ
 ሩና ኣብተን ሸውዓተ ኣዋርሕ ናይ ሓደ ዓመት ካብ ስቶክሆልም ንላዕሊ
ብርሃን ቀትሪ ኣለዋ። ኣብ መንጎ 8 መጋቢትን 7 ጥቅምትን ካብ ዋና
ከተማ ንላዕሊ ንብዙሕ ሰዓታት ጸሓይ ኣብ ኪሩና ትበርቕ።
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ማእከል ከተማ ኪሩና
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4

ናይ ኪሩና ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ክሳብ መወዳእታ ርብዒ ዓመት 2018
ኣሃዱ ምውህሃድ ፣ ጂኦሎግጋታን 1
ቤት ንባብ ከተማ ኪሩና፣ ፎረኒንግስጋታን 17 D
መሓምበሲ ኣዳራሽ፣ በርይሜስታረጋታን 10
ናይ ስፖርት ኣዳርሽ፣ ኣዶልፍ ሀዲንስቬገን 37
ካፈ መትሮፖል፣ ኣረንት ግራፐጋታን 29

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት SFI፣ በርይሜስታረጋታን 8 ኪሩና
ፖሊስ፣ ላሽ ያንሶንጋታን 10
ብዓል መዚ ኢሚግረሽን፣ ላሽ ያንሶንጋታን 10
ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት፣ ላሽ ያንሶንጋታን 25
ብዓል መዚ ግብሪ፣ ላሽ ያንሶንጋታን 25
ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፣ ላሽ ያንሶንጋታን 20
5

N Y D R A G N I N G K U R R AVA A R AVÄ G E N

ኣብዚ ዝስዕብ
ብዝያዳ ኣንብብ፦
www.kiruna.se/
stadsomvandling

S T U D E N T B O S TÄ D E R

TRYGGHETSBOENDE

KYRKOGÅRDEN

GYMNASIESKOL A

S TA D S PA R K
S K O T E R PA R K E R I N G

ኣድራሻ ምብጻሕ:- ጂኦሎግጋታን 1፣ ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-755 08

K U LT U R C E N T R U M

RESECENTRUM

H A N D E L S G ATA

ኪሩና
ትቕየር ኣላ

0

ኪሩና ኣብዚ እዋን እዚ ዓቢ ምቅይያር ትገብር ኣላ። እዚ ናይ ሕጂ
ማእከል ከተማ ፈሪሱ ሓደ ሓድሽ ሰለስተ ኪሎ ሜተር ናብ ምብራቕ
ወገን ክስራሕ እዩ። ኣብቲ ቦታ እታ ናይ መጀመርያ ህንጻ፡ ሓንቲ
ሓዳሽ ህንጻ ምምሕዳር ከተማ እያ። ሓያሎ ናይ ቀደም ገዛውቲ ናብቲ
ሓድሽ ቦታታት ናይ ከተማ ክግዕዛ እውን እየን። ናይ ሎሚ ማእከል
ከተማ ኣብ መጀመርታ ናብ ናይ ዕደና ከተማ ክሊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ
ክቕየር እዩ። ኣብ መወዳእትኡ እቲ ከበቢ ክሕጸር እዩ።

6

500m

እቲ ምልዋጥ፣ ምቕያር ከተማ ኣብ 2004 ዓ.ም እዩ ጀሚሩ።
ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ዕደና ዘካይድዎ ኤልኮኣበ (LKAB) ብሰንኪ
ዕደና ዝጀመረ ነቃዓት ናብቲ ከተማ ከም ዝበጽሑ ሓቢሮም። እዚ
ኣብ ማእከል እዛ ዘላ ከተማ ክንበር፣ ሓደ ዋኒን ወይ ሓደ ኩባንያ
ክህሉ ኣይከኣልን ማለት እዩ። እቲ ናይ ከተማ ምቕያር ናይ ምሉእ
ዓለም ኣቓልቦ ስሒቡ ኣሎ።

ሓድሽ ኣብ ኪሩና?
ናባና ምጻእ!
ንስኻ ናብ ኪሩናን ሽወደንን ሓድሽ ዝኾንካ ናይ ዘለዉኻ
ብዙሓት ሕቶታት ካብ ኣሃዱ ምውህሃድ ሓገዝ ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ። እዚ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ሕሳብ ከም
ትኸፍል፣ ሓደ ውሕስነት ገዛ ተዳሉ፣ ውዕል ኤለክትሪክ
ትጽሕፍ ወይ ናብ ሓኪም ስኒ ትድውል ክኸውን ይኽእል
እዩ። ብዝበለጸ ኣገባብ ክንሕግዘካ ንፍትን ኢና! ትግርኛ፣
ሽወደንኛ፣ እንግሊዝኛ ንዛረብ ከምኡ'ውን ከድሊ ከሎ
ኣስተርጓሚ ናይ ዓረብኛ ክንጽውዕ ንኽእል ኢና።
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ናብ ናይ ኪሩና ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ብደሓን ምጻእ!
ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ (ስታድስሁሰት) መቐበል ኣጋይሽ ኣቐዲሙ ኪሩናኩርተት ዘለካ፡ ነቲ ናይ ቀደም ካርድኻ ብምርኣይ
ሓደ ሓድሽ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ።
ኣሎ። ኣብዚ ንኣብነት ነቲ ብኣውቶቡስ ንምጕዓዝ ዘድለየካ
ንኪሩናኩርተት ዝምልከት ንሕግዘካ።
ዝሽየጠሉ ቦታታት፡ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ (ስታድስሁሰት)
መቐበል ኣጋይሽ፣ ናይ መጻሕፍቲ ኣውቶቡስ፣ ኣብ ስቫፓቫራ ዝርከብ
ናይ ኪሩናኩርተት ክትገዝእ ንምኽኣል እዚ ዝስዕብ የድልየካ፦
ቤት ንባብ፣ ቪታንጊን ካረሱኣንዶን እዩ። ኪሩናኩርተት ኣብተን
• ወረቐት ምስክር ናይ ልደት (ፐርሶን በቪስ)
ኣውቶቡሳት ክግዛእ ኣይክእልን እዩ። 100 ክሮና ይኽፈሎ።
• ካብ ቤት ትምሀርቲ ወይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ወረቐት ምስክር
• ብቑዕ ወረቐት መንነት
ንሓዝን ግን እዚ መቐበል ኣጋይሽ፡ ናይ መዋእለ ህጻናት፣ ገዛውቲ ወይ
ቁጠባዊ ሓገዝ መነባብሮ ምልክታ ንዝምልከት ክሕግዝ ኣይክእል
እዩ። ኣብዚ ብሮሹር ከምዞም ዝስዕቡ ንዝኣመሰሉ ሕቶታት መልሲ
ክትረክብ ትኽእል፦ ከምኡ'ውን ኣብ ኣሃዱ ምውህሃድ ንሕቶታትካ
ሓገዝ ክትረኽበሎም ትኽእል ኢኻ።

ነበርቲ ኪሩና ርኸቦም
ካፈ መትሮፖል ሓደ ካብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ሃገራትን
ዝመጹ መንእሰያትን ኣረጋውያንን፣ ስድራታትን ዘይምርዕዋትን
ብባህርያዊ መንገዲ ዝራኸብሉን ብሓደ ዝዘናግዕሉን ናይ
መራኸቢ ቦታ እዩ።
ኣብ ኪሩና ዘለዋ ማሕበራት፡ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም
ስፕሮክካፈ፣ ናይ ጕጅለ ትምህርትታት፣ ናይ ሕብረተሰብ
ሓበሬታ፣ ምኽሻን ምግቢ፣ ምስንካት፣ ናይ ኣዋልድን ኣዋዳትን
ስድራን ርክባት፣ ምስፋይ ክዳን፣ ዝተዓደሙ ኣጋይሽ፣ ባህላዊ
ፍጻሜታት፣ ሓበሬታ ካብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕን
በዓል መዚ ኢሚግረሽንን ብምቕራብ ነዚ ካፈ የካይዳ።
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ኣብ ናይ ካፈ መትሮፖል
ፈይስ ቡክ ገጽ እዋናው
ያን ንጥፈታት ኣለዉ።

ኣድራሻ ምብጻሕ:- ኣረንት ግራፐጋታን 29, ኪሩና
ናይ ስራሕ ሰዓታት፦ መዓልታዊ 13.00-17.00 ከምኡ'ውን
ንጥፈታት ኣብ ዝህልወሉ እዋን።

ኣብ ኪሩና ኮሙን ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ
ኵሉ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ከምኡ'ውን ናይ መመልከቲ ቅጥዕታት
ናብ ዓረብኛ፣ ዳሪ፣ ትግርኛ፣ ፋርስኛ፣ ሶማልኛን እንግሊዝኛን
ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብኡ ካብዛ ብሮሹር ንላዕሊ ብዝርዝር ሓበሬታ
ትረክብ። ኣሃዱ ምውህሃድ እቶም ዝተተርጐሙ ናይ መመልከቲ
ቅጥዕታት ኣለውዎም፡ ደስ እንዳ በሎም ድማ ብሽወደንኛ ኣብ
ምምልኦም ይሕግዙኻ። ኵሎም ምልክታታት ናይ መዋእለ ህጻናትን
ቤት ትምህርትን ብሽወደንኛ ክኣትዉ ኣለዎም።

መዋእለ-ህጻናት
ንዅላቶም ካብ 3 ክሳዕ 5 ዓመት ዕድሚኦም ቈልዑ፡ ን15 ሰዓታት
ኣብ ሰሙን ወይ 525 ሰዓታት ኣብ ዓመት፡ ካብ ክፍሊት ናጻ ናይ
ዝኾነ ሓፈሻዊ መዋእለ-ህጻናት ዕድል ይወሃቦም። እዚ ዕድል’ዚ:
ካብታ እቲ ቈልዓ 3 ዓመት ዚመልኣላ ዓመት ዘላ ወቕተ-ትምህርቲ
ቀውዒ ኣትሒዙ ይምልከት። ኣብዚ ኮሙን 25 ኮሙናላውያን
መዋእለ ህጻናት ኣለዋ።
ሓደ ቦታ ኣብ መዋእለ ህጻናት ንምርካብ ከተመልክት የድልየካ፦
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/
Forskola/Ansok-eller-sag-upp-plats/

ናይ ምልክታ ቅጥዕታት
ኣብዚ እውን ኣሎ፦
www.kiruna.se/
barn-utbildning/
informationpaandrasprak

ቤት ትምህርቲ መባእታ
መባእታዊ ትምሀርቲ ንኣብ መንጎ 7ን 16ን ዓመት ዝዒድሚኦም
ቈልዑ ግድነታዊ እዩ። ኣብ ኪሩና 17 ናይ መባእታ ኣብያተ
ትምህርቲ ኣለዋ። እቲ ውላድካ ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ፡
ሓንቲ ደብዳቤ ብዛዕባ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝቕረበልካ ትረክብ።

ደገፍ ቋንቋ ኣደ
ኵሎም ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ናይ ኣደ ቋንቋ ዘለዎም ናብ ቤት
ትምህርቲ ዝኸዱ ቈልዑ፡ ብሽወደንኛን ብናይ ኣዲኦም ቋንቋን
ናይ ምርድዳእ ዓቕሞም ንኸማዕብሉ መሰል ናይ ሓገዝ ኣደ ቋንቋ
ኣለዎም። ንናይ ቋንቋ ኣደ ትምህርቲ፡ ምስ ናይ ውላድካ ሓለቓ ቤት
ትምህርቲ ርክብ ግበር።
መመላለሲ ቤት ትምህርቲ
ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቈልዑ ኣብ ሓደሓደ ኵነት ናይ ቤት
ትምህርቲ መመላለሲ መሰል ኣለዎም። ነቲ መሰል ናይ ቤት ትምህርቲ
መመላለሲ ዝውስኖ ዕድመን ናብቲ ኮሙን ዝመደብካ ቤት ትምህርቲ
ብእግሪ ዝኽየድ ርሕቀትን እዩ። ካልእ ቤት ትምህርቲ እንተ መሪጽካ
እቲ መሰል ናይ ቤት ትምህርቲ መመላለሲ ክተርፍ ይኽእል እዩ።
10

ማእከል ትርፊ ግዜ
ውላድካ ናብ ማእከል መዘናግዒ ትርፊ ግዜ ድሕሪ ትምህርቱ
ክትሰርሕ ወይ ክትመሃር ከድልየካ ከሎ ክኸይድ ይኽእል። ኵሎም
ኣብ ቅደመ-ትምህርቲ ወይ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቈልዑ ካብታ
6 ዓመት ዝመልኡላ ዓመት ክሳብ እታ 13 ዓመት ዝመልኡላ
ወቕተ-ትምህርቲ ጽድያ ናይ ናብ ማእከል መዘናግዒ ትርፊ ግዜ
ምኻድ መሰል ኣለዎም። ማእከል መዘናግዒ ትርፊ ግዜ ኣብ ናይ
ትምህርቲ ክፋለ-ዓመታት ይሰርሕ። ግን ኣብ እዋን ዕረፍቲ እውን
እንተ ኣድልዩ ክፉት እዩ።
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ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ

ትምህርቲ ካልኣይ ደርጃ፡ ኣብ መንጎ 16 - 19 ዓመት ዕድሚኦም
ተምሃሮ ብድልየት ዝኸድዎ ዓይነት ትምህርቲ እዩ። ኣብ ኪሩና ክልተ
ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣለዋ። የልማር ሉንድቡም ቤት
ትምህርቲ፡ እታ ሓደ ሰፊሕ ዝርግሐ ፕሮግራም ዘለዎ ኮሙናላዊ ካልኣይ
ደረጃ ቤት ትምህርቲ እያ።

ምግዓዝ ከይድለየካ፡ ከም በጽሒ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ትምህርትን
ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕን ክትምሃር ብዙሕ ዕድላት ኣሎ። ኣብ
ኩንስካፕስፓርከን ንኣብነት ንኣባጽሕ ናይ ትምህርትን ስራሕን ሓበሬታ
ዝርከቦ ናይ ኪሩና ሌርሰንትራ ኣሎ።

www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/
Gymnasieskola1/Gymnasieskola
ከምኡ'ውን ሓደ ናይ ግሊ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፣
ርይምድጅይምናስየት ኣሎ፦ www.rymdgymnasiet.com

ንመባእታውን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትታትን ምስ ናይ ትምህርትን
ስራሕን ሓባሪ ርክብ፦
www.lapplands.se/sv/Lapplands-lararcentra/
Kiruna-larcentra/
ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት
ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት SFI፣ ሓደ መሰረታዊ ትምህርቲ
ናይ ቋንቋ ሽወደንኛ እዩ። ንናይ ኤስኤፍኢ ትምህርቲ ተገዳስነትካ፡
ናብ ናይ ኪሩና ሌርሰንትራ ቤት ጽሕፈት ተመልክት። ንኤስኤፍኢ
ከተመልክት ከለኻ ካብ ብዓል መዚ ግብሪ (ስካተቨርከት) ምስክር
ወረቐት ልደት (ፐርሾን በቪስ) የድልየካ።
ኤስኤፍኢ ንኽትምሃር መሰል ዝህልወካ፦
• ካብ 1 ሓምለ ኣብታ 16 ዓመት ዝመላእካላ ዓመት
• መሰረታዊ ፍልጠት ቋንቋ ሽወደንኛ ዘይብልካ እንተ ዄንካ
• ኣብ ኪሩና ኮሙን ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካ እንተ ዄንካ

ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት፦ በርይሜስታረጋታን 8 ኪሩና
ቍጽሪ ተለፎን፦ 0980-708 31
ኢ-መይል larcentra@skola.kiruna.se
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ቤት ትምህርቲ ባህሊ
መሳርሒ ሙዚቃ፣ ትያትር፣ ምስዕሳዕ ክትምሃር ወይ ናይ
ስነ-ጥበብ ዓለም ክትፈልጦን ተመሳሳሊ ዝንባሌ ዘለዎም
የዕሩኽ ክትረክብ ትደሊ ዶ? እምብኣርከስ ናብ ቤት
ትምህርቲ ባህሊ ከተመልክት ኣለካ። ካብ ጀማሪ ጽፍሒን
ነቶም ዓቕምታቶም ንምምዕባል ክቕጽሉ ዝደልዩን ንምህርን
ነተባብዕን።
www.kiruna.se/kulturskolan

ብናጻ
ዋይ-ፋይ

ቤት ንባብ

ኣድራሻ፦ ብሩምስጋታን 20 ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-708 83

ኪሩና ኮሙን ሓደ ናይ ከተማ ቤት ንባብ፣ ሰለስተ ጨናፍርን
ሓንቲ ኣውቶቡስ መጻሕፍትን ኣለዋ። እዚ ቤት ንባብ ብናጻ
ዋይፋይ፣ መጽሄታት፣ ናይ ድምጺ መጻሕፍቲ፣ ናይ ምንባብ
ጸገም ንዘለዎም ሰባት ናይ ድምጺ መጻሕፍቲ፣ ብቐሊሉ ዝንበቡ
መጻሕፍቲ፣ ናይ ኮምፕዩተር ኪዮስክ፣ መዓልታዊ ጋዜጣታት፣
ዲቪዲ፣ ሙዚቃ ኣብ ሲዲ፣ ጸወታ ተለቪዥንን ስነ-ጽሑፍ
ንቈልዑ፣ መንእሰያትን እኹላት ሰባትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት
ይቕርብ። ኣብ ኪሩና ናይ ከተማ ቤት ንባብ ኣስታት 5800
ጋዜጣታት/መጽሄታት ካብ 100 ሃገራት ብካብ 60 ቋንቋታት
ንላዕሊ ከተንብበሉ ትኽእል ኣገልግሎት ፕረስ ሪደር ኣሎ። ኣብ
ኵሉ ኣብያተ ንባብ መለቅሒ ካርድ ብነጻ እዩ።

ኣድራሻ ናይ ከተማ ቤት ንባብ፦ ፎረኒንግስጋታን 17 D ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-707 50፣ መለቅሒ ጣውላ፦ 0980-707 49
ናይ ስራሕ ሰዓታት፦ ሰኑይ 10.00 - 19.00,
ሰሉስ-ሓሙስ 10.00-18.00, ዓርቢ 10.00 - 17.00,

ብተወሳኺ ናይ ከተማ ቤት ንባብ ኣብ እዋን ሓጋይ ካብ መስከረም ክሳብ
ግንቦት ኵሉ ግዜ ቀዳም ካብ 11.00 - 15.00 ክፉት እዩ።
www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/bibblo
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ኣብ ኪሩና ኮሙን ብኸምዚ ኣገባብ
ስራሕ ትደሊ
ብዛዕባ ምድላይ ስራሕ ኣብዚ ኮሙን ምስ ገለ ሰብ ክትዛረብ እንተ
ደሊኻ፡ ንኣብነት ናይ ሓጺር ግዜ መተካእታ ንምምልካት ክሕግዙኻ
ዝኽእሉ ናይ ኣባላት ምምልማልን ሓደሽቲ ምቝጻርን ኣሃዱ ኣለዉ።
ናይ ኣባላት ምምልማልን ሓደሽቲ ምቝጻርን ኣሃዱ፡ ናይ ሓጺር ግዜ
መተካእታ ሰራሕተኛታት ክቘጽሩ ክደልዩ ከለዉ፡ ምስኦም ንቃለመጠይቕ ርክብ ትገብር።

ናይ ስፖርት ኣዳርሽ ኣብ ኪሩና
እቲ ኣዳራሽ ስፖርት ናይ ጸወታ፣ ግጥማት፣ ትምህርቲ፣
ልምምድ፣ ውድድር፣ ክንክን ጥዕና፣ ምዝንጋዕን ካልኦት
ንጥፈታትን ዕድላት ይቕርብ። እቶም ዝበዝሑ ንጥፈታት
ብመንገዲ ናይ ማሕበራት ንጥፈታት ይትግበሩ። ግን ውልቀ
ሰባት እውን ነቲ ኣዳራሽ ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም።
ንዋጋታትን ናይ ምትሓዝ ሕግታትን ምሳና ርክብ ግበር።
ኣብቲ ኣዳራሽ ስፖርት ናይ መለማመዲ ካርድ ክትገዝኣሉ
ዘድልየካ ናይ ምውስዋስ ኣካላት ኣዳራሽ እውን ኣሎ።

ኵሎም ናይ ኪሩና ኮሙን ክፉታት ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ
ዝስዕብ ትረኽቦም፦
www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/Arbeta-hos-oss/

ኣድራሻ ምብጻሕ:- ፎረኒንግስጋታን 7c, 2ይ ደርቢ ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-703 68

ኣድራሻ ምብጻሕ:- ኣዶልፍ ሀዲንስቬገን 37 ኪሩና

ኣብዚ ናይ ምብጻሕን ተለፎንን ሰዓታት ርኣ፦

ተለፎን፦ 0980-703 09

www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/

እዋናውያን ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብዚ ትረኽቦም፦

Arbeta-hos-oss/Vikarierekrytering/

kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/idrottshallar/Sporthallen
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ናይ መሓምበሲ ኣዳራሽ ኣብ ኪሩና

ምንቅስቓስ ኣካላት ክትገብር ዶ ትደሊ? ቋንቋ ወይ ካልእ ነገር ክትመሃር? ኣብዚ ርኣ!

ኣብዚ መሓምበሲ ኣዳራሽ፡ ክልተ ዓበይቲ መሓምበሲ ጋብላ፣ ሓደ
ናይ መምሃሪ ጋብላ፣ ሓደ ናይ ጨብረቕረቕ ክፍሊ ንናእሽቱ ቈልዑ፣
ሓደ ናይ ማይ መንሸታትሒ፣ መንጠሪ ጣውላን ጃኩዚን ኣሎ። ናይ

ኣብ ኪሩና ኮሙን ዘለዋ ማሕበራት ናይ ስፖርት ንጥፈታት፣ ባህላውን
ናይ ግዳም ሂወትን ጽቡቕ ዕድላት የቕርባ። ሓደ ማሕበር ከም
ምጽዋት ኵዕሶ እግሪ፣ ምጽዋት ሙዚቃ ወይ ምዕዛብ ኣዕዋፍ ናይ
ሓባር ሓሳባት ብዘለዎም ሰባት ይቐውም። መብዛሕትኣን ማሕበራት
ብመኽሰብ ዘይድልብ ዓይነት ይካየዳ። እዚ ዝኾነ ሰብ ካብኡ ቁጠባዊ
ረብሓ የብሉን ማለት እዩ።

መሓምበሲ ኣዳራሽ ንዅሉ ሰብ ክፉት ቦታ እዩ። ንዅሎም ናይ
ምሕምባስ ኣጋይሽ ነዚ ናይ መሓምበሲ ኣዳርሽ ደስ ዝብልን ውሑስን
ንምግባሩ ኵሉ ሰብ ክተሓጋገዘሉ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ።

እዚ ዝስዕብ ኣብ መሓምበሲ ኣዳራሽ የገልግል፦
• ናይ ዓቢ ሰብ መሰነይታ ዘይብሎም ቈልዑን መንእሰያትን፡
10 ዓመት ዝመልኡን ክሕምብሱ ዝኽእሉን ናይ ድሕነት
መምርሒታት ዝርድኦምን ክኾኑ ኣለዎም።

• ንድሕነት ነብስኻን ካልኦት በጻሕትን ነቶም ናይ ጽሑፍ ናይ ድሕነት
ሕግታትን ብሰራሕተኛታት ዝወሃብ ኣፋዊ መምሪሒታትን ክትስዕቦም
ኣለካ።

• ቅድሚ ምሕምባስካ ኵሉ ግዜ ነብስካ ተሓጸብ። ድሕሪ ነብስኻ
ምሕጻብ ጽሩይ መሓምበሲ ክዳን፣ ቢኪኒ፣ መሓምበሲ ክዳን፣ ቡርኪኒ
ወይ መሓምበሲ ስረ ክትቅይር ኣለካ። እቲ መሓምበሲ ክዳን ናይ
ፖሊኤስተር/ሊክራ ወይ ተመሳሳሊ ክኸውን ኣለዎ። ክዳን ውሽጥን
ብጡጥ ዝተሰርሓ ክዳንን ጌርካ ምሕምባስ ክልኩል እዩ።

• ሳውና ክትገብር ከለኻ ብዘይ ናይ መሓምበሲ ክዳን ኣብ ሽጎማኖ ኮፍ
ክትብል ኣለካ።

•ሽጋራ ምትካኽ፣ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይን ድሮጋ ምጥቃምን
ኣይፍቀድን እዩ።

ኣብ ሽወደን ናይ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር ከመይ ክኸውን ከም
ዘለዎን ብኸመይ ክሰርሕ ከም ዘለዎን ሓደ ሓያል ባህሊ ኣሎ። እቲ
ማሕበር ብመሰረት ደሞክራስያዊ ኣገባብ ክቐውም ኣለዎ። እዚ
እቶም ማሕበርተኛታት ነቲ ማሕበር ዝመርሕዎ መነመን ኣብቲ

ሽማግለ ክህልዉ ምዃኖም ይመርጽ ማለት እዩ። እቲ ማሕበር
ንዅሉ ሰብ ክፉት ክኸውን ኣለዎ። እተን ዝበዝሓ ኣብ ኪሩና ዘለዋ
ማሕበራት ኣብ ናይ ማሕበር መዝገብ ትረኽበን።
ተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ፦ www.kiruna.se/Kommun/
Kultur-fritid/Foreningsliv/Foreningsregister

ኣብ ሓንቲ ማሕበር ክትሳተፍ እንተ ደሊኻ እቲ ዝበለጸ ብቐጥታ
ምስታ ማሕበር ምርኻብ እዩ። ብዛዕባ ማሕበራት ዝምልከት ሕቶታት
እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ ኣብ ኪሩና ኮሙን ናይ ማሕበራት ተሓዝ
ጕዳይ ኣሎ።

• ኣብዚ ናይ መሓምበሲ ኣዳራሽ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን
ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፍሊ መቀያየሪ ክዳን
ደቂ ተባዕትዮ ሰራሕተኛታት ክህልዉ ከምኡ'ውን ኣብቲ ናይ ደቂ
ተባዕትዮ ክፍሊ መቀያየሪ ክዳን ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ክህልዋ
ይኽእሉ እዮም።

• ኣብቲ ኣዳራሽ ስእሊ ንምስኣል ዝኾና ሞባይል ተለፎናት ወይ
ካሜራታት ምጥቃም ኣይፍቀድን እዩ።

ኣድራሻ ምብጻሕ:- በርይሜስታረጋታን 10 ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-708 80
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እዋናውያን ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብዚ ትረኽቦም፦

ናይ ርክብ ተለፎን ናይ ማሕበራት፦ 0980-705 51

www.kiruna.se/simhallsbadet

www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/Foreningsliv
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ኣብዚ ክትቅመጥ
ትኽእል!

ባርዕ ሓዊ እንተ ኣጋጢሙ
ከመይ እየ ዝገብር?

ገዛ ትደሊ እንተ ኣለኻ ዄንካ ምስቲ ኣብ ኪሩና፣ ዩካስዬርቪ፣
ስቫፓቫራ፣ ቪታንጊን ካረሱኣንዶን፡ ኣፓርትማን ተርታ ገዛውትን
ዘካሪ ኪሩናቡስቴደር ተራኸብ። ገዛ ክትካረ ንኽትክእል ኣብ
ናይ ኪሩናቡስቴደር ናይ ገዛውቲ መስርዕ ክትኣቱ የድልየካ።
ኣብቲ መስርዕ ካብታ 16 ዓመት ዝመላእካላ ዓመት ክትኣቱ
ትኽእል። እዚ ብቐሊሉ ኣብዚ ዝስዕብ ክትገብሮ ትኽእል፦

መዓጹ ዕጸዎ - ትኪ ይቐትል እዩ
ይነድድ እንተ ኣሎ ኾይኑን ከተጥፍኦ ዘይከኣልካን፡ ነቲ ባርዕ ዕበጦ።
ንኻልኦት ሓግዝ፡ ካብቲ ገዛ ወጺእኩም ብድሕሬኹም ነቲ ማዕጾ
ዕጸውዎ። ትኪ ኣብ ዝመልኣ ናይ ገዛ መደያይቦ ብፍጹም ኣይትውጻእ፡
ነቲ ማዕጾ ዕጸዎ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጽናሕ። ክሳብ ኣገልግሎት መድሕን
ዝመጹ ኣብኡ ውሑስ ኢኻ።

ድሕነት
ባርዕ

www.kirunabostader.se.

ነቶም ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ገዛውቲ እውን ክትረኽቦም
ትኽእል ኢኻ።
ኣድራሻ ምብጻሕ:- ግሩቭቬገን 3 ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-708 50
ናይ ስራሕ ሰዓታት፦ ሰኑይ - ዓርቢ 09.00 - 12.00
ከምኡ'ውን ሓሙስ 13.00 - 17.00

ከምኡ'ውን ኣብ ኪሩናን ኣብተን ገጠራትን ናይ ግሊ ኣካረይቲ
ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ኣሃዱ
ምውህሃድ ርክብ ክትገብር ንምሕጸነካ።

1
ኣድሕን

2

ባርዕ ሓዊ ንምክልኻል ክትሓስበሉ ዘለካ
• እቲ ምግቢ ተኸሺኑ ምስ ወድኣ ነቲ ምድጃ ምጥፍኡ ኣይትረስዕ። ክነድድ
ዝኽእል ነገራት ብጭራሽ ኣብ ልዕሊ ምድጃ ክቕመጥ የብሉን።
• ኣብ ድስቲ ክነድድ እንተ ጀሚሩ፡ ብመኽደን ድስቲ ጌርካ ነቲ ባርዕ ሓዊ
ዕበሶ። ማይ ኣይትጠቀም።

ኣጠንቅቕ

3
ጸውዕ

4
ኣጥፍእ

ጻውዒት ኤስኦውኤስ

112

• ካብ ክፍሊ ክትወጽእ ከለኻ ንሽምዓ ኣጥፍኣዮ። ብምልኡ ነዲዱ ክውዳእ
ኣይትግደፎ። ነቲ ሽምዓ ካብ መጋረጃን ክነድድ ዝኽእል ካልእ ነገራትን
ኣርሕቆ። ናይ ሙቐት ሽምዓ ብጭራሽ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ መቐመጢ
(ንኣ. ጣውላ) ኣይተቐምጦ።
• ካብ'ቲ ክፉት እቶንን ምድጃን ቍልዒ ሓዊ ክወጽእ ከምዘይኽእል ኣረጋግጽ።
ከመይ ጌርካ ብቕኑዕ ኣገባብ ከም ተንድድ ተመሃር። ብስሩዕ ንመውጽ ትኪ
ጽረጎን ነቲ ሓሙዅሽቲ እለዮን።
• ብኤለክትሪካዊ መሳርሒ ሰሪሕካ ምስ ወዳእካ ነቲ ናይ ኤለክትሪክ ገመድ
ካብ መሰኵዒ ኣውጽኣዮን ነቲ ኤለክትሪካዊ መሳርሒ ኣይትሸፍኖን። ዝተሰበረ
መሳርሕን ገመድ ኤለክትሪክን ኣይትጠቀም። ኣብ ገዛኻ ናይ ኤልክትሪክ
ስራሕ ንምስራሕ ኵሉ ግዜ ኤለክትሪከኛ ቁጸር።

ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት
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እንተ ሓሚምካ
ኵሎም ኣብ ሽወደን ዝቕመጡን ህዝባዊ መዝገብ
ዝተመዝገቡን፡ መሰል ናይ ሕክምና ኣለዎም። ሕክምና እንተ
ደሊኻ ብቐዳምነት ምስ ሓደ ማእከል ጥዕና ክትራኸብ
ኣለካ። ኣብ ኪሩና ኮሙን ሰለስተ ኣለዋ። ክልተ ኣብ ኪሩና
ከምኡ'ውን ሓንቲ ኣብ ቪታንጊ። ምስየናይ ማእከል ጥዕና
ክትተኣሳሰር ከም ትደሊ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ።

ማእከል ጥዕና ኪሩና
ኣድራሻ ምብጻሕ:- ቱለጋታን 29 ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-732 30
ኖርሸነንስ ማእከል ጥዕና
ናይ ምብጻሕ ኣድራሻታት፦ ኦስተርለደን 12 ኪሩና፣
ሰንትራልቬገን 10 ቪታንጊ

እንተ ሓሚምካ ናብ ናይ ሕክምና ሓበሬታ ተለፎን 1177
ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ተለፎን፦ 0981-323 30
www.1177.se/Norrbotten

ንስ ዘድ
ህጹጹን ኣምቡላ ን
ኑ
ኾ
ልየካ እንተ ይ
ል።
ው
ደ
2
1
1
ናብ

ሕክምና ስኒ
ናብ ናይ ግሊ ሓኪም ስኒ ዲኻ ወይ መንግስታዊ ህዝባዊ ክንክን ስኒ
ክትከይድ ትደሊ ባዕልኻ ክትመርጽ ትኽእል። ህዝባዊ ክንክን ስኒ
ንኣብነት ናይ ዑቕባ ሓተቲ ክንክን ስኒ ይኣሊ። ቈልዑን መንእሰያትን
ክሳብ እታ 21 ዓመት ዝመልኡላ ዓመት ካብ ክፍሊት ናጻ ክንክን
ስኒ ኣለዎም። ኣብ ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን ህጹጽ ሕክምና ስኒ
እንተ ኣድልዩካ ናብ 1177 ደውል። ንህጹጽ ሕክምና ስኒ ኣብ
መዓልታት ስራሕ ምስ ሓደ ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክሊኒክ ክንክን ስኒ
ተራኸብ።

ኣድራሻ ምብጻሕ:ህዝባዊ ክንክን ስኒ ኣብ ኪሩና፦ ቱለጋታን 29 ኪሩና
ቍጽሪ ተለፎን፦ 0980-736 00
www.1177.se/Norrbotten/tema/tander
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ንጐነጽ ተቓሊዕካ/ኪ
ኣሎኻ/ኺ ዲኻ/ኺ?
ተኸታታሊ ርክባት ንኣብነት ምስ ኣማካርን ሓኪምን ክሕግዘኪ
ኣብ ገዛ ትህረም/ሚ ወይ ብጸይትኻ/ብጻይካ ዘፈራርሓካ/
ተፈራርሓካ ኾይኑ ይስምዓካ ድዩ? ኣብ ከምዚ ኵነታት ምስ ናይ ይኽእል እዩ።
ኪሩና ኮሙን ምምሕዳር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ርክብ ግበር/ሪ።
ኣብ ህጹጽ ኵነታት ኣብ እዋን ምሸትን ቀዳመ-ሰንበትን ብዓላትን
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንናይ ሓገዝ ዝርርብ፣ ሕክምና፣ ናብ 112 ደውልኪ ምስ ተረኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትራኸቢ
ሕተቲ። ኣብ ህጹጽ ኵነታት ናብ 112 ደውሊ።
ርክብ ምስ ፖሊስ፣ ግዝያዊ መቐመጢ፣ ግብራዊ ሓገዝን ኣብ

• ካብ ሓደ መቕርቦም ዝፈርሑ ዓበይትን ቈልዑን ካብ እቲ
ሕብረተሰብ ሓገዝን ደገፍን ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።

•ጐ
 ነጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኵሉ ደርቢ ናይ ሕብረተሰብ
ኣሎ። ካብቲ ሰብ ዝግምቶ ንላዕሊ ድማ ዝውቱር እዩ።

• ብዙሓት ካብ ናይ ሕጂ ዘሎ ወይ ናይ ቅድም ብጻየን ንጐነጽ
ይቃልዓ እየን።

•እ
 ዚ ንኽትዛረብሉ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተ ነጊርኪ ግን
ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።

• ብመሰረት ሕጊ ንኻልእ ሰብ ምፍርራሕ ወይ ምህራም
ክልኩል እዩ።
• እቲ ኣብ 1998 ዝወጸ ሕጊ ክብረት ደቂ ኣንስትዮ፡ ነቲ
ንመቕርብካ ምጥቃዕን ሕማቕ ምሓዝን፣ ምፍርራሕን ጾታዊ
ገበንን ዘጠቓልል ሓድሽ " ከቢድ ምግሃስ ክብረት ደቂ
ኣንስትዮ" ዝብል ኣምር ብምእታው ናይ ደቂ ኣንስትዮ
ውሕስነት ኣሐይልዎ።
ኣድራሻ ምብጻሕ:- ፓርክስኩላን ኣ-ሁሰት፣ በርይሜስታረጋታን 8 ኪሩና
ተለፎን፦ 0980-703 44
ናይ ምብጻሕ ሰዓታት፦ ናይ ስራሕ መዓልታት 09.00-12.00
ከምኡ’’ውን 13.00–16.00
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መዕቈቢ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኪሩና
መዕቈቢ ደቂ ኣንስትዩ ኪሩና ካብ መቕርበን ናይ ጐነጽ ፍጻመ
ንዝተቃልዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕጋዝ ይሰርሕ። መዕቈቢ ደቂ
ኣንስትዩ ካብ ክፍሊት ነጻ፡ ውሑስ መቐመጢ፣ ናይ ሓገዝ ዝርርብ፣
ሕጋውን ቁጠባውን ምኽሪ፣ ርክብ ምስ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ምሃብ
ይሕግዝ። ጐነጽ ኣብ መቕርብ እንታይ እዩ? ንኣብነት ገለ ሰብ
ንግህሰት፣ ንምፍርራሕ፣ ንምግላል፣ ንብሕቡእ ምፍርራሕ፣ ንቁጽጽር፣
ንመድፋእቲ፣ ንመንጋሕቲ፣ ንማህረምቲ፣ ንብኢድ ማሕነቕቲ፣
ንምትሓዝ፣ናይ መድሃኒት ወይ ሓጋዚ መሳርሒታት ምሕባእ ወይ ካብ
ብጻይ/ብጸይቲ ጌጋ መድሃኒት ምሃብ ክቃላዕ ከሎ እዩ። ገለ ሰብ ጽዩፍ
ፊልም ክርኢ፣ ብዘይ ፍቓዱ ጾታዊ ርክብ ክገብር፣ ጾታዊ ርእይቶ
ክወሃቦ። ናይ ገዛ እንስሳ እንተ ተፈራሪሖም ወይ ተጎዲኦም፣ ንብረት
ክበላሾ ወይ ክሽየጥ ከሎ። እታ ሰበይቲ ኣብ ትሕቲ ቁጠባዊ ቁጽጽር
ክትነብር ከላ፣ እቲ ብጻያ ገንዘብ ወይ ንብረት ክሓብእ ከሎ እዩ።

እዚ ወይ ተመሳሳሊ ኣብ ልዕሌኺ ይግበር ድዩ?
ናብ መዕቈቢ ደቂ ኣንስትዮ ቍጽሪ ተለፎን 0980-195 00
ደውሊ። ሽምኪ ኽጥቀስ እንተ ዘይደሊኺ ባዕልኺ ትውስኒ።
ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለና።
ተራፈም
ሓደ ብዘይ ቁጠባዊ መኽሰብ ንናይ ኣንስትን ኣዋልድን ብዘይ ናይ
ሰብኡት ጐነጽን ዕብላለን ናይ ምንባር መሰል ዝሰርሕ ውዱብ።
ተረኛ ተለፎን፦ 020-52 10 10.

www.terrafem.org
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ፖሊስ
ገለ ዝተጐድኣ
ሰብ ኣሎ ድዩ?
ምሳና ተራኸብ።
ናይ'ዚ ኮሙን ናይ ቅበላ ተሓዝ ጕዳይ ናይ
ቈልዑን ስድራን ሕቶታት፣ ቁጠባዊ ሓገዝ
መንባብሮ ከምኡ'ውን ናይ ወልፊ ጸገማት
ዝምልከት ሓበሬታታትን ምልክታታትን ይቕበል።

ናይ ፖሊስ ዕማም ሕጊ ምጽናዕ፣ ገበን ምንካይን ውሕስነት ኣብቲ
ሕብረተሰብ ምዝያድን እዩ። ከምኡ'ውን ንዲሞክራሲ ምሕላውን
ናይ ውልቀ ሰብ ናይ ርእይቶ ምግላጽ መሰል ምሕላውን ናይ ፖሊስ
ዕማም እዩ። ኣብ ሽወደን ምስ ፖሊስ ንምርኻብ ብፍጹም ምፍራሕ
ኣየድልየካን እዩ።
ምስ ፖሊስ ተራኸብ
ኣብ ህጹጽ ኵነታት ንኣብነት ገበን ኣብ ዚካየደሉ ዘሎ እዋን፦
ናብ 112 ደውል
ካልኦት ጕዳያት፦
ናብ114 14 ወይ +46 77 114 14 00 ደውል፣
ናይ ወጻኢ ሃገር ውዕል ተለፎን

እቶም ተሓዝቲ ጕዳይ ምኽራዊ ዝርርብ ይህቡ፦
ኣን-ማሪ ስቫላ
ተለፎን፦ 0980-708 03
ኢ-መይል:- Ann-Mari.Svala@kiruna.se
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ማሪና ሳሎሞንስሶን

ናይ ምብጻሕ ኣድራሻ፦ ላሽ ያንስሶንስጋታን 10, ኪሩና

ተለፎን፦ 0980-705 64

www.polisen.se (ዝተፈላለዩ ቋንቋታት)

ኢ-መይል:- Marina.Salomonsson@kiruna.se

ፈይስቡክ፦ ፖሊሰን ኖራ ላፕላንድ
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ስድራኻ ትደልዮም
ኣለኻ ዲኻ?
ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን
ኣብ ኪሩና
ቀይሕ መስቀል ኣብ ምትእኽኻብ ስድራ፣ ምጥያቕ፣ ናይ ቀይሕ
መስቀል መልእኽቲን ብድልየት ምምላስን ይሕግዙ። ቀይሕ
መስቀል ኣብ ሉለዮ ኣለዉ። ግን ብስሩዕ ንኣሃዱ ምውህሃድ ኣብ
ኪሩና ይበጽሕዎም እዮም።

ኣብዚ ንኣብነት ብዛዕባ መንበሪ፣ ናይ መዓልቲ ክፍሊትን ውሳነ ኣብ
ትጽበየሉ ግዜ ናይ ኤልኤምኣ-ካርድን ዝምልከት ሕቶታት ሓገዝ
ክትረክብ ትኽእል። እዚ ቤት ጽሕፈት ናይ ዑቕባ ሕቶካ ዝተነጽገን
ኣድራሻ ምብጻሕ:- ላሽ ያንስሶንስጋታን 10 ኪሩና
ንዓድኻ ክትምለስ ዘለካን እውን ይሕግዝ እዩ።
ናይ ስራሕ ሰዓታት፦ ሰኑይ-ዓርቢ 09.00–15.00

ኣድራሻ ምብጻሕ:- ላሽ ያንስሶንስጋታን 10 ኪሩና
ናይ ስራሕ ሰዓታት፦ ሰኑይ-ዓርቢ 09.00–15.00

ብተለፎን ቆጸራ ትሕዝ፦ 0920-167 90 ወይ
070-741 67 90
ቀይሕ መስቀል ኣስተርጐምቲ ክቕርብ ይኽእል እዩ።
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www.migrationsverket.se

ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ

ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናብ ኪሩና ኮሙን ምስ ተመደብካ
ናይ እግሪ ምትካል መደብ ንምጅማር ንናይ መትክሊ እግሪ
ዝርርብ ካብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ መጸዋዕታ
ክመጸካ እዩ።

ኪሩና ኮሙን
www.kiruna.se

ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት፦
www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/
Other-languages.html

ዞባ ኖርቦተን (ሕክምና፣ ክንክን ስኒ፣ ባህሊ)፦
www.norrbotten.se
ምምሕዳር ዞባ ኣብ ኖርቦተን፦
www.lansstyrelsen.se/Norrbotten
ናይ ሕብረተ ሰብ ሓበሬታ ንሓደሽቲ መጻእቲ
www.informationsverige.se
ከምኡ'ውን ነታ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጕማ ዘላ
"መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን" (boken ”Om Sverige”)
ትብል መጽሓፍ ክትጽዕና ትኽእል ኢኻ።
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/
Sidor/Boken-Om-Sverige-på-flera-språk.aspx
ጭብጥን ጽሑፍን ብዛዕባ ሽወደን ብ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣
ጀርመንና፣ እስጳንኛ፣ ሩስያኛ፣ ቻይንኛን ዓረብኛን፦
www.sweden.se

ሓበሬታ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣቐዲምካ ንሓደጋታት
ክትከላኸሎም ከም ትኽእልን ኣብ እዋን ሓደገኛ ዅነት
እንታይ ክትገብር ከም ትኽእልን። ሓበሬታ ብ66 ዝተፈላለዩ
ቋንቋታት ኣሎ፦
www.dinsakerhet.se
ዜና ብቐሊል ሽወደንኛን ብብዙሓት ቋንቋታትን ካብ ናይ
ሽወደን ተለቪዥን
www.svt.se/se-program
ዜና ብብዙሕ ቋንቋታት ካብ ናይ ሽወደን ራድዮ፦
www.sverigesradio.se/International
ዜና ብቐሊል ሽወደንኛ፦
www.8sidor.se
ሽወደንኛ ተለማመድ፦
SVT Språkplay ዝብል ፕሮግራም ናብ ሞባይልካ ጽዓኖ

ኣድራሻ ምብጻሕ:- ላሽ ያንስሶንስጋታን 20 ኪሩና
ተለፎን፦ 0771 – 60 00 00
ናይ ስራሕ ሰዓታት፦ ሰኑይ፣ ረቡዕ፣ ዓርቢ ሰዓት 10.00–12.00
ከምኡ’ውን 13.00–16.00
ባዕለ ኣገልግሎት ሰኑይ-ዓርቢ 08.00-16.00 ክፉት እዩ።
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www.kiruna.se/kommun

