
ደገፍ ኣታዊ
ደገፍ ኣታዊ ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እዩ። እቲ ዕላማ ብደሞዝ ወይ

ብኻልእ ኣታዊታት ንገዛእ-ርእስኹም ክትድግፉ ምኽኣል እዩ።

Tigrinja

ደገፍ ኣታዊ ኽረክብ ዝኽእል 
መን እዩ?

ንገዛእ-ርእስኹም ንምድጋፍ ዝከኣለኩም ጻዕሪ 
እንተገይርኩም ግን ከኣ ሕጂ’ውን መሰረታዊ 
ድሌታትኩም ከተማልኡ እንተዘይክኢልኩም 
ናይ ኣታዊ ደገፍ መሰል ክህልወኩም ይኽእል 
እዩ።

ናይ ምድጋፍ መሰል ብደረጃ ውልቀ-ሰብ እዩ 
ዝግምገም።

ደገፍ ኣታዊ ኣብ ምርካብ 
እንታይ ዓይነት መዐቀኒታት 
ከማልእ ኣለኒ?

ስራሕ ኣልቦ እንተኾይንኩም ብንጥፈት ስራሕ 
ክትደልዩ፡ ኣብቲ ብኤጀንሲ ስራሕ ዘምጽኦ 
ምትእትታዋት ክትሳተፉን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ 
ክትረኸቡን ኣለኹም።

እንተሓሚም፡ እዋናዊ ናይ ሕክምና ምስክር 
ወረቐት ከተቕርቡ ኣለኹም። ብቐዳምነት ናይ 
ሕማም ሓገዝ መሰል ክምርመር ኣለዎ።

ክንደይ ገንዘብ እየ ዝረክብ?

መንግስቲ በብዓመቱ ሃገራዊ መዐቀኒ ዝበሃል 
የቐምጥ። እቲ ሃገራዊ መዐቀኒ ዝተፈላለዩ 
ስድራቤታት ክንደይ ገንዘብ ክረኽቡ 
ከምዝኽእሉ ይገልጽ።

ፍሉያት ምኽንያታት እንተሃልዮም፡ እቲ ናይ 
ኣታዊ ደገፍ ምስ ሃገራዊ መዐቀኒ ብምንጽጻር፡ 
ብዝለዓለ ወይ ዝተሓተ ደረጃ ክሕሰብ 
ይኽእል።

ዝያዳ ኣንብቡ



ንምንታይ እየ ናይ ኣታዊ 
ደገፍ ክረክብ ዝኽእል?

ንዝስዕቡ ናይ ኣታዊ ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ 
ኢኹም:
•  ምግቢ
•  ክዳውንትን ሳእኒታትን
•  ሃለኽቲ ነገራት
•  ጸወታን መዘናግዕን
•  ጥዕናን ጽሬትን
•  መዓልታዊ ጋዜጣ፡ ቴለፎን

ብተወሳኺ ንመንበሪ መንበሪ፡ ሓይሊ 
ኤሌክትሪክ፡ መድሕን ገዛ፡ ክንክን ጥዕና፡ 
መነጽር ዓይኒ፡ ክንክን ስኒ፡ ብሮድባንድ፡ 
ኣበርክቶ ስራሕ ኣልቦነት፡ ክፍሊት ማሕበር 
ወዘተ ዝኸውን ርትዓዊ ወጻኢታት ናይ ኣታዊ 
ደገፍ ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ጌረ ናይ ኣታዊ ደገፍ 
ከመልክት ይኽእል?

ናይ ኣታዊ ደገፍ ንምርካብ ዝቐርብ 
መመልከቲ ብመንገዲ እቲ ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ ምምሕዳር Ljusdal ዝርከብ ርእሰ-
ኣገልግሎት ፖርታል ljusdal.se ይቐርብ። 
ኣብኡ ንመመልከቲ ዝኸውን ብዝሕተም 
ወረቐት ቅጥዒ መልክዕ ተዳልዩልኩም ኣሎ። 
ንመመልከቲ ዝኸውን ናይ ወረቐት ቅጥዕታት 
ካብ ናይ ኣታዊ ደገፍ ኣብ Hotellgatan 
6 ኣብ Ljusdal እውን ክትወስዱ ትኽእሉ 
ኢኹም።

እቲ መመልከቲ በብወርሑ እዩ ዝፍፀም።

በጃኹም ነዚ ዝስዕብ ዘክሩ: ቅኑዕን 
ሓቀኛን ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለኩም። 
ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ ገበናዊ ተግባር 
ስለዝኾነ ናብ ጸብጻብ ፖሊስ ከብጽሕ 
ይኽእል።

ንደገፍ ኣታዊ ርኸቡዎም
ስልኪ: 0651-180 00

አድራሻ: Hotellgatan 6, Ljusdal

ደገፍ ኣታዊ
ደገፍ ኣታዊ ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እዩ። እቲ ዕላማ ብደሞዝ ወይ

ብኻልእ ኣታዊታት ንገዛእ-ርእስኹም ክትድግፉ ምኽኣል እዩ።


