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ሓበሬታ - ብዛዕባ መናበዪ ደገፍ 

እቲ ብኣታዊታት ወይ ካልእ ኣገባብ ነብሱ ክናቢ ዘይክእል ሰብ ቍጠባዊ ሓገዝ ክረክብ መሰል ኣለዎ። 

ምልክታ ንቍጠባዊ ሓገዝ፡ ኣብቲ ትነብረሉ ኮሙን ይግበር። መናበዪ ደገፍ፡ ሓደ ብውልቂ ኣድላይነቱ 

ዝምርመር ቍጠባዊ ሓገዝ እዩ። እቶም ሽማግለ ነቲ ኣብ መላእ ሃገር ማዕረ ዝኾነ ሃገራዊ መለክዒ 

(riksnormen) ይኽተልዎ። እቲ መልክዒ፡ ነቲ ኣብ ወርሒ ዝወሃብ መጠን ሓገዝ ገንዘብ የነጽሮ። 

 

እቲ መለክዒ ብኸምዚ ዝስዕብ መሰረት ኣብ ውልቃዊ ወጻኢታትን ናይ ሓባር ናይ ስድራ ወጻኢታትን 

ዝተኸፈለ እዩ፤ 

 

ውልቃዊ ወጻኢታት ፡ 

• መግቢ - መበገሲ ንጥቢ ናይዚ መኣዛዊን ዝተፈላለየን መግቢ ክርከብ ከም ዝኽእል ንምግባር 

እዩ። 

• ክዳውንቲን ኣሳእንን - ወጻኢታት ናይ ንመዓልታዊ ድልየታት ዝኸውን ክዳውንትን ኣሳእንን።  

• ጸወታን ናጻ ግዜን - ወጻኢታት ናይ ንምኽኑይ ዝኾነ ንጥፈታት፡ ንኣብነት ከም መጻሕፍቲን 

ጋዜጣታትን ምንባብ፡ ሙዚቃ ምስማዕ፡ ኣብ ሓደ ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት ከም ስፖርት 

ምልምማድ።   

• ኣብዚ ናይ ሓደ ቈልዓን መንእሰይን መድሕን እውን እቱው እዩ። 

• ጽርየት - ንመዓልታዊ ሂወት ዘድልዩ ሃለኽቲ ኣቑሑት ከም ሳሙናን መሕጸብ ስኒ ክሬምን 

ከምኡ’ውን መቐምቀሚ ጸጉሪ። 

 

ናይ ስድራ ሓባራዊ ወጻኢታት፡ 

• ሃለኽቲ ኣቑሑት - ንገዛን ክዳውንትን ንምእላይን ምክንኻንን ዘድልዩ ኣቑሑት። 

• ዕለታዊ ጋዜጣ፡ ተለፎን፡ ናይ ተለፎን ሊቸንሳ ወዘተ - ሓደ ዓመታዊ ቅድመ-ጠለብ ናይ ሓደ 

ጋዜጣ፡ ናይ ተለፎን ወርሓዊ ዓሚልነትን ናይ ዝርርብ ክፍሊት ከምኡ’ውን ናይ ተለቪዥን 

ሊቸንሳ። 

 

ኣብነት ናይ ካብቲ መለክዒ (ንቡር ሓገዝ) ወጻኢ ከም ተወሳኺ ገንዘብ ዝሕሰብ እዚ ዝስዕብ 

እዩ፤ 

ክራይ ገዛ፡ መድሕን ገዛ፡ ናይ ሓኪም መመርመሪ፡ መድሃኒት፡ መጓዓዝያታት ናብ ስራሕ፡ ክፍሊት 

ማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ክፍሊት ናይ ማሕበርትኝነት ናብ ሓደ ቅቡል ዝኾነ ኣ-ካሳ፡ ክፍሊት ናይ 

መውዓሊ ህጻናት/ፍሪቲድስሄም ከምኡ’ውን ኣገልግሎት ኣብ ገዛ (hemtjänst) ዝጎደለ ክፍሊት 

ዘይተፈቕደ እንተ ኾይኑ፡ ኤለክትሪክ ናይ ገዛ፡ ምዅንያት ናይ መንበሪ ወጻኢታት፡ መድሕን ገዛን 

ምዅኑይ ናይ ኢንተርኔት ወጻኢታትን እዮም። 

ምርመራ 

ኣተሓሕዛ ናይቲ ጕዳይ ንምቕላሉን እቲ ውሳኔ ልክዕ ንኽኸውንን ሓደ ምልክታ ምእታው የድልየካ እዩ። 

ንነፍስ ወከፍ ወርሒ ሓድሽ ምልክታ ይግበር። ነቶም ናትካ ሓበሬታታት ብጭብጢ ከተረጋግጾም ኣሎካ፣ 
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ንኣብነት ብናይ ኣታዊታት ጸብጻብ፡ ናይ ክራይ ገዛ ውዕል፡ ጸብጻብ ግብሪ፡ ክፍሊታት፡ ካብ ቤት ጽሕፈት 

መራኸብቲ ስራሕ መደብ ናይ ትግባረ (handlingsplan) ወዘተ። 

 

ጸብጻብ ናይ ኵሎም እታ ስድራ ዘእተወቶም ኣታዊታት ወይ ንኽትክፈሎ ትጽበዮ ዘላ ከተርእዮ ኣለካ።  

ምርመራ ናይ ቍጠባዊ ሓገዝ ክግበር ከሎ፡ ብሓደ ምንባር ከም ምርዑዋት ብማዕረ እዩ ዝርኣ። 

 

እቲ ናይ ምልክታ ሰነድ ዘይተማልኣ እንተ ኾይኑ፡ ቅድሚ እቶም ክማልኡ ዘለዎም ምምጽኦም እቲ ጕዳይ 

ክርኣ ኣይክእልን እዩ፣ ኣማራጺ እቲ ጕዳይካ ምንጻግ እዩ። ጉጉያት ወይ ዘይተማልኡ ሓበሬታታት እንተ 

ኣእቲኻ፡ ሓደ ዘይቅኑዕ ውሳኔ ክወሀባካ ይኽእል ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብመሰረት ጌጋ ሓበሬታ 

ቍጠባዊ ሓገዝ እንተ ተፈቒዱልካ፡ ተመሊስካ ናይ ምኽፋል ግዴታ ክህልወካን ብተወሳኺ ሽማግለ 

ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብጥርጣረ ምጥፍፋእ ናብ ፖሊስ ክኸስስ ይኽእልን እዩ። 

 

ኣስተውዕል- ምውናን ርእሰማል ንኣብነት ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብ፡ ረሲድ (ፋንድ)፡ ዘይንቀሳቐስ ንብረትን 

ክቡራት ርእሰማላዊ ኣቍሑትን ነቲ መሰል ናይ ሓገዝ መናበዪ ክጸልዎ ይኽእል እዩ። 

ሓላፍነት 

ናትና ሓላፍነት 

ኵሎም ሰራሕተኛታት ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ፡ ከምኡ’ውን ጕዳይ ብትኽኽል ንምሓዝ ዘድልዮም 

ብቕዓት ኣለዎም። በቲ ትረኽቦ ሰራሕተኛ ሓደ ጽቡቕ ኣቀባብላ ክትረክብ መሰል ኣለካ። 

ነዚ ዝስዕብ ክትረክብ ክትጽበ ትኽእል ኢኻ፤ 

- ሓበሬታ  ብዛዕባ መናበዪ ደገፍ 

- ሓገዝ ነቲ ምልክታ ኣብ ምምላእ  

- እንተ ኣድልዩካ እቲ ጕዳይካ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን፡ ብቖጸራ ርክብ ክትገብር ከለኻ ናይ ኣስተርጓሚ 

ሓገዝ ምርካብ 

- ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ሓደ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ዘለዎ ውሳኔ ብጽሑፍ 

- እንተ ዘይዓጊብካ ነቲ ውሳኔ ከመይ ጌርካ ይግባይ ክትብለሉ ከም ትኽእል ሓበሬታን ሓገዝ ኣብ 

ይግባይ ምባልን። 

ናትካ ሓላፍነት 

ነቶም ትጽቢታትካ ከነማልኦም ንኽንክእል ናትካ ሓገዝ የድልየና እዩ።  ጕዳይካ ክንምርምሮ ንኽንክእል 

ካባኻ ሓደ ዝተማልኣ ምልክታ የድልየና እዩ፣ እንተ ዘይኮነ መመላእታ ክመጽእ ክንሓትት ኢና። ጕዳይካ 

ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ቍጠባዊ ኵነታትካ እንተ ተቐይሩ ክትሕብረና እውን ንደሊ ኢና። 

ርእይቶታት፡ ጥርዓንን ምጐሳን 

ርእይቶታት፡ ጥርዓንን ምጐሳን ክንምሓየሽ ንኽንክእል ሓደ ኣዚዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይህበና እዩ። ስለዚ ኢና 

ብዛዕባ እቲ ንገብሮን ንህቦ ኣቀባብላን ዘለካ ርእይቶ ክትሕብረና ንደሊ። 
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ወጻኢታት ክንክን ስኒ 

ንህጹጹ ክንክን ስኒን ኣድላዪ ክንክን ስኒን ቍጠባዊ ሓገዝ ክንክን ስኒ ክፍቀድ ይኽእል እዩ። 

 

ህጹጽ ክንክን ስኒ፡ ማለት ናይ ግድን ብቕልጡፍ ክግበር ዘለዎ ክንክን ስኒ፡ ብዘይ ናይ ዋጋ እማመ 

ክግበር ይኽእል እዩ። ብመሰረት 4 ምዕራፍ 1 ሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ድሕሪ ምርመራ መሰል ናይ 

መናበዪ ደገፍ ዝግብኣካ እንተ ኾይኑ፡ መናበዪ ደገፍ ድሒሩ ይፍቀደካ ።  

 

ኣድላዪ ክንክን ስኒ ብመሰረት እቲ ሓኪም ስንኻ ተዋሂብዎ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ፍሉያት ሕግታት 

ዝምልከት። እቲ ሕክምና ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ግድን ካብ ሓኪምካ ሓደ ናይ ዋጋ እማመ ብጽሑፍ 

ክትሓትት ኣለካ። እቲ ተሓዝ ጕዳይካ ነቲ ናይ ዋጋ እማመ ምስ ተቐበሎ፡ ንወጻኢታት ክንክን ስኒ ሓገዝ 

ክፍቀደካ እንተ ኾይኑ ውሳኔ ይውሰን። ንሓኪም ስንካ በብቑሩብ ናይ ምኽፋልን ኣቐዲምካ ናይ 

ምኽፋልን ተኽእሎ እንተ ኣሎ ኾይኑ ሕተቶ። 

 

ብሕጊ፡ መንበዪ ደገፍ ንኣድላዪ ክንክን ስኒ ብመሰረት እቶም ፍሉያት ሕግታት ጥራይ እዩ ዝኽፈል። 

ፍሉይ ምኽንያት እንተ ኣሎ ኾይኑ ጥራይ እዩ ካብዞም ሕግታት ክውጻእ ዝከኣል። ሽዑ እቲ ሓኪም ስኒ 

ኣብቲ ናይ ዋጋ እማመ ጸብጻብ ናይዞም ምኽንያታት ክህብን ከምኡ’ውን ኣማራጺ ናይቲ ሕክምና 

ክህብን ኣለዎ። 

 

ምስ ሓኪም ስኒ ናብ ዘለካ ቆጸራ ክትከይድ እንተ ዘይክኢልካ፡ ኣቐዲምካ ክትመጽእ ከም ዘይትኽእል ናይ 

ግድን ክትሕብር ኣለካ። ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ዘይከድካዮ ምብጻሕ ወጻኢታት ቍጠባዊ ሓገዝ 

ኣይከፍል እዩ። 

 

ሓኪም ስኒ እንተ ቐይርካ፡ እታ ናይ መጀመርታ ምብጻሕ ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍላ፣ ናይቲ ሓድሽ መመርመሪ 

ማለት እዩ። 


