
  

ነዚ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ላክሶ ኣብ ዱኳናትን ቤት 
መግብታትን ዘጋጥም ዘሎ ስርቂ፣ ዕንወት ንብረትን 
ዕግርግርን ንኽንከላኸል ብኸመይ ክንትሓጋገዝ 
ንኽእል? 

 
 
 
 
 
 

በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ምኽንያት እቶም እንዳ 
ዱኳናት ምስ ቤት ትምህርትን ምስ ብሮ (BRÅ) 
ብምትሕብባር ነዛ ናይ ሓበሬታ ደብዳበ ንዓኹም 
ወለዲ ተዳልያ ኣላ እዚ ምእንቲ ንኽንትሓባበርን 
ናይ ሓባር ስጉምቲ ክንወስድን ክንጥቀመላ እዩ፡  
እዚ ንደቅኹምን ናይ ሓባር መንእሰያትናን ስለ 
ንሓሊ እዩ። 

 
ብሮ እንታይ እዩ? 
 
ኣብ ብሮ (ገበን ዝከላኸል ቤት-ምኽሪ) ብዛዕባ 
ናይ ANDTS-ምክልኻል (ኣልኮላዊ መስተ፣ 
ድራግ፣ ዶፒንግ፣ ትምባኾን ቁማርን) ዘለዎም 
ናይ ሓባር ዕማም ናይ ምምሕዳር ከተማ 
ኣትሓባባሪ ጸጥታን ናይ ትርፊ ግዜ ኣማኻርን 
ይራኸቡ፡ ብሮ ናይ ምምሕዳር ከተማ ናይ IFO 
(ናይ ዉልቀ ሰብን ንናይ ስድራ ክንክንን) ሓለቓ 
ከምኡ ዉን ናይ ንግዲ ኣማዕባልን ፖሊስን 
የጠቓልል።   
 
እቲ ጉጅለ ኣብ ዓመት በብግዚኡ እንዳ ተራኸበ 
ብሓባር ይነጥፍን ከምኡ ኽኣ ንኹነታት ገበን 
ብዝምልከት ኩነታዊ ስእሊ ይርኢ።  
 
ብሮ ኣብቲ ናቱ ትልሚ ስራሕ ስእላዊ ዕላማ 
ኣለዎ: 
”ነዞም ኣብ ምምሕዳር ከተማ ላክሶ ዝዓብዩ 
ቆሉዑ ኣብ ህይወቶም ጽቡቕ መበግሲ ምሃብ፣ 
ንገበን ክፍጽሙሉ ዝኽእሉ ነገራት ምድራትን 
ንድሕንነት ዝፈጥሩ ስጉምትታት ብምዉሳድን 
ድሕንነት ዘለዎን ክትነብረሉን ክትሰርሓሉን 
ትኽእል ሕብረተ ሰብ ክፍጠር ንጽዕር።” 
 
 
ምምሕዳር ከተማ ላክሶ፣ ዶላርስቶር፣ ኢካ (Ica) 
ሱፐርማርኬት፣ ኩፕ (Coop)፣ በርገር ኪንግ ኣብ 
ላክሶ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕንወት ናይ ንብረትን 
ሰርቅን ንፖሊስ ከምኡ ዉን/ወይ ንማሕበራዊ 
ኣገልግሎት (socialtjänst) ነመልክት ኢና። 

 
 

ጥርኑፍ ጻዕርታት  

”ንሕና ኣብ ዶላር ስቶር (Dollarstore)ዘሎና ቆሉዑትኩምን መንእሰያትኩምን ኣብቲ 
ድኳን ክርከቡ ኸለዉ ንኽእርነቡ ክትመኽርዎም ንማሕጸነኩም ። 
ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ድኳን ከም ናይ መጻወቲ ቦታ እዩ ኮይኑ ዘሎ፡ ነቲ ኣቑሑ ኣብ 
ምድርን ኣብ ነንሕድሕዶምን ይድርብይዎ፡ እቲ ህቡብ ማለት ፍቱው ዝኾነ ካራሜለ 
ኣብ ክንዲ እቶም ካልኦት ዕድል ረኺቦም ምእንቲ ከይገዝእዎ ዳሕራይ መዓልቲ 
ተመሊሶም ምእንቲ ክገዝእዎ ይሓብእዎ፡ ብዙሕ ዕንወት ናይ ንብረት ዉን የጋጥም እዩ 
በዚ ምኽንያት ክኣ ብዙሕ ኣቑሑ ይዓኑ።  
ንሕና ኣብ ዱኳና ኣብ ክንዲ ኣቑሑ ንመልእን ንዓኻትኩም ዓማዊልና ኣብ ክንዲ 
ኣገልግሎት ንህብን ኩሉ ዓቕምና ንዱኳን ክንሕሉን ዝተበላሸወን ዝዓነወን ክንጸርግን 
ግዜ ስለ ዝወስድ እዚ ብናይ ነዊሕ ግዜ ንኣህለኽቲ ተወሳኺ ወጻኢታት የስዕብ።” 
ኤሪካ 
ዶላር ስቶር  

 

”ኣብ በርገር ኪንግ (Burger King) እቲ ቀንዲ ጸገም ዓው ኢልካ ምጭዳርን ከምኡ 
ዉን ንኻልኦት ኣጋይሽ ዝርብሹን ህዉከትኛታት መንእሰያት እዮም፡ እዚኦም 
ሑሱማት ኮይናም ኣብቶም ሰራሕተኛ ሓልዮት ኮነ ክብረት ኣየርእዩን እዮም፡ ሰርቅን 
ዕዉነት ንብረትን እዉን ይካየድ እዩ።  
እቲ ኣነ ዝምነዮ ወለዲ ደቅኹም ብዛዕባ ምሽት ክወጹ ከለዉ እንታይ ከምዝገብሩ 
ከምኡ ዉን  ምስ ብዓል መን ክም ዝዘሩን ክትሓትዎምን ከምኡ ኽኣ እቲ ሃዋሁው 
እንታይ ከም ዝመስል ከተዛርብዎም እዩ፡ ሰብ እንድሕሪ ሰሪቑ እንታይ ከም ዘጓንፎ 
ስዕቤኑ ኸ እንታይ እዩ ምንጋር የድሊ፡ ኣነ ናይ መንእሰያት ናይ መጻኢ ዉሃብቲ 
ስራሕ ምኻና ወትሩ የዘኻኽር እየ።” 
ጂሚ 
በርገር ኪንግ  
 

”ኣብ ናይ ትምህርቲ ስዓታት ናይ ቤት ትምህርቲ ከባቢ ገዲፍካ ክትወጽእ 
ኣይፍቀድን እዩ”፡ እዚ ማለት ተመሃሮ ገና ናይ ትምህርቲ ስዓታት እንከሎ ኣብ 
ቤት መግብታትን ድኳናትን ክርከቡ የብሎምን፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክህልዉ 
እዩ ዘለዎም፡ እዚ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ስዓታትን ኣብ ናይ ክፍተት ስዓታትን ዉን 
ይምልከት እዩ።  
 
ኣብ ግዜ ትምህርቲ ብሰንኪ ዝተፈለለየ ምኽንያታት ኣብ እንዳ ድኳናትን ቤት 
መግብታትን ዝፍጠር ናዕቢ ወለዲ ምስ ቆልዕቶምን መንእሰያቶምን ብዛዕባ እዚ 
ክሓስብሉ ከተዘረራብዎም ንሓትት፡ በዚ ኣብ ምምሕዳር ከተማና ንናይ ንብረት 
ምዕናዉን ኣጸጋሚ ኩነታት ከይፍጠርን ንምክልኻል ንተሓጋገዝ።    
“ካብ እንዳ ዱኳንን ቤት መግበን ነጋዶን ዝመጸ ኣተሓሒዝናዮ ዘሎና ሓበሬታ ዉን 
ርአ” 
 
ሚካኤል ዩሃንሶን ከምኡ ዉን ኣነሙ ዩሃንሶን  
ቤት ትምህርቲ ሰንትራል (Centralskolan) 
 

 

ንሕና ናይ እንዳ ዱኳናትን ትካላትን ዋናታት ኩልና ነዞም ናይ ምምሕዳር ከተማ 
መንእሰያት ጽቡቕ ክኸደሎም ኢና ንደሊ፡ ኣብ እዋን ናይ ጽደያ ተርም 

(vårterminen) ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ ናይ ነጻ ግዜ ቦታ (fritidsgården) 
ዑዶት ክንገብር ኢና እዚ ብዛዕባ ጽቡቕ ንኽንህልዉን ዉሕስነት ክስምዓና ብሓባር 
ዘተ ንምግባር እዩ! 
 


