
Kontakt

ርኸቡና ንዝያዳ ሓቤሬታ ክትፈልጡ 
ምስ እትደልዩ ወይ ድማ ኣመልክቱ 

ድልየት ከም ዘለኩም ካብዞም 
እንህቦም ኣስተምህሮታት 

ቴሌፎን: 
063-14 40 57

ኣድራሻና:  
Postgränd 8 A 

831 30 Östersund  
ብዛዕባ ወለዲ ወይ ወለዲ 
ምኳን ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ወይ 
ምምይያጥ ትደልዩ ዲኹም? 
ርኸቡና ንዓና ኣብ Familjelotsen! ንሕና ኣለና ን 
ስድራቤት ኣብ ኦስተርሹንድ ዞባ እትቅመጡ፣ ካብ ዕድመ 
0–17 ደቂ ዘለኩም።  Familjelotsen ዕድመ የቅርብ 
ንናይ ምዝርራብ ደገፍ፣ንወለዲ ስልጠናን ብጉጅለ ሓገዝ 
ይህብ። 

”ኣነ በይነይ 
ኣይኮንኩን ” 

”ሓገዝ ምሕታት 
ማለት ሓላፍነት 
ምውሳድ እዩ” 

”ተስፋ 
ኣሎ” 

”ኣነ 
ኣገዳሲ 
ሰብ እየ” 
O
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Stödsamtal 
(ናይ ሓገዝ ዝርርብ ወይ ምይይጥ)

Familjelotsen ንዓኻ, ኺ ንወለዲ ዕድመ የቅርብ 
ወይ ድማ ንቀረባ ዘመድ ፈላጢኡ ሕጽር ዝበለ 
ዝርርብ ወይ ምይይጥ ሓገዝ ይገብር።  
እንተ ድኣ ኣድለዩ ባዕልና ነቲ ቖልዓ ወይ ነቲ 
መንእሰይ ውን ክንረክቦ ንክእል ኢና። ባዕልኩም ውን 
ክትረክቡና ትክእሉ ኢኹም፣ ን ምዝርራብ ብዛዕባ 
ብድሆታት መዓልቲ ዝግበሩ ንጥፈታት ምስ ቖልዑን 
መንእሰያት

• እቲ ዝርርብ ወይ ምይይጥ ካብቲ ንስኩም 
ከተልዕልዎ ወይ ክትሓትዎ እትደልዩ ኣርእስቲ 
ኢና ንጅምር።ብሓባር ኮይና ድማ ንኩሉ 
ድሰማማዕ መደብ ነውጽእ። 

• ዝያዳ ሓገዝ ዘድልየኩምን እንተድኣ መሲሉ 
ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ሓገዝ ዘድልየኩም 
እንተ ኮይኑ ናብቶም ክሕግዝኩም ዝክእሉ 
ከነሕልፈኩም ኢና። እንተ ደሊኹም ውን ኣብ 
ምምልካት ክንሕግዘኩም ኢና።  

• ንጥፈታትና ብነጻ ድልየት ዝተሃንጸ ዩ፣ ንሕና 
ባዕልና ኢና ንውስን ርክብ ከነቓርጽ ምስ 
እንደሊ ከነቃርጽ ንክእል ኢና  

• ነዚ ናይ ዝርርብ ወይ ምይይጥ መደብ 
እንከፍሎ ነገር የለን 

• ንሕና ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለና ነገር 
ግን ግዴታና ውን እዩ ክንሕብር እንተ ምሕባር 
ኣድልዩ. ንሕና ግዴታና ሕጊ ውን እዩ ናብ 
ማሕበራዊ ትካላት ማለት (socialtjäns-
ten) ክንሕብር ቖልዓ ምስ ዝብደል

Förälder 
Östersund
(ወለዲ ኦስተርሹንድ)

እዚ ነቶም ቖልዑ ዘለዎም ካብ ዕድመ 0–17 ዓመት 
ኣብ ኦስተርሹንድ ዞባ (Östersund kommun) 
እትቅመጡን እዩ።ንሕና መልእክቲ ነመሓላልፍ 
ብዛዕባ ኣፍልጦ ቖልዓ፣ህይወት ስድራቤትን 
ኣተዓባብያ ቖልዑን ምእንቲ መዓልታዊ ሂወት ጽቡቅን 
ጽፉፍን ክኸውን። 
ንዓና ንምርኻብ እትከፍልዎ ነገር የለን፣ከመኡ ውን 
ኣብ, ቲ ጉጅለ ወለዲ ንምስታፍ ኮነ ኣብ መደረ ወይ 
ኣስተምህሮ እንህበሉ።  

ንዝተፈላለዩ ኩነታት ክሰማምዑ ዝክእሉ ጉጅለ ናይ 
ወለዲ ኣለዉ, ንኣብነት:  

• ምስ ደቅና ከመይ ጌርና ዝበለጸ ኣዎንታዊ 
ዝምድና ንፈጥር  

• ከምይ ጌርካ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ዘይምርድዳእ ወይ 
ባእሲ ትቕንስ ከም ወላዲ ምዃንካ መጠን 

• ንሕና ወለዲ ድሕሪ ምፍልላይና ወይ ምፍታሕና  
ከመይ ጌርካ ንደቕኻ ክትሕግዞም ትክእል   

• ኣብ ሽወደን ሓደሽቲ ስድራ ወይ ወለዲ ከም 
ምዃና መጠን እንታይ, ዩ ክንፈልጦ ዘድልየና 

ከምኡ ውን ምክሪ ኮነ እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ወለዲ 
ኣብ Östersund (ኦስተርሹንድ) ንክትረክብ ኣብዚ 
ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ facebook ኣድራሻና ክትስዕበና 
ትክእል ኢኻ 
www.facebook.com/foralderostersund  

Fjärilen

ጉጅለ ሓገዝ ን ቆልዑት ካብ 7–17 ዓመት 
፣ንወለዲን ንዓበይቲ ኣብ ሓደ ስድራ ዝነብሩ 
ዘለዉ ወይ ዝነብሩ ዝነበሩን ናይ ኣእምሮ ጥዕና 
ዘይብሎም፣ወይ ድማ ናይ መስተን ሓሺሽን 
ካልእ ግዙእ ወልፊ ዝተታሕዙ።  

Bubblan

ጉጅለ ሓገዝ ን ቖልዑት ካብ ዕድመ 7–12 
ዓመት ንዘለዉ፣ስድርኦም ድማ ዝተፋትሑ።

Trädet

ጉጅለ ሓገዝ ንቖልዑን 
መንእሰያትን ካብ ዕድመ 
7–17 ዓመት ኣብ fa-
miljehemsplacerade 
ዝኮኑ። 


