
 
ዝሓሸ ኣቀባብላ 
ናብ ስዋንሲ 

 
ምቕባልን ሓገዝ ምሃብን 
ንዑቕባ ሓተትን 
ንስደተኛታት 

ዋግኡ ክንደይ እዩ? 
ዋላ ሓንቲ! እዚ ፕሮጀክት ንሰባት ናፃ እዩ፡፡ ምሳና 

ክትሳተፉ ከለኹም ናይ ኣውቶቡስን ካልኦት ወፃእታት 

ክንከፍለልኩም ኢና፡፡  

ኣማኻሪኹም መን እዩ? 
ኣማኸርትና ሰባት ዝሕግዙ ዝሰልጠኑ ወለንተኛታት 

እዮም፡፡ ዝከኣል እንተድኣ ኮይኑ፣ ቋንቋኹም ዝኽእል 

ወይ ከባቢኹም ዝፈልጥ ኣማኻሪ ንምቕራብ ዝከኣለና 

ክንፅዕር ኢና፡፡  

 

ብኸመይ ክሳተፍ ይኽእል? 

ክትሳተፉ እንተድኣ ደሊኹም ወይ ተወሳኺ ክትፈልጡ 

እንተድኣ ደሊኹም ብኽብረትኩም ተወከሱና፡፡ 

ንኽነዛርበኩም ኣዚና ሕጉሳት ኢና፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 

ተወከሱና: 

ቤት ፅሕፈትና ኣብ Walter Road, Swansea ይርከብ 
(ካርታ ረኣዩ) ብኽብረትኩም ቆፆሮ ንምሓዝ ርኸቡና! 

 

ኢሜል: stepheni_kays@scvs.org.uk  
ቴሌፎን: 07496172896/ 01792457299 

www.scvs.org.uk 
swansea.cityofsanctuary.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

መዝገብ ቁፅሪ ቁፅሪ ግብረ ሰናይ፡ 1063242 

 



ኣብ ስዋንሲ ብቐረባ እዋን ዲኹም መፂኹም? 

ወይ ኣብዚ ፀኒሕኩም ኮይኑ ግና ሓገዝ ክትረኽቡ 

ኣይከኣልኩምን? ወይ ነገራት ተለዊጦም? 

ናብዚ ከተማ ብዝግባእ ክንቅበለኩም 

ንደሊ? 

ንምንባር መሀደሲ ቦታ ኮይኑ ከም ትረኽብዎ ተስፋ 

ንገብር፡፡  

ኩሉ ግዘ ናብ ሓድሽ ከተማ ምምፃእ ቀሊል ከም 

ዘይኮነ ንርዳእ፡፡  ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም፣ ንምንታይ 

ዘይትድውሉልና ወይ ዘይትመፁ? (ናይ መራኸቢ 

ዝርዝርና ኣብ ድሕሪት ገፅ ይርከብ)፡፡ 

ብዛዕባና 
መደብ ‹‹ናብ ስዋንሲ ዝሓሸ ኣቀባብላ›› ስደተኛታትን 

ዑቕባ ሓተትን ኣብ ምቕባልን ድሕንነቶም ኣብ ምርግጋፅ 

ይሕግዝ፡፡ 

እዚ መደብ ምስ ስዋንሲ መዕቖብን ስዋንሲ ናይ 

ወለንታኛታት ኣገልግሎት ካውንስል (SCVS) 
ብምትሕብባርን ብሀገራዊ ሎቶሪ ድማ ይምወል፡፡ 
 

ኣማኻሪ እንታይ ይሰርሕ? 
ኣማኻሪ ስልጠና ዝወሰደ ወለንታዊ እንትኸውን ኣብ 

ስዋንሲ እትደልይዎ ነገርን ምስራሕ እትደልይዎ ነገር 

ኣብ ምርካብ ዝሕግዘኩም እዩ፡፡ ንኣብነት እዞም 

ዝስዕቡ ክገብሩ ይኽእሉ፡ 

 ናይ ኣውቶቡስ መንገድታት ምርኣይን 

ምርዳእን፡፡ 

 ዕዳጋ ንምግባር ዝሓሰረ ከባቢ ምርኣይ፡፡ 

 ኣብ አኣገለልገግለሎተት ጥዕናን ማሕበራዊ 

ክንክን መረዳእታ ምሃብ፡፡ 

 ካልኦት ሰባት ንኽትፋለጡ ይሕግዝ፡፡  

 ንምግባር ትብህግዎ ነገር ኣብ ምርካብ 

ይሕግዘኩም ኣብነት ኩዕሶ እግሪ፣ ምድራፍ፣ 

ስነ ጥበብ፣ ሳዕስዒት… 

 እንግሊዝኛ ትምህርትን ካልኦት ስልጠናን 

ወለንታዊ ዕድላት ክትረኽቡ ይሕግዝ፡፡ 

 
 
 
 
 
 

መን ኣማኻሪ ክረክብ ይኽእል? 
ስዋንሲ ብዝሓሸ መልክዑ ንምፍላጥ ወይ ከባብያዊ 

ዕድላት ንምርካብ ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝደልዩ 

ዝስመዖም ዑቕባ ሓተቲ ወይ ስደተኛታት፡፡  

እንታይ እንታይ ኣሎ? 
እንታይ ይፍጠር፡፡ 

1. ንምርኻብን ንምዝራብ ግዘ ርኸቡ፡፡ 

2. ስዋንሲ ንኽትፈልጥዋ ንምሕጋዝ ምስ 

ኣማኻሪኹም ክፍለ ግዘ፡፡ 

3. ሓደ ናይ መወዳእታ ክፍለ ግዘ፡ እንታይ 

ብፅቡቕ መንገዲ ከም ዝኸደን እንታይ 

ክመሓየሽ ከም ዝኽእል ንምርኣይ፡፡ 

4. ንስኹም እውን ኣማኸርቲ ክትኮኑ ትኽእሉ 

ኢኹም፡፡  

“ንገሩኒ ይርስዕ፣ ኣማህሩኒ ክዝክሮ ይኽእል፣ ኣሳትፉኒ 

ክመሀር ይኽእል፡፡” 

ቤንጃሚን ፍራንክሊን 


