
ናብዚ ሕጂ ትኣትዎ ገዛ እንቋዕ ኣብቃዓካ!
ኣገዳሲ ሓበሬታ ንተቐማጦና

ሓዊን ጸጥታን

ገጽ 3 ክሳብ 5

ሕግታት ስነ-ስርዓትን ሳዕቤናትን

ገጽ 6

ትሕዝቶን ዕማማትን

ገጽ 7

ጽገናን ሓላፍነትን

ገጽ 8 ክሳብ 14

ኩነታት ክራይን ግቡኣትን

ገጽ 15

ምሕባርን/መራኸቢ ሓበሬታን

ገጽ 16
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ጂ
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ኣ
ቶ

ዎ
 ገ

ዛ
 እ

ን
ቋ

ዕ
 ኣ

ብ
ቃ

ዓ
ካ ብደሓን ምጹ!

ኣብ ኮንግስቪንገር ትካል ኣባይቲ ክትካረ ዕድል ስለዝተዋህበካ ኢና ነዚ ጽሑፋዊ ሓበሬታ 

ተንብቦ ዘለኻ። እንቋዕ ኣብቅዓካ ክንብለካ ንፈቱ፣ ተስፋ ንገብር ከኣ ነዚ ገዛ ክትፈትዎ!

ኮንግስቪንገር ትካል ኣባይቲ ን300 ገዛታት ይውንን፣የመሓድርን ይጽግንን። ኩሉ ገዛታትና 

ጽቡቕን ምቹእን መንበሪ ቦታ ክኸውን እዩ ድሌትና። ንስኻ ውን ድሌትካ ከምኡ እዩ ኢልና 

ንኣምን። 

ስለዚ ሓላፍነትና ብዕቱብነት ኢና ንስከሞ። መዓልታዊ ብቕዓት ገዛታት ዝተጸገነ ክኸውን 

ንጽዕር፣ ከምኡውን ንሓዊን ካልእ ንሓደጋ ዘቓልዕ ረቛሒታት ዝምልከት ዋሕስነት 

ንኽስመዓካ። 

ይኹን ደኣ እምበር እዚ ገዛ ብጽቡቕ ክተሓዝ ሓገዝካ የድልየና፣ ከምኡውን ኣብ ጥቓኻ 

ዝቕመጡ ተቐማጦ ንረበሻን ካልእ ዘሸግሮም ነገራትን ከይቃልዑ። ስለዚ እዚ ጽሑፍ 

እዚ ጽቡቕ ጌርካ ከተንብቦ ዘለካ ሓበሬታ ኣለዎ። ነዚ እንተተኸቲልካዮ ገዘኻን ኣከባቢኻን 

ውሑስን ጽቡቕን መቐመጢ ቦታ ንኽኸውን እጃምካ ተበርክት ኣለኻ ማለት እዩ። 

ንስኻ ውን ጥቓኻ ዝቕመጡ ካልኦት ተቐማጦ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም ክትብል ትኽእል። 

ኩሉ ሰብ እንትተኸቲሉዎ- ኩላትኩም ውሑስን ጽቡቕን መቐመጢ ኣከባቢ ይህልወኩም። 

ክሳዕ ክንድዚ ቐሊል ክኸውን ይኽእል። 

ንሕና ስራሕና ክንገብር እንተኾይና ንስኻ ብወገንካ እቲ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ከተማልእ 

ኣለካ። ስለዚ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ነገራት ኣይተበላሹን ኢኻ ኢልና ንጽበ። ከምኡ ውን ጎረባብትኻ 

ውን ከም ትሓስበሎም፣ ለይቲ ረበሻ ከምዘይትፈጥር ወዘተ ካባኻ ንጽበዮ ኢና። ከም 

ተኻራያይ ነዚ እንተደኣ ረሲዕኻዮ፣ ገዲዱ ተባሂሉ ውዕል ክራይ ከነቋርጾ ንግደድ። ወይ 

ጠለብ ካሕሳ ንሰደልካ። ከምዚ ታት ምግባር ንፈቱ ኢና ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብዘየገድስ 

ንገብሮ ኢና። ምኽንያቱ ስራሕና ስለዝኾነ- ከምኡውን ነገራት ምብልሻውን ረበሻን ዘየድሊ 

ከምዝኾነ ትሰማማዓሉ ኢኻ ምሽ፧ 

እዚ ገዛ ኣርባዕተ መናድቕን ናሕሲን ጥራሕ ኣይኮነን።  

ዕርዲ ዋሕስነት ውን እዩ። ዕድላት ዝመልኦ ክፍሊ እዩ። 

ምስ ሰላምታ

ጋይር ሃገሩድ

ኣካያዲ

2



ናውቲ መጥፍኢ ሓዊ ረኺብካ 
ኣጠቓቕማ ኣንብብ!

ሓ
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ን
 ጸ

ጥ
ታ

ን

3

ሓዊ እንተነዲዱ 
እንታይ ትገብር፧

ሓዊ ከምዝጀመረ ዝኾነ ዓይነት ምልክት እንተደኣ ርኢኻ እዚ ዝስዕብ ትገብር: 

1. ምሕባር
   መሐበሪት ቃጭል ሓዊ ትውልዕ፣ ንቢንቦሪ ከኣ 

ብተሌፎን 110 ደዊልካ ትሕብር። 

2. ምድሓን
ንሓደጋ ሓዊ ዝቃልዑ ሰባት ክትሕብርን ከተውጽእን።

3. ሓዊ ምጥፋእን ሰባት ምውጻእን
   ሓዊ ምጥፋእን ሰባት ምውጻእን ኣብ ሓደጋ 

ዘእትወካ ክሳብ ዘይኮነ ሓዊ ብመጥፍኢ-ሓዊ 

ከተጥፍእ ፈትን። መዓጹን መሳኹትን ዕጾ/

ኣግጥም። መዓጹ ግን ብመፍትሕ ኣይትዕጸዎ!

   ካብ ህንጻ ቀልጢፍካ ውጻእ! ኣብ ግዜ ሓዊ/

ቃጭል-ሓዊ ሊፍት ክትጥቀም የብልካን!

   ምልክት ዘለዎ መህደሚ መገድታት ተጠቐም- እዚ 

እንተዘይተኻኢሉ እንተሃልዩ ኣብ ቨራንዳ ተጸበ 

ክሳብ ቢንቦሪ ዝመጹ።

   ኣብ ዝተሓበረካ መአከቢ ቦታ ምጻእ፣ ንቢንቦሪ ከኣ 

መገዲ ኣይትዕጸዎም።

መአከቢ ቦታ

ኣብ ግዜ 
ሓዊ/ኣብ ግዜ 

ምውጻእመአከቢ ቦታ

ኣብ ግዜ 
ሓዊ/ኣብ ግዜ 

ምውጻእ
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ቃጭል ትኪ ባትሪ ምቕያር ኣይትረስዕ! 

መውዓዪታት ክሽፈን የብሉን! 

መናውሒ ኳሬንቲ ምጥቃም ኣወግድ። 

መዓልታዊ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት፣
•  መፍልሒ-ቡን፣ መፍልሒ-ማይ፣ ፌሮ፣ መውዓዪን 

ተመሳሳሊ ነገራትን ኣብ ዘይትጥቀመሉ ግዜ ሶኬት/
ኳሬንቲ ኣውጽኣዮ።

•  ማሺን መሕጸቢ ክዳውንቲ፣ ማሺን መሕጸቢ ኣቕሓ 
ወይ ማሺን መንቀጺ ደቂስካ ከለኻ ወይ ምስ ወጸኻ 
ከምዝጠፍእ ግበር። 

•  ኣብ ፎርኖ መግቢ ክትሰርሕ ከለኻ ካብ ክሽነ 
ኣይትውጻእ። 

•  ቲቪ ኣብ መወልዒን መጥፍኢን ጠዊቕካ ምሉእ 
ብምሉእ ኣጥፍኣያ ቅድሚ ምድቃስካ ወይ ምውጻእኻ። 

•  ብሓዊ ዝበርህ ብርሃን ከየጥፍኣኻዮ ካብ ክፍሊ 
ብፍጹም ክትወጽእ የብልካን። 

•  ቻርጀር ኣብ ዘይትጥቀመሉ ግዜ ሶኬት ክወጽእ ኣለዎ፣ 
ተሌፎንካ ከኣ ኣብ ግዜ ለይቲ ቻርጅ ክትገብራ የብልካን። 

•  መንቀጺ ምስ ተጠቐምካሉ ነፍስ ወከፍ ግዜ ፊልተር 
ጡጥ ክዳውንቲ ከተጽርዮ ኣለካ። 

•  ኣብ ዓራት ሽጋራ ምስሓብ ኣወግድ!

ብቐጻሊ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት፣
•  ቃጭል-ትኪ ትሰርሕ ከምዘላ ተቋጻጸር፣ ባትሪ ከኣ 

ሓንሳብ ኣብ ዓመት ቀይሮ። 
•  ኣብ ከባቢ ሰሰለስተ ወርሒ ዕትሮ መጥፍኢ ሓዊ 

ገምጥሎ። 
•  ብቐሊሉ ዝነድድ ነገራት ኣብ ሓባራዊ ቦታታት 

ከተቐምጥ የብልካን። 
•  ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ትሕቲ መሬትን ላዕለዋይ ክፋል 

ገዛ ዝርከብ መኻዚኖ ውሑድ ንብረት ኣቐምጥ። 
•  እብ ትሕቲ መሬትን ላዕለዋይ ክፋል ገዛን ነዳዲ ፈሳሲ 

ኣይተቐምጥ። 
•  እቲ ትትቀመሉ ኣምፑላት ካብቲ ግቡኡ ንላዕሊ 

ዝበርትዐ ኣይትጠቐም። 
• መናውሒ ኳሬንቲ ምጥቃም ኣወግድ። 
• አለክትሪካዊ መውዓዪ ብፍጹም ክትሽፍኖ የብልካን። 
• ኣብ መርውሓ ዘሎ ፊልተር ስብሒ ኣጽርዮ። 

ሓዊ ኣወግድ

ኣብ ገዛኻ ዝርከብ ናውቲ ጸጥታ፣

•  ሰንሰላታዊ ምትሕሓዝ ዘለወን 
ሓበርቲ ሓዊ

• ዕትሮ መጥፍኢ ሓዊ

•  ንእሽተይ ቃጭል ሓላዊት ፎርኖ(ኣብ 
ፎርኖ ትለግብ) 



ሓ
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ጥ
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ን

ቃጭል ሓላዊት ፎርኖ
ፈሳሲ ወዲኡ ብጥርሑ ዝፈልሕ ድስታት እዩ ቀንዲ ጠንቂ 
ሓዊ ኣብ ኖርወይ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ሓድሽ ገዛታት ቃጭል 
ሓላዊት ፎርኖ ግዴታዊ እዩ፣ ነዚኣ ከኣ ካብ ፎርኖ ክትኣልያ 
ዘይሕጋዊ እዩ። 

ቃጭል ሓላዊት ፎርኖ 2 ክፋላት ኣለዎ፣
•  ሓንቲ ሓላዊት ምስ ሶኬት ፎርኖ ዝተተሓሓዘት። 
•  ሓንቲ ቃጭል ምስ ማግነት መርውሓ ዝተተሓሓዘት።

እዘን ክልተ ክፋላት ብፕሮግራሚንግ ዝተጸንበራ እየን፣ እዚአን 
ከኣ መፍልሒ ፎርኖ ምቖት ኣየረን ክሳብ ማዕረ ክንደይ ቀልጢፉ 
ከምዝውዒ ይከታተላ፣ ከምኡውን ሓደ መፍልሒ ክፋል ፎርኖ 
ንነዊሕ ግዜ ከይተቐይረ ተወሊዑ እንተጸኒሑ ውን ይከታተላ። 

ካብ ንቡር ኣጠቓቕምማ ንላዕሊ እንተኸይዱ ቃጭል ትሕበር 
እሞ- ሽዑ ንአለክትሪክ ጠጠው ተብሎ። 

ምልምማድ
እዚ ስርዓተ ቃጭል ንናትካ ኣገባብ ኣሰራርሓ መግቢ ``ክለማመዶ`` 
እዩ፣ ምእንታን ሓደጋ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ጥራሕ ክሕብር። ኣብ 
መጀመርታ ክሳብ ዝለማመዶ ቅሩብ ሓገዝ የድልዮ እዩ። 

እዛ ቃጭል ምልክት ሓደጋ ዘየሎ ከሎ ክነሱ እንተደኣ ድምጺ 
ጌራ ኣብታ ቃጭል ዘላ መጠወቒት ሓንሳብ ጠውቃ። ከምዚ 
ብምግባር ሓደገኛ ከምዘይኮነ ትምህራ ኣለኻ ማለት እዩ። 

ቃጭል ሓላዊት ፎርኖ አለክትሪክ ጠጠው እንተደኣ ኣቢላቶ
ነታ ቃጭል እንተዘይኣጥፊእካያ ሓላዊት ፎርኖ አለክትሪክ 
ጠጠው እያ ተብሎ። ሽዑ ኣብቲ ተሶኪዓ ዘላ ሓላዊት ክፋል 
ቶሮግሮግ ዝብል ድምጺ ትገብር እያ። 

ኩለን ክፋላት መውዓዪ ፎርኖ ኣጥፍኣየን። ሽዑ ኣብታ ቃጭል ዘላ 
መጠወቒ ሓንሳብ ጠውቕ። እዚ እንተዘይሓጊዙ ናብ ኮንታተረ 
ከይድካ፣ ነታ “komfyr” ትብል ኮንታተረ ኣውጺእኻ፣ ኣስታት 
15 ካልኢት ተጸቢኻ ነታ ክፋል ኮንታተረ ናብ ቦታኣ ትመልሳ። 

ዝኾነ ምልክት ሓደጋ ዘየለ ከሎ ክነሱ 
ቃጭል ድምጺ እንተደኣ ኣስሚዓ- ኣብታ 
ቃጭል 1 ግዜ ጠውቕ።
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ሕ
ግ

ታ
ት

 ስ
ነ-

ስ
ር

ዓ
ት

ን
 ሳ

ዕ
ቤ

ና
ት

ን

ንካልኦት ኣብ
ግምት ኣእቱ።

ብጀካኻ ኣብዚ ካልኦት ተቐማጦ ኣለዉ።

ኣብ ዓዲ ካርደሙመ ሓደ ሕጊ ጥራሕ እዮም ዝኽተሉ።

ንካልኦት ሰባት ከተሸግር የብልካን፣ ጥዑምን 
ምቕሉልን ክትከውን ኣለካ፣ ብዝተረፈ ግን 
ድላይካ ክትገብር ትኽእል። 

ሕጂ ገዛ ተዋሂቡካ ኣሎ። ናብ ብዙሓት ካልኦት ዝቕመጡሉ 
ኣከባቢ ገዛ ኢኻ ትግዕዝ ዘለኻ። ኣብዚ ናቶም ሕግታት 
ኣለዎም፣ ነገራት ከኣ ብናቶም ኣገባብ ይገብሩ። ኣብ ልዕሌኻ 
ዘሎ ደርቢ ወይ ኣብ ትሕቴኻ ዘሎ ደርቢ ካልኦት ዝቕመጡ 
ክህልዉ ይኽእሉ ይኾኑ፣ ከምኡውን ኣብ ነፍስ ወከፍ ወገን 
ገዘኻ ውን ምናልባሽ ተቐማጦ ይህልዉ ይኾኑ። ምናልባሽ 
ኣረጋውያን ይኾኑ፣ ምናልባሽ ለይቲ ይሰርሑ፣ ምናልባሽ 
ጽባሕ ትምህርቲ ዝኸዱ ቆልዑ ይህልዎም ይኾኑ። 

ሕግታት ካርደሙመ ነንሕድሕና ክንትሓላለ ከምዘለና 
ይነግረና። ንጎረቤትካ ሰላም በል። “ሀይ” በሎም። ከምትግደስን 
ኣብኡ ምቕማጥ ከምትፈቱ ኣርእይ። ኣብ ሕሳብ ጉርብትና 
ኣወንታዊ ምልከት ክትከውን ፈትን!

ኣብ ክውንነታዊ ዓለም ሕግታት ምጽሓፍ ንፈቱ። ኣድላዪ 
እዩ በሃልቲ ስለዝኾና፣ ከም ግቡእ ብዙሕ ዘሕጉስ ኣይኮነን። 
ይኹን ደኣ እምበር ናብዚ ገዛ ክትግዕዝ ከለኻ እዚ ዝስዕብ 
ተሓቢሩካ ኣሎ
 
 • ሓገሻዊ ሕግታት ስነ-ስርዓት ትካል ገዛ
 •  ሕግታት ስነ-ስርዓት ቡረትስላግ–ነቶም ናብ 

ቡረትስላግ ዝግዕዙ

ነዚ ሕግታት ስነ-ስርዓት ጽቡቕ ጌርካ ተረድኣዮ። 
ሽዑ ካባኻ እንታይ ከም ንጽበ ንፈልጥ። 

ካስፐር፣የስፐርን ዮናታንን ሕግታት ካርደሙመ ዘይክተሉ 
ሰለስተ ሸፋቱ እዮም። ካብቲ ከተማ ወጻኢ ዝቕመጡ 
ኮይኖም፣ ብግዜ ለይቲ ሶሊኾም ናብዛ ከተማ ይኣትዉ 
ንኽሰርቁ። ምስ ተታሕዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክኣትዉ 
ይግደዱ፣ ግን ሓላፊ ፖሊስ ባስትያን ሓልዩሎም፣ ኣብ 
መወዳእታ ከኣ ኣብ ግምቢ ዝተላዕለ ሓዊ ስለዘጥፍኡ 
ጀጋኑ እዛ ከተማ ኮይኖም። 

ኣብ ኣከባቢ ገዛውትኻ ሕዉስ ኩን- ኣይትነጸል። 
ነንሕድሕኩም ካልኣይ ዕድል ተወሃሃቡ-ነዛ  
ትወሃበካ ዕድል ከኣ ኣብ ዝመጽእ ግዜ  
ንኽትመሓይሸ ተጠቐመላ። ምናልባሽ  
ተወሳኺ ዕድላት ዘይወሃበካ ክኸውን  
ስለዝኽእል።

ሕግታት ስነ-ስርዓት

ኣብ ገዛ ንቡር ህድኣት ክሰፍን ኣሎዎ። 
ኣብ መንጎ ሰዓት 23ን ሰዓት 7ን ህድኣት 

ለይቲ ክሰፍን ኣሎዎ። 
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ድኮደር ቲቪ
ኢንተርነት

ሬሞት

ኣብ ገዛኻ ዘሎ መሳርሒ ካልእ መልክዕ ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
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ማ
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 ዲ
ኮ

ደ
ር

 ቲ
ቪ

7

ተሌፎን ዴስክ ዓማዊል: 06090 
ናይ ቡረትስላግ: 815 55520 
www.canaldigital.no 

ከይብል ቲቪ ምስ ገዛ ክራይ እቱው እዩ፣ መሳርሒ ከኣ 
ምስቲ ገዛ እዩ። ኩሉ መሳርሒ ማለት ዲኮደር ቲቪ(ቦክስ)፣ 
ሬሞትን ኳሬንቲታትን ኣብቲ ገዛ ክትገድፎ ኣለካ ክትግዕዝ 
ከለኻ።

ከይብል-ቲቪ

ኢንተርነት
ኢንተርነት ምስ ገዛ ክራይ እቱው እንተደኣ ኮይኑ እዚ 
መሳርሒ እዚ ውን ምስቲ ገዛ እዩ፣ ስለዚ ክትግዕዝ ከለኻ 
ኣብቲ ገዛ ክትገድፎ ኣለካ።

ምስራሕ እንተኣብዩ/
ሕቶታት እንተሃልዩካ
•   ን ካናል ዲጂታል ተወከሶም። 
•  ኣብታ ዲኮደር ቲቪ ተጻሒፋ ዘላ S/N-ቁጽሪ 

ጥቐሰሎም-ሽዑ ገዛኻ ክረኽቡዋ ይኽእሉ! 



ጽ
ገ

ና
ን

 ሓ
ላ

ፍ
ነት

ን

ጽቡቕ መቐመጢ ቦታ ክህልወካ ንደሊ። እታ 
ንስኻ ሕጂ ትኣትዋ ገዛ ብመሰረት ተደጋጋሚ 
ንኽተሎ መገዲ ብቕዓቱ ተሓልዩ ኢኻ ትኣትዎ 
ዘለኻ። ኣብቲ ገዛ ዝኾነ ነገር ከምቲ ዝድለ 
ይሰርሕ ዘየለ እንተኾይኑ ንገረና ኢኻ። 

ምብልሻው ንብረትን ፍሉይ እርጋን/ድኽመት 
ንብረትን ዘይቅቡል እዩ። እዚ ጠለብ ካሕሳ 
ከስዕብ ይኽእል፣ ውዕል ክራይ ጠጠው ከብል 
ይኽእል። ምሳና ውን ዝኾነ ውዕል ክራይ 
ክህልወካ ኣይክእልን። እዚ ክትፈልጦ ጽቡቕ እዩ። 

ኣብዚ ገዛ ክሳብ ዝተቐመጥካ እዚ ገዛ ብንቡር 
ኣገባብ ክተሓዝ ሓላፍነት ኣለካ። 

ኣብዘን ዝስዕባ ገጻት እንታይ ክትገብር ከምዘለካን 
ዘይብልካን ምኽርታት ክንህበካ ኢና። ካብቲ ገዛ 
ክትወጽእ ከለኻ እቲ ገዛ ከምቲ ክትኣቱ ከለኻ 
ዝነበሮ ክኸውን ኣሎዎ-ማለት ንቡር ዝኾነ 
ድኽመት ገዛ ገዲፍካ።

ናትካ ሓላፍነት: ውሽጣዊ ጽገና
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ምሕዳስ ገዛ ምስ ትካል ኣባይቲ 
ብምስምማዕ እዩ ክግበር ዘለዎ። 
ተኻራያይ ኣብቲ ገዛ ዓበይቲ ለውጥታት 
ክገብር እንተኾይኑ ትካል ኣባይቲ 
ኮንግስቪንገር ከፍቅደሉ ኣለዎ!!

ምዕስዓስ ንቆልዑን ዓበይትን ጥዕናኦም ክሃሲ ይኽእል።

ጽቡቕ ውሽጣዊ ሃዋሁው ፍጠር
ጠሊ እንተበዚሑ ጸገማት ቃንጥሻን ምዕስዓስን ይፍጠር!

ሃጓፋት ንፋስ/መስኮት ኽፈት።

ብቐጻሊ ኣጽሪ

ሃፋ መግቢን/ምሕጻብ ነፍሲን ብመርውሓ ክሽነን 

መንፈሲ ሽቓቕን ይወጽእ።

ቅኑዕ ምቖት ኣየር ክፍሊ 

(ዋዒ ከድሊ ከሎ 20-22 ዲግሪ ክኸውን ነማኽር)

ጽቡቅ ውሽጣዊ ክሊማ

ጥዑያትን ዕጉባትን ተኻረይቲ  
ይኸውን ውጽኢቱ። 

1.

2.
3.

4.

5.

1. ንፋስ ዘእቱ ሃጓፋት ክዕጾ ከሎ 

2. ትሑት ጽሬት 

3. ልዑል ጠሊ ኣየር

4. ልዑል ምቖት ኣየር ክፍሊ

5. ሕማቕ ውሽጣዊ ክሊማ 

6. ማህሰይቲ ምዕስዓስን ጠሊን 

7.  ሕማምን ማህሰይቲ ጥዕና ከኸትል ይኽእል 

8. ከም ሳዕቤን ተኻረይቲ ይሓሙ። 
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ካባኻ እንታይ ንጽበ፧

መርውሓ ኣየር  
ክሽፈን የብሉን።

ጽቡቕ ርውሓትን ምሕዳስ ኣየርን ከምዝህሉ 
ግበር። ሃጓፋት ንፋስ ክፉት ከምዝኸውን ግበር፣ 
ነዚ ምዕጻው ኣይፍቀድን እዩ!

ርውሓት ማህሰይቲ ምዕስዓስን ጠሊን ንምውጋድ 
ወሳኒ እዩ። (ኣረጊት ኣየር ይወጽእ፣ ሓድሽ ኣየር 
ከኣ ይኣቱ) 

ጽቡቕ መርውሓ

ቅኑዕ ምቖት ኣየር
ከተውዒ ከለኻ ክትጥቀመሉ ዘለካ ውሽጣዊ 
ምቖት ኣየር 20-22 ሰንቲግሬድ እዩ። ኣብ 
መውዓዪ ዘላ ተርሙስታት ተጠቐም ምዕሩይ 
ምቖት ኣየር ንኽህሉ። ንኣብነት ኣብ 22 ሰንቲግሪድ 
ኣቃንያ። ሽዑ መውዓዪ ዝደለኻዮ ምቖት ኣየር 
ምስ በጽሐት ጠጠው ትብል፣ ምቖት ኣየር ክፍሊ 
እንተቐኒሱ ከኣ ባዕላ ትውላዕ።

ሎዑል ምቖት ኣየር  
+ ልዑል ጠሊ እየር 
= ምዕስዓስ

መውዓዪ ብክዳውንቲ፣ መጋረጃ ክትሽፍኖ 
የብልካን ብምኽንያት ሓደጋ ሓዊ። 

30oC

ብቐጻሊ ምጽራይ
ብቐጻሊ ዝጸሪ ገዛ ነቲ ገዛ እርኑብነቱን 
ጽሬቱን ይዕቅብ፣ ጽቡቕ ውሽጣዊ 
ሃዋሁው ንኽህሉ ከኣ ወሳኒ እዩ።
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ይልሑ
ኽ ኣሎ፧
ኮንግስቪንገር
ትካል ኣባይቲ
ተወከሶም!

ማይ ምፍሳስ ኣወግድ
ዝፈስስ ማይ ንኩሉ ጽፍሕታት/ኣቕሓን 
መሬትን ክሃሲ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ 
ጽፍሕታት ንቑጽ ክኸውን ኣለዎ!

ማህሰይቲ ማይ ኣወግድ
ኣብ መሕጸቢ ባንኮ ክሽነ ዘሎ ቱቦታት፣ 
መሕጸቢ ኢድ፣ ባስካ/መሕጸቢ ነፍሲ ካብ 
ቱቦታት ማይ የልሑኽ ከይህሉ ተቛጻጸር። 

ቱቦታት ማይ ናብ መሕጸቢ ማሺን ኣቕሓ/
መሕጸቢ ማሺን ክዳውንቲ ዝኸይድ ርአ። 
ምስ መንደቕ ወይ ካልእ ቀዋሚ ነገር 
ዝተላገበ ክኸውን ኣሎዎ። ኣብ ቱቦታት 
ምልክት እርጋን ወይ ነዃላት እንተርኢኻ 
ክቕየር ኣለዎ።

•  ካብ መዕሸጊ ወይ ካልእ ቦታታት 
ይልሑኽ ከይህሉ ተቋጻጸር። 

•  ብማይ ዝሰርሕ መውዓዪ ተቋጻጸር፣ ኣብ 
ትሕቲኡ ዘሎ መሬት ከባቢ መውዓዪን 
ንኣሽቱ ንጥብጣብን ጥሉል ጽያቓትን 
ከይህሉ ተቋጻጸር።

ላሕኲ ማይ ቀልጢፉ  
ጠጠው ክብል ኣለዎ  
ምእንታን ኣብ ገዛኻን  
ገዛ ካልኦት ዝወርድ  
ማህሰይቲ ክድረት።

!
ጠጠው መበሊት ቡንባ 
ዕጸዋ!
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ኣጠቓቕማን  
ኣጸራርያን መርውሓ።
ሃፋን ጨና መግቢን ኣብ ገዛ ንምውጋድ መግቢ 
ክትሰርሕ ከለኻ ኩሉ ግዜ መርውሓ ተጠቐም። 

ፊልተር ስብሒ ብቐጻሊ ክሕጸብ ኣለዎ። ዕጉት መርውሓ 
ንሓደጋ ሓዊ የቃልዕ፣ ንውሽጣዊ ሃዋሁው ሃሳዪ እዩ።

ፊልተር ስብሒ ከምዚ ጌርካ ተጽርዮ
•  ነታ መጠወቒት ንውሽጢ ጠዊቕካ ፊልተር 

ኣውጽኣያ። 
•  ኣብ መሕጸቢ ኣቕሓ ክትሓጽቦ ትኽእል፣ ወይ ብኢድካ
•  ፊልተር ጽቡቕ ጌርካ ኣንቂጽካ ኣብ ቦትኡ ምለሶ

እቲ ዝተረፈ ክፋል መርውሓ ውን ኣጽርዮ!

ኣብ ሽቓቕ ዘሎ መንፈሲ  
ተጠቐመሉ
ኣብቲ መንፈሲ ዘለዎ ገዛታት ኩሉ ግዜ ነፍስኻ ኣብ 
ትሕጸበሉ ግዜ ክትጥቀመሉ ኣለካ ምእንታን ዘየድሊ 
ሃፋን ጠሊን ኣብቲ ገዛ ከተወግድ። 
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መውሓዚ ቱቦ/ፋኛትረ ሽቓቕ
ካብ መውሓዚ ቱቦን ፋኛትራ ሽቓቕን ብቐጻሊ 
ጨጉሪ፣ሳምናን ተረፍ መግቢን ኣልግስ። 

ኣብ መሕጸቢ ኢድ ወይ ባኞ ማይ ቀስ ኢሉ ንታሕቲ 
እንተኸይዱ፣ ፈሳሲ ንመውሓዚ ቱቦ ዝጸርግ ተጠቐም፣ 
ብውዑይ ወሓዚ ማይ ለቕልቆ።

ቀመማዊ መጽረዪ ሕሩጭ/
ፓውደር ኣይትጠቐም (ንኣብነት 
ከም በዓል ፕሉምቦ)

መውሓዚ ቱቦ ከይዕገት 
ክትገብሮ ዘለካ
1. ስብሒ መግቢ ዝጎሓፍ መግቢ ኣብ መሕጸቢ ኢድ ወይ ሽቓቕ ኣይተእቱ። 

2. ኣብ መሕጸቢ ኢድ ወይ ሽቓቕ ዘይሓቅቕ ነገራት ኣይተእቱ። 

3. ኣብ ሽቓቕ ነገራት ኣይትደርቢ፣ ብጀካ መንቀጺ ወረቐት ዝኾነ ካልእ ነገር ኣብ ጓሓፍ ኢኻ ትጉሕፎ።

ዝተዓገተ መውሓዚ ቱቦታት።
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ጓሓፍ ከከም ዓይነቱ ፈላሊኻ ኣብ ናይ ሓባር ሞግሓፊ ቦታ 
ብቐጻሊ ክትጉሕፎ ኣለካ። 

ኣብ ቨራንዳ፣ ኣብ ኣስካላ ወይ ካልእ ሓባራዊ ቦታታት 
ጓሓፍ ከተቐምጥ ኣይፍቀድን እዩ። 

ጓሓፍ ኣዕዋፍን ኣናጹን ስለዝስሕብ- ከምዚታት ኣብ 
ገዛና ኣይንደልን ኢና!

ኣቕሓ ገዛ፣ ማሺናት ክሽነን ሽቓቕን፣ ንኣከባቢና ሓደገኛ 
ዝኾነ ጓሓፍን ልዑል ዓቐን ጓሓፍን ባዕልኻ ኣብ መደበር 
ጓሓፍ ከተረክቦ ኣለካ። 

ኣተሓሕዛ ጓሓፍ



14

ጽ
ገ

ና
ን

 ሓ
ላ

ፍ
ነት

ን

14

ትካል ኣባይቲ ኮንግስቪንገር ልዕሊ 300 ገዛታት ይውንን። ልዕሊ 200 
ካብዚ ገዛውቲ ኣብ ንሕና ንውንኖ ህንጻ ይርከብ። ኣስታት 100 ገዛታት 
ከኣ ኣብ ቡረትስላግ። ገለ ውሑዳት ቪላታት ውን ኣለና። 

ኣብቲ ንሕና ብምሉኡ ንውንኖ ህንጻ ንብምሉኡ ግዳማዊ ጽገና ንሕና 
ኢና ሓላፍነት ንስከመሉ፣ እዚ ማለት እቲ መሬት፣ መገዲን ግዳማዊ 
ጽፍሒ ህንጻን። ኣብ ግዜ ክረምቲ ሳዕሪ ባዕልና ንቖርጾ፣ ኣብ ግዜ ሓጋይ 
ከኣ በረድ ንጸርግን ጸጸር ንንስንስን። ኣድላይነት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ 
ህንጻ ንለኽዮ ግዳማዊ ጽፍሒ ንጽግኖ። ሓባራዊ ቦታታት ከም ኮሮድዮ፣ 
ሓባራዊ ክፍልታትን ሓባራዊ ሽቓቕን ውን ነጽርዮ። 

ኩሉ ተክኒካዊ መሳርሒታት ብቐጻሊ ከምዝሰርሕ ክንገብር ኢና፣ ማለት 
ከም ሊፍት፣ መርውሓ ንብረት መከላኸሊ ሓዊ። 

ኣብ ናትና ገዛታት ቡረትስላግ ከኣ እተን ቡረትስላጋት እየን ንግዳማዊ 
ጽገና፣ ሓባራዊ ቦታታትን ተክኒካዊ መሳርሒታትን ሓላፍነት ዝስከማ። 
ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘሎ ተክኒካዊ ንብረት ከኣ ንሕና ሓላፍነት ንስከመሉ። 

ብዙሓት ቡረትስላግ ንጽሬት ሓባራዊ ቦታታት ከም ኮሮድዮን  
ኣስካላን ኣብ ዋናታት ገዛ እየን ዝመቕሎኦ። ከም  
ተኻራያይ ትካል ገዛ እምበኣር ኣብዚ ስራሕ  
እጃምካ ከተበርክት ግቡእኻ እዩ። 

ቪላታትና ንዝተፈላለዩ ነገራት ኢና  
ንጥቀመሎም ስለዚ ዘለና ሓላፍነት  
ክፈላለ ይኽእል እዩ። ይኹን ደኣ  
እምበር ብመሰረቱ ተኻራያይ/ረይቲ  
ሳዕሪ ሙቕራጽን በረድ ምጽራግን  
ሓላፍነቶም እዩ፣ ንሕና ከኣ  
ግዳማዊ ጽፍሒን ጽገናኡን  
ሓላፍነትና ይኸውን። ኣብ  
ውሽጢ ዘሎ ተክኒካዊ  
መሳርሒታትውን ሓላፍነት  
ንስከመሉ። 

ብዝተረፈ ኣብ ውሽጢ  
ዝካየድ ጽገና ተኻራያይ  
እዩ ሓላፍነት ዝስከመሉ። 

ሓላፍነት ትካል ኣባይቲ:



krክራይ ገዛ ዕለት 20 ወርሓዊ ክኽፈል ኣሎዎ። 
ክራይ ገዛ ክትከፍል ዘይትኽእል እንተኾይንካ 
ክትሕብር ግቡእኻ እዩ። ክናውሓልካ ወይ 
ኣከፋፋል ክግበረልካ መሰልካ ኣይኮነን። 

ኣብቲ ገዛ ኣብ ትቕመጠሉ  
ግዜ ክትገብሮ ዘለካ

ብዛዕባ ምቕያር

ኣድራሻ ምሕባር

ኩ
ነታ

ት
 ክ

ራ
ይ

ን
 ግ

ቡ
ኣ

ት
ን

1.   ኣድራሻ ከምዝቐየርካ ክትሕብር ኣለካ። 
ኣድራሻ ኣብዚ ክትቕይሮ ትኽእል 
www.flytteportalen.no

2.  ንግዜኡ ካብ ናይ ቅድም ኣድራሻ 
ናብ ሓድሽ ኣድራሻ ፖስጣ 
ከምዝመጸካ ንኽትገብር ኣብዚ 
ሓብር www.posten.no

3.   ኣብ ትካል መድሕን ውዕል መድሕን 
ንውሽጣዊ ንብረት ፈርም።

ናብዚ ገዛ ክትግዕዝ ከለኻ ክትገብሮ ዘለካ:

ውዕል ክራይ ከተቋርጾ ምዃንካ ሓበሬታ  
  ክትሰድድ ኣለካ። ውዕል ክራይ ከቋርጽ  
    እየ ምስ በልካ ክንደይ ግዜ ከምዝተርፈካ  
      ኣብ ውዕል ክራይ ተጻሒፉ ኣሎ! 
        ኣድራሻ ትቕይር ከምዘለኻ ከኣ ምሕባር 
           ኣይትረስዕ። 

ካብዚ ገዛ ክትወጽእ ከለኻ  
 እንታይ ክትገብር ኣለካ።
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ምሕባር/ምውካስ

ብ
 w

w
w

.k
ur

er
gr

afi
sk

.n
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ዝ
ተ

ዳ
ለ

ወ

እዚ ዝስዕብ ምስዘጋጥም ሓብረና፣

•   ኣብ ገዛኻ ብማይ ዝኾነ ማህሰይቲ እንተኣጋጢሙ ወይ 

ድማ ካልእ ዓይነት ማህሰይቲ ኣጋጢሙ ሓብረና። 

•  ኣብቲ ገዛ ዘሎ መከላኸሊ ሓዊ መሳርሒ 

እንተተበላሽዩ ወይ እንተዘይሰሪሑ። 

ትካል ገዛ ኮንግስቪንገር ገዛኻ ውሑስን ብቑዕን 
ክኸውን ሓላፍነት ይስከም። ስለዚ ኣድላዪ 
እንተኾንዩ ገዛኻ መጺና ክንርእዮ ንኽእል ኢና። 
ኣቐዲምና ክንሕብር ኢና/ ግዜ ክንቋጸር። 
ንዓኻ ከይሓበርና ኣብ ገዛኻ ንስኻ ኣብ ዘየለኻሉ 
እንተደኣ ኣቲና ጽሑፋዊ መልእኽቲ ብዛዕባዚ 
ንገድፈልካ።

ተሌፎን:
62 81 75 73

Jernbanegata 13, 
2211 Kongsvinger

ሆምፔጅ:
Boligstiftelse.no

ቁጽሪ  
ተሌፎን  
ንህጹጽ  
ኩነታት:

99 11 90 79 ወይ 
92 46 85 00

በዚ ዝስዕብ መገድታት ክትሕብረና  
ወይ ክትወከሰና ትኽእል:

ዝኽፈተሉ ግዜ: 08:00 - 15:30 ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ


