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Inledning

Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppe-
hållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället 
fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till 
olika centrala ämnesområden i samhället, med fokus på hur 
du gör och vart du kan vända dig med olika frågor. Här kan 
du till exempel få reda på hur du kan få dina utländska betyg 
bedömda, hur du söker bostad och arbete eller hur du hittar 
i hälso- och sjukvården.

Det finns såklart mycket mer information än det vi har 
kunnat samla här och i texterna finns därför många hänvis-
ningar till var du kan hitta mer information. Innehållet kan 
förändras när det kommer nya lagar och regler. Uppdaterade 
texter finns att ladda ner på webbplatsen
www.nyistockholm.se. Där finns även länkar till andra webb-
platser och annat material på olika språk. 

Boken kan användas för självstudier och i kurser om sam-
hällsorientering eller svenska för invandrare.

መእተዊ

እዚ Ny i Stockholm፣ ንዓኻ ኣብዚ ቀረባ እዋን መንበሪ ፍቓድ 
ረኺብካ፣ ብዛዕባ ኣሰራርሓ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ክትፈልጥ 
ንእትደሊ፣ ተባሂሉ ዝተዳለወ ሓበሬታታት እዩ። እዚ መጽሓፍ’ዚ 
ብሕጽር ዝበለ፣ ከም መላለዪ ናይቶም ቀንዲ ናይ ሕብረተ ሰብና 
መዳያት ዘገልግል ኮይኑ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ዘጋጥም ኩነታት፣ 
ብኸመይን ምስ መንን ርክብ ክትገብር ከም እትኽእል፣ ዘተኮረ 
ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ’ዚ ንኣብነት፣ ናይ ወጻኢ 
ሃገር ምስክር ትምህርቲ ወረቐትካ፣ ብኸመይ ክግምገመልካ ከም 
ዝኽእል፣ ብዛዕባ ኣደላልያ ዝካረ-ገዛን ኣደላልያ ስራሕን፣ ወይ 
ናይ ሕክምና ትካላት ኣበይ ከም እትረኽቦምን፣ ሓበሬታ ተጻሒፉ 
ኣሎ።

ካብዚ ኣቕሪብናዮ ዘሎና ዝበዝሐ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ርጉጽ 
እዩ። ስለዝኾነ ድማ፣ ኣብ’ዚ ጽሑፍ’ዚ ዝያዳ ሓበሬታታት 
ክትረኽበሉ እትኽእል፣ ብዙሕ ናይ መወከሲታት መስመራት 
ኣስፊርናሉ ኣሎና። ሓደስቲ ሕጊታትን መምርሒታትን ምስ 
ዚወጹ ’ውን፣ ትሕዝቶ ናይዚ ጽሑፍ ’ውን ክቀያየር ይኽእል እዩ። 
ዝተቐየረ ጽሑፋት፣ ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ  
www.nyistockholm.se ክትረኽቦ ትኽእል። ኣብዚ’ውን: ናብ 
ካልእ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዘምርሓካ መራኸቢ ቀለቤታትን፣ 
ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታታትን ሰፊሩ ኣሎ። 
ኣብዚ: ናብ ካልእ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዘምርሓካ መራኸቢ 
ቀለቤታትን፣ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዚወሃብ ካልእ ተወሳኺ 
ሓበሬታታትን ’ውን ሲፊርዎ ይርከብ።

እዚ መጽሓፍ’ዚ: ባዕልኻ ክትመሃረሉን፣ ከም መምሃሪ መላለዪ 
ሕረተሰብ፣ ወይ ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት 
’ውን፣ ከገልግል ዝኽእል እዩ።
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Boende

Det här avsnittet handlar om vilka olika typer 
av boenden som finns och om hur man söker 
bostad. Det handlar också om vad som är viktigt 
att tänka på när man flyttar till en ny bostad. 

olika typer av boenden 
Sverige är ett avlångt land med många större och mindre 
städer och byar. I Stockholm och andra storstäder är det ont 
om bostäder, medan det finns kommuner i andra delar av 
landet där bostäder står tomma. 

Lägenheter, villor, radhus och kedjehus finns både i städer 
och på landsbygden och man kan antingen hyra eller köpa 
sin bostad.

Bostadsbristen i storstäderna gör att många hyr sin bostad 
i andra hand eller bor inneboende i väntan på eget boende. 
Andra väljer att flytta utanför staden, där det är lättare att få 
egen bostad.

መንበሪ ገዛውቲ

እዚ ክፋል’ዚ ዝሕብሮ፡ እንታይ ዓይነት ናይ መንበሪ 
ገዛውቲ ከምዘሎን ከመይ ጌርካ መንበሪ ገዛ ክተናዲ 
ከምትኽእልን እዩ። ብተወሳኺ’ውን ናብ ሓደ መንበሪ 
ገዛ ኣብ እትግዕዘሉ እዋን ክትሓስበሎም ኣገደስቲ 
ዝኾኑ ነገራት ይሕብር እዩ።

ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ገዛውቲ
ሃገር ሽወደን ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ንውሕ ዝበለት ሃገር ኮይና፡ 
ብዙሓት ዓበይቲን ናእሽቱን ከተማታት ቁሸታትን ኣለዋ። ኣብ 
ስቶክሆልምን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ገዛ ንምርካብ 
ዘጸግም ኮይኑ፤ ኣብ ካልእ ከባቢ ዝርከብ ኮሙናት ድማ፡ ገዛውቲ 
ብዘይ ተቐመጥቲ ሃህ ኢሎም ይርከቡ።

ሓደ ክፋል ህንጻ (Lägenheter)፡ ቪላታት፡ ዝተጣበቐ ገዛውቲ 
(radhus) ከምኡውን ዝተሓሓዘ ገዛውቲ (kedjehus) ዓይነት ኣብ 
ከተማታትን ኣብ ገጠርን ዝርከብ ኮይኑ፡ ክትካረዮ ወይ ክትገዝኦ 
ትኽእል ኢኻ።

ብዙሓት ሰባት ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ናይ መንበሪ ገዛውቲ 
ሕጽረት፡ ስለ ዘሎ ናይ ገዛእ ርእሶም ገዛ ክሳዕ ዝረኽቡ፡ ብኻልኣይ 
ኢድ ገዛ ወይ ክፍሊ ተኻርዮም ይቕመጡ። ካልኦት ድማ፡ ካብ 
ከተማ ወጺኦም ናይ ርእስኻ ገዛ ብቐሊሉ ናብ ዝርከቦ ቦታ፡ ክግዕዙ 
ዝመርጹ ኣለዉ።
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Läs mer om olika typer av boenden på webbplatsen: 
www.omboende.se 

Vad är en hyresrätt?
En hyresrätt är en bostad som man hyr. Hyresgästen är den 
person som hyr bostaden, och hyresvärden är den som hyr 
ut bostaden. Hyresgästen och hyresvärden skriver ett hyres-
kontrakt, och båda ska följa det som står i kontraktet. 

I en hyresrätt är det vanligt att hyresvärden sköter om 
renovering av bostaden som till exempel målning och tapet-
sering. Som hyresgäst ska man vårda bostaden och betala 
för skador som man själv orsakar. Om en skada uppstår, till 
exempel en vattenläcka, måste man informera hyresvärden 
på en gång.

Hyresgästföreningen är en organisation som ger stöd till 
hyresgäster som är medlemmar i föreningen. Det är frivilligt 
att gå med i föreningen, och för att bli medlem betalar man 
en avgift. 

Läs mer på webbplatsen:  
www.hyresgastforeningen.se

Vad är en bostadsrätt? 
En bostadsrätt kan vara en lägenhet, en villa, ett radhus eller 
ett kedjehus. Den som köper en bostadsrätt köper rätten att 
använda en bostad, och en andel i en bostadsrättsförening. 
De boende äger huset tillsammans. Man betalar en avgift till 
föreningen varje månad, som går till drift och underhåll av 
bostäderna och gemensamma utrymmen.

Vad är en bostad med äganderätt? 
De flesta villor och många radhus och kedjehus ägs med 
äganderätt. Den som köper ett hus med äganderätt blir 
ensam ägare till sin bostad. 

Gemensamma utrymmen
I många bostadsområden har de boende ett gemensamt 
ansvar för att sköta om gemensamma utrymmen. Till exem-
pel behöver alla städa efter sig själva i tvättstugan och andra 
gemensamma lokaler. 

I bostadsområdena finns soprum eller sopstationer där de 
boende ska sortera sina sopor. Soporna görs om till nya 
saker och till energi. På så sätt kan samhället spara på natu-
rens resurser.

ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ገዛውቲ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት 
ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.omboende.se

ናይ ክራይ ገዛውቲ እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ናይ ክራይ ገዛውቲ ማለት እትካረዮ ገዛ እዩ። እቲ ገዛ ዝካረ 
ተኻርዪ (Hyresgäst) ይበሃል። እቲ ዘካሪ ድማ፡ ኣካራዪ 
(hyresvärd) ይበሃል። ተኻራዪን ኣካራዪን ሓደ ናይ ስምምዕ ሰነድ 
ይፈራረሙ፡ ክልቲኦም ድማ ነቲ ስምምዕ ኬኽብርዎ ይግባእ።

እቲ ልሙድ፡ ኣብ ሓደ ናይ ክራይ ገዛ፤ እቲ ኣካራዪ ናይቲ ገዛ 
ምትዕርራይ ስራሕ፤ ንኣብነት ምልማጽን ናይ መንደቕ ወረቐት 
ምልጣፍን እቲ ኣካራዪ እዩ ዘተግብሮ። ናይ ተኻራዪ ሓላፍነት 
ናይቲ ገዛ ምክንኻን ኮይኑ፡ ነቲ ባዕሉ ዘስዓቦ ምብልሻው ድማ 
ካሕሳ ይኸፍል። ምብልሻው ምስ ዘጋጥም ንኣብነት ማይ ምስ 
ዝልሕኹ፡ ከይደንጎኻ ንኣካራዪ ክተፍልጦ ይግብኣካ።

ማሕበር ተኻረይቲ ገዛ (hyresgästföreningen) ዝበሃል ድርጅት፡ 
ነቶም ኣባላት ዝኾኑ ተኻረይቲ ገዛ ሓገዝ ዚህብ እዩ። ኣባልነት 
ናይቲ ማሕበር ብፍቓድካ ዝግበር ኮይኑ፡ ንኣባልነት እትኸፍሎ 
ክፍሊት ኣሎ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ሓበሬታ ይርከብ። 
www.hyresgastforeningen.se

ዚግዛእ መንበሪ ገዛውቲ እንታይ እዩ?
ዚግዛእ መንበሪ ገዛ፡ ሓደ ክፋል ህንጻ ወይ ቪላ ወይ ዝተጣበቐ 
ወይ ዝተተሓሓዘ ገዛውቲ ኪኸውን ይኽእል። ሓደ መንበሪ ገዛ 
ዝገዝእ ሰብ፡ ኣብቲ ገዛ ናይ ምንባር መሰል ብምግዝኡ፤ ኣብቲ 
ናይ ወነንቲ ገዛውቲ ማሕበር ድማ ብርኪ ይኣቱ። እቶም ነበርቲ 
ብሕብረት ነቲ ህንጻታት ይውንንዎ። እቲ እቶም ነበርቲ ኣብ 
ወወርሒ ዝኸፍልዎ ክፍሊት፡ ነቲ ህንጻን ነቲ ናይ ሓባር ቦታታትን 
መመሓደሪን መተዓራረዪን ዝሽፍን እዩ።

ዋንነት ገዛ እንታይ እዩ?
መብዝሕትኡ ቪላታትን ከምኡውን ብዙሓት ዝተጣበቑን 
ዝተተሓሓዙን ገዛውቲን ብዋንነት ዝግዝኡ እዮም። እቶም 
ብዋንነት መልክዕ ገዝኦም ዝገዝኡ ሰባት፤ በበይኖም ወነንቲ 
ይኾኑ።

ናይ ሓባር ቦታታት
ኣብ ብዙሓት ናይ መንበሪ ከባቢታት፡ እቶም ነበርቲ ነቲ ናይ 
ሓባር ቦታታት፤ ብጽፈት ናይ ምሓዝ ናይ ሓባር ሓላፍነት 
ይህልዎም። ንኣብነት ንምጥቃስ፡ ናይ ሕጽቦ ኣዳራሽን ካልኦት 
ቦታታትን ድሕሪ ምጥቃም፡ ኣጸራርዮም ክገድፍዎ ይግባእ።

ኣብ ብዙሓት ናይ መንበሪ ከባቢታት ናይ ጎሓፍ ፍሉይ ክፍሊ 
ወይ እቶም ተቐመጥቲ ጎሓፎም ዝፈላልይሉ ናይ እንዳ ጎሓፍ 
ቦታታት ይርከቡ እዮም። እቲ ጎሓፍ ድማ፡ ናብ ካልእ ኣቕሑን 
ናብ ጽዓትን ከም ዚቕየር ይግበር። ከምኡ ብምግባር ድማ፤ እቲ 
ሕብረተ ሰብ ፍጥረታዊ ሃብቲ ክዕቅብ ይኽእል።
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Det finns också avfallsstationer för större sopor, som till 
exempel gamla möbler och tv-apparater. Kommunerna skö-
ter avfallsstationerna.

Läs mer om sopsortering på webbplatsen:  
www.sopor.nu 

Hyra bostad i andra hand 
Om man hyr en bostad av en person som redan har ett 
hyreskontrakt med en hyresvärd, kallas det för att hyra i 
andra hand. 

Vid en andrahandsuthyrning ska den som hyr ut sin lägenhet 
skriva ett andrahandskontrakt med den som hyr. I kontraktet 
bör det stå vilken hyra som bestämts, hur länge kontraktet 
gäller och hur lång uppsägningstiden är. Både den som hyr 
ut och den som hyr ska spara ett exemplar av andrahands-
kontraktet. 

Andrahandskontrakt finns att köpa i till exempel bokhandlar, 
eller att hämta från Internet.

Den som hyr ut lägenheten måste ha tillstånd från hyresvär-
den att hyra ut i andra hand.

Om man hyr en lägenhet i andra hand med hyresvärdens 
tillåtelse längre tid än två år, kan man få besittningsrätt på 
lägenheten, om man inte har kommit överens om något 
annat. Det betyder att den som hyr i andra hand kan få ta 
över förstahandskontraktet efter två år.

Om hyresgästen tycker att hon eller han har rätt till 
besittningsrätt, men inte kan komma överens med hyres-
värden, så kan hyresgästen vända sig till Hyresnämnden. 
Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder.

Läs mer om besittningsrätt på webbplatsen:  
www.hyresnamnden.se 

Bo inneboende
Att hyra ett rum eller en del av en lägenhet kallas att bo 
inneboende.

Den som hyr ut ett rum eller en del av en lägenhet ska skriva 
ett inneboendekontrakt med den som hyr. Inneboende- 
kontrakt kan också heta kontrakt för möblerat rum. 
Kontraktet ger trygghet både för den som hyr och för den 
som hyr ut. I kontraktet bör det stå vilken hyra som bestämts, 
vad som ingår i hyran, hur länge kontraktet gäller och hur 
lång uppsägningstiden är. Både den som hyr ut och den som 
hyr ska spara ett exemplar av inneboendekontraktet.

ንኣብነት፡ ከም ዓበይቲ ጋዕ ገልጠምን ተለቪዥንን ንዝኣመሰሉ 
ገዘፍቲ ጎሓፋት ዘገልግሉ ናይ ጎሓፍ ቦታታት ኣለዉ እዮም። ነዚ 
እንዳ ጎሓፋት ዘካይድ ድማ፤ እቲ ኮሙን እዩ።

ብዛዕባ ጎሓፍ ምፍልላይ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.sopor.nu

ብኻልኣይ ኢድ መንበሪ ገዛ ምክራይ
ካብ ሓደ ናይ ገዛእ ርእሱ፤ ናይ ክራይ ውዕል ዝሓዘ ሰብ ገዛ 
ምክራይ፤ ናይ ካልኣይ ኢድ ክራይ ይበሃል።

ገዝኡ ብኻልኣይ ኢድ ዘካሪ ሰብ፡ ምስቲ ተኻርዪ ናይ ካልኣይ 
ኢድ ናይ ጽሑፍ ውዕል ኪኣቱ ይግባእ። ኣብቲ ውዕል ድማ፡ 
ክራዩ ክንደይ ምዃኑ፡ ንኽንደይ እዋን ምዃኑን ውዕል ንምፍራስ 
ክንደይ ጊዜ ከምዝፍቀድን ኪጥቀስ የድሊ። እቲ ዘካሪ ሰብን 
እቲ ተኻራዪን ነናቶም ቅዳሕ ናይቲ ናይ ካልኣይ ኢድ ውዕል 
ኪህልዎም ይግባእ። ናይ ካልኣይ ኢድ ናይ ውዕል ኦርኒክ፤ ካብ 
ቤት መሸጣ መጻሕፍቲ ክግዛእ ወይ ካብ ኢንተርነት ቀዲሕካ 
ክተውጽእ ይክኣል እዩ።

እቲ ብኻልኣይ ኢድ ገዛ ዘካሪ ሰብ፡ ኣቐዲሙ ናይቲ ኣካራዪ 
ፍቓድ ምርካብ የድልዮ እዩ።

ብናይ ኣካራዪ ፍቓድ ብኻልኣይ ኢድ፤ ካብ ክልተ ዓመት 
ንላዕሊ ዝተኻረየ ሰብ፡ ካልእ ስምምዕ ምስ ዘይህሉ፡ ናይታ ገዛ ናይ 
ዘይምልቃቕ መሰል (besittningsrätt) ክህልዎ ይኽእል እዩ። ናይዚ 
ትርጉም ድማ፡ ክልተ ዓመት ምስ ሓለፈ፤ እቲ ብኻልኣይ ኢድ 
ተኻራዪ፤ ከም ናይ ቀዳማይ ውዕል ተኻራዪ ኪኸውን ይኽእል 
ማለት እዩ።

ሓደ ተኻራዪ ገዛ፡ ናይ ዘይምልቃቕ መሰል ዘለዎ ኮይኑ፡ ምስቲ 
ኣካራዪ ኪሰማማዕ ምስ ዘይክእል፡ እቲ ተኻራዪ ምስ ናይ 
ክራይ ኮሚቴ (hyresnamnden) ርክብ ክገብር ይኽእል። ናይ 
ክራይ ኮሚቴ መዝነት ኣብ ናይ ክራይ ገዛ ንዘጋጥም ክርክራት 
ምሽምጋል እዩ።

ብዛዕባ ገዛ ናይ ዘይምልቃቕ መሰል ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት 
ኣድራሻ፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.hyresnamnden.se

ክፍሊ ምክራይ
ሓደ ክፍሊ ወይ ሓደ ክፋል ናይ ሓደ ገዛ ምክራይ’ውን ይከኣል 
እዩ። እቲ ክፍሊ ወይ ክፋል ገዛ ዘካሪ ሰብ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ 
ክራይ ውዕል ወረቐት፤ ምስቲ ዝካረ ሰብ ክፈራረም ይግባእ።

ናይዚ ዓይነት ኣገባብ፤ ሓደ ክፍሊ ምስ ኣቑሑቱ ክራይ’ውን 
ይበሃል እዩ። እቲ ውዕል ንተኻራዪ ይኹን ንኣካራዪ ቅሳነት 
ዜሕድረሎም እዩ። ኣብቲ ውዕል ድማ፡ ክራዩ ክንደይ ምዃኑ፡ እቲ 
ክራይ እንታይ ከምዘጠቓልል፡ ንኽንደይ እዋን ምዃኑን ውዕል 
ንክፈርስ ክንደይ ጊዜ ከምዝፍቀድን ኪጥቀስ የድሊ። እቲ ዘካሪ 
ሰብን ተኸራዪን ነናቶም ቅዳሕ ናይቲ ናይ ሓደ ክፍሊ ምክራይ 
ውዕል ክህልዎም ይግባእ።
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Inneboendekontrakt finns att köpa i till exempel bokhandlar, 
eller att hämta från Internet.

Skälig hyra
Den som hyr ut en bostad i andra hand, eller ett rum till en 
inneboende, får inte begära för hög hyra. Hyran ska med 
andra ord vara skälig, med tanke på bostadens läge, storlek, 
skick och möblering.

Om en hyresgäst har betalat för mycket i hyra, kan hon eller 
han klaga hos Hyresnämnden. Hyresnämnden bedömer om 
hyran är skälig eller inte, och kan bestämma att hyresgästen 
ska få tillbaka en del av hyran.

Läs mer om skälig hyra på webbplatsen: 
www.hyresnamnden.se

Studentbostäder
Studentbostäder finns i de flesta städer som har en högskola 
eller ett universitet. Ett krav för att få bo i studentbostad 
är att man studerar på högskola eller universitet. Svenska 
Studentbostadsföreningen har information om var student-
bostäder finns, och kontaktuppgifter till bostadsföretagen.

Läs mer på webbplatsen: 
www.sokstudentbostad.se 

Ungdomsbostäder
I en del kommuner finns så kallade ungdomsbostäder, som 
oftast riktar sig till unga under 25 eller 30 år. Om man bor 
i en ungdomsbostad måste man flytta ut när man fyllt 25 
eller 30 år.  

Seniorboende
I en del kommuner finns så kallade seniorlägenheter, som 
oftast riktar sig till personer som är äldre än 65 år. Ibland 
kan åldersgränsen för ett seniorboende vara lägre.

Seniorlägenheter finns som bostadsrätt och som hyresrätt. För 
att få en seniorlägenhet måste man uppfylla ålderskravet, men 
man kan ställa sig i kö för boendet redan när man är yngre. För 
att ställa sig i kö kontaktar man en bostadsförmedling.

ናይ ካልኣይ ኢድ ናይ ውዕል ፎርም ካብ ቤት መሸጣ መጻሕፍቲ 
ክግዛእ ወይ ካብ ኢንተርነት ቀዲሕካ ክተውጽእ ይክኣል እዩ።

መጠን ዝሓለወ ክራይ
መንበሪ ገዛ ብኻልኣይ ኢድ ዘካሪ ወይ ሓደ ክፍሊ ዘካሪ ሰብ፡ 
ብዙሕ ገንዘብ ክሓትት ኣይፍቀድን። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ከም 
ኣቀማምጥኡን ስፍሓቱን ከምኡውን ኣቑሑቱን ኣብ ግምት 
ብምእታው፡ እቲ ንኽራይ ዝኽፈል ገንዘብ፤ መጠኑ ዝሓለወ 
ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ።

ተኻራዪ ካብ መጠን ንላዕሊ ክራይ ከፊሉ ምስ ዝኸውን፡ ናብ 
ናይ ክራይ ኮሚቴ ኬመልክት ይኽእል። እቲ ናይ ክራይ ኮሚቴ፡ 
ናይቲ ክራይ መጠን ገምጋም ወሲዱ፡ እቲ ተኻራዪ ገንዘብ 
ንኽምለሰሉ’ውን ክውስን ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ መጠኑ ዝሓለወ ክራይ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።  

www.hyresnamnden.se

ናይ ተመሃሮ መንበሪ ገዛውቲ 

እቶም ኮለጃትን ዩኒቨርሲቲን ዘለዎም ከተማታት፡ ናይ ተመሃሮ 
መንበሪ ገዛውቲ ኣለዎም። ኣብኡ ንምንባር ንኽፍቅደልካ፤ 
ኣብ ኮለጅ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲተ እትመሃር ምዃን የድሊ። 
እቲ ናይ ሽወደን ናይ ተመሃሮ ናይ ገዛውቲ ማሕበር፤ 
(Studentbostadsföreningen) ናይ ተመሃሮ ገዛውቲ ኣበይ 
ከምዝርከብን ምስቶም ማሕበር ገዛውቲ ከመይ ጌርካ ርክብ 
ከምትገብርን ክሕብር ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.sokstudentbostad.se

ናይ መንእሰያት መንበሪ ገዛውቲ 
ኣብ ሓደ ሓደ ኮሙናት፤ ናይ መንእሰያት መንበሪ ገዛውቲ ኣሎ። 
እዚ ድማ መብዝሕትኡ ነቶም ትሕቲ 25 ወይ ትሕቲ 30 ዓመት 
ዝዕድሚኦም መንእሰያት ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። ኣብ ከምኡ ገዛ 
ዝነብር መንእሰይ፡ 25 ወይ 30 ዓመት ምስ መልአ ገዛ ክለቅቕ 
ይግባእ።

ኣብ ሓደ ሓደ ኮሙናት
ብዕድመ ንዝደፍኡ ዝኸውን መንበሪ ገዛውቲ ኣሎ። እዚ ድማ 
መብዝሕትኡ ነቶም ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም 
ሽማግለታት ዝተባህለ መንበሪ ገዛውቲ እዩ። ገለ ገለ እዋን፤ እቲ 
ናይ ዕድመ ገደብ ትሕት ክብል ይኽእል እዩ።

እዚ ናይ ሽማግለታት ገዛ ዚግዛእን ዚካረን ዓይነታት ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ናይ ሽማግለታት ገዛ ክረክብ ዝደሊ ሰብ፡ እቲ 
ናይ ዕድመ ገደብ ዘማለአ ክኸውን ዘድልዮ ኮይኑ፡ መስርዑ ግን 
ኣቐዲሙ ክሕዝ ይኽእል እዩ። መስርዕ ንምሓዝ ምስ መራኸብቲ 
ገዛ ርክብ ምግባር የድሊ።
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Hemtjänst och särskilda bostäder för äldre
Äldre personer som har svårt att klara av vardagen själva, 
kan få hjälp med hemtjänst eller särskilt boende av kommu-
nen. Hemtjänst är när personal från kommunen hjälper till 
med bland annat städning, hygien och mat i hemmet.

Har man ett större behov av vård och omsorg kan man få bo 
i ett särskild boende för äldre, till exempel servicehus, ålder-
domshem, gruppboende eller sjukhem.

För att ansöka om hemtjänst och särskilda boenden för 
äldre, kontaktar man en biståndshandläggare i sin kommun.

 

Boende för barn och ungdomar med  

funktionsnedsättning
Familjer som har ett barn eller en ungdom med särskilt 
behov av stöd och omvårdnad på grund av funktionsned-
sättning, kan få stöd från kommunen. 

Det kan handla om stöd eller praktisk hjälp i hemmet, att 
bygga om för att anpassa den egna bostaden eller att erbju-
da tekniska hjälpmedel. Det kan också handla om ett annat 
boende där det finns personal.

Om man vill ansöka om avlastning eller särskilda boenden 
kontaktar man sin kommun. 

Boende för vuxna med funktionsnedsättning
Vuxna personer som har en funktionsnedsättning och som 
inte klarar eget boende, kan få olika stödinsatser från sin 
kommun.

Det kan till exempel handla om att anpassa den egna bosta-
den genom att bygga om, eller att få en kontaktperson eller 
ett boendestöd som stöttar i vardagen. Det kan också vara 
hemtjänst, vilket betyder att en person från kommunen hjäl-
per till med enklare hushållssysslor i hemmet.

Det finns också särskilda boenden för vuxna med funktions-
hinder, till exempel gruppbostad, servicebostad eller stöd-
boende.

Om man vill ansöka om avlastning eller särskilda boenden 
kontaktar man sin kommun.

ናይ ኣገልግሎትን ገዛውቲን ፍሉይ ናይ ኣረጋውያን መንበሪን
እቶም መዓልታዊ ናብረኦም ንምድፋእ ዘጸገሞም ኣረጋውያን፡ 
እቲ ኮሙን ናይ ኣገልግሎት ገዛውቲ ወይ ፍሉይ ናይ 
ኣረጋውያን መንበሪ የዳልወሎም። እቲ ኣገልግሎት ዝበሃል፡ 
እቲ ሰራሕተኛታት ኮሙን ናብ ገዛኻ መጺኦም ንኣብነት ናይ 
ምጽርራይን ናይ ውልቃዊ ጽሬትን ምስራሕ መግብን ምስ 
ዝሕግዙ እዩ።

ካብኡ ንላዕሊ ክንክንን ሓልዮትን ዘድልዮ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ፡ 
ኣብ ፍሉይ ዝኾነ ዓይነታት መዕቆቢ ኣረጋውያን ከምዝቕመጥ 
ይግበር። እዚ መዕቆቢ ኣረጋውያን ድማ፤ ንኣብነት ከም ገዛ 
ኣገልግሎት (servicehus) መዕቆቢ ኣረጋውያን (ålderdomshem) 
ብጉጅለ ደረጃ መንበሪ (gruppboende) ወይ ናይ ሕሙማት ገዛ 
(sjukhem) ክኾኑ ይኽእሉ።

ንናይ ገዛ ኣገልግሎትን ፍሉይ ናይ ኣረጋውያን መንበሪ ምልክታ 
ንምግባር፡ ምስቲ ኣብ ኮሙንካ ዝርከብ ናይ ደገፍ ፈጻሚ ጉዳይ 
(biståndshandläggare) ርክብ ምግባር የድሉ።

ነቶም ተግባራዊ ስንክልና ዘለዎም ቆልዑን መንእሰያትን  

ዝኸውን ገዛውቲ
ብተግባራዊ ስንክልና ምኽንያት ፍሉይ ደገፍን ሓልዮትን ዘድልዮ 
ቆልዓ ወይ መንእሰይ ዘለዎም ስድራቤት፡ ካብ ኮሙን ሓገዝ 
ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ዝወሃብ ሓገዝ፡ ኣብ ገዛ ተግባራዊ ሓገዝ፡ ናይ መንበሪ ገዛ 
ምምሕያሽ ወይ ቴክኒካዊ ሓጋዚ ነገራት ምድላው ክኸውን 
ይኽእል። ካልእ’ውን ሰራሕተኛ ናብ ዝርከበሉ መንበሪ ቦታ 
ምግዓዝ ክኸውን ይኽእል።

ነቲ ኣላዪ ንኸዕርፍ መብረ ዝኸውን ሓገዝ ንምርካብ ወይ ፍሉይ 
መንበሪ ንምርካብ ምልክታ ንምእታው፤ ምስ ኮሙንካ ርክብ 
ምግባር።

ነቶም ተግባራዊ ጸገማት ዘለዎም በጽሕታት ዝኸውን  

ገዛውቲ
ተግባራዊ ስንክልና ዘለዎም በጽሕታት፤ ኣብ ናይ ርእሶም መንበሪ 
ገዛውቲ ናብራኦም ክመርሑ ምስ ዘይኽእሉ፡ ካብ ኮሙኖም 
ዝተፈላለየ ደገፋት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ናይ መንበሪ ገዛ ብዳግመ ህንጻ ምምሕያሽ 
ወይ ሓደ ወኪል ብምቛም ወይ ናይ መዓልታዊ ናይ መነባብሮ 
ደገፍ ክህብ ዝኽእል ሰብ ብምቛም ክኸውን ይኽእል። ከምኡውን 
ናይ ገዛ ኣገልግሎት ንኣብነት፡ ናይ ኮሙን ሰራሕተኛ እንዳመጸ 
ቅልል ዝበሉ ናይ ገዛ ዕዮ ኣገልግሎታት ብምሃብ ክኸውን 
ይኽእል።

ነቶም ተግባራዊ ስንክልና ዘለዎም በጽሕታት ፍሉይ መንበሪ 
ገዛውቲ፡ ንኣብነት ናይ ጉጅለ መንበሪ፡ ናይ ኣገልግሎት መንበሪ 
ወይ ናይ ደገፍ መንበሪ ክኸውን ይኽእል።

ነቲ ኣላዪ ንኸዕርፍ መብረ ዚኸውን ሓገዝ ወይ ፍሉይ መንበሪ 
ንምርካብ ምልክታ ንምእታው፤ ምስ ኮሙንካ ርክብ ይግበር።
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att hitta en bostad
Det finns olika sätt att gå tillväga för att hitta en bostad. 
Om man vill hyra en bostad behöver man till exempel ta 
reda på vem som är hyresvärd där man vill bo och ställa sig 
i bostadskö. Man kan stå i bostadskö som ensamstående 
eller som par.

Läs mer om hur man kan leta bostad på webbplatsen:  
www.jagvillhabostad.nu 

Bostadsförmedlingar
En del kommuner har en egen bostadsförmedling som man 
kan anmäla sig till, för att ansöka om ett förstahandskon-
trakt till en hyresrätt. Det finns också privata bostadsföretag 
som förmedlar hyresrätter. Ofta tar bostadsförmedlingarna 
en köavgift.

Kötiden till ett förstahandskontrakt genom bostadsförmed-
lingen i Stockholm och andra storstäder är ofta många år.

För att få en bostad i första hand krävs ofta att man har en 
viss årsinkomst. Olika bostadsföretag har olika krav på hur 
hög årsinkomsten ska vara. Om man söker bostad tillsam-
mans som ett par, räknas bådas inkomst. 

På kommunernas webbplatser kan man hitta länkar till de 
kommunala bostadsförmedlingarna och ibland även till pri-
vata hyresvärdar. Annonser för lediga rum eller lägenheter 
finns även i dagstidningar, på Internet och ibland uppsatta 
på anslagstavlor i till exempel matbutiker.

 

Stå i bostadskö i annan kommun
Hos många bostadsförmedlingar går det bra att stå i kö även 
om man bor i en annan kommun. Till exempel kan någon 
som bor i Upplands Väsby eller Valdemarsvik stå i bostads-
kö i Stockholms stad eller i Umeå. Men vissa bostadsför-
medlingar tillåter inte det.

Stockholms stads bostadsförmedling
Stockholms stads bostadsförmedling förmedlar hyresrätter i 
Stockholms stad och i många av kommunerna i Stockholms 
län. De har information på sin webbplats om hur man stäl-

መንበሪ ገዛ ምንዳይ
መንበሪ ገዛ ንምርካብ እዞም ዚስዕቡ ዝተፈላለዩ መገዲታት 
ኣለዉ። ንኣብነት፡ እቲ ገዛ ክካረ ዝደሊ ሰብ፤ ኣብቲ ክነብረሉ 
ዚደሊ ሰፈር ኣየናይ ኣካርዪ ከምዘሎ ፈሊጡ፤ ተመዝጊቡ መስርዑ 
ክሕዝ ይኽእል። ኣብ ናይ ገዛ ምጽባይ መስርዕ ብውልቀ ሰብ 
ደረጃ ወይ ብጽምዲ ክትምዝገብ ይክኣል እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ መንበሪ ገዛ ከምተናዲ፤ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት 
ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል። 

www.hyresnamnden.se

መራኸብቲ መንበሪ ገዛ
ሓደ ሓደ ኮሙን ናይ ገዛእ ርእሶም መራኸብቲ መንበሪ ገዛ 
ኣለውዎም። ናብኡ ምልክታ ኣእቲኻ ናይ ፋለማይ ኢድ ውዕል 
ወረቐት ክትፍርም ትኽእል ኢኻ። ካልኦት ክራይ ገዛውቲ 
ዘማጽኡ ውልቃዊ ትካላት ’ውን ኣለዉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ 
ንሳቶም ናይ መስርዕ ምሓዝ ክፍሊታት የኽፍሉ እዮም።

ኣብ ስቶክሆልምን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ናይ ቀዳማይ ኢድ 
ውዕል ንምርካብ ዘጸቢ ናይ መስርዕ ግዜ፤ መብዛሕትኡ እዋን 
ሓያሎ ዓመታት እዩ።

ናይ ቀዳማይ ኢድ ውዕል ንምርካብ፤ መብዝሕትኡ እዋን ኣብ 
ዓመት ሓደ ፍሉጥ ናይ እቶት ደረጃ ዘሎካ ክትከውን የድሊ። 
ዝተፈላለዩ ናይ መንበሪ ገዛውቲ ኩባንያታት፤ ናይቲ ዘሎካ ደረጃ 
እቶት ዘቕርብዎ ጠለባት ዝተፈላለየ እዩ። ብሓባር (ብጽምዲ) 
ኮይኖም ገዛ ዘናድዩ ሰባት፤ እቲ ናይ ክልቲኦም ዓመታዊ እቶት 
እዩ ዝሕሰብ።

ኣብቲ ናይ ኮሙን ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣደራሻ፤ ናብ ዝተፈላለዩ 
ኮሙናዊ መራኸብቲ መንበሪ ገዛውቲ ትካላትን፡ ሓሓሊፉ’ውን 
ናይተን ውልቃውያን ኣካረይቲ ገዛ መራኸቢ ኣድራሻታት ኣለዎ። 
ንክራይ ክፉታት ዝኾኑ ናይ ክራይ ክፍሊ ወይ ገዛ መግለጺታት፤ 
ኣብ መዓልታዊ ጋዜጣታት፡ ኣብ ኢንተርነትን፤ ሓደ ሓደ 
እዋን’ውን ኣብ ናይ ቤት መግቢ ሹቓት፤ ናይ መግለጺ ሰሌዳታት 
ተጠቂዖም ይርከቡ እዮም።

ኣብ ካልእ ኮሙን ናይ ገዛ መስርዕ ምጽባይ

ኣብ ብዙሓት መራኸብቲ መንበሪ ገዛ፡ ኣብ ካልእ ኮሙን 
ዝቕመጡ ሰባትውን እንተኽዕኑ፤ ተመዝጊቦም መስርዕ ክጽበዩ 
ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ንምጥቃስ፡ ሓደ ኣብ ኡፕላንድስ ቬስቢ 
ወይ ኣብ ቫልደማርስቪክ ዝቕመጥ ሰብ፤ ኣብ ናይ ስቶክሆልም 
ከተማ ወይ ናይ ኡመዮ ከተማ ናይ መንበሪ ገዛ መስርዕ ክጽበ 
ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ ሓደ ሓደ መራኸብቲ መንበሪ ገዛ 
ግን ከምኡ ኣይፈቕዱን።

ናይ ስቶክሆልም ከተማ መራኸብቲ መንበሪ ገዛ
ናይ ስቶክሆልም ከተማ መራኸብቲ መንበሪ ገዛ፤ ኣብ ስቶክሆልም 
ከተማን ኣብ ምሉእ ኣውራጃ ስቶክሆልም ንዝርከባ መብዛሕትአን 
ኮሙናትን ናይ መንበሪ ገዛውቲ ክራይ የማጽእ እዩ። ኣብቲ ናይ 
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ler sig i kö till en bostad, vad det kostar, och hur länge man 
behöver vänta på en bostad.

Läs mer på webbplatsen: 
www.bostad.stockholm.se 

Information finns på olika språk.

Fastighetsmäklare
Bostadsrätter och äganderätter säljs ofta via en fastighets-
mäklare. Mäklaren tar en avgift av den som säljer bostaden, 
och ska se till att köpet går rätt till. Mäklaren ska kunna 
svara på frågor om bostadens skick och frågor om juridik 
och ekonomi.

att tänka på vid flytt 

Folkbokföring hos Skatteverket
Alla personer som är bosatta i Sverige, ska vara folkbok-
förda hos myndigheten Skatteverket. Folkbokföringen är ett 
befolkningsregister. Uppgifter om namn, identitet och famil-
jeförhållanden registreras i folkbokföringen. 

Vid flytt till en ny bostad behöver man folkbokföra sig på 
sin nya adress hos Skatteverket. Då får man sin post till rätt 
adress, och man betalar rätt skatt.

Blankett för flyttanmälan finns på Skatteverkets hemsida. 
Att göra flyttanmälan kostar ingenting.

Hämta blankett för flyttanmälan på webbplatsen: 
www.skatteverket.se 

Information finns på olika språk

Meddela ny adress
När man har gjort en flyttanmälan meddelar Skatteverket 
många andra statliga myndigheter att adressen har ändrats. 
Men man behöver själv kontakta alla andra som ska få veta 
den nya adressen, till exempel skolan och de företag där 
man är kund. I annat fall kan viktig post och räkningar skick-
as till fel adress. Obetalda räkningar kan leda till dyra påmin-
nelseavgifter, och i värsta fall ett ärende hos myndigheten 
Kronofogden. Se mer under avsnittet om Konsumenters rät-
tigheter och hushållsekonomi. 

ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ መስርዕ ከም’ትሕዝ፡ 
ክንደይ ከምዘኽፍል፡ ንውሓት ናይ ትጽቢት እዋን ሓበሬታ ኣሎ።

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣደራሻ ክተንብብ ትኽእል። 
www.bostad.stockholm.se 

ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ደለልቲ ህንጻታት
እቶም መስል ናይ ምቕማጥን ብናይ ዋንነት መሰልን ዚግዝኡን 
ዝሽየጡ ህናጻታት ብደለልቲ እዮም ዚትግበሩ። እቲ ደላሊ ካብቲ 
ሸያጣይ እዩ ገንዘብ ዚወስድ። ንሱ ድማ ነቲ ናይ ምሻጥ ኣገባብ፤ 
ብስርዓት ከም ዚፍጸም ይገብር። እቲ ደላሊ ድማ፡

ብዛዕባ ናይቲ ገዛ ሃለዋትን ብዛዕባ ዚለዓሉ ሕጋዊን ኤኮኖምያዊን 
ሕቶታት፤ መልሲ ምሃብ ምኽኣል የድልዮ እዩ።

ክትግዕዝ ከሎኻ ክተቕልበሉ ዚግባእ 
ነገራት

ኩሎም ተቐማጦ ሃገር ሽወደን
ኣብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ዚርከብ ህዝባዊ መዝገብ ምዝጉባት ክኾኑ 
የድሊ። እቲ መዝገብ ህዝባዊ ዝበሃል፤ መዝገብ ናይ ተቐማጦ 
ኮይኑ፤ ናይቲ ዚምዝገብ ሰብ ስም፡ መንነትን፡ ኩነታት ሓዳርን፡ 
ኣብኡ ይሰፍር።

ናብ ሓድሽ መንበሪ ገዛ ምስ እትግዕዝ፡ ነቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ 
ኣብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ህዛባዊ መዝገብ፤ ክተመዝግቦ የድልየካ 
እዩ። ከምኡ ምስ ትገብር፤ ቡስጣኻ ናብቲ ልክዕ ኣድራሻኻ 
ይልእኸልካ፤ እቲ ልክዕ ዝኾነ ግብሪ ድማ ምኽፋል ትጅምር።

ናይ ምግዓዝካ መመልከቲ ወረቓቕቲ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት 
ኣድራሻ፤ ቀዲሕካ ክተውጽኦ ትኽእል ኢኻ። 

www.skatteverket.se  
ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ሓድሽ ኣድራሻ ምሕባር
እቲ ገዛ ምግዓዝካ ምስ ሓበርካ፤ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ድማ 
ብወገኑ፤ ንብዙሓት መንግስታዊ ኣብያተ ስልጣን ኣድራሻኻ 
ከምዝቐየርካ ይሕብሮም። ይኹን እምበር፡ ነቶም ሓድሽ ኣድራሻኻ 
ምፍላጥ ዘድልዮም ትካላት፡ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ፡ እቶም 
ዓሚሎም ዝኾንካ ኩባንያታት ወዘተ፤ ባዕልኻ ክትሕብሮም 
የድልየካ። ከምኡ ምስ ዘይትገብር፡ ኣገዳሲ ቡስጣታትን 
ክፍሊታትን፤ ናብ ግጉይ ኣድራሻ ክልኣኹ ይኽእሉ እዮም። 
ብግዜ ዘይተኸፍለ ዕዳታት፤ ክቡር ናይ መዘኻኸሪ ክፍሊታት 
ኣብ ልዕሊ ምስዓቡ፤ ኣብ ናይ መንግስታዊ ኣኽፈልቲ ዕዳ 
ክምዝገብ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ ተጠቀምቲ መሰላትን ናይ ገዛ 
ኤኮኖሚን ዝብል ምዕራፍ፤ ብዝበለጸ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።
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Eftersända post
Det går att beställa eftersändning av post från den gamla 
adressen till den nya, till en avgift, så att all post kommer till 
den nya adressen.

Läs mer om eftersändning av post på webbplatsen:  
www.adressandring.se 

Information finns på engelska. 

lån, försäkring och bidrag

Låna hos bank
Den som ska köpa en bostad kan ansöka om lån från en 
bank. För att få ett bostadslån från en bank krävs det att 
man har en arbetsinkomst, och att man har råd att betala en 
viss del av bostaden själv.

Hemförsäkring
En hemförsäkring består av olika försäkringar. 
Hemförsäkringen kan ersätta skador på bostaden eller saker 
som finns i bostaden, vid till exempel inbrott, brand eller 
vattenskador. Den kan också ge ersättning till personer som 
skadats eller blir dömda att betala skadestånd. 

I många hemförsäkringar ingår en reseförsäkring. Den kan 
ge ersättning om något händer när man är utomlands. 

I många hemförsäkringar ingår rättsskydd. Det betyder att 
försäkringen kan ersätta kostnader för advokat och andra 
kostnader vid en tvist i domstol. Med tvist menas att två 
parter är oeniga, till exempel vid en skilsmässa. Tvist är inte 
ett brottmål.

En hemförsäkring är viktig att skaffa oavsett om man bor i 
en bostad i första hand, andra hand eller inneboende, eller 
om man äger sin bostad. De flesta försäkringsbolag säljer 
hemförsäkringar. 
 

Bostadsbidrag
Barnfamiljer och unga människor som har fyllt 18 men inte 
29 år och som är folkbokförda i Sverige, kan söka bostadsbi-
drag hos myndigheten Försäkringskassan. 

Hur mycket pengar bostadsbidraget blir beror på inkomsten, 
hur hög hyran är, hur stor bostaden är och hur många perso-
ner som bor i bostaden.

ናይ ቡስጣታት ዳግማይ ምልኣኽ

ቡስጣታት ካብቲ ናይ ቀደም ኣድራሻ ናብዚ ሓድሽ ኣድራሻ 
ዘይሩ ንኽመጽእ፡ ገንዘብ ከፊልካ ዳግማይ ናይ ምልኣኽ ሜላ 
ክትጥቀም፤ ክትእዝዝ ይከኣል እዩ።

ብዛዕባ ቡስጣ ዳግማይ ምልኣኽ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.adressandring.se 
ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ኣሎ።

ልቓሕ፡ ውሕስነትን ናይ ገንዘብ ሓገዝን

ካብ ባንክ ምልቃሕ 
መንበሪ ገዛ ክዕድግ ዝሓስብ ሰብ፡ ካብ ባንክ ልቓሕ ክሓትት 
ይኽእል እዩ። ካብ ባንክ ናይ መንበሪ ገዛ ልቓሕ ንምርካብ፡ እቲ 
ተለቃሓይ ናይ ስራሕ እቶት ዘለዎን፤ ገለ ክፋል ናይቲ መግዝኢ 
ዋጋ፤ ባዕሉ ናይ ምሽፋን ዓቕሚ ዘለዎን ክኸውን የድሊ።

ውሕስነት ናይ ገዛ

ውሕስነት ናይ ገዛ ዚበሃል፡ ዝተፈላለየ ውሕስነታት ዘጠቓልል 
እዩ። ውሕስነት ናይ ገዛ፤ ነቲ ናብ ገዛ ዝበጽሐ ጉድኣት ወይ 
ንዝጠፍአ ንብረት፡ ንኣብነት መስበርቲ፡ ባርዕ ወይ ናይ ማይ 
ምልሓኹ ምስ ዘጋጥም፡ ናይ ገዛ ውሕስነት ይኽሕስ።

ብተወሳኺውን፡ ጉድኣት ንዝበጽሖም ሰባትን ወይ ካሕሳ ንክኸፍሉ 
ንዝተፈርዶም ሰባትን ይኽሕስ። ኣብ ብዙሓት ውሕሰነታት ናይ 
ገዛውቲ፡ ናይ መገሻ ውሕስነትውን እቱው እዩ። ናብ ወጻኢ 
ሃገር ጌሽካ ኣብኡ ጸገም ምስ ዘጋጥመካ፤ እቲ ውሕስነት ካሕሳ 
ይኸፍል።

ኣብ ብዙሓት ውሕስነታት ናይ ገዛውቲ፡ ናይ ሕጋዊ ክርክር 
ውሕስነት’ውን እቱው እዩ። ናቱ ትርጉም ድማ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ 
ንዝግበር መጎተ፡ ንጠበቓ ዝወጽእ ክፍሊትን ካልእ ወጻኢን እቲ 
ውሕስነት ይሽፍኖ ማለት እዩ። ሕጋዊ ክርክር ዝበሃል፡ ናይ ከልተ 
ወገን ዘይምስምማዕ ኮይኑ፡ ንኣብነት ፍትሕ ኪጥቀስ ይከኣል። ናይ 
ዘይምስምማዕ ክርክር ናይ ወንጀላዊ ገበን ኣይኮነን።

ውሕስነት ናይ ገዛ፤ ኣብ ናይ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ኢድ፤ ሓደ 
ክፍሊ ክራይ ወይ እትውንኖ ገዛ ምዃኑ ብዘየገድስ፡ ክህልወካ 
ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ። መብዝሕትኦም ናይ ውሕስነት ኩባንያታት 
ናይ ገዛ ውሕስነትውን ይሸጡ እዮም።

ሓገዝ ክራይ ገዛ

ኣብ ሃገር ሽወደን ምዝጉባት ዝኾኑ ቆልዑ ዘለውዎም ስድራን 18 
ዓመት መሊኦም ገና 29 ዓመት ዘይመልኡ መንእሰያትን ሓገዝ 
ክራይ ገዛ፤ ካብ ቤት ስልጣን ውሕስነት ካሳ ንኽውሃቦም ክሓቱ 
ይኽእሉ እዮም።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ሓበሬታ ክተንብብ 
ትኽእል ኢኻ።
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Läs mer på webbplatsen: 
www.forsakringskassan.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Hemutrustningslån
Hemutrustningslån är pengar man kan låna för att köpa 
möbler, porslin och andra saker till hemmet.

Personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare eller det kommunala flykting-
mottagandet kan ansöka om att låna pengar av myndighe-
ten Centrala studiestödsnämnden, CSN, för att köpa saker 
till sitt hem. 

Det går att få lån om man flyttar till en möblerad eller omöb-
lerad bostad, eller om man bor inneboende. Man måste 
söka lånet senast två år från första gången man blev folk-
bokförd i en kommun. 

Efter två år ska man börja betala tillbaka lånet, med ränta. 
Ränta är en kostnad som man betalar för lånet. Makar eller 
sambor får ett gemensamt lån. Då har båda ansvar att beta-
la för räntan och för att betala tillbaka lånet.

Läs mer på webbplatsen:  
www.csn.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

www.forsakringskassan.se  
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ተጻሒፉ ይርከብ።

ንናይ ገዛ ኣቑሑት ልቓሕ
ልቓሕ ኣቝሑ ገዛ ማለት፣ እቲ ንገዛኻ ዝኸውን ኣቝሑት ከም 
ሶፋታት: ከብሒታትን ካልእ ጋዕ-ገልጠምን ንምግዛእ ክትልቅሖ 
እትኽእል ገንዘብ እዩ። 

እቶም ብሕጊ መሰረት፣ መተሓዳደሪ ሓገዝ ንምርካብ 
ዚምልከቶም፤ ነገለ ካብቶም ሓደስቲ ወጻእተኛታት ወይ ኣብቲ 
ናይ ኮሙናዊ ስርዓት ምቕባል ስደተኛታት እትዋት ዝኾኑ 
ሰባት፤ ንኣቝሑ ገዛ ዚኸውን መግዝኢ ገንዘብ ንምልቃሕ፣ ናብ 
ቤትስልጣን (CSN)፣ ማእከላይ ኮሚቴ ደገፍ ትምህርቲ፣ ምልክታ 
ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። 

ኣቝሑ ገዛ ናብ ዘለዎ ወይ ዘይብሉ ምስ ትግዕዝ ወይ ኣብ ሓደ 
ክፋል ናይ ሓደ ገዛ ተላፊንካ ምስ ትቕመጥ፤ ልቓሕ ምርካብ 
ይክኣል እዩ። እቲ ልቓሕ ንምርካብ እተእትዎ ምልክታ፣ እንተ 
ደንጎየ ድሕሪ ክልተ ዓመት፣ ካብታ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኮሙን 
ምዝጉብ ዝኾንካላ ዕለት፣ ክግበር ይግባእ።   

ድሕሪ ክልተ ዓመት ድማ ነቲ ዕዳ፣ ምስ ወለዱ ምኽፋል 
ክትጅምር ይግብኣካ። እቲ ወለድ ነቲ ልቓሕካ እትኸፍለሉ ወጻኢ 
እዩ። ምርዑዋት ወይ ብሓደ ነበርቲ፣ ናይ ሓባር ልቓሕ ይቕበሉ። 
ነቲ ልቓሕ ንኽመልሱን ነቲ ወለድ ንኽኸፍሉን ድማ፣ ናይ ሓባር 
ዝኾነ ሓላፍነት ይህልዎም።  

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.csn.se  

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ተጻሒፉ ይርከብ።
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Det här är det viktigaste  
i texten:
• Hyresgästföreningen ger stöd till hyresgäster som är med-

lemmar i föreningen. 

• När man flyttar till en ny bostad är det viktigt att skriva 
bostadskontrakt.

• Den som hyr ut en bostad i andra hand eller ett rum till 
inneboende, får inte begära för hög hyra.

• Det finns särskilda boenden för äldre personer.

• Det finns särskilda boenden för barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning.

• Genom en bostadsförmedling kan man få ett förstahands-
kontrakt.

• Vid flytt till ny bostad ska man göra flyttanmälan hos 
Skatteverket. Det är viktigt att meddela sin nya adress till 
företag där man är kund, för att brev och räkningar ska 
komma till rätt adress.

• Hemförsäkringen kan ge ekonomisk ersättning vid skada 
eller inbrott i bostaden.

• Barnfamiljer eller unga som har svårt att betala sin hyra 
kan söka bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

• Centrala studiestödsnämnden kan låna ut pengar till 
sådant som man behöver köpa för att skapa ett hem.

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • ማሕበር ተኻረይቲ ነቶም ኣባላቱ ዝኾኑ ተኻረይቲ ደገፍ 
ይህብ።

 • ናብ ሓድሽ መንበሪ ገዛ ኣብ ትግዕዘሉ እዋን፡ ናይ ክራይ 
ውዕል ወረቐት ምፍራም ኣድላዪ እዩ።

 • ብኻልኣይ ኢድ ገዛ ዘካሪ ወይ ሓደ ክፍሊ ዘካሪ፡ ካብ መጠን 
ንላዕሊ ክራይ ከኽፍል ኣይኽእልን። ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ 
ኣረጋውያን ዝተዳለወ፤ ፍሉይ መንበሪ ገዛውቲ ኣሎ።

 • ነቶም ተግባራዊ ጸገማት ዘለዎም ቆልዑ፡ መንእሰያትን 
በጽሕታትን ፍሉይ መንበሪ ገዛውቲ ኣሎ።

 • ብምትሕግጋዝ ናይ መራኸብቲ መንበሪ ገዛ ትካላት ጌርካ፤ ናይ 
ቀዳማይ ኢድ ክራይ ውዕል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

 • ከም ብሓድሽ ናብ ካልእ ገዛ ምስ እትግዕዝ፡ ምግዓዝካ ንቤት 
ጽሕፈት ግብሪ ክተፍልጦም የድሊ። ምእንቲ ቡስጣታትካ 
ናብቲ ልክዕ ኣድራሻኻ ክመጸካ፡ ነቶም ዓሚሎም ዝኾንካ 
ኩባንያታት ነቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ ክትሕብሮም የድልየካ።

 • ሰረቕቲ ገዛ ሰቢሮም ምስ ዝኣትዉኻ፡ ካብ ናይ ገዛ ውሕስነት 
ካሕሳ ይወሃበካ።

 • ክራይ ምኽፋል ዘጻግሞም ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤትን 
መንእሰያትን፤ ሓገዝ ክራይ ገዛ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

 • ማእከላይ ኮሚቴ ደገፍ ትምህርቲ፡ ሓዳርካ ንኽትወጽእ ኣቝሑ 
ንምግዛእ ዘድልየካ ናይ ገንዘብ ልቓሕ ክህበካ ይኽእል እዩ።

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: omBoende.se, Hyresgästföreningen, Hyresnämnden, 
Jagvillhabostad.nu, Sökstudentbostad.nu, Vårdguiden, Skatteverket, 
Försäkringskassan, CSN 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Arbete

Det här avsnittet handlar om arbetsmark-
naden och hur den styrs med hjälp av lagar 
och avtal. Det handlar om hur man kan söka 
arbete och vad som gäller vid arbetslöshet, 
sjukdom, vård av sjukt barn och pension. 

arbetsmarknaden
Ungefär hälften av befolkningen i Sverige har någon form av 
arbete. Arbetslösheten i hela landet är ungefär 9 procent (år 
2010).

Arbetsmarknaden är uppdelad i privat och offentlig sektor. 
Privat sektor är företag med privata ägare som är vinst-
drivande. Det kan till exempel vara butiker eller industrier. 
Offentlig sektor är verksamhet som drivs för invånarna av 
stat, kommun eller landsting. Det är till exempel sjukvård, 
utbildning och polis. Ungefär en tredjedel av alla anställda 
arbetar inom offentlig sektor.

ስራሕ

እዚ ክፋል’ዚ ዚሕብሮ: ብዛዕባ ዕዳጋ-ስራሕን ነቲ ንዕኡ 
ዘመሓድር ሕጊታትን ውዕላትን ዚምልከት እዩ። 
ብዛዕባ ስራሕ ብኸመይ ክድለ ከም ዚክኣልን፤ ኣብ 
ጊዜታት ስራሕ-ኣልቦነት: ሕማም: ኣብ ግዜ ምእላይ 
ዝሓመመ ቆልዓን ጥሮታን፤ ንዚምልከት ኩነታት ’ውን 
ዚሕብር እዩ።

እቲ ዕዳጋ ስራሕን
ኣስታት ፍርቂ ተቐማጣይ ሃገር ሽወደን፤ ኣብ ገለ ዓይነት ስራሕ 
ዝተቖጽረ እዩ። ኣብ 2010ን ኣብ ምሉእ ሃገር ዘሎ ብዝሒ ስራሕ-
ኣልቦነት፤ ኣብ ከባቢ 9 ሚእታዊት ኣቢሉ እዩ።

እቲ ዕዳጋ-ስራሕ: ኣብ ንግዳዊን ኣብ መንግስታዊን ክፋላት 
ዝተመቓቐለ እዩ። እቲ ንግዳዊ ክፋል፤ ንመኽሰብ ዚሰርሕ፤ 
ብውልቃውያን ነጋዶ ዚውነን ኩባንያታት እዩ። ንኣብነት 
እዚ: ከም ዱንኳናት ወይ ፋብሪካታት ክኸውን ይኽእል። እቲ 
መንግስታዊ ክፋል ዚበሃል፤ ንህዝቢ ኣገልግሎት ንምሃብ፤ 
ብመንግስቲ: ብኮሙን ወይ ብወረዳዊ ባይቶ ዚትግበር ዕማማት 
እዩ። ንኣብነት እዚ: ከም ክንክን-ሕማም: ቤትትምህርቲን ፖሊስን: 
ክጥቀስ ይክኣል። ኣስታት ሓደ ሲሶ ናይቶም ተቖጺሮም ዚሰርሑ 
ሰባት፤ ኣብ መንግስታዊ ክፋል ዚሰርሑ እዮም።
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Vad påverkar arbetsmarknaden?
Det finns olika saker som påverkar hur många personer som 
har ett arbete och hur många som är arbetslösa. Det beror 
till exempel på landets ekonomi, hur stor befolkningsmäng-
den är och hur många som är i en ålder så att de kan arbeta. 
Ibland saknas det personer som arbetar inom ett visst yrke 
för att det är för få som är utbildade inom just det yrket. Det 
kallas för bristyrken.  

Olika möjligheter och förutsättningar
Möjligheten att få ett arbete ser också olika ut i olika delar 
av landet, mellan olika yrken, bland olika åldrar, mellan kvin-
nor och män och mellan invånare födda i Sverige och invå-
nare födda i andra länder. 

I storstäderna finns det fler jobb än i glesbygden, men det 
är också fler människor som arbetar och som söker arbete. 
Arbetslösheten i landet är högre bland ungdomar, äldre och 
utrikes födda, och kvinnor och män har inte alltid samma 
möjligheter på arbetsmarknaden. Inom vissa yrken är det 
många fler kvinnor än män som arbetar, till exempel inom 
vården. Inom andra yrken är det fler män än kvinnor som 
arbetar, till exempel inom industrin.

I dag pratar man ofta om den stora generationsväxlingen. 
Det handlar om att det var många människor som föddes 
på 1940-talet och som kommer att gå i pension under de 
närmaste åren. Det betyder att det kommer att behövas ny 
arbetskraft. Glesbygden kommer troligen att påverkas mest 
av generationsväxlingen, eftersom många personer samti-
digt flyttar till storstäderna.

För att få veta hur arbetsmarknaden ser ut i olika delar av 
landet och vilka bristyrken som finns, kan man kontakta 
Arbetsförmedlingen eller en studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om möjligheter inom olika yrken på 
Arbetsförmedlingens webbplats:  

www.arbetsformedlingen.se  
www.syoguiden.com 

 
 
 
 
 

Jämställdhet och diskriminering
Det finns fortfarande många brister när det gäller kvinnors 
och mäns möjligheter på arbetsmarknaden. Det är till exem-
pel fler män än kvinnor som är chefer eller har andra högt 

ንዕዳጋ-ስራሕ ዚጸልዎ እንታይ እዩ?
ክንደይ ሰባት ኣብ ስራሕ-ዓለም ከምዘለዉን ክንደይ ኣብ ስራሕ-
ኣልቦነት ከምዚርከቡን ዚጸልዉ ረቛሒታት ብዙሓት እዮም። 
ካብቶም ዚጸልውዎ ንኣብነት፤ ቁጠባዊ ኩነታት ናይታ ሃገር፤ 
ኣብቲ ሃገር ዚርከብ ብዝሒ ህዝቢ፤ ክንደይ ካብቲ ህዝቢ ’ውን 
ኣብ ናይ ስራሕ-ዕድመ ከምዚርከብን ክሰርሕ ከምዚኽእልን እዩ። 
ኣብ ገለ ገለ እዋን፤ ኣብ ሓደ ፍሉይ ሞያ ኪሰርሑ ዚኽእሉ ሰባት 
ይስኣኑ። ምኽንያቱ ድማ፤ በቲ ሞያ እቲ ዝተዓለሙ ሰባት፤ 
ውሑዳት ስለ ዝኾኑ እዩ። እዚ ድማ ሕጽረተ-ሞያውያን ይበሃል። 

ዝተፈላለየ ዕድላትን ነንበይኑ ኩነትን

እቲ ስራሕ ንምርካብ ዘሎ ዕድላት፤ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይታ 
ሃገር ዝተፈላልየ ኮይኑ፤ እዚ ድማ ከከምሞያኡ: ከከምዕድሚኡ: 
ከከምጾትኡ: ኣብ ሀገር ሽወደን ንዝተወልዱን: ካብ ወጻኢ 
ንዝመጹን ወዘተ፤ እቲ ዕድላት ነንበይኑ እዩ። 

ካብ ገጠራት ብዝበለጸ፤ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዕድላት 
ናይ ስራሕ ኣሎ። ይኹንእምበር: እቶም ዚሰርሑን እቶም 
ስራሕ ዚደልዩን ’ውን ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ሃገር ዘሎ 
ስራሕ ኣልቦነት፤ ኣብ መንእሰያትን: ኣብ ዕድመ ዝደፍኡን: 
ኣብ ወጻእተኛታትን: ክብ ዝበለ እዩ። ኣብ መንጎ ሰብኡትን 
ኣንስቲን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት’ውን፤ ኩሉ 
እዋን ምዕሩይ ኣይኮነን። ኣብ ገለ ሞያነት፤ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ 
ደቂ-ተባዕትዮ ብዝበዝሐ ዝሰርሓሉ ቦታታት ኣሎ። ንኣብነት 
ክንክን-ሕማም ክጥቀስ ይክኣል። ከም ኣብነት ኣብ ፋብሪካታት 
ዝኣመሰለ ኣብያተ-ዕዮ ድማ፤ ብኻልእ ዓይነት ሞያነት፤ 
ደቂ-ተባዕትዮ ካብ ደቂ-ኣንስትዮ ብዝበዝሐ ይሰርሑ።

ኣብዚ እዋን’ዚ፤ ብዛዕባ’ቲ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ወለዶታት ምስግጋር፤ 
እናተደጋገመ ይዝረብ እዩ። እዚ ድማ: ነቶም ብዙሓት ኣብ 1940-
ታት ዝተወልዱ፤ ኣብዚ ዚመጽእ ቀረባ ዓመታት ናብ ጥሮታ 
ዚወጹ ሰባት ዚምልከት እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣድላይነት ናይ 
ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ኪህሉ ከም ዚኽእል እዩ። ብርግጽ ድማ: 
ብፍላይ ናይ ገጠር ቦታታት፤ በዚ ምስግጋር ናይ ወለዶታት፤ 
ብዝበለጸ ኪጽሎ ከም ዚኽእል እዩ። ምኽንያቱ እቲ ናይ ብዙሓት 
ሰባት ካብ ገጠር ናብ ከተማታት ምግዓዝ ’ውን ስለ ዚውሰኾ እዩ። 

ኩነታት ዕዳጋ-ስራሕን ዋሕዲ ናይ ሞያውያንን ኣብ ዝተፈላለየ 
ቦታታት ናይዚ ሃገር፤ ከመይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ፤ ምስ 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ወይ ምስ ኣማኻሪ መስመር 
ትምህርቲን ሞያን ርክብ ግበር። 

ብዛዕባ ዝተፈላለየ ሞያታት ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት፤ ኣብዚ ዚስዕብ 
ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት: ዝያዳ 

ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.arbetsformedlingen.se  

www.syoguiden.com 

ማዕርነትን ኣድልዎን
ክሳዕ ሕጂውን እንተኾነ፤ ኣብ ዕዳጋ-ስራሕ ንምዕሩይ ዝኾነ ናይ 
ስራሕ ዕድላት ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ብዚምልከት፤ 
ድኻማት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ መሪሕነት ናይ ኩባንያታት፤ 
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uppsatta positioner, bland annat i företagens ledningar. Män 
får också ofta en högre lön än kvinnor även om de arbetar 
med samma sak. 

Regeringen har en jämställdhetspolitik som handlar om att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Ett av målen är att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter till utbildning och arbete. Det regleras av 
diskrimineringslagen.

Diskriminering betyder att någon behandlas sämre än andra 
på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion, 
sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering 
finns på arbetsmarknaden och på andra samhällsområden.  
 
 
 
 

Exempel på diskriminering i arbetslivet

• En kvinna har lägre lön än en manlig arbetskamrat med 
lika arbete, och bedömer att det är för att hon är kvinna.  

• En man får inte komma på intervju trots att han har bra 
meriter, för att arbetsgivaren på grund av hans namn tror 
att han har annan etnisk tillhörighet än svensk. 

• En arbetsgivare kallar en anställd för ”fjollan” eller 
”bögen”. När han tar illa upp säger arbetsgivaren att ”det 
ju bara är på skämt” och att folk måste lära sig att ”slapp-
na av” lite.  

• En kvinna har sökt en högre tjänst på sin arbetsplats men 
inte fått det. Hon misstänker att det är för att hon använ-
der rullstol. 

• En kvinnas provanställning avbröts när hon blev gravid. 

• En arbetsgivare gör sexuella närmanden som inte är öns-
kade. 

• En arbetsförmedling förmedlar inte jobb åt en man efter-
som den menar att företagen inte vill ha personer med 
annan etnisk tillhörighet än svensk.

Exempel hämtade från www.do.se

 
 

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen säger att ingen får diskrimineras vid 
rekrytering, anställning eller på sin arbetsplats. En arbets-
givare får inte heller diskriminera någon på grund av för-

ካብ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበዝሑ ደቂ-ተባዕትዮ፤ ኣብ ናይ ሕልቅነት 
ቦታ ወይ ክብ ኣብ ዝበለ ካልእ ናይ ስልጣናት ቦታ ተመዚዞም 
ይርከቡ። ሓደ ዓይነት ስራሕ’ኳ እናሰርሑ ክነሶም ’ውን፤ 
መብዛሕታኡ ግዜ ደቂ-ተባዕትዮ፤ ካብ ደቂ-ኣንስትዮ ዝለዓለ ደሞዝ 
ይቕበሉ። 

ናይ መንግስቲ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ፤ ደቂ-ኣንስትዮን 
ደቂ-ተባዕትዮን፤ ኣብ ምቕራጽ ሕብረተብ ይኹን ኣብ ምቕራጽ 
ገዛእ ህይወቶም፤ ማዕረ ዝኾነ ስልጣን ክህልዎም ይግባእ ዚብል 
እዩ። ሓደ ካብቲ ዕላማታት ድማ፤ ንደቂ-ኣንስትዮን ንደቂ-
ተባዕትዮን፤ ማዕረ ዝኾነ ናይ ትምህርቲን ናይ ስራሕን ዕድል 
ንምኽፋት እዩ። እዚ ኣብ ትሕቲ እቲ ቁጽጽር ጸረ-ኣድልዎ 
ዝተባህለ ሕጊ ዚምእዘዝ እዩ።

ኣድልዎ ማለት፤ ሓደ ሰብ ንኣብነት ብምኽንያት ጾትኡ: ዓሌቱ: 
ጾታዊ ዝምባሌኡ: ሃይማኖቱ: ስንክልንኡ ወይ ብዕድሚኡ 
ምኽንያት፤ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ኣተሓሕዛ ፍልልይ ምስ ዚፍጸሞ 
እዩ። ኣድልዎ: ኣብ ዕዳጋ-ስራሕን ኣብ ካልእ ማሕበራዊ መዳያትን 
ዘጋጥም እዩ። 

ኣብ ስራሕ ዓለም ዘጋጥሙ ናይ ኣድልዎ ኣብነታት

 • ሓንቲ ሰበይቲ፤ ዋላ’ኳ ሓደ ዓይነት ስራሕ እናሰርሑ ክነሶም፤ 
ካብቲ መሳርሕታ ሰብኣይ፤ ብምኽንያት ጓል-ኣንስተይቲ ምዃና 
ተገምጊሙ፤ ዝተሓተ ደሞዝ ትቕበል። 

 • ሓደ ሰብኣይ፤ ዝበለጸ ብቕዓት’ኳ እናሃለዎ፤ ናብ ናይ ስራሕ 
ቃለ-መሕትት ኣይጽዋዕን። እቲ ወሃብ-ስራሕ፤ ብምኽንያት እቲ 
ሽሙ፤ ሽወደናዊ ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ።

 • ሓደ ወሃብ ስራሕ፤ ንሓደ ሰራሕተኛኡ ”ቀሊል” ወይ ”ነውራም” 
ኢሉ ይጻረፍ። እቲ ሰብ ምስ ዚዅሪ ድማ፤ ”ይዋዘ እየ ኔረ”፤ 
”እዚ ድኣ ሸለል ዚበሃል እምበር እንታይ ዘኾሪ ኣለዎ” ብምባል 
ይምልሽ።  

 • ሓንቲ ሰበይቲ፤ ኣብቲ ናይ ስርሓ ቦታ፤ ንዝለዓለ ናይ ስራሕ 
ስልጣን ቦታ ተመልክት፤ እንተኾነ ግን ኣይፍቀደላን። ከም 
ናታ ጥርጣረ፤ ብምኽንያት ስንክልንኣ ናይ ዓረብያ-መንበር ስለ 
ትጥቀም እዩ። 

 • ሓንቲ ሰበይቲ፤ ካብቲ ተቖጺራትሉ ዘላ ግዝያዊ ስራሕ፤ 
ብምኽንያት ምጥናሳ ትስጎግ። 

 • ሓደ ወሃብ-ስራሕ ንሰራሕተኛኡ ብዘይ ድሌታ፤ ክተናኽፋ 
ይፍትን።  

 • ሓደ ሰራሕተኛ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ንሓደ 
ሰብኣይ ስራሕ ከማጽኣሉ ዘይምድላዩ፤ እተን ኩባንያታት፤ 
ሽወደናውያን ዘይኮኑ ካልኦት ዓሌታት ክቖጽራ፤ ድሌት 
የብለንን ኢሉ ስለዚኣምን እዩ።

እዚ ኣብነታት ካብ www.do.se ዝተቐድሐ እዩ። 

ጸረ-ኣድልዎ ሕጊ
ብመሰረት ጸረ-ኣድልዎ ሕጊ፤ ኣብ ምምልማል ስራሕ ይኹን 
ኣብ ስራሕ ምቝጻር ወይ ውን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ፤ ኣብ ልዕሊ 
ዝኾነ ሰብ፤ ኣድልዎ ክፍጸም ኣግባእን ይብል። ሓደ ወሃብ-
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äldraledighet. Diskrimineringslagen säger att alla ska ha 
möjlighet att söka lediga arbeten. Arbetsgivare bör därför 
annonsera lediga jobb på ställen som är tillgängliga för alla, 
till exempel i tidningar och hos Arbetsförmedlingen. 

En person som upplever att den har blivit diskriminerad kan 
anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Läs mer om jämställdhet och diskriminering på webbplatserna: 
www.regeringen.se 

www.do.se 
 
 
 

söka jobb
Det finns olika sätt att gå tillväga för att hitta ett arbete. 
Man kan leta i tidningar och på Internet efter annonser om 
lediga arbeten och man kan fråga på arbetsplatser eller hos 
någon man känner. Många får jobb genom egna kontakter. 
Arbetsgivare brukar annonsera ut lediga arbeten på den 
egna webbplatsen och i de stora dagstidningarna.

De flesta som söker ett arbete skriver in sig hos myndighe-
ten Arbetsförmedlingen. 
 
 

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta för arbets-
sökande att hitta ett arbete och för arbetsgivare att hitta 
personal. Det främsta hjälpmedlet här är webbplatsen 
Platsbanken. Där kan man hitta vilka lediga arbeten som 
finns inom ett visst yrke eller på ett särskilt företag.

Läs mer på webbplatsen:  
www.arbetsformedlingen.se/platsbanken

Den som är arbetssökande bör besöka Arbetsförmedlingen 
för att skriva in sig. Man får stöd i sitt jobbsökande 
och man kan delta i de insatser och program som 
Arbetsförmedlingen har för att hjälpa personer att få ett 
arbete. 

Hos Arbetsförmedlingen kan man få råd och information 
om utbildning, hur man söker arbete eller hur man startar 
eget företag. De kan även hjälpa till med praktik och kortare 
yrkesutbildningar. 

ስራሕ፤ ብምኽንያት ናይ ወላድነት ዕረፍቲ እንተኾነ ’ውን፤ 
ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ፤ ኣድልዎ ክፍጸም ኣይግባእን። ብመሰረት 
ጸረ-ኣድልዎ ሕጊ፤ ንዘሎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት፤ ዝኾነ ሰብ 
ከመልክት፤ ዕድል ክወሃቦ ይእዝዝ። ስለዚ ሓደ ወሃብ-ስራሕ፤ ነቲ 
ዘለዎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት፤ ኩሉ ሰብ ክረኽቦ ብዚኽእል 
ኣገባብ፤ ከፋልጦ ይግባእ። ንኣብነት ከም ኣብ ጋዜጣታትን ኣብ 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕን ብምቅላሕ ክኸውን ይኽእል። 

ሓደ ሰብ፤ ኣብ ልዕሊኡ ኣድልዎ ከም ዝተፈጸመ ኮይኑ ምስ 
ዚስምዖ፤ ናብ Diskrimineringsombudsmannen, DO መንግስታዊ 
ወኪል ጸረ-ኣድልዎ፤ ምልክታ ከእቱ ይኽእል።

ብዛዕባ ማዕርነትን ኣድልዎን ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት፤ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።  

www.regeringen.se  
www.do.se 

ስራሕ ምንዳይ
ስራሕ ንምርካብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣገባብ ክትጥቀም ይክኣል። 
ኣብ ጋዜጣታትን ኢንተርነትን ኣብ ዚጽሓፉ ናይ ክፉት ቦታ 
ስርሓት ምልክታታት፤ ክተናዲ ትኽእል። ኣብ ቦታ ስራሕ ኬድካ 
ብምሕታትን፤ ብእትፈልጦም ሰበ-ሰብን ውን ክግበር ይክኣል። 
ብዙሓት ሰባት በቲ ዘለዎም ግላዊ ርክባት ስራሕ ይረኽቡ እዮም። 
ወሃብቲ ስራሕ ነቲ ዘለዎም ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት፤ ኣብቲ 
ናይ ግሎም ናይ ኢንተርነት ኣድራሻን ኣብተን ዓበይቲ መዓልታዊ 
ጋዜጣታትን የውጽእዎ እዮም።

መብዛሕትኦም እቶም ደለይቲ ስራሕ፤ ኣብ ቤትስልጣን 
መራኸብቲ ስራሕ ከይዶም ይምዝገቡ እዮም።

ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ
መዝነት ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ነቶም ስራሕ 
ንዝደልዩ ስራሕ ንኽረኽቡ፤ ወሃብቲ ስራሕ ድማ ሰራሕተኛታ 
ንኽረኽቡ፤ ኩነታቶም ምቅላል እዩ። እቲ ዋና ሓጋዚ ኣገባብ፤ 
እቲ ”Platsbanken” ዚበሃል ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ እዩ። ኣብዚ 
ድማ እቲ ዘሎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት፤ በብሞያኡ ወይ 
በብኩባንያኡ ተፈልዩ ዚርከበሉ ኢንተርነታዊ ማዕከን እዩ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.arbetsformedlingen.se/platsbanken

እቲ ስራሕ ኣልቦ ዝኾነ ሰብ፤ መታን ክምዝገብ ክኽእል፤ 
ናብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ምኻድ የድልዮ። ኣብኡ 
ድማ ስራሕ ንምድላይ ሓገዝ ይርከብ እዩ። ከምኡ’ውን ኣብቲ 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ንደለይቲ ስራሕ ንምሕጋዝ 
ዘዳልዎ ፕሮግራማትን ተበግሶታትን ክሳተፍ ይኽእል። 

ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ብዛዕባ ትምህርቲ: 
ብዛዕባ ኣደላልያ ስራሕን፤ ብዛዕባ ግላዊ ኩባንያ ብኸመይ ከም 
እትጅምርን፤ ሓበሬታን ምኽሪን ክትረክብ ትኽእል። ቤትስልጣን 
መራኸብቲ ስራሕ፤ ናይ ልምምድ ቦታ ስራሕን፤ ሕጽር ዝበለ 
ሞያዊ ትምህርቲን ንኽትረክብ ’ውን፤ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። 
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Den arbetssökande har själv ansvar för sitt jobbsökande 
men Arbetsförmedlingen jobbar även med att matcha 
arbetssökande och arbetsgivare mot varann. Det sker till 
exempel genom att Arbetsförmedlingen har kontakt med 
arbetsgivare.

När det behövs kan Arbetsförmedlingen även hjälpa till med 
att översätta utländska betyg eller yrkesbevis, till exempel 
svetsarcertifikat. De kan även bedöma hur utbildning och 
arbetserfarenhet från ett annat land kan användas i Sverige, 
så kallad validering.

Läs mer om vad Arbetsförmedlingen kan göra  
för arbetssökande på:  

www.arbetsformedlingen.se

Läs mer om validering på  
www.yhmyndigheten.se 

 
 

CV och ansökningsbrev
När man söker ett arbete behöver man oftast skicka in 
ansökningshandlingar till arbetsgivaren. Ansöknings-
handlingar är CV eller meritlista där arbetsgivaren kan se 
vad man har för utbildning och tidigare erfarenheter av 
arbete. Man behöver också skicka med ett brev där man 
kort berättar vem man är och vilket arbete man söker. 

Intyg från tidigare arbetsplatser eller praktikplatser kan 
hjälpa till när man söker jobb. Man kan även hänvisa till 
personer man arbetat med och som kan ge referenser. Det 
betyder att de kan berätta hur de tycker att man har fung-
erat på arbetsplatsen. 
 
 

Utbildning från andra länder
När man söker arbete kräver arbetsgivaren ofta att man ska 
ha en gymnasieutbildning. För en hel del jobb behöver man 
även ha en högskoleutbildning.

Om man har en utländsk utbildning kan man få sina betyg 
bedömda. Det betyder att en myndighet jämför betygen 
med det svenska betygsystemet.

Betyg från utländsk gymnasieutbildning bedöms av myndig-
heten Verket för högskoleservice, VHS. Betyg från högskola 
och universitet bedöms av myndigheten Högskoleverket.

እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ስራሕ ናይ ምድላይ ሓላፍነት፤ ናይቲ 
ዚምልከቶ ሰብ እዩ። ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ’ውን፤ 
ንደለይቲ ስራሕን ንወሃብቲ ስራሕን ንሓድሕዶም ንኽገጣጠሙ 
ዝዓዪ እዩ። ንኣብነት ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ በቲ ምስ 
ወሃብቲ ስራሕ ዝገብሮ ርክብ ክኸውን ይኽእል።

ኣድላዪ ኮይኑ ምስ ዚርከብ፤ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ 
ናይ ወጻኢ ናይ ምስክር ወረቐታት ወይ ናይ ሞያነት መረጋገጺ 
ሰነዳት፤ ንኽትርጎመልካ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናይ 
መልሓሚ ምስክር ወረቐት ክኸውን ይኽእል። ንሳቶም ነቲ ዘሎካ 
ናይ ወጻኢ ትምህርቲን ተምኵሮ ስራሕን ’ውን፤ ከም ዚግምገምን 
ኣብ ሽወደን ብኸመይ ኣብ ኣገልግሎት ከምዚውዕልን፤ ክሕግዙኻ 
ይኽእሉ እዮም። እዚ ትመና ተባሂሉ ይስመ።   

ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ንደለይቲ ስራሕ እንታይ ኪገብሩሎም 
ከም ዚኽእሉ፤ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ ክተንብብ 

ትኽእል ኢኻ። www.arbetsformedlingen.se 

ብዛዕባ ትመና ናይ ትምህርቲን ስራሕ ተምኵሮ፤ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ 
ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።  

www.yhmyndigheten.se 

”ሲቪ” (CV) ከምኡ’ውን ስራሕ መሕተቲ ደብዳበ
ስራሕ ክትሓትት ምስ ትደሊ፤ መብዝሕትኡ እዋን፤ ስራሕ 
መሕተቲ ሰነዳት፤ ናብ ውሃብ ስራሕ ክትልእኽ የድልየካ። ስራሕ 
መሕተቲ ሰነዳት ማለት ድማ፤ ሲቪ ወይ ምስክር ብቕዓትካ 
ዚገልጽ ጽሑፍ ኮይኑ፤ ወሃብ ስራሕ ድማ ንዕኡ ከም መሰረት 
ብምግባር፤ እንታይ ትምህርቲን፤ እንታይ ናይ ቅድም ተመኵሮ 
ስራሕን ከምዘሎካ ክዕዘብ ይኽእል። ደብዳበ ውን ምጽሓፍ 
የድልየካ እዩ። ኣብቲ ደብዳበ ድማ፤ ሓጺር መግለጺን ብዛዕባ 
ነፍስኻን፤ ኣየናይ ስራሕ ትደሊ ከምዘሎኻን ክትጽሕፍ ትኽእል። 

ኣብ ግዜ ስራሕ ምድላይካ፤ ካብ ናይ ቅድም ወሃብ ስራሕካ ወይ 
ናይ ልምምድ ስራሕካ፤ መሰነይታ ወረቐት ክህልወካ፤ ጠቓሚ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ንናይ ቅድም መሳርሕትኻ ከም ዝውከሱ 
ክትገብር ’ውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብ ቦታ 
ስራሕካ፤ ብኸመይ ትሰርሕ ከምዝነበርካ፤ ክምስክሩልካ ይኽእሉ 
እዮም።

ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝቐሰምካዮ ትምህርቲ 
ስራሕ ኣብ ትድልየሉ እዋን፤ ወሃብ ስራሕ ብዙሕ ግዜ ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክህልወካ ይጠልብ እዩ። ንገለ ካልእ 
ዓይነት ስርሓት ድማ፤ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክህልወካ ዝድለየሉ 
’ውን እዩ። 

ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተመሃርካዮ ትምህርቲ ምስ ዚህልወካ፤ እቲ 
ምስክር ወረቓቕትኻ፤ ከም ዚግምገመልካ ክግበር ይክኣል እዩ። 
እዚ ማለት ድማ፤ ቤትስልጣን ሽወደን: ነቲ ዘሎካ ምስክር 
ወረቓቕቲ ምስ ናይ ሽወደን ምስክር ወረቐት ኣወሃህባ ስርዓት፤ 
የነጻጽሮ ማለት እዩ።

ካብ ወጻኢ ዝመጸ፤ ናይ ካልኣይ ደረጃ ምስክር ወረቓቕቲ 
ዚግምገም፤ በቲ ”Verket för högskoleservice” ብሓጺር VHS፤ 
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Läs mer om bedömning av utländska betyg under avsnittet 
”Utbildning för vuxna/ Betyg” eller på webbplatserna: 

www.yhmyndigheten.se 
www.vhs.se 
www.hsv.se.

 
 
 
 
 

Praktik
En praktikplats är ett bra sätt att förbättra sina möjligheter i 
jobbsökandet. Man får nya arbetslivserfarenheter och knyter 
kontakter på arbetsmarknaden. Praktikplatsen kan också 
vara bra för att lära sig språket bättre. När man söker jobb 
kan en arbetsgivare eller arbetskamrat på praktikplatsen 
vara referens, alltså rekommendera den som söker jobb till 
den nya arbetsgivaren. 

Innan man börjar en praktik behöver man skriva ett 
avtal med arbetsgivaren. Avtalet bör skrivas hos 
Arbetsförmedlingen eller kommunen för att man ska vara 
rätt försäkrad. I avtalet ska det till exempel stå hur länge 
praktiken varar, vilka arbetstider och arbetsuppgifter man 
ska ha och eventuell lön eller ersättning. 

Efter praktiken är det viktigt att be om ett arbetsintyg från 
arbetsgivaren. I arbetsintyget ska det stå vilken arbetsplats 
man har varit på, vilka arbetsuppgifter man har haft och hur 
lång tid praktiken varit. Det är också bra att be om ett skrift-
ligt omdöme, ett så kallat arbetsbetyg, där det står om hur 
man har fungerat på arbetsplatsen. Arbetsintyg och arbets-
betyg är bra att ha när man söker arbete. 
 
 
 

Olika typer av anställning
Det finns olika typer av anställning. Tillsvidareanställning 
(som brukar kallas fast anställning) betyder att man får 
jobba på arbetsplatsen utan tidsbegränsning. Timanställning 
och behovsanställning betyder att man får arbeta tillfälligt 
när arbetsgivaren behöver personal. Vikariat betyder att 
man får arbeta tillfälligt för att någon annan anställd är ledig 
från sitt arbete.

Provanställning betyder att en arbetsgivare har möjlighet 
att prova en anställd under högst sex månader. Det betyder 
också att en person får möjlighet att prova ett nytt arbete. 
Uppsägningstiden vid en provanställning är två veckor. 

ዝተባሀለ ቤትስልጣን እዩ። ምስክር ወረቓቕቲ ካብ ኮለጃትን 
ዩኒቨርሲታትን ዚግምገም ድማ፤ በቲ ”Högskoleverket” ዝተባህለ 
ቤትስልጣን እዩ።.

ብዛዕባ ካብ ወጻኢ ንዝመጸ ምስክር ወረቓቕቲ ዚግበር ግምገማ፤ ኣብቲ 
”ትምህርቲ ንበጽሕታት/ምስክር ወረቐት” ዚብል ናይ ጽሑፍ ክፋል ወይ 

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል 
ኢኻ። 

www.yhmyndigheten.se  
www.vhs.se,  
www.hsv.se 

ልምምድ ስራሕ
ናይ ልምምድ ስራሕ ቦታ፤ ነቲ ስራሕ ናይ ምድላይ ዕድላት 
ዘመሓይሽ፤ ጽቡቕ ኣገባብ እዩ። ሓድሽ ተመኵሮ ስራሕ ይህባካ፤ 
ናይ ዕዳጋ ስራሕ ርክባት ድማ ዝኸፍት እዩ። ናይ ልምምድ 
ስራሕ ቦታ፤ ቋንቋ ብዝበለጸ ንኽትመሃር ’ውን ይሕግዝ እዩ። 
ስራሕ ኣብ ምድላይ ’ውን፤ ናይ ልምምድ ቦታ ሓላፊኻ ወይ 
መሳርሕትኻ፤ ብዛዕባኻ ከም መወከስታ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 
እዚ ማለት ድማ፤ ንሓደ ሓድሽ ወሃብ ስራሕ፤ ብዛዕባኻ ናይ 
ደገፍ ርእይቶ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። 

ቅድሚ ናይ ልምምድ ስራሕ ምጅማርካ፤ ምስቲ ወሃብ ስራሕ 
ውዕል ክትጽሕሓፍ የድሊ። ኣድላዪ ውሕስነት መታን ክትረክብ፤ 
እቲ ምፍርራም ናይ ውዕል ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ 
ወይ ኣብ ኮሙን ክኸውን ይግባእ። ንኣብነት ኣብቲ ውዕል፤ እቲ 
ንውሓት ናይ ልምምድ ስራሕ፤ ሰዓታት ናይ ልምምድ ስራሕ፤ 
እቲ ዓይነት ስራሕን፤ ብዛዕባ ደሞዝካን ወይ ካልእ ዚኽፈለካ 
ገንዘብ ምስ ዝህሉን ክሰፍሮ ይግባእ።  

ልምምድ ድሕሪ ምግባርካ፤ ካብ ወሃብ ስራሕካ ናይ ስራሕ ምስክር 
ወረቐት ክወሃበካ ክትሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ናይ ስራሕ 
ምስክር ወረቐት፤ ሽም ናይቲ ቦታ ስራሕ፤ እቲ ዝሰራሕካዮ 
ዓይነት ስራሕ፤ ንኽንደይ ግዜ ልምምድ ስራሕ ከም ዝገበርካን 
ክሰፍሮ ይግባእ። ኣብ ርእሲኡ ’ውን ኣብ ቦታ ስራሕ ከመይ ከም 
ዝነበርካ ዚግምግም ”arbetsbetyg” ዝተባህለ፤ ናይ ስራሕ ናይ 
ደገፍ ወረቐት ክወሃበካ ሕተት። ስራሕ ኣብ እትደልየሉ ግዜ፤ 
ናይ ስራሕ ምስክር ወረቐትን ናይ ስራሕ ናይ ደገፍ ወረቐትን 
ክህልወካ ጽቡቕ እዩ።

ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣቆጻጽራ ስርሓት
ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣቆጻጽራ ስራሕ ኣሎ። ”Tillsvidare-
anställning” ቀጻሊ ኣቆጻጽራ ስራሕ ኣሎ። (ቀዋሚ ስራሕ 
ተባሂሉ ውን ይስመ እዩ)። እዚ ማለት፤ እቲ ዓይነት ናይ ስራሕ 
ኣቆጻጽራኻ፤ ብዘይ ናይ ጊዜ ገደብ ይኸውን ማለት እዩ። 
”Timanställning” ብሰዓታት ኣቆጻጽራ ስራሕን፤ ከምኡ’ውን 
”behovsanställning” ከከም ኣድላይነቱ ኣቆጻጽራ ስራሕን ማለት፤ 
ኣብቲ ወሃብ ስራሕ፤ ሰራሕተኛታት ዚደልየሉ እዋናት ጥራይ፤ 
ንግዚኡ ተቖጺርካ ምስራሕ ማለት እዩ። ”Vikariat” ከም 
መተካእታ ኣቆጻጽራ ሰራሕ ማለት፤ ሓደ ቁጹር  ሰራሕተኛ፤ ኣብ 
ዕረፍቲ ብምህላዉ፤ ከም ግዝያዊ መተካእታ ሰራሕተኛ ትቝጸር 
ማለት እዩ።
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Uppsägningstiden gäller för både arbetsgivaren och den 
anställde.

En del anställningar är heltidsanställningar. Då arbetar man 
runt 40 timmar per vecka. En del anställningar är deltids-
anställningar och då jobbar man mindre än 40 timmar per 
vecka, till exempel 20 timmar i veckan.

Läs mer om olika anställningsformer  
på Arbetsförmedlingens webbplats:  

www.arbetsformedlingen.se 
 

 
 
 
 

Svartjobb
En del arbetsgivare erbjuder arbeten som inte är lagliga. Det 
betyder att de inte betalar in sociala avgifter till staten och 
att ingen skatt dras från lönen. Den som arbetar på det sät-
tet är inte försäkrad och har till exempel inte rätt till någon 
ersättning ifall det skulle hända en olycka på arbetsplatsen. 
Man har inte heller rätt till sjukpenning vid sjukdom och inga 
pengar betalas in till kommande pension. Det är också svårt 
att använda det olagliga arbetet som någon giltig erfarenhet 
och referens när man söker andra arbeten. 
 

Instegsjobb och nystartsjobb 

Instegsjobb och nystartsjobb är två möjligheter att få ett 
arbete för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. 

En arbetssökande som har fått uppehållstillstånd under de 
senaste 3 åren har möjlighet att få ett instegsjobb. Det inne-
bär att arbetsgivaren får tillbaka en del av lönekostnaderna 
för den anställde. Ett krav för att få instegsjobb är att man 
samtidigt läser sfi (svenska för invandrare).

Nystartsjobb innebär också att arbetsgivaren får tillbaka en 
del av lönekostnaderna. Villkoret är att man har fått uppe-
hållsstillstånd för högst tre år sedan och att man är arbets-
lös och söker arbete på Arbetsförmedlingen.

Nystartsjobb är också till för personer som har varit borta 
från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller sjuk-
skrivning.

ናይ መፈተንታ ኣቆጻጽራ ”Provanställning” ማለት፤ ንሓደ 
ወሃብ ስራሕ፤ ንሰራሕተኛኡ እንተ ነውሐ ንሽዱሽተ ወርሒ 
ንኽፍትኖ፤ ዕድል ዚህቦ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ሰራሕተኛ 
’ውን እንተኾነ፤ ሓድሽ ስራሕ ንኽፍትን፤ ዕድል ይረክብ ኣሎ 
ማለት እዩ። ካብ ስራሕ ናይ ምፍናው መጠንቐቕታ ግዜ 
”Uppsägningstiden” ኣብቲ ናይ መፈተንታ ኣቆጻጽራ ግዜ፤ ክልተ 
ሰሙን እዩ። ካብ ስራሕ ናይ ምፍናው ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታ 
ምውህሃብ፤ ብወገን ሰራሕተኛን ኣስራሒን ሓደ እዩ።

እቲ ሓደ ናይ ኣቆጻጽራ ዓይነት፤ ናይ ምሉእ ግዜ ኣቆጻጽራ 
”heltidsanställningar” ይበሃል። ኣብ ከምዚ ኩነታት፤ 40 ሰዓታት 
ኣብ ሓደ ሰሙን ትሰርሕ ማለት እዩ። ገሊኡ ዓይነት ኣቆጻጽራ፤ 
ናይ ከፊል ግዜ ”deltidsanställningar” ዚበሃል ውን ኣሎ። ኣብ 
ከምዚ ኩነታት እቲ እትሰርሓሉ ሰዓታት፤ ካብ 40 ሰዓታት 
ንታሕቲ፤ ንኣብነት ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ክኸውን ይኽእል።

ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣቆጻጽራ ስራሕ፤ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ 
ኣብያተስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 

ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.arbetsformedlingen.se

ዘይሕጋዊ ”ጸሊም” ስራሕ
ገለ ወሃብቲ ስራሕ፤ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትሰርሕ ክሓቱኻ 
ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለትድማ፤ ንመንግስቲ ኣታዊ ዚኸውን 
ማሕበራዊ ክፍሊታት ከይከፈሉን ግብሪ ካብ ደሞዝካ ከይቆረጹን 
የስርሑኻ ማለት እዩ። እቲ ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ዚሰርሕ ሰብ፤ 
ውሕስነት ስራሕ የብሉን፤ ስለዚ ድማ: ኣብ ቦታ ስራሕ ሓደጋ 
ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፤ ካሕሳ ክረክብ ኣይክእልን። መተካእታ 
ደሞዝ ብእዋን ሕማም ክረክብ ’ውን መሰል ኣይህልዎን። ንጥሮታ 
ዚውህለል ገንዘብ ውን፤ ኣይክፈለሉን ዘሎ ማለት እዩ። ነቲ 
ዘይሕጋዊ ስራሕ ድማ፤ ኣብ ካልእ ናይ ስራሕ ምድላይ ግዜ፤ ከም 
ቅቡል ዝተቐስመ ናይ ስራሕ ተምኵሮ ጌርካ ክተቕርቦ ኣይክኣልን 
እዩ።

ናብ ስራሕ መእተዊ ስጉምቲን ”Instegsjobb” ሓድሽ 

መጀመሪ ስራሕን ”nystartsjobb”
ናብ ስራሕ መእተዊ ስጉምቲን ሓዲሽ መጀመሪ ስራሕን ዚበሃል 
ኣገባብ፤ ነቶም ኣብዚ ቀረባ ግዜ፤ ናይ መቐመጢ ፍቓድ 
ዝተቐበሉ ሰባት፤ ስራሕ ክረኽቡሉ ዘኽእል፤ ክልተ ዕድላት እዩ። 

ሓደ ደላይ ስራሕ፤ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት፤ ናይ መቐመጢ 
ፍቓዱ ዝረኸበ ሰብ ምስ ዝኸውን፤ ናብ ስራሕ መእተዊ ስጉምቲ 
”Instegsjobb”፤ ዕድል ክወሃቦ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ 
ነቲ ወሃብ ስራሕ፤ ገለ ክፋል ካብቲ ንሰራሕተኛኡ ዝገበሮ ናይ 
ደሞዝ ወጻኢታት፤ ተመሊሱ ይኽፈሎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት 
ዕድል ክወሃበካ ዝኽእል ግን፤ ክተማልኦ ዘሎካ ጠለባት ኣሎ። ንሱ 
ድማ: ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት፤ ማዕረ-ማዕሪኡ 
ኣብ ምምሃር ምስ ትርከብ እዩ።

ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ ”Nystartsjobb” ማለት ’ውን፤ ወሃብ 
ስራሕ (ንሓደ ስራሕ ዝደሊ ሰብ እንተቖጸረ)፤ ገለ ክፋል ካብቲ 
ንሰራሕተኛኡ ዝኸፈሎ ደሞዝ፤ ተመሊሱ ይኽፈሎ ማለት እዩ። 
ከምዚ ዓይነት ዕድል ክወሃበካ ዚኽእል ግን፤ ፍቓድካ ዝረኸብካሉ 
ግዜ፤ እንተ ነውሐ 3 ዓመት ምስ ዚኸውንን፤ ከም ደላይ ስራሕ 
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För att ta del av instegsjobb eller nystartsjobb ska man 
kontakta Arbetsförmedlingen. Läs mer på webbplatsen: 

www.arbetsformedlingen.se

 
 

Starta eget företag
Om man vill starta ett eget företag och är inskriven på 
Arbetsförmedlingen kan man få råd och stöd av dem. Man 
kan till exempel få veta hur man gör med finansiering, vilka 
lagar och regler som gäller, vilken företagsform man bör 
välja och hur man registrerar sitt företag. Det finns även 
möjlighet att söka bidrag för att starta ett företag.

Läs mer på: 
www.arbetsformedlingen.se  

www.almi.se 
 

på jobbet
Alla arbetsplatser måste följa de lagar som finns på arbets-
marknaden. Lagar beslutas av riksdagen. Inom arbetslivet 
finns det lagar som styr över frågor om till exempel arbets-
miljö, semester och rätt till anställning. 

Här är några exempel på lagar som arbetsgivare måste följa:

• Lagen om anställningsskydd, som förkortas LAS, säger att 
en arbetsgivare inte får säga upp en person utan att följa 
vissa regler om turordning. 

• Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, som ska ge 
personer som arbetar medinflytande och medbestämmande 
i viktiga frågor. 

• Semesterlagen, som bland annat säger att alla anställda 
har rätt till semester. 

• Arbetsmiljölagen, som säger att arbetsplatsen måste vara 
trygg och säker. 

Avtal är överenskommelser mellan arbetsgivare och arbets-
tagare. Många avtal på arbetsmarknaden skrivs genom 
att organisationer för arbetsgivare och organisationer för 

መጠን ድማ፤ ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ምዝጉብ ምስ 
ትኸውንን እዩ።

ሓድሽ መጀመሪ ስራሕ፤ ነቶም ብምኽንያት ስራሕ ኣልቦነት 
ወይውን ሕማም፤ ንነዊሕ ግዜ ካብ ስራሕ ዓለም ርሒቖም ዝጸንሑ 
ሰባት ’ውን ይምልከቶም እዩ።  

ነዚ ”ናብ ስራሕ መእተዊ ስጉምቲ” ወይ ”ሓዲሽ መጀመሪ ስራሕ” መደብ 
ክትጥቀመሉ ምስ ትደሊ፤ ምስ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ርክብ 

ግበር። ብዛዕባ’ዚ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ ክተንብብ 
ትኽእል ኢኻ። 

www.arbetsformedlingen.se 

ግላዊ ኩባንያ ምጅማር
ግላዊ ኩባንያ ክትጅምር ምስ ትደሊ፤ ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ 
ስራሕ’ውን ምዝጉብ ምስ ትኸውን፤ ካብኦም ምኽርን ሓገዝን 
ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት መመወሊ ገንዘብ ካበይ ከም 
ዚርከብ፤ እቶም ንኩባንያ ዚምልከቱ ሕጊታትን ድንጋጌን ኣየኖት 
ምዃኖም፤ ብዛዕባ ክትመርጾ ዘድልየካ ዓይነት ኩባንያ፤ ብኸመይ 
ኩባንያኻ ክተመዝግብ ከም እትኽእል ወዘተ ክኸውን ይኽእል። 
ግላዊ ኩባንያ ንምጅማር፤ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምርካብ፤ ምልክታ 
ክተእቱ ’ውን ዕድል ኣሎካ።

ብዛዕባ’ዚ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ: ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል 
ኢኻ። www.arbetsformedlingen.se 

www.almi.se 

ኣብ ቦታ ስራሕ 
ኩሉ ኣብያተ ስራሕ፤ ነቲ ንዕዳጋ ስራሕ ዚምልከት ሕጊታት 
ኪስዕቦ ይግባእ። ሕጊታት ዚጸድቕ ብሃገራዊ ባይቶ እዩ። ኣብ ናይ 
ስራሕ ዓለም፤ ንኣብነት ንናይ ስራሕ ከባቢ፤ ንዕረፍቲን ንመሰል 
ምቝጻር ስራሕን ዚምልከት ሕጊታት ኣሎ። 

ኣብዚ ዚስዕብ፤ ወሃቢ ስራሕ ከተግብሮም ዘለዎ ገለ ናይ ሕጊ 
ኣብነታት እንሆ።

 • ናይ መቝጸርቲ ስራሕ ሓለዋ ሕጊ፤ ”anställningsskydd”, 
እቲ ብሓጺር ’ውን ”LAS” ተባሂሉ ዚጽሓፍ ከም ዚእዝዞ፤ 
ሓደ ወሃብ ስራሕ፤ ንሓደ ሰራሕተኛኡ ሰብ፤ ብዛዕባ ናይ 
ስራሕ ኣወጻጽኣ ተሓጊጉ ንዘሎ ናይ ቅደም-ተኸተል ድንጋጌ 
ከይሰዓበ፤ ንሰራሕተኛኡ ካብ ስራሕ ከውጽእ ኣይክእልን እዩ። 

 • እቲ ኣብ ቦታ ስራሕ ሓቢርካ ናይ ምውሳን መሰል ሕጊ 
”medbestämmande”, ብሓጺር ’ውን ”MBL” ዚጽሓፍ፤ 
ንሰራሕተኛታት ኣብቲ ኩባንይኦም ንዚውሰድ ኣገደስቲ 
ውሳኔታት፤ ኢዶም ንኸእትዉን ሓቢሮም ንኽውስኑን፤ ዘፍቅድ 
ሕጊ እዩ።

 • ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ሕጊ፤ ገለ ካብቲ ትሕዝትኡ፤ ኩሎም 
ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ዕረፍቲ መሰል ክወሃቦም ይእዝዝ።

 • ሕጊ ከባቢ ናይ ቦታ-ስራሕ ከም ዚብሎ፤ ቦታ-ስራሕ ካብ 
ሓደጋታት ዑቑብን ውሑስን ክኸውን ይእዝዝ። 



27

svenska

tigrinja

arbetstagare träffas och förhandlar. Avtalen kan till exempel 
handla om arbetstider eller löner för arbete. Förhandlingarna 
sker utan att staten är inblandad, och bygger på att organi-
sationerna ska komma överens.  
 
 
 

Anställningsavtal
När man får ett arbete ska man skriva under ett så kallat 
anställningsavtal. I avtalet ska det bland annat stå arbets-
givarens namn och adress, vilka arbetsuppgifter och vilken 
anställningsform man har, till exempel tillsvidareanställd 
eller behovsanställd. Det ska också stå vilken lön man får. 
Arbetsgivaren och den anställde ska följa det som står skri-
vet i anställningsavtalet.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns en checklista för 
anställningsavtal. Läs mer på:  

www.arbetsformedlingen.se 

Lön
Lön betalas oftast ut i slutet av varje månad. När man får 
lön har man rätt att få en lönespecifikation där det står hur 
mycket lön man får och hur mycket skatt som har betalats in 
av arbetsgivaren. På lönespecifikationen står det också vilket 
datum lönen ska betalas ut.

Vad gör facket?
Ett fackförbund är en organisation för personer som arbetar 
i ett visst yrke. Fackförbunden bevakar att arbetsplatserna 
följer lagar och avtal och hjälper sina medlemmar i frågor 
om arbetsvillkor. På de flesta stora arbetsplatser finns per-
soner som representerar olika fackförbund.

Det finns olika fackförbund för olika yrkesgrupper. De flesta 
fackförbund kan man hitta om man söker på ordet ”fackför-
bund” i någon av sökmotorerna på Internet. Man kan fråga 
på sin arbetsplats vilka fackförbund som finns represente-
rade där.

Man väljer själv om man vill vara medlem i ett fackförbund. 
Om man vill vara medlem betalar man en månadsavgift för 
det. Man kan ibland vara med som student och som arbets-
lös.

ውዕል እቲ ኣብ ሞንጎ ወሃብ-ስራሕን ሰራሕተኛን ዚእቶ 
ስምምዓት ማለት እዩ። ብዙሕ ንዕዳጋ-ስራሕ ዚምልከት ተኣትዩ 
ዘሎ ውዕላት፤ በቲ ኣብ ሞንጎ መሕበር ሰራሕተኛታትን ውድብ 
ወሃብቲ ስራሕን ተራኺቦም ዝገበርዎ ዚርርብ እዩ። ገለ ካብዚ 
ውዕላት፤ ንኣብነት ንሰዓታት ስራሕ ወይ ደሞዝ ሰራሕተኛ 
ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። እቲ ዚርርብ ብዘይ ምትእትታው 
መንግስቲ፤ ኣብ ሞንጎ እተን ዚምልከተን ውድባት ብዚግበር 
ስምምዕ ዚፍጸም እዩ።

ውዕል ስራሕ
ስራሕ ምስ ረኸብካ፤ እቲ ”anställningsavtal” ተባሂሉ ዚጽዋዕ፤ 
ናይ ስራሕ ውዕል ሰነድ ምፍርራም የድሊ። ኣብቲ ናይ ስራሕ 
ውዕል ሰነድ ድማ፤ ስምን ኣድራሻን ናይ ወሃብ ስራሕ፤ እቲ 
እትሰርሖ ስራሕን እቲ ዓይነት ኣቆጻጽራን፤ ንኣብነት ቀዋሚ ወይ 
ግዝያዊ ስራሕ ምዃኑ፤ ክሰፍር የድሊ። ደሞዝካ ክንደይ ከም 
ዝኾነ ’ውን፤ ኣብኡ ክጸሓፍ የድሊ። ነቲ ኣብቲ ናይ ስራሕ ውዕል 
ሰፊሩ ዘሎ ትሕዝቶ ድማ፤ እቲ ወሃብ ስራሕን እቲ ሰራሕተኛን 
ክስዕብዎ ይግባእ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ቤስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ 
ብዛዕባ ዝርዝር ኣርእስቲታት ውዕል፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.arbetsformedlingen.se 

ደሞዝ
ደሞዝ መብዛሕትኡ ግዜ፤ ኣብ መወዳእታ ነፍስ-ወከፍ ወርሒ እዩ 
ዚኽፈል። ደሞዝ ኣብ እትቕበለሉ ግዜ፤ ጸብጻብ ደሞዝን፤ ብወሃብ 
ስራሕ ክንደይ ግብሪ ከምዝተኸፍለልካን ዚሕብር ሰነድ ክትረክብ፤ 
መሰል ኣሎካ። ኣብቲ ጸብጻብ ደሞዝ ’ውን፤ ደሞዝካ ዝመጸሉ 
ዕለት ይሕብር እዩ።

ሞያዊ ማሕበራት ሰራሕተኛ እንታይ ይዓዪ?
ሞያዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዚበሃል፤ እቶም ሰብ ሓደ ሞያ 
ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ዚጥርነፉሉ ማሕበር ማለት እዩ። ሞያዊ 
ማሕበራት ሰራሕተኛ፤ ነቲ ዝተኣትወ ውዕላትን ስምምዓትን፤ 
ኣብ ኣብያተ ስራሓት ኣብ ግብሪ ምትርጓሙ ዚቋመታን፤ ኩነት 
ስራሕ ብዚምልከት ንኣባላተን ዚሕግዛን ማሕበራት እየን። ኣብ 
መብዛሕትኡ ኣብያተ ስራሕ፤ ተወከልቲ ናይ ዝተፈላለያ ሞያዊ 
ማሕበራት ሰራሕተኛ ይርከቡ እዮም።

ንዝተፈላለዩ ሞያዊ ጉጅለታት ዚጥርንፋ፤ ዝተፈላለያ ሞያዊ 
ማሕበራት ሰራሕተኛ ይርከባ እየን። ንመብዛሕትአን ሞያዊ 
ማሕበራት ሰራሕተኛ፤ ነቲ ”fackförbund” ዚብል ቃል 
ብምጽሓፍ፤ ብገለ ካብቶም ናይ ኢንተርነት መድለዪ ኣድራሻታት 
ጌርካ፤ ክትረኽበን ይክኣል እዩ። ኣብ ቦታ ስራሕካ ውን፤ ኣየኖት 
ሞያዊ ማሕበራት ሰራሕተኛ ወከልቲ ከም ዘለዉወን፤ ክሕተት 
ይክኣል እዩ።

ኣባል ናይ ሓደ ሞያዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ንኽትከውን 
እትውስን ባዕልኻ ኢኻ። ኣባል ንኽትከውን ወርሓዊ ክፍሊት 
ኣባልነት ክትከፍል የድሊ። ገለ እዋን፤ ከም ተመሃራይን ከም 
ስራሕ-ኣልቦን ውን ኣባል ክትከውን ይክኣል እዩ።
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Kollektivavtal
Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och 
fackförbund. Avtalet bestämmer hur arbetsvillkoren för 
personer som arbetar på en arbetsplats ser ut, till exempel 
hur höga lönerna ska vara eller hur långa arbetsdagarna ska 
vara. Alla arbetsplatser har inte kollektivavtal.

Även om man inte är med i något fackförbund har man rätt 
till samma skydd som de som är med i fackförbundet har. 
Men är man med i fackförbundet har man också möjlighet 
att få hjälp när man ska förhandla om sin lön eller råd om 
vilka krav man kan ställa på sin arbetsmiljö. 
 
 

Hur fungerar skattesystemet?
Sverige har sedan 1800- talet byggt upp ett system för soci-
al trygghet, som bygger på skatter. Skattepengarna används 
till olika verksamheter för landets invånare, till exempel till 
sjukvård, skolor och vägar. 

Skattepengarna används också för att fördela om resurser 
mellan dem som har höga inkomster och dem som har låga 
inkomster. I många andra länder bygger den sociala trygg-
heten istället på att familjemedlemmar stödjer varandra, att 
man tar lån eller har besparingar.

Det finns en diskussion mellan politiska partier om hur hög 
skatten ska vara och vad den ska användas till. Jämfört med 
många andra länder är det högre skatter i Sverige. 
 
 

Alla som arbetar betalar skatt
Alla som arbetar ska betala skatt. Skatten är ungefär 30 pro-
cent av lönen. Det är arbetsgivaren som betalar in skatten, 
och drar den direkt från lönen.

När man börjar ett nytt jobb brukar arbetsgivaren be 
om en skattsedel. En skattsedel visar hur mycket skatt 
man ska betala av sin lön. Skattsedeln beställer man hos 
Skatteverket. Det är bra att kontrollera att man betalar in 
rätt skatt. Betalar man in för lite skatt måste man betala till-
baka det som saknas när deklarationen kommer året efter.

Läs mer på www.skatteverket.se

 
 

ሓባራዊ-ውዕል
ሓባራዊ-ውዕል ”Kollektivavtal” ዚበሃል፤ እቲ ኣብ ሞንጎ ሞያዊ 
ማሕበር ሰራሕተኛታትን ወሃብ ስራሕን ዘሎ ዝተሰነደ ውዕል እዩ። 
እዚ ውዕል’ዚ፤ ብዛዕባ ኣብ ቦታ ስራሓት፤ ንሰራሕተኛታት ክህሉ 
ዘለዎ ናይ ስራሕ ኩነት ዚውስን እዩ። ንኣብነት: ብዝሒ ደሞዝ 
ክንደይ ከም ዚኸውን፤ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ክንደይ 
ከም ዚኸውን ዚውስን እዩ። ኩሉ ኣብያተ ስራሕ ግን ሓባራዊ-
ውዕል ዘለዎ ኣይኮነን።

ሓደ ሰራሕተኛ፤ ኣብ ሓደ ሞያዊ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር 
ኣባል’ኳ እንተ ዘይኮነ፤ ከምቶም ኣባልነት ናይ ማሕበር ዘለዎም 
ሰራሕተኛታት፤ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሕጋዊ መሰል ይህልዎ። ኣባል 
ሞያዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ምስ ትኸውን፤ ብዛዕባ ዝርርብ 
ደሞዝካ ወይ ዝርርብ ጠለባት ኩነታት ከባቢ ቦታ ስራሕካ 
ንዚምልከት፤ ሓገዝ ንኽትረክብ ዕድል ይወሃበካ።

ስርዓት ኣታዊ ግብሪ ብኸመይ ይሰርሕ? 
ሃገር ሽወደን ካብ 1800 ክፍለ ዘበን ጀሚሩ ዝተሃንጸ፤ ብኣታዊ 
ግብሪ ዚሽፈን፤ ማሕበራዊ ውሕስነት ዘለዎ ስርዓት ዝተኸለት ሃገር 
እያ። ኣታዊታት ግብሪ፤ ኣብ ምሕደራ ኣገልግሎት ንዝተፈላለየ 
ስርሓት ሕብረተሰብ ዚውዕል ገንዘብ እዩ። ንኣብነት ክንክን 
ሕማም፤ ኣብያተትምህርቲ፤ ጽርግያታት ወዘተ ክጥቀስ ይክኣል።  

ብግብሪ ዚኣቱ ገንዘብ፤ ኣብ ምምቕቓል ሃብቲ፤ ኣብ ሞንጎ 
እቶም ብዙሕ እቶት ዘለዎምን፤ ውሑድ እቶት ዘለዎምን ሰባት 
’ውን የገልግል እዩ። ኣብ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት፤ እቲ ምስካም 
ማሕበራዊ ውሕስነት፤ በቲ ኣባላት ስድራቤት ኣብ ነንሕድሕዶም 
ዝተሓጋገዝዎ ኣገባብ ዝተሃንጸ እዩ። ክትልቃሕ ወይ ቅሙጥ 
ሰልዲ ’ውን ክህልወካ የድሊ።

ኣብ ሞንጎ እተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት፤ ብዛዕባ ኣታዊ ግብሪ 
ክንደይ ክብ ክብል ከምዘለዎን፤ ብዛዕባ ኣጠቓቕምኡን ክትዓት 
የካይዳ እየን። ምስ ካልኦት ሃገራት ኣወዳዲርካ፤ ኣብ ሃገር ሽወደን 
ዚኽፈል ግብሪታት፤ ልዕል ዝበለ እዩ።

ኩሎም እቶም ዚሰርሑ ግብሪ ይኸፍሉ
ኩሎም እቶም ዚሰርሑ ግብሪ ክኸፍሉ ይግባኦም። እቲ ዚኽፈል 
ግብሪ፤ ኣስታት 30 ሚእታዊት ናይ ደሞዝ እዩ። ነቲ ግብሪ 
ዚኸፍሎ እቲ ወሃብ ስራሕ ኮይኑ፤ ብቐጥታ ድማ ካብቲ ደሞዝ 
እዩ ዘጕድሎ።

ሓደ ሓድሽ ስራሕ ምስ ጀመርካ፤ እቲ ወሃብ-ስራሕ፤ ናይ 
ግብሪ-ሰነድ ”skattsedel” ክተቕርብ ክሓተካ ልሙድ እዩ። እዚ 
ናይ ግብሪ ሰነድ ዚሕብሮ፤ ሓደ ሰብ ካብ ደሞዙ ክንደይ ግብሪ 
ክኸፍል ከም ዘለዎ እዩ። እዚ ናይ ግብሪ ሰነድ፤ ካብ ቤትስልጣን 
ግብሪ ኢኻ እትእዝዞ። እቲ ልክዕ ግብሪ ትኸፍል ምህላውካ 
ምቍጽጻር ጽቡቕ እዩ። ውሑድ ግብሪ ትኸፍል ምስ ትህሉ፤ 
ንዓመትኡ ጸብጻብ ኣታዊታትካ ምስ ኣቕረብካ፤ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ፤ 
ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ። 

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኣብያተስልጣን ግብሪ፤ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.skatteverket.se
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De flesta behöver göra en deklaration
Varje år skickar Skatteverket en deklarationsblankett till alla 
invånare som året innan arbetat eller fått annan skattepliktig 
inkomst. Skattepliktig inkomst betyder att man måste betala 
skatt på inkomsten. Det gäller till exempel för föräldrapen-
ning. 

I deklarationen står det hur mycket skatt man har betalat 
under året som gått och om man har betalat in för lite eller 
för mycket skatt.

Om man har betalat för lite skatt måste man betala in mer. 
Man kan också få tillbaka pengar om man betalat för mycket 
skatt.

När deklarationen kommer hem i brevlådan ska man 
kontrollera att uppgifterna stämmer, skriva under med 
sin namnteckning och skicka tillbaka blanketten till 
Skatteverket. Man kan också deklarera via telefon, internet 
eller SMS. 

I vanliga fall ska deklarationsblanketten vara inlämnad 
senast den 3 maj. Om man inte lämnar in deklarationen i tid 
får man betala en förseningsavgift.  
 

när man inte kan arbeta
Under vissa perioder i livet kan man inte jobba, till exempel 
om man blir sjuk, arbetslös eller om man får barn. Då kan 
man få man ekonomisk hjälp av staten genom socialförsäk-
ringar. 

Socialförsäkringarna finansieras genom att människor beta-
lar skatt. Det betyder att när man är frisk och kan arbeta 
bidrar man till den gemensamma kassan. När man behöver 
ekonomiskt stöd på grund av sjukdom eller annat så kan 
man få ta del av den gemensamma kassan.

Det är Försäkringskassan som betalar ut olika typer av soci-
ala försäkringar. En del av de sociala försäkringarna kan man 
ta del av även om man inte har arbetat.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats 
www.forsakringskassan.se

Arbetslöshetsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringen finns till för att man som arbets-
sökande ska få en ersättning under den tid det tar att söka 
och hitta ett nytt jobb. 

መብዛሕትኡ ሰብ ጸብጻብ ኣታዊታቱ ክገብር የድልዮ
ቤትስልጣን ግብሪ በብዓመቱ፤ ንኹሉም እቶም ቅድሚኡ ዓመት፤ 
ስራሕ ዝነበሮም ወይ ግብሪ ዚኽፈሎ ካልእ እቶት ዝነበሮም 
ዜጋታት፤ ጸብጻብ ኣታዊታት ግብሪ ዚገልጽ ኦርኒክ ይልእከሎም 
እዩ። ግብሪ ዚኽፈሎ እቶት ማለት፤ ነቲ ዘእተኻዮ እቶት ግብሪ 
ክትከፍለሉ ትግደድ ማለት እዩ። ንኣብነት ከም መተካእታ ደሞዝ 
ናይ ወላድነት ዕረፍቲ ክኸውን ይኽእል።

ኣብቲ ጸብጻብ ኣታዊታት ግብሪ፤ ኣብቲ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመት፤ 
ክንደይ ኣታዊ ግብሪ ከምዝኸፈልካን፤ እቲ ዝኽፈልካዮ ድማ 
ምውሓዱ ወይ ምብዝሑ ተመዝጊቡ ይርከብ።

እቲ ዝኸፈልካዮ ግብሪ ውሑድ ምስ ዚኸውን፤ ተወሳኺ ክትከፍል 
ትግደድ። ዝያዳ ግብሪ ከፊልካ ምስ ትጸንሕ ግን፤ ገንዘብ ውን 
ክምለሰካ ይኽእል እዩ። 

ጸብጻብ ኣታዊ ግብሪ ብቤትቡስጣ ተላኢኹ ናብ ቤትካ ምስ 
መጸካ፤ እቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ጸብጻብ፤ ልክዕ ምዃኑ ምርግጋጽ 
የድልየካ፤ ብድሕሪኡ ክታምካ ኣስፊርካ፤ ናብ ቤትስልጣን ግብሪ 
ልኣኮ። ብቴሌፎን: ብኢንተርነት ወይ ኤስ ኤም ኤስ ”SMS” ውን 
ክትምልስ ትኽእል ኢኻ። 

ከምቲ ልሙድ፤ ጸብጻብ ኣታዊ ግብሪ መልሲ ክትህበሉ ዚግባእ፤ 
እንተ ደንጎየ ዕለት 3 ጉንበት እዩ። ሰነድ ጸብጻብ ኣታዊ ግብሪ 
ኣብ ግዜኡ ምስ ዘይትልእኽ፤ ናይ ምድንጓይካ መቕጻዕቲ 
ትኸፍል። 

ሓደ ሰብ ስራሕ ክሰርሕ ምስ ዘይኽእል
ኣብ ገለ ናይ ህይወት እዋናት፤ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ትኽውን። 
ንኣብነት ክትሓምም፤ ስራሕ-ኣልቦ ክትከውን ወይ ቆልዓ 
ክትወልድ ትኽእል። ኣብዚ ግዜ እዚ ’ውን፤ በቲ ዘሎ ማሕበራዊ 
ውሕስነታት፤ ካብ መንግስቲ ቁጠባዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል 
ኢኻ። 

ነዚ ማሕበራዊ ውሕስነታት እዚ መካየዲ ዚኸውን ገንዘብ፤ በቲ 
ሰባት ዚኸፍልዎ ግብሪ ይሽፈን። እዚ ማለት ድማ፤ ሰብ ኣብቲ 
ሓይልን ጥዕናን ዘለዎ ግዜ ሰሪሑ፤ ናብቲ ናይ ሓባር ካሳ ሓገዝ 
የበርክት። ሰብ ብምኽንያት ሕማም፤ ቁጠባዊ ሓገዝ ምስ ዘድልዮ 
ድማ፤ ካብዚ ናይ ሓባር ካሳ፤ ሓገዝ ይማቐል ማለት እዩ።.

ነዚ ማሕበራዊ ውሕስነታት እዚ ዝኸፍለካ፤ እቲ ውሕስነት ካሳ 
”Försäkringskassan” ዚበሃል ቤትስልጣን እዩ። ገለ ካብቶም 
ማሕበራዊ ውሕስነታት፤ ዋላኳ ስራሕ ዘይሰራሕካ ምስ ትኸውን፤ 
ኪኽፈለካ ዚኽእል ሓገዛት ኣሎ።

ብዛዕባዚ ኣብ ናይ ውሕስነት-ካሳ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.forsakringskassan.se 

ውሕስነት ናይ ስራሕ ኣልቦነት
”Arbetslöshetsförsäkringen” ውሕስነት ናይ ስራሕ ኣልቦነት 
ንኽህሉ ዝተማህዘ፤ ንሓደ ስራሕ ዝደሊ ሰብ፤ ኣብቲ ኣናድዩ 
ሓድሽ ስራሕ ክሳዕ ዝረክብ ዘሎ ግዜ፤ ገንዘብ ንኽኸፍሎ ተባሂሉ 
ዝወጸ ኣገባብ እዩ። 
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För att få försäkringen behöver man uppfylla vissa vill-
kor, bland annat vara inskriven på Arbetsförmedlingen 
och aktivt söka jobb. Det är viktigt att skriva in sig på 
Arbetsförmedlingen samma dag som man blir arbetslös, för 
att ha rätt till ersättning från den dagen. 

Det är arbetslöshetskassan, eller a-kassan som den också 
kallas, som betalar ut ersättningen. Ersättningen finns i två 
olika former. Hur stor ersättningen blir beror på om man 
har varit medlem i a-kassan eller inte, och vilka villkor man 
uppfyller.  

För att bli medlem i en a-kassa när man arbetar betalar 
man in en avgift. Man behöver inte vara med i facket för att 
kunna vara med i a-kassan.

Arbetslöshetskassornas samorganisation har en lista på alla 
a-kassor. Läs mer på:   

www.samorg.org 
 
 
 

Försörjningsstöd 
Om man är arbetslös och inte har rätt till a-kassa kan man 
söka ekonomiskt stöd från kommunen, så kallat försörj-
ningsstöd. För att ansöka om försörjningsstöd ska man kon-
takta sin kommun. 
 

Introduktionsersättning och  

etableringsersättning
Nyanlända flyktingar som deltar i kommunens introduk-
tionsprogram kan ansöka om introduktionsersättning från 
kommunen. För att få ersättningen behöver man följa vissa 
villkor. Till exempel ska man delta i de aktiviteter som 
erbjuds, som svenskundervisning, samhällsorientering och 
praktik.

En ny lag om etablering för nyanlända flyktingar börjar gälla 
under 2010. Ansvaret för etableringsinsatser går då över 
från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Det innebär att 
nyanlända flyktingar som får uppehållstillstånd efter den 1 
november 2010 ska vända sig till Arbetsförmedlingen för 
etableringsinsatser som sfi, samhällsorientering och praktik. 
Personer som deltar i aktiviteterna har rätt till etableringser-
sättning från Arbetsförmedlingen.

 

እዚ ውሕስነት እዚ ንኺህልወካ፤ ገለ ክተማልኦ ዚግባእ ጠለባት 
ኣሎ። ንኣብነት: ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ተመዝጊብካ፤ 
ብንጥፈት ስራሕ እትደሊ ምስ ትኸውን እዩ። መታን ካብታ 
ስራሕ ዝወጻእካላ ዕለት፤ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምርካብ መሰል 
ክህልወካ፤ ኣብታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ ዕለት፤ ናብ ቤትስልጣን 
መራኸብቲ ስራሕ ኬድካ ክትምዝገብ፤ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

እቲ ገንዘብ ዚኸፍለካ፤ እቲ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ካሳ 
”arbetslöshetskassan” ወይ ”a-kassan” ተባሂሉ’ውን ዚጽዋዕ እዩ። 
እቲ ዚኽፈለካ ገንዘብ፤ ክልተ ዝተፈላልየ ዓይነት ኣቀዋውማ ዘለዎ 
እዩ። ነቲ ብዝሒ ክንደይ ከምዚኸውን ዚውስኖ፤ እቲ ኣብ ናይ 
ስራሕ ኣልቦነት ካሳ ኣባል ምንባርካን ዘይምንባርካ ኮይኑ፤ እቲ 
ካልእ ዘማላእካዮ ጠለባት ’ውን ይርአ እዩ።  

ኣብ ስራሕ ኣብ ዘሎኻሉ እዋን፤ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ካሳ ኣባል 
ንምዃን እትኸፍሎ ክፍሊት ገንዘብ ኣሎ። ኣብ ናይ ስራሕ 
ኣልቦነት ካሳ ኣባል ንምዃን፤ ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛ ምዃን 
ኣየድልን እዩ። 

እቲ ንኹለን ናይ ስራሕ ኣልቦነት ካሳታት ዚጥርንፍ ሓባራዊ ውድብ ፤ 
ናይ ኩለን ናይ ስራሕ ኣልቦነት ካሳ ዝርዝር ስም ኣለዎ። ኣብዚ ዚስዕብ 

ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.samorg.org 

ረድኤት መተሓዳደሪ ገንዘብ ”Försörjningsstöd”
ሓደ ሰብ ስራሕ-ኣልቦ ኮይኑ፤ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ውሕስነት 
ገንዘብ ምርካብ መሰል’ውን ምስ ዘይህልዎ፤ ንመተሓዳደሪኡ 
ዚኽውን፤ እቲ ረድኤት መተሓዳደሪ ገንዘብ ”Försörjningsstöd” 
ዚበሃል ቁጠባዊ ሓገዝ፤ ካብቲ ኮሙኑ ክሓትት ይኽእል እዩ። 
ረድኤት መተሓዳደሪ ገንዘብ ንኽትረክብ ምልክታ ንምቕራብ፤ 
ምስቲ ኮሙንካ ርክብ ግበር።

ናይ መላመዲ ገንዘብን ”Introduktionsersättning” ናይ 

መጣጥሒ ገንዘብን ”etableringsersättning”
ሓደስቲ ኮይኖም ዝመጹ ስደተኛታት፤ ኣብቲ ናይ ኮሙን ናይ 
መላመዲ ፕሮግራም ምስ ዝሳተፉ፤ ካብቲ ኮሙን ናይ መላመዲ 
ሓገዝ ገንዘብ ”Introduktionsersättning” ንምርካብ፤ ምልክታ 
ከቕርቡ ይኽእሉ። ነዚ ሓገዝ ገንዘብ’ዚ ንኽፍቀደልካ ግን፤ ገለ 
ክትስዕቦ ዚግበኣካ ኩነት ኣሎ። ንኣብነት ኣብቲ ዝተዳለወልካ 
ናይ ንጥፈታት መደባት ከም፤ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን፤ ምስ 
ሕብረተሰብ ምልላይን ናይ ስራሕ ልምምድን ክትሳተፍ የድልየካ።

ሓደ ሓድሽ ሕጊ፤ ንመጣጥሒ ሓደስቲ ዝመጹ ስደተኛታት 
ዚምልከት፤ ኣብ 2010ን ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ሓላፍነት ነዚ 
ናይ መጣጥሒ ተበግሶታት ትግባረ ድማ፤ ካብተን ኮሙናት ናብ 
ኣብያተስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ክሰጋገር እዩ። እዚ ማለት 
ድማ፤ እቶም ብድሕሪ 1 ሕዳር 2010ን ፍቓዶም ዝረኸቡ ሓደስቲ 
ስደተኛታት፤ ኣብዚ መጣጥሒ ተበግሶታት ከም፤ ትምህርቲ ቋንቋ 
ሽወደን፤ ምልላይ ምስ ሕብረተሰብ ከምኡ ’ውን ናይ ስራሕ 
ልምምድ መታን ክሳተፉ፤ ምስ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ 
ርክብ ክገብሩ የድሊ። እቶም ኣብ ከምዚ ንጥፈታት እዚ ዚሳተፉ 
ሰባት፤ መጣጥሒ ሓገዝ ገንዘብ ”etableringsersättning” ክረኽቡ 
መሰል ኣለዎም።
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Om man blir sjuk
Om man blir sjuk och måste vara hemma från arbetet behö-
ver man meddela det till sin arbetsgivare. Är man sjuk och 
borta från arbetet längre än 7 dagar måste man lämna läkar-
intyg till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också kräva att få 
se läkarintyg från första sjukdagen i vissa fall. För att få reda 
på om man har rätt till ersättning vid sjukdom kan man fråga 
sin arbetsgivare eller Försäkringskassan.

Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 
64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på 
grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 

Läs mer om regler vid sjukdom på  
Försäkringskassans webbplats:  

www.forsakringskassan.se 
 
 
 

Vård av sjukt barn
Föräldrar får vara hemma från jobbet för att vårda barn 
under 12 år om de är sjuka. Det kallas för vård av sjukt barn, 
VAB. Man måste meddela sin arbetsgivare om man är 
hemma med sjukt barn. Om man är hemma längre tid än 
7 dagar måste man lämna läkarintyg till sin arbetsgivare. 
Vid vård av sjukt barn kan man ansöka om tillfällig föräldra-
penning hos Försäkringskassan. För att få reda på om man 
har rätt till ersättning vid vård av barn kan man kontakta 
Försäkringskassan.

Läs mer om regler för vård av sjukt barn på 
Försäkringskassans webbplats:  

www.forsakringskassan.se 
 

Pension när man slutar arbeta
När man blir för gammal för att arbeta får man så kallad 
ålderspension. Pension kan ses som en uppskjuten lön och 
betalas ut av staten, arbetsgivare eller genom eget pen-
sionssparande.

Den vanligaste pensionsåldern är 65 år, men man har rätt 
att arbeta till 67 års ålder. En del av pensionsersättningen 
kan man ta ut från 61 års ålder, och så kallad garantipension 
kan man ta ut från 65 års ålder.

Om man inte har arbetat har man rätt till så kallad garan-
tipension. Om man har arbetat består pensionen av olika 
delar där en del placeras i fonder som man själv får bestäm-
ma om. 

ሐደ ሰብ እንተ ሓመመ
ብምኽንያት ሕማም፤ ካብ ስራሕ ክትቦኵርን ኣብ ገዛኻ ክትጸሕን 
እንተ ተገዲድካ፤ ንወሃብ ስራሕካ ምሕማምካ ክትሕብሮም 
የድልየካ። ብሕማም ምኽንያት ካብ 7 መዓልቲ ንላዕሊ ካብ ስራሕ 
ምስ ትቦኵር፤ ንወሃብ ስራሕካ፤ ናይ ሓኪም ምስክር ወረቐት 
ክተቕርብ ይግበኣካ። ኣብ ፍሉይ ኩነታት፤ ወሃብ ስራሕካ ካብታ 
ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣትሒዙ፤ ናይ ሓኪም ምስክር ወረቐት 
ክተቕርብ ’ውን ክሓተካ ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜ ሕማምካ፤ 
መተካእታ ደሞዝ ዝኸውን ገንዘብ ክትቅበል ምሰል ከምዘሎካ 
ንምፍላጥ፤ ንወሃብ ስራሕካ ወይ ንውሕስነት ካሳ ምውካስ ይክኣል 
እዩ።

ደሞዝ ድነሳ ዚበሃል፤ እቲ ካብ 30 ክሳብ 64 ዓመት ዝዕድሚኦም 
ሰባት፤ ምስ ተደነሱ ዚወሃቦም ገንዘብ ኮይኑ፤ ብምኽንያት ዘለዎም 
ዘለዎም ሕማም፤ መጕዳእቲ ወይ ስንክልና፤ ምሉእ ጊዜ ንምስራሕ 
ፍጹም ከምዘይምለሱ ዝተኣምነሎም ሰባት እዮም።

ብዛዕባ ኣብ ግዜ ሕማም ንዘሎ ሕጋጌታት፤ ኣብ ናይ ውሕስነት ካሳ 
ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።  

www.forsakringskassan.se 

ንዝሓመመ ውላድ ምእላይ
ወለዲ ንዝሓመሙ ደቆም ንምእላይ፣ ውላዶም 12 ዓመት 
ክሳዕ ዝመልኦም፣ ካብ ስራሕ በዅሮም ኣብ ገዛ ክኾኑ ይኽእሉ 
እዮም። እዚ ድማ ”ዝሓመመ ቆልዓ ምእላይ” (VAB) ተባሂሉ 
ይጽዋዕ። ንዝሓመመ ውላድካ ንምእላይ ካብ ስራሕ ምስ ትበኵር፣ 
ንወሃብ-ስራሕካ ክተምልክቶ ይግባእካ። ካብ 7 መዓልቲ ንላዕሊ 
ኣብ ገዛኻ ምስ ትጸንሕ፣ ንወሃብ-ስራሕካ ናይ ሓኪም ወረቐት 
ክተቕርብ ይግብኣካ። ዝሓመመ ውላድካ ንምእላይ፣ ግዝያዊ ናይ 
ወላድነት ዕረፍቲ ክወሃበካ፣ ናብ ውሕስነት-ካሳ ምልክታ ክተእቱ 
ይክኣል እዩ። ንዝሓመመ ውላድካ ኣብ እትኣልየሉ ግዜ፣ ገንዘብ 
ንኽወሃበካ ዝፍቀደልካ ምዃኑ ንምርግጋጽ፣ ምስ ውሕስነት-ካሳ 
ርክብ ግበር።

ብዛዕባ ዝሓመመ ውላድካ ንምእላይ ዘሎ ሕጋጌታት፤ ኣብ ናይ ውሕስነት 
ካሳ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.forsakringskassan.se 

ሓደ ሰብ ምስራሕ ወዲኡ ጥሮታ ንኽኣቱ
ብናይ ዕድመ ሽምግልና ምኽንያት ስራሕ ምስ ትውድእ፤ ናይ 
ዕድሜኻ ጥሮታ ይወሃበካ። ጥሮታ ከም ቅሙጥ ደሞዝ ክሕሰብ 
ይክኣል። ዚኽፈለካ ድማ፤ ካብ መንግስቲ፤ ካብ ወሃብ ስራሕ ወይ 
ናይ ግልኻ ዘቐመጥካዮ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ምስ ዚህልወካ እዩ።

እቲ ልሙድ ናይ ጥሮታ ዕድመ 65 ዓመት እዩ። ክሳዕ 67 ዓመት 
ዕድሜኻ ክትሰርሕ ግን መሰል ኣሎካ። ገለ ክፋል ገንዘብ ናይ 
ጥሮታኻ፤ ካብ 61 ዓመት ዕድሜኻ ውን ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። 
እቲ ውሕስነት ጥሮታ ዝበሃል ”garantipension” ድማ፤ ኣብ 65 
ዓመት ዕድሜኻ ትወስዶ። 

ዘይሰራሕካ ምስ ትኽውን፤ እቲ ውሕስነት ጥሮታ ”garantipension” 
ዝተባህለ ገንዘብ ንምርካብ፤ መሰል ኣሎካ። ሰሪሕካ ኔርካ ምስ 
ትኸውን፤ እቲ ጥሮታ ነንበይኑ ክፋላት ዘለዎ ይኸውን። ገለ ክፋል 
ድማ፤ ኣብ ፊናንስያዊ ትካላት ዝተዋፈረ ኮይኑ፤ ንስኻ ባዕልኻ 
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Varje år får man ett orange kuvert från staten där det står 
hur mycket pengar man kommer att få i allmän pension när 
man slutar att arbeta. Alla som arbetar har även en tjäns-
tepension som arbetsgivaren betalar in till. En del väljer 
förutom detta att betala in till privata pensionsförsäkringar 
som finns hos banker och hos olika fondbolag.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats:  
www.pensionsmyndigheten.se 

Information finns på flera språk.  

Det här är det viktigaste i 
texten:
• För att få veta hur arbetsmarknaden ser ut och 

vilka bristyrken som finns, kan man kontakta 
Arbetsförmedlingen eller en studie- och yrkesvägledare.

• Om man upplever att man har blivit diskriminerad, kan 
man anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

• Om man förlorar sitt arbete är det viktigt att gå till 
Arbetsförmedlingen för att skriva in sig samma dag som 
man börjar sin arbetslöshet.

• Instegsjobb och Nystartsjobb är två möjligheter att få jobb 
för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd.

• Ett fackförbund är en organisation för personer som arbe-
tar. De arbetar bland annat för att medlemmarna ska ha 
bra arbetsvillkor. 

• Alla som arbetar ska betala skatt. Skatten är ungefär 30 % 
av lönen, och betalas in av arbetsgivaren.

• Vid arbetslöshet kan man få ersättning från arbetslös-
hetsförsäkringen. A-kassan betalar ut ersättningen. Vilken 
ersättning man får beror på om man har varit medlem i 
a-kassan eller inte, och vilka villkor man uppfyller. 

• Om man är arbetslös och inte har rätt till ersättning från 
a-kassa kan man söka ekonomiskt stöd från kommunen, 
så kallat försörjningsstöd.

ውሳኔ ክትወስደሉ እትኽእል ዓይነት እዩ። 

ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት፤ ናይ ኣራንሺ ሕብሪ ዘለዎ ቡስጣ፤ ካብ 
መንግስቲ ዚልኣኽልካ ደብዳበ ኣሎ። ኣብኡ ድማ፤ ኣብቲ ስራሕ 
እተቋርጸሉ ግዜ ዚወሃበካ ናይ ሓፈሻዊ-ጥሮታ ገንዘብ፤ ክንደይ 
ከም ዚኸውን ተጻሒፉ ይርከብ። ኩሎም እቶም ኣብ ስራሕ 
ዓለም ዚነበሩ ሰባት፤ ብወሃብ-ስራሕ ዝተኽፍለ፤ ናይ ኣገልግሎት-
ጥሮታ ’ውን ኣለዎም። ገለ ሰባት ኣብ ርእሲ’ዚ፤ ኣብ ባንክታትን 
ኣብ ካልእ ፊናንስያዊ ትካላትን ኣብ ዝርከብ፤ ግላዊ ናይ ጥሮታ 
ውሕስነታት ገንዘብ ዘቐምጡ ኣለዉ።

ብዛዕባ እዚ ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ቤትስልጣን ጥሮታ 
”Pensionsmyndigheten” ብምእታው፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል 

ኢኻ። ኣብዚ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ኣሎ። 
www.pensionsmyndigheten.se 

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • ዕዳጋ-ስራሕ ከመይ ከም ዚመስልን፤ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሕጽረተ-
ሞያውያን ክትፈልጥ ምስ ትደሊ፤ ምስ ቤትስልጣን መራኸብቲ 
ስራሕ ወይ ኣማኸርቲ መስመር ትምህርቲን ሞያን፤ ርክብ 
ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

 • ኣብ ልዕሌኻ ኣድልዎ ከም ዝተፈጸመ ኮይኑ ምስ ዚስመዓካ፤ 
ናብቲ ”Diskrimineringsombudsmannen, DO” ወኪል 
ጸረ-ኣድልዎ ዝተባህለ በዓል ስልጣን፤ ምልክታ ክተቕርብ 
ይክኣል እዩ።

 • ካብ ስራሕ ምስ ትወጽእ፤ ኣብታ ስራሕ-ኣልቦ ዝኾንካላ ናይ 
መጀመርታ ዕለት፤ ናብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኬድካ 
ምምዝጋብ፤ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ።

 • ናብ ስራሕ መእተዊ ስጉምቲ ”Instegsjobb” ከምኡ’ውን 
”nystartsjobb” ሓዲሽ መጀመሪ ስራሕ ዚበሃል መደባት፤ ነቶም 
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዝተዋህቦም ሰባት፤ 
ስራሕ ንምርካብ ዘኽእሎም ክልተ ዕድላት እዩ። 

 • ሞያዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዚበሃል፤ ሓደ ንዝሰርሑ ሰባት 
ዚጥርንፍ ውድብ እዩ። ገለ ካብቲ ዋኒኖም ድማ፤ ኣባላቶም 
ጽቡቕ ናይ ስራሕ ኩነት ንኽህልዎም ምስራሕ እዩ። 

 • ኩሎም ኣብ ስራሕ ዓለም ዘለዉ ሰባት፤ ግብሪ ክኸፍሉ 
ይግብኦም። ናይ ስራሕ ግብሪ፤ ኣስታት 30 % ካብ ደሞዝ 
ኮይኑ፤ ብወሃብ ስራሕ ድማ ይቝረጽ።

 • ኣብ ግዜ ስራሕ-ኣልቦነት፤ ካብ ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ውሕስነት፤ 
ገንዘብ ትቕበል ኢኻ። ነቲ ገንዘብ ዚኸፍለካ፤ ናይ ስራሕ-
ኣልቦነት ካሳ ”A-kassan” እዩ። እንታይ ገንዘብ ከም 
እትቕበል ዚውስን፤ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ካሳ ኣባል ምንባርካን 
ዘይምንባርካን፤ እቲ ካልእ እተማልኦ ዓይነት ኩነትን እዩ። 

 • ስራሕ-ኣልቦ ምስ ትኸውን፤ ካብ ውሕስነት ካሳ ገንዘብ ናይ 
ምርካብ መሰል ግን ምስ ዘይህልወካ፤ ካብቲ ኮሙንካ ረድኤት 
ንምርካብ፤ ምልክታ ክተእቱ ትኽእል። እዚ ”försörjningsstöd” 
ረድኤት መተሓዳደሪ ገንዘብ ይበሃል።.
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• Om man är nyanländ flykting finns möjlighet att få eta-
bleringsersättning från Arbetsförmedlingen eller introduk-
tionsersättning från kommunen. 

• När man är sjuk och måste vara hemma från arbetet ska 
man meddela sin arbetsgivare det. Är man sjuk längre tid 
än sju dagar behövs det ett läkarintyg.

• Den vanligaste pensionsåldern är 65 år. Man har rätt att 
arbeta till 67 års ålder.

• Varje år får man ett orange kuvert från staten där det står 
hur mycket pengar man kommer att få i allmän pension 
när man slutar att arbeta.

 • ሓድሽ ዝመጻእካ ስደተኛ ምስ ትኸውን፤ መጣጥሒ ሓገዝ 
ገንዘብ፤ ካብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ክትረክብ፤ 
ወይውን መላመዲ ሓገዝ ገንዘብ ካብቲ ኮሙንካ ክትረክብ፤ 
ዕድል ኣሎ። 

 • ብምሕማምካ ምኽንያት ካብ ስራሕ ቦዅርካ ኣብ ገዛኻ 
ክትከውን ምስ ትግደድ፤ ንወሃብ ስራሕካ ክትሕብሮ ይግባእ። 
ካብ ሸውዓተ መዓልታት ዝነውሕ ምስ ትሓምም፤ ናይ ሓኪም 
ምስክር ወረቐት ምቕራብ የድልየካ።

 • እቲ ልሙድ ናይ ሽምግልና ጥሮታ፤ 65 ዓመት እዩ። ክሳብ 
67 ዓመትካ ንምስራሕ መሰል ኣሎካ። 

 • ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት፤ ናይ ኣራንሺ ሕብሪ ዘለዎ ቡስጣ፤ 
ካብ መንግስቲ ይልኣኸልካ እዩ። ኣብኡ ድማ፤ ምስራሕ ኣብ 
እተቋርጸሉ ግዜ፤ ናይ ዚወሃበካ ሓፈሻዊ-ጥሮታ ብዝሒ ገንዘብ፤ 
ተጻሒፉዎ ይርከብ።
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Hälso- och sjukvård

Det här avsnittet handlar om hur hälso- och 
sjukvården i Stockholms län fungerar. Det 
handlar om hur man hittar till rätt vårdgi-
vare och hur man kontaktar dem. Det hand-
lar också om vilka rättigheter man har som 
patient i vården. 

hitta rätt i vården

Vårdguiden
Vårdguiden är en service där kan man få tips och råd om 
sjukdomar, läkemedel och sjukvård. Vårdguiden finns på 
internet och telefon och kommer också som tidning hem i 
brevlådan fyra gånger om året.

Ibland är det svårt att avgöra hur allvarligt sjuk eller skadad 
man är, och vart någonstans man ska vända sig med sina 
besvär. Vård-guiden kan hjälpa till att avgöra om man behö-
ver söka vård och vart man i så fall ska vända sig. De ger råd 
om både barns och vuxnas sjukdomar och besvär.

ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን

እዚ ክፋል’ዚ፡ ብዛዕባ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን 
ሕማምን ኣብ ስቶክሆልም፣ ብኸመይ ከምዝሰርሕ 
ዝገልጽ ጽሑፍ እዩ። ከምኡ’ውን፡ እቶም ወሃብቲ 
ኣገልግሎት ሕክምና መነመን ከም ዝኾኑን፣ ከመይ 
ጌርካ ምስኣቶም ርክብ ከምትገብርን ዚሕብር እዩ። 
ብተወሳኺ’ውን፡ ከም ተሓካሚ መጠን ብዛዕባ ዝህልወካ 
መሰላት መግለጺ ኣለዎ።

ኣገልግሎታት ሕክምናን ኣረኻኽብኡን

ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና
እዚ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ዝበሃል፡ ብዛዕባ ዝተፈላለየ 
ሕማማት፡ መድሓኒታትን ሕክምናን፣ ምኽሪታትን ሓበሬታን 
ዚህብ እዩ። እዚ ሓባሪ ኣገልግሎት ሕክምና’ዚ፣ ኣብ ኢንተርነትን 
ብስልኪ ደዊልካን ይርከብ። ከም ጋዜጣ ኮይኑ’ውን፣ ብቤት ቡስጣ 
ኣብ ዓመት ኣርባዕተ ጊዜ፣ ናብ ገዛኻ ይለኣኸልካ እዩ።

ሓድሓደ እዋን፡ ናይ ሕማምካ ኣስጋኢነት ወይ ናይ ጉደኣትካ 
ደረጃ ንምፍላጥ፣ ናበይ ኬድካ ከምትሕከምን ንምፍላጥ፣ ኣጸጋሚ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት፡ ሕክምና 
ዜድሊ ምዃኑን ኣበይ ሕክምና ክትረክብ ከምትኽእልን፣ እቲ 
ሓባሪ ኣገልግሎት ሕክምና፣ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ናይ 
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Om man behöver svar snabbt och vill prata med en utbildad 
sjuksköterska på svenska eller på engelska kan man ringa 
dygnet runt till Vårdguiden på telefonnummer 08-320 100. 
När man ringer till Vårdguiden får man göra ett knappval 
genom att trycka in siffran 1, 2 eller 3.

• Välj 1 för att få allmän information om hälso- och sjukvård 
i Stockholms län.

• Välj 2 för att få prata med en sjuksköterska och få sjuk-
vårdsrådgivning om barn.

• Välj 3 för att få prata med en sjuksköterska och få sjuk-
vårdsrådgivning om vuxna.

På vardagar dagtid finns även sjukvårdsrådgivning på ara-
biska, bosniska, kroatiska och serbiska.

För sjukvårdsrådgivning på arabiska är telefonnumret  
08-528 528 38.

För sjukvårdsrådgivning på bosniska, kroatiska och serbiska 
är telefonnumret 08-528 528 96.

På Vårdguidens webbplats finns information om sjukdomar, 
läkemedel och hur vården fungerar. Där finns också kontakt-
uppgifter till alla typer av vårdmottagningar i Stockholms län.

Läs mer på www.vardguiden.se 
En del information finns på flera olika språk.

 
 

Vårdcentral/ husläkarmottagning
Barn och vuxna som behöver sjukvård men inte är akut eller livs-
hotande sjuka, ska i första hand vända sig till vårdcentralen, eller 
husläkarmottagningen som det också kallas. På vårdcentralen 
får man vård och behandling för de flesta sjukdomar och besvär. 

Vårdcentralen kan också hjälpa till med olika hälsofrågor, till 
exempel om man vill gå ner i vikt eller sluta röka.

Vilka arbetar på vårdcentralen?
På vårdcentralen arbetar bland annat läkare och sjuksköter-
skor, ibland också kuratorer eller psykologer.

Läkare är specialister i allmänmedicin och kan mycket om 
många sjukdomar och hälsoproblem. Läkare tar reda på 
vilken sjukdom patienten har, bland annat genom att ställa 
frågor till patienten, och göra undersökningar.

ቆልዑን ናይ ዓበይቲን ሕማማት ወይ ጸገማት ጥዕና’ውን፣ ምኽሪ 
ክውፍዩ ይኽእሉ እዮም። 

ምስ ዝተማህረት ኣላዪት ሕሙማት፣ ብቛንቋ ሽወደን ወይ 
ብእንግሊዝኛ ብምዝርራብ ብቑልጡፍ መልሲ ምርካብ ኣድላዪ 
ኮይኑ ምስ ዝርከብ፡ ኣብ ዝኾነ ሰዓታትን ናይ ቅትሪን ለይቲን፣ 
ናብ ሓባሪ ኣገልግሎት ሕክምና፣ ብቝጽሪ ስልኪ 80-320 100 
ክትድውል ትኽእል። ናብ ሓባሪ ኣገልግሎት ሕክምና ንምድዋል፣ 
እቲ ናይ 1 ወይ 2 ወይ 3 ኣሃዛት ምርጫኻ ክትጥውቕ ዘኽእለካ 
ናይ ተሌፎን ዓይነት ኪኸውን የድሊ።

 • 1 ብምምራጽ፣ ብዛዕባ ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ዝርከብ ሓለዋ 
ጥዕናን ክንክን ሕማምን ሓፈሻዊ ሓበሬታ ትረክብ።

 • 2 ብምምራጽ፣ ምስ ኣላዪት ሕሙማት ብምዝርራብ፣ ብዛዕባ 
ናይ ቆልዑ ሕክምና ምኽሪ ትረክብ።

 • 3 ብምምራጽ ምስ ኣላዪት ሕሙማት ብምዝርራብ፣ ብዛዕባ 
ናይ ዓበይቲ ሕክምና ምኽሪ ትረክብ።

ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታትን ሰዓታትን፣ ብዓረብኛን ብቛንቋ 
ቦዝንያን፡ ክሮኤሽያን ሰርብያን ናይ ሕክምና ምኽሪታት ይርከብ 
እዩ።

ብዓረብኛ ናይ ሕክምና ምኽሪታት ዝርከብ፣ ስልኪ ቝጽሪ 
08-528 528 38 ብምድዋል እዩ።

ብቛንቋ ቦዝንያ፡ ክሮኤሽያን ሰርብያን ናይ ሕክምና ምኽሪታት 
ዝምርካብ፣ ስልኪ ቁጽሪ 08-528 528 96 ብምድዋል እዩ።

ኣብ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎት ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፡ 
ብዛዕባ ሕማማት፡ መድሓኒታትን ከምኡ’ውን እቲ ኣገልግሎት 
ሕክምታትን ብኸመይ ከምዝሰርሕን ሓበሬታ ይርከብ። ምስቶም 
ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ዝርከቡ ናይ ሕክምና ድርጅታት 
ኩሎም፣ ከመይ ጌርካ ርክብ ከምዝግበር ’ውን ሓበሬታ ኣሎ።

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ክተንብብ 
ትኽእል። www.vardguiden.se  

ገለ ሓበሬታ’ውን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ክሊኒክ ወይ ናይ ምዱብ ሓኪም ክሊኒክ
ቆልዑ ወይ ዓበይቲ ነቲ ህጹጽ ወይ ንህይወት ኣስጋኢ ዘይኮነ 
ሕክምና ዘድልዮ ሕማማት፣ ብቐዳምነት ናብቲ ኣብ ሰፈርካ ዘሎ 
ክሊኒክ ወይ ብኻልእ ኣዘራርባ፣ ናብ ናይ ምዱብ ሓኪም ክሊኒክ 
ምኻድ የድልዮም። ኣብዚ ክሊኒክ’ዚ ንቡዙሓት ዓይነት ሕማማትን 
ናይ ጥዕና ጸገማትን፣ ሕክምናን ክንክንን ክርከብ ይኽእል እዩ።

ንዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ሕቶታትውን፡ ንኣብነት ንናይ ክብደት 
ምጕዳል ወይ ሽጋራ ንምግዳፍ ዝግበር ጻዕሪ፣ ኣብዚ ክሊኒክ’ዚ 
ሓገዝ ክርከብ ይክኣል እዩ።

ኣብዚ ክሊኒክ’ዚ ዝሰርሑ ኣየኖት እዮም? 
ኣብ ክሊኒክ ዝሰርሑ ሓካይምን ኣለይቲ ሕሙማትን ኮይኖም፡ 
ኣማኸርቲን (kuratorer) ስነ-ኣእምሮኣዊ ሰብሞያን’ውን 
(psykologer) ሓሓሊፉ ይርከቡ እዮም።

እቶም ሓካይም፣ ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና ክኢላታት ኮይኖም፡ 
ብዛዕባ ብዙሓት ዝዓይነቶም ሕማማትን ናይ ጥዕና ጸገማትን ብዙሕ 



39

svenska

tigrinja

Sjuksköterskor i Sverige har en flerårig akademisk utbildning 
och ansvarar för patienternas omvårdnad. Det betyder att 
de kan hjälpa patienten att leva med sin sjukdom, till exem-
pel att klara av sin medicinering. 

Kuratorer och psykologer ska finnas på vårdcentralen för att 
träffa patienter som mår psykiskt dåligt. Både kuratorer och 
psykologer har en flerårig akademisk utbildning.

Ibland kan patienten behöva vård från en läkare med spe-
cialkunskaper inom en viss sjukdom. Då skriver läkaren på 
vårdcentralen en så kallad remiss. 

Boka tid
Vårdcentralerna har öppet dagtid på vardagar. Vissa vård-
centraler har kvällsöppet.

För att boka en tid för besök ringer man till sin vårdcentral, 
eller bokar en tid via Vårdguidens webbplats (via tjänsten 
Mina vårdkontakter). Patienter som behöver tolk har rätt 
till det vid besök hos läkare, och ska säga till om det när de 
bokar besöket.

Ibland får man vänta några dagar för att få en tid, men på de 
flesta vårdcentraler finns några tider varje dag för akuta besvär.

 
 
 

Närakut
När vårdcentralen har stängt och man inte kan vänta till 
nästa dag, kan man få hjälp på en närakut. Närakuten ger 
lättare akutvård, till exempel vid skador och infektioner. De 
flesta närakuter har öppet på kvällar och helger. Det går att 
besöka närakuten utan att boka tid, men det kan vara bra att 
ringa dit först. 

Akutvård
Akutsjukhusen är öppna dygnet runt. Barn och vuxna som 
plötsligt blir svårt sjuka eller allvarligt skadade ska uppsöka 
akutmottagningen. Det kan till exempel handla om svåra 
bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, benbrott, djupa 
sårskador, större blödningar eller akut kris.

Vilken akutmottagning man ska åka till beror på var man 
befinner sig när man blir sjuk, och om man är vuxen eller 

ፍልጠት ኣለዎም። እቲ ዶክቶር ምስ ተሓካማይ ብምዝርራብን 
መርመራታት ብምክያድን፣ ናይቲ ተሓካሚ ሕማም ክፈልጥ 
ይፍትን።

ኣብ ሃገር ሽወደን ዝርከባ ኣለይቲ ሕሙማት፣ ናይ ብዙሕ 
ዓመታት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ዘለወን ኮይነን፣ ሓላፍነተን 
ድማ ናይቶም ተሓከምቲ ክንክን እዩ። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ እቲ 
ተሓካማይ ሕማሙ ንኽጻወር፣ ንኣብነት ባዕሉ መድሓኒት ክወስድ 
ይሕግዛ።

ኣማኸርቲን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሰብ ሞያን፣ ምስቶም ስነ-ኣእምሮኣዊ 
ጸገማት ዘለዎም ሰባት ንኸዘራርቡ ድማ፡ ኣብቲ ክሊኒክ ኪህልው 
ይግባእ። ኣማኸርቲን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሰብሞያን’ውን ናይ ብዙሕ 
ዓመታት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ዘለዎም እዮም።

ሓድሓደ እዋን እቶም ተሓከምቲ፣ ኣብ ሓደ ናይ ፍሉይ ሕማም 
ክእለት ዘለዎ ስፐሻሊስት ዶክቶር፣ ሕክምና የድልዮም ይኸውን። 
ምስ ዘድልዮም ድማ፡ እቲ ናይ ክሊኒክ ሓኪም፣ ናይ መሰነይታ 
ወረቐት (remiss) ጽሒፉ የተሓላልፈሎም።

ቆጸራ ምሓዝ
እዚ ዓይነት ክሊኒካት እዚ፣ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታትን 
ሰዓታት ክፉት እዩ። ሓድሓደ ክሊኒካት፣ ምሸት ምሸት ክፉታት 
ዝኾኑ’ውን ኣለዉ እዮም።

ቆጸራ ምግባር ምስትደሊ፡ ናብቲ ናትካ ክሊኒክ ስልኪ ትድውል 
ወይ ኣብ ሓባሪ ኣገልግሎት ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ 
በቲ ”Mina vårdkontakter” ዝብል ኣገልግሎት ኣቲኻ ቆጸራ 
ትሕዝ። ናይ ተርጓማይ ሓገዝ ዘድልዮ ተሓካሚ፣ ናብ ሓኪም 
ንዝገብሮ ምብጻሕ፡ ናይ ተርጓማይ ሓገዝ ክረክብ መሰል ኣለዎ። 
ኣብቲ ቆጸራ ዝገብረሉ እዋን ድማ ተርጓማይ ከምዘድልዮ ክሕብር 
ይግባእ።

ሓድሓደ እዋን ቆጸራ ንምሓዝ፣ ንገለ መዓልታት ዘጸቢ’ኳ 
እንተኾነ፣ ኣብ መብዛሕትኦም ክሊኒካት፣ ንህጹጽ ሕማማት 
ተባሂሉ ዝተፈልየ ሰዓታት ይርከብ እዩ።

ንህጹጽ ሕማም ኣብ ቀረባኻ
እቲ ክሊኒክ ዕጽው ኮይኑ፣ ክሳዕ ዝወግሕ ክጽበ ዘይክእል 
ሕሙም፣ ኣብቲ ናይ ቀረባኡ ናይ ህጹጽ ሕማም ተቐባሊ 
ክሊኒክ፣ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እዩ። እዚ ”ኔር-ኣክዩት” 
ዚበሃል ክሊኒክ፣ ቅልል ንዝበለ ናይ ህጹጽ ሕክምና ረድኤት፣ 
ንኣብነት ንመቝሰልቲ ወይ ረኽሲ ክሕክም ይኽእል እዩ። 
ናብዚ ”ኔር-ኣክዩት”፣ ቆጸራ ከይገበርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ 
እንተኾነ ኣቐዲምካ ምድዋል ሕማቕ ኣይኮነን።

ንህጹጽ ሕማም ዚወሃብ ሕክምና 
እቶም ናይ ህጹጽ ሕማም ሆስፒታላት፣ ኩሉ እዋን ክፉታት 
እዮም።

እቶም ቅጽበታዊ ሕማም ዘጋጥሞም ወይ ከቢድ ጉድኣት 
ዝበጽሖም ቆልዑን ዓበይቲን፣ ናብቲ ናይ ህጹጽ ሕማም መቐበሊ 
ክፍሊ፣ ምኻድ የድልዮም። ህጹጽ ሕማም ዝበሃል ንኣብነት፡ 
ብርቱዕ ናይ ኣፍ-ልቢ ቃንዛ፡ ናይ ምትንፋስ ጸገም፡ ናይ ርእሲ 
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barn. Det finns dessutom en särskild akutmottagning för 
akut psykiatrisk vård.

Akut vård för vuxna
I Stockholms län finns sju akutsjukhus som är öppna dygnet 
runt:
• Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm stad

• Danderyds sjukhus i Danderyd

• Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

• Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

• Norrtälje sjukhus i Norrtälje

• Södersjukhuset i Stockholm stad

• Södertälje sjukhus i Södertälje

För akut psykiatrisk vård finns en särskild akutmottagning 
på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Läs mer om psykiatri för 
vuxna under avsnittet Psykiatrisk vård.

Akut vård för barn
För barn som blir akut sjuka finns särskilda barnakuter som 
är öppna dygnet runt:
• Barnakuten på Karolinska universitetssjukhuset i 

Huddinge

• Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset i 
Solna 

• Sachsska Barnsjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm

För barn och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård 
finns Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP. De har en akut-
mottagning som är öppen dygnet runt på Sachsgatan 10, 
bredvid Södersjukhuset. Läs mer om psykiatri för barn i 
avsnittet Psykiatrisk vård.

መውቃዕቲ፡ ናይ ዓጽሚ መስበርቲ፡ ዓሚቝ ቁስሊ፡ ብብዝሒ 
ምፍሳስ-ደም ወይ ህጹጽ ቅልውልው ክኸውን ይኽእል።

ንናይ ዓበይቲ ህጹጽ ሕማም ሕክምና 
ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ኩሉ እዋን ክፉታት ዝኾና ሸውዓተ ናይ 
ህጹጽ ሕማም ሕክምና ሆስፒታላት ይርከባ።

 • ኣብ ስቶክሆልም ከተማ ዝርከብ ካፕዮ ሳንክት ዮራን ሆስፒታል 
Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm stad

 • ኣብ ዳንደሪድ ዝርከብ ናይ ዳንደሪድ ሆስፒታል Danderyds 
sjukhus i Danderyd

 • ኣብ ሁዲንጌ ዝርከብ ናይ ካሮሊንስካ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል 
Karolinska Universitetssjukhuset I Huddinge

 • ኣብ ሶልና ዝርከብ ናይ ካሮሊንስካ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • ኣብ ኖርቴልየ ዝርከብ ናይ ኖርቴልየ ሆስፒታል Norrtälje 
sjukhus i Norrtälje 

 • ኣብ ስቶክሆልም ከተማ ዝርከብ ናይ ሰደር ሆስፒታል 
Södersjukhuset i Stockholm stad  

 • ኣብ ሰደርቴልየ ዝርከብ ናይ ሰደርቴልየ ሆስፒታል Södertälje 
sjukhus i Södertälje እየን።

ንቕጽበታዊ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሕማም፣ ሓደ ፍሉይ መቐበሊ 
ሕሙማት፣ ኣብ ሳንክት ዮራን ሆስፒታል ኣብ ስቶክሆልም 
ይርከብ እዩ። ኣብቲ ናይ ሰነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ንዓበይቲ ዝብል 
ምዕራፍ፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ንናይ ቆልዑ ህጹጽ ሕማም ሕክምና 
ነቶም ናይ ህጹጽ ሕማም ሕክምና ዘድልዮም ቆልዑ፡ ኩሉ እዋን 
ክፉታት ዝኾና ፍሉያት ተቐበልቲ ቆልዑ ኣለዋ።

 • ናይ ካሮሊንስካ ናይ ቆልዑ ናይ ህጹጽ ሕክምና Barnakuten 
på Karolinska

 • ኣብ ሁዲንጌ ዝርከብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል 
Universitetssjukhuset i Huddinge

 • ኣብ ሶልና ዝርከብ ናይ ካሮሊንስካ ሆስፒታል ናይ ኣስትሪድ 
ሊንድግረን ናይ ቆልዑ ሆስፒታል Astrid Lindgrens barn-
sjukhus vid Karolinska sjukhuset i Solna

 • ኣብ ስቶክሆልም ናይ ሰደር ሆስፒታል ዝርከብ ሳክስካ 
ናይ ቆልዑ ሆስፒታል Sachsska Barnsjukhuset på 
Södersjukhuset i stockholm እየን።

እቶም ቅጽበታዊ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሕማም ዘጋጥሞም ቆልዑ፣ 
BUP ዝበሃል ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና 
ዚህብ ኣሎ። ንናይ ህጹጽ ሕማም መቐበሊ ዝተዳለወ፣ ኣብ 
Sachsgatan 10 ዝተባህለ ኣድራሻ፤ ኣብ ጥቓ ናይ ሰደር ሆስፒታል 
ኣሎ። ኣብቲ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ንቆልዑ ዝብል ምዕራፍ፣ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።
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SOS Alarm
Om man är akut sjuk eller skadad, men inte klarar av att ta 
sig till en akutmottagning, ska man ringa till nödnumret 112. 
Numret går till SOS Alarm, som kan skicka en ambulans.

Det är alltid gratis att ringa 112 och det går att ringa dit även 
om mobiltelefonen som man ringer ifrån är låst eller saknar 
täckning. SOS Alarm frågar vem det är som ringer, vad som 
har hänt och var någonstans man befinner sig. 
 
 

Barnmorskemottagning/ mödrahälsovård
Barnmorskemottagningen, eller mödravårdscentralen, MVC, 
som den också kallas, ger gratis vård till gravida kvinnor 
genom hela graviditeten. Barnmorskan kontrollerar att för-
äldern och barnet mår bra. Hos barnmorskemottagningen 
får pappor och mammor också föräldrautbildning. Man får 
bland annat lära sig mer om förlossning, amning och hur 
man tar hand om sitt nyfödda barn.

Till barnmorskemottagningen kan man vända sig om man 
behöver preventivmedel, om man vill göra ett graviditetstest 
eller om man vill ha rådgivning om abort. På barnmorske-
mottagningen görs också gynekologiska hälsokontroller.

För att hitta närmaste barnmorskemottagning kan man kon-
takta Vårdguiden. 

Barnhälsovård
Barnavårdscentralen, BVC, gör hälsokontroller och ger vacci-
nationer till barn upp till sex år. På barnavårdscentralen kan 
man också få råd om allt som handlar om barns utveckling, 
samt vara med i en föräldragrupp.

Alla barn under sex år bör ha kontakt med BVC för att man 
ska kunna följa hur barnet växer och utvecklas, och ge vac-
cinationer mot barnsjukdomar. 

Alla besök hos barnavårdscentralen är gratis.  
 
 

Skolhälsovård
För barn som går i skolan finns skolhälsovården. Där arbetar 
skolläkare och skolsköterska. 

Skolhälsovården följer elevernas utveckling och hjälper elev-
erna till en god hälsa, bland annat genom att informera och 

ናይ ህጹጽ ረድኤት ጻውዒት
ህጹጽ ሕማም ኣጋጢምዎ ወይ ጉድኣት በጺሕዎ ባዕሉ ናብ 
ተቐበልቲ ሕሙማት ክኸይድ ዘይክእል ሰብ፤ ናብቲ ናይ ”ህጹጽ 
ረድኤት ጻውዒት” ስልኪ ቁጽሪ 112 ኪድውል ይግባእ። እቲ 
ቁጽሪ ናብ ናይ ”ህጹጽ ረድኤት ጻውዒት” ምስከደ፤ ንሳቶም ድማ 
ኣምቡላንስ ይልእኩልካ።

ናብ ስልኪ ቁጽሪ 112 ምድዋል ኩሉ ግዜ ብነጻ እዩ። ዋላኳ 
ናይቲ ደዋላይ ሞቢል ዕጹው ወይ ናይ ተቐባሊን ሰዳዲን ራድዮ 
ሽፋን ዘይብሉ ምስዝኸውን ክድውል ይኽእል እዩ። እቲ መላሻይ 
ናይ ህጹጽ ረድኤት ጻውዒት፤ መን ከምዝደወለን፣ እንታይ 
ከምዘጋጠመን፣ ካበይ ቦታ ከምዝተደወለን ይሓትት እዩ።

ክሊኒክ ነፍሰ-ጾርን ሓራሳትን
ክሊኒክ ነፍሰ-ጾርን ሓራሳትን፣ (MVC) ነተን ነፍሰ-ጾራት ኣንስቲ 
ኣብ እዋን ጥንሰን ብነጻ ክንክን ዝገብር እዩ። እታ ኣዋላዲት፣ እታ 
ነፍሰ-ጾርን  እቲ ቆልዓን ደሓን ምህላዎም ትቆጻጸር። ኣዴታትን 
ኣቦታትን፣ ኣብቲ ክሊኒክ ኣዋላዲት ብምኻድ፣ ናይ ወለዲ 
ትምህርቲ ይወሃቦም። ካብቲ ኣብኡ ዝዕለምዎ ነገራት ንኣብነት፣ 
ከም ኩነታት ሕርሲ፡ ምጥባውን፣ ኣተሓሕዛ ናጽላ ቆልዓን ክጥቀስ 
ይክኣል።

ሰበይቲ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ምስ እትደሊ፡ ናይ ጥንሲ መርመራ 
ክትገብር ምስ እትደሊ ወይ ብዛዕባ ጥንሲ ምስዳድ ምኽሪ ምስ 
እትደሊ፣ ምስ ክሊኒክ ኣዋላዲት ርክብ ክትገብር የድልያ። ናይ 
ስነ-ጾታዊ ኣካል ምርመራ’ውን፣ ኣብ ክሊኒክ ነፍሰ-ጾርን ሓራሳትን 
ይግበር እዩ።

እቲ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ክሊኒክ ነፍሰ-ጾርን ሓራሳትን ንምንዳይ፡ 
ምስ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ርክብ ይግበር።

ክሊኒክ ክንክን ጥዕና ቆልዑ
ናይ ቆልዑ ጥዕና ዝቆጻጸርን፤ ቆልዑ ክሳዕ ሽዱሽተ ዓመት 
ዝመልኡ ክታበት ዘካይድን፤ እቲ (BVC) ዝበሃል ክሊኒክ ክንክን 
ቆልዑ እዩ። ብዛዕባ ምዕባለ ህጻናት ዝምልከት ምኽሪታት’ውን 
ይህብ እዩ። ኣብ ናይ ጉጅለ ወለዲ ንጥፈታት ንምስታፍ’ውን 
ይክኣል እዩ።

ካብ ሽዱሽተ ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኦም ሕጻናት፤ ናይ 
ሕጻናት ምዕባለን ምቁጽጻርን ናይ ጥዕና ክትትል ንኽግበረሎምን 
ከምኡውን ክታበት ንኽወስዱን፣ ምስዚ ክሊኒክ’ዚ ርክብ ክገብሩ 
ይግባእ።

ናብ ክሊኒክ ክንክን ቆልዑ ንዝግበር ምብጻሓት፣ ገንዘብ 
ኣይኽፈሎን እዩ።

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበር ክንክን ጥዕና
እቶም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ቆልዑ፡ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ክንክን ጥዕና ይረኽቡ እዮም። ኣብኡ ዝሰርሑ ድማ፡ 
ናይ ቤት ትምህርቲ ሓኪምን ኣላዩት ሕሙማትን እዮም። ናይቶም 
ተመሃሮ ምዕባለ ይከታተሉን፡ ድልዱል ጥዕና ንኽህልዎም ’ውን 
ሓገዞም ይውፍዩ። ንኣብነት፡ ብዛዕባ መግቢን ብዛዕባ ወልፊታትን 
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utbilda om kost och missbruk. Skolhälsovården ger också 
vaccinationer och erbjuder hälsoundersökningar. 

Det är gratis att besöka skolhälsovården.

Tandvård
Den som har besvär med tänderna eller vill göra en under-
sökning av sina tänder kan boka en tid hos tandläkaren. 
Tandläkaren undersöker tänderna och lagar eller byter ut 
vid behov. Hos tandläkaren finns ofta även en tandhygienist. 
Tandhygienisten tar bort tandsten, gör rent i munnen och 
ger råd om vad man kan göra för att tänderna ska må bra 
och för att man ska slippa få hål eller tandlossning.

Man väljer själv till vilken tandläkare man vill gå. Det finns 
privata tandläkare och det finns folktandvård som lands-
tinget ansvarar för.

Läs mer på Vårdguidens webbplats.

Akut tandvård
Vid behov av akut tandvård vänder man sig i första hand till 
sin egen tandläkare. Har mottagningen stängt för dagen kan 
man vända sig till Folktandvårdens akutmottagning på S:t 
Eriks sjukhus, som har kvällsöppet.

Om man får en allvarlig tandskada på natten, till exempel 
vid en olycka, kan man ringa till Vårdguiden som kan tala om 
vilka tandläkare som har nattöppet. 
 
 

Psykiatrisk vård
Många människor blir nedstämda någon gång i livet. Det kan 
till exempel bero på att en nära anhörig dör, att man varit med 
om svåra upplevelser eller att något oförutsett inträffar. Ibland 
kan en tid av nedstämdhet eller sorg övergå i en depression. 

Att flytta från ett land till ett annat, och gå genom en asyl-
process, kan vara mycket stressande. Man kan känna stor 
saknad, känna sig ledsen, få svårt att sova, eller svårt att 
koncentrera sig. Vid långvarig stress finns det en risk att häl-
san påverkas.

Om man känner att påfrestningarna är för stora, ska man 
inte tveka att prata med andra om detta. I första hand med 
någon man litar på. Om man behöver hjälp med att bearbeta 
upplevelser, kan man söka hjälp från sjukvården.

ሓበሬታን ትምህርቲን’ውንይህቡ እዮም። ክታበትን ናይ ጥዕና 
መርመራታትን’ውን ይገብሩ እዮም።

ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ክንክን ጥዕና ንዝግበር ምብጻሓት 
ገንዘብ ኣይኽፈሎን እዩ።

ክንክን ስኒ
እቲ ናይ ስኒ ቃንዛ ዘለዎ ሰብ ወይ ናይ ስኒ መርመራ ክገብር 
ዝደሊ ሰብ፡ ምስ ክንክን ስኒ ቆጸራ ክወስድ ይኽእል እዩ። እቲ 
ሓኪም ስኒ መርመራ ድሕሪ ምግባር፣ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን 
ይጽግንን ይትክእን። ኣብ ናይ ስኒ ክሊኒክ፡ ኣጽረይቲ ስኒ 
’ውን ይርከባ እየን። እዘን ኣጽረይቲ ስኒ፣ ብዕካኸ የልግሳ፡ ኣፍ 
የጽርያ ከምኡውን፡ ሰብ ናይ ስኒ ምንኳልን ናይ ስኒ ምጉራፍን 
ከየጋጥሞምን፣ ጥዑይ ስኒ ክህልዎምን ምኽሪ ይውፍያ።

ናበየናይ ናይ ስኒ ሓኪም ከምዝኸይድ፡ ሰብ ባዕሉ ይውስን። ብግሊ 
ዚሰርሑ ናይ ስኒ ሓኻይምን፣ ብኣውራጃዊ ባይቶ ዝካይድ ህዝባዊ 
ክንክን ስኒን ይርከቡ እዮም።

ኣብቲ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ዝያዳ 
ሓበሬታ ይርከብ እዩ።

ህጹጽ ናይ ስኒ ሕክምና
ህጹጽ ናይ ስኒ ሕክምና ዘድልዮ ሰብ፡ ብቐዳምነት ናብቲ ነባር ናይ 
ስኒ ሓኪሙ ይኸይድ። እቲ ሕክምና ዕጽው ምስ ዝኸውን፡ ናብቲ 
ኣብ ሳንክት ኤሪክስ ሆስፒታል ዝርከብ ናይ ህዝባዊ ክንክን ስኒ፣ 
ናይ ህጹጽ ሕክምና ተቐበልቲ ክኸይድ ይኽእል። ንሳቶም ምሸት 
ምሸት’ውን ክፉታት እዮም።

ንኣብነት ብምኽንያት ሓደጋ ብርቱዕ ናይ ስኒ ጉድኣት፣ ኣብ 
ግዜ ለይቲ ዘጋጠሞ ሰብ፡ ናብ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና 
ብምድዋል፡ ናይቲ ለይቲ ክፉት ዝኾነ ክንክን ስኒ፣ ሓበሬታ 
ክረክብ ይኸእል።

ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና
ብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወቶም ገለ እዋን፣ ኣብ ጓሂ ክወድቁ 
ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት፡ ኣብ ኩነታት ናይ ቀረባ ዘመድ ሞት፡ 
ብርቱዕ ስምዒት ዘሕድር ገለ ኣጋጣሚ ወይ ዘይተጸበይዎ ነገር 
ምስ ዘጋጥሞም ክኸውን ይኽእል። ሓድሓደ እዋን፡ እቲ ጓሂ ናብ 
ቅዛነት የእቱ እዩ።

ናብ ካልእ ሃገር ግዒዝካ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ንምርካብ ዘሎ 
ሰሓቦ ጉተቶ ብዙሕ ጸቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ብርቱዕ ዝኾነ 
ናፍቖት ወይ ሓዘን ኪስማዓካ’ውን ይኽእል፡ ድቃስ ክኸልኣካ 
ይኽእል ወይ ሓሳብካ ናይ ምእርናብ ጸገም ’ውን ከጋጥመካ 
ይኽእል። ንንውሕ ዝበለ እዋን ዘጋጥም ጓሂ፣ ንጥዕናኻ ክትንክፍ 
የስግእ እዩ።

እቲ ናይ ጸቕጢ ስምዒት ኣዝዩ ዝስምዖ ሰብ፣ ብዛዕብኡ ምስ 
ካልኦት ሰባት ምዝራብ የድልዮ። ብቐዳምነት ምስ ሓደ ዝኣምኖ 
ሰብ ይዘራረብ። ብዛዕባ ስምዒት ብዓሚቑ ንምዝርራብ፣ ካብ 
ኣገልግሎት ሕክምና ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ።
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Psykiatrisk öppenvård för vuxna
Vuxna personer över 18 år som mår psykiskt dåligt ska i för-
sta hand vända sig till vårdcentralen. Läkaren gör en första 
bedömning och ger viss behandling. Läkaren kan också ge 
en remiss till någon av de psykiatriska öppenvårdsmottag-
ningar som finns i länet.

I de flesta kommunerna finns det en psykiatrisk öppen-
vårdsmottagning, och det går att kontakta dem utan remiss. 
Vårdguiden kan ge information om deras adresser och 
öppettider.

På de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna arbetar 
psykiatrer, psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och sjuk-
sköterskor med specialutbildning. Psykiater kallas en läkare 
som är specialist på psykiska sjukdomar. 

Traumabehandling
För personer med trauma finns två speciella mottagningar 
i Stockholms län. De ger behandling till personer som varit 
med om svåra upplevelser, till exempel till flyktingar som 
upplevt krig eller tortyr. Det går att kontakta mottagningarna 
själv. Det går även att få en remiss från sjukvården.

Röda korsets center för torterade flyktingar, RKC 
Adress: Medborgarplatsen 25 
Telefon: 08-772 19 80 
www.redcross.se/rkcstockholm

Kris- och traumacentrum 
Adress: Danderyds Sjukhus, Mörbygårdsvägen, Danderyd 
Telefon: 08-655 79 30  
www.krisochtraumacentrum.se

Akut psykiatrisk vård för vuxna
Om man behöver akut psykiatrisk vård kan man kontakta en 
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vårdguiden ger informa-
tion om deras adresser, telefonnummer och öppettider.

På kvällar och helger kan man vända sig till S:t Görans sjuk-
hus som har en psykiatrisk akutmottagning öppen dygnet 
runt, telefonnummer: 08-672 25 33. 

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Barn och ungdomar upp till 18 år kan vända sig till barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP. BUP hjälper barn och ungdomar 
som har svårigheter eller mår psykiskt dåligt.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar bland annat 
psykologer, kuratorer och läkare. De flesta som arbetar inom 
BUP är också utbildade psykoterapeuter. En psykoterapeut 
försöker hjälpa människor att förstå och förändra sig själva 
genom samtal, och ibland också genom lek, träning eller 
annat.

Till BUP kan man som barn eller ungdom komma själv eller 
tillsammans med sina föräldrar. För att prata med någon 

ናይ በጽሕታት ክፉት ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና
ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገም ዘለዎም፣ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ 
ዝዕድሚኦም በጽሕታት፣ ብቐዳምነት ናብቲ ናይ ሰፈሮም ክሊኒክ 
ምኻድ የድልዮም። ኣብኡ ዝርከብ ሓኪም ናይ መጀመርታ 
ገምጋምን ሕክምናን ይህብ። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፣ እቲ ሓኪም 
ናብቶም ኣብቲ ኣውራጃ ዝርከቡ ክፉት ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና 
ዚህቡ ክሊኒካት፣ ናይ መሰነይታ ወረቐት ክሰድድ ይኽእል።

ኣብ መብዛሕትኦም ኮሙናት፣ ክፉት ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ክሊኒክ 
ዝርከብ ኮይኑ፤ ብዘይ ናይ መሰነይታ ወረቐት ርክብ ምግባር ’ውን 
ይከኣል እዩ። ብዛዕባ ኣድራሻታቶምን ክፉት ዝኾነሉ ሰዓታትን፣ 
ካብ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ሓበሬታ ክርከብ ይክኣል እዩ።

ኣብቲ ክፉት ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ክሊኒክ፡ ፍሉይ 
ትምህርቲ ዘለዎም ሳይክያትሪስት፡ ሳይኮሎጂስት፡ ሳይኮተራፒስት፡ 
ኣማኸርቲን ኣላዪት፡ ሕሙማትን ይሰርሑ እዮም። ሳይክያትሪስት 
ዝበሃል፡ ብናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገማት ፍሉይ ክእለት ዘለዎ 
ሓኪም እዩ።

ናይ ስንባደ ሕክምና
ነቶም ብስንባደ ዝተዳህሉ ሰባት፣ ክልተ ፍሉያት ክሊኒካት ኣብ 
ኣውራጃ ስቶክሆልም ይርከባ እየን። ንኣብነት ናይ ውግእን 
ኣሳቓዪ መግረፍትን ክፉእ ዝረኣዩ ስደተኛታት፣ ሕክምና ክገብሩ 
ይኽእሉ እዮም። ምስዞም ክሊኒካት ባዕልኻ ርክብ ምግባር ይከኣል 
እዩ። ካብ ተራ ክሊኒክ ’ውን መሰነይታ ወረቐት ክርከብ ይከኣል 
እዩ።

ኣሳቓዩ መግረፍቲ ንዘጋጠሞም ስደተኛታት፣ ሓገዝ ዝህብ ናይ 
ቀይሕ መስቀል ማእከል ኣድራሻ፦

Röda korsets center för torterade flyktingar, RKC 
Adress: Medborgarplatsen 25 
Telefon: 08-772 19 80 
www.redcross.se/rkcstockholm  እዩ።

ናይ ቅልውልውን ናይ ስንባድን ማእከል፦ 
Kris- och traumacentrum 
ኣድራሻ፦ Danderyds Sjukhus, Mörbygårdsvägen, Danderyd, 
ቁጽሪ ስልኪ: 08- 655 79 30 
www.krisochtraumacentrum.se

ህጹጽ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ንበጽሕታት
ህጹጽ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ዘድልዮ ሰብ፡ ምስቲ ክፉት 
ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ክሊኒክ ርክብ ምግባር የድልዮ። ብዛዕባ 
ኣድራሻኦም፡ ቁጽሪ ስልኮምን ተሓከምቲ ዝቕበሉሉ ሰዓታትን፣ 
እቲ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ሓበሬታ ክህብ ይኽእል።

ምሸት ምሸትን ከምኡውን ኣብ እዋን በዓላትን፡ ምስቶም ኩሉ 
እዋን ክፉታት ዝኾኑ፣ ኣብ ሳንክት ዩራን ሆስፒታል ዝርከቡ 
ህጹጽ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ክሊኒክ፣ ብስልኪ ቁጽሪ 
08-672 25 33 ርክብ ክግበር ይከኣል።

ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት
እቶም ካብ 18 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑን 
መንእሰያትን፣ ናብቲ BUP ዝበሃል ናይ ቆልዑን መንእሰያትን  
ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ይኸዱ። BUP ነቶም 
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eller för att boka en tid för besök kan man ringa direkt till en 
BUP-mottagning. För information om BUP-mottagningarnas 
adresser, telefonnummer och öppettider kan man kontakta 
Vårdguiden. Det kostar inget att besöka BUP. 

BUP Lunden på Tideliusgatan i Stockholm är en mottagning 
som har specialiserat sig på barn och familjer i migration. De 
tar även emot barn och familjer utan uppehållstillstånd. 

Läs mer om BUP på webbplatsen för Barn-  
och ungdomspsykiatri i Stockholm: www.bup.nu

Akut psykiatrisk vård för barn och ungdom
För akut psykiatrisk vård för barn och ungdomar, kan man 
vända sig till någon av BUP-mottagningarna.

Under kvällar och helger finns en akutmottagning på 
Sachsgatan 10, bredvid Södersjukhuset, som tar emot barn och 
ungdomar. Ring dygnet runt på telefonnummer 08-616 69 00. 

 
 

Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är en livslång försämring av någon 
funktion i kroppen. Vanliga funktionsnedsättningar är svå-
righeter med att röra sig, dålig syn eller hörsel, eller läs- och 
skrivsvårigheter.

För att vardagen ska bli lättare kan man behöva ett hjälpme-
del, till exempel rullstol, rullator eller hörapparat. För att få 
ett hjälpmedel ska man kontakta sin vårdcentral.

Läs mer om funktionsnedsättning och hjälpmedel på 
Vårdguidens webbplats.

Sex- och samlevnadsrådgivning
Det finns flera mottagningar som ger råd och information 
kring sex och samlevnad. Det kan till exempel handla om 

ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገማት ንዘለዎም መንእሰያትን ቆልዑን ይሕግዝ 
እዩ።

ኣብቲ BUP ዝሰርሑ፡ ሳይኮሎጂስት፡ ኣማኻሪ፡ ሓኪምን ወ 
ዘ ተ እዮም። መብዛሕትኦም ኣብ BUP ዝሰርሑ ዕሉማት 
ሳይኮተራፒስት’ውን እዮም። ናይ ሳይኮተራፒስት ዕማም፡ 
ብዝርርብ፡ ሓድሓደ እዋን’ውን ብጸወታን ብታዕሊምን ወ ዘ ተ 
ሰባት ጸገሞም ተረዲኦም፣ ባዕላቶም ለውጢ ንኬምጽኡ ይሕግዝ።

ሓደ ቆልዓ ወይ መንእሰይ፡ ናብ BUP ባዕሉ ወይ ምስ ወለዱ 
ክኸይድ ይኽእል እዩ። ምስ ሰብ ክትዛረብ ወይ ቆጸራ 
ንኽትገብር፣ ናብ ናይ BUP ክሊኒክ ምድዋል ይከኣል። ብዛዕባ 
ናይ BUP ክሊኒክ ኣድራሻታትን ቁጽሪ ስልኪታትን፣ ተሓከምቲ 
ዝቕበሉሉ ሰዓታትን፣ እቲ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ሓበሬታ 
ክህብ ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ BUP ክሊኒክ ክትከይድ ገንዘብ 
ኣይኽፈሎን።

BUP Lunden ዝበሃል ኣብ Tideliusgatan ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ፣ 
ናብቶም ኣብ ሰደት ዝርከቡ ቆልዑን ስድራ ቤትን ዘተኮረ ክሊኒክ 
እዩ። ነቶም ፍቓድ ዘይብሎም ቆልዑን ስድራ ቤትን’ውን ይቕበል 
እዩ።

ኣብዚ ዚስዕብ ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ፣ ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ናይ 
ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ዝያዳ ክተንብብ 

ይኸኣል እዩ። 
www.bup.nu

ህጹጽ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ንቆልዑን ንመንእሰያትን
ህጹጽ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ንቆልዑን ንመንእሰያትን 
ንምርካብ፡ ናብ ናይ BUP ክሊኒክ ምኻድ ይከኣል እዩ።

ምሸት ምሸትን ከምኡውን ኣብ እዋን በዓላትን፡ ኣብ ጎድኒ ስደር 
ሆስፒታል፣ ኣብ ኣድራሻ Sachsgatan 10 ኣድራሻ ዝርከቡ ንህጹጽ 
ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና፣ ንቆልኡን መንእሰያትን ይቕበሉ 
እዮም። ለይቲን ቀትሪን ብስልኪ ቁጽሪ 08-616 69 00 ምድዋል 
ይከኣል።

ተግባራዊ ስንክልናታት
ከም ተግባራዊ ስንክልናታት ዝቑጸር፡ ሓደ ናይ ሰውነትና ኣካል 
ምስ ዕድመ እናገደደ ዝመጽእ ስንክልና ምስዝህልዎ እዩ። እቶም 
ልሙዳት ዝበሃሉ ስንክልናታት፡ ናይ ምንቅስቓስ ጸገም፡ ናይ 
ምርኣይን ምስማዕን ጸገም ወይ ናይ ምንባብን ናይ ምጽሓፍን 
ጸገማት ዝኣመሰሉ እዮም።

መዓልታዊ ናብራ ንምቅላል፡ ናይ መሳርሒ ሓገዝ፡ ንኣብነት 
ተሽከርካሪ ዓረብያን ተሽከራካሪ ምርኩስን ወይ ናይ መስምዒ 
መሳርሒ ዝኣመሰሉ የድሊ ይኸውን። ናይዚ ዓይነት መሳርሒታት 
ንምርካብ ምስቲ ናትካ ክሊኒክ ርክብ ምግባር የድሊ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ተግባራዊ ስንክልናታትን መሳርሒን፣ ዝያዳ 
ኣብ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ክርከብ ይከኣል እዩ።

ምኽሪ ብዛዕባ ጾታዊ ርክባትን ሓዳራዊ ዝምድናታትን
ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ሓዳራዊ ዝምድናታትን ምኽርታት ዝህቡ 
ብዙሓት ክሊኒካት ይርከቡ እዮም። ንኣብነት ብዛዕባ ጥንሲ ናይ 
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relationer, preventivmedel eller graviditet. Det kan även 
handla om att ta prover och få information om könssjukdo-
mar eller hiv/aids. De flesta besök är kostnadsfria.

Läs mer om sex och samlevnad på Vårdguidens webbplats.

Ungdomsmottagning
Till ungdomsmottagningen kan tjejer och killar under 23 år 
vända sig med frågor kring sex och samlevnad. Där arbetar 
barnmorskor, kuratorer och läkare och ibland psykologer. 
Man väljer själv till vilken ungdomsmottagning man vill gå.

Läs mer på UMOs webbplats: www.umo.se 
Information finns på olika språk. 

 

Sex- och samlevnadsmottagning, Sesam
Till sjukhusens sex- och samlevnadsmottagningar kan både 
män och kvinnor vända sig med frågor och besvär som rör 
sexualitet och hälsa. 

Sex- och samlevnadsmottagningar finns på:

• Danderyds sjukhus

• Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

• Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

• Södersjukhuset

Det finns även så kallade mansmottagningar, och särskilda 
mottagningar för homosexuella.

RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transper-
soners rättigheter, RFSL, är en ideell organisation. De arbetar 
för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha 
lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra 
i samhället.

Läs mer på webbplatsen: www.rfsl.se

Noaks ark
Noaks ark jobbar med frågor kring hiv och aids. De erbjuder 
hiv-testning anonymt och kostnadsfritt, samt stöd och olika 

ምክልኻል ሜላታትን፣ ጥንስን ዝኣመሰሉ ሕቶታት ክኾኑ ይኽእሉ 
እዮም። ወይ እውን ብዛዕባ ምርመራ ምግባርን ብዛዕባ ጾታዊ 
ሕማማትን ካልእ ከም ናይ Hiv/aids ሓበሬታ ምርካብን፣ ክኸውን 
ይኽእል። ንዝግበሩ መብዛሕትኦም ምብጻሓት፣ ገንዘብ ኣየኽፍሉን 
እዮም።

ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ሓዳራዊ ዝምድናታትን፣ ኣብ ናይ ሓባሪ 
ኣገልግሎታት ሕክምና፤ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ምንባብ ይክኣል 

እዩ።

ክሊኒክ መቐበሊ መንእሰያት
እቶም ካብ 23 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ኣወዳትን 
ኣዋልድን፣ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ሓዳርዊ ዝምድናታትን 
ምኽርታት ንምርካብ፣ ናብ ክሊኒክ መቐበሊ መንእሰያት ክኸዱ 
ይኸእሉ እዮም። እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ድማ፡ ኣዋላዲት፡ 
ኣማኻሪን ሓኪምን ኮይኖም፣ ሓድሓደ እዋን’ውን ሳይኮሊጂስት 
ክኾኑ ይኽእሉ። ሓደ መንእሰይ ናበየናይ ክሊኒክ ከም ዝኸይድ 
ዝውስን ባዕሉ እዩ።

ኣብቲ ናይ ክሊኒክ መቐበሊ መንእሰያት (UMO) ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ዝያዳ ክተንብብ ይክእል እዩ። www.umo.se  

ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ኣሎ።

ናይ ጾታዊን ሓዳራዊ ዝምድናታትን ክሊኒክ
ብዛዕባ ናይ ጾታዊ ርክብን ሓዳርዊ ዝምድናታትን ጸገማት ጥዕና 
ብዝምልከት፡ ሰብኡትን ኣንስቲን ናብቶም ናይ ጾታዊ ርክብን 
ሓዳርዊ ዝምድናታትን ክሊኒካት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም።

ናይ ጾታዊ ርክብን ሓዳርዊ ዝምድናታትን ክሊኒካት፣ ኣብዞም 
ዚስዕቡ ቦታታት ይርከቡ እዮም፡-

 • ናይ ዳንደሪድ ሆስፒታል Danderyds sjukhus

 • ኣብ ሶልና ዝርከብ ናይ ካሮሊንስካ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • ኣብ ሁዲንጌ ዝርከብ ናይ ካሮሊንስካ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

 • ናይ ሰደር ሆስፒታል Södersjukhuset

ናይ ሰብኡት ክሊኒክን ፍሉይ ናይ ግብረ-ሶዶማውያን ክሊኒክ’ውን 
ይርከቡ እዮም።

ናይ ጾታዊ ማዕርነት ሃገራዊ ማሕበር
እቲ RFSL ዝበሃል ናይ ግብረ-ሰዶማውያን (homosexuella) 
ናይ ድርብ ጾታን (bisexuella) ጾታዊ ገደብ ዘይብሎምን 
(transpersoner) መሰላት ዝቋመት ሃገራዊ ማሕበር ኮይኑ፡ ሓደ 
ካብቶም ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ድማ እዩ። እዞም ዝተጠቕሱ 
ሰባት፣ ምስ ካልኦት ማዕረ ዝኾነ መሰላትን ግቡኣትን ክህልዎም፣ 
ዚጽዕር ማሕበር እዩ። 

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።  
www.rfsl.se 

ናይ ኖህ መርከብ Noaks ark
እዚ ናይ ኖህ መርከብ ዝበሃል ማሕበር፡ ኣብ ጉዳይ ናይ hivን  
aidsን ሕቶታት ዝሰርሕ ማሕበር እዩ። ሰብ ብነጻን ብሚስጢርን 
ናይ hiv ምርመራ ክገብር’ውን ይዕድም እዩ። ነቶም ብhiv 
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aktiviteter för hivsmittade och deras familjer. Att tidigt få 
veta om man bär på hiv ger möjlighet till bättre behandling 
och vård.

Läs mer på webbplatsen: www.noaksark.org

Man kan även göra hiv-test på vårdcentralen, ungdomsmot-
tagningar och SESAM-mottagningar. Testet är kostnadsfritt 
och man har rätt att vara anonym vid själva testet.

Läs mer om hiv-tester på Vårdguidens webbplats

kostnader för vård  
och mediciner
Hälso- och sjukvården i Sverige är subventionerad av sta-
ten. Det betyder att patienterna bara betalar en liten del av 
kostnaden vid sjukvård, och att landstinget betalar resten av 
kostnaden. Alla som bor och arbetar i Sverige är med och 
betalar för sjukvården när de betalar skatt. 

Kostnader för hälso- och sjukvård
Barn och ungdomar under 18 år får gratis vård på vårdcen-
traler och vård hos specialister. För akut vård betalar barn 
och ungdomar en avgift.

Vuxna betalar så kallade egenavgifter vid de flesta besöken 
inom hälso- och sjukvården. Det är samma avgifter för vård 
oavsett om man går till en offentlig eller en privat vårdgivare 
som landstinget har avtal med. Däremot är ett besök på en 
akutmottagning dyrare än ett besök på en vårdcentral.

Läs mer om vilka avgifter som gäller för olika besök inom 
hälso- och sjukvården på Vårdguidens webbplats.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet betyder att man inte behöver betala 
mer än ett visst högsta belopp för vård under ett år. År 2010 
är högsta beloppet 900 kronor. När man har betalat så 
mycket får man ett frikort som ger gratis vård resten av året. 
Det betyder att man inte betalar mer än 900 kr för sjukvård 
under en tolvmånadersperiod.

ዝተለበዱ ሰባትን ንስድረኦምን ድማ፣ ዝተፈላለየ ንጥፈታት 
የካይድ። ብhiv ዝተለበደ ምዃኑ ቀልጢፉ ዝፈልጠ ሰብ፤ ዝሓሸ 
ሕክምናን ክንክንን ናይ ምርካብ ዕድል ይህልዎ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.noaksark.org 

ኣብ ተራ ክሊኒክ ወይ ኣብ ክሊኒክ መንእሰያትን ኣብ ናይ 
SESAM ክሊኒካት’ውን ናይ hiv ምርመራ ክግበር ይከኣል እዩ። 
እቲ ምርመራ ብነጻ ዝግበር ኮይኑ፡ ኣብቲ እዋን ምርመራ ጉዳይካ 
ብምስጢር ክተሓዘልካ መሰል ኣሎካ።

ኣብቲ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና፣ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ንሕክምናን ንመድሓኒትን  
ዝወጽእ ገንዘብ
ኣብ ሃገር ሽወደን እቲ ናይ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ወጻኢ 
ገንዘብ፤ ብኸፊል ብመንግስቲ ዝምወል እዩ። ናቱ ትርጉም ድማ፡ 
እቲ ተሓካሚ ሰብ ዝኸፍሎ ዉሱን ናይቲ ንሕክምና ዘውጽኦ 
ገንዘብ ኮይኑ፣ እቲ ዝተረፈ ድማ፣ ኣውራጃዊ ባይቶ ዝሽፍኖ 
እዩ። ኣብ ሃገር ሽወደን ዝቕመጥን ዝሰርሕን ኩሉ ሰብ፣ ነቲ ናይ 
ሕክምና ኣገልግሎታት ብመልክዕ ግብሪ ይኸፍል እዩ።

ንሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ዝወጽእ ገንዘብ
ካብ 18 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ 
ክሊኒክ ዝግበር ኮነ ብፍሉይ ክኢላ ሓኪም ዝግበር ሕክምና፣ 
ብነጻ ይወሃብ። ንህጹጽ ሕክምና ቆልዑን መንእሰያትን ዝኸፍልዎ 
ክፍሊት ኣሎ።

ዓበይቲ ነቲ ኣብ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ኣገልግሎታት 
ንዝገብርዎ ምብጻሓት፣ ዝኸፍልዎ ናይ ገዛእ ርእሶም ክፍሊት 
(egenavgifter) ኣሎ። እቲ ንመሐከሚ ዚኽፈል ክፍሊታት፤ 
ነቶም መንግስታዊ ይኹን ነቶም ምስ ኣውራጃዊ ባይቶ ኩንትራት 
ዘለዎም ውልቃውያን ናይ ሕክምና ትካላት እትኸፍሎ ገንዘብ 
ማዕረ እዩ። ኮይኑ ግን፡ ናብ ናይ ህጹጽ ቤት ሕክምና ምኻድ፣ 
ካብ ተራ ክሊኒክ ዝበለጸ የኽፍል እዩ።

ንዝተፈላለዩ ናይ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ኣገልግሎታትን ብዛዕባ 
ዚግበር ክፍሊታትን ንምፍልጥ፣ ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎታት 

ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ገደብ-ክፍሊት
ናይዚ ገደብ-ክፍሊት ትርጉም፣ ሓደ ሰብ ንሕክምና ዚገብሮ 
ወጻኢታት፤ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት፣ ካብ ሓደ ዉሱን ገንዘብ 
ንላዕሊ ክኸፍል ኣየድልዮን ማለት እዩ። ኣብ 2010 ዓ ም፡ እዚ 
ገደብ-ክፍሊት 900 ክሮኖር እዩ። 900 ክሮኖር ዝኸፈለ ሰብ፣ 
ነቲ ዝተረፈ ናይ ሓደ ዓመት እዋን፡ ናይ ነጻ ሕክምና ሰነድ 
”ፍሪ-ኩርት” ይወሃቦ። ትርጉሙ ድማ፡ ኣብ ናይ 12 ወርሒ እዋን 
ካብ 900 ክሮኖር ንላዕሊ ንሕክምና ምኽፋል ኣየድልዮን ማለት 
እዩ።
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Kostnader för medicin
Patienten betalar bara en del av kostnaden för mediciner på 
recept, och landstinget betalar resten av kostnaden. 

Även för mediciner finns det ett högkostnadsskydd. Det 
betyder att man inte betalar mer än ett visst högsta belopp 
för mediciner på recept under en tolvmånadersperiod. År 
2010 är högsta beloppet 1800 kr. När man kommit upp till 
högsta beloppet får man mediciner utan kostnad inom res-
ten av tolvmånadersperioden. 

Mediciner som man köper utan recept ingår inte i högkost-
nadsskyddet.

Vad kostar tandvården? 
Barn och ungdomar till och med 19 år får gratis tandvård, 
oavsett om de går till Folktandvården eller till en privat tand-
läkare. Vuxna personer över 20 år betalar sin tandvård själv.

Det är fri prissättning på tandvård. Det betyder att tandlä-
kare själva bestämmer priset för olika behandlingar. Men 
man har rätt att få veta i förväg vad behandlingen kommer 
att kosta.

Vuxna över 20 år får ett så kallat tandvårdsbidrag vartannat 
år. Det är ett mindre bidrag som till exempel kan användas 
till en munundersökning. Bidraget är olika stort för olika åld-
rar. Tandläkaren ska dra av bidraget direkt från kostnaden för 
undersökningen.

Det finns också ett högkostnadsskydd för tandvård. 
Högkostnadsskyddet betyder att man bara behöver 
betala en del av kostnaden själv vid behandlingar som 
kostar mer än 3 000 kronor under ett år (gäller år 2010). 
Försäkringskassan betalar en ersättning för resten av kost-
naden direkt till tandläkaren.

Läs mer om kostnader för tandvård på Försäkringskassans 
webbplats: www.forsakringskassan.se

rättigheter i vården
Hälso- och sjukvården i Sverige styrs av Hälso- och sjuk-
vårdslagen, som handlar om att alla människor i Sverige ska 
få en god och säker vård på lika villkor. Är man folkbokförd i 
Sverige har man samma rätt till sjukvård som svenska med-
borgare. 

ንመድሓኒት ዝወጽእ ገንዘብ
መድሓኒት ዝተኣዘዘሉ ሰብ ዝኸፍሎ ውሱን ክፋል ናይቲ ናይ 
መድሓኒት ዋጋ ኮይኑ፣ እቲ ዝተረፈ ድማ፣ ኣውራጃዊ ባይቶ 
ይሽፍኖ። ንመድሓኒት’ውን እንተኾነ፣ ገደብ-ክፍሊት ኣሎ እዩ።

ትርጉሙ ድማ፡ ሓደ ሰብ፡ ብሓኪም ንዝተኣዘዘሉ መድሓኒታት፣ 
ኣብ ውሽጢ 12 ወርሒ ዘሎ እዋን፣ ካብ ሓደ ዉሱን ገንዘብ 
ንላዕሊ ክኸፍል ኣየድልዮን ማለት እዩ። ኣብ 2010 ዓ ም፡ እዚ 
ገደብ-ክፍሊት 1800 ክሮኖር ዝኸፈለ ሰብ፣ ነቲ ዝተረፈ ናይ 
ሓደ ዓመት እዋን፣ መድሓኒት ብነጻ ይወሃቦ። ብዘይ ናይ ሓኪም 
ትእዛዝ ንዝግዛእ መድሓኒታት ግን፡ እቲ ናይ ገንዘብ ገደብ-
ክፍሊት ኣየገልግልን።

ናይ ስኒ ክንክንን ሕክምናን ክንደይ የኽፍል?
ካብ 19 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑን መንእሰያትን፣ ኣብ 
ህዝባዊ ክሊኒክ ስኒ (Folktandvården)ንዝግበር ይኹን ብውልቃዊ 
ክሊኒክ ስኒ ንዝግበር ሕክምና ብነጻ ይወሃቡ። ካብ 20 ዓመት 
ዕድመ ንላዕሊ ዝኾኑ በጽሕታት ግን ባዕላቶም ክኸፍሉ የድልዮም።

ንናይ ስኒ ሕክምና ዝግበር ክፍሊት፣ ብዋጋ ዕዳጋ እዩ ዝውሰን። 
ናይዚ ትርጉሙ ድማ፣ ንዝተፈላለየ ናይ ስኒ ሕክምና እትኸፍሎ 
ገንዘብ፡ እቶም ሓካይም ባዕላቶም ይውስንዎ ማለት እዩ። ይኹን 
እምበር፡ እቲ ተሓካማይ፣ ኣቐዲሙ ክንደይ ከም ዘውጽእ ናይ 
ምፍላጥ መሰል ኣለዎ።

ካብ 20 ዓመት ዕድመ ንላዕሊ ዝኾኑ በጽሕታት፡ ኣብ ከክልተ 
ዓመት ሓገዝ ሕክምና ስኒ (tandvårdsbidrag) ይሕሰበሎም እዩ። 
እቲ ሓገዝ ንእሽቶ ኮይኑ፡ ንኣብነት ናይ ኣፍ ምርመራ ንምግባር 
የኽእል። እቲ ሓገዝ ንዝተፈላለየ ዕድመ ዝተፈላለየ ኮይኑ፣ 
እቲ ሓኪም ስኒ፡ ካብቲ ተሓካማይ ንምርመራ ዝኸፍሎ ገንዘብ 
የጉድል።

ንሕክምና ስኒ’ውን እንተኾነ፡ ገደብ-ክፍሊት ኣሎ እዩ። ናቱ 
ትርጉም ድማ፡ ኣብ 2010 ዓ ም ዘገልግል ካብ 3000 ክሮኖር 
ንላዕሊ ኣብ ሓደ ዓመት ዘውጽእ ሰብ፡ ዉሱን ናይቲ ክፍሊት 
ጥራሕ ይኸፍል። እቲ ዝተረፈ ናይ ውሕስነት ካሳ ነቲ ሓኪም ስኒ 
ይኸፍሎ።

ብዛዕባ ናይ ስኒ ሕክምና ክፍሊታት፣ ዝያዳ ኣብ ናይ ውሕስነት ካሳ ናይ 
ኢንተርነት ኣድራሻ ክተንብብ ይከኣል እዩ። 

www.forsakringskassan.se 

ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዘሎካ መሰላት
ናይ ሃገር ሽወደን ናይ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ስርዓት፣ 
በቲ ናይ ሕክምና ሕጊ እዩ ዚምእዘዝ፣ ንኹሎም ኣብ ሽወደን 
ዝቕመጡ ሰባት ድማ፣ ግቡእን ዘተኣማምንን ሕክምና ብማዕርነት 
ክረኽቡ የውሓስ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ምዝጉብ ዝኾነ 
ሰብ፡ ማዕረ ምስቶም ዜጋታት ሽወደን ሕክምና ናይ ምርካብ 
መሰል ይህልዎ።
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Rätt att välja vårdgivare, Vårdval Stockholm
Som patient i Stockholm har man rätt att själv välja vilken 
vårdmottagning man vill gå till. Man kan till exempel välja 
att gå till en vårdcentral i en annan kommun för att de har 
kortare väntetider. Rätten att välja gäller även många andra 
vårdgivare, som till exempel mödrahälsovården och barna-
vårdscentralerna. 

Man väljer en ny vårdgivare antingen genom Vårdguidens 
internettjänst (Mina vårdkontakter), eller genom att fylla i 
en blankett på en vårdmottagning. Vårdguiden har informa-
tion om vårdval Stockholm på flera olika språk. 
 
 
 

Tystnadsplikt
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige har 
tystnadsplikt. Det gäller även tolkar och översättare. Det 
betyder att ingen får lämna ut uppgifter om en patient, om 
patientens sjukdom eller behandling utan att patienten har 
godkänt det. Tystnadsplikten gäller både skriftliga och munt-
liga uppgifter.

Personal inom vården får bryta tystnadsplikten om det finns 
risk för att ett barn far illa. 
 
 

Rätt att säga nej
Patienten bestämmer själv om hon eller han vill ha vård eller 
inte, och kan säga nej till behandling, undersökningar eller 
mediciner. Men det kan också finnas tillfällen då patienten 
inte får eller klarar av att ta det beslutet, till exempel om 
patienten har en allvarlig psykisk sjukdom eller en smitto-
sam sjukdom.

Rätt till information
Patienten har rätt att få information om sitt hälsotillstånd 
och om vilken behandling som finns. Informationen ska ges 
på ett sätt så att patienten förstår den. Om patienten behö-
ver språktolk eller tolk för döva och hörselskadade så har 
hon eller han rätt till det. 
 

ወሃቢ ሕክምና ናይ ምምራጽ መሰል፡ ኣብ ስቶክሆልም 

ሕክምና ናይ ምምራጽ ዕድል
ከም ተሓካሚ መጠን፣ ኣብ ስቶክሆልም ክሊኒክ ናይ ምምራጽ 
መሰል ኣሎካ። ንኣብነት ንምጥቃስ፡ ናይ ትጽቢት እዋን ዝሓጸረ 
እዩ ኢልካ፣ ናብ ናይ ካልእ ኮሙን ክሊኒክ ምኻድ ይከኣል 
እዩ። እቲ ባዕልኻ ናይ ምምራጽ መሰል ንኽልኦት ወሃብቲ 
ሕክምና’ውን፡ ንኣብነት ክሊኒክ ነፍሰ-ጾርን ሓራሳትን፡ ክሊኒክ 
ሕጻናትን ወ ዘ ተ የገልግል እዩ።

ኣብ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
(Mina vårdkontakter) ብምእታው፣ ወይ ኣብ ሓደ ናይ ሕሙማት 
መቐበሊ ክሊኒክ ኬድካ ኦርኒክ ብምምላእ፡ ንመጀመርያ ወሃቢ 
ሕክምና ክትመርጽ ትኽእል። ኣብ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎታት 
ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ስቶክሆልም 
ዘገልግል፣ ሕክምና ናይ ምምራጽ ዕድል፣ ዝያዳ ሓበሬታ 
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ክትረክብ ትኽእል።

ምስጢር ናይ ምሓዝ ግዴታ
ኩሎም ኣብ ሃገር ሽወደን ናይ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን 
ኣገልግሎት ዝሰርሑ ሰባት፡ ምስጢር ናይ ምሓዝ ግዴታ ኣለዎም። 
እዚ ግዴታ’ዚ፣ ነቶም ናይ ቃልን ናይ ጽሑፍን ተርጎምቲ’ውን 
ይምልከቶም እዩ። ናቱ ትርጉም ድማ፡ እቲ ተሓካማይ ፍቓደኛ 
ምስ ዘይከውን፡ ብዛዕባኡን ብዛዕባ ሕማሙን ከምኡውን ብዛዕባ 
ሕክምንኡን ሓበሬታ ክተውጽእ ክልኩል እዩ። እቲ ምስጢር 
ምሓዝ ብጹሑፍ ወይ ብቓል ንዝተሓላለፍ ሓበሬታ ዝምልከት 
እዩ።

ቆልዓ ኣብ ሕማቕ ክወድቀሉ ዚኽእል ኩነታት ምስዝህሉ፡ እቶም 
ሰራሕተኛታት ሕክምና፡ ነቲ ምስጢር ናይ መሓዝ ግዴታኦም 
ክጥሕሱ ይፍቀደሎም እዩ።

ኣይፋል ናይ ምባል መሰል
ሓደ ዝሓመመ ሰብ፣ ሕክምና ዝደሊ ወይ ዘይደሊ ምኻኑ ዝውስን 
ባዕሉ እዩ። ንሕክምና ይኹን፡ ንምርመራን ወይ ንመድሓኒትን 
ኣይፋል ናይ ምባል መሰል ናይቲ ተሓካሚ እዩ። ይኹን እምበር፡ 
ንኣብነት ሓደ ተሓካሚ፣ ብብርቱዕ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማም ወይ 
ተላጋቢ ሕማም ምኽንያት፡ ባዕሉ ኣይደሊን ክብል ዘይፍቀደሉ 
ወይ ዘየኽእሎ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ።

ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል
ሓደ ተሓካማይ ብዛዕባ ሃለዋት ጥዕናኡ ሓበሬታ ክረክብ፣ ወይ 
ብዛዕባ’ቲ ክርኽቦ ዝኽእል ዓይነት ሕክምና ሓበሬታ ናይ ምርካብ 
መሰል ኣለዎ። እቲ ኣወሃህባ ሓበሬታ ክኸውን ዝግበኦ ድማ፡ 
እቲ ተሓካማይ ክርደኦ ብዝኽእል ኣገባብ ክኸውን ይግባእ። ሓደ 
ተሓካማይ፣ ናይ ቃል ተርጓማይ፣ ነቶም ናይ ምስማዕ ጸገም 
ንዘለዎም ድማ፣ ናይ ጽሙማን ተርጓሚ ናይ ምርካብ መሰል 
ኣለዎ።
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Vårdgaranti
Vårdgarantin betyder att patienten ska få den vård som 
behövs inom rimlig tid. Den som behöver träffa en läkare på 
vårdcentralen ska få göra det inom fem dagar. 

Den som behöver träffa en specialist ska få göra det inom 
max 30 dagar efter beslut om remiss från vårdcentralen. 
Om specialisten bestämmer att patienten behöver behand-
ling ska den påbörjas så snart som möjligt, senast efter 90 
dagar.

Om patienten inte får vård inom vårdgarantin, har patienten 
rätt att byta vårdgivare.

Mer information om vårdgarantin finns på  
Vårdguiden på flera olika språk.

 

Klagomål på vården
Om man som patient eller anhörig är missnöjd med vården 
kan man börja med att prata med den personal som har 
gett vården. Man kan även kontakta verksamhetschefen på 
vårdmottagningen. Räcker inte det för att lösa problemen 
kan man vända sig till Patientnämnden. Patientnämnden kan 
utreda vad som har hänt och föreslå lösningar.

Hälso- och sjukvården i Sverige måste följa lagar och reg-
ler. Om man som patient eller anhörig tycker att läkare 
eller annan vårdpersonal inte har följt lagar och regler kan 
man anmäla det till myndigheten Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd, HSAN.

Läs mer på webbplatsen: www.hsan.se

ናይ ሕክምና ርጉጽነት
እቲ ናይ ሕክምና ርጉጽነት ዝበሃል፡ ሓደ ተሓካማይ ኣመና 
ከይደንጎየ እቲ ዘድልዮ ሕክምና ናይ መርካብ ዕድል ምርግጋጽ 
ማለት እዩ። ኣብ ክሊኒክ ምስ ሓኪም ክራኸብ ዘድልዮ ሰብ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ዘሎ ግዜ ክረክብ ይግባእ።

ምስ ፍሉይ ክኢላ ሓኪም ክራኸብ ዘድልዮ ሰብ፣  ድሕሪ’ቲ 
ካብ ክሊኒክ ናይ መሰነይታ ወረቐት ምትሕልላፉ፤ እንተደንጎየ 
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ክሰልጦ ይግባእ። እቲ ክኢላ ሓኪም፤ 
እቲ ተሓካማይ  ሕክምና የድልዮ እዩ ኢሉ ምስ ዝውስን፡ እቲ 
ኪግበረሉ ዘለዎ ሕክምና ኣብ ቅልጡፍ እዋን፡ እንተደንጎየ ድማ፣ 
ኣብ 90 መዓልቲ ክጅመር ይግባእ።

ብናይ ሕክምና ርጉጽነት ውሳነ መሰረት፣ ኣብቲ ዝተወሰነ እዋን 
ሕክምና ዘይረክበ ተሓካማይ፡ ካልእ ወሃብ ሕክምና ናይ ምቕያር 
መሰል ይህልዎ።

ኣብ ናይ ሓባሪ ኣገልግሎት ሕክምና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ብዛዕባ ናይ 
ሕክምና ርጉጽነት ዝያዳ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዝግበር ጥርዓን
ተሓካማይ ወይ ናይ ተሓካማይ ዘመድ ኮይንካ፣ በቲ ዝተዋህበ 
ሕክምና ዕጉብ ምስ ዘይትኸውን፡ መጀመርታ ምስቶም ናይ 
ወሃብ ሕክምና ሰራሕተኛታት ዝርርብ ትገብር። ምስቲ ናይ ቤት 
ሕክምና ሓላፊ’ውን (verksamhetschefen) ዝርርብ ምግባር ይከኣል 
እዩ። ነቲ ጸገም ንምፍታሕ እዚ እኹል ኮይኑ ምስ ዘይርከብ 
ድማ፣ ምስ ኮሚቴ ወኪል ተሓከምቲ፣ (Patientnämnden) ርክብ 
ምግባር ይከኣል። እቲ ኮሚቴ ወኪል ተሓከምቲ፣ ኩነታቱ ኬጻሪን 
ናይ መፍትሒኡ ሓሳቡ ክገልጽን ይኽእል።

ናይ ሃገር ሽወደን ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ኣገልግሎት፡ 
ሕግታትን ደንብታትን ዝኽተል ምዃን የድልዮ። ከም ተሓካማይ 
ወይ ናይ ተሓካማይ ዘመድ መጠን፣ ሓደ ሓኪም ወይ ሓደ ካልእ 
ናይ ሕክምና ሰራሕተኛ፣ ሕጊ ኣየኽበረን ዝብል ርእይቶ ምስ 
ዝህልዎ፣ ናብቲ HSAN ዝበሃል ናይ ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ናይ 
ሓላፍነት ኮሚቴ፣ ጥርዓን ኬቐርብ ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ዝያዳ ሓበሬታ ይርከብ እዩ። 
www.hsan.se 
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Det här är det viktigaste  
i texten:
• Vårdguiden ger information och råd om sjukdomar och 

besvär, och vart man vänder sig för att få vård.

• Barn och vuxna som behöver sjukvård, men inte är akut 
eller livshotande sjuka, ska i första hand vända sig till 
vårdcentralen. Där behandlas de flesta sjukdomar och 
besvär.

• För att få träffa en specialistläkare behöver man en så 
kallad remiss från sin läkare på vårdcentralen.

• Närakuten ger lättare akutvård.

• Akutsjukhusen tar emot svårt sjuka och skadade barn och 
vuxna. 

• Vid livshotande tillstånd ska man ringa nödnumret 112.

• Vuxna som behöver psykiatrisk vård kontaktar vårdcen-
tralen eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

• Barn och unga som behöver psykiatrisk vård kontaktar 
BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin.

• Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige har 
tystnadsplikt.

 
 
 
 

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • እቲ ሓባሪ ኣገልግሎታት ሕክምና (Vårdguiden) ዚበሃል፣ እቲ 
ብዛዕባ ዝተፈላለየ ሕማምን ናይ ጥዕና ጸገማት ምኽሪ ዝህብን፣ 
ምስ መን ርከብ ምግባር ከምዘድሊን፣ ሓበሬታ ዝህብ እዩ። 

 • ቆልዑን ዓበይቲን፡ ንህጹጽ ዘይኮነ ወይ ንህይወት ዘየስግእ 
ዘጋጠሞም ሕማም፣ ብቐዳምነት ምስቲ ኣብ ከባቢኦም ዚርከብ 
ክሊኒክ (vårdcentralen) ርክብ ይገብሩ። ኣብ ሃገር ሽወደን 
ንመብዛሕትኦም ሕማማትን ናይ ጥዕና ጸገማትን ኣብኡ 
ሕክምና ይግበር።

 • ፍሉይ ክኢላ ሓኪም ንምርካብ፡ እቲ ናይ ክሊኒክ ሓኪምካ ናይ 
መሰነይታ ወረቐት (remiss) ከተሓላልፈልካ የድሊ።

 • እቲ ናይ ቀረባኻ ናይ ህጹጽ ሕክምና መቐበሊ (Närakuten)፣ 
ቅልል ንዝበለ ህጹጽ ሕማም፣ ሕክምና ይግበር እዩ።

 • ናይ ህጹጽ ሕክምና ሆስፒታላት (Akutsjukhusen)፣ ነቶም 
ህጹጽ ሕማም ወይ ጉድኣት ዘጓነፎም ቆልዑን ዓበይቲን 
ተቐቢሎም ይሕክሙ።

 • ንህይወት ኣብ ዘስግእ ኩነታት፣ ናብቲ ናይ ረድኤት ቁጽሪ 
ስልኪ 112 ይድወል።

 • ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ዘድልዮ በጽሒ፣ ምስ ክሊኒክ ወይ 
ክፉት ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና መቐበሊ ክሊኒክ (öppen-
vårdsmottagning)፣ ርክብ ምግባር የድልዮ።

 • ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ዘድልዮ ቆልዓ ወይ መንእሰይ፡ ምስ 
ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና (Barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP)፣ ርክብ ምግባር የድልዮ።

 • ኣብ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ዝሰርሑ ኩሎም 
ሰራሕተኛታት፣ ምስጢር ናይ ዘይምውጻእ ግዴታ (tystnads-
plikt) አለዎም።

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: Vårdguiden, SOS Alarm, Röda korsets center för torterade 
flyktingar, Kris- och traumacentrum, Barn- och ungdomspsykiatri i 
Stockholm, UMO, RSFL, Noaks ark, Försäkringskassan, Folktandvården, 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd.  
Granskad av Vårdguiden 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Utbildning för vuxna

Det här avsnittet handlar om utbildning för 
vuxna; om studier på gymnasienivå och om 
studier på högskolenivå. Det handlar även 
om hur man översätter och värderar utländ-
ska betyg och om möjligheten att låna pengar 
för att kunna försörja sig under studietiden. 

olika studievägar
För vuxna som vill studera finns flera olika alternativ att välja 
bland. Det finns studier på komvux, folkhögskola, högskola och 
universitet. Kommunen anordnar även svenska för invandrare, 
SFI. All denna utbildning är gratis. I de flesta utbildningarna 
krävs att studenterna köper sina egna böcker.

ትምህርቲ በጽሕታት

እዚ ክፋል’ዚ ብዛዕባ ትምህርቲ በጽሕታት ሓበሬታ 
ዚህብ ኮይኑ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃን ኣብ ዩኒቨርሲቲን 
ብዛዕባ ዝርከብ ትምህርቲ ዝገልጽ እዩ። ካብኡ 
ንላዕሊ፡ ናይ ወጻኢ ሃገር ምስክር ወረቐት ከመይ 
ከምዝትርጎምን ከምዝግምገምን ከምኡውን ኣብ 
እዋን ትምህርቲ፤ ገንዘብ ብምልቃሕ ርእስኻ 
እንዳናቤኻክትመሃር ብዛዕባ ዘሎ ዕድልን ይገልጽ።

ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ መስመራት
እቶም ክመሃሩ ዝደልዩ በጽሕታት ዝተፈላለየ መስመራት 
ትምህርቲ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘሎ ትምህርቲታት፤ 
ኣብ ኮሙናዊ ቤት ትምህርቲ በጽሒታት (komvux): ኣብ ህዝባዊ 
ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ (folkhögskola)፡ ኣብ ናይ ሞያ ዪኒቨርስቲ 
(högskola) ከምኡውን ዪኒቨርስቲ (universitet) ዝካየዱ እዮም። 
እቶም ኮሙናት፡ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት’ውን 
(SFI) የዳልዉ እዮም። እዚ ኹሉ ዓይነት ትምህርትታት እዚ ብነጻ 
ዚወሃብ እዩ። ንመብዝሕትኡ ትምህርቲታት፤ እቶም ተምሃሮ ናይ 
ርእሶም መጻሕፍቲ ኪገዝኡ የድልዮም እዩ።
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Studie- och yrkesvägledning
För att få råd och information om olika utbildningar och 
skolor kan man prata med en så kallad studie- och yrkesväg-
ledare. Studie- och yrkesvägledarna vet vilka förkunskaper 
som krävs för olika studier. De kan ge råd om vilken utbild-
ning som är lämplig utifrån de mål man har med sina studier.

Studie- och yrkesvägledare finns på grundskolor, gymnasie-
skolor, inom vuxenutbildning och på högskolor och univer-
sitet.

Läs mer om studier på webbplatserna: 
www.syoguiden.com 

www.utbildningsinfo.se 
www.skolverket.se 

 

Svenska för invandrare
Svenska för invandrare, SFI, är till för vuxna som är folkbok-
förda och saknar grundkunskaper i svenska.

SFI har tre olika studievägar. Studievägarna är anpassade 
efter olika studiebakgrund och studievana. Till exempel stu-
derar man olika fort och med olika studietekniker i studieväg 
1, 2 och 3.

Inom de tre studievägarna finns olika kurser; A, B, C och 
D. Kurserna är olika avancerade och anpassade efter olika 
språknivå.

För att veta vilken studieväg och kurs man ska börja läsa kan 
man göra ett SFI-test.

Vill man studera vidare när man läst färdigt D-kursen på 
SFI kan man söka till en kurs som heter svenska som andra-
språk, SAS. SAS finns på grundläggande och på gymnasial 
nivå.

Inom SFI och SAS finns även språkutbildningar som är 
inriktade mot ett speciellt yrke. De riktar sig till personer 
som har yrkeserfarenhet eller yrkesutbildning från ett annat 
land. Exempel på yrkesinriktade utbildningar är svenska för 
företagare och svenska för pedagoger. I utbildningarna ingår 
både teoretiska studier och praktik.

För att anmäla sig till SFI eller få mer information, kan man 
kontakta vuxenutbildningen i sin kommun.

Läs mer om SFI-studier på webbplatsen:  
www.syoguiden.com

ናይ ትምህርቲን ናይ ሞያን መምርሒ
ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ትምህርቲታትን ኣብያተ ትምህርትን ምኽሪን 
ሓበሬታን ንምርካብ፡ ምስ መራሒ ትምህርቲን ሞያን ዝተብሃለ 
ሰብ፡ ምምይያጥ ክግበር ይከኣል እዩ። ነቲ ዝተፈላለየ ዓይነት 
ትምህርቲታት ንኽትመሃር፤ ኣቐዲምካ ክተማልኦ ዘድሊ ብቕዓት፡ 
እቶም መራሕቲ ትምህርትን ሞያን ይፈልጡ እዮም። ናይቲ ሰብ 
ናይ ትምህርቲ ዕላማ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንዝከታተሎ ዓይነት 
ትምህርቲ ምኽሪ ኪውፍዩ ይኽእሉ እዮም።

እዞም መራሕቲ ትምህርትን ሞያን፤ ኣብ መባእታዊ ቤት 
ትምህርቲ፤ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ 
ትምህርቲ በጽሕታትን ኣብ ሞያዊ ዩኒቨርስቲን ይርከቡ እዮም።

ብዛዕባ ትምህርቲ፡ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ 
ትኽእል ኢኻ።  www.syoguiden.com  

www.utbildningsinfo.se  
www.skolverket.se

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት
SFI ነቶም መሰረታዊ ክእለት ቋንቋ ሽወደን ዘይብሎም ኣብ 
ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገቡ በጽሕታት ተባሂሉ ዝዳሎ እዩ።

SFI ሰለስተ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ መስመራት ኣለዎ። እዞም 
መስመራት እዚኦም፤ ምስቲ ዝተፈላለየ ተሞክሮታትን ናይ 
ምምሃር ልምዲታትን ዝተዛመዱ እዮም። ንኣብነት ንምጥቃስ፡ 
መስመር 1, 2 ከምኡውን 3 ዝኽተሉ ዝተፈላለየ ቅልጣፈን ናይ 
ኣመሃህራ ሜላታትን ይጥቀሙ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ መስመር A, B, C ከምኡውን D ዝበሃላ 
ኮርስታት ኣለዋ። ናይዘን ኮርስታት ደረጃታትን ዝተፈላለየ ምስ 
ዝተፈላለየ ክብደትን ናይ ቋንቋ ዝተዛመደ እዩ።

ሓደ ሰብ ነቲ ዚስዕቦ መስመር ትምህርቲን ደረጃ ናይቲ ኮርስን 
ንምፍላጥ፤ ናይ SFI መርመራ ምግባር የድልዮ።

ሓደ ሰብ ኮርስ D ምስ ወደአ፤ ትምህርቱ ኪቕጽል ምስ ዝደሊ፤ 
ነቲ ቋንቋ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ (svenska som andraspråk, 
SAS) ዝበሃል ኮርስ ምውሳድ የድልዮ። እዚ SAS ትምህርቲ፤ ኣብ 
መባእታዊን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲን ይርከብ እዩ።

ኣብ ውሽጢ SFIን ከምኡ’ውን ኣብ SASን፤ ናብ ሓደ ፍሉይ ሞያ 
ዘቕንዐ ናይ ቋንቋ ትምህርትታት፤ ይዳሎ እዩ። እዚ ድማ ብፍላይ 
ነቶም ካብ ሃገሮም ናይ ስራሕ ተሞክሮን ሞያዊ ትምህርቲን 
ሒዞም ንዝመጹ ወጻእተኛታት ዝዳሎ እዩ። ገለ ኣብነታት ናይዚ 
ዓይነት ትምህርቲታት ድማ፤ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንመራሕቲ 
ኩባንያ ከምኡ’ውን ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንመምሃራን ክጥቐስ 
ይከኣል። እዚ ትምህርቲ እዚ ክልሰ-ሓሳብን ግብራዊን ትምህርቲ 
ዝሓዘ እዩ።

ናብ ናይ SFI ትምህርቲ ምልክታ ከተእቱ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ 
ክትረክብ ምስ ትደሊ፡ ምስ ናይ ኮሙንካ ሓለፍቲ ቤትትምህርቲ 
በጽሕታት ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ SFI ትምህርቲ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.syoguiden.com 
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Läs mer om kursplaner för SFI på webbplatsen: 
www.skolverket.se 

Informationen finns på 14 språk.

Komvux
Komvux är det korta ordet för Kommunal Vuxenutbildning. 
Vuxna som inte har gått grundskola eller gymnasium kan 
läsa på komvux. Man kan även läsa på komvux om man sak-
nar betyg i enstaka ämnen.

På komvux är studierna mer koncentrerade och antalet 
undervisningstimmar är färre än i grundskola och på gym-
nasium. Man kan läsa på komvux på dagtid, kvällstid eller på 
distans. Distans betyder att man studerar hemifrån, och inte 
går till skolans lokaler mer än några tillfällen per termin.

Studier på komvux kan ge grundläggande behörighet till 
högskolestudier. Det betyder att man kan söka till högskola 
och universitet efter sina studier på komvux.

Det är gratis att studera på komvux, men studenterna får 
själva betala för böcker och annat studiematerial. Personer 
som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid kan söka 
studiebidrag och studielån hos Centrala studiestödsnämn-
den, CSN. Läs mer om det längre ned i texten.

Läs mer om studier på komvux på webbplatsen:  
www.syoguiden.com

 

Folkhögskola
Även folkhögskolor har utbildningar för vuxna som inte har 
gått grundskola eller gymnasium. Allmän kurs på folkhög-
skola ger grundskole- och gymnasiekompetens. 

Man kan även läsa enstaka kurser på folkhögskola, i till 
exempel musik, textil, globalisering och mycket annat. Man 
kan också läsa eftergymnasiala yrkesutbildningar, som till 
exempel fritidsledare- eller teckenspråkstolksutbildning.

Folkhögskolorna försöker ha mindre studiegrupper och elev-
erna studerar ofta tillsammans i en klass på heltid. De flesta 
folkhögskolorna är knutna till folkrörelser, ideella organisa-

ብዛዕባ ናይ SFI መደብ ኮርስ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.skolverket.se 

ብ14 ቋንቋታት ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ኣሎ።

ኮሙናዊ ቤት ትምህርቲ በጽሕታት
እዚ Komvux ዚብል ኣጸሓሕፋ፤ ናይ ኮሙናዊ ቤት ትምህርቲ 
በጽሕታት ሓጺር ኣገላልጻ እዩ። ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ 
ወይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዘይተማህሩ 
በጽሕታት፤ ኣብ komvux ኪመሃሩ ይኽእሉ እዮም። ንሓደ ፍሉይ 
ዓይነት ትምህርቲ (ሳብጀክት) ነጥቢ ዘይብሉ ሰብ’ውን ኣብ 
komvux ተማሂሩ ከማልኦ ይኽእል እዩ።

ኣብ ኮሙናዊ ቤት ትምህርቲ በጽሕታት፤ komvux እቲ እምህርቲ 
ዝጸዓቐ ኮይኑ፡ ብዝሒ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ድማ ካብቲ ኣብ 
መባእታዊን ካልኣይ ደረጃን ዘሎ ትምህርቲታት ዝወሓደ እዩ። 
komvux፡ ኣብ Komvux እትመህሮ ትምህርቲ ኣብ ግዜ መዓልቲ 
ወይ ምሸት ምሸት ወይውን ብማዕዶ-ማዕዶ ምጽሕሓፍ ክትመሃሮ 
ይከኣል እዩ። ናይ ማዕዶ-ማዕዶ ትምህርቲ ዝበሃል፤ ኣብ ገዛኻ 
ኮይንካ እተካይዶ ትምህርቲ ኮይኑ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ 
ዘድልየካ ኣብ ሓደ ክፍሊ-ዓመት፤ ንገለ እዋናት ጥራይ እዩ።

ናይ komvux ትምህርቲ፤ ንናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ መሰረታዊ 
ብቕዓት ከውህበካ ዚኽእል እዩ። ናቱ ትርጉም ድማ፡ ድሕሪ 
ናይ komvux ትምህርቲ፤ ኣብ ናይ ሞያ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ክትቅጽል ክተመልክት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ።

ኣብ komvux ምምሃር ብነጻ እዩ። ይኹን እምበር፡ ንመጻሕፍቲን 
ንኻልእ ናይ ትምህርቲ መሳርሒን ዘድሊ ወጻኢታት ተምሃራይ 
ባዕሉ እዩ ዚኸፍል።

እቶም 20 ዓመት ዝመልኡ ሰባት፤ እንተወሓደ ውን ናይ ፍርቂ 
ግዜ ትምህርቲ ዘካይዱ ሰባት፡ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ደገፍ 
ትምህርቲ (CSN) ልቓሕ ትምህርቲን ሓገዝ ገንዘብ ትምህርቲን 
ንምርካብ ኬመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባኡ ኣብዚ ታሕቲ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ Komvux ትምህርቲ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.syoguiden.com

ህዝባዊ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ
ህዝባዊ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲታት እውን እንተኾነ፡ ነቶም ኣብ 
መባእታዊ ወይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዘይተማህሩ 
በጽሕታት ትምህርቲ ይህብ እዩ። ናይ Folkhögskola ሓፈሻዊ 
ትምህርቲታት፤ ናይ መባእታዊን ናይ ካልኣይ ደረጃን ናይ 
ትምህርቲ ብቕዓት ይህብ እዩ።

እዚ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲታት፤ ካልእ ፍሉይ ዓይነታት 
ትምህርቲ ከም ንኣብነት ሙዚቃ፡ ዓለባታት (textil) ስነ ኣህጉራዊ 
ፍልጠትን (globalisering) የዳሉ እዩ። ከም ናይ ነጻ እዋን 
ንጥፈታት መራሒ (fritidsledare) ወይ ናይ ጽሙማን ቋንቋ 
ተርጓማይ (teckenspråkstolk) ዝኣመሰሉ፤ ስግር ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቲ ዘሎ ሞያዊ ትምህርቲታት ይህብ እዩ።
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tioner eller föreningar, och en del skolor drivs av landsting 
och regioner.

Studier på folkhögskola kan ge grundläggande behörighet till 
att studera på högskola eller universitet.

Det är gratis att studera på folkhögskola. Personer som har 
fyllt 20 år och studerar på minst halvtid kan söka studiebi-
drag och studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. 
Läs mer om det längre ned i texten.

Läs mer om studier på folkhögskola på webbplatsen:  
www.folkhogskola.nu 

Information finns på lättläst svenska. 

 

Kvalificerad yrkesutbildning och  

yrkeshögskoleutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning, KY, och Yrkeshögskole-
utbildning, Yh, är utbildningar för vuxna som redan har en 
gymnasiekompetens. Undervisningen kombineras med 
praktik i arbetslivet. Utbildningarna har en stark koppling till 
arbetslivet, och syftet är att de snabbt ska leda till arbete. 
Utbildningarna är ofta två år långa, och kan leda till en kvali-
ficerad yrkesexamen eller en yrkeshögskoleexamen.

KY-utbildningar och Yh-utbildningar finns inom många olika 
utbildningsområden, till exempel inom teknik och tillverk-
ning, ekonomi, administration, hälso- och sjukvård, omsorg, 
turism, restaurang, IT, bygg, lantbruk, livsmedel och trans-
port.

Det är gratis att studera på KY-utbildning och Yh-utbildning. 
Personer som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid 
kan söka studiebidrag och studielån hos Centrala studie-
stödsnämnden, CSN. Läs mer om det längre ned i texten.

Läs mer om KY- och Yh-studier på webbplatsen:  
www.yhmyndigheten.se 

ኣብዚ ህዝባዊ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ፤ ብንእስ ዝብሉ ጉጅለታት 
ትምህርቲ ክህልውዎም እዮም ዚፍትኑ። እቶም ተምሃሮ 
መብዝሕትኡ እዋን ሓቢሮም ኣብ ሓደ ክፍሊ ንሙሉእ ግዜ 
ይመሃሩ። መብዛሕትኦም ህዝባዊ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ፤ ምስ 
ህዝባዊ ማሕበራት፤ ናይ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ውድበታትን 
ዝተኣሳሰሩ ኮይኖም፤ ሓድ ሓደ ካብኣቶም ብወረዳዊን ኣውራጃዊን 
ባይቶታት ዚምወሉ እዮም።

እዞም ህዛባዊ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ናይ ሞያ ዩኒቨርሲቲ 
ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ዘብጽሕ መሰረታዊ ብቕዓት 
ይህብ።

ኣብ ህዛባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ምምሃር ብነጻ እዩ። ይኹን 
እምበር፡ እቶም ተመሃሮ ንመጻሕፍትን ንኻልእ ናይ ትምህርቲ 
መሳርሒን ዘድሊ ወጻኢታት ባዕላቶም ይኸፍሉ። እቶም 20 
ዓመት ዝመልኡ እንተወሓደ ናይ ፍርቂ ሰዓት ትምህርቲ ዘካይዱ 
ሰባት፡ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ልቓሕ 
ትምህርቲን ደገፍ ትምህርቲን ንምርካብ ኬመልክቱ ይኽእሉ 
እዮም። ብዛዕባኡ ኣብዚ ታሕቲ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ህዝባዊ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት 
ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.folkhogskola.nu 
ብቐሊል ቋንቋ ሽወደን ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ኣሎ እዩ።

ብቑዕ ዝኾነ ናይ ሞያ ትምህርቲን ናይ ሞያ ዩኒቨርስቲ 

ትምህርቲን 
ብቑዕ ዝኾነ ናይ ሞያ ትምህርቲን (Kvalificerad yrkesutbildning, 
KY) ናይ ሞያ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ (Yrkeshögskoleutbildning, 
Yh) ነቶም ድሮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብቕዓት ዘለዎም 
በጽሒታት ተባሂሉ ዝዳሎ እዩ። እዚ ትምህርቲታት እዚ፤ ምስቲ 
ኣብ ቦታ ስራሕ ኬድካ እትገብሮ ልምምድ ዝተተሓዘ እዩ። 
ምስ ናይ ስራሕ ህይወት ውን ኣዝዩ ትቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር 
ስለ ዘለዎ፤ እቲ ዕላምኡ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ስራሕ ዓለም 
ንኸእትወካ ዝተሓስበ እዩ። እዚ ትምህርቲታት እዚ፤ ንኽልተ 
ዓመት ዝወሃብ ትምህርቲ ኮይኑ፡ ናብ ናይ ሞያዊ ዲግሪ ወይ ናብ 
ሞያዊ ዩኒቨርስቲ ዲግሪ ይመርሕ።

እዞም KYን Yhን ዝተባሃሉ ትምህርትታት ንብዙሓት ዝተፈላለዩ 
ናይ ትምህርቲ መዳያት ዝሓቝፉ እዮም። ንኣብነት ኣብ 
ቴክኒክን ናይ ፋብሪካታት ፍርያትን፤ ኣብ ኤኮኖሚ፡ ኣብ 
ምምሕዳር፡ ክንክን ጥዕና፡ ሓልዮት፡ ቱሪዝም፡ ኣብያተ መግቢ፡ 
ኣብ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ፡ ህንጻ፡ ሕርሻ፡ ናይ መግቢ ኣቑሑን 
ትራንስፖርትን ወዘተ ዘጠቓለለ እዩ።

ኣብ KYን Yhን ምምሃር ብነጻ እዩ። ይኹን እምበር፡ ንመጻሓፍትን 
ንኻልእ ናይ ትምህርቲ መሳርሒን ዘድሊ ወጻኢታት እቲ 
ተምሃራይ ባዕሉ ይኸፍል። እቶም 20 ዓመት ዝመልኡ 
እንተወሓደ ናይ ፍርቂ ግዜ ትምህርቲ ዘካይዱ ሰባት፡ ካብ 
ማእከላይ ኮሚቴ ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ልቓሕ ትምህርቲን ደገፍ 
ትምህርቲን ንምርካብ ኬመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባኡ ኣብ 
ታሕቲ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ KYን Yhን ትምህርቲ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.yhmyndigheten.se 
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Högskola och universitet
På högskola eller universitet kan man läsa hela program 
eller enstaka kurser. Det finns till exempel juristprogram, 
läkarprogram och psykologprogram som ger en komplett 
utbildning till dessa yrken. Det finns även enstaka kurser i till 
exempel företagsekonomi, mikrobiologi, litteraturvetenskap, 
genusvetenskap eller biokemi. 

Kurserna kan vara ett par veckor eller en termin långa. 
Programmen är ofta tre år eller längre. 

För att söka till högskola eller universitet krävs en generell 
grundläggande behörighet. Ofta ställs också krav på särskild 
behörighet, beroende på vilken kurs eller utbildning man 
söker. Behörighet får man genom gymnasiestudier eller mot-
svarande studier på komvux eller folkhögskola. 

Vuxna kan studera gratis på högskolan eller universitet men 
betalar själva för sina böcker och annat studiematerial. 
Studenter på högskola och universitet kan söka studielån 
och studiebidrag hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. 
Läs mer om det längre ned i texten.

Läs mer om utbildning på högskola och  
universitet på webbplatsen: www.studera.nu

betyg och studiemedel

Utländska betyg från gymnasiet 

För att få en bedömning av sina betyg från en avslutad gym-
nasieutbildning från ett annat land kan man vända sig till 
Verket för högskoleservice, VHS. VHS läser betygen från 
hemlandet och säger vad de är värda i Sverige. VHS bedö-
mer bara betyg från gymnasiet.

Det tar mellan sex månader och ett år att göra en bedöm-
ning av utländska betyg för VHS. Utländska betyg kan behö-
va översättas. Läs mer om det längre ned i texten.

Om man har avslutat en gymnasieutbildning i ett annat land, 
kan man ha behörighet att läsa på svensk högskola eller uni-
versitet. Kunskaper i svenska och/eller engelska krävs dock 
för de flesta kurser och utbildningar. 

ናይ ሞያ ዩኒቨርሲቲን ዩኒቨርሲቲን
ኣብ ናይ ሞያዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ሙሉእ 
ፕሮግራም ወይ ሓደ ሓደ ውልቀ-ኮርስታት ምምሃር ይከኣል 
እዩ። ካብቲ ዘሎ ናብ ምሉእ ሞያነት ዘብጽሕ፤ ናይ ትምህርቲ 
ፕሮግራማት ንኣብነት፤ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ፕሮግራም ወይ ናብ 
ናይ ሕክምና ዶክቶር ዘብጽሕ፤ ከምኡ ’ውን ናይ ሰነ-ኣእምሮኣዊ 
ትምህርቲ ፕሮግራም ክጥቀስ ይክኣል። ይኹን እምበር፡ ንኣብነት 
ከም ምሕደራ ኤኮኖሚ ኩባንያ፡ ማይክሮባዮሎጂ፡ ናይ ስነ-ጽሑፍ 
ፍልጠት፡ ናይ ስነ-ጾታ ፍልጠትን፤ ባዮኬሚስትሪን ዝኣመሰሉ 
ውልቀ-ኮርስታት’ውን ናይ ምምሃር ዕድል ኣሎ።

ሓደ ሓደ ካብቶም ትምህርቲታት ክልተ ሰሙን ዝወስዱ ኮይኖም፡ 
ካልኦት ድማ ሓደ ምሉእ ተርም ግዜ ዝወስዱ እዮም።

ናብ ሓደ ናይ ሞያዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ፤ 
ሓደ ሓፈሻዊ መሰረታዊ ብቕዓት ኪህልወካ ይግባእ። ብዙሕ 
እዋን ውን፡ ከከምቲ እትሓቶ ዓይነት መስመራት ትምህርቲ፤ 
ፍሉይ ብቕዓት ዝጥለበሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። እቲ ዝጥለበካ ደረጃ 
ብቕዓት፡ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ናይ 
Komvux ወይ Folkhögskola ትምህርቲ ተማሂርካ ትረኽቦ።

ኣብ ናይ ሞያዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምምሃር ብነጻ 
እዩ፡ ይኹን እምበር፡ ንመጻሕፍትን ንኻልእ ናይ ትምህርቲ 
መሳርሒን ዘድሊ ወጻኢታት ተምሃራይ ባዕሉ ይኸፍል። እቶም 
ተምሃሮ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ልቓሕ 
ትምህርቲን ደገፍ ትምህርቲን ንምርካብ ኬመልክቱ ይኽእሉ 
እዮም። ብዛዕብኡ ኣብ ታሕቲ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ሞያዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ኣብዚ 
ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.studera.nu

ምስክር ወረቐትን መናብዩ ትምህርቲን

ካብ ወጻኢ ዝመጸ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስክር 

ወረቐት
ዝተዛዘመ ናይ ወጻኢ ሃገር ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 
ኪግምገመሉ ዝደሊ ሰብ፡ ምስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምምሕዳር 
ኣገልግሎት (Verket För högskoleservice, VHS) ርክብ ምግባር 
የድልዮ። VHS ነቲ ካብ ሃገሩ ዘምጸኦ ምስክር ወረቐት ኣንቢቡ፡ 
ኣብ ሃገር ሽወደን ዘለዎ ሚዛን ይግምግም። VHS ዝግምግም ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስክር ወረቐት ጥራሕ እዩ።

VHS ናይ ወጻኢ ሃገር ምስክር ወረቐት ንኽግምግም፡ ካብ መንፈቕ 
ክሳብ ዓመት ኪወስደሉ ይኽእል። ናይ ወጻኢ ሃገር ምስክር 
ወረቐት ኪትርጎም የድሊ ይኸውን። ብዛዕብኡ ኣብዚ ታሕቲ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝወደአ ሰብ፤ 
ኣብ ናይ ሽወደን ናይ ሞያዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ 
ንክመሃር ብቕዓት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ 
ንመብዛሕትኦም ኮርስን ትምህርቲታትን ናይ ሽወደን ቋንቋ 
ወይውን ናይ ኢንግሊዝኛን ሽወደንኛን ክእለት ኣድላዩ ይኸውን።
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Läs mer om bedömningar av utländska gymnasiebetyg på 
webbplatsen: www.vhs.se 

Utländska betyg från högskola eller universitet
Personer som har en avslutad utländsk högskoleutbildning 
kan få den bedömd av myndigheten Högskoleverket. Det 
kan vara bra att ha ett utlåtande från Högskoleverket när 
man söker arbete, så att arbetsgivarna förstår vad utbild-
ningen motsvarar i Sverige.

Utländska betyg kan behöva översättas. Läs mer om det 
längre ned i texten.

Läs mer om bedömningar av utländsk högskoleutbildning på 
webbplatsen: www.hsv.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Översättning av utländska betyg
För att lämna in utländska betyg för bedömning behöver de 
vara översatta till svenska eller till engelska. Betyg utfärdade 
på franska, tyska, spanska eller de nordiska språken behöver 
inte översättas. Översättningen ska vara gjord av en auktori-
serad översättare.

Man kan själv kontakta en översättare, till exempel genom 
en tolkförmedling eller myndigheten Kammarkollegiet. 
Översättaren måste vara auktoriserad, vilket betyder att 
översättaren är godkänd av Kammarkollegiet. 

Läs mer på webbplatsen: 
www.kammarkollegiet.se 

Information finns på lättläst svenska.

Arbetsförmedlingen kan i vissa fall betala för översättning av 
betyg. Det gäller framför allt när en översättning kan leda till 
bättre möjligheter att få ett arbete.

Läs mer på webbplatsen: 
www.arbetsformedlingen.se 

Information finns på olika språk. 

Studiemedel
De flesta utbildningar för vuxna i Sverige är gratis. 
Studenterna får själva betala för böcker och studiematerial. 
För att kunna försörja sig under studietiden, för att ha råd 
med hyra och mat, kan man ansöka om studiemedel från 
Centrala studiestödsnämnden, CSN.

ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ሃገር ምስክር ወረቐት ግምገማ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ 
ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ይርከብ እዩ። 

www.vhs.se

ናይ ወጻኢ ሃገር ናይ ሞያዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናይ 

ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ
ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዛዘመ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሒዞም ዝመጹ 
ሰባት፡ እቲ ዲግሮም ብናይ ምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ምትሕብባር 
ክግምገመሎም ይክኣል። ስራሕ ኣብ እተናድየሉ እዋን፤ መታን 
ናይ ሃገር ሽወደን ወሃብቲ ስራሕ ናይቲ ዲግሪ ሃገር ሽወደን 
ዘለዎ ሚዛን እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ናይ ምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ 
ርእይቶ ምርካብ ጽቡቕ እዩ። ናይ ወጻኢ ሃገር ዲግሪ ኪትርጎም 
የድሊ ይኸውን። ኣብዚ ትሕት ኢሉ ዝርከብ ጽሕፍ፤ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ግምገማ ዝያዳ ሓበሬታ 
ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ይርከብ። www.vhs.se 

ብቕልል ዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ይርከብ 
እዩ።

ናይ ወጻኢ ሃገር ምስከር ወረቐት ምትርጓም
ናይ ወጻኢ ሃገር ምስከር ወረቐት ንምግምጋም ቅድሚ ምቕራቡ፡ 
ናብ ቋንቋ ሽወደን ወይ እንግሊዝኛ ኪትርጎም ይግባእ። ብቛንቋ 
ፈረንሳይ፡ ጀርመን፡ ስፓኛን ናይቶም ሰሜናዊ ሃገራት ቋንቋታትን 
ዝተዋህበ ምስክር ወረቐት ምትርጓም ኣየድልዮን እዩ። ናይ 
ትርጉም ስራሕ፡ ብበዓል መዚ ተርጓማይ ኪግበር ይግባእ።

ከተርጉም ዝደሊ ሰብ፡ ባዕሉ ንኣብነት ብናይ ቃል ተርጓማይ 
ኣገልግሎት (tolkförmedling) ወይ Kammarkollegiet ዝበሃል ቤተ 
ስልጣን ሓገዝ፡ ምስ ተርጓማይ ርክብ ኪገብር ይኽእል እዩ። እቲ 
ተርጓማይ በዓል መዚ ኪኸውን ኣድላዩ እዩ። ናይዚ ማለት ድማ፡ 
እቲ ተርጓማይ Kammarkollegiet ዝተቐበሎ ተርጓማይ ማለት 
እዩ። 

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል። 
www.kammarkollegiet.se 

ብቅልል ዝበለ ቋንቋ ሽወደን ሓበሬታ ይርከብ እዩ።

ሓሓሊፉ፡ ቤት ስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ነቲ ናይ ትርጉም 
ክፍሊት ይሽፍኑ እዮም። ዝኸፍልዎ ብቐዳምነት እቲ ትርጉም 
ዝበለጸ ናይ ስራሕ ዕድል ዝህብ ምስ ዝኸውን እዩ።

ኣብ ናይ ኢንተርነት ገጽ www.arbetsformedlingen.se 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል። ብኻልኦት ቋንቋታት ሓበሬታ ይርከብ እዩ።

መናብዮ ትምህርቲ

ኣብ ሃገር ሽወደን እቲ ንበጽሕታት ዝወሃብ መብዝሕትኡ 
ትምህርቲ ብነጻ እዩ። ይኹን እምበር፡ ንመጻሕፍትን ንኻልእ 
ናይ ትምህርቲ መሳርሒን ዚግብደር ውጻኢታት ተምሃራይ ባዕሉ 
ይኸፍል። ኣብ እዋን ትምህርቲ ርእስኻ ንምንባይ፡ ማለት ንኽራይ 
ገዛን ንመግብን ምኽፋል መታን ክትክእል፤ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ 
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Studenter på folkhögskola, komvux, kvalificerad yrkesutbild-
ning, högskola och universitet kan söka studiemedel från 
CSN. Studiemedel består av bidrag och lån. Man kan ansöka 
om bara bidrag eller om både bidrag och lån. 

Bidraget får studenten behålla, men lånet ska betalas till-
baka med ränta när studierna är klara. Ränta betyder att 
man betalar en kostnad för pengarna som man har lånat 
från CSN.

För utländska medborgare sker en särskild prövning hos 
CSN, beroende på vilken typ av uppehållstillstånd studenten 
har. 

Läs mer om studiemedel på webbplatsen:  
www.csn.se  

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

 

Det här är det viktigaste  
i texten:
• Vuxna kan studera på komvux, folkhögskola, högskola 

eller universitet. Studierna är gratis.

• Studie- och yrkesvägledare i kommunen kan ge informa-
tion om olika utbildningar och skolor.

• Vuxna som är folkbokförda i en kommun och inte har 
grundkunskaper i svenska språket, har rätt till svenska för 
invandrare, SFI.

• Verket för högskoleservice, VHS, kan göra en bedömning av 
gymnasiebetyg från andra länder.

• Högskoleverket kan göra en bedömning av avslutad hög-
skoleutbildning från andra länder.

• Vuxna som studerar kan ansöka om studiebidrag och stu-
dielån hos CSN. Bidraget får man behålla men lånet ska 
betalas tillbaka med ränta. 
 

ደገፍ ትምህርቲ (CSN) ልቓሕ ትምህርቲን ደገፍ ትምህርቲን 
ንምርካብ ምልክታ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባኡ ኣብ ታሕቲ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ Folkhögskola ኣብ Komvux ኣብ KY ኣብ ናይ ሞያዊ 
ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃር ኩሉ፡ ካብ CSN መናብዮ 
ትምህርቲ ክሓትት ይኽእል እዩ። እቲ መናብዮ ትምህርቲ፤ 
ክልቲኡ ማለት ደገፍን ልቓሕን ዝሓዘ እዩ። ድጋፍ ጥራሕ ወይ 
ድጋፍን ልቓሕን ኪሕተት ይከኣል እዩ።

ትምህርቲ ምስ ተወደአ፡ እቲ ልቓሕ ምስ ወለዱ ዝኽፈል ኮይኑ፡ 
እቲ ደገፍ ግን ዝምለስ ኣይኮነን። እቲ ወለድ ዝበሃል እቲ ልሙድ 
ኩሉ ገንዘብ ዝተለቀሐ ዝኸፍሎ እዩ።

ነቶም ናይ ወጻኢ ዜጋ ዝኾኑ ተመሃሮ፡ ከከምቲ ዘለዎም ናይ 
መንበሪ ፍቓዶም ዓይነት፤ እቲ ምልክትኦም ፍሉይ መጽናዕቲ 
ምስ ተገብረ ይውሰን።

ብዛዕባ መናብዮ ትምህርቲ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።  

www.csn.se  
ብቀሊል ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • በጽሕታት ኣብ komvux, folkhögskola ኣብ ናይ ሞያዊ 
ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ 
ትምህርቲ ድማ ብነጻ ዝወሃብ እዩ።

 • እቲ ናይ ኮሙን ናይ ትምህርቲን ሞያን ሓባሪ፤ ብዛዕባ 
ዝተፈላለየ ትምህርቲን ኣብያተ ትምህርቲን ሓበሬታ ክህብ 
ይኽእል እዩ።

 • ኣብ ሓደ ኮሙን፡ ኣብቲ ህዝባዊ መዝገብ ምዝጉባት ዝኾኑ 
በጽሕታት፤ መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ሽወደን ክእለት ዘይብሎም 
ምስ ዝኾኑ፤ ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI) 
ምርካብ መሰል ኣለዎም።

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ምምሕዳር ኣገልግሎት፡ ናይ ወጻኢ ሃገር ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስከር ወረቕት ገምጋም ክገብሩልካ 
ይኽእሉ እዮም።

 • ምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ነቲ ናይ ወጻኢ ሃገር ናይ ዩኒቨርሲቲ 
ዲግሪ፤ ገምጋም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።

 • ዝመሃሩ በጽሕታት፡ ደገፍን ልቓሕን ካብ CSN ንምርካብ 
ኬመልክቱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ልቓሕ ዝምለስ ኮይኑ፡ እቲ 
ድጋፍ ግን ተመላሲ ኣይኮነን።

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: Syoguiden.com, Utbildningsinfo.se, Skolverket, Folkhögskola.
nu, Myndigheten för yrkeshögskolan, Studera.nu, Verket för högsko-
leservice, Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestöds-
nämnden 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Barnomsorg och utbildning 
för barn

Det här avsnittet handlar om barnomsorg och 
utbildning för barn. Det handlar om förskola, 
grundskola, särskola, fritidshem, gymnasium 
och om modersmålsundervisning. Det hand-
lar även om hur föräldrarna kan vara delak-
tiga i sina barns barnomsorg och skolgång.

barnomsorg
Barnomsorg är pedagogiska verksamheter för barn, och ska 
göra det möjligt för föräldrar att arbeta och studera. Även 
barn till föräldrar som söker arbete eller är hemma med yngre 
syskon har rätt till barnomsorg. Barnomsorgen sköts av kom-
munen. Ofta finns även kooperativa och privata alternativ. 

ናይ ቆልዑ ሓልዮትን 
ትምህርቲን 

እዚ ክፋል’ዚ ብዛዕባ ናይ ቆልዑ ሓልዮትን ናይ ቆልዑ 
ትምህርቲን ዝዛረብ ኮይኑ፤ ብዛዕባ መዋእለ-ህጻናት፡ 
መባእታዊ ትምህርቲ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ፡ ኣዳራሽ 
መጻንሒ ቆልዑ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲን ናይ 
ገዛእ ቋንቋ ትምህርቲን ዝገልጽ እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ 
ወለዲ ኣብ ናይ ደቆም ሓልዮትን ትምህርቲን 
ተኻፈልቲ ክኾንሉ ዝኽእሉ ኩነታት ይሕብር። 

ሓልዮት ቆልዑ
ሓልዮት ቆልዑ ዝበሃል፣ ንቖልዑ ተባሂሉ ዝተዳለወ 
ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈታት ኮይኑ፡ ወለዲ ንኽሰርሑን ንኽመሃሩን 
ዕድል ዚኸፍት ኣገልግሎት እዩ። እቶም ስራሕ ዘናድዩ ወይ ኣብ 
ገዛ ናእሽቱ ቆልዑ ዝኣልዩ ወለዲ’ውን እንተኾነ፣ ሓልዮት ቆልዑ 
ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም እዩ። ሓልዮት ቆልዑ ብኮሙንካ 
ዝካየድ ንጥፈት ኮይኑ፤ እንተኾነ ግን፡ ብዙሕ እዋን ብጉጂላዊ 
ተሓባብርነትን ብውልቃዊ ደረጃን ዝካየድ ሓልዮት ሕጻናት’ውን 
ይርከብ እዩ።
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Öppen förskola
Öppen förskola är en träffpunkt för föräldrar och små barn. 
Dit kan barn och föräldrar gå för att träffas och leka. Det finns 
personal på öppna förskolan men föräldern måste hela tiden 
vara med. Öppna förskolor drivs av kommunen eller andra 
organisationer, till exempel kyrkan. Verksamheten är gratis 
och man kan gå dit när det är öppet utan att anmäla sig.

Förskola för de små barnen
I Sverige får de små barnen gå i förskola (dagis) när föräld-
rarna arbetar eller studerar. Förskola finns för barn från 1 till 
5 år. 

Det finns både kommunala och privata förskolor. Barnet kan 
också gå på familjedaghem, eller hos dagmamma som det 
också kallas. Kommunerna kan i vissa fall också ge barnom-
sorg på kvällar och nätter, om föräldrarna arbetar då.

Alla förskolor ska följa samma regler men kan ha olika peda-
gogik. Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet 
och utveckling.

Barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet 
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

En del av personalen har högskoleutbildning, de kallas för 
förskollärare. Annan personal har gymnasieutbildning och 
kallas för barnskötare. 

För att ansöka om en kommunal förskoleplats för sitt barn 
ska man kontakta sin kommun. Privata förskolor har sina 
egna köer och för att ansöka om plats kontaktar man försko-
lan direkt. Man betalar en avgift för att ha sitt barn i förskola. 
Det kostar lika mycket att ha sina barn i privat förskola som i 
kommunal förskola. Avgiften är anpassad efter inkomsten. 

Inskolning på förskola
När ett barn börjar på förskola är inskolning viktig för att 
barnet ska vänja sig vid den nya miljön och alla nya män-
niskor. Det ger också föräldrarna en chans att lära känna det 
som kommer att bli en stor del av barnets vardag.

Föräldrars delaktighet i barnomsorgen
För att förskoleverksamheten ska bli så bra som möjligt för 
barnen jobbar förskolor och familjedaghem tillsammans 

ክፍሊ መላመዲ
እቲ ክፍሊ መላመዲ ዝበሃል፡ ወለዲን ንእሽቱ ቆልዑን ክራኸቡሉ 
ዝኽእሉ ንጥፈት እዩ። ቆልዑን ወለዲን ንኽራኸቡን ንኽጻወቱን 
ድማ ናብኡ ይመጹ። ዋላ’ኳ ኣብቲ ክፍሊ መላመዲ ናይ ገዛእ 
ርእሶም ሰራሕተኛታት ዝርከቡ እንተኾኑ፣ እቶም ወለዲ ኩል 
ግዜ ብእካል ተሳተፍቲ ክኾኑ የድሊ። ክፍሊ መላመዲ ዝካየድ፣ 
ብኮሙን ወይ ብኻልኦት ድርጅታት፣ ንኣብነት ብቤት ክህነት 
ክኸውን ይኽእል። ናብኡ ምስ ውሉድካ ምኻድ ብነጻ እዩ። 
ኣቐዲምካ ቆጸራ ምግባር’ውን ኣየድልዮን እዩ።

መዋዕለ ህጻናት ነቶም ንእሽቱ ቆልዑ
ኣብ ሃገር ሽወደን እቶም ንእሽቱ ቆልዑ፣ ወለዶም ኣብ ስራሕ 
ወይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዝርከብሉ እዋን፣ ናብ መዋዕለ-ህጻናት 
ይኸዱ እዮም። መዋእለ-ህጻናት ነቶም ካብ 1 ክሳዕ 5 ዓመት 
ዕድመ ዘለዎም ቆልዑ ኣገልግሎቱ ይህብ።

ኮሙናዊን ውልቃዊን ናይ መዋዕለ-ህጻናት ዓይነታት ይርከብ 
እዩ። ቆልዓ ናብ ናይ ስድራቤታዊ መዋዕለ-ህጻናት ’ውን ክኸይድ 
ይኽእል። ነቶም ወለዶም ናይ ምሸት ወይ ናይ ለይቲ ዝሰርሑ 
ቆልዑ፣ ሓድ ሓደ እዋን እቶም ኮሙናት፣ ናይ ምሸትን ናይ 
ለይቲን መዋዕለ-ህጻናት የዳልዉ እዮም።

ዋላ’ኳ ኩሎም መዋዕለ-ህጻናት ብሓደ ዝዓይነቱ ሕጊ ዝምርሑ 
እንተኾኑ፡ ዝተፈላለየ ናይ ኣተሓሕዛ ሜላ ክህልዎም ይኽእል እዩ። 
እቶም ኣብ መዋዕለ-ህጻናት ዝውዕሉ ቆልዑ፡ ጸወታ፡ ሓልዮት፡ 
ትምህርቲ፡ ቅሳነትን ምዕባለን ክረኽቡ ይግባእ። እቶም ናይ ገዛእ 
ርእሶም ካልእ ቋንቋ ዘለዎም ቆልዑ ድማ፣ ነቲ ገዛእ ቋንቋኦምን 
ንቛንቋ ሽወደንን ከማዕብሉ ዕድል ይረኽቡ።

ገለ ካብቶም ሰራሕተኛታት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ዘለዎም 
ኮይኖም፣ ናይ መዋዕለ-ህጻናት መማህራን (förskollärare) ይበሃሉ። 
እቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ድማ፡ ኣለይቲ-ቆልዑ 
(barnskötare) ይበሃሉ።

ንውሉዱ ኣብቲ ኮሙናዊ መዋዕለ-ህጻናት ቦታ ክረክብ ዝደሊ ሰብ፣ 
ምስ ኮሙኑ ርክብ ምግባር የድልዮ። እቶም ውልቃውያን መዋዕለ-
ህጻናት ግን፣ ናይ ርእሶም መስርዕ ስለ ዘለዎም፣ ቦታ ዚሓትት 
ሰብ ምስኦም ብቐጥታ ርክብ ምግባር የድልዮ። ውሉድካ ኣብ 
መዋዕለ-ህጻናት ንዝህልዎ ቦታ ገንዘብ የኽፍል እዩ። ኣብ ኮሙናዊ 
ይኹን ኣብ ውልቃዊ መዋዕለ-ህጻናት ዝኽፈል ገንዘብ ፍልልይ 
የብሉን። እቲ ክፍሊት ዝውሰን ድማ፣ እቶት ናይ ወለዲ ኣብ 
ግምት ብምእታው እዩ።

ኣብ መዋዕለ ህጻናት ቆልዓ ምልምማድ
ቆልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ኣብ ዝጅምረሉ እዋን፣ ምስቲ ሓድሽ 
ከባቢን ምስቶም ኩሎም ሓደሽቲ ሰባትን ካሳብ ዝላለ፣ እቲ ናይ 
ምልምማድ ስራሕ ኣገዳሲ እዩ። ነቶም ወለዲ’ውን እንተኾነ፣ 
ኣብቲ ናይ ዉሉዶም ናይ መዓልታዊ ህይወት ዘሎ ኩነታት 
ክፈልጡ ዕድል ዚህብ እዩ።

ኣብ ሓልዮት ቆልዑ ናይ ወለዲ ተሳትፎ

እቲ ናይ መዋእለ-ህጻናት ንጥፈታት መታን ብጽቡቕ ክካየድ፡ 
መዋእለ-ህጻናት ይኹን ስድራቤታዊ መዋእለ-ህጻናት፣ ምስ 



65

svenska

tigrinja

med föräldrarna. Det sker genom utvecklingssamtal, föräld-
ramöten och olika typer av råd där föräldrar och personal 
kan träffas och prata om hur förskolan arbetar och hur det 
går för barnen.

För barn är det ofta positivt att känna att deras föräldrar 
engagerar sig i förskolan, och föräldrarna får också en förstå-
else för barnets vardag och utveckling.

utbildning för barn
Grundskolan i Sverige är obligatorisk för alla barn. För ung-
domar som gått klart grundskolan finns gymnasieskolan. 
Gymnasieskolan är frivillig men de flesta ungdomar väljer 
att läsa på gymnasiet.

Förskoleklass för barn som fyller 6 år
Det året barnet fyller 6 år får hon eller han börja i förskole-
klass. Förskoleklassen är en frivillig och kostnadsfri skolform 
som ska förbereda barnet för grundskolan.

För att ansöka om förskoleklass för sitt barn kontaktar man 
sin kommun.

Grundskola för barn mellan 7 och 16 år
Grundskolan är nio år och obligatorisk för alla barn. Varje 
läsår i grundskolan har två terminer, en hösttermin och en 
vårtermin.

När barnet fyller 7 år börjar det i grundskolan. Det är gratis 
att gå i grundskolan och barnen får också gratis böcker och 
lunch.

Det finns kommunala grundskolor och privata grundsko-
lor. Alla grundskolor ska följa samma regler och läroplan. 
Läroplanen säger vad barn ska lära sig i skolan. Myndigheten 
Skolverket skriver regler för grundskolan och beslutar om 
läroplan.

I grundskolan sätts betyg i slutet av varje termin från och 
med årskurs 8. Betyg sätts av läraren och man kan få 
Godkänt (G), Väl godkänt (VG) eller Mycket väl godkänt 
(MVG). Om en elev inte når målen för betyget Godkänt i 

ወለዲ ብምትሕብባር እዮም ዚሰርሑ። እቲ ምትሕብባር ብናይ 
ምዕባለ ዝርርብን (utvecklingssamtal)፣ ናይ ወለዲ ኣኼባታትን 
(föräldramöten) ብምካየድ ዝግበር ኮይኑ፡ ዝተፈላለየ ኮሚቴታት 
ብምቛም፣ ወለዲን ሰራሕተኛታትን እንዳተራኽቡ፣ እቲ መዋእለ-
ህጻናት ብኸመይ ከምዝሰርሕን፣ ብዛዕባ ሃለዋት ናይ ቆልዑ 
ይመያየጡ።

ናይ ወለዲ ኣብቲ ንጥፈታት ምክፋል፣ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም 
ቆልዑ ኣወንታዊ ትርጉም ዘሕድር ኮይኑ፣ እቶም ወለዲ ድማ 
ብዛዕባ ናይ ዉሉዶም መዓልታዊ ኩነታትን ምዕባለን፣ ግንዛበ 
ከሕድሩ መገዲ ዚኸፍት እዩ።

ናይ ቆልዑ ትምህርቲ
ኣብ ሃገር ሽወደን፣ መባእታዊ ትምህርቲ ንኹሎም ቆልዑ 
ግድነታዊ እዩ። ነቶም መባእታዊ ትምህርቲ ዝወድኡ ቆልዑ፣ 
ዚቕጽል ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣሎ። ዋላ’ኳ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ትምህርቲ ብፍቓድካ ዝግበር እንተኾነ፣ መብዛሕትኦም 
መንእሰያት ናብኡ ይቕጽሉ እዮም።

6 ዓመት ንዝገበሩ ቆልዑ ክፍሊ-መላመዲ
ቆልዓ ኣብቲ 6 ዓመት ዝመልኣሉ ዓመት፡ ኣብ ክፍሊ-መላመዲ 
ክጅምር ይኽእል። እቲ ክፍሊ-መላመዲ ብፍቓድካ ዝግበር ናይ 
ነጻ ትምህርቲ ኮይኑ፡ ንመባእታዊ ትምህርቲ ዘዳሉ ድማ እዩ።

ንዉሉድካ ቦታ ናይ ክፍሊ-መላመዲ ንምርካብ፣ ምስ ኮሙንካ 
ርክብ ግበር።

መባእታዊ ትምህርቲ 7 ክሳዕ 16 ንዝዕድሚኦም ቆልዑ 
መባእታዊ ትምህርቲ ናይ ትሽዓተ ዓመት ትምህርቲ ኮይኑ፡ ንኹሉ 
ቆልዓ ድማ ግድነታዊ ትምህርቲ እዩ። እቲ ዚወሃብ ትምህርቲ፣ 
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት፡ ኣብ ናይ ጽድያን ናይ ቀውዒን 
ተባሂሉ፣ ኣብ ክልተ ክፍለ-ዓመታት ዝተመቓቕለ እዩ።

ቆልዓ 7 ዓመት ምስ ዝመልእ፡ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ 
ይጅምር። ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ንኽትመሃር ገንዘብ 
ኣይኸፍልን፡ መጻሕፍትን ምሳሕን ውን ብነጻ ይረክብ።

ኮሙናዊን ውልቃዊን መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዓይነታት 
ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኩሎም ድማ፣ ሓደ ዝዓይነቱ ሕግን መደብ 
ትምህርቲን (läroplan) ይኽተሉ። ቆሎዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
እንታይ ከም ዝመሃሩ ዝውስን፣ እቲ ዝተዳለወ መደብ ትምህርቲ 
እዩ። እቲ ሕግታት ዘውጽእን መደብ ትምህርቲ ዝውስንን፣ እቲ 
ምምሕዳር ትምህርቲ፣ (Skolverket) ዝበሃል ቤት ስልጣን እዩ።

ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ፣ ካብ 8ይ ክፍሊ ጀሚሩ፣ ኣብ 
ነፍሲ ወከፍ መወዳእታ ክፍለ-ዓመት፣ ንተምሃሮ ነጥቢ (betyg) 
ይወሃብ እዩ። እቲ ነጥቢ ዝህብ መምህር ኮይኑ፣ ሓሊፉ Godkänt 
(G)፣ ብጽቡቕ ደረጃ ሓሊፉ Väl godkänt (VG)፣ ከምኡውን 
ኣዝዩ ብዝበለጸ ደረጃ ሓሊፉ Mycket väl godkänt (MVG)፣ 
ዚብል ደረጃታት ይህልዎ። ሓደ ተምሃራይ፣ ኣብ ሓደ ዓይነት 
ትምህርቲ፣ እቲ ሓሊፉ Godkänt (G)፣ ዚበሃል ደረጃ ምስ 
ዘይበጽሕ፣ ነጥቢ ኣይወሃቦን። ኣብ ናይ ታሽዓይ ክፍሊ ናይ 
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ett ämne sätts inget betyg. I slutet på årskurs 9 får eleven 
ett slutbetyg. Slutbetyget använder man om man vill söka 
vidare till gymnasieutbildning.

Läs mer på webbplatsen: www.skolverket.se 
Information finns på lättläst svenska. 

Fritidshem
Kommunen ska ordna verksamhet för skolbarn efter skoltid, 
så kallade fritidshem. Barn som är mellan 6-12 år kan gå på 
fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshem 
ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid 
och vara stöd i deras utveckling. Samtidigt ska fritidshem-
men göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

Det finns både kommunala och privata fritidshem. I båda 
betalar man en avgift. Avgiften är anpassad efter inkomsten. 
 
 
 

Gymnasieskolan
För ungdomar som gått klart grundskolan finns gymnasie-
skolan. Gymnasieskolan är frivillig. De flesta ungdomar i 
Sverige väljer att gå på gymnasiet. 

Det finns kommunala gymnasier och det finns privata gymna-
sier. Man får söka till det gymnasium man vill gå på och till de 
gymnasieprogram man vill läsa. Det finns till exempel samhälls-
vetenskapsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, medie-
programmet, elprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet.

Även om eleverna får välja program ingår alltid svenska, 
engelska och matematik i studierna. Ämnen som alla måste 
läsa på gymnasiet kallas kärnämnen.

Programmen är tre år och det är gratis att gå på gymnasiet. 
De flesta skolor har också gratis lunch för eleverna.

Läs mer på webbplatsen: www.utbildningsinfo.se  
Information om de olika gymnasieprogrammen finns på flera 

olika språk och på lättläst svenska.

 
 
 

መወዳእታ ክፍለ-ዓመት፣ ናይ መደምደምታ ነጥቢ ይወሃብ። ናብ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽል ዝደሊ ቆልዓ፣ ነቲ ዝወሰዶ ናይ 
መደምደምታ ነጥቢ ይጥቀም።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ኣንብብ።  
www.skolverket.se 

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደን ሓበሬታ ይርከብ እዩ።

ኣዳራሽ መጻንሒ ቆልዑ 
ድሕሪ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት፣ እቲ ኮሙን ነቶም ተምሃሮ 
ዚኸውን፣ ናይ ኣዳራሽ መጻንሒ ቆልዑ ንጥፈታት ኬዳሉ ይግባእ። 
እቶም ወለዶም ዝሰርሑ ወይ ዝመሃሩ ቆሎዑ። ዕድሚኦም ካብ 6 
ክሳዕ 12 ዓመት ምስ ዝኸውን፣ ኣብቲ ኣዳራሽ መጻንሒ ቆልዑ፣ 
ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣዳራሽ መጻንሒ ቆልዑ፣ ቁም 
ነገር ዝሓዘለ ናይ ነጻ እዋን ንጥፈታት ብምድላውን፣ ምዕባለ ናይ 
ቆልዑ ብምድጋፍን፣ ከም መመላእታ ናይቲ ብቤት ትምህርቲ 
ዚግበር ጻዕርታት ክኸውን ይግባእ። እዚ ኣዳራሽ መጻንሒ ቆልዑ፣ 
ነቶም ወለዲ’ውን፣ ክመሃሩን ክሰርሑን ዕድል ዝህብ እዩ።

ኮሙናዊን ውልቃዊን ናይ ኣዳራሽ መጻንሒ ቆልዑ ዓይነታት 
ይርከብ እዩ። ንዕኡ ዝኽፈል ክፍሊት ገንዘብ ኣሎ። እቲ ክፍሊት 
ዚውሰን ድማ፣ ናይ ወለዲ እቶት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ።

ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ነቶም መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝወድኡ ቆልዑ፣ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ትምህርቲ ኣሎ እዩ። እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፣ 
ብፍቓድካ ዝግበር ይኹን እምበር፣ መብዛሕትኦም ናይ ሃገር 
ሽወደን መንእሰያት፣ ናብኡ ይቕጽሉ እዮም።

ኮሙናዊን ውልቃዊን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ 
ዓይነታት ይርከቡ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ፣ ናብቲ ዝደልዮ 
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲን፣ ንዝደልዮ መስመር ትምህርቲን 
(gymnasieprogram) የመልክት። ንኣብነት፡ ናይ ሕብረተሰብ 
ስነፍልጠታዊ ፕሮግራም፡ ናይ ቆልዑን ናይ ነጻ ጊዜ ንጥፈታት 
ፕሮግራም፡ ናይ ሚድያ ፕሮግራም፡ ናይ ኤለክትሪክ ፕሮግራም፡ 
ወይ ናይ ፍጥረታዊ ስነፍልጠት ፕሮግራም ክጥቀስ ይከኣል።

ተምሃሮ ዝደልይዎ ፕሮግራም ናይ ምምራጽ ዕድል’ኳ እንተረኸቡ፡ 
ቋንቋ ሽወደን፡ እንግሊዝኛን ቍጽሪን ኩሉ ጊዜ ኣብቲ ፕሮግራም 
እትዋት እየን። ኩሎም ተመሃሮ ክመርጽወን ዝግደዱ ዓይነት 
ትምህርቲ፡ ቀንዲ ትምህርትታት (kärnämnen) ተባሂለን ድማ 
ይጽውዓ።

እተን ዝተጠቕሳ ፕሮግራማት ናይ ሰለስተ ዓመት ትምህርቲ 
ኮይነን፡ ገንዘብ ዘይክፈሎ ናይ ነጻ ትምህርቲ እዩ። መብዛሕትኦም 
ኣብያተ ትምህርቲ፣ ምሳሕ ብነጻ ይህቡ እዮም።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ዝያዳ ሓበሬታ ይርከብ እዩ።  
www.utbildningsinfo.se  

ብዛዕባ እተን ዝተፈላለያ ፕሮግራማት ሓበሬታ፣ ብዝተፈላለየ ቋንቋታትን 
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ይርከብ እዩ።
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IVIK
För ungdomar som inte talar svenska så bra finns 
Individuella programmets introduktionskurs för invandrare, 
IVIK. Det är ett gymnasieprogram för ungdomar i åldern 16 - 
20 år som nyligen har fått uppehållstillstånd eller söker asyl. 
På IVIK läser man svenska, engelska samt samhälls- och 
naturorienterade ämnen.

Särskola
Särskolan är en skola där barn och ungdomar med psy-
kisk funktionsnedsättning får en anpassad utbildning. 
Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara utbild-
ningen i grundskolan och gymnasieskolan. Barnen har skol-
plikt i nio år. 

Efter särskolan kan eleverna fortsätta studera på den fyra-
åriga gymnasiesärskolan. 

Specialskola
I specialskolan går elever som är döva eller hörselskadade, har 
en svår språkstörning eller har en synskada i kombination med 
annat funktionshinder. Specialskolan ska motsvara grundsko-
lan så långt det är möjligt, och finns upp till årskurs tio. 
 

Modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. 
Barn och ungdomar som talar ett annat språk än svenska 
hemma kan få modersmålsundervisning. Det gäller både i 
förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. 
Modersmål och lärande hänger ihop. Det är viktigt för barn 
att lära sig sitt modersmål för att lättare kunna utvecklas 
och lära också på svenska.

För att ansöka om modersmålsundervisning ska föräldrarna 
ta kontakt med skolan eller sin kommun. 
 
 

Föräldrars delaktighet i sina barns skolgång
Som förälder har man rätt att få veta vad som händer i sko-
lan och hur det går för ens barn. Personalen ska samtala 
med föräldrarna om hur eleverna trivs, utvecklas och lär. 
Skolorna använder sig av olika sätt för att göra föräldrarna 

ውልቃዊ ናይ መላለዩ ትምህርቲ ፕሮግራም
ንወጻእተኛታት ነቶም ቋንቋ ሽወደን ጽቡቕ ክዛረቡ ዘይክእሉ 
ወጻእተኛታት፡ IVIK ውልቃዊ ናይ መላለዪ ትምህርቲ ፕሮግራም 
ንወጻእተኛታት ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ። ንሱ ድማ፡ ነቶም 
ካብ 16 ክሳዕ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ 
መንበሪ ፍቓድ ዝረኸቡ ወይ ዝሓተቱ ወጻእተኛታት ዘተኮረ 
እዩ። ዝመሃርዎ ድማ፡ ቋንቋ ሽወደን፡ እንግሊዝኛ፣ ማሕበራዊን 
ስነፍጥረታዊ ትምህርቲን ሓዘል እዩ።

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ
ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል፡ ነቶም ተግባራዊ ስንክልናታት 
ዘለዎም መንእሰያት፣ ምስ ኩነታቶም ብምጥዕዓም ትምህርቲ 
ዚውፊ ቤት ትምህርቲ እዩ። ምስቲ ኣብ መባእታዊን ኣብ 
ካልኣይ ደረጃን ዝወሃብ ትምህርቲ መታን ሓደ ክኸውን ድማ፣ 
ብዝተኽኣለ መጠን ጻዕሪ ይግበር እዩ። እቶም ቆልዑ፡ ንትሽዓተ 
ዓመት ናይ ግድን ክመሃሩ ይግባእ።

ድሕሪ እዚ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ፣ እቶም ተምሃሮ ናይ ኣርባዕተ 
ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽሉ ይኽእሉ።

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ስንኩላን
ኣብዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ’ዚ ዚኸዱ፡ እቶም ጸማማት ወይ 
ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም፡ ወይ ቋንቋ ምጥቃም ዝጻገሙ፣ ናይ 
ምርኣይ ጸገም ዘለዎም መንእሰያት፣ ዝመሃርሉ ቤት ትምህርቲ 
እዩ። እቲ ኣብዚ ዚወሃብ ትምህርቲ፣ ምስቲ ኣብ መባእታዊን 
ካልኣይ ደረጃን ዝወሃብ ትምህርቲ፣ ሓደ መታን ክኸውን፣ 
ብዝተኽኣለ መጠን ጻዕሪ ዝግበር ኮይኑ፣ ክሳብ 10ይ ክፍሊ 
ዘጠቓልል እዩ።

ናይ ገዛእ ርእስኻ ቋንቋ ትምህርቲ
ናይ ገዛእ ርእስኻ ቋንቋ ትምህርቲ፣ ካብቲ ኣብ መባእታዊ 
ትምህርቲ ዚወሃብ ዓይነት ትምህርቲታት ሓደ እዩ። እቶም ኣብ 
ገዝኦም ሽወደን ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ተምሃሮ፡ ናይ ገዛእ 
ርእሶም ቋንቋ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዝግበር ድማ፣ ኣብ 
መዋዕለ-ህጻናት፡ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲን፡ ኣብ ናይ ፍሉይ 
ቤት ትምህርቲን፣ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን እዩ። 
ናይ ገዛእ ርእስኻ ቋንቋ ምምላኽን፣ ካልእ ትምህርቲ ክትመልኽ 
ምኽኣልንክልቲኡ ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ። ቆልዑት ምእንቲ 
ብቐሊሉ ክምዕብሉንብቛንቋ ሽወደን ብግቡእ ክመሃሩን፡ ናይ ገዛእ 
ርእሶም ቋንቋ ምምላኽ የድልዮም እዩ።

እቶም ናይ ገዛእ ርእስኻ ቋንቋ ትምህርቲ ንውላዶም ንምርካብ 
ዝደልዩ ወለዲ፡ ምስ ቤት ትምህርቲ ወይ ምስ ኮሙን ርክብ 
ምግባር የድልዮም።

ወለዲ ኣብ ናይ ዉሉዶም ትምህርቲ ምስታፍ
ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ንጥፈታትን፣ ዉላድካ ዘለዎ ስምዒትን 
ምፍላጥ፣ ከም ወላዲ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቶም 
ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ተምሃሮ ዘለዎም ስምዒትን ምዕባለን፡ ናይ 
ትምህርቲ ክእለትን፣ ምስ ወለዲ ክዘራረቡ ይግባእ።
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delaktiga i sina barns skolgång, till exempel genom utveck-
lingssamtal, veckobrev, föräldramöten eller föräldraråd.

Föräldramöten är viktiga för kontakten mellan föräldrar och 
lärare. Föräldrarna får information om vad som pågår i sko-
lan och hur lärarna lägger upp sitt arbete. Och föräldrarna 
har möjlighet att ta upp frågor som de tycker är viktiga. En 
del skolor informerar även föräldrarna genom så kallade 
veckobrev.

Minst en gång per termin ska föräldrar och barn träffa lära-
ren eller klassföreståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. 
Samtalet ska handla om hur barnet har det i skolan, hur det 
går i de olika ämnena och hur skolan och föräldrarna kan 
stödja barnets utveckling. Det ska också handla om hur 
barnet kommer överens med andra barn och med personal i 
skolan och om det kanske finns händelser som hon eller han 
behöver hjälp med att hantera.

Föräldraråd brukar bestå av en eller två föräldrar från varje 
skolklass. I föräldrarådet pratar man om skolfrågor och ofta 
väljs några föräldrar till representanter för att ha kontakt 
med skolans personal. Att engagera sig i ett föräldraråd är 
ett sätt att lära sig mer om skolans verksamhet och påverka 
i skolfrågor som man tycker är viktiga.

እቶም ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ መገዲ፣ ንኣብነት ናይ 
ምዕባለ ዝርርብ ብምድላው፣ ሰሙናዊ ደብዳቤ ናብ ወለዲ 
ብምስዳድ፣ ኣኼባ ወለዲ ብምድላው፣ ናይ ወለዲ ኮሚቴ 
ብሙቛም፣ ናይ ወለዲ ተሳትፎ የረጋግጹ እዮም።

ኣብ መንጎ ወለዲን መምህራን ንዘሎ ርክብ፣ እቲ ናይ ወለዲ 
ኣኼባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መምህራን ከመይ ጌሮም ስርሖም 
ከምዘካይዱ፡ እቶም ወለዲ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ። እቶም 
ወለዲ ብወገኖም፣ ኣገደስቲ ንዝብልዎም ነገራት ንኬልዕሉ ዕድል 
ይረኽቡ።ኣብ ሓድሓደ ቤት ትምህርቲ፣ ናብ ወለዲ ሰሙናዊ 
ደብዳቤ ብምስዳድ፣ ሓበሬታ ንወለዲ ሓበሬታ ይህቡ እዮም።

እንተወሓደ፣ ሓደ ጊዜ ኣብ ክፍለ-ዓመት፣ እቶም ወለዲ ምስ 
መምህር ወይ ምስ ናይ ክፍሊ ሓላፊ (klassföreståndaren)፣ ናይ 
ምዕባለ ዝርርብ ከካይዱ የድሊ። ትሕዝቶ ናይቲዝርርብ ድማ፣ 
ብዛዕባ ናይቲ ቆልዓ ናይ ቤት ትምህርቲ ኩነታት፣ ንእብነት እቲ 
ቆልዓ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርትታት ከመይ ይኸይድ 
ከም ዘሎ፣ ወለዲን ቤት ትምህርቲን ንናይ ቆልዓ ምዕባለ፣ 
ብኸመይ ክተሓጋገዙ ከምዝኽእሉን ዘጠቓልል እዩ። እቲ ዝርርብ 
ብተወሳኺ’ውን፣ እቲ ቆልዓ ምስ ካልኦት ቆልዑ ወይ ምስ 
ሰራሕተኛታት ቤትትምህርቲ ዘለዎ ዝምድና፣ ሓድሓድ ነቲ ቆልዓ 
ዘጋጠሞ ኩነታት ንምፍታሕ ሓገዝ ዘድልዮ ምዃኑን ወ ዘ ተ 
ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል።

ኮሚቴ ወለዲ (föräldraråd) ዝበሃል፣ ካብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ፣ 
ብሓደ ወይ ብኽልተ ወለዲ ዝቖመ እዩ። ኣብዚ ናይ ወለዲ 
ኮሚቴ ዚግበር ዝዝረብ፤ ብዛዕባ ጉዳያት ቤትትምህርቲ ዚምልከት 
ኮይኑ፡ መብዛሕትኡ እዋን ገለ ወለዲ፤ ምስቶም ናይ ቤት 
ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ዝርርብ ንኸካይዱ፣ ከም ወኪላት 
ኮይኖም ይምረጹ። ኣብ ናይ ወለዲ ኮሚቴ ኣቲኻ ምውሳእ፡ ናይ 
ቤት ትምህርቲ ንጥፈታት ብቐረባ ክትዕዘብን፣ ኣገደስቲ እዮም 
ንእትብሎም ሕቶታት ’ውን፣ ጽልዋ ንምግባርን ዝሕግዘካ ሓደ 
ዓይነት ኣገባብ እዩ።
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Det här är det viktigaste i 
texten:
•	 Barn mellan 1-5 år som har föräldrar som arbetar eller 

studerar kan gå i förskola eller på familjedaghem.

•	 Förskolor och familjedaghem arbetar tillsammans med 
föräldrarna. På utvecklingssamtal och föräldramöten kan 
föräldrar och personal träffas och prata om hur det går för 
barnen.

•	 Grundskolan är nio år och obligatorisk för alla barn. När 
barnet fyller 7 år börjar det i grundskolan.

•	 Barn som är mellan 6-12 år kan gå på fritidshem efter 
skoltid om föräldrarna arbetar eller studerar.

•	 För ungdomar som gått klart grundskolan finns gymnasie-
skolan. Gymnasieprogrammen är tre år.

•	 Särskolan är en skola där barn och ungdomar med psykisk 
funktionsnedsättning får en anpassad utbildning.

•	 Barn och ungdomar som talar ett annat språk än svenska 
hemma kan få modersmålsundervisning. Det är viktigt 
för barn att lära sig sitt modersmål för att lättare kunna 
utvecklas och lära också på svenska.

•	 För att föräldrar ska vara delaktiga i sina barns skolgång 
bjuder skolorna in till föräldramöten och utvecklingssam-
tal. 

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • እቶም ዕድሚኦም ካብ 1 ክሳብ 5 ዝኾነ ቆልዑ: ወለዶም ኣብ 
ስራሕ ወይ ኣብ ትምህርቲ ምስ ዚኾኑ: ኣብ ክፍሊ መላመዲ 
ቤትምህርቲ ወይ ኣብ ስድራቤታዊ መዋዕለ-ሕጻናት ክኸዱ 
ይኽእሉ እዮም::

 • ክፍሊ መላመዲ ኣብያተትምህርቲን: ስድራቤታዊ መዋዕለ 
ሕጻናትን: ምስቶም ወለዲ ትሓባቢሮም እዮም ዚሰርሑ:: ኣብቲ 
መገምገሚ-ዚርርብ ወይ ናይ ወለዲ ጉባኤ ዚገብዎ ርክባት 
ድማ: ብዛዕባ ምዕባለን ኩነታት ናይቶም ቆልዑን ይዝትዩ 
እዮም:: 

 • እቲ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ዚበሃል: 9 ዓመት ኮይኑ: 
ንኹሎም ቆልዑ ድማ ክመሃርዎ ዘለዎም ኣገዳዲ ትምህርቲ 
እዩ:: ሓደ ቆልዓ 7 ዓመት ምስ መልአ: መባእታዊ 
ቤትትምህርቲ ይጅምር::

 • እቶም ዕድሚኦም ካብ 6 ክሳብ 12 ዘለዉ ቆልዑ: ወለዶም ኣብ 
ስራሕ ወይ ኣብ ትምህርቲ ምስ ዚኾኑ: ናብ ኣደራሽ መጽንሒ 
ቆልዑ ”fritidshem” ክኸዱ ይኽእሉ እዮም::

 • እቶም መባእታዊ ቤትትምህርቲ ዝወድኡ ቆልዑ: ናብ ካልኣይ 
ደረጃ ውን ክቕጽሉ ይኽእል እዮም:: ናይ ካልእይ ደረጃ 
ቤትትምህርቲ: ን3 ዓመት ዚቕጽል እዩ::

 • ፍሉይ ቤትምህርቲ ”Särskolan” ዚበሃል: እቲ ንናይ ስነኣእምሮ 
ስንክልና ዘለዎም ቆልዑን መንእሰያትን ዝሰማማዕ ተባህሂሉ 
ዝተዳለወ ትምህርቲ ዘለዎ ቤትትምህርቲ እዩ::

 • ኣብ ቤቶም ገዛእ ቋንቍኦም ሽወደን ዘይኮነ ቆልዑን 
መንእሰያትን: ናይ ኣደ-ቋንቋ ትምህርቲ ክወሃቦም ይኽእል 
እዩ:: ቆልዑ ናይ ኣደ-ቋንቋ ክፈልጡን ክመሃሩን: ንቛንቋ 
ሽወደን ብዝቐለለ ንምምሃርን ንምምዕባልን ውን ክሕግዞም ስለ 
ዚኽእል: ቋንቋ-ኣደ ምምሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ::

 • ኣብያተ ትምህርቲ: መታን ወለዲ ኣብቲ ናይ ደቆም ናይ 
ትምህርቲ ምዕባለ ተኻፈልቲ ክኾኑ ተባሂሉ: በብግዚኡ: 
ናይ ደቆም ምዕባለ ዝሕበሩሉ: ናይ መገምገሚ-ዚርርብን 
”utvecklingssamtal” ናይ ወለዲ ጉባኤታትን ”föräldramöten” 
የዻልውሎም እዮም::  

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: Syoguiden.com, Skolverket, Utbildningsinfo.se, Vårdguiden 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Demokrati, lag och rätt

Det här avsnittet handlar om hur demokratin 
fungerar och vilka grundläggande rättighe-
ter och skyldigheter invånarna har. Avsnittet 
handlar också om hur rättsväsendet ser ut.

så styrs sverige
Sverige är en demokrati. Det betyder att makten utgår från 
folket. Det sker genom att folket bestämmer vilka politiker 
som ska styra landet. 

Val till riksdagen, landstinget och kommunen
Folket väljer vilka politiker som ska sitta i riksdagen, lands-
tinget och kommunen vart fjärde år. Valen är hemliga och 
ingen behöver berätta vad man har röstat på. 

För att få rösta ska man vara minst 18 år. I valet till riksdagen 
krävs svenskt medborgarskap. I valen till landstinget och 
kommunen kan man vara utländsk medborgare men man 
måste vara folkbokförd i Sverige sedan minst tre år.

ደሞክራሲ፡ ሕግን ፍትሒን

እዚ ክፋል’ዚ ደሞክራሲ ከመይ ከምዝሰርሕን ብዛዕባ 
ዜጋታት ዘለዎም መሰረታዊ መሰላትን ግቡኣትን 
ዝገልጽ እዩ። ብተወሳኺ’ውን እቲ ናይ ፍትሒ ኣካል 
እንታይ ከምዝመስል የብርህ።

ሽወደን ብኸምዚ ትመሓደር
ሽወደን ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ናቱ ትርጉም ድማ፦ ስልጣን 
ካብ ህዝቢ ዝምንጩ እዩ ማለት እዩ። ንሱ ድማ፡ እቶም ንሽወደን 
ዘመሓድሩ ፖለቲከኛታት ብህዝቢ ይምረጹ ማለት እዩ።

ምርጫ ሃገራዊን፡ ኣውራጃዊን፡ ኮሙናዊን፡ ባይቶታት 
እቲ ህዝቢ፡ ኣብ ኣረርባዕተ ዓመት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን 
አውራጃዊ ባይቶን ኣብ ኮሙናዊ ባይቶን ፖለቲከኛታት ይመርጽ። 
እቲ ምርጫ ምስጢራዊ ኮይኑ፡ ሰብ ንመን ከምዝመረጸ ምዝራብ 
ኣየድልዮን።

ሓደ ሰብ ንኽመርጽ፡ እንተወሓደ 18 ዓመት ዕድመ ክኸውን 
የድሊ። ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ምርጫ ንኽትሳተፍ ናይ ሽወደን 
ዜጋ ክኸውን ይግባእ። ንኣውራጃዊን ኮሙናዊን ባይቶ ምርጫታት 
ንምድማጽ ግን፤ ዋላኳ ናይ ወጻኢ ዜጋ ውን እንተ ኾንካ፤ ኣብ 
ሃገር ሽወደን ህዝባዊ መዝገብ ንሰለስተ ዓመት ዝተመዝገብካ ምስ 
ትኸውን፤ ክተድምጽ ትኽእል ኢኻ።
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Ibland blir det folkomröstning
Ibland bestämmer kommunen eller riksdagen att det ska 
vara en folkomröstning. Det betyder att invånarna i en kom-
mun eller i hela landet får vara med och säga vad de tycker 
om en viss fråga.

Vid den senaste folkomröstningen, år 2003, röstade svenska 
folket om att byta pengar från kronor till Euro. Svenska folket 
röstade nej till Euro.

Läs mer om val, rösträtt och folkomröstningar på 
Valmyndighetens webbplats: www.val.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk. 

Riksdagen 
I Sveriges riksdag sitter 349 kvinnor och män som kallas 
riksdagsledamöter. De representerar alla de partier som fått 
tillräckligt många röster i valet. År 2009 är 7 partier med i 
riksdagen. 

Riksdagen beslutar om vilka nya lagar som ska gälla i landet. 
Riksdagen bevakar också att regeringen sköter sitt jobb, och 
bestämmer hur statens pengar ska användas.

Läs mer om Sveriges Riksdag på webbplatsen:  
www.riksdagen.se 

Information finns på lättläst svenska och på olika språk. 

Politiska partier
Det finns många stora och små politiska partier även utan-
för riksdagen. Det går bra att vända sig direkt till de politiska 
partierna med frågor om vad de till exempel tycker i en viss 
fråga. Partierna vill gärna ha nya medlemmar som vill enga-
gera sig i politiken. Genom att engagera sig i ett politiskt 
parti kan man vara med och påverka i samhället.

Läs mer om partierna och deras politik, och hur man kontak-
tar dem på deras webbplatser. Nästan alla riksdagspartier 
har information på lättläst svenska och på andra språk. 

Centerpartiet: www.centerpartiet.se

Folkpartiet: www.folkpartiet.se

Kristdemokraterna: www.kristdemokraterna.se

Miljöpartiet: www.mp.se

Moderaterna: www.moderat.se

ገለ እዋናት ህዝባዊ ምድማጽ ይግበር እዩ
ሓድሓደ እዋን ሓደ ኮሙን ወይውን ሃገራዊ ባይቶ ህዝባዊ 
ምድማጽ ክግበር ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ናቱ ትርጉም ድማ፡ 
እቶም ናይ ኮሙን ተቐማጦ ወይ ምሉእ ህዝቢ ሽወደን ኣብ ሓደ 
ፍሉይ ሕቶ ዘለዎም ርእይቶ ይገልጹ ማለት እዩ። እቲ ኣብዚ 
ቀረባ ዝተገብረ ህዝባዊ ምድማጽ ኣብ 2003 ዓ.ም ኮይኑ፡ ህዝቢ 
ሽወደን ባጤርኡ ካብ ክሮኖር ናብ ኤውሮ ንኽቕይር ዘለዎ 
ርእይቶ ንምፍላጥ ኣድሚጹ እዩ። ህዝቢ ሽወደን ድማ ኣይፋል 
ዝብል ድምጺ ሂቡ።

ብዛዕባ ምርጫ፡ ናይ ምድማጽ መሰልን ህዝባዊ ምድማጽን ኣብዚ ዚስዕብ 
ናይ ቤተ ስልጣን ምርጫ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ 

ትኽእል ኢኻ።  www.val.se  
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ኣሎ።

ሃገራዊ ባይቶ
አብ ሃገራዊ ባይቶ ሽወደን 349 ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ኣባላት 
ባይቶ ኣለዉ። እዚእቶም ነተን ኣብ ምርጫ እኹል ድምጺ ዝረኸባ 
ስልፍታት ዝውክሉ እዮም። ኣብ 2009 ዓ.ም፡ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ 
7 ሰልፍታት እትዋት ነበራ።

ሃገራዊ ባይቶ ነቶም ኣብ ሃገር ዘገልግሉ ሓደስቲ ሕጊታት ዚውስን 
እዩ። መንግስቲ ስርሑ ብኣገባብ ዘካይድ ምህላዉ ዝቆጻጸርን ናይ 
ሃገር ገንዘብ ውን ኣብ ምንታይ ከምዚውዕል ዝቋመትን፤ እዚ 
ሃገራዊ ባይቶ እዩ። ብዛዕባ ሃገራዊ ባይቶ ሽወደን ኣብዚ ዚስዕብ 
ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

www.riksdagen.se  
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ኣሎ።

ፖለቲካዊ ሰልፍታት 

ካብ ሃገራዊ ባይቶ ወጻኢ’ውን ብዙሓት ዓበይቲን ናእሽቱን ናይ 
ፖለቲካ ሰልፍታት ይርከቡ እዮም። ኣብ ሓደ ሕቶ ዘለዎም 
ርእይቶ ንምፍላጥ ነቶም ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ብቐጥታ 
ክሕተቱ ይከኣል እዩ። እቶም ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት፡ ምሉእ 
ሓይሎም ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ኣባላት የድልይዎም እዮም። ኣብ 
ሓደ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ኣቲኻ ብምስራሕ፡ ኣብቲ ሕብረተሰብ 
ጽልዋ ንምሕዳር ይክኣል እዩ።

ብዛዕባ እቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘካይድኦ ፖለቲካ ንምፍላጥን፡ 
ምስኣተን ውን ብኸመይ ርክብ ክትገብር ከም እትኽእልን፤ ኣብቲ 
ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታቶም ዝያዳ ሓበሬታ ክተንብብ ትኽእል 
ኢኻ። ዳርጋ ኩለን ፖለቲካዊ ሰልፍታት፤ ቅልል ብዝበለ ቋንቋ 
ሽወደንን ብኻልእ ቋንቋታትን ሓበሬታ ኣለዎም።

ሰንተር-ፓርቲየት፡ Centerpartiet፡ www.centerpartiet.se

ፎልክ-ፓርቲየት፡ Folkpartiet: www.folkpartiet.se 

ክሪስትደሞክራተርና፡ Kristdemokraterna 
www.kristdemokraterna.se

ሚልዮፓርቲየት፡ Miljöpartiet: www.mp.se
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Socialdemokraterna: www.socialdemokraterna.se

Vänsterpartiet: www.vansterpartiet.se 

Regeringen
Regeringens uppgift är att styra Sverige. Det sker genom 
att regeringen ser till att riksdagens beslut genomförs. 
Regeringen kan också föreslå nya lagar eller lagändringar. 

Till sin hjälp i arbetet har regeringen ett regeringskansli med 
departement som arbetar med olika frågor. Till exempel 
arbetar Utbildningsdepartementet med frågor om utbildning 
och Kulturdepartementet arbetar med kultur-, medie- och 
idrottsfrågor.

Det parti eller de partier som får flest röster i valet får bilda 
regering. 

Läs mer på regeringens webbplats:  
www.regeringen.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

Myndigheter
Regeringen har ungefär 300 statliga myndigheter under 
sig, till exempel Polismyndigheten, Försäkringskassan och 
Skatteverket. Myndigheterna ska arbeta med att genomföra 
de lagar som riksdagen och regeringen har beslutat om. 
Myndigheterna är självständiga. Det betyder att varken riks-
dagen eller regeringen får lägga sig i myndigheternas beslut.  

Länsstyrelser
Det finns 21 län i Sverige, och varje län har en Länsstyrelse. 
Länsstyrelserna är regeringens och riksdagens filialkontor 
i länen. Länsstyrelserna ser till att regeringens och riksda-
gens beslut får önskade effekter. Länsstyrelsen jobbar med 
många olika frågor som rör länet, till exempel kring integra-
tion eller att skydda värdefulla naturområden.

Läs mer om Länsstyrelserna på webbplatsen: 
www.lst.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk. 
 
 

Landsting
Landstingen ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård. 
Hälso- och sjukvården betalas till största delen av lands-

ሞደራተርና፡ Moderaterna: www.moderat.se

ሶስያልደሞክራተርና፡ Socialdemokraterna 
www.socialdemokraterna.se

ቨንስተርፓርቲየት፡ Vänsterpartiet: www.vansterpartiet.se

መንግስቲ
ናይ መንግስቲ ዕማም ንሃገር ሽወደን ምምሕዳር እዩ። እዚ 
ኪግበር ዚክኣል ድማ፤ እቲ መንግስቲ ነቲ ብሃገራዊ ባይቶ 
ዝሓለፈ ውሳኔታት፤ ኣብ ግብሪ ከም ዚውዕል ብምግባር እዩ። እቲ 
መንግስቲ ሓደስቲ ሕጊታት ክእምም ወይውን ንነባራት ሕግታት 
ንምቕያር ሓሳባት ከቕብን፡ ይኽእል እዩ።

መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሕቶታት ዝዋፈሩ ሚኒስተራት ዝሓቖፈ 
መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ኣለዎ። ንኣብነት ምኒስትሪ-ትምህርቲ፤ 
ኣብ ጉዳያት ትምህርቲ ይሰርሕ፤ ሚኒስትሪ-ባህሊ ውን ኣብ 
ጉዳያት ባህሊን ማዕከን ዜናታትን ናይ ስፖርትን ይሰርሕ። ኣብ 
ሃገራዊ ምርጫ ብዝሒ ድምጺ ዝረኸበት ወይ ዝረኸባ ሰልፍታት 
መንግስቲ የቑማ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ መንግስቲ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ 
ትኽእል ኢኻ። www.regeringen.se  

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብያተ ስልጣን
ኣብ ትሕቲ መንግስቲ 300 ዝኣኽሉ ኣብያተ ስልጣን ይርከቡ። 
ንኣብነት፡ ቤትስልጣን-ፖሊስን፡ ቤተስልጣን ውሕስነት-ካሳን፡ 
ቤትስልጣን ኣታዊ ግብሪን፡ ክጥቀሱ ይክኣል። ናይ ኣብያተ 
ስልጣን ዕማም፡ ሃገራዊ ባይቶን መንግስቲን ዝወሰንዎ ሕግታት 
ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ። ኣብያተ ስልጣን ርእሶም ዝኸኣሉ 
ኣካላት እዮም። ትርጉሙ ድማ፡ ኣብቲ ኣብያተ ስልጣን ዝወስድዎ 
ውሳኔታት፡ ሃገራዊ ባይቶን መንግስቲን ኢዶም ኣየእትዉን እዮም።

ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈታት
ኣብ ሃገር ሽወደን 21 ኣውራጃታት ይርከባ። ነፍሲ-ወከፍ ኣውራጃ 
ድማ፣ ኣውራጃዊ መሪሕነት ኣለዋ። ኣውራጃዊ መሪሕነት 
ማለት፣ ጨንፈር ምሕደራ ቤት/ጽ፣ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ኣብቲ 
ኣውራጃ ማለት እዩ። ኣውራጃዊ መሪሕነት፣ ነቲ ብመንግስቲን 
ብሃገራዊ ባይቶን ዚሓልፍ ውሳኔታት፣ እቲ ዚድለ ውጽኢት 
ንኺርከቦ ዚቋመት እዩ። ኣውራጃዊ መሪሕነት ብዛዕባ’ቲ ኣውራጃ 
ዚምልከት፣ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዚዓዪ፣ ንኣብነት ብዛዕባ 
ምውህሃድ ወጻእተኛታት ወይ ውን፣ ብዛዕባ ክብሪ ዝወሃቦ ናይ 
ባህራያዊ ፍጥረት ከባቢታት ሐለዋ ምግባር ክኸውን ይኽእል።

ብዛዕባ ኣውራጃዊ ቤት ጽሕፈታት ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.lst.se  

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ኣሎ።

ኣውራጃዊ ባይቶ
ካብቲ ናይ ኣውራጃዊ ባይቶታት ሓላፍነት፤ ሓለዋ-ጥዕናን 
ክንክንን-ሕክምና ወዘተ እዩ። ንሓለዋ ጥዕናን ክንክን-ሕክምን 
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tingsskatten, som alla som bor i landstinget är med och 
betalar. Varje landsting bestämmer själva hur stor skatten 
ska vara och hur den ska fördelas. Det finns 18 landsting i 
Sverige.

Kommuner
Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ansvarar 
för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. 
Bland de största uppgifterna är förskola och skola, social-
tjänst och omsorg om de äldre. Kommunerna ansvarar även 
för bland annat svenska för invandrare, räddningstjänst, bib-
liotek och bostäder.

De partier som får flest röster i kommunvalet får också flest 
platser i det som kallas kommunfullmäktige. Politikerna i 
kommunfullmäktige beslutar om kommunens verksamhet. 
När kommunfullmäktige träffas för att fatta beslut om kom-
munen kan man sitta med och lyssna. Mötena annonseras i 
lokaltidningen och på kommunens webbplats.

Läs mer om kommuner och landsting på webbplatsen:  
www.skl.se 

Information finns på lättläst svenska och på engelska.

 

Sverige är med i EU
Sverige är medlem i Europeiska Unionen, EU. Lite fler än 
hälften av länderna i Europa är med i EU. EU är från början 
ett samarbete kring fred, men i dag samarbetar länderna på 
flera områden, som till exempel ekonomi, miljö och jordbruk.

EU fattar beslut om nya lagar som gäller i alla medlemslän-
derna. Det betyder att Sveriges riksdag inte är ensam om att 
besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Vart femte år är det 
val till EU-parlamentet. Då väljs de politiker som ska repre-
sentera Sverige i EU. Nästa val är 2014. 

Läs mer om EU på webbplatsen: 
www.eu-upplysningen.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk. 
 
 
 

välfärdssamhället 
Sverige är i dag ett så kallat välfärdssamhälle. Välfärd hand-
lar om människors levnadsförhållanden, till exempel om 
ekonomi, hälsa, utbildning och boende. 

ዝኽፈል ገንዘብ መብዝሕትኡ፤ በቲ ተቐማጦ ናይቲ ኣውራጃ 
ዝኸፍልዎ ናይ ኣውራጃዊ ባይቶ ግብሪ እዩ። ናይ ኣውራጃዊ 
ባይቶ ግብሪ ክንደይ ከምዚኸውን ብኸመይ ከምዚመቓቐልን 
ዚውስን፤ ባዕሉ እቲ ባይቶ እዩ። ኣብ ሃገር ሽወደን 18 ኣውራጃዊ 
ባይቶታት ይርከባ።

ኮሙናት
ኣብ ሃገር ሽወደን 290 ኮሙናት ይርከባ። መብዛሕትኡ ኣብቲ 
እንቕመጠሉ ከባቢ ዝርከብ ናይ ሕብረተ ሰብ ኣገልግሎታት 
ናይተን ኮሙናት ሓላፍነት እዩ። እቲ ብዙሕ ወጻኢ ዝሓትት 
ዕማማት ከም መዋዕለ ህጻናት፡ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎትን፡ ሓልዮት ኣረጋውያንን እዩ። ብተወሳኺ ውን፡ ቋንቋ 
ሽወደን ንወጻእተኛታት፡ ናይ ህጹጽ ረድኤት ኣገልግሎት፡ ኣብያተ 
መጻሕፍቲን፡ መንበሪ ገዛውቲን፡ ናይተን ኮሙናት ሓላፍነት እዩ።

እተን ኣብ ኮሙናዊ ምርጫ ዝበዝሐ ድምጺ ዝረኽባ ሰልፍታት፡ 
ኣብቲ ኮሙናዊ ባይቶ ዚበሃል፤ ዝበዝሐ መናብር ይረኽባ። ኣብ 
ኮሙናዊ ባይቶ ዘለው ፖለቲከኛታት፤ ብዛዕባ ኣብቲ ኮሙን ዘሎ 
ንጥፈታት ይውስኑ። ኮሙናዊ ባይቶ ውሳኔ ንምውሳድ፤ ኣኼባ 
ኣብ ዝገብረሉ እዋን፡ ኮፍ ኢልካ ክትሰምዕ ይከኣል እዩ። እቲ 
ኣኼባ ዚግበረሉ ግዚያት፤ ኣብ ዞባዊ ጋዜጣታትን፡ ናይ ኮሙን 
ናይ ኢንተርነት ኣድራሻን ይእወጅ እዩ።

ብዛዕባ ኮሙናትን ኣውራጃዊ ባይቶታትን ኣብዚ ዚስዕብ ናይ 
ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.skl.se 
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብእንግሊዝኛን ሓበሬታ ኣሎ።

ሃገር ሽወደን ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ እያ
ሽወደን ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ (EU) እያ። ካብ ፍርቂ ንላዕሊ 
ካብ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ፤ አባላት ሕብረት ኤውሮጳ እየን። 
ካብ መጀመርትኡ ሕብረት ኤውሮጳ ንናይ ሰላም ምትሕብባር 
ዝቖመ’ኳ እንተነበረ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ግን፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት፡ 
ንኣብነት ኣብ ኤኮኖሚ፡ ሓልዮት ከባቢን ሕርሻን’ውን ይተሓባበራ 
እየን።

ሕብረት ኤውሮጳ ዘሕልፎ ናይ ሕጊታት ውሳኔ፤ ኣብ ኩለን ኣባላት 
ሃገራት ዘገልግል እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብ ሃገር ሽወደን ኣብ 
ግብሪ ንዚውዕል ሕግታት ዝውስን፤ ሃገራዊ ባይቶ ሽወደን ጥራሕ 
አይኮነን ማለት እዩ። ንናይ ሕብረት ኤውሮጳ ፓርላማ ምርጫ፤ 
ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመት ዚግበር ኮይኑ፡ እቶም ኣብ ሕብረት 
ኤውሮጳ ንሽወደን ዝውክሉ ፖለቲካውያን ዝምረጹሉ ግዜ እዩ። 
ቐጺሉ ዘሎ ምርጫ፤ ኣብ 2014 ዓ.ም ክግበር እዩ።

ብዛዕባ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.eu-upplysningen.se 

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ኣሎ።

ስርዓት ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ሃገር ሽወደን፤ ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ 
ዘለዋ ሃገር እያ። ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ፤ ብዛዕባ 
ዝምድናታት መነባብሮ ህዝቢ ዝምልከት ኮይኑ፡ ንኣብነት 
ንኤኮኖሚ፡ ጥዕና፡ ትምህርቲን መንበሪ ገዛውቲን ዘጠቓልል እዩ።
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Ett välfärdssamhälle bygger på en tanke om solidaritet – att 
alla människor ska bidra till och få del av välfärden. För att 
det ska bli möjligt försöker samhället omfördela de resurser 
och pengar som finns, till förmån för de människor som har 
de sämst. Det sker genom skattesystemet. 

Välfärdssamhällets historia
Sverige har inte alltid varit ett välfärdssamhälle. I mitten av 
1800-talet var Sverige ett fattigt land. Den största delen av 
befolkningen jobbade då i jordbruket. 

Från mitten av 1800-talet och fram till 1930 utvandrade 
ungefär 1,3 miljoner svenskar till andra länder, framför allt 
till USA, Canada, Sydamerika och Australien. Orsaken till att 
så många människor utvandrade var bland annat fattigdom, 
religiös förföljelse, bristande framtidstro och politisk ofrihet. 

I slutet av 1800-talet förändrades Sverige från jordbruks-
samhälle till industrisamhälle. Industrierna byggde på lan-
dets naturtillgångar, som järnmalm, skog och vattenkraft. 
Runt industrierna byggdes samhällen där industriarbetarna 
och deras familjer bodde, gick i skolan och fick sjukvård. Den 
sociala omsorg som utvecklades vid industrierna lade delvis 
grunden för dagens välfärdssamhälle.

I slutet på 1920-talet började den blivande statsministern 
Per Albin Hansson tala om begreppet folkhemmet, som 
utgick från tanken om att befolkningen på lika villkor skulle 
dela på landets resurser.

Med industrialiseringen och tanken om folkhemmet utveck-
lades så småningom den svenska socialförsäkringen. Den 
ger i dag ett ekonomiskt skydd när man av olika anledningar 
inte kan försörja sig genom att arbeta. Socialförsäkringen 
gäller vid föräldraledighet, sjukdom, funktionsnedsättning 
och ålderdom. Socialförsäkringen handläggs av myndighe-
ten Försäkringskassan. 

Läs mer om socialförsäkringen  
på webbplatsen: www.forsakringskassan.se 

De har information på flera språk.

 
 
 
 

ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ፡ ኣብ ናይ ሓባራዊ ምትሕስሳብ 
ዝተመስረተ ኣምር ኮይኑ፡ ኩሎም ሰባት ናብዚ ሓባርዊ ውሕስነት 
ዚውፍዩን ናቱ ተጠቀምቲ ውን ዝኾንሉ ኩነታት እዩ። እዚ 
ንምትግባር ድማ፡ እቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ዘሎ ሃብቲ ሃገር፤ ኣብ 
ረብሓ ናይቶም ውጹዓት ዜጋታት ውን ከም ዚውዕል ይገብር። 
እዚ ድማ በቲ ስርዓተ-ግብሪ ይፍጸም።

ታሪኽ ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ
ሽወደን ከም ሓባርዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ ዘለዋ ሃገር ንዘለዓለም 
ኣይነበረትን። ኣብ ማእከል 18 ክፍለ ዘመን፡ ሽወደን ድኻ ሃገር 
እያ ነይራ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ድማ፤ አብ ሕርሻ ተዋፊሩ 
ይሰርሕ ነበረ።

ካብ መበል 1800 ክሳዕ 1930 ዓ ም ኣስታት 1.3 ሚልዮን 
ዝኣኽሉ ሽወደናውያን ናብ ካልኦት ሃገራት፡ ብቐዳምነት ናብ 
ኣሜሪካ፡ ካናዳ፡ ደቡብ አሜሪካን አወስትራልያን ግዒዞም እዮም። 
እዚ ኹሉ ሰብ ዝግዓዘሉ ምኽንያት ድማ፡ ድኽነት፡ ሃይማኖታዊ 
ምስዳድ፡ ተስፋ መጻኢ-ግዜን፤ ፖለቲካዊ ነጻነት ብምስኣን ነበረ። 

ኣብ መወዳእታ ናይ 18 ክፍለ ዘመን፤ ሽወደን ካብ ናይ 
ሕርሻ ሕብረት ናብ ናይ ኢንዱስትሪ ሕብረተ ሰብ ተቐየረት። 
እቲ ምዕባለ ኢንዱስትሪ ኣብ ሓጺን፡ ጫካን ናይ ማይ ሓይሊ 
ኤለትሪክን ዝኣመሰሉ ሃብቲ ሃገር ዝተመስረተ እዩ ነይሩ። ኣብ 
ከባቢ እተን ዝተተኽላ ኢንዱስትሪታት፤ ሕብረተ ሰባት ’ውን 
ምምስራት ተጀመረ። እቶም ሰራሕተኛታትን ስድርኦምን ድማ፤ 
ኣብኡ ይቕመጡን ሕክምናን ትምህርቲን ውን ይረኽቡ ነበሩ። 
እቲ ኣብ ከባቢ ኢንዱስትሪታት ዝማዕበለ ማሕበራዊ ሓልዮት 
ድማ፡ ብኽፋል ነዚ ናይ ሎሚ ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ 
መሰረት ዝኾነ እዩ።

ኣብ መወዳእታ 1920 ዓ.ም እቲ ጸኒሑ መራሕ መንግስቲ ዝኾነ፡ 
ፐር ኣልቢን ሃንሶን ዝተባህለ ሰብ ”ገዛ ህዝቢ” (folkhemmet) 
ዝብል ኣምር ወይ ኣተሓሳስባ ኪጥቀም ጀመረ። እዚ ድማ፡ እቲ 
ህዝቢ ብማዕርነት ናይ ሃገር ሃብቲ ተጠቃሚ ንክኸውን እዩ።

ማዕባለ ኢንዱስትሪን እቲ ናይ ”ገዛ ህዝቢ” ዚብል ኣተሓሳስባን፤ 
ነዚ ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ውሕስነት ከም ዚምዕብል ገበሮ። 
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ድማ፡ ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክሰርሕ 
ምስ ዘይክእል፤ 

ኤኮኖምያዊ ውሕስነት ይረክብ። እዚ ማሕበራዊ ውሕስነት እዚ፤ 
ኣብ ቆልዓ ምውላድ፣ ኣብ ስራሕ-ኣልቦነት፡ ኣብ ግዜ ሕማምን፡ 
ስንካልናን እርጋንን ንዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ድማ ዘገልግል 
እዩ። እዚ ማሕበራዊ ውሕስነት ዝመሓደር ብቤትስልጣን 
ውሕስነት ካሳ እዩ።

ብዛዕባ ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ፤ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ 
ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.forsakringskassan.se   

ኣብዚ ብብዙሓት ቋንቋታት ሓበሬታ ኣለዎም።
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Hur betalas välfärden?
Kostnaden för välfärden är givetvis stor. Den betalas med 
skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

Alla betalar skatt på sina inkomster. Dessutom betalar man 
en speciell skatt på allt man köper, moms.

Man betalar bara en del av kostnaden när man behöver 
sjukvård, tandvård eller äldreomsorg. Denna del kallas för 
egenavgift. Resten av kostnaden betalas genom skatter.

Arbetsgivaren ska förutom att betala lön till personalen även 
betala en avgift till staten. Den avgiften kallas arbetsgivar-
avgift. 
 
 

grundläggande rättigheter 
och skyldigheter
Det finns flera lagar och internationella överenskommelser 
som skyddar invånarnas grundläggande rättigheter i Sverige. 
Varje rättighet innebär också en skyldighet. Varje människa 
har en skyldighet att respektera andra människors rättighe-
ter. 

Mänskliga rättigheter
Sverige har skrivit under på flertalet av de dokument som 
berör mänskliga rättigheter inom Förenta Nationerna, FN. De 
mänskliga rättigheterna säger att alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna 
ska gälla för alla människor över hela världen, oavsett land, 
kultur eller sammanhang. Här är några av rättigheterna: 
• ländernas lagar och domstolar ska behandla alla  

människor lika

• länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina 
egna länder

• människor ska själva bestämma över sina liv

• man ska få gifta sig med vem man vill, tycka vad man vill 
och tro på vilken gud man vill

• länderna ska kämpa mot fattigdom

• länderna ska se till att människor har arbete och bostad, 
att de får äta sig mätta och lära sig att läsa och skriva

Läs mer om mänskliga rättigheter på webbplatsen:  
www.manskligarattigheter.gov.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk. 
 

እዚ ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ ብኸመይ ይኽፈል?
እዚ ስርዓት ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ፤ ብዙሕ ገንዘብ 
ዘውጽእ እዩ። ነዚ ንምምዋል ድማ፡ ብኣታዊ ግብሪ፡ ማለት ብናይ 
ግላዊ ክፍሊታትን (egenavgifter) ብናይ ወሃብ ስራሕ ክፍሊታትን 
(arbetsgivaravgifter) ዚመሓደር እዩ።

ኩሉ ሰብ ከከም እቶቱ ግብሪ ይኸፍል። ካብኡ ንላዕሊ ድማ፡ 
ንኹሉ ዚሽምቶ ነገራት፤ ፍሉይ ዝኾነ ግብሪ- ሽመታ (moms) 
ይኸፍል።

ሓደ ሰብ ሕክምና፡ ክንክን ስኒ ወይ ሓልዮት ኣረገውቲ ኣብ 
ዘደልዮ እዋን፡ ገለ ክፋል ናይቲ ወጻኢታት ጥራይ እዩ ምኽፋል 
ዘድልዮ። እቲ ሰብ ዚኸፍሎ ድማ፤ ግላዊ-ክፍሊት ይበሃል።

ወሃብ ስራሕ ኣብ ርእሲ እቲ ንሰራሕተኛታቱ ዚኸፍሎ ደሞዝ፤ 
ንመንግስቲ ውን ግብሪ ይኸፍል እዩ። እዚ ድማ ክፍሊት ወሃብ-
ስራሕ ይበሃል።

መሰረታውያን መሰላትን ግቡኣትን 

ንናይ ሃገር ሽወደን ትቐማጦ መሰረታውያን መሰላት ዝሕልው፤ 
ብዙሓት ሕጊታትን ዓለም-ለኻዊ ስምምዓትን ኣለው። ነፍሲ 
ወከፍ መሰል ብወገኑ ግቡእ’ውን ይምልከት እዩ። ነፍሲ ወከፍ 
ሰብ ድማ፤ ናይ ካልኦት ሰባት መሰላት ምኽባር፤ ግቡእ ኮይኑ 
ይርከብ።

ሰብኣዊ-መሰላት
ሰብኣዊ-መሰላት ብዝምልከት፡ ሃገር ሽወደን ኣብ ብዙሓት ናይ 
ሕቡራት መንግስታት ሰነዳት ፈሪማ ትርከብ። ኣብዚ ሰበኣዊ-
መሰላት ከም ዝተገልጸ፡ ኩሎም ሰባት ነጻን፡ ብኽብሪን ብመሰላትን 
ውን፡ ማዕረን ኮይኖም ዝተወልዱ እዮም ይብል። ሃገር፡ ባህሊ ወይ 
ኩነታት ብዘየገድስ፡ እዞም ሰብኣዊ-መሰላት እዚኣቶም፤ ንኹሎም 
ሰባት ዝምልከቱ እዮም። ገለ ካብቶም ሰብኣዊ መሰላት ድማ፤ 
ኣብዚ ተዘርዚሮም ይርከቡ፦

 • ናይ ሃገራት ሕጊታትን ኣብያተ ፍርድን ንኹሉ ሰብ ብማዕርነት 
ዝርኣየሉ ኣገባብ ክፈጥራሉ ይግብአን።

 • ኣብ ሃገሮም ሓለዋ ንዘይግበረሎም ስደተኛታት ካልኦት ሃገራት 
ከዕቁቡኦም ይግብአን።

 • ሰባት ኣብ ህይወቶም ባዕላቶም ክውስኑ ይግባእ።

 • ሓደ ሰብ ምስ ዝደለዮ ሰብ ክምርዖን፡ ዝደለዮ ኣተሓሓስባ 
ክህልዎን ንዝደለዮ ኣምላኽ ከምልኽን ይኽእል።

 • እተን ሃገራት ጸረ-ድኽነት ክጋደላ ይግብአን።

 • እተን ሃገራት ሰባት ስራሕን መንበሪ ገዛን ክህልዎም፡ በሊዖም 
ክጸግቡን ምንባብን ምጽሓፍን ክመሃሩን ክጽዕራ ይግብአን።

ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.manskligarattigheter.gov.se  
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ኣሎ።
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Sveriges grundlagar
Grundlagarna talar om vilka friheter och rättigheter Sveriges 
invånare har. Grundlagarna är svårare att ändra på än 
andra lagar. Till exempel måste riksdagen rösta för samma 
ändring i grundlagarna två gånger, med ett val emellan. 
Grundlagarna ger människor rätt till bland annat:
• Religionsfrihet - att tro på vad man vill och ha vilken reli-

gion man vill

• Tryckfrihet - att få skriva och trycka texter med vilket inne-
håll man vill

• Yttrandefrihet - att få säga och skriva och uttrycka vad 
man vill 

• Informationsfrihet - att få ge och ta emot information

• Föreningsfrihet - att få bilda föreningar med andra och tala 
om vad man vill

• Mötesfrihet - att samlas som man vill och tala om vad 
man vill

• Demonstrationsfrihet - att få ordna och delta i demonstra-
tion på allmän plats

• Allemansrätten - att alla människor har rätt att vara ute i 
naturen

Läs mer om Sveriges grundlagar på webbplatsen:  
www.riksdagen.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk. 

 

Lag mot diskriminering
Diskriminering betyder att någon missgynnas och behandlas 
sämre än andra på grund av till exempel kön, etnisk tillhörig-
het, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering 
bland annat på jobbet, i skolan, i butiker, hos myndigheter, 
på sjukhuset och inom många andra områden. 

Om man utsatts för diskriminering kan man anmä-
la det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. 
Diskrimineringsgrunderna är:

• kön 

• könsöverskridande identitet eller uttryck

• etnisk tillhörighet 

• religion eller annan trosuppfattning 

• funktionshinder 

ቅዋም-ሃገረ ሽወደን
ህዝቢ ሽወደን ዘለዎ ነጻነታትን መሰላትን ፤ ኣብ ቅዋም-ሃገረ 
ሽወደን ተገሊጹ ይርከብ። ቅዋም ሃገር ምቕያር፤ ከም ካልኦት 
ሕጊታት ቀሊል ኣይኮነን። ንኣብነት ንምጥቃስ፡ ቅዋም-ሃገር 
ንምቕያር፡ ኣብ ሞንጉኡ ምርጫ ሃገራዊ ባይቶ ዝካየዶ፤ ንሓደ 
ዝተእመመ ለውጢ፤ ክልተ ጊዜ ከድምጹሉ የድሊ። ቅዋም-ሃገር 
ንሰባት ካብ ዘረጋግጸሎም መሰላት ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ፦

 • ናይ ሃይማኖት ነጻነት፦ ዝደለኻዮ እምነትን ዝደለኻዮ 
ሃይማኖት ክህልወካ ምኽኣል።

 • ናይ ጽሑፍ ነጻነት፦ ዝደለኻዮ ትሕዝቶ ዘለዎ ምጽሓፍን 
ምሕታምን ምኽኣል።

 • ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ነጻነት፦ ዝደለኻዮ ክትዛረብን ክትጽሕፍን 
ክትገልጽን ምኽኣል።

 • ናይ ሓበሬታ ነጻነት፦ ሓበሬታ ክትህብን ሓበሬታ ክትቅበልን 
ምኽኣል።

 • ናይ ምውዳብ ነጻነት፦ ምስ ካልኦት ሰባት ማሕበር መስሪትካ 
እንታይ ከምእትደሊ ክትገልጽ ምኽኣል።

 • ናይ ምእካብ መሰል፦ ከምድላይካ ምእካብን እንታይ ከም 
እትደሊ ምግላጽን ምኽኣል።

 • ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምክያድ ነጻነት፦ ኣብ ኣደባባይ ወጺእካ 
ሰላማዊ ሰልፊ ክተዳሉን ክትካፈልን ምኽኣል።

 • መሰል ኩሉ ሰብ፦ ማለት መሰል ኩሉ ሰብ፤ ናብ ከባቢ 
ባህርያዊ ፍጥረት ክትወጽእ ምኽኣል ማለት እዩ።

ብዛዕባ ቅዋም-ሃገር ሽወደን ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.riksdagen.se  
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብካልኦት ቃንቋታትን ሓበሬታ ኣሎ።

ጸረ-ኣድልዎ ሕጊ
ኣድልዎ ማለት፤ ሓደ ሰብ ንኣብነት ብምኽንያት ጾታ፡ ዓሌት፡ 
ጾታዊ ዝንባሌ፡ ስንክልናን ዕድመን ኣብ ልዕሊኡ ኣድልዎ 
ክገበርሉን፤ ካብ ካልእ ተፈልዩ ክርአን ከሎ እዩ።

ንኣብነት ኣብ ቦታ ስራሕ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ መሸጣ 
ሹቓት፡ ኣብ ኣብያተ ስልጣን፡ ኣብ ቦታ ሕክምናን ኣብ ካልኦት 
ብዙሓት ቦታታትን፤ ኣብ ልዕሊኡ ኣድልዎ ከየጋጥሞ ዝከላኸል 
ሕጊ እዩ።

ናይ ኣድልዎ ኩነታት ኣብ ልዕሊኡ ዘጓነፎ ሰብ፡ ናብ ወኪል 
ጸረ-ኣድልዎ ኬመልክት ይኽእል። ናይ ኣድልዎ መሰረታት እዘን 
ዚስዕባ እየን።

 • ጾታ

 • ናይ ጾታ ገደባት ምስጋርን ምግላጽን

 • ዓሌት

 • ሃይማኖትን ካልእ ናይ እምነት ርእይቶን

 • ኣካላዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ስንክልናታት
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• sexuell läggning 

• ålder 

Det går även att anmäla om man har blivit missgynnad i 
samband med till exempel föräldraledighet.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats:  
www.do.se

Barnkonventionen
Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rät-
tigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas. Den 
säger att alla barn är lika mycket värda och att inga barn får 
bli sämre behandlade. Myndigheter skall alltid tänka på vad 
som är bäst för barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling, 
skolgång och hälsovård.

Läs mer om barns rättigheter på webbplatserna 
www.barnombudsmannen.se och www.bris.se 

Information finns på engelska. 
 

rättsväsendet
Rättsväsendet arbetar för människornas trygghet och säker-
het. Målet är att minska brottsligheten och att öka männis-
kors trygghet.

Polisen 

Polisen arbetar med att förebygga brott, till exempel med att 
stoppa brott och att få människor att inte begå brott. Polisen 
besöker skolor för att berätta för barn och ungdomar om sitt 
arbete. På en del plaster finns så kallade närpoliser som har 
sitt kontor nära där människor bor.

Om man har varit med om ett brott eller om man har sett 
ett brott ska man anmäla det till polisen:

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vid icke akuta situationer ring 114 14 eller anmäl brottet på 
polisens webbplats: www.polisen.se. Information finns på lätt-

läst svenska och på engelska

 

 • ጾታዊ ዝንባሌ

 • ዕድመ

ንኣብነት ኣብ ናይ ወላዲነት ዕረፍቲ ጉዳይ፤ ፍሉይ ኣቀባብላ 
ተገይሩለይ ዝብል ሰብውን፤ ኬመልክት ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ወኪል ጸረ-ኣድልዎ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። www.do.se 

ውዕል መሰል-ሕጻናት

ነቲ ናይ ቆልዑ መሰላት ዝምልከት ናይ ሕቡራት መንግስታት 
ስምምዕ፡ ወይ ውን ”ውዕል መሰል-ሕጻናት” ተባሂሉ ዚጽዋዕ፤ ሃገር 
ሽወደን ብፊርማኣ ኣጽዲቓቶ እያ። እቲ ስምምዕ ከም ዝብሎ፡ 
ኩሎም ቆልዑ ማዕረ ምዃኖምን፤ ብሕማቕ ዝተሓዙ ቆልዑ 
ክህልው ከምዘይብሎምን ዝገልጽ እዩ። ኣብያተ ስልጣን ኩሉ ጊዜ 
ክሓስብዎ ዝግባእ፡ ጥቕሚ ናይቶም ቆልዑ ኪኽውን ይግባእ። 
ኩሎም ቆልዑ ናይ ህይወትን ናይ ማዕባለን፤ ከምኡውን ናይ 
ትምህርቲን ናይ ክንክን ጥዕናን መሰል ኣለዎም።

ብዛዕባ ወኪል ቆልዑ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.barnombudsmannen.se  
www.bris.se  

ብእንግሊዝኛ ሓበሬታ ኣሎ።

ኣካየድቲ ሕግን ፍትሕን
ኣካየድቲ ሕግን ፍትሕን ንቅሳነትን ንድሕንነትን ደቂ-ሰባት 
ይሰርሑ። ዕላምኦም ድማ፡ ገበናት ምጕዳልን ቅሳነት ደቂ-ሰባት 
ክብ ምባልን እዩ።

ፖሊስ

ዕዮ ናይ ፖሊስ ገበን ከይፍጸም ኣቐዲምካ ምክልኻል እዩ። 
ንሱ ዝገብሩ ድማ፡ ገበን ብምዕጋትን: ሰባት ገበን ካብ ምፍጻም 
ኪቑጠቡ ብምግባርን እዩ። ፖሊስ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ 
ከይዶም: ንቖልዑን መንእሰያትን ብዛዕባ ስራሖም መግለጺ ይህቡ 
እዮም። ኣብ ሓድሓደ ሰብ ዚነብረሉ ቦታታት፡ ናይ ከባቢ ፖሊስ 
ቤት ጽሕፈት ይርከብ እዩ።

ገበን ዘጓነፎ ሰብ ወይ ገበን ክፍጸም ዝረኣየ ሰብ፤ ናብ ፖሊስ 
ኬመልክት ይግባእ።

ህጹጽ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ናብ ስልኪ ቁጽሪ 112.  
ናብ SOS Alarm ይድወል።

ህጹጽ ንዘይኮነ ኩነታት፡ ናብ ስልኪ ቁጽሪ 114 14 ይድወል። ወይ ናብዚ 
ዚስዕብ ናይ ፖሊስ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ናይ ገበን ምልክታ ተእቱ 

ይክኣል።  
www.polisen.se 

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብእንግሊዝኛን ሓበሬታ ኣሎ።
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Domstolarna
Svenska domstolar ska vara opartiska och självständiga. Det 
betyder att varken riksdag, regering eller någon annan myn-
dighet får lägga sig i hur domstolen dömer i ett fall. 

De domstolar som avgör i brottmål och tvistemål kallas för 
allmänna domstolar. Brottmål är när någon är misstänkt för 
att ha begått ett brott. Tvistemål är när två personer inte kan 
komma överens om till exempel ett köpeavtal, ett arv eller 
vid en skilsmässa.

Läs mer om domstolar och rättssystemet på webbplatserna: 
 www.domstol.se och www.aklagare.se 

Information finns på lättläst svenska och på engelska. 
 

Vad händer efter ett brott?
Om ett brott har skett ska det anmälas till Polisen. Polisen 
utreder brottet för att fastställa hur det har gått till och leta 
efter bevis. Om det finns tillräckligt mycket bevis kan brottet 
tas upp i domstol. 

Både den som misstänks för brottet och den som utsatts för 
brottet ska komma till domstolen tingsrätten. Personer som 
har sett brottet, vittnen, kan också bli kallade för att vittna. 
Tingsrätten ska bedöma om den tilltalade är skyldig och vil-
ket straff han eller hon ska få.

Straff kan vara böter, att den dömde ska betala pengar, eller 
fängelse. Straff kan också vara en villkorlig dom, som bety-
der att den dömde slipper fängelse men att myndigheterna 
ska kontrollera den dömde en viss tid. Dödsstraff tillämpas 
inte.

Om man är missnöjd med domen från tingsrätten kan man 
överklaga den till domstolen hovrätten. Både den som 
dömts för ett brott och den som utsatts för ett brott kan 
överklaga domen.

Det finns även en domstol som kallas för Högsta domsto-
len. Högsta domstolen tar bara upp brottmål som är viktiga 
för hur texten i lagarna ska skrivas eller om det har kommit 
fram nya bevis som tingsrätten och hovrätten inte fått se.

För information och stöd till brottsoffer kan man kontakta 
Brottsofferjouren. 

Läs mer på Brottsofferjourens webbplats: www.boj.se eller ring 
på telefonnummer: 0200-212019.

Brottsofferjouren kan ge stöd till brottsoffer på många olika 
språk.

ኣብያተ ፍርዲ 
ናይ ሃገር ሽወደን ኣብያተ ፍርዲ፡ ዘይሻራውያንን ነጻን ኪኾኑ 
ይግባእ። ናቱ ትርጉም ድማ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገር ዝወስድዎ 
ፍርዲ፤ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን መንግስቲ ወይ ካልእ ቤተ ስልጣን 
ኢዶም ከእትው ኣይፍቀድን እዩ።

እቶም ናይ ገበንን ናይ ክርክር ነገርን ዝፈርዱ ኣብያተ ፍርዲ፡ 
ሓፈሻዊ ኣብያተ ፍርዲ ተባሂሎም ይጽውዑ። እቲ ናይ ገበን ነገር 
ዝበሃል፤ ሓደ ሰብ ገበን ፈጺሙ ኣሎ: ዝብል ጥርጣረ ምስ ዝህሉ 
እዩ። ናይ ክርክር ነገር ዝበሃል ድማ፤ ክልተ ሰባት ክሰማምዑ 
ምስ ዘይክእሉ፡ ንኣብነት ኣቕሓ ምሻጥ ምልዋጥ ወይ ውርሻ ወይ 
ፍትሕ: ዝኣመሰሉ ኩነታት ክጥቀሱ ይክኣል።

ብዛዕባ ኣብያተ ፍርዲን ብዛዕባ ስርዓተ ሕግን ፍትሒን አብዚ ዚስዕብ ናይ 
ኢንተርነት ኣድራሻታት ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.domstol.se 
www.aklagare.se  

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብእንግሊዝኛን ሓበሬታ ኣሎ።

ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ እንታይ ይግበር? 
ገበን ምስ ዘጋጥም: ናብ ፖሊስ ምልክታ ክኣቱ ይግባእ። ፖሊስ 
መረጋገጺ ክረክብን ኩነታቱ ንምፍላጥን፤ ነቲ ጉዳይ ይምርምር። 
እኹል መረጋገጺ ምስ ዝርከብ፡ እቲ ነገር ናብ ቤት ፍርዲ 
ይሓልፍ።

እቲ ገበን ፈጺሙ ተባሂሉ ዝጥርጠርን: እቲ ገበን ዝተፈጸሞ ሰብን: 
ናብ ወረዳዊ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ። ነቲ ገበን ክፍጽም ዝረአዩ 
ሰባት ’ውን፡ ክምስክሩ ይጽውዑ እዮም። እቲ ተኸሳሲ ገበነኛ 
ምዃኑን፤ እንታይ መቕጻዕቲ ከምዝፍረዶን ዝውስን: እቲ ወረዳዊ 
ቤት ፍርዲ እዩ።

እቲ መቕጻዕቲ ናይ ገንዘብ ወይ ናይ ማእሰርቲ ኪኸውን ይኽእል። 
ካልእ መቕጻዕቲ ድማ፡ ኩነታዊ መቕጻዕቲ ኮይኑ፡ እቲ ገበነኛ 
ንኽእሰር’ኳ እንተዘይተፈርዶ፡ እቶም ኣብያተ ስልጣን ንውሱን 
ጊዜ: ኣብ ናይ ትዕዝብቲ ቍጽጽር ከም ዝጸንሕ ይገብርዎ። ናይ 
ሞት ፍርዲ ዝበሃል የልቦን።

ብናይ ወረዳዊ ቤት ፍርዲ ዘይዓገበ ሰብ፡ ናብ ኣውራጃዊ ቤት 
ፍርዲ ይግባይ ክብል ይኽእል። እቲ ገበን ፈጺሙ ተባሂሉ 
ዝጥርጠርን፤ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ገበን ዝተፈጸሞ ሰብን: ክልቲኦም 
ይግባይ ክብሉ መሰል ኣለዎም።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝበሃል: ካልእ ቤት ፍርዲውን ኣሎ። እዚ 
ቤት ፍርዲ’ዚ ዝቕበሎ ጉዳያት፡ ኣብ ኣጸሓሕፋ ሕጊ ኣገዳስነት 
ምስ ዚህልዎን፤ ወይውን፡ ወረዳዊ ወይ ኣውራጃዊ ቤት ፍርዲ 
ከይረኣይዎ ዝጸንሑ መረጋገጺ ምስ ዝርከብ ጥራሕ እዩ።

ብዛዕባ ግዳይ ገበን ንዝኾኑ ሰባት ዝወሃብ ደገፍ፡ ምስ ተሓጋገዝቲ 
ግዳይ ገበን፤ ርክብ ክግበር ይከኣል። 

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ተሓጋገዝቲ ግዳይ ገበን ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ 
ዝያዳ ከንብብ ትኽእል ኢኻ። www.boj.se  

ወይውን ኣብ ቁጽሪ ስልኪ፡ 0200-212019 ክትድውል

ይከኣል እዩ። እዞም ተሓጋገዝቲ ግዳይ ገበን ዝበሃሉ፡ ንግዳይ ገበን 
ዝኾኑ ሰባት፤ ብብዙሓት ቋንቋታት ሓገዝ ክህቡ ይኽእሉ እዮም።
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RFSL, Riskförbundet för sexuellt likaberättigande, har också 
en brottsofferjour. 

Läs mer på webbplatsen: www.rfsl.se/brottsoffer 

Rättshjälp
Om man deltar i en förhandling i en domstol kan man få 
ekonomiskt bidrag. Staten kan betala en del av kostnaden 
för advokat, vilket kallas rättshjälp. Har man en hemförsäk-
ring kan det finnas rättsskydd i den. Det betyder att hemför-
säkringen betalar en del av kostnaden. 
 

Det här är det viktigaste i 
texten:
• Sverige är en demokrati där folket bestämmer vilka politi-

ker som ska styra landet.

• Folket väljer politiker i allmänna val vart fjärde år.

• Sveriges riksdag och Europeiska Unionen, EU, stiftar lagar 
som ska gälla i Sverige.

• Sverige har skrivit under på de flesta dokument som rör 
mänskliga rättigheter inom Förenta Nationerna, FN.

• En person som har blivit diskriminerad kan anmäla det till 
Diskrimineringsombudsmannen.

• Barnkonventionen säger att alla barn är lika mycket värda 
och att inga barn får bli sämre behandlade.

• Behöver man akut hjälp av polisen ska man ringa 112.

• Behöver man tala med polisen kan man ringa 114 14. 
 
 
 
 

እቲ ”ሃገራዊ ውድብ ንጾታዊ ማዕርነት” ዚበሃል ማሕበር ውን፤ 
ተረኛታት ተሓጋገዝቲ ግዳይ ገበን ኣለዉዎም።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.rfsl.se/brottsoffer 

ሓገዝ ሕጋዊ ጉዳይ 

ኣብ ቤት ፍርዲ ክርክር ዘለዎ ሰብ: ቁጠባዊ ሓገዝ ክረክብ 
ይኽእል እዩ። ገለ ክፋል ካብቲ ናይ ጠበቓ ክፍሊታት መንግስቲ 
ይሽፍኖ። እዚ ድማ ሓገዝ ሕጋዊ ጉዳይ ይበሃል። ናይ ገዛ 
ውሕስነት ምስ ዝህወካ፤ ሕጋዊ ምክልኻል ውን ዘጠቓለለ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ እቲ ናይ ገዛ ውሕስነት: ገለ 
ክፋል ናይቲ ወጻኢ ይሽፍነልካ ማለት እዩ።

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • ሃገር ሽወደን: በቶም ህዝቢ ዝመረጾም ሰብ-ፖለቲካ እትምራሕ 
ደሞክራሲያዊት ሃገር እያ።

 • ሕዝቢ ኣብቲ ኣረርባዕተ ዓመት ዝግበር ሓፈሻዊ ምርጫ፡ 
ወከልቱ ይመርጽ።

 • አብ ሃገር ሽወደን ዘገልግሉ ሕጊታት ሃገር ሽወደን፤ ብሃገራዊ 
ባይቶን ብሕብረት ኤውሮጳን ይሕንጽጹ።

 • ሃገር ሽወደን: ነቶም ሰብኣዊ መሰላት ዚምልከቱ ናይ 
ሕቡራት መንግስታት ስምምዓት፤ ንመብዛሕትኦም ብኽታማ 
ኣጽዲቓቶም እያ።

 • ኣድልዎ ኣብ ልዕለይ ተፈጺሙ ዚብል ሰብ፤ ናብ ወኪል 
ጸረ-ኣድልዎ ኬመልክት ይኽእል።

 • እቲ ንቖልዑ ዝምልከት ስምምዓት ከም ዝብሎ፡ ኩሎም ቆልዑ 
ማዕረ ክብሪ ዘለዎም ምዃኖምን: ብሕማቕ ዝረኣዩ ቆልዑ 
ክህልው ከምዘይብሎምን እዩ።

 • ናይ ፖሊስ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ፡ ናብ ስልኪ ቁጽሪ 112 
ክድውል ይኽእል እዩ።

 • ምስ ፖሊስ ርክብ ምግባር ዘድልዮ ሰብ፡ ናብ ስልኪ ቁጽሪ 
114 14 ክድውል ይኽእል።

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: Valmyndigheten, Sveriges Riksdag, Regeringen, 
Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting, 
EU-upplysningen, Regeringens webbplats om mänskliga rättighe-
ter, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Barnens 
Rätt i Samhället, Polisen, Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten, 
Brottsofferjouren, Riksförbundet för sexuellt likaberättigade 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Jämställdhet och familjerätt

Det här avsnittet handlar om jämställdhet, 
och vilka bestämmelser som finns inom 
äktenskap och samboende. Det handlar 
också om föräldraskap och barns rättigheter.

jämställdhet
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. Det regleras av diskrimineringslagen.

Regeringen har också en jämställdhetspolitik. De menar 
att om samhället blir jämställt så blir det mer rättvist och 
demokratiskt. Jämställdhet gör att samhället utvecklas 
eftersom alla människors resurser och erfarenhet tas till-
vara. Därför bör samhället arbeta för att uppnå jämställdhet.

Regeringen har satt upp fyra mål för jämställdhet. Dessa mål är:

• Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att 
delta i samhället och påverka i politiken.

ማዕርነትን ሕግታት ስድራቤትን

እዚ ክፋል’ዚ ብዛዕባ ማዕርነት ዚዛረብ ኮይኑ፡ ነቶም 
ብዛዕባ ቃል-ኪዳንን ኣብ ሓቢርካ ምንባርን ዘገልግሉ 
ሕግታትን ውሳኔታትን ይገልጽ። ብተወሳኺ’ውን፡ 
ብዛዕባ ወለዲ ናይ ምዃንን፡ ብዛዕባ ናይ ሕጻናት 
መሰላትን ዚሕብር እዩ።

ማዕርነት
ማዕርነት ዝበሃል፡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ኩሉ 
መዳያት ናይ ህይወት፡ ማዕረ ዝኾነ ዕድላትን፡ መሰላትን፡ ግቡኣትን 
ምስ ዝህልዎም እዩ። ንሱ ድማ፡ በቲ ናይ ኣድልዎ ሕጊ ዚምእዘዝ 
እዩ።

እቲ መንግስቲ’ውን ናይ ርእሱ ናይ ማዕርነት ፖለቲካ የካይድ 
እዩ። ብናይ መንግስቲ ኣረኣእያ፡ ኣብ ሕብረት ሰብ ማዕርነት ምስ 
ዝሰፍን፡ ብዝበለጸ ደረጃ ፍትሓዊን ደምኮራስያዊን ይኸውን። ናይ 
ኩሉ ሰብ ክእለትን ተሞክሮን ኣብ ጥቕሚ ስለ ዝውዕል ድማ፡ 
እቲ ማዕርነት ነቲ ሕብረተ ሰብ ከም ዚምዕብል ይገብሮ። በዚ 
ምኽንያት’ዚ ድማ እዩ እቲ ሕብረተ ሰብ ማዕርነት ከስፍን ምጽዓር 
ዘድልዮ።

እቲ መንግስቲ ንማዕርነት ብዝምልከት ኣርባዕተ ዕላማታት ኣለዎ። 
ንሳቶም ድማ፦
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• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till utbildning 
och arbete.

• Kvinnor och män ska ta lika mycket ansvar för arbetet 
med hem och barn. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

familjerätt
Det finns särskilda lagar som gäller för familjer i Sverige. I 
lagarna ingår bestämmelser om äktenskap, samboende och 
relationen mellan föräldrar och barn. Familjerätt handlar om 
vilka rättigheter och skyldigheter parterna har mot varandra.  
 

Äktenskap
Ett äktenskap ingås mellan två vuxna personer. Det är en 
juridisk överenskommelse som regleras av en speciell lag, 
Äktenskapsbalken. 

I ett äktenskap har båda makarna ett ansvar för sin egen och 
den andra makens försörjning enligt lagen. Det betyder att 
båda makarna har ansvar för familjens ekonomi och syss-
lorna i hemmet. Om makarna har barn ska de båda betala 
för barnets uppehälle. 

Sedan den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Det 
betyder att två personer av samma kön kan gifta sig på 
samma villkor som par av olika kön. 

Att gifta sig
För att gifta sig ska man ansöka om hindersprövning hos 
myndigheten Skatteverket. Det betyder att Skatteverket 
kontrollerar om det finns några hinder för giftermålet enligt 
lagen.

Ett hinder för att gifta sig är till exempel om någon av par-
terna är under 18 år, eller om någon av dem redan är gift 
med någon annan. 

Varje kvinna eller man väljer fritt vem hon eller han vill gifta 
sig med. Så kallade tvångsäktenskap är förbjudna enligt 
lagen. 

Man kan välja en religiös vigsel hos ett trossamfund. Den 
person som viger paret måste ha vigseltillstånd för att vig-
seln ska bli giltig enligt lagen. 

 • ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን፡ ኣብ ሕብረተ ሰብ ክካፈሉን 
ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጽልዋ ኬሕድሩን ማዕረ ዝኾነ መሰል 
ዕድልን ክህልዎም የድሊ

 • ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ትምህርቲን ንስራሕን፡ ማዕረ 
ዕድል ክህልዎም ይግባእ

 • ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ናይ ገዛን ናይ ቆልዑን 
ብማዕርነት ሓላፍነት ክወስዱ ይግባእ

 • ደቂ ተባዕትዮ አብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘተግብርዎ ምግፋዕ 
ጠጠው ክብል የድልዮ

ሕግታት ስድራ ቤት 
ኣብ ሃገር ሽወደን ንስድራቤታት ዝምልከት ፍሉይ ሕግታት ኣሎ። 
ኣብዚ ሕግታት እቱው ዝኾነ፡ ብዛዕባ ቃል-ኪዳን፡ ብዛዕባ ሓቢርካ 
ምንባርን፡ ከምኡውን አብ ሞንጎ ወለዲን ውሉድን ዘሎ ዝምድና፡ 
ዚምልከት እዩ። እዚ ንስድራቤታት ዝምልከት ሕግታት፡ እዞም 
ዝተጠቕሱ ወገናት ኣብ ሓድሕዶም ብዛዕባ ዝህልዎም መሰላትን 
ግቡኣትን ዝገልጽ እዩ።

ቃል-ኪዳን
ቃል-ኪዳን፡ ክልተ በጽሕታት ሰባት ዝኣትውዎ መውስቦ እዩ። 
ንሱ ድማ፡ ብፍሉይ ቃል-ኪዳናዊ ሕጊ ዝመሓደር ወግዓዊ ስምምዕ 
እዩ። ከምቲ ሕጊ’ቲ

ዝብሎ፡ እቶም ሰብ ቃል-ኪዳን፡ ነንውልቆምን ንብዓል ሓዳሮምን 
ናይ ምንባይ ሓላፍነት ይወስዱ። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ ንናይ 
ስድራ ኤኮኖሚን ንናይ ገዛ ዕዮታትን ክልቲኦም ሓላፍነት 
ይህልዎም ማለት እዩ። ውላድ ምስ ዝህልዎም ድማ፡ ክልቲኦም 
ሓቢሮም ይናብይዎ።

ካብ ዕለት 1 ግንቦት 2009 ዓ.ም ጀሚሩ፡ ቃል-ኪዳን ምእሳር ናይ 
ጾታ ፍልልይ ኣይግበርን። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ ሓደ ዓይነት ጾታ 
ዘለዎም ሰባት፡ ልክዕ ከምቶም ዝተፈላለየ ጾታ ዘለዎም ሰባት፤ 
ክማራዓዉ ይኽእሉ እዮም።

ምምርዓው
ሰብ መታን ብሕጋዊ ኣገባብ ክምርዖ ክኽእል፡ ፍቓድ መውስቦ 
(hindersprövning) ንምርካብ፤ ናብ ቤት ስልጣን ግብሪ ዝተብሃለ 
ቤት ጽሕፈት ከመልክት የድሊ። ናቱ ትርጉም ድማ፡ ቤት 
ጽሕፈት ግብሪ ብሕጊ መሰረት፤ እቲ ቃል-ኪዳን ንኽትግበር 
ዕንቅፋት ዝኾኖ ነገር ምህላው ወይ ዘይምህላው የጻሪ ማለት እዩ።

ንመርዓ ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል፡ ንኣብነት ሓደ ካብቶም 
ዝምርዓዉ፡ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ምስ ዝኸውን ወይ ውን ሓደ 
ካብኣቶም፤ ምስ ካልእ ሰብ ድሮ ዝተመርዓወ ምስ ዝኸውን እዩ።

ነፍሲ ወከፍ ጓል ወይ ወዲ፡ ምስ መን ክምርዖ ከምዝደሊ፤ ብዘይ 
ጸቕጢ ባዕሉ ይመርጽ። ብኣስገዳድ ዚትግበር መርዓ፡ ብሕጊ 
መሰረት ክልኩል እዩ።

ኣብ ሓደ ናይ እምነት ማሕበር፡ ሃይማኖታዊ መርዓ ክትገብር 
ትመርጽ ትኸውን። እቲ መርዓ ብሕጊ መሰረት ቅቡል ምእንቲ 
ክኸውን ግን፡ እቲ ቃል-ኪዳን ዝእስር ሰብ፤ በዓል መዚ ክኸውን 
ይግባእ።
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Man kan välja en så kallad borgerlig vigsel hos en tjänste-
man som Länsstyrelsen har utsett. 

Samboförhållande
Sambor är två personer som bor tillsammans i ett äkten-
skapsliknande förhållande. Samborna kan vara av samma 
eller av olika kön. 

I sambolagen står det vilka rättigheter och skyldigheter 
samborna har mot varandra. Samborna har inte samma rät-
tigheter och skyldigheter som i ett äktenskap, till exempel 
vid en separation eller vid ett dödsfall.

Läs mer om sambolagen: www.regeringen.se

 

Skilsmässa och separation
Det finns olika regler för skilsmässa och separation.

Skilsmässa
Gifta par som vill att äktenskapet ska upphöra kan lämna in 
en ansökan om skilsmässa till domstolen tingsrätten.

När båda makarna är överens om att skiljas, kan skilsmäs-
san börja gälla genast om det inte finns barn under 16 år. 
Om makarna har barn ska de först ha en så kallad betänke-
tid på sex månader. Därefter kan skilsmässan gå igenom. 

Om bara den ena maken vill skiljas, har hon eller han rätt att 
få göra det efter sex månaders betänketid.

När ett par skiljer sig ska man göra en bodelning där alla till-
gångar delas mellan makarna. För att få mer information om 
bodelning kan man vända sig till kommunen eller en jurist.

Separation vid samboförhållande
Som sambo har man inte samma juridiska och ekonomiska 
skydd som i ett äktenskap. Om ett samboförhållande tar slut 
säger lagen att samborna ska dela på de saker som de köpt 
till sitt gemensamma boende. Samborna kan göra en bodel-
ning om de vill.

Familjerådgivning
Par som har problem i sin relation eller vill ha stöd vid 
en skilsmässa kan vända sig till familjerådgivningen. 
Familjerådgivning kan stödja paret i att lösa sina problem. 
För att boka en tid hos familjerådgivningen ska man kon-
takta sin kommun. 

ምምሕዳር ኣውራጃ ባይቶ ዝመዘዞ ሰብውን፡ ሲቪላዊ ቃል-ኪዳን 
ክእስር ይኽእል እዩ።

ብሓባር ናይ ምንባር ዝምድና
ብሓባር ነበርቲ ዝበሃሉ፡ ቃል-ኪዳን ብዝመስል ኣገባብ፤ ብሓባር 
ዝነብሩ ክልተ ሰባት እዮም። እቶም ብሓባር ነበርቲ፡ ሓደ 
ዝጾትኦም ወይ ዝተፈላለየ ጾታ ዘለዎም ክኾኑ ይኸእሉ እዮም።

ብሓባር ነበርቲ ነንሕድሕዶም ዘለዎም መሰላትን ግቡኣትን፤ 
ኣብቲ ናይ ሓባር ነበርቲ ሕጊ፡ ተገሊጹ ይርከብ። እዞም ብሓባር 
ነበርቲ ሰባት፡ ከምቲ ኣብ ቃል-ኪዳን ዘገልግል መሰላትን 
ግቡኣትን የብሎምን፡ ንኣብነት ኣብ ምፍለላይ ወይ ኣብ እዋን 
ሞት ዝህልዎም መሰላትን ግቡኣትን፡ ከምቲ ናይ ሰብ ቃል-ኪዳን 
ኣይኮነን።

ብዛዕባ ሕጊታት ብሓደ-ነበርቲ ኣብ www.regeringen.se  
ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ፍትሕን ምፍልላይን
ንፍትሕን ንምፍልላይን ብዝምልከት፡ ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለዉ 
እዮም።

ፍትሕ
ቃል-ኪዳን ክፈርስ ዝደልዩ ምርዑዋት፡ ናይ ፍትሕ ምልክታ፡ ናብ 
ወረዳዊ ቤት ፍርዲ ክእትዉ ይኽእሉ እዮም።

እቶም ምርዑዋት፡ ንምፍታሕ ዝተሰማምዑ ምስ ዝኾኑ፡ ካብ 
16 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኡ ውላድ ዘለዎም ምስ ዘይኮኑ፡ 
እቲ ፍትሕ ብቐጥታ ይትግበር። ቆልዓ ምስ ዝህልዎም ግን፡ 
ንኽሓስቡሉ፡ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ መሕሰቢ ጊዜ ይወሃቦም። 
ድሕሪ እቲ ጊዜ’ቲ፡ ፍትሕ ክትግበር ይከኣል።

ሓዲኦም ጥራሕ ፍትሕ ምስዝደሊ ውን፡ እቲ 6 ወርሒ ናይ 
መሕሰቢ ጊዜ ድሕሪ ምሕላፉ፤ ንኽፋታሕ መሰል ኣለዎ።

ሰብ ቃል-ኪዳን ክፋትሑ ከለዉ፡ ንብረቶም ኩሉ ከምዝማቐሉ 
ክግበር ይከኣል። ብዛዕባ ንብረት ምምቓል፡ ዝያዳ ሓበሬታ 
ንምርካብ ምስ ኮሙንካ ወይ ምስ ጠበቓ ርክብ ምግባር የድሊ።

ናይ ብሓባር ነበርቲ ምፍልላይ
ብሓባር ነበርቲ ኣብ ዝፈላለዩሉ ግዜ፡ ከምቲ ኣብ መንጎ ሰብ 
ቃል-ኪዳን ዘሎ፡ ሕጋዊን ኤኮኖሚያዊን ሓለዋ ኣይህልዎምን። 
ብሓባር ነበርቲ ኣብ ዝፈላለዩሉ ጊዜ፡ እቲ ሕጊ ዝብሎ፡ ነቲ 
ንናብርኦም መካየዲ ብሓባር ዝገዝእዎ ኣቕሑት ይማቐሉ። 
ድልየቶም ምስ ዝኸውን፡ ወግዓዊ ምምቕቓል ንብረት ክገብሩ 
ይኽእሉ እዮም።

ስድራ ቤታዊ ምኽሪ
ኣብ ሓዳሮም ጸገም ዘለዎም ሰብ ቃል-ኪዳን፡ ወይ ኣብ እዋን 
ፍትሕ ደገፍ ዝደልዩ ስድራቤታት፡ ምስ ስድራ ቤታዊ ምኽሪ 
ርክብ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ሰብ ቃል-ኪዳን ጸገሞም 
ንኽፈትሑ፡ እቲ ስድራቤታዊ ምኽሪ፡ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። 
ምስ ስድራቤታዊ ኣማኸርቲ ቆጸራ ንምሓዝ፡ ምስ ኮሙንካ ርክብ 
ምግባር የድሊ።
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Arv
Det finns en särskild lag, Ärvdabalken, som talar om vem 
som har rätt att ärva en person som avlidit. Det finns olika 
regler för gifta och sambos. Hur man ärver varandra kan 
ändras genom ett testamente. Men barn har alltid rätt att 
ärva sina föräldrar, och döttrar och söner ärver lika mycket. 

Om man vill veta mer om arvsrätt och att skriva testamen-
ten kan man kontakta en jurist. 
 

barn och föräldrar

Barns rättigheter

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonven-
tionen som den ofta kallas, talar om vilka rättigheter som 
borde gälla för alla barn i hela världen. 

Sverige har skrivit under barnkonventionen, och det har 
nästan alla länder i världen gjort. Det betyder att Sverige har 
lovat att följa det som står i barnkonventionen. 

De viktigaste punkterna i barnkonventionen handlar om att 
alla barn har samma rättigheter och lika värde, och att ingen 
får diskrimineras. Barn har rätt till liv och utveckling, de har 
rätt att tänka och säga vad de vill, och barns bästa ska alltid 
komma i första hand.

Barnombudsmannen
Det finns en speciell myndighet som heter Barnombuds-
mannen, BO. De ska bevaka barns rättigheter. Målet är att 
barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygg-
het, delaktighet och inflytande. 

Viktiga åldrar
I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år. Det 
betyder att man bara kan dömas till straff om man har fyllt 
15 år. 

När man fyller 18 år är man myndig. Då har man rätt att 
bestämma över sitt liv och att ha ett eget hushåll. Då får 
man rösta, gifta sig, ta lån och ta körkort.

Läs mer om barns rättigheter på webbplatserna: 
www.barnombudsmannen.se 

www.bris.se 
www.regeringen.se 

Information finns på engelska.

ውርሻ
ንሓደ ዝሞተ ሰብ፡ መን ከምዝወርሶ ዝውስን ድንጋጌ፤ ሓደ ናይ 
ውርሻ ፍሉይ ሕጊ ኣሎ። ንሰብ ቃል-ኪዳንን፡ ንብሓባር ነበርቲን 
ዝምልከት ዝተፈላለየ ሕግታት ኣሎ። ኣብ ሞንጎ ሰብ ሓዳር ኣብ 
ነንሕድሕድካ ምውርራስ፡ ብኑዛዜ ምልክዕ ክቕየር ይከኣል እዩ። 
ይኹን እምበር፡ ቆልዑ ወለዶም ናይ ምውራስ መሰሎም፡ ኩሉ ጊዜ 
ዝተረጋገጸ እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ድማ፡ ብማዕረ 
ይወርሱ።

ብዛዕባ መሰል ውርሻን፡ ከመይ ጌርካ ኑዛዜ ከምትጽሕፍን፡ ዝያዳ 
ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ፡ ምስ ጠበቓ ርክብ ምግባር የድልዮ።

ቆልዑን ወለዲን ከምኡ’ውን

መሰላት ሕጻናት

ውዕል መሰላት ሕጻናት
ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ቆልዑ ስምምዕ ሰነድ ዝገልጾ፡ 
ኩሎም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ቆልዑ ክህልዎም ብዛዕባ ዝግባእ 
ኣገደስቲ መሰላት እዩ።

ሽወደን ኣብዚ ናይ ቆልዑ ስምምዕ ዶኩመንት ፈሪማ እያ፡ ዳርጋ 
ኩለን ሃገራት ዓለም’ውን ፈሪመን ይርከባ። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ 
ሽወደን ነቲ ስምምዕ ንኽተኽብር፡ ቃል ኣትያ እያ፡ ማለት እዩ።

እዚ ውዕል መሰል ሕጻናት ዝጠቕሶ ኣገደስቲ ነጥብታት፡ ኩሎም 
ቆልዑ ማዕረ መሰላትን ማዕረ ክብሪን ዘለዎም ኮይኖም፡ ኣድልዎ 
ዝግበረሉ ቆልዓ ክህሉ ከምዘይብሉ እዩ። ቆልዑ ናይ ህይወትን 
ናይ ምዕባለን መሰል፡ ናይ ምሕሳብን ዝደልይዎ ናይ ምዝራብን 
መሰል ኣለዎም። ናይቶም ቆልዑ ጥቕሚ ቀዳምነት ክወሃቦ 
ከምዝግባእ’ውን ይገልጽ እዩ።

መንግስታዊ ወኪል ሕጻናት
መንግስታዊ ወኪል ሕጻናት ዝበሃል፡ ፍሉይ ቤት ስልጣን ኣሎ። 
ዕማሙ ድማ ናይ ቆልዑ መሰላት ምቍማት እዩ። እቲ ዕላማ፡ 
ቆልዑ ብኣኽብሮት ክረኣዩን፡ ናይ ምዕባለ፡ ቅሳነት፡ ተኻፋልነትን፤ 
ጽልዋ ናይ ምሕዳር ዕድልን ክወሃቦም እዩ።

ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዕድመታት
ኣብ ሃገር ሽወደን ሓደ ቆልዓ ንመቕጻዕቲ ክቐርብ ዚኽእል፤ 
15 ዓመት ዕድመ ምስ ገበረ እዩ። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ ቆልዓ 
መቕጻዕቲ ክፍረዶ ዝኽእል፡ 15 ዓመት ምስ መልእ ጥራይ እዩ።

ቆልዓ 18 ዓመት ዕድመ ምስ ገበረ፡ ንዓቕመ ኣዳም/ሄዋን በጺሑ 
ይበሃል። ካብቲ ዕድመቲ ጀሚሩ ናይ ርእሱ ህይወት ባዕሉ 
ክመርሕን፡ ናይ ርእሱ ቤት ክህልዎን ይኽእል። ከድምጽ፡ ክምርዖ፡ 
ልቓሕ ክልቃሕን፡ ፍቃድ ምዝዋር መኪና ኬውጽእን፡ ድማ 
ይኽእል።

ብዛዕባ መሰል ቆልዑ ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.barnombudsmannen.se  
www.bris.se   

www.regeringen.se  
ብእንግሊዝኛ ሓበሬታ ይርከብ እዩ።
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Att bli förälder
I samhället finns det många olika typer av stöd för barn och 
deras föräldrar. Till exempel finns det gratis mödra- och 
barnhälsovård, betald föräldraledighet, kommunal barnom-
sorg, och familjerådgivning.

Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter beskrivs i en speci-
ell lagtext, Föräldrabalken.

Det är föräldrarna som har ansvaret för barnet och bestäm-
mer över honom eller henne. Föräldrarna kan till exempel 
bestämma hur länge barnet får vara ute på kvällarna, vilken 
skola hon eller han ska gå i och hur mycket barnet får i 
veckopeng. 

Att vänta barn
Att vänta barn är för många en stor händelse i livet, och det 
är ofta en stor omställning i föräldrars liv att få ett barn. 

En gravid kvinna har rätt att få vara ledig från arbe-
tet en viss tid innan förlossningen med ersättning från 
Försäkringskassan. Gravida kvinnor med fysiskt tunga arbe-
ten kan också få så kallad havandeskapspenning. Även den 
betalas ut av Försäkringskassan.

Läs om gravida kvinnors och nyfödda barns hälso- och sjuk-
vård i avsnittet om Hälso- och sjukvård.

Det är kvinnans rätt att själv kunna bestämma om och 
när hon vill ha barn. Det betyder att en kvinna har rätt att 
genomföra en abort även om pappan till barnet inte vill det. 
Hon kan också välja att behålla och föda barnet även om 
pappan till barnet inte vill det. För råd och stöd kan man 
kontakta barnmorskemottagningen / mödrahälsovården i 
sin kommun. 

När barnet är fött
Hos barnavårdscentralen får man som förälder hjälp och 
stöd med att sköta om sitt barn. De har också speciella 
stödgrupper för till exempel ensamstående föräldrar och 
unga föräldrar. 

Föräldrapenning
Föräldrapenning är pengar som föräldrar får för att vara 
lediga från arbetet för att ta hand om sina barn. Föräldrar 
som har gemensam vårdnad har rätt till 240 dagar var med 
föräldrapenning. Av dessa är två månader öronmärkta för 
var och en av föräldrarna och kan inte överlåtas. Det betyder 
att båda föräldrarna måste ta ut minst två månader vardera 
av föräldraledigheten för att de ska få ta ut hela föräldrale-
digheten med föräldrapenning.

Föräldrar ansöker om föräldrapenning hos Försäkringskassan. 

Läs mer på www.forsakringskassan.se 
Information finns på lättläst svenska och på olika språk.

ወላዲ ምዃን
ኣብ ሕብረተሰብ፡ ንቖልዑን ወለዶምን ዝኾኑ፡ ብዙሓት ዝተፈላለዩ 
ደገፋት ኣለው እዮም። ንኣብነት፡ ብነጻ ዚወሃብ ክንክን ቆልዑን 
ክንክን ሓራሳትን፡ ደሞዝ ዝኽፈሎ ናይ ወላድነት ዕረፍቲ፡ ኮሙናዊ 
መዋዕለ-ሕጻናት፡ ስድራ ቤታዊ ምኽሪን ወዘተ ንምጥቃስ ይከኣል።

ናይ ወለዲ መሰላትን ግቡኣትን
ናይ ወለዲ መሰላትን ግቡኣትን፡ ኣብቲ ፍሉይ ዓንቀጽ ናይ 
ወለዲ ሕጊ ተጸብጺቡ ይርከብ። ናይ ቆልዓ ሓላፍነት ዘለዎምን 
ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎምን ወለዲ እዮም። 
ንኣብነት፡ እቶም ወለዲ፡ ቆልዓ ኣብ ደገ ክሳዕ ክንደይ ሰዓት 
ከምዘምሲ፡ ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ከምዝመሃርን፡ ኣብ ሰሙን 
ክንደይ መሐሸሺ ገንዘብ ከምዝወሃቦን፡ ይውስኑ እዮም።

ቆልዓ ንኽውለድ ምጽባይ
ቆልዓ ንኽውለድ ምጽባይ፡ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወቶም ሓደ 
ዓቢይ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ቆልዓ ምውላድ ነቶም ወለዲ ዓቢይ ናይ 
ህይወት ምውዳድ ዝሓትት ፍጻሜ ይኸውን።

ነፍሰ-ጾር ሰበይቲ፡ ቅድሚ ምሕራሳ፡ ካብ ውሕስነት ካሳ ገንዘብ 
እንዳተኸፈላ፡ ንገለ እዋን ካብ ስራሕ ነጻ ክትከውን መሰላ 
እዩ። ከቢድ ዝስርሐን ነፍሰ-ጾራት፤ ናይ ጥንሲ ሓገዝ ገንዘብ 
(havandeskapspenning) እናረኸባ ከዕርፋ ይኽእላ እየን። ንሱ’ውን 
ካብ ውሕስነት ካሳ ይኽፈል።

ኣብቲ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕማምን ዝብል ኣርእስቲ ዘሎ 
ጽሑፍ፤ ብዛዕባ ናይ ነፍሰ-ጾራትን ናይ ናጽላ ህጻናትን፡ ሓለዋ 
ጥዕናን ክንክን ሕማምን ክተንብብ ትኽእል።

ቆልዓ ንምውላድ ኮነ፡ መዓስ ከትወልድ ከም እትደሊን፡ ናይ 
ምውሳን መሰል ዘለዋ ሰበይቲ እያ። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ ዋላኳ 
ሰብኣይ እንተዘይደለየ፡ ሰበይቲ ጥንሳ ናይ ምስዳድ ስጉምቲ 
ክትወስድ መሰል ኣለዋ። ዋላኳ ሰብኣይ እንተዘይደለየ፡ ጥንሲ 
ንዝሓዘቶ ቆልዓ ክትወልዶ ክትመርጽ’ውን ትኽእል እያ። ምኽሪን 
ደገፍን ንምርካብ፡ ምስቲ ኣብ ኮሙንኪ ዝርከብ ክሊኒክ ኣዋላዲት 
ወይ ክልኒክ ነፍሰ-ጾርን ሓራሳትን ርክብ ክግበር ይከኣል።

ቆልዓ ምስ ተወልደ
ኣብ ክሊኒክ ክንክን ቆልዑ፤ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ውላድኪ ሓገዝን 
ደገፍን ይግበረልኪ እዩ። ንኣብነት ንውልቀ-ወላዲትን ንናይ 
መንእሰያት ዝኾኑ ወለዲን፤ ብጉጅለታት ተኣኪብካ ፍሉይ ሓገዝ 
ክርከብ ይክኣል እዩ።

ደሞዝ ወላድነት
ደሞዝ ወላድነት ማለት፣ እቲ ወለዲ ካብ ስራሕ ነጻ ኮይኖም፣ 
ውላዶም ንምእላይ ዝወሃቦም ገንዘብ እዩ። እቶም ናይ ሓባራዊ 
ውላድ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ዘለዎም ወልዲ፣ ነፍሲ-ወከፎም 
ነናይ 240ን መዓልታት፤ ናይ ወላድነት ደሞዝ ዚረኽቡሉ መሰል 
ኣለዎም። ካብዘን መዓልታት፣ እተን ከክልተ ወርሒ፣ ንነፍሲ-
ወከፎም ወለዲ ዝተማእዘና መዓልታት ብምዃነን፣ ክለዋወጡለን 
ኣይክኣልን እዩ። እዚ ማለት ድማ፣ ክልቲኦም ወለዲ መታን 
ደሞዝ ወላድነት እናተኸፍሎም፣ ነቲ ምሉእ ናይ ወላድነት ዕረፍቲ 
ክወስድዎ ክኽእሉ፣ ነፍሲ-ወከፎም ወላዲ ብውሑዱ፣ ነናይ ክልተ 
ወርሒ ዕረፍቲ ክወስዱ ይግባእ።

ናይ ወላድነት ደሞዝ ንምርካብ፤ ናብ ውሕስነት ካሳ ምልክታ 
ክተእቱ የድሊ። ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
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Att fastställa faderskap och föräldraskap
Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför ska man fast-
ställa vilka föräldrarna är till alla barn som föds. Det handlar 
bland annat om barnets rätt att få veta sitt eget ursprung, 
och om rätt till försörjning och arv.

Om mamman är ogift eller frånskild måste faderskapet eller 
föräldraskapet utredas. Det gör man hos socialtjänsten i sin 
kommun.

Vårdnad och umgänge
Alla barn har rätt till en vårdnadshavare. Det betyder att det 
måste finnas någon som har ansvaret för att barnet får vad 
det behöver, som mat och kläder, och att barnet mår bra. 
Oftast är det föräldrarna men det kan också vara en annan 
person.

Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans ska 
ansvara för och besluta om frågor som rör barnet. Enskild 
vårdnad betyder att bara den ena av föräldrarna har det juri-
diska ansvaret för barnet. 

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om barnet. 
När föräldrarna inte är gifta står barnet automatiskt under 
mammans vårdnad. Föräldrarna kan när som helst anmäla till 
myndigheten Skatteverket att de vill ha gemensam vårdnad. 

Barnets namn
Det namn som föräldrarna vill ge sitt barn ska skickas in till 
Skatteverket senast tre månader efter barnets födsel. 

Barnets medborgarskap
När barnet folkbokförs ska Skatteverket bedöma vilket med-
borgarskap barnet har. Om en förälder är svensk medbor-
gare och barnet föds i Sverige, blir barnet svensk medbor-
gare. Om båda föräldrarna är utländska medborgare gäller 
speciella regler.

Läs mer på Skatteverkets webbplats: 
www.skatteverket.se

Om båda föräldrarna är utländska medborgare behö-
ver de ansöka om uppehållstillstånd för barnet hos 
Migrationsverket efter födseln.  

www.forsakringskassan.se  
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታ ይርከብ 

እዩ።

ኣቦነትን ወላድነትን ምርግጋጽ
ቆልዑ ክልቲኦም ወለዲ ክህልውዎም ሰብ መሰል እዮም። ብኡ 
ምኽንያት ድማ እዩ፡ ኩሎም ዝውለዱ ቆልዑ፤ ወለዶም መን 
ምዃኖም ምርግጋጽ ዘድሊ። ነዚ ምኽንያት ዝኸውን ድማ፤ ቆልዑ 
መበቆሎም ናይ ምፍላጥ መሰልን፡ ንኽናበዩን ንኽወርሱን ዘለዎም 
መሰልን ወዘተ ንምርግጋጽ ኣድላይነት ስለ ዘለዎ እዩ።

ኣደ ናይ ሓደ ቆልዓ፡ ዘይምርዕውቲ ወይ ዝተፋትሐት ምስ 
እትኸውን፡ ናይ ኣቦነት ወይ ናይ ወላድነት ምርግጋጽ መስርሕ 
ክካየድ የድሊ። እዚ ዝግበር ድማ፡ ኣብ ናይ ኮሙንካ፡ ቤት 
ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እዩ።

ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓን ምርኻብን
ኩሎም ቆልዑ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ክህልዎም መሰሎም እዩ። 
ናቱ ትርጉም ድማ፡ ቆልዓ ከም መግቢን ክዳውንትን ዝኣመሰሉ 
ዘድልይዎ ነገራት ክረክብን፡ ጥዕንኡ ምሉእ ክኸውንን ሓላፍነት 
ዝወስድ ሰብ ኪህሉ ይግባእ። እቶም ሓላፍነት ቆልዓ ዝወስዱ፡ 
መብዛሕትኡ እዋን እቶም ወለዲኳ እንተኾኑ፡ ካልእ ሰብ 
ክኸውን’ውን ይኽእል እዩ።

ሓባራዊ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ማለት፡ ንናይ ቆልዓ ጉዳይ 
ሓላፍነት ዝወስዱን፡ ብዛዕባ ቆልዓ ዝውስኑን፡ ክልቲኦም ወለዲ 
ብሓባር ምዃኖም ዘረጋግጽ እዩ። ውልቃዊ-ሓላፍነት ምዕባይ 
ቆልዓ ማለት ድማ፤ እቲ ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለዎ ወላዲ፡ ሓዲኦም 
ጥራሕ ይኸውን ማለት እዩ።

ምርዑዋት ዝኾኑ ወለዲ፡ ብቕጥጣ ሓባርዊ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ 
ይህልዎም። እቶም ወለዲ ምርዑዋት ምስ ዘይኾኑ፡ እቲ ሕጋዊ 
ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ብቐጥታ ናይ ኣደ ይኸውን። እቶም 
ወለዲ ኣብ ዝደለይዎ እዋን ግን፡ ናይ ሓባር ሓላፍነት ክኾነሎም 
ናብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኬመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ስም ቆልዓ
ወለዲ ነቲ ንውላዶም ክህብዎ ዝደለዩ ሰም፡ ደንጉዩ እንተተባሃለ፤ 
ሰለስተ ወርሒ ድሕሪ ምውላዱ፤ ናብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ክልእኩ 
ይግበኦም።

ዜግነት ቆልዓ
ቆልዓ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ኣብ ዝምዝገበሉ እዋን፡ ቤት ጽሕፍት 
ግብሪ፡ ናይቲ ሕጻን ዜግነት ክግምግም የድልዮ እዩ። ሓደ ካብቶም 
ወለዲ ናይ ሽወደን ዜጋ ኮይኑ፡ እቲ ቆልዓ ኣብ ሃገር ሽወደን 
ዝተወልደ ምስ ዝኸውን፡ እቲ ቆልዓ ሽወደናዊ ዜጋ ይኸውን። 
ክልቲኦም ወለዲ ናይ ወጻኢ ዜግነት ምስ ዝህልዎም ግን፡ ንዕኡ 
ዚምልከት ፍሉይ ሕግታት የገልግል።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ 
ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

www.skatteverket.se

ክልቲኦም ወለዲ ናይ ወጻኢ ዜግነት ምስ ዝህልዎም፡ ነቲ ቆልዓ 
ናይ መንበሪ ፈቓድ ካብ ምምሕዳር ኢሚግሬሽን ኬውጽእሉ 
የድልዮም።
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Om föräldrar separerar
Om föräldrar med gemensam vårdnad separerar eller skiljer 
sig, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet om 
inget annat beslutas.

Boende och umgänge
Föräldrarna ska tillsammans besluta om var det blir bäst för 
barnet att bo vid en separation eller en skilsmässa. 

Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kon-
takt med båda sina föräldrar. Det kallas för umgängesrätt. 
Föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnet får träffa 
båda sina föräldrar.

Om föräldrar inte kan komma överens om var barnet ska bo 
eller hur mycket barnet ska träffa den andra föräldern, kan 
de få råd och stöd från kommunen för att komma överens. 
Om de ändå inte kan komma överens kan de gå till domstol. 

Underhållsbidrag
Föräldrarna är gemensamt skyldiga att försörja sina barn 
efter en separation. Om ett barn bara bor hos den ena för-
äldern, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. 

Om de inte kan komma överens kan de få stöd från kommu-
nen eller gå till domstol.

Samhället kan ge stöd
Samhället kan ge stöd till föräldrar och barn som har pro-
blem. Det kan till exempel vara problem i relationen mellan 
barn och förälder, eller att barnet inte mår bra av någon 
anledning. Då kan man vända sig till socialtjänsten eller 
familjecentralen i sin kommun. Man kan också prata med 
kuratorn eller sjuksköterskan på barnets skola.  
 
 

brott inom familjen
Våld och hot är alltid ett övergrepp från en människa mot en 
annan, och är ett brott mot svensk lag. Enligt FN:s konven-
tion om mänskliga rättigheter får ingen utsättas för våld. 
 

Brott i nära relationer
Brott i nära relationer betyder att en brottslig handling sker 
av en partner, av föräldrar, av syskon eller av andra släk-
tingar. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det 
kan också vara att den ena parten kontrollerar, tvingar, hotar 
eller låser in den andra. Alla typer av brott i nära relationer 
kan ge fängelsestraff.

ወለዲ ምስ ዝፈላለዩ
ሓባራዊ ናይ ቆልዓ ሓላፍነት ዝነበሮም ወለዲ፤ ምስ ዝፈላለዩ ወይ 
ምስ ዝፋትሑ፡ ካልእ ውሳነ ምስ ዘይውሰድ፡ እቲ ሓላፍነት ናይ 
ሓባር ኮይኑ ይቕጽል።

ምቕማጥን ምርኻብን
ምፍልላይ ወይ ፍትሕ ኣብ ዘጋጥም እዋን፡ እቶም ወለዲ ቆልዓ 
ኣበይ ምስ ዝቕመጥ እዩ ዚጥዕሞ ኢሎም ክውስኑ ይግባእ።

ኩሎም ቆልዑ ምስ ክልቲኦም ወለዶም ግላዊን ምዱብን ዝኾነ 
ርክብ ክህልዎም ሰብ መሰል እዮም። ንሱ ድማ ናይ ምርኻብ 
መሰል (umgängesrätt) ይበሃል። ሓደ ቆልዓ ምስ ክልቲኦም 
ወለዱ ንኽራኸብ ዕድል ምፍጣር፤ ናይ ወለዲ ሓባራዊ ሓላፍነት 
ይኸውን።

ቆልዓ ምስ መን ከምዝቕመጥ ወይ ምስቲ ካልእ ወላዲ ክንደይ 
ርከብ ከምዝህልዎ፡ ወለዲ ኪሰማምዑ ምስ ዘይኽእሉ፡ ንኽተሓባበሩ 
ምኽሪን ሓገዝን ካብ ኮሙን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ንሱ 
ተገይሩ’ውን ኣብ ስምምዕ ምስ ዘይበጽሑ፡ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸዱ 
ይኽእሉ።

ቀለብ ቆልዓ
ክልቲኦም ወለዲ ድሕሪ ምፍልላዮም ’ውን እንተኾነ፤ ደቆም ናይ 
ምንባይ ሓባርዊ ሓላፍነት ይህልዎም። ቆልዓ ምስ ሓደ ካብቶም 
ወለዲ ጥራሕ ዝነብር ምስ ዝኸውን፡ እቲ ካልእ ወላዲ፡ ቀለብ 
ቆልዓ ምኽፋል የድልዮ። ወለዲ ክሰማምዑ ምስ ዘይኽእሉ ካብቲ 
ኮሙን ደገፍ ይረኽቡ ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ይኸዱ።

ሕብረተ ሰብ ደገፍ ይህብ እዩ።
ሕብረተ ሰብ ነቶም ጸገም ዘለዎም ወለዲን ቆልዑን ደገፍ 
ይህብ እዩ። ንኣብነት ኣብ መንጎ ወለዲን ቆልዓን ዚፍጠር 
ናይ ዝምድና ጸገም ወይ ካልእ ንቆልዓ ዘይጥዓመሉ ምኽንያት 
ኪኸውን ይኽእል። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ምስቲ ኣብ ኮሙንካ 
ዝርከብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይ ናይ ስድራቤታዊ ማእከል 
(familjecentralen) ርክብ ምግባር የድሊ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ ናይ 
ቆልዓ ቤት ትምህርቲ ምስ ዝርከቡ ኣማኸርቲን ወይ ኣላዩት 
ሕሙማት ምምያጥ ይከኣል።

ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዝፍጸም ገበን
ሓይሊ ምጥቃምን ምፍርራሕን፡ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ 
ሰብ ዚፍጸም ዓመጽ ኮይኑ እዚ ድማ ኣንጻር ሕጊ ሽወደን እዩ። 
ብመሰረት ስምምዕ ሰነድ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት መንግስታት 
እምበኣር፡ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ፣ ናይ ዓመጽ ሓይሊ ክፍጸሞ 
ኣይግባእን እዩ።

ኣብ መንጎ መቕርብ ዝፍጸም ገበን
ኣብ መንጎ መቕርብ ዝፍጸም ገበን፤ ማለት ብብዓል ሓዳርካ ፡ 
ብወላዲኻ፡ ብኣሕዋትካ ወይ ብኻልእ ዘመድ ዘጋጥም ገበናዊ 
ፍጻመ እዩ። እቲ ናይ ዓመጽ ፍጻመ ድማ፡ ብጉልበት ወይ 
ስነኣእምሮኣዊ ወይ ጾታዊ ኪኸውን ይኽእል። እቲ ዓይነት ዝፍጸም 
ገበን ውን፤ ሓደ ሰብ ነቲ ካልእ ሰብ ብምቍጽጻር፡ ብምስግዳድ፡ 
ብምፍርራሕ ወይ ኣብ ገዛ ውሽጢ ብምዕጻው ክኸውን ይኽእል 
እዩ። ኩሉ ዓይነት ኣብ ልዕሊ መቕርብ ዝፍጽም ገበናት፡ ናይ 
ማእሰርቲ ፍርዲ ከቕጽዕ ይኽእል እዩ።
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Den här typen av brott förekommer i alla samhällsgrupper, 
i alla typer av relationer och i alla delar av världen. Brotten 
sker oftast i hemmet.

Anledningarna till våld och förtryck kan vara olika. Ibland 
förekommer våld och hot i samband med alkohol, droger 
eller psykisk sjukdom. Ofta finns svartsjuka med i bilden, 
eller att den ena parten vill ha makt och kontroll över den 
andra. Våldet kan också bero på så kallat hederstänkande. 
Då kontrolleras och begränsas kvinnors och flickors eller 
pojkars liv med hänvisning till familjens heder.

Hur påverkas barnen?
Barn som lever i familjer där det finns våld skadas nästan 
alltid på något sätt. De kan till exempel känna ångest, bli 
deprimerade eller mer aggressiva än andra barn. Det brukar 
även gälla när man tror att barnet inte har sett eller märkt 
av våldet eller hoten. Ett barn som ser våld i nära relationer, 
betraktas också som ett offer enligt svensk lag.

Polisanmälan
Det är viktigt att göra en polisanmälan om man utsätts för 
brott. En anmälan kan vara ett sätt att få slut på våldet och 
kränkningarna.  
 
 
 

Våld mot barn
Varken föräldrar eller andra vuxna har rätt att på något sätt 
behandla barn eller unga illa. Samhället ska på alla sätt 
skydda barn och unga mot barnmisshandel och sexuella 
övergrepp.

I Sverige blev barnaga förbjudet år 1979 eftersom våld 
skadar barn. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att 
utsätta barn för kroppsstraff i uppfostrande syfte. Den per-
son som slår eller kränker ett barn kan bli straffad för det. 

Våld mot barn kan handla om:

• fysisk misshandel – om en vuxen slår, sparkar, skakar, 
biter eller på andra sätt skadar barnet

• psykisk misshandel – om en vuxen hotar, kränker eller 
skrämmer barnet

• bristande omsorg – om en vuxen inte ser till att barnet får 
mat, kläder, sjukvård eller på annat sätt inte sköter om barnet

Vuxna får inte ha sexuellt umgänge med barn under 15 år, 
enligt lagen Brottsbalken. När vuxna har sex med barn räk-
nas det som ett mycket allvarligt brott.

ከምዚ ዓይነት ገበን’ዚ፤ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ጉጀለታትን፡ ኣብ ኩሉ 
ዓይነት ዝምድናታት፡ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘጋጥም ተርእዮ እዩ። 
መብዛሕቱ እዋን፡ እቲ ገበን ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ዝፍጸም እዩ።

ናይ ዓመጽን ምጭቋንን መለዓዓሊ ምኽንያት ዝተፈላለየ እዩ። 
ሓድሓደ እዋን ዓመጽን ምጭቋንን ዘለዓዕል ምስ ኣልኮላዊ መስተ 
ወይ ናርኮቲካ ወይ ምስ ስነ ኣእምሮኣዊ ሕማም ዝተተሓሓዘ 
ምኽንያት ክኸውን ይኽእል። መብዛሕትኡ እዋን፡ ናይ ቅንኢ 
ስምዒትውን ይርከቦ እዩ። ብኻልእ’ውን ሓደ ካብቶም ሰባት ነቲ 
ካልእ፤ ሓይሉ ኬርኢን ኪቆጻጸሮን ስለ ዝደሊ ክኸውን ይኽእል። 
ካልእ ዘጋጥም ምኽንያት ውን፡ ክብሪ ናይ ስድራቤት ንምሕላው 
ብዚግበር፡ ናይ ኣንስቲን፡ ኣዋልድን፡ ኣወዳትን ናይ ናብራ 
ምቁጽጻር ጭቆና እዩ።

ኣብ ቆልዑ ዘለዎ ጽልዋኸ እንታይ ይመስል?
ዓመጽ ናይ ምጥቃም ልምዲ ኣብ ዘለዎ ስድራቤት ዝነብሩ 
ቆልዑ፡ ብዝኾነ መገዲ፡ ዳርጋ ኩሉ ጊዜ ጕድኣት የሕድሩ እዮም። 
ንኣብነት ጭንቀት ይስምዖም፡ ምስቍርቋር የሕድሩ፡ ወይ ካብ 
ካልኦት ቆልዑ ብዝበለጸ ኣጥቃዕቲ ኮይኖም ይርከቡ። እዚ 
ከጋጥም ዚኽእል ግን፤ ዋላኳ ቆልዑ ነቲ ናይ ዓበይቲ ምዕማጽ 
ወይ ምፍርራሕ ዘይስተብሃሉሉ እንተመሰሉ እዩ። ነቲ ዓበይቲ 
ዝፍጽምዎ ናይ ጎነጽ ፍጻሜታት ዝርኢ ቆልዓ፡ ብመሰረት ሕጊ 
ሽወደን፤ ከም ግዳይ ይቑጸር።

ናብ ፖሊስ ምምልካት
ገበን ዝተፈጸሞ ሰብ ናብ ፖሊስ ኬመልክት ኣገዳሲ እዩ። ናብ 
ፖሊስ ምምልካት፡ ነቲ ዓመጽን ውርደትን ጠጠው ዘብል ስጉምቲ 
ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ ቆልዑ ዝፍጸም ናይ ሓይሊ ምጥቃም

ወለዲ ይኹኑ ካልኦት ዓበይቲ፤ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ፤ ንቖልዑ 
ወይ ንመንእሰያት ክገፍዑ መሰል የብሎምን። እቲ ሕብረተ ሰብ 
ንቆልዑን ንመንእሰያትን ካብ ማህረምቲን ካብ ጾታዊ ምዕማጽን 
ንምድሓን፡ ብዝተኻእሎ መጠን ክከላኸል ይግባእ።

ኣብ ቆልዑ ሓይሊ ምጥቃም፡ ጉድኣት ክስዕብ ስለ ዝኽእል፡ 
ካብ 1979 ዓ.ም ጀሚሩ ቆልዑ ምህራም ተኸልኪሉ እዩ። ናይዚ 
ትርጉም ድማ፡ ንመአረምታ ጠባይ ኢልካ፤ ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ናይ 
ኣካላት መቕጻዕቲ ምፍጻምም ክልኩል እዩ። ቆልዓ ዝሃርም ወይ 
ዘዋርድ ሰብ ኪቕጻዕ ይኽእል እዩ።

ከም ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ዝሕሰብ፡ እዚ ዚስዕብ እዩ።

 • ኣካላዊ መቕጻዕቲ፦ ሓደ ዓቢይ ሰብ ንቖልዓ ምስ ዝሃርም፡ ምስ 
ዝረግሕ፡ ምስ ዝንቕንቕ፡ ምስ ዝነክስ፡ ወይ ብኻልእ መገዲ 
ጉድኣት ምስ ዘብጽሕ

 • ስነኣእምሮኣዊ መቕጻዕቲ፦ ሓደ ዓቢይ ሰብ ንቖልዓ ምስ 
ዘፈራርሕ፡ ምስ ዘዋርድ፡ ወይ ምስ ዝፍክር 

 • ጎዶሎ ምንባይ፦ ሓደ ዓቢይ ሰብ፡ ንቖልዓ መግቢ፡ ክዳንን 
ሕክምናን ናይ ምርካብ ዕድል ምስ ዝነፍጎ ወይ ብኻልእ 
ኩነታት ንቖልዓ ምስ ዘይክናኸኖ እዩ።

ከምቲ ናይ ገበን ሕጊ ዝሕንጽጾ፡ ሓደ በጽሒ ሰብ፡ ካብ 15 
ዓመት ንታሕቲ ምስ ዝዕድሚኣ/ኡ መንእሰይ ስጋዊ ርክብ ክገብር 
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Könsstympning och omskärelse
Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är förbjudet enligt 
svensk lag och straffbart även om det görs utomlands. 
Att förbereda för att göra en könsstympning eller kvinnlig 
omskärelse är också förbjudet. 

Omskärelse av pojkar är tillåtet enligt lagen om det utförs av 
en legitimerad läkare.

Anmälningsplikt till socialtjänsten
Alla vuxna som i sitt arbete möter barn och ungdomar som 
kanske blir slagna, bevittnar våld eller på annat sätt far illa, 
måste enligt lag informera socialtjänsten så att barn och 
familjer kan få stöd och hjälp. Det kallas för anmälningsplikt.

Om socialtjänsten får veta att ett barn kanske far illa ska de 
starta en utredning om barnets och familjens situation för 
att se vilken hjälp som behövs. Om barnet har blivit utsatt 
för ett brott som barnmisshandel eller sexuella övergrepp 
görs en anmälan till polisen som då utreder själva brottet.  
 
 
 
 
 
 
 

Samhället kan ge stöd och hjälp 
Polisen, kommunens socialtjänst, kvinnojourer och mansjour-
er ger stöd till vuxna och barn som utsätts för våld eller hot. 

Stöd för barn
När en vuxen ser att ett barn utsätts för våld eller annan 
kränkande behandling bör de kontakta kommunens social-
tjänst eller polisen. Det går bra att vara anonym.

Barn som far illa kan prata med en lärare eller kurator på 
skolan, eller någon annan vuxen som de har förtroende för. 
Barn kan också få stöd och hjälp genom att ringa till organi-
sationen BRIS, Barnens Rätt i Samhället. 

Mer information och stöd för barn hos: 

• Barnens Rätt i Samhället: www.bris.se 

• Barnens hjälptelefon: 116 111. Öppet kvällstid alla dagar i 
veckan. Man är alltid anonym.

• Jourhavande kompis, telefonjour: 020-222 444. Öppen de 
flesta kvällar.

• Linnamottagningen är för ungdomar mellan 13-25 år som 
utsätts för så kallat hedersrelaterat våld och förtryck: 
www.kvinnonet.net. Jourtelefon: 020-40 70 40. Öppet alla 
dagar klockan 9-22.

ኣይፍቀደሉን። በጽሒታት ምስ ቆልዑ ስጋዊ ርክብ ምስ ዝገብሩ፡ 
ከም ብርቱዕ ገበን ይቝጸር።

ጎንዲብካ ጾታዊ ስንከላ ምስዓብን፡ ምኽንሻብን
ጾታዊ ምስንካልን ምኽንሻብን ደቂ ኣንስትዮ፤ ብሕጊ ሽወደን 
ክልኩል ኮይኑ። ዋላኳ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተገብረ እንተኾነ፡ 
ዜቕጽዕ ገበን እዩ። ንጾታዊ ምስንካልን ምኽንሻብን ደቂ ኣንስትዮ፡ 
ንምኽንሻብን ዝግበር ምድላው’ውን ክልኩል እዩ።

በዓል መዚ ሓኪም ምስ ዝገብሮ፡ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቆልዑ 
ምግራዝ ፍቑድ እዩ።

ናብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ምምልካት ግዴታ
ኩሎም ዓበይቲ፤ ኣብ ከባቢ ስርሖም፤ ቆልዑ ወይ መንእሰያት 
ከምዝተወቕዑ፤ ኣብ ከባቢኦም መውቃዕቲ ክፍጸም ዝርኣዩ፤ 
ወይ ኣብ ካልእ ክጉዱኡሉ ዝኽእሉ ኩነታት ከም ዘጓንፈ 
ምስ ዘስተብህሉ፤ ብሕጊ መሰረት ናብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 
ኬመልክቱ ይግባእ። ከምኡ ምስ ዝገብሩ ክኣ፡ እቶም ቆልዑን 
እቶም ስድራን ደገፍን ሓገዝን ክረኽቡሉ ዝኽእሉ መንገዲ 
ይኸፍቱ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናይ ምምልካት ግዴታ 
(anmälningsplikt) ይበሃል።

ቆልዓ ምናልባት ይጕዳእ ኣሎ ዝብል ጥርጣረ፡ ናብ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ምስ ዝበጽሕ፡ ናይቲ ስድራ ኩነታት ንምፍላጥን፤ 
እቲ ነቲ ቆልዓን ነቶም ወለዲን ዘድሊ ሓገዝ እንታይ ምዃኑ 
ንምፍላጥን፤ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምርመራ ከካይዱ ይግባእ። 
እቲ ቆልዓ ተሃሪሙ ወይ ጾታዊ ግፍዒ በጺሕዎ ምስ ዝኸውን፡ ናብ 
ፖሊስ የመልክቱ። ፖሊስ ድማ ነቲ ገበን ይምርምሩ።

እቲ ሕብረተ ሰብ ደገፍን ሓገዝን ክውፊ ይኽእል

ፖሊስ፡ ናይ ኮሙን ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ናይ ደቂ ኣንስትዮን 
ናይ ደቂ ተባዕትዮን ናይ ኣገልግሎት ማእከላት፡ ነቶም ግዳይ 
ዓመጽ ወይ ምፍርራሕ ዝኾኑ ዓበይቲን ቆልዑን፡ ደገፍ ይህቡ።

ንቖልዑ ዝወሃብ ደገፍ
ቆልዓ ክግፋዕ ክህረምን ዝረኣየ ዓቢይ ሰብ፡ ምስ ናይ ኮሙን 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይ ምስ ፖሊስ ርክብ ክገብር ይግባእ። 
መንነቱ ብምስጢር ሓቢኡ ክገብሮ ይኽእል እዩ።

እቶም ግዳይ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ቆልዑ፡ ምስ መምህር ወይ ምስ ናይ 
ቤት ትምህርቲ ኣማኻሪ ወይ ምስ ካልእ ዝኣምንዎ ሰብ ክዛረቡ 
ይኽእሉ እዮም። ናብቲ መሰል ቆልዑ ኣብ ሕብረተ ሰብ፡ ”BRIS” 
ዝበሃል ትካል ደዊሎም’ውን፤ ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ንቖልዑ ዝያዳ ሓበሬታን ደገፍን ኣብዚ ይርከብ።

 • መሰል ሕጻናት ኣብ ሕብረተ ሰብ፦ www.bris.se

 • ናይ ቆልዑ ናይ ሓገዝ ሰልኪ፦ 116 111፦ ምሸት ምሸት 
ኣብ ሰሙን ኩለን መዓልታት ክፉት እዩ። መንነትካ ዝፈልጦ 
የልቦን።

 • ”ተረኛ መሓዛ” ናብ ዚበሃል፦ ስልኪ 020-222 444 ኣብ 
መብዛሕትኡ ምሸታት ክፉት እዩ።

 • ናይ ሊና (Linnamottagningen) ማእከል ዝበሃል ትካል፤ ነቶም 
ክብሪ ስድራቤት ንምሕላው ተባሂሉ፤ ካብ 13-25 ዓመት 
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Stöd för vuxna
Kvinnor som utsätts för våld kan kontakta sin kommuns 
socialtjänst eller polisen eller en kvinnojour. Hos en kvin-
nojour kan kvinnor få samtalsstöd och juridisk och praktisk 
hjälp med att till exempel göra en polisanmälan eller att 
ansöka om skilsmässa. Där kan också kvinnor som utsätts 
för våld få skyddat boende. 

För män som utsätts för våld eller som utövar våld eller hot 
och som vill ändra sitt beteende finns stöd att få från exem-
pelvis mansjourer eller kriscentra för män.

Polisens information om brott i nära relationer  
www.polisen.se/komtilloss/

Brottsofferjouren  
Kan ge stöd till brottsoffer på 19 olika språk. 

www.boj.se 
Telefon: 0200-212019. 

RFSLs brottsofferjour  
www.rfsl.se/brottsoffer

Kvinnofridslinjen 
Nationell stödtelefon som kan ge stöd på olika språk.  

www.kvinnofridslinjen.se 
Telefon: 020–50 50 50

Terrafem 
Nätverk som kan ge stöd på 43 olika språk:  

www.terrafem.org 
Jourtelefon 020-521 010. 

Muslimska Systerjouren Somaya 
Kan ge stöd på 40-tal olika språk: 

www.somaya.se 
Jourtelefon: 020-818 283 klockan 08-16.

HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 
Ger stöd till män och kvinnor som utsatts för sexuella över-

grepp, och deras anhöriga.  
www.hopp.org

Rikskriscentra för män:  
www.rikskriscentraforman.se

Sveriges Mansjourers Riksförbund:  
www.mansjouren.se 

ዝዕድሚኦም መንእሰያት፤ www.kvinnonet.net  
ዘጋጥም ምግፋዕን ጭቆናን ዝሕግዝ እዩ። ተረኛ ስልኪ፡  
020-40 70 40 ኮይኑ፡ ኩሉ መዓልታት ኣብ ሰዓታት 9-22 
ክፉት እዩ።

ደገፍ ንዓበይቲ
ኣብ ልዕሊአን ዓመጽ ዝተፈጸመን ኣንስቲ፤ ናብቲ ኮሙናዊ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይ ናብ ፖሊስ ወይ ድማ ምስ ናይ 
ደቂ-ኣንስትዮ ተረኛ ማእከል፡ ርክብ ክገብራ ይኽእላ እየን። ኣብ 
ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ተረኛ ማእከል፤ ናይ ዝርርብ ደገፍ፡ ግብራዊን 
ሕጋዊን ደገፋት፤ ንኣብነት ናብ ፖሊስ ምልክታ ምግባርን ወይ 
ናይ ፍትሕ ምልክታ ምእታው ዓይነት ሓገዛት ክረኽባ ይኽእላ። 
ኣብቲ ቦታ’ውን: እተን ዝተገፍዓ ኣንስቲ፡ ምስጢራዊ ዝዕቆባሉ 
መቐመጢ ቦታ ክወሃበን ይኽእል እዩ።

ናይ ሓይሊ ዓመጽ ኩነታት ዘጋጠሞም ወይ ባዕልቶም ሓይሊን  
ምፍርራሕን ዚጥቀሙ ደቂ ተባዕትዮ፡ ጠባዮም ክቕይሩ 
ምስዝደልዩ፡ ንኣብነት ካብ ናይ ሰብኡት ተረኛ ማእከል ወይ ካብ 
ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቅልውላው ማእከል ትካላት፡ ደገፍ ክረኽቡ 
ይኽእሉ እዮም።

ኣብ መቕርብ ዘጋጥም ዓመጽ ዝምልከት ናይ ፖሊስ ሓበሬታ፦ 
www.polisen.se/komtilloss/

ግዳይ ገበን ተረኛታት፦ 
www.boj.se ስልኪ፡ 0200-21 20 19 

ብ19 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ደገፍ ኪህቡ ይኽእሉ እዮም።

ግዳይ ገበን ተረኛታት ሃገራዊ ማሕበር ንጾታዊ ማዕርነት፦ 
www.rfsl.se/brottsoffer

ክቪኖፍሪድስሊንየን:- ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቕ፤ ብሃገር ደረጃ 
ብቴለፎን ደገፍ ዚህብ፤ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሓገዝ ዘወፊ ትካል እዩ። 

www.kvinnofridslinjen.se 
ቍጽሪ ቴለፎን:- 020-50 50 50 እዩ።

ብ43 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ደገፍ ኪህቡ ዝኽእሉ  
(Terrafem) ዝበሃሉ፦ ስልኪ፡ 020-521 010 

www.terrafem.ord

ብ40 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ደገፍ ኪህቡ ዝኽእሉ Somaya 
ዝበሃል ኣስላማዊ ማእከል ተረኛታት፦ 

www.somaya.se 
ስልኪ፡ 020-818 283 ካብ ሰዓት 08-16

HOPP ዝበሃል ንጸረ-ጾታዊ ምግፋዕ ዝሰርሕ ሃገራዊ ማሕበር፡ ጾታዊ 
ምግፋዕ ንዘጋጠሞም፡ ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን፡ ኣዝማዶምን፡ ደገፍ 

ይውፊ። 
www.hopp.org 

ሃገራዊ ማእከል ቅልውላው ደቂ ተባዕትዮ 
www.rikskriscentraforman.se

ናይ ሃገር ሽወደን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተረኛታት ሃገራዊ ማሕበር:-  
Sveriges Mansjourers Riksförbund: 

www.mansjouren.se
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Det här är det viktigaste i 
texten:
• Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets 
alla områden.

• Det finns särskilda lagar som gäller för familjer i Sverige. 
Det finns till exempel bestämmelser om äktenskap, sambo-
ende och relationen mellan barn och föräldrar.

• Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rät-
tigheter. Barnkonventionen handlar om att alla barn har 
samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskri-
mineras.

• Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans 
ska ansvara för och besluta om frågor som rör barnet. 
Enskild vårdnad betyder att bara den ena av föräldrarna 
har det juridiska ansvaret för barnet.

• Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kontakt 
med båda sina föräldrar. Det kallas för umgängesrätt.

• Föräldrar är gemensamt skyldiga att försörja sina barn, 
även efter en separation. Om ett barn bor hos den ena för-
äldern ska den andra föräldern betala så kallat underhålls-
bidrag.

• Brott i nära relationer betyder att en brottslig handling 
sker av en partner, av föräldrar, av syskon eller av andra 
släktingar. Det kan till exempel handla om fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld.

• Det är viktigt att göra en polisanmälan om man utsätts för 
våld.

• I Sverige blev barnaga förbjudet år 1979. Det betyder att 
det enligt lag är förbjudet att utsätta barn för kroppsstraff 
i uppfostrande syfte.

• Om socialtjänsten får veta att ett barn kanske far illa ska 
de starta en utredning om barnets och familjens situation 
för att se vilken hjälp som behövs.

• Det finns olika typer av stöd och hjälp för vuxna och barn 
som utsätts för våld eller hot.

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • ማዕርነት ማለት: ኣብ ኩሉ መናውራት ናይ ህይወት: ንኣንስቲን 
ንሰብኡትን ሓደ ዝኾነ ዕድል ንምፍጣርን: ሓደ ዝኾነ መሰላትን 
ግዴታን ከም ዚህልዎምን ምግባር እዩ::

 • ኣብ ሃገር ሽወደን ንስድራቤት ዚምልከት ጥራይ: ፍሉይ ዝጸደቐ 
ሕጊታት ኣሎ:: ንኣብነት: ንቓል-ኪዳን ዚምልከት: ንሓዳር 
ዚምልከት: ንዝምድና ወለዲን ሕጻናትን ዚምልከት ወዘተ ኪጥቀስ 
ይክኣል::

 • ሃገር ሽወደን: ነቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝተዳለወ: ንመሰል 
ሕጻናት ዘረጋግጽ ውዕል፤ ፈሪማትሉ እያ:: እዚ ውዕል ሕጻናት’ዚ 
ከም ዘመልክቶ: ሕጻናት ማዕረ ዝኾነ መሰልን: ክብርን ክህልዎምን: 
ኣብ ልዕሊኦም ውን: ዝኾነ ኣድልዎ ንኸይግበር ዝገልጽ: ስምምዕ 
እዩ:: 

 • ናይ ሓባር ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዑ ማለት: ክልቲኦም ወለዲ: ኣብቲ 
ንናይ ውላዶም ዚምልከት ጉዳያት: ብሓባር ሓላፍነት ይስከሙን 
ይውስኑን ማለት እዩ:: ውልቃዊ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ማለት 
ግን: ሓደ ካብቶም ወለዲ ጥራይ፤ ንበይኑ: ናይቲ ሕጻን ሕጋዊ 
ሓላፍነት: ተሰኪሙ ኣሎ ማለት እዩ::

 • ኩሎም ሕጻናት: ኣብ ምዱብ ዝኾነ ግዜ: ምስ ክልቲኦም ወለዶም: 
ብኣካል ናይ ምርኻብ መሰል ኣለዎም:: እዚ ሕጊ መሰል-ምርኻብ 
ተባሂሉ ይስመ:: 

 • ወለዲ: ደቆም ንምንባይ: ሓባራዊ ዝኾነ መዝነት ይስከሙ:: እዚ 
ማለት ድማ: ዋላኳ ወለዲ እንተ ተፋትሑ: እቲ መዝነቶም ግን: 
ናይ ሓባር ኮይኑ እዩ ዚቕጽል:: ሓደ ሕጻን: ምስ ሓደ ካብቶም 
ወለዱ ጥራይ ዚቕመጥ እንተኾነ: እቲ ካልኣይ ወላዲ ድማ: ንውላዱ 
መናበዪ ዝኸውን ገንዘብ: ማለት ቀለብ-ቆልዓ underhålls bidrag 
ክኸፍል ኣለዎ ማለት እዩ::

 • ገበን ኣብ ስድራቤት ማለት: ብሓደ ካብ ወለዲ ወይ ሓው ወይ 
ብሓደ ናይ ቀረባ ዘመድ ዚኾነ ካልእ ሰብ ዚፍጸም ዓመጽ ወይ ገበን 
ማለት እዩ:: እዚ ድማ ኣካልዊ ዓመጽ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ወይ 
ጾታዊ ዓመጽ ክኸውን ይኽእል::

 • ኣብ ልዕሌኻ ገበን እንተ ተፈጺሙ: ናብ ፖሊስ ክተመልክት ኣዝዩ 
ኣድላዪ እዩ::

 • ሃገር ሽወደን ካብ 1979 ጀሚሩ: ቆልዓ ምግራፍ: ብሕጊ ክልኩል 
እዩ:: እዚ ማለት ድማ: ንቖልዓ ስነ-ስርዓት ክትምህር ኢልካ 
እትጥቀመሉ: ናይ ቆልዓ ኣካላዊ መግረፍቲ: ብሕጊ ክልኩል እዩ::

 • ቤትስልጣን ማሕበራዊ ኣገልግሎት: ምናልባት ኣብ ህይወት ናይ 
ሓደ ቆልዓ ጸገም ከምዘሎ እንተ ፈሊጡ: ብዛዕባ እቲ ሃለዋት ናይቲ 
ቆልዓ ንምፍላጥን: ኩነታት ናይቲ ስድራቤት ንምርዳእን: እንታይ 
ዓይነት ሓገዝ ከምዘድልዮም ውን ንምግምጋም፤ መጽናዕቲ ምግባር 
ይጅመር:: .

 • መውቃዕቲ ወይ ምፍርራሕ ንዘጋጠሞም: ንዓበይቲ ይኹኑ ንቖልዑ 
ዝተዳለወ: ዝተፈላለየ ዓይነታት ሓገዝን ደገፍን ኣሎ::

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: JämO/DO, Regeringen, Sveriges domstolar, Notisum, 
Skatteverket, Sveriges Riksdag, Barnombudsmannen, Barnets Rätt 
i Samhället, Försäkringskassan, Vårdguiden, Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ), Brottsrummet, Polisen, Nationellt centrum för kvinnofrid, 
Socialstyrelsen. Framtaget i samarbete med: Länsstyrelsen 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun
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Konsumenters rättigheter 
och hushållsekonomi

Det här avsnittet handlar om vilka rättigheter 
man har som konsument, om man till exem-
pel vill klaga på en vara eller ångra ett köp. 
Det handlar också om hushållsekonomi, det 
vill säga hur man kan få den privata ekono-
min att gå ihop.

konsumenters rättigheter
Det finns flera lagar som säger vilka rättigheter och skyldig-
heter en konsument har. 

Reklamation
Har man köpt en trasig vara eller en tjänst som inte fungerar 
har man rätt att reklamera det man har köpt. Då kan man få 
en ny vara eller så kan säljaren laga varan. Ibland kan man få 
pengarna tillbaka. 

መሰል ተጠቀምቲን ናይ 
መነባብሮ ኤኮኖሚን

እዚ ክፋል’ዚ ብዛዕባ ናይ (ኣቝሑን ኣገልግሎትን) 
ሸመትቲ ዘለዎም መሰላት፡ ንኣብነት ብዝገዝእዎ 
ኣቕሓ ብዘይምዕጋቦም ጥርዓን ንምቕራብን ብዛዕባ 
ነቲ ዝገዛእካዮ ተጣዒስካ ናይ ምምላሱን ዘሎ ኣገባብ 
ይገልጽ። ካብኡ ንላዕሊ ውን፤ ብዛዕባ ናይ መነባብሮ 
ኤኮኖሚ፤ ማለት ከመይ ጌርካ ኤኮኖሚኻ ብስርዓት 
ከምትሕዝን ዘብርህ እዩ።

ናይ ሸመትቲ መሰላት
ሓደ ሸማታይ ወይ ተጠቃሚ ብዛዕባ ዘለዎ መሰላትን ግቡኣትን 
ዝውስኑ፡ ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለዉ።

ጥርዓን
ዝተበላሸወ ኣቕሓ ወይ ኣገልግሎት ምስ ትገዝእ፤ ጥርዓን ናይ 
ምቕራብ መሰል ይህልወካ። እዚ ማለት ድማ፡ እቲ ሸያጣይ ናይታ 
ስብርቲ ኣቕሓ መተካእታ፤ ሓድሽ ኣቕሓ ይህበካ ወይ ድማ 
ነታ ኣቕሓ የዕርያ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ እዋን’ውን ገንዘብካ 
ይመልሰልካ እዩ።
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Rätten att reklamera gäller i tre år från köpet. Under de 
första sex månaderna efter köpet är det säljarens ansvar 
att bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått 
mer än sex månader efter köpet är det köparen som måste 
kunna bevisa att felet fanns från början. En reklamation ska 
göras inom två månader från att felet upptäcktes.

Kunden behöver visa ett kvitto eller något annat bevis på att 
varan är köpt i affären, till vilket pris och vid vilket datum. 

Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det 
förkortar inte reklamationstiden enligt lagen. 
 
 
 

Öppet köp
Öppet köp betyder att man får tillbaka pengarna för en vara 
om man ångrar köpet. 

Det är frivilligt för säljaren att erbjuda öppet köp. Om sälja-
ren erbjuder öppet köp, är det säljaren som bestämmer hur 
länge det gäller. Det står på kvittot vilka regler affären har, 
men man kan fråga säljaren vid köpet om man känner sig 
osäker.  
 

Bytesrätt
En del butiker som inte erbjuder öppet köp kan i stället 
erbjuda bytesrätt. Det betyder att man kan lämna tillbaka 
varan och välja en annan i stället. Säljaren kan också ge ett 
tillgodokvitto, som kan användas för att handla i butiken vid 
ett senare tillfälle. Det är frivilligt för säljaren att erbjuda 
bytesrätt. 

Spara kvittot
Det är alltid bra att spara kvittot som man får när man köpt 
en vara. På kvittot står det om öppet köp eller bytesrätt 
gäller, och hur länge det gäller. Det står också om man har 
en garanti på varan. Kvittot behövs om man vill reklamera 
varan, eller om man vill använda sig av öppet köp eller 
bytesrätt. 

Vad är moms?
Alla varor och tjänster som man köper är med moms. Moms 
betyder mervärdes- och omsättningsskatt, och är en skatt 
som man betalar till staten. Momsen är alltid inräknad i pri-

ጥርዓን ናይ ምቕራብ ዘሎካ መሰል፤ ኣብ ውሽጢ ሰለሰተ ዓመት 
ድሕሪ ነታ ኣቕሓ ምዕዳግ እዩ። ኣብተን ናይ መጀመርታ 
ሽዱሽተ ወርሒ ድሕሪ ምዕዳግካ፤ እቲ ኣቕሓ ዝተበላሸወ 
ዘይምንባሩ መረጋገጺ ምቕራብ ናይቲ ሸያጣይ ግደ ይኸውን። 
ልዕሊ ሽዱሽተ ወርሒ ምስ ኮነ ግን፤ እቲ ዓዳጊ እቲ ኣቕሓ ካብ 
መጀመርታ ዝተበላሸወ ምንባሩ፤ ከረጋግጽ ዘለዎ እቲ ሸማታይ 
እዩ። ጥርዓን ክኣቱ ዝግባእ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ 
ድሕሪ እቲ ምብልሻው ምዕዛብካ እዩ።

እቲ ሸማቲ ቅብሊት ብምርኣይ ወይ ብኻልእ መገዲ፤ እታ ኣቕሓ 
ኣብታ ሹቕ ከምዝተገዝአት፣ መዓስ ከምዝተገዝአት፣ ብኽንደይ 
ውጋ ከምዝተገዝአ ወዘተ ከረጋግጽ የድልዮ።

ዋላኳ ናይቲ ኣቕሓ ውሕስነት ካብ ሰለስተ ዓመት ዝሓጸረ 
እንተኾነ፡ እቲ ሕጊ ከምዝሕንጽጾ፤ ነቲ ናይ ጥርዓን ጊዜ ኬሕጽሮ 
ኣይክእልን።

ክፉት ሸመታ
ናይ ክፉት ሸመታ ምግባር ትርጉም፤ ነቲ ኣቕሓ ብምግዛእካ 
እንተ ተጠዓስካ፡ ነቲ ኣቕሓ ኣረኪብካ እቲ ዝኸፈልካዮ ገንዘብ 
ይምለሰልካ ማለት እዩ።

ናይ ክፉት ሸመታ ዕድል ምሃብ፡ ሸያጣይ ተገዲዱ ዘይኮነስ 
ብፍቓዱ ዝገብሮ ስምምዕ እዩ። ክፉት ሸመታ ዝፈቅድ ሸያጣይ፤ 
እቲ መሸጣ ንኽንደይ እዋን ክፉት ከምዝኸውን ዝውስን ባዕሉ 
ሸያጣይ እዩ። እቲ ሹቕ ዝጥቀመሉ ኣሰራርሓ፤ ኣብታ ቅብሊት 
ተጻሒፉ ይርከብ። ይኹን እምበር፡ ብሩህ ንኽኾነልካ፤ ነቲ ሸያጣይ 
ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።

ኣቕሓ ናይ ምቕያር መሰል
ክፉት ሸመታ ዘይብሎም ገለ ሹቓት፡ ኣብ ከክንድኡ፡ ነቲ ኣቕሓ 
ናይ ምቕያር መሰል ይፈቕዱ እዮም። ናይዚ ትርጉም ድማ፤ 
ናይታ ዝገዛእካያ ኣቕሓ መተካእታ፤ ኣብ ከክንደኣ ካልእ ትወስድ 
ማለት እዩ። እቲ ሸያጣይ እትእውዶ ምዃንካ ቅብሊት ሂቡ፤ 
ካልእ መዓልቲ ተመሊስካ ክትዕድግ’ውን፤ ዕድል ኪህበካ ይከኣል 
እዩ። ኣቕሓ ናይ ምቕያር መሰል፤ ብናይ ሸያጣይ ፍቓድ ዝግበር 
ነገር እዩ።

ናይ ዝገዛእካሉ ቅብሊት ወረቐትካ ሓዝ
ኣቕሓ ምስ ገዛእካ ነቲ ዝወሃበካ ናይ ቅብሊት ወረቐት 
ዘይምድርባዩ ጽቡቕ ነገር እዩ። ክፉት ሸመታ ምኻኑ፡ ወይ ኣቕሓ 
ናይ ምቕያር መሰል ዘሎካ ምዃኑ፡ ንኽንደይ እዋን ከምዘገልግልን 
እትሕብር፣ እታ ቅብሊት እያ። እታ ቅብሊት፡ እታ ኣቕሓ 
ውሕስነት ዘለዋ ምዃና’ውን ትሕብር እያ። ጥርዓን ንምቕራብ 
ኮነ፡ ናይ ክፉት ሸመታ ዕድል ንምጥቃም’ውን፣ እታ ቅብሊት 
ኣድላዩት እያ።

ግብሪ ሸመታ እንታይ እዩ?
እትገዝኦም ኩሎም ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ግብሪ ሸመታ 
(moms) ዘጠቓለሉ እዮም። ግብሪ ሸመታ ማለት፤ ናይቲ 
እትሽምቶ ንብረት ንመንግስቲ እትኸፍሎ  ግብሪ እዩ። 
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set men ska skrivas ut på kvittot för varan. Momsen på mat 
är 12 procent och på andra varor oftast 25 procent av priset. 
 

Konsumentrådgivning
Kommunerna har ofta en konsumentrådgivare som kan ge 
information och råd, om till exempel 
• reklamation av en vara eller tjänst

• köp av dyrare varor som bilar och hushållsmaskiner

• köp av tjänster, till exempel vad avtalet bör innehålla när 
man anlitar hantverkare

• vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument 

• hushållsekonomi, till exempel hur man skriver en budget. 

För att komma i kontakt med en konsumentrådgivare, kan 
man ringa till sin kommun, eller använda sig av kommunens 
webbplats.  

Allmänna reklamationsnämnden
Myndigheten Allmänna reklamationsnämnden, ARN, arbe-
tar med att lösa konsumenttvister. En konsumenttvist är till 
exempel när en konsument och en säljare inte kommer över-
ens om ett fel på en vara. 

Konsumenten kan då göra en anmälan till ARN, inom sex 
månader från det att tvisten uppstod.

Läs mer på webbplatsen:  
www.arn.se 

Information finns på lättläst svenska och på andra språk.

hushållsekonomi
Hushållsekonomi handlar om hur man kan få den privata 
ekonomin att gå ihop. Det handlar om att få kontroll över 
sina inkomster och kostnader. 

För alla personer kan det vara klokt att göra en privat bud-
get. I en budget skriver man ner alla inkomster och utgifter 
man har. Då får man en överblick över sin ekonomi, och möj-
lighet att göra förändringar, till exempel göra upp en avbetal-
ningsplan om det finns skulder.

Myndigheten Konsumentverket har en broschyr som heter 
Koll på pengarna. Broschyren ger råd om hur man på ett 
enkelt sätt gör upp en budget, och konkreta tips på hur man 
kan få pengarna att räcka längre. Broschyren finns på flera 

ግብሪ ሸመታ ኣብቲ ዝኽፈል ዋጋ እቱው’ኳ እንተኾነ፣ ኣብቲ 
ቅብሊት ኪጸሓፍ ይግባእ። ኣብ ናይ መግቢ ኣቕሑ ዘሎ ናይ 
ሸመታ ግብሪ፤ 12 ሚእታዊት ኮይኑ፡ ናይ ካልእ ኣቑሑ ድማ፤ 
መብዛሕትኡ 25 ሚእታዊት እዩ።

ንተጠቀምቲ ዝወሃብ ምኽሪ 
ከም ልሙድ፡ እቶም ኮሙናት ንሸማቶን ተጠቀምቲን ምኽሪ ዝህብ 
ዝተቖጽረ ሰብ ኣለዎም። ምኽሪ ዝህብ ድማ ንኣብነት ብዛዕባ፦

 • ንሓደ ኣቕሓ ወይ ኣገልግሎት ጥርዓን ንምቕራብ

 • ከም ማኪናን ናይ ገዛ ክቡራት ኣቕሑን ዝኣመሰሉ ምግዛእ

 • ኣገልግሎት ምግዛእ፡ ንኣብነት ሰራሕተኛ ኣብ ዝቝጸረሉ እዋን 
ዝግበር ናይ ውዕል ትሕዝቶ

 • ከም ሽማቲን ተጠቃሚን መጠን ዝህልወካ መሰላትን ግቡኣትን

 • ናይ መነባብሮ ኤኮኖሚ፡ ንኣብነት ከመይ ጌርካ ባጀት ከም 
ተውጽእ 

ምስ ኣማኻሪ ሸመትቲን ተጠቀምቲን ርክብ ክትገብር ምስ ትደሊ፤ 
ናብቲ ኮሙን ክትድውል ወይ ናብቲ ናይ ኮሙን ኢንተርነት 
ኣድራሻ ኣቲኻ ክትርኢ ትኽእል።

ሓፈሻዊ ናይ ጥርዓን ኮሚቴ 

ሓፈሻዊ ናይ ጥርዓን ኮሚቴ ዝተባህለ ቤተ ስልጣን፤ ብሸማቶ 
ወይ ተጠቀምቲ ንዝለዓል ክርክራት ኣብ ምፍታሕ ይሰርሕ። 
ብተጠቀምቲ ዝለዓል ክርክር ማለት፡ ንኣብነት፡ ገዛኢን ሸያጢን፤ 
ኣብ ናይ ሓደ ኣቕሓ ምብልሻው ዝርከብ ዘይምስምማዕ ኩነታት 
እዩ። ዘይምስምማዕ ምስ ዘጋጥም፤ እቲ ተጠቃሚ፡ ኣብ ውሽጢ 
ሽዱሽተ ወርሒ፤ ናብ ሓፈሻዊ ናይ ጥርዓን ኮሚቴ ጥርዓኑ 
ኬቕርብ ይግባእ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.arn.se 

ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ሽወደንን ብኻልኦት ቋንቋታትን ሓበሬታን ይርከብ 
እዩ።

ናይ ስድራ መነባብሮ ኤኮኖሚ
ናይ ስድራ መነባብሮ ኤኮኖሚ ዝበሃል፤ ናይ ርእስኻ ኤኮኖሚ 
ብኣገባብ ናይ ምክያድ ሜላ ኮይኑ፡ ኣታዊኻን ወጻኢኻን ከመይ 
ጌርካ ብመደብ ትቆጻጸር ማለት እዩ።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ርእሱ ባጀት ከውጽእ ምኽኣል ሓደ 
ጠቓሚ ነገር እዩ። ባጀት ክተውጽእ ከሎኻ ኩሉ ወጻኢታትካን 
ኣታዊታትካን ኣብቲ ባጀት ትምዝግቦ ማለት እዩ። ከምኡ 
ብምግባር ድማ፡ ናይ ኤኮኖሚኻ ጠቓላሊ መረዳእታ ስለ 
ዚህልወካ፤ ለውጢ ክትገብር፡ ንኣብነት ዕዳ ምስ ዝህልወካ፤ ዕዳኻ 
በብእዋኑ ንምኽፋል መደብ ከተውጽእ ትኸእል።

ቤት ስልጣን ምምሕዳር ተጠቀምቲ ሸመታ፤ ኮንሱመንትቨርከት፤ 
ሓደ ”ገንዘብካ ተቖጻጸር” ዚብል ጽሑፍ ኣሕቲሙ ይርከብ። 
እቲ ጽሑፍ ከም ዚገልጾ፤ ከመይ ጌርካ ቅልል ዝበለ ባጀት 
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språk, och kan hämtas gratis från Konsumentverkets webb-
plats.

Läs mer på webbplatsen:  
www.konsumentverket.se 

Information finns på olika språk.

Det går bra att kontakta kommunens konsumentrådgivare 
för stöd och information om hushållsekonomi, till exempel 
för att få hjälp att göra en budget. 
 
 

Budget- och skuldrådgivning
Många kommuner erbjuder budget- och skuldrådgivning till 
sina invånare. Rådgivarna kan ge konkreta råd och tips till 
personer som har fått problem med sin privata ekonomi. De 
kan till exempel förklara hur man gör en budget, ge råd om 
avbetalningsplan, och hjälpa till att ansöka om skuldsane-
ring. Läs mer om skuldsanering längre ner i texten.

För att komma i kontakt med en budget- och skuldrådgivare, 
ska man kontakta sin kommun. Tjänsten är gratis, men det 
kan vara lång väntetid för att få träffa en budget- och skuld-
rådgivare. Därför är det bra att söka hjälp tidigt.

Betala räkningar
En räkning som inte blir betald i tid kan bli en dyr historia. 
Ofta får man en påminnelse som har en extra avgift för för-
sening. Många företag skickar obetalda räkningar till inkas-
soföretag, som tar extra betalt av kunden för att driva in 
betalningen. 

Betalas inte räkningen till inkassoföretaget skickas den 
till myndigheten Kronofogden. Betalas inte räkningen till 
Kronofogden heller så kan de ta ett beslut om utmätning. 
Det betyder att de kan ta en viss del av en persons lön eller 
egendom, för att betala skulderna.

När man inte betalar sina räkningar i tid kan man även få en 
betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning gör det 
svårt att till exempel få låna pengar hos banker, köpa bil eller 
annat på avbetalning, eller att öppna ett mobilabonnemang 
i framtiden.

Har man svårt att betala sina räkningar i tid kan man alltid 
ringa till företagen och fråga om det är möjligt att dröja med 
betalningen en kortare tid. Man kan också be att få göra en 
avbetalningsplan, att betala delar av räkningen under en 
längre tid. Det går också att kontakta kommunens konsu-
mentrådgivare, för att få hjälp i kontakter med företagen.

ከምተውጽእን፤ ገንዘብካ ንውሕ ንዝበለ እዋን ከምዝኣኽለካ 
ከምትገብርን፤ ተግባራዊ ምኽሪ ይህበካ። እቲ ጽሑፍ ብዝተፈላለዩ 
ቋንቋታት ዝቐረበ ኮይኑ፤ ካብ ናይ ምምሕዳር ተጠቀምቲ ናይ 
ኢንተርነት ኣድራሻ ቀዲሕካ ክተውጽኦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.konsumentverket.se 

ብኻልኦት ቋንቋታት ሓበሬታ ይርከብ እዩ።

ብዛዕባ ናይ ስድራ መነባብሮ ኤኮኖሚ ደገፍን ሓበሬታን 
ንምርካብ፤ ንኣብነት ባጀት ናይ ምውጻእ ደገፍ ንምርካብ፤ ምስቲ 
ናይ ኮሙንካ ናይ ተጠቀምቲ ኣማኻሪ ርክብ ክትገብር ትኽእል 
ኢኻ።

ብዛዕባ ባጀትን ዕዳን ዝወሃብ ምኽሪታት 
ብዙሓት ኮሙናት ነቶም ተቐማጦአን፤ ናይ ባጀትን ናይ ዕዳን 
ምኽሪታት ይውፍያ እየን። እቶም ኣማኸርቲ፡ ነቶም ኣብ 
ኤኮኖሚኦም ጸገም ዘጋጠሞም ሰባት፤ ተግባራዊ ምኽሪታት ይህቡ 
እዮም። ከመይ ጌርካ ባጀት ከምተውጽእ፤ ዕዳ ናይ ምኽፋል 
መደባት ምውጻእን፤ ከመይ ጌርካ ዕዳኻ ከምተጽሪን ይሕግዙኻ። 
ብዛዕባዚ ትሕት ኢልካ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ናይ ባጀትን ናይ ዕዳን ኣማኻሪ ርክብ ንምግባር፡ ምስ 
ኮሙንካ ርክብ ምግባር የድሊ። ዋላ’ኳ እዚ ኣገልግሎት እዚ ብነጻ 
እንተኾነ፡ ምስቲ ኣማኻሪ ክትራኸብ ጊዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። 
በዚ ምኽንያት ድማ ኣቐዲምካ ሓገዝ ምድላይ ኣገዳሲ ይኸውን።

ናይ ዕዳታትካ ምኽፋል
ኣብቲ ግዚኡ ዘይኽፈል ዕዳታት (ክፍሊታት)፤ ዝበዝሐ ዕዳ 
ከኽፍለካ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ናይ ምድንጓይ 
ተወሳኺ ገንዘብ ዘኽፍል፤ መዘኻኸሪ ጽሑፍ ይለኣኽ እዩ። 
ብዙሓት ኩባንያታት፣ ነተን ዘይተኸፍላ ክፍሊታት፣ ናብ 
ኣኽፈልቲ ዕዳ ኩባንያታት (inkassoföretag) ይሰድዎ እዮም። 
እቶም ኣኽፈልቲ ዕዳ ድማ፣ ነቲ ዕዳ ከኽፍሉ ከለዉ፡ ተወሳኺ 
ገንዘብ ይሓቱ እዮም።

ሕጂ ውን እቲ ዕዳ፣ ናብቶም ኣኽፈልቲ ዕዳ ኩባንያ ምስ 
ዘይኽፈል፤ እቲ ጉዳይ ከምብሓድሽ ናብ ናይ መንግስታዊ ኣኽፋሊ 
ዕዳ (kronofogden) ዝበሃል ቤት ስልጣን ይተሓላለፍ። እቲ ዘሎካ 
ዕዳታት ንዓታቶም’ውን ምስ ዘይትኸፍሎም፤ ብኣስገዳድ ናይ 
ምኽፋል ውሳኔ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ትርጉሙ ድማ፡ ገለ 
ክፋል ካብቲ ናይ በዓል ዕዳ ደሞዝ ክውሰድ ወይ ንብረት ክትሓዝ 
ይክኣል ማለት እዩ።

ዕድኡ ኣብ ግዚኡ ዘይኸፍል ሰብ፤ ዕዳኡ ኣይክፍልን እዩ 
ተባሂሉ፤ ኣብ መዝገብ ናይ ዘይምኽፋል ትዕዝብቲ ይኣቱ። እቲ 
ዕዳ ናይ ዘይምኽፋል ምዝገባ፤ ንኣብነት ንመጻኢ ግዜ፣ ካብ ባንክ 
ገንዘብ ክትልቃሕ፣ ተለቂሕካ መኪና ወይ ካልእ ነገራት ብኣቡድ 
ክትገዝእ ወይ ናይ ሞባይል ዓሚል ክትከውን፤ ዕንቅፋት ክኸውን 
ይኽእል።

ዕድኡ ብእዋኑ ክኸፍል ዝጸገሞ ሰብ፡ ናብቲ ዝምልከቶ ኩባንያ 
ብምድዋል፤  ነቲ ዕዳ ናይ ምኽፋል ግዜ፤ ንሓጺር እዋን ከደንጉዮ 
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Den viktigaste räkningen att betala i tid, är hyran för bosta-
den. Om hyran inte betalas kan man bli vräkt och det bety-
der att man förlorar sin bostad.

Läs mer på Kronofogdens webbplats:  
www.kronofogden.se

 
 
 
 

Köpa på avbetalning
Många butiker och företag erbjuder sina kunder att köpa 
varor på avbetalning. Det betyder att man delar upp betal-
ningen under en längre tid, till exempel en gång per månad 
under två år. 

Det kan vara dyrt att köpa på avbetalning eftersom företa-
gen ofta tar ut olika avgifter och räntor för tjänsten. Det är 
därför viktigt att kontrollera hur stor den effektiva räntan är. 
Den effektiva räntan är den totala kostnaden för ett lån, och 
där ingår ränta och alla avgifter för lånet.  

Låna hos banker
Ska man köpa en bostad eller en bil behöver man ofta låna 
en del av pengarna hos en bank. 

För att få ett lån hos en bank krävs oftast att man har en 
arbetsinkomst. Banken gör en kreditprövning av kunden. 
Det betyder att banken kontrollerar vilka tillgångar kunden 
har, och om hon eller han har möjlighet att betala tillbaka 
lånet. Om banken beviljar lånet så gör de en plan för hur 
kunden ska betala tillbaka lånet. Samtidigt bestäms villkoren 
för lånet, det vill säga vilken ränta kunden ska betala. Ränta 
är en kostnad för lånet. Räntans storlek kan variera mycket 
över tid, ibland är den hög och ibland är den låg. 

Skuldsanering
Personer som får stora skulder som de inte kan betala tillba-
ka, kan få hjälp med skuldsanering. Det betyder att personen 
kan befrias från sina skulder, efter att ha betalat tillbaka så 
mycket som möjligt under fem år. Under den perioden lever 
personen på existensminimum. 

För att få skuldsanering ska man ha varit i skuld i flera år, och 
det krävs att man har gjort allt man kunnat för att få ordning 
på sin ekonomi. 

Ansökan om skuldsanering lämnas till Kronofogden. 
Information om ansökan, och blankett för ansökan finns 

ዝኽእል እንተኾይኑ፤ ኪሓትት ይኽእል እዩ። ናይ ዕዳ ኣከፋፍላ 
መደብ ኣውጺእካ፣ በብግዚኡ ንምኽፋልውን ክትሓትት ይከኣል 
እዩ። ምስቲ ናይ ኮንሙንካ ኣማኻሪ ሸመትቲ (ተጠቀምቲ) ርክብ 
ጌርካ፤ ምስቲ ኩባንያ ንእትገብሮ ርክብ ንኽሕግዘካ ክትሓትት’ውን 
ትኽእል ኢኻ።

እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ግዚኡ ክኽፈል ዘለዎ ዕዳ፤ ናይ ክራይ 
ገዛ ዕዳ እዩ። ናይ ክራይ ገዛ ዕዳኻ ኣብ ግዚኡ ዘይምኽፋል፡ ካብ 
ገዛኻ ተባሪርካ ብዘይ ገዛ ከምትተርፍ ክገብረካ ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
www.kronofogden.se 

ብኣቡድ ምግዛእ
ብዙሓት ዱንኳናትን ኩባንያታትን፣ ንዓመውሎም ብኣቡድ 
ክገዝኡ ዕድል ይህቡ እዮም። ናይዚ ትርጉም ድማ፡ እቲ ክፍሊት፣ 
ኣብ ንውሕ ዝበለ ጊዜ፣ ንኣብነት በብወርሒ ጌርካ፣ ኣብ ውሽጢ 
ክልተ ዓመት ዝኽፈል ዕዳ ከም ዝኸውን ይግበር።

እቶም ብኣቡድ ዝሸጡ ኩባንያታት፡ ዝተፈላለየ ክፍሊታትን 
ወለድን ስለ ዝጥቀሙ፡ ብኣቡድ ጌርካ ምግዛእ ክቡር ዕዳ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ እዩ፣ እቲ ጠቕላል እትኸፍሎ ወለድ 
(effektiva räntan) ክንደይ ምዃኒ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣድላዩ ዝኸውን። 
ጠቕላል ወለድ ማለት፡ ክፍሊታትን ወለድን  ዘጠቓለለ ነቲ ልቓሕ 
ዝኽፈል ተወሳኺ ገንዘብ እዩ።

ካብ ባንክታት ልቓሕ ምውሳድ
መንበሪ ገዛ ወይ ማኪና ንምግዛእ መብዝሕትኡ እዋን፤ ገለ ክፋል 
ናይቲ ዕዳ ካብ ባንክ ንኽትልቃሕ ኣድላዩ ይኸውን።

ካብ ባንክ ልቓሕ ንኽትረክብ፡ መብዝሕትኡ እዋን ናይ ስራሕ 
እቶት ክህልወካ የድሊ። እቲ ባንክ ድማ፡ ናይቲ ዓሚል ናይ 
ልቓሕ ተኣማንነት መጽናዕቲ የካይድ። ትርጉሙ ድማ፡ እቲ 
ልቓሕ ሓቲቱ ዘሎ ሰብ፤ ዘለዎ ንብረትን ናይ  ዕዳ ምኽፋል 
ዓቕሙን ይግምግም ማለት እዩ። እቲ ባንክ ልቓሕ ምስ ዝፈቅድ፡ 
ናይቲ ዕዳ ናይ ኣከፋፍላ መደብ የውጽእ። ናይቲ ልቓሕ ኩነት፡ 
ማለት እቲ ዓሚል ዝኸፍሎ ወለድውን ይውስን። ወለድ ማለት 
ናይቲ እትልቅሖ ገንዘብ እትዕደዮ ክፍሊት ምዃኑ እዩ። እቲ 
ወለድ ከከም ግዚኡ፡ ክብ-ለጥቕ ክብል ይኽእል እዩ። 

ዕዳ ምጽራይ
እቶም ክኸፍልዎ ዓቕሚ ዘይብሎም ኣብ ዕዳ ዝኣተዉ ሰባት፤ ናይ 
ዕዳ ምጽራይ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ናይዚ ትርጉሙ 
ድማ፡ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል፤ ዓቕሞም ዝፈቕዶ ድሕሪ 
ምኽፋል፡ ካብቲ ዕዳ ነጻ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብተን ዓመታት እቲአን 
ግን፤ እቶም ሰብ ዕዳ፤ በታ ዝተሓተት ንምንባር ጥራሕ እተኽእል 
ገንዘብ ክነብሩ ይግደዱ።

ንሓደ ብዓል ዕዳ፣ ናይ ዕዳ ምጽራይ ዕድል ክፍቀደሉ፡ ንብዙሕ 
ዓመታት ዕዳ ኣትዩ ዝጸንሐ ክኸውን የድሊ። ኣብ ርእሲኡ’ውን 
ቁጠብኡ ንምትዕርራይ ብዝተኽኣለ መጠን ጻዕረ ዘካየደ ክኸውን 
የድሊ።
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på deras webbplats. Man kan få hjälp av kommunens bud-
get- och skuldrådgivare för att skriva en ansökan om skuld-
sanering.

Läs mer på webbplatsen:  
www.kronofogden.se 

 

Det här är det viktigaste i 
texten:
• Lagar styr vilka rättigheter och skyldigheter konsumenter 

har. 

• Kommunernas konsumentrådgivare ska ge information om 
konsumenters rättigheter. De kan också ge information om 
hushållsekonomi. 

• Konsumentverket ger ut en användbar broschyr om hur 
man kan förbättra sin ekonomi, Koll på pengarna. Den 
finns på olika språk.

• Kommunernas budget- och skuldrådgivare kan ge informa-
tion och stöd till personer som har problem med sin eko-
nomi. De kan hjälpa till att ansöka om skuldsanering.

• Kronofogden arbetar med att driva in skulder. De kan 
bevilja skuldsanering. 
 

ዕዳ ናይ ምጽራይ ምልክታ ክተቕርብ እትኽእል፣ ናብ ቤትስልጣን 
መንግስታዊ ኣኽፋሊ ዕዳ እዩ። ሓበሬታ ብዛዕባ ምልክታን ናይ 
ምልክታ ፎርምን ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ይርከብ 
እዩ። ናይ ዕዳ ምጽራይ ምልክታ ንምቕራብ፣ ምስቲ ናይ ኮሙንካ 
ናይ ባጀትን ናይ ዕዳን ኣማኻሪ ርክብ ምግባር የድሊ።

ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።  
www.kronofogden.se 

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ  
ዚስዕብ እዩ።
 • ሸመትቲ/ተጠቀምቲ ዝህልዎም መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ሕጊ 
ዝሰፈረ እዩ።

 • እቲ ኮሙናዊ ኣማኻሪ ሸመትቲ/ተጠቀምቲ፤ ብዛዕባ ናይ 
ተጠቀምቲ መሰላት ሓበሬታ ይህብ እዩ። ብዛዕባ ናይ መነባብሮ 
ኤኮኖሚ’ውን ሓበሬታ ክውፊ ይኽእል እዩ።

 • ሰብ ኤኮኖሚኡ ከመይ ጌይሩ ከምዘመሓይሽ ዝሕብር 
<<ገንዘብካ ምቁጽጻር>> ዝብል ጽሑፍ፤ ብቤት ጽሕፈት 
ምምሕዳር ተጠቀምቲ ዝተዳለወ፤ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት 
ተሓቲሙ ይርከብ።

 • ናይ ኮሙን ናይ ባጀትን ናይ ዕዳን ኣማኸርቲ፤ ነቶም 
ቁጠብኦም ንምምሕዳር ጸገም ዘለዎም ሰባት፤ ሓበሬታን 
ደገፍን ክውፍዩ ይኽእሉ እዮም። ዕዳ ንምጽራይ ምልክታ 
ንምእታው’ውን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም።

 • ናይ መንግስታዊ ኣኽፋሊ ዕዳ ሓላፍነት፤ ዕዳ ከምዝኽፈል 
ምግባር እዩ። ዕዳ ናይ ምጽራይ ፍቓድ’ውን ይህቡ እዮም።

Senast uppdaterad: oktober 2010 
Källor: Konsumentverket, Skatteverket, Allmänna reklamations- 
nämnden (ARN), Kronofogden 
Översättning: Semantix 
Ansvarig utgivare: Per Andersson, Botkyrka kommun






