
ኣብ ኣውራጃ ክራፎምርሽ ክትቅመጥ ትሓስብዶ?

ኣብ ሽወደን ናይ መቐመጢ ፍቓድ ምስ ረኸብካ፡ እቲ ኣገዳሲ ንዓኻን ንስድራኻን ኣብ ዝምችእ ኣውራጃ ገዛን ስራሕን ምርካብ ኢዩ።

እንተ ደኣ ኣብ መራኸቢ ስራሕ ምዝጉብ ኮይንካ፡ ከምኡውን ኣብ መትከል ብርኪ መደባት ኣሊኻን፡ ኣብ ብዝያዳ ናይ ስራሕ ዕድል ዘለዎ 
ኣውራጃ ናይ ገዛ ንምርካብ ሓገዝ ካብ መራኸቢ ስራሕ ክግበረልካ ይኽእል ኢዩ። ብገዛእ ርእስኻ እውን ገዛ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ብዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ናይ መራኸቢ ስራሕ ኣሎ/ኣርበትስፎርመድሊንገን.ሰአ/ካለኦት ቓንቓታት.። ኣብኡ ብዕስራ 
ዝኸውን ቋንቋታት ሓበሬታ ኣሎ። 

ከሙ እውን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣብ መንጎ ሰዓት 10ን-4ን ደዊልካ፡ ምስ ሓደ መራኸቢ ስራሕ፡ ብዓረብኛ ኹጵሪ ስልኪ፡ 0771-
860101፡ ብሶማልኛ ቁጵሪ ስልኪ፡ 0771*860103፡ ብትግርኛ፡ 0771-860104 ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ኮሙንን ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕን ክትራኸብ ከለኻ ተርጓሚ ንኽትጥቀም መሰል ኣለካ። 

ኣውራጃ 	 	  	 	                                                                	 ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ
ክራምፎርሽ

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Tigrinja

Tigrinja



ዕድላትን ኣገልግሎትን ኣብ ሰሜን ሽወደን
ኣብቲ	እትቕመጦ	ቦታ፡	እቲ	ዝዓበየ	ግደ	ናይ	ሕብረተ	ሰብኣዊ	ኣገልግሎት	ሓላፍነት	ዘለዎ	እቲ	ኮሙን	ኢዩ።

ኣብ	ሽወደን	290	ዓበይትን	ነኣሽቱን	ኮሙናት	ኣለዋ።	
ኣብ	ዓቢ	ከተማ	ኮነ	ኣብ	ንእስ	ዝበለ	ገጠር	ዝርከብ	ንኡስ	ኮሙን	ዲኻ	ትቕመጥ	ብዘይየገድስ፡	ናይ	ኣገልግሎት	መሰል	ኣለካ።	እምበኣ
ርከስ	ኣበይ	ትቕመጥ	ብዘይየገድስ	ንኣብነት	ትምህርትን	ክንክን	ሕክምናን	ናይ	ምርካብ	ዕድል	ኣሎ።	

”ኣብ	ደቡብ	ሽወደን	ኣብ	ከተማ	ይቕመጥ	ነይረ	ሕጂ	ግን	ኣብ	ክራምፎርሽ	ይቕመጥ	ኣልኹ።	ኣብዚ፡	ንዝኾነ	ጉዳይ	ንኸተሳልጥ	
ሓጺር	ግዜ	ኢዩ	ዝወስድ።	እዚ	ሕጂ	ዘለኒ	ስራሕ	ምስ	ረኸብኩ	ኣብ	ውሽጢ	ክልተ	ናይ	ስራሕ	መዓልቲ	ኩሉ	ተማሊኡን	ናይ	ምቑጻር	
ውዕል	ተፈሪሙን”።

ሚናስ ዕድመ 28፡ ካብ ሲርያ ተቐማጣይ ክራንፎርሽ።

”	ቆልዑት	ናብ	መውዓል	ህጻናት	ከተብጸሖምን	ክትመልሶምን	ቀሊልን	ጥጡሕን	ኢዩ።	ኣብ	ክራምፎርሽ	ኩሉ	ኣብ	ቐረባ	ስለ	ዝኾነ	
ጻቕጢ	ዝበሃል	የለን።	መዓልታዊ	ስራሓተይ	ንኸሳልጥ	ብማኪና	ይኹን፡	ባቡር	ወይ	ኣውቶቡስ	ምጉዓዝ	ኣየድልየንን	ኢዩ”

አደን፡ ሓንቲ ኤሪትራዊት ውላዳ በይና እተዕቢ ወላዲት። ኣብ ክራምፎርሽ ልዕሊ ክልተ ዓመት 
ዝተቐመጠት።

”ኣነ	ድሕሪ	ነዊሕ	እዋን	ምስ	ስድራይ	ኣብ	ክራምፎርሽን	ምስ	ተራኸብኩ	ነዓና	ዝሰማማዕ	ዕብይ	ዝበለ	ገዛ	ተዋሂብና”

ሞሓመድ፡ 35 ዝዕድመኡ ሶማላዊ፡ ኣቦ ሰልስተ ቖልዑት፡ ኣቦ ወንበር ናይ ማሕበር ሶማልያ ኣብ 
ክራምፎርሽ

”ኣብ	ከም	ክራምፎርሽ፡	ንእስ	ዝበለ	ቦታ	ቀልጢፍካ	ኢኻ	ትወሃሃድ፡	ኣነ	ሓደ	ጊዜ	ኣብ	ሰሙን	ኩዑሶ	መጻውቲ	ሽወደናውያን	የዕሩ
ክቲ	ኣለውኒ።	ድሕሪ	ሓሙሽተ	ወርሒ	አስፍኢ/ቋንቋ	ሽወደን	ንወጻእተኛታት	ወዲአ”

ዑስማን ካብ አርትራ

ብዛዕባ ክራምፎርሽ ኮሙን
ክራምፎርሽ	ተረግታ	ናይ	ንእሽቶይ	ከተማን	ጽቡቕ	ገጠርን	ኢያ	እተወፊ።	ኣብ	ገጠር	ወይ	ኣብ	ከተማ	ኽትነብር	ክትመርጽ	ትኽእል	
ኢኻ።	እቲ	ኮሙን	ኣብ	ገማግም	ባሕሪ	ምስ	ብዙሕ	ጫካታትን፡	ጎቦታትን	ቀላይትን	ፍጹም	ዝኾነ	መኣዝን	ኣለዎ።	ናይ	ዓለም	ውርሻ	
ሀጋ	ኩስተን	ካብ	ምሉእ	ዓለም	በጻሕቲ	ኢያ	ትስሕብ።	ክራምፎርሽ	ብዙሕ	እተወፍዮ	ኣለዋ፡	ብዘይካ	ክራምፎርሽ	ኣብቲ	ኮሙን	16	
ንእስ	ዝበሉ	ሕብረተሰባት	ኣለው።

ገዛውቲ ኣብ ክራምፎርሽ
ኣብ	ኮሙን	ክራምፎርሽ	ብዙሕ	ዝተፈላልየ	ዝካረ	ገዛውቲ	ኣሎ	-	ኩሉ	ካብ	ሓንቲ	ክፍሊን	ክሽነን፡	ክሳብ	ዕበይ	ዝበለ	ሽዱሽተ	
ክፍልን	ክሽነን።	ብሕታዊ	ኮነ	ብኮሙን	ዝውነን	ገዛውቲ	ዘካርዩ	ትካላት	ኣለዋ።

ዓብይ ኣድላይነት ሓይሊ ሰብ/ጉልበት
ኣብ	ክራምፎርሽ	ዝተፈላለያ	ትካላት	ኣለዋ፡	ግን	ናይ	ገረብ	ኢንዱስትሪ	ኢዩ	(ናይ	መጋዝ	ዕዮን	ናይ	ከርሲ	ወረቐትን)	ንነዊሕ	እዋን	
መሰረታዊ	ንግዲ	ናይ	ክራምፎርሽ	ኮይኑ	ዝጸንሐ።

ኣብዚ	ኮሙን	ዕዝዝ	ዝበላ	ናይ	ኣገልግሎት	ትካላት	ኣለዋ፡	ንኣብነት	ኣብ	ናይ	ተለፎንን	-	ኮምፕዩተርን	ርኽክብ፡	ሓደ	ኻብዚ	ሓንቲ		
ናይ	ዓባይ	ሃገራዊት	ትካል፡	ናይ	ዓማዊላ	ኣገልግሎት	ኣለዋ።	ቱሪዝም	እውን	ዝጻወት	ግደ	አንዳ	ደንፍዕ	ይከዪድ	ኣሎ።	ኣብዚ	ሓደ	
ዓቢይ	ናይ	ምዕብልና	ኣኽእሎ	ኣሎ።		ንግዲ	እውን	ጀኦግራፊያዊ	ምምቕቓል	ኣለዎ።	እቲ	ኮሙን	ብዘይካ	እቲ	ማእከላዊ	ቦታ፡	ኩለን	
ገለ	ናይ	ኢንዱስትሪ	ንጥፈት	ዘለወን	16	ጽዑቓት	ቦታት	ኣለዎ፡	

ኣብዚ	ቀረባ	ዓመታት	ኣብ	ክራምፎርሽን	ኣብ	ከባቢኡን	ዝርከቡ	ኮሙናትን	ናይ	ሓልዮትን	ክንክንን፡	ሓካይምን፡	ኣለይቲ	ሕሙማ
ትን፡	ከሸንቲን፡	መምሃራን	መሃንድስን	ዓበይቲ	ጠለባት	ኣሎ።	ከምኡ	እውን	ኣብ	ሸቐጥ፡	ኢንዱስትሪን	ቤት	መግብን	፡	ናይ	ስራሕ	
ናይ	ምርካብ	ተኽእሎ	ኣሎ።



ኣብ ክራምፎርሽን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ኮሙናትን፡ ኣብ ሓልዮትን ክንክን ሕክምናን ናይ ሰብ ጉልበት ብዙሕ ጠለብ የድልይ ኣሎ።

መራኸቢ ስራሕ፡ ካብ ክራምፎርሽ እንዳተማላለስካ ስራሕ ንኽትረክብ ዘደንፍዕ ዝተፈላልየ ትምህርትታትን ንስራሕ ዘቀራርቡ 
ኣስተዋጽኦን ከሳላስለልካ ይኽእል ኢዩ። ንኣብነት ትምህርቲ ኣብ፡ምእላይን ክንክንን፡ ኣብ ምምሕዳርን፡ ኣብ ጃርዲንን - ሕርሻን፡ 
ምልሓምን- ምቕጥቃጥ ሓጺንን፡ ሸቐጥን ኣገልግሎት ዓማዊልን ከምኡ እውን መጛዓዝያ፡ ናይ መኽዘን ስራሕ፡ ተክኒካዊ ቤት ዕዮ/
ወርሻ፡ ቤት ምግቢ ከምኡ እውን መሸጣን ኣገልግሎት ዓማዊልን።

ብናይ ስራሕ ቦታ ተሓባባርነት ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ልምምድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ሽወደን ናይ ስራሕ ናብራ ኣድላይ 
ዝኾነ ተመክሮ ክህበካ ይኽእል ከምኡ እውን ቋንቋ ሽወደን ልምምድ ንኽትገብር ተኽእሎ ይህበካ።
ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መረበት ኢንተርነት ናይ ኣርበትስፎርመድሊንገን፡ ኣርበትስፎርመድሊንገን.አስአ ኣሎ።

ኣብ	ክራምፎርሽን	ኣብ	ከባቢኡ	ዘለዋ	ኮሙናትን፡	ኣብ	ሓልዮትን	ክንክን	ሕክምናን	ናይ	ሰብ	ጉልበት	
ብዙሕ	ጠለብ	የድልይ	ኣሎ።



ናይ በጽሕታትን ላዕለዋይ ቤት ትምህርትን
ናይ እቲ ኮሙን ናይ በጽሒ ምህርቶ ስራሕን ቀዋሚ ሞያን ንኽትረክብ ይተሓጋገዘካ። ኣብዚ መባኣታዊ ትምህርቲ 
ወይ ካለኣይ ደርጃ ቤት ትምህርቲ ክትምልኦ ወይ ዝጎደለካ ክትከኦ፡ ወይ ከኣ ምህርቶ ናይ ሞያ ኮለጅን ናይ ላዕለዋይ ቤት ትምህርትን 
ኽትከይድ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርሑቕ (ብማዕዶ) ትምህርቲ፡ ምሉእ ወይ ፍርቂ ጊዜ፡።
ትምህርትን ስራሕን እውን ከተታሓሕዞ ትኽእል ኢኻ።

ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት
እንተ ደኣ ኣብ ክራምፎርሽ ምዝጉብ ኽይንካን ሽወደንኛ ናይ ኣደኻ ቋንቋ እንተዘይኮይኑን፡ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ (አስአፍኢ) 
ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ንቋንቋ ሽወደን ባይታ ክህበካ ይኽእልን፡ ናይ እቲ ትምህርቲ ፍጥነት ከኣ ምስ እቲ ናትካ ደረጃ ከም 
ዝሰማምዕ ይግበር። አስፍኢ ኣብ ማእከላዊ ሰፈር ናይ ክራምፎርሽ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ።

ሕበረተሰብኣዊ ምልላይ
ሕብረተሰብኣዊ ምልላይ ነዓኻ ናብ ሽወደን ሃድሽ ዝኾንካ ሓደ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ሕብረተ ሰብ ሽወደን ኢዩ። ብዛዕባ መሰልካን 
ቅሱብነትካን፡ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ዲሞክራሲን፡ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ከም እተወደበን ፍልጠት ትወሃብ። እቲ ኣስተምህሮ ንጽቡቕ 
መጀመሪ ኣብ ሽወደን ኣገዳሲ ሓበሬታ ይህበካ።

ምስልሳላት ናይ ጉዕዞ መራኸብን መመላለስን 
እቲ ዓቢይ ኣንፊ መራኸቢ፡ መንገዲ ባቡር ቡትንያባናን፡ ናይ አውሮጳ መንገዲ 4ን ቀንዲ መንገዲ 90ን፡ ኩለን ን ኮሙን ክራምፎርሽ 
ሰንጢቕን ኢየን ዝሓልፋ። እዚ ከኣ ምቅርራብ ብሰሜን ንኡመዮ ዩኒቨርሲቲን፡ ብደቡብ ኣብ ሱንድስቫል ከኣ ሚትዩኒቨርሲቲ። ክልቲአን 
ቦታት ከኣ ብባቡር ብ1,5 ሰዓት ክትበጽሐን ትኽእል፡ 12 ጊዜ ናይ ነፍሲ ወከፍ መስመር ዝብገስ ኣሎ።
ሰለስተ ካብኣቶም ምስ ስቶክሆልም ቀጥታ ምትእስሳራት ኣለዎም።

ኣብ ኒላንድ ኣብ መዓልቲ ክልተ ክልተ ጊዜ ናብ ነፍሲ ወከፍ መስመር ናብ ስቶክሆልምን የሊቫረን ዝወስድ ሀጋ ኩስተን መዕረፍ ነፈርቲ 
ኣሎ። እቲ መዕረፍ ነፈርቲ ናይ ገዛእ ርእሱ መደበር ባቡር ኣለዎ።
 
ማዕረ ማዕረ መንገዲ 90 ናይ ኣውቶቡስ ምንቅስቓስ ብብዝሒ ስለ ዘሎ፡ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታታ፡ ሶለፍተዮን ሀርኖሳንድን ብቐሊሉ 
ካብ ስራሕ ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ። ክራምፎርሽ-ሶለፍትዮ ብኣውቶቡስ ዳርጋ 45 ደቒቕ ይወስድ። 
ክራምፎርሽ-ሀርኖሳንድ ብኣውቶቡስ ዳርጋ 45 ብባቡር ከኣ 20 ደቒቕ ይወስድ።

ክንክን ህጻናትን ቤት ትምህርትታትን 
እቲ ኮሙን ናይ ኩሎም ኣብ መንጎ 1ን-6 ዓመትን ዘለዉ ቆልዑ ሓላፍነት ኣለዎ። እቶም ቆልዑት መዓልታዊ ናብ መውዓል ህጻናት 
ይኸዱ፡ ንስኻ ከም ወላዲ ምእንቲ ክትመሃር ወይ ክትሰርሕ። ኣብ ኮሙን ክራምፎርሽ ዝተፈላልዩ ብዙሓት መውዓል ህጻናት ኣለው። 
ኣብቲ ኮሙን ካብ 1-9 ክፍሊ ዝኸዱ ቖልዑት ብርክት ዝበላ መባእታዊ ትምህርትታት ኣለዋ። ከምኡ እውን ሰለስተ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ቤት ትምህርትታት ኣለዋ።

ኣገልግሎት፡ ባህልን- ናጻ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝርዝርን
ኣብ ማእከላይ ሰፈር ናይ ክራምፎርሽ ዝተፈላልየ ንግድታትን ናይ መሸጣ ገበላታትን ኣሎ። ከምኡ እውን ኡልኦንገር፡ ኒላንድን 
ቦልስታብሩክን ጽቡቕ ናይ ቀረባ ኣገልግሎት ኣለወን። ኣብ ብዙሓት ነኣሽቱ ሰፈራት ናይ መግቢ ሸቐጥን ቤት መግብን ኣሎ። 
ኣብ ክራምፎርሽ ከምኡ እውን ናይ ሰከንድ ሃንድ/ሓራጅ ደኳኩን ኣሎ።

ኣብ ክራምፎርሽ፡ ኒላንድን ሀጋ ኩስተንን ናይ ጥዕና ማአከል ኣለዋ።
ቤት ሕክምና ብማኪና ወይ ብባቡር 35-40 ደቒቕ ኢዩ ዝርከብ።

ኣብ ክራምፎርሽ 300 ማሕበራት ኣለዋ፡ ኣባል ንኽትከውን ድማ መርሓባ አንዳበሉ ይቕበሉኻ። ብዙሓት ናይ ስፖርት ማሕበራት ከም 
ምሕምባስን ክብደት ምስፍሳፍን ኣለዋና። 16 ናይ ዓሳ ምግፋፍ ስፖርት ማሕበራት፡ 8 ናይ ምውስዋስ ኣካላት ማሕበራትን ኣለዋና። 11 
ናይ ባህሊ ማሕበራት፡ 7 ፖለቲካዊ መስመር ዝሓዛ ማሕበራትን ኣለዋና። ከምኡ እውን ብዙሓት ጥዑም ዝደርፉ ዘማርያን ኣለውና።

ኣብ ክራምፎርሽ ሓድሽ ዝተጀመረ ባህላዊ ማሕበር ናይ ሶዶመኛዊት (ሆበተኩ)፡ ናይ ሶዶመኛ፡ ናይ ድርብ ጾታዊ/ፍናፍንቲ፡ ናይ 
ሶደመኛ/ቡሽቲ ኣለና። ኣብ ሱንድስቫል ሓደ ንጡፍ ዝኾነ ሃገራዊ ማሕበር (ኣርአፍአስአል) ንመሰል ናይ ሶዶመኛ፡ ናይ ድርብ ጾታዊ/
ፍናፍንቲ፡ ናይ ሶደመኛ/ቡሽቲ ኣሎ።



ቤተ ክርስቲኣናትን ምእመናን
ናይ ሽወደን ቤተ ክርስቲያን ኣብ መብዛሕትኡ ገጠራት ኣሎ። ኣብቲ ቀረባ ሰፋራት ከኣ ናጻ ናይ ቤተክርስትያን ምእመናን ከም 
አአፍአስ፡ ናይ ጰንጠቆስተ ቤተክርስትያንን ፡ምእመና መጥመቓውያን፡ ምሽዮናዊ ምእመናን፡ ምስክር ጀሆቫን።
ኣብ ሱንድስቫልል ሕደ መስጊድ ኣብ ሀርኖሳንድ ከኣ እስላማዊ ማሕበር ኣሎ።

ናይ ርኽክብ ሓበሬታ
ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ክራምፎርሽ
ማሊን ኑርዲን፡ መራኸቢ ስራሕ፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 010-487 52 28፡
ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ amlin.nordin@arbetsforrmedlingen.se
ኣና ብሪታ ኣንቶንሶን ሓለቓ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 010-487 50 13፡
ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ annabritta.antonsson@arbetsformedlingen.se

ናይ ኮሙን ኣገልግሎት ዓማዊል
ኣገልግሎት ዓማዊል፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 0612-800 00፡ ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ komin@kramfors.se
መጺእካ ክትረኽበና እትኽእለሉ ኣድራሻ፡ ቶርይጋታን 2፡ ክራምፎርሽ
ቭቭቭ.ፋይስቡክ.ኮም/ክራምፎርሽኮሙን

ሕቶታት ብዛዕባ ምውህሃድ
ለና ብዮርን፡ ኣዋሃሃዲት ስደተኛታት፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 0612-808 03፡ ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ lena.bjorn@kramfors.se
ማሪያ ቱንበርይ፡ ኣዋሃሃዲት ዑቕበኛታት፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 0612-802 98፡ ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ maria.thunberg@kramfors.se
ካሪታ ኒስካነን፡ መራሒት ናይ ዝማዕበለ መደብ መትከል እግሪ፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 0612-800 00፡ ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ carita.
niskanen@kramfors:se 

ምኽሪ ትምህርትን- ሞያን
ሞኒካ ሾዲን፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 0612-804 66፡ ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ monika.sjodin2kramfors.se
መጺእካ ክትረኽበና እትኽእለሉ ኣድራሻ፡ ኦዳልስኮላን፡ ሊምስጋታን 22
ቢርጊታ ፐርሾን፡ ቁጽሪ ስልኪ፡ 0612-805 54፡ ኤለክትሮናዊ መልእኽቲ፡ birgitha.persson@kramfors.se
መጺእካ ክትረኽበና እትኽእለሉ ኣድራሻ፡ ስቱዲየሰንትሩም፡ ፎረታግስቨገን 2

ዚያዳ ሓበሬታ ነዓኻ ኣብ ሽወደን ሓድሽ ዝኾንካ
www.informationsverige.se

ገጠራትን ሰሜን ሽወደንን ሓይሊ ሰብ/ጉልበት የድልዮ ኣሎ ኣብዚ ኮይንካ እውን ትምህርቲ ናይ ምቕጻል ትኽእሎ ኣሎ።
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