ናብ ላሆልም ብደሓን ምጻእ

ናብ ላሆልም ብደሓን ምጻእ
ናብ ላሆልም እንኳዕ ብደሓን መጻእካ
ምግዓዝ ሓደ ዓቢ ስጉምቲ እዩ። እቲ ሓሳብ ጥራይ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘበጋግስ።
ህይወተይ ኣብዚ ሓድሽ ቦታ ከመይ ክኸውን እዩ? እዚ ምግዓዘይ፤ ንናይ ሽወደን
ናብራይ ጽቡቕ ዕድልዶ ይኸፍተለይ ይኸውን? ይጥዕመኒ ደኾን ይኸውን?
ዘድለይኒ ኩሉ ይማልኣለይዶ ይኸውን? ንስራሕን ትምህርቲን ዕድላትዶ ይርከብ
ይኸውን? ንደቀይከ ከመይኮን ይኸውን?
ናይ ላሆልም ኮሙን ሓንቲ ኣብ ደቡብ ሽወደን እትርከብ ንእሽቶ ብልጫታት ዘለዋ
ኮሙን እያ። ኣብ ላሆልም ጽቡቕ ዕድላት ናይ መቐመጢን: ስራሕን: ትምህርቲን
ኣሎ። ኣብዚ ጽቡቕ ኣብያተ ትምህርቲን ንቖልዑ ዝኸውን ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታትን
ይርከብ። ኣብዚ’ውን ብዙሕ ንግዳዊ ቀረብን ሕክምናን ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ’ውን
ላሆልም ንብዙሓት ከተማታት ቀረባን ጽቡቕ ናይ መራኸቢ ዕድላትን ዘለዋ እያ።
ኣብ ላሆልሎም ብርክት ክንብል ንፈቱ ኢና! ክንበዝሕን ክንምዕብልን ድሌትና
እዩ! ናብዚ ብምምጻእካ ንላሆልም በቲ ዘሎካ ተምኩሮን ፍልጠትን ከተሀብትማ
ኢኻ። ንሕና ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለም ሰብ ክመጸና ባህ ይብለና እዩ።
ንረብሓ ኮሙንና ከምዝኾነ ውን ንኣምን።.
           

ናባና እንኳዕ ብደሓን መጻእካ!

ፕር ኣስክሉንድ 			
ኣቦ መንበር ኣመሓደርቲ ኮሙን

 
  

ጭብጥታት ናይ ላሆልም
ናይ ላሆልም ኮሙን
ጅኦግራፊ
ላሆልም ኮሙን ኣብ ደቡብ ሽወደን፤ ኣብ ሃላንድ ከባቢ፤ ኣብ
ሞዕራባዊ ገማግም ትርከብ። ብወገን ምዕራብ ናይዚ ኮሙን፤
ባሕርን ገማግምን ክኸውን ከሎ፤ ኣብ ማእከል ድማ ጻሕ ዝበለ ናይ
ሕርሻ ቦታ፤ ብወገን ምብራቕ ድማ ጫካታት ዘለዎ ቦታ እዩ። እቲ
”ሎጋን” ዝበሃል ፈለግ ድማ፤ ነቲ ምሉእ ኮሙን ሰንጢቑ ዚሓልፍ
እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይቲ ኮሙን ተቐመጥ፤ ንማይን ንባህርያዊ
ፍጥረትን ቀረባ ኢኻ።

Västerås

Karlstad

Stockholm

Norrköping
Linköping

Trollhättan
Göteborg Borås

ተቐማጦ
ተቐማጦ ላሆልም ኣብ 2009 ኣስታት 23 400 ነበሩ። 9 ሚእታዊት
ካብ ደቂ-ላሆልም ድማ፤ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወልዱ እዮም።
(ኣብ 2009 ኣብ ምሉእ ሃገር 14 ሚእታዊት እዩ)።

Jönköping

Växjö
Halmstad

Halmstad

ናይ ተቐማጦ ዞናታት
ኣብ ላሆልም ኮሙን 14 መቐመጢ ዞናታት ኣሎ። ላሆልም እቲ
ማእከላይ ዞና ኮይኑ፤ ኣስታት 6000 ተቐማጦ ይርከብዎ።

Kalmar

Laholm
Helsingborg
Kristianstad

Genevad

E6

Veinge

Laholmsbukten

Lilla Tjärby

Laholm

Mellbystrand

Malmö

117

Knäred

Ysby

Skummeslövsstrand

Markaryd

Vallberga
Skottorp

Ränneslöv
24

Båstad

Hasslöv

Våxtorp

Hishult

Örkelljunga

ምቕማጥ
መቐመጢ
ኣብ ላሆልም ኮሙን፤ ኣብ ጽቡቕን ህዱእን ቦታ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ላሆልም ዚርከብ መብዛሕትኡ
ክራይ ገዛውቲ፤ ብዙሓት ስድራቤታት ዝቕምጥዎ፤ ብዓበይቲ ሕንጻታት ዝቖመ እዩ። ካብ ከተማ ውጽእ ኣብ
ዝበለ ዞናታት ድማ፤ ኣብ ንእስ ዝበለ ህንጻታት፤ ነናቱ ጀርዲን ዘለዎ ክራይ ገዛ ንምርካብ፤ ዕድል ኣሎ። ኣብ
ላሆልም መቐመጢኻ ገዛ እትገዝእ፤ ብመጠነኛ ዝኾነ ዋጋ እዩ ዘሎ። ኣብ ማያት ዘለዎ ጸግዒታት፤ እቲ ዋጋታት
ክብ ዝበለ እዩ፤ ካብኡ ቁሩብ ፍንትት ኢልካ ግን፤ ገዛ ብኣዝዩ ዝሓሰረ ዋጋ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ።

ንሕና ንላሆልም
መሪጽና
ሄለንን ሙሂብ ቦጥሮስ
ሄለንን ሙሂብ ቦጥሮስን ምስ ደቆም፤
ኣብ 2006ን እዮም መቐመጢ ፍቓድ
ተዋሂቡዎም። ቅድሚ ኣብ ላሆልም ናቶም ገዛ
ምርካቦም ድማ፤ ምስ ቤተሰብን ኣዕሩኽትን
ተጸጊዖም ይቕመጡ ነበሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ
ድማ፤ ምስ ናይ’ዚ ከባቢ ህይወት ተላለዩ።
ሄሌና ቆልዑ ሒዛ፤ ኣብ ክፍሊ መላምዲን
ኣብዚ ግዜ’ዚ፤ እዞም ስድራቤት፤ ካብ ላሆልም
ኣብቲ ናይ ቤትክርስትያን ንጥፈታት ትሳተፍ
ውጽእ ዝበለ፤ ኣብ ”ሊላ ቴቢይ” ኣብ ዚበሃል
ነበረት። ምስ ሰብ እናተላለየትን እናፈተወቶን
ቦታ፤ ኣብ ናቶም ገዛ ይነብሩ ኣለዉ። ሄሌንን
ድማ ከደት። ምናልባት እንተ ግዓዝና ብምባል፤
እታ ዓባይ ጓላን፤ ናብ ስራሕን ቤትትምህርትን
ናብ ስቶክሆልም ናብ ዝኸዱሉ ግዜ፤ እዚ
ብብሽክለታ እየን ዝኸዳ። እታ ንእሽቶ ጓላ ግን፤
ዚስዕብ ስምዒት እዚ ክሓድራ ክኣለ። ሄሌና
ኣብቲ ቀረብኦም ዚርከብ ንእሽቶ ቤትትምህርቲ
ከምዚ ትብል:
እያ ትምሃር። ሄሌና ድሕሪ ናይ መግቢ ትምህርቲ
– ናብ ዓቢ ከተማ
”ናብ ዓቢ ከተማ ክኸይድ ኢለስ ወሲነዮ እየ ኔሬ። ምውሳዳ፤ ኣብ ሓደ
ክኸይድ ኢለስ ወሲነዮ
እንተኾነ ይግረምኩም፤ ናብቲ ህድኣት ናይ ላሆልም መላመዲ ቤትትምህርቲ
እየ ኔሬ። እንተኾነ
ንምምላስ ብዙሕ ናፊቐ። ምስ ቆልዑ ናብ ደገ ኣብ ቀዋሚ ስራሕ ኣለዋ።
ይ ግ ረ ም ኩ ም ፤
ዝትምነዮ
ዝወጻእናሉ እዋን፤ ኩሉ ሰብ እዩ ሰላምታ ዝህበና። ሙሂብ
ናብቲ ህድኣት ናይ
ናይ
ገዛእ
ርእሱ፤
ናይ
ኩልኻ ስለ ትፋለጥ፤ ቅሳነትን ርግኣትን እዩ
ላሆልም ንምምላስ
ቀምቃማይ ዱንኳን
ዚስምዓካ”
ብዙሕ ናፊቐ። ምስ
ኣለዎ። ንደቂ-ላሆልም
ቆልዑ ናብ ደገ
ድማ ብግቡእ ጌሩ ይቕምቅሞም።
ኣብ ዝወጻእናሉ እዋን፤ ኩሉ ሰብ እዩ ሰላምታ
እዞም ስድራቤት ጽቡቕ ናብራ ኣለዎም። ሓሓሊፉ
ዝህበና። ኩልኻ ስለ ትፋለጥ፤ ቅሳነትን ርግኣትን
ናብ ሊባኖን ናብ ፈተውቲን ቤተሰብን’ኳ
እዩ ዚስምዓካ። ክሳብ ናብ ላሆልም ንምለስ፤
እንተገሹ፤ ናብ ”ዓዶም”፤ ናብ ላሆልም፤ ናብ
ናይ ስቶክሆልም መገሻና ሓጺር እዩ ኮይኑ።
ስርሖምን ፈትውቶምን፤ ክመጹ እዮም ዝናፍቑ።

ክትሰርሕን ክትመሃርን
ንሕና ንላሆልም
መሪጽና

ምስራሕን ምምሃርን
ላሆልም ከም ናይ ሕርሻ ቦታ ብዙሕ ልምዲ ዘለዋ ኮሙን እያ። ክሳዕ ሕጂ’ውን፤ ሕርሻታት ኣሎ እዩ። ኣብዚ
እውን እዚ፤ እቲ ዝዓበየ ናይ ዕዳጋ-ስራሕ ክፋል ኣብዚ ኮሙን’ዚ፤ ብንኣሽቱን ማእከላይን ፋብሪካታት
ዝቖመ እዩ። እቲ ኣብዚ ካብ ዘሎ ዝበዝሐ እቲ ናይ ግራፊክን፤ ናይ ዕንጸይቲን፤ ናይ ፍርያት መግቢን
ፋብሪካታት ዝሓዘ እዩ። ናይ ትሩሪስት ውን እናዓበየ ዚኸዪድ ዘሎ እዩ። ሓደስቲ ኩባንያታት ናይ ቱሪስትን
ካልእ ኣገልግሎታትን’ውን እናተኸፍታ ይመጻ ኣለዋ።
ኣብ ናይ ላሆልም ኮሙን ምስ መጻእካ፤ ምስ ዕዳጋ-ስራሕ ብቕልጡፍ ከም እትላለ ተጌሩ፤ ናይ ስራሕ
ልምምድ ንኽትገብር ዕድል ይወሃበካ። በዚ ድማ ቋንቋኻ እናማዕበለ፤ ብዛዕባ ባህልን ናይ ሽወደን ናይ
ስራሕ ቦታን ፍልጠትካ እንዓበየ ይኸዪድ።

መምርሒ

ኣብ ”ለርሰንትሩም” ዝተባህለ ኣብ ላሆልምም ዚርከብ ናይ
ትምህርቲ ማዕከን፤ መስመራት ናይ ትምህርቲን ሞያን
ክትመርጸሉ እትኽእል መምርሒ ዚወሃበሉ ማእከል
ኣሎ። ኣብዚ ድማ ብዛዕባ መጻኢ ህይወትካ፤ መምርሒ
መስመራት ናይ ትምህርቲን ሞያን ኪህቡኻ ዚኽእሉ
ወሓለታት ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ”ለርሰንትሩም”
ዚበሃል ማእከል፤ ብንጥፈት ምስ ቤትስልጣን መራኸብቲ
ስራሕን፤ ናይቲ ከባቢ ወሃብቲ ስራሕን እናተሓጋገዛካ፤
ናብ ስራሕ ዓለም እትኣትወሉ ስጉምቲ ዝኸፍት መራኸቢ
ሰፈር እዩ።

ትምህርቲ

እቶም ኣብዚ ኮሙን እዚ፤ ንዓበይቲ ዝወሃቡ መብዛሕትኦም
ትምህርቲታት፤ ኣብዚ ማእከል ”ለርሰንትሩም” እዮም
ተጠርኒፎም ዘለዉ። እዚኣቶም ድማ፤ ትምህርቲ ቋንቋ
ሽወደን ንወጻእተኛታት፤ መሰረታዊ ናይ በጽሒታት
ትምህርቲ፤ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከምኡ’ውን ሞያዊ
ትምህርቲታትን እዮም።

ቋንቋ ሽወደን

ኣብዚ ”ለርሰንትሩም”፤ ናብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ንምእታው
ዘድልየካ፤ ኩሉ ናይ ቋንቋ ሽወደን ትምህርቲ ጸፍሕታት
ትረክብ።
ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት፤ ደረጃ A – D።
ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ – መባእታዊ ደረጃ።
ቋንቋ ሽወደን A፤ ቋንቋ ሽወደን B ብጂምናሲዩም ደረጃ።

ካልእ ናይ ትምህርቲ ዕድላት

ኣብቲ ኣብ ቀረባኻ ኣብ ሃልምስታድ ዚርከብ ዩኑቨርሲቲ፤
ከምኡ’ውን ኣብ ቀረባ ኣብ ዚርከባ ካልኦት ከተማታት፤
ብዝተፈላለዩ መዳያት፤ ብዙሕ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ
ትምህርቲታት ክትረኽበሉ እትኽእል ዕድል ኣሎ።
ኣብ ሓደ ናይ ላሆልም ዱንኳን ልምምድ ስራሕ ምግባር

ያስሚን ሃሸም
ያስሚን ካብ ዒራቕ ዝመጸት ኮይና፤ ብሓገዝ
ሚግራሾንስቨርከት እያ ናብ ላሆልም ግዒዛ።
ያስሚን ካብቲ ናብ ላሆልም ዝገዓዘትሉ ግዜ
ጀሚራ፤ በቲ ኮሙን ዝተገብረላ ምትሕብባር
ኣዝያ ሕጉስቲ ምዃና ትገልጽ። ምስቶም ሓለፍቲ
ጉዳያት ንምርኻብ ቀሊል ከምዝነበረን፤
ንዝነበራ ሕቶታትን ሓሳባትን ሒዛ ናብኣቶም
ክትመጽእ ጽቡቕ ኣቀባብላ ከምዝገብሩላን
ትዛረብ። ”ኣብ ርእሲኡ’ውን ብቐረባ እናፈለጡኒ
ብምኻዶም ባህ ይብለኒ”፤ ትብል ያስሚን።
ሓደ ካብቲ ኣብ ማእከል ላሆልም ዚርከብ፤
ያስሚን ኣገዳሲ እዩ ኢላ እትሓስቦ ነገር፤ እቲ
ስሉጥ ዝኾነ መጎዓዓዚታት ምህላዉ እዩ።
ንኣብነት ናብቲ ያስሚን ናይ 2 ዓመት ሞያዊ
ትምህርቲ እትመሃረሉ ዘላ ቦታ፤ ካብ ላሆልም
ናብ አንገልሆልም ንምኻድ ቀሊል ምዃኑ
እዩ። ”እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕጂ፤ ትምህርትኻ
ምውዳእ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ስራሕ ምድላይ።
ምናልባት ምስ ወዳእኩ፤ ናይ ገዛእ ርእሰይ ናይ
ሕሳብ ኩባንያ’ውን እኸፍት እኸውን። ከምዚ
ሕጂ ዘለዎ፤ ብዙሕ ዕድላት ይርኣየኒ ኣሎ”፤
ትብል ያስሚን።

”እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕጂ፤ ትምህርትኻ
ምውዳእ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ስራሕ
ምድላይ። ምናልባት ምስ ወዳእኩ፤ ናይ ገዛእ
ርእሰይ ናይ ሕሳብ ኩባንያ’ውን እኸፍት
እኸውን። ከምዚ ሕጂ ዘለዎ፤ ብዙሕ ዕድላት
ይርኣየኒ ኣሎ”

ቆልዑን መንእሰያትን
ቆልዑን መንእሰያትን
ላሆልም ንቖልዑ ኣዝዩ ምቹእ ዝኾነ ኮሙን እዩ። ንክፍሊ መላመዲን ንቤት ትምህርቲታትን ቀረባ እዩ።
ረባሺ ዝኾነ ናይ ተሽከከርታ ድምጽታት የለን። ተመሃሮ ባዕላቶም ብብሽክልተ ወይ ብእግሮም ናብ
ቤትትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታት ንቖልዑን፤ መንእሰያትን ንዓበይቲን ብዙሕ
ኣሎ። ሕይወት ናይዛ ንእሽቶ ከተማ እዚኣ፤ ንመንእሰያትን ቆልዑን ዝረብሕ ብዙሕ ነገራት ዝርከቦ እዩ።
ቤትትምህርቲ
– ንሕጻናት ዝኸውን ክፍሊ መላመዲ ቤትትምህርት፤
ኣብ ኩሉ ኮሙን ይርከብ። ከምኡ’ውን፤
ወለዲ ደደቆም ሒዞም ዝኸድዎ ክፉት ክፍሊ
መላመዲ’ውን ኣሎ።
– ታሕተዋይን ማእከላይን መባእታዊ ትምህርቲ (ክ
ፍሊ F-6)፤ ኣብ ኩሉ ዞናታት ናይዚ ኮሙን ኣሎ።
– ላዕለዋይ መባእታዊ ትምህርቲ (ክፍሊ 7-8) ኣብ ላ
ሆልም ኣብ Veingeን ኣብ Våxtorpን ዝተባህለ ቦ
ታታት ኣሎ።
– ”Osbecksgymnasiet” ዝተባህለ ካልኣይ ደረጃ
ቤትትምህርቲ ”ጂምናስዩም” ኣብ ላሆልም ኣሎ።
– ብድሕሪ ጂምናሲዩም ንቐጻሊ ትምህርቲ ብናይ በ
ጽሒታት ቤትምህርቲ ኣብ ላሆልም ወይ ናብ ናይ ሃ
ልምስታድ ዩኒቨርሲቲ ክኽየድ ይክኣል።

ነጻ ግዜ
– ናይ ማሕበራት ህይወት፤ ንኣብነት ከም ኩዕሶ እግሪ፤
ባንዲ: መዝሙር: ኩዕሶ ኢድ: ሓምባሲት: ቴኒስ:
ምውጣሕ ፈረስ: ምግፋፍ ዓሳ: ስካውት ወዘተ
ይርከብ እዩ።
– ናይ ነጻ ግዜ ኣዳራሻት፤ መንእሰያት ዝነጥፉሉን
ምስ ኣዕሩኽቶም ብሓጎስ ክዘናግዑሉ ዚኽእሉ፤ ኣብ
ብዙሕ ቦታታት ይርከብ እዩ።
– ንባህርያዊ ፍጥረት ቀረባ ብምዃኑ፤ ንምሉእ ዓመት
ዚካየድ ንዝተፈላለየ ንጥፈታት ዕድል ዚህብ ቦታ
እዩ።
– ኣብዚ ኣብ ግዜ ሓጋይ እትሕምብሰሉ ቀላያትን
ባሕርታትን ኣሎ። ኣብ ቁሪ ዝኾነሉ ክረምቲታት’ውን፤
ኣብ ባሕሪ ስኬቲንግ እትገብረሉ፤ ኣብቲ ናይ
ሃላንድስሶሰን ኵርቢታት፤ ድማ ኣብ በረድ ሸታሕታሕ
እትብለሉ ዕድላት ኣሎ።

ብዛዕባ እቲ ዘሎና ዝተፈላልየ ንጥፈታት፤ ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ www.laholm.se, kommunal service,
idrott & fritid ኮሙናዊ ኣገልግሎታት ስፖርትን ነጻ ግዜን ዚብል፤ ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ንሕና ንላሆልም
መሪጽና
ላማ ከምኡ’ውን ሻሪፍ ማሳድ

ላማን ሻሪፍ ማሳድን ካብ ማልመ እዮም ናብዚ
ናብ ላሆልም ግዒዞም። ኣብ ማልመ ናይ ስራሕ
ቦታ ልምምድ ንምርካብ ቀሊል ኣይነበረን።
ነቲ ስድራቤት ካልእ ዘይምቹእ ነገራት ውን
ኔሩዎ። እንተኾነ እቲ ካብ ማልመ ናብ ሓንቲ
ንእስ ዝበለት ከተማ ላሆልም ምቕያር፤ ሓደ
ዓቢይ ስጉምቲ እዩ ኔሩ። ላማን ሻሪፍን
ቅድሚ ምውሳኖንም፤ ንኽልተ ግዜ ዚኽውን
መጽኦም በጺሖም እዮም። ነቲ ወዲ 8 ዓመት
ሩሽድ ዝተባህለ ውላዶም፤ እቲ ምግዓዝ ኣዝዩ
ጽቡቕ ኮይኑሉ እዩ። ዋላ’ኳ ነቶም ናይ ማልመ
ኣዕሩኽቱ ዝናፍቖም እንተኾነ፤ ናይ ላሆልም
ህይወት ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ይብል። ንሱ ኣብ ጥቓ ኣብዚ ህዱእ ብምዃኑ ቅሳነት ይስምዓና ኣሎ።
ገዛኦም ኣብ ዘሎ ቤትትምህርት፤ 2ይ ክፍሊ ውላድና ባዕሉ እዩ በብመዓልቱ ብብሽክለታ
እዩ ዚመሃር። ብድሕሪ
ጌሩ፤ ናብ ቤትትምህርቲ
ቤትምህርቲ፤ ኣዘውቲሩ ”ኣብዚ ህዱእ ብምዃኑ ቅሳነት ይስምዓና ዝኸይድ። ኣብ ላሆም
ኩዕሶ እግሪ፤ ምስ ሓንቲ ኣሎ። ውላድና ባዕሉ እዩ ብብሽክለታ ጌሩ፤ ኣብ ደገ ብዘይ ዝኾነ
ካብተን ናይ ኮሙን ናይ በብመዓልቱ ናብ ቤትትምህርቲ ዝኸይድ። ስክፍታ፤ ከም ድላዩ
ስፖርት ክለባት፤ ይጻወት ኣብ ላሆም ኣብ ደገ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ፤ ይዛወር። ንሕና ውን
ይዕለምን። ወይ’ውን ናብ ከምድላዩ ይዛወር። ንሕና ውን ዝኾነ ዝኾነ
ምጭናቕ
እንዳ ሓምባሳይ ናብ ምጭናቕ የብልናን”
የብልናን፤ ይብል ላማ።
”ፎክሄርልሶሰንትሩም”
ምስ ኮሙን ዘሎና
ከይዱ፤
ምስቶም
ርክባት ኣወንታዊ እዩ።
”ስቲመት” ዚባሃሉ ናይ ሓምባሲት ክለብ ምስ ማልመ ኣዛሚድካ፤ ላሆልም ሓንቲ ኣዝያ
ይዕለም። እታ ሊን እትባሃል ጓሎም እውን፤ ንእሽቶ ከተማ እያ። ስለዚ ድማ፤ ስድራ ቤትና
ኣብቲ እትኸዶ ክፍሊ መላመዲ ሕጉስቲ እያ። ምስ ፈጸምቲ ጉዳያት፤ ብዝቐለለን ብግላዊ
ኣብቲ ናይ መጀመርታ ወርሒ ኣብ ላሆልም፤ ደረጃን ንኽትፋለጥ ዕድል ኣሎ። ኣብዚ
ምስቲ ናፍቖት ናይ ማልመ፤ ክብድ ዝበለ እዩ ቦታ’ዚ ንስድራ ቤትና ተገዳስነት ንኸርእዩና፤
ኔሩ፤ ይብል ላማ። ሕጂ ግን እዞም ስድራ፤ ኩሎም ግዜ ኣለዎም፤ ይብል ላማ።
ብብዙሕ ምኽንያታት፤ ኣብ ላሆልም ምጽናሕ
እዮም ዝመርጹ።

ኣገልግሎት
ኣገልግሎት
ላሆልም ብዙሕ ነገር እዩ ዘዳልወልካ። ካብዚ ኮሙንን ናብዚን ንምጋሽ ’ውን ቀሊል እዩ። ብኣውራ ጎደና ወይ
ብጽቡቕ ናይ ባቡር መስመራት፤ ናብ ኮፐንሃገን: ማልመ ወይ ዮተቦርይ፤ ብክልተ ስዓት ትበጽሕ። ኣብዚ ኮሙን
እንተ ጸናሕካ ድማ፤ ኩሉ እቲ ዘድልየካ ዝተማልአ ነገራት ኣሎ።
መራኸቢታት 				
– ብኣውቶቡሳት ጌራካ፤ ናብ ኩሉ ዞናታት ላሆልምን ናብ
ሃልምስታድን ክትገይሽ ትኽእል። ናብ ሃልምስታድ 30 ደቒቕ
ኣቢሉ እዩ ዚወስድ።
– ብባቡር ናብ ማልመን ናብ ዮተቦርይን ክትከይድ ይክኣል። ናብ
ክልቲኡ ድማ፤ 1½ ሰዓት ኣቢሉ ይወስድ።
– ብማኪና’ውን ብኣውራ ጎደና E6፤ ብወገን ሰሜን ናብ ዮተቦርይ፤
ብወገን ደቡብ ድማ ናብ ማልመን ናብ ኮፐንሃግንን ትኸይድ።
ድንኳናት/ቤትመሸጣ
– ዓበይቲን ንኣሽቱን ናይ መግቢ ድንኳናት፤ ናይ ኦሬንታል መግቢ
ዘለዎ ፍሉይ ድንኳን።
– ንኣሽቱ ድንኳናት ክዳውንቲን መጻወቲ ኣቕሑትን፤ ኤሎክትሮኒክ
ኣቝሑትን መሳርሒ ህንጻን ይርከብ።
– ሓደ ብዙሕ ናይ ክዳውንቲ መሸጣታት ዘለዎ፤ ናይ ዱንኳናት
ዕዳጋ ማእከል፤ ኣብ Mellbystrand ይርከብ።
– ኣብ ገገጠሩ’ውን ዘፍረይዎ መግቢታት ዝሽየጠሉ። ደንበድንኳናት ኣሎ።
– ድንኳናት ሓራጅ ውን ኣሎ።

ክንክን-ሕማም
– ኣብ ሕክምና ዘድልየሉ ግዜ ብቐዳምነት እትኸዶ፤ ናይ ጥዕና
ማእከል ክሊኒካት ኣሎ።
– ክሊኒክ ሕጻናት፤ ምዕባለን ጥዕናን ደቕኻ ዝከታተሉልካ ኣሎ።
– ናይ ስፐሻሊስትን ናይ መወልዳንን ድማ ኣብ ቀረባኻ ኣብ
ኣውራጃዊ ሆስፒታል ሃልምስታድ ይርከብ።

”ኣብቲ ባህ ዝብል ናይ ላሆልም ኣደባባይ፤ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት
ዝዳሎ ብዙሕ ንጥፈታት ኣሎ። ንኣብነት በዓል-ከተማ ዝበሃል፤
ከምኡ’ውን ናይ ምሸት ምሸት ንጥፈታት ኣብ ግዜ ሓጋይን፤
ቅርሳዊ ዕዳጋ ሓራጅን ክጥቀስ ይክኣል። ናይ ኣደባባይ ናይ ደገ
ዕዳ ውን ዳርጋ ኩሉ መዓልታት ክፉት ዝኾነ፤ ናይ ዓሳን ዕምባባን
ክዳውንቲን መሸጣታት ኣሎ”።

ላሆልም ሰንትሩም

ናይ ኢንተግራሾን ማእከል
ናይ ኢንተግራሾን ማእከል
ናይ ኢንተግራሾን ማእከል፤ ኣብዚ ኣብ ላሆልም ዚርከብ ኮይኑ፤
ነቶም ናብዚ ኮሙን እዚ፤ ሓደስቲ ኮይኖም ዝመጹ ስደተኛታት፤
ኣብቲ ናይ መጀምርታ ግዜ፤ ሓገዝን ደገፍን ዝገብረሎም እዩ። እቲ
ዚወሃብ ሓገዝ: ፍቓድ ንዘለዎም ሓደስቲ ስደተኛታት ተቐማጦ ናይዚ
ኮሙን እዚ ተባሂሉ ዝተመደበ እዩ።
ከም ሓድሽ ስደተኛ መጠን፤ ብዙሕ ኣብ ከባቢ ህይወትካ ክመሓደረልካ
ዘድሊ ኣገደስቲ ነገራት ኣሎ። ንዝተፈላለዩ ናይ ህይወት ሕቶታት
መልሲ ክትረክብ፤ ናበይ ክትከይድ ከም ዘሎካ፤ ብዛዕባ መሰልካን
ግቡኣትካን ወዘተ ንምርዳእ፤ መሪሕነትን ሓበሬታ ሕብረተሰብን
የድልየካ። ናይዞም ኣብ ናይ ኢንተግራሾን ማእከል ዘሎና ሰባት
ሓላፍነት፤ ንስኻ ኩነታትካ ተርዲእካ፤ ህይወትካ ንምእላይን፤
ኣብዚ ኮሙን ምቕማጥካ ውን ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ንኽስምዓካን
ምስራሕ እዩ። ኣብዚ ኣብ ላሆልም ንእትቕመጦ ግዜ፤ መታን ጽቡቕ
ንኽኾነልካ መንጸፍ ንምውዳቕ ውን እዩ።
ኣብ ዝኾነ ግዜ ናብ ናይ ኢንተግራሾን ማእከል መጺእካ
ክትራኸበና ዕዱም ኢኻ። እንርከበሉ ቦታ ”ለርሰንትሩም”
”Lantmannagatan 3” ዝበሃል ኣድራሻ፤ ኣብ ላሆልም እዩ።
ብዛዕባ ናብ ላሆልም ናብ ምግዓዝ፤ ገለ ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፤
ነቶም ኣብ ሚግራሾንስቨርከት ወይ ኣብ ኮሙንካ ዘለዉ ፈጸምቲ
ጉዳያት፤ ምስታ ናትና ኣወሃሃዲት-ኢንተግራሾን Anna Haraldsson
ዝተባህለት ሰብ ክራኸቡ ሓብሮም።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት
ኣና ሃራልድሶን Anna Haraldsson
ኣወሃሃዲት ኢንተግራሾን
ቴሌፎን: 0430-265 10 ሞባይል: 076-7635300
ፋክስ: 0430-265 13
ኤ-ፖስት: anna.haraldsson@laholm.se

የኒ ስትራንድ Jenny Strand,
ፈጻሚት ጉዳይ ኢንተግራሾን  
ቴሌፎን: 0430-265 24
ፋክስ: 0430-265 13
ኤ-ፖስት: jenny.strand@laholm.se

ሚላድ ካረም Milad Karam
ተሓባባሪ ጉዳይ ኢንተግራሾን
ቴሌፎን: 0430-265 16, ሞባይል: 070-689 02 22
ፋክስ: 0430-265 13
ኤ-ፖስት: milad.karam@laholm.se
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መሐምበሲ ናይ ጥዕና ማእከል

ምጥላፍ ላክስ ዓሳ ኣብ ሎጋን

ገማግም መልቢስትራንድ

በዓል ከተማ ላሆልም

ግጥም ኩዕሶ ኣብ ግለኒንግፓርክ

