ገባሪ ሰናይ ድርጅት እንታይ እዩ?
ገባሪ ሰናይ ድርጅት ብዘይ ፋይናንሳዊ ክፍሊት ኣብ ዝኾነ ነገር ወይ ንጥፈት
ብሓባር ዝሰርሑ ሰባት ዘካተተ እዩ። ገበርቲ ሰናይ ድርጅታት ዓርሶም
ዘመሓድሩን ካብ ናይቲ ግዝኣት ማዘጋጃ ቤት ገለልተኛን እዮም። ናይ ገበርቲ ሰናይ
ድርጅታት ዋና ኣገዳሲ ክፍሉ እቶም ዘይተኸፈሎም ዝሰርሑ ገበርቲ ሰናይ ሰባት
እዮም። ግብረ ሰናይ ካልኦት ሰባት ካብ ምሕጋዝ ሕልፍ ዝበለ እዩ; ኣብ
እትኣምነሉ ንጥፈት ምስታፍ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ—ኣብ መስጊድ ይኹን፣ ኣብ
ኩዕሶ እግሪ ሜዳ ይኹን ኣብ ፖለቲካ ካብ ግብረ ሰናይ እትረኽቦ ሽልማት ልዕሊ
ገንዘብ እዩ! (ብዝበለጸ ኣብ www.frivillighetnorge.no ኣንብቡ)
ኣብ N.K.S. ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ዕድሚኡ፣ ድሕረ ባይትኡ ወይ ናይ
ህይወት ኣረኣእይኡ ብዘየገድስ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ደስ ዘብሉ ንጥፈታት ክትሳተፉ ትኽእሉን ናይ ስራሕና ጠቓሚ
ሓገዚ ክትኮኑ እውን ትኽእሉ። ምንጪ ከምዝኾንኩም ትፈልጡ ኢኹም!
ክትሳተፉሎም ዝግበኣኩም ዝተወሰኑ ምኽንያታት ኣብዚ ኣለዉ:
• ካልኦት ሰባት ንምርካብ
• ካልእ ሓድሽ ነገር ንምምሃር
• ትፈትውዎ ነገር ንምስራሕ
• ንእትኣምኑሉ ነገር ንምስራሕ
• ንክትረኣዩን ክትክበሩን
• ስራሕ ንክትቁጸሩ ክትምዝገቡ ከለኹም ጠቓሚ ልምዲ ንክህልወኩም
• ትርጉም ዘለዎ ናይ ነጻ ግዘ ንጥፈታት ንምሕላፍ
• ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮም ኣካል ንምዃን

ግብረ ሰናይ ክፍሊት የብሉን፣ ጠቓሚ ዝኾነ ልምዲ ግን ትረኽቡሉ

ኢኹም፣ ስራሕ ቆጸርቲ ዘድንቕዎ ነገር እዩ። ከምኡውን—ግብረ ሰናይ ኣዝዩ
ማሕበረ ሰባዊ እዩ!

ናይ ኖርወይ ደቂ ኣንስትዮ ህዝባዊ
ጥዕና ማሕበር

ናይ ኖርወይ ደቂ ኣንስትዮ ህዝባዊ ጥዕና ማሕበር (N.K.S.)፣ ምስ 42,000
ኣባላቱ፣ እቲ ዝዓበየ ናይ ኖርወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድርጅት እዩ። ማሕበርና
ምስ ምንም ሃይማኖታዊ ኮነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን። ዋና ዕላማና
ደሕንነቱ ዝተሓለወ፣ ኣሳታፊ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትኹረት ዝገበረ
ማሕበረ ሰብ ኣብ ምፍጣር ኣስተዋጽኦ ምግባር እዩ። ኣባላትና ኣብ መላእ እታ
ሃገር ይርከቡ ኣብ ማሕበራዊ ኮማታትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናን ዘትኮሩ ስሩዕ
ኣኼባታትን ምድላዋትን እውን ነካይድ ኢና።

Språkvenn ንምዃን

ናይ N.K.S. ተልእኾ:
• ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕና ፍልጠት ምስፍሕፋሕ
• ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ጥቕዓት ምውጋእ
• ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ምስታፍ
• ናይ ኣደን–ቆልዓን ዝመድና ምጥንኻር
• ጥዕንኡን ደሕንነቱን ዝተሓለወ ኣተዓባብያ ክህሉ እጃምካ ምውፋይ
• ኣረጋውያን ጽቡቕ ህይወት ክህልዎም ምርግጋጽ
ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣቕርቦታትና ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ከባቢያዊ ማሕበርኩም
ኣዘራርቡ። ንኹሉ ሰብ ዝኾነ ነገር ኣለና!
www.sanitetskvinnene.no

ሳኒቴት እንታይ እዩ?

እዚ ናይ ኖርወይ ቃል ሳኒቴት ጥዕናን ጽሬትን ማለት እዩ። ኣብ 1896
ክምስረት ከሎ ናይቲ ድርጅት ሽም ኣካል እዩ ነይሩ።
TIGRINJA

Kirkegata 15, NO-0153 Oslo
ተሌፎን.: (+47) 2411 5620 www.sanitetskvinnene.no facebook.com/sanitetskvinnene

ንመጀመርያ ግዘ ብዛዕባ
Språkvenn (ናይ ቋንቋ መሓዛ) ዝሰማዕኩሉ
ግዘ ኣብ ናይ ዓበይቲ ናይ ስልጠና ኮርስ እዩ ነይሩ።
ኖርዌንኛ ምዝራብ ንክለማመድ እየ ተሓዊሰ። ኣብ ከይዲ
ግን ብዙሕ ተማሂረ፣ ከም ናይ ባርዕ ሓዊ ደሕንነት፣ ናይ
መጀመርያ ረድኤት፣ ምስፋይን ኣሕምልቲ ምዕባይን ተማሂረ።
እዚ ናብ ኖርወይ ሓደሽቲ ንዝመጻና ሰባት ኣዝዩ ኣገዳ እዩ ።

Språkvenn
(ናይ ቋንቋ መሐዛ) እንታይ እዩ?
ኣብ እትነብሩሉ ሃገር ነገራት ክትርድኡን ሰባት ድማ ክርድኡኹም ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ነገር እዚ ንምስኻዕ እቲ ሓጺር መንገዲ ቋንቋ እዩ። ናይ ቋንቋ ክእለታት ኣብ
ሓድሽ ሃገር ዘለኩም ጻንሒት ኣብ ስራሕን ኣብ ገዛኹምን ቀሊል ክኸውን ይገብር።
ነዚ ድማ እዩ N.K.S. ናይ ቋንቋ መሓዛ ንክትረኽቡ ብሉጽ ዕድል ዘቕርብ።
ጸቡቕ ናይ ዝርርብ መጻምዲን ጽቡቕ መሓዛን ክኾኑኹም ዝኽእሉ ገበርቲ ሰናያት
ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ኖርወይ ባህሊ፣ ማሕበረ ሰብን ኣብ ኖርወይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ
ኩሉ ነገርን ክነግሩኹም ድማ ይኽእሉ። ኣዝዩ ቀሊል እዩ! ምንም መጻሕፍቲ
ኣየድልይኹምን ብናጻ እዩ። ተሓዊስኩምና ምጅማ ጥራሕ እዩ ዝጽበየኩም!

Foto: Oslo Foto

ኣያት፣ ኣብ ሃርስታድ ይነብር

Språkvenn ዘኽእለኩም ነገራት:
• ኔትዎርክ ምፍጣር
• ኣብ ናይ ቋንቋ ስልጠና ንጡፍ ምዃን
• ከባቢኹም ብዝበለጸ ንክትፈልጥዋ
• ክትረአዩን ክትስምዑን
• ሓድሽ ፍልጠጥ ንክትረኽቡ

ኣሊክሳንድራ፣ ኣብ ኦስሎ ትነብር

መሓዛይ ናብ
Språkvenn ዓዲማትኒ። ኖርወይኛ
ካብ ምምሃረይ ብተወሳኺ፣ ብዛዕባ
ትምህርቲ፣ ኣተዓባብያ ቆልዑን ካልኦት
ኣርእስቲታትን ንዘራረብ ኢና፣ ክዳን ንሰፊ፣
ንሕምብስን ብእግርና ንንቀሳቐስን ኢና። ካብ
ኖርወይን ካልኦት ሃገራትን ምስ ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ
ልምዲ ምክፋል ጽቡቕ እዩ።

ናይ Språkvenn ማሕበር ዝተፈላለዩ ኣቕርቦታት ኣለዉዎ፣
ዝርርብ ጉጅለታት
ውሽጢ ገዛ መሐምበሲ ፑል ዑደት
ምግቢ ምብሳል ምሸታት
ዝተፈላለዩ ቦታታት ጉዕዞታት
ካፌታትን ካልኦት ናይ ኣኼባ ቦታታንን ዑደት

ራምያ፣ ኣብ ድራመን ትነብር

ኣብ ከባቢኹም Språkvenn ርኸቡ!

Foto: Oslo Foto

ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ብ (+47) 902 60 368 SPRÅKVENN ዝብል
ቃልን መንበሪ ቦታኹምን ጽሒፍኩም ለኣኹ (ንኣብነት: SPRÅKVENN
Bergen) ንክጅምሩ ድማ ክንሕግዘኩም ኢና! ኢመይል እውን ናብ:
post@sanitetskvinnene.no. ክትሰዱ ትኽእሉ።

Foto: Alessandra Langum Foto

እዚ ከባቢያዊ
ንኣብነት:
• ናይ
• ናይ
• ናይ
• ናብ
• ናይ

ኣብ Språkvenn ግብረ ሰናይ
ዝጀመርኩሉ ምኽንያት፣ ኖርወይኛ ንክለምድን
ካልኦት ሰባት ንክሕግዝን እዩ።
ስራሕ ንምሓዝ ክምዝገብ ከለኹ፣ ናይ ዝርርብ
ኖርወይኛይ ጽቡቕ ነይሩ ብናይ ግብረ ሰናይ ልምደይ
ድማ CV ኣመሓይሸ።
እዚ ሳላ ዝገበርኩ፣ ስራሕ ረኺበ።

