
Insticksblad till SABOs broschyr Till dig som flyttar 
Språk: Tigrinja 
 
 
 
Sidan 1 ገጽ 1 

ነዓኻትኩም ነቶም እትግዕዙ   
 
ሓበሬታ ነዓኻትኩም ነቶም ኣብ ገዛ-ኽራይ እትቕመጡ  
 
Sidan 2 ገጽ 2  
 
ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ምስ ኣካራዪ ትካል ተዘራረቡ  
 
Sidan 3  ገጽ 3 
 
ምፋልጡ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ  
ሓደ ገዛ ገዲፍኩም ክትግዕዙ እንከለኹም ክትፈልጥዎ ዝግባኣኩም ኣገዳሲ ነገር ኣሎ። ብመጀመርያ ንውዕል 
ናይቲ ተኻሪኹሞ ዝነብርኩም ውዕል-ገዛ ከተፍርስዎ ኣለኩም። ውዕል ክራይ-ገዛ ክሳብ ውዘድቐላ ናይ 
መወዳእታ መዓልቲ ግን ክራይ ክትከፍሉ ኣለኩም። ነቲ ናይ ኤለትሪክ ውዕል ውን ደው ከተብልዎን ኣድራሻኹም 
ውን ክትቕርዩ ኣለከኡም።  
 
ውዕል ክራይ-ገዛ ብጽሑፍ ካብ ዝባንኩም ኣውርድዎ  
ንውዕል ክራይ-ገዛ ወትሩ ብጽሑፍ መልክዕ ኢኹም ካብ ዝብዝንኩም ተውርድዎ። ድሕሪ ምሕባርኩም 
ዝተወሰና ኣዋርሕ ክራይ ገዛ ክትከፍሉ ኣለኩም። እዚ ኸኣ፡ ክራይ ገዛ ዝወድቀሉ ገደብ ግዜ እዩ። ካብታ ነቲ ገዛ 
ክትገድፍዎ ምዃንኩም ድሕሪ ምሕባር ክንደይ ወርሒ ኢኹም ትጽበዩ ዝብል ኣብ ውዕል-ክራይ ገዛ ሰፊሩ 
ይርከብ እዩ። ንኣብነት ነቲ እንትነብርዎ ገዛ ዕለት 24 ምያዝያ ክንደፎ ኢልኩም ምስ እትሕብሩ፡ እቲ ውዕል ብዕሊ 
ዝወድቀሉ ግዜ ወትሩ 31 ሓምለ ይኸውን። ክሳብዛ ዕለት`ዚኣ ከኣ ክራይ-ገዛ ክትከፍሉ ኣለኩም። ጋራጅ ወይ 
ውን መገረሺ-መኪና ተኻሪኹም ምስ እትነብሩ ውን ኣብ ገለ ገለ ኩነታት ነዚ ውን ብፍሉይ መልክዕ ክትገድፍዎ 
ምዃንኩም ክትሕብሩ ኣለኩም።  
 
ኩሉ መፋትሕ ኣረክብዎ  
ክትግዕዙ እንከለኹም ኩሉ መፋትሕ ከተረክብዎ ኣለኩም። መፋቲሕ ናይ መኽዘን፡ መሕጸቢ-ክዳውንቲ ከምኡ 
ውን መፋቲሕ መሞቂ ሞተረ-መካይን ከይተረፈ ክምለስ ኣለዎ። ገለ ከብዚ መፋትሕ ምስ ዘይትመልስዎ፡ ነቲ 
ኣካራዩ መፍቲሕ ንምቕያር ዝወስደሉ መጠን ገንዘብ ክትከፉሉ ትግደዱ።  
መፋትሕ፡ ኩንትራት ገዛ ምስ ወድአ እትስዕብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ስራሕ እንተደንጎየ ሰዓት 12፡00 ክርከብ 
ኣለዎ።   
 
ኣድራሻኹም ምቕያር ኣይትረስዑ  
ናብ ሓድሽ ኣድራሻ ምስ እትግዕዙ፡ ናብ በዓል-መዚ ቀረጽ ወይ ውን ስካተቨርከት ብምኻድ ኣድራሻኹም 
ክተሐድስዎ ኣለኩም። ነዚ ንምግባር ገንዘብ ምኽፋል ኣየድልየኩምን እዩ። ድሕሪ ምግዓዝኩም ኣብቲ ናይ ቀደም 
ኣድራሻኹም ክመጽእ ዝኽእል ዳብዳቤታት ንግዚኡ ናብቲ ሓድሽ ኣድራሻኹም ብቀጥታ ክለኣኸልኩም ምስ 
እትደልዩ ግን ገለ ገንዘብ ክትከፍሉ ኣለኩም። ነዚ ኣገልግሎትን ሓድሽ ኣድራሻ ንምሕባርን ኣብዚ ዝስዕብ 
መርበብ-ሓበሬታ www.adressandring.se ኣቲኹም ከተሳልጥዎ ትኽእሉ። 
ድሕሪ ምግዓዝኩም ዳብዳቤታት ብቐጥታ ናብቲ ሓድሽ ኣድራሻኹም ክመጽኣኩም ምስ እትደልዩ፡ ነቲ ሓድሽ 
ኣድራሻኹም 5 መዓልታት-ስራሕ ቅድሚ ምግዓዝኩም ክትቕይርዎ ኣለኩም።  
 

http://www.adressandring.se/
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ንማሕበራት ይኹን፡ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒታት፡ ባንኪ፡ ወሃብቲ ኤልትሪክ፡ መጽሄታት፡ ኣዕሩኽን መቕርብን 
ካልእን ዝኣመሰሉ ባዕልኹም ኢኹም እቲ ሓድሽ ኣድራሻኹም ትሕብርዎም።  
 
 
ኤለትሪክ፡ ተሌፎንን ኢንተርነትን  
ክትግዕዙ እንከለኹም፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ነቲ ሓድሽ ገዛ ብዝምልከት ውዕል ኣገልግሎት ኤለትሪክ ክትክትሙ 
ኣለኩም። ንውዕል ኤለትሪክ ናይቲ እትገድፍዎ ዘለኹም ገዛ ኸኣ ደው ከተብልዎ ኣለኩም። ንተወሳኺ ሓበሬታ 
ምስ ወሃቢ ኣገልግሎት ኤለትሪክ ተዘራረቡ።  
ወርሓዊ ውዕል ቀዋሚ ተሌፎን ናይ ገዛ ምስ ዝህልወኩም ክተግዕዝዎ ምእንቲ ንዝምልከቶ ወሃቢ-ኣገልግሎት 
ክትሕብሩ ኣለኩም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ኢንተርነትን ተሌፎንን ተዘራረቡ።  
 
Sidan 4 ገጽ 4 
 
ቁጽጽር ኩነተ-ገዛን ኣብ ምግዓዝ ዝግበር ጽሬትን  
ቅድሚ ምግዓዝኩም ኣካራዪ ሓፈሻዊ ቁጽጽር ኩነተ-ገዛ የካይድ። ነቲ እትገድፍዎ ዘለኹም ገዛ ንምክራይ 
ክርእይዎ ከምጽኡ ዝኽእሉ ሰባት ንከተርእይዎም ውን ድሉዋት ክትኮኑ ኣለኩም። ኣብ መወድእታ ከኣ፡ እቲ 
ብድቀትን ጽፈትን ክካየድ ዘለዎ ጽሬት ገዛ እዩ።  
 
ናብ ሓድሽ ገዛ ቅድሚ ምእታውኩም ገዛኹም ኩነታኣዊ ቁጽጽር ክካየደሉ ኣለዎ  
ኣካራዪ ንኩነተ-ገዛ ዝምልከት ቁጽጽር ኣብ ዘካይደሉ እዋን ኣብ ገዛ ክትህልዉ ጽቡቕ እዩ። ቁጽጽር ድሕሪ ምክያዱ 
ቅዳሕ ናይቲ ዝተገብረ ቁጽጽር ይወሃበኩም።  
 
ቅድሚ ቁጽጽር ኩነተ-ገዛ ምክያዱ እዚ ዝስዕብ ኣብ ግምት የእትውዎ: 

• ኩሉ መሳለጥያታት ገዛ፡ ንኣብነት ናይ ውሽጢ መዓጹ፡ መንጠልጠሊ ጃኬት፡ ባኞ ኣብ እዋን ቁጽጽር ኣብ 
ገዛ ክህሉ ኣለዎ። ንኣጠቓቕማ ወይሲ ኣተኣላልያ ኣቊሑ ገዛ ዝምልከት መምርሒታት ዝሓዘ ሰነዳት 
ተዋሂቡኩም ዝስ ዝኸውን ነቲ ዝመጽእ ተኽእራዪ ከተረክብዎ ኣለኩም።  

• ኣብ እዋን ቁጽጽር ምድሪ-ቤት (ናይ ሽቓቕ፡ ክሽነ ከምኡ ውን ሽቃቕ) ብዝኾነ ምንጻፍ ክሽፈን የብሉን።  
 
እቲ ገዛ ዝኾነ ናይ ዕንወት ውይ ውን ምርማስ ምልክታት ምስ ዝርከቦ፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክትከፍሉ ትኽእሉ።.  
 
ገዛኹም ንናይ መጻኢ ተኻረይቲ ኣርእይዎም  
ውዕል ክራይ ገዛ ካብ ዝባንኩም ምስ ኣውረድኩም፡ ነቲ ገዛ ክርአይዎ ዝደልዩ ተኻረይቲ ከተርእዩ ድሉዋት ክትኮኑ 
ኣለኩም። ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ኣካራዪ ግዜ ንምውሳን ምሳኻትኩም እዩ ዝዛራረብ።  
 
ምሉእ ክፋላት ገዛ ኣጽርይዎ  
መፍቲሕ ገዛ ቅድሚ ምርካብኩም፡ ነቲ ገዛ ብጥንቃቄ ብግቡእ ከተጽርይዎ ኣለኩም። እቱ ገዛ ብግቡእ ምስ 
ዘይጸሪ ወጻኢታት ጽርየት ክትከፍሉ ትግደዱ። ንኣብነት ፍኒስትራታት ክንገፍን ደሮና ክእለን ኣለዎ፡ ዳሕረዋይ 
ክፋል እቶን ክጸሪ ኣለዎ፡ መጎጎን ሰሓቢት ጨና ክሽነን ክጸሪ ኣለዎ፡ ፍሪጅ ካብ በረድ ነጻ ክኸውን ኣለዎ መናፊት 
መስተዂ ማይ ናይ ባኞ ክጸሪ ኣለዎ። ኣካል ናይዚ ሰነድ ዝኾነ መምርሒ-ጽርየት ተኸተሉ።  
 
ክትግዕዙ እንከለኹም ኩሉ ንብረትኩም ውሰድዎ  
ክትግዕዙ እንከለኹም ኩሉ ንብረትኩም ክትወስድዎ ኣለኩም። ዋላ ውን ኣብ መኻዚኖ፡ ጋራጅ ባልኮኒ ወይ ውን 
ኣብ ደገ ዘቐመጥኩሞ ንብረት ከይተረፈ ክትወስድዎ ኣለኩም። ገለ ንብረት ክትድርብዩ ወይ ውን ከም ህያብ 
ክትህብዎ ምስ እትደልዩ፡ እቲ ንብረት ካብቲ ገዛ ክእለ ሓላፍነትኩም እዩ።  
 



Insticksblad till SABOs broschyr Till dig som flyttar 
Språk: Tigrinja 
 
 
 
ቅድሚ ምግዓዝኩም ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ኣጽርዩ  
ኣብ እዋን ምግዓዝ ክሽነ፡ ባኞን ካልእ ክፋላት ገዛን ብኸመይ ተጽርይዎ ንዝብል ኣብ ታሕቲ መምርሒታት 
ኣለኩም። ከተጽርዩ እንከለኹም ዝኾነ ነገር ከይትርስዑ ምእንታን ነዚ ኣብ ጫፍ ናይዚ ሰነድ`ዚ ዝስሎ መወከሲ 
ተኸቲልኩም ኣጽርዩ።  
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ክሽነ ከተጽርዩ እንከለኹም ነዚ ዝስዕብ ኣይትረስዑ 

1. ብክልተ ጫፋቱ ብምሓዝ እቶን ንቅድሚት ሰሓብዎ። ነቲ እቶም ብኽሊቲኡ ሸነኻቱ ከምኡ ውን ነቲ 
መንደቕ፡ ጫፋት ኣኽእብሕ፡ መድሪ-ቤትን ኣጽርይዎ።  

2. ላዕለዋይ ክፋል እቶንን ሞቛሉ ፍረርኖን ኣጽርይዎ።  
3. ሰሓቢት ጨና ክሽነ ወይ ውን ቨንቲለተር ናይ ክሽነ ብውሽጥን ብግዳማዊ ክፋሉን ኣጽርይዎ። ነቲ ፊልተር 

ኣውጺእኩም ኣጽርይዎ።  
4. ውሽጣዊ ክፋል ሞጎጎን ሞቋሉን መጥበሲታትን ኣጽርይዎ። ሶፓ ዝተሰምየ መጽረዪ ምጥቃም ተመራጺ 

እዩ።   
5. በረድ ናይ ፍሪጅን ፌዘርን ከም ዝሃፍፍ ግበሩ። ንፋስ ኣህርምዎምን ኣጽርይዎምን።   
6. ኣኽእብሕ ክሽነ ብውሽጥን ደገን ኣጽርይዎም። ንደጌኣዊ ክፋል መዓጹ ኣኽእብሕ ምጽራይ ኣይትረስዑ።  
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ባኞ ከተጽርዩ እንከለኹም ነዚ ዝስዕብ ኣይትረስዑ  

1. መስተዂ-ማይ ባኞ ኣጽርይዎ። ከተጽርዩ እንከለኹም ነቲ ባኞ ዝሞሉቕ ኣሞላልቁ።  
2. ታሕተዋይ ክፋል ባኞ ኣጽርዩ።  
3. ደገኣዊ ክፋል ወነብር-ሽቓቕ ምጽራይ ኣይትረስዑ ከምኡ ውን እቲ ውሽጣዊ ክፋል።  
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ክፍሊታት ከተጽርዩ እንከለኹም ኣብ ግምት ከተእትውዎ ዝግበኣኩም ነገራት  

1. ባዕልኹም ዘምጻእኩሞ ምድሪ-ቤት ናይ ክፍሊ ዝሽፍን ምንጻፋት ክትኣልይዎ ኣለኩም። ኩሉ ካላእ 
ዓይነት ምጻፋት ወይ ውን ዝልጠፍ ነገራት ምሉእ ብምሉእ እለይዎ።  

2. ነቲ ኤለመንቲ ወይ ሞሞቊ ብድሪትን ብድሕሪኡ ከይተረፈ ኣጽርይዎ።  
3. ቦያ ዝተሃርመ ክፋላት ከም መቓን ወይ ፍሬም መኮት ናይ ምንጻፍ ምድሪ-ቤት ምትሓዚታትን ብግቡእ 

ክጸርዩ ኣለዎም።  
4. መሳዂቲ ምሉእ ብምሉእ ንገፍዎ። ነቲ ኣብ መንጎ ቬትሮታት ዘሎ ክፋል ውን ኣጽርይዎ። እቲ 

ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ክፋል መስኮት ውን ክጸሪ ኣለዎ።  
5. ዳሕራዋይ ክፋልን ስካፋሌታትን ናይ ኣርማድዮ ክዳን ክጸሪ ኣለዎ።  
6. ኩሉ መዓጹ ኣጽርይዎ። ላዕለዋይ ክፋል ማዕጽ ኣይትረስዑ! 
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መወከሲ ዝርዝር ጽሬት ኣብ እዋን ምግዓዝ  
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ክሽነ  

 መናድቕ 
 መቓን መስኮት  
 ቬትሮ መስኮት  
 ሰደቓ መስኮት  
 መሞቊ 
 ማእተዊ ንፋስ 
 መብራህቲ 
 ሶኬት 
 ሰሓቢት ጨና ክሽነ 
 ውሽጣዊ ክፋል እቶን 
 ደጌኣዊ ክፋል እቶን (ብድሕሪት ውን ከይተተረፈ)  
 ኣኻብሕ ክሽነ፡ ተስሓቢታትን ውሽጥን ብደገን  
 መትሓዚ ቀመማት  
 ፍሪጅ፡ ዝሑል ከብሒ ከምኡ ውን ፍሬዘር 
 መቓን ማዕጾ 
 መዓጹ 
 ላዕለዋይ ክፋል ጣውላ 
 ጣውላ ክሽነ  
 መትሓዚ ምድሪ-ቤት (ጣውላ ኣቭ ጫፍ ዝርከብ) 
 ምድሪ-ቤት  
 ናሕሲ 

 
ባኞን ሽንቲ-ቤትን  

 ናሕሲ 
 መንደቕ  
 መብራህቲ  
 ከብሒ ባኞ 
 መተንፈሲ  
 ምስትያት 
 ባኞ (ብታሕትን ብላዕልን) 
 ወንበር ሽቓቕ  
 መንቀጺ ወይ መንጠልጠሊ  
 መቓን ማዕጾ  
 ማዕጾ 
 መስቶዂ ማይ ርስሓት (ኣብ መሬት) 
 ምድሪ-ቤት 
 ብታሕትን ዳሕሪትን ናይ ባኞ  
 መንቀጺ ኢድ ውሽጥን ብደገን ምስ ዝህልወኩም  
 መሕጸቢ ጣውላ ምስ ዝህልወኩም 
 ማሺን መሕጸቢ ኪዳን ምስ ዝህልወኩም 
 መንቀጺት ኪዳን ምስ ዝህልወኩም 

 
ክፍሊ 

 መቓን መስኮት  
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 ቬትሮ-መስኮት  
 ሰደቓ መስኮት  
 መሞቊ 
 ሶኬት 
 ኣርማድዮ ክዳውንቲን ከብሒ ኣቊሑ ጽርየትን ብውሽጥን ደገን  
 መቓን መዓጹ 
 መዓጹ 
 መላገቢ ምንጻፍ ምድሪ-ቤት  
 ምድሪ-ቤት 
 ልዳት 

 
ካልኦት ክፋላት ገዛ  

 ባልኮን 
 ደጌኣዊ ክፋል 
 መኽዘን  
 ጋራጅ  

 
 
 
ክትግዕዙ እንከለኹም ኩሉ ንብረትኩም ክትወስድዎ ኣለኩም። ዋላ ውን ኣብ መኻዚኖ፡ ጋራጅ ባልኮኒ 
ወይ ውን ኣብ ደገ ዘቐመጥኩሞ ንብረት ከይተረፈ ክትወስድዎ ኣለኩም። 
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