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ንውሕስነትን ምዕባለን
ብሓባር
ኣብ ሳንድቪከን ብዙሓት እንዓግበሎም ነገራት ኣለዉ። እቲ መዋእለህጻናት ህንጻ ይውሰኸሉ ኣሎ፤ እታ ሓዳስ ገዛ ኣረጋውያን ኤንግስባከን
ድሮ ኣብዚ ዓመት ክትምረቕ’ያ፤ ናይ ዓመተ 2018 ባህላዊት ኮሙን
ተባሂልና ከኣ ተሰይምና። ግን ዚያዳ ኪግበር ንደሊ ኢና።
ዘየተኣማምን ኵነታት ኪንኪ፡ ንሓዋሩ ተስፋ ዚህቡ
ከም ድልዱላት ኣብያተ ትምህርትን ዘመናውያን
ትካላት ስፖርትን ዚኣመሰሉ ጻዕርታት የድልዩ።
ብሓባር ኮይንና ከነሳልጦ ኢና！

ሳንድቪከን - እታ ዘበናዊት
ኢንዱስትሪያዊትን
ባህላዊትን ኮሙን
ሳንድቪከን ዘበናዊት ኢንዱስትሪያዊትን ባህላዊትን ኮሙን ክትከውን
ኣለዋ። ናብዚ ንምብጻሕ ኣብ መጻኢ እነካይዶም ስራሓት ኵላቶም ኣብዚ
ኣይክንገልጾምን ኢና፤ ግን ናይቲ ኣገዳሲ’ዩ እንብሎ ነገር ሓፈሻዊ ስእሊ
ይህብ።
ማሕበረ-ደሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ በብቦትኡ ምህናጽ ይከኣል’ዩ፤ ንሓያል
ዝኾነ ማሕበረ-ደሞክራሲያዊ ፖሊቲካ ግን ብሃገራውን ዞባውን ጽፍሒ
ማሕበረ-ደሞክራሲያዊ ምሕደራ’ውን የድሊ።
ንሕና ማሕበረ-ደሞክራሲያዊያን፡ ሕሙማት ኣንጻር ጥዑያት፡ ኣረጋውያን
ኣንጻር መንእሰያት፡ ደቂ ተባዕትዮ ኣንጻር ደቀንስትዮ፡ ከተማ ኣንጻር ገጠር
ወይ ሰራሕተኛ ኣንጻር ስራሕ ዝወጸ ሰሪዕና ኣይነዳሉን ኢና። ከተማና
ሳንድቪከን፡ ሕብረብሄራዊት፡ ደሞክራሲያዊትን ምዕርይትን ዝኾነት
ክፍትቲ ማሕበረሰብ’ያ።

ድምጽኻ’ዩ እቲ ወሳኒ።
ኣብ ዕለተ-ምርጫ ተስፋና ኣባኻ’ዩ！

ዕቤት እትውስኽ
ኮሙን
• ህይወት ዚመልኦ ገጠርን ህይወት ዚመልኦ
ማእከል ከተማን ነዛ ኮሙን ከም ትምዕብል
ይገብራ
• ዜጋታት ኣብ ምዕባለ ኮሙን ተሳተፍቲ ኪኾኑ
ኣሎዎም
• ናይ መጻኢ እዋን ጠለብ መነባብሮ ዘማልኣ
ሰሓብቲ ከባብታት መንበሪ ከነማዕብል ኣለና
• ብሬድባንድ ኣብ መላእ ኮሙን ምህናጽ
ክንቅጽሎ ኣለና

ስራሕን ዕቤትን
ንብሩህ መጻኢ
• ኣብቶም ብዙሓት ሰብ ሙያ ዘይርከቡለን
መዳያት ሙያ ኣተኵርና ንትምህርቲ ኣባጽሕ
ከነግፍሖ ኣለና
• ሸቕለ-ኣልቦኛታት ናብ ስራሕ ኣብ ዚመርሑ
ንጥፈታት ኪሳተፉ ዕድል ኪወሃቦም ኣለዎ
• ንናይ ሓዋሩ ዕዳጋ ስራሕ ዘድሊ ብቕዓት ኣብ
ምቕራብ እጃምና ከነበርክት ኢና
• ኣብ ሳንድቪከን ዋኒናት ምትካልን ምምዕባልን
ቀሊል ኪኸውን ኣለዎ
• ጨረታታት፡ ንሰራሕተኛታት ቦታታት ስራሕ
ተልመደንን ጽቡቕ ዕድልን፡ ንናይቲ ቦታ ዋኒናት
ከኣ ኪሳተፋን ኪምዕብላን ጽቡቕ ዕድል
ኪኸፍቱ ኣለዎም

ፍልጠት
ንሳንድቪከን ከም
ትሕይል ይገብራ
• ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሳንድቪከን፡ ቈልዑን
ተመሃሮን፡ ኣብ ትምህርቶም ኡነተኛ ዝኾነ
ጽልዋ ኪህልዎም ኣለዎ
• ኵላቶም እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ
ትምህርቶም ዚዛዝሙ፡ ንሃገራዊ ፕሮግራም
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ብቚዓት ኪኾኑ
ኣለዎም
• ዘለዉና ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡
ንተገዳስነት ተመሃሮን ንጠለባት ዕዳጋ-ስራሕን
ዘማልኡ ኪኾኑ ኣለዎም
• ኵሉ ሰብ ጽቡቕን ምዕሩይን ትምህርቲ ኪህልዎ
ምእንቲ፡ ተነጽሎ ከነጥፍእ ንደሊ ኢና

ኣዕጋቢ ሕክምናን
ክንክንን ኣብ መላእ
ኮሙን
• ኣብ ኣገልግሎት ክንክን ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት
ንዜጋታት ኪኣልዩ ተወሳኺ ግዜ ኪወሃቦም
ኣለዎ
• ተቐበልቲ ኣገልግሎት ክንክን፡ ኣብ ኣገባብ
ኣካይዳ ስራሕ ግፍሕ ዝበለ ምርጫ ኪህልዎም
ኣለዎ
• ኣብ ኣገልግሎት ክንክንን ኣብ ናጽነት ተቐበልቲ
ኣገልግሎትን ዘሎ ውሕስነት ኪውስኽ’ዩ
• ተቐበልቲ ኣገልግሎት ተገዳስነቶም ብቐጻሊ
ኪምዕብል ኪኽእል ኣለዎ
• ህዝባዊ ገንዘብ ኣብ መዓላ መኽሰብ
ብሕታውያን ትካላት ኪውዕል የብሉን

ዘላቒት ሳንድቪከን
• ኣብ ዛዕባታት ከባቢ ዘሎ ፍልጠት ከነዛይዶ
ንደሊ
• ኣብ ንጥፈት ኮሙን ዚርከብ ክፋል ናይ
ኢኮሎጅያውን ኣብ ቀረባ ከባቢ ናይ ዝፈሪ
መግብን መጠን ኪዛይድ ኣለዎ
• ንጕዕዞታት ክንንክዮም ኣለና፤ ንዝሓሸ ህዝባዊ
መጓዕዝያ ከኣ ክንሰርሕ ኣለና
• ሳንድቪከን ናይ ሽግለታ ኮሙን ክንገብራ ንደሊ
ኢና
• ጕዳይ ስቱርሾን ኣገዳሲ ዛዕባ ከባብን
ምዝናይን’ዩ

ምትሕቚቛፍ
ንዚያዳ ውሕስነት
• ደሞክራሲያዊ ክብሪ ንምድልዳል፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ደርብታት ዚርከቡ ዜጋታት
ዚራኸቡሉ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ኣለና
• ንኸተማን ገጠርን ዚኸውን ብቚዕ መንበሪ
ቦታታት ክንፈጥር ኣለና
• ማሕበራዊ ተነጽሎ ክንቃለሶ ኢና፤ ንትሑት
ማሕበረ-ቍጠባዊ መነባብሮ ዝተቓልዓ
ከባብታት ከኣ ከነማዕብለን ኢና

ማሕበረ-ደሞክራሲያውያን
ኣብ ሳንድቪከን
መካነ-መርበብ፡-

sapsandviken.se

ፈይስቡክ፡-

facebook.com/s.sandviken

ትዊተር፡-

twitter.com/ssandviken

