ብኣካል ኣብ ትቐርበሉ እዋን እንታይ የጋጥም
ናብ ማሕበራዊ ምምሕዳር ብኣካል ኣብ ትቐርበሉ እዋን ምስ ሓደ ምሳኻ ሓቢሩ
ንቁጠባዊ ኩነታትካ ዝሪኢን ከምኡን ስራሕ እንታይ ከም ዝመስል/ናይ ስራሕ ቁጽጽር
እንታይ ይመስል ዝምልከት በዓል ስልጣን ትራኸብ፡፡ኣብታ ፋልመይቲ ዝኸድካላ እዋን
ብቐጥታ መልሲ ኣይትረክብን፡፡እቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ ክምርምር እንከሎ ብዝረኸቦም
ሓበሬታታት ብምሙርኳስ ብድሕሪኡ ናብ ገዛኻ ይልእኸልካ፡፡

ኣብ ምምሕዳር ሙራ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝቆጻጸሩ ሰበስልጣናት ማሕበራዊ ቦርድ
እዮም፡ማእከላይ ዞባ፡ቁጽሪ ስልኪ 075-247 30 00.

ኣብዚ ክትረኽቡና ትኽእሉ
ናይ መነባበሪ (ናብዮት) ደገፍ ብቐጥታ ኣይኮነን ዝኽፈል

ምቁጽጻራት

ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ መነባበሪ
ደገፍ/ማሕበራዊ ደገፍ

ሓገዝ ይግበኣካ ድዩ ኣይግበኣካን ንምርግጋጽ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ በዓል ስልጣን ምስ
ካልኦት ሰበስልጣናት ክራኸብ ይኽእል እዩ፡ንኣ. ምስ ናይ ውሕስነት ካሳ፡ቤት ጽሕፈት
መራኸብቲ ስራሕ ከምኡ’ውን ኦ-ካሳ፡፡ይኹን’ምበር ብዘይናትካ ፍቓድ ክኸውን
ኣይግባእን፡፡

ሕጊ ማህበራዊ ኣገልግሎት ምዕራፍ 4

ብድሕሪ እቲ ውሳነ ከይ ተኸፈልካ ኣስታት ክልተ መዓልቲ ክወስድ ይኽእል እዩ፡፡ናይ
ናብዮት ደገፍ ገንዘብ ናብ’ቲ ክትሓትት ከሎኻ ዘቕረብካዮ ናይ ባንክ ሕሳብካ ይለኣኽ፡፡

እንተ ደኣ ንከምዚኣቶም ዓይነት ርክባት ዘይትድግፍ ኰንካ እቲ በዓል ስልጣን ናቱ ውሳነ
ክወስድ ይግባእ፡፡እዚ ማለት ምንጻግ ናይ’ቲ እተቕርቦ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡

ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ
ኩሎም ንዓኻ ዝትንክፉ ዘበሉ ሓበሬታታት ብምስጢር ይዕቀቡ፡፡እዚ ማለት ኩሎም ኣብ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝሰርሑ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ
ኣለዎም፡ከምኡ ድማ ብዛዕባኻ ዘበሉ ሓበሬታታት ናብ ደገ ናብ ዘይምልከቶም ኣካላት
ኣይወጹን፡፡ናብ ካልኦት ዘይምልከቶም ሰበስልጣናት ከይበጽሕ ምእንቲ እውን ክዕቀብ
ይኽእል እዩ ፍቓደኛ እንተደኣ ዘይኰንካ፡፡ይኹን’ምበር ኩሉ ንጉዳይካ ዝምልከት ምሳና
ዝርከብ ሰነዳት ናይ ምንባቡ መሰል ኣሎካ፡፡

Besöksadress: Prostgatan 7
Postadress: Socialförvaltningen
Mora Kommun

እንተ ደኣ ዘይ ዓጊብካ
እንተ ደኣ ብዝተዋህበካ ውሳነ ዕጉብ ዘይኰንካ ብመሰረት ሕጊ ምዕራፍ 4 ፋሉን ኣብ
ዝርከብ ምምሕዳራዊ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ እግባይ ክትብል ትኽእል፡፡ናይ እግባይ
ጥርዓን ብጽሑፍ ኮይኑ ውሳነ ካብ ዝተዋህበሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ
ሰሙናት ዘሎ ግዜ ክበሃል ይከኣል፡፡እግባይ ንምባል ሓበሬታን ሓገዝን ናይ ምርካብ
መሰል ኣሎካ፡፡

792 80 Mora
Telefon reception: 0250-264 00
e-post: socialforvaltningen@mora.se
Hemsida: www.mora.se

ዝኾነ ሰብ እንተ ደኣ ንጠለባቱ ባዕሉ ከማልእ
ዘይክእል ኮይኑ ወይ ከኣ ብካልእ መንገዲ ዝረኽቦም
እንተ ደኣ ኰይኑ ናብርኡ ንምምራሕ ዝሕግዞ ደገፍ
ካብ ቦርድ ማሕበራዊ ድሕነት ናይ ምርካብ መሰል
ኣለዎ(ናይ መነባበሪ ደገፍ) ከምኡ ውን ንሓፈሻዊ
ጉዕዞ ናይ ሂወቱ (ካልእ ደገፍ) ከም’ቲ ኣብ ምዕራፍ
ኣርባዕተ ካብ ገጽ ሓደ ክሳብ ሽድሽተ ሰፊሩ ዘሎ
ውዕል፡፡ሕጊ ወይ ዓንቀጽ(2001:453)፡፡
እቲ ውልቀ ሰብ ርትዓዊ ብዝኾነ ናይ ኣነባብራ ደረጃ
ክሕገዝ ይግባእ፡፡እቲ ደገፍ ነብሱ ክኢሉ/ላ ንኽነብር
ወይ ንኽትነበር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ፡፡

ሓገዝ ንኽትረክብ ዘድሊ ቅጥዒ እንታይ እዩ
ብቁጠባ ነብስኻ ዘይትኽእል ምስ ትኸውን ናይ መነባበሪ ደገፍ ክትረክብ መሰልካ እዩ።
ይኹን’ምበር ነብሲ ወከፍ ሰብ ብቁጠባ ነብሱ ንምኽኣል መጀመርያ ባዕሉ ኩሉ ዚከኣሎ
ክገብር ኣለዎ።ንኣ. ስራሕ ምድላይ፡ልቃሕ ምሕታት፡ካልእ ደገፍ ምሕታት፡ እንተዘይኮነ
ግን ማሕበራዊ ደገፍ ናይ ምርካብ መሰል ኣይህልወካን፡እዚ ማለት ኩሉም ካልኦት
መንገድታት ዝተቐብጹ ክኾኑ ኣለዎም፡፡
ንኣ. ኣብ ባንክ ቅሙጥ ገንዘብ ምስ ዝህልወካ፡ኣብ ዝኾነ ትካል ብርኪ ምስ ዝህልወካ
(ብርኪ ማለት ኣብ ሓደ ትካል ብጽሒት እንተ ደኣ ኣሎካ ኮይኑ ማለት ኢዩ)፡ቦንድ ምስ
ዝህልወካ (ቦንድ ማለት ን መንግስቲ ወይ ከኣ ን ውልቀ ሰብ ገንዘብ ከም ዘለቃሕካ
ዝሕብር ሰነድ ኢዩ) መጀመርያ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣለዎ፡፡
ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ዝመስል ቁጠባኻ ንምምዕርራይ ካልእ መንገዲ እውን ክህልወካ
ይኸእል ኢዩ፡፡ሰበስልጣናትና ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ምኽሪን መምርሒታትን
ኣብ ምሃብ ክደጋገፉኻ ይኸእሉ፡፡ናብ ኮሙን ክትከይድ ውን ትኽእል ኢኻ፡፡ብዛዕባ
ሃለኽቲ ኣቑሑን ከምኡ ድማ ባጀትን ዕዳን ዝምልከት ምኽሪ ዝህቡ ሰባት ብናይ ኮሙን
መቆጻጸሪ ቴለፎን 0250-26000 ክትረኽቦም ትኽእል፡፡








ናይ ገዛ መድሕን
ናይ ስራሕ ጉዕዞታት
ኣገልግሎት ሕክምናን መድሃኒትን
ሕክምና ስኒ
መነጥጸር (ዓይኒ ብግቡእ ንኽሪኢ ዝሕግዝ ቬትሮ ወይ ጥርሙዝ)
ኦ‐ካሳ/ ናይ ከብሒ፡ፍሪጅ፡ሳጹን…ወዘተ ዝኣመሰሉ ነገራት ክፍሊት

ሕክምና (ክንክን) ስኒን ናይ መነጽርን ብፍሉይ ይረአ ወይ ይምርመር ኣብተን
ዝተደልየለን ኣዋርሕ እንተድኣ ናይ መነባበሪ (መናበዪ) ደገፍ ሽዑ ትሓትት ሃሊኻ
ኰንካ:: ግምታዊ ወጻኢታት

ናይ ናብዮት ደገፍ ኣብ ትሓተሉ ዝርዝር (ሊስታ) ኣይትረስዕ

ናይ መሓከሚ ስኒን መግዝኢ መነጥጸርን ኣብ ሓገዝ ትሓተሉ እዋን ክቐርብ ይግባእ፡፡

ነቲ መሕተቲ ወረቐት ወይ ፎርም ምልኣዮ “ ጠለብ ናይ ናብዮት ደገፍ” ብዝተኻእለ
መጠን ምሉእ ሓበረታ ዝህብ ኸውን ይግባእ
እዞም ዝስዕቡ ለኣኽ/ሒዝካ ቅረብ

ናብ ካልእ ዝወዕል ሓገዝ



ናይ መንነት ወረቐት

ኣብ ካልእ ኩነታትውን ሓገዝ ክሕተት ይከኣል ኢዩ ወይ ድማ ንፍሉይ ወጻኢታት ፡ንኣ. ን
ምእላይ ቆሎዑ፡ ን ዘቤታዊ ኣገልግሎት፡ን መዐደጊ ኣቁሑ ገዛ(ንኣ. ወንበር፡
ጠረጴዛ…ወዘተ)፡ን ናውቲ ክሽነ፡ን መዐደጊ ራድዮ/ቴለቭዥን፡ንናይ መግዓዚ ወጥጻኢታት:
ንመዳቐሲ ዕዳ፡ ፍወሳ ፡ ሕክምናን ክንክንን፡፡



ዝተመልአ ፎርም ወይ መሕተቲ ወረቐት



ክፍሊት ክራይ ገዛ + ወረቐት ናይ ውዕል ክራይ ገዛ



ብዛዕባ ኣታዊታትካ ዝገልጽ ሰነድ ካብ’ቲ ዘለካዮ ወርሒ ጀሚርካ ሰለስተ
ኣዋርሕ ንድሕሪት ተመሊስካ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣታዊታትን ደገፍን



ናይ ባንክ ወረቐት ወይ ሰነድ ካብቲ ዘለኻዮ ወርሒ ጀሚርካ ሰለስተ
ኣዋርሕ ንድሕሪት ተመሊስካ
ንቁጠባ ዝድህስስ ወይ ዝገልጽ ናይ ባንክ ሰነድ

ሓደ ሰብ ከመይ ኣቢሉ ምስ ሓደ በዓልስልጣን ክራኸብ ይኽእል
ናብ ማሕበራዊ ቤት ጽሕፈት ብቁጽሪ ስልኪ 0250-26400 ብምድዋል ክትራኸብ
ትኽእል፡፡ናይ ምድዋል ሰዓታት ካብ 08:30-09:30 ኣብ ዘሎ ግዜ ኮይኑ ካብ ሰኑይ ኪሳብ
ዓርቢ ኣብ ዘለዋ መዓልታት ድማ እዩ፡፡

ናይ መነባበሪ ወይ መናበዪ ደገፍ ንምንታይ ይበቅዕ
ሓደ ሓታቲ ደገፍ ንቡር ዝኾነ ዕማማት ንምስልሳል ብውሑዱ ኪንደይ ዝኣክል ገንዘብ
ክውሃቦ ከምዘለዎ ዓመታዊ ብ መንግስቲ እዩ ዝውሰነሉ፡እዚ መጠን እዚ ሃገራዊ ደረጃ
ተባሂሉ ይጽዋዕ፡እዚብዝሒ ገንዘብ እዚ ኣብ ቁጽሪ ኣባላት ስድራቤትን ከምኡ ድማ ኣብ
ዕድመ ናይ’ቶም ኣብ ስድራቤት ዝርከቡ ቆልዑን ይምርኮስ፡፡

ኩሎም ኣታዊታት ንደገፍ ይንክይዎ
ናትካን ናይ ስድራበትካን ጠቕላላ ኣብ ኢድካ ዝበጽሕ ኣታዊታት ካብቲ ንቡር ይጐድል፡፡
ንኣ. ሓደ ሓታቲ ደገፍ ኣብ ሓደ ወርሂ ሓደ ሽሕ(1000) ክራውን ዝኣክል ኣታዊ ገንዘብ
ብኻልእ መንገዲ ምስ ዝረክብ እቲ ንመናበይኡ ተባሂሉ ዝግበረሉ ደገፍ ብሽሕ ይንኪ፡፡
ደሞዝ ፡ ኣብ ግዜ ሕማም ዝወሃብ መተካእታ ደሞዝ፡ሓገዝ ክራይ ገዛ፡ከምኡ ውን ሓገዝ
ቆልዓ ተባሂሉ ቆልዑ ንዘለዎም ስድራበታት ዝወሃብ ደገፍ ገለ ካብ ኣብነታት ኣታዊታት
እዮም፡፡ ኣብ ባንክ ዝርከብ ሃብቲ፡ኣብ ትካላት ዘሎካ ከፊላዊ ዋንነት ወይ ብርኪ፡መኪና፡
ቤት መዘናግዒ ከምኡ’ውን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን ብተወሳኺ ነቲ ናይ ናብዮት ደገፍ
ናይ ምርካብ ተኽእሎ ወይ’ውን ነቲ ብዝሒ ናይቲ ደገፍ ከጉድሎ ተኽእሎ ኣሎ፡፡

ሃገራዊ ደረጃ ነዞም ዝስዕቡ ወጻኢታት ክሽፍን ይኽእል







መግቢ/ቀለብ
ክዳውንትን ሳእኒታትን
ጽርየትን ክንክን ጥዕናን
ጸወታን ናይ ዕረፍቲ ግዜን
ንመተዓራረይ ገዛን ክዳውንቲን ዘገልግሉ ሃለኽቲ ኣቑሑ
መዓልታዊ ጋዜጣ፡ቴለፎንን ናይ ቴለቭዥን ፍቓድን

ካልእ ወጻኢታት ንዋጋ ናይ እዚኣቶም ኣብ ምሽፋን ይሕግዝ



መንበሪ ገዛ
ዘቤታዊ ነገራት

ዝቑጸር ግብሪ ድሕሪ ምኽፋል፡ ዕስራን ሓሙሽተን ሚእታዊት(25%) ካብ ናይ ስራሕ
ኣታዊታትካ ጥራይ ድማ ትረክብ፡፡ ሓደ ሰብ ናይ ስራሕ መበራበሪ ዝግብኦ ምስዝኸውን
ንዕስራን ኣርባዕተን ኣዋርሕ ዝኣክል ግዜ እዩ ተጠቃሚ ዝኸውን፡፡ናይ ስራሕ መበራበሪ
ንዕስራን ኣርባዕተን ኣዋርሕ እዩ ዝቕጽል ወላ’ውን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሓደ እዋን ኣብ
ውሽጢ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ግዜ ባዕሉ ነብሱ ምስ ዝኸእል፡፡ናይ ስራሕ መበራበሪ ንድሕሪ 1
ሓምለ 2013 ዝተረኽበ ናይ ስራሕ እቶት ጥራይ እዩ ዝምልከት፡

ናይ ስራሕ መበራበሪ
ናይ ስራሕ መበራበሪ ንኹሎም እቶም ብውሑዱ ንሽድሽተ ወርሒ ናይ መነባበሪ ደገፍ
ዝረኽቡ ከምኡ እውን ስራሕ ዘለዎም ወይ ድማ ስራሕ ዝረኸቡ ይምልከት፡፡እቲ ደገፍ
ንሽድሽተ ኣዋርሕ ተኸታቲሉ ብዘይ ምቁራጥጽ ይኽፈል(ናይ ሓንቲ ወርሒ ምንጻግ ኣብ
እዘን ኣዋርሕ እዚኣተን ነቲ ሓገዝ ንኽትረክብ ብቑዕ ዝኾንካሉ እዋን የሰርዝ ሓድሽ ወቕቲ
ድማ ይጅምር፡፡ እቲ ሰብ ሽድሽተ ወርሒ ዝኣክል ግዜ ካብ ሙራ ከሙን ናይ ናብዮት ደገፍ
ዝተቐበለ ክኸውን ኣይግባእን፡፡ እቲ ናይ ስራሕ መበራትዒ ሓደ ሰብ ካብ ኣየናይ ኮሙን
ናይ ናብዮት ደገፍ ረኺቡ ብዘየገድስ ንኹሉ የገልግል፡፡በቲ ልሙድ ኣቆጻጽራ ሰብዓን
ሓሙሽተን ሚእታዊት( 75%) ካብ’ቲ ብስራሕ ዝርከብ ኣታዊታት ጥራይ ኢዩ ድማ










ሕሳብ ናይ ህጻናት ኣባላት ስድራቤት
መረጋገጺ ወይ ሰነድ ናይ ዝተኸፍለ ግብሪ
ቅዳሕ ናይ ዲክለረሽን ወይ ድማ ወግዓዊ መግለጺ ብዛዕባ ምኽፋል
ግብሪን ዋንነትን ዝምልከት
እትውንኖም ንብረታትን ዘሎካ ዕዳን ዝገልጽ ሰነድ
ብሓኪም ዝተጻሕፈ ምሕማምካ ዘረጋግጽ ወረቐት
ን መዐደጊ መድሃኒትን ብሓኪም ንዝተገብረልካ መርመራታትን ዝተኸፍለ
ልዑል ወጻኢታ ዘረጋግጽ ቅብሊት
ውልቃዊ መደብ ስራሕ ካብ ቤትጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ

እዘን ዕማማት እዚኣተን መርመራ ክግበር እንተደኣ ተደልዩ እየን ዘድልያ
እቲ ምምልካት ወይ ምሕታት ዝተማልአ ወይ ውዱእ፡ጥንቃቐ ዝተገብረሉን ከምኡ ድማ
ሓቅነት ዘለዎን ክኸውን ኣገዳሲ እዩ፡፡እንተደኣ ዘይኮነ ግን መመላእታታት ከድሊ እዩ፡እዚ
ነቲ ውሳነን ትኽፈለሉ እዋንን ከደናጒ ትኽእሎ ኣለዎ፡፡ናይ ምትላል ጥርጣረታት ምስ
ዝህሉ ክሳብ ናብ ፖሊስ ምሕባር ወይ ምጥራዕ ከምርሕ ይኸእል እዩ፡፡

