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ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ...
እቲ ኦም ሸሪ ናይ ባዝልቢት ሕርሻ መፍለጢ ምልክት ከም ዝኾነ?
እቲ ሎሚ ኣብ ባዝልቢት ዝተፈልጠ ዓይነት ሼሪ፣ ፍሉሪያነር(ወይ ከኣ 
ሻውወንቡርገር ዝበሃል)፣ቅድሚ 100 ዓመት ኣቢሉ በቲ ናይ ቀደም ወናኒ ናይ 
Bad Schauenburg, Emil Benedikt Flury፣ካብ Libanon ናብ ባዝልቢት ከም 
ዝመጸ። 

ናብ ባዝልቢት እንቋዕ ደሓን መጸኹም
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ናብ ባዝልቢት እንቋዕ ደሓን መጸኹም!

ኣብዛ ጽብቕቲ ካንቶንና ንምንባር ስለዝወሰንኩም ሕጉሳት ኢና።

ንካንቶን Basel-Landschaft ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ብዝሒ ሕብረ ምርኢቱ እዩ።ነቲ 
መብዛሕትኡ ኣካሉ ዘይተተንከፈ ተፈጥሮ ዘለዎን ጽቡቕ ዝኾነን ከባቢ ዩራ 
ርኣይዎ።ቅድሚ ነዊሕ ዘመናት ዝተሰርሓ ዕርድታትን ቤተመንግስታትን ወሰና ወሰን 
ናይቲ ናብኡ ዘኽይድ መገዲ ከሰንያኹም ኢየን።.ከም እኒ በዓል Augusta Raurica 
ዝኣመሰላ ታሪኻውያን ከተማታት ነቲ ሮማዊያን ዝገደፍዎ ኣሰራት ክመርሓኹም 
እየን፣ ከምኡውን ከም እኒ Liestal ዝኣመሰላ ምጩዋት ንኣሽቱ ከተማታት ኣብቲ 
ጎደናታተንን መገድታት ናይቲ ናይ ቀደም ከተማን ንኽትዛወሩለን ክዕድማኹም 
እየን። በቲ ካልእ ወገን ድማ፣ ኣብቲ ታሕተዋይ ባዝልቢት ዝርከብ ናይ ኢንዱስትሪ 
ገዛውቲ፡ ናይ ዓበይቲ ከተማ መንፈስን ንኻብ ምሉእ ዓለም ዝመጹ ሰባት ዝስሕብ ናይ 
ስራሕ ቦታታትንዝቕርብ ከም ዝኾነ ክሕብረኩም እዩ።  

ካብ 150 ሃገራት ዝመጹ ሰባት ነዚ ዓዲ ከም ዓዶም ጌሮሞ እዮም። ካንቶንን 
ምምሕዳር ዓድታትን ኣብዚ ማሕበረሰብ ንኽትጽምበሩ እውን ደገፋት ይገብሩልኩም 
እዮም።ናትና ጭርሖ፡ ምትብባዕን ካባኹም ምጽባይን እዩ!እቲ ምስ ሕብረተሰብ 
ምጽንባር ዕዉት ንኽኸውን፣ናይቶም ደቂ ዓዲ ግሉጽነትን ቅንዕናን ከምኡ ኸኣ 
ናይቶም ናብዚ ዓዲ ዝመጸኹም ዉልቀሰባት ነዚ ሓዲሽ ናይ ህይወትኩም ዓለም 
ንምፍላጥን ምምላኽን ድሉዋት ምዃን ኣገዳሲ እዩ። ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ጥራሕ 
እዩ እቲ ሓባራዊ ናብራ ክቐንዕ ዝኽእል። እዛ ኣብዚኣ ቀሪብናልኩም ዘለና ጽሕፍቲ፡
እስኹም ኣብ ስዊዘርላንድ ንዘሎ ዕለታዊ ናብራ ብቐሊሉ ንኽትመልክዎ ክሕግዛ 
ዝኽእላ ኣገደስቲ ዝኾና ሓበሬታት ንኸተብርሃልኩም እያ ተቐሪባ። ኣብዚ ብዝተኻእለ 
መጠን ቀልጢፍኩም ከይተጋየሽኩም ከም ዓድኹም ምእንቲ ክትገብርዎ፣ ኣብ 
ካንቶንና ንዘለዋ ብዙሓት ቀረባት ተጠቀሙ፣ ማሕበራዊ ርክባት ፍጠሩ ከምኡውን 
ኣብዚ ሓዲሽ ከባቢኹም ንዘሎ ህይወት ተግባራዊ ዄንኩም ተሳተፉ!

ጽቡቕ ኣጀማምራ ንኽኾነልኩም እምነየልኩም!

ኣባል ቤት ምኽሪ መንግስቲ ኣይሳክ ሬበር 
ናይ ካንቶን ባዘል-ላንድሻፍት 
ኣቦ ወንበር ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሰላም

ናይ ካንቶን ባዘል-ላንድሻፍት 
Regierungsrat  

Isaac Reber 
ናይ ካንቶን ባዘል-ላንድሻፍት 

ኣቦ ወንበር ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሰላም 
Vorsteher der  

Sicherheitsdirektion  
des Kantons  

Basel-Landschaft
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መዳይ ሙያ ምጽንባር

እዚ መዳይ ሙያ ምጽንባር ንሕቶታት ምጽንባር ዝምልከት ናይ ካንቶን ቤት ጽሕፈት 
ክኸውን ከሎ ንፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ድማ መዛርብቲ እዩ። ኣብ መድረክ ካንቶናዊ 

መደብ ምጽንባር (KIP) ዕላምኤን ንስደተኛታትን ንደቆምን ቀጻልነት ብዘለዎ መገዲ 
ምስ ማሕበረሰብ ንምጽንባርን ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ዓዲ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ስደትን 
ምጽንባርን ዝምልከታ ኣርእስታት ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ሓበሬታ ናይ ምውሃብ 
ስጉምታት ኣብ ስራሕ ዘውዕል ኣዩ። ንሕና ንብዙሓት መዳያተን ምምሕያሽ ቋንቋ፣ 
ማሕበራዊ ምጽንባር፣ ንቆልዑ ብእዋኑ ዘተባብዓን ሓበሬታ ዝልግሳን ንጥፈታት 
ንድግፍ ኢና። በዘን ስጉምታት ድማ እቶም ናይ ስደት ታሪኽ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ 
ናይዚ ዓዲ ህይወት ንኽሳተፉን ከምኡውን ንዓኣቶም ክዕንቅፋን ከጸግማን ዝኽእላ 
መዋቕራትን ኣገባባትን ንምፍራስ ዝዓለመ እዩ። እዚ ዕማም ንምሉኡ ማሕበረሰብ 
ዝምልከት ስለዝኾነ ምስ ዝተፈላለዩ ሰብ መዚ ማሕበረሰብ ብምትሕብባር ጥራሕ 
እዩ ክቐንዕ ዝኽእል። በዚ ምኽንያት ድማ እዚ መዳይ ሙያ ምጽንባር ምስ እተን 

መንግስታዊያንን ዘይመንግስታውያንን ተቕዋማትን ትካላትን ቀሪቡ ብሓባር ይሰርሕ 
ከምኡውን እሳታተን ብካንቶናዊን ናይ ዓድን ደረጃ ንኽራኸባ እዩ ዝጽዕር።    

ምጽንባር እንታይ እዩ?
ንምጽንባር ዝተፈላለያ መግለጺታት ኣለዋ። ንመዳይ ሙያ ምጽንባር፣ ምጽንባር 
ሓደ ህርኩት ኣገባብ ክኸውን ከሎ፣ ኣብዚ ኣገባብ እቶም ሓደሽቲ ጽመጹን እቶም 
ኣቐዲሞም ኣብዚ ዝነበሩን ነንሕድሕዶም ተኸባቢሮም ኣብቲ ሰላማዊ ዝኾነ ሓባራዊ 
ሕጊ ተሰማሚዖም ክነብሩ ከለዉ እዩ። ምጽንባር መሰል እዩ ከምኡውን ግቡእ ኣለዎ። 
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ቆይሙ ዘሎ ማሕበረሰብ ንምጽንባር መሰል ኣለዎ። እዚ 
ንኽትግበር ድማ እቶም ቋንቆኦም ጀርመንኛ ዘይኮኑ ውልቀሰባት ቋንቋ ጀርመንኛ 
ምምላኽ ከም ዋና መፍትሒ ዝኮነ ክእለት እዩ ኢሉ እቲ መዳይ ሙያ ምጽንባር 
ዝኣምን (ኣብቲ ምዕራፍ ቋንቋን ምርድዳእን ርኣዩ)። ልክዕ ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ 
ሰብ ነዚ ኣብዚ ሓዲሽ ማሕበረሰብ ንዘሎ ህይወት ንምቕባል፣ ድልየትን ጻዕርን ከርኢ 
ኣለዎ። እዚ ዝኸውን ግን፣ እቶም ነበርቲ ዓዲ፣ ነቶም ሓደሽቲ ጎረባብቶም ንምቕባል 
ቅሩባት ክኾኑ ከለውን፣ ኣብቲ ህይወት ተካፈልቲ ንኽኾኑ ድማ መድረኽ ክፈጥሩሎም 
ከለውን እዩ። 
 

Martin Bürgin 
ንምጽንባር ሓላፍነት ዘለዎ  
መዳይ ሙያ ምጽንባር ናይ ካንቶን Basel-Landschaft 
Kantonaler Integrationsbeauftragter 
Fachbereich Integration

ኣመሓደርቲ ትምህርቲ፣ ባህልን ስፖርትን (BKSD)
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 
4410 Liestal 
T 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch

ካንቶን Basel-Landschaft ካብቶም ሓደሽቲ ዝመጹ ንምጽንባር እዘን ዝቕጽላ 
ኣስተዋጽኦ ንኸበርክቱ ትጽበ:
–	 ነቲ ፌደራላዊ ሕገ መንግስቲን ናቱ መትከላትን ከተኽብሩ።
–	 ነቲ ኣብ መንበሪ ዓድኹም ዝዝረብ ቋንቋ ክትመሃሩ።
–	 ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ህይወት ክትሓስቡሉ።
–	 ስራሕ ክህልወኩምን፣ ቀጻሊ ንኽትመሃሩን ድማ ቅሩብ ንኽትኮኑን።

ናትናን ናትኩምን ጻዕሪ፣ ምጽንባር ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ኮይኑ ንኽተርፍ ጥራሕ 
ዘይኮነስ፣ ውጽኢቱ ዘሔጉስን ዋጋ ዘለዎን ናይ ምርኻብን ኣብዚ ንዘሎ ህይወት ድማ 
ዕድል ዝኸፍትን፣ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።

ማርቲን ቡርጊን
ንምጽንባር ሓላፍነት ዘለዎ 
መዳይ ሙያ ምጽንባር ናይ ካንቶን Basel-Landschaft 

_WKB_tig.indd   5 01.07.16   17:16



6 | ናብ ባዝልቢት እንቋዕ ደሓን መጸኹም!

ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣብ ካንቶን ባዝል-ላንድሻፍት ንዝነብሩ ወጻእተኛታት 
ንምምርማር፣ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንምቁጽጻርን ሓላፍነት ኣለዎ። ነዚ ክገብር 
ከሎ ነቲ ናይ ፌደራል ሕጊ ወጻእተኛታት፣ ሕጊ ዑቕባ፣ ብዛዕባ ነጻነት ምንቅስቓስ 
ዉልቀሰባት ዝተወሰነ ስምምዕን ትእዛዛትን መምርሒታትን እዩ ዝኽተል። 
እተን ቀንዲ ዝኾና ዕማማት ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት:

–	 ምምርማር፣ ምዉሃብን ምንዋሕን መንበሪ ፍቓድ፣ ሓጺር መቐመጢን መንበሪ 
ፍቓድን

–	 መንነት፣ ኣድራሻን ናይ ምጽናሕ ምኽንያትን ምምዝጋብ 
–	 ካብ ሳልሳይ ዓድታት ዝመጹ ሰባት መፍለጢ ባዮሜትሪካል ኣሰሮም ምምዝጋብ 

(ካብ EU/EFTA ወጻኢ)
–	 ቤት ፍርዲ እንተፈሪዱ፣ ነቲ ፖሊስ ጓናታት ዝወስድዎ ስጉምቲ ምምርማርን 

ፍቓድ ምሃብን፣ ዝዉሰድ ናይ ሶሺያል ሓገዝ  ከምኡውን ዕዳታት
–	 ናይ እንቋዕ ደሓን መጸኹም ምዝርራብን ምስ ማሕበረሰብ ናይ ምጽንባር 

ስምምዕን
–	 መምለሲ ቪዛ ምውሃብ
–	 ምምሕዳራዊ ምዝገባ ደለይቲ ዑቕባ
–	 ምጅማር ስራሕን ምቕያርን
–	 ናይቶም ንእዋኑ ተቐባልነት ዝረኸቡ፡ ፍቓድ ምውሃብን ምንዋሕን
–	 ንሓተትቲ ዑቕባ ንኽምላሱ ምምካርን ብፍቓዶም ንኽምለሱ ምትብባዕን 
–	 ካብዚ ዓዲ ንዝስጎጉ፡ ናይ ምግዳድ ስጉምቲ ተጠቂምካ ምትግባር
–	 ኣብ መዳያት ሓታትቲ ዑቕባን ወጻእተኛታትን ናይ ምስጓግ ማእሰርቲ 

ምቕርራብ

Hanspeter Spaar 

ናይ ካንቶን Basel-Landschaft 

መራሒ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት  
Chef Amt für Migration  
ናይ ባዝል-ላንድሻፍት ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት 
Amt für Migration Basel-Landschaft 
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf  
T 061 552 51 61  
afm@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

ሕጊ ወጻእተኛታት ንዝምልከት መቐመጢኹም ኣብ ኩሉ መዳያት- ንሕና ንዓኹም 
ኣለና: ስድራቤትኩም ክትስሕቡ ትደልዩ‘ዶ፣ ካብ ዓድኹም ኣጋይሽ ክትቅበሉ‘ዶ 
ትደልዩ፣ ስራሕ ክትጅምሩ‘ዶ ትደልዩ፣ ናይ ውልቅኹም ስራሕ ክትፈጥሩ‘ዶ ትደልዩ 
ወይ ድማ ካልእ ምስ እቲ ሕጊ ወጻእተኛታት ዝፈቕዶ ዝተተሓሓዘ ሕቶ‘ዶ ኣለኩም? 
ምስ መሳርሕትና ተራኸቡ፣ እሳቶም ነተን ሕቶኹም ብብቕዓትን ብምሕዝነትን 
ክመልሱልኩም እዮም።

ሃንስፔተር ስፓር 
ናይ ካንቶን Basel-Landschaft 
መራሒ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት

ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት
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ቋንቋን ምርድዳእን

ክእለት ቋንቋ ጀርመንኛ ንዕውት ምጽንባር ካብተን ኣገደስቲ ዝኾና ቅድመ ኹነታት 
ሓንቲ እያ። ነቲ ዕለታዊ ናብራ ንምምላኽ ጀርመንኛ ምምሃር ኣድላዪ እዩ። ኣዚ 
ምስ ጎረባብትኹም፣ መምሃራን፣ ቤት ጽሕፈታትን ካልኦት ሰባትን ንኽትራኸቡ 
ይሕግዘኩም እዩ። ከምኡውን ስራሕ ንምድላይ፣ ንትምህርቲ/ስልጠናን ንቐጻሊ 
ትምህርቲን፣ ምምላኽ ቋንቋ ጀረመንኛ ኣገዳስነት ኣለዎ።      

ሓዲሽ ቋንቋ ምምሃር ብዙሕ ጊዜን ጻዕርን ይሓትት እዩ። ኣብ ሓደ ኮርስ ቋንቋ 
ጀርመንኛ ጥራሕ ኣይኮንኩምን ትምሃሩ፣ ብዛዕባ ከባቢ Basel ን ብዛዕባ ኣብ 
ስዊዘርላንድ ዘሎ ናብራ እውን ብዙሕ ክትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ምስ ካልኦት 
ሰባት ሓዲሽ ርክብ ንኽትፈጥሩ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ትረኽቡ ኢኹም።   

ሓዲሽ ኮርስ ጀርመንኛ ብቐጻሊ ዝቕርባ ብዙሓት ውልቃውያን ትካላት ኣለዋ፣ 
ንዓኹም ዝሰማማዕ ኮርስ ዘዳልዋ እውን ብርግጽ ትረኽቡ ኢኹም። ከም እኒ telc ወይ 
Goethe ዝኣመሰላ ናይ ቋንቋ ምስክር ወረቓቕቲ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ክብ ዝበለ 
ሽም ኣለወን ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ሓባራዊ ኤውሮጳዊ መድረኽ መወዳደሪ (GER) 
ፍሉጥ ዝኾነ ደረጃ ኣለወን። ኣብ ከባቢ  Basel ማእከላት ፈተና ኣለዋ፣ ካብ እዚኣተን 
ሓደ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ፈተና መቀራረቢ ኮርሳት የካይዳ እየን። ዋጋታተን ከከም 
ቀራቢን ኮርስን ዝተፈላለየ እዩ። እዘን ቀረብቲ ብዛዕባ ዋጋ ኮርስኩምን ምናልባሽ 
እውን ምሕሳር ዋጋ ክሕብራኩም ይኽእላ እየን። 

ንካንቶን  Baselland እቶም ሓደሽቲ ዝመጹ ነበርቲ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፎም 
ኣብ ሓደ ናይ ጀርመንኛ ቋንቋ ኮርስ ምእታዎም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣዩ፣ በዚ ምኽንያት 
ድማ እዩ ቋንቆኦም ጓና ንዝኾኑ ነበርቲ ንዝተወሰና ኮርሳት ዋጋ ዝሓስር። ንሓደሽቲ 
ነበርቲ ዝኸውን መጀመሪ ኮርስ፣ ትምህርቲ ፊደላት ከምኡውን ዝተፈላለየ GER- 
ደረጃ ዘለወን ኮርስ ጀርመንኛ፣ ኣቕልቦአን ፍሉይ ንዝኾነን ዝተፈላለየ ጥልቀትን 
ንውሓትን ዘለወን ቀረባት ኣለዋ።    

ናይ Baselland መዳይ ሙያ ትምህርቲ ዓበይቲ ኣብ -Baselland ንBasel-Stadt 
ንዘለዋ ዝሓሰራ ቀረባት ኣብ ሓደ ሰሌዳ ኣስፊራ ኣላ። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታኣ ድማ 
ብዛዕባ ኣርእስታት ምምሃር ጀርመንኛን ኮርስ ጀርመንኛን ቀጻሊ ሓበሬታት ኣሎ።
ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ  Basel ዘለዋ ቀረባት ኮርስ ጀርመንኛ ኣብ ኣገልግሎት 

ብቋንቋ ምትብባዕ ናይ መዳይ ሙያ ትምህርቲ ዓበይቲ: 
www.bl.ch 
> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

ሓበሬታ ብዛዕባ ቀረባት ኮርስ ጀርመንኛ: 
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch 
www.ald-bl.ch

ሓባራዊ ኤውሮጳዊ መድረኽ መወዳደሪ ቋንቋታት (GER): 
www.europaeischer-referenzrahmen.de 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
እቶም ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለው ባህሊ ዝመልኩ ተርጎምቲ ናብዚ ዓዲ 
ዝተሰደዱ፣ ናይቲ ዘለዉዎ ዓዲ ዕላዊ ቋንቋን ልምድን ከምኡውን ብዛዕባ 
ባህሊ ርክብ ጥልቕ ዝበለ ፍልጠት ከም ዘለዎምን ?
ኣድላዪ እንተኾይኑን ኣገዳሲ ንዝኾነ ጉዳይን ኣብ ጎንኹም ኮይኖም ነቲ ነገራት 
ንኽርድኣኩምን እቲ እስኹም ትብልዎ ኸኣ ካልኦት ንኽርድኦምን ይሕግዙ እዮም።

ወጻእተኛታት ናይ BASELLAND ትረኽቡ።
ንኽልቲኡ ባህልታት ዝመልኽ ተርጓማይ ወይ ትመልኽ ተርጓሚት ከመይ እረክብ?
ንብርቱዕን ኣገዳስን ዝኾነ ምዝርራብ ብሓደ ክእለት ዘለዎ ተርጓሚ ወይ ድማ ክእለት 
ዘለዋ ተርጓሚት እንተተሓገዝኩም ዝመዓድ እዩ።

ናይ Baselland ኣገልግሎት ወጻእተኛታት ሓደ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ቀረብ ኣለዎ 
ኣድላዪ ኣንተኾይኑ ምስ ሓደ ተርጓሚ ወይ ተርጓሚት የራኽበኩም እዩ።
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ስዊዘርላንድ

ናይ ስዊዘርላንድ ሰለስተ ባይታ ደረጃታት ቤት ጽሕፈታት
ስዊዘርላንድ ኣብ 26 ካንቶናት ዝተኸፍለት እያ ከምኡውን ናይ ማሕላ ማሕበር 
ፌደራላዊ መንግስቲ እያ ትበሃል ካንቶን Basel-Landschaft 86 ምምሕዳር ዓድታት 
ኣለዋ።ፌደራላዊ መንግስቲ፣ ካንቶንን ምምሕዳር ዓድታትን ዝተፈላለየ ዕማማት 
ኣለወን።.

ዕማም ፌደራል መንግስቲ እንታይ እዩ?
ንምሉእ ስዊዘርላንድ ማዕረ ዝምልከት ምትኽኻላት ምፍጻም ዕማም ፌደራል 
መንግስቲ እዩ። ንምሳለ ፖለቲካ ወጻኢ ወይ ምትኽኻላት ብዛዕባ መቐመጢ 
ወጻእተኛታት።

ዕማም ካንቶን እንታይ እዩ?
ንኹለን ምምሕዳራት ዓዲ ዝምልከት ምትኽኻላት ምፍጻም ዕማም ካንቶን እዩ። 
ንምሳለ ኣገልግሎት ሆስፒታላት፣ ስራሕ ፖሊስ፣ ትምህርቲ ሙያ። 

ዕማም ምምሕዳር ዓዲ እንታይ እዩ?
–	 ምምዝጋብ ነበርቲ
–	 ምድላው ቤት ትምህርታት ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ
–	 ማሕበራዊ ሓገዝ ነበርቲ ምርግጋጽ
–	 ከም እኒ ኣገልግሎት ማይን ምእላይ ጎሓፍን ዝኣመሰላ ትሕተ መዋቕር 

ምርግጋጽ።

ነቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተግባራት መን እዩ ዝዉስኖ?
ህዝቢ ስዊዘርላንድ ክብ ዝበለ መሰል ዴሞክራሲ ኣለዎም። እሳታቶም ፓርላማን 
መንግስትን ጥራሕ ዘይኮነ ዝመርጹ፣ እንታይ ደኣ ቀጻሊ ብዛዕባ ሕቶ ጉዳያት‘ውን 
የድምጹ እዮም።

መሰላተይን ግቡኣተይን እንታይ እየን?
ስዊዘርላንድ ባዘል-ላንድሻፍት እዉን ከም መጠን ሓንቲ ኣካል፣ ንነጻነት ንመሰልን 
ግቡእን ነብሲ ወከፍ ሰብ ምሕላውን ክብ ዝበለ ሚዛን እያ ትህቦ። እዚ ንኽሰፍን ናይ 
ነንሕድሕድካ ምክብባርን ንካልእ ምጽዋርን ከምኡውን ብሓባር ንምንባር፡ ንኹሉ 
ማዕረ ዝኾነ መሰረታዊ መትከል ምኽባር ቅድመ ኹነቱ እዩ።

እተን ቀንዲ ዝኾና መሰረታዊ መትከልን መሰልን: 
–	 ክብሪ ሰብ ኣይትንከፍን እዩ
–	 ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ
–	 ኣንስትን ሰብኡትን ማዕረ መሰል ኣለዎም
–	 ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ መሰል ክሳብ ናይ ካልእ ሰብ መሰል ዘይምትንካፍ ይበጽሕ

እተን ቀንዲ ግቡኣት:
–	 ግቡእ ግብሪ
–	 ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ምእታውን ምኽፋልን
–	 ሰራሕተኛታትን ርኹባትን ምኽፋል ማሕበራዊ ግቡእ
–	 ናይ ትምህርቲ ግቡእ ምኽባርን ምስ ቤት ትምህርትን መምሃራንን ምትሕብባር

ማዕርነት ደቀንስትዮን ሰብኡትን
ጾታዊ ማዕርነት ኣንስትን ሰብኡትን ካብ 1981 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ኣብ ሕጊ 
መንግስቲ ፈደሬሽን ሰፊሩ ኣሎ።  ናይ ጾታዊ ማዕርነት ማለት፣ ኣንስትን ሰብኡትን 
ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ማዕረ ዝኾነ ናይ ምእታው ዕድል ኣለዎም ከምኡውን 
ብማዕርነት ይሳተፉ። ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ፣ ፖለቲካን ቁጠባን፣ ቤተሰብን 
ብውልቅን።   

ንማዕርነት ደቀንስትዮን ሰብኡትን ሓንቲ ናይ መንግስቲ ቤት ምኽሪ መደባዊት ቤት 
ጽሕፈት ኣላ። እዛ ቤት ጽሕፈት ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ንዘሎ ማዕርነት 
ኣንስትን ሰብኡትን ብርግጽ ንኽትግበር ንመንግስቲ ትሕግዝ። 

ኣብ ቦታ ስራሕኩም ነቲ መሰረቱ ጾታዊ ዝኾነ ጸገም ብኸመይ ክትቃለሱ ትኽእሉ? 
ከም መጠን ኣደ ወይ ድማ ኣቦ ኣድልዎ ይወርደኩም‘ዶ? ናይ መሃያ ኣድልዎ ኣብ 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
እታ ናይ ዓዲ ምሕጻረ ምልክት «CH» ኮንፈደራቲዮ ሀልቨቲያ ከም 
ዝኾነት እዚ ኸኣ ብላቲንኛ ናይ ስዊዘርላንዳዊ ማሕበር ማሕላ ማለት 
ከምዝኾነ?
ክሳብ ማእከል መበል 19. ምእተ ዓመት ኣብ ስዊዘርላንድ ማእከላይ መንግስቲ 
ኣይነበረን፣ እንታይ ደኣ ቅልል ዝበለ ምትእስሳር ዝነበረን ብርእሰ ምሕደራ 
ዝማሓደራ ካንቶናት እየን ኔረን። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣርባዕተ ቋንቋታት ስለዝዝረብ 
ብሓደ ሽም ነቲ ዓዲ ምስማይ ኣሸጋሪ ኔሩ። በዚ ምኽንያት እቲ ላቲንኛ ምሕጻረ 
መጸውዒ ንኹሉ ዘሰማምዕ ኮይኑ። 
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ልዕሌኹም ንከይክሰት ከመይ ክትከላኸሉ ትኽእሉ? ንዓኹም ንኽንመክር ከምኡውን 
ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገራት ከነርእየኩም ቅሩባት ኢና። 

እዛ መርበብ ሓበሬታ www.gleichstellung.bl.ch ናይ ከባቢ ሓበሬታ ትህብ 
ክትከውን ከላ ብዛዕባ ከባቢ 40 ዝኮና ናይ ጾታ ማዕርነት ዝምልከታ ኣርእስታት ኣለዋ።

ጎነጽ ገዛ 
ጎነጽ ገዛ ኣብ ብዙሓት ስድራቤታት እዩ ዝኽሰት፣ ንምሳለ ብምውቃዕ፣ ብምፍርራሕ 
ወይ ድማ ብምህዳድ ይኽሰቱ። ጎነጽ ንስድራቤት የፍርስ እዩ! ሓበሬታ ካብ ቤት 
ጽሕፈት መንጎኛነት ኣንጻር ጎነጽ ገዛ ክትረኽቡ ትኽእሉ። እዛ ቤት ጽሕፈት መንጎኛነት 
ሓደ ካብ እተን ዘለዋኣ ቀረባት፣ ነቶም ኣብ ሓዳር ይኹን ተጻሚዶም ብሓባር ኣብ 
ዝነብሩዎ ጎነጽ ንዝፍጽሙ ሰብኡት ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም እዩ። ህጹጽ ዝኾነ 
ኩነታት እንተተፈጢሩ ምስ ፖሊስ ወይ ድማ ገዛ ደቀንስትዮትተ ራኸባ። ግዳይ 
ንዝኾኑ ካብ ናይ ክልቲኤን ባዝል ሓገዝ ግዳይ ምኽሪ ትረኽባ። ጎነጸኛ ዝኾኑ ሰብኡት 
ኣብ ቤት ጽሕፈት ሰብኡት ብውልቂ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ። (ነቲ ምዕራፍ«ንህጹጽ 
ኩነታት ኣገደስቲ ቁጽርታት» ርኣዩ)።

ካብቶም ሓደሽቲ ናብዚ ዝመጹ እንታይ ትጽቢት ኣሎ?
እስኹም ኣብ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ባህላውን ህይወት ንኽትሳተፉ ንጽበ። ናትኩም 
ብዛዕባ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ማሕበራዊ ጠባያትን ኩነታት ህይወትን ምፍላጥን 
ምምላኽን ካብ ኩሉ ኸኣ ቋንቋ ጀርመንኛ ምምላኽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።  
ዕድላት ተሳትፎ
–	 ኮርስ ቋንቋ ጀርመንኛ 
–	 ክንክን ጎረባብቲ
–	 ናይ ማሕበር ኣባል ምዃን 
–	 ኣብተን ዉራያት ምምሕዳር ዓዲ ወይ ድማ ካንቶን ምስታፍ
–	 ኣብ ናይ ባዝልቢት ባህልታት ምስታፍ
–	 ኣብ ናይ ባህላዊ፣ ስፖርታዊ ወይ ድማ ማሕበራዊ መዳያት ብድልየትካ ምስራሕ

ተወሳኺ ሕቶታት እንተለኩም፣.ማሕበር ዓድኹም ክሕብረኩም ከምኡውን 
ክሕግዘኩም ቅሩብ እዩ።ስልኪ ደውሉ ወይ ድማ ባዕልኹም ናብኡ ኺዱ!

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ...
ኣብቲ ዝለዓለ ሕግና፣ ሕገ መንግስቲ፣ ማንም ሰብ ብምኽንያት መበቆሉ፣ 
ዘርኡ፣ ጾቱኡ፣ ዕድሚኡ፣ ቋንቋ፣ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዎ ደረጃ፣ 
ኣነባብርኡ፣ ሃይማኖቱ፣ ኣመለኻኽታኡ ወይ ድማ ዝኣምነሉ ፖለቲካ 
ወይ ብናይ ኣካል ይኹን ኣእምሮ ጸገሙ ምኽንያት ምድላው ከጋጥሞ 
ከምዘይብሉ?

ሓበሬታ ብዛዕባ ፌደራላዊ መንግስትን ሕገ መንግስትን: 
www.admin.ch

ሓበሬታ ብዛዕባ ስዊዘርላንድ: 
www.ch.ch 

ማዕርነት ደቀንስትዮን ሰብኡትን ኣብ ካንቶን  Basel-Landschaft 
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal 
T 061 926 82 82 
gleichstellung@bl.ch 
www.gleichstellung.bl.ch

ቤት ጽሕፈት መንጎኛታትኣንጻር ጎነጽ ኣብ ገዛ BL: 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch 
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ካንቶን ባዝል-ላንድሻፍት  
BASEL-LANDSCHAFT

ናይ መንግስቲ ስልጣናት ኣብ ካንቶን
ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ናይ ካንቶን ፓርላማ እዩ 90 ኣባላት ከኣ ኣለዎ። ከም መጠን 
ሓገግቲ ናቶም ዕማም፣ ሕጊ ምሕንጻጽን ስራሕ መንግስቲ ምቁጽጻርን እዩ። ዕላዊ 
ኣኼባ ኣብ ሊስታል ዝርከብ ህንጻ መንግስቲ እዩ ዝካየድ። ቤት ምኽሪ መንግስቲ እቲ 

መራሒ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ክኸውን ከሎ እቲ ዝለዓለ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ካንቶን 
እዩ። ኣብኡ ሓሙሽተ ብህዝቢ ዝተመርጹ ኣባላት ኣለዉ። ነብሲ ወከፍ ኣባል ቤት 
ምኽሪ መንግስቲ ነዚ ዝቕጽል ክፍሊ የማሓድሩ:
–	 ምምሕዳር ትምህርቲ፣ ባህልን ስፖርትን
–	 ምምሕዳር ህዝባዊ ቁጠባን ጥዕናን
–	 ምምሕዳር ሓለዋ ሰላም
–	 ምምሕዳር ህንጻን ሓለዋ ፍጥረትን
–	 ምምሕዳር ቁጠባን ቤተክርስቲያንን

ናይ ዳኛታት መንግስታዊ ስልጣን ንቤት ፍርድታትን ክትትል ወንጀለኛታትን 
ዝጠቕለለ እዩ።

«ካንቶን ብሓጺሩ» ትብል ጽሕፍቲ ምስ ሓደ ተመልአ ዝልጠፍ ኣድራሻ ካብ ናይ ሃገር 
ካውንስል ብነጻ ክጥለብ ይከኣል እዩ።

ናይ ካንቶን BASEL-LANDSCHAFT መጠን
–	 ግፍሒ: 518 km²
–	 ሙሉእ ቁጽሪ ህዝቢ: ኣስታት 276‘000 ኣንስትን ሰብኡትን
–	 ብግምት 55‘000 (19,8%) ስደተኛታት ካብ 150 ዝተፈላለያ ሃገራት
–	 86 ምምሕዳር ዓድታት ኣብ 5 ወረዳታት ዝምቐላ (Laufen, Arlesheim, 

Liestal, Sissach,Waldenburg)
–	 ሓንቲ ካብተን 26 ካንቶናት ወይ ፍርቂ ካንቶናት ስዊዘርላንድ
–	 ምስ ጀርመንን ፈረንሳይን ይዳወብ

–	 ጎረባብቲ ካንቶናት: Basel-Stadt, Aargau, SolothurnንJura

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ...
ኣብ ካንቶን BASEL-LANDSCHAFT ሓደ ሰብ ኣብ ማሕበረሰብ ከም 
ዝተጸንበረ ዝቑጸር፡
–	 ነቲ ናይ ስዊዘርላንድ ሕጋዊ ስርዓት፣ ምናዳ ነቲ መሰረታዊ መትከል እንተኽበረ
–	 ነቲ ንዕለታዊ ናብራ ኣድለይቲ ዝኾና ጉዳያት ብዘይ ሓገዝ ንኸሳልጥ ዘኽእል 

ቋንቋ ጀርመንኛ እንተመለከ
–	 ነቲ ኣብዚ ማሕበረሰብ ዘሎ ጠባያትን ኩነታት ህይወትን ዝተገደሰሉ እንተኾነ
–	 ኣብቲ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ባህላውን ህይወት ማሕበረሰብ ንምክፋል ብቕዓት 

እንተለዎ እዩ።

ናይ ሃገር ካውንስል Basel-Landschaft 
Landeskanzlei Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 51 11 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch > Landrat/Parlament > Landeskanzlei 

ሓበሬታ ብዛዕባ ካንቶን Basel-Landschaft:   
www.bl.ch 

ሓበሬታ ብዛዕባ ነብሲ ወከፍ ምምሕዳር 
www.bl.ch > Gemeinden

ስታቲስቲክ ናይ ካንቶን Basel-Landschaft: 
www.statistik.bl.ch 
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ሓበሬታ ብዛዕባ ሕጊ ወጻእተኛታት

ዓይነታት ወረቐት መንነት
ሕጋዊ ዝኾነ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንኹሎም ስደተኛታት የድሊ እዩ። እዚ በቶም ቤት 
ጽሕፈት ስደተኛታት እዩ ዝወሃብ ከምኡውን ቀጻሊ ክሕደስ ኣለዎ። ከከም ዓይነት 
ወረቐት መንነትን መበቆል ዓድን ዝተፈላለዩ መሰላትን ግቡኣትን ከም ምኽንያት 
ይቐርብ እዩ።    

ናይ ሓጺር እዋን መንበሪ ፍቓድ (L) ወይ ድማ መንበሪ ፍቓድ (B) ንዝተወሰነ እዋን 
ዝወሃብ ክኸውን ከሎ ምስ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ መንበሪ ዕላማ ዝተተሓሓዘ እዩ፤ 
ናይ መቐመጢ ፍቓድ (C) ገደብ እዋን የብሉን፣ እንተኾነ ግን እዚ ወረቐት መንነት ኣብ 
ሓሓሙሽተ ዓመታት ዝናዋሕ ኮይኑ እዩ ዝሕተም። 

ምምዝጋብ ብሕጊ ወጻእተኛታት
ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ክነብሩ ዝደልዩ ወጻእተኛ ውልቀሰባት ወይ ድማ ኣብ 
ውሽጢ  Basel-Landschaft ገዛ ዝቕይሩ ወጻእተኛታት፣ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት 
ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ምቁጽጻር ናይቲ ሓዲሽ ዓዶም ክምዝገቡ ኣለዎም። ኣቐዲሞም 
ካብቲ ክሳብ እቲ ኣዋን ዝነብሩሉ ዝነበሩ ዓዲ ክፋነዉ ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ እቲ 
ዝነብርዎ ዓዲ ገዛ እንተቐየሩ እውን ኣብ ቤት ጽሕፈት ምቁጽጻር ምምሕዳር ዓዲ 
ክምዝገቡ ኣለዎም። እቲ ቤት ጽሕፈት ምቁጽጻር ናይቲ ዝምልከቶ ምምሕዳር ዓዲ 
እንታይ ሰነዳት ከተምጽኡ ከም ዘለዎም ይሕብር እዩ። ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን 
ኣብቲ ሓዲሽ ገዛ ምስ ተመዝገብኩም፣ ሓዲሽ መንበሪ ፍቓድ ይሐትመልኩም እዩ።    
ኣብቲ ዝነብሮ ምምሕዳር ዓዲ ካልእ እንታይ እየ ዘመዝግብ?
–	 ኩነታት ሓዳርኩም እንተቐየርኩም
–	 ልደት
–	 ሽም እንተተቐየረ ወይ እንተ ተዓረየ
–	 ምፍናው/ንወጻኢ ዓዲ ምቕያር

ንወጻኢ ዓዲ እንተኸድኩ፣ መዓስ እየ ኣብቲ ካንቶናዊ ቤት ጽሕፈት 
ኢሚግሬሽን ከፍልጥ ዘለኒ?
እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድን ናይ መቐመጢ ፍቓድን ዝሓዘ ዉልቀሰብ ከየቋረጸ ካብ 
ሹዱሽተ ወርሒ ንላዕሊ ኣብ ወጻኢ ዓዲ እንተተቐመጠ ስለዝድምሰስ፣ ንከምዚ 
ዓይነት ነዊሕ ንዝኾነ እዋን ካብ ስዊዘርላንድ ወጻኢ ንመሰጋገሪ ዝጸንሕ ውልቀሰብ 
ንቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ከፍልጥ ኣለዎ።

.
ነዚ ናይ ወጻእተኛታት ወረቐት መንነት ንኽናዋሕ መዓስ እየ ከምጽኦ ዘለኒ
ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት፣ ናብቶም ፍቓድ መንበሪ ወረቐቶም ድሕሪ ክልተ ወርሒ 
ንዝወድቕ ውልቀሰባት፣ ኣብ ከባቢ ማእከል ወርሒ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ፍቓድ 
ከም ዝውዳእ መሐበሪ ጽሑፍ ይሰድድ እዩ። ነዚ ፎርሙላ ክትመልእዎ ኣለኩም፣ 
ፈሪምኩም ምስ ሓደ ቅዳሕ ናይ መበቆል ዓድኹም ፓስፖርት ወይ ድማ ወረቐት 
መንነት ኣተሓሒዝኩም ናብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ስደድዎ።
መናውሒ ንኸተመልክቱ፣ እንተ ቀልጠፍኩም 3 ወርሒ እንተ ደንጎኹም ከኣ 2 ሰሙን 
ቅድሚ ምውዳቕ እቲ ፈቓድ መንነት ወረቐት ወጻእተኛታት ከተቕርቡ ትኽእሉ 
ኢኹም።

መቐመጢ ፍቓድ ምርካብ
ከከም ዜግነትን ወይ ድማ ዓይነት ደረጃ መንበሪ በዓል/ቲ ቤትን፣ መቐመጢ ፍቓድ 
ንምርካብ ዘሎ ቅድመ ኩነት፣ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ወይ ድማ ዓሰርተ ዓመት 
ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ብዘለዎ ሓላፍነት መሰረት፣ ናይ 

መቐመጢ ፍቓድ ዝወሃብ እንተኾይኑ የጻሪ እዩ።

ቅድሚ እዋኑ መቐመጢ ፍቓድ ምርካብ
በቲ ዘለዎም ቅድመ ኩነት ምኽንያት፣ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ መቐመጢ ፍቓድ ክረኽቡ 
ዝግብኦም ውልቀሰባት፣ ዕውት ዝኾነ ምጽንባር ዘማልኡ እንተ ኾይኖም፣ ድሕሪ 5 
ዓመት ናይ መቐመቲ ፍቓድ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕብኡ ርግጸኛ ዝኾነ 
ሓበሬታ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ትረኽቡ ኢኹም።

ስድራቤተይ‘ውን ናብዚ ዓዲ ክኣትው ይኽእሉ ድዮም? 
ካብ ዓድታት EU/EFTA ዝመጸኹም እንተዄንኩም እሞ ብቑዕ ዝኾነ ገዛ ዘለኩም 
እንተኾነ፣ ስራሕ ዘለኩም እንተዄንኩም ወይ ድማ ብቑዕ ዝኾነ ቁጠባዊ ዓቕሚ 
ዘለኩም እንተዄንኩም፣ ስድራቤትኩም ናብ ስዊዘርላንድ ከተምጽኡ ትኽእሉ 
ኢኹም።
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ስድራቤት ተባሂሎም ዝጥቀሱ በዓል/በዓልቲ ቤት፣ 21 ዓመት ዘይመልኡ ደቂ፣ ደቂ 
ደቂ ወይ ድማ ንመናበሪኦም ዝሽፍን እንተኾነ። ከምኡውን ንመናበሪኦም ዝሽፍን 
እንተኾነ ወለድን ኣበሓጎ/ዓባይን። 

ንዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ቦታ ዝረኸበ ንመናበሪኦም ዝሽፍን እንተኾነ፣ ንበዓል/ቲ ቤትን 
ንደቆምን ጥራሕ ከምጽኡ ይኽእሉ።

ካብ ዓድታት EU/EFTA ወጻኢ ዝመጸኹም እንተዄንኩም፣ ብሓባር ትነብሩ 
እንተዄንኩም ከምኡውን ንኹሉኹም ዝኣክል መንበሪ ገዛ እንተለኩም፣ ከምኡ ድማ 
ብቑዕ ዝኾነ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለኩም እንተዄንኩም፣ ንበዓል/ቲ ቤትን ዕድሜኦም 18 
ዓመት ንዘይመልኡ ዘይተመርዓው ደቅኹምን ከተምጽኡ ትኽእሉ ኢኹም። 
ስድራቤትኩም ንኸተምጽኡ እንተኣመልኪትኩም፣ ኣብ ዉሽጢ ሓሙሽተ ዓመት 
ከተተግብርዎ ኣለኩም። ዕድሚኦም ካብ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ቆልዑ 
ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ከተምጽእዎም ኣለኩም።

ስድራ ቤትኩም ከተምጽኡ እንተደለኹም፣ ነቲ መመልከቲ ናብ ቤት ጽሕፈት 
ኢሚግሬሽን ከተቕርቡ ኣለኩም።

ስሩዕ ዝኾነ ምቕባል ዜግነት
ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ ዓሰርተ ክልተ ዓመታት ጀሚሩ ዝነብር – እተን ኣብ ሞንጎ 10 
ን 20 ዕድመ ዘልዋ ዓመታት ከም ዕጽፊ እየን ዝቑጸራ–፣ ፍቓድ ዜግነት ስዊዘርላንድ 
ንኽቕበል ከመልክት ይኽእል እዩ። ብፍላይ ክማላእ ዘለዎ ቅድመ ኩነት ናይ መንበሪ 
ደረት ጊዜ ምምላእ፣ ቋንቋ ጀርመንኛ ምምላኽ፣ ምስ ማሕበረተሰብ ምጽንባርን 
ብቁጠባዊ ይኹን ብሕጋዊ መዳያት ገበነኛ ዘይምዃን እዩ።    

ቅልል ዝበለ ምቕባል ዜግነት
ነዚ ቅልል ዝበለ ምቕባል ዜግነት ክኸስብዎ ዝኽእሉ፣ ፍልይ ዝበለ ሕጋዊ ቅድመኩነት 
ዘማልኡ፣ ክሳብ እዚ እዋን ናይ ስዊዘርላንድ ዜግነት ዘይብሎም እሞ ናይ ስዊዘርላንድ 
ዜግነት ምስ ዘልዎ/ዋ ሰብ ዝተመርዓዉ ወጻእተኛታትን ደቆም እዮም። ነዚ ቅልል 
ብዝበለ መገዲ ዜግነት ንዝቕበሉ፣ እቲ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ እዩ ንምውሳን 
ሓላፍነት ዘለዎ።

ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት 
Amt für Migration  
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 
afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

ጽሑፍ ሓበሬታ ብዛዕባ ስሩዕ ዝኾነ ምቕባል ዜግነት ወጻእተኛታት: 
www.bl.ch 
> Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen 

ጽሑፍ ሓበሬታ ብዛዕባ ቅልል ዝበለ ምቕባል ዜግነት: 
www.sem.admin.ch 
> Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung  
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ነቶም ሓደሽቲ ዝመጹ ንናይ እንቋዕ ደሓን 
መጸኹም ዘተ ከምዝዕድም?
ኣብኡ ብዛዕባ መሰልን ግቡእን መእተዊ ሓበሬታ ትረኽቡ ከምኡውን ኣብ ከባቢ 
Basel ብዛዕባ ዘለዋ ምስ ማሕበረሰብ ንምጽንባር ዝሕግዛ ቀረባት ሓበሬታ 
ትረኽቡ።
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መንበሪ

ኣብ ሓደ ገዛ ተኻርየ ክነብር ከለኹ ብዛዕባ እንታይ ክግደስ ኣለኒ?
ነቲ ንኹሉ ዘገልግል ሓፈሻዊ መምርሒ ምሕላው ንሰላማዊ ዝኾነ ሓባራዊ ናብራ 
የደልድል እዩ። ኣብዚ ሓዲሽ ዝመረጽኩሞ ሃገርኩም – ስዊዘርላንድ – ነዚ ዓቢ ሚዛን 
እዮ ዝወሃብ።

ኣብ መብዛሕትኤን ናይ ክራይ ገዛውቲ ክሕሎ ዘለዎ ናይ ገዛ ስርዓት ኣሎ። ንምሳለ 
ናይ ለይቲ ሰላም ካብ ሰዓት 22 ክሳብ ሰዓት  07፣ናይ ቀትሪ ሰላም ካብ ሰዓት 12 ክሳብ 
ሰዓት 13 ክኽበር ኣለዎ። ከምኡውን ሰንበትን መዓልታት ኣዉደኣመትን ክብ ዝበለ 
ድምጺ ክስማዕ የብሉን። 
ከብዕል ዝደለየ ሰብ፣ ብዝተኻእለ መጠን ንጎረባብቱ ክነግር ኣለዎ!

ብሓባር ትጥቀሙለን ቦታታት ከም እኒ ክፍሊ መሕጸቢ ክዳውንቲ፣ ስካላ፣ መኻዚኖ 
ወይ ድማ ሊፍት በቕሑትኩም ክዕገት የብሉን ከምኡውን ብጽርየት ክተሓዝ ኣለዎ። 
ነቲ ብሓባር ትጥቀምዎ ክፍሊ መሕጸቢ ክዳውንቲ መብዛሕትኡ እዋናት ናይ ምጥቃም 
መደብ ኣሎ። 

ኣብ መብዛሕትኤን ገዛውቲ፣ ኣብተን ብሓባር ትጥቀምወን ክፍልታት ምትካኽ 
ክልኩል እዩ!

ምስ ኣካራዪ እንተተገራጪኹም፣ ማሕበር ተኻረይቲ ወይ ድማ ቤት ጽሕፈት 
መንጎኛታት ኣለዉኹም።

ከም መጠን ገዛ ዝተኻረየ ንምፍላጡ ኣገዳሲ ዝኾነ እንታይ እዩ?
ከም ግቡኡ ክትካረዩ ከለኹም ውዑል ክራይ ብጽሑፍ ትሰማምዑ፣ ኣብኡ ግፍሒ 
ገዛ፣ ዋጋ ኺራይ፣ ካብ ገዛ ክትወጹ ከለኹም ክንደይ እዋን ኣቐዲምኩም ክትሕብሩ 
ከም ዘለኩም፣ ትሕጃ ክራይ፣ ሓፈሻዊ ኣጠቓቕማን ስርዓት ገዛን ሰፊሩ ኣሎ።

ከም ግቡኡ ክራይ ገዛ ኣቐዲምካ ነቲ ዝመጽእ ወርሒ እዩ ዝኽፈል። መብዛሕትኡ 
እዋናት እቲ ዝካረ ነቲ ብላዕሊ ዝኽፈል ንምሳለ ንመውዓዪ፣ ማይ፣ ናይ ቴለቪጅን 
ካብል እውን ይኸፍል እዩ።

እቲ ብዝሒ ክራይ ገዛ ብዘይ ላዕለዋይ ወይ ምስኡ ብላዕሊ ዝኽፈል እንተለዎ ሓበሬታ 
ርኸቡ!

ገዛ ንምክራይ ክትርከቡ ከለኹም ወይ ንምውጻእ ከተረክቡ ከለኹም ምስ እቲ ዘካሪ 
ብሓባር ኴንኩም እቲ ገዛ ዘለዎ ኩነታት መርምሩ ጉድለት እንተሃለወ ኸኣ ብጽሑፍ 
ተገሊጹ ከምዝምዝገብ ግበሩ (ነቲ ንኣሽቱ ብልሽት‘ውን!).

እቲ ናይ ክራይ ትሕጃ እንተበዝሔ ናይ ሰለስተ ወርሒ ክራይ ገዛ እዩ ምብዝሑ፣ እዚ 
ኸኣ ነቲ ዘካሪ መተኣማመኒ ክኸውን ተባሂሉ ኣብ ሓንቲ ናይ ትሕጃ ኣካውንት እዩ 
ዝቕመጥ። እቲ ኣካውንት ብሽም ዝካረ እዩ ዝጽዋዕ። ዝካረ ካብቲ ገዛ ክወጽእ ከሎ፣ 
ምስ እቲ ዘካሪ ብዛዕባ ምርካብ ገዛ ጸገም እንተዘየለ ኾይኑ፣ ነቲ ትሕጃ ምስ ወለዱ 
ይምለሰሉ።
ነቲ ትካረይዎ ገዛ ናይ ሓላፍነት ኢንሹራንስ ክትኣትዉ ዝመዓድ እዩ።
ኣብ ልዕሊ እቲ ክራይ ገዛ፣ ነብሲ ወከፍ ዝካረ ናይ ሜዲያ ግብሪ ኣገልግሎት ራድዮን 
ቴለቪዥንን ንምቕባል ከምኡውን ካልኦት ተቐበልቲ ዝኾና ኤለክትሮኒክ (ንምሳለ 
ቴለቪዥን፣ ራድዮ መኪና ወይ ሞባይል)ይኸፍል። እቲ ዝካረ ሰብ ባዕሉ ኣብቲ ናይ 
ስዊዘርላንድ BILLAG ክምዝገብ ኣለዎ።

ነቲ ርስሓተይ ከመይ ጌረ ክጉሕፎ እኽእል?
ነቲ ርስሓት ብትኽክል እንተተጓሒፉ፣ ምጉዳእ ተፈጥሮ ብጣዕሚ ክንከ ይኽእል 
ኣዩ፣ ከምኡ ኸኣ ክቡራት ዝኾና ንጥረ ነገራት መሊስና ክንጥቀመለን ንኽእል ኢና። 
በዚ ምኽንያት ከም እኒ ወረቐት፣ ጥርሙስ ወ.ዘ.ተ. ዝኣመሰላ ንጥረ ነገራት፣ ከም 
ብሓድሽ ናብ ጥቕሚ ምእንቲ ክዉዕላ፣ተፈልየን እየን ዝእከባ።ነዘን ንጥረ ነገራት ናብ 
መአከቢኤን ምጉሓፍ ብነጻ ስለዝኾነ ነቲ ዝጉሕፍ እዉን ገንዘብ ንኽቑጥብ ይሕግዝ 
እዩ።

እቲ ዝተረፈ ርስሓት ገዛ በቲ ገንዘብ ዝኽፈሎ ክሻ ተኣኪቡ ነቶም ጎሓፍቲ ምምሕዳር 
ዓዲ ክቕረብ ኣለዎ። እዚ ጎሓፍ ኣብ ዘመናዊ ንምንጪ ሓይሊ ኤለክትሪክ ተባሂሉ 
ዘጽሪ መንፊት ብዘለዎ መንደዲ ጎሓፍ ይቃጸል። 

ብዛዕባ ብትኽክል ርስሓት ምጉሓፍ ናይ ገዛውትኹም ጎሓፍ ዝምልከት ኣብ 
መርበብ ሓበሬታ ወይ ከኣ ናይቲ ትነብርዎ ምምሕዳር ዓዲ ናይ ጎሓፍ ካለንደር 
ሓበሬታትረኽቡ።
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15 | ናብ ባዝልቢት እንቋዕ ደሓን መጸኹም!

BILLAG ስዊዘርላንድ 
BILLAG Schweiz  
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com, www.billag.ch

ማሕበር ተኻረይቲ ባዝልላንድ 
Mieterinnen- und Mieterverband Baselland  
T 061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 

ካንቶናዊ ቤት ጽሕፈት መንጎኛታትንጉዳይ ክራይ 
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 061 552 66 56 
www.bl.ch > Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

ሓበሬታ «ርስሓትን ደጊምካ ምጥቃምን» ብጀርመንኛ: 
www.abfall.ch 

ሓበሬታ«ናይ ምምሕዳር ካለንደርጎሓፍ»: 
www.aue.bl.ch 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ...
ካብ እቲ ፍቑድ መቃጸሊ ርስሓት ወጻኢ ርስሓት ምንዳድ  
ኩልኩል ከም ዝኾነ?

	 እንታይ?*	 ኣበይ?*	 ከመይ? / መዓስ?*	 ዋጋ*

	 ርስሓት ገዛ	 ጎሓፍቲ ምምሕዳር ዓዲ	 ዕለታትን ዓይነት ናይቲ ዝቕረብን>ካለንደር	 ክሻታት ጎሓፍ 35 / 60 / 110 ሊትሮናይ 
	 	 	 ጎሓፍ ናይ ምምሕዳር ዓዲ	 ምምሕዳር ዓዲ ቴምብር ክፍሊት ዘለዎ

	 ኣረጊት ኣቕሓ	 መብዛሕትኡ እዋን ምስ ርስሓት ገዛ	 	 ቴምብር ክፍሊት

	 ርስሓት ጀርዲን / ድኹዒ 	 ኣብ ጀርዲንኩም ዶኩዕዎ ወይ ድማ በቲ ናይ 	 ዕለታትን ዓይነት ናይቲ ዝቕረብን> 	 መብዛሕትኡ እዋናት ዝኽፈል 
	 ክኸውን ዝኽእል ርስሓት ክሽነ	 ምምሕዳር ዓዲ ቀጠልያ መጉሓፊ ጉሓፍዎ 	 ካለንደር ጎሓፍ ናይ ምምሕዳር ዓዲ	 ካብ ርስሓት ገዛ ግን ይሓስር

	 ጥርሙስ	 መአከቢ ቦታ / ካንሸሎ ትካል	 ጠራሙስ፣ ቢኬሪ፣ወ.ዘ.ተ. ከከም ቀለሙ	 ብነጻ 
	 	 	 (ጻዕዳ፣ ቡናዊ፣ ቀጠልያ) ተፈላልዩ

	 ፕላስቲክ ናይ መስተ ጥርሙስ	 ኣብ ዝሽየጦ ቦታ	 ነቲ ጥርሙስ ጨፍሊቕኩም ኣየሩ ኣውጽኡ	 ብነጻ

	 ታኒካ / ኣሉሚኒየም	 መአከቢ ቦታ / ካንሸሎ ትካል	 	 ብነጻ

	 ባትሪ	 ኣብ ዝሽየጦ ቦታ	 	 ብነጻ

	 ወረቐት (ዝተጠምረ)	 ወረቐት ኣከብቲ / መአከቢ ቦታ	 ዕለታት> ካለንደር ጎሓፍ ናይ ምምሕዳር ዓዲ	 ብነጻ

	 ባኮ	 ባኮ ኣከብቲ  / መአከቢ ቦታ	 ዕለታት> ካለንደር ጎሓፍ ናይ ምምሕዳር ዓዲ	 ብነጻ

	 ኣጭርቕቲ / ሳእኒ	 ናይ ክዳን ሓገዝ ኮንተይነር ወይ ፍሉይ መአከቢ 	 ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል ክዳውንቲ ጥራሕ	 ብነጻ 
	 	 ዕለት ወይ ድማ ኣብ ሰከንድ ሃንድ ድኳን 

	 ኣቕሓ ኤለክትሪክ / መብራህቲ	 ኣብ ኤለክትሮኒክ ዝሽየጦ ቦታ	 ንምምላስ ወይ መሊሶም ናይ ምቕባል ግቡእ	 ብነጻ

	 ፍሉይ ርስሓት / «መርዚ»	 ኣብ ዝሽየጦ ቦታ/ ድኳውንቲ ጨና	 ብዙሕ ንዘይኮነ መሊሶም ናይ ምቕባል ግቡእ	 ብነጻ

	 ኣፋውስ	 ፍፋማሲ	 ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ኦሪጊናል ባኩኡ	 ብነጻ

	 ዘይቲ	 መአከቢ ቦታ / ካንሸሎ ትካል	 	 ብነጻ

	 ሬሳ እንስሳ	 ናይ ምምሕዳር ዓዲ መአከቢ ሬሳ እንስሳ	 	 ብነጻ

	 * ንነብሲ ወከፍ ምምሕዳር ዓዲ ዝምልከት መአከቢ ዕለታት፣ መአከቢ ቦታን ዋጋን ኣብ ካለንደር ጎሓፍን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትነብርዎ ምምሕዳር ዓድን ትረኽቡ 

ዝተፈላለየ ኣይነት ጎሓፍ ከመይ የወግድ?

ዕውት ንዝኾነ ሓባራዊ ናብራ ምኽርን ሓበሬታን:

–	 ምግዳስ
–	 ነንሕድሕድካ ምዝራብ
–	 ድምጺ: ብኽብረትካ ንኻልእ ተገደስ! ናይ ትነብሮ ዓዲ እዋን ሰላም ኣኽብር
–	 ስካላ ብጽርየት ሓዝ
–	 መሕጸብ ክዳውንቲ ኣጽሪኻ ግደፎ
–	 ርስሓት ኣብ ጎሓፍ
–	 ርስሓት ፈላሊ: ናይ ጀርዲን ርስሓት፣ጥርሙስ፣ ሓጺን፣ ፕላስቲክ
–	 ኣረጊት ወረቐት ምጥማር
–	 ርስሓት: እዋናት ኣስተውዕል
–	 ጥቓ ኮንተይነር ርስሓት ከይህሉ
–	 ርስሓት ኣብ ፋኛቱራ ኣይትደርቢ
–	 ፍሉይ ርስሓት ተፈልዩ ይጎሓፍ:ባትሪ፣ መርዚ፣ መብራህቲ፣ ኣፋውስ
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ስራሕ

ፍቓድ ስራሕ የድልየኒ‘ድዩ?
ፍቓድ ስራሕ ከም ዘድልየኩም ወይ ከምዘየድልየኩም፣ በቲ ዘለኩም ናይ መቐመጢ 
ፍቓድ እዩ ዝውሰን። ተወሳኺ ሓበሬታ እቲ ንዝመጽእ እዋን ዘስርሓኩም፣ KIGA 
ባዝልላንድ፣ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ኣገልግሎት ወጻእተኛታትን ይህቡኹም 
እዮም።

ከም መጠን ሰራሕተኛ እንታይ መሰልን ግቡእን ኣለኒ?
ሰራሕተኛታት ዘለዎም መሰላት: 
–	 ኣብ ዓመት እንተወሓደ ናይ 4 ሰሙናት ዕረፍቲ
–	 ናይ ስራሕ ምስክር ወረቐት
–	 ክብርኹም ናይ ምሕላው
–	 ካልእ ስምምዕ እንተዘይተገብረ፣ ናይ ሓደ ወርሒ እዋን ፈተና 

ሰራሕተኛታት ካብቲ ዘለዎም ግቡኣት:
–	 ስራሕኩም ከምቲ ዝተሰማማዕኩሞ ምስላጥ
–	 ግዱስን እሙንን ምዃን
–	 እቲ ዘስርሓኩም ዝህበኩም መምርሒን ትእዛዝን ምኽታል

ኣብ ውዕል ስራሕ እንታይ ሰፊሩ ኣሎ?
ብዛዕባ ትሕዝቶ ሓደ ውዕል ስራሕ ሓበሬታ ኣብቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኩነታት ስራሕ 
ዝብል ትረኽቡ። ብመሰረቱ ብዘረባ ዝግበር ውዕል ስራሕ እውን ሕጋዊ እዩ። እንተኾነ 
ግን ውዕል ስራሕ ኩሉ ጊዜ ብጽሑፍ እንተሰፈረ ይመዓድ። ኣብ ብዙሓት ጨናፍር 
ስራሕ ወይ ድማ ዓበይቲ ትካላት፣ መሰላትን ግቡኣትን ሰራሕታኛታትን ዘስርሑን 
ኣብቲ ሙሉእ ዉዕል ስራሕ (GAV) ዝተሰርዐ እዩ። ንሓደሓደ ናይ ስራሕ ዓይነታት 
ሰበስልጣናት ነቲ ልሙድ ውዕል ስራሕ (NAV)ዝበሃል ይሕንጽጹ። መብዛሕትአን 
እዘን NAV ብካንቶን ዝተሰርዓ እየን። እቲ ናትኩም ጨንፈር ስራሕ ከመይ ተሰሪዑ 
ከም ዘሎ ሓበሬታ ርኸቡ።

መሃያይ ከመይ እዩ ዝጽብጸብ?
እቲ መሃያ ኣብ ጸብጻብ መሃያ ተዘርዚሩ ይጸሓፍ እዩ። ኣብቲ ጸብጻብ ጠቕላላ መሃያን 
ጽሩይ መሃያን ተወሳኺን ዝተቖርጸን ኩሉ ተጸብጺቡ ተጠቒሱ ኣሎ። ናይ መሃያ 
ተወሳኺ ንምሳለ ኣበል ቆልዑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝቑረጽ ከኣ ንናይ እርጋን ወይ 
ዉርሻ ኢንሹራንስ (AHV)፣ ኢንሹራንስ ምስንካል (IV)፣ ኢንሹራንስ ስራሕ ምስኣን 
(EO)፣ ኢንሹራንስ ስራሕ ኣልቦታት  (ALV)፣ ካብ ስራሕ ወጻኢ ሓደጋ  (NBU) ጥሮታን 
(PK) እዩ። ካብ መሃያ ወይ መሰረታዊ ግብሪ ወይ ድማ ዓመታዊ ግብሪ ይቑረጽ። ኣብ 
ስዊዘርላንድ፣ እቲ ግቡእ ዝኾነ ኢንሹራንስ ጥዕና ናይ እቲ ካብ መሃያ ዝቑረጽ ክፍሊ 
ኣይኮነን። ብዛዕብኡ ኣብቲ «ጥዕና» ዝብል ምዕራፍ ርኣዩ።

ማእከላይ እዋን ስራሕ ከመይ እዩ?
ኣብ መብዛሕትኤን ናይ ስዊዘርላንድ ትካላት ኣብ ሰሙን ካብ 42 ክሳብ 45 ሰዓታት 
እዩ ዝስራሕ። እቲ ብዝሒ እዋን ስራሕ በቶም ዘስርሑ፣ በቲ ዕማም ስራሕን በቲ 
ቅርጫፍ ስራሕን እዩ ዝውሰን። እዋን ብዝሒ ስራሕ ኣብቲ ውዑል ስራሕ ይሰፍር እዩ። 
ንሰራሕተኛታት ፋብሪካ፣ ቤት ጽሕፈታት፡ ሰብ ሙያ ቴክኒክን ካልኦት ኣብ ዓበይቲ 
ድኳውንትን ብቱን ናውትን ዝሽየጦን ንዝሰርሑ ሰሙናዊ እዋን ስራሕ እንተበዝሔ ኣብ 
ሰሙን 45 ሰዓታት እዩ። ንኹሎም ኻልኦት ሰረሕተኛታት እተበዝሔ ኣብ ሰሙን 50 
ሰዓታት እዩ። 

ምግዳፍ ስራሕ ከመይ እዩ ዝተኻኸል?
ደረት ጊዜ ምግዳፍ ስራሕ ብሓፈሽኡ ኣብ ውዕል ስራሕ፣ ኣብ ናይ ነብሲ ወከፍ ዓይነት 
ስራሕ ልሙድ ውዕል ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ሙሉእ ዉዕል ስራሕ ሰፊሩ ኣሎ። ንኽልቲኡ 
ወገን ማዕረ ዝኾነ ደረት ጊዜ እዩ ዘሎ። ነዚ ዘተኻኽል ኣብ ውዕል ኣንተዘየለ ኾይኑ በቲ 
ግቡእ ሕጊ (OR) ይተኻኸል:
–	 ኣብ እዋን ፈተና: ሸውዓተ ናይ ስራሕ መዓልታት
–	 ኣብታ ናይ መጀመርታ ዓመት ስራሕ: ሓደ ወርሒ ካብታ መወዳእታ ወርሒ 

ጀሚሩ
–	 ካብ ካልኤይቲ ክሳብ ታሽዔይቲ ዓመት ስራሕ: ክልተ ኣዋርሕ ካብታ መወዳእታ 

ወርሒ ጀሚሩ
– ካብ ዓስረይቲ ዓመት ስራሕ ጀሚሩ: ሰለስተ ኣዋርሕ ካብታ መወዳእታ ወርሒ ጀሚሩ

ካብ ምስጓግ ስራሕ መዓስ እዩ ዉሕስነት ዘለኒ?
ሰራሕተኛታት ናይ ተልመዴን እዋኖም ምስ ሓለፈ፣ ኣብ ከምዘን ዝቕጽላ ኩነታት ዘለዉ 
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እንተኾይኖም፣ ዘስርሑ ክሰጉዎም ኣይክእሉን እዮም: ሕማም ወይ ሓደጋ፣ ጥንሲ 
ከምኡ ድማ 16 ሰሙናት ድሕሪ ሕርሲ፣ ኣብ ሓደ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ኣብ 
ወጻኢ ዓዲ ንዝሳታፍ፣ ብውሑዱ ዓሰርተ ሓደ መዓልታት ዝወስድ ግቡእ ኣገልግሎት 
ዉትህድርና፣ ምኽልኻል ህዝብን ቀይሕ መስቀልን።

ስራሕ ኣልቦ እንተኾንኩ እንታይ ክገብር ይኽእል?
ናይ ከባቢ ኣራኸብቲ ስራሕ (RAV) ስራሕ እንተዘይብልኩም ቀጺሎም ይሕግዙኹም 
ከምኡውን ብዛዕባ ኢንሹራንስ ስራሕ ኣልቦነት ሓበሬታ ይህቡኹም። ብዝተኻእለ 

መጠን ቀልጢፍኩም ኣብቲ ናይ ከባቢኹም ኣራኸብቲ ስራሕ RAV ተመዝገቡ። 
ኣድራሻ ኣብ KIGA ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ወጻእተኛታት ኣገልግሎት ባዝልላንድ 
ትረኽቡ። 

ከምኡ ድማ ቀልጢፍኩም ሓዲሽ ስራሕ ምድላይ ጀምሩ። ስራሕ ትደልዩ ከም 
ዘለኹም ዘረጋግጻ ሰነዳት ኣቐምጡ። ንስራሕ ኣልቦ ዝወሃብ ገንዘብ ምእንቲ 
ክትረኽቡ፣ ተገዲስኩም ሓዲሽ ስራሕ ትደልዩ ከም ዘለኹም ብኸምኡ ኸኣ ሓገዝ 
ንምርካብ ቅድመኩነት ተማልኡ ከም ዝኾንኩም ከተረጋግጹ ኣለኩም። ተወሳኺ 
ሓበሬታ ኣብ RAV  ወይ ድማ ኣብቲ ዕላዊ ንስራሕ ኣልቦ ዝኸፍል ካሳ ትረኽቡ።

ናይ ወጻኢ ዓዲ ዲፕሎመይ ተቐባልነት ይረክብ‘ድዩ?
ናይ ወጻኢ ዓዲ ዲፕሎምን ምፍጻም ስልጠናን ኣብ ስዊዘርላንድ ኩሉ ጊዜ ኣይኮነን 
ተቐባልነት ዝረክብ። ንሓደ ሓደ ኩነታት ግን እቲ ዲፕሎም ተቐባልነት ከም ዝረክብ 
ምግባር ይከኣል እዩ። ንሓደ ሓደ ሙያታት እዚ ናይ ግድን ኣድላዪ እዩ።

ናይ ወጻኢ ዓዲ ዲፕሎም ዘለዎም ውልቀሰባት፣ ኣድላዪ ዝኾነ ቅድመ ኹነት ዘማልኡ 
እንተኾይኖም፣ ነቲ ዲፕሎሞም ኣብ ስዊዘርላንድ ተቐባልነት ከውህብዎ ይኽእሉ 
እዮም። ናይ ወጻኢ ዓዲ ዲፕሎም ወይ ድማ ዝተፈጸመ ስልጠና ተቐባልነት ክረክብ 
ከሎ፣ ልክዕ ከም እቲ ናይ ስዊዘርላንድ ዲፕሎም ወይ ድማ ዝተፈጸመ ስልጠና 
ማዕረ ዝኾነ ሚዛን ይረክብ ማለት እዩ። ነተን ምዱባት ዝኾና ሙያታት (ንምሳለ ስበ 
ሙያ ክንክን፣ መምሃራን ወ.ዘ.ተ.) ንምስራሕ ተቐባልነት ምርካብ ኣድላዪ እዩ። እቲ 
ዲፕሎምኩም ነቲ ናይ ስዊዘርላንድ ደረጃ ዘይበቅዕ እንተኾይኑ፣ ተወሳኺ ጠለባት 
ክሕተት ይኽእል እዩ (ፈተና ብቕዓት፣ ናይ ስራሕ ልምዲ መረጋገጺ  ወ.ዘ.ተ.)። ከከም 

ሙያ ወይ ድማ ዓይነት ስልጠና፣ ተቐባልነት ንምርካብ ዝተፈላለያ ቤት ጽሕፈታት 
እየን ሓላፍነት ዘለወን። ተቐባልነት ንምርካብ ገንዘብ ይኽፈል እዩ። ሃገራዊ ማእከል 
ተቐባልነት ዲፕሎም ሓበሬታ ይህብ እዩ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ፍቓድ ስራሕ: 
www.bfm.admin.ch > Arbeit/Arbeitsbewilligungen

ሓበሬታ ብዛዕባ ሕጊ ስራሕ፣ሙሉእ ዉዕል ስራሕ፣ ልሙድ ውዕል ስራሕን ካልኦት ንቅርጫፍ ስራሕ 
ዝምልከታ ኣርእስታት: 
www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

ካንቶናዊ ቤት ጽሕፈት ኢንዱስትሪ፣ ትካላትን ስራሕን/KIGA 
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit/KIGA 
Bahnhofstrasse 32 
4133 Pratteln 
T 061 552 77 77 
www.kiga.bl.ch 

ማእከል ሓበሬታ ስራሕ BIZ 
Berufsinformationszentrum BIZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
und Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.afbb.bl.ch

ሓበሬታብዛዕባ RAV: 
www.treffpunkt-arbeit.ch> BL

ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ዓዲ ዲፕሎም ምቕባል:  
Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF  
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ጸሊም ስራሕ (ብዘይ ግቡእ ፍቓድ ስራሕ ምስራሕ) ኩልኩል ከም ዝኾነ? 
ካብ ማሕበራዊ ዉሕስነት ወይ ድማ ማሕበራዊ ደገፍ ዝረክብ ውልቀሰብ፣ ነቲ ሰሪሑ ዝረኸቦ መሃያ ነቲ ቤት ጽሕፈት እንተዘየፍሊጡ፣ ጸሊም ስራሕ እዩ ዝሰርሕ። ከምዚ 
ዝገብር የታልል እዩ ዘሎ፣ ከምኡ ድማ ብሕጊ ዘቕጽዕ ሳዕቤን ኣለዎ። ጸሊም ዝሰርሕ ንማሕበረሰብን ንነፍሱን ይጎድእ እዩ። ጸሊም ስራሕ ዝስራሕ እንተኾይኑ፣ እቲ ሰራሕተኛ 
ኣብ እዋን ሓደጋ ዋሕስነት የብሉን ከምኡውን ጥሮታ የብሉን። ጸሊም ስራሕ ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ሸለልታ ኣይግበሮን እዩ ከምኡውን ኣንጻሩ ብርቱዕ ቃልሲ እዩ 
ዝግበር። ወሃብ ስራሕ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ ኣሰራርሓ ከም ዘስርሖ ዝግምት ውልቀሰብ፣ ብዝተኻእለ መጠን ምስ   KIGA ባዝልላንድ ክዛረብ ኣለዎ።
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ግብሪ

ንምንታይ እዩ ግብሪ ዝኽፈል?
ኣብ ስዊዘርላንድን ኸም እኒ ትሕተ ቅርጺ ፣ትራፊክ፣ወተሃደራት፣ፖሊስ፣ስልጠና/
ትምህርቲ፣ጥዕና፣ማሕበራዊ ሰላም ፣ባህልን ስፖርትን ዝኣመሰ ላኣገልግሎታት 
ዝኽፈል ዋጋታት መብዛሕትኡበ ቲካብ ናይ እቶትንን ብረትን ግብሪ ፣ናይ ውልቀሰብ 
ግብሪ፣ግብሪ ትካላትን ግብሪ ተወሳኺ ዋጋን እዩ ዝሽፈን።

እንታይ ዓይነት ግብርታት እየን ዝኽፈላ?
ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ እቶት ግብሪን ፌደራል መንግስትን (ቀጥታዊ ግብሪ ፌደሬሽን) 
ከምኡው ንንካንቶንንን ምምሕዳር ዓድታትን (ናይ ሃገርን ዓድን ግብሪ ) ይኽፈል።
እዘን 26 ካንቶናት ነብሲ ወከፍ ነናተን ዝተፈላለየ ሕጊን ስርዓትንግብሪ ኣለወን።እተን 
ምምሕዳር ዓድታት ነቲ መጠን ግብሪበቲመድረክሕጊካንቶንተሞርኪሰንባዕለንክውስ
ናይኽእላኣየን።ቀጥታዊ ግብሪ ፌደሬሽንን በይኑ ካብቲ ናይ ካንቶን ግብሪ ተፈልዩእዩ 
ዝጽብጸብ ።በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ መጠንግብሪ ከከም ካንቶንን 
ምምሕዳር ዓድን ዝተፈላለየ እዩ።

ግብሪ ከመይ ጌርካ እዩ ዝኽፈል? 
መንበሪ ፍቓድ C ዘይብሎም ወጻእተኛታት፣ ንሕጊ ግብሪ ዝምልከት መቐመጢኦም 
ግን ስዊዘርላንድ እንተኾነ፣ እተን ግብሪታት ብቐጥታ ካብ መሃይኦም ተቖሪጸን እየን 
ዝኽፈላ (መሰረታዊ ግብሪ)። እዚ ነቶም ናይ ዓመት መቐመጢ ፍቓድ B ንዘለዎም፣ 
ዑቕባ ንዝሓተቱ፣ ንሰሙናት መቐመጢ ዘለዎም ከምኡውን ከከም ኩነታቱ ነቶም 
ዶብ ሰገርቲ ይምልከት። መሃይኦም ካብ 120`000 ፍራንከን ንላዕሊ ንዝኾኑ እቲ 
ልሙድ ግብርን ዓመታዊ መግለጺ ግብርን ይግበር።

መሰረታዊ ግብሪ እንተዘይተኸፊሉ፣ እቲ መጠን ግብሪ ምስ እቲ ምምሕዳር ዓዲ ዝሰዶ 
እሞ ነብሲ ወከፍ ዉልቀሰብ መሊኡን ፈሪሙን ዝሰዶ፣ ዓመታዊ መግለጺ ግብሪ 
ተጸባጺቡ ይምደብ። ምስ እዚ ዓመታዊ መግለጺ ግብሪ፣ እታ ብዘስርሑ ንሰራሕተኛ 
ትወሃብ ናይ መሃያ ወረቐት መንነት፣ ተተሓሒዛ ትስደድ።

ከም ግቡኡ ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ግብሪ ኣብቲ ዝነብሮ ዓዲ ተገሚቱ ኣብ ዓመት ሓደ 
ጊዜ ክኽፈል ኣለዎ። ከም ግቡኡ እቲ መግለጺ ግብሪ ነቲ ናይ ምምሕዳር ዓዲ ቤት 
ጽሕፈት ግብሪ ክቐርብ ኣለዎ።  

እዚ ሰንድ ዝስደዶ (ናይ ዓዲ ምምሕዳር ወይ ድማ ካንቶናዊ ምምሕዳር ግብሪ) ኣብቲ 
ቀዳማይ ገጽ ናይቲ መግለጺ ግብሪ ሰፊሩ ኣሎ።

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
እቲ ናይ ካንቶን BASEL-LANDSCHAFT ምምሕዳር ግብሪ ንዓኹም 
ብነጻ ናይ ኮምፑተር ፕሮግራም EASYTAX ከምዘቕርበልኩም?
በቲEasyTaxነቲ መግለጺ ግብሪ ብቐሊሉ ክትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ 
ፕሮግራም ካብ መርበብ ሓበሬታ ኣውሪድኩም ንክትጽዕኑ ተቐሪቡ ኣሎ፣ ወይ ድማ 
ናይዚ ፕሮግራም ሓንቲ CD ኣብ ምምሕዳር ዓድኹም ወይ ድማ ምምሕዳር ግብሪ 
ክትወስዱ ትኽእሉ።

ግብሪ ብሓፈሽኡ: 
Kantonale Steuerverwaltung, Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

መሰረታዊ ግብሪ: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Bereich Quellensteuer  
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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ካንቶናዊ AHV  ካንቶናዊ ናይ ስድራቤት  
መመዓራረዪ ካሳን IV-ቦታን 
Kantonale AHV-Ausgleichskasse,  
Kantonale Familienausgleichskasse und IV-Stelle 
Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 
T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch 

ሓበሬታ ብዛዕባAHV: 
www.ahv-iv.ch 

ማሕበራዊ ውሕስነት

ስርዓት ማሕበራዊ ውሕስነት ከመይ ይሰርሕ?
እቲ ኢንሹራንስ ማሕበራዊ ውሕስነት በቲ ካብ እቶት ተዋጺኡ ዝኽፈል እዩ ዝሽፈን። 
ንዕኡ ሰራሕተኛታትን ዘስርሑን ማዕረ እዮም ዘዋጽኡ።

ኢንሹራንስ ማሕበራዊ ዉሕስነት ነቲ በዘን ዝስዕባ ዝኽተል ቁጠባዊ ሳዕቤን ይሽፍን:
–	 ሕማም፣ ሓደጋን ሞያዊ ሕማምን
–	 እርጋን፣ ሞትን ስንኩልነትን
–	 ስራሕ ኣልቦነት

ብኣደነት ንዝፍጠር ሳዕቤን ብሓደ ወገን ብናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ብኻልእ ወገን ድማ 
በቲ ስርዓት ናይ ስራሕ መተካእታ (EO) ይሽፈን።

ማሕበራዊ ሓለዋ ከመይ እዮም ዝተሰርዑ?
ንእርጋን፣ ሞትን ስንኩልነትን ዝኸውን ማሕበራዊ ሓላዋ ኣብ ሰለስተ ዓንዲ 
ዝተመስረተ እዩ:

1. ዓንዲ: እዘን AHV/IV/EO ዝበሃላ መሰረታውያን ኢንሹራንሳት እየን። ኩሎም ኣብ 
ስዊዘርላንድ ዝነብሩን ወይ ዝሰርሑን ከም ግቡኡ እዚኤን ኢንሹራንሳት ኣለዎ።

2. ዓንዲ: ናይ ሰራሕተኛ ሓለዋ (ናይ ጥሮታ ካሳ) ኩሎም ሰራሕታኛታት ናይ ዓመት 
እቶቶም እንተወሓደ 20‘880 ፍራንከን (ዝወጸዕለት 01.01.2011) እንተኾይኑ ከም 
ግቡኡ ኢንሹራንስ ኣለዎም።

3. ዓንዲ: እዛ 3-ይቲ ዓንዲ ብድልየት ክትከውን ከላ ካብ እቲ ዝተጠምረ፣ ንግብሪ 
ዘሕስር(ንምሳለ ምስ ሓንቲ ትካል ኢንሹራንስወይ ናይ ባንክ ትካል ረድኤት፡ዓንዲ 
3aተባሂሉ ዝፍለጥ) ከምኡ ኸኣ/ ወይ ብድለይትካ ንግብሪ ዘየሕስር(ንምሳለ ናይ 
ቁጠባ ደብተር፣ ናይ ህይወት ኢንሹራንስ፣ ዋንነት ብርኪ ወ.ዘ.ተ. እቲ ዓንዲ 3bዝበሃል) 
እዩ።

ሓበሬታ ካብ ምምሕዳር መናሪ ዓድኹም ወይ መመዓራረዪ ካሳ/IV-ናይ ካንቶን 
Basel-Landschaft ርኸቡ።

ናይ ስዊዘርላንድ ማሕበራዊ ሓለዋ

1. ዓንዲ 2. ዓንዲ 3. ዓንዲ

ዉልቃዊ ሓለዋ

AHV 
ናይ እርጋን ወይ ዉርሻ 

ኢንሹራንስ

IV 
ኢንሹራንስ ኣካለ ስንኩላን

EL 
ተወሳኺ ዝኽፈል

 
EO 

ስርዓት ናይ ስራሕ 
መተካእታ

BVG 
ግቡእ ናይ ስራሕ  

ክንክን ጥዕና

Säule 2b 
ካብቲ ግቡእ ንላዕሊ  

ናይ ስራሕ ክንክን ጥዕና

Säule 3a 
ዝተጠምረ ሓለዋ

Säule 3b 
ነጻ ክንክን ጥዕና

መንግስታዊ ማሕበራዊ ሓለዋ ናይ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ሓለዋ

መነባብሮ ምርግጋጽ ናይቲ ዝተለምደ መነባብሮ መቐጸሊ ዉልቃዊ ተወሳኺ
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ማሕበራዊ ውሕስነት

ኢንሹራንስ ጥዕናን ክንክንን
ናይ ጥዕናን ክንክንን ኢንሹራንስ ኣብልነት ኣብ ስዊዘርላንድ ግቡእ እዩ። ናይ ጥዕና 
ኢንሹራንሳት ኞኣኹም ኣባል መሰረታዊ ኢንሹራንስ ንኽትኮኑ ንምምዝጋብ ይግደዳ 
እየን። ተወሳኺ ኢንሹራንስ ምእታው ብፍቶትካ እዩ። ካብተን ዝተፈላለየ ቀረባት 
ዘለወን ምስ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ዘዳልዋ ተወሳኺ ኢንሹራንስ ኣብ ልዕሊ 
መሰረታዊ ኢንሹራንስ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። 

ናይ ኢንሹራንስ ዉዕል ቅድሚ ምእታው ምኽሪ ርኸቡ ከምኡ ኸኣ ነቲ ቀረባት 
ዝተፈላለያ ኢንሹራንሳት ኣወዳድሩ።

ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኣባላት ኢንሹራንስ፣ እቶቶም ውሱን እንተኾይኑ ሕስር ዝበለ 
ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ንምኽፋል መሰል ኣለዎም። ኣብ ሚዛን ዝኣቱ እቲ ድሕሪ ግብሪ 
ዘሎ እቶት እዩ። ቅድመ ኩነት፣ መጠን ናይቲ ዝሓሰረ ከምኡ ድማ መስርሕ ከከም 
ካንቶኑ ዝተፈላለየ እዩ። ንኸተመልክቱ ዝኸውን ፎርሙላ ኣብቲ ምምሕዳር ዓድኹም፣ 
ኣብ ቤት ጽሕፈታት ኢንሹራንስ ጥዕና ናይ ካንቶን Basel-Landschaft ወይ ድማ ኣብ 
ናይ Basel-Landschaft ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኢንሹራንስ ትረኽቡ።

ብዛዕባ ናይ ጥዕናን ክንክንን ኢንሹራንስ ትኸፍልዎ መጠን ኣብ ምዕራፍ «ጥዕና» 
ትረኽቡ።

ናይ ሓደጋ ኢንሹራንስ
ኩሎም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ሰራሕተኛታት ካብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ 
ስርሖም ጀሚሮም ናይ ሓደጋን ናይ ሞያ ሕማምን ኢንሹራንስ ኣለዎም። ኣብ ሰሙን 
ካብ 8 ሰዓታት ንላዕሊ ትሰርሑ እንተዄንኩም፣ ካብ ስራሕኩም ወጻኢ ንዘጋጥመኩም 
ሓደጋ‘ውን ኢንሹራንስ ኣለኩም።

ኣብ ገዛ ዝሰርሑ፣ ናይ ገዛ ስራሕ ዝሕግዙን ኣብ ገዛ ሰብ ስራሕ ጽርየት ዝሰርሑን በቲ 
ዘስርሖም ሰብ ኢንሹራንስ ክምዝገቡ ኣለዎም። ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ብመሰረቱ 
ግቡእ ኢንሹራንስ ኣለዎም።

ናቶም ትካል ዘለዎም ዉልቀሰባትን ኣብ ትካል ዝሰርሑ ኣባላት ስድራቤትን 
ብድልየቶም ናይ ስራሕ ሓደጋ ኢንሹራንስ ኣባላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።.

ኢንሹራንስ ዘይብሎም ሰባት ኣንስቲ ሓዳር፣ ኣሰብኡት ሓዳር፣ ቆልዑ፣ ተመሃሮ 
ዩኒቨርሲቲን ጥሮተኛታትን እዮም። እዞም ዝተጠቐሱ ኣብ ሓደ ናይ ሓደጋ ኢንሹራንስ 
ክኣትዉ ኣለዎም።

ዉልቃዊ ናይ ሓላፍነት ኢንሹራንስ 
ዉልቃዊ ናይ ሓላፍነት ኢንሹራንስ፡ ናይ እቶም ኢንሹራንስ ዝኣተዉ ሰባት ሓላፍነት 
ወሲዱ፣ ነቲ ካብ ሳልሳይ ኣካል ዝብገስ ብሕጊ ዝተሰርዔ ናይ ካሕሳ ጥርዓን፣ይሽፍን።እዚ 
ኣሰራርሓ ኣብ ምዕራፍ 41 ናይ ግቡእ ሕጊ ዝተመስረተ እዩ። እዚ ሕጊ ከምዚ ዝቕጽል 
እዩ ዝብል: «ኣብ ንብረት ካልእ ዉልቀሰብ፡ ፈሊጡ ይኹን ብሸለልተኛነት፣ ካብ 
ሕጊ ወጻኢ ዘበላሸወ፣ ነቲ ዘበላሸዎ ተኪኡ ክኽሕስ ይግደድ እዩ።» ነብሲ ወከፍ ሰብ 
ነዚ ከምዚ ዓይነት ምብልሻው ብምሉእ ንብረቱ ናይ ምኽሓስ ሓላፍነት ኣለዎ። በዚ 
ምኽንያት ኣብ ሓደ ናይ ሓላፍነት ኢንሹራንስ ምእታው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

ኢንሹራንስ ንብረት ገዛ
ኢንሹራንስ ንብረት ገዛ፣ ነቲ ኣብ ንብረት ገዛኹም ዝበጽሔ ምብልሻው ይትክእ። እቲ 

መሰረታዊ ኢንሹራንስ፣ ነቲ ብሓዊ፣ ብማይ ወይ ድማ ብኻልእ ናይ ተፈጥሮ ምብልሻው 
ከምኡውን ካብ ገዛ ንዝስረቕ ንብረት ይሽፍን። ተወሳኺ ኢንሹራንስ፣ ንምብልሻው 
ጠራሙስ ከምኡውን ካብ ገዛ ወጻኢ ንዘጋጥም ቀሊል ስርቂ (ካብ መንበሪ ገዛኹም 
ወጻኢ ዝስረቕ) ኢንሹራንስ ክግበር ይከኣል እዩ።

ኣደነት
ቅድሚ ምውላድ 9 ኣዋርሕ ናይ እርጋንን ዉርሻን ኢንሹራንስAHVዘለወን፣ ካብኣተን 
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ከኣ ብዉሑዱ 5 ኣዋርሕ ዝሰርሓን ኣብ እዋን ሕርሲ ኸኣ ስራሕ ዘለወን ኣንስቲ፣ ባዕለን 
ዝውንንኦ ስራሕ ዘለወን ወይ ድማ ኣብ ትካል ሰብኣየን ዝሰርሓ እንተኾይነን፣ ካብቲ 
ናይ ኣደነት ኢንሹራንስ እቶት ይረኽባ እየን። እዚ እቶት ብመሰረቱ ን 14 ሰሙናት 
እየን ዝረኽባ። ዝረኽብኦ እቶት 80% ናይቲ መወዳእታ ናይ ስራሕ እቶተን እዩ። 
እንተበዝሔግን ኣብ መዓልቲ 196ፍራንከን እየን ዝረኽባ።

ንስድራ ተወሳኺ መሃያ
እዚ ንስድራ ዝወሃብ ተወሳኺ መሃያ፣ ወለዲ ንመዕበዪ ቆልዑ ዘውጽእዎ ወጻኢታት 
ብኸፊል ንምድጋፍ ተባሂሉ ዝወሃብ እዩ። ኣብኡ ናይ ቆልዑን ናይ ትምህርትን ተወሳኺ 
ከምኡውን ኣብ ሓደሓደካንቶናት ዘሎ ናይ ልደትን ሞግዚትነትን ተወሳኺ እዩ። ኣብ 
ካንቶን Basel-Landschaft ዝወሃብ መጠን ናይ ቆልዑ ተወሳኺ ኣብ ወርሒ ንሓደ 
ቆልዓ 200 ፍራንከን እዩ። እዚ ዝኽፈል ካብ እቲ ቆልዓ ዝተወልደላ ወርሒ ጀሚሩ 
ክሳብ እቲ ቆልዓ መበል 16 ዓመት ዝመልኣላ መወዳእታ ወርሒ እዩ።

ናይ ትምህርቲ ተወሳኺ መጠን ኣብ ወርሒንሓደ ቆልዓ250 እዩ። እዚ ዝኽፈል 
እቲ ቆልዓ መበል 16 ዓመት ዝመልኣላ መወዳእታ ወርሒ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ቆልዓ 
ትምህርቲ ዝውድኣላ ዕለት እዩ፣ እንተበዝሔ ግን ክሳብ እቲ ቆልዓ 25 ዓመት ክሳብ 
ዝመልኦ እዩ።

ንናይ ስድራ ተወሳኺ (=ናይ ቆልዑ ተወሳኺን ናይ ትምህርቲ ተወሳኺን) ከከም ናይቲ 
ስራሕ ዘለዎ ዓዲ፣ ዘሎ መምርሒ እዩ ዝዉሰን። ምምዝጋብን ምኽፋልን በቲ ዘስርሕ 
እዩ ዝፍጸም።

ንመነባብሮይ ባዕለይ ከረጋግጽ እንተዘይከኣልኩ እንታይ ይግበር?
ንጽጉማት ሰባት ምሕጋዝ ናይ ማሕበራዊ ረድኤት ኣሎ። ዝተጸገሙ ሰባት ብነጻ ምኽሪን 
ቁሳዊ ሓገዝን ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። ከምዚ ዓይነት ጉዳይ እንተጋጢምኩም፣ 
ኣብቲ ምምሕዳር ዓድኹም ዝርከብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተመዝገቡ። ምምሕዳር 
ዓዲ ነቶም ኣብ ምምሕዳር ዓዶም ንዝርከቡ ኩሎም ደለይቲ ሓገዝን ጽጉማትን ሰባት፣ 
ብቑዕ ዝኾነ ምኽርን ኣድላዪ ዝኾነ መጠን ዘለዎ ሓገዝን ክህቡ ኣለዎም።

ናይ ጥዕናቤት ጽሕፈትሓበሬታ  
ብዛዕባ ግቡእ ኢንሹራንስ:  
www.bag.admin.ch > Themen > Versicherungspflicht

ናይ ጥዕናቤት ጽሕፈት ናይ ኢንሹራንስ ዝኽፈል ጸብጻቢ: 
www.priminfo.ch 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ...
ስድራቤት ብጀካ እቲ ኢንሹራንስ ኣደነትን ተወሳኺ መሃያ ስድራን 
ዝወሃብ ቁጠባዊ ኣገልግሎት፣ ንብዙሓት ካልኦት ቀረባት ስፖርትን ናይ 
እዋን ዕረፍቲ መዘናግዕን ብነጻ ወይ ድማ ብሕሱር ዋጋ ከምዘሎ?
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ጥዕና

ካብ እቲ ግቡእ ዝኾነ መሰረታዊ ኢንሹራንስ ጥዕና ነዘን ኣብዚ ዝስዕባ ጉዳያት ይኸፍል: 

ኢንሹራንስ ጥዕና ብመሰረቱ ነተን ዋጋታት ብሓኻይም ንዝግበራ ኩለን ሕክምናታት 
ይሽፍን እዩ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ቅድሚ እቲ ሕክምና ምግባሩ ክትሕበሩ ኣለኩም።

–	 መሰረታዊ ኢንሹራንስ ነቲ ኣብ ሓደ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ካንቶን ንዝግበር 
ሕክምናን ነቲ ኣብ ሆስፒታል ትድቅስዎን ይሽፍን እዩ። ተወሳኺ ንዝግበር 
ሕክምናን ነቲ ኣብ ዉልቃዊ ወይ ፍርቂ ዉልቃዊ ክፍሊታት ትድቅስዎ 
ዝኽፈል ዋጋታት ወይ ድማ ካብ ካንቶን ወጻኢ ንዝግበር ሕክምና ባዕልኹም 
ትሽፍንዎ ወይ ድማ ዘለኩም እንተኾይኑ በቲ ተወሳኺ ኢንሹራንስ ይሽፈን።

–	 መሰረታዊ ኢንሹራንስ ንመብዛሕትኡ ዋጋታት እተን ኣብቲ «ፍሉይ ሊስታ» 
ተዘርዚረን ዘለዋን ብሓኻይም ዝተኣዘዛ ኣፋውስን እቶም ሓኻይም ዝህብዎ 
ኣፋውስን ይሽፍን እዩ።

–	 ንሓደ ክፍሊ ናይቲ ዋጋታት ሕክምናን ኣፋውስን እቶም ኢንሹራንስ ዘለዎም 
ሰባት ባዕሎም ክኸፍሉ ኣለዎም። እዚ ናይ ምኽፋል ተሳትፎ ካብቲ ፍሉይ 
ፍቓድ (ናይ ዓመታዊ ባዕልኻ ወሲንካ ትኸፍሎ) እንተወሓደ 300 ፍራንከን 
ኣብ ዓመት (ንዓበይቲ)፣ቆልዑ ነዚ ኣይከፍሉን እዮም። ካብኡ ዝተረፈ ኸኣ ን10 
ካብ ሚእቲ ናይቲ ዝኽፈል ዋጋታት እቲ ዝሕከም ባዕሉ ይኸፍሎ፣ እንተበዝሔ 
ግን ኣብ ዓመት ዝኽፈል፡ ክሳብ 700 ፍራንከን (ንዓበይቲ) ከምኡ ከኣ 350 
ፍራንከን(ንቆልዑ)እዩ።.

–	 መሰረታዊ ኢንሹራንስ ንዋጋታት ዝተፈላለያ ክንክን ጥዕና (ምክልኻል) ዘገልግላ 
ስጉምቲታት ይሽፍን እዩ፣ ከም እኒ ፍሉጣት ምኽታብ፣ 8 ምርምራ ንቕድመ 
ትምህርቲ ዝኾኑ ቆልዑ፣ ኣብ ሰሰለስተ ዓመት ምርመራ ሕክምና ማሕጸን ወይ 
ከኣ ንጉዳያት ነደታት ዝግበር ምኽፋል (7 ናይ ክንክን ምርመራ, 2 ኡልትራ 

ሻል ምርመራ)። ኣብዘን ንጉዳያት ኽንክን ኣደታት ዝኽፈላ እተን ተሓከምቲ 
ኣይከፍላን እየን።

ናይ ሕክምና ሓገዝ ኣበይ እረክብ?
ኣብ ስዊዘርላንድ ብመሰረቱ ነጻ ዝኾነ ምርጫ ሓኪም ኣለኩም። ከከም እቲ 
ዝመረጽኩሞ ኢንሹራንስን ዓይነታት ውዕልን ግን ናይ ምርጫ ሓኻይም ነጻነትኩም 
ዝተወሰነ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ናይ ሓኻይም ክንክን ብመጀመርታ ደረጃ በቶም ናይ ገዛ ሓኻይም እዩ ዝረጋገጽ። 
ኣድላዪ ክኸውን ከሎ ናብ ስፔሺያሊስት ይሰዱኹም። ኣድራሻታት ሓኻይም ገዛ 
ኣብ መጽሓፍ ተሌፎን ትረኽቡ (ኣብቲ ሓፈሻዊ ሓኻይም ዝብል ርኣዩ)። ናይ ወጻኢ 
ዓድታት ዝዛረቡ ሓኻይም ሊስታ ካብ ናይ ባዝልላንድ ኣገልግሎት ወጻእተኛታት 
ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ለይትን ቀዳመ ሰንበትን ህጹጽ ናይ ሓኻይም ኣገልግሎት ኣሎ። ብጣዕሚ ህጹጽ 
ንዝኾነ ጉዳያት ወይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ምእታው ዘድሊ እንተኾነ፣ ኣብ ሆስፒታላት 
ናይ ሕክምና ሓገዝ ትርኽቡ።

ንህጹጽ ቁጽርታት ኣብ ምዕራፍ «ንህጹጽ ኩነታት ኣገደስቲ ቁጽርታት»ርኣዩ።

ኣብ እዋናት ሕማምን ሓደጋን ኣገልግሎት ተርጎምቲ
ኣብ እዋን ሕማምን ሓደጋን ምስ ሓኻይም ንምርድዳእ ናይ ተርጓማይ ወይ ተርጓሚት 
ሓገዝ ትደልዩ እንተዄንኩም፣ ኣብቲ ናይ ባዝልላንድ ኣገልግሎት ወጻእተኛታት ብዛዕባ 
ኣገልግሎት ተርጎምቲ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ነቲ ሃገራዊ 
ናይ ተርጎምቲ ኣገልግሎት ተሌፎን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ኣገልግሎት 
ወጻእተኛታት ባዝልላንድ ተርጎምቲ ዋጋ ከከም ምንዋሕ ኣገልግሎት ዝሕሰብ ክኸውን 
ከሎ በብ ¼ ሰዓት እዩ ዝቁጸር (ንኣባላት ኣብ ሰዓት 90ፍራንከን፣ ኣባላት ንዘይኮኑ ኣብ 
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ሰዓት 105 ፍራንከን)። ናይ ጉዕዞ ዋጋ ብሓፈሽኡ 37.50 እዩ ዝሕሰብ።

ናይ ሓኪም ስኒ ዋጋታት‘ከ ኢንሹራንስ ኣለዎ ድዩ?
ኣይፋልን፣ ናይ ሓኪም ስኒ ዋጋታት ምስቲ መሰረታዊ ኢንሹራንስ ኣይጽንበርን እዩ። 
ንዕኡ ግን ተወሳኺ ኢንሹራንስ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም።

ንቆልዑን መንእሰያትን ኣባላት ናይ መንእሰያት ክንክን ኣስናን ክኾኑሉ ዝኽእሉ መገዲ 
ኣሎ። ቀጻሊ ንዝኾነ ምርመራ፣ ካብ ምቡኽባኽን ምብልሻው ድርጻንን ዝከላኸል 
ስጉምታት ከምኡውን ንሕክምና ምቡኽባኽ ኣስናንን ዘይስሩዕ ኣስናንን ደገፍ ገንዘብ 
ይግበር እዩ። ካብ መምሃራን ደቅኹም ወይ ድማ ኣብዛ ትቕጽል ኣድራሻ www.bl.ch.
ሓበሬታ ርኸቡ።

ንምርመራ ጥዕና ቤት ትምህርቲ ደቀይ እኸፍል‘ድየ?
ኣብቲ እዋናት ቤት ትምህርቲ ሰለስተ ግቡኣት ናይ ቤት ትምህርቲ ምርመራ ጥዕና ኣለዋ: 
ኣብ መዋእለ ሕጻናት፣ ኣብ 4 ክፍልን  7 ክፍልን (ኣብ ክፍሊ ምስ ሓኻይም ምምያጥ፣ 
ምርመራ ጥራዝ ክታበት)። እዘን ምርመራታት በቶም ሓኻይም ቤት ትምህርቲ 
እንተተፈጺመን፣ እቶም ወለዲ ኣይከፍሉን እዮም። ወለዲ ነዘን ምርመራታት 
ብውልቃዊያን ሓኻይም ንኽካየዳ እንተገይሮም፣ ነቲ ዝኽፈል ዋጋ ባዕሎም እዮም 
ዝሽፍኑ። ካብኡ ብዝተረፈ ነተን ኣድለይቲ ዝኾና ቀጸልቲ ምርመራታትን ክታበትን 
ኣይክፈልን እዩ።   

ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት  
ጥዕና ብዛዕባ ኢንሹራንሳት ዝምልከት ሓበሬታ: 
www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung

ሊስታ ናይቲ እዋናዊ ዋጋ ዝተፈላለያ ኢንሹራንሳትን ካንቶናትን/ከባብታትን: 
www.priminfo.ch

ኣገልግሎት ምውድዳር ዋጋታትን ዓይነትን ብጀርመንኛ፣  
ፈረንሳይኛ፣ ጥልያንን እንግሊዝኛን: 
www.comparis.ch

ሃገራዊ ናይ ተርጎምቲ ኣገልግሎት ተሌፎን  
(ዝኽፈል) 
AOZ Medios 
T 0842 442 442 
www.aoz.ch > Medios 

«ናይ ጥዕና ኣማኸርቲ» «Gesundheitsratgeber» 
(ሓበሬታ ብዝተፈላለያ ቋንቋታት) 
www.migesplus.ch > Publikationen 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ናይ ጥዕና ወሃብ ምኽሪ ሚገስፕሉስ፣ብዝተፈላለያ ቋንቋታት ኣገደስቲ 
ዝኾና ሓበሬታት ብዛዕባ ምክልኻል፣ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስን ክንክን 
ሕክምናን ከምዝህብ?
ጥዑይ ብዝኾነ መገዲ ህይወይትኩም እንተመሪሕኩም፣ ጽቡቕ ጥራሕ ዘይኮነን 
ዝስምዓኩም፣ እንታይ ደኣ ነቲ ኣብ እንዳ ሓኻይም ክትኸፍልዎ ዝግባእ ምኽፋል 
ስለዘየድልየኩም፣ ገንዘብ ትቑጥቡ።
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ቆልዑ

ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ብደርጃታት ካንቶንን ምምሕዳር ዓድን ንስድራቤትን 
ቆልዑን ቀረባት ደገፍ ዝልግስ፣ ንስድራቤት ዝሰማማዕ ፖለቲካ እዩ ዝካየድ። ሕቶታት 
ክህልወኩም ከሎን ኣብ እዋን ቅልውላውን፣ ንዓኹም ዝሕግዛ ምኽሪ ዝህባ ብዙሓት 
ቤት ጽሕፈታት ኣለዋ። መራኸብቲ ቦታትን ማእከላት ስድራቤትን ምስ ካልኦት 
ስድራቤታት ንኽትላለዩ፣ ክትማየጡ ወይ ድማ እዋናት ዕረፍቲ ብሓባር ንኸተሕልፉ 
ዕድላት ይኸፍታልኩም እየን። ነዘን ቀረባት ክሰቡለን፡ ብዛዕባ ዝተፈላለያ ኣድራሻታት 
ጥርኑፍ ሊስታ ናይ ስድራቤት ዝሓዘት ብጀርመንኛ፣ እንግሊዝኛን ኣልባንኛን 
ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኣብቲ ምምሕዳር ዓድኹም ወይ ድማ ኣብ ናይ ባዝልላንድ 
ኣገልግሎት ወጻእተኛታት ትረኽቡ።

ኩነታት መቐመጢ ከመይ እዩ ተሰሪዑ?
ዕድመኦም ካብ 12 ዓመት ዝኾነ ቆልዑ ከም ናይ ወለዶም ዓይነት ፍቓድ እዮም 
ዝረኽቡ። እቶም ቆልዑ ምስ ክሊቲኦም ወለዶም ብሓንሳብ ዝነብሩ እንተኾኑ እሞ 
ካብቶም ወለዲ ከኣ ንሓደ ጥራሕ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበ እንተኾነ፣ ነቶም 
ዕድመኦም ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑ እውን ናይ መንበሪ ፍቓድ ይወሃብ 
እዩ። ዕድመኦም ካብ 12 ዓመት ንዝኾኑ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ይወሃብ (ቅድመ ኩነት 
ስድራቤት ምምጻእ ኣብ ምዕራፍ «ሓበሬታ ብዛዕባ ሕጊ ወጻእተኛታት» ርኣዩ)።

ወለዲ እንታይ ከስተውዕሉ ኣለዎም?
ወለዲ ንምእላይን ምዕባይን ደቆም ሓላፍነት ኣለዎም ከምኡውን ነዘን ጉዳያት 
ዝምልከት ኣድላዪ ውሳነታት ይውስኑ። ቀንዲ ዘገድስ ናይቶም ቆልዑ ሕጉስ ህልውና 
እዩ። ወልዲ ደቆም ንዓቅሚ ኣዳም (18. ዓመት) ክሳብ ዝመልኡ ንመንበሪኦም፣ 
ትምህርቶም ምናልባሽ እውን ንሓለዋ ቆልዑ ዘገድሳ ስጉምታት ዝኽፈላ ክሽፍኑ 
ኣለዎም። ደቅኹም ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ሙያ ክሳብ ዝውድኡ ንመነባብሮኦም 
እስኹም ኢኹም ትሽፍኑ። ወለዲ ንደቆም ከከም ጠባዮም ከዕብይዎም ነቲ ኣካሎም፣ 
ኣእምሮኦም ጠባዮምን ንኸማዕብሉ ክድግፍዎምን ክሕልውዎምን ኣለዎም። 
ንቆልዓ ዝበቅዕ፣ ክእለቱን ድልየቱን ዝሰማማዕ ሓፈሻዊ ሙያዊ ትምህርቲ ክረኽቡሉ 
ኣለዎም። ነዚ ጉዳይ ንኸተማልኡ ምስ ቤት ትምህርቲ ክትትሓባበሩ ኣለኩም። 
እስኹም ንቆልዓኹም ኣብቲ እዋን ምምራጽን ምውሳንን ትምህርቲ ሙያ ከተሰንይዎን 
ክትድግፍዎን ኢና ካባኹም ንጽበ (ኣብ ምዕራፍ «ቤት ትምህርትን ስልጠናን» ርኣዩ)።  
ናይ ቆልዓ ሕጉስ ህልውና ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ እንተኾነ እሞ ወለዲ ከኣ ባዕሎም 
እንተዘይሓገዙ ወይ ድማ ክሕግዙ ዘይክእሉ እንተኾኑ፣ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ህልውና 
ቆልዑን ዓበይትን ንቆልዓ ካብ ሓደጋ ንኸናግፉ ብቑዕ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስዱ።

ክሰርሕ ከለኹ ንምክንኻን ቆልዓ ዝኸውን ቀረብ ኣበይ እረክብ?
ካብቲ ግቡእ ትምህርቲ ወጻኢ ንዘለዋ ቀረባት ክንክን ቆልዓ ምጥቃም ብድልየትካ 
እዩ። ወለዲ ነቲ ቀረባት ክንክን ቆልዓ ዝኽፈል ዋጋ ከከም ቁጠባዊ ዓቕሞም ኣብ 
ምኽፋል ኽሳተፉ ኣለዎም። ዝተፈላለያ መገድታት ክንክን ቆልዑ ኣለዋ። ንቆልዑ 
ንምሳለ ኣብ ሓደ መዓልታዊ ስድራ ቤት፣ መዋእለ ሕጻናት (KiTa) ወይ ድማ ኣብ ሓደ 
ቀረብ መተካእታ ቤት ትምህርቲ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም።

መዋእለ ሕጻናት (KITA)
ናይ ቆልዑ መውዓሊ ቦታታት፣ ናይ ሕጻናት መጻወቲ ወይ ከኣ ናይ መዓልታት 
ገዛውቲ ብካንቶን ዝተፈቕዳን ዝሕለዋን ናይ ክንክን ትካላት እየን። ምስ እቶም ብሙያ 
ምዕባይን ምክንኻንን ቆልዑ ዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታት፣ ካብ ሰለስተ ክሳብ ዓሰርተ 
ቆልዑ ዝሓዘት ጉጅለ ፈጢሮም ነቲ ዕለታዊ መደቦም የወሃህዱ። ቆልዑ ኣብቲ ናይ 
ሕጻናት መጻወቲ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ 5 መዓልታት ኣብ ሰሙን ይኸዱ። ነዘን 
ቀረባት ገንዘብ ይኽፈል እዩ። ሓደሓደ ምምሕዳር ዓድታት ነቲ ንመውዓሊ ቆልዑ 
ዝኽፈል ብኸፊሉ ደገፍ ገንዘብ ይኸፍላ እየን። ሓደ ሓደ መዋእለ ሕጻናት ነቲ ንቆልዑ 
ዝወሃብ ትምህርቲ ቋንቋ ንምትብባዕ ብፍላይ ዓቢ ሚዛን እየን ዝህብኦ።  

መዓልታዊ ስድራቤት
ኣብቲ መዓልታዊ ስድራቤት ቆልዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ገዝኡ ዝረኽቦ ክንክን እዩ ዝረክብ 
ከምኡውን ብዙሕ ጊዜ መጻውቲን መዓናድርትን ዝኾንዎ ዕለታዊ ኣሕዋት ይረክብ። 
ወለድን መዓልታዊ ስድራቤትን ብዛዕባ እዋናት ክንክን ቆልዓ ከከም ድልየቶም 
ይሰማምዑ። ወለድን መዓልታዊ ስድራቤትን ናይ ስምምዕ ዉዕል እንተገበሩ ጥቕሚ 
ኣለዎ። ኣብቲ ውዕል ብዛዕባ ክንክን ንምሳለ መንነት ቆልዓን ወለድን፣ ምጅማርን 

መጠንን ዕለታዊ ክንክን፣ ገንዘብ ክንክን፣ እዋናት ዕረፍቲ፣ ኣብ እዋናት ሕማም ወ.ዘ.ተ. 
ዝቕይድ ስምምዕ ተዘርዚሩ ይሰፍር። እዘን ቀረባት ይኽፈለን እዩ። ሓደሓደ ምምሕዳር 
ዓድታት ነቲ መዓልታዊ ስድራቤት ዝኽፈል ብኸፊሉ ደገፍ ገንዘብ ይኸፍላ እየን። 
መብዛሕትኤን መዓልታዊ ስድራቤታት ኣብ ናይ ከባቢኤን ዘሎ ማሕበር መዓልታዊ 
ስድራቤት ተጠርነፋ እየን።

ዕድመኦም ቅድመ ትምህርቲ ንዝኾኑ ቆልዑ ምትብባዕ
ናይ ጸወታ ጉጅለታት ንኻብ ሰለስተ ዓመት ጀሚሮም ዘለዉ ቆልዑ፣ ኣብ ሓንቲ 
ቀዋሚት ዝኾነት ጉጅለ፣ ንምዕባለ ጠባያቶምን ትምህርትን ጽቡቕ መሰረት ዝኾና 
ኣገደስቲ ተሞክሮታት ብመልክዕ ጸወታ ይቕርባ። እዘን ናይ ጸወታ ጉጅለታት ኣብ 
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ሰሙን ካብ ሓንሳብ ክሳብ ሰለስተ ጊዜ ከባቢ ሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ይካየዳ ከምኡ 
ድማ ወለዲ ገንዘብ ክኸፍሉ ኣለዎም። ሓበሬታ ብዛዕባ ቀረባት ጉጅለ ጸወታ ኣብ 
ምምሕዳር ዓድኹም ሕተቱ ወይ ከኣ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.fks-bl-fricktal.
ch ርኣዩ። ኣብዘን ናይ ጸወታ ጉጅለታት ፍሉይ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ምትብባዕ መደብ 
ይቕረብ እዩ።

ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ዝርከባ ኩለን ምምሕዳር ዓድታት ምኽሪ ኣደታትን 
ኣቦታትን ይቕርባ እየን። ብዛዕባ ናይ ሕጻውንትኹምን ንኣሽቱ ደቕኹምን ኣካላዊ፣ 

መንፈሳውን ኣእምሮኣውን ምዕባለ ንዘለኩም ሕቶታት ኣብኡ መልሲ ትረኽቡ። እዚ 
ምኽርን ደገፍን ነቲ ዕለታዊ ምጥባው፣ ምምጋብ፣ ምክንኻንን ኣተዓባብያን ክሳብ እቲ 
ከም መጠን ኣደ ወይ ኣቦ ዘለኩም ተራ ብቐሊሉ ንኽትመልክዎ ይሕግዝ። እዚ ምኽሪ 
ከም ግቡኡ ብነጻ እዩ፣ ሓደሓደ ምምሕዳር ዓዲ ናይ መመዝገቢ የኽፍላ እየን።  
ንብእዋኑ ምትብባዕን ካልኦት ቐጸልቲ ቀረባትን ወይ ድማ ኣኼባታትን ምርኻብ 
ወለድን ብዝምልከት ኣብ ምምሕዳር ዓዲ ተወከሱ።

ትምህርቲ ወለዲ
ቀረባት ትምህርቲ ወለዲ ነደታትን ኣቦታትን ንዘለዎም ዕማማት ኣተዓባብያ ይሕግዝ 
እዩ። ኣብተን ኮርሳት፣ ገለጻታትን ክፉታት ኣኼባታትን ምስ ካልኦት ወለዲ ሓሳባት 
ምቅይያር ወይ ድማ ብዛዕባ ኣተዓባብያ ብዝምልከት ኣርእስቲ ፍልጠት ክቕሰም 
ይከኣል እዩ። ወለዲ ብኸምኡ ሓዲሽ መነቓቕሒ ይረኽቡ። ንትምህርቲ ወለዲ 
ብዙሓት ቀረብቲ ይህባ ንምሳለ ማእከላት ስድራቤት፣ ኣማኸርቲ ኣዴታትን ኣቦታትን 
ወይ ድማ ማሕበር ትምህርቲ ወለዲ። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር «ትምህርቲ 
ወለዲ Baselland»(ebbl) ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ኣብ ሙሉእ ካንቶን ዘለዋ ቀረባት 
ትረኽቡ። ኣብቲ ናይ ሓበሬታ መድረኽ ትምህርቲ ወለዲ፣ ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ 
ኣብ ሙሉእ ካንቶን Basel-Landschaft ዘለዋ ቀረባትን እኼባታትን ትረኽቡ።

ማእከላት ስድራቤት
ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ኣብ ዝተፈላለያ ማሕበራት ዓድታት ማእከል 
ስድራቤት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣሎ። እዚኤን ኩለን ኣብ ጎኒ ቀረባት ኮርስን ምርኻብን 
ክፉት ዝኾነ ናይ ርክብ ቦታ ኣለወን። ኩሎም ነበርቲ ዓዲ ምስ ደቆም ኣብዚ ማኣከል 
ስድራቤት ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ክላለዩ ይኽእሉ እዮም።   

ዕድላት ክንክን ቆልዑ 
ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ዕድላት ምክንኻን ኣብቲ ምምሕዳር ዓድኹም ወይ ድማ 
ኣብዛ ትቕጽል ትረኽቡ 
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

ጽሕፍቲሊስታ ስድራቤት (ብቋንቋታት ኣልባንኛን እንግሊዝኛን እውን): 
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

ናይ ቆልዑ መውዓሊ ቦታታት ኣድራሻ: 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte > Liste 
Tagesbetreuungs	einrichtungen für Kinder in BL

ሓበሬታ ብዛዕባ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ህልውና ቆልዑን ዓበይትን: 
www.kesb-bl.ch

ኣድራሻታት መዓልታዊ ስድራቤት 
ኣድራሻታት ነብሲ ወከፍ ማሕበራታብቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ማሕበራት መዓልታዊ ስድራቤት 
ሰሜናዊ ምዕራብ ስዊዘርላንድ ትረኽቡ።   
www.vtn.ch > Mitglieder / Vermittlungsstellen > Ortsgruppen

ሓበሬታ ብዛዕባ ጉጅላ ጸወታ: www.fks-bl-fricktal.ch

ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን መተካእታ ቤት ትምህርቲ: 
ንኽንክን መተካእታ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ምምሕዳር ዓዲ ኣመልክቱ

ተኸናኸንቲ ኣደታት ኣብ ምምሕዳር ዓዲ ክንክን ዝግበረሉ ቦታታት: (Mütterberatung) 
ጽሑፍ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት 
www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

ትምህርቲ ወለዲ ኣብ ስዊዘርላንድ (ብጀርመንኛ፣ ፈረንሳይኛን ቋንቋ ጥልያንን): 
www.elternbildung.ch 

መድረኽ ሓበሬታ ትምህርቲ ወለዲ ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft: 
www.elternbildung-baselland.ch 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ቆልዓኩም ኣብ መዋእለ ሕጻናትን ኣብተን ጉጅለታት ጸወታን ዘለዋ 
ቀረባት ናይ ብእዋኑ ምትብባዕ ክሳተፍ ከም ዝኽእል? 
በዚ መገዲ ከኣ ቆልዓኹም ዝረኽቦ ናይ ቋንቋን ማሕበራዊ ጠባያትን ምትብባዕ ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብቲ ቀጻሊ ህይወት ስራሕ ዝሓሸ ዕድል ይህልዎ።

_WKB_tig.indd   25 01.07.16   17:16



26 | ናብ ባዝልቢት እንቋዕ ደሓን መጸኹም!

ቤት ትምህርቲ

ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ትምህርቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ (መዋእለ ሕጻናት) ክሳብ 
ሳልሳይ ደረጃ (ዩኒቨርስቲን ክብ ዝበለ ትምህርቲ ሙያን) ናይ መንግስቲ ዕማም እዩ።

እቲ ግቡእ ትምህርቲ ከመይ እዩ ዝስራዕ?
ካብ ሓጋይ 2012 ጀሚሩ ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ናይ 11 ዓመታት ግቡእ 
ትምህርቲ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝመልኦ ቆልዓ ነቲ ናይ ትምህርቱ መገዱ ኣብ 
መዋእለ ሕጻናት ይጅምር። 

ቆልዓኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ ነቲ ቀጻላይ ትምህርቲ ይኹን ንትምህርቲ ሙያ 
ወይ ድማ ነቲ ንማትሪክ ዝዳለወሉ ቤት ትምህርቲ ዘድልዮ መሰረታዊ ፍልጠትን 
ኣድለይቲ ዝኾና ቋንቋታትን ይመሃር።ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርትን መዋእለ 
ሕጻናትን ዝወሃብ ትምህርቲ ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ።

ቆልዓይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጀርመንኛ ክመሀር ከሎ ብኸመይ እዩ 
ዝሕገዝ?
ነቶም ናብ Basel-Landschaft ሓደሽቲ ዝመጹ እሞ ቋንቋ ጀርመንኛ ዘይክእሉ 
ቆልዑ፣ ፍሉይ ብዝኾነ ስጉምታት ይሕገዙ እዮም።ናይዚ ትምህርቲ ቋንቋ ዕላማ፣ 
ናብቲ ስሩዕ ክፍልታት ቤት ትምህርቲ ንምጽንባር እዩ።ካብ ካልኣይ ክፍሊ ጀሚሩ፣ 
ቆልዓኹም ጎኒ ጎኒ እቲ ስሩዕ ትምህርቲ ኮርሳት ቋንቋን ባህልን መበቆል ዓዱ (HSK-
ኮርስ) ክመሃር ይኽእል እዩ።ቆልዓኹም ኣብኡ ኣቀማምጣ መሬት፣ ባህልን ቋንቋ 

መበቆል ዓዱን ይመሃር። ነዚ ኮርስ ምምሃር ብድልየትካ እዩ፣ እዚ ኮርስ ግን ብጣዕሚ 
እዩ ዝድገፍ። 

ደቆም ነቲ ግቡእ ትምህርቲ ካብ ዝመሃሩ ወለዲ እንታይ ትጽቢት ኣሎ?
ወለዲ ምስ ቤት ትምህርቲ ክተሓባበሩ ይግደዱ እዮም።ካብቶም መመሃራን ቀጻሊ 
ንኣኼባታት ሓበሬታን ምሸት ወለድን ወረቐት ዕድመ ይለኣኸሎም እዩ።ኣብዘን 
ኣኼባታት ተሳተፉ ከምኡውን ምስ መምሃራን ደቕኹም ተራኸቡ፣ እሳታቶም ሕቶ 
እንተለኩም ደስ ኢልዎም ይሕብሩኹም እዮም።

ደቅኹም ነቲ ዝግብኦም ትምህርቲ ንኽከታተሉ ክትከታተሉዎም ኣለኩም፣ 
ባጀላታቶም ክትርእዩን ክትፍሩሙሉን ኣለኩም፣ ንእዋናት ዕረፍቲ ኣቐዲምኩም 
ፍቓድ ክትወስዱ ኣለኩም፣ ብምኽንያት ሕክምና ከቡክር ከሎ ኣቐዲምኩም ንገሩ ነቲ 
ዘብኩረሉ ምኽንያት ከኣ ክትገልጹ ኣለኩም።

ከም መጠን ወልዲ እንታይ መሰል ኣለኩም?
ናይ ወልዲ መሰልን ግቡእን ምእንቲ ንኸተማልኡ ኣድላዪ ዝኾነ ሓበሬታ ክትረኽቡ
–	 ቆልዓኹም ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ስጉምታት ከምኡውን ኣብ ስራሕ ይኹን 

ማሕበራዊ ጠባያቱ ክትሕበሩ 
–	 ነጥቢ ዝተዋህቦ ፈተናታት ቆልዓኩም ክትርእዩ
–	 ምስ መምህር ብውልቅኹም ምዝርራብ
–	 ምስ መምሃራን ተቛጺርኩም ኣብ ክፍሊ መጺኹም ነቲ ትምህርቲ ምርኣይ
–	 ብዛዕባ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ምፍታናትን ለውጥታትን ብእዋኑ ሓበሬታ 

ምርካብ
–	 ትምህርቲ እንተዘየለ ብእዋኑ ሓበሬታ ምርካብ
–	 ኣብቲ እዋን ግቡእ ጊዜ ትምህርቲ ከም ግቡኡ ናብቲ ዓመታዊ ዝኾነ ኣኼባ 

ወለዲ ንኽትዕደሙ
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ብዛዕባኹለን  እዘን ኣርእስታት «ውህደት ትምህርቲ ናይ ባዘልላንድ ጽቡቕ ቤት ትምህርቲ» ኣብዚ 
ዝቕጽል መርበብ ሓበሬታ ትረኽቡ። 
www.bl.ch  
> Bildung > Bildungsharmonisierung

ኮርሳት ቋንቋን ባህልን መበቆል ዓዱ(HSK)በቲ ቤት  
ጽሕፈት ቤት ትምህርቲ ይምራሕን ይዳሎን። 
www.avs.ch  
> Dienstleistungen > Unterricht HSK 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ...
ክልተ ቋንቋታት እንዳተዛረቡ ዝዓብዩ ቆልዑ፣ ነቲ ቋንቋ መበቆል 
ዓዶም ከኣ ዝመሃሩ፣ ኣብ ቋንቋታት ዝለዓለ ምትዕጽጻፋትን ክእለትን 
ከምዘለዎምን ከምኡውን ብትምህርቶም ዝሓሸ ዉጽኢታት ከምዘለዎም?

Gymnasium	 ጂምናዝየም

FMS/HMS	 FMS/HMS 

Berufslehre/	 ትምህርቲ ሙያ ብቕዓት ንናይ ሙያ ዩኒቨርሲቲ 
Berufsmaturität

SBA	 SBA

Fach-/	 ናይ ሙያ ማትሪክ  
Berufsmatura	

Sekundarschule	 ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

Primarschule	 ቀዳማይ ደረጃ 

Kindergarten	 መዋእለ ሕጻናት

Fachmittelschule	 ማእከላይ ትምህርቲ ሙያ

Berufsbildender Weg 	 ንሙያ ዘሰኒ መገዲ (WMS)፣ምቕሳም ሙያ፣ብቕዓት 
(WMS, Lehre, Berufsmaturität)	 ንናይ ሙያ ዩኒቨርሲቲ) 
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ኣብ ክልትኤን ባዝላት ዘሎ ሓዲሽ ናይ ቤት ትምህርቲ ስርዓት  ካብ ናይ ትምህርቲ ዓመት

15. ዓመት ትምህርቲ

14. ዓመት ትምህርቲ

13. ዓመት ትምህርቲ
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11. ዓመት ትምህርቲ

10. ዓመት ትምህርቲ

9. ዓመት ትምህርቲ

8. ዓመት ትምህርቲ

7. ዓመት ትምህርቲ

6. ዓመት ትምህርቲ

5. ዓመት ትምህርቲ

4. ዓመት ትምህርቲ
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ዕድመ 19/20 ዓመት

ዕድመ 17/18 ዓመትt

ዕድመ 16/17 ዓመት

ዕድመ 15/16  ዓመት

ዕድመ 14/15 ዓመት

ዕድመ 13/14 ዓመት

ዕድመ 12/13 ዓመት

ዕድመ 11/12 ዓመት

ዕድመ 10/11 ዓመት

ዕድመ 9/10 ዓመት

ዕድመ 8/9 ዓመት

ዕድመ 7/8 ዓመት

ዕድመ 6/7 ዓመት

ዕድመ 5/6 ዓመት

ዕድመ 4/5 ዓመት
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ትምህርቲ

ድሕሪ እቲ ግቡእ ትምህርቲ እንታይ ትምህርትን ቀጻሊ ትምህርትን ኣሎ?
ናይ ሙያ ህይወትን ቀጻሊ ትምህርትን ንምጅማር፣ ዕውት ዝኾነ ምፍጻም ትምህርቲ 
ሙያን ቤት ትምህርትን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ናይ ትምህርቲ 
ስርዓት ብጣዕሚ ዝዝለቕ ስለዝኾነ፣ ምፍጻም ሓደ ትምህርቲ ንሓደ ቀጻሊ ትምህርቲ 
ንምጅማርን ንምፍጻምን መገዲ ይኸፍት።  

መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ
መብዛሕትኦም ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዉ መንእሰያት መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ እዮም 
ዝመሃሩ። መብዛሕትኡ እዋን ነቲ ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመታት ዝወስድ 
መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ ብሓደ ፌደራላዊ ምስክር ወረቐት ክእለት  (EFZ) ዝፍጸም 
እዩ። እዚ ትምህርቲ ብተለምዶ «ትምህርቲ ልምዲ» ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ከምኡ ድማ ኣብ 
ጎኒ እቲ ተግባራዊ ትምህርቲ ኣብ ትካል ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙያ ምስታፍን ካብ ትካል 
ወጻኢ ዝዉሰድ ኮርስን የጠቓልል እዩ። እዚ ትምህርቲ በቲ ፌደራላዊ ምስክር ወረቐት 
(EFZ) እዩ ዝፍጸም ከምኡ ድማ ነቲ ብቕዓት ዝሓትት ናይ ስራሕ ዓለም ወይ ድማ ነቲ 
ልዕል ዝበለ ብድሆ ዝሓትትን ክብ ንዝበለን ቐጻሊ ትምህርቲ ሙያ መገዲ ይኸፍት እዩ 
(ፈተና ሙያ፣ ዝለዓለ ፈተና ሙያ ወይ ድማ ዝለዓለ ቤት ትምህርቲ ዓውደ ትምህርቲ)። 
ነቶም ኣእዳዎም ስሉጥ ዝኾነን ኣብ ቤት ትምህርቲ ግን ድኽመት ንዘለዎም መንእሰያት፣ 
እቲ ክልተ ዓመታት ዝወስድ እሞ ብፌደራላዊ ምስክር ወረቐት ሙያ (EBA) ዝፍጸም 
ቀረብ ኣሎ። እዚ ትምህርቲ ምስ ተፈጸመ፣ ሕጽር ብዝበለ እዋን ነቲ ፌደራላዊ ምስክር 
ወረቐት ንምሓዝ መሰረታዊ ትምህርቲ ክቕጸል ይከኣል ኣዩ።   

እቶም ብፍላይ ድልየትን ክእለትን ዘለዎም መንእሰያት ነቲ ብፌደራላዊ ምስክር 
ወረቐት ዝፍጸም መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ ክመሃሩ ከለዉ ወይ ድማ ድሕሪኡ፣ ኣብቲ 
ቤት ትምህርቲ ንማትሪክ ሙያ፣ ማትሪክ ሙያ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም  (BM 1ወይ 
BM 2)። 

ኣብ ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ንግዲ (WMS) ብቤት ትምህርታዊ መገድን ምስኡ 
ድማ ብናይ ሓደ ዓመት ተግባራዊ ልምድን ንሙያ ሸቐጥ EFZ ይመሃሩ ኣብቲ እዋን 
ድማ ብቑጠባን ብኣገልግሎትን ማትሪክ ሙያ ይፍጽሙ።

ማትሪክ ሙያ፣ ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ሙያ ወይ ድማ መስገሪ ጌሮም ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ 
ወይ ድማ ኣብ ሓደ ፌደራላዊ ዩኒቨርስቲ ቴክኒክ (ETH) ንምምሃር የብቅዕ እዩ።

ማእከላይ ቤት ትምህርታት
እቲ ማእከላይ ቤት ትምህርቲ፣ ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ዓውደ ትምህርትን (FMS) 
ጊምናዝየምን ዘጠቓልል እዩ። እዚ ትምህርቲ ብፍላይ ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ 

ንብዙሕ ዓውደ ትምህርታት ድልየት ንዘለዎም መንእሰያት ዘቕንዔ እዩ። 

ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ዓውደ ትምህርቲ (FMS) ብመዳያት ጥዕና፣ ስነጥበብ፣ 
ማሕበራዊን ስነ ትምህርታዊን ዝለዓለ ትምህርቲ ንዝመሃሩ የቀራርብ። እዚ ትምህርቲ 
ብመንነት ወረቐት ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ዓውደ ትምህርቲ ወይ ድማ ብማትሪክ 
ዓውደ ትምህርቲ እዩ ዝፍጸም።   

ጊምናዝየም ጥልቕ ዝበለ ሓፈሻዊ ትምህርቲ እየን ዝህባ ከምኡ ድማ ንትምህርቲ 
ዩኒቨርስቲ ወይ ድማ  ETH ይቐራርባ።

ቆልዓይ ከመይ ጌሩ ልክዕ ዝኮነ ትምህርቲ ይረክብ?
ኣብተን ናይ መወዳእታ ሰለስተ ዓመታት ናይ ካልኣይ ደረጃ ቆልዓኹም ኣብቲ መድረኽ 
ኣንፈት ምሓዝ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ቀጸልቲ ትምህርታት ዕድላት ይላለ። ቆልዓኹም 
ብዛዕባ ዘለዎ ድልየትን ክእለትን ይከታተል ብኸምኡ ከኣ ንሓደ ትምህርቲ ንምውሳን 
ይበቅዕ።   

ኣብ ገዛ ንምምራጽ ሙያን ቤት ትምህርትን ከም ኣርእስታት ብምግባርን ብዛዕባ 
ናትኩም ስራሕ ብምዕላልን መመልከቲ ብምድላውን ንቆልዓኹም ክትሕግዙ ትኽእሉ 
ኢኹም።

ኣብ Bottmingen ን ኣብ Liestal ን ንሙያ፣ ንትምህርቲ ዩኒቨርስቲን ምዕባለ ሙያን 
ዘማኽሩ ክልተ ማእከል ኣማኸርቲ ሙያ (BiZ) ኣለዉ። ኣብዚ እስኹምን ቆልዓኹምን 
ብዛዕባ ኩለን ትምህርትን ቀጻልቲ ትምህርትን ሓበሬታ ትረኽቡ። ንቀለልቲ ሕቶታት 
ኣቐዲምኩም ከየፍለጥኩም ብቐጥታ ኣብቲ ቦታ ብሓጺር ምምያጥ ክተጻርዩ ትኽእሉ 
ኢኹም። ውስብስብ ንዝኾነ ሕቶታት ዝተፈላለያ ናይ ምኽሪ ቀረባት ኣለዋ  – ካብ 
ብተሌፎን ጀሚርካ ክሳብ ናይ ዉልቃዊ ልግሲ ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
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ማእከል ሓበሬታ ሙያ BIZ 
Berufsinformationszentrum BiZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.biz.bl.ch 

ብሙያ ምጽንባር Baselland 
Berufsintegration Baselland 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

ቤት ጽሕፈት ምቅንጃው ቀረባት መሰጋገሪ: 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 
www.brueckenangebote.bl.ch 
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ስርዓት ትምህርቲ

Sekundarstufe II 

Sekundarschule	

Brückenangebote	

BVS 2

Berufliche Grundbildung  
mit Berufsattest (EBA) 
 

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

BM 1 Berufsmaturität 

Wirtschaftsmittelschule 
WMS, EFZ und BM 1	

Wirtschaftsmittelschule 
 

Fachmittelschule FMS	

Fachmatur	

Gymnasium	

BM 2 Berufsmaturität	

Passerelle 

Tertiärstufe

Berufsorientierte Weiterbildung

Berufsprüfung BP, Fachausweis	

Höhere Fachprüfung HFP, Diplom 
 

Höhere Fachschule HF, Diplom 

Nachdiplom-Studium HF 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Bachelor	

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Master 

Universität/ETH, Bachelor	

Universität/ETH, Master	

Weiterbildungen	  

ካላኣይ ደረጃ 

ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

ቀረብባት መሰጋገሪ

ንሙያ ዘቀራርብ ቤት ትምህርቲ 2 BVS 2

መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ ምስ ምስክር ወረቐት ሙያ 
(EBA) 

መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ ምስ ምስክር ወረቐት 
ክእለት (EFZ)

BM 1 ማትሪክ ሙያ 

ማእከላይ ቤት ትምህርታት ንግዲ  
WMS EFZ ን BM 1

ማእከላይ ቤት ትምህርታት ንግዲ

 
ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ዓውደ ትምህርቲ FMS

ማትሪክ ዓውደ ትምህርቲ

ጊምናዝየም

BM 2 ማትሪክ ሙያ	

መሰጋገሪ

ሳልሳይ ደረጃ 

መሰጋገሪ

ኣብ ሙያ ዘድሃበ ቀጻሊ ትምህርቲ

ፈተና ሙያ BP፣ ወረቐት መንነት ሙያ	

ዝለዓለ ፈተና ዓውደ ሙያ HFP፣ ዲፕሎም

ዝለዓለ ቤት ትምህርቲ ዓውደ ትምህርቲ HF፣ ዲፕሎም 

ዩኒቨርስቲ ዓውደ ሙያ FH 
ዩኒቨርስቲ ስልጠና መምሃራን PH 
ባችለር

ዩኒቨርስቲ ዓውደ ሙያ  FH 
ዩኒቨርስቲ ስልጠና መምሃራን P 
ማስትሬት 

ዩኒቨርስቲ/ETH፣ ባችለር

ዩኒቨርስቲ/ETH፣ ማስትሬት

ቀጻሊ ትምህርቲ
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ትምህርቲ

እንታይ ዓይነት ቀጻሊ ትምህርትን ቀረባት ደገፍን ኣሎ? 
ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ትምህርቲ ሙያ ምስጋር ሓደ ዓቢን በዳሂ ዝኾነን እዩ። 
ሓደ ሓደ መንእሰያት ብዓወት ናብ ትምህርቲ ሙያ ንምስጋር ካብ ካልኦት ንውሕ 
ዝበለ ኣዋን እዩ ዝወስደሎም ወይ ድማ ከምብሓድሽ ናብዚ ዕላማ ዘተኮረ ምቅርራብ 
የድልዮም ኣዩ። ካንቶን Basel-Landschaft ዕድመኦም ካብ 15 ክሳብ 25 ዓመት 
ንዝኾኑ መንእሰያትን ብጹሓትን ናብቲ ተቐባልነት ዘለዎ ትምህርቲ ሙያ ንኽጅምሩ 
ንምሕጋዝ ተባሂሉ፣ ምስ ምጽንባር ሙያ ብሓባር ኮይኑ ዝተፈላለያ ቀረባት ደገፍ የዳሉ 
እዩ:

ናይ ምጽንባርን ምምራጽ ሙያን ክፍሊ
ድሕሪ እቲ ግቡእ እዋን ትምህርቲ ናብ ስዊዘርላንድ ንዝመጹ መንእሰያትን ብጹሓትን፣ 
ዝተፈላለያ ናይ ምጽንባርን ምርጫ ሙያን ክፍልታት ኣለዋ። ዕላማ ናይዘን ክፍልታት 
ጀርመንኛ ምምሃርን ጥልቕ ብዝበለ መገዲ ድማ ነቲ ትምህርቲ ሙያ ምቕራብን እዩ።

ቀረባት መሰጋገሪ
እቲ ቀረባት መሰጋገሪ ድሕሪ ምውዳእ ግቡእ እዋን ትምህርቲ ዝቕጽል ኮይኑ ሓደ 
ዓመት እዩ ዝወስድ። ናይዚ ቀረብ ዕላማ፣ መንእሰያት ድሕሪ እዚ ዓመት ብዓወት 
ንሓደ ሙያ ትምህርቲ ልምዲ ክጅምሩ ምእንቲ ኽኽእሉ እዩ። ቀንዲ ዝድሃበለን 
ነጥብታት: ዓውደ ትምህርታት፣ ምርጫ ሙያ፣ ንናይ ሙያ ዓለም ኣገደስቲ ዝኾና 
ውልቃዊን ማሕበራዊን ብቕዓታትን እየን። ትምህርታዊ ቀረባት መሰጋገሪ ኣለዋ 
ከምኡ ድማ ብዙሕ ምስ ተግባራዊ ልምዲ ናይ ሓደ ሙያ ዘተሓሕዛ እውን ኣለዋ። 

ብሙያ ምጽንባር BASEL-LANDSCHAFT
ኣብ  Basel-Landschaft ዘሎ ምጽንባር ሙያ መንእሰያትን ብጹሓትን ሓደ 
ትምህርቲ ሙያ ክጅምሩ ከለዉ ንምድጋፍ ተባሂሉ፣ ዝተፈላለያ ናይ ምኽርን ደገፍን 
ቀረባት የዳሉ እዩ:
–	 ብሙያ ንምጽንባር ምስልጣን
	 እዚ ብሙያ ንምጽንባር ምስልጣን ዕላምኡ ሓደ ናይ ሙያ ትምህርቲ ልምዲ 

ንምርካብ ዝሕግዝ እዩ። ብሓባር ምስ ሓደ ኣማኻሪ ብሙያ ንምጽንባር ዝሕግዛ 
ሜላዊ መገድታት ይሕንጸጻን ይትግበራን። 

–	 ኣርኣያነት ንመንእሰያት
	 ብዝተፈላለያ መዳያት ሙያ ተሞክሮ ዘለዎም ሰብ ሙያ፣ መንእሰያት ሓደ ናይ 

ሙያ ትምህርቲ ልምዲ ክደልዩ ከለዉ የሰንይዎም። እዞም ኣርኣያታት ጽምዲ 
ፈጢሮም ዉልቃዊ ዝኾነ ደገፍ ይህቡ። 

–	 Case ManagementBWB
	 Case ManagementBWB ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ሓደ ትምህርቲ 

ንምጽንባር ጸገም ዘሎ እንተኾነ ወይ ድማ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ትምህርቲ ሙያ 
ንምቕጻል ኣብ ዘጸግመሉ ኩነታት እንተበጽሔ፣ ሓገዝ ይልግሱ።  Case 
Managerinnen ን Case Manager ን ብምምካርን ብምስናይን እቲ ናይ ሙያ 
ትምህርቲ ንኽፍጸም እጃሞም የበርክቱ። 

–	 ምጽራይ
–	 ትምህርታዊ መደባት

ነዘን ቀረባት ምምዝጋብን ምጅማርን ኩሉ ጊዜ ይከኣል እዩ ከምኡ ድማ ብነጻ እዩ።

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ናይ መቐመጢ ፍቓድ C ዘለዎም መንእሰያት (ወይ ድማ ካብ ቅድሚ 
ሓሙሽተ ዓመት ኣትሒዞም ናይ መንበሪ ፍቓድ B ዘለዎም)፣ ተቐባልነት 
ዘለዎ ትምህርታዊ ወይ ድማ ሙያዊ ትምህርቲ ንምፍጻም፣ ናይ ወለዶም 
እቶት ብቑዕ እንተዘይኮይኑ፣ ነቲ እዋን ትምህርቲ ዝኸውን ገንዘብ ምእንቲ 
ክረኽቡ፣ መሃያ ተመሃሮ ከመልክቱ ከም ዝክእሉ?  
ሓበሬታ ኣብቲ ኣዳለውቲ መሃያ ትምህርቲ ናይ ባዝልላንድ  BL 
(061 552 79 99) ወይ ድማ ኣብ ናይ BASELLAND ኣገልግሎት 
ወጻእተኛታት ትረኽቡ።

ብሙያ ምጽንባር  Basel-Landschaft 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91  
berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch 

ብመራሕቲ ምስናይ 
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

ሓበሬታ ብዛዕባ ናብ ሙያ ዘድሃበ ቀጻሊ ትምህርትን ምኽሪ ምዕባለ ሙያን: 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
www.afbb.bl.ch

Allgemeine Weiterbildung: Fachstelle Erwachsenenbildung 
www.febl.ch 
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ቀጻሊ ትምህርትን ትምህርቲ 
ዓበይትን

ቀጻሊ ትምህርቲ 
እዚ ቀልጢፉ ዝቕየር ዘሎ ዓለም ምስ እቲ ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለ ቴክኒክ፣ ዝዓቢ ዘሎ 
ምንቅስቓስ ከምኡውን ምቕያር ማሕበረተሰብ፣ ነብሲ ወከፍ ዉልቀሰብ መመሊሱ 
ነቲ እዋናዊ ዝኾነ ፍልጠትን ተወሳኺ ክእለትን ንኸጥሪ ዘገድድ እዋን እዩ። 

ናብ ሙያ ዘድሃበ ቀጻሊ ትምህርቲ
እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ ሙያን ዝተጠርየ ፍልጠት ድሮ እዋኑ 
ስለዝሓለፈ፣ ንምሉእ ዘመን ህይወት ዘይኣክል እዩ ኮይኑ ዘሎ። ምስቲ ኣብ ናይ 
ስራሕ ዓለም ዘሎ እዋናዊ ምዕባለ ስጉምቲ ክሕሉ ዝደሊ ውልቀሰብ፣ ቀጻሊ ክመሃር 
ኣለዎ። ቀረብ ቀጻሊ ትምህርቲ ነቶም እንደገና ክጅምሩ ንዝደልዩ ውልቀሰባትን 
ነቶም ብሙያ ሓዲሽ ኣንፈት ክሕዙ ንዝደልዩን እውን ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ 
እተን ናይ ሙያ ማሕበራትን ቤት ትምህርታትን ማእለያ ዘይብለን ናብ ሙያ ዘድሃባ 
ቀጻልቲ ትምህርቲ ይቕርባ እየን። እዚኣተን ምስክር ወረቐት ዘይብሉ፣ ናይ ማሕበር 
ዝኾነ ምስክር ወረቐት ምፍጻም ዘለዎ ወይ ድማ ሓደ ብፌደራላዊ ደረጃ ተቐባልነት 
ንዘልለዎ ናይ መፈጸሚ ምስክር ወረቐት ከውህባ ይኽእላ እየን። እቲ እዋን ትምህርቲ 
ካብ ውሑዳት ሰዓታት ክሳብ ብዙሕ ዓመታት ዝወስድ ድሕሪ ዲፕሎም ትምህርቲ 
ዩኒቨርስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

ሓፈሻዊ ቀጻሊ ትምህርቲ
ኣብ ውልቃዊን ዕላዊን መዳያት እውን ሓፈሻዊ ትምህርቲ ከምኡ ድማ ትምህርቲ 
ዓበይቲ፣ ምስ እቲ ማሕበረሰባዊን ቴክኒካዊን ለውጥታት ስጉምቲ ንምሕላው፣ እቲ 
ዝበለጸ ኣጋጣሚ እዩ። እቲ ማሕበረሰባዊን ቴክኒካዊን ኩነታት ቀጻሊ ስለዝቀያየር፣ 
እተን ቅድሚ ሕጂ ባዕልና ዝገበርናየን ተሞክሮታት፣ መብዛሕትኡ እዋናት እኹላት 
ኣይኮናን። ንምሳለ ምስ እተን ኢንተርኔትን ካልኦት ማሕበራዊ ሜዲያታት ንገብረን 
ተሞክሮታት፣ ነቲ ንውልቅና ንጥቀመለን ኣጋጣሚታት ይኹን ንኣተዓባብያ ይኩን 
ንምስናይ ደቅናን መንእሰያትን ምጥቃመን በዳህቲ እየን።  

ናይ ከባቢ  Basel ቀረብቲ ቀጻሊ ትምህርቲ ንዝተፈላለየ ድልየት ቀጻሊ ትምህርቲ 
ዘለዎም ዉልቀሰባት ዝሰማማዕ ጽቡቅ ዝኮነን ብዝሓት ዘለዎን ቀረባት ቀጻሊ 
ትምህርቲ ኣለወን፣ ንምሳለ፡
–	 ኮርስ ጀርመንኛ (ኣብ ገጽ 11፣ ቋንቋን ምርድዳእን ርኣዩ)
–	 ቋንቋ ወጻኢ ዓዲ
–	 ሓፈሻዊ ትምህርቲ
–	 መሰረታዊ ብቕዓት (ዕለታዊ ሒሳብ፣ ጽሕፈት፣ ንባብ፣ ናይ ሓበሬታን ርክብን 

ቴክኖሎጂ)
–	 ምስጓም ጥዕና
–	 ኮርሳትን ኣኼባታትን ንወለዲ

ቀረባት ቀጻሊ ትምህርቲ
ኣንፈተን ሙያ ዝኾነን ሓፈሻዊ ቀጸልቲ ትምህርታት ብመድረኻት ኮርስ፣ ትምህርቲ 
ዩኒቨርስቲ፣ ገለጻን ጸብጻባትን ከምኡ ድማ ብመገዲ E-Learning እዩ ዝካየድ። ኣብ 
ቀጻሊ ትምህርቲ ምስታፍ እውን ምስ ካልኦት ንተመሳሳሊ ኣርእስታት ተገዳስነት 
ዘልዎም ሰባት ንምርኻብ ዕድል ይኸፍት እዩ። ኣብዚ ምስ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ 
ውልቃዊ ተሞክሮታት ሓሳባት ምቅይያር ከምኡ ድማ ርክብ ምፍጣር ይከኣል እዩ።  
 
ሓበሬታ ብዛዕባ ቀጻሊ ትምህርቲ
እተን ቀረባት ብጣዕሚ ብዙሓት ስለዝኾና፣ ነቲ ንዓኻ ዝሰማማዕ ቀረብ ምርካብ ኩሉ 
ጊዜ ቀሊል ኣይኮነን። ነዕሩኽን ትፈልጥዎም ሰባትን፣ መሳርሕትኹም፣ ሓላቑኹም፣ 
ከምኡውን ኣብ ከባቢኹም ንትፈልጥዎም ሰባት ብዛዕባ ዉልቃዊ ተሞክሮኦምን 
ምዕደኦምን እንተሓተትኩም፣ ዝመዓድ እዩ።  

ኣብተን ኣብ Bottmingen ን ኣብ Liestal ን ዝርከባ ማእከል ሓበሬታ ሙያ 
(BiZ) ካብ ዘለዉ ኣባላት ኣማኸርቲ ሙያ፣ ብዛዕባ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲን ምዕባለ 
ሙያን ኣቐዲምኩም ከይተመዝገብኩምን ብነጻን ገለልተኛ ዝኾነን መምርሕታትን 
ሓበሬታትን ብዛዕባ ናብ ሙያ ዘድሃበ ቀጻሊ ትምህርትን መደብ ምዕባለ ሙያን 
ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕቶታት ዲፕሎምኩም ተቐባልነት ንኽረክብ፣ 
ንሓደ ናይ ሙያ ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ቤት ትምህርቲ መፈጸሚ ምስክር ወረቐት 
ንምርካብ ወይ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ንምምሃር ዘሎ ኣጋጣሚታት ዝምልከታ ሕቶታት 
እዞም ሰብ ሙያ ኣማኸርቲ ሙያ፣ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲን ምዕባለ ሙያን ክሕግዝኹም 
ይኽእሉ እዮም: ኣብ www.biz.bl.ch ርኣዩ።

ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ሙያ ምኽሪ ሙያን 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen 
T 061 552 29 00 
BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
T 061 552 28 28 
www.biz.bl.ch

ሓፈሻዊ ትምህርቲ ሸቐጥ Basel 
Allgemeine Gewerbeschule Basel 
Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel 
T 061 695 61 11 
urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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መርዓ፣ ልደት፣ ሞት

ኣብ እዋን መርዓ ብዛዕባ እንታይ ክሕሰበሉ ኣለዎ?
እቲ ዝምልከቶ ማዘጋጃ ቤት ናይ እቲ መርዓውቲ ዝነብሩሉ ዓዲ ብሲቪላዊ ኮድ 
ንምምርዓው ኣድለይቲ ዝኾና ሰነዳት ኣየኖት ከም ዝኾና ይሕብሩ እዮም ከምኡውን 
ሲቪላዊ መርዓ የዳልዉ እዮም። ሃይማኖታዊ መርዓ ቅድሚ እቲ ሲቪላዊ መርዓ 
ክፍጸም የብሉን። ናይቲ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ዕማም ወረቐት 
ምስክርነት ምውሃብ እዩ – ንምሳለ ምስክርነት ልደት፣ መርዓ፣ ተመሳሳላይ ጾታ ናይ 
ዘለዎም ሰባት ምጽማድ፣ ሞትን ኣፍልጦ ደቅን – ምምዝጋብ ወረቐት ምስክርነት 
ብኤለክትሮኒክ መገዲ (Infostar)፣ ከምኡውን ምቅርራብን ምድላውን መርዓ 
እዩ። ኩለን ኣብዚ ካንቶን ዝፍጸማ ልደት፣ መርዓ፣ ምጽማድ ተመሳሳላይ ጾታ 
ዘለዎም ሰባት፣ ሞትን ኣፍልጦ ደቅን ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቤት መዝገብ 
INFOSTAR ይግለጽ እዩ።

ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft 1 ቤት መዝገብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣሎ። እዚ 
ቤት መዝገብ ኣብ Arlesheim እዩ ዝርከብ።

መርዓ ንምግባር ክማልኣ ዘለወን ቅድመ ኩነታት እንታይ ኣየን?
–	 እስኹም 18 ዓመት ዝመልኣኩም ክትኾኑ ኣለኩም ክእለት ምምዛን እውን 

ክህልወኩም ኣለዎ
–	 ኣብቲ እዋን ዝተመርዓኹም ክትኮኑ የብልኩምን
–	 ዜግነቶም ወጻእተኛ ንዝኾኑ ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ክህልዎም 

ኣለዎ።
–	 ኣብ ሞንጎ ትኽ ዝበለ ዝምድና ዘለዎም ሰባት መርዓ ብሕጊ ይኽልከል እዩ 

(ወለዲ፣ ዓባይ/ ኣበሓጎ) ከምኡውን ኣብ ሞንጎ ኣሕዋት ይኹን ፍርቂ ኣሕዋት፣ 
እዚ ኸኣ ብደም ንዝዛመዱ ይኹን ወይ ድማ ብሞግዚትነት ንዝዛመዱ 
ኣይፍቀድን እዩ

–	 ኣብ ስዊዘርላንድ ኣገዲድካ ምምርዓው ክልኩል እዩ።

ኣብ ሞንጎ ተመሳሳላይ ጾታ ዘለዎም ዝፍጸም ምጽማድ ክትግደሱሉ 
ዘለኩም እንታይ እዩ?
ንተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም ዝጻመዱ ንምምዝጋብ ዘድሊ መምርሒን ስርዓትን ልክዕ 
ከምቲ ንኻልእ መርዓ ዘድሊ  እዩ።

ቆልዓ ክውለድ ከሎ ክትግደሱሉ ዘለኩም እንታይ እዩ?
ቆልዓ ምስተወልደ፣ ነቲ እቲ ቆልዓ ዝተወልደሉ ዓዲ ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክተፍልጡ ኣለኩም። እቲ ቆልዓ ኣብ ገዛ ዝተወልደ 
እንተኾይኑ፣ እታ ኣዋላዲት ቆልዓ ትመልኦ ናይ ልደት መፈለጥታ ክትማልኡ ኣለኩም። 
ኣብ ሆስፒታል እንተተወሊዱ፣ እታ ሆስፒታል ነቲ ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተፍልጥ ኣያ። ብኽብረትኩም እንታይ ሰነዳትኩም ንሆስፒታል 
ክትማላኡ ከም ዘለኩም፣ ብእዋኑ ካብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታ ርኸቡ። 

ሞት እንተጓነፈኩም ክትግደሱሉ ዘለኩም እንታይ እዩ?
ሞት እንተጓነፈ ነቲ ናይ ሞት ሰርቲፊኬት ሓደ ሓኪም ክመልኦ ኣለዎ። ድሕሪኡ 
ቀልጢፍኩም ነዚ ዘጓነፈ ሞት ነቲ እቲ ሞት ዘጋጠመሉ ቦታ ሓላፍነት ንዘለዎ ቤት 
ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከተፍልጡ ኣለኩም። ኣብቲ እቲ ዝሞተ ዝነብሮ ዓዲ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘየለ እንተኾይኑ ወይ ከኣ እቲ ሞት ኣብ ሓንቲ ኢንስቲቱት ወይ 
ድማ ኣብ ሆስፒታል ዘጋጠመ እንተኾነ፣ ንናይ ዓድኹም ምምሕዳር ነበርቲ ከተፍልጡ 
ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሞት ኣብ ሓንቲ ሆስፒታል፣ ኣብ ገዛውቲ ኣረገውቲ ወይ ክንክን 
ዘጋጠመ እንተኾይኑ፣ ሓለፍቲ እዘን ትካላት ነዚ ሞት ንኸፍልጡ ይግደዱ ኣዮም። 

እንተዘይኮነ ግን ኣዝማድ ነዚ ሞት ንኸፍልጡ ይግደዱ እዮም። ድልየትኩም 
እንተኾይኑ፣ ንሓደ ኣገልግሎት ቀብሪ ዝህብ ትካል ነቲ ሬሳ ናብ ናይ መቓብር 
ቤተክርስቲያን ወይ ድማ ናብቲ መንደዲ ሬሳታት ወይ ድማ ነቲ ሬሳ ንወጻኢ ዓዲ 
ንኸብጽሕ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ቀብሪ ዝኽፈል ወጻኢታት ወረስቲ 
እዮም ዝሽፍኑ።

ሞት ከምዘጋጠመ ንምምዝጋብ ዘድልያ ዶኩሜንታት እንታይ ከም ዝኾና ንምፍላጥ፣ 
ብኽብረትኩም ካብቲ ዝምልከቶ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታ ርኸቡ።

ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት Basel-Landschaft 
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 
Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim  
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
ዝክፈት ሰዓታት: ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ    
 ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 12 ከምኡውን ሰዓት 14 ክሳብ ሰዓት 17  
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ሃይማኖት

ናይ ካንቶን Basel-Landschaft ሕገ መንግስቲ ንነጻነት እምነትን ሕልናን ዘረጋግጽ 
እዩ። ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣማናይ ክኸውን እንተደለየ ይኹን ንበይኑ ወይ ድማ ምስ 
ማሕበር ነየናይ ሃይማኖት ከምልኽ እንተደለየን ንኽውስን ነጻነት ኣለዎ። ማንም 
ሰብ ንሓደ ሃይማኖት ንኸምልኽ ክግደድ የብሉን። ነጻነት እምነት ናይ ነብሲ ወከፍ 
ዉልቀሰብ መሰል ስለዝኾነ፣ ነብሲ ወከፍ ሰብ ነጻ ኾይኑ ባዕሉ ዝኣምኖን ባህ ዝበሎን 
እምነት ንኸምልኽ መሰል ኣለዎ። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣገዳሲ ዝኾነ፣ እቲ መንግስቲ 
ቅድሚ ሃይማኖት ዝቖመ ምዃኑ እዩ። ናይ ስዊዘርላንድ ወይ ድማ ናይ ካንቶን ሕጊ 
ዘይጥሕስ እንተኾይኑ፣ ነጻነት እምነት ዝተረጋገጸ እዩ። ዕማም መንግስቲ ናይ ሃይማኖት 
ነጻነትን ናይ ሃይማኖታት ሰላምን ኣብ ምርግጋጽ ዝተሞርከሰ እዩ። መንግስቲ ብዛዕባ 
ትሕዝቶ ሃይማኖት ምንም ክዛረብ ኣይክእልን እዩ። ... 

ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ሬፎርም ዌንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን፣ ሮማዊት 
ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፣ ክርስቲያናዊት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከም መጠን«ሃገራዊ 
ቤተክርስቲያናት» ተባሂለን እየን ዝፍለጣ፣ እዚ ማለት ድማ እዚኣተን ዕላውያን እየን 
ማለት ኣዩ። ኣብ ክልቲኤን Basel ካብ 400 ንላዕሊ ናይ ክርስቲያንን ክርስቲያን 
ዘይኮናን ማሕበራት እምነት ኣለዋ። ኣብ ጎኒ እተን ዕላዊ ቤተክርስቲያናት፣ ክርስቲያናዊ 
ነጻ ቤት ክርስቲያን፣ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን ስደተኛታት ኣለዋ። 
ኣብዚ ከባቢ ዝውከላ ክርስቲያን ዘይኮና እምነታት ከኣ ይሁዳ፣ እስልምና፣ ኣለዊት፣ 
(ታሚል) ሂንዱ፣ ቡድሃ፣ ሲንግን ሓደሽቲ ምንቅስቓስ ሃይማኖታትን ኣለዋ።

ኣብ 2007 ዓመተ ምሕረት ኣብ ክልቲኤን Basel ከቢብ ጣውላ ሃይማኖታት 
ተመስሪቱ፣ እዚ በተን ናይ ክልቲኤን ባዝላት ቤት ጽሕፈት ምጽንባር ዝተደገፈን 
ብናይ Basler ኣቀናጀውቲ ንሕቶታት ሃይማኖት ዝምራሕን ኣዩ። ዕማሙ ኣብ ሞንጎ 
ማሕበራት ሃይማኖት፣ ምምሕዳርን ህዝብን ከም መጠን መጋጠሚ ምዃን እዩ። ኣብ 
ጎኒ እቶም ሓላፍነት ምጽንባር ዘልዎም፣ ካብ ክልተ ጽላል ማሕበራት ዝተመርጹ 
ወከልትን ናይ 13 ዝተፈላለያ ማሕበራት ሃይማኖትን ይሳተፉ እዮም። 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ሓደ ቤት ጽሕፈት«ንናይ ሃይማኖት ሕቶታት ኣወሃሃዲ» ከምዘሎ?
እዚ ክፍሊ ንትካላት፣ ንናይ ሃይማኖት ማሕበራት ወይ ዉልቀሰባት መበገሲኡ 
ሃይማኖት ንዝኾነ ሕቶታትን ግርጭዋትን ምኽሪ ዝህብ እዩ።
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ንናይ ሃይማኖት ሕቶታት ኣወሃሃዲ 
ናይ ክልቲኤን Basel ናይ ሃይማኖት ከቢብ ጣውላ  
Runder Tisch der Religionen beider Basel 
Marktplatz 30a, 4001 Basel  
T 061 267 47 42 
lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 
> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
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ምንቅስቓስ

መጉዓዓዚ ህዝቢ ብከመይ እዩ ዝትግበር?
ስዊዘርላንድ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብተን ዝበዝሔን ዝተጸጋግዔን መጎዓዚ ህዝቢ 
ዝተዘርግሓ ዓዲ እያ።

ናይ ህዝቢ መጎዓዓዚ ኣብዘን ኩለን እዘን 86 ናይ ካንቶን Basel-Landschaft 
ምምሕዳር ዓድታት ዝተዘርግሔ እዩ።ብሓንቲ ናይ ወርሒ ቲኬት ናብ ምሉእ ሰሜናዊ 
ምዕራብ ስዊዘርላንድ ብኣውቶቡስ፣ ትራምን ባቡርን ምጉዓዝ ይከኣል እዩ። ናይ 
ህዝቢ መጎዓዚ እሙንን እዋኑ ዝሕሉን እዩ።

በታ ፍርቂ ዋጋ ዝተባህለት ወርሓዊት ቲኬት ናይ ስዊዘርላንድ ፌደራር ባቡር (SBB) 
ብዝወሓደ ዋጋ ኣብ ምሉእ ስዊዘርላንድ ንዘለዋ ባቡራት፣ ኣውቶቡሳትን መርከብን 
ምጥቃም ይከኣል እዩ። 

ንምምራሕ መኪና ወይ ድማ ሞተር ብሽክለታ እንታይ ክግደስ ኣለኒ?
ካብ ወጻኢ ዓዲ ናብ ስዊዘርላንድ መጺእኩም ከምኡ ድማ ናይ ወጻኢ ዓዲ መምርሒ 
ፍቓድ ትዉንኑ ዲኹም? ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ ትኣትው ሓደ ዓመት ከይመልኤ ኸሎ 
ናብ ናይ ስዊዘርላንድ መምርሒ ፍቓድ ከተቐይርዎ ትግደዱ ኢኹም። ነዚ ዘድልየኩም 
ፎርሙላ ካብ መርበብ ሓበሬታ ምቁጽጻር ተንቀሳቐስቲ ሞተራት BL ኣርጊፍኩም 
ክትጽዕኑ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ፎርሙላ ብሙሉኡ ክትመልእዎ ኣለኩም፣ ከምኡ 
ድማ ናይ ምርኣይ ክእለትኩም ዝሕብር፣ ብሓደ ናይ ስዊዘርላንድ ኦፕቲሽያን 
ወይሓኪም ዓይኒ ተመርሚርኩም ኣብቲ ናይ ተመልክትዎ ፎርሙላ ዝተመልኤ።
ነዚ ፎርሙላ ኣብቲ ምምሕዳር መንበሪ ዓድኹም ክትህብዎ ኣለኩም። እቲ ናይ 
መንበሪ ዓድኩም ምምሕዳር ነዚ ፎርሙላ ናብቲ ነቲ መምርሒ ፍቓድኩም ዝቕይር 
ምቁጽጻር ተንቀሳቐስቲ ሞተራት Basel-Landschaft(MFK)ይሰዶ። እዘን ዝቕጽላ 
ሰነዳት ምስኡ ክተሓሓዛ ኣለወን:

ሕብራዊ ስእሊ ፓስ
–	 ኦሪጂናል መምርሒ ፍቓድ ወጻኢ ዓዲ
–	 ቅዳሕ መንበሪ ፍቓድ

ኣብ ወጻኢ ዓዲ መጎዓዚያ ዘለኩም ኣንተኾይኑ እሞ ናብ ስዊዘርላንድ ከተእትዉዋ 
እንተደለኹም፣ ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ ትኣትው ጀሚርኩም ነታ መጎዓዚያ ኣቐይርኩም 
ከተመዝግብዋ ሓደ ዓመት እዋን ኣለኩም።

ናይታ መጎዓዚያ መእተዊ ግብሪ ንምኽፋል፣ መጀመርታ ናብ ጉምሩክ ስዊዘርላንድ 
ክትከዱ ኣለኩም። ነታ መጎዓዚያ ቅድሚ ምምርማራ፣ ናይ ሓደ ጋራጅ መኻይን 
ኣብ ስዊዘርላንድ ፈተና ትኪ ምግባር የድልየኩም እዩ። ነዚ ምስ ወዳእኩም፣ ምሳና 
ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ምሳና ብሓንሳብ ኴንኩም ኸኣ ኣብ ሙንሸንሽታይን 
ዝርከብ ናይ ሞተራዊ መጎዓዚያ መመርመሪ(MFP)ቆጸራ ንወስድ።

እታ ሞጉዓዚት 
ኣ ብM F Pምስ ተመርመረት ፣ኣብ ምቁጽጻር ተንቀሳቐስቲ ሞተራት Basel-Land-
schaft ከተመዝግብዋ ትኽእሉ።እዘን ዝቕጽላ ሰነዳት ንዕኡ የድልያኹም:
–	 ሰሌዳ ቁጽሪ ወጻኢ ዓዲ
–	 ሰነዳት መጎዓዚያ ወጻኢ ዓዲ
–	 13.20 A (ነዚ ፎርሙላ ጉምሩክ ይህበኩም)
–	 ናይ ንብረት ምቕያር ዓዲ ፎርሙላ
–	 መረጋገጺ ኢንሹራንስ (ኣብ ሓንቲ ናይ ስዊዘርላንድ ኢንሹራንስ ተመልክቱ)

ሞተር ብሽክለታ ክትዝዉሩ ከለኹም ግድነት ምግባር ቆቢዕ መከላኸሊ ርእሲ ኣሎ!
ቀጻሊ ሕቶታት ንምሳለ ብዛዕባ ምቕያር ናይ ወጻኢ ዓዲ መምርሒ ፍቓድ ወይ ድማ 
ነታ መጎዓዚያኹም ኣብ ስዊዘርላንድ ንምምዝጋብ፣ እቲ ምቁጽጻር ተንቀሳቐስቲ 
ሞተራት ይመልሰልኩም እዩ። 
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ከም መጠን ዘዋሪ መኪና/ዘዋሪት መኪና እንታይ ክፈልጥ ኣለኒ?
ኣብ ትራፊክ መገዲ እዘን ዝቕጽላ ዝለዓላ ፍጥነት የገልግላ:
–	 ኣብ ውሽጢ ከተማ 50 ኪሎ ሜተር/ኣብ ሰዓት
–	 ኻብ ከተማ ወጻኢ 80 ኪሎ ሜተር/ኣብ ሰዓት
–	 መገዲ መኻይን 100 ኪሎ ሜተር/ኣብ ሰዓት
–	 ጻሕጻሕ ጎደና 120 ኪሎ ሜተር/ኣብ ሰዓት
–	 ፍሉይ ንዝኮነ ምልክት ይግበር እዩ

ምጥቃም ጻሕጻሕ ጎደና ይክፈሎ እዩ። እቲ ክትገዝእዎ ትኽእሉ «Autobahn-Vig-
nette» ብሕጊ ዝተኣዘዘ እዩ። 

ብብሽክለታ ክጎዓዝ ከለኹ፣ እንታይ ከስተውዕል ኣለኒ?
ሕግታት ትራፊክ ንብሽክለታ እዉን የገልግል እዩ። ከም ግቡኡ ፈተና ኣድላዪ ኣይኮነን። 
ዕድሜኦም ንትምህርቲ ንምጅማር ዘይበቕዑ ቆልዑ ኣብ ናይ ትራፊክ መገዲ ብሽክለታ 
ክዝዉሩ ኣይፍቀድን እዩ። ቆቢዕ መከላኸሊ ርእሲ ዝንኣድ እዩ። 

ምሽራኽ መኻይን
ምሽራኽ መኻይን ተጠራኒፍካ ብሓባር ሓንቲ ወይ ብዙሓት መኻይን ምጥቃም እዩ። 
መኪና ማሕበር ምሽራኽ መኻይን መብዛሕትኡ እዋናት ኣብ ልዕሊ እቲ ንነዊሕ እዋን 
ዝካረ መኻይን ፓርክ ዝገብራሉ ወይ ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዕብይ ዝበለ ዓዲ ተበቲነን 
ይቕመጣ። እቲ ዝቕመጥኦ ቦታታት ዝበዝሔ ጊዜ ኣብቲ ጥቓ መጉዓዚ ህዝቢ ዝራኸባሉ 
(መዕራፍ ባቡራት፣ ትራም ዝራኸባሉ፣ ናይ ኣውቶቡሳት መወዳእታ መዕረፊ ወ.ዘ.ተ.) 
ክኸውን ከሎ ኣባላት ብቐሊሉ ክረኽብወን ኣብ ዝኽእሉ ቦታ እዩ። እታ ኣቐዲማ 
ዝተጠልበት መኪና መብዛሕትኡ እዋናት ካብቲ መጉዓዚ ህዝቢ ዝራኸባሉ ናብ እልይ 
ዝበለ ቦታ ንምብጻሕ እዮም ዝጥቀምዋ። ካብተን ዝካረያ መኻይን ዝፈልየን ነገር ነዘን 
መኻይን ንሓጺር እዋን ኣውን፣ ንምሳለ ንሰዓታት ምጥቃም ስለ ዝከኣል እዩ።

ሓበሬታ ብዛዕባ መጎዓዓዚ ህዝቢ: ናይ ስዊዘርላንድ ፌደራር ባቡር 
Schweizerische Bundesbahnen, www.sbb.ch

ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ስዊዘርላንድ  ማሕበር ዋጋ ቲኬት  
Tarifverbund Nordwestschweiz, www.tnw.ch

Autobus AG Liestal 
www.aagl.ch

Baselland Transport AG 
www.blt.ch 

Waldenburgerbahn AG  
www.waldenburgerbahn.ch 

ሬጂኦ ኤስ-ባቡር ባዝል Regio S-Bahn Basel  
www.regio-s-bahn.ch 

ናይ ባዝል ትካል መጎዓዚያ Basler Verkehrs-Betriebe  
www.bvb.ch

Basler Personenschifffahrt  
www.bpg.ch

EuroAirport Basel Mulhouse 
www.euroairport.com 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
እግረኛታት ኣብ ናይ መገዲ ትራፊክ ዝተሓተ ዓቕሚ ከም ዘለዎም 

መጠን፣ኣብቲ መስገሪ እግረኛታት እንተለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣብ 
ማርሻቤዲ ደው ኢሎም ከለዉ፣ እሞ ክሰግሩ ከም ዝደለዩ እንተተፈልጠ 
እዉን ቅድሚያ ከም ዘለዎም?
በዚ ምኽንያት እቶም ዘወርቲ መጉዓዚታት ብእዋኑ ፍጥነቶም ከጉድሉ ኣለዎም። 
እታ መጎዓዚት ትጎዪ ዘላ እንተኾይና እሞ ደው ክትብል ዘይትኽእል እንተኾይና፣ 
እግረኛታት ብሓይሊ ንምቕዳም ክፍትኑ የብሎምን።

ምቁጽጻርተንቀሳቐስቲ ሞተራትBL 
Motorfahrzeugkontrolle BL 
Ergolzstrasse 1 
4414 Füllinsdorf 
T 061 552 00 00 
mfk@bl.ch, www.mfk.bl.ch 

ምምዝጋብ መኪና 
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

ፍቓድ መራሒ መኪና 
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

ሓበሬታ ብዛዕባ ምሽራኽ መኻይን: 
www.mobility.ch 
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36 | ናብ ባዝልቢት እንቋዕ ደሓን መጸኹም!

ዕለታዊ ናብራን እዋን ዕረፍትን

ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንዓይ ዝኾና ኣየኖት ቀረባት ኣለዋ?
ኣብ ጎኒ ትምህርትን ስራሕና እታ እዋን ዕረፍቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ዝኾነት ክፍሊ 
ዕለታዊ ናብራና እያ። እዚኣ እዋን ንዓና ንኽንዘናጋዕ፣ ከምኡ ኸኣ ምስ ካልኦት ሰባት 
ንኽንራኸብ ዕድል ትህበና እያ።

ካንቶን Basel-Landschaft ንኹሉ ድልየት ዝኸውን ቀረባት እዋን ዕራፍቲ 
ኣለዋ።እቲ ዝፍተወካን ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎን መልክዓ ምድሪ፤ ብእግሪ ይኹን 
ብብሽክለታ፣ዕንክሊል ሳእኒ ወይ ፈረስ እንዳጋለብካ፣ ነቲ ተፈጥሮ ናይ ምድህሳስ 
ዙረት ንኽትገብር ዝዕድም እዩ።ነተን ዕርድታት፣ ቤተ መንግስታትን ነቲ ምርኢት 
ተፈጥሮን ዳህስስዎ።በቲ ኣብ ኣርለስሃይም ዘሎ ኤርሚታጅ ወይ ድማ ናብ ቀጠልያ 
80 ብእግርኹም እንዳተዛወርኩም ካብቲ ዕለታዊ ናብራኹም ተዘናግዑ። ኣብኡ 
እውን እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝዓበየ ናይ ስፖርት ፓርክ ኣሎ።ካብቲ ኣብ Langen-
bruck ዘሎ ኣብ በረድ ምጉያይ ካሳብ ኣብ ዉሕጅ ራይን ምዝዋር ጀልባ ናይ ስፖርት 
ቀረባት ኣለና።

ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft እውን ብዙሕ ባህላዊ ቀረባት ኣለዎ። ኣብ Augusta 
Raurica ናብቶም ናይ ቀደም ሮማውያን ቀልብኹም ኣጭዉዩ። ነቲ ኣብ ባዝልላንድ 
ዝርከብ ገዛ ስነጥበብ ዝርኤ ምርኢት እዋናዊ ስነ ጥበብ ርኢኹም ተሓጎሱ ወይ ድማ 
ኣብቲ ከባቢኹም ናብ ዘለዋ ዝተፈላለያ ንኣሽቱ ትያትራት፣ መስሓቕ ሰባት ወይ ሙዚቃ 
ኣብ ዘለወን ክለባት ተዛወሩ። ብዙሓት ማሕበራት ስፖርት፣ ባህሊን ማሕበራት እዋን 
ዕረፍትን ንቆልዑ፣ ንመንእሰያትን ንዓበይትን ማዕጾኤን ከፊተን ይጽበያኹም እየን። 
ነዚ ናይ ምርኻብ ኣጋጣሚታት ተጠቀሙሉ ምስ ሓደሽቲ ሰባት እዉን ተላለዩ።

ካብ ዕለታዊ ጋዜጣታት፣ ኣብ ምምሕዳር ማሕበር ዓድኹም ወይ ድማ ኣብ ካንቶናዊ 
ቤት ጽሕፈት ስፖርት ሓበሬታ ርኸቡ።

ፓስ ስድራቤት
እቲ ኣብ ዓመት ንስድራቤት CHF 30 ጥራሕ ዝኽፈል ፓስ ስድራቤት፣ ኣብ 
ሰሜናዊ ምዕራብ ስዊዘርላንድ ንማእለያ ዘይብለን ቀረባት ብዝሓሰረ ዋጋ ወይ ድማ 
ብጥርሑ ንምጥቃም የብቅዕ። ንኣሽቱን ዓበይትን ኣብቲ ዓውድታት ስፖርት፣ ባህልን 
ምዝንጋዕን፣ ዑደት፣ ዙረት፣ ኮርስን ቀጻሊ ትምህርትን፣ ኤክስፖን ምርኢትን፣ ስፔዛን 
ማሕበራዊን ክኸስቡ ይኽእሉ እዮም።ካብ መእተዊ ሙዚየምን ትያትርን፣ ብጥርሑ 
ኣርትፊሻል በረድ ሸተት ምባል ወይ ምሕንባስ፣ መእተዊ ቺኔማ ብጥርሑ ወይ ድማ 

ብቑሩብ ዋጋ ክሳብ ብጣዕሚ ዝሓሰረ ዋጋ ኣብ ማእከላት ስፖርትን ስፔዛን፣ ንኹሉ 
ዝኸዉን ነገር ኣሎ። 

ኣብ እዋን ዕረፍቲ ሓጋይ እቶም ኣብ ገዛ ዝተረፉ፣ ዕድሚኦም ካብ 6 ክሳብ 16 
ዓመትዝኾኑ፣ ኣብተን ዝሳተፋ ማሕበር ዓድታት ዝነብሩ ፓስ ዕረፍቲ ክጥቀሙ 
ይኽእሉ እዮም። ከከም ዕድሚኦም ዝተመደባ ዝተፈላለያ ተሞክሮታት እዋን ዕረፍቲ 
ዝረኽቡለን ቀረባት ኣለዋ።

ናይቶም ኣዳለውቲ ክእለት ፈጠራ ዶብ የብሉን። እቲ ዝዳሎ መደባት ካብ ዑደት 
ኣብ ፋብሪካ ጀሚርካ፣ መዕረፍ ነፈርቲን ቢምቦሪን፣ ምስ ፍሉጣት ተጻወትቲ ኹዕሾ 
ምርኻብ ክሳብ እተን ናይ ምፍጣር ስራሓት ዝኾና ዉራያት፣ ንምሳለ ፋርማጆ ወይ 
ድማ ጨና ዘለዎ ሳምና ምስራሕን ብዙሕ ካልእን እዩ ዝበጽሕ።

ዉሑድ ገንዘብ ዝኽፈሎ ፓስ ሰሙን ኣብ ምምሕዳር ማሕበር ዓዲ ክውጻእ ይከኣል 
እዩ። ንዕኡ ሓደ ስእሊ ፓስ የድሊ እዩ። እቲ ክትገብርዎ ትደልዩ ነገር ከከም ኩነታቱ 
ባዕልኹም ክትምዝገቡ ኣለኩም።

ስፖርት
ኣብ ካንቶን ባዝል ላንድሻፍት ስፖርት ክገብር ንዝደሊ፣ ብሓደ ወገን ተጠራኒፍካ 
ዝግበር ብኻልእ ወገን ድማ  ከይተጠራነፍካ ዝግበር ማእለያ ዘይብሉ ኣጋጣሚታት 
ክረክብ ይኽእል ኣዩ። ኣብ ካንቶን እቲ ቤት ጽሕፈት ስፖርት ንምትብባዕ ስፖርትን 
ምንቅስቓስን ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብቲ ንስፖርት ምትብባዕ ዝብል ሕጊ ተሞርኪሱ፣ 
ንምሉእ ህዝቢ ጽቡቕ ዝኮነ ናይ ስፖርትን ምንቅስቓስን ኩነታት ንምቕራብ፣ ኣገዳሲ 
ዝኾነ ናይ ቅድመ መድረኽ ይኸፍት ኣዩ።

ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ነቲ ሓፈሻዊን ክፉትን ቀረባት ስፖርት ይኸስብዎ እዮም፣ 
ካብዘን ናይ ስፖርት ዓይነታት ንምሳለ፡ ቪታ-ፓርኮር፣ ፊነን ባነን፣ ናይ ምንቅስቓስ 
ፓርክ፣ መሐንበሲ ባስካታት፣ ዑደት ብብሽክለታን ብዙሓት ካልኦትን ይርከብኦ። 
እተን ካብ 700 ንላዕሊ ዝኾና ኣብ ካንቶን Basel-Landschaft ዘልዋ ማሕበራት 
ስፖርት መብዛሕትኡ እዋናት ብኣሰልጣኒ ዝምራሕን በብዕድሚኡ ዝተመደበን ቀረባት 
ሓፈሻዊ ስፖርት ከምኡ ድማ ፕሮፌሽናል ስፖርት ኣለወን። ንቆልዑ፣ ንመንእሰያትን 
ንዓበይትን ብቕዓት ዘለዎን ቀጻሊን ዝኮነ ስፖርታዊ ተሳታፍነት ምእንቲ ክረጋገጽ፣ 
ቤት ጽሕፈት ስፖርት ናይ ባዝልላንድ፣ እቶም ኣሰልጠንቲ ብግቡእ ከም ዝሰልጠኑ 
ይቆጻጸር ኣዩ።    ብስፖርት ፍሉይ ዝኾነ ተውህቦ ዘለዎም ቆልዑ ነቲ Talent Eye 
ክጥቀሙ ወይ ድማ ነቲ Fördergefässe ካንቶናዊ ምትብባዕ ፕሮፌሽናል ስፖርት 
ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። ቤት ጽሕፈት ስፖርት፣ ኩሉሙሉ ካብ 130 ንላዕሊ ዝኮና 
ዉራያት ስፖርት፣ ናይ ካምፕ ሰሙናትን ኮርስን ይቕርብ እዩ፣ ብማእከላይ ገምጋም 
ነፍሲ ወከፍ ሳልሳይ መዓልቲ ሓደ ዉራይ ስፖርት። በዘን ቀረባት እቲ ቤት ጽሕፈት 
ስፖርት ነቲ ህዝቢ ቀጻሊ ስፖርት ንኽሰርሕን ንኽንቀሳቐስን እዩ ዘተባብዕ። ካብቲ 
ብዙሕ ዕማማት ቤት ጽሕፈት ስፖርት፣ ንውልቀሰባትን ንማሕበር ስፖርትን ምምካር 
ብፍላይ ክጥቀስ ዘለዎ እዩ። ናይ ቤት ጽሕፈት ስፖርት ጉጅለ ንኹሉ ግዱስ ኩሉ ጊዜ 
ቅሩብ እዩ።    

ፋዲ
ምንቅስቓስ ፋዲ ሓንቲ ዓለምለካዊት፣ ካብ ሃይማኖትን ፖለቲካን ነጻ ዝኾነት 
ምንቅስቓስ መዕበዪት ቆልዑን መንእሰያትን፣ ንኹሉ ዜጋን እምነትን ዘለዎም ሰባት 
ክፍትቲ ዝኾነት እያ። ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ እቶም መንእሰያት ኣብ ማሕበረሰብ 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ...
50% ህዝቢ ስዊዘርላንድ ኣብ ጉጅለታት ብተግባር ከም ዝሳተፍ?
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ሓላፍነት ኽወስዱ ምእንቲ ክኽእሉ፣ ምዕባለ መንእሰያት ምትብባዕ እዩ።
ፋዲታት ቀጻሊ ምስ ብዕድመ መዘንኦም ዝኾኑ መንእሰያት ንሓባራዊ ተሞክሮታት 
ይራኸቡ እዮም። ካብ ተፈጥሮ ንህይወቶም ዝኸውን ልምዲ ትምህርቲ ምእንቲ 
ክረኽቡ፣ ብዙሕ እዋናት ኣብ ግዳም የሕልፉ እዮም። ቀንዲ ዝገብርዎ ነገራት ጸወታ፣ 
ምዝንጋዕን ምዕንዳርን እዩ። ነንሕድሕድካ ምክብባርን ንኻልእ ምቐባልን ናይ ሓዋሩ 
ዝኾነ ዕርክነት ከም ዝፍጠር እዩ ዝገብር። 

ኣብዚ እዋን ቆልዑን መንእሰያትን ቀስ ብቐስ ሓላፍነት ይወስዱ። ኣብቲ ጉጅለኦም 
ንዝግበር ነገራት ይዉስኑ ከምኡውን ንኻልኦት ሰባት ሓላፍነት ይወስዱ። ብርግጽ እቲ 
ዝለዓለ ፕሮግራም ፋዲ እቲ ዓዓመቱ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝካየድ ብሓባር ምስፋር እዩ።

JUNGWACHTንBLAURING
Jungwacht Blauring 31‘000 ኣባላት ዘለዋ ኣብ ስዊዘርላንድ እታ ዝዓበየት 
ካቶሊኻዊት ማሕበር ቆልዑን መንእሰያትን እያ። ቆልዑን መንእሰያትን ሓዲሽ ነገራት 
ንኽሙከሩን ዘለዎም ክእለት ምእንቲ ክፈልጡን፣ ብብዙሕ ቀረባት ትዕድም እያ።  
Jungwacht Blauringምስ ናይ ካቶሊኽ ቤተክርስቲያ ዝተኣሳሰረት እያ፣ እንተኾነግን 
ንኹሎም ቆልዑን መንእሰያትን ሃይማኖት ይኹን ባህሎም ከይተገደሰት ትቕበል እያ።
ብደረጃ ጉባኤ ሰበኻ፣ ከባቢ 14‘000 ዝኾና ኣዋልድን 9‘000 ዝኾኑ ኣወዳትን በቶም 
ዳርጋ 8‘000 ዝኾኑ መንእሰያት ደሞዝ ዘይወስዱ መራሕቲ ይእለዩ። ኣዋልድ ኣብ 
ብላውሪንግ ክሳተፋ ኣወዳት ድማ ኣብ ዩንግቫኽት ክሳተፉ ይኽእሉ።ኣብ ሓደሓደ 
ጉባኤታትBlauring & Jungwachtኣብ Jublaተጠርኒፎም ዝተሓዋወሰ ጉጅለ 
ይፈጥሩ።

ቱሪዝም ባዝልላንድ 
Baselland Tourismus 
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
T 061 927 64 64 
www.baselland-tourismus.ch

ሓበሬታ ብዛዕባ ፓስ ስድራቤት:  
www.familienpass.ch

ሓበሬታ ብዛዕባ ቪታ ፓርኮርስ:  
www.zurichvitaparcours.ch

Colourkey  
ናይ ከባቢ Basel ካርታ እዋን ዕረፍቲ ንመንእሰያትን ዕድሚኦም ክሳብ 25 ዓመት ንዝኾኑ  
ዓበይትን ብዙሕ ዋግኡ ዝሓሰረን ብጥርሑ ዝኾነን ቀረባት ትዕድም እያ። 
www.colourkey.ch

ኽፉት ስራሕ መንእሰያት 
Offene Jugendarbeit 
Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230, 4410 Liestal 
T 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch, www.jugendsozialwerk.ch

ናይ ከባቢ ፓስ እዋን ዕረፍቲBirseck-Leimental 
Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 
Gartenstrasse 16,4153 Reinach 
T 061 717 81 20 
ferienpass@regio-ferienpass.ch, www.regio-ferienpass.ch

Pro Juventuteፓስ እዋን ዕረፍቲ 
Laufental-Thierstein 
Pro Juventute Ferienpass Laufental-Thierstein 
Hofgarten 23, 4225 Brislach 
T 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

ናይ ባዝልላንድ ቤት ጽሕፈት ስፖርት 
Sportamt Baselland 
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 00 
sportamt@bl.ch  
www.bl.ch > Sport > Sport

ሓበሬታብዛዕባፋዲ:  
www.pfadi-region-basel.ch

ሓበሬታብዛዕባዩንግቫኽትንብላውሪንግን: 
www.jublabasel.ch 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ኣብ ወረዳ ባዝል-ላንድሻፍት 12 ብቤት ምኽሪ ዝምራሕ ናይ ጥዕና 

መሓለዊ ትካላት ከምዘለው ትፈልጡ ዶ ኔርኩም?
እዞም ኣካል መጎልበቲ ናውቲ መብዛሕቲኡ ግዘ ኣብ ዱር ዝርከቡን ንህዝቢ ዝቐርቡ 
እንትኾን እዞም ናይ ኣካል መጎልበቲ ናቁጣታት ጥንካረ፣ ተፃዋራይነት ንምጉልባት 
ኣብ ረብሓ ይውዕሉ እዮም፡፡ 
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ካልኦት ቀረባት

ከም ግቡኡ ስደት ናይ ህይወት ኩነታት ንምምሕያሽን ከምኡውን ናይ ዉልቃውን 
ቤተሰባዊን መጻኢ ዕድል ምምሕያሽ እዩ ዕላምኡ። ስደት ብዙሕ ዕድላት ይኸፍት 
እዩ፣ ምስኡ ግን ብዙሕ ጻዕሪ ይሓትት እዩ።

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ምልላይ፣ ሓዲሽ ቋንቋ ምምሃር፣ ኣብ ሓዲሽ ዓዲ ምንባርን 
ምስራሕን፣ ሓደ ሓዲሽ ባህሊ ምፍላጥ፣ ነቲ ህይወት ብጣዕሚ ከምዝዓዝዝ እዩ 
ዝገብር።

እዚ ማለት ግን ብኻልእ ወገን፣ ነቶ ዝለመድካዮምን ትፈትዎምን የዕሩኽካን 
ኣዝማድካን ምስኣን ዓድኻ ምንፋቕ እዩ። ንሓደ ሓደ ሰባት እዚ ቀሊል እዩ፣ ንኻልኦት 
ግን ይኸብድ እዩ። ካባኻ ዝግበር ትጽቢት ብዙሕ ዓይነት እዩ: ምምሃር ጀርመንኛ፣ 
ንስድራቤት ኣብዚ ሓዲሽ ኩነታት ምድጋፍ፣ ኣብቲ ዓለም ስራሕ ዕዉት ምዃን፣ 
ሓዲሽ ርክብ ምፍጣር፣ ኣተሓሳስባን ባህልን ስዊዘርላንዳውያን ምርዳእ፣ ኣብዚ 
ዓዲ ዝሰፈነ ሕጊ ምኽባር። እዋን ይሕጸር ወይ ይንዋሕ እዚ ኹሉ ብድሆ ክበዝሓካ 
ይኽእል እዩ። ምልክት ጸገማት ክርኤ ኸሎ ቀልጢፍካ ሓገዝ ምድላይ እምበር እቲ 
ጸገም በዚሑ ክትጾሮ ዘይትኽእል ክሳብ ዝኸውን ክትጽበ የብልካን።ብእዋኑ ምኽሪ 
ምድላይ ንኹሎም በቲ ጉዳይ ንዝተተንከፉን ንኸባቢኦምን ዝሓሸ እዩ።

ኣብ ከባቢ Basel ብዙሓት ጸገም ንኸይፍጠር ንምክልኻል ይኹን ቅልውላው 
ክፍጠር ከሎ ከም መንጎኛታት ኮይኖም ኣገልግሎት ምኽርን ሓበሬታን ዝህቡ ቤት 
ጽሕፈታት ኣለዉ። እቲ ምኽሪ ካብ ምኽፋል ነጻ እዩ።

ናይ ባዝልላንድ ኣገልግሎት ወጻእተኛታት / ALD
ናይ ባዝልላንድ ኣገልግሎት ወጻእተኛታት (ald) 1964 ዓመተምሕረት ዝተመስረተ፣ 
ነቶም ኣብ Basel-Landschaft ዝነብሩ ወጻእተኛታት ብሃይማኖት ኮነ ብፖለቲካ 
ከይፈላለየ ምስ ማሕበረሰብ ንምጽንባር ከምዚ ዝቕጽል ኣገልግሎት ዝህብ ማሕበር 
እዩ።
–	 ሓበሬታን ምኽርን
–	 ምስቶም ብቓል ዝትርጉሙ ምርኻብ
–	 ብጽሑፍ ምስ ዝትርጉሙ 

–	 ምትብባዕ ቆልዑ (ጀርመንኛ ኣብ ጉጅለ ጸወታ)
–	 ኮርስ ጀርመንኛ ንዓበይቲ
–	 ናይ ምጽንባር ፕሮጀክት
–	 ብሓባር ምስራሕን ምቅንጃውን ምስ ፌደሬሽን፣ ካንቶን፣ ምምሕዳር ማሕበር 

ዓድታትን ሳልሳይ ወገንን

ናይ ባዝልላንድ ኣገልግሎት ወጻእተኛታት ከም መጠን ማእከል ክኢላታት ኮይኑ 
ንስደተኛታትን ንስዊዘርላንዳውያንን ከምኡ ኸኣ ነቶም ብዛዕባ ሕቶታት ስደተኛታት 
ዝግደሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ይኹን ዉልቀሰባት ከገልግል ቅሩብ እዩ።

ኣብBASEL-LANDSCHAFTርክብ ዝግበሮ ቦታ
ብዛዕባ ምስላጥ ዑቕባ ሕጋዊ ሕቶታት፣ መንበሪ ፍቓድ፣ ዘገድድ ስጉምቲ፣ መርዓ፣ 
ስራሕን ኢንሹራንስን ምኽሪ ይልግስ።

ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ስዊዘርላንድ ማእከል ምኽሪ ኣንጻር ኣድልዎን 
ዓሌታውነትን
ብዓሌታዊ ኣድልዎ ዝተበደሉ ዉልቀሰባት፣ መሰሎምን ክብሮምን ንኸይትንከፍ 
ነብሶም ንምክልኻል ምእንቲ ክኽእሉ ምኽሪ ዝረኽቡሉ ዕድል ክህልዎም ኣለዎ። 
ዓሌታዊ ተግባራት ክግበር ከሎ ዝረኣዩ መሰኻኽር፣ ኣንጻር ዓሌታውነት መትከል 
ንኽሕዙን፣ ዝተፈላለየ ባህላዊ መበቆል ዘለዎም ሰባት ተኸባቢሮምን ብማዕረኛነትን 
ብሓባር ንኽነብሩን ዘኽእል ተራ ንኽጻወቱ ክተባብዑ ኣለዎም።

«ዓሌታውነት ጠጠው ይበል» ብፍላይ ነቶም ብቐለሞም፣ ቋንቆኦም፣ መልክዖም፣ 
ሃይማኖቶም፣ ዜግነቶም ወይ መበቆል ዓዶም ምኽንያት ዝኮነ ዓይነት ኣድልዎ 
ንዘጋጠሞም ዉልቀሰባት ንምድጋፍ ዝቖመ እዩ። ኣድልዎ ንምሳለ ስራሕን ገዛን 
ክድለ ኸሎ፣ ኣብ ባራትን ዕዳጋታትን፣ ምስ ሰበስልጣናትን ዉልቀሰባትን ርክብ 
ክግበር ከሎ፣ ህዝቢ ኣብ ዝመላለሰሉ ክፍልን ሜዲያን ከጋጥም ይኽእል እዩ። 
እስኹም በዚ ጉዳይ ዝተተንከፍኩም እንተዄንኩም ወይ ድማ ምስክር ኣድልዎ 
እንተዄንኩም፣ ነቶም ማእከል ምኽሪ ኣድልዎን ኣንጻር ዓሌታውነትን «ዓሌታውነት 
ጠጠው ይበል» ሓብሩ።
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ማእከል መራኸቢ ስደተኛታት
እዚ ማእከል መራኸቢ ሓላፍነቱ ትሑት ዝኮነ ቀረብ ክኸውን ከሎ፣ መብዛሕትኡ 
እዋን ነቶም ንምርኻብ ዘጸግሙን ዉሑድ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተጸንበሩን ዝተፈላለየ 

መበቆል ንዘለዎም ሰባት ዘቕንዔ ኣዩ። ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ኩሉ ጊዜ ብማኣከላይ 
ገምጋም ዳርጋ 24 ዝኮኑ ኣንስትን ቆልዑትን ይራኸቡ። ማእከል መራኸቢ ብኽልተ 
ምኽትል መራሕቲ እዩ ዝምራሕ። ቆልዑ ንምክንኻን ድማ ካልኦት ክልተ ዉልቀሰባት 
ይድግፈአን። ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለወን ካብ ዝተፈላለያ ዓድታት ዝመጻ ኣንስቲ ኣብ 
ሓደ ምእክል ዝበለ ዓዲ ተራኺበን ሓሳባት ንምቅይያር፣ ንምዕላል፣ ንምዝማርን 
ብሓባር እደ ጥበብ ንምስራሕን ይራኸባ። ኣዴታቶም ኢደ ጥበብ ክሰርሓ ወይ 
ድማ ኣኼባ ሓበሬታ ክሳተፋ ከለዋ፣ እቶም ቆልዑ ብሰብ ሙያታት እንዳተመርሑ 
ብጀርመንኛ ይጻወቱ። እተን ስደተኛታት ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፈን ነቲ ማሕበር 
ዓደንን ናይ እዘን ዓድታት ተቕዋማትን ክመልካ እዩ ተሓሲቡ።

ናይ ክልቲኤን ባዝል ዓለምለኻዊ ኣማኸርቲ ወልፊ (MUSUB)
ተሞክሮ ዘለዎም ካብ ዝተፈላለያ ዓድታት ዝመጹ ሰብ ሙያ ምስ ባህሎም ዝተተሓሓዘ 
ጸገም ወልፊ ንዘለዎም ምኽሪ ይልግሱ። ናይ ተናጸል-፣ ጽምዲ-፣ ስድራቤት ቴራፒ፣ 
ስራሕ ጉጅለ፣ ጸገም ንዘጋጠሞምን ነዝማዶምን። ስራሕ ክንክን፣ ምክልኻልን፣ ምኽርን 
ብጣልያንኛ፣ ቱርክኛ፣ ስፓንኛ፣ ሰርብኛ፣ ፖርቱጋልኛ፣ ክሮኣትኛ፣ ማኬዶንኛን 
ቦዝንኛን።

INFOREL – ካብ ጽልዋ ነጻ ዝኾነ ቦታ ምኽሪ ብዛዕባ ሃይማኖትን 
ፍንጫል እምነትን
ብዛዕባ ኩለን ሕቶታት ሃይማኖትን ፍንጫል እምነትን ዝምልከት ናይ ሰብ ሙያ 
ሓበሬታ ንምርካብ ዝኽየዶ ቦታ

ቤት ጽሕፈት ተሓለቕቲ
ናይ ባዝልላንድ ተሓላቒ፣ ህዝቢ ምስ ቤት ጽሕፈታትን ምምሕዳር ካንቶናትን ማሕበር 
ዓድን ናይ መንግስቲ ትካላትን ጸገም ከጋጥሞ ኸሎ፣ ካብ ጽልዋ ነጻ ኾይኑ ከም 
መጠን ሞንጎኛ ብምዃን ገንዘብ ከየኽፈለ የገልግል። እሱ ምኽሪ ይልግስ ከምኡ ድማ 
የተዓርቕ።

Ausländerdienst Baselland:  
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Anlaufstelle Baselland: 
Anlaufstelle Baselland, Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 77

«Stopp Rassismus»:  
«Stopp Rassismus», Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 55 
info@stopprassismus.ch , www.stopprassismus.ch

c/o frauenplus Baselland:  
c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 
T 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch, www.frauenplus.ch

Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel:  
Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) 
Nauenstrasse 49, 4052 Basel, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

Information Religion:  
Inforel 
Postfach, 4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Ombudsmann BL:  
Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
ኣብ ዓመት ክልተ ጊዜ MIX MAGAZIN ንብዝሒ ዓይነታት ኣብ 
ካንቶናት BE, BL, BS ን GR ከም ዝሕተም?
እዛ MIX Magazin ዝተባህለት መጽሔት ንመዳያት ስደትን ምጽንባርን ዝምልከታ 
ኣርእስታት ይሕብር ከምኡ ድማ ነቶም ኣንበብቲ ብቕዓት ብዘለዎን ግሉጽን ብዝኾነ 

መገዲ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ንኽግደሱ ይጠልብ።  
ነዚ  MIX Magazin መጽሔት ብነጻ ብኢ-ሜይል ኣብ ቤት ጽሕፈት ምጽንባር 
ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም 
(sid-integration@bl.ch) ወይ ድማ በቲ ናትና መርበብ ሓበሬታ www.
mixmagazin.ch.
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ባህልን ኣውደኣመትን

እዚ ሓዲሽ ዓድኹም ወላኳ ከፊል ኣካሉ ብጣዕሚ ብኢንዱስትሪ ንብኸተማነትን 
ዝተዓብለለ ይኹን እምበር ፣ሃብታምን ሕብራዊን ዝኾነ ባህሉ መፍለጢኡ እዩ 
።እቶም ኣብተን ሃገረሰባትና ዝነብሩ ህዝቢ ንባህሎም ብውዑይ ስምዒት ዝከባኸብዎ 
ስለዝኾኑ ፣ምስቲ በዓላቶምን ባህሎምን እንተተላሊኹም ይሕጎሱ እዮም ።

ካርኔቫ ል (FASNACHT)
ኣብቲ ካቶሊኻዊ ዝኾነ ታሕተዋይ ባዝልቢት፣ሓደ ሰሙን ቅድሚ እቲ ከንሻዊ 
ክፍሊ ዝኾነ ኣካል ካንቶን፣ኣብ ወርሒ የካቲት /መጋቢት ሕብረቀለም ዘለዎ ናይ 
ማስኬራታጸወታ፣ናይ ኣዳራሻት ዉራይ ወይ ድማ ብከበሮ ፣ፊስካን፣ጥሩምባን 
ተዓጂቦም ብዙሓት ማስኬራ ዝገበሩ ብእግሮምን ኣብ መኻይንን ኮይኖም ዑደት 
ይገቡሩ።ካብዚ ፍሉጥ ዝኾነ መጀመሪ ጾም ንላዕሊ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ እቲ ኣብ 
ብዙሓት ዓድታት ዝፍለጥ ናይ ሓዊ ባህሊ እዩ :ከከምዓ ዱዳ ሜራ፣ዑደት ምስ 
መብራህቲ፣ፋና ሓዊ ወይ ድማ ናይ ሓዊ ሰረገላ (ኣ ብ Liestal) ይርኤ ወይ ከኣ 
ጸፊሕ ነገር ምስንዳው ፣ዝጎሃረ ጸፊሕ ዕንጨይቲ ምስንዳው (ምናዳኣ ብ Birseck 
ንኣብ Leimental) ።

ኣየት
Eierleset
ኣብታ ድሕሪ ፋሲካ ዘላ ሰንበት ኣብ ብዙሓት ሃገረሰባት ክልተ ጉጅለታት መን 
ቀዲሙ ነተን ተሰሪዔ ንዘለዋ እንቋቕሖታት ይእክብ ኢሎም ይወዳደሩ።ኣብዚ 
መስሓቕ ዝኾነ ውድድር ዝተፈላለያ መንቀሳቐስቲ ይጥቀሙ።ኣብ መወዳእታ ንኹ 
ሉሰ ብከይተወቕዔ ዝተጠብሰ እንቋቕሖ ኣሎ ።

ኣግራብ ጉንበት
ጉንበት1 ክኸውን ከሎ ናይ ኣየት ታሕጓስ ንምግላጽ ተባሂሉ ኣብተን ናይ ዓዲ ጎደጉዲ 
ማይ ብሕበረ ቀለም ዝተጋየጻ ጽሕዲ ይትከላ።ኣብቲ ናይ ባህላዊ ክዳውንቲ ጉጅለ 

ዘለዎ ፣ኣብ ሓደ ናይ ጉንበት መዓልቲ ጓይላ ደርፍን ሳዕስዒትን ይግበር።

Banntag
ኣብቲ እዋን ዕርገት፡ኣብ ብዙሓት ዓድታት፡ነበርቲ ዓድን ስድራቤቶምን (ብጀካኣብ 
Sissach ን Liestal) ማዕረ ማዕረ ዶብ ዓዶም ብእግሮም ይጉዓዙ ።እዚ ምስ እቶም 
ነዊሕ እዋን ዝፋለጡን ምስ ሓደሽቲ ነበርትን ንኽራኸቡ ዕድል ይኸፍት ።

ሓጋይ
በዓል ፌደሬሽን
ዕለት 1. ነሓሰ ስዊዘርላንድ ዕለት ልደታ ተብዕል – ባዘልቢትውን ኣብዚ በዓል 
ትካፈል ።ኣብ ምሉእ ዓዲ ዓቢን ንኣሽቱን በዓላት ይግበር።መደረ ይግበር ፣ስጋ 
ይጥበስ ፣ሙዚቃን ምርኢት ሕብራዊ ሓዊን ኣሎ።

ቀውዒ
Apfelhauet
እብዚ ባዝልላንድ ጥራሕ ዝፍለጥ ናይ ፈረስ ምውጣሕ ጸወታ ፣ኣብ ፓርኮርድ 
ዝተፈላለያ ተግባራት ክግበራ ኣለወን ።ብጀክኡ ኸኣ ፡በዓል ወይንን ዑደት ሽምዓን ።

ክረምቲ
ቅዱስ ኒኮላዎስ (Santichlaus)
ንብጹእ ኣቡን ሚራ ንምዝካር ተባሂሉ ዓዓመቱ ኣብ ዕለት  6ታሕሳስ ናይ ቅዱስ 
ኒኮላዎስ መዓልቲ ይኽበር ።እዚ ባህሊ ካብ መበል 13 ምእተዓመት ጀሚሩ ዝፍለጥ 
እዩ።ኣብ ሓደሓደ ዓድታት ዕለት 5./6. ክኸውንከሎ ቆልዑ ጫውጫው ኣንዳበሉ 
በተን ዓድታት ይሓልፉ

ብጀክኡኸኣ: Nünnichlingler (24. ታሕሳስ፣ሲፈን) ዕዳጋልደት።

ትፈልጡ‘ዶ ኔርኩም ... 
«CHIENBÄSE» ክረምቲ ከም ዝተሰጎገ ዝሕበር ብጣዕሚ ነዊሕ ዘመን 
ዝገበረ ባህሊ ከምዝኾነ?
በቲ ኣብ በሪኽ ቦታ ተጸፍጺፉ ዝነድድ አእዕጫው ሓይሊ ክረምቲ ይስበር በቲ 
መብራህቲ ፋና ንዝባራዕ Chienbäsen ከኣ እቲ ዘውዒ ሓይሊ ጸሓይ ካብቲ ብርቱዕ 
ሓዊ ናብቲ ጸልማት ዝኾነ ሽምጢ ይወርድ።

1. 1.	 Neujahrstag	 ሓዲሽ ዓመት

	* 	 Fasnachtsmontag	 መጀመሪ ጾም ሰኑይ

	* 	 Fasnachtsmittwoch	 መጀመሪ ጾም ረቡዕ

	* 	 Karfreitag	 ዓርቢ ስቕለት

	* 	 Ostermontag	 ፋሲጋ ሰኑይ

1. 5.	 1. Mai	 1. ጉንበት

	* 	 Auffahrtsta	 ዕርገት

	* 	 Pfingstmontag	 ጴንጠቆስቴ

1. 8.	 Nationalfeiert	 ሃገራዊ በዓል

25. 12.	 Weihnachtstag	 መዓልቲ ልደት 

26. 12.	 Stephanstag	 መዓልቲ ስቲፋኖስ

31. 12.	 Silvester	 ድሮ ሓዲሽ ዓመት

	*	 ርግጸኛ ዕለታት ኣብ ዝቕጽል ርኣዩ: www.feiertage-schweiz.ch 
		 > Basel-Landschaft

_WKB_tig.indd   40 01.07.16   17:16



41 | ናብ ባዝልቢት እንቋዕ ደሓን መጸኹም!

ካንቶናዊ ምምሕዳር	 Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD)	 Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
ኣመሓደርቲ ኣመሓደርቲ ህንጻን ሓለዋ ተፈጥሮን (BUD)	 www.bl.ch > Bau-Umwelt

	 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD)	 Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, Tel: 061 552 51 11 
 ኣመሓደርቲ ትምህርቲ፣ ባህልን ስፖርትን (BKSD)	 www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport

	 Finanz- und Kirchendirektion (FKD)	 Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 ኣመሓደርቲ ቁጠባን ቤተክርስቲያንን (FKD)	 www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

	 Sicherheitsdirektion (SID)	 Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 ኣመሓደርቲ ሓለዋ ሰላም (SID) 	 www.bl.ch/sid

 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD)	 Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 53 43 
 ኣመሓደርቲ ቁጠባ ህዝብን ጥዕናን (VGD)	 www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit

ቤት ጽሕፈታት	 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung	 Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00 
 ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ሙያን ምኽሪ ሙያን	 Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
	 	 Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91 
	 	 www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

	 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	 Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77 
 ቤት ጽሕፈት ኢንዱስትሪ፣ ትካልን ስራሕን	 www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA

	 Amt für Migration	 Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, T 061 552 51 61 
 ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት	 www.bl.ch > Sicherheit > Migration

	 Motorfahrzeugkontrolle	 Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, T 061 552 00 00 
 ምቁጽጻርተንቀሳቐስቲ ሞተራት	 www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle

	 Kantonales Sozialamt	 Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 ቤት ጽሕፈት ካንቶናዊ ሓገዝ ሶሺያል	 www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt

	 Sportamt	 St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, T 061 827 91 00 
 ቤት ጽሕፈት ስፖርት	 www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport

	 Statistisches Amt	 Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32 
 ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክ	 www.statistik.bl.ch

	 Steuerverwaltung	 Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, T 061 552 51 20 
 ምምሕዳር ግብሪ	 www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

	 Amt für Volksschulen	 Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal 
 ቤት ጽሕፈት ቤት ትምህርቲ	 T 061 552 50 98, www.avs.bl.ch

	 Zivilstandsamt BL	 Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim 
 ማሕበራዊ ኣገልግሎት	 T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01 
	 	 zivilstandsamt@bl.ch

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 መን፣ እንታይ፣ ኣበይ ኣብ ካንቶን  
BASEL-LANDSCHAFT
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ክፍልታት ሰብ ሙያ Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht	 Domplatz 11, Postfach 
	 (Einbürgerung) Sicherheitsdirektion	 4144 Arlesheim 
	 ምምሕዳር ሲቪላዊ ሕጊ/ክፍሊ ሕጊ (ምቕባል ዜግነት)	 T 061 552 45 00 
	 	 www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL

	 Fachstelle Erwachsenenbildung	 Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz 
 ናይ ትምህርቲ ዓበይቲ ክፍሊ ሰብ ሙያ	 T 061 552 16 00, www.febl.ch

 Fachbereich Familien	 Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
	 መዳይ ሙያ ስድራቤት	 T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien

	 Gesundheitsförderung BL	 Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87 
	 ምትብባዕ ጥዕና BL	 www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit  
	 	 > Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung

	 Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau	 Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
 ንማዕርነት ኣንስትን ሰብኡትን ክፍሊ ሰብ ሙያ	 T 061 926 82 82 
	 	 www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

	 Fachbereich Integration	 Amtshausgasse 7, 4410 Liestal 
	 መዳይ ሙያ ምጽንባር	 T 061 552 66 53 
	 	 www.integration.bl.ch

	 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote	 Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf 
 ክፍሊ ሰብ ሙያ ምስ ማሕበረሰብ ምጽንባር	 T 061 552 17 70 
	 	 www.bl.ch 
	 	 > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte

	 Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung 	 Munzachstrasse 25c 
	 Amt für Volksschulen	 4410 Liestal 
 ክፍሊ ሰብ ሙያ ፍሉይ ምትብባዕ ቤት ጽሕፈት ቤት ትምህርቲ	 T 061 552 58 98 
	 	 www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung

	 Schulpsychologischer Dienst in Binningen	 Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen 
 ናይ ቤት ትምህርቲ ስነ ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ኣብ Binningen	 T 061 552 70 40 
	 	 www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

	 Schulpsychologischer Dienst in Laufen	 Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 Nናይ ቤት ትምህርቲ ስነ ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ኣብ Laufen	 T 061 761 33 23 
	 	 www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

	 Schulpsychologischer Dienst in Liestal	 Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 ናይ ቤት ትምህርቲ ስነ ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ኣብ Liestal	 T 061 926 70 20 
	 	 www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

	 Schulpsychologischer Dienst in Muttenz	 Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz 
 ናይ ቤት ትምህርቲ ስነ ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ኣብ Muttenz	 T 061 552 70 20 
	 	 ww.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

	 Schulpsychologischer Dienst in Allschwil	 Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil 
	 ናይ ቤት ትምህርቲ ስነ ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ኣብ Allschwil	 T 061 486 27 20 
	 	 www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst 
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ማእከላት ምኽርን ሓበሬታን	 Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und	 Oberfeldstrasse 11a 
	 Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen	 4133 Pratteln  
 Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus»	 T 061 821 44 55 
 ኣብ ብዝልላንድ መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባን ናይ ሰሜናዊ 	 www.stopprassismus.ch 
	 ምዕራብ ስዊዘርላንድ ኣንጻር ምድላውን ዓሌተኛነትን  
	 «ዓሌተኝነት ደው ይበል» 

	 Ausländerdienst Baselland / ald	 Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
 ኣገልግሎት ወጻእተኛታት ባዝልላንድ	 T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch

 Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien	 Steinengraben 69, 4051 Basel 
 ክፍሊ ኣማኸርቲ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ንዝመጹ ተጻመድትን  ስድራቤትን T 061 271 33 49, www.binational-bs.ch

	 Beratungsstelle für Schwangerschafts-	 Rathausgasse 6, 4410 Liestal 
	 und Beziehungsfragen	 T 061 921 60 13 
 ክፍሊ ኣማኸርቲ ንሕቶታት ነብሰጹራትን ዝምድናን	 Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen	 	
	 	 T 061 413 24 00  
	 	 www.bsb-bl.ch

	 Inforel – Information und Religion	 c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel 
 Inforel – ሓበሬታን ሃይማኖትን	 T 061 303 93 30, www.inforel.ch

	 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	 Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 ንናይ ገዛ ጎነጽነት ክፍሊ መንጎኛታት	 T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch

	 Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für	 Büchelistrasse 6 
	 Migrantinnen und Migranten	 4410 Liestal 
	 ኣንስቲ ፕሉስ Baselland፣ መራኸቢ ማእከል ስደተኛታት  	 T 061 921 60 20 
	 	 www.frauenplus.ch

	 Männerbüro Region Basel	 Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02 
 ቤት ጽሕፈት ሰብኡት ከባቢ Basel	 www.männerbüro-regionbasel.ch

	 Mütter- und Väterberatung beider Basel	 www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen 	  
	 ኸርቲ ኣደታትን ኣቦታትን ናይ ክልቲኤን  Basel	 Baselland BL 
 

	 Ombudsstelle	 Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
 ቤት ፅሕፈት ሓለው ንብዓት	 T 061 552 62 90

	 Opferhilfe beider Basel	 Steinenring 53, 4051 Basel 
 ሓገዝ ግዳያት ናይ ክልቲኤ Basel	 T 061 205 09 10 
	 	 www.opferhilfe-beiderbasel.ch

	 ProfessionnELLE	 Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
	 Kontaktstelle Frau und Arbeit	 T 061 921 55 55 
 ማእከል መራኸቢ ኣንስትን ስራሕን	 www.professionnelle.ch

	 Baselland Tourismus	 Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 ቱሪዝም ባዝልላንድ	 T 061 927 65 44 
	 	 www.baselland-tourismus.ch

	 Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte	 Postfach, 4002 Basel 
 ማሕበር BVG- ከምኡውን ናይ ጥሮታ ካሳ ሓበሬታ	 T 061 261 02 62  
	 	 www.pensionskassenauskuenfte.ch

	 Wirtschaftskammer Baselland	 Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
	 Haus der Wirtschaft	 T 061 927 64 64 
 ቤት ምኽሪ ቁጠባ ባዝል ገዛን ቁጠባን	 www.kmu.org 
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ሆስፒታላት ክሊኒካት ደቀንስትዮ	 >>> Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen

	 Hirslanden Klinik Birshof	 Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein 
 Hirslanden ክሊኒክ Birshof	 T 061 335 22 22 
	 	 www.hirslanden.ch

	 Klinik Arlesheim	 Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim 
	 ክሊኒክ Arlesheim	 T 061 705 71 11 
	 	 www.wegmanklinik.ch 

	 Kantonsspital Baselland Bruderholz	 4101 Bruderholz 
	 ሆስፒታል ካንቶን Baselland Bruderholz	 T 061 436 36 36 
	 	 www.ksbl.ch

	 Kantonsspital Baselland Laufen	 Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen 
	 ሆስፒታል ካንቶን  Baselland Laufen	 T 061 400 80 80 
	 	 www.ksbl.ch

	 Kantonsspital Baselland Liestal	 Rheinstrasse 26, 4410 Liestal 
	 ሆስፒታል ካንቶን Baselland Liestal	 T 061 925 25 25 
	 	 www.ksbl.ch

	 Psychiatrie Baselland	 Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal 
	 ስነ ኣእምሮኣዊ ሕክምና Baselland	 T 061 553 53 53 
	 	 www.pbl.ch

	 Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut	 Socinstrasse 57, 4051 Basel 
 ናይ ስዊዝ ትሮፒካልን ህዝብን ጥዕና ኢንስቲቱት	 T 061 284 81 11 
	 	 www.swisstph.ch

	 Spital Dornach	 Spitalweg 11, 4143 Dornach 
 ሆስፒታል Dornach	 T 061 704 44 44 
	 	 www.so-h.ch

	 Universitäts-Kinderspital beider Basel	 Spitalstrasse 33, 4056 Basel 
 ናይ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ቆልዑ ክልቲኤን Basel	 T 061 704 12 12 
	 	 www.ukbb.ch

ዩኒቨርሲታት	 Fachhochschule Nordwestschweiz	 Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
	 Sitz und Verwaltung	 T 056 202 77 00 
 ዩኒቨርሲቲ ሙያ ሰሜናዊ ምዕራብ ስዊዘርላንድ	 www.fhnw.ch 
	 ኣድራሻን ምምሕዳርን 

	 Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik	 Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 ናይ ኣርኪተክቸር ፣ህንጻን ጂኦሜትሪን ዩኒቨርሲቲ	 T 061 467 42 42, www.fhnw.ch

	 Hochschule für Life Sciences	 Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 ናይ ህይወት ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ	 T 061 467 42 42 
	 	 www.fhnw.ch

	 Pädagogische Hochschule	 Benzburweg 30, 4410 Liestal 
 ናይ ፐዳጎጂ ዩኒቨርሲቲ	 T 061 925 77 77 
	 	 www.fhnw.ch

	 Universität Basel	 Petersplatz 1, 4003 Basel 
 ዩኒቨርሲቲ Basel	 T 061 267 31 11 
	 	 www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte
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እዋን ዕረፍቲ ባህሊ	 Kantonsbibliothek Baselland	 Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal 
 ናይ ካንቶን ቤተመጻሕፍቲ ባዝልላንድ	 T 061 552 50 80 
	 	 www.kbl.ch

	 Das neue Theater am Bahnhof	 Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach 
 ሓዲሽ ቲያትር ኣብ መዕረፍ ባቡራት	 T 061 702 00 83 
	 	 www.neuestheater.ch

	 Dichter- und Stadtmuseum Liestal	 Rathausstrasse 30, 4410 Liestal 
 ናይ ከባቢ ፓስ ስድራቤትBasel	 T 061 923 70 15 
	 	 www.dichtermuseum.ch

	 Familienpass Region Basel	 Feierabendstrasse 80, 4051 Basel 
 ናይ ከባቢ ፓስ ስድራቤት Basel	 T 061 691 09 45 
	 	 www.familienpass.ch

	 Goetheanum Dornach	 Rüttiweg 45, 4143 Dornach 
	 	 T 061 706 42 42 
	 	 www.goetheanum.org

	 Kino Oris	 Kanonengasse 15, 4410 Liestal 
 ቺነማ Oris	 T 061 921 10 22

	 Kino Sputnik	 Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 ቺነማ Sputnik	 T 061 921 14 17

	 Kulturhaus Palazzo	 Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 ገዛ ባህሊ Palazzo	 T 061 921 14 13 
	 	 www.palazzo.ch

	 Kulturraum Marabu	 Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden 
 ክፍሊ ባህሊ Marabu	 www.marabu-bl.ch

	 Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen	 Seidenweg 55, 4242 Laufen 
 ማእከል ባህሊ Altes Schlachthaus Laufen	 T 061 761 85 66 
	 	 www.kulturzentrumlaufen.ch

	 Kunsthaus Baselland	 St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz 
 ገዛ ስነ ጥበብ ባዝልላንድ	 T 061 312 83 88 
	 	 www.kunsthausbaselland.ch

	 Museum.BL	 Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 
 ሙዚየም.BL	 T 061 552 59 86 
	 	 www.museum.bl.ch

	 Römerstadt Augusta Raurica	 Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst 
 ከተማሮማውያን Augusta Raurica	 T 061 552 22 22 
	 	 www.augustaraurica.ch

	 Skulpturenpark Kloster Schoenthal	 Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck 
	 ናይ ስነ ቅርጺ ፓርክ Kloster Schoenthal	 T 061 706 76 76 
	 	 www.schoenthal.ch

	 Theater Roxy	 Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden 
 ትያትር ሮክሲ	 T 061 313 60 98 
	 	 www.theater-roxy.ch 

	 Z7 Pratteln	 Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln 
	 	 T 061 821 48 00 
	 	 www.z-7.ch 
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ቀራቢ ጽሑፍ	 Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
	 Fachbereich Integration

ጽሑፋት	 Fachbereich Integration,  
	 BKSD, BUD, FKD, SID, VGD

ስታቲስቲክ	 Statistisches Amt BL

ንድፊ፣ ክንውንን	 www.anja-wild.ch

ትርጉማት	 www.textraplus.ch* 
	 www.proverb.ch**

ሕትመት	 ባዕልና ዝሓተምናዮ / Schul- und Büromaterialverwaltung BL

ወረቐት	 100% Recycling

PDF	 www.integration.bl.ch

መሰል ደራሲ	 Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID	
	 Fachbereich Integration

ሕታም 4. ሕታም፣ 2 ግልባጥ/ ትግርኛ 
	 መጀመርታ ዝቐረበ 2012

ቋንቋታት	 *	 ቋንቋታት ጀርመንኛ፣ ኣልባንኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ቋንቋ ጥልያን፣ 
	 	 ፖርቱጋልኛ፣ ራሻኛ፣ ቋንቋ ስፐይን፣ ሰርብኛ/ክሮኣትኛ፣ ታሚልኛ፣ ቱርኪኛ  
	 **	 ትግርኛ፣ ዓረፍተ ነገር ብዓረብኛ

ሕትመታት

እዚ ካንቶን ነቲ ትሕዝቶ እዘን ተጠቕሳ መርበብ ሓበሬታ ሓላፍነት የብሉን። ተጠቒሱ ዘሎ ሓበሬታት ብዛዕባ ዉልቃዊ ትካላትን 
ተጠቒሰን ዘለዋ መርበብ ሓበሬታትን ነቶም ሓደሽቲ ዝመጹ ሓገዝ መምርሒ ንኽኸውን ጥራሕ እዩ ታዘርዚሩ ዘሎ እምበር ናይ 
መወዳእታ ሓበሬታ ኣይኮነን።
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SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch

ሕጹጽ ሓገዝ ሕክምና

ህጹጽ ቁጽሪ ፖሊስ

ህጹጽ ተሌፎን ቢምቦሪ  

ህጹጽ ጉዳይ መርዚ

ህጹጽ ተሌፎን

ንቆልዑን መንእሰያትን ተሌፎናዊ ሓገዝ

ገዛ ኣንስቲ (ጎነጽ ኣብ ገዛ)

ቤት ጽሕፈት ሰብኡት

ኣብ ህጹጽ እዋን ኣገልግሎት ሓኪም

ናይ ካንቶን ሆስፒታል Bruderholz 

ናይ ካንቶን ሆስፒታል Laufen

ናይ ካንቶን ሆስፒታል Liestal

ናይ ክልቲኤን Basel (UKBB) ናይ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ቆልዑ

ፋርማሲ ህጹጽ እዋን BS/BL 

ንህጹጽ ኩነታት ኣገደስቲ ቁጽርታት

144

112 oder 117

118

145

143

147

061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12

061 263 75 75

_WKB_tig.indd   48 01.07.16   17:16


