
                     

 

 

ኣብ ትርፊ ግዜኻ ትሳተፈሉ ንጥፈታት ክትረክብ 

ትደሊዶ፧ ኣብ ፕሪስማ ተጸንበር። 

 

 

 

ፕሪስማ፣ ንሓደሽቲ ስድራቤትን፣ ቆልዑትን መንእሰያትን፣፣ ኣብ ትርፊ ግዚኦም ዘካይድዎ 

ዘሐጉስን ጠቃሚን ንጥፈታት ንምርካብ ዝተበገሰ ፕሮጀክት ኢዩ።  እዚ ፕሮጀክት 

ብምምሕዳር ሉንድ፣ “ኤኦኤስ ኬርስ” ከምኡውን “ሬዳ ባርነን” ኢዩ ዝካየድ።   

 
 
 
 



 

 

 
 
 

መን ኢዩ ኣብ ፕሪስማ ክሳተፍ ዝኽእል፧ 
ፕሪስማ፣ ንኩሉ ዑቕባ ሓታቲ ተቐማጣይ ምምሕዳር ሉንድ ፣ ኣብ ዕለታዊ ሂወቱ ትርጉም 

ዘለዎ ንጥፈታት ከካይድ ዝደሊ ክፉት ኢዩ። 

 

እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክረክብ ይኽእል፧ 

ኣብ ድልታትካ ዝተሞርኮሰ፣ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ተካይዶ ደስ ዝብለካ ኣንጥፈታት ክትረክብ 

ንሕግዘካ። ንዝጀመርካዮ ሓዲሽ ንጥፈት ክሳብ ትለምዶን ትተኣማመነሉን ድማ ምስኻ 

እንዳተመላለስና ነሰንየካ። ገንዘብ ዝኽፈለሎም ንጥፈታት ምስ ዝኾኑ ድማ፥ ገንዘባዊ 

ሓገዝ ትረክብ፤ ከምኡውን ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፥ ዘድልዩኻ ናውቲ (ንጥፈታት) ብጥርሑ 

ክትልቃሕ ትኽእል።  

 

ፕሪዝማ ዝሰርሓሉ፥ ብፍሉይ ነቶም ንሕግዞም ሰባት  ዝሰማማዕ ክፉት ዝኾነ ናይ 

ንጥፈታት ምርጫታት ኣለና። ካብኣተን ንኣብነት፤ ናይ ስፖርት ማሕበራት፥ ናይ ባህሊ 

ማሕበራት፥ ስፕሮክ ሰርቪሳት ከምኡውን ንጥፈታት ስድራበታት ክንጠቅስ ንኽእል። 

ባዕልኻ መጺእካ ምስ ረኸብካና ድማ፥ ምስ ኣየኖት ከም እንተሓባበር ነርእየካ፥ እዚ ድማ 

ምእንቲ ኣብ ዘገድስካን ድልየትካን ዝተሞርኮሰ ርኢኻ ንክትመርጽ ኢዩ። 

 

 

 



                     

 

 

ፕሪስማ ከመይ ይዓዪ/ይሰርሕ? 

1.  ቅጥዒ (ፎርም)ድልየት ተሳትፎኻ፤ ኣብ www.eoscares.se/prisma ወይ ድማ 

ብድሕሪ እዛ ገጽ ቀሊዕካ ቅጥዒ ምላእ። ዝተመልአ ቅጥዒ ድማ፤ ወይ ስኢልካ ናብ Eos 

Cares 079-3369559 ወይ ናብ prima@eoscares.se ወይ ድማ ናብቲ ኣብ 

Arkivgatan 32 ዝርከብ ናይ ኤኦኤስ ኣዳራሽ (Eoshallen) ባዕልኻ ተብጽሖ። 

 

2.   ሓደ ናይ ፕሪስማ ሰራሕተኛ ቃለ መሕተት ክገብረልካ ንክረኽበካ ክሓተካ ኢዩ። 

 

 

3.  ኣብ እዋን ቃለ፡መሕተት ብዛዕባ ኣየኖት ንጥፈታት ከምዘገድሱኻ ብዝምልከት 

ከተዕልሉ ኢኹም። 

 

4.   እቲ ሰራሕተኛ ፕሪስማ: ምእንቲ ነቲ ንጥፈት ንክትርኢ ዕለትን ሰዓትን ከም ሓሳብ 

ከቕርበልካ ኢዩ። 

 

 

5.  ድሕሪ`ቲ ንጥፈት: ከመይ ከምዝረኸብካዮ ት ዘራረቡሉ`ሞ፥ ወይ ኣብኡ ንክትቅጽል 

ትሰማማዕ ወይ ድማ ካልእ ንጥፈት ክትፍትን ከምእትደሊ ት ዛረብ። 

http://www.eoscares.se/prisma


 

 

 

ኣብ ፕሪስማ ንምስታፍ ዝምላእ ቅጥዒ 

ስም _______________________________ 

ተለፎን ________________________________ 

ዕድመ ________________________________ 

ጾታ፥    ኣንስታይ       ተባዕታይ          ካልእ  

ኣድራሻ___________________________________ 

ኢ መይል __________________________________ 

ቋንቋ ኣደ _________________________________ 

ካልኦት ቋንቋታት ት ዛረብዶ? ኣየኖት? _________________ 

ስድራ ኣሎካዶ (ሓዳር)? ________________________ 

እወ እንተበልካ፤ ዕድመ ቆልዑ ጽሓፍ: _______________ 

መን/ኣየኖት ኢዮም ሓገዝ ፕሪዝማ ዘድልዮም? 

ኣነ           ኩሎም ኣባላት ስድራበተይ           ካልእ ሰብ  

ካልእ ሰብ እንተበልካ፥ መን ምዃኑ ግለጽ________________ 

ነዚ ሂበዮ ዘለኹ ሓበረታታት፤ ውጥን ፕሪስማ ንክዓቑሮ እሰማማዕ፤ እዚ ድማ ምእንቲ 

ኣገደስቲ ንጥፈታት ምስ ዝ ህልዉ ክራኸቡንን ክሕብሩንን ንከኽእሎም ኢዩ።  

እዚ ሓበረታታት ናብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣካላይመሓላለፍን ኢዩ።   ሕራይ  


