
 
 
ናይ ተኻረይቲ ተደጋገምቲ ሕቶታት ብዛዕባ ክሮና ቫይረስ 
  
 
ሓደ ሓደ ግዜ ዋና ገዛ ወይ ኣላይ ገዛውቲ ማለት (vaktmästaren) ገዛይ ክኣትዉ ይደልዩ። ናይ ግድን ከእትዎም ኣሎኒ?  
• እወ፣ ከም ሕጋግ ከተእትዎም ትግደድ ኢኻ   
• ብዛዕባ ምብካል እንድሕሪ ድኣ ኣመና ትሻቐል ኮንካ እሞ ንገዛኻ ክመጹ ቆጸራ እንድሕሪ ጌሮም ኮይኖም፣ መምጺኢኦም ብዛዕባ 

ህጹጽ ጸገም ወይ ጉድኣት እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ቆጸራ ከተመሓልፎ እንድሕሪ ዝክኣል ኮይኑ ንዋና ገዛኻ ሕተቶ ። 
• ባዕልኻ ወይ ሓደ ካብ ቤተ ሰብካ እንድሕሪ ድኣ ሓሚምኩም ክትነግሩና ይግባእ እዚ መዓልቲ ንኽትቅይሩ 

ክንሰማማዕ ምእንቲ።  
  
ክራይ ገዛ ክኸፍል ገንዘብ እንድሕሪ ዘይ´ኣኺሉኒ እንታይ ክገብር እየ? 
• ክራይ ገዛ ኣብ ግዚኡ ክኽፈል ኣለዎ። እዚ እንተ´ዘይ ጌርካ ካብ ገዛኻ ክትዉገዝ ትኽእል ኢኻ። 
• ክራይ ገዛ ክትከፍል ዘይ´ትኽእል ምዃንካ እንድሕሪ ድኣ ኣንፈት ርኢኻ ንዋና ገዛ ድሃይ ጌርካ እቲ ኩነታት ኣርደኣዮ።   
• ንሕና ነዞም ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘለዉ ወነንቲ ኣበይቲ ክራያት ገዛ፣ ተኻረይቲ ገዛ ናይ ክራይ ገዛ ምኽፋል ጸገም እንተ´ለዎም 

ኣስተያየት ክገብሩ ደብዳበ ሰዲድናሎም ። ይኹን እምበር ከመይ ከም ዝገብሩ እቶም ዋናታት ኣባይቲ ክራያት እዮም 
ዝዉስንዎ። ስለዚ ገንዘብ ንኽራይ ገዛ እንተ´ዘይ ኣኸለ ንዋና ገዛኻ ኣቐዲምካ ድሃይ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። 

  
እቲ ክዳን ንሓጽበሉ ቦታን ናይ ሓባር ኣደራሽን ክጥቀመሉ ይኽእል ድየ? 
• እወ፣ ንናይ ክዳን መሕጸብን ናይ ሓባር ኣደራሽን ዘርኢ ፍልይ ዝበለ ለበዋ የለን። ከም ወትሩ፣ ኣእዳዉና ብሳምናን ማይ 

ዉዑይን ወይ ብኣልክሆል ክንሕጸብ ኣገዳሲ እዩ። 
• እቲ ዋና ገዛ ናይ ኣተኣላልያ ኣገባብ ይሕንጽጽ ይኹን እምበር ሓደጋ ልበዳ ከም ምኽንያት ጌሩ ነቲ ክዳን መሕጸብን ካልእ 

ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ናይ ሓባር ቦታታት ከይትጥቀመሉ ክኸልኣካ ኣይክእልን እዩ። 
• ይኹን እምበር ዋና ገዛ ሓደጋ ልበዳ ንምቕናስ ብምባል ንናይ ክዳን መሕጸቢ ኣደራሽ እንተዓጽይዎ ክራይ ገዛ ክጎድለልካ መሰል 

ኣሎካ። እንተ´ዘይ ጎደለልካ ግን እሞ ኣብ ማሕበር ተኻረይቲ (Hyresgästföreningen) ኣባል እንተ ኾንካ ብተሌፎን ቁጽሪ 
0771-443 443 ደዉለልና። 

• ምስቶም ፍልይ ዝበለ ሓደጋን ተቓላዕነትን ለበዳ ኮሮና ዘለዎም እንተ ኾንካ ወይ ብሕማም ምኽንያት ናብቲ መሕጸብ 
ክዳዉንቲ ኣደራሽ ክትከይድ ዘይትኽእል እንተ ኾንካ ግን ክራይ ገዛ ክጎድለልካ መሰል ይብልካን። 

  
ካብ ጎረባብተይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል ወይ ኣነ ክሕግዞም ይኽእል? 

• ነንሕድሕድና እንተ ተሓጋገዝና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ሓገዝ እንተ ደለኻ ወይ ንኻልኦት ክትሕግዝ እንድሕሪ ደሊኻ ኣብ ናይ 
መርበብ ኢንተርነት www.godagrannar.nu ብምእታው ከተመልክት ትኽእል። ድሓር ንሕና ማሕበር ተኻረይቲ 
(Hyresgästföreningen) ብዝተኻኣለ ብዙሓት ነንሕድሕዶም ብናይ መዓልታዊ ዋኒናቶም ሓገዝ ክረኸቡ ንምሳሌ 
ኣስቤዛ ክገብሩ ከነጋጥሞም ክንፍትን ኢና።  

 
 
ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ቅልዉላው ኮሮና ኣብ ናይ መርበብ ኢተርነትና www.hyresgastforeningen.se/corona ትረክብ። ከም 
ኣባል ናይ ማሕበር ተኻረይቲ (Hyresgästföreningen) ዉን ደዊልካ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብተሌፎን ቁጽሪ 0771-
443 443 ክትረኽበና ትኽእል። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ስለ ዝድዉሉልና ብዙሕ ትጽበ ትኸዉን።  
 
 
ኣብዚ ብቋንቋኻ ሓበሬታ ናይ ኮሮና/ኮቪድ 19 (Corona/Covid 19) ከምኡ ዉን ናይ ምዝርጋሕ ብከላ ክትረክብ ትኽእል።:  
www.folkhalsomyndigheten.se 
www.1177.se  

 

 

 

 


