
ብዛዕባ CRAFT (ክራፍት) 
AHA (ቤት ሰብ ንቤተ ሰብ ይሕግዝ) ንቤተ ሰብ ናይ 
ብዘይ ጉቡእ መስተን ድራግን ማለት ከም ዕጸ-ፋርስ 
ዘዘዉትሩን ወልፈኛታትን ሰባት ብ CRAFT (ክራፍት) 
ዝብሃል ናይ መራኸቢ ኣገባብ ይጥቀም። እዚ ኣገባብ 
ነቶም ቤት ሰብ ዘደልድል ኮይኑ መብዛሕቱ ግዜ ድማ 
እቶም ብዘይ ጉቡእ ኣዘዉተርቲ ካልእ ናይ ህይወት 
መንገዲ ንኽመርጹ ይረድእ። ጻዕሪ ናይ AHA እቲ ናይ 
ዉልቅን  ናይ ጉጅለን ዘተ ብናይ ክራፍት ኣገባብ መንገዲ 
ዝተሰርዐ ዘተ ንክኸዉን  እዩ። እቲ በመርትዖ ዝተደገፈ 
ኣገባብ ኣብ ናይ አረብሩ ናይ ከተማ ምምሕዳርን ናይ ዞባን 
ዘሎ ካልእ ኣገባባት ናይ ቤተ ሰብ ደገፍ መመላእታ ኮይኑ 
እቲ ቀንዲ ሓገዙ ነቲ ቤተ ሰብ ንምድላዳል እዩ። ክራፍት 
ነቶም ቤተ ሰብ ነቲ ኣከባቢ ንኽልዉጥዎ ይምህሮም እቲ 
ዳይናሚክ ናይ ዝምድናታት ክኣ ይልወጥ።  

እቶም ቤተ ሰብ እቲ ብዘይ ጉቡእ መስተን ድራግን 
ዘዘዉትር ኣገባብ ህይወቱ ክልዉጥ ይደልይን ዘይደልይን 
ብዘየገድስ ንናይ ህይወቶም ጽቡቕ ህላዌ ሓፍ ንኸብልዎ 
ክእለታት ይምሃሩ። ብተወሳኺ ክራፍት ነቶም ቤተ ሰብ 
ነቲ ብዘይ ጉቡእ መስተን ድራግን ዘዘዉትር ኣመሉ ከቕንስ 
ወይ ኩሉ ኹሉ ከይገድፎ ሓደጋ ዘለዎ ኣረኣእያ ከየርእዩ 
ይምህር። 

070 – 677 68 85 

ahaorebrolan@gmail.co

m www.aha-

forening.org Sök på 

AHA Örebro 

ኣብ ቅርብነትካ 
ብዘሎ ሻቕላ 
ኣሎካ? 
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ሐበሬታ AHA (ኣሃ) ኣዉርጃ አረብሩ 
AHA ንዓኻ/ኺ ምስ ብዘይ ጉቡእ መስተን ድራግን ናይ 
ምዝዉታር ኣመል ዘለዎ ስብ ትነብርን ወይ ቅርብነት 
ዘሎካን/ክን ዝድግፍ ማሕበር እዩ። 
AHA ካብ ፖሎቲካን ሃይማኖትን ነጻ ኮይኑ ቤት ሰብ 
ንቤተ ሰብ ዝተሓጋገሉ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር እዩ። 
ንናይ ቤተ ሰብ ጽቡቕ ህላዌ  ካብቲ ዘሎና ተመኩሮ 
ተበጊስና ምስ ዝሰረቱ ተመራመርቲ ዝተታሓሓዘ ዘሎ 
መሳርሒ ብምጥቃም ኢና ንስርሕ። ኣብ ማሕበርና ናይ 
ሞያዊ ሚስጢራዉነት ምዕቃብ ኣሎና። 
ኣብ ኣዉራጃ አረብሮ ምስ ብዙሓት ዝተፈለለዩ ትካላት 
ከም ብሩኤንደ ሰንትሩም (beroendecentrum) 
ምምሕዳራት ከተማ፣ ናይ ሕብረተሰብ ኣገልግሎትን 
ፖሊስን ንተሓባበር። እዚ ንገብረሉ ምኽንያት ብጠቕላላ 
ንናይ ወልፊ ዘሎ ጸገማት ጽልዋ ንኽህልወናን 
ንኽንትሓባበርን እዩ።  

ዋግኡ ክንደይ እዩ? 
ሰብ ነዚ ነወፍዮ ንኽጥቀም ኣብዚ ማሕበር ኣባል ክኸዉን 

ኣለዎ   
ናይ ኣባልነት ኣብ ዓመት 200 ኮሮና ኮይኑ እቲ ሰብ ነቲ ኩሉ 

ነወፍዮ ኽካፈሎ ይኽእል።  
ደገፍቲ ኣባላት ዉን ኣለዉና እዚ ኣብ ዓመት 100 ኮሮና 
ይኽፈሎ፣ እዚኣቶም እቲ ናይ ስርሓትና ሓገዝ ብቐጥታ 
ዘይድልዮም ኮይኖም ይኹን እምበር ንስራሕና ክድግፉና 

ዝደለዩ እዮም  

ሰብ ብኸመይ ይኸፍል? 
  ንኣባልነት 200 ኮሮና ወይ ከም ምርጫ ደጋፊ ኣባል 

100  ክሮና ኮሮና ብ ፕሉስ ጂሮ (plusgiro) 17 31 89-2 
ወይ ብስዊሽ (swish) 123 419 84 12, ይኽፈል፣ ኣብቲ ናይ 

መልእኽቲ medlemsavgift ጽሓፈሉ 

ኣበይ ንርከብ? 
ኣኼባ ንገብረሉን ንራኸበሉን ቦታ ኣብ 
ሓደ ስመ-ኣልቦ ዝኾነ ኣብ ማእከል 

አረብሩ ዝርከብ ኣደራሽ እዪ፣ እቲ ኣድራሻ 
ኣብ Drottninggatan 11 እዩ  
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እዚ ዝስዕብ ንወፊ 
ብዓል ተራ ተሌፎን   

ምኽሪ ብተሌፎን 

ብሕታዊ  ምኽሪ  

ናይ ባዕልኻ ሓገዝ ጉጅለ 

ብናይ CRAFT ዘተባብዕ ምኽሪ 
መርበብ www.craftsverige.com ርአ) 

CRAFT ዘተባብዕ ጉጀላዊ ትምህርቲ


