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”ብዓልስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ”
እዚ “ብዓልስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ” (DO) ዚበሃል፤ እቲ ካብ ኣድልዎ 
ነጻ ዝዀነ ሕብረተሰብ ንኽህሉ ዚሰርሕ ብዓልስልጣን‘ዩ። ንሕና ካብ 
ባይቶ ሃገር ሽወደንን ካብ መንግስቲ ሽወደንን መዝነት ተዋሂቡና 
እንሰርሕ ኢና። ንሕና፡ እቲ ሕጊ-ኣድልዎን ሕጊ ዕረፍቲ-ወላድነትን 
ይስዓብ ምህላዉ እንቋመት ኢና። ስራሕና ‘ውን በቲ “ሕጊ 
ብዓልስልጣን ኣድልዎ” ዝበሃል ሕጊ ዚምራሕ እዩ።ዕላማ ናይቲ ስራሕና 
ድማ፥ ደቂ-ሰባት - እቲ ዘሎዎም ጾታ፡ ጾታዊ መንነት፡ ጾታዊ-ገላጽነት፡ 
ዓሌታዊ-እንታውነት፡ ሃይማኖት ወይ ርድኢት-እምነት፡ ስንክልና፡ 
ጾታዊ-ዝምባሌ ወይ ዕድሜ ብዘየገድስ - ኣብቲ ሕብረሰተሰብ 
መሰሎምን ዕድሎምን ብማዕርነት ዝኽበረሉ ንክኸውን እዩ።

ኣድልዎ እንታይ ማለት’ዩ?
ኣብ ሃገር ሽወደን፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣድልዎ ንኸይግበር ዝከላኸል ”ሕጊ-ኣድልዎ” ዝበሃል ኣሎ። 
ኣድልዎ ማለት፡ ሓደ ሰብ ካብ ካልኦት ብዝተፈልየ ኣገባብ ኣብ ልዕሊኡ ዝሓመቐ ኣተሓሕዛ 
ክግበረሉ ከሎ እዩ። ይኹንእምበር፡ ኵሉ ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ፥ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከም ኣድልዎ 
ዚቝጸር ኣይኰነን።

ብቕልል ዝበለ ኣዘራርባ፥ እቲ ኣብ ሕጊ ብዛዕባ ናይ ”ኣድልዎ” ዘሎ ኣገላልጻ፥ ብኣርባዕተ 
ኵነት ዝቖመ እዩ። ሓደ ፍጻሜ ከም ”ኣድልዎ” ጌርካ ክውሰድ እንተ ዀይኑ፥ እቶም ኣርባዕተ 
ኵነት’ቲኦም፡ ብሓደ ዝተማልኡ ክዀኑ ይግባእ።

1. እቲ ጉዳይ፡ ንናይ ሓደ ሰብ ”ኣድልዎ” ወይ ”ግህስተ-ክብሪ” ዚምልከት ፍጻሜ ክኸውን 
ይግባእ።

2. እቲ ”ኣድልዎ” ወይ እቲ ”ግህሰተ-ክብሪ”፥ ምስ ሓደ ወይ ምስ ብዙሓት ካብቶም ሸውዓተ 
መሰረታት ኣድልዎ (ንኣብነት ጾታ ወይ ዕድመ) ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይግባእ።

3. እቲ ፍጻሜ፡ ምስ ሓደ ካብቶም ኣብ ሕጊ እቱዋት ዘሎዉ ሽዱሽተ ኣገባብ ትግባረ-
ኣድልዎታት (ንኣብነት ቀጥታዊ-ኣድልዎ ወይ ሰብ-ኣትካሪነት) ዚምልከት ክኸውን ይግባእ።

4. እቲ ፍጻሜ፡ ኣብ ሓደ ካብቶም ሕጊ ዚምልከቶም ማሕበራዊ-ከባቢታት (ንኣብነት ኣብ 
ስራሕ-ዓለም ወይ ኣብ ዕዳጋ-ኣባይቲ) ዝተፈጸመ ክኸውን ይግባእ።

ዋላ’ኳ ኩሎም’ቶም ኵነት ዝተማልኡ እንተዀኑ’ውን፥ እቲ ፍጻሜ ከም ኣድላውነት ጌርካ 
ንኽውሰድ ርግጹ ኣይከውንን እዩ። ኣብ ከኵነታቱ፡ ካልኦት ንዕኡ ዚጸልዉ ሕጊታትን ደንቢታትን 
ኣሎዉ እዮም። ንኣብነት ሓደ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኡ ቆልዓ፤ ኣብ ሓደ ሬስቶራንተ ኣልኮላዊ መስተ 
ንኽግልገል ምስ ዚኽላእ፤ ከም ናይ ዕድመ ኣድልዎ ጌርካ ኣይውሰድን እዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ንዕኡ 
ዚምልከት ካልእ ሕጊ ”ሕጊ-ኣልኮላዊ መስተ” ስለ ዘሎ እዩ። እዚ ሕጊ’ዚ፡ ሬስቶራንተታት ንትሕቲ 
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18 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት፥ ኣልኮላዊ መስተ ንኸይቅርቡ ዚእግድ ሕጊ’ዩ። ካልኦት ንሓደ 
ፍጻሜ ከም ኣድልዎ ንኸይውሰድ ዚገብሩ ረቛሒታት ውን ኣሎዉ እዮም። ንነፍሲ-ወከፍ ጉዳይ 
እምበኣር፥ ኵሉ ጊዜ፡ ነናቱ ፍሉይ ኣገማግማ ክግበረሉ ዚግባእ እዩ።

1. እቲ ጉዳይ፡ ንናይ ሓደ  
ሰብ ”ኣድልዎ” ወይ  
”ግህሰተ-ክብሪ” ዚምልከት 
ፍጻሜ ክኸውን ይግባእ።
ኣድልዎ ማለት፡ ሓደ ሰብ ኣብ ዝሓመቐ ደረጃ 
ምህላው ወይ ናይ ምምሕያስሽ ለውጢ፡ ሓለፋ ወይ 
ኣገልግሎት ክንፈጎ ከሎ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ፡ 
ስራሕ ንምእታው ናይ ቃለ-ምልልስ ዕድል ክንፈጎ፤ 
ናብ ቤትትምህርቲ ምእታው ክንፈጎ፥ ኣብ ድኳን 
ኣትዩ ምግዛእ ክኽልከል፥ ኣብ ሬስቶራንተ ንምእታው 
ክኽልከል፥ ማኪና ወይ መንበሪ-ቤት ንምክራይ 
ክኽልከል ክኸውን ይኽእል።

2. እቲ ”ኣድልዎ” ወይ እቲ ”ግህሰተ- ክብሪ”፥ ምስ 
ሓደ ወይ ምስ ብዙሓት ካብቶም ሸውዓተ ”መሰረታት 
ኣድልዎ” ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይግባእ
ሓደ ፍጻሜ ከም ”ኣድልዎ” ኰይኑ ንኽውሰድ፥ ምስ ሓደ ወይ ብዙሓት ካብቶም ”መሰረታት 
ኣድልዎ” ተባሂሎም ዝስመዩ ድማ፥ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ኣሎዎ። ብመሰረት ሕጊ፡ ንኣድልዎ 
መሰረት ዝዀኑ ሸውዓተት ኣርእስትታት ኣሎዉ። ኣብዚ፡ ብዛዕብኦምን ብዛዕባ ትርጕሞምን 
ብዝበለጸ ክተንብብን ኢኻ።

 • ጾታ

 • ጾታዊ መንነት ወይ ጾታዊ-ወስታ

 • ዓሌታዊ-እንታውነት

 • ሃይማኖት ወይ ካልእ ርድኢት-እምነት

 • ዓቕማዊ-ስንክልና

 • ጾታዊ-ዝምባሌ

 • ዕድመ
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3. እቲ ፍጻሜ፡ ምስ ሓደ ካብቶም ኣብ ሕጊ  
እቱዋት ዘሎዉ ሽዱሽተ ኣገባብ ትግባረ-  
ኣድልዎታት ዚምልከት ክኸውን ይግባእ
ብመሰረት’ቲ ሕጊ፡ ሹዱሽተ ኣገባብ ትግባረ-ኣድልዎታት ተገሊጾም ኣሎዉ።

 • ቀጥታዊ ኣድልዎ

 • ኢድ-ኣዙራዊ ኣድልዎ

 • ሕጽረታት ተረካብነት

 • ሰብ-ኣትካሪነት

 • ጾታዊ-ኣትካሪነት

 • መምርሒታት ንትግባረ-ኣድልዎ

ቀጥታዊ ኣድልዎ
ቀጥታዊ ኣድልዎ ማለት፥ ኣብ ሓደ ከተወዳድሮ ትኽእል ኩነታት፥ ንሓደ ሰብ 
ካብ ካልእ ሰብ ፈሊኻ ዝሓመቐ ኣተሓሕዛ ክግበረሉ ከሎን፤ ከምኡ’ውን ምስ 
ገለ ካብቶም መሰረታት ኣድልዎ ዝተተሓሓዘ ምስ ዚኸውንን እዩ። ንኣብነት 

ሓደ ወሃብ-ስራሕ፡ ንናይ ሓደ ሓታቲ-ስራሕ ስም፡ ከም ናይ ወጻእተኛ ምዃኑ ተረዲኡ፥ ናብ 
ቃለ-ምልልስ መታን ከይመጽእ ኢሉ፥ ፈልዩ ምስ ዘትርፎ እዩ።

ኢድ-ኣዙራዊ ኣድልዎ
ኢድ-ኣዙራዊ ኣድልዎ ዚበሃል፥ ሓደ ሕጋጋትን ማዕርነታዊ ትሕዝቶን ዘሎዎ 
ዝመስል፥ እንተዀነ ግን፡ ምስቶም መሰረታት ናይ ኣድልዎ ብዝተኣሳሰር 
መገዲ፥ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣድልዎ ንኽፍጸም ዝገብር ኩነታት’ዩ። ንኣብነት ሓደ 

ወሃብ-ስራሕ፡ ነቲ ስራሕ ዘየድሊ ክነሱ፡ ናይ መዘወሪ-ማኪና ፍቓድ ክህልወካ ምስ ዝጠልብ፥ 
ብኡ ኣቢሉ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ዓቕማዊ-ስንክልና ዘሎዎ ሰባት፥ ኣድልዎ ክፍጽም ከሎ እዩ።

ሕጽረት ተረካብነት
ሕጽረታት ተረካብነት ዝበሃል፡ ሓደ ቤት-ስራሕ፡ ንሓደ ዓቕማዊ-ስንክልና 
ዘሎዎ ሰብ፡ ኣብቲ ቦታ-ስራሕ ንዘሎ ንጥፈት ክሳተፍ ንክኽእል፥ ነቲ ምኽኑይ 
ዝዀነ ስጕምቲ ካብ ምውሳድ ምስ ዚቝጠብ እዩ። እቲ ነቶም ዚውሰዱ 

ምኽኑያት ስጕምቲታት ንኽትግበሩ ዘሎ ጠለብ፤ እቲ ቤት-ስራሕ’ቲ ነቲ ስጕምቲ’ቲ ንኽተግብሮ 
ምኽኑይ’ድዩ ወይ ኣይኰነን፤ እቲ ቤት-ስራሕ’ቲ ግብራዊን ቁጠባዊን ተኽእሎታት ምህላዉ 
ብምርኣይ እዩ። እቲ ሕጊ ኣብ ግምት ዘእትዎ ከም ናይ ሓጺር ጊዜ ርክብ ወይ ከም ናይ ነዊሕ ጊዜ 
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ዝምድና ’ውን ኣሎ’ዩ። ንኣብነት እቲ ርክብ፡ ኣብ ሓደ ዱኳን ንዝግበር ናይ ሓደ ጊዜ ምብጻሕ ወይ 
ናይ ስራሕ መቝጸርቲ ወይ ንነዊሕ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ዝምድና ምስ ዝኸውን እዩ።

ብዛዕባ ተረካብነት ነቶም ዓቕማዊ-ስንክልና ዘሎዎም ብዚምልከት፤ ብርክት ዝበሉ ካልኦት 
ጸለውቲ ሕጊታት (ንኣብነት ሕጊ ከባቢ-ስራሕ ዝኣመሰሉ) ውን ኣሎዉ እዮም። ማሕበራት 
ብመሰረት ገለ ካብዞም ሕጊታት እዚኣቶም፥ ናይ ተረካብነት ሕጽረታት ምስ ዚህልዎም፥ ከም 
ኣድልዎ ክሕሰብ ስለ ዚኽእል፥ ስለዚ ድማ ”ናብ ብዓልስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ” DO፥ ናይ ጥርዓን 
ምልክታ ክኣቱ ይኽእል እዩ።

ሰብ-ኣትካሪነትን ጾታዊ -ኣትካሪነትን
ሰብ-ኣትካሪነት ዝበሃል፥ ሓደ ክብሪ ናይ ሰብ ዚግህስ ተግባር፥ ምስ ሓደ ወይ 
ብዙሓት ካብቶም ሸውዓተ ”መሰረታት ኣድልዎ” ምትሕሓዝ ዘሎዎ ምስ 
ዚኸውን እዩ። እቲ ተግባራት’ቲ ድማ፡ ዘረባ ብምድርባይ፡ ምልክት ብምርኣይ 

ወይ ሰብ ብምንጻል ዝትግበር ክኸውን ይኽእል’ዩ። ሓደ ኣብነት ናይ ኣትካሪነት፥ ሓደ መምህር 
ንሓንቲ ተመሃሪት ናይ ርእሲ መንዲል ስለ ዝገበረት ከባጭወላ ከሎ፥ ወይ ሓደ ፈጻሚ ጉዳይ ኣብ 
”ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” (arbetsförmedlingen) ንሓደ ሰብ ”ሆሞ-ጾታዊ” ስለ ዝዀነ 
ጥራይ ከናሽዎ ከሎ እዩ።

ጾታዊ-ኣትካሪነት ማለት ድማ፥ እቲ ዚጥቃዕ ዘሎ ሰብ ዘይደልዮ ጾታዊ ባህሪ 
ዘሎዎ ተግባር ክተርእዮ ከሎኻ እዩ። እዚ ማለት ድማ ንኣብነት፥ ሓደ ሰብ መጺኡ 
ምስ ዝተናኽፈካ፥ ዘይቅቡል ጾታዊ-ኣሽሙር ምስ ዝድርብየልካ፥ ጾታዊ-ዕድመ 
ምስ ዘቕርበልካ ወይ ውን ምስ ዘኳሽመካ እዩ።

ኣድልዎ ንኽፍጸም መምርሒ ምሃብ
ኣድልዎ ንኽፍጸም መምርሒ ምሃብ ማለት፥ ሓደ ሰብ ትእዛዝ ምስ ዘሕልፍ ወይ 
ኣብ ትሕቴኻ ንዘሎ ሰብ፥ ንኣብነት ንሓደ ሰራሕተኛኻ፡ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ 
ኣድልዎ ንኽፍጽም መምርሒ ምሃብ ማለት’ዩ።

4. እቲ ፍጻሜ’ቲ፡ ኣብ ሓደ ካብቶም ሕጊ ዚምልከቶም 
ማሕበራዊ-ከባቢታት ዝተፈጸመ ክኸውን ይግባእ
እቲ ኣንጻር ኣድልዎ ዘሎ እገዳ፥ ኣብ ብዙሓት ማሕበራዊ መዳያት ዘገልግል እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ 
ስራሕ-ዓለም፡ ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፡ ኣብ ቤት-መሸጣ ኣቝሑን 
ኣገልግሎትን፡ ኣብ ክንክን-ሕማም፡ ኣብ ማሕበራዊ ውሕስነት፡ ከምኡ ውን ናይ ትምህርቲ 
ሓገዝ-ገንዘብ ኣብ ምሕታት ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ሕጊ ኣድልዎ ኣብ ኵሉ ኣየገልግልን እዩ
እቲ ሕጊ ኣድልዎ፡ ኣብ መንጎ ግለ ሰባት ንዘጋጥሙ ክስተታት ትግባረ የብሉን፥ ንኣብነት ጐረባብቲ 
ወይ ኣዝማድ ኣብ ሕድሕዶም ብኸመይ ከም ዝተኣላለዩ እዩ። ኣብ ”ሬክላም”፡ ”ቲቪ”፡ ”ራድዮ”፡ 
”ማሕበራዊ-መራኸቢታት” ከምኡውን ጋዜጣታት ንዘጋጥሙ ክስተታት ውን፥ ኣብዚ እገዳ ናይ 
ኣድልዎ ሕጊ’ዚ፡ እቱዋት ኣይኰኑን። ነዞም መዳያት’ዚኦም ዚምልከቱ ግን፥ እንታይ ከም ዚፍቀድ፡ 
እንታይ ድማ ከም ዘይፍቀድ፡ ደረታት ዚገብሩ ካልኦት ሕጊን ሕጋጋትን ኣሎዉ እዮም።
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ኣብ’ቶም ኣብ ዕረፍቲ-ወላድነት ዘሎዉ  
ኣድልዎ ክትፍጽም ክልኩል’ዩ
ሓንቲ ኣብ ዕረፍቲ-ወላድነት ዘላ ወይ ንኽትከውን ኣብ መገዲ ዘላ ወይ ኰይና ንዝጸንሐት 
ሰራሕተኛ ወይ ኣመልካቲት-ስራሕ፤ ካብ ወሃብ-ስራሕ ኣብ ልዕሊኣ ኣድልዎ ንኸይፍጸም፥ 
ሕጋዊ ሓለዋ ኣሎዋ። እቲ ጸረ-ኣድልዎ ዝዀነ ሕጋዊ-ሓለዋ’ዚ ዘገልግለሉ ኩነታት፥ ኣብ ጊዜ 
ዕረፍቲ-ወላድነት ወይ ኣብ ዝሓመመ ቆልዓ ንምእላይ፥ ኣብ ገዛ ኣብ ትጸንሓሉ ጊዜ እዩ። ገለ 
ካብ ኣብነታት ናይ ኣድልዎ፥ ናይ ስራሕ መቝጸርቲ ምኽሳር፥ ናብ ዝሓመቐ ስራሕ ናብ ዘሎዎ 
ቦታ ከም ተግልስ ምግባር ወይ ዝተሓተ ናይ ደሞዝ ምዕባለ ከም ትረክብ ምግባር ክኸውን 
ይኽእል እዩ።

ኣድልዎ ንምክልኻል ንጡፍ ስጕምቲታት ምውሳድ
እቲ ሕጊ-ኣድልዎ፡ ናይ ግለ-ሰብ ኣድልዎ ንኸይፍጸም ዚእግድ ትሕዝቶ ዘሎዎ እዩ፤ ይኹንእምበር፡ 
እቲ ሕጊ’ቲ ንሓደ ወሃብ ስራሕን ንኣመሓደርቲ ቤትትምህርትን ውን፤ ንጡፍ ስጕምቲታት 
እናወሰዱ ንኽሰርሑ ዝጠልብ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ብሓደ ሸነኽ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ኣድልዎ 
ንኸይፍጸም ወይ ብኻልእ መገዲ ኣብ ቦታ-ስራሕ ዝሓመቐ ዕድላት ንኸይገጥሞ ንምክልኻል፥ በቲ 
ሓደ ሸነኽ ድማ፡ መሰረት ናይቲ ኣድልዎ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ፥ ኣብ ቦታ ስራሕ ንትግባረ 
ምዕሩይ መሰላትን ዕድላትን ንምትብባዕ እዩ።

ኣድልዎ ክትርኢ ከሎኻ ሓብር/ሪፖርት ግበር
ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኩነታት ምስ ዜጓንፈካ ክትጠርዕ ትኽእል፥

 • ኣድልዎ እንተ ተገይሩልካ

 • ምፍዳይ ሕነ (መቕጻዕቲ) እንተ ወሪዱካ

 • ንናይ ወላዲ ዕረፍቲ ዚምልከት ተበዲልካ እንተ ኔርካ

 • ወሃብ ስራሕን ኣወሃሃዲ ትምህርትን ንኣድልዎ ከይፍጸም ኪግብሩዎ ዝነበሮም ምክልኻል 
እንተ ደኣ ዘይፈጸሙዎ (ንጡፍ ስጉምቲ)

ንኻልእ ሰብ ጥርዓኑ ክትልእከሉ ከም እትኽእል እውን ዘክር። ንኣብነት ከም መጠን ወላዲ ኣብ 
ክንዲ ውላድካ ጥርዓን ወይ ሓበሬታ ከትቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ናይ ወብ/ኢንተርነት ፎርም ጥርዓን ኣቕርብ - do.se

ምስ ሓበርኩ እንታይ ኢዩ ዚፍጸም?
ነቶም ናብቲ ህዝባዊ ጠበቓ DO ዝመጹ ኩሎም ጥርዓናት ንርእዮም። መጀመርያ እቲ ጥርዓን 
ኣብ ሕጊ ጥርኑፍ ምዃኑ ንግምግም። ማለት ከም ጾታዊ ምትዅታዅ፡ ሕነምፍዳይ ወይ ምስ 
ናይ ወላዲ ዕረፍቲ እተኣሳሰረ ምብዳል ዝመሰሉ ኣድልዎታት ምስ ዚህሉዉ። እቶም ጥርዓናትካ 
ምስቲ ናይ ኣድልዎ መምርሒ ምስ ዘይቃደዉ፡ ምርመራና ኣይቅጽልን ኢዩ። ከነፍልጠካ ድማ 
ኢና።

https://www.do.se


6 (6)

ንሕና ብዚከኣል መጠን ብዙሕ ጥርዓናት ክንርእይ ንደሊ ኢና፡ ምኽንያቱ ድማ እቶም ብኣድልዎ 
እተጠቕዑ ሰባት ኪከሓሱ ንደልዮም ኢና። ይኹንምበር ኣብቶም ጥርዓናት ናይ ምምራጽ ኣገባብ 
ክንገብር ንግደድ ኢና፡ ወላ'ውን ኣብ ሕጊ ኣድልዎ ዝተጠርነፉ ይኹኑ። ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት 
ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ፥ እቲ ህዝባዊ ጠበቓ ዓመት ዓመት ብርክት ዝበሉ ጥርዓናት ኢዩ ዚቕበል (ኣብ 
2020 ጥራይ ኣስታት 3500 ተቐቢሉ ኣሎ)፡ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ንኹሉ ክንምርምር ዓቕሚ 
የብልናን። ስለዚ ነቲ ናትካ ጥርዓን ከይመርመርናዮ ተሪፍና እንተ ኾንና፡ ብዛዕባኡ ሓበሬታ 
ኪወሃበካ ኢዩ።

እቲ ህዝባዊ ጠበቓ DO ነቲ ጥርዓን ኪምርምሮ ከሎ ንሕና ድማ እቲ ጥርዓን ምስቲ ሕጊ 
ዚኸልክሎ ጾታዊ ምትዅታዅ፡ ሕነምፍዳይ ወይ ብመሰረት ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ዚምልከት በደል 
ነቲ ሕጊ ዚጻረር ወይ ዘይጻረር ምዃኑ ንግምግም። መርገጺ ምስ ወሰድና ድማ ካብቲ ትካል፡ 
ማለት ነቲ ብናይ ኣድሉዎ ሕጊ መሰረት ዝተኸልከለ ዝፈጸመ፡ ካሕሳ ምሕታት የድሊ ምዃኑ 
ንግምግም (ንኣብነት፡ ነቲ ወሃብ ስራሕ፡ ነቲ ቤትትምህርቲ ወይ ነቲ ቤትመሸጣ)። ኣድላዪ ምስ 
ዚኸውን ከኣ ንገለ ጥርዓናት ናብ ቤትፍርዲ ከነሕልፎ ንኽእል ኢና። ሽዑ እቲ ቤትፍርዲ እቲ ፍጻመ 
ኣብቲ ሕጊ ጥርኑፍ ምኹኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ ናጻ ገምጋም የካይድ፡ መጠን ናይቲ ኪህሉ 
ዚኽእል ናይ ኣድሉዎ ካሕሳ ወይ ካልእ ካሕሳ ድማ ይውስን።

“ብዓልስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ” (DO)
Box 4057, 169 04 Solna
ቴሌፎን 08-120 20 700
www.do.se ኤ-ፖስት do@do.se

Detta är en översättning till 
tigrinska av DO:s informationsblad 
”Diskrimineringsombudsmannen (DO)”.

http://www.do.se
mailto:do%40do.se?subject=

	”ብዓልስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ” 
	ኣድልዎ እንታይ ማለት’ዩ? 
	1. እቲ ጉዳይ፡ ንናይ ሓደ  ሰብ ”ኣድልዎ” ወይ  ”ግህሰተ-ክብሪ” ዚምልከት ፍጻሜ ክኸውን ይግባእ። 
	2. እቲ ”ኣድልዎ” ወይ እቲ ”ግህሰተ- ክብሪ”፥ ምስ ሓደ ወይ ምስ ብዙሓት ካብቶም ሸውዓተ ”መሰረታት ኣድልዎ” ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይግባእ 
	3. እቲ ፍጻሜ፡ ምስ ሓደ ካብቶም ኣብ ሕጊ  እቱዋት ዘሎዉ ሽዱሽተ ኣገባብ ትግባረ-  ኣድልዎታት ዚምልከት ክኸውን ይግባእ 
	4. እቲ ፍጻሜ’ቲ፡ ኣብ ሓደ ካብቶም ሕጊ ዚምልከቶም ማሕበራዊ-ከባቢታት ዝተፈጸመ ክኸውን ይግባእ 
	ኣብ’ቶም ኣብ ዕረፍቲ-ወላድነት ዘሎዉ  ኣድልዎ ክትፍጽም ክልኩል’ዩ 
	ኣድልዎ ንምክልኻል ንጡፍ ስጕምቲታት ምውሳድ 

	ኣድልዎ ክትርኢ ከሎኻ ሓብር/ሪፖርት ግበር 
	ምስ ሓበርኩ እንታይ ኢዩ ዚፍጸም? 





