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ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ 
ቁጠባ ሓገዝ

Tigrinja 
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ናይ ቁጠባ ደገፍ እንታይ እዩ? 
ናይ ቁጠባ ደገፍ ሓደ ግዝያዊ ሓገዝ እዩ። እቲ ናይ ክሙን ናይ ቁጠባ ደገፍ ክፍሊ ክሳብ 
ነብስኻ ባዕልኻ ትኽእል፡ ኣድላይ ክኸውን ከሎ ቁጠባዊ ደገፍን መምርሕን ክህብ ይኽእል 
እዩ። 
እቶም ኣብ’ቲ ኮሙን ግዝያዊ ነበርቲ ዘይኮኑ፡ ነብሶም ብኻልእ ኣገባብ ባዕሎም ክኽእሉ 
ዘይክእሉን ከም ቅድመ ኩነት ብዓቕሞም ነብሶም ናይ ምኽኣል ዘበርክቱ ካብ’ቲ ኮሙን 
መሰል ናይ ቁጠባ ደገፍ ኣለዎም። ከም ሕጊ እቲ ናይ ቁጠባ ደገፍ ንተመሃሮን ንሰብ 
ትካልን ኣይወሃብን እዩ። ናይ ቁጠባ ደገፍ ብኣድላይነት እዩ ዝፍተን። ቅድሚ መሰል ናይ 
ቁጠባ ደገፍ ምህላው ኩሉ ናይ ነብስኻ ምኽኣል ኣኽእሎታት ክትጥቀም ኣለዎ። 

ንስኻ ናይ ቁጠባ ደገፍ እተመልክት እዞም ዝስዕቡ የድልዩኻ: 
ነቶም ዝተጠልቡ ሰነዳት ምግዳፍ። 

ነቶም ካልኦት ዝከኣሉ ኣታዊታትን ክፍሊታትን ኣመልክት። 

ምእንቲ ንብስኻ ባዕልኻ ክኣሊ ኽትከውን ነቲ ህሉው ምደባ ተኸታተል። 

ህሉው ምደባ 
ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ መደብ ይሃልውካን ስራሕ ምድለይን። 
ምስ ናይ ጥዕና ክንክን መደብን ንናይ ሕማም ዕረፍቲ ዘረጋግጽ ናይ ሓኪም ምስክር 

ወረቐትን ይሃልውካ። 
ክንክን/ውልቃዊ ወፍሪ ብመንገዲ ኮሙን ምህላው። 

ምእንቲ ንጡፍ ምዳቤ ንኽህልወካ ንስኻ 1 ዓመት ዝመልአ ቆልዓ ዘለካ ዝተዳለወ ናይ 
ቆልዓ ክንክን ንኽህልወካ ሕሰበሉ። 
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ናይ ቁጠባ ደገፍ ብኸመይ ተመልክት? 
እቲ ናይ ቁጠባ ደገፍ ክፍሊ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልትታት በዚ ዝስዕብ ክርከብ ይከኣል፡ 
ካብ ሰኑይ-ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ ሰ.08.00-ክሳብ 4.30። 

ምስ’ቲ ናይ ቁጠባ ደገፍ ክፍሊ ብዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 044-775 60 00 ገይርካ ርክብ 
ትገብር። ኣብ’ቲ ግዜ ዝርርብ ሓደ ሓጺር ሓበሬታን ነቶም ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ደገፍ ዘለውኻ 
ሕቶታትን መልሲ ትወሃብ። እቲ በዓል መዚ ብዛዕባ ስድራኻ/ንጥፈት፡ቁጠባ ከምኡ’ውን 
ምኽንያት ናይ ቁጠባ ደገፍ መመልከቲኻ ሕቶታት የቕርበልካ። ሓደ ናይ መጀመርያ 
ገምጋም መሰል ናይ ቁጠባ ደገፍ ዝምልከት ብተለፎን ክግበር ይከኣል እዩ።  

ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ደገፍ፡ ናይ መመልከቲ ፎርም፡ መቆጻጸሪ ዝርዝር ከምኡ’ውን 
ናይ ቆጸራ ግዜ ንገዛኻ ይለኣኽ። ኣብ’ቲ ምብጻሕ ኩሉ እቲ ዝጥለብ ሰነዳት ከተቕርብ 
ኣገዳሲ እዩ።  

ነቶም ሰንዳት ምሰቕርብካ ሓደ መርመራ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ መሰልካ ይጅመር። እቲ 
መርመራ ምስተወደአ ውሳኔ ብደብዳቤ ይስደደልካ። 
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ናይ ቁጠባ ደገፍ ብኸምዚ ይጽብጸብ 
ናይ ቁጠባ ደገፍ = ሃገራዊ ምዐቀኒ + ፍቁዳት ወጻኢታት - ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣታዊታት። 

ሃገራዊ መዐቀኒ (ኣብ’ቲ ናይ ማሕበረሰብኣዊ ኮሚተ/ሽማግለ መርበብ ሓበሬታ ረአ)፡ 
ክዳውንቲ/ጫማታት፡ ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታት፡ ጽርየትን ናይ ሓባር ወጻኢታት 
(ሃለኽቲ ኣቁሑትን፡ ተልፎንን መዓልታዊ ጋዜጣን)። 

ፍቁዳት ወጻኢታት፡ ኣድለይቲ ወጻኢታት ከም ክራይ፡ ኤለትሪክ፡ ናይ ገዛ ዉሕስነት፡ 
መድሃኒትን ክንክን ሓኪምን። ኩሉ ወጻኢታት ፍቑድ ኣይኮነን ከምኡ’ውን/ወይ ንዉሕ 
ዝበለ መርመራ ይጠልብ፡ ንኣብነት ናይ ትሕቲ 25 ዝዕድመኦም ናይ መቐመጢ 
ወጻኢ። 

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣታዊታት/ንብረታት፡ ንኣብነት፡ ደሞዝ፡ ናይ ቆልዓ ሓገዝ፡ ናይ 
ክራይ ገዛ ሓገዝን ኣብ ሕሳብ ባንካ ዝኣቱን። እንድሕር ንኣብነት ገዛ፡ ማኪና ወይ 
ቦንድታት ትውንን ኾይንካ ብቐዳምነት ነዚታት ሸይጥካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትክእል 
ኣለካ። 
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ናይ 2023 ሃገራዊ መዐቀኒ 
ወርሓዊ 

 ግላዊ ወጻኢታት 
ትሕቲ 1 
ዓመት 

1-2
ዓመት 

3 
ዓመት 

4-6
ዓመት 

7-10
ዓመት 

11-14
ዓመት 

15-18
ዓመት 

19-20
ዓመት 

ንበይኑ/ና 
ዝቕመጥ/ትቕመጥ 

ብሓባር 
ዝቕመጡ 

ምግቢ 
ናይ ኩሉ ግዜ 
መኣዲታት 

1355 1495 1530 1730 1880 2235 2515 2545 2270 3810 

ክዳውንቲ/ 
ጫማታት 

310 420 450 480 550 620 730 730 550 1100 

ናጻ 
ግዜ/ጸወታ 

40 130 160 250 700 720 770 780 410 810 

ጽሬት 640 580 195 165 175 240 300 300 260 580 
ናይ ቆልዓን-
መንእሰይን 
ውሕስነት 

75 75 75 75 75 75 75 75 

ድምር 2420 2700 2410 2700 3380 3890 4390 4430 3490 6300 

 ናይ ሓባር ወጻኢታት 
1 ሰብ 2 ሰባት 3 ሰባት 4  ሰባት  5 ሰባት 6 ሰባት 7 ሰባት 

ሃለኽቲ ኣቑሑት ጋዜጣ፡
ተለቪዥን፡ ተለፎን 

1130 1250 1580 1790 2060 2330 2510 

ምእንቲ ካብ ናይ 7 ሰባት ንላዕሊ ናይ ሓባር ውጽኢታት ክጽብጸብ ንነፍሲወክፍ ኣባል 
ናይ ስድራ 180 ኮሮና ዝያዳ ይውሰኾ። 
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ምዱብ ገንዘብን/ባጀት- ናይ ዕዳ ምኽሪ ምሃብን 
እንድሕር ብቑጠባኻ ሽግር እጓኒፉካ ኾይኑ እቲ ምዱብ ገንዘብን/ባጀት-ናይ ዕዳ 
ምኽርን ናይ ቁጠባ ምኽሪ ከወፍየልካ ይኽእል እዩ። እቲ ምኽሪ ምሃብ ካብ 
ክፍሊት ነጻ እዩ። እቲ ምዱብ ገንዘብን/ባጀትን-ናይ ዕዳ ምኽሪ ምሃብን ብምስጢር 
ምዕቃብ ቅዩድ እዩ ከምኡ’ውን ምዝገባ ኣይካየድን እዩ። 
 
በዚ ዝስዕብ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም፡ 
 

 ነቲ ውልቃዊ ቁጠባኻ ይርእይዎ። 
 ናይ ስድራኻ ምዱብ/ባጀት ገንዘብ ምግባር። 
 ብዛዕባ ዕዳታትካ ምኽሪ ምሃብ። 
 ንወጻኢታትካ ቀዳምነት ምሃብ። 
 ናይ ምኽፋል ኣኽእሎታትካ ምግምጋም። 
 ኣብ ምቕራብ ንሓደ ናይ ዕዳ ጽገና መመልከቲ ምሕጋዝ።  

 
 
ብቐጥታ ንኽትደውልን ቆጸራ ንኽትሕዝን ምርሑብ ኢኻ። ብተለፎን እውን ውሱን 
ምኽሪ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ምዱብ ገንዘብን/ባጀትን-ናይ ዕዳ ምኽሪ ምሃብን ኣብ 
ሀሰለሆልም 0451-26 87 14 ወይ 0451-2688 84። 
 
እንድሕር ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ናይ ቁጠባ ደገፍ ዘድልየካ ኾይኑ ካብ’ቲ ናይ 
ኮሙን ገዛ ናይ ዓማዊል ኣገልግሎት ወይ ካብ ናይ ኦስትራ ገይንገ መርበብ ሓበሬታ 
ክትወስዶ እትኽእል ፎርም ኣሎ። 
 
ናይ ቁጠባ ደገፍ ከተመልክት እንከለኻ በዓል መዝኻ ንናይ ምክትታል ቆጸራ 
ክጽወዓካ እዩ። 
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ክትፈልጦ ጽቡቕ 
እንድሕር ይግባይ ክትብል ደሊኻ፡ ናብ’ቲ ናይ ኮሙን ሽማግለ ክትጽሕፍ ኣለካ። ነቲ 
ናይ ውሳኔ ዕለት ኣብ’ቲ ደብዳቤ ብምሃብ ነየናይ ውሳኔ ይግባይ ትብል ከምዘለኻ 
ሓብር። እቲ ውሳኔ ብኸመይ ክቕየር ከምእትደልይ እውን ሓብር።  

 
እቲ ናይ ኮሙን ሽማግለ ካብ’ቲ ነቲ ውሳኔ ዝተቐበልካሉ መዓልቲ እቲ ይግባይካ ኣብ 
ውሽጢ ሰለተ ሰሙን ክበጽሖ ኣለዎ።  

 
እንድሕር እቲ ናይ ኮሙን ሽማግለ ነቲ ውሳኔ በቲ ዝጠለብካዮ ኣገባብ ዘይቀይርዎ 
ነቲ ይግባይ ንፈተነ ናብ ሲቪላዊ ቤት ፍርዲ የመሓላልፎ። 
 
ዋላ እውን ነቲ ዘመልከትካዮ’ውን ተነጺግካ ናይ ዝመጽእ ወርሒ ከተመልክት 
ትኽእል ኢኻ። 
 
ኣብ ፍሉይ ኩነታት እቲ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ንኽምለስ ክጥለብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት 
ካልእ ሰበ ስልጣን ናይ ሕሉፍ እዋን ሓገዝ ዝተኸፈልካዮ ክፍሊት ክህልው እንከሎ፡ 
ግን ከምኡ’ውን እቲ ሓገዝ ብግጉያት ሓበሬታታት ዝገደፍካዮም ብጌጋ ክኽፈል 
እንከሎ።. 
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ኣብ’ቲ መመልከቲኻ ቅኑዕ ሓበሬታት ከምእትገድፍ ኢኻ ተረጋግጽ። እንድሕር ነቲ 
መመልከቲ ብኸመይ ከምዝምላእ ዘይርግጸኛ ኾይንካ ወይ ነቲ መመልከቲ ምስ ገደፍካዮ 
ኩነታትካ ተቐይሩ ኩሉ ግዜ ምስ’ቲ በዓል መዚ ተዛረብ። እንድሕር ዘይቁኑዓት ወይ 
ዘይምሉኣት ሓበሬታት ገዲፍካ ንኽትከፍል ክትግደድ ትኽእል ከምኡ’ውን ብምጥፍፋእ 
ትኽሰስ።  
 
ኩሎም እቶም ኣብ ናይ ሓገዝ ክፍሊ ዝሰርሑ ብምስጢር ምዕቃብ ቅዩዳት ስለዝኾኑ 
ብዝየፍቓድካ ብዛዕባኻ ንዋላሓደ ሰብ ክነግሩ ኣይፍቀደሎምን እዩ።  
 
ሕግታት እቶም ምስ’ቲ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ዝመርሑ ናይ ኮሙን ስራሕ ሓደ ካብኣቶም ናይ 
ሕብረተሰብኣዊ ሕጊ፡ ግሉጽነተን ምስጢራውነትን ሕጊ ከምኡ’ውን ናይ ምሕደራ ሕጊ 
እዮም።  
 
ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ዝያዳ ሓበሬታ ምስ እትደልይ ኣብ ናይ ማሕበረሰብኣዊ መርበብ 
ሓበሬታ፡ ምብራቓዊ ገይንገ ናይ ኮሙን መርበብ ሓበሬታ ክተንብብ ወይ ምስ በዓል 
መዝኻ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። 
 
ምስ በዓል መዝኻ ብተለፎን ወይ ብኤለተሮኒካዊ ደብዳቤ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። 
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ባዕላዊ ናይ ጽሑፍ መዝገብ 
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ባዕላዊ ናይ ጽሑፍ መዝገብ 
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ባዕላዊ ናይ ጽሑፍ መዝገብ 
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እቲ ኮሙን ነቶም ናይ ግላዊ ሓበሬታትካ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ገይሩ እዩ ዝኣልዮም 
 

እቲ ክፍሊ ቁጠባ ደገፍ ሓገዝ ንኽህበካ ዝሃቀነ ንጥፈት ንኸካይድ ኢሉ እዩ  
ነቶም ግላዊ ሓበሬታትካ ዝኣልዮም። ነቶም ግላዊ ሓበሬታትካ ኣብ ናይ ግላዊ 
ሓበሬታ ምዕቃብ ሕጊ ዝተምርኮሰ ንኣልይ ከምኡ’ውን ነቲ ርሕሰ-ኣኽብሮትካ 
ንምክልኻል ንኣልዮ። ዝያዳ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፡ 

 
https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ 

 
ዝያዳ ሕቶታት ምስዝህልወካ ናብ ናይ ኮሙን ናይ ዓማዊል ኣገልልግሎት ደውል፡ 

044-775 60 00. 
 
 

Municipality of Östra Göinge 

www.ostragoinge.se   044-775 60 00  

http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
http://www.ostragoinge.se/
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	 ፍቁዳት ወጻኢታት፡ ኣድለይቲ ወጻኢታት ከም ክራይ፡ ኤለትሪክ፡ ናይ ገዛ ዉሕስነት፡ መድሃኒትን ክንክን ሓኪምን። ኩሉ ወጻኢታት ፍቑድ ኣይኮነን ከምኡ’ውን/ወይ ንዉሕ ዝበለ መርመራ ይጠልብ፡ ንኣብነት ናይ ትሕቲ 25 ዝዕድመኦም ናይ መቐመጢ ወጻኢ።
	 ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣታዊታት/ንብረታት፡ ንኣብነት፡ ደሞዝ፡ ናይ ቆልዓ ሓገዝ፡ ናይ ክራይ ገዛ ሓገዝን ኣብ ሕሳብ ባንካ ዝኣቱን። እንድሕር ንኣብነት ገዛ፡ ማኪና ወይ ቦንድታት ትውንን ኾይንካ ብቐዳምነት ነዚታት ሸይጥካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትክእል ኣለካ።
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	 ናይ ሓባር ወጻኢታት
	ምእንቲ ካብ ናይ 7 ሰባት ንላዕሊ ናይ ሓባር ውጽኢታት ክጽብጸብ ንነፍሲወክፍ ኣባል ናይ ስድራ 170 ኮሮና ዝያዳ ይውሰኾ።
	ምዱብ ገንዘብን/ባጀት- ናይ ዕዳ ምኽሪ ምሃብን
	እንድሕር ብቑጠባኻ ሽግር እጓኒፉካ ኾይኑ እቲ ምዱብ ገንዘብን/ባጀት-ናይ ዕዳ ምኽርን ናይ ቁጠባ ምኽሪ ከወፍየልካ ይኽእል እዩ። እቲ ምኽሪ ምሃብ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ። እቲ ምዱብ ገንዘብን/ባጀትን-ናይ ዕዳ ምኽሪ ምሃብን ብምስጢር ምዕቃብ ቅዩድ እዩ ከምኡ’ውን ምዝገባ ኣይካየድን እዩ።
	በዚ ዝስዕብ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም፡
	 ነቲ ውልቃዊ ቁጠባኻ ይርእይዎ።
	 ናይ ስድራኻ ምዱብ/ባጀት ገንዘብ ምግባር።
	 ብዛዕባ ዕዳታትካ ምኽሪ ምሃብ።
	 ንወጻኢታትካ ቀዳምነት ምሃብ።
	 ናይ ምኽፋል ኣኽእሎታትካ ምግምጋም።
	 ኣብ ምቕራብ ንሓደ ናይ ዕዳ ጽገና መመልከቲ ምሕጋዝ። 
	ብቐጥታ ንኽትደውልን ቆጸራ ንኽትሕዝን ምርሑብ ኢኻ። ብተለፎን እውን ውሱን ምኽሪ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ምዱብ ገንዘብን/ባጀትን-ናይ ዕዳ ምኽሪ ምሃብን ኣብ ሀሰለሆልም 0451-26 87 14 ወይ 0451-2688 84።
	እንድሕር ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ናይ ቁጠባ ደገፍ ዘድልየካ ኾይኑ ካብ’ቲ ናይ ኮሙን ገዛ ናይ ዓማዊል ኣገልግሎት ወይ ካብ ናይ ኦስትራ ገይንገ መርበብ ሓበሬታ ክትወስዶ እትኽእል ፎርም ኣሎ።
	ናይ ቁጠባ ደገፍ ከተመልክት እንከለኻ በዓል መዝኻ ንናይ ምክትታል ቆጸራ ክጽወዓካ እዩ።
	ክትፈልጦ ጽቡቕ
	እንድሕር ይግባይ ክትብል ደሊኻ፡ ናብ’ቲ ናይ ኮሙን ሽማግለ ክትጽሕፍ ኣለካ። ነቲ ናይ ውሳኔ ዕለት ኣብ’ቲ ደብዳቤ ብምሃብ ነየናይ ውሳኔ ይግባይ ትብል ከምዘለኻ ሓብር። እቲ ውሳኔ ብኸመይ ክቕየር ከምእትደልይ እውን ሓብር። 
	እቲ ናይ ኮሙን ሽማግለ ካብ’ቲ ነቲ ውሳኔ ዝተቐበልካሉ መዓልቲ እቲ ይግባይካ ኣብ ውሽጢ ሰለተ ሰሙን ክበጽሖ ኣለዎ። 
	እንድሕር እቲ ናይ ኮሙን ሽማግለ ነቲ ውሳኔ በቲ ዝጠለብካዮ ኣገባብ ዘይቀይርዎ ነቲ ይግባይ ንፈተነ ናብ ሲቪላዊ ቤት ፍርዲ የመሓላልፎ።
	ዋላ እውን ነቲ ዘመልከትካዮ’ውን ተነጺግካ ናይ ዝመጽእ ወርሒ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
	ኣብ ፍሉይ ኩነታት እቲ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ንኽምለስ ክጥለብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ካልእ ሰበ ስልጣን ናይ ሕሉፍ እዋን ሓገዝ ዝተኸፈልካዮ ክፍሊት ክህልው እንከሎ፡ ግን ከምኡ’ውን እቲ ሓገዝ ብግጉያት ሓበሬታታት ዝገደፍካዮም ብጌጋ ክኽፈል እንከሎ።.
	ኣብ’ቲ መመልከቲኻ ቅኑዕ ሓበሬታት ከምእትገድፍ ኢኻ ተረጋግጽ። እንድሕር ነቲ መመልከቲ ብኸመይ ከምዝምላእ ዘይርግጸኛ ኾይንካ ወይ ነቲ መመልከቲ ምስ ገደፍካዮ ኩነታትካ ተቐይሩ ኩሉ ግዜ ምስ’ቲ በዓል መዚ ተዛረብ። እንድሕር ዘይቁኑዓት ወይ ዘይምሉኣት ሓበሬታት ገዲፍካ ንኽትከፍል ክትግደድ ትኽእል ከምኡ’ውን ብምጥፍፋእ ትኽሰስ። 
	ኩሎም እቶም ኣብ ናይ ሓገዝ ክፍሊ ዝሰርሑ ብምስጢር ምዕቃብ ቅዩዳት ስለዝኾኑ ብዝየፍቓድካ ብዛዕባኻ ንዋላሓደ ሰብ ክነግሩ ኣይፍቀደሎምን እዩ። 
	ሕግታት እቶም ምስ’ቲ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ዝመርሑ ናይ ኮሙን ስራሕ ሓደ ካብኣቶም ናይ ሕብረተሰብኣዊ ሕጊ፡ ግሉጽነተን ምስጢራውነትን ሕጊ ከምኡ’ውን ናይ ምሕደራ ሕጊ እዮም። 
	ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ዝያዳ ሓበሬታ ምስ እትደልይ ኣብ ናይ ማሕበረሰብኣዊ መርበብ ሓበሬታ፡ ምብራቓዊ ገይንገ ናይ ኮሙን መርበብ ሓበሬታ ክተንብብ ወይ ምስ በዓል መዝኻ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
	ምስ በዓል መዝኻ ብተለፎን ወይ ብኤለተሮኒካዊ ደብዳቤ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።
	እቲ ኮሙን ነቶም ናይ ግላዊ ሓበሬታትካ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ገይሩ እዩ ዝኣልዮም
	እቲ ክፍሊ ቁጠባ ደገፍ ሓገዝ ንኽህበካ ዝሃቀነ ንጥፈት ንኸካይድ ኢሉ እዩ  ነቶም ግላዊ ሓበሬታትካ ዝኣልዮም። ነቶም ግላዊ ሓበሬታትካ ኣብ ናይ ግላዊ ሓበሬታ ምዕቃብ ሕጊ ዝተምርኮሰ ንኣልይ ከምኡ’ውን ነቲ ርሕሰ-ኣኽብሮትካ ንምክልኻል ንኣልዮ። ዝያዳ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፡
	https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
	ዝያዳ ሕቶታት ምስዝህልወካ ናብ ናይ ኮሙን ናይ ዓማዊል ኣገልልግሎት ደውል፡
	044-775 60 00.
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