
ምዉጋን ጎሓፍ ተረፍ መረፍ መግቢ

ንተቐማጦ ናይ ሓባር ኣፓርታማ



ጎሓፍ ተረፍ መረፍ ናብ ባዮጋዝ ተቐይሩ ን ጸዓት ተሽከርከርቲ የገልግል። ስለ’ዚ እቶም 
ንተረፍ መረፍ ፈሊኹም ትጉሕፉ ፡ ንነባሪ ለዉጢ ሕብረተሰብ ኣስተዋጽኦ ትገብሩ ኣለኹም።

ተረፍ መረፍ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ይጎሓፍ

ጎሓፍ ተረፍ መረፍ መግቢ ብቡናዊ ዝሕብሩ ከረጺት ወረቐት ይጎሓፍ። ካልእ መትሓዚ 
ኣይትጠቀሙ! ምድላዉ ቀረብ ሓደሽቲ ከረጺት ወረቐት ኮነ ኣበይ ከም ዝርከብ ምሕባር ፡ 
ናይ ወነንቲ ኣባይቲ ሓላፍነት እዩ። ካብ ካልኦት ኣብ’ዚ ኮሙን ዝርከቡ ቦታታት ከም ማእከል 
ዳግመ ምምስራሕን ዝተፈላለዩ ዱኳናትን’ዉን ከረጺት ወረቐት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። 
እዞም ከረጺት ወረቐት ዝርከቡሉ ቦታታት ኣብ መርበብ ኢንተርነት msva.se ተዘርዚሮም 
ኣለዉ።

ኩሉ ግዜ ብተቐረበልኩም ፡ ብወረቐት ዝተሰርሐ መትሓዚ ተጠቀሙ። እዚ መትሓዚ ነቲ 
ጎሓፍ ኣብ ዉሽጢ እቲ ከረጺት ንፋስ ክኣትዎን ፡ ኣድሪቑ ክዕቅብን ይሕግዝ። ፈሳሲ ዝበዝሖ 
ተረፍ መረፍ ኣብ ከረጺት ወረቐት ቅድሚ ምጉሓፍኩም ፡ ነቲ ፈሳሲ ቁሩብ ዝፍፍ ኣብሉዎ።

መትሓዚ ወረቐት ንገለ መዓልታት ምስ ተጠቀምኩሙሉ ወይ ክሳብ ኣብ’ቲ ከረጺት ዘላ 
ምልክት ምስ መልአ ፡ ብግቡእ ተዓሺጉ ናብ መአከቢ ጎሓፍ ተረፍ መረፍ ይጎሓፍ። ዝተኣከበ 
ጎሓፍ ተረፍ መረፍ መግቢ ንባዮጋዝ ይቕየር።

ኣብ ምዕቃብ ጸጋታትና ብምትሕብባርኩም ነመስግን!

ከም’ቲ ዝግባእ እንተዘይፈላሊናዮ’ኸ?

ጎሓፍ ብዝግባእ ተፈላልዩ ከም ዘይጎሓፍ ዘሎ ንወነንቲ ኣባይቲ ሓበሬታ ምስ ተዋህበ 
፡ ምሳኻትኩም ምስ ነበርቲ ተሓባቢሮም መፍትሒ የናድዩ። ግዜ ዘድልዮ መስርሕ 
እኳ እንተኾነ ፡ ጎሓፍ ተረፍ መረፍ ብግቡእ ከይተፈልየ ንልዕሊ ሹዱሽተ ወርሒ 
እንተቐጺሉ ፡ መአከቢ ጎሓፍ ተረፍ መረፍ ካብ ከባቢኹም ይእለይ። ምስኡ’ዉን 
ብምኽንያት ብግቡእ ዝዉገኑ ጎሓፋት ፡ ንወነንቲ ኣባይቲ ዝወሃብ ዝነበረ ምጉዳል 
ዋጋ ሃልኪ ኤለክትሪክ ፡ ይቋረጽ።



ጎሓፍ ተረፍ መረፍ እዞም ዝስዕቡ እዮም

ሩዝ፡ ሓሩጭን ፓስታን 
ኣሕምልቲ ፡ ሱር ኣሕምልቲን ፍረታትን
ሕብስቲ 	
እንቋቑሖን ቅራፉን
ጠዓሞት
ቆጽሊ ሻሂን መትሓዚኡን
ቾኮላታ 
ሓተላ ቡንን ፊልተርን
ቆርበትን ሽፋንን 
ዕምበባታትን ኣቑጽልትን 
ካልእ ተረፍ መረፍ (ዝበሰለ ይኹን ብጥሪኡ)

ኣስተብህሉ
• ቅድሚ ናብ መአከቢ ጎሓፍ ምድርባይኩም ፡ ኣፍ ከረጺት ወረቐት 

ዓጺፍኩም ብምዕሻግ ጭፍልቕ ኣብልዎ።

• ቅድሚ ኣብ ከረጺት ወረቐት ምጉሓፍኩም ንፈሳሲ ተረፍ መረፍ 
ኣዝፍፉዎ።

• ንመስርሕ ምድራቕ ጎሓፍ ተረፍ መረፍ መታን ክሕግዝ ከም ጋዜጣታት ፡ 
መጽረጊ ወረቐት ወይ ባኮ መትሓዚ እንቋቑሖ ክትሕዉሱሉ ፈትኑ።

• ከይጨኑን ከይቅደድን እንተዉሓደ ኣብ ሰሳልስቲ ከረጺት ወረቐት ክቕየር 
ይግባእ።

• ከረጺት ወረቐት ብግቡእ ዓሽጉዎ! እዚ ፡ ጎሓፍ ናብቲ መአከቢ ከይክዖን 
ሃመማ ከይገብርን ይሕግዝ።



ክትረኽቡና
ኣገልግሎት ዓማዊል 

020-120 25 00
kundservice@msva.se 

 
www.msva.se 

እዚ ሕትመት ብፕሮጀክት ሓቢርና ንነባሪ ለዉጢ ፡ ምትሕብባር 
ሕብረት ኤዉሮጳ ንኣዉራጃዉ ምዕባለ ዝተዳለወ እዩ።


