Tigrinya

Buurtteam
Amsterdam,
ሓገዝ ኣብ ኩሉን ቀረባን
ብዛዕባዞም ዝስዕቡ ንዘለኩም ሕቶታት ንሕግዘኩም። ክንክን ገዛ፣ ጥዕና፣ ስራሕ ሰልዲ ምስታፍን ጸጥታን

ንሕና ቡርትቲም ኣምስተርዳም ኢና
ብዛዕባ ክንክን፣ ገዛ/ምንባር፣ ጥዕና፣ ስራሕ፣ ገንዘብ፣ ተሳትፎ ወይ ጸጥታን ሕቶትታ እንተለኩም
ምስ Buurtteam Amsterdam (ብዩርት ቲም) ኣምስተርዳም ክትራኸቡ ኣለኩም። ኣብ ኩሉ ክፋላት
ናይዛ ከተማ Buurtteam Amsterdam (ብዩርት ቲም) ኣለዉ፣ ዋላ ኣብ ገዛውትኻ። ሕቶታትኩም
ሒዝኩም ኣብ ከባቢኹምን ኣብ ጥቓኹምን እትቀርቡሉ ቦታ። ምሳኹም ሓቢርና ድማ እንታይ ከምዘ
ድሊ፣ መን ክሕግዘኩም ከምዝኽእልን ንርኢ። ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ካብኡ ንድሓር ባዕልኹም ምቕጻል
ኢዩ።

ንሕና Buurtteam Amsterdam ኢና ፧
Buurtteam (ብዩርት ቲም) ሕቶታትኩም ሒዝኩም
እትኸዱዎ ቦታ ኢዩ። ኣብ ሓደ Buurtteam
(ብዩርት ቲም) ብቆጸራ ወይ ብዘይ ቆጸራ ክትከዱ
ትኽእሉ ኢኹም። ወይ እውን ኣብ ገዛኹም ንኽመጹኹም
ወይ ኣብቲ Buurtteam (ብዩርት ቲም) ንኽትርከቡ
ቆጸራ ንምሓዝ ስልኪ ክትድውሉ ወይ ናይ ኢመይል መል

እኽቲ ክትልእኹ ትኽእሉ። ኣብ ነፍሲ ናይ
Buurtteam (ከባቢ ጋንታ) ዝተፈላለዩ ተሓጋገዝቲ
ይርከቡ። ምሳኻ ይማኸሩን ኣዳልዪ ኣብዝኾነ ድማ ይደጋ
ገፉኹም። ሓገዝና ብነጻ ኢዩ።
ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ናባና ሒዝኩሞም ክትመጹ ትኽእሉ።

ክንክን

ስራሕ

ገንዘብ

ምስታፍ

ገዛ/ምንባር

ጸጥታ

ጥዕና

በይንኻ ክትገብሮ ኣየድ
ልን ኢዩ

ብዩርት ቲም እንታይ ኢዩ ዝገብር፧

ብሓባር ኣብ ከባቢ

Buurtteam (ብዩርት ቲም) እንታይ ኢዩ ዝገብር፧
መሳርሕትና ምሳኹም ብምዃን ሕቶኹም እንታይ
ምዃኑን ኣየናይ መፍትሒ ንዓኹም ከምዝሰማማዕን
ይርእዩ። ኣሰራርሓና ድማ ኣብቲ ሕቶኹምን ውልቃዊ
ኩነታትኩምን ኢዩ ዝምርኮስ። ባዕልኹም እንታይ ክትገ
ብሩ ትኽእሉ፣ ከባቢኹም ከ እንታይ ሓገዝ ክገብረል
ኩም ከምዝኽእል ንርኢ። ሓደሓደ ግዜ ንሕቶኹም
ቀሊል መልሲ እኹል ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ብዙሕ
ሓገዝ የድልየኩም እንተኮይኑ ምሳኹም ኴንና መደብ
ነውጽእ። ቡርትቲም ምሳኹም ብምሕባር እንታይ ከምዘ
ድሊ ይርኢ።

ኣድላዪ እንተኮይኑ ካልእ ተሓጋጋዚ ንውስኽ። በዚ ምኽን
ያት ኢዩ Buurtteam (ቡርትቲም) ምስ ካልኦት ኣብቲ
ከባቢ ዘለዎ ውድባት ብሓባር ዝሰርሕ። እዚ ድማ ኩሉ
ግዜ ምሳኹም ብምርድዳእ ኢዩ።
ንኣብነት ምስዞም ዝስዕቡ ሓቢርና ንሰርሕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ኣውደር ኤን ኪንድ ቲምስ (ናይ ወልደን ቆልዑን ጉጅለታት)
ሓካይም ስድራቤታት
ክንክን መንፈሳዊ ጥዕና
ኮርፖረሽናት ክራይ ኣባይቲ
ጉጅለታት ነበርቲ
ናይ ወለንታ ውድባት
ናይ ከባቢ ነርሳት
ወሃብቲ ናይ ክንክን ኣገልግሎት
ቡርትሃውስ (ናይ ከባቢ መአከቢ)

ሓቢርና እንታይ
ከም ዘድሊ ንርኢ

ተወሳኺ ሓበሬታ
ኣብ ሙሉእ ኣምስተርዳም ኢኹም ትረኽቡና። ኣብ ከባቢኹም ኩሉ ግዜ ሓደ Buurtteam (ቡር
ትቲም) ኣሎ። ሕቶታት እንተለኩም ወይ እውን ምሳና ክትላለዩ እንተደሊኹም ኣብ ሓደ ካብ ናትና
Buurtteams (ቡርትቲምስ) ክትመጹ ትኽእሉ። ካብ ልቢ ብደሓን ምጹ። ክትድውሉልና፣ ኢመይል

ማእከል

020 557 33 38

ምዕራብ

020 618 49 52

ሰሜን

020 435 45 55

ደቡብ ምብራቅ

020 314 16 18

ደቡብ

020 235 91 20

ምብራቅ

020 462 03 00

ኒው ዌስት

020 667 51 00

www.buurtteamamsterdam.nl  
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ክትልእኹልና ወይስ ብኣካል ናብ ሓደ ቡርትቲም ክትመጹና ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ኢተርኔት ኣድራሻናን
ቁጽሪ ስልክናን ኣብ ናይ ከባቢኹም Buurtteam (ቡርትቲም) ክትረኽቡዎ ትኽእሉ። ምስ ቡርት
ቲም ብቀጥታ ንምርኻብ:

