Hyvä alku
a
hjanmaall
Pohjois-Po
-hanke

መምርሒ መነባብሮ ኣባይቲ

ጸጠታ ዝኽበረሉ ዕለታዊ ካብ ሰዓት 22.00–07.00.
ኣብ ገዛኻ ዝፍጠር ድምጺ ጎረባብትኻ ከይርብሽ ተጠንቀቅ።
- ማዕጾ መንበሪ ገዛኻ ዕጾ / ብመፍትሕ።

ጸጠታ ዝኽበረሉ ጊዜ/ ሰዓታት እንኮላይ ከባቢ ቀጽሪ ዝምልከት እዩ።

- ካብ ክሽነ ናይ መግቢ ጨና ናብ መተሐላለፊ (ኮሪዶር) ነበርቲ ምንፋስ ኣይፍቀድን።
- ኣብ ናይ ውልቅኻ መኻዚኖ ጥራይ ተዘይኮይኑ፡ ማንም ኣቕሐ ኣብ ኮሪዶር ምቕማጥ/
ምግዳፍ ኣይፍቀድን። ናይ ውልቅኻ መኻዚኖ ኣበይ ከምዝርከብ ሐቲትካ ኣረጋግጽ።
- ዓረብያ ህጻናት ወይ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛኻ ወይ ድማ ኣብ ንዓረቢያ ህጻናት
ተመደበ ቦታ ተቐምጥ።

ኣብ ባልኮኒ (ሰገነት) ብፍሐም ምጥባስ/
ምቕላው ኣይፍቀድን።
ኣብ ሰገነት ዶሮና መንጸፍ ምጽራይ/
ምርጋፍ ኣይፍቀድን። ነዚ ተዳለወ
መሳርሒ ኣብ ቀጽሪ/ ግዳም ይርከብ።

ጉሐፍ ብመስኮት ናብ ቀጽሪን
ከባቢን ምድርባይ ኩልኩል እዩ።

- ማዕጾ ክፉት ኮይኑ ክጸንሕ ኢልካ፡ እምኒ ወይ
ድማ ካልእ ተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ግዳማዊ ማዕጾ
ኣይተቐምጥ።
- መኻይን ኣብ ተመደበለን ክሊ/ ቦታ።
VARASTO

ዓበይቲ ቆልዑ ክጻወቱሉ ኣብ ተመደበ
ቦታ ክመርሑ/ ክኣልዩ ኣለዎም። ንአብነት
ኩዕሶ ናብ መንደቕ ኣባይቲ እናቀላዕካ ኮነ
ኣብ ከባቢ መኻይን ምጉያይን ኣተሓባባእ
ምጽዋትን ኣይፍቀድን።

LASTENVAUNUT

SAUNA

- መግቢ ምስ ተብስል/ ትኽሽን መንፈሲ ኣየር (ventilator) እቶን
ወልዕ።
- ሐደጋ ባርዕ ሐዊ ንኸይፍጠር፡ ብመደብ ነቲ ናይ እቶን መንፈሲ
ኣየር ካብ ስብሒታትን ቅብኣትን ኣጽሪ።
- ብቅብአት ወይ ድማ ብኤሌትሪክ ተበገሰ ባርዕ ሐዊ ብማይ
ከተጥፍእ ብፍጹም ኣይትፈትን! ብመጥፍኢ ሐዊ (ድርዕቶ
መሳሊ) ዓፊንካ ኣጥፍኣዮ።

- ብእቶን መንበሪ ገዛ ኣይተሟሙቕ።
- ምስከሸንካ ምጥፋእ ሐይሊ (ኤሌትሪክ ) እቶን ኣይትረስዕ።
- ልዕሊ እቶን ኣቕሑ ኣይተንብር። ሐደጋ ባርዕ ሐዊ!

መጥፍኢ
ሐዊ
(ድርዕቶ)

መምርሒታት ዑድት ጉሐፍ
ኣስተውዕል!

መሕጸቢ ማሽን ክዳውንቲ ኮነ ኣቕሑት
ክሽነ ኣብ ገዛ ምስ ትህሉ ጥራይ
ተጠቐም።

- መንበሪ ገዛኻ ብጽሬት ሐዝ።
- ምድሪቤት ክትውልውል ብዙሕ ማይ ኣይትጠቐም።

ባትሪ መመልከቲ ሐደጋ ባርዕ ሐዊ (ኣላርም)
ተወሐደ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ይቕየር።

ኣብ መንደቕ ሰሌዳ ስእሊ ምስቃል ወይ ድማ ጋዜጣ መሳሊ
ምጥቃዕ ኣይፍቀድን።

- መውዓዪ መንበሪ ገዛ ክሽፈን (ንኣብነት ብመጋረጃ) የብሉን። ኣብ
ቅድሚ መውዓዪ መንበሪ ገዛ ሶፋ ወይ ድማ ካልእ ተመሳሳሊ ኣቅሐ
ኣይተቐምጥ፡ ተዘየለ ኣብቲ ቤት ምዝውዋር ውዑይ ኣየር ብትኽክል
ኣይሰርሕን/ ይዕገት። ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ልዕሊ መውዓዪ ሰጢሕካ
ምንቃጽ ኣይፍቀድን።
- ብሐፈሻ እቲ ዝምረጽ ናይ መንበሪ ገዛ ሙቐት መጠን ካብ 20–22
ዲግሪ ሴልሲየስ እዩ።

ውልቃዊ ተወሳኺ መውዓዪ ምስ ትጥቀም፡
ሳዕቤኑ ክብ ዝበለ ወጻኢታት ክፍሊት
ኤሌክትርክ ምኻኑ ፍለጥ።

ኣብ ገዛኻ ኣብ ዘይትህልወሉ ሽምዓ ወይ
ደማ ዕጣን ወሊዕካ ኣይትግደፍ።

- ብዘይ ፍቓድ፡ መንበሪ ገዛኻ ዝለዋውጥ ዕዮ ኣይትስራሕ።
- ዕዮ ሻምቡቆ ማይ ወይ ድማ ኤሌክትሪክ ባዕልኻ ኣይትስራሕ፡ እዚታት ዝስራሕ
ብተመደበ ክኢላ ጥራይ እዩ። ብተግባራትካ ዝስዕብ ሽግራት ተሐታቲ ባዕልኻ ኢኻ።
ቁጽሪ ቴሌፎን ክፍሊ ጽገና ኣባይቲ ኣብቲ ናይ ኣካራዪ ሐበሬታ መጠቅዒ ሰሌዳ
ይርከብ።

- ብኣጋይሹ ዝፍጠር ገበን/ ሳዕቤን ተኻራዪ ተሐታቲ እዩ።

- ሳተላይት ኣንቴና ከይኣፍቀድካ ምትካል ኩልኩል እዩ።

- ኣብ ውሽጢ ገዛ ሽጋራ ምትካኽ ኩልኩል እዩ።

ኣብ ገዛኻ ማይ ምስ ዝፈስስ ቀልጢፍካ ናብ ክፍሊ ጽገና ኣባይቲ ሐብር። ብማይ/ ጠሊ
ዝስዕቡ ጉድለታት መብዛሓቱ ካብ ምልሐኽ፡ ሻምቡቆታት ማይን ካብ ናይ ገዛ መሕጸቢ
ማሽናትን፡ ናብ ምድሪቤት ተበገሰ እዩ። ኣብ ትሕቲ መዝሐሊ ማሽንን (ፍሪጅ) ሓጻቢት
ኣቅሑ ማሽንን ብጎማ ተሰርሔ መከላኸሊ መንጸፍ ግድን የድሊ እዩ። ሓጻቢት ማሽን ኣብ
ገዛኻ ባዕልኻ ክትተክል ኣይፍቁድን፡ ብኽኢላ ጥራይ ክስራሕ ኣለዎ። ሓጻቢት ማሽን ኣብ
ዘይትጥቀመሉ ቡምባ ማይ ኩሉሳብ ክዕጾ ኣለዎ።

ሳውና ትጥቀመሉ ሪጋ (መዓልትን ሰዓትን) ተጠንቂቕካ
ኣኽብር።

ሳውና
- ጉሐፍ ወይ ድማ ተረፈ መግቢ ናብ
ሽቓቕ ኣይትደርቢ።
- ናብ ናይ ባኞ ወይ ካልእ ፈኛቱራ
ናይ መግቢ ዘይቲ ወይ ድማ ስብሒ
ኣይትድፋእ። ጉሐፍ ተፈላልዩ ነናብ
ተመደበሉ መእከቢ ይጉሐፍ።
ሪጋ ተታሕዘሉ ሰዓት

- ብሐገዝ ሳውና መንበሪ ገዛኻ ኣይተሟሙቕ።
- ኣቕሑት ኣብ ሳውና ኣይትኸዝን ከምኡ እውን ሳውና
ንመንቀጺ ክዳውንቲ ኣይትጠቐም፡ ሐደጋ ባርዕ ሐዊ።

- ናይ ኣካራዪ ድርጅት መሕጸቢ ከዳውንቲ ክፍሊ ክትጥቀም ምስ ትደሊ ኣቀዲምካ
ሪጋ ሐዝ/ ተመዝገብ፡ ብሪጋኻ መምርሒታት ክፍሊ መሕጸቢ ከዳውንቲ ኣኽቢርካ
ድማ ተጠቐም።
- ሪጋ ከይሐዝካ ክፍሊ ሐጻቢት ከዳውንቲ ክትጥቀም ኣይፍቀድን።
- ሪጋ ዝሐዝካሉ ጊዜ ቅድሚ ምእካሉ ክዳውንትኻ ጠርኒፍካ ትወጽእ።
- መንጸፍ ኣብ ውሽጢ ሓጻቢት ከዳውንቲ ማሽን ምሕጻብ ኩልኩል እዩ።

ግድነት ትኻረይቲ

ፋል።
ብእዋኑ ገዛ ክራይ ምኽ
ባር።
ምሕ
ን
ተበላሸወን ዝጎደለ
ምኽባር ስነ ስርዓት።
ስርሒት ዘይምትግባር።
ከይኣፍቀድካ ለውጣዊ

መምርሒ ዑደት ኣጎሐሕፋ
ወረቐት
ዕለታዊ ጋዜጣታት፡ እዋናዊ መጽሄታት፡ መላለዪ (ኣድቨርታይዝመንት) ቡስጣታት፡ ኮፒ
ተገብረን ናይ ቤት ጽሕፈት ወረቓቅትን….

መምርሒ ገዛ ንዝቕይሩ

ካርቶንን ረጎድቲ ወረቓቅትን
መትሐዚ ጸባን ጽሟቕን (ጎማ መኽደኒ ምልጋስ ኣየድልን)፡ ካርቶንን ረጎድቲ ወረቓቅትን፡
መትሐዚ ሽኮርን ሕሩጭን፡ መትሐዚ እንቃቁሖ፡ ባኮ ናይ መሕጸቢ ሐሩጭ (ኦሞ)፡ ኣብ መስርሕ
ቤተሰብ ዘገልገሉ ሕብሮም ቡናዊ ወረቓቅቲን ብወረቐት ተሰርሑ ቦርሳታትን….

ህይወታዊ (Bio) ተረፍ
ተረፍ መግቢ፡ ካብ ፍራፍረ፡ ናይ ሰራውርን ቅራፍ እንቓቁሖ ደርሆን፡ ኣዕጽምቲ፡ ዝሑል/ ነቓጽ
መጥበሲ ዘይቲን ስብሒ ሐሰማን፡ ተረፈ ቡንን ሻሂን ምስ መፍልሒ ፊልተር፡ ልስሉስ ናይ ሽቓቅን
ናይ መጽረዪ ወረቕት (ሶፍት ፔፐር)፡ ተረፈ ጀርዲን፡ ማዳበርያ/ ሐመድ፡ ንቑጽ ዕምባባ/ ተኽሊ፡
ተረፈ መረፍ መንበሪ እንስሳ ዘቤትን ኣናእሽተይ ናይ ከም ብዓል ድሙ ሑጻን ተረፍን ….

መስትያት/ ጥርሙዝ

1.

ብእዋኑ ገዛ ከምትቕይር ኣፍልጥ። ናይ ኪራይ ውዕልካ ትስርዘሉ እዋን መኣስ ምኻኑ ኣጥልል፡ መብዝሓቱ
ሙሉእ ሐደ ወርሒ ቅድሚ ውዕል ኪራይ ዘብቅዓሉ እዩ።

2.

ኣድራሻ ምስ ቀየርካ ንእንዳ ፖስታን ማዘጋጃን (ማይስትራቲን) ቀልጢፍካ ኣፍልጥ።

3.

ኮፒ ናይቲ ሐድሽ ውዕልን ክፍሊት ኪራይን ንኬላን ማሕበራዊ ዕዮ ሰራሕተኛን ኣብጽሕ።

4.

ሐገዝ መኽፈሊ ኪራይ ATz lomakke ናብ ኬላ ኣመልኪትካ ኣረጋግጽ።

5.

ናይ ገዛ ኢንሹራንስኻ ናብ ሐድሽ ኣድራሻኻ ቀይሮ ወይ ድማ እቲ ውዕል ኣቓርጾ።

6.

ናይ ኤሌክትሪክ ውዕልካ ናብ ሐድሽ ኣድራሻኻ ቀይሮ ወይ ድማ እቲ ውዕል ኣቓርጾ።

7.

ኣድራሻ ምቕያርካ ንte+toimistonን ባንኪን ሐብር።

8.

ገዛ ምስቀየርካ መፋትሕ ናብ ዋናኡ ትመልስ፡ እንኮላይ መፋትሕ ሐፈሻዊ ግልጋሎት። ኣበይን ከመይን
መፋትሕ ከምትመልስ ምስ ኣከራዪ ገዛ ተረዳዳእ። መፋትሕ ተጥፊእካ ወጻኢታት መተዓራረዪ ኮድ
መፍትሕን/ ሰፈሩን ትኸፍል።

ሕብራዊን ዘይሕብራዊን ጽሩይ መስትያት፡ ጠራሙዝን ብርጭቆን…

ሐጻውን

ገዛ ንዝቕይሩ መምርሒታት ጽሬት

ብሐጺን ተሰርሑ ኩባያታት፡ መኽደንን ባሊቃታትን፡ ስርሐት ሐጺን ኣቕሑት ገዛ፡ ፎልዮን ስርሐት
ኣሉሙንየም ሙቑሎታትን፡ ድስቲታት፡ መጥበሲ ባዴላታት (እንኮላይ ስርሐት ቴፍሎን)፡ ስርሐት
ሐጺን መሳርሒ ኣቕሑን ስብርባር ማሽንን፡ ቱቦ መውጽኢ ትኪ፡ ናይ ገዛ ኣቕሑት ሐጺናዊ ኣካላት፡
ካልኦት ሐጺናዊ መሳርሒታትን…..

ዝነድድ ጉሐፍ
እቲ ጉሐፍ ኣብ ካልእ ዓይነት ጠቓም ጉሐፍ ዝምደብ ምስ ዘይከውን ማለት እዩ፡
ናይ ልቺ ባልቦላ፡ ናይ ቡን መዕሸጊ፡ ናይ ድሙን ከልቢን መግቢ መትሐዚ ከረጺት፡ ናይ
ቺፕስ ከረጺት፡ ማስቲካ፡ ሀሎጀን ልቺ፡ ተቐደደን ኣረጊትን ክዳውንቲ፡ ከርጺት ጸራጊት
ዶሮና፡ ሜክ ኣፕ፡ መተርከሲ ቅብኣት፡ ፕላስቲክ፡ ስቲሮክስን ፕላስተርን ……

cream

1.

ክፍልታት ኩሉ ኣጸቢቕካ ኣጽሪ፡ እንኮላይ ኣስካፋለታትን (ከብሒ) መዓጹን።

2.

ሽቓቕን ሻወርን ኣጽፊፍካ ሕጸብ። መስትያት ምስ ከብሒ፡ መንደቕን ከብሒታትን ይሕጸብ፡ ምድርቤት
ሻወር ክፍሊ ፋሕፊሕካ ይውልወል። መኽደኒ ናይ ኣየር መለዋወጢን ናይ ምድርቤት ጉድጟድን (ፎኛቱራ)
እውን ኣጽሪ።

3.

እቶንን ፎርኖን ምስ ዚንጎታት ይሕጸብ። ነቲ እቶን ካብ ቦታኡ ኣልጊስካ ደጋዊ ኣካላት እቶንን ድሕሪ
እቶንን ዝርከብ መንደቕን ምድሪቤትን ይሕጸብ። ንመሕጸብ እቶን ዘገልገል ኬሚካል ኣብ ድኻን ይርከብ
ኢዩ። ናይ እቶን ኣየር መጻረዪ ፊልተር ይሕጸብ።

4.

ፍሪጅን በረድን ክፍልታት ይሕቀቕ (ዝሐቐቐ ማይ ናብ ምድርቤት ከይልሑኽ ተጠንቀቕ) ድሕሪኡ
ብጥንቃቔ ይሕጸብ። ኣብ መውዳእታ ናይቲ ፍሪጅ ማዕጾ ከፊትካ ምግዳፍ ኣይትረስዕ!

5.

ባልኮኒን ተጠቐምካሉ መኻዚኖን ኣጽሪ።

6.

መሳኹቲን መገጣጠሚኡን ኣጽሪ (ኣብ ጊዜ ዊንተር ጥራይ ብውሽጢ)።

7.

ንጎኒ ተላገበ ገዛውቲ (rivitalo) ምስ ትነብር፡ ነቲ ገዛኻ ዝምልከት ቀጽሪ እውን ተጽሪ።

8.

ዝኾነ ይኹን ኣቕሐኻ ኣብቲ ገዛ፡ ወይ መኻዚኖ፡ ወይ ኣብ መተሓላለፊ/ መደያየቢ ቦታ ኣይትግደፍ!

9.

ናይቲ ገዛ ንብረት ኣንቴናን ናይ ሚድያ መተሐላለፊ ገመድን ኣብ ዝነበሮ ትገድፍ።

10. ወናኒ ወይ ድማ ኣላዪ ገዛ ምስ ቀየርካ ምጽራይ/ ገምጋም የካይድ። ከይጸረየ ወይ ድማ
ብኣግባብ ዘይጸረየ ክፍልታት ምስ ዝርከብ ናይ መጽረዪ ወጻኢታት ተኻራዪ ክኸፍል
ይግደድ።

ኣገደስቲ ቁጽሪታት
ኣላዪ/ ሐላዊ ኣባዪቲ
ምምሕዳር ንብረት ብዝምለከት።

ኣላዪ/ ሐላዊ ድርጅት
ብሐፈሻ ገዛውትን ንብረትን ዝምልከት ጉድለታትን ምትዕርራይን።

ቁጽሪ ሐደጋ/ ቀዳማይ ረድኤት ኣብ ፊንላንድ 112 ።

Graafinen suunnittelu: Riitta Marjusaari
Kuvitus: Riitta Marjusaari & freepik.com

Monetra Oulu Oy Painatuspalvelut

ቁጽሪ ሐደጋ ምስ ፖሊስን፡ መጥፍኢት ባርዕ ሐዊን፡ ኣምቡላንስን የራኽብ። ምስ ትድውል
ኣድራሻኻ ሐብር።

