“ምስ ዮኣን ብሓደ
ኰንና እተፈላለዩ
ነገራት ንገብር።
ናብ በረኻ ወጺእና
ንዛወር ፡ ቤት ሸቐጣት
ንርኢ ወዘተ..።
ናይ ደንማርክ
ባህሊ ንኽርደኣኒ ፤
ከምኡ’ውን ኣበይ
እንታይ ክመሃር ከም
ዝደሊ ንምፍላጥ
ከመይ (እንታይ)
ክገብር ከም ዘድሊ
ኣብ ምፍላጥ
ትሕግዘኒ። ዕርክነትና
ንኩሉ ጊዜ ነባሪ እዩ።”

ነቲ ሓዲስ ከባቢኻ ከርእየካ ዝኽእል እንተዝህልወካ
ምደለኻ’ዶ ፧ እንተዀይኑ ምስ ኣብ እግሪ እዚ ጽሑፍ
ዘሎ ተራኸብ
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ብፍቓዱ ዝሰርሕ መሓዛ ትደሊ
ዲኻ ፧

መሓዛ መራሕ
መንገዲ (እዩ)
ኣብ ደንማርክ ጋሻ
ንዝዀንካ
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ኣስማ፡ 24 ዓመት ፡ ሶርያዊ (ት)

ቀይሕ መስቀል ኣብ ናይ ደንማርክ ናይ ሲቪል ሕብረተሰብ ካብ ዝንቃሳቐሱ ዓበይቲ ሓደ እዩ።
ኣብ ደንማርክ ንምንባር ፍቓድ ዝረኸቡ ዕቝበኛታት ጽቡቕ ኣቀባብላ ንኽግበረሎም
ምርግጋጽ ድልየትና እዩ። ነዚ እንገብሮ ምስ ኮሙናትን ፡ ኣብ ከባቢ ምስ ዘለው ናይ ካልኦት
ውድባት ፍቓደኛታትን ብምትሕብባር እዩ።
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ብሓባር ክትገብርዎም ዝከኣሉ
ነገራት
• ቋንቋ ደንማርክ ምልምማድ፤ ከም ኣብነት ናይ
ትምህርቲ ዕዮ ቤት ምስራሕ፡ ጋዜጣ ምንባብ ወይ
ቴለቪዥን ምርኣይ
• ዙረት- ከም ብጽሖ ሙዘዩም፡ ሲነማ ፤ሙዚቃ ናብ
ዝካየደሉ ወይ ናብ በረኻ ምኻድ
• ብዛዕባ ናይ ሓድሕድ ዝዕንቅጹ (ዘሸግሩ) ነገራት
ምዝራብ
• ብዛዕብ ናይ ሓድሕድ ባህሊ፡ ልምዲ ፡ በዓላትን
ምዝራብ
• ካብ ሰበስልጣን ንዝለኣኹ ደብዳበታት ምንባብን
ምርዳእን

ኣብቲ እትነብረሉ ሓዲስ ከባቢ ጽቡቕ
ጅማሮ ንኽትገብር
ቀይሕ መስቀል ናይ ግብረ ሰናይ ውድብ እዩ። ኣብ ሙሉእ ደንማርክ
ኣብ ቀረባ ከባቢና እተወደብና 30000 ብፍቓድና እንሰርሕ
(ፍቓደኛታት) ኣሎና። ካብ እንገብሮም ሕብረተሰብኣዊ ተግባራት
ንስድራ ቈልዑ ፡ ንዓበይቲን (ኣረግቶት) ፡ ንዕቝበኛታትን ዝዀኑ
እዮም። ኣብ ቀረባ ከባቢኻ እትጅምሮ ናብራ ጽቡቕ ክዀነልካ ኣብ
ምግባር ክንሳተፍ (ክንድግፍ) ድልየትና እዩ።
ኩሉ ነገር ሓዲስ ኣብ ዝዀነሉ፡ መዓልታዊ ናብራኻ ምክያድ ካብ
ዓቕሚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ኣብ ናይ ከባቢኻ
ናይ ኵዕሶ እግሪ ማሕበር (ክለብ) ከመይ ጌርካ ይእቶ፧ ካብ ኮሙን
ንዝመጻካ ደብዳበ ከመይ ኢልካ ትርድኦ ፧ ናይ ኣውቶቡስ መደብከ
እንታይ ይብል፧ ዝብሉ ሕቶታት ምሳለታት እዮም። ኣብ ሓዲስ ዓድኻ
(ከተማኻ) እትገብሮ ጅማሮ ጽቡቕ ክዀነልካ ፍቓደኛ ዝኾነ መሓዛ
ክድግፈካ ይኽእል።

ዳናዊ ዓርኪ ግበር
ብፍቓዱ ዝሰርሕ ሰብ ክፋለጠካ ዝደሊ መሓዛ እዩ ። ምስ ፍቓደኛ
መሓዛኻ ናይ ደንማርክ ቋንቋ ክትላማመድ ትኽእል። ብዛዕባ
ሕብረተሰብ ወይ ባህሊ ደንማርክ ንዘለውኻ ሕቶታት መልሲ ካብኡ
ትረክብ፤ ከምኡ’ውን ብሓደ ኰንኩም እተፈላለዩ ነገራት ክትገብሩ
ይከኣል፣ ንኣብነት ምዝዋር ፡ ናይ ትምህርቲ ናይ ቤት ዕዮ ምስራሕ።
ኣብ ከክልተ ሰሙን (ሓደ ሰሙን ሰጊርካ) ንክልተ-ሰለስተ ሰዓታት
ኣቢሉ ብሓደ ንምጽናሕ ትራኸቡ። ኣብ ገዛ ነብሰ ወከፍኩም ወይ
ኣብ ደገ ነገራት ወይ ጉዳያት ኣብ ዝካየዱሉ ክትራኸቡ ይከኣል።
ዝሰማማዓኩም እንታይ ምዃኑ ባዕልኹም ትውስኑ።
ትቃደዉ ምስ እትዀኑ ፍረ ምሕዝነት ዝበለጸ ስለ ዝኸውን ፡
ዝሰማምዓካ ፍቓደኛ መሓዛ ክንረኽበልካ ብዝከኣለና ንጽዕር ኢና።

