
እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ኣብ በርገን ክተኣታተዉ እዮም 

ብመሰረት ሓድሽ ከባብያዊ ሕጋጋት ክሳብ 23 ሕዳር ክንክተሎም ዘለና ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ እዮም 
በርገን 6 ሕዳር 
እዞም ሕጂ ዝተኣታተዉ ዘለዉ ተረርቲ ስጉምትታት መዋእለ-ህጻናት ቤት-ትምህርታትን ካልእን ከይተዓጽዉ ንኽተርፉ እዩ፡ 
ምእንታን ቆልዑን መንእሰያትን ክስተሩ። ምምሕዳር ከተማ ንግዜኡ ብጫ ደረጃ(Gult nivå) ከምዘለዎ ክጸንሕ መሪጹ ኣሎ።እዚ 
ውን ን ኣብዚ ከተማ ዘለዋ ቤት-ትምህርታት ማእከላይ ደረጃ ይምልከተን እዩ።  

 

ክንደይ ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ 

 ኣብ ብሕታዊ መዳያት ክእከቡ ዝኽእሉ ሰባት ካብ 10 ናብ 5 ሰባት ቐኒሱ ኣሎ፡ ኣብ ሓደ ገዛ ዝቕመጡ ሰባት ሓዊስካ። 
ብሓደ ዝቕመጡ ኣባላት ስድራቤት ልዕሊ ሓሙሽተ እንተደኣ ኮይኖም፡ከምኡውን ኣብ መዋእለ-ህጻናትን መባእታ ቤት-
ትምህርታትን ዘለዋ ኣሃዱታት(kohorter) ካብዚ ቅጥዒ ሕድገት ይግበረሎም እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ገዛታት ዝቕመጡ 
ቆልዑ እዚ ቅጥዒ እዚ ኣይምልከቶምን እዩ።  

 ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝካየዱ ምትእኻኻባት ድማ ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ክጥቀሙ ኣለዎም፡ ከምኡውን ካብ 20 
ተሳተፍቲ ንላዕሊ ክእከቡ ኣይፍቀደሎምን እዩ። እዚ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝካየዱ ብሕታውን ህዝባዊ መደባትን እዩ 
ዝምልከት። ቀብሪ እንተኾይኑ ድማ ካብ 50 ቀባሮ ንላዕሊ ምእካብ ኣይፍቀድን እዩ።  
 

ንጥፈታት ቅነሳ ይግበረሉ 

 ልዕሊ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ብጀካ እቶም ከም ሞያውያን ኣብ ስፖርትን ባህላዊ ንጥፈታትን ዝዋፈሩ ንኩሎም ካልኦት 
እጉድ እዩ(Breddeidrettን amatørkulturን እጉድ እዩ)።  

 ጂም፡ ኣዳራሽ ስፖርት፡መሐንበስን ካልእ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ዝካየደሎም ኣዳራሻትን ዕጹዋት እዮም። እዚ ቅጥዒ 
ንብውልቂ ዝካየድ ኣካላዊ ምውስዋስ ኣይምልከትን እዩ። ኣዳራሻት ስፖርትን መሐንቢሳታትን ክዕጾዉ እዮም ዝብል 
ቅጥዒ ንቆልዑን መንእሰያትን ዘካየድዎ ውዱብ ልምምዳት ወይ ምህሮ ንትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን 
መንእሰያትን ኣይምልከቶምን እዩ።  

 ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ልምምዳት ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም፡ እንተኾነ ግና 
ግጥማት፡ዘዋሪት ዋንጫ፡ውድድራትን ተመሳሳሊ መደባትን ኣይፍቀድን እዩ።  

 ቢንጎ ዝጽወተሉ ቦታታት፡ቤተ-መዘክራትን ካልእ ተመሳሳሊ ትካላትን ክዕጸዉ እዮም።  

 ቤት-ንባባት ንጥፈታተን ክዓጽዋ እየን፡ ከምኡውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ቤት-ንባብ ኮፍ ክብል ኣይክፍቀደሉን እዩ፡እንተኾነ 
ግና ምልቃሕን ምርካብን ክፍቀድ እዩ።  

 

ኣብ ድኳናትን ሞላትን(kjøpesentre) ምዕዳግ 
ድኳናት፡ሞላትን ተመሳሳሊ ትካላትን ኣብ ውሽጢ ዝህልዉ ብዝሒ ሰባት ቁጽሮም ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ዘኽእሎም 
ከምዝኸውን ክገብራ ኣለወን። ኣብቲ ህንጻ ክኣትዉ ዝፍቀደሎም ብዝሒ ዓማዊል ብስፍሓት ናይቲ ህንጻ እዩ ዝልካዕ። ኣድላዪ 
እንተኾይኑ እዚ ከምዝሕሎ ዝቆጻጸሩ ሓለውቲ ክህልዉ ኣሎዎም።  

 

ግዴታ ማስኬራ(munnbind) 

 ንማስኬራ ዝምልከት ድማ፡ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታትን(ድኳናት፡ሞላትን ተመሳሳልን) 
ማስኬራ/መሸፈኒ ገጽ ክትጥቀሙ ኣለኩም ዝብል ግዴታ ከምዘለዎ ክቕጽል እዩ። ከም ተወሳኺ ኣብ ታክሲ 
ኣውቲስታታትን ተሳፈርትን ማስኬራ ክጥቀሙ ግዴታዊ ክኸውን እዩ።  

 ኣብ መስተ ዝሽየጠሉ ቦታታት፡ቤት-መግብታት፡ቤት-ሻሂ፡ካንቲናትን ካልእ መግብን መስተን ዝሽየጠሎም ዓይነት ቦታታት 
ኣብ ውሽጢ ክትንቀሳቐሱ ከለኹምን ደረት ርሕቀት ሓደ ሜትሮ ክሕሎ እንተዘይተኻኢሉን ማስኬራ ክትጥቀሙ 
ኣለኩም።  

 

መስተን መግብን ዝሽየጠሎም ቦታታት ኣቐዲሞም ይዕጸዉ 
መስተ ዝሽየጠሎም ቦታታት፡ቤት-መግብታት፡ቤት-ሻሂታት፡ ካንቲናትን ካልእ መስተን መግብን ዝሽየጠሎም ዓይነት ቦታታትን 
ዶንግዩ ተባሂሉ ሰዓት 22.00 ይዓጽዋ፡ መስተ ምሻጥ ከኣ 21.30 ጠጠው ይብል። እዚ ቅጥዒ ንኣብ ቤት-መግቢ ኮፍ ኢልካ 
ዘይትበልዖ መግቢ(takeaway-steder) ኣይምልከትን እዩ።  



 

ኣብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕን ቤት-ትምህርታትን 

 ኩሎም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ግዴታ ኣሎዎም።  

 ኣብ ኮሙናዊ ትካላት ጥዕናን ካልኦት ምስ ኮሙነ ውዕል ዘለወን ትካላትን ተኣታትዩ ዘሎ ደረት ምብጻሕ ከምዘለዎ 
ክቕጽል እዩ።  

 ኣብ ኮለጅን ዪኒቨርስትን ዲጂታላዊ ምህሮ ክካየድ ግዴታዊ እዩ።  

 ኣብ ቤት-ትምህርታት ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ደረጃ(rødt nivå) እዩ ክኸውን።  

 
እዞም ሕጋጋት ካብ ቀዳም 7 ሕዳር እዮም ክትግበሩ። ኣብ ቀዳማይ እብረ ክሳብ ሰኑይ 23 ሕዳር እዩ ክጸንሕ። እዞም ሕጋጋት ንኣብ 
ከባቢ በርገን ዝርከባ ካልኦት ኮሙነታት ውን ይምልከተን እዩ።  

 

ትራኸቦም ሰባት ደረት ግበረሉ 
ኣብዘን ዝስዕባ ሳምንታት ኣብ ገዛ ክንከውን ኣለና፡ ከምኡውን ንራኸቦም ሰባት ደረት ክንገብረሉ ኣለና። ግድን ዘየድልዮም ሰባት 
ህዝባዊ መጓዓዝያ ከወግዱ ኣሎዎም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሸታት ውን ኣወግድ። ብስራሕ ምኽንያት ዝገሹ፡ 
ከምኡውን ምስ ካልኦት ሰባት ከይተራኸቡ ናብ ናይ መገሻ ገዝኦም(fritidseiendom) ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ኣይምልከቶምን እዩ።  

 ኣብዘን ዝስዕባ 14 መዓልታት ኩላትኩም መቓርብቲ ንኣብ ሕክምና(sykehjem) ዝርከቡ ተቐማጦ ከይበጻሕኩሞም 
ክትተርፉ ንመኽረኩምን ንላበወኩምን።እዚ ምኽሪ ነቶም ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ሂወቶም ዝርከቡ ኣይምልከትን 
እዩ።  

 
 
 


