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“ማሎ”፡ ኩሉ ነገራት ኣብ ቀረባኻ
ዓዳምን ቅሳነት ዘለዎን፤ ናይ ምዕባለ ቦታ ኮሙን!
ኣብዚ ንኽትቅመጥ፡ ንኽትነብርን ክትዋሳእን፤ ናብ ”ማሎ” እንኳዕ ብደሓን መጻእካ!

ን”ማሎ” እንተ መሪጽካ፤ ንዓኻን ንስድራቤትካን እንታይ ረብሓታት 'ዩ ዘሎኩም?
ኣብ ”ማሎ” ምንባርን ምቕማጥን ቀሊል እዩ። ኣብ መንጎ ደቂ-ሰባት ምቅርራብ ኣሎ፤ ንኹሉ
ውን ቀረባኻ እዩ። ንድኳናት፤ ማእከል-ጥዕና፡ ሓኪም-ስኒ፡ ቤትትምህርቲ፡ መጻወቲ ሸታሕታሕበረድ፡ ናይ በረድ ቱግቱጋት፡ መገዲ-በረድን ከምኡውን ንስራሕካን ቀረባ ’ዩ። ከምኡ ብምዃኑ
ድማ፤ እቲ መዓልታዊ ናይ ሃለኽለኽ ጸቕጢ ክጐድለልካ፤ ንስድራኻ፡ ንኣዕሩኽትኻን
ንተገዳሳነትካን ዚኸውን ጊዜ ክትቁጥብ፤ ትኽእል ኢኻ። እቲ ዘሎ ቅርበት ድማ፤ ምስ ደቂሳባት
ክትላለን ክትራኸብን፤ ከምኡውን ቅሳነት ዚህብ ጽቡቕ ኣገልግሎት ካብቲ ኮሙንን፡ ካብቶም
ካልኦት ሲቪላውያንን ንግዳውያንን ትካላትን ማሕበራትን፤ ከም ትረክብ ዚገብር እዩ።
ብጽቕጥቅጥ መኻይን፡ ብናይ ማኪና-መቕጻዕቲታት፡ ብኽቡር ናይ መነባብሮ ዋጋታት፡
ደኺምካ ምስ ትህሉ፤ ኣብ ”ማሎኦን”፡ ኣዝዩ ፍሉይ ዝዀነ ናይ መቐመጢ ዕድላት፤ ሃብታም
ዝዀነ ናይ ህይወት ጣዕሚ፤ ምስ ህዱእን ዚድነቕ ባህርያዊ ፍጥረትን ዘሎዎ ናይ ነጻ-ጊዜ
ከባቢ፤ ምስ "ማሎኦን"፡ ጫካታን፡ ባሕሪታትን፡ ውዕዉዕ-ገጠራትን ክትረክብ ኢኻ። ኣኽራናትን
ባሕሪታትን፤ ካብኡ ንናይ ገለ ሰዓታት መገዲ ጥራይ 'ዩ ርሒቑ ዚርከብ። እቲ ምስ ዓበይቲ
ከተማታትን ዩኒቨርሲታትን ዘሎ ርሕቀት ውን ከምኡ ’ዩ። እቲ መርበብ መጐዓዚታት 'ውን
ጽቡቕ እዩ።
"ማሎ" ቆልዓ ኴንካ ንኽትዓብየሉ ዘብህግ፤ ህድኣትን ቅሳነትን ዘሎዎ ሕብረትሰብ 'ዩ። እዚ ቦታ
'ዚ ድማ፡ ብነንበይኑ ንግዳዊ ትካላትን፤ ብናይ ንግዲ ህርኩትነቱ ዚልለ፤ ናይ ምዕባለን ዕብየትን
ከባቢ እዩ። እቲ ህዝባዊ ክፋል ድማ፤ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣካል ’ዩ። ኣብዚ ኣብ "ማሎ"፤ ንዓኻ
ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ዘሎካን፤ ንዓኻ ሞያዊ ክእለት ዝመረጽካን፤ ኣዝዩ ዘገድስን ዘማዕብልን
ስራሕ ክትረኽበሉ ትኽእል ቦታ ’ዩ። ዕድላት ንናይ ሓጋይ-ስራሕን፤ ንናይ ልምምድ ስራሕን
ብምህላዉ ድማ፤ መንእሰያት ናብ ስራሕ-ዓለም ንኽኣትዉ መገዲ ዚኸፍት ቦታ እዩ።
ኣብዚ ኣብ ”ማሎ” ክፉትነት፡ ሰማዕነት፡ ከምኡውን ሓብሓቢ ዝዀነ መንፈስ ዘሎዎ - ንኹሉ
ሰብ፡ ማለት ኣዋልድ፡ ኣወዳት፡ ኣንስቲ፡ ሰብኡት፡ ዓበይቲ፡ ንኣሽቱ፡ ሽወደናውያን ወይ ኣብ
ወጻኢ ዝተወልዱ፤ ከም ኣገደስቲ ሰባት ቆጺሩ ዚዕድም ቦታ ’ዩ። እቲ ንሕና ንደልዮ፤ ንስኻ
ኣብቲ ንግዳዊ ህርኩትነትካን መጻኢ ህይወትን ኣብ ”ማሎ” ኣሚንካ፤ ናብዚ ምምጻእ ’ዩ።
ኣብዚ ጊዜ ኣብ ”ማሎ” ሓደስቲ ኣባይቲ ንምስራሕ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ሕብረተሰብ
ናይ ”ማሎ” ወይ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ቁሸታት እንተዀነ ውን፤ ናይ ገዛእ ርእስኻ እትቕመጠሉ
ቪላ፤ ብጽቡቕ ዋጋ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። መሬት ተዓዲልካ ሓድሽ ገዛ ክትሰርሕ ምስ
ትደሊ ውን፤ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ንሕና እዞም ኣብ “ኣገልግሎት መጻእተኛታትን ማሕበራዊ-ውህደትን” (Inflyttar- och
integrationsservice) እንሰርሕ ሰባት፤ ነቶም ሓደስቲ ዄንኩም ናብዚ ኮሙን
ዝመጻእኩም፤ ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ክንድግፈኩም ኢና። ን”ማሎ” ብዝበለጸ ክትፋለጥዎ
መታን፤ ምስዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሕብረትሰብ፤ ምስቶም ነንበይኖም ተዋሳእቲ-ትካላት
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ክነላልየኩምን፤ ከምኡውን ሓበሬታ ብዛዕባ ‘ቲ ዘሎና ኣገልግሎትን ኣቕርቦትን፤ ምስናይ
ግብራዊ ሓገዛቱ ክንውፍየልኩም ኢና። ንሕና፡ ምስቲ ኣብ ኮሙናዊን ናይ ወሃብ-ስራሕን ህንጻ
ዚርከብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsföremedlingen)፤ ጥቡቕ ዝዀነ ናይ
ምትሕግጋዝ ሕብረት ኣሎና።
ናብ ”ማሎ” ብደሓን ምጹ!
ሕቶታትን ካልእ ዘተሓሳስበኩም ነገራትን ምስ ዚህሉ፤ በዚ ዚስዕብ ኣድራሻ ተራኸቡና።
inflyttarservice@mala.se
ጽማቝ ሓበሬታ ብዛዕባ ”ማሎ ኮሙን” (Malå Kommun/Máláge)






“ማሎ” ኮሙን ኣብ ኣውራጃ Västerbottens län ኣብ Lappland ይርከብ።
ኣብ ”ማሎ” ኣስታት 3100 ህዝቢ፤ ኣብ 1 727,48 ት/ኪ ዘሎዎ ስፍሓት ይነብሩ።
”ማሎ” እቲ ማእከላይ ሕብረሰብ ኰይኑ፤ ኣብ ከባቢኡ ኣስታት 70 ቁሸታት ይርከባ፤
ካብአን እተን ዝዓበያ Adak, Rentjärn, Lainejaur, Rökåን Aspliden ይበሃላ።
ብማኪና ናብ ”ማሎ” ብመገዲ ቁጽሪ 370 (Väg 370) ዘዊርካ ትመጽእ።
መርበብ መገዲ ኣውቶቡሳት ናይ “ማሎ” ኣብ www.tabussen.nu ክትረኽቦ ኢኻ።

ብBastuträsk ኣቢልካ ውን፤ ናብ ስቶክሆልም ዘራኽብ www.sj.se መገዲ-ባቡር










ኣሎ። ብዙሓት መዕረፍ-ነፈርቲ ውን፡ ኣብ ከባቢ ”ማሎ”፤ ኣብ Arvidsjaurን፡
Lyckseleን ኣብ Skellefteå ኣሎዉ። ኣብ www.sas.seን ከምኡ ’ውን ኣብ
www.nextjet.se ርአ። ካብ ስቶክሆልም ብነፋሪት ልዕሊ ሰዓት ኣቢሉ ይወስድ።
እቲ ዝዓበየ ንግዳዊ ንጥፈታት፤ ናይ ዕደና፡ ጫካን ፋብሪካታት-ኣዕጻውን፡ ናይ ንግዳዊመሸጣን መጐዓዝያን ትካላት እዮም።
ተቐማጦ ”ማሎ” ኣብ 49 ሃገራት ዝተወልዱ እዮም። ”ማሎ” ባህለ-ብዝሓውነት ዘሎዎ
ቦታ ’ዩ።
”ማሎ” ኮሙን፤ እቲ ኣብ ኣውራጃ Västerbottens län ዝበለጸ ናይ ትምህርቲ
ኮሙን ’ዩ። መበል 19 ደረጃ ካብ ምሉእ ሃገር (ኣብ 2016)፤ በቲ መዐቀኒ ውድብ
ማሕበር-መምህራን ዝገበሮ ጸብጻብ። እቲ ኣብ ”ማሎ” ዘሎ ቤትትምህርቲ ሙዚቃን
ባህልን፤ እቲ ዝበለጸ ኣብ ምሉእ ኣውራጃ Västerbotten ’ዩ። እዚ ብመሰረት ጸብጻብ
መዐቀኒ ውድብ ማሕበር-መምህራን (ኣብ ናይ 2015) ዝተረጋገጸ እዩ።
ገምጋማዊ ዋጋታት ንኣሽቱ ገዛውቲ (ኣብ 2012)፤ 423 ሽሕ ክሮኖር ኔሩ።
”ማሎ” እቲ ኣዝዩ ደቡባዊ ናይ ”ሳመቢይ ጫካታት” ዘሎዎ ቦታ፤ ካብ 2010 ጀሚሩ
ኣብ ትሕቲ ”ሳመ ኮሙናዊ ምምሕዳር” ዚርከብ እዩ።
ስራሕ ኣልቦነት 6,6 % (ኣብ 2015)።
ኣብ ”ማሎ” (ኣብ 2016) ዝተወልዱ ብዝሒ ቆልዑ፡ 37 ሕጻናት እዮም።

ናይ ርክብ ሓበሬታ፡ኣድራሻ፡- Malå kommun, Storgatan 13, 930 70 Malå
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ቴሌ. ዓዳሊ፡- 0953- 140 00 ፋክስ፡- 0953 -142 98
www.mala.se
www.visitmala.se
ኣብ ”ፌስቡክ” ስዓቡና፡- @malamedalltsanara
”ማሎ” - ኩሉ ኣብ ቀረባኻ!

”ኣነ ሕጂ ናብ ቦታይ ዝተመለስኩ፤ ምስ ”ኣልቢን” ድማ፡ ኣብቲ ናይ ትምህርተይ ጊዜ፡ ኣብ
ከተማ ”ኡመዮ” ዝተራኸብኩ ሰብ ’የ። ሓደ መዓልቲ ንሱ፡ ኣብ ምልክታ ናይ ሓደ ጋዜጣ፤ ኣብ
ከተማ ”ማሎ” ናይ ”ንፋስ ሓይሊ-ኤሌትሪክ” ቴክኒሻን ንምዃን፤ ከፋት ስራሕ ከም ዘሎ
የንብብ። እቲ ነገር ’ቲ ድማ፡ ናብዚ ንምምጻእ ተገዳስነት የሕድረሉ። ናብቲ ስራሕ ምልክታ
ምስ ኣቕረበ ድማ ይቐንዖ። ኣነ ብወገነይ፡ ኣብ ”ማሎ” ጽቡቕ ናይ ንእስነት ጊዜ ከም ዘሕለፍኩ
ስለ ዝፈለጥኩ፤ ኣብ ርእሲኡ ’ውን ወለደይ፡ ማለት ዓባየይን ኣቦሓጐይን ኣብኡ ይነብሩ
ብምህላዎም፤ ናብዚ ንምምላስ ዓይነይ ኣይሓሰኹን! ብተወሳኺ ናተይ ፈረስ ውን ስለ ዘሎኒ፤
ነቲ ፈረሰይ ኣብ ጥቓ ገዛይ ክኸውን ዘሎኒ ዕድል ኣቃሊሉለይ እዩ። እቲ ንዓይን ንኣልቢንን
ኣዝዩ ዝሰሓበና፤ እቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ”ሓቀኛ ናይ ክረምቲ ጊዜታት” ኰይኑ፤ እቲ ብዙሕ
ተገዳስነት ዘሕደረ ናይ ”ውርጪ-ቱግቱግ” ንነዊሕ ጊዜ ክትዝውር ዘኽእለካ ምዃኑ ’ዩ። ኣብ
ርእሲኡ ውን፡ ”ስላሎም” ኣብ ማእከል ’ቲ ሕብረተሰብ ብምህላዉን፤ እቲ ናይ ሃድን ተኽእሎን
እዩ። እቲ ስራሕ ምርካብ ውን፡ ነቲ ኣብዚ ንምማጻእን ቆልዑና ንምውላድን ዝገበረ፤ እቲ
ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ዓዳሚ ኩነታት እዩ።” / Lina፡ ኣብ ኮሙን ኣመሓዳሪት ንጥፈታት ዘላ።
እቲ ”ማሎ” ዚብል ናይዚ ከባቢ ’ዚ ስም፡ ብ”ሳመ” ቋንቋ “መለገ” (Máláge) ተባሂሉ ከም
ዚጽዋዕ ተፈልጥዶ? ኣብ “Adak” ኣብ 40ታት ዝተሰርሐ ኣዳራሽ-ፊልም፡ ፈስቲቫል ፊልም
ከም ዘሎ፡ ወይ ውን ኣብዚ ከባቢ ገለ እዋናት፤ ብናይ ውርጪ-ቱግቱጋት ጌርካ ኣብ ማያት ከም
ዝዝወር ትፈልጥዶ? እቲ “ላቨ”፡ ቅድሚ ሕጂ “መገለሊ” ናይቲ ቦታ ዕደና ዝነበረ፤ ኣብዚ
እዋን’ዚ፡ ናይዚ ከባቢና እቲ ብቱሪስት ኣዝዩ ፍትዊ ዝዀነ፤ ኣብ “Tjamstanbackarna”
ዚርከብ ናይ “ሸታሕታሕ-ውርጪ” ማእከላት፤ ከም ናይ “መገለሊ-መደበር” ኰይኑ የገልግል
ከም ዘሎ ትፈልጥዶ? እዚ ኹሉ ነገራት ‘ዚ፡ ሓቂ ጥራይ ምዃኑ ዘይኰነስ፤ ንስኻ ባዕልኻ ናብኡ
መጺእካ ክትሙከሮን ክትፍትሾን ከም ትኽእል ትፈልጥዶ?
ኣብቲ መጀመርታኻ፡ ኣብዚ ”ማሎ”፡ ማለት ትሑት ቁጽሪ ተቐማጦን፡ ንእሽቶ ዝምስፍሑ
ኮሙንን፤ “ኩሉ” ነገር ኣብ “ጥቓኻ” ’ዩ ኢልካ ክትዛረብ፤ ክገርመካ ዚኽእል እዩ።
ይኹንእምበር፡ ኣብ ማእከል ‘ቲ ሕብረትሰብ ዘሎ፤ ኣብቲ ጫፍ ናይ “Tjamstanberget”
ዝተባህለ ጎቦ ደይብካ ምስ ትዕዘብ፤ እቲ ቀረባ ምዃንን፡ እቲ ዚድነቕ ናይ ዕድላት
ብዝሓውነትን፤ ኣብዚ ንምንባርካ ዕዉት ከም ዚገብሮ ብግሁድ ዚምስክር እዩ። ኣብ ውሽጢ
ሓጺር ቆላሕታ ጥራይ፤ በቲ ኣዝዩ ዚድነቕ ናይ “ላፕላንድ” ባህርታዊ ፍጥረት ክትማረኽ
ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ዚርከብ ጫካታት፡ ኣፍላጋት፡ ኣኽራናትን
ጐላጕልን፤ ናይ ውዕዉዕ ህይወት ሓባሪ ምስክርነት እዩ።
እዚ ቦታ ‘ዚ፡ ኣገልግሎታት፡ ንግዲ፡ መዘናግዒታት፡ ትምህርቲን ማሕበራዊ-ክንክንን ዝፈርየሉ
ከባብ ’ዩ።
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ድምር ናይዚ ዘሎና ህድኣትን ምንቅስቓስን፤ ኣብ ሓደ ጊዜ፡ ናይ ህንጡይነትን ናይ ሰላማዊውህደትን ስምዒታት ክፈጥረልካ ዚኽእል ’ዩ።
ኩሉ፡ ማለት እቲ ኣብ መንጎ ኣኽራናትን ቀላያትን ዘሎ ፍጥረታት፤ ኣብዚ ኣሎና። ህድኣትን
ቅሳነትን፡ ወይ ድማ ንጥፉነትን፤ እቲ ምርጫ ናትካ እዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ጥቓኻን፡ ተረካቢን
ዝዀነ፤ ባህርያዊ ፍጥረት ብግብሪ ተጠቐመሉ። ነቲ ጽቡቕን ኣብ ቀረባኻን፡ ከምኡውን ዓሳ
ብብዝሒ ዘሎዎ ቀላያት፤ ኩሉ ዕድላት፡ ማለት ብእግሪ እትጐዓዘሉ፡ብ ቱቱግ-ውርጪ
እትዝውረሉ፡ ብሸታሕታሕ-በረድን፡ ብሳእኒ-በረድን እትጐየሉ ወዘተ፤ ኩሉ ኣብዚ ኣሎና።
ነንመዓልቱ ነቲ ሰሜናዊ ጩራታት-ጸሓይ ክትዕዘብ፤ እንተደሌኻ ውን ነቲ ”ምሉእ ጸጥታ”
ጥራይ ከተዳምጽ፤ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘሎ ጊዜ፤ ነንበይኑ ዝዀነ ባህላዊ፡ ናይ ተሽከርከርቲ፡ ባህርያዊፍጥረት፡ ስፖርት-መደባት ምድላዋት ’ውን ይግበር ’ዩ። እቲ ትሕዝትኡ ብርግጽ ይፈላለ
ይኹን እምበር፡ እቲ ውጽኢቱ ግን ሓደ ’ዩ፤ ማለት ሓጐስ፡ ምንቅስቓስን ምስ ደቂ-ሰባት
ክትራኸብ ምኽኣልን እዩ።
እቲ ኣብ “ማሎ” ዘሎ ጫካታት፤ እቲ ኣዝዩ ደቡባዊ ዝዀነ ናይ ሽወደን ኛይ “ሳመ-ቁሸት”
ጫካታት እዩ። ንሱ ሓደ ክፋል ናይ “Sápmi”፡ እቲ ”ሳመ” ዚቕመጥዎን፤ ባህሎምን ንግዳዊንጥፈታቶምን ዝካየደሉ ከባቢ እዩ። እቲ ”Lappstaden” ዝበሃል፤ 20 ኣጓዱን 21 ደንበታትን
ዘሎዎ፤ ልሙድ ዝዀነ ናይ ”ሳመ” ባህሊ ዘርእየካ፤ ሓደ ኣብነት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ፡ ኣብቲ
ብባህርያዊ-ፍጥረቱ ኣዝዩ ዝመልክዐ ከባቢ ዚርከብ፤ ”Koppsele” ዚበሃል፤ ኣብዚ ኮሙን ’ዚ
እቲ ጥንታዊ ”ሳመ” ቁሸት፤ ክሳዕ ሕጂ ኣዝዩ ሓቀኛን ባህርያዊን ዝዀነ ታሪኻዊ ቅርሲ
ዘርእየካ ቦታ እዩ።
ንሓጺር ጊዜ ናብዚ ክትበጽሕና ክትመጽእ፤ ወይ ነዚ ዕድላት ናይዚ ኮሙን ’ዚ፤ ከም ናትካ
መዓልታዊ ህይወት ንኽትግበሮ ክትክእል፤ ናብ ”ማሎ” ክትመጸና ብኽብሪ ንዕድመካ!
ናይ ባህልን ነጻ-ጊዜን ክፍሊ ምምሕዳር (Kultur- och fritidsavdelningen)
ኣብ ፡- www.visitmala.se ኣቲኻ ውን ርአ።
Malå (ማሎ)

Malå (ማሎ)

Malå (ማሎ)

ኣዳራሽ ነጻ-ጊዜ

Malå (ማሎ)

ናይ ቱሪስት ሓበሬታ
Skolgatan 2A
ቴሌ. 0953-14291

ቤተ-ንባብ
Skolgatan 2A
ቴሌ. 0953-14200

ባህላዊ ቤ/ት
Skolgatan 2C
ቴሌ. 0953-14098

Kosmos (ኮስሞስ)
Skolgatan 2E
ቴሌ. 0953-14100

እንዳ ሓምባሳይ
Hotellgatan
ቴሌ. 0953-14088

Malå (ማሎ)

Tjamstan ሸኻታት

Malå (ማሎ)

ኣዳራሽ-በረድ

Tjamstan

Tjamstan

ኩሩቢታት
ኣዳራሽ ስፖርት
Hotellgatan
ቴሌ. 0953-141
25

ፕላስቲክ ሜዳ
Hotellgatan
ቴሌ. 0953-140 65

መጋለቢ-ገዛ
Storgatan
69 C
ቴሌ. 0953140 65

Iskristallen
(ኢስክሪስታለን)
Hotellgatan
ቴሌ. 0953-140
65

Laven (ላቨን)
Hotellgatan
ቴሌ. 0953-142 89

ናይ ነጻ-ጊዜ ከባቢ
Hotellgatan
ቴሌ. 0953-140
58
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ኣብ ”ማሎ” ምስራሕ!
ንሕና እዞም ኣብ ”ማሎ” ኮሙን እንርከብ ሰባት፤ ምስ ኣዋፈርቲ-ንግዲ፡ ወሃብቲ-ስራሕ፤ ህዛባዊምምሕዳራት፡ ምስ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ፡ ወነንቲ-ኩባንያታት፡ ትምህርታዊ-ትካላት፡
ኣብያተ-ስልጣን፡ ውድብ ማሕበር-ሰራሕተኛታት፡ ከምኡ ውን ምስዞም ኣብ ቀረባና ዘሎዉ
ኮሙናት ብምትሕብባር፤ ነቲ ኣብ ”ማሎ”ን ኣብዚ ከባቢናን ዘሎ ኣንፈት-ምዕባለ ክንጸልዎ
ንኽእል ኢና።
ነፍሲ ወከፍ ተዋሳኢ ኣካል፤ ነናቱ ዝዀነ መርበብ-ርክባት፡ ፍሉይ ዝዀነ ናይ ኣድላይነታት
ትንታነን፡ ናይ ፍልጠት መንጸፍን ዘሎዎ እዩ። ስለዚ ድማ፡ ዝለዓለ ኣወሃህዳ-ስራሕን
ምትሕግጋዝን ብምግባር፤ ዝተወሃሃደ ጥርኑፍ መኽሰብን፤ ምቕሳም-ትምህርቲ ዝፈጥርን፤
ከምኡ ውን ነቶም ሓባራዊ ብድሆታትና ብእኩብ ሓይሊ ክንግጥሞም ዚሕግዘና እዩ። እቲ
ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝና ማዕረ-ማዕሪኡ፤ ንምቕሳም ትምህርትን፡ ኣብ ሕቶታት ኣጠቓቕማ
ጸጋታት-ክእለታትና፡ ተሞኩሮታትና ንምልውዋጥ፡ ሓደ ናቱ መደርኽ ዝፈጥር እዩ።
ኣብዞም ዚመጹ ዘሎዉ 6 ዓመታት ”ማሎ” ኮሙን፤ መምሃራን፡ ተደጋገፍቲ-ነርስታት፡
ኣመሓደርቲ ፍቓድ-ህንጻታት፡ መምህራን መዋዕለ-ሕጻናት፡ ኣመሓደርቲ መዋዕለ-ሕጻናት፡
ኣለይቲ ጽሬት-ህንጻታት፡ ኣመሓደርትን መራሕትን ሰባት፡ ተኸናኸንቲ-ህንጻታት፡ ተቐበልቲኣጋይሽ፡ ተሓጋገዝቲ-ተመሃሮ፡ ኣመሓደርቲ-ደሞዝ፡ ተቖጻጸርቲ ከባቢን ምክልኻል-ጥዕናን፡
ኣመሓደርቲ ምዕዳል-ኣባይቲ፡ ተሓጋገዝቲ ቁጠባዊ-ምሕደራ፡ ጸሓፍቲ ማሕበራዊ-ጉዳያት፡
ሓለፍቲ ማሕበራዊ-ሓልዮታት፡ ኣመሓደርቲ-ቁጠባ፡ ኣመሓደርቲ-ሰራሕተኛታት ከምኡ ’ውን
ሓለቓ-ኮሙን ዝዀኑና፤ ኣስታት 60 መሳርሕትና ሰባት፤ ክቖጽር ከድልዮ እዩ።
እቶም ካልኦት ህዝባዊ-ክፋላት ድማ፤ ከም ዶክቶራት፡ ሓካይም-ስኒ፡ ነርስታት ወዘተ ኣብ
ምድላይ ይርከቡ ኣሎዉ።
ኣብቶም ንግዳውያን ኣብያተ-ስራሕ ውን፤ መሃንድሳት፡ ክኢላታት-ቁጠባ፡ ”ሲስተም-ፈለጥቲ”፡
”ኣይቲ-ኣማዕበልቲ”፡ ክኢላታት-ማሺን፡ ዘወርቲ-ተሽከርከርቲ፡ ከሸንቲ-መግቢ፡ ኢደጥበባውያንን፡ ኣዋፈርቲ ንግዳዊ-ርእሰማልን፤ ናታቶም ኣድላይነት ውን፡ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ’ዩ።
ናይ ”ማሎ” ንግዳዊ ኣብያተስራሕ፤ ሰፊሕን ዳይናሚካዊን ’ዩ
ኣብ ”ማሎ” ኮሙን፡ ብኣስታት 70 ሞያነት ዚሰርሑ፤ ኣስታት 400 ሰራሕተኛታት ዘሎዉዎ፤
እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ኣብዚ ኮሙንዚ ’ዩ። ካልኦት ህዝባዊ ወሃብቲ-ስራሕ ድማ፤ ንኣብነት
እቲ ናይ ቨስተርቦተን” ወረዳዊ-ባይቶ”፤ ኣስታት 35 ሰራሕተኛታት ዘሎዉዎ እዩ። እቲ SGU,
Sveriges Geologiska Undersökning ከምኡውን ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ድማ፤
ኣብነታት ናይ መንግስታዊ ወሃብቲ-ስራሕ ኣብዚ ኮሙን እዮም።
እቶም ንግዳውያን ኣብያተስራሕ ፍልልይነት ዘሎዎም እዮም። ኣብዚ ከም “Bennys Gräv
AB” ዝኣመሰሉ፤ ኣስታት 130 ሰራሕተኛታት ዚርከብዎ፤ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣሎዉ።
ብዙሓት ኣብዚ ቀረባ ቦታታትን ከባቢኡን ዝቖማ፤ ናይ ትራንስፖርትን- መመላለሲኣቝሑትን ኩባንያታት ውን ኣሎዉ። እዚአን ድማ ጽቡቕ ነንበይኑ ዝዀነ ናይ መጐዓዝያ
ኣገልግሎት ኪህባኻ ዚኽእላ እየን። ኣብ ”ማሎ” ”Setra Group” ዚበሃሉ፤ ሓደ ካብቶም ኣብ
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ሽወደን ዝዓበዩ ፋብሪካታት-ሉሕ፤ ናይ ምስንጣቕ ዕንጨይቲ ስርሓት ውን ዘለዎ፤ ምስ 90
ናይዚ ከባቢ ሰራሕተኛታቱ፤ ኣብ ”ማሎ” ይርከብ ’ዩ።
እቲ ”Hultdin System” ዚበሃል ኩባንያ ውን፡ ምስ ኣስታት 70 ሰራሕተኛታቱ፤ ካብቶም
መሪሕ ዝዀነ፤ መሳርሒታትን፡ ንናይ ጫካን ካልኦት መሳለጥያ ማሺናትን፤ ውሽጣዊ
መለዋወጢ ኣቝሑት ዘፍሪ ኩባንያ ኣሎ። ”Guideline Geo” ዚበሃል ምስ ”FoU” ውን፤
ብዓለም ደረጃ ዕዳጋ ዘሎዎ ናይ ቴክኒክ ኩባንያ፤ ምስ ኣስታት 45 ሰራሕተኛታቱ፤ ኣብዚ
ይርከብ።
ብዘይካ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኩባንያታት፤ ኣስታት 120 ዝዀኑ፡ ኣብ መሸጣን-ዕድግን፡
ኣብ ናይ ጥዕናን፡ ጽቡቕ-ስምዒትን፤ ኣብ ምብጻሕን-ዙረትን ንግዲ፡ ኣብ ስርሓት-ጫካ፡ ጸዓት፡
ጕስነት-ጤሌበዱን መጐዓዝን ዝተዋፈሩ፤ ኣብዚ ከባቢና ኣሎዉ። ኣብዚ እናተመላለስካ ውን
ክትሰርሓሉ እትኽእል፤ ካብ 25 ኪሜ ዘይርሕቕ፤ “Kristinebergsgruvan New
Boliden” ዝተባህለ ናይ ዕደና ትካል ኣሎና።
ነቶም ኣብ ”ማሎ” ዘሎዉ ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት፤ ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ
ኣድራሻ ኢንተርነት፤ ኣብ https://www.arbetsformedlingen.se/ ክትረኽቦም ኢኻ።
ናይ መጻኢ ጊዜ ተስፋን ናይዚ ከባቢ ረብሓታትን
እዞም ኣብ ”ማሎ”ን ኣብ ከባቢኡን ዚርከቡ ኩባንያታት፤ ጽቡቕ ክስጋሰ ዘርእዩ ዘሎዉ
ብምዃኖም፤ ነቲ ኣብ ንግዳዊ-ክፋል ዘሎ ኣብያተ-ዕዮን ነቲ ኮሙንን፤ ናይ ምዕባይ ዕድላት
ዝኸፍቱሉ እዮም። ብዙሓት ኩባንያታት ’ዮም ኣብ ”ማሎ” ንግዳዊ ትካላት ክኸፍቱ ዝመርጹ
ዘሎዉ፤ እዚ ድማ ነቲ ናይ መጻኢ ጊዜ ተስፋ፤ ጽቡቕ ምልክት ኪህበካ ዚኽእል እዩ።
ኣብዚ ቦታና፤ ብምኽንያት ’ቲ ብዘተባብዕ ዋጋታት እትረኽቦ ህንጻታት፤ ነቲ ዘሎ ስርሓት
ንምስፋሕን፡ ሓድሽ ስርሓት ንምስራትን፤ ዚምቹ ሃዋህዉ ዘሎዎ እዩ። እቲ ከባቢ ናይ
ኢንዱስትሪ ቦታታት፤ ተዓጻጸፍነት ዘሎዎን ነቲ መሬት ውን ከከምኣድላይነቱ ክትመቓቕሎን
እትኽእል እዩ። ኣብ ”ማሎ”፡ እቲ ንሰራሕተኛታት እትገብሮ ወጻኢታት፤ ንኣብነት ከም
ስቶክሆልምን ናይ ”ሜላርዳልስ” ከባቢ ኣይኰነን። እቲ ኮሙን ውን፡ እቲ ናይ ህንጻታቱ
ወጻኢታት ዝተሓተ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፤ እዚ ከባቢ ’ዚ ውን፡ ካብቲ ብቐዳማይ ደረጃ ደገፍ
ዚወሃቦ፤(stödområde A) ተባሂሉ ዚጽዋዕ ’ትዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ንወፍሪታት ገንዘብን
ንምልመላታት ሰራሕተኛታትን፤ ሓገዝ ናይ ምርካብ ዝዓበየ ዕድል ዘሎዎ ከባቢ እዩ።
ኩባንያ ኣብ ”ማሎ” ክትከፍት ተገዳስነት ምስ ዚህልወካ ወይ ካልእ ሕቶታትን ሓሳባትን ምስ
ዚህልወካ፤ ብኽብረትካ ምስቲ ክፍሊ ምምሕዳር ምዕባለታት፤ (Utvecklingsavdelning)
ብቑጽሪ ስልኪ 0953-140 00 ርክብ ግበር።
ትምህርቲ
እቲ፡ ”ማሎ፡ ኩሉ ኣብ ቀረባኻ” ዚብል ኣበሃህላና፤ (Malå med allting så nära) እቲ ናትና
ጭርሖ ’ዩ። እዚ ድማ ሓቂ ዝዀነ፡ መዋዕለ-ሕጻናት፡ ሸታሕታሕ መገዲ-ውርጪ፡ ጎቦ መጕየዪ-
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ውርጭታት፡ ኣብ ቀረብኡ ዝዀነ ቤትትምህርቲ፡ ናይ ፕላስቲክ ሜዳ ኩዕሶ-እግሪ፡ ናይ በረድ
ኣዳራሽ፡ ናይ ስፖርትን መሐምበስን ኣዳራሽ ወዘተ ዚርከቦ ቦታ እዩ።
እቶም ኣብ ”ማሎ” ንደቆም ኣብ መዋዕለ-ሕጻናት ወይ ኣብ ቤትትምህርቲ ሓዲጎም ዝኸዱ
ወለዲ፤ በቲ እቶም ደቆም ዝወሃቦም ጽቡቕ ቆላሕታ፤ ኣብቲ ምዕባለ ፍልጠቶምን ማሕበራዊተዋሳእነቶምን ንምምዕባል ዚግበረሎም ኣሎ ዚበሃል ሓገዛት፤ ቅሳነት ክስምዖም የድሊ ’ዩ።
መብዛሕትኡ ጊዜ እቶም ሰራሕተኛታት መዋዕለ-ሕጻናት ኣብ ”ማሎ”፤ ብፕሮጀክት መልክዕ
ዝተዳለወ ”ቴማታት” እናኣውጽኡ እዮም ዚሰርሑ። ሓደ ካብቶም መዋዕለ-ሕጻናት ንኣብነት፤
ብዛዕባ ናይቲ ”ከባቢ-ገጠራት ፕሮጀክት” ኣልዒሎም ብምጽናዕ፤ ቆልዑ ብዛዕባ ’ቲ ገዛእ
ገጠራቶም፤ ቋንቋን ባህልን ናይ "ሳመ"፤ ስምዒት ክፈጥረሎም ብዚኽእል ዓዳሚ ኣዋህዉ
ይዳለወሎም እዩ። ኩሎም እቶም መዋዕለ-ሕጻናት ብተወሳኺ፤ ነቲ ኣብ ቀረብኦም ዘሎ ሃብታም
ዝዀነ ባህርያዊ ፍጥረት፤ ኣዘውቲሮም ብዕቱብነት ከም ዝጥቀሙሉ ይግበር እዩ።
እቲ ናይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ "F-9" ንጥፈታት፤ ኣብ ማእከል 'ቲ ሕብረትሰብ፤ ኣብ ሓደ
ጸቢብ ከባቢ ዝተኣከበ እዩ። ኣብቲ ናይ ‘ዚ ቤትትምህርቲ ክፍሊታት ድማ፤ ተመሃሮ
በብንኣሽቱ ጉጅለታት ተኸፋፊሎም ከም ዚመሃሩን፤ ነፍሲ ወከፍ ተመሃራይ ውን፡ ዘዝግብኦ
ቆላሕታ እናተዋህቦ፤ በመሰረት ውልቃዊ-ዓቕምታቱ ኪምዕብል ከም ዚኽእል ይግበር። ኣብ
ውሽጢ 'ቲ "Nilaskolan" ዝተባህለ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፤ ናይ ""ሳመ-ምውህሃድ"
(samisk integrering) ዚካየደሉን፤ ብናይ "ሰሜን- ደቡብ ከምኡውን ብ"ኡመሳሚስካ"
(nord-, syd-, och umesamiska) ትምህርቲ ዝወሃበሉን ቤትትምህርቲ እዩ። እቶም
መምህራን ብቕዓቶም ብዲፕሎም ዝተመስከረሎም፤ ትሑት ምቅይያር ሓደስቲ መምህራን
ዘሎዎ ቤትትምህርቲ እዩ። ንሕና ነዞም ዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት፤ እቶም መምህራን "ሓባራዊ
ቀጻሊ-ትምህርቲ" ንኽረኽቡ ብማለት፤ ኰነ ኢልና ነቲ "pedagogiska eftermiddagar"
እንብሎ ኣገባብ፤ ክንደፍኣሉ ጸኒሕና ኢና። እዚ ድማ ኣብ ወርሒ ሓደ ጊዜ ዚትግበር ኰይኑ፤
እቲ ዕላማና ድማ፡ ኣብ ምሉእ 'ቶም ዘሎዉና መባእታዊ ኣብያተትምህርቲ፤ ሓደ ሓባራዊ
ዝዀነ መስመር ተኸቲልካ ንምኻድ፤ ንኹሎም ነቶም ተመሃሮ ድማ፤ ቀጻሊ ዝዀነ ብሉጽ ናይ
ትምህርቲ ምቕሳም ሃዋህዉ ንምፍጣር ተባሂሉ ዝተዳለወ ኣገባብ እዩ። ኣብዞም ዝሓለፉ
ዓመታት፤ ኣብ ዙርያ 'ቲ ማዕባሊ-ኣርእስቲታት፡- "ቀጻሊ ገምጋማዊ-መስርሕ" (formativ
bedömning)፤ "ንምዕባለ ዘተባብዕ ኣገባብን ሓብሓብነትን (språkutvecklande
arbetssätt och inkludering) ኣብ ዚብል ኣድሂብና፤ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና። ኣብዚ
እዋን 'ዚ፤ ኣብቲ ካብ 4ይ ክፍሊ ንላዕሊ ዘሎ፤ እቲ "en-till-en-lösning" ዚብል ኣገባብ
ኣሎና፤ ከምኡውን ኣብ ኣጠቓቕማ "IT" ኣብ ስነትምህርቲ፤ ንሕና ኣዚና ንቕድሚት ሰጒምና
ኢና እንርከብ ዘሎና።
ንመጻኢ ጊዜ ውን፡ እዞም ዚስዕቡ ሰብ-ሞያ፡ ከም መምህራን መዋዕለ-ሕጻናት፡ መምህራን፡ ናይ
ነጻ-ጊዜ መምህራን፤ ናይ ትምህርትን ሞያዊ መስመራትን ሓበርቲ (SYO) ወዘተ ከድልዩና
እዮም።
ናብ ”ማሎ” ንምግዓዝ ኣብ ሓሳብካ እንተ ደኣ ኣልዩ፤ ብዛዕባ ቤትትምህርቲ ወይ ውን ኣብ
ምምሕዳር ኣብያተ-ትምህርቲ ክትሰርሕ ተገዳስነት ምስ ዚህልወካ፤ ብኽብረትካ ምስቲ
ቤትጽሕፈት ኣብያተትምህርቲ (skolexpedition) ብቑጽሪ ስልኪ 0953-140 80 ርክብ
ግበር።
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ክንክን-ጥዕናን ማሕበራዊ-ሓልዮትን ኣቕርቦት
”ማሎ” ኮሙን፡ ብጽቡቕ ዚሰርሕን ብበዓይነቱ ጽባቐኡ ዝተመስከረሉ ናይ ክንክን-ጥዕናን
ማሕበራዊ ሓልዮትን ዘሎዎ፤ ነንግለ-ሰቡ ከም ነናቱ ኣድላይነት ጌሩ ዘዕግብን ቦታ ’ዩ። ኣብ
”ማሎ” ኮሙን፤ እቲ ስርሓት በበጉጅለ ተኸፋፊሉ ዝመሓደር እዩ።
ኣብዚ ኮሙን፤ ነንበይኑ መቐመጢ-ኣረጋውያን፡ መቐመጢ-ቀልቦም ዝሰሓቱ፡ ኣገልግሎትኣባይቲ፡ ናይ ክንክን-ጥዕና ኣባይቲ ከምኡውን ናይ ስንኩላን ውልቃዊ-ኣገልግሎታት ዘሎዎ
እዩ።
ኣብ ኩሉ ’ዚ መቐመጢ ቦታታት ድማ፤ እቲ ባህላዊ ትሕዝቶታት ናይ ”ሳመ” ጐሊሑ ዚረኣየሉ
’ዩ። እዚ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ብዙሓት ካብ ”ሳመ” ዓሌት ዝመጹ ኣረጋውያን ዝነብሩሉ
ቦታታት ዚውሰድ ዘሎ ተበግሶታት እዩ። ኣብዚ ብ”ሳመ” ባህሊ ዝተደረኸ ንጥፈታት ዚካየደሉ
ቦታ ኰይኑ፤ ሓንቲ ኣብቲ ኮሙን ብሰዓታት ተቖጺራ እትሰርሕ ሰብ ዚምራሕ ንጥፈት እዩ።
ሓደ ናይ ኣረጋውያን ጉጅለ፤ ኣብቲ ኮሙን እናተራኸበ፤ ባህሊ ”ሳመ” ንመጻኢ ወሎዶታት
ንምዕቃብ ዝዕላምኡ ስነዳ ዝገብር ጉጅለ ውን ኣሎ።
ንሕና፡ ኣብ መንጎ ኮሙንን ወረዳዊ-ባይቶን (kommun och landsting) ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ
ዝዀነ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ’ዩ ዘሎና። እቲ ናይ ”ማሎ” ናይ ህጹጽ ሕማም ክፋል ናይቲ
ማእከል-ጥዕና፤ ምስቲ ናይቲ ኮሙን ፍሉይ መቐመጢ ኣረጋውያን፤ ብሓባር ተሳንዩ እዩ
ዚሰርሕ።
ኩሎም ሰራሕተኛታት ድማ፤ ናይ ምሉእ ጊዜ ስራሕ ተዋሂቡዎም፤ እቲ ናይ ስራሕ መደባቶም
ድማ፤ በቲ ” Time Care” ዚብል ኣገባብ ይዳለወሎም።
እቲ ኣብ ”ማሎ” ዚርከብ ”ቤትስልጣን ማሕበራዊ ጉዳያት” (Socialtjänsten) ኣብቲ ማእከል
ሕብረተሰብ ’ዩ ዘሎ። እተን ጸሓፍቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ድማ፤ ነንበይኑ ናይ ስራሕ ሓላፍነታት
ዘሎወን፤ ምስቶም በጻሕቲ ኣጋይሽን ምስቶም ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዚርከቡ ኣብያተስልጣንን፤
ጥቡቕ ናይ ቀረባ ዝምድና ዘሎወን እየን። ንሕና፡ ናይቶም በጻሕትና ኣጋይሽ ረብሓ ኣብ
ማእከል ብምቕማጥ፤ ኣብ ሓደ ንእሽቶ ጉጅለ ቜምና፤ ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝን ሓድሕዳዊ
ተሞኩሮታትና ንለዋወጥን ሰባት ኢና።
ከም ናይ ክኢላ ”ስነማሕበራዊ ሞያ” (socionom)፤ ኣብ ”ማሎ” ካልእ ዓይነት ናይ ስራሕ
ዕድላት፤ ንኣብነት ኣብቲ ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ስደተኛታት ዚቕመጡሉ ወይ ኣብ ኮሙናዊ
ትካል ንምስራሕ ውን ይክኣል እዩ።
ምሳና ክትሰርሕ ተገዳስነት ምስ ዚህልወካ፤ ብኽብረትካ በዚ ዚስዕብ ስልኪ ደውለልና 0953140 00 ወይ ውን ብኤ-ፖስት omsorgen@mala.se መልእኽቲ ስደደልና።

