መወከሲ ናይ
ኣቀባብላ

እንቋዕ ብድሓን
መጻኹም
ተስፋ ንገብር፡ ኣብዚ ግዜ ናይ ሂወትኩም ምዉቕ ኣቀባብላ
ክስምዓኩምን ኣብ Guimarães (ጊመራየሽ) ድማ፡ ካብ ሰቡን
ማሕበራዊ ትካላቱን፡ ን ቀጻሊ ሂወትኩም ጥዕናን ቅሳነትን
ዝህብ ኣቀባብላ ክትረኽቡ።
ነዚ ክዉን ንምግባር፡ ምምሕዳር ከተማ Guimarães፡ ምስ
CPRን (ማለት:- ፖርቱጋላዊ ማሕበር ን ስደተኛታት) ካልኦት
ማሕበራውያን ትካላትን ብምትሕብባር፡ ተወዲቦም Guimarães
Welcomes ዝብሃል ኣካል ብምቛም፡ ንዑቕባ ዘድልዮም
ኣህጉራውያን ዜጋታት ይቕበል።
እዛ ሓጻር መወከሲት፡ ኣብ ከተማናን ንኡስ ዞባናን፡ ኣብ
መጀመርታ ርክባትኩም ዝሕግዘኩም ሓበሬታታት ንምቕራብ
ተባሂላ ኢያ ተዳሊያ።

GUIMARÃES
(ጊመራየሽ)
ምምሕዳር ከባቢ Guimarães (ጊመራየሽ) ኣብ ሰሜናዊ
ክፋል ፖርቱጋል ተደኲኑ ዝርከብ ኮይኑ፡ 158,124 ተቐማጦ
ድማ ኣለውዎ። ማእከል ክተምኡ፡ ከተማ Guimarães
(ጊመራየሽ) ኢያ። ታሪኻዊት ከተማ ኮይና፡ 54,097
ተቐማጦ ኣለዉዋ። ከም መሰረት ትውልዲ ሃገረ ፖርቱጋል
ድማ’ያ ትሕሰብ። ኣብ 2001፡ UNESCO (ዓለማዊ ውድብ፡
ትምህርታውን ስነፍልጠታውን ባህላውን፡ ሕቡራት ሃገራት)
ን ከተማ Guimarães (ጊመራየሽ) ከም ባህላዊ ተወርሶ
ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ፈሊጥዋ። ሃገራዊ ሓወልትታት
ዝርከብዋ ኮይና፡ ታሪኻዊ ማእከላ ድማ ኣብ ሓቚፋቶም
ዘላ ናይ ማእከላይ ዘበን ኣቀራርጻ ዘለዎም ገዛውትታታን
ጸበብቲ መንገዲ ኣጋርን ናይ ግዳም ቤት-ሻህታትን፡ ተንጸባሪቑ
ይርአ።ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት፡ ከም
ዩኒቨርሲቲ (ትካል ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ)፡ ቤትትምህርትታት፡ ሆስፒታል፡ ማእከላት ጥዕና፡ ጨንፈር
ማሕበራዊ ውሕስነት፡ ፊናንስያ፡ ኣገልግሎታት ውሕስነት፡
ቤት-ፍርድታትን ንግዳዊ ትካላትን ይርከባ።
ብተወሳኺ፡ ብ ምስ ምሉእ ሃገራዊ መሬት ዘራኽብ መስመር
ናይ ጽርግያን መንገዲ ባቡርን ትግልገል። ን ከተማታት Braga
(ብራጋ)፡ Porto (ፖርቶ) ቀረባ ኢያ።
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‘ታሪካዊ ቦታ’

4

5

6

ኣገደስቲ ተሌፎናት
መጥፋእቲ ሓዊ ናይ Guimarães

253 515 444

ሆስፒታል Senhora da Oliveira
Guimarães

253 540 330

ምምሕዳር ከባቢ ናይ Guimarães

253 421 255

ሃገራዊ ቁጽሪ ናይ ህጹጽ ጉዳያት

112

ማእከል ስራሕ ናይ Guimarães

253 469 800

ፖሊስ ምምሕዳር

ሃገራዊ ህዝባዊ ሓለዋ ናይ S.
Torcato

ፖሊስ ናይ ውሕስነት ህዝቢ

253 423 890

253 540 660

ሃገራዊ ህዝባዊ ሓለዋ ናይ
Caldas das Taipas

ጨንፈር ማሕበራዊ ውሕስነት
ናይ Guimarães

253 576 117

300 502 502

ሃገራዊ ህዝባዊ ሓለዋ ናይ
Lordelo

252 941 115

253 421 222

7

ዞባዊ ኣገልግሎታት
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መንበሪ ገዛ
ማሕበር Guimarães Welcomes፡ ብ መንገዲ ክፋል እቲ ማሕበር
ዝኾና ሓሙሽተ ማሕበራዊያን ትካላት (ማለት:- Arciprestado de
Guimarães / Vizela: S. José Youth Center: St. Stephen’s Home:
Holy House of Mercy of Guimarãesን Venerable Third Order of
St. Francis) መንበሪ ገዛ ኣብ ማእከል Guimarães ይቕርብ።
እቲ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ምርኩስ ዝገብር ኣብ ኩነታት ናይቶም ሰባት
(ማለት:- ውልቃዊያን ዲዮም ወላስ ስድራ-ቤታት) ኢዩ። ውልቃውያን
ሰባት መንበሪ ገዛ ይማቐሉ፡ ስድራቤታት ከኣ (ኣብ ዝተኻእለሉ) ኣብ
ሓደ ኣፓርታማ ወይ ን ሓንቲ ስድራ ጥራይ ተባሂሉ ዝተዳለወ መንበሪ
ገዛ ከምዝኣትዉ ይግበር።

ማሕበራዊ ክትትል
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ኣብ ነፍሲወከፍ እዘን ትካላት፡ ሓደ ማሕበራዊ ደጋፊ፡ ኣብ ኩሉ
ሓገዝ ዘድልየኩም ነገራት ዝተሓባበረኩም ኣሎ። እዚ ደጋፊ፡ ኣብታ
መጀመርታ ዝመጻኹምላ መዓልቲ ክላለየኩም ኢዩ።

ኣገልግሎታት ምስቱርጋም
ማሕበር “Guimaraes Welcomes” ናይ ብሕቱ ኣገልግሎት ምስቱርጋም
የብሉን።
ይኹን ደኣ እምበር፡ ን ኣገልግሎት ምስቱርጋም ፖርቱጋላዊ ማሕበር ን
ስደተኛታት (CPR) ኣብ ናይ ስራሕ ምዓልታት ካብ 9 ቅ.ቐ ክሳብ 5 ድ.ቐ
ብ ቑጽሪ ተሌፎን 219 943 431 ክግልገሉ ይኽእሉ።
ብተወሳኺ ውን፡ ን ተሌፎን ኣገልግሎታት ምስቱርጋም ናይ ACM ላዕለዋይ ተጸዋዒ ኣካል ስደተኛታ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ምዓልታት ካብ
ሰዓት 9 ቅ.ቐ ክሳብ ሰዓት 7 ድ.ቐ ብ መስመር ሓገዝ ስደተኛ፡ ቀዋሚ
መስመር - 808 257 257 / ተንቀሳቓሲ መስመር - 218 106 191

ብምድዋል ክግልገል ይኽእል (እቲ ኣገልግሎት ነጻ ኢዩ፡ ተጠቃሚ
ሕሳብ ደወል ተሌፎን ጥራይ ኢዩ ዝኸፍል)።

ትምህርቲ ቋንቋ ፖርቱጋል
ማሕበር Guimaraes Welcomes ብ መንገዲ ወለንታዊያን መምሃራን፡
ናይ ቋንቋ ፖርቱጋል ትምህርቲ ይቕርብ።
ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ ነፍስወከፍ ምጅማር ዓመተ ትምህርቲ (ማለት:መስከረም) ኣብ ማእከል ብቕዓት ናይ ቤት-ትምህርቲ Francisco de
Holanda ናይ ቋንቋ ፖርቱጋል ትምህርቲ ን ተዛረብቲ ካልእ ቋንቋ
ክትምዝገብ ይክኣል።
ምምሃር ቋንቋ ፖርቱጋል ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ፡ ምኽንያቱ ብቐዳምነት
ምስ ሕብረተሰብ ፖርቱጋል ክትሕወስን ክትውሃሃድን ስለ ዝሕግዘካ፡
ቀጺሉ’ውን ስራሕ ኣብ ምርካብ ወይ ትምህርቲ ኣብ ምቕጻል ዓቢ ተራ
ኣለዎ።
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ሕጋዊ ደገፍ
ማሕበር Guimaraes Welcomes፡ ብ መንገዲ ፖርቱጋላዊ ማሕበር ን
ስደተኛታት (CPR)፡ ኣብ መስርሕ ምቕባልን ምውህሃድን ሕጋዊ ደገፍ
ይቕርብ።

ኣገልግሎታት ጥዕና
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ጥዕና
ማእከላት ጥዕና እተን መሰረታዊያን ኣካላት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት
ጥዕና ኮይነን፡ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዝወሃበለን ትካላት ኢየን።
ብ ሓካይምን ተሓጋገዝቲ ሓካይምን ተቐዪሰን ድማ ኣገዳሲ፡ ናይ
ምክልኻልን ናይ ምፍዋስን ጥዕናዊ ኣገልግሎት ይህባ።
እዘን ማእከላት ጥዕና ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 8 ቅ.ቐ ክሳብ
ሰዓት 8 ድ.ቐ ክፉታት ኢየን።
ኣብ Guimaraes ምስ መጻኹም፡ ኣብ ከባቢኹም ኣብ ዝርከብ ማእከል
ጥዕና ክትምዝገቡን ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ተጠቃሚ መለለዪ
ቁጽሪን ን ኩነታት ጥዕናኹም ዝከታተል ናይ ስድራ ሓኪምን ተሓጋጋዚ
ሓኪምን፡ ክውሃበኩምን ኢዩ።
ን ሓኪም ወይ ተሓጋጋዚ ሓኪም ንምርካብ፡ ኣቐዲምካ ቆጸራ ምግባር
ኣገዳሲ ኢዩ።
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እንተኾነ ግን፡ ኣብ ሕማም ዝስምዓኩም ግዜ ኣብታ ምዓልቲ ቆጸራ
ክትሕዙ ትኽእሉ።
እቲ ቆጸራ ብ ኣካል ኮነ ብ ተሌፎን፡ ኣብ ናይ ስራሕ ምዓልታት ካብ ሰዓት
8 ቅ.ቐ ክሳብ ሰዓት 10 ቅ.ቐ ዘሎ ግዜ፡ በዛ ቁጽሪ ተሌፎን - 253
421 340 ብምድዋልን ናይ ጥዕና መለለዪ ቁጽሪ ብምጥቃስን ክግበር
ይኽእል።
ኣብዚ ማእከል ጥዕና ክትርአ ምስ ዘይትኽእልን ወይ ህጹጽ ጥዕናዊ
ሓገዝ ምስ ዘድልየካ፡ ናብ ሆስፒታል ህጹጽ ኣገልግሎት ክትድውል
ይግባእ።
ኣብዚ ውን፡ እታ ናይ ጥዕና መለለዪ ቁጽሪን እታ ብ SEF (ኣገልግሎት
ወጻእተኛታትን ዶባትን) ዝተሓትመት መለለዪት ወረቐትን ክትማላእ
ይግባእ።
ኣብ ሃንደበታዊ ሕማም ወይ ሓደጋ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ብ ህጹጽ 112
- መስመር SOS፡ ኩሉ ግዜ ኣድራሻኻን ቁጽሪ ተሌፎንካን ብ ምውካስ
ክትድውል ይግባእ።

ውጣኔ ስድራቤት
ኣብዚ ማእከል ጥዕና፡ ን ውጣኔ ስድራቤት ዝምልከት ኣስተምህሮ
(ን ምሕጋዝን ምሕባርን ውልቃውያን ወይ ድማ መጻምድቲ ምእንቲ
ኣብቲ ዝጠዓመ ግዜ ክውጥኑ ክኽእሉ ጥንሲ) ክትረክብ ትኽእል።

ትምህርቲ
ኣብ ፖርቱጋል፡ ትምህርቲ ክሳብ 12 ክፍሊ ግድነት ኢዩ።
ንኣሽቱ፡ ክሳብ 18 ዕድመ ዝርከቡ፡ ኣብቲ ናይ ፖርቱጋል ስርዓተ
ትምህርቲ ግዴታዊ እትዋት ኢዮም፡ ስለዚ ወዲ ወይ ጓል ክሳብ’ዚ
ዝተጠቕሰ ዕድመ ምስ ዝህልወካ፡ ብ ቐጥታ ኣብ ከባቢኻ ምስ ዝርከብ
ቤት- ትምህርቲ ክትውሃሃድ ኢኻ።
ካብ 4 ወርሒ ክሳብ 3 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ ምስ ዝህልወካ ከኣ፡ ኣብ
መእለዪ ህጻናት ክተእትዎ ይክኣል (ክፉት ቦታ ኣብ ዝርከበሉ)።
እቲ ማሕበራዊ ደጋፊ (ኣብቲ ዝተቐበለካ ማሕበራዊ ትካል ዝርከብ)
ወድኻ ወይ ጓልካ ትምህርቲ ኣብ ምምዝጋብ ክሕግዘካ ኢዩ።
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ሱፐርማርኬታት
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ንግዳዊ
ምምሕዳር ከባቢ Guimarãesን እታ ከተማን፡ ዓቢ መርበብ ናይ ንኣሽቱ
ዱኳናትን ዓበይቲ ዱኳናትን ይርከቦ። ብተወሳኺ ከተማ Guimarães፡
ሰሙናዊ (ማለት:- ዓርቢ ዓርቢ) ዝዝርጋሕ ዕዳጋ፡ ዝተፈላለዩ ነገራት
(ከም:- ክዳውንቲ፡ ጫማታት፡ ስርሓት ጣሳታት፡ ኣትክልቲ፡ ፍረታት፡
ኣሕምልቲ...ወዘተ) ብዝሓሰረ ዋጋ ዝሽየጠሉ፡ ጥቃ ምምሕዳር ዕዳጋ
ዝርከብ ኣለዋ።

ስራሕ
ልዕሊ 16 ዝዕድሚኦም ሰባት፡ እቲ ግዴታዊ ናይ ትምህርቲ ግዜ
ዝወድኡ፡ ናብ ዕዳጋ ስራሕ ክጽንበሩ ይኽእሉ።
ናብዚ ዕዳጋ ስራሕ ንኽትኣቱ፡ ኣብ ማእከል ሽቕለት Guimarães ከም
ስራሕ-ኣልቦ ክትምዝገብ ይግባእ።
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ነዚ ንምግባር፡ ናይ SEF ወረቐትካን ናይ ቀረጽ መለለዪ ወረቐትን
ክትማላእ ይግባእ።
ብተወሳኺ’ውን ን ዘለካ ትምህርቲ ወይ ናይ ስራሕ ተመኩሮን ዝገልጽ
ወረቐት ከተዳሉን ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ቤት-ጽሕፈት ማእከል ስራሕ
ብምኻድ ኮነ ብ መርበብ ሓበሬታ ሃሰው ክትብልን ይግባእ።

መጓዓዚያ
መጓዓዚያ ውሽጢ ከተማ
ከተማ Guimarães፡ ብ ነታ ከተማን ከባቢኣን ዝሽፍን ከተማዊ መርበብ
መጓዓዚያ ትግልገል።

ኣውቶቡሳት
ከተማዊ መጓዓዚያ፡ ብ መሰረቱ ኣገልግሎት ኣውቶቡሳት የጠቓልል።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ሰሌዳ ሰዓታትን ዋጋታትን፡ ናብቲ መዕርፎ
ኣውቶቡሳት ክትከይድ ይክኣል ወይ ነዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ
ምውካስ፡
http://tug.com.pt/titulos-de-tansporte/ ወይ http://tug.com.pt/
horarios/

ታክሲ
ብተወሳኪ’ውን ኣገልግሎት ታክሲ ክጥቀሙ ይኽእሉ።
ኣብ ጎደና ታክሲ ንምጥቃም፡ ብቐሊሉ ኢድካ ብምልዓል ናይ ጻውዒት
ምልክት ግበር፡ ታክሲ ጠጠው ዝብላሉ ቦታታት’ውን ስለ ዘሎ፡ ናብኡ
ብምኻድ ኣገልግሎት ታክሲ ምርካብ ይክኣል።
ኣብ ፖርቱጋል ሕብሪ ታክሲ፡ ክሬም ወይ ከኣ ጸሊምን ቀጠልያን ኢዩ።
ዋጋ ጉዕዞ ታኽሲ ኣብታ ኣብ ውሽጢ ዘላ ለካዒት ኢዩ ዝርኣ፡ ዋጋታት ከኣ
ቀወምቲ ኢዮም ወይ ድማ ብ ኣውቲስታ’ታ ታክሲ ይሕተት።
ብ ተሌፎን ታክሲ ምጽዋዕ ተወሳኺ ክፍሊት ኣብ ግምት የእቱ።
ምጽዓን ዝኾነ ይኹን ሰኸም (ማለት:- ባልጃታት፡ ቦርሳታት)፡ ብዝሕን
ክብደትን ብዘየገድስ ተወሳኺ ክፍሊት ኣብ ግምት የእቱ።
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መጓዓዚያ ወጻኢ ከተማ
ናይ ቀጥታ ኣውቶቡሳት
ናብ ካልእ ከተማ ወይ ካብ ከተማ ወጻኢ ዝኾነ ቦታ ክትጉዓዝ ምስ ትደሊ፡
ናብ መዓርፎ ኣውቶቡሳት (ናይ ቀጥታ ኣውቶቡስ መስመር ትረኽበሉ ቦታ)
ክትከይድ ኣለካ። ኣብኡ ሓበሬታ ናይ መስመራትን፡ ሰሌዳ ግዜን ዋጋታትን
ክትእክብ ትኽእል።

ባቡራት ፖርቱጋል
ብተወሳኺ፡ ን ካልኦት ከተማታትን ቦታታትን ንምንቅስቓስ፡ ባቡራት
ፖርቱጋል (CP) ክትጥቀም ትኽእል።
ኣብ ከተማ Guimarães መዕርፎ መስመር ባቡር ኣሎ፡ ናብኡ ብምኻድ
ሰሌዳ ሰዓታት ክትምልከትን ትኬት ክትገዝእን ትኽእል።
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ትኬት ናይ ባቡር፡ ኣብ ቤት-መቑረጺ ትኬት ወይ ድማ ናይ ትኬት ማሺን
ብምቕራብ ክግዛእ ይክኣል። ብ Internet ውን ክትገዝእ ትኽእል። እዞም
ኣቐዲሞም ዝተጠቐሱ ውሃብቲ ኣገልግሎት ምስ ዘይህልዉ ጥራይ፡
ትኬት ኣብ ውሽጢ ባቡር ክትገዝእ ትኽእል፡ ተዘይኮይኑ ግን መቕጻዕቲ
ክትከፍል ኢኻ።
ሰሌዳ ሰዓታት ኣብ ትዕዘበሉ ግዜ፡ ኣብ ቀዳመ-ሰምበት ወይ ኣብ ግዜ
ብዓላት ክትጉዓዝ ትደሊ እንተኾይንካ ተመልከት፡ ምኽንያቱ እታ ደሊኻያ
ዘለኻ ዓይነት ባቡር ዘይክትህሉ ስለ ትኽእል።
ኣብ ወቕቲ ክረምትን ሓጋይን ናይ ሰዓታት ምቅይያር ክህሉ ይኽእል።
ጉዕዞኻ ኣቐዲምካ እንተ ወጢንካዮ፡ ትኬትካ ዝሓሰረ ክኸውን ይኽእል።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተመልከት
www.cp.pt

ሃይማኖት
ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ፖርቱጋልን Guimarãesን ተኸታሊ ሃይማኖት
ካቶሊክ ኢዩ፡ ግን ምስ ካብ ካልእ ሃይማኖታዊ ሕረተሰብ ዝመጸ ሰብ
ክንነብርን ካብኦም ክንምሃርን ሕጉሳት ኢና።
ኣብ ከተማ Guimaraes፡ ን ሕብረተሰብ ተኸታሎ ሃይማኖት ቡዲስት፡
ሂንዱ፡ ኣይሁድን እስላምን ዝኸውን ቤት-መቕደስ የለን።
ን ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና፡ ዝቐረበ ቤት-መቕደስ ክረክቡሉ
ዝኽእሉ ቦታ ኣብ Bragaን Portoን ኢዩ።
BRAGA (ብራጋ)

BRAGA CULT PLACE – ALCAIDE ማእከል ዕድጊ

PORTO (ፖርቶ)

HAZRAT BILAL ምስጊድ (RTA) – PORTO
ቤት-ጽሕፈት ናይ ማእከል እስላማዊ ባህሊ ናይ Porto ጎደና Heroísmo, 223
4300-259 Porto
HAZRAT HAMZA መስጊድ (RTA) – PORTO
Tv. Loureiro 19 (Estação de São Bento Station) BATALHA – 4000 Porto

ገንዘብ
ኣብ ፖርቱጋል ባጤራ EURO (ዩሮ) ኢዩ፡ ከም ኣብ ኩለን ሃገራት
ሕብረት ኤውሮፓ ማለት’ዩ።
ተወሳኺ ን ናይ ጥረ ገንዘብ ክፍሊት፡ ዝበዝሓ ዱኳናትን ውሃብቲ
ኣገልግሎት ትካላትን ኣብ ፖርቱጋል ናይ ATMs ክፍሊት ይቕበላ ኢየን።
ናይ ATM ካርድ ንውጻእ፡ ባንክ ሕሳብ ክትከፍት ኣለካ።
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ሙልቲ ባንኩ
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ባንክታትን ATMs
ሕሳብ ናይ ባንክ ንምኽፋት፡ ናይ ነባርነት ፍቓድ፡ ናይ ቀረጽ መለለዪ
ቁጽርኻን ናይ መንበሪ ወረቐትን ከተቕርብ ኣለካ።
ሕሳብ ናይ ባንክ ምስ ከፈትካ፡ ናይ ATM ካርድ ክውሃበካ ኢዩ። እዚ
ካርድ ክፍሊት ንክገብርን፡ ጥረ ገንዘብ ከተውጽእን ወይ ከኣ ናይ ዘሎ
ሕሳብካ ክትርእን የኽእለካ።
ነፍስወከፍ ATM ካርድ፡ ምስጢራዊ ኮድ (PIN) ኣለዎ፡ እዚ ቁጽሪ ናይ
ብሕቲ ከም ምዃኑ መጠን ብ ዝኾነ ሰብ ክንገር የብሉን።
ኣብ ምሉእ ከተማ Guimarães ብርክት ዝበላ ATMs ኣለዋ። ከምዚ
ዝስዕብ ገጽ ድማ ኣለወን:-
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ገንዘብ ብኸመይ ተውጽእ?
1ይ ስጉምቲ - እታ ካርድኻ ኣብታ ማሽን ኣእትዋ

2ይ ስጉምቲ - እታ ናይ ብሕቲ ኮድካ፡ ሰሌዳ ቁጽርታት ብምጥዋቕ
ኣእትዋ
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3ይ ስጉምቲ - እታ 1ይቲ ምርጫ ጽቐጥ - ካብቲ ምርጫ መጠን
ገንዘባት፡ እቲ ከተውጽኦ ደሊኻ ዘለኻ መጠን ገንዘብ ጽቐጥ

4ይ ስጉምቲ - እቲ ገንዘብን ቅብሊትን ኣውጻዮ

ገንዘብ ከተውጽእ ከለኻ፡ እቲ ተውጽኦ ዘለኻ መጠን ገንዘብ ካልኦት
ከይርኢዎ ከውሎ። ገንዘብካ ብቐጥታ ኣቐምጦ፡ ብተወሳኺ ኸኣ እታ
ካርድኻን ቅብሊትን።
ሕሳብ ናይ ባንክኻ ብ ከመይ ትሪኦ?
ስጉምትታ ቁጽሪ 1፡ 2ን 3 ግበር
ብምቕጻል፡ ምርጫ ቁጽሪ 4 ጽቐጥ
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ካብታ ናይ ቅብሊት ከፋት፡ ወረቕት ክትወጽእ ኢያ

ሕሳብ ተሌፎንካ ከመይ ጌርካ ትመልእ?
ስጉምቲ ቁጽሪ 1ን 2 ግበር
ድሕሪኡ “Payments and Other Services” ዝብል ምርጫ ጽቐጥ፡
ድሕሪኡ እታ “Mobile Phones” ትብል ዘላ ምርጫ ጽቐጥ

ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ፡ ዓይነት ሲም ካርድኻ ድሕሪ ምምራጽ፡ ቁጽሪ
ተሌፎንካን ክትመልኦ ደሊኻ ዘለኻ መጠን ሕሳብን ኣእቱ
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ኣብ GUIMARÃES – PORTUGAL
ብጽቡቕ ንምውህሃድ ከተኽብሮም
ዘለካ ሕግታት
- ምስ መምርሒታት ናይታ ትቕበለካ ማሕበር ንምስናይ ተሓባበር፥
- ቋንቋ ፖርቱጋል ንምምሃር ዝክኣለካ ጽዓር፡ ምዓልታዊ ሂወትካ
ዝቐለለ ክገብሮ ኢዩ፥
- ኩሎም ን ማሕበራዊ ስርዓት ዝዓለሙ ሕግታት፡ መምርሒታትን
ውሳኔታትን ኣኽብር፥
- ኣካል ዕዳጋ ዕዮ ምስ ትኸውን፡ ምስ ናይ ስራሕ ውዕልካ
ስምምዓት ክትሳነን ካብ ስራሕ ክትበኩር ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ
ግዜ ን ኣስራሒኻ ኣቐዲምካ ክትሕብርን ንቡኩራትካ ድጋፍ
ከተቕርበሉን ይግባእ።
- ህላወ ባህላዊ ፍልልያት
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ተረዳእ፥
ኩልና ደቂ ሰባት፡ ኣብ ዝሃለና ሃሊና ኣብዛ ዓለም፡ ተሞኩሮታትናን
ባህላዊ መበቆልናን ምሳና ንማላእ ኢና። ግን ኣብ መንጎ ሰባት
ዝተፈላለየ ባህላዊ ክብርታት ከምዘሎ ንግንዘብ። ይኹን ደኣ’ምበር፡
ብ መንገዲ ዝርርብን ሓበሬታ ምልውዋጥን ፍልልያትና ኣኽቢርና
ሓቢርና ክንነብር ንኽእል።
- ኣብ ዕጹው ቦታታት ዘይምትኻኽ - ኣብ ፖርቱጋል ምትካኽ ኣብ
ክፉት ቦታታት ፍቑድ ኢዩ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ምትኻኽ ፍቓድ
ዝህቡ ቦታታት፥
- ተግባራት ናይ ከም ግዱድ መርዓታት፡ ናይ ክብረት ቅትለታት ወይ
ምኽንሻብ ጾታዊ ኣካል ደቂ’ንስትዮ ዝኣመሰሉ፡ ኣብ ትሕቲ
ዝኾነ ኩነታት ብጽኑዕ ውጉዳትን ገበንን ኮይኖም ብሕጊ ከቢድ
መቕጻዕቲ ኣለዎም፥
- ኣብ ፖርቱጋል፡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ’ንስትዮን ኣብ ትሕቲ ሕጊ
ማዕረ መሰላት ኣለዎም።

ኣብ ፖርቱጋል ንምውህሃድ ዘድልዩኻ
ዶክመንታት
- ብ SEF (ኣገልግሎት ወጻእተኛታትን ዶባትን) ዝተሓትመት
ግዚያዊት መንበሪት ወረቐት
- ናይ ቀረጽ መለለዪት ቁጽሪ (NIF) ወይ ናይ ከፋሊ-ቀረጽ ቁጽሪ
እዛ ቁጽሪ ካብ ኣገልግሎት ፊናንሲያ ኢያ ትሕተት።
እዛ ናይ ቀረጽ መለለዪት ቁጽሪ (NIF) ብ ነጻ ትውሃብን ብቐጥታ ድማ ትውዛዕን።
እዛ ናይ ቀረጽ መለለዪ ቁጽሪ (NIF) ን፡ ባንክ ሕሳብ ኣብ ምኽፋት፡ ስራሕ፡ ምዝገባ
ትምህርቲ፡ ዕድግን ክፍሊትን ንብረትን ኣገልግሎታትን ተድሊ።

- ቁጽሪ ናይ ተጠቃሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና
እዛ ቁጽሪ ካብ ማእከል ጥዕና ትሕተት።
ነዛ ቁጽሪ ክትወስድ ብ ነጻ ኢዩ።
እዛ ቁጽሪ ናይ ተጠቃሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ን ኣገልግሎታት ጥዕና ኣብ
ማእከላት ጥዕናን ሆስፒታልን ምርካብ ተድሊ።

- ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ተረባሒ ቁጽሪ
ን ማሕበራዊ ውሕስነት፡ ፎርም ብምምላእ ትሓትት።
ነዛ ቁጽሪ ክትወስድ ብ ነጻ ኢዩ።
እዛ ቁጽሪ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ን ስድራቤታዊ ረብሓን ማሕበራዊ ረብሓን
ንምርካብ ትጠቅም።

- ናይ ነባርነር ወረቕት
እዛ ወረቐት፡ ካብ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ትሕተት።

