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ቫልቦርይ 2020 
ኣብ ኡፕሳላ 
እቲ ባህላዊ ጽምብል ናይ ቫልቦርይ ነዚ ዓመት ተሰሪዙ ይኹን እምበር መንእሰያት ክእከቡ 
እዮም ዘይልሙድ ከኣ እይኮነን እቶም መንእሰያት ኣብ ቫልቦርይ ምስ ኣልኮላዊ መስተን 
ካልኦት ናርኮቲክ/ሓሺሽን ንመጀመርያ ግዜ ርክብ ዝገብሩ። ጽድያ ይኣትው ኣሎ ቁሩብ 
ድሒሩ ኸኣ ናይ ትምህርቲ ምውዳእ ይጽበየና ኣሎ፡ ሽዑኡ እውን ብዙሓት መንእሰያት 
በዓል/ፈስታ ክገብሩሉ ዝደልዩ ኣጋጣሚ እዩ። 

ብዛዕባ’ዚ ምስ ደቅና ክንዛረብ፡ ንነብሶምን ንኻላኦትን ኣብ ከመይ ዓይነት ስግኣታት ከሳጥሑ ከምዝኽእሉ 
ከነብርሃሎምን ኣገዳሲ እዩ። ከም ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ዘለካ ሻቕሎት ዘለዎ ግዜታትን ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል 
እዩን ከመይ ገይርካ ከምእትከታተልን ክብርተዓካ ይኽእል፡ ግን ክትወሃቦ እትኽእል ደገፍ ኣሎ። 
 

ገለ ገል ለበዋታት ቅድሚ ቫልቦርይን ናይ ትምህርቲ ምውዳእ እዋናትን: 
ብዛዕባ እቲ ጽንብል ተዛረቡ ህንጡይ ኵይንካ ንውላድካ ስምዓዮ። 
ናይ ገደባት ንጹርነት ይሃልውካን ኣልኮላዊ መስተ ኣይትግዛኣሎምን። 
ምስ ውላድካ ኣብቲ ቀትርን/ምሸትን ርክብ ይሃልውካ። 
ምስ ካልኦት ስድራቤታት ተሓባበር ናይ ሓባር ሕግታት ይሃልውኩም።  
ንዝያዳ ለበዋታትን ደገፋትን; https://www.iq.se/tonarsparloren/ ረኣይ 

 

ንስኻ ከም ዓቢ ሰብ ውላድካ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ናርኮቲ/ሓሽሽ ምዝውታር ትሻቐል ዲኻ, ምስ ናይ መንእሰያት 
ማእከል ኣብ 018-727 15 50 ወይ ungdomscentrum@uppsala.se ርክብ ግበር። 
 

ዕዙዝ ሰላምታ 
ናይ ኡፕሳላ ናይ መንእሰያት ተረኛ 
ብምትሕብባር ምስ ቤት-ትምህርቲ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ፖሊስ & ነጻ ግዜ 

 

ርክብ 
 
ፈይስቡክ: UppsalaUngdomsjour 
ኢንስታግራም: UppsalaUngdomsjour 
ቁጽሪ ስልኪ: 072-593 63 98 

አልትሮኒካዊ ደብዳቤ: uppsalaungdomsjour@uppsala.se 
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