
ብሕብረት ኴንካ ብሕብረት ኴንካ 
ውሑስ ጉዕዞ ውሑስ ጉዕዞ 
ምፍጣር ምፍጣር 

ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና፡ ውሑስ ጉዕዞ 
ንኽትገብሩ ዝሕግዝ 7 ሓገዝቲ-ምኽርታት

ኣብ እትሓምሉ እዋን ኣይትጉዓዙ!ኣብ እትሓምሉ እዋን ኣይትጉዓዙ! ክሳዕ ዝሕሸኩም ካብ ውሽጢ ገዛ 
ኣይትውጽኡ፣ ኣዕርፉ። ቀልጢፍኩም ድማ ደሓን ኽትኮኑ ኢኹም፣ 
ዓለምኩም ደጊምኩም ንኽትርእዩ ድማ እተዳለኹም ኲኑ!

Cእንተኽኢልኩም ካልእ ዓይነታት መጓዓዝያ ምረጹ፣Cእንተኽኢልኩም ካልእ ዓይነታት መጓዓዝያ ምረጹ፣ ንኣብነት፡ ከም ናይ 
እግሪ ጉዕዞ ወይ ብሽክለታ። እዚ፡ እቶም ብኣውቶቡስን ባቡርን ንዝጉዓዙ 
ሰባት ዕድል ይህቦም እዩ።

ኣብ መድረኻት፡ ፌርማታት ኣውቶቡስ፡ ኣብ መጽለቲታት ኣውቶቡስን ኣብ 
ምስፋር ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ርሕቐትኩም ሓልዉ።ርሕቐትኩም ሓልዉ። እዚ፡ ንሓደጋ ለበዳ 
መልከፍቲ ከምዝጐድል ይገብር እዩ።

ህዉኽን ኣድላዪ ዘይኮነን ጉዕዞታት ኣወግዱ። ህዉኽን ኣድላዪ ዘይኮነን ጉዕዞታት ኣወግዱ። ምስ ካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ 
ሰዓት ንኸይትጉዓዙ፡ ቅሩብ ኣቐዲምኩም ወይ ድሒርኩም ንመዓልትኹም 
ክትጅምሩ ትኽእሉ’ዶ፧ ጽቡቕ። ንጻዕቂ ሰባት ኣብ ምጉዳል ትተሓጋገዙ 
ማለት እዩ።

እታ ኣውቶቡስ ሰብ መሊኣ ድያእታ ኣውቶቡስ ሰብ መሊኣ ድያ ወይ ብድሕሬኹም ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት 
ናብ ኣውቶቡስ ይስቀሉ ኣለዉ’ዶ፧ እንተተኻኢሉ፡ ንእትስዕብ ኣውቶቡስ 
ውሰዱ – ወይ ጉዕዞኹም ንኽትፍጽሙ ቅሩብ ምስተረፈኩም ደስ ዝብል 
ናይ እግሪ ጉዕዞ ንኽትገብሩ ካብ ኣውቶቡስ ውረዱ።

እቶም ዕድሚኦም 70 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑን ንሕማም ተኣፋፊ ኣብ እቶም ዕድሚኦም 70 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑን ንሕማም ተኣፋፊ ኣብ 
ዝኾነ ጉጅለ-ዕድመ ዝርከቡን ሰባት፡ዝኾነ ጉጅለ-ዕድመ ዝርከቡን ሰባት፡ ብኣውቶቡስን ባቡርን ምጉዓዝ 
ከወግዱ ይግባእ።

ካብ ወኪል ህዝባዊ ጥዕና ስዊድን እተዋህበ ሓፈሻዊ ምኽሪ፥ካብ ወኪል ህዝባዊ ጥዕና ስዊድን እተዋህበ ሓፈሻዊ ምኽሪ፥
 y ምስእትሓሙ ካብ ገዛ ኣይትውጽኡ።
 y ሳሙናን ማይን ብምጥቃም ብተደጋጋምን ብምልኣትን ንኣእዳውኩም 

ሕጸቡ።
 y ሳሙናን ማይን ኣብ ዘይትረኽብሉ እዋን፡ ንመነጻጽሂ ኢድ ተጠቐሙ።
 y ኣብ ውሽጢ ቅልጽምኩም ሰዓሉ ወይ ሃንጥሱ።
 y ንኣዒንትኹም፡ ኣፍንጫኹምን ኣፍኩምን ምትንካፍ ኣወግዱ።
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ብሕብረት ኴንካ ብሕብረት ኴንካ 
ውሑስ ጉዕዞ ውሑስ ጉዕዞ 
ምፍጣር ምፍጣር 

ቲኬታት እትዕድግሉን ናይ ግዜ 
ቲኬታት ንጡፍ እትገብርሉን ቦታ
ኣፕሊኬሽን ጉዕዞኣፕሊኬሽን ጉዕዞ
ነዚ ኣፕሊኬሽን ብምጥቃም፡ ኲሉ ዓይነታት ንጽልን ናይ ግዜን
ቲኬታት ዓድጉን ነቲ ቲኬት ድማ ብቐጥታ ንጡፍ ከምዝኸውን  
ግበሩን 
Mina sidor (ገጻተይ)Mina sidor (ገጻተይ)
ናይ ግዜ ቲኬት ዓድጉን ንክረዲት ካርድ ጉዕዞኹም ድማ ገንዘብ
ኣእትውሉን።
ቦታታት መሸጣ ቲኬትቦታታት መሸጣ ቲኬት
ንክረዲት ካርድ ጉዕዞ*፡ ክረዲት/ደቢት ካርድ ወይ ጥረ-ገንዘብ ብምጥቃም ንንጽልን 
ናይ ግዜን ቲኬታት ዓድጉ።
ማእከል ዓማዊልማእከል ዓማዊል
ንክረዲት ካርድ ጉዕዞ*፡ ክረዲት/ደቢት ካርድ ወይ ጥረ-ገንዘብ ብምጥቃም ንንጽልን 
ናይ ግዜን ቲኬታት ዓድጉ። ናብ ማእከል ዓማዊል ብምድዋል፡ ናይ ግዜ ቲኬት 
ብተሌፎን ኽትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቲኬት፡ ናብ ገዛኹም ከምዝልኣኽ 
ይኸውን፣ ንኽትከፍሉ ድማ ፋክቱር ኽቐርበልኩም እዩ። 
ማሽናት ቲኬትማሽናት ቲኬት
ቲኬታት ባቡርን ገለ ቲኬታት ኣውቶቡስ ዓድጉ። ናይ ግዜ ቲኬታት (ባቡራት) 
ዓድጉ። ንክረዲት ካርድ ጉዕዞ* ወይ ክረዲት/ ደቢት ካርድ ብምጥቃም ክፈሉ።
sj.se ከምኡውን oresundstag.sesj.se ከምኡውን oresundstag.se
ቲኬታት ባቡርን ገለ ቲኬታት ኣውቶቡስን ዓድጉ። ኣብ sj.se ብምእታው፡ 
ደዊልኩም ንንጽል ቲኬታት ኽትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም።
መጓዓዝያ ከተማ Växjöመጓዓዝያ ከተማ Växjö
ንክረዲት ካርድ ጉዕዞ Resekort ተጠቒምኩም ብምኽፋል፡ ናይ ዓበይቲ ቲኬት 
ዓድጉ፣ ንዂሉ ዓይነታት ናይ ግዜ ቲኬታት ድማ ንጡፍ ከምዝኸውን ግበሩ።
ገለ ዞባውያን ኣውቶቡሳትን ናይ ከተማ መጓዓዝያ Älmhultን፥ገለ ዞባውያን ኣውቶቡሳትን ናይ ከተማ መጓዓዝያ Älmhultን፥ ናብ መራሕ-
ኣውቶቡስ ብምኻድ፡ ንክረዲት ካርድ ጉዕዞ Resekort ወይ ክረዲት/ክረዲት 
ካርድ ብምጥቃም ንንጽል ቲኬት ዓድጉ። ናይ ግዜ ቲኬት ድማ ክትዕድጉ/ንጡፍ 
ኽትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ካልእ ብቑዕ ሰነዳት ጉዕዞ፥ካልእ ብቑዕ ሰነዳት ጉዕዞ፥
- ወቕታዊ ቲኬት ቤት ትምህርቲ (ንቡር መምርሒታት ይትግበር)
- ደብዳቤ ቆጸራ ሓፈሻዊ ሕክምና ወይ ሕክምና ስኒ
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10%
discount  
on all tickets in  
the travel app!

*ንጽል ቲኬታት ጥራይ

Tigrinya


