
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Rettleiar for kommunar, 

igangsetjarar og frivillige 

organisasjonar 

 

Sjølvhjelpsgrupper på morsmål 

 

Tigrinja 



እንቋዕ ብደሓን መጻእካ 

 

ንስኻ ምስ ሕይወት-ስደት ዝተተሓሓዙ መዓልታዊ ግድላት ኣለዉኻዶ፡ ወይ ከኣ ዘለውዎ ሰብ 

ትፈልጥዶ?  

 

ነዞም ግድላት እዚኣቶም ከመይ ገርካ ከም እትገጥሞም ትሓስብዶ? 

  

እምበኣር፡ እዚ ጽሑፍ’ዚ ንኣኻ መምርሒኻ ኢዩ! 

 

እዚ መምርሒ እዚ ብዛዕባ ምምሕዳራት፡ ናይ ነጻ ማሕበራት፡ ናይ ብሕቲ ሰባት ብቋንቋ 

ወለዶም፡ ብቋንቋ ኣዲኦም፡ ከመይ ገይሮም ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት ኪጅምሩ ከም 

ዚኽእሉ ይገልጽ። ከምኡ እውን ብዛዕባ ርእስኻ-ምሕጋዝ እንታይ ማለት ምዃኑ ሓበሬታ 

ኽትረክብ ኢኻ፡ ብተወሳኺ፡ ንምንታይ፡ ብኸመይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ንኣኻን ንኻልኦትን ከም 

ዚሕግዝ ክትፈልጥ ኢኻ። 

 

እዚ መምርሒ እዚ፡ ኣብ ትሕዝቲ መሪሕነት ርእስኻ-ምሕጋዝ ኖርወይ (Selvhjelp Norge)፡ 

ብኣብዝሖ-ቋንቋታት ምህናጽ ሓይሊ ሰባት፡ ኣብ ማእከል ሺን ትምህርትን ምሕናጽ ሓይሊ ሰብን 

ዝማዕበለ መምርሒ ኢዩ። እቲ መደብ መጽናዕቲ ካብ ኢመደኢ (IMDi) ሓገዝ ረኺቡ ኢዩ። 

 

ንስኻ ብዛዕባ እዚ መደብ መጽናዕቲ’ዚ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ወብሳይት ዝያዳ ሓበሬታ ኽትረክብ 

ትኽእል፥ https://kurskf.no/forsking-og-utvikling/omsorgskoppen/  

  

  

https://kurskf.no/forsking-og-utvikling/omsorgskoppen/


 

ርእስኻ-ምሕጋዝ እንታይ ማለት ኢዩ? 

 

ርእስኻ-ምሕጋዝ ማለት ኲሎም እቶም ጽቡቓትን ስቓይ ዝበዝሖምን ተመኲሮታትካ፡ ኲሎም 

እቶም ፍልጠትካ ምጥቃም - ኣብ መጠረስታ ኸኣ ናይ ባዕልኻ ምርጫ ምምራጽ ማለት ኢዩ። 

 

ርእስኻ-ምሕጋዝ፡ ናይ ነፍስወከፍ መዓልቲ ሕይወትን ዓይነት መነባብሮን ጽቡቕ ናይ ምግባር 

ዕላማ ዘለዎ፡ ብዛዕባ ግድላት ምሕሳብን፡ ብኸመይ ገርካ ነቶም ግድላት ከም እትገጥሞም 

ምእማምን ኢዩ። 

 

ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት፡ ተመኲሮታቶም ንምክፋልን ነንሕድሕዶም ንምትሕግጋዝን 

ኣብ ስሩዕ እዋን ይራኸቡ፡ ከምኡ እውን ለውጢ ንምፍጣር  ጽቡቕን ውሑስን ዝኾነ ቦታ ኢዩ። 

ኣብ’ዚ ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት ዚሰተፉ ኲሎም ምስጢር ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት 

ኣለዎም። 

 

ኣብዝሖ-ቋንቋታት ምህናጽ ሓይሊ ሰባት፡ ነቲ ጒጅለ ነቲ ዚስራሕ ስራሕ ንኺጅምሮ ይሕግዝ። 

እቲ ስራሕ ኣብቶም ዝተነግሩ ተመኲሮታት መሰረት ይገብር፡ ከምኡ እውን ኣብቶም ኲሎም 

ነፍስወከፍ ውልቀ ሰብ ዚውንኖም ክእለታት ኣተኲሮ ብምግባር፡ ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ 

ጽቡቕ ሕይወት ንኽትነብር ይሕግዝ። 

 

ንስኻ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ወብሳይት ዝያዳ ኸተንብብ ትኽእል፥ https://selvhjelp.no/hva-er-

selvhjelp/ 
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ርእስኻ-ምሕጋዝ ስለምንታይ ንጥቀመሉ 

 

ናይ ስደተኝታት መበቆል ዘለዎም ወጻእተኛታት፡ ምስ ካልኦት ብምንጽጻር ናይ ሓገዝን ናይ 

ጥዕናን ኣገልግሎታት ዚጥቀሙ ብዘይ መጠን ውሑዳት እዮም። ብዙሓት ስደተኛታት ናይ ስነ-

ልቦና ሓገዝ ካብ ምሕታት ዚዓግትዎም ብዙሓት ባህላውን ቅርጻውን መኸላእታት ኣለዉ። 

 

ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት ብቛንቋ ወለዲ ወይ ኣደ፡ እቲ ናቶም ዓቢ ጸጋ ምጥቃም ዓቢ 

ዕድል ኢዩ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ኲነት ምስ ካልኦት ተሓባቢርካ ጻዕሪ ምግባር እውን ዕድል ኢዩ። 

ብተወሳኺ፡ ሓደ ሰብ ውሕስነት ኪረክብን፡ ነቲ ሓዲሽ ሕይወት ትርጒም ብዘለዎ መንገዲ 

ንኺለማመዶን የኽእሎ። 

 

መጽናዕትን ተመኲሮም ከም ዚምስክርዎ፡ ርእስኻ-ምሕጋዝ ብዙሓት ጽቡቓት ውጽኢታት 

ኣለውዎ፣ ንሱ ትብዓንት፡ ተስፋን ብሓቂ ቊምነገር ዘለዎን ሕብረተሰብ ይህበካ። እዞም ነገራት 

እዚኣቶም ኣብ ሕይወትካ ዓቢ ለውጢ ንኽትፈጥር ዚሕግዙ ኣገደስቲ መሳርሒ ኢዮም! 

 

ንስኻ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ወብሳይት ዝያዳ ኸተንብብ ትኽእል፥ https://selvhjelp.no/hva-er-

selvorganisert-selvhjelp/ 
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ከመይ ገርካ ርእስኻ-ምሕጋዝ ትጅምር 

 

ሓደ ሰብ ብቛንቋ ወለዲ ኣብ መደብ ርእስኻ-ምሕጋዝ ኪሳተፍ ከሎ፡ እቲ ብባህሊ ተኣፋፊ ዝኾነ 

ተግባር ኣብ’ቲ ዝተሓተ ደረጃ ኺሰርዖ ኣለዎ፣ ከምኡ እውን ስራሕ ርእስኻ-ምሕጋዝ ኪስራሕ ከሎ 

ነቲ ውልቀ ሰብ ትርጉም ከም ዚህልዎ ብምሕሳብ ኢዩ ኣብ ተግባር ኪስራሕ ዘለዎ። እቲ ነገር 

ትርጒም ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዚሕሰበሉ ጊዜ፡ ናብ ውልቃዊ፡ ሃይማኖታዊ፡ ባህላዊ ቊም-ነገር 

ይቕየር። እዚ ነገር’ዚ፡ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ቅድምን ኣብ እዋንን ኣብ ድሕርን ምጅማር ናይ ርእስኻ-

ምሕጋዝ ጒጅለታት ኣብ ኣእምሮ ኢዩ ኪውለድ ዘለዎ። 

 

ንሕና ቐጺልና ነዞም መምርሒ እዚኦም፡ ኣብ 4ተ ደረጃታት ክሳብ ምጅማር ዘለዎ እዋን፡ ሓደ ሰብ 

ከመይ ገይሩ ኺጥቀመሎም ከም ዚኽእል መግለጺ ኸነቕርብ ኢና። 

 

 

1ይ ደረጃ፥  ኣብ ባህሊ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ኣብዝሖ-ቋንቋ መንቀልቲ ሰባት፡ ኣበገስቲ   

ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት፡ መብዝሕትኡ ጊዜ ብሓይሊ ሰብ ኢዩ ዚጅምር፡ መንቀሊ ሰብ 

ተባሂሉ ኸኣ ይስመ። ናይ’ቲ መንቀሊ ሰብ ቀንዲ ኣገደስቲ ዕዮታት፡ ብዛዕባ ርእስኻ-ምሕጋዝ 

ኣፍልጦ ምዝርጋሕን፡ ነቶም ጒጅለታት ብባህሊ ክብረት ብዘየጒድሉ መንገድታት፡ ነቶም 

መሳለጥያታት ከመይ ገይሮም ኪጥቀምሎም ከም ዘለዎም ምሕጋዝን ኢዮም። 

  



ትርጒም ዘለዎ ናይ ስራሕ ቅርጺ ንምፍጣር፡ እቲ መንቀሊ ሰብ፡ ከም ቀራጺ ትሕዝቶ ኾይኑ 

ኪሰርሕ ይግብኦ ማለት ኢዩ፡ ከምኡ እውን ነቶም ዝተፈላለዩ ኪምንጭዉ ዚኽእሉ ቊምነገራትን 

ናይ ርክብ ኣገባባትን ንኺቕበል ኣእምሮኡ ኽፉት ኪኸውን ይግባእ። ከምኡ እውን ብተወሳኺ፡ 

እቲ መንቀሊ ሰብ ንባዕሉ ኣብ’ቲ ስራሕ ንኺሰርሕ በዓል ትብዓት ኪኸውንን፡ ዜድልዩ ደረት 

ኪሰርዕን ብዘይ መጠን ኣገዳሲ ኢዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕ ክኢላታት ኪምልመሉ 

ይከኣል ኢዩ፥ ንኣብነት፡ ካብ መማህራን/ ሓገዝቲ ብዙሓት ቋንቋታት፡ ካብ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊ 

ስራሕ፡ ወይ ከኣ ካብ ክፍሊ ነጻ ኣገልግሎት፡ ወይ ካብ ካልኦት ካብ’ቲ ናይ’ቲ ከባቢ ምምሕዳር 

ዘለዉ ማሕበር ናይ ኣብዝሖ-ቋንቋ ሓይሊ ሰባት ኪምልመሉ ይከኣል።   

 

2ይ ደረጃ፥  ብቕዓት ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝን ናይ ብዙሕ ዓውዲ ፍልጠትን / 

ርእስኻ-ምሕጋዝ ኣብ ተግባር 

ቅድሚ ንርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት ዝኾኑ ኣባላት ምምልማል፡ ሓደ ሰብ እቲ ናይ ርእስኻ-

ምሕጋዝ መምርሒ ኣብ ባህሊ ጥንቃቐ ብምግባር፡ ከመይ ገይሩ ኪሕብሕቦ ከም ዘለዎ 

ብምግንዛብ፡ ናይ ሓባር ርድኢት ከም ዚህልው ምርግጋጽ፡ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ ነገር ኢዩ። 

ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት፡ ናይዞም መምርሒታት እዚኦም ርድኢት፡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ 

ይፈላለይ፡ ከምኡ እውን ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ቊምነገር ኪሽለሙ ኢዮም። ኣብ ርድኢት ናይ 

ባህሊ ቅርጺ ስራሕ፡ ሓደ ነገር ትርጒም ዚህልዎ፡ ኣብ ካልእ ዓውዲ ልክዕ ከምኡ ይሰርሕ ኢዩ 

ኪበሃል ኣይከኣልን! 

 

ስለ’ዚ፡ ምስ መንቀልትን ካልኦት ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን፡ ኣብኡ ኸኣ ሓደ ሰብ ብዛዕባ 

ርእስኻ-ምሕጋዝን ብዛዕባ ምስ ርእስኻ-ምሕጋዝ ሓቢርካ ኪስራሕ ከም ዚኸኣልን ንምዝታይ፡ 

ናይ ሓባር ናይ ብቕዓትን ናይ ስራሕን ሰሚናር ምግባር ዓቢ ጥበብ ኢዩ። 

 

ማሕበር ኖርወጃውያን ርእስኻ-ምሕጋዝ፡ ጽቡቓት ዝኾኑ ኮርሳትን ሰሚናራትን ይህቡ ኢዮም፡ 

ንስኻ ምስ ነ.ሰ.ፈ. ኣብ’ዚ ዚስዕብ ወብሳይት ርክብ ክትገብር ትኽእል፥ 

https://selvhjelp.no/kontakt-oss/ 

https://selvhjelp.no/kontakt-oss/


3ይ ደረጃ፥  ተገዳስነት ዘለዎም፡ ከምኡ እውን ኣዳራሽ   

ብዛዕባ ርእስኻ-ምሕጋዝ ሓበሬታ ኣብ ዚዝርጋሓሉ ጊዜ፡ ዝኾነ ዓይነት ተቓውሞ ንምጒዳል፡ 

ብባህሊ ተቐባልነት ብዘለዎ ጥንቁቕ መንገዲ፡ እቲ ናቱ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ብስርዓት ተኣሚሙ 

ኪቐርብ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ ኢዩ። ከም ኣብነት ኮይኑ ኺጥቀስ ዚከኣል፡ ኣብ ክንዲ «ጒጅለ 

ርእስኻ-ምሕጋዝ» ዚብል ሓረግ ምጥቃም፡ «ጒጅለ ተመኲሮ» ወይ «ጒጅለ ኣሕዋት» ዚብሉ 

ሓረጋት ምጥቃም ይከኣል። እዞም ነገራት እዚኦም ብብዙሓት ከም ዝያዳ ትርጒም ዘለዎምን 

ጽቡቓት ጐድንን ኮይኖም ኢዮም ዚግምገሙ። ከምኡ እውን ሓይሊ ናይቲ ከም ኣብነት ኮይኑ 

ዚቐርብ ዘሎ ነገር ዕሺሽ ተባሂሉ ኺጥመት የብሉን። ንስደትን ነቲ ንቡር መዓልታዊ ሕይወት 

ዚምልከቱ ግድላትን ዚምልከቱ ተመኲሮታት፡ ከም ሓባራዊ መወከሲ ነጥብታት ኮይኖም 

ኬገልግሉ ይከኣል፡ ከምኡ እውን ከም ኣብነት ናይቶም ጠቐምቲ ኣርእስትታት ብምዃን፡ ብጋንታ 

ኾይንካ ንኽትዛተየሎምን ንኽትገጥሞምን የእኽሉኻን ኢዮም። 

 

ከምኡ እውን ብተወሳኺ፡ ዜድሊ እኹል ጊዜ ተጠቒምካ፡ ንዂሉ ዚጥዕምን፡ ተፈታውን ዝኾነ 

ኣዳራሽ ምድላው ጠቓሚ ኢዩ። እቲ ዚዳሎ ኣዳራሽ፡ ንብዙሓት ነገራት ዜገልግል ኪኸውን ኣለዎ፡ 

ንኣብነት ንመስርሒ ምግቢ፡ ንሳዕስዒት፡ ንስራሕቲ ዕዮ ኢድ፡ ከመይ እዚ ከምኡ ዘመሰለ ኣደራሽ፡ 

ንኽትላዘብ ማዕጾ ዚኸፍተልካ ኣገዳሲ ቦታ ኢዩ። ከመይ ብዙሓት ሓፋራትን ተጠራጠርትን ኪኾኑ 

ይኽእሉ፡ ከምኡ እውን «ንስኻ እትሳተፈሉ» ሓደ ዓይነት ንጥፈት ምህላው፡ ከም መተኣታተዊ፡ 

ነቶም ተሳተፍቲ ውሕስና ኪፈጥረሎም ይኽእል ኢዩ። 

 

ከምኡ እውን ብተወሳኺ፡ እቲ ጒጅለ ነዚ ነገር’ዚ ዚደልዮ እንተ ኾይኑ፡ እቲ ኣዳራሽ ምስ ሰብ ሞያ 

ብምትሕብባር ናይ ምሸት ቴማ ብምድላው፡ ንጽቡቕ ነገር ቦታ ኺርከበሉ ይከኣል ኢዩ። እዚ ናይ 

ኣጋ ምሸት ቴማ፡ ብኽልቲኡ መንገዲ ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ኪህልዎ ይኽእል ኢዩ፡ ምኽንያቱ ኸኣ፡ 

ክልቲኦም እቶም ኣባላት እቲ ጒጅለን እቶም ሰብ ሞያን፡ ዝያዳ ፍልጠት ይቐስሙ፡ ኣብ 

ነንሕድሕዶም እውን ብዘተኣማምን መንገዲ እምነት የሕድሩ። 

 

 



4ይ ደረጃ፥  ናይ ምጅማር ኣኼባ   

ኣብቶም ቀዳሞት ክልተ ኣኼባታት፡ ኣብ’ቲ ጒጅለ ዘለዉ፡ ነቲ ስራሕ ዜገልግሉ ቅርጺ ስራሕን፡ 

ሕግታትን፡ መምርሕታትን  እንታይ ከም ዚመስሉ ኣነጺርካ ምግላጽ ኣገዳሲ ኢዩ። 

 

ኣብነታት ናይ ቅርጺ ስራሓትን ሕግታትን፡ ሓላፍነት ስትረት ወይ ምስጢር ምስካምን፡ ጸብጻብ 

ምቕራብን ኢዮም፡ ከምኡ እውን መኣስ መኣስ ኣኼባ ኺገብሩ ከም ዘለዎምን፡ እቲ ኣኼባ 

ንኽንደይ እዋን ኪጸንሕ ከም ዘለዎን ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ ኢዮም። እቲ ጒጅለ ካልእ ከነጽሮ 

ዚግብኦ ጒዳይ፡ እቲ ኣኼባ ክፉት ድዩ ኺኸውን ዘለዎ ወይ ከኣ ዕጹው ኢዩ ዚኸውን፡ እቲ ጒጅለ 

ኣኼባኡ ምስ ጀመረ ውልቀ ሰባት ናብ’ቲ ኣኼባ ኪኣትዉ ይፈቐደሎምዶ ዚብል ኢዩ፣ እንተ 

ተፈቒዱ ኸኣ፡ ብኸመይ መልክዕ ኢዩ መስርዕ ሒዙ ዚመሓደር። ተመኲሮ ከም ዚምስክሮ፡ ኣብ 

ክልተ ሰሙን ንኽልተ ሰዓት ዚኣክል ኣኼባ ምግባር ዓቢ ፍረ የፍሪ። 

 

ናይ መምርሒ ኣብነት ኪኸውን ዚኽእል፡ እቲ ጒጅለ ከም ውፉይ ሰራሕተኛ ማሕበር ርድኢት 

ከም ዘለዎ ምፍጣር፡ እዚ ኸኣ ነፍስወከፍ ተሳታፊ ነቲ ዘካፍሎ ተመኲሮ ሓላፍነት ኪስከመሉ 

ይግብኦ።  

 

ንኣብነት፡ ኣብ ሓዲሽ ሃገር ምስ ምዃን ተተሓሒዙ ዚመጽእ እቲ ልሙድ መዓልታዊ ግድል 

ንምግጣም፡ ጽቡቕ ዝኾነ ርድኢት ምውናን ኪኸውን ይኽእል፣ ከምኡ እውን እዚ ነገር’ዚ ኣብ 

ግብሪ ንምውዓል መዘናግዒ ዝኾኑ ንጥፈታት መደብ ምግባር ኢዩ፣ ንኣብነት ምግቢ ምስራሕ፡ 

ሳዕሲዒት ብምስዕሳዕ፡ ስራሕ ኢድ ብምስራሕ ወዘተ.። 

 

ንስኻ ዝያዳ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መምርሒ ኣብ’ዚ ወብሳይት እዚ ከተንብብ ትኽእል፥ 

https://selvhjelp.no/starte-gruppe/ 

 

  

https://selvhjelp.no/starte-gruppe/


ትካል ናይ ርእስኻ-ምሕጋዝ ጒጅለታት  

 

ድሕሪ እቶም ናይ መጀመሪ 4 ደረጃታት፡  ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ስራሕ ኣትዩ ኣሎ ኪበሃል 

ይከኣል። ምናልባት ቀሊል ይመስል ይኸውን፡ ግና ኣብ ባህሊ ተኣፈፍቲ ኣብ ዝኾኑ ጒጅለታት፡ 

ሓደ ሰብ እቲ ጒዳይ ጨቢጠዮ ኣሎኹ ኪብል ኣይኽእልን፡ ከመይ ንኸምኡ ዘመሰለ ርኽክብ፡ በቲ 

ናይ ዝበዝሔ ናይ’ቲ ሕብረተሰብ ስርዓትን መምርሕን ኢዩ ዚህነጽ። 

 

ሓደ ካብዞም መምርሕታት፡ እቲ መንቀሊ ሰብ ድሕሪ ዝተወሰነ ጊዜ፡ ካብ’ቲ ጒጅለ ከም ዚወጽእ 

ምግባር ኢዩ። ተመኲሮ ናይቶም ኣብ ቋንቋ ወለዲ ዘለዉ ጒጅለታት ከምዜርእዮ፡ ከምኡ 

ዘመሰለ ነገር ኲሉ ጊዜ ንጽቡቕ ነገር ኣይኮነን። እቲ መንቀሊ ዝኾነ ሰብ ነቶም ኣባላት ከም ረቛሒ 

ውሕስነት ኢዩ ዚሕሰብ፡ ከምኡ እውን ኣብ’ቲ ጒጅለ ናይ ተሳታፍነት ጒንዖ ኣለዎ። ኣብ ብዙሓት 

ኲነታት፡ እቲ መንቀሊ ሰብ፡ ደረጃ ብደረጃ ቀስ ኢሉ ኣብ’ቲ ጒጅለ ስሩዕ ተሳታፋይ ናይ ምዃን 

ተኽእሎ ንቡር ኢዩ። እቲ ኻልእ መምርሒ፡ ብዛዕባ ርእስኻ-ምሕጋዝ ምዝራብ ጥራይ ኪኸውን 

የብሉን፡ ነቲ ርእስኻ-ምሕጋዝ ዚብል መምርሒ ከም ዚድንፍዕ ምግባር ኢዩ። ሓደ ሰብ 

«ብዛዕብኡ ንኺዛረብ» እንተ ተፈቒድሉ ጥራይ ኢዩ፡ ድሕሪኡ ናይ ሓደ ሰብ ጸገማት እናወሓዱ 

ዚኸዱ ዚብል ሓሳብ ናይ ምዕራባውያን ፍልስፋና ኢዩ ዚብል ርድኢት ኣሎ። ተመኲሮ ከም 

ዚምስክሮ፡ ንብዙሓት ተሳተፍቲ፡ እንድሕሪ ሓደ ሰብ ኣብ እዋን እኼባ ምስ ኣካላዊ ምንቅስቓስ 

ዝተተሓሓዘ ገለ ነገር ገይሩ፡ እቲ ስሚዒትካ ንምስትብሃልን ምስ ካልኦት ንምክፋልን ቀሊልን 

ዝያዳ ትርጒም ዘለዎን ኢዩ ዚኸውን።  

 

ኣብ ቋንቋ ወለዲ ዘለዉ ጒጅለታት ርእስኻ-ምሕጋዝ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ሕይወት ትጽቢት 

ምስ ካልኦት ጒጅለታት ርእስኻ-ምሕጋዝ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ባይታ ኢዮም ዚሰርዕዎም። እቶም 

ተሳተፍቲ ኣብ መዓልታዊ ሕይወቶም ከምኡ እውን ኣብ’ቲ ሓዲሽ ሕይወቶም ውሕስነት 

ንምርካብ ኪጥቀምሎም ዚኽእሉ መጋበሪ ኣብ ዚረኽብሉ እዋን፡ ገለ ካብኦም ከም ተመኲሮ፡ 

ኣብ’ቲ ናይ ሓባር ናይ ተቐማጦ ስራሕ ምስታፍ ብዙሕ ከም ዘየድሊ ከስተብህሉ ይርኣዩ። ገለ 

ጒጅለታት ባዕሎም ብባህርያዊ ኣጋባብ ይሓቁ፡ ገለ ኻልኦት ከኣ ንብዙሕ ዓመታት ይቕጽሉ፡ ገለ 



ካልኦት ከኣ ጋና ካብ ምንቃሎም ፈጺሞም ብጽቡቕ ኣይትንስኡን። ክፉታት ዝኾኑ ጒጅለታት 

ከም ተመኲሮ ንነዊሕ ጊዜ ዚጸንሕ ዕድመ ኪህልዎም ይኽእል፡ ምኽንያቱ ኸኣ ኲሉ ጊዜ ሓደሽቲ 

ተሳተፍቲ ሓዲሽ ሓሳብ ሒዞም ስለ ዚመጹ፡ እቶም ዕጹዋት ዝኾኑ ጒጅለታት ግና ድሕሪ ጊዜ 

ነንሕድሕዶም ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዚፋለጡን ተሞኲሮታቶም ስለ ዚከፋፈሉን፡ እቶም ተሳተፍቲ ነቲ 

ሓላፍነቶም ጽቡቕ ገይሮም ኢዮም ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ፣ ወይ ከኣ ከም ተመኲሮ ካብ’ቲ ጒጅለ ወጻኢ 

ጽቡቕ ዝኾነ ዕርክነት ከማዕብሉ ይኽእሉ ኢዮም። እዚ ነገር’ዚ ፈጺምካ ኣቐዲምካ ኣይፍለጥን ኢዩ፡ 

ስለ’ዚ እቶም ጒጅለ ዘቋርጽሉ ዕለት ኣቐዲምካ ዘይምውሳን። 

 

ከምኡ እውን ብተወሳኺ፡ ከም ተመኲሮ፡ እቲ ኣብዝሖ-ቋንቋ ሓይሊ ሰብ ምኽሪ ንኽሓትት፡ ሓገዝ 

ንኺወሃብ፡ እዂል ሓበሬታ ንኺሕበር ቦታ ኣለዎ፣ ንኣብነት፡ ከም’ዚ ዚስዕብ ኪኸውን ይኽእል፡ ምስ 

ካልኦት መንቀልቲ-ሰብ ኣብ ተመኲሮ ዘለዎ ማሕበረሰብ ምዃን፡ ወይ ከኣ ምስ ቀዋሚ መራሒ ኣብ ሓደ 

ምምሕዳር ምዃን ኪኸውን ይኽእል። እዚ ነገር’ዚ ንኽልቲኡ ይምልከት፡ እዚ ማለት ከኣ እቲ መንቀሊ-

ሰብ ንሱ/ ንሳ ኣብ ዚጥዕሞ ጊዜ ከም ዚእለ ስምዒት ኪሓድሮ፣ ግና ብተወሳኺ እቲ ከም ሓዲሽ ዚመጽእ 

ዘሎ ሰብ፡ ተሳታፊ ከም ዝኾነ ኪእመን፡ ብልክዕ ከኣ ነቲ ትካል ዘንቀሳቕስ ዘይኮነስ፡ ከም ሓደ ኣባል ኣብ 

ሓዲሽ ሓላፍነት ውሕስነት ከም ዚረክብ ምግባር ኢዩ። 

 

ካባና ሓፈሻዊ ምኽርታትን መምርሕታትን፥   

 

ንሕና ምሉእ ርድኢት ምእንቲ ኺህሉ፡ ኣብ ክልቲኡ፡ ማለት ኣብ ዓበይቲ ጒጅለታትን (ንኣብነት፡ ኣብ 

ክፍልታት ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ) ኣብ ሓደ ምስ ሓደ ዘሎ ርክብን፡ ብዛዕባ ርእስኻ-ምሕጋዝ ሓበሬታ 

ንኺህሉ ንምሕጸን። እቶም ብዛዕባ ስራሕ ሓበሬታ ሓላፍነት ዘለዎም፡ ኣተኲሮኦም ኣብ እንታይ ከም 

ዚፍጸም፡ ብኸመይ፡ ኣበይ፡ ንምንታይ ከም ዚፍጸም ኪኸውን ኣለዎ፣ ከምኡ ብምግባር ከኣ ኪሳተፉ 

ዚኽእሉ ሰባትን ብጾቶምን ርእስኻ-ምሕጋዝ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነን፡ ዕላማ ናይ ርእስኻ-

ምሕጋዝ እንታይ ከም ዝኾነን ናይ ሓባር ርድኢት ይህልዎም። 

  



ንኣብነት ሓደ ሰብ ነቲ ጒጅለ መብዝሕትኡ ጊዜ ከም «ጒጅለ ኣሕዋት» ወይ «ጒጅለ ተመኲሮ» 

ኢሉ ኺጠቕሶ ይኽእል፡ ከምኡ እውን ርእስኻ-ምሕጋዝ ማለት ኣብ’ቲ ሓዲሽ ሃገር ነቲ ዘጨንቐካ 

ነገር ንኽትገጥሞ ዚሕግዘካ መጋበሪ ማለት ከም ዝኾነ፡ ብተወሳኺ ጽቡቕ ዕለታዊ መነባብሮ 

ንኺህልወካ ዚሕግዝ ከም ዝኾነ ኪስመረሉ ይግባእ። ምስሊ ናይ’ቲ ጒጅለ ከም «ቦታ ድሕነት» 

ገርካ ምቕራጽ፣ ኣብኡ ኺትዛናጋዕ፡ ዕረፍቲ ኸተዕርፍ እናኸኣልካ፡ ወይ ከኣ ካብ’ቲ ቅደም ተኸተል 

ዘለዎ ኣድካሚ ዝኾነ ዕለታዊ ሕይወትካ ብምርሓቕ፡ ካብ’ቲ ንብዙሓት ክንክን ቈልዓ ምግባር፡ 

ገሓዳር ገዛ ምምሕዳር ዚፍለጥ ዕለታዊ ሕይወት እልይ ብምባል፡ ከምኡ እውን ብተወሳኺ ኣብ 

ኖርወይ ዓወት ክትረክብ እንተ ኾይንካ፡ ስራሕን ትምህርትን ብዘይ መጠን ኣገዳሲ ኢዩ ዚብል 

ተጽዕኖ ተጻዊርካ፡ ኣብ’ቲ ቦታ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዝባንካ ተጻዒኖሙኻ ዘለዉ ነገራት ክትዛረብ 

ትኽእል። 

 

ሓደ ሰብ ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቶም ሓበሬታ ዝተፈላለዩ ኣቀራርባ ኺህልዎ ይኽእሉ፡ 

ምኽንያቱ ኸኣ እቶም ተሳተፍቲ ንኺሳተፉ ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ዝተፈላለዩ 

ድልየታትን ኪህልውዎም ይኽእሉ ኢዮም። 

 

ገለ ስደተኛታት ካብ ካልእ ናይ ስደት ቦታ ዝመጹ ኢዮም፡ ብዙሓት ቅድሚ ናብ ኖርወይ 

ምምጻኦም፡ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ንብዙሓት ዓመታት ዝተቐመጡ ኢዮም። ንሳቶም ብዙሕ 

ጊዜ ብዘይካ ስድርኦምን ቤተሰቦምን ንነዊሕ እዋን ንበይኖም ዝተቐመጡ ኢዮም፣ ንሳቶም 

ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምምጻኦም፡ ከም ስደተኛታት ነቲ መዓልታዊ ሕይወቶም ከመይ ገይሮም 

ከም ዚገጥምዎ ናይ ባዕሎም ብልሓት ዝፈጠሩ ኢዮም። ነዞም ከምዚኦም ዘመሰሉ ጒጅለ፡ ንሕና 

ከም እንዕዘቦ፡ ኣብ’ቲ ጒዳይ ምእንቲ ኺነጥፉ፡ ኣብ ምንቕቓሕ ኣድህቦ ምግባር የድሊ - ኣብ 

ሕይወትካ እንታይ ኢኻ እትደሊ፡ ንዚመጽእ ተስፋታትካን ሕልምታትካን እንታይ ኢዮም፡ ከምኡ 

እውን ኣብ ከምዚኦም ዘመሰሉ ጒጅለ፡ ንስኻ ንኻልኦት ኣብ ሕይወቶም ዕላማኦም ንምውቃዕ 

መጋበሪ ኪህብ ኣብ ዚኽእል ነገር ክትሕግዝ ትኽእል። 

  

  



 

 

ካልኦት ኣብ ክልተ ዓይነት ባህሊ ቈልዑት ምስ ምዕባይ ዝተተሓሓዘ፡ ክልቲኡ ሓጎሶምን ጓሂኦምን 

ንኸካፍሉ ቦታ ዝደልዩ ኢዮም፣ ሓደ ሰብ ክሳብ ክንደይ ደረጃ ኢዩ ካብ’ቲ ናቱ ባህሊ ኣውጺኡ 

ከዕብዮም ዘለዎ፡ እቲ ናቱ ባህሊ ከየጥፍእ፡ ወይ ከኣ እቶም ቈልዑት ባህሎም ከየጥፍኡ 

ከይተሰከፈ፡ ክሳብ ክንደይ ደረጃ ኢዩ ባህሊ ኖርወይ ኪሰርጾም ዘፍቕድ?  

 

ሓደ ሰብ ነቲ ዘሎ ኣገባብ ሕይወት ምርዳእን፡ ምስ ሓዲሽ ሃገር ተወሃሂድካ ምንባንር፡ ምስ ሓዲሽ 

ባህሊ ምቕባልን፡ ተተሓሒዙ ዚመጽእ ዓቕሊ ጽበት ከተንፍስ ምድላይን፡ እቶም ካልኦት ከመይ 

ዘመሰለ ተመኲሮ ኣሕሊፎም፡ ገለ ውሑዳት ምኽሪ ንምርካብ ምስማዕን ይደሊ።  

 

ብዙሓት፡ ብፍላይ ከኣ ደቀንስትዮ፡ ነቲ ዓቢ ዝኾነ ስድራ ቤተን ዚኸውን ገለ ዓይነት ደገፍ ይደልያ 

ኢየን፡ ኣብ መዓልታዊ ሕይወተን ዘጓንፈን ነገር ምስ ካልኦት ምክፋል፣ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ደቂ 

ተባዕትዮ፡ ንሳቶም ነታ ስድራ ቤት ኣለይታ ካብ ምዃን ጠጠው ከም ዝበሉ ምስ ዝተተሓሓዘ 

ጒዳይ፡ ተመኲሮኦም ከካፍልሉ ዚኽእልሉ ቦታ ንምርካብ ጽቡቕ ነገር ከም ዝኾነ ኣብ ሕይወቶም 

ይዕዘቡ። ንብዙሓት እቲ ጒዳይ ስዕረት ኢዩ፡ ከምኡ እውን ሓደ ሓደ ጊዜ ብዛዕባኡ ምዝራብ 

ብዘይ መጠን ኣጸጋሚ ኢዩ። 

  



ምጅማር 

 

ነቲ «ቦታ ድሕነት» ንምፍጣርን ንምክንኻኑን፡ ሓደ ሰብ እብ ሞንጎ እቲ ጒጅለ ጽኑዕ ዝኾነ ርክብ 

ንምህናጽ ጊዜ ኺጥቀም ኣለዎ። ንሕና ብዛዕባ ሓላፍነት ስትረት ምዝራብን ንሕዝቢ ኣብ 

ምዝኽኻርን ጽቡቕ ዝኾነ ተመኲሮ ኣሎና፣ ኣብቶም ቀዳሞት ኣዋርሕ ኲሎም ኣኼባታት 

ብዛዕባ’ዚ እናዘተዩ ንኺጅመሩ ድልየትና ኢዩ። 

 

ኣብ መንጎ መንቀልቲ ሰባትን እቲ ጒጅለን ምትእምማን ንምፍጣር፡ ቦታ ምሃብን እቶም 

መንቀልቲ ሰባት ከም «ክኢላታት» ኮይኖም ከይሰርሑ ኣብ መንጎ ውልቀሰባት ፍልልያት ከም 

ዘለዉ ብምግንዛብ፡ እቶም ተሳተፍቲ እንታይ ኪገብሩ ከም ዘይብሎምን/ እንታይ ኪገብሩ ከም 

ዘለዎምን ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢዩ። 

 

ካልእ ጽቡቕ ምኽሪ መደብ ርእስኻ-ምሕጋዝ ምግባር ኢዩ፡ እዚ ማለት ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ ምዝራብ 

ከም ተወሳኺ ከም እኒ ሳዕስዒት፡ ምግቢ ምስራሕ፡ ስራሓት ኢድ ምስራሕ ዘመሰሉ ንጥፈታት 

ምግባር የድሊ። ንገለ ገለ ሰባት እቲ ንጥፈት እቲ ንዘረባ ዚጥቀምሉ ጣዋላ ካብ ቦታ ናብ ቦታ 

ምግዕዓዝ ኢዩ፣ ንኣብነት፡ ሓደ ሰብ ሓደ ዓቢ ዝኾነ ጸገም ኣብ ዚዛረበሉ ጊዜ፡ ነቶም ሰባት ኣብ 

ዓይኖም ምርኣይ ብዘይ መጠን ከቢድ ግድል ኪኸውን ዚኽእል፣ ስለ’ዚ ስራሕ ኢድ እናገበርካ፡ 

ብቐጥታ ኣብ’ቲ ዚብሃል ዘሎ ነገር ኣድህቦ ምግባር ጽቡቕ ነገር ኢዩ። 

 

ከምኡ እውን እቶም ተሳተፍቲ ነነሕድሕዶም ከም ናይ መጒረምረሚ መንደቕ ጥራይ ኮይኖም 

ከይጠቓቐሙ፡ እቶም ጽቡቓት ነገራት እውን ንኺነጋገርዎም ዕድል ምፍጣር ብዘይ መጠን 

ኣገዳሲ ኢዩ። 

  



ኣብ ምስታፍ ዘለዉ ግድላት 

 

ኣባል እቲ ጒጅለ ምስ ምዃን ተተሓሒዙ ዘለዉ ግድላት፡ ኲሉ ጊዜ ብዛዕባ ተሳተፍቲ ኣይኮኑን፡ 

እንታይ ድኣ ኣብ እቲ ኸባቢ እንታይ እዮም ዘለዉ ኢዩ። 

 

ኣብቶም ድሕሪ ቐትሪ/ ኣጋ ምሸት ዚፍጸሙ ነገራት ምስታፍ ከቢድ ኪኸውን ይኽእል ኢዩ፡ ኣብ 

ሓደ ሓደ ጒዳያት ቈልዑት ሒዝካ ምምጻእ ጠቓሚ ኺኸውን ይኽእል ኢዩ፡  ከምኡ እውን ኣብ 

ጎድኖም ዘሎ ኽፍሊ ቈልዑት ብምሓዝ ኪሕግዞም ይኽእል። 

ኣሉታዊ ማሕበራዊ ቚጽጽር፥ ገለ ገለ ሰብኡት እዚ ርእስኻ-ምሕጋዝ ዚብሃል ማሕበር፡ ነተን 

ኣንስቶም እቲ ኸይዲ ፍትሕ ከመይ ጌርካ ከም ዚፍጸም «መምሃሪ» ኢዮም ዚጥቀምሉ እናበሉ 

ሻቚለቶም ይገልጹ። ገለ ገለ ሰባት ነንስቶም ንኺሳተፋ ኣየፍቅዱን፡ እቶም ካልኦት ከኣ ኣንስቶም 

ኪሳተፋ የብለንን ዚብል እምነት ኣለዎም፣ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኸኣ እተን ኣንስቶም ባዕለን ብዛዕባ 

ገዛእ ርእሰን ንኺውስና ኣየፍቅዱለንን። 

ገለ ገለ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ መሰረታዊ ዝኾነ ስግኣት ኣለዎም፡ ከምኡ እውን ንዂሉ 

ካብ መንግስቲ ንዚመጽእ ነገር ይጠራጠርዎ፣ ስለ’ዚ ብዙሓት ሓበሬታን ነዊሕ ጊዜን የድልዮም 

ኢዩ፡ ቅድሚ ምጽንባሮም ከኣ ጽኑዕ ዝኾነ ውሕስነት የድልዮም። ካልኦት ከኣ ብዛዕባ ተንኮለኛ 

ስለያን ክፉእ ጸብጻብን ሕማቕ ዝኾነ ተመኲሮ ኣለዎም፡ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኸኣ፡ ብፍላይ ምስ 

ደቂ ዓዶም ኣብቶም ጒጅለታት ንኺኣትዉ ብዙሕ ስግኣት ኣለዎም። ንሳቶም መብዝሕትኡ ጊዜ 

እቶም ዝተባህሉ ነገራት፡ ናብ ስድራ ቤቶም ወይ ከኣ ናብቶም ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ሰበ ስልጣናት 

ሰሊኾም ኪበጽሑ ይኽእሉ ኢዮም ዚብል ስግኣት ኣለዎም፣ ከምኡ እንተ ድኣ ኾይኑ ከኣ፡ ኣብ 

ልዕሊኦም ወይ ከኣ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሃገሮም ተሪፎም ዘለዉ ኣባላት ስድራ ቤቶም ሕማቕ 

ሳዕቤን ከኸትለሎም ይኽእል ኢዩ ዚብል ስክፍታ ኣለዎም። 

 

  



ምልክታት ካብ መንቀልቲ ሰባት 

 

 

 

 

«ኣነ ኣብ ልዕሊ ባህጊ ኣተኲሮ ይገብር - ኣብ ሕይወት እንታይ ኢኻ እትደሊ፡ እቲ ጒጅለ ነቲ 

መንገዲ ንኽትረኽቦ ይሕግዘካ ድዩ?» 

 

«ንሕና ብዛዕባ ኣጸገምቲ ነገራት ምዝራብ ዝለመድና ኢና፡ ግና ሕይወትና ኪቕጽል ኣለዎ፡ 

እቲ ጒጅለ ኣብ’ዚ ነገር’ዚ ኺሕግዘና ይኽእል ድዩ?» 

 

 

  



 

 

 

 

«ንሕና ኣብ ስራሕና ምእንቲ ኺጠቕመና ሳዕሲዒት ንጥቀም፡ ኲሉ ጊዜ ብዛዕባ ኲሉ ነገር 

ንኽትዛረብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን፡ ወይ እውን ንሕና በቲ ሓደ ወገን ውሕሉላት ተዛረብቲ 

ኣይኮናን፡ ስለዚ ቅድሚ ናብ ገዛና ምኻድና፡ ጸገምና ምርጋፍ ጽቡቕ ኢዩ። ስለ’ዚ ኣብ 

ልዕሊኡ ምስዕሳዕ ግርም ኢዩ።» 

 

«ኣብ ጒጅለይ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ዝባኖም ብዘይ ድልየቶም 

ዝተጻዕነ ስቓይ፡ ናይ ሕይወቶም ቃንዛ ኪቕንዘዉ እሰምዕ፣ ንምፍላጡ ብዘይ መጠን 

ከቢድ ዝኾነ ከም ተመኲሮ ተዓዚበ፡ እቲ ቛንቋ ብዘይ መጠን ከቢድ ኢዩ፡ ከምኡ እውን 

ኲሉ ነገር ካብ’ቲ ናይ ሓደ ጒጅለ ኣባላት ካብ ምዃን ንላዕሊ ብዘይ መጠን ቀረባ ኢዩ።» 

 

 

 

  



 

 

 

 

«ኣብ ሃገረይ፡ ብዛዕባ ሰበ-ስልጣናት ብዙሕ ስግኣት ኢዩ ዘሎ። እቲ ሕዝቢ እዞም ዚግበሩ 

ዘለዉ ጒጅለታት፡ እቶም ኣብ ዓዶም ዘለዉ ሰበ ስልጣናት መሳርሒ ናይ ስልያኦም 

ምዃኖም ካብ ምጥርጣር ወጺኡ፡ ኣብ ልዕሊኦም እምነት ንኸተሕድረሉ ዓብ ጸገም 

ኢዩ።» 

 

«ብዙሓት ደቂ ባህለይ ኣብ ከምኡ ዘመሰሉ ነገራት ኪሳተፍ ኣይደልዩንን፡ ምናልባት 

ኣገልግሎት ሓለዋ ድሕነት ቈልዑት ብድሕሪኡ ኣሎ ኢዩ እናበሉ ይሓስቡ።» 

 

«ኣነ ንሳቶም ኪጽንበርዎ ከም ዚደልዩ እፈልጥ፣ ግና ንሳቶም ንቘልዑቶም ኪከታተለሎም 

ዚኽእል ሓደ ሰብ እኳ የብሎምን። ገሊኤን ንበይነን ኢየን፡ ካልኦት ኣሳብኡት ኣለውዎም 

ግና ኣብ ስራሕ ኢዮም፡ ገለ ገለ ኣሳብኡት ከኣ ምሕብሓብ ቈልዑት ስራሕ ኣንስቲ ኢዩ 

ኢሎም ዚሓስቡ ኣለዉ።» 

  



 

 

 

 

«እቲ ሰብኣይ፡ ንሳ ካብ’ቲ እኼባ ናይ’ቲ ጒጅለ እናሰሓቐትን ሕጒስትን ኮይና ክትመጽእ 

ኣብ ዚዕዘበሉ ጊዜ፡ ንሳ ነቲ ጒጅለ ገዲፋቶ ንኽትወጽእ ይደፋፍኣ።» 

 

«ንሕና ዓበይቲ እውን ቦታ ንደሊ ኢና፣ ንኣና ኣብ ሓዲሽ ሃገር ብዛዕባ ኣጸገምቲ ዝኾኑ 

ነገራት ምዝራብ ብዘይ መጠን ጽቡቕ ኢዩ፣ ከምኡ እውን ምስ ሓደ ናይ ባህሊ ውርሻ 

ዘለዎ ሰብ፡ ብቐሊሉ ኪርድኣካ ዚኽእል ሰብ፡ ኣብ ዓድኻ ብዛዕባ ዚፍጸሙ ዘለዉ ነገራት 

ተዛቲኻ ምኽኣል እውን የድሊ። ንሕና ነቶም ነገራት ቊሩብ ኣብ ቦቦትኦም ሰሪዕና 

ነኸነቐምጦም ይሕግዘና ኢዩ።» 

  



 

 

 

 

«ኣነ ብዘይ መጠን ኣገዳሲ ኢዩ ዝብሎ፡ ከመይ ኣብ ሃገረይ ዓበይቲ ናይ ባህሊ ፍልልያት 

ኢዮም ዘለዉ፣ ኣብ’ቲ ጒጅለ ካብ ዘለዉ ካልኦት ተሳተፍቲ ብዙሕ ኢየ ዝምሃር፣ ኣነ ኸም 

ዝርድኣኒ፡ ካብ ሃገርና ብዘይ መጠን ርሒቕና ኣብ እንርከበሉ ቦታ ከምኦም ዘመሰሉ ነገራት 

ምክፋልና ጽቡቕ ኢዩ፣ ምናልባት እውን ከም ብሓዲሽ ንዓዲ እንምለሰሉ ዕድል ኣይህሉን 

ይኸውን።» 

 

  



Sjølvhjelpsgrupper på morsmål 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne brosjyren er utarbeidd av  

KURS KF 

Bakgrunnen er eit toårig prosjekt i 

samarbeid med Selvhjelp Norge med 

støtte frå IMDi der vi har prøvd ut 

kultursensitive sjølvhjelpsgrupper på 

morsmål 

Erfaringane frå deltakarane i prosjektet 

dannar grunnlaget for denne 

rettleiaren  
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