ቍጠባኻ ኣብዚ እዋን እዝን
ኣብ መጻኢ ግዜን
– ንሓደ ውሑስን ናጻን ሂወት
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ንቍጠባ ተቘጻጸሮ
ንቍጠባ ምቍጽጻርን ምውህላልን ንሂወትካ ውሑስ
ክገብሮ ይኽእል እዩ። ከምኡ’ውን ደስ ዝብሉ ነገራት
ንኽትገብር ዓቕሚ ንኽህልወካ ዘሎ ዕድላት ዚዓበየ
ይገብሮ። ንሎሚን ንመጻኢ ግዜን።
ሓደ ዘይተሓሰበ ነገር እንተ ኣጋጢሙ፡ቍጠባ ብምቍጽጻር
ብዝሓሸ ኣገባብ ድሉው ኢኻ። እዚ ንኣብነት ስራሕ ኣልቦ
እንተ ዄንካ፡ ንነዊሕ ግዜ እንተ ሓሚምካ ወይ ኣቐዲምካ
ዘይፈለጥካዮም ዓበይቲ ወጻኢታት እንተ መጺኦሙኻ
ክኸውን ይኽእል። ከምኡ’ውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ደስ ዝብሉ
ነገራት ክትገብር ዓቕሚ ክህልወካ ይኽእልን፡ ኣብ እዋን
ጥሮታ ንሓደ ጹቡቕ ሂወት መደብ ከተውጽእ ትኽእልን።
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ንኣታዊታትካን ወጻኢታትካን ተቘጻጸሮም
ቍጠባኻ ኽትቈጻጸሮ ንኽትክእል፡ ሓደ ባጀት ግበር። ኵሎም
ኣታዊታትካን ወጻኢታትካን ጽሓፎም። ቁሩብ ገንዘብ ጥራይ እንተ
ተሪፉካ፡ ኣታዊታትካ ከትዕብዮ ወይ ወጻኢታትካ ከተጉድሎ ምፍታን
ከድልየካ እዩ።
ቀወምቲ ወጻኢታት ንኽትቕይሮም ኣጸገምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
እዚኣቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ሓደ ዓይነት ዝኾኑ፡ ከም ናይ
መንበሪ (ክራይ) ዝኽፈሉ ወጻኢታት እዮም። ተንቀሳቐስቲ ወጻኢታት፡
ከም ወጻኢታት ናይ ምግቢን ክዳውንትን ኾይኖም ዝተፈላለዩ እዮም።
እቶም ተንቀሳቐስቲ ወጻኢታት መብዛሕትኡ ግዜ ንኽትቅይሮም
ዝቐለሉ እዮም። ነቶም ቅብሊታት ዓቅቦምን ኣየኖት ወጻኢታት
ኣድለይቲ ከምኡ’ውን ኣየኖት ነገራት ዘየድልዩኻ ምዃኖም ርኣ።
መብዛሕትኦም ሰባት ቍጽጽር ብምግባር ነፍስ ወከፍ ወርሒ ገንዘብ
ከዋህልሉ ይኽእሉ እዮም።
ነቶም ናትካ መድሕናት ፍለጦም
ኣየኖት መድሕናት ከም ዘሎዉኻ ተቘጻጸር። መድሕን
ገዛን(Hemförsäkring) መድሕን ስራሕ ኣልቦነትን
(arbetslöshetsförsäkring) ኣድለይቲ መድሕናት እዮም። ብመድሕን
ስራሕ ኣልቦነት ማሕበርተኛ ናይ ሓደ ኣ-ካሳ (a-kassa) ኢኻን ስራሕ
ኣልቦ እንተ ዄንካ ገንዘብ ክወሃበካ ይኽእልን እዩ።
ሓደ መድሕን ሓደ ቍጠባዊ ውሕስነት እዩ። ልክዕ ውሕስነት መድሕን
ምናልባት ሓደ ሓደ ወጻኢታት ምኽፋል ከም ዘየድልየካ ይገብሩ እዮም፤
ንኣብነት ገለ ነገር እንተ ተሰይሩ። Sjukförsäkring (መድሕን ኣብ እዋን
ሕማም) ከምኡ’ውን inkomstförsäkring (መድሕን ናይ ኣታዊታት)
ካልኦት ኣብነታት ናይ መድሕናት እዮም።
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መብዛሕትኦም ሰባት
ቍጽጽር ብምግባር
ነፍስ ወከፍ ወርሒ
ገንዘብ ከዋህልሉ
ይኽእሉ እዮም።

ንውሕስነትን ናጽነትን ኣዋህልል
ገንዘብ ምውህላል ውሕስነትን ናጽነትን ክልቲኡ ክህብ ይኽእል
እዩ። ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ካብቲ ድሕሪ ግብሪ ምኽፋል
ዝመጸካ ደሞዝ ዓሰርትር ሚእታዊት ከተዋህልል ፈትን። ዓሰርተ
ሚእታዊት ኣዚዩ ብዙሕ ድዩ? በቲ ትኽእሎ ምውህላል ጀምር።
ሓደ ውሑድ መጠን ገንዘብ እውን ድሕሪ ግዜ ብዙሕ ክኸውን
ይኽእል እዩ።
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ምውህላል ኣብ ሰለስተ ደረጃ
1.
ንዘይተጸበኻዮም ወጻኢታት
ዝኸውን ንመሓለውታ ኣዋህልል
ንሓደ መሓለውታ ዝኸውን
ምውህላል ጀምር። ሓደ መሓለውታ፡
ሃንደበት ዘይተጸበኻዮም ወጻኢታት፡
ንኣብነት መሕጸቢት ክዳን ምስራሕ
እንተ ኣቋሪጻ ወይ ናይ ግድን
ናብ ሓኪም ስኒ ክትከይድ እንተ
ኣድልዩካ ክትጥቀመሉ ትኽእል
ዝተዋህለለ ገንዘብ እዩ። ሓደ
መሓለውታ ውህለላ፡ ገንዘብ
ክትልቃሕ ንኸየድልየካ ከምኡ’ውን
በብእዋን ብዚኽፈል ምዕዳግ
ንኸየድልየካ ክገብር ይኽእል እዩ።
ንናእሽቱ ወጻኢታት ገንዘብ ምዕዳይ
ኣየድልየካን እዩ።
ኣስታት ናይ ክልተ ወርሒ ደሞዝ
ድሕሪ ግብሪ ንሓደ መሓለውታ
ከተዋህልል ፈትን።
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2.
ንጡረታ ኣዋህልል
መብዛሕትኦም ሰባት ንጥረታኦም
እውን ምውህላል የድልዮም እዩ።
ኣብ ሸወደን ን 40 ዓመት ዝኣክል
ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ናይ’ቲ
ኣቐዲሙ ዝነበረ ደሞዞም 50 – 60
ሚእታዊት ዝኸውን ናይ ጡረታ
ኣበል ይቕበሉ። ንኽንድኡ ዝኣክል
ዓመታት ዘይሰራሕካ እንተ ዄንካ፡
እቲ ጥሮታኻ ምናልባት ዝወሓደ
ክኸውን ይኽእል እዩ። ባዕልኻ
ብምውህላል፡ ዝበዝሐ ጥሮታ
ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

3.
ንኻልእ ዝኸውን ኣዋህልል
ንመሓለውታ ውህለላን ንጥሮታኻ
ውህለላን ምስ ሃለወካ፡ ንኻልእ
ዝኸውን እውን ከተዋህልል ትኽእል
ኢኻ። እዚ፡ ንኣብነት ንመገሻ፡
ንመንበሪ ወይ ንሓደሽቲ ኣቑሑት
ክኸውን ይኽእል እዩ።

ብኸምዚ ኣገባብ ሓደ ዝያዳ ውሑስ ቍጠባ ክህልወካ ይኽእል እዩ
ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ 10 ሚእታዊት ናይ ደሞዝካ ከተዋህልል ፈትን።
እንተ ወሓደ ክልተ ወርሓዊ ደሞዝካ ዝተዋህለለ ገንዘብ ይሃልኻ።
ናይ ስራሕ ኣልቦነት መድሕንን ናይ ገዛ መድሕንን ይሃልኻ።
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ሓደ ሓደ ልሙዳት ናይ ምውህላል ኣገባባት
ሕሳብ ውህለላ
ብቕልጡፍ ከተውጽኦ ንኽትክእል እትደልዮ ገንዘብ፡ ኣብቲ
ናይ ውህለላ ሕሳብ ከተቐምጦ ትኽእል ኢኻ። ወለድ ናይቶም
መብዛሕትኦም ሕሳብ ውህለላ ኣብዚ ሕዋን እዚ ትሑት
እዩ ዘሎ። እቲ ጽቡቕ ናይ ሕሳብ ውህለላ ግን፡ እቲ ገንዘብ
ንኸተውጽኦ ኵሉ ግዜ ቀሊል ምዃኑ እዩ። ሕሳብ ውህለላ
ንኣብነት ንመሓለውታ ውህለላ* ክሰማማዕ ይኽእል እዩ።
ርሾታት (ቅሙጥ ገንዘብ)
ርሾታት ከም ብርኪታትን ወለድ ዝርከቦ ሰነድ ዋንነት (värdepapper) ዘጠቓልሉ ሕውስዋስ ናይ ሰነድ ዋንነታት(värdepapper) እዩም። ኣብ ርሾታት ብምውህላል ኣታዊ
ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል፡ እንተኾነ ግዳ ክብሪ ናይ’ቲ
ገንዘብ ክጎድል’ውን ስለዝኽእል ሓደጋ እውን ኣለዎ ማለት
እዩ። ዝተፈላለዮ ርሾታት ዝተፈላለየ ናይ ሓደጋ ደረጃታት
ኣለዎም። እቲ ክብሪ ናይ ገንዘብ ኣብ ዝውስኸሉ እዋንን፡
ብኣንጻሩ ድማ እቲ ክብሪ ናይ’ቲ ርሾ ብብዝሒ ንላዕሊን
ንታሕቲን ኣብ ዝቀያየረሉ እዋንን፡ ልዑል ሓደጋ ኣሎ ማለት
ክኸውን ይኽእል። ንሓያሎ ዓመታት ከይተጠቐምካሉ
ከተቀምጦ እትኽእል ገንዘብ ምስ ዝህልወካ ኣብ ናይ

ርሾታት ከተዋህልሎ ዚቃዶ ይኸውን፡ ንኣብነት እንተድኣ
ንደቕኻ ወይ ድማ ንናይ ጡረታኻ እተዋህልሎ ገንዘብ ኣለካ
ኾይኑ ማለት እዩ። **
ብርኪታት
ብዛዕባ ዋኒን ዕዳጋ ኣክስዮን ዓሚቕ ፍልጠት ዘለካ ዲኻ?
ኣብኡ እንታይ ከምዘጋጥም ንኽትከታተል ግዜ ኣለካ ድዩ?
ከምኡ እንተድኣ ኾይኑ፡ ገለ ቁሩብ ካብ’ቲ ናይ ነዊሕ እዋን
ውህላላኻ ብቐጥታ ኣብ ብርኪታት ከተዋፍር የድልየካ
ይኸውን። ** ብድሕርዚ ካበየኖት ኩባንያታት ብርኪታት
ከምትገዝእ ባዕልኻ ትመርጽ። ገንዘብካ ኣብ ብርኪታት
ምስተዋፍር ክትከስብ ወይ ድማ ክትከስር ትኽእል ኢኻ።
እንተድኣ ብዛዕባ ብርኪታትን ዋኒን ዕዳጋ ኣክስዮንን ብዙሕ
ኣፍልጦ ዘይብልካ ኾይኑ፡ ኣብ ናይ ርሾታት ከተዋህልል
ዝበለጸ ኣማራጺ ይኸውን። ** እቲ ዋኒን ዕዳጋ ኣክስዮን፡
ሰነድ ዋንነት (värdepapper) ትዕድገሉን ትሸጠሉን ሓደ
ቦታ እዩ። ሓደ ኣብነት ናይ’ዚ ድማ ናይ ስቶክሆልም ዋኒን
ዕዳጋ ኣክስዮን እዩ።

* ናይ Swedbank ሕሳብ ውህለላ (ቅሙጥ ሕሳብ) ብናይ ሃገራዊ ቅሙጥ መድሕን ዝሽፈን እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ንኣብነት፡ እቲ ባንኪ
ኣብ ዝጥፍሸሉ እዋን፡ እቲ መንግስቲ ነቶም ናይ ሕሳብ ውህለላ ዘለዎም ግለሰባት እንተበዝሐ 950,000 ክሮኑር ይኸፍሎም።
**ክብሪ ናይ ርሾታትን ናይ ብርኪታትን ክውስኽን ክጎድልን ይኽእል። ካብ’ቲ ንርሾታት ወይ ድማ ንብርኪታት ዘዋፈርካዮ ገንዘብ
ቁሩብ፡ ወይ’ውን ብምሉኡ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣብ ሕሉፍ እዋን ዝኸሰብካዮ (እቲ ካብ ዝገበርካዮ ምውዓላ ዝተረኽበ መጠን
ገንዘብ) ነቲ ናይ ኣብ መጻኢ እትኸስቦ ውሕስነት ዝህብ ኣይኮነን።
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ዘክር
እቲ ኣብ ርሾታትን ኣብ ብርኪታትን
ናይ ምውህላል ዕላማ፡ ነቲ ክብሪ ናይ
ገንዘብ ክብ ንምባል እዩ። እንተኾነ ግዳ፡
ኣብ ርሾታትን ኣብ ብርኪታትን ኣብ
ተዋህልለኡ እዋን ናይ ምኽሳር ሓደጋ
እውን ኣለዎ። እቲ ክብሪ ናይ’ቲ ውህሉል
ርእሰማልካ ክጎድል ይኽእል እዩ። ስለዚ
ድማ በቲ ናይ ዋኒን ዕዳጋ ኣክስዮን
ምውራድን ምድያብን ክጽሎ ዘይክእል
ውህለላ እውን ክህልወካ ኣለዎ፡ ማለት
ከም ኣብነት ኣብ ናይ ሕሳብ ውህለላ። ነቲ
ውህለላኻ ብስሩዕ፡ ንኣብነት ኣብ ዓመት
ሓንሳዕ፡ ተቘጻጸሮ።
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ጥሮታ – ብኸምዚ ይሰርሕ
እቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብካ ካብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሸነኻት
ክመጽእ ይኽእል እዩ፡
Allmän pension (ኣልሜና ፐንሽዮን፡ እቲ ካብ መንግስቲ ዝኽፈል
ክፋል ናይ ጥሮታ)
እቲ ንኣልሜና ፐንሽዮን (den allmänna pensionen) ዝኸውን
ገንዘብ፡ ካብቲ ክትሰርሕ ከለኻ ዝኽፈል ግብሪ ዝመጽእ እዩ። ግብሪ
ዝኸፍል ሓደ ወሃብ ስራሕ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ። እንተ ዘይኮነ
ንጥሮታኻ ዝኸውን ገንዘብ ኣይኣቱን እዩ።
Tjänstepension (ሸንስተ ፐንሽዮን፡ እቲ ካብ ወሃብ ስራሕ ዝኽፈል
ክፋል ጥሮታ)
መብዛሕትኦም ወሃብቲ ስራሕ ንናይ ሰራሕተኛታቶም ሸንስተ ፐንሽዮን
(tjänstepension) ዝኸውን ገንዘብ የቐምጡ እዮም። እቲ ወሃብ
ስራሕካ ከምዚ ከም ዝገብር ኣረጋግጽ ኢኻ። እቲ ወሃብ ስራሕ ከምኡ
ዘይገብር እንተ ኾይኑ፡ ገንዘብ ከም ዘእቱ ክትገብሮ ፈትን። ወይ ናብ
ካልእ ከምኡ ዝገብር ወሃብ ስራሕ፡ ስራሕ ክትቅይር ሕሰበሉ።
ናይ ባዕልኻ ውህለላ
ንጥሮታኻ ዝኸውን ባዕልኻ ከተዋህልል እውን ፈትን። ብዝተኻእለ
መጠን ብኣግኡ ከተዋህልል ጀምር፡ ድሕሪ ግዜ ድማ ነቲ መጠን ገንዘብ
ኣዛይዶ።
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ምኽሪ!
ዝተሓተ ውሕስነትን ጥሮታን
እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ትወስዶ ጥሮታ ካብ 12 000
ክሮኑር ዝተሓተ እንተ ኾይኑን ኣብ ሽወደን እንተ ወሓደ ንሰለስተ
ዓመተ ዝተቐመጥካ ዄንካን፡ ናይቲ ውሕስነተ ጥሮታ ዝብሃል
(garantipension) መሰል ኣሎካ። ምሉእ ውሕስነት ጥሮታ
(garantipension) ንኽትወስድ፡ ኣብ መንጎ ናይ 16 ክሳብ 64
ዕድሜኻ ን40 ዓመታት ኣብ ሽወደን ዝተቐመጥካ ክትከውን
የድልየካ እዩ።
ከምኡ’ውን ትሑት መጠን ጥሮታ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ መሰል
ናይ ወሰኽ ሓገዝ ገዛ (bostadstillägg) ንጥሮተኛታት ክህልወካ
ይኽእል እዩ። እዚ ቍጠባዊ ሓገዝ ንናይ መንበሪኻ ክፍሊት
እዩ። ናትካ ኣታዊታት፡ ርእሰ-ማል፡ ወጻኢ ናይ መንበርን ናይ
ስድራኻ ኵነታትን፡ ክንደይ ዝኣክል ወሰኽ ሓገዝ ገዛ ከም ዝወሃበካ
ይውስኑ።
ጥሮታ – ክንደይ ክኸውን ይኽእል?
እቶም ን40-45 ዓመት ዝሰርሑ መብዛሕትኦም ሰባት፡ 50-60
ሚእታዊት ናይ ደሞዞም ከም ጥሮታ ይወስዱ። ከም በጽሒ ናብ
ሽወደን እንተ ግዒዝካን ኣብዚ ን20-25 ዓመታት ጥራይ ሰሪሕካን፡
ኣብ ክንድኡ 40 ሚእታዊት ናይ ደሞዝካ ይኽፈለካ።
ሓደ ኣብ ከባቢ 60 ዓመት ዕድሚኡ ንወርሒ ቅድሚ ግብሪ
ምኽፋሉ 30 000 ክሮኑር ደሞዝ ዘለዎ ሰራሕተኛ፡ ንሱ ወይ
ንሳ ካብ 25 ዓመቱ ጀሚሩ እንተ ሰሪሑ ኾይኑ፡ ቅድሚ ግብሪ
ንወርሒ 16 000 ክሮኑር ንወርሒ ጥሮታ ይወስድ።
እቲ ሰብ ካብ ወዲ 40 ዓመት ዕድሚኡ እንተ ሰሪሑ ኾይኑ፡
እቲ ጥሮታ ቅድሚ ግብሪ ምኽፋል 12 700 ክሮኑር ንወርሒ
ይኸውን።

12

እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ንጥሮታኻ፡ ንስኻ ክትሰርሕ እዩ።
ከምኡ’ውን እቲ ወሃብ ስራሕካ ግብሪ ክኸፍል
ኣገዳሲ እዩ።
ምሉእ ሰዓታት ስራሕ፡ ከምኡ’ውን ድሕሪ 65 ዓመት
ምምላእካ ቅድሚ ጥሮታ ምውጻእካ ገለ ዓመታት
እንተ ጸናሕካ ጽቡቕ እዩ። ጥሮታኻ ከም ዝልዕል
ክገብሮ ይኽእል እዩ።
እቲ ወሃብ ስራሕካ ንዓኻ ሸንስተ ፐንሽዮን
(tjänstepension) ከም ዝኸፍለልካ ኣረጋግጽ።
እንተ ዘይኮይኑ፡ እቲ ወሃብ ስራሕካ ከምኡ ንኽገብር
ክትገብሮ ፈትን። ወይ ባዕልኻ ምእንቲ ክንድኡ
ዝኣክል ገንዘብ ከተዋህልል፡ ዝለዓለ ደሞዝ ክህበካ።
ናይ ባዕልኻ ውህለላ ወስኸሉ። ብኣጋ ከተዋህልል
ጀምር፡ ብስሩዕ ኣዋህልልን ንወጻኢታትካ
ተቘጻጸሮምን። ዋላ ውሑድ መጠን ገንዘብ፡ ዓብዩ
ብዙሕ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ትካል ትውንን ዲኻ? እምበኣርከስ ንናትካ ሸንስተ
ፐንሽዮን (tjänstepension) ዝኸውን ምውህላል
ከድልየካ እዩ። ከምኡ’ውን ምእንቲ ነቲ ናትካ
ኣልሜና ፐንሽዮን (allmänna pension) ዝኸውን
ገንዘብ ክዋህለለልካ፡ ደሞዝ ክትወስድን ግብሪ
ክትከፍለሉን ከም ዘሎካ ዘክር። እቲ ናትካ ኣልሜና
ፐንሽዮን (allmänna pensionen) ኣብ ክንደይ
ደሞዝ ከም ትወስድ ዝተሞርኮሰ እዩ።

ንዝነውሐ ግዜ ምስራሕ ከርብሕ ይኽእል እዩ
ድምር ጥሮታ ቅድሚ ግብሪ

ካብ 25 ዓመቱ ኣትሒዙ ሰሪሑ

ካብ 40 ዓመቱ ኣትሒዙ ሰሪሑ

ጥሮታ ኣብ 65 ዓመት

16 600 ክሮኑር

12 700 ክሮኑር

ጥሮታ ኣብ 67 ዓመት

18 9 00 ክሮኑር

14 000 ክሮኑር

13 500 ክሮኑር

10 900 ክሮኑርr

ከፊል ሰዓታት፡ 75 % ሰሪሑ

ኣብነት: ሓደ ሎሚ 60 ዓመቱ ሰብ፡ ደሞዝ 30 000 ክሮኑር (ናይ ምሉእ ግዜ) ወይ 22 500 ክሮኑር (ከፊል ግዜ 75
ሚእታዊት) ንወርሒ ቅድሚ ግብሪ ምኽፋል። ኣብ 65 ዓመትን 67 ዓመትን ከከም ኣጠቓቕሳኡ ጥሮታ ይወጽእ።
ባዕልኻ ኣዋህልል – ክንድዚ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ
ካብ ወዲ 25 ዓመት ኣትሒዝካ 500 ክሮኑር ንወርሒ ምውህላል፡ ንምሉእ ሂወትካ ከም ጥሮተኛ ቅድሚ ግብሪ
ምኽፋል ዳርጋ 1 400 ክሮኑር ንወርሒ ክህብ ይኽእል እዩ። ኣብ ከባቢ 50 ዓመትካ ንጥሮታኻ ከተዋህልል እንተ
ጀሚርካ፡ ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ንኽትረክብ ኣብ ክንድኡ 1500 ክሮኑር ንወርሒ ምውህላል ከድልየካ እዩ።

ብዛዕባ ናትካ ጥሮታ ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ ብዓል መዚ ጥሮታ ርክብ ግበር።

ኩሎም እቶም ናይ ሕሳብ ስ’ልሒታት ኣብ ናይ Pensionsmyndigheten ኣብነታዊ ጉዳያት ምርኩስ ዝገበሩ እዮም፡
እዚ ድማ እቲ ብዓል መዚ ኣብ ገለ ግምታት መሰረት ብምግባር፡ ማለት እቲ ድሕሪ ክፍሊት ዘሎ 1.7% ዝኸውን
ጽሩይ መኽሰብ ክዉን ናይ ርሾ እቶት መሰረት ብምግባር፡ ናይ ሕሳብ ስ’ልሒታት ይገብር። ብመሰረት SAF-LO
ዝግበር ሞያዊ ናይ መልዕሎ ስምምዕ (tjänstepensionsavta)። ዝተቐመረ ክዉን እቶት ኣብነት ናይ እቶት ጥራይ
እዩ። እቲ ውህለላኻ ብጭቡጥ ማዕረ ክንደይ ዝኣክል እቶት ክህልዎ ከምዝኽእል ክፍለጥ ኣይካኣልን እዩ።

13

ብዛዕባ ውህለላ፡ ምውፋርን
ጥሮታን ካባና ኣብ Swedbank
ኵሉ ግዜ ምኽሪ ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ! ብደሓን ምጻእ!

ኣብዚ ብሮሹር ዘሎ ሓበሬታ፡ ምኽሪ ኣይኮነን።
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