ኣልኮላዊ መስተን
መንእሰያትን
ንዓኻ ወላዲ ዝኾንካ
ተወሳኺ ቋንቋታት ኣብ tonårsparlören.se ኣሎ

ኣልኮላዊ መስተ
ኣብ ሽወደን
ኣብ ሽወደን ውላዶም ኣልኮላዊ መስተ ኽሰትዩ ቅቡል እዩ ኢሎም ዝሓስቡ
ወለዲ ዳርጋ የለዉን። ከምኡ እንዳ ኾነ ግን መንእሰያት ኣልኮላዊ መስተ
ክሰትዩን ክሰኽሩን የጋጥም እዩ። እዛ ጽሕፍቲ ንዓኩም ኣደ ወይ ኣቦ ናይ
ሓደ መንእሰይን ንኻልኦት ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሓላፍነት ዘሎኩም
ዓበይቲ ሰባትን እያ። እዛ ጽሕፍቲ ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ሽወደን
ትሕብርን ምስ መንእሰያት ውላድካ ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ከመይ ጌርካ
ክትዘራረብ ከም ትኽእል ምኽሪ ትህብን።

መንእሰያትን ኣልኮላዊ መስተን
ኵሎም መንእሰያት ዝተፈላለዩ እዮም። ገለ መንእሰያት ኣልኮላዊ መስተ ፈቲኖም ክፈልጡ ከለዉ ገለ ድማ
ኣይፈልጡን እዮም። ውላድካ ኣልኮላዊ መስተ ሰትዩ ይፈልጥ ይኹን ኣይኩን ብዘየገድስ ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ
ምዝራብ ጠቓሚ እዩ። ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ብጋህዲ ብምዝራብ ንዓኻ ወላዲ ምኳን ይቐለልካ፡ ውላድካ ድማ
ከም ትሓልየሉ ይርድኦ።

ኣልኮላዊ መስተ ንኣካላት ብኸመይ ይጸልዎ?
ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ኣካላት ሳዕቤን ዘኸትል መርዚ እዩ። ብዙሕ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ንዝኾነ ሰብ ጽቡቕ ኣይኮነን።
ብዙሕ ምስታይ ንመንእሰያትብዝያዳ ሓደገኛ እዩ። ክሳብ ወዲ 25 ዓመት ትኸውን ሓንጐል ኣብ ምምዕባል ይርከብ።
ስለዚ እዩ ናይ መንእሰያት ሓንጐል ብቐሊሉ ብኣልኮላዊ መስተ ዝጕዳእ። ከምኡ’ውን ኣብ ግዜ ንእስነቶም ክሰትዩ
ዝጀመሩ ሰባት ወልፊ ክሕዞም ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎዎም። ንሕና ኣብ ሽወደን ዝወሓደ ኣልኮላዊ መስተ ምእንቲ ክንሰቲ
Systembolaget ጥራይ እዩ ብርቱዕ ቢራ፣ ነቢትን ኣልኮላዊ መስተን ክሽይጥ ዝፍቀደሉ*።
ኣብ ሽወደን ኵሎም ትሕቲ 18 ዓመት ሰባት ከም ቈልዓ እዮም ዝሕሰቡ። ንቈልዑን መንእሰያትን ምእንቲ
ክከላኸለሎም ንኣልኮላዊ መስተ ዝምልከት ሕጊ ኣሎ። ሓደ ሓደ ካብቶም ሕግታት ከምዚ ዝስዕብ ይብሉ፦
• ኣብ ቤት መግቢ ወይ ባር ኣልኮላዊ መስተ ንኽትሰቲ እንተ ወሓደ ወዲ 18 ዓመት ክትከውን ኣሎካ።
• ካብ Systembolaget ኣልኮላዊ መስተ ክትገዝእ እንተ ወሓደ ወዲ 20 ዓመት ክትከውን ኣሎካ።
• ሓደ ዓቢ ሰብ ንሓደ ካብ 20 ዓመት ዝንእስ ሰብ ኣልኮላዊ መስተ ክገዝኣሉ ወይ ክህቦ ዘይሕጋዊ እዩ።

ነዚ ዝስዕብ ትፈልጦ ዶ ኔርካ...
መንእሰያት ኣብ ሽወደን ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ሎሚ ዝወሓደ ኣልኮላዊ መስተ ከም
ዝሰትዩ። ካብ 1977 ጀሚሩ ኣብ ሽወደን መንእሰያት ክንደይ ከምዝሰትዩ ከም ዝተዓቀነ።
እቲ ምዕቃን ካብ ዝጅምር ኣብዚ እዋን እዚ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝወሓደ ኣልኮላዊ መስተ
ከም ዝሰተዩን ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ጨሪሾም ከም ዘይሰትዩን።

* Systembolaget በቲ ካብ ብዙሕ ገንዘብ ምእታው ንላዕሊ ጥዕና ህዝቢ እዩ ኣገዳሲ ኢሉ ዝሓስብ መንግስቲ

ሽወደን እዩ ዝውነን። ስለዚ እዩ Systembolaget መሸጣ ንምዝያድ ጨሪሹ እዋናዊ ኣቕርቦት ፍሉይ ዋጋን ምጕዳል
ዋጋን ዘይብሉ። ተወሳኺ ኣብ systembolaget.se ኣንብብ።

ወላዲ ናይ መንእሰይ ምኳን
ንብዙሓት ሰባት ንእስነት ብዙሕ ለውጥታት ዘሎዎ ግዜ እዩ። ከምኡ’ውን
መንእሰይ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቈልዓ ንላዕሊ ዓቢ ሰብ ክኸውን ይደሊ።
ደስ ዝብልን ስምዒት ዝቕስቅስን ግን ቁሩብ ኣሸጋርን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣካላት ይቀያየርን ብዙሓት ሓደሽቲ ስሚዒታት ይምዕብሉን። ሓደሽቲ የዕሩኽ
ምጥራይ እውን ልሙድ እዩ። ንወላዲ እውን ብዙሕ ነገራት ሓድሽ እዩ። ምስ
ኵሉ ሕቶታት ደገፍ ዘይብልካ ኾይኑ ክስምዓካ እውን ቀሊል እዩ። ብዙሓት ምስ
ካልኦት ወለዲ ብምዝራብ ተመሳሳሊ ሓሳባት ከም ዘለዎም የስተብህሉ።

ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ከመይ ገርካ ትዘራረብ?
መሰረት ናይ ሓደ ጥቡቕ ዝምድና መብዛሕትኡ ግዜ ነንሕድሕድካ ጋህዲ ኾንካ ምዝርራብ
እዩ። ቈልዑ፡ወለዶም ኣዝዮም ከይተቆጥዑ ሓቀኛታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክፈልጡ ኣሎዎም።
ውላድካ ኣልኮላዊ መስተ ክሰቲ እዩ ኢልካ ወይ ውላድካ ኣልኮላዊ መስተ ዝሰትዩ የዕሩክ
ኣሎውዎ ኢልካ ትሻቐል እንተ ኾንካ፡ እቲ ዝሓሸ ምሕታቱ እዩ። ውላድካ እንታይ ከም ዝብል
ብዘየገድስ ሃዲእካ ክትዛረብ ፈትን። እንታይ ኣጓኒፉ ከም ዘሎ ብዘየገድስ መንእሰይ ውላድካ
ንሱ ወይ ንሳ ከምትፈትዎም ክፈልጡ ኣሎዎም።

ጽማቝ ምኽርታት ንዓኻ ከም ወላዲ
ግዱስ ኩን ስማዕ ድማ
ሓደ ጽቡቕ ዝምድና ብዛዕባ ሓደ እምነት ምፍጣር እዩ። ብዛዕባ ናይ ውላድካ ሓሳባት ከምትግደስ ኣርእን
ከይፈረድካ ስማዕን።

ስለምንታይ ተሻቂልካ ከም ዘሎኻ ንገር
ነገራት ምኽልካል ጽቡቕ ሜላ ኣይኮነን። ውላድካ ክሰምዓካ ንኽኽእል ንሱ ወይ ንሳ ምኽንያት
ዘረባኻ ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ተሻቂልካ ከም ዘሎካን ወላዲ ብምኳንካ ከመይ ከም
ዝስምዓካ ግለጸሉ።
ንነብስኻ እመና
እቲ ዝስምዓካ ልክዕ ወይ ጌጋ እንተ ኾይኑ ንነብስኻ ስምዓያ። ከም ወላዲ መጠን ንውላድካ ገደብ
ክትገብረሉ መሰል ኣሎካ።
ንጹር ኩን
ብዛዕባ እቶም ዘለውኹም ሕግታት ምስ ውላድካ ተዘራረብ። ንጹር እንተ ኾንካን ከምኡ’ውን
ንስኻን መንእሰይ ውላድካን እንተ ተሰማሚዕኩምሉን ንውላድካ ነቶም ሕግታት ክስዕቦም
ይቐለሉ እዩ።
ቅድሚ ኣብ ክትዕ ምእታውካ ተዓገስ
ውላድካ ሰኺሩ ንገዛ እንተ መጺኡ ምናልባት ኣዚኻ ክትሓርቕን ክትቋዮቕ ወይ ክትበኪ ትደሊ
ትኸውን፡ ግን ካብ ምክታዕ ክትዕገስ ፈትን። ቅድሚ ምዝራብኩም ንውላድካ ቁሩብ ማይ
ሂብካ ንኽድቅስ ወይ ክትድቅስ ግደፎ/ግደፋ። ከም ወላዲ መጠን ክትሓርቕ መሰል ኣሎካ። ጐነጽ
ክትጥቀም ግን ፈጺሙ መሰል የብልካን። እቲ ቈልዓ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎዎ ምእንቲ ክፈልጥ
ክትዛረብ ከለኻ ህዱእን ጽኑዕን ኩን።
ካብ ካልኦት ወለዲ ሓገዝ ርኸብ
ሓደ ሓደ ግዜ ምስ ካልኦት ወለዲ ከመይ ከም ዝገብሩ ንምርኣይ ምዝራብ ጽቡቕ እዩ። ሓደ ሓደ
ግዜ መንእሰያት የዕሩኽቶም ድላዮም ከም ዝገብሩን ከም ድላዮም ከም ዘምስዩን ይመስሎም
እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ወለዲ ዳርጋ ሓደ ዓይነት ሕጊ ዘሎዎም ኾይኑ ይጸንሕ እዩ።

ሓደሽቲ የዕሩኽ
መንእሰያት ሓደሽቲ የዕሩክ ክረኽቡ ባህርያዊ እዩ። ውላድካ ብቕጽበት ብዙሕ ግዜ
ምስቶም ሓደሽቲ የዕርኽቱ ከሕልፍ ከሎ ከም ወላዲ ብዙሕ ዘይትድለን ዝተገለልካን ኾይኑ
ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ግን ከም ወላዲ ንውላድካ ኵሉ ግዜ ከም ተድልዮ ዘክር። በቶም
ወድኻ ወይ ጓልካ ዘጥረይዎም ኵሎም ሓደሽቲ የዕሩኽ ግዱስን ሕጉስን ክትከውን ፈትን።
እንተ ተሻቂልካ ቁጽሪ ተለፎን ናይ እቲ ዓርኪ ወይ ናይ’ቲ ዓርኪ ወለዲ ክትሓትት ትኽእል
ኢኻ። ንምንታይ እቲ ቁጽሪ ከም ዝደለኻዮ ሓብር። ንውላድካ ከም ትኣምኖ፡ ግን ገለ ነገር
እንተ ኣጋጢሙ ክህልወካ ጽቡቕ ምኳኑ ንገሮ።

ሸለል ንምባል ትባዕ
ውላድካ እኹል ሰብ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ነቲ ሓድሽ ተቐበሎን ሸለል ንምባል ትባዕን። ግን
ከም ዘለኻሉን ደስ እንዳ በለካ ከም ትሕግዞን ኣርእዮ።

ጠቃሚ ርክባት
ሓደ ሓደ ግዜ ብዛዕባ መንእሰያትን ኣልኮላዊ መስተን ቁሩብ ብዝያዳ ምስ
ዝፈልጡ ምስ ትዛረብ ጽቡቕ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። እዚኦም ገለ ካብቶም
ክትራኸቦም ትኽእል ትካላት እዮም።
SOCIALTJÄNSTEN

ኣብዚ ምስ መንእሰያትን ወለድን ብዛዕባ ኵሉ ዓይነት ሕቶታት ክዛረቡ ልምዲ ዘሎዎም ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት
ይሰርሑ። ናይ ርክብ ሓበሬታ ኣብ ናይ ኮሙንካ መርበብ ሓበሬታ ትረኽቦ።

BRIS VUXENTELEFON: 0771-50 50 50

BRIS ናይ ብዛዕባ ውላዶም ምኽርን ምስ ገለ ሰብ ምዝራብ ዘድልዮም ወለድን ተለፎን ይቕበል።

FÖRÄLDRATELEFONEN: 020-85 20 00

ኣብዚ፡ ኣብ ናይ ወላዲ ግደ ምእንቲ ክድግፉኻን ክሕግዙካን ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን
ስነ-ኣእምሮኛታትን ይሰርሑ።

ELEVHÄLSAN

ኣብ መባእታን ካልኣይ ደረጃ
ነርስታትን ኣሎዉ።

ኣብያተ ትምህርትን ንምኽርን ሓገዝን ክትራኸቦም ትኽእል ኣማኸርትን

ጠቐምቲ መርበብ ሓበሬታታት
informationsverige.se

ኣብዚ ኣብ ሽወደን ሕብረተሰብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ከተንብብ ትኽእል።

tonårsparlören.se

ምኽርን ትኽኽል ሓበሬታን ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተን መንእሰያትን ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ።

እዛ ጽሕፍቲ ብውድብ IQ እያ ተዳልያ። ናትና ራኢ፡ ሓደ ዝኾነ ሰብ ዘይጕድኣሉ ንጥዕና ብምሕላይ ንኣልኮላዊ
መስተ ምስታይ ዘስተማቕር ሕብረተሰብ እዩ።

