Tigrinja

ናብ ’Lära svenska’ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ!
Lära svenska፡ ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነን ኣብ ኢንተርነት ዝርከብን መርበብ ሓበሬታ እዩ። ኣብኡ ድማ ባዕልኻ ልምምድ
ቋንቋ ሽወደን ትገብር። መለማመዲታትን ፊልምታትን ኣሎዎ። ኮምፕዩተር፡ ኣይፓድ ወይ ሞባይል ተሌፎን ተጠቀም።
እንድሕር ሞባይል ወይ ኮምፕዩተር ዘይብልካ ኮይኑ፡ ናብ ቤት መጻሕፍቲ ኬድካ ክትልቅሐን እትኽእል ኮምፕዩተራት
ኣለዋ።
ኣብ ኢንተርነት ኣቲኻ፡ ኣብቲ መጽሓፊ ኣድራሻ፡ ነዚ ”www.larasvenska.se” ጸሓፎ።

መጀምርታ ገጽ
ኣብ ’Lära svenska’ ምስ ኣተኻ፡ ካብ መንጎአን ኣርባዕተ ዝተፈላለያ ገጻት ክትሓርይ ትኽእል ኢኻ። ኣርባዕቲአን ገጻት፡ ብዝተፈላለየ ኣገባባትን
ደረጃታትን ሽወደንኛ ንምልምማድ ዝሕግዝ ናይ መሳርሒ ትሕዝቶ ኣሎወን።

ትምህርቲ ሽወደንኛ ጀምር
»» ንሓደስቲ ጀመርትን ንዝጀመርኩምን፡
ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ”ትምህርቲ ሽወደንኛ ጀምር--’Börja lära dig svenska’’፡ መሰረታዊ
ቋንቋ ሽወደንን ዓረፍተ ነገራትን ተመሃር።

ሽወደንኛ ምምሃር ቀጽል
»» ተወሳኺ ልምምድ ጌርካ ምዕባለኻ ከተዛይድ ንእትደሊ፡
ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ’’ሽወደንኛ ምምሃር ቀጽል--Fortsätt lära dig svenska’’ ብብርቱዕ
ቃላትን ዓረፍተ ነገራትን  ሽወደንኛ ክትመሃር ምስ እትደልይ፡ መለማመድታትን ፊልምታትን ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ።

ሽወደንኛ ምስ ካልኦት ብሓባር ተለማመድ
»» ኣብቲ እትቕመጦ ከባቢ፡ ሽወደንኛ ምሳኻ ዝለማመዱ ሰባት ፈትሽ። ተዘየሎ ብሞባይል
ተለማመድ።
ብገጽ መርበብ ሓበሬታ ’’ሽወደንኛ ምስ ካልኦት ብሓባር ተለማመድ--Träna svenska med
andra’’፡ ቋንቋ ሽወደን ንኽትመሃር ዝሕግዙኻ ሽወደንኛ ዝዛረቡ ሰባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መፍትሕ ቃላትን ትርጉማትን
»» ንዝተፈላለዩ ኩነታት ወይ ትሕዝቶ ዘገልግሉ መዝገበ ቃላት(ዲክሺነሪ)ን መፍትሕ ቃላትን፡
ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ’’መፍትሕ ቃላትን ትርጉማትን--Ordlistor och översättningar’’፡
ቃላትን ዓረፍተ ነገራትን ክትረኽበሎም ናብ እትኽእል ገጻት ዘሰጋግሩ መስመራት ክትረክብ ኢኻ። ኣብ
መዓልታዊ ናብራኻ ንኽትፈልጦም ኣገደስቲ ዝኾኑ ዝርዝር ቃላት’ውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ምጥቃም ”Lära svenska”
»» ኣብ ’Lära svenska’፡ ብዝደለኻዮ ኣገባብ ልምምዳት ክትገብርን ፊልምታት ክትርእን ትኽእል ኢኻ።
»» ሓንቲ ፊልም እናረኣኻያ እንከለኻ፡ ነቲ ኣብቲ ፊልም ዝተባህለ፡ ደው እናበልካ፡ እናመለስካን ደጋጊምካን ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ።
»» ኣብ ’Lära svenska’ ናብ ካልኦት መርበብ ሓበሬታታት ዘተኣሳስሩ መስመራት ኣለው። እዚ ከኣ፡ ናብ ከምዚ ዝበለ መተኣሳሰሪ ክትጥውቕ
ከለኻ፡ ’Lära svenska’ ትገድፎ ኣለኻ ማለት እዩ።

Lära svenska ሓደ ኣካል መርበብ ሓበሬታ ኣብ www.informationsverige.se እዩ።
www.informationsverige.se ብመንግስታዊ ብዓል መዚ እዩ ዝመሓደር። ብዓሰርተ ቋንቋታት ኣሎን ካብ ክፍሊት ድማ ናጻን እዩ። ኣብ
ሽወደን ከም ሓድሽ መጠን፡ ኩሉ እቲ ክትፈልጦ ዘድልየካ ሓበሬታ ኣብዚ ተጠርኒፉ ኣሎ። ሓደ ካብኡ፡ ብዛዕባ ጒዳይ ኩነታት ገዛ ከመይ
ከምዝሰርሕ፡ ሓለዋ ጥዕናን ቤት ትምህርትን ወይ ከመይ ጌርካ ስራሕ ትደልይን ብቐጻሊ ትመሃር።

www.larasvenska.se
www.informationsverige.se

