
VELKOMMEN TIL BUA LARVIK oversatt til Tigrinja 

 

   ናብ ብዋ ላርቪክ ብደሓን ምጹ!    

 

ብዋ እንታይ ማለት ኢዩ? ብዋ (BUA) ኣሕጽሮተ ቃል ናይ ቆላዑ-መንእሰያት-ንጥፈት ኮይኑ ቡዋ-

መሳሪሕታትዝምልከት ከኣ ናይዚ ኮሙነ መሳሪሕታት መኻዚኖ ዝጥርንፍ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ካብኡ 
መሳሪሕታት ክልቃሕ ይኽእል። ኣብ ክንዲ ሓዲሽ መሳሪሒ ትገዝእ፣ ብናይ ብዋ መሳሪሕታት ጌርካ 
ሓደሽቲ ንጥፈታት ንኽትፍትን የኽእለካ። ካብ ቡዋ መሳሪሕታት ክሳብ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን 
ተለቂሕካ እትመልሰሉ ከም ላይብረሪ ናይ መሳሪሕታት ዘገልግል ቦታ ኢዩ። 

ብዋ ኣበይ ይርከብ?  ንርከበሉ ቦታ ኣብ ጎደና ክርስትያን ፍረድሪክ ቁጽሪ ገዛ 3, ኣብ ቀዳማይ ደርቢ 
ኣብ ውሽጢ ቤትምህርቲ ቫርደንስመስተረን ኣብ ጥቓ ኣዳራሽ ፋሪስ ኢዩ። ሰኑይ፣ ረቡዕን ዓርብን ካብ 
ሰዓት ክልተ ድሕሪቐትሪ ክሳብ ሰዓት ሹድሽተ ክፉት ኢዩ።   

መሳርሒ ንኽልቃሕ ግብሮ ዘለኒ?  መጀመርያ ኣብዚዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተመዝገቡ።  

https://www.bua.io/registrer?redirect=%2F 

ናብ ብዋ ምስመጻእካ/ኪ፣ ክትልቀሖ እትደሊ መሳሪሕታት ምስትረክብ ምስ ኣብኡ ዝሰርሑ ትዘራረብ። 
ንመጀመርያ ግዜ ካብና ክትልቃሕ ከለኻ መንነትካ ዘነጽር ካርዲ ሒዝካ ምጻእ። ዕድሜኻ ትሕቲ 18 
ምስዝኸውን ንመጀምርያ ክትልቃሕ ከለኻ (ልዕሊ 18 ዝዕድሜኡ ሓላፍነት ናይቲልቃሕ ክወስድ 
ዝኽእል ሰብ) ሒዝካ ምጻእ።  

 እንታይ ዓይነት መሳርሒ ክልቃሕ ይኽእል? ናይ ስፖርትን ንኸም ኣብ በረኻን ጎቦታትን ንኣብ ግዜ 

ሓጋይን ክረምቲን በረድን ፣ ከም ኡውን ንኣብምሉእ ዓመት ከገልግል ዝኽእል ከም ኣብነታት: ኩዕሶ 
ናይ እግሪ፣ ናይ ጎልፍ መጻወቲ፣ ጫማ ናይ ኩዕሶእግሪ፣ መከላኸሊ በራቒቶ፣ ኮረር መበሊ፣ ሰለል 
መበሊ፣ ጸፊሕ ኮይኑ ኮረር መበሊ፣ ክራበ መግፈፊ፣ ኣብ ደገ መጻወቲ፣ ኣብ በረድ ምኽየዲ፣ ናይ በረድ 
ጫማ፣ ኣልፒን ኣብ በረድ ሸተት መበሊ፣ ናበረድ ሻክዊ፣ ብሽክለታት፣ ኮረር ዝብላ ብሽክለታት፣ ናይ 
ብሽክለታ ተጎታቲ፣ ቴንዳ፣ ናይደገ መደቀሲ፣ ጉዕዞ ቦርሳታትን ፣ ካሊእ ኣብዚ ዘይተጠቕሱን ኣብዚ 

ታሕቲ ናይ እንተርነት ኣድራሻ ክትርኡ ትኽእሉ:  

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-larvik    

ናይ ልቃሕቅጥዕታት: - ዝተለቃሕካዮ ንብረት ብግቡእ ተኸናኸኖ። - ዝተለቃሕካዮ መሳርሒ ኣብ 
ግዜኡ ክትመልሶ ኣለካ፣ መታን ንኻለኦት ከይተጸቢ። - እቲ መሳርሒ ገለ ነገር ጎደሎ እንተለዎ ሓብረና 
መታን ከነዐርዮ። - መሳርሒ እንዳተጠቐምካሉ ከለኻ ምስዝበላሾ፣ ምሳና ተዘራረብ መታን መፍትሒ 
ክንገብረሉ። - እቲ መሳርሒ ምስ እተጥፍኦ ወይውን ክትመልሶ ዘይትኽእል እንተኾይንካ ፣ ክትክኦ 
ኣለካ። ናይ ልቃሕ ቅጥዕታት ብዝርዝር ብዝተፈላለዩ ቅዋንቅዋታት ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት 

ኣድራሻ ክትረኽቦ ትኽእል: 
https://www.bua.io/artikkel/betingelser 

መወከሲ: ቁጽሪ ቴሌፎን 484 01 355  ክፉት ኣብዝኾነሉ ኢያትለዓል.  

ኣብ ፌስቡክ: @BUALarvik እዋናዊ ሓበረታ ንምርካብ ተኸተሉና።   

 

https://www.bua.io/registrer?redirect=%2F
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-larvik
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