ስለ ኤድመንተን ለአዲስ መጨዎች የሚሆን መመሪያ
በኤደመንተን ውስጥ አዲስ ለሆኑ ነዋሪዎች የሚያግዝ የመግቢያ መመሪያ

4 | ስለ ኤድመንተን
4 I የኤድመንተን ታሪክ

ወደ ኤድመንተን እንኳን በደሕና መጡ!

ለኤድመንተንም ሆነ ለአልቤርታ ወይንም ለካናዳ አዲስ ከሆኑ፡ ይህ መመሪያ
የተዘጋ ው እርስዎንና ቤተሰቦትን ስለ ከተማችን ኣስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን
ለማግኘት እንዲረዳዎት በማለት ነው። በውስጡም የአገልግሎቶችና የድርጅቶች
ዝርዝር የያዘ ሲሆን አዲሱ ኑሮዎትን ሲመሰርቱ ሊመራዎት ይችላል። አንዳንዶቹ
አገልግሎቶችም በኤድመንተን ከተማ ኣስተዳደር በኩል ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ
በአካባቢው ድርጅቶች በኩል ናቸው።
ይህ መመሪያ ስለ ስራ፡ ስለ መዝናኛ እንዲሁም ጤናማና ደህና ሆነው ለመቆየት
እንደሚያግዞት ተስፋ እናረጋለን።

ማሳሰቢያ
ይህ መመሪያ የኣብዛኞቹን አገልግሎቶች የድረገጽ አድራሻዎችና የስልክ ቁጥሮች
ይዘረዝራል። ምንም እንኳን ተተካተቱት መረጃዎች ትክክል ቢሆኑም፡ ከተጠቀሱት
የቦታዎች ዝርዝር ውስጥ በስልክ ወይንም በኢሜል ቦታዎችን፥ የስራ ሰዓታትን እና
ኣገልግሎቶችን ሳያረጋግጡ በኣካል እንዳይሄዱ።
የዚህ መምሪያ ዓላማ የሚፈልጉትን መረጃ ሙሉ በሙሉ መስጠት ሳይሆን ወደ ሚፈልጉት
መረጃ ምንጮችና ቦታዎችን እንዲመራዎት ነው። የበለጡ አገልግሎቶችና ምንጮች
ለማግኘት www.edmonton.ca የሚለውን ድረገጽ ይመልከቱ።

8 | ለናንተ አብሮ ባንድነት መስራት
8 I 3 የመንግስት ደረጃዎች
			የማዘጋጃ ቤት ኣገልግሎቶች
			ክፍለ ሃገራዊ ኣገልግሎቶች
			የካናዳ መንግስት

10 | መረጃ ለማግኘት

ማውጫ

አዲሱ መኖሪያዎትን በኤድመንተን ከተማ እንዲሆን በመወሰኖት
ደስ ብሎናል። ኤድመንተን ለኑሮ ፡ለስራ፡ ለጨዋታ/ለመዝናናት
የሚሆን ታላቅ ቦታ ነው። ሆኖም ግን አዲስ ቦታ ላይ ኑሮን
ለመመስረት ብዙ ፈታኝ ሊሆን ይችላል።

6 I ኤድመንተን በአሁኑ ጊዜ

10
10
10
10
11
12

I
I
I
I
I
I

የኤድመንተን ከተማ
የዜጋና የአዲስ መጨዎች የመረጃ ማእከል
የከተማ ኣገልግሎቶች: 311
የድጋፍ ኣውታር: 211
የኤድመንተን ከተማ ድረገጽ
የኤድመንተን የህዝብ ቤተ-መጻሕፍት (EPL)

13 | ኤድመንተን ከተማ ውስጥ መኖር
14 I የመኖርያ ኣገልግሎቶች
15 I የመተርጎምና የአስተርጓሚ አገልግሎቶች

16 | በኤድመንተን ዙርያ መንቀሳቀስ
16
16
18
20

I
I
I
I

መንገዶች እና ጎዳናዎች
የህዝብ መጓጓዣ ዘዴ
ኤድመንተን ውስጥ ማሽከርከር
ቢስክሌት መጠቀምና በእግር መጓዝ

21 | ኑሮ በኤድመንተን
21 I መኖርያ ቤት
24 I የገንዘብ ኣስተዳደር
25 I እምነት/ሃይማኖታዊ ማህበሮች
27 I ምግብ በኤድመንተን
30 I ውሾች፣ድመቶችና ሌላ ለማዳ እንስሶች
31 I የቆሻሻ አየያዝና ተረፈ ምርትን ወደ ምርትነት
			 መቀየር

8
9
9

32 | ትምህርት በኤድመንተን
32
33
34
34
35
35

I
I
I
I
I
I

45 I የአዛውንቶች አገልግሎቶችና ፕሮግራሞች
			መኖርያ
			የድጋፍ ኣገልግሎቶች
		
የአዛውንቶች ማእከሎች/ቡድኖች
			ለአዛውንቶች መጓጓዣ

የእንግሊዝኛ ትምህርት
የፈረንሳይኛ ትምህርት
የህዝብ ትምህርት
የግል ትምህርት ቤቶች
የሁለተኛ ደረጃ ድህረ-ትምህርት
ትምህርት ለመቀጠል

47 | ኤድመንተን በደህንነት ውስጥ መቆየት

36 | ስራ በኤድመንተን
36 I የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር
36 I የአልበርታ ስራ ስነ ስርዓቶች
36 I ስራ ለማግኘት

38 | በኤድመንተን ጤናማ ሆኖ መቆየት
38 I የጤናና የህክምና ኣገልግሎቶች
			የጥርስ ሃኪም ለማግኘት
			የቤተሰብ ሃኪም ለማግኘት
			የአንደኛ ደረጃ እንክብካቤ መስመር
			የሆስፒታል ድንገተኛ ኣገልግሎቶች
			የሆስፒታል የሚገኝበት ቦታዎች
			የዎክ-ኢን ክሊኒኮች
			የህዝብ ጤና ማእከል
		
ህብረ-ባህል የጤና ደላሎች የህብረት
			 ድርጅት
			የማህበረሰብ የአእምሮ ጤና አጠባበቅ
			 ክሊኒኮች (የአልበርታ ጤና ኣገልግሎቶች)
			 በችግር ጊዜ የሚሰጥ ማእከል-በችግር ጊዜ
			 ድጋፍ የሚሰጥ የ24 ሰዓታት መስመር
42 I የሰብዓዊ ኣገልግሎቶች
			የምክር አገልግሎቶች
			የህጻናትና የወጣቶች አገልግሎቶች
44 I የማህበረሰብ ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች
			የህጻናት ጥበቃ
			የህጻናትና የወጣቶች አገልግሎቶች

45
45
46
46

39
39
39
40
40
40
41
41

41
42

44
44

47 I ድንገተኛ ኣደጋ
47 I የእሳት አደጋ አድን አገልግሎት
47 I የኤድመንተን ፖሊስ ኣገልግሎት (EPS)
48 I EPS (ኢ ፒ ኤስ) ጥቃት አገልግሎት
48 I የሽግግር ዘብ
48 I የከተማ ህጎች
49 I የቤተሰብ ጥቃት
49 I አክት አልበርታ (የአልበርታ የሰው ዝውውር
			 ህብረት (ACT Alberta (Alberta Coalition
			 on Human Trafficking)
49 I የህጻናት ጥቃት/ግፍ የቀጥታ መስመር
49 I ወንጀል ማስቆም/ክራይም ስቶፐርስ
			(crime stoppers)
49 I የኤድመንተን የጾታዊ ጥቃት ማእከል (ኤስ
			 ኤ ሲ ኢ) (Sexual Assault Centre of
			Edmonton (SACE)
49 I የመርዝ ቁጥጥር ማእከል (Poison Control
			 Centre)
49 I ሪች ኤድመንተን (REACH Edmonton)
50 I ህግና የሰብዓዊ መብቶች
			የካናዳ ህጋዊ ስርዓት
			ጠበቃዎች
			ሰብዓዊ መብቶች
			የቤተሰብ ህግ

52 | ኤድመንተንን ዘና ብሎ ለመጣጣም
53 I ኤድመንተን ከተማ መስህቦች
54 I ስፖርትና መዝናኛ

54 I የመዝናኛ አገልግሎት ፕሮግራም
55 I ስነ-ጥበብና ባህል
56 I የኤድመንተን ምርጦች
57 I የማህበረሰብ ማህበሮች
57 I ባህላዊና ማህበራዊ ቡድኖች
57 I በዓላቶች
57 I ማህበራዊ ተሳትፎና በጎ ፈቃደኝነት
58 I የኤድመንተን የክረምት ኑሮ
			የአየር ሁኔታ መተንበያ
			ነፋሻማ ቅዝቃዜ
			የቀን ብርሃን ቆጣቢ ጊዜ
60 I የአከባቢው ውስጥ የመገናኛ ዘዴዎች
61 I የመገናኛ ዘዴዎች-የብሔረሰብ

59
59
59

62 | የከተማ ምክር ቤት ኣስተዳደር
62
62
63
63
63
63

50
51
51
51

I
I
I
I
I
I

የከተማ ምክር ቤት
የከተማ ህጎች
በምክር ቤት (City Hall) ምን እየተካሄደ ነው?
ህዝባዊ ምርጫዎችና ድምጽ አሰጣጥ
ህዝባዊ ግኑኝነት
ህዝባዊ ቦርዶችና ድርጅቶች

ስለ ኤድመንተን

44

የኤድመንተን ታሪክ

በኤድመንተን ኣካባቢ የመጀመሪያ ተቀማጭ የነበሩት የመጀመሪያ ተወላጆች
(ፈርስት ኔሽንስ) ሲሆኑ እነ ክሪ፥ናኮዳ፥ሱ፥ብላክፉት እና ሌሎች ብዙዎችን
ያካትታል። የኤድመንተን ስያሜ በክሪ ቋንቋ ኣሚስክዋቺዋስካሂካን ሲሆን፣
ትርጉዋሜውም የቢቨር (ኣይጥ መሳይ እንስሳ) ኮረብታዎች ቤት (በኣጭሩ
ሲጠራ ኣሚስክዋቺ ነው - ሲደመጥ ኣሚስክ-ዋ-ቺ)።
ለሺዎች ኣመታት የመጀመሪያ ተወላጆች በሰሜን ሳስካትችዋን ወንዝ ዳርቻ
በኣሚስክዋሲ (ኤድመንተን) ተሰብስበው፣ የኣደን፣የዓሳ ማጥመድ፣የንግድ
እንዲሁም የባህላዊ በዓል ስነ ስርዓት ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ተወላጆች ባህል
መሰረት ሰዎች ከተክሎች፡ ከእንስሳት፡ከውሃ፡እና ከመሬት ጋር ያላቸው
ዝምድና በጣም ኣስፈላጊ ነው።
በ1795 የሃድሰን ቤይ ድርጅት በፎርት ኤድመንተ የጸጉራማ እንስሳ ቆዳ
ንግድ ወደ ኣካባቢው በማስገባባት ስራውን ጀመረ። በጸጉራማ እንስሳ ቆዳ
ንግድ የመጀመሪያ ተወላጆቹ የጸጉርማ እንስሳ ቆዳ እና የእንስሳት ቆዳዎች
(ልክ እንደ ቢቨር) ከኣውሮፓያውያን ነጋዴውች ጋር ቀረቦችን ኣንደ ጠመንጃ
እና የእጅ መሳሪያዎች ይለዋወጡ ነበር።

ካናዳ በ1867 ከእንግሊዝ ነጻ ሆነች። ኣዲሱም
የካናዳ መንግስት በምዕራብ ካናዳ ካሉት
የመጀመሪያ ተወላጆች ጋር ስምምነት መፈራረም
ጀመረ፣ ነሓሴ 21, 1877 የመጀመሪያ ተወላጆች
በፎርት ኤድመንተን ወረዳ ወደ 6ኛው ስምምነት
ከካናዳ መንግስት ጋር ለመግባት ቻሉ። 6ኛው
ስምምነት የኣልቤርታ እና የሳስካችዋን ማእከላዊ
ክፍል ይሸፍናል። አልበርታ ውስጥ 6ኛው
ስምምነት 18 የመጀመሪያ ተወላጆችን የክሪ፡የናኮዳ
ሱ፡ የሶህቶ አና የደነ ሄሪቴጅን ያካትታል።
የፌዴራል መንግስትና የመጀመሪያ ተወላጆች
በስምምነቱ ትርጓሜ ላይ የተለያየ ሃሳብ ነበራቸው።
የመንግስቱ ኣመለካከት የመጀመሪያ ሰፋሪዎች
የመሬት ጥያቄ እንደ ማብቂያ ነበር። የመጀመሪያ
ተወላጆች ስምምነቱን የተቀደሰ ኣድርገው
በመውሰድ ህዝብ ከህዝብ ጋር ቀጣይነት ያለውን
ዝምድና እንዲያጠንክሩ አሄም ማለት፣ “ጸሃይዋ
እስከ ወጣች ድረስ፡ ሳሮቹ እስከ ኣደጉ ድረስ፡
ወንዞቹ እስከ ፈሰሱ ድረስ” ኣንደሚቀጥል
ኣስታውቀዋል።
የኤድመንተን ከተማ ወደ የማህበር የስምምነት
ውል እና ውይይት በመጀመሪያ ተወላጆች 6ኛው
ስምምነት ትብብር መሰረት በ2012 ገባች።
እንዲሁም ተመሳሳይ የስምምነት ውል የጋራ
እውቅና ድርሻ እና ማህበር ከኣልቤርታ ሜቲስ
ተወላጆች ጋር በ2013 ገባች ። ይህ የስምምነት
ውል ውይይትን ከፍ ለማድረግ እና ትብብር
በማድረግ ባህል እና ታሪክን ለማክበር እንዲሁም

ለማንኛውም ሰው ኤድመንተንን እንደ መኖርያ
ቦታቸው ለሚቆጥሩ ሁሉ ሊጎዱ የሚችሉ ችግሮችን
ትኩረት ለመስጠት ቃል ይገባል ።
በ1982 በተደርገው የካናዳ ህገመንግስት ኣዋጅ
መቀያየር የካናዳ መንግስት በይፋ የመጀመሪያ
ነዋሪ ህዝቦች እንደ የመጀመሪያ ተወላጆች፣መቲስ
(ከመጀመሪያ ተወላጆች የተወለዱና የፈረንሳይ
ወይንም የስኮትላድ ኣዎሮፓውያን) እና ኢንዊት
እውቅና ሰጥተዋል። በኣሁን ጊዜ ኤድመንተን
በካናዳ የመጀመሪያ ነዋሪ (Aboriginal peoples)
የከተማ ተቀማጮች በብዛት ከሰፈሩባቸው ከተሞች
ውስጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እንዲሁም
ለሌላ በርካታ የመጀመሪያ ነዋሪዋች ከኣልበርታና
ከካናዳ ዳር እስከ ዳር ፡ሌሎች የመጀመሪያ
ተወላጆች፣ የሜቲስ እና የኢኑዊ ህዝቦች ጨምሮ
መኖሪያ ሆናለች።
እስከ 1900 በፎርት ኤድመንተን ዙሪያ ትንሽ
ከተማ ተቋቋመች። በ1904 ኤድመንተን በይፋ
ከተማ ሆነች። ከኣንድ ኣመትም በኋላ በ1905
ኤድመንተን የኣዲሱ አልበርታ ክፍለ ሀገር ዋና
ከተማ ሆነች።
በኣሁኑ ጊዜ ከኣንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ
በኤድመንተን ኣካባቢ ይኖራሉ። ንጹና ሰላማዊው
ከተማችን ለመኖሪያነት፡ ለስራ እንዲሁም ቤተሰብ
ለማሳደግ መልካም ቦታ ነው። ኤድመንተን ጠንካራ
ኢኮኖሚ እንዲሁም ለስራ ፡ ለንግድ፡ ለስፖርት፡
ለመዝናኛና ለባህል በጣም ኣመቺ ናት።
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ኤድመንተን በኣሁኑ ጊዜ፥

ከመላው
66

ኣለም ለመጡ ህዝቦች መኖሪያ
ኤድመንተን የበለጠ የጤና
ክትትል ካናዳ ውስጥ ኣሉዋቸው
ከሚባሉት ውስጥ ናት።

በኣለማችን ኣንደኛ ደረጃን
የያዘ የተረፈምርትን
ኣጠቃቀም እና ቆሻሻን
በአግባቡ በማስወገድ
ፕሮግራሞች ኤድመንተን
የካናዳ ኣረንጓዴያማ
ከተማ ኣንድትሆን
ኣድርገዋታል።

ኤድመንተን ምርጥ እና
ዘርፈ ብዙ የትምህርት
ተቁዋማት ፥ የድህረ
ሁለተኛ ደረጃ ስርዓተ
ትምህርት ከምርጥ
ዩኒቨርስቲዎች፡ኮሌጆች እና
የህዝብ መማሪያ ተቁዋማት
ኣላት።

ኤድመንተን ከካናዳ ጸሃያማ
ከሚባሉት ከተሞች ኣንዱዋ ናት።
በኣማካኝ 2300 ሰዓታት በዓመት
የጸሃይ ብርሃን እና ሙቀት
እንዲዩም በረጅሙ የበጋ ቀን (ሰኔ
21) ላይ ደግሞ ወደ 17 ሰዓታት
የጸሃይ ብርሃን ታገኛለች።

ኤድመንተን የተለያዩ
የህዝብ ትምህርት ቤት
ኣሰራር ያላት ሲሆን
ለተማሪዎች ከመዋዕለ
ህጻናት እስክ 12ኛ ክፍል
ትምህርት ይሰጣል።
የህዝብ ትምህርት ቤቱም
ሃይማኖትን ፣ቋንቁዋን፣
ባህልን፣ ሥነጥበብን
እና ስፓርት መሰረት
የተለያዩ አማራጮችን
ይሰጣል። በመላው
ኤድመንተን የሚገኙ
ኣብዛኞቹ የግል ትምህርት
ቤቶች በዓይነታቸው ብዙ
የትምህርት ምርጫዎችን
ይሰጣሉ።
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ከ30 በላይ ትላልቅ በዓላት
በየዓመቱ ያላት ኤድመንተን
የካናዳ የፌስቲቫል ከተማ
በመባል ትታወቃለች።

150 የሚሆኑ የህዝብ
ማህበሮች አውታር ወደ
ስፓርት፣መዝናኛ፣ባህልና
የትምህርት ማህበር
እንቅስቃሴ ላይ
እንዲሳተፉ ዕድል
ይሰጣሉ።

የሰሜን ሳስካችዋን ወንዝ ሸለቆ
የረዘመው የከተማ መናፈሻ
በሰሜን አሜሪካ ያለው ነው።

02

3 የመንግስት ደረጃዎች

ለናንተ አብሮ ባንድነት
መስራት

የማዘጋጃ ቤት ኣገልግሎቶች
ለማዘጋጃ ቤት ኣገልግሎቶች www.edmonton.ca ይመልከቱ ወይንም 311 በመደወል ጥያቄ
ካሎት ይጠይቁ። የኤድመንተን ከተማ የሚያቀርባቸው አንዳንድ አገልግሎቶች የሚከተሉት ናቸው።

አደጋ መከላከል
የፖሊስ እና የእሳት ኣደጋ መከላከያ ኣገልግሎቶችን፥
የአውሎ ንፋስን እና የፍሳሽ ንጽህና፡ ለድንገተኛ
ኣደጋ ፈጥኖ ደራሽ እና የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶችን
ያቀርባል።

የመንገድ ተቋራጭ
በኤድመንተን ከተማ ያሉ መንገዶችን፡ የእግረኛ
መሄጃዎች፥ የቢስክሌት ማለፊያ መንገዶችን
እና ድልድዮችን የመገንባት እና የመጠገን ሥራ
ይሠራል።

መጓጓዣ
ኤድመንተናዊያኖችን ከከተማቸው ጋር የሚያገናኝ
የህዝብ መጓጓዣ በከተማው ውስጥ ያቀርባል -

እነዚህም የኤድመንተን የህዝብ የመጓጓዣ ዘዴ
(ETS) አውቶብሶችንና ቀልጣፋ የባቡር መጓጓዣ ዘዴ
(LRT) ናቸው።

መዝናኛ
የመዝናኛ ፕሮግራሞች እና በማንኛውም የዕድሜ ክልል
ላይ ላሉ ኤድመንተናዊያኖች አገልግሎት የሚሰጡ
የመዋኛ ስፍራዎች፣ የጨዋታ ስፍራዎች፡ የበረዶ
መንሸራተቻ ሜዳዎችን እና የስፖርት ሜዳዎችን
ያቀርባል።

መረጃ
በ311
(የስልክ
መስመር)
ወይንም
www.edmonton.ca (የድህረገጽ) ላይ ስለ
ኤድመንተን ፕሮግራሞች እና ኣገልግሎቶች መረጃ
ያቀርባል።

የተመረጡት የህዝብ ተወካዮች እነማን እንደሆኑና እንዴት ሊያገኙዋቸው እንደሚችሉ ለማወቅ፥
ይህንድህረገጽ፥ www.edmonton.ca> City Government>Councillors&Mayor ይመልከቱ ወይንም
በስልክ፥ 311ደውለው ይጠይቁ።

ክፍለ ሃገራዊ ኣገልግሎቶች

የካናዳ መንግስት

ስለ ክፍለ ሃገራዊ ኣገልግሎች መረጃ www.alberta.ca ላይ ይመልከቱ። የክፍለ
ሃገራዊ መንግስት የሚያቀርባቸውን አንዳንድ አገልግሎቶች እነኚህ ናቸው።

የካናዳ መንግስት የሚያቀረባቸውን አገልግሎቶች ለማወቅ ከፈለጉ እዚህ ድረገጽ ላይ
ይመልከቱ www.servicecanada.gc.ca። የፌዴራል መንግስቱ የሚሰጣቸውን
አንዳንድ አገልግ ሎቶች እነኚህ ናቸው።

የጤና ጥበቃ

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች

አልበርታ የጤና አገልግሎት ድርጅት
ለመላው ኣልበርታውያኖች የጤና
አገልግሎቶችን በሆስፒታሎች፣ በዶክተሮች
ቢሮዎች እና በኢንተርኔት ያቀርባል።

የሰራተኛ ህጎች
የሰራተኛ ህጎችን ይፈጥራል እንዲሁም ህጉን
እና ደረጃውን የማስከበር ሥራ ይሠራል።

ሰብዓዊ ኣገልግሎቶች
ለሕጻናት ጥበቃ ድጎማና ገቢን ማጠናከሪያ
ይሰጣል።

የመንጃ ፍቃድ

ዓለም አቀፋዊ የብቃት
ግምገማ ኣገልግሎት (IQAS)
ዓለም አቀፋዊ የትምህርት መረጃዎች
በመገምገም ከካናዳ የትምህርት ደረጃ ጋር
ያነጻጽራል።

አልበርታ ህግ አስተላላፊ
ስብሰባ
የኣልቤርታ መንግስት መቀመጫ በክፍለ
ሃገሩ ዋና ከተማ በኤድመንተን ይገኛል።
ለህዝብ ጉብኝት ክፍት ነው።
ድህረገጽ፡ www.assembly.ab.ca >
Visitor Information

ካናዳ ውስጥ ለመስራት ኣንዲችል ማንኛውም
ሰው የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (SIN)
ሊኖ ረው ይገባል።

ፓስፖርት
ለካናዳውያን የፓስፖርት አገልግሎቶችን
ይሰጣል።

የገቢ ግብር
የካንዳ የኣገር ውስጥ ገቢ ድርጅት የዓመታዊ
የገቢ ግብር ከመላው ዜጎች ላይ ይሰበስባል።

የምክር ቤት

የካናዳ ዜግነት እና የኢሚግሬሽን
አገልግሎቶች
ለጉብኝት ቪዛ፣ ለትምህርት፡ ለስራ
ወይንም በካናዳ ለመኖር እንዲሁም
ለዜግነት ማመልከት ፣የቋሚ መኖሪያ
መታወቂያ ወይንም ለስደተኛ የደህንነት ከለላ
አገልግሎቶችን ይሰጣል።

የአቦርጂናል ጉዳዮችን እና
ሰሜናዊው እድገት
የኣቦርጂናል ውሎችንና በኣቦርጂናሎች እና
በካናዳ መንግስት መካከል የተደረገው የግልመንግስት ስምምነቶች እንዲሁም የካናዳ
የሰሜናዊው ክልል የመሬትና የተፈጥሮ
ንብረትን ያስተዳድራል።

የመንጃ ፍቃድን መስጠትና ተሽከርካሪዎችን
የመመዝገብ አገልግሎቶችን ይሰጣል።

የምክር ቤቱም በብሔራዊው ዋና ከተማ
ኦታዋ ኦንታሪዮ የሚገኘው የፌዴራል
መንግስት መቀመጫ ነው። ለህዝብ ጉብኝትም
ክፍት ነው።

የተመረጡት ተወካዮች እነማን እንደሆኑና እንዴት ሊያገኙዋቸው እንደሚችሉ ለማወቅ፥
ድህረገጽ፥ www.assembly.ab.ca > Members of the Legislative Assembly ይመልከቱ።

የተመረጡት ተወካዮች እነማን እንደሆኑና እንዴት ሊያገኙዋቸው እንደሚችሉ ለማወቅ፥
ይህን ድህረገጽ፥ www.parl.gc.ca > Senators & Members > Members of Parliament ይመልከቱ።

9

መረጃ ለማግኘት

መጀመሪያ ወደ ኤድመንተን ሲመጡ፡ እነኚህ ምንጮች የምትፈልጉትን መረጃ
ለማግኘት የረድዎታል።

የኤድመንተን ከተማ
የዜጋና የአዲስ መጨ የመረጃ ማእከል

10
10

በቸርችል አደባባይ በሚገኘው ደቡባዊ መግቢያ
ውስጥ ባለው የሲቲ ሆል የሚገኝ ሲሆን፡ ከ9፡
00 ሰዓት (ከሰዓት በፊት)-5:00 ሰዓት ( ከሰዓት
በኋላ) ለህዝብ ክፍት ነው። እንዲሁም ከሰኞ እስከ
ዓርብ መረጃ ለማግኘት የመጀመሪያ መቆሚያዎት
ሊሆን ይችላል። ስለ ከተማ ኣገልግሎቶችን፡
ስለ ማህበረሰባዊ ኣገልግሎቶች፡ ስለ ትምህርት፡
ስለ መኖሪያ፡ ስለ የመናፈሻ ፕሮግራሞች፡ ስለ
መዝናኛ፡ ስለ ተረፍ ምርት፡ ስለ የመስፈሪያ
ቦታ፡ ስለ ሽማግለዎሽ ኣገልግሎት እና እንዲሁም
ለተጨማሪ መረጃዎች።
ለበለጠ መረጃ የድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs
& Services > for New Residents > and New Arrival
Information Centre የሚለውን ይመልከቱ።

የከተማ አገልግሎቶች: 311
24 ሰዓታት በሚሰራው 311 በመደወል ስለ
ኤድመንተን ከተማ ኣገልግሎት እና ፕሮግራም
መረጃ ያገኛሉ። ከ100 ቋንቋዎች በላይ ትርጉም
ያቀርባል። የእንግሊዘኛ ቋንቋ የማይናገሩ ከሆነ
የምትናገሩትን ቋንቋ ስም በመንገር የ311 ስልከኛ
ኣስተርጓሚ እንዲያግዞት በስልክ ያቀርብሎታል።

ከኤድመንተን ውጭ ከሆነ ያሉት በስልክ ቁጥር
780-442-5311 የ311 ኣገልግሎት ለማግኘት
ይደውሉ።
እነኚህ አንዳንድ ቦታዎች በኤድመንተን ውስጥ
ማንኛውም ሊያስፈልጎት የሚችሉ ነገሮችን
እንዲያገኙ ያግዞታል።

የድጋፍ ኣውታር፡ 211
24 ሰዓታት በሚሰራው 211 በማንኛውም ጊዜ
በመደወል፡ ስለ ጤና እና ሰብዓዊ አገልግሎቶች፥
ስለ ማህበረሰብ ምንጮችን እንዲሁም ስለ
መንግስታዊ ርዳታ፡ እንደ፥
•
•
•
•

•

መሰረታዊ ስለሆኑ ኣስፈላጊ ነገሮች (ምግብ፥
ኣልባሳት፥ መጠለያ እና የገንዘብ ደጋፍ)
ስለ ሥራ ምንጮች
የወላጅነት ድጋፍ
የምክር/ የቡድን ድጋፍና
ስለ ኣቦርጂናል ህዝብ ምንጮች፥ ስለ አዲስ
መጤዎች፥ ስለ ህጻናት፥ ስለ ወጣቶች እና ስለ
ሴቶች የመረጃ እና የድጋፍ ምንጮች

የኤድመንተን ከተማ ድረገጽ፡

www.edmonton.ca

የኤድመንተን ከተማ የድረ ገጽ ስለ ኤድመንተን ከተማ
ኣገልግሎቶች እና ፕሮግራሞች መረጃ ያቀርብሎታል። የቀን
መቁጠሪያ እና የድርጊት መርሃ ግብሮች በማቅረብ ከማህበረሰቦት
ጋር ተሳትፎ እንዲኖሮት ያግዞታል። ኣጋዥ የሆኑ ጥቂት ቦታዎችን
ያጠቃልላል፡

በኤድመንተን ከተማ የሚገኙ ሥራዎች
የሥራ ዝርዝሮች፥ የኦንላይን ማመልከቻ እና ሌሎች በኤድመንተን
ከተማ የሥራ ማመልከቻ መንገዶችን መመሪያዎችን ያቀርባል።
የድረገጽ፡ www.edmonton.ca > City Government > Jobs Talent Hub የሚለውን ይመልከቱ።

በአቅራቢያዎት ስላሉት ሰፈሮች የሚያሳይ ገጽ
በመላው ኤድመንተን ስላሉት ሰፈሮች መረጃ ያቀርባል።
የድረገጽ፡ www.edmonton.ca > Residential & Neighbourhoods
የሚለውን ይመልከቱ።

የመረጃ መለዋወጫ ካርታዎች

(Interactive

maps)
የእሳት ኣደጋ ጣቢያዎችን ፥ የፖሊስ ጣቢያዎችን፥ የኣውቶብስ
ማቆሚያዎችን ፥ የመዋኛ ሥፍራዎችን፥ የስፖርት ሜዳዎችን፥
መናፈሻ ቦታዎችን፥ መጫወቻ ቦታዎን፥ የጎልፍ ሜዳ፥ የውሃ
መርጫ መዝናኛ ቦታዎች በሰፈሮች ወይንም በከተማው ውስጥ
ለማግኘት ያግዞታል።
የድረገጽ፡ www.edmonton.ca > Residential & Neighbourhoods
> Neighbourhood Map የሚለውን ይመልከቱ።

የኤድመንተን ከተማ የድረ ገጽ አጠቃቀም
የኤድመንተን ከተማ ድረገጽ www.edmonton.ca ነው። በጣም ብዙ
ኣስፈላጊ መረጃዎችን በድረ ገጻችን ውስጥ ያገኛሉ።
በዋናው ገጽ በስተግራ የሚገኘውን የከተማ አገልግሎቶች ዝርዝር በማመልክት
ወደታች ያውርዱት
መረጃውን ለማየት በዋናው ገጽ የላይኛው ከፍል ላይ የሚገኘውን የመፈለጊያ
ሳጥን ይጠቀሙ
ወቅታዊውን ድርጊቶች፥ ዜናዎችና የማህበራዊ መገናኛ ማስታወቂያዎችን
በገጹ ቀኝ በኩል በመመልከት ያጣሩ
አንዳንድ ጊዜ በዚህ የኣዲስ መጤዎች መመሪያ ላይ የተወሰኑ መረጃዎችን
ለማግኘት በድረ ገጹ ላይ የመረጃ አመላካቾቸን ያግኛሉ፡
የደረገጽ፡ www.edmonton.ca > Attractions and Events የሚለውን
ይመልከቱ።
ወደ ድረ ገጹ ትክክለኛ ገጽ ለመድረስ የሚያግዞት መመሪያዎች እነኚህ
ናቸው። በዚህ ምሳሌ ላይ እንደ ሚታየው በድረ ገጹ ዋና ገጽ ላይ በመሄድ
ግራጫማ Attractions and Events የሚለው ምልክት ከሚገኝበት የገጹ
የላይኛው ክፍል ጎን ይጫኑ።
በቀጥተኛ ተያያዥነት ስላላቸው
የከተማው አገልግሎቶች ዝርዝር
ለማግኘት በዚህ መመሪያ ላይ
ተዘርዝረዋል፡ ይጎብኙት።
የድረገጽ፡ www.edmonton.ca
/welcome ይሚለውን ይመልከቱ።
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የቤተ-መጻሕፍት ኣገልግሎቶች
እነኚህን ያካተተ ነው፥
•
•
12
12

•
•
•
•
•
•
•

የኮምፒዩተር እና የኢንተርኔት ኣጠቃቀም
የዲጂታል እና የዋይፋይ መጽሐፍቶች፣
መጽሄቶችና ሌሎችን
ፊልሞች
ዘፈኖች/ ሙዚቃ
የኣቦርጂናል ፕሮግራሞች፣ መርሀ ግብሮች፣
መጽሐፎች
የመስፈሪያ ቦታ ኣገልግሎቶች (በኣንዳንድ
ቦታዎች)
ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዮዎች የሚሆኑ
ፕሮግራሞች
ልዩ ልዩ ማስረጃዎች በብዙ የተለያዩ ቋንቋዎች
ለኣካል ጉዳተኞች የሚሆን ሰፊ የርዳታ
አገልግሎቶች

የማህበረ ሰብ መጸሐፍት ዐቃቢያኖች/
ላይብረሪያኖች
የኤድመንተን የህዝብ መጽሐፍት ቤቶች ስለ
ባህላዊ ትዕይንቶች እና ለኣዲስ ሰፈሪዎች
የሚሆኑ ፕሮግራሞችን እንዲያገኙ የማህበረሰብ
የመጸሐፍት ቤት ሠራተኞች ያግዙዎታል።

የመጸሐፍት ቤቱ የርዳት ቡድን
ኣገልግሎቶች
ኣንዳንድ የኤድመንተን የህዝብ ቤተ-መጻሕፍት
ቅርንጫፎች ከኤድመንተን የኣዲስ ሰፈሪ
ኣገልግሎቶች ማህበር የመጡ ለኣዲስ ሰፈሪዎች
የርዳታ ቡድን ሰራተኞች ኣሉዋቸው።
የድረገጽ: www.eisa-edmonton.org > Services
and programs > In-library Settlement
Services የሚለውን ይመልከቱ።

የኣቦርጂናል አገልግሎቶች መጸሐፍት
ቤት ሠራተኞች /ላይብረሪያኖች
የኤድመንተን የህዝብ መጽሐፍት ቤት
የኣቦርጂናል ኣገልግሎቶች መጽሐፍት ቤት
ሠራተኛ/ላይብረሪያን ያለው ሲሆን የኣቦርጂናል
ስብስቦች እና የድርጊቶች መርሀ ግብሮች
ኣሉት።
የድረገጽ: www.epl.ca > Interests > Aboriginal
Peoples የሚለውን ይመልከቱ።

የሚገኙበት ቦታዎች

EDMONTON PUBIC LIBRARY (EPL)

የኤድመንትተን የህዝብ ቤተ-መጻሕፍት ከከተማው ጫፍ እስከ ጫፍ በሚገኙ በርካታ ቦታዎች ላይ
ይገኛል። ለኤድመንተን ነዋሪዎች የመጸሕፍት ቤቱ ኣባል ለመሆን ክፍያ የለውም። የመጸሓፍት
ቤቶቹም የማህበረሰቡ የምንጭ ማእከኖች ሲሆኑ መጽሐፍቶችን መውሰድ፣ ፊልሞችን፥ ሙዚቃዎችን
መዋስ እና፥ ኢንተርኔት በመጠቀም እንዲሁም የማህበረሰባዊ ፕሮግራሞች ላይ መሳተፍ ኣባላት
የሚገኟቸው ኣገልግሎቶች ናቸው። ልዩ ልዩ ማስረጃዎችም በተለያዩ ቋንቋዎችም ያገኛሉ። ማንኛው
ሰው በኤድመንተን የሚገኙ የህዝብ መጽሐፍት ቤቶችን እንዲጎበኝ የበረታታል። ማስረጃዎች
(materials) ከቤተ-መጻሕፍት መውሰድ ከፈለጉ ነጻ የኣባልነት መታወቂያ ያስፈልግዎታል። ኣባልነት
መታወቂያዎትን ለማግኘት ባሁኑ ጊዜ የሚኖሩበትን የመኖሪያ ኣድራሻ የሚያሳይ መታወቂያ ማሳየት
ይኖርቦታል።
የድረገጽ፡ www.epl.ca የሚለውን ይመልከቱ።

የኤድመንተን የህዝብ ቤተ-መጻሕፍት

የኤድመንተን የህዝብ ቤተ-መጻሕፍት
ኣቦትስፊልድ-ፐኒመኪ
Abbotsfield-Penny
McKee
3210 – 118 Avenue

ለንደንደሪ Londonderry
110, Londonderry Mall,
137 Avenue and 66 Street

ካልደር Calder

Kensington Shopping
Centre, 12522 – 132 Avenue

ሚል ዉድስ Mill Woods
601, Mill Woods Town
Centre,
2331 – 66 Street

ካፒላኖ Capilano

ሪቨርበንድ Riverbend

201, Capilano Mall,
5004 – 98 Avenue

ካስል ዳውንስ Castle

460 Riverbend Square,
Rabbit Hill Road,
Terwillegar Drive

Downs
15379 Castle Downs Road

ስፕሩስዉድ Sprucewood
11555 – 95 Street

ክለይርቪው Clareview
3804 – 139 Avenue

እስተንሊ አ ሚለር Stanley

ሃይላንድስ Highlands
6710 – 118 Avenue

7 Sir Winston Churchill
Square

ኢድልዋይልድ (ቦኒዱን)

እስትራስኮና Strathcona

Idylwylde (Bonnie Doon)
8310 – 88 Avenue

ጃስፐር ፕለይስ Jasper
Place
9010 – 156 Street

ለዊስ ሆል Lois Hole
17650 – 69 Avenue

A. Milner

8331 – 104 Street

ዋይትማድ ክሮሲን

Whitemud Crossing
45, Whitemud Crossing
Shopping Centre,
4211 – 106 Street

ዉድክሮፍት Woodcroft
13420 – 114 Avenue

ኤድመንተን ውስጥ
መኖር

በካናዳ አዲስ መጨዎች ለሆኑ እነኝህ ድርጅቶች የድጋፍ
ኣና የመኖሪያ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ፥ የትምህርት
ፕሮግራሞች፡ የትርጉም አገልግሎቶች፡ የስራ ፕሮግራሞች
እንዲሁም ሌሎች ብዙ ተጨማሪ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።

የዜጋ እና የአዲስ
የመረጃ ማእከል

መጨ

ይህ ማኣከል የመረጃ ኣገልግሎቶችን
ለአዲስ መጨዎች ይሰጣል። የእንግሊዘኛን
ቋንቋ የማይናገሩ ከሆነ አስተርጓሚ
ይጠራዎለታል።
www.edmonton.ca > For Residents
> Resident Programs > New
Resident Programs > Citizen and
New Arrival Information Centre
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የመኖሪያ አገልግሎቶች
አገልግሎቶች በእንግሊዘኛ በፈረንሳይኛ
እንዲሁም በሌሎች የተለያዩ ቋንቋዎች
ይሰጣሉ።

ለጤናማ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ (Action for
Healthy Communities)
ስልክ: 780-944-4687
አድራሻ: #200, 10578 - 113 St. NW
በድረገጽ: www.a4hc.ca
የአልቤርታ ህብረተሰብ የወጣቶች ቤተሰባዊ
ማህበር (Alliance Jeunesse Famille de
l’Alberta Society)
ስልክ: 780-440-2621
አድራሻ: 8925 - 82 Avenue, Bureau 12
በድረገጽ: www.ajfas.ca

አሲስት የማህበረሰብ አገልግሎቶች ማእከል
(ዳዎንታውን)
(ASSIST
Community
Services Centre) (Downtown)
ስልክ: 780-429-3111
አድራሻ: 9649 – 105A Avenue
በድረገጽ: www.assistcsc.org
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አሲስት የማህበረሰብ አገልግሎቶች ማእከል
(ደቡባዊ ምዕራብ) (ASSIST Community

Services Centre) (Southwest)
ስልክ: 780-429-3119
አድራሻ: Unit 2, 810 Saddleback
Road, NW
በድረገጽ: www.assistcsc.org

የአለቤርታ መላው የፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች
ማህበር (L’association de tous les

francophones de l’Alberta)
ስልክ: 780-469-4401
አድራሻ: 8627 rue Marie-Anne Gaboury,
Bureau 30
በድረገጽ: www.acfa.ab.ca

የካቶሊክ ማህበረሰብ አገልግሎቶች (Catholic
Social Services)

የኢሚግሬሽን እና የመኖሪያ አገልግሎት
እንዲሁም ደግሞ ለጊዝያዊ የውጭ ኣገር
ዜጋ ሰራተኖች ድጋፍ ይሰጣል።
ስልክ: 780-424-3545
በድረገጽ: 10709 – 105 Street
በድረገጽ: www.cssalberta.ca

የሰሜን ኣልቤርታ የመኖሪያና የመደራጃ
ማእከል
(Centre
d'accueil
et

የምስልምና ቤተ ሰባዊ እና ማህበራዊ
አገልግሎቶች ማህበር (Islamic Family &

d'établissement Alberta-Nord)
ስልክ: 780-669-6004
አድራሻ: #108 - 8627 rue Marie-Anne
Gaboury
በድረገጽ: www.lecae.ca

Social Services Association)
ስልክ: 780-430-9220
አድራሻ: Suite 85, 4003 - 98 Street
በድረገጽ: www.ifssa.ca

በኣንድነት እንቀየር፡ የስደተኛ ሴቶች ማእከል
(Changing Together: A Centre for
Immigrant Women)
ስልክ: 780-421-0175
አድራሻ: 9538 – 107 Avenue
በድረገጽ: www.changingtogether.com

የኤድመንተን
የስደተኛ
ኣገልግሎቶች
ማህበር (Edmonton Immigrant Services
Association)
ስልክ: 780-474-8445
አድራሻ: Suite #201, 10720 – 113 Street
በድረገጽ: www.eisa-edmonton.org

የኤድመንተን መኖናይት የአዲስ መጪዎች
ማእከል (Edmonton Mennonite Centre
for Newcomers)
ስልክ: 780-424-7709
አድራሻ: 11713 - 82 Street
በድረገጽ: www.emcn.ab.ca

የኢሚግሬሽን፡
የስደተኞችና
የካናዳ
ዜግነት (Immigration, Refugees and
Citizenship Canada)
ስለ ዜግነትና ስለ የካናዳ ኢሚግሬሽን የጉብኝት
ቪዛ፡ የትምህርት፡ የስራ እንዲሁም ወደ ካናዳ
የመግቢያ፡ ለዜግነት ማመልከቻ፡ የቋሚ የዜግነት
መታወቂያ እና የስደተኛ ከለላ ያጠቃልላል።
በድረገጽ: www.cic.gc.ca

ህብረ-ባህል

የጤና

ደላላዎች

ማህበር

(Multicultural Health Brokers Co-op)
ስልክ: 780-423-1973
አድራሻ: 9538 – 107 Avenue
በድረገጽ: www.mchb.org

ጊዚያዊ የውጭ ዜጋ ሰራተኞች ኣማካሪ
ጽሕፈት
ቤት (Temporary Foreign
Workers Advisory Office)

ይህ ጽህፈት ቤት ለጊዚያዊ ሰራተኞች
ስለ መብቶቻቸውና ኣናግዴቶቻቸው
የበለጠ እንዲያውቁ ያግዣቸዋል እንዲሁም
ለምንም ኣይነት ጥያቄዎችና ችግሮች
ካልዎት መፍትሔ ይገኛል። እንዲሁም
የአማካሪ ጽሕፈት ቤቱ ፎርሞች፡ የትርጉም
አገልግሎቶችን፡ አቤቱታን ለማድረስ እና
የእገዛ እና የመረጃ ምንጮችን ለማግኘት
ያግዝዎታል።
ስልክ: 780-644-2584

ለጊዚያዊ የውጭ ሰራተኛ እገዛ ሰጪ የስልክ
መስመር (Temporary Foreign Worker
Help Line)
ስልክ: 1-877-944-9955
አድራሻ: 2nd Floor, 10242 – 105 St.
Email: tfwadvisory.office@gov.ab.ca

የስደተኛ መቀበያ ማእከል (Welcome
Centre for Immigrants)
ስልክ: 780-462-6924
አድራሻ: #200, Tower 2, 3699 Millwoods
Road
በድረገጽ: www.wciedmonton.ca

የመተርጎም እና የአስተርጉዋሚ አገልግሎቶች
INTERPRETING AND TRANSLATING SERVICES
አልበርታ የኣስተርጓሚዎችና የተርጓሚዎች
አገልግሎቶች (Association of Translators and

የቤተሰብ ማእከል (The Family Centre)

Interpreters of Alberta)
ስልክ: 780-434-8384
Tየነጻ መስመር ስልክ: 1-888-434-2842

Centralized Interpreter Services (CIS)
ስልክ: 780-448 -2627
አድራሻ: 20, 9912 – 106 St.

በድረገጽ: www.atia.ab.ca
የኤድመንተን የስደተኛ አገልግሎቶች ማህበር
(Edmonton Immigrant Services Association)
(EISA)
ስልክ: 780-474-8445
አድራሻ: 201, 10720 - 113 Street

በድረገጽ: www.eisa-edmonton.org

(አጠቃላይ የማስተርጎም አገልግሎቶች

በድረገጽ: www.the-family-centre.com
ህብረባህላዊ የሴቶችና የሽማግሌዎች አግልግሎቶች
ማህበር (Multicultural Women and Seniors
Services Association)

በቤንጋሊ፡ በሂንዲ ፣ በፑንጃቢ እና በኡርዱ
የትርጉም ኣገልግሎት ይሰጣል።
ስልክ: 780-465-2992
በድረገጽ: www.mwssa.org

ስለ መኖሪያ የበልጠ መረጃ ለማግኘት
በማፕስ አልቤርታ ዋና ክልል
የሚገኘው የኤድመንተን
ማህበረሰብ የተለያዩ ካርታዎችን
የያዘ ማውጫ
ይህ ድረገጽ የተብራራ ዝርዝሮች እና
ካርታዎች ምንጭ አዲስ ለመጡት
ያቀርባል፤
www.mapsab.ca > Social Atlases > City
of Edmonton Social Atlas > Section 5 >
Newcomers

211 ኤድመንተን
ይህ ድረገጽ ለኣዲስ መጪዎች ተጨማሪ የተብራራ
ምንጮችን በዝርዝር ያቀርባል።
ስልክ: 211
www.211edmonton.com > 211 resources
and directories > resource list for
newcomers to Canada
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በኤድመንተን ዙርያ
መንቀሳቀስ
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16

መንገዶች እና ጎዳናዎች
ኤድመንተን ውስጥ አብዛኞቹ መንገዶች በቁጥር
ተሰይመዋል። ጉዳናዎች ወደ ምስራቅና ምብራቅ
የሚመሩ ሲሆኑ መንገዶች ደግሞ ወደ ደቡብና ወደ
ሰሜን የሚመሩ ናቸው። አድራሻዎቹን በማየት ወዴት
መመልከት እንዳለቦት ማወቅ ይችላሉ። ለምሳሌ ጎዳና
6812- 101 የሚገኘው 68 ቁጥር መንገድ ላይ ሲሆን
(የአድራሻው የመጅመሪያ ሁለት ቁጥሮች) 101 የጎዳና
ቁጥር ላይ ደግሞ ይገኛል ማለት ነው።
አዳዲስ የመኖርያ ቦታዎች ላይ ያሉ መንገዶች በስም
የተሰየሙ ናቸው። የኤድመንተን የመንገድ ካርታ
ለእንዚህ ቦታዎች ለመለየት በይበልጥ አጋዥ ነው።
ካርታውን ለመግዛት በነዳጅ ማደያ ውስጥ ወይንም
በአቅራቢያዎት የሚገኝ ሱቅ ወይንም ኢንተርኔት ላይ
ሊያገኙት ይችላሉ። የኦንላይን ካርታዎች እንደ ጎግል
ማፕስ ያሉ ደግሞ የሚፈልጉትን ቦታ እንዲያገኙ ከሱም
ኣልፎ ከኣንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ አቅጣጫ
ይመራዎታል።
ድረገጽ: www.googlemaps.com

የህዝብ የመጓጓዣ ዘዴ
የኤድመንተን ኣውቶብሶችና ባቡሮች በከተማው ዙሪያ ሊያንቀሳቅሶት ይችላል።
የኤድመንተን የመጓጓዣ አገልግሎት (ETS) አውቶብሶች በኣብዛኛው የከተማው ቦታዎች
ላይ የሚያገለግሉ ሲሁኑ እንዲሁም ወጣ ካሉ ቦታዎች ጋር ልክ እንደ አቅራቢያው/
ጎረቤት ሴንት ኣልበርት ወይንም ሼርዉድ ፓርክ ጋር ያገናኛሉ።
ቀልጣፋ የባቡር መጓጓዣ ዘዴ (LRT/ኤል ኣር ቲ) ሁለት መስመሮች ያሉት ሲሆን
በከተማው ሰሜን እና ደቡብ አቅጣጫ ያመራል። ካፒታል ላይን ከክሌርቪው ጣቢያ
(48 ቁጥር መንገድና 139 ቁጥር ጎዳና) ወደ ሴንቹሪ ፓርክ ጣቢያ (111 ቁጥር መንገድና
23 ቁጥር ጉዳና) ያመራል። የሜትሮ መስመሩ ከኔት (1 ኪንግስዋይ ጎዳናና 105 ቁጥር
መንገድ) ወደ ሴንቹሪ ፓርክ ጣቢያ ከፍተኛ ተጠቃሚ ባለበት ሰዓታት የሚያመራ ሲሆን
ከፍተኛ ተጠቃሚ በሌለበት ሰዓታት ደግሞ ወደ ሔልዝ ሳይንስ/ ጁቢሊ ጣቢያ (114
ቁጥር መንግድ 83 ቁጥር ጎዳና) ያመራል።
ስለ ዋጋ፣ ስለ መስመሮች፣ የጊዜ ሰንጠረዝ ወይንም ስለ ህዝብ መጓጓዣ ለማወቅ 311
ደውለው ለመጓጓዣ መረጃ 1 ይጫኑ ወይንም ድረገጽ www.takeets.com ይጎብኙ።

የመጓጓዣ ክፍያ
በህዝብ መጓጓዣ ሲጓዙ የአውቶብስ ቲኬቶችንና
የአውቶብስ ማለፊያ ፍቃድ እንደ ሚፈልጉት መጠን
ጥሬ ገንዘብን ተጠቅመው መክፈል ይችላሉ፡ የኢቲኤስ
ንጥል ዋጋ (በጥሬ ገንዘብ የተከፈለ ወይንም የአውቶብስ
ትኬት) ለአንድ ሰዓት ተኩል የሚሆን ጊዜ በተለያዩ
አውቶብሶችና ባቡሮች እንዲጓዙ ያስችሎታል። ከአንድ
አውቶብስ በላይ የሚወስዱ ከሆነ ወይንም ከአውቶቡስ
ወደ ፈጣን የማሳለጫ ዘዴ ባቡር በተወሰነው ጊዜ ውስጥ
የሚቀይሩ ከሆነ ለሹፌሩ እንዲያዘዋውርሎት ይጠይቁ።

ወርሃዊ መጓጓዣ (አውቶብስና
ባቡር)
የወርሃዊ ማለፊያ ፍቃዶችና የቲኬት ደብተሮች ማግኘት
ይችላል። የዓመታዊ የማለፊያ ፍቃዶች በቅናሽ ዋጋ
ለጎልማሶችና ለአነስተኛ ገቢ ላላቸው ወይንም ለኣካል
ጉዳተኞች ማግኘት ይቻላል። ስለ ዋጋና ዝርዝር ድረገጽ
ይመልከቱ።
ድረገጽ: www.takeets.com
በኤልአርቲ (ባቡር) የሚጓዙ ከሆነ ወርሃዊ የአውቶብስ
ፍቃድ፣ የአውቶብስ ቲኬት ወይንም ተገቢውን
የማለፊያ ፍቃድ በማንኛውም ጊዜ ሊኖ ሮት ይገባል።
የአውቶብስ ቲኬት በኤልኣርቲ ጣቢያ መግቢያው
አቅራቢያ በሚገኘው የክፍያ ማረጋገጫ አከባቢ ከሚገኙት
ብርቱኳናማ ቲኬት አረጋጋጮች በኣንዱ መበሳት
ይኖርበታል።

በኢቲኤስና በኤልአርቲ ባቡሮች የጉዞ ንድፍ ለማውጣት
እንዲያግዞት በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ዘዴዎች
በኢቲኤስ ድረገጽ ላይ ያገኛሉ። የኢቲኤስ አብሶችንም
በኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎቾት ላይ መጫን ይችላሉ።

ኣውቶብስ ኣገናኝ

(BUS LINK)

እያንዳንዱ የአውቶብስ ማቆሚያና የኤልአርቲ ጣቢያ
በአውቶብስ ማቆሚያ ምልክት ላይ የተጻፈ ቁጥር አለው።
በድረገጹ ላይም ሊመለከቱት ይችላሉ። ወደ ባስሊንክ
ከደወሉንና የመቆሚያ ቁጥሩ ላይ ከተጫኑ፡ የመድረሻ
ሰዓታቱን ይገልጽለዎታል።
ስልክ: 780-496-1600

አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ጎልማሶች
የማጓጓዣ ኣገልግሎት (DATS)
DATS ባሶች የመንቀሳቀስ ችግር ላለባቸው ሰዎች
የሚሆኑ ናቸው። ተሽከርካሪ ወንበር ወይንም ምርኩዝ
ለመንቀሳቀስ እንዲያመቾት የሚያስፈልጎት ከሆነ የዳትስ
አውቶብስ መጥቶ እንዲወስዶትና ወደ ሚሄዱበት
አድርሶ እንዲመልሶት ቀጠሮ መያዥ ያስፈልጋል። .
ይህን ኣገልግሎት ለማግኘት ኣስቀድመው መመዝገብ
ይኖርቦታል። ዳትስ በኤድመንተን የመጓጓዣ ኣገልግሎት
(ETS) የሚካሄድ ነው።
ስልክ: 780-496-4567
ድረገጽ: www.edmonton.ca>Transportation >
ETS (Edmonton Transit System) > DATS
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ኤድመንተን ውስጥ
ማኪና ለማሽከርከር
ሚያስፈልጎት ነገሮች
መኪና፡ የጭነት መኪና ወይንም ሌላ
የሞተር ተሽከርካሪ ለመንዳት ሊኖ ሮት
የሚገባ፡
•
•
•

ቀኑ ያላለፈበት የመንጃ ፍቃድ
ለተሽከርካሪው ዋስትና እና
የተመዘገበ ተሽከርካሪ

እነኝህን እያንዳንዱ ነገሮች
በሚያሽከርክሩ ወቅት ከእርስዎ ጋር
ሊይዙዋቸው ይገባል።

አልበርታ የማንቀሳቀሻ ፍቃድ (የመንጃ ፍቃድ)
በሚነዱት የተሽከርካሪ ዓይነት ወንም የሚነዱበት ምክንያት የሚወሰን የተለያዩ የመንጃ
ፍቃድ ደረጃዎች አሉ። ታክሲ መንዳት ከፈለጉ፥ መንገደኛ የሚጭን መኪና ለመንዳት
ከፈለጉ፡ በስራ ምክንያት የድንገተኛ ኣደጋ መኪና ለመንዳት ወይም የግል ተሽከርካሪ
ለመንዳት ከፈለጉ ከሚሰጠው የፍቃድ ደረጃው የተለየ ነው። አዲስ ነዋሪዋች እስከ 90
ቀን የመንጃ ፍቃዳቸውን ወደ ኣልቤርታ ፍቃድ ለመለወጥ ጊዜ ኣላቸው። የመንጃ ፍቃድ
ለማግኘት የግድ ወደ ምዝገባ ማእከል መሄድ ይኖርቦታል። በቢጫ ገጾች የስልክ ማውጫ ላይ
በፍቃድና ምዝገባ አገልግሎቶች ስር ተዘርዝርዋል። የምዝገባ ቤት የኣድራሻና ስም ዝርዝር
ለማግኘት፤

አልበርታ ሰርቪስ
ስልክ: 780-310-0000 (ከአልቤርታ ከማንኛው ቦታ ለሚደወሉ ስልኮች የነጻ-መስመር)
780-427-2711 (ከአልቤርታ ውጭ)
ድረገጽ: www.servicealberta.ca > Drivers/ Vehicles > Driver’s Licence

የተሽከርካሪ ዋስትና
እንደ የሚያሽከረክሩት ተሽከርካሪ ዓይነት የግል፡ አገልግሎት የሚሰጥ፡ ወይንም ለንግድ
ስራ የሚውል የሚሆን የተለያዩ የዋስትና ዓይነቶች አሉ። የመድሕን ድርጅቶትን ምን ዓይነት
ዋስትና እንደሚያስፈልጎት ይጠይቁ። በርካታ የመድሕን ዋስትና አቅራቢዎች በአልቤርታ
ይገኛሉ የአልቤርታ የሞተር ማህበርን (ኣማ) ጨምሮ፥ ባንኮችና የብድር ማህበሮች፡
እንዲሁም የግል የመድሕን ድርጅቶች። እዚህ ላይ የመድሕን ድርጅቶች የስም ዝርዝርን
ይመልከቱ፤
ድረገጽ:www.airb.alberta.ca > For Drivers > Insurance Providers

አልበርታ የተሽከርካሪዎች ምዝገባ
ለተሽከርካሪዎት ዋስትና ለማግኘት የመንጃ ፍቃድ ሊኖ ርዎት ይገባል። እንዲሁም
ተሽከርካሪዎትን ለማስመዝገብ ተሽከርካሪው ዋስትና ሊኖ ረው ይገባል። አዲስ ነዋሪዎች እስከ
90 ቀናት የሚሆን ጊዜ ከሌላ ክልል የሆኑ የንግድ ያልሆኑ ተሽከርካሪዎችን ማስመዝገብ
ይኖርባቸዋል።
ተሽከርካሪዎትን በየትኛውም የአልቤርታ የምዝገባ ማእከል ማስመዝገብ ይችላሉ።
ኤድመንተን ውስጥ ለተሟላ የምዝገባ ዝርዘር
ድረገጽ: www.servicealberta.ca > Registries

የማሽከርከር ልምምድ
የመንጃ ፍቃድ ለማግኘት የመንዳት ልምምድ ማድረግ
ይስፈልጋል። በኤድመንተን በርካታ የግል የማሽከርከር
ልምምድ ፕሮግራሞች የሚሰጡ አሉ።

አልበርታ ሞተር ማህበር (AMA)
አማ ለሞተረኞች በጣም ጠቃሚ የሆነ ድርጅት ነው።
የመንዳት ትምህርት ፕሮግራም፣ የኣልቤርታ የመንጃ
ፍቃድ መፈተኛ፣ የተሽከርካሪና የመኖሪያ ዋስትና፣
ምዝገባ እንዲሁም በመንገድ ኣቅራቢያ የድንገተኛ
እርዳታ፣ ነጻ ካርታና ሌሎች ብዙ አገልግሎቶችን
ይሰጣል። አገልግሎቶቹን ለመጠቀም AMA ኣባል መሆን
ይኖርቦታል።
ስልክ: 780-430-7700
ድረገጽ: www.ama.ab.ca

ኤድመንተን ውስጥ ለመንዳት የበለጠ መረጃ
ለማግኘት የኣልበርታ መጓጓዣን ይጎብኙ።
ድረገጽ: www.transportation.alberta.ca > Drivers and
Vehicles

በክረምት ማሽከርከር
በክረምት ማሽከርከር ለሞተረኞች ፈታኝ ሊሆን ይችላል።
ሁኔታዎች በረዷማና አንሸራታች ስለሚሆኑ ለሹፌሮች
በቀላሉ ተሽክርካሪያቸው ቁጥጥር ውጭ ሊሆንባቸው
ይችላል። በጣም ቀስ ማለት ይኖርቦታል፥ ወደ መድረሻዎት
ለመድረስ ለራሶት በቂ ጊዜ ይስጡ፥ በእርሶና ከፊትዎ
ባለው መኪና መካከል በቂ ቦታ ይተዉ፥ ለተሽከርካሪዎትም
የክረምት ጎማዎች ይገጥሙላቸው። የክረምት ጎማዎች
ተሽከርካሪዎት ከመሸራተትና ጥልቅ ከሆነ በረዶ ውስጥ
ከመሸከል ሊከላክልሎት ይችላል። በክረመት የማሽከርከር
ስልጠና ለማድረገ ማሰብ ይኖርቦታል።
ስለ የክረምት ማሽከርከር ስልጠናና በደህንነት በክረምት
ማሽከርከር የበለጠ መረጃ ለማግኘት፡

አልበርታ ሞተር ማህበር (AMA)
ድረገጽ: www.ama.ab.ca

አልበርታ ውስጥ ለመንዳት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች
ህጎች – ለማሽከርከር ሹፌሮች የአልቤርታን ደንቦች ማወቅ
ይገባቸዋል። የትራፊክን ህግ የሚጥሱ ሹፌሮች በፖሊስ፥
በፖሊስ መኮንኖችና በሰላም መኮንኖች እንዲቀጡና
እንዲታረሙ/ቅጣት እንዲከፍሉ ይደረጋል። ስለ ትራፊክ
ህጎች የሚያስረዳ የሹፌሮች የመመሪያ መጽሓፍ በማንኛው
የምዝገባ ማእከል ወይንም በ www.transportation.
alberta.ca > Driver Guides ላይ ይገኛል።
የአደጋ መከላከያ ቀበቶ – የአልቤርታ ህግ ማንኛው
ተሽክርካሪ ውስጥ ያለ ሰው የአደጋ መከላክያ ቀበቶ
እንዲታጠቅ ያዝዛል። ክብደታቸው ከ18 ኪሎ ግራም በታች
ለሆኑ ህጻናት የሚሆን ፍቃድ ያገኘና በደንብ የተገጠመ
የሕጻናት ደህንነት በቀመጫ ላይ ሊቀመጡ ይገባል።
አልኮላዊ መጠጥ –አልኮላዊ መጠጥ መጠቀም ሆነ የተከፈተ
አልኮል ተሽከርካሪዎት ውስጥ መያዝ ወይንም በአልኮል
ሰክረው ማሽከርከር ወንጀል ነው። ካናዳ ውስጥ ጠጥቶ
ማሽከርከር ከባድ የህግ መጣስ ወንጀል ነው። ከእነኝህ

ከተባሉት ውስጥ ህግ ከጣሱ በገንዘብ ሊቀጡና የመንጃ
ፍቃዶትንም እስከ መቀማት ያደርሳል።
ሳይረጋጉ ማሽከርከር – አልቤርታ ውስጥ በሚያሽከረክሩበት
ወቅት በሴል ፎኖትን ሆነ ሌላ በእጅ የሚያዙ የኤሌክትሮኒክ
መሳሪያ መጠቀም አይቻልም። በሚያሽከረክሩበት ወቅት
በሴል ፎኖት ለማውራት በመኪናዎት ውስጥ ከእጅ ነጻ
ሲስተም ሊኖ ርዎት ይገባል። ሳይረጋጉ ማሽከርከርም እንደ
የህትመት ስራዎችን እንደ መጽሐፍት ወይንም መጽሔቶችን
ማንበብ፡ መጻፍ፡ ማተምና መሳል፡ እራስን ማስዋብ እንደ
ጸጉር ማበጠር፡ ሜክ-አብ መቀባትና ጥርስን መቦረሽን
ያካተተ ነው።
የአደጋ ጊዜ ተሽከርካሪዎች – የፖሊስ መኪና፡ የአምቡላንስ
ወይንም የእሳት አደጋ መኪና መብራቶቹን ካብለጨለጩና
የድምጽ መሳሪያቸውም ካሰሙ፡ በስተቀኞት ወዳለው
መንገድ በመንቀሳቀስ በተቻሎት ጊዜ ለመቆም ይሞክሩ።.

የትራፊክ አደባባዮች
ኤድመንተን በቁጥር በርካታ የትራፊክ
ኣደባባዮች ኣሉዋት፥

1

መቅረብ

በአደባባዩ ውስጥ ሁለት ወይንም ከዛ በላይ መውጫ
እያሽከረከሩ ለማለፍ በውስጠኛው መስመር ያሽከርክሩ።
በትራፊክ አደባባይ ያለውን የመጀመሪያው መውጫ
ለመጠቀም (ወደ ቀኝ ይታጠፉ)፡ በውጨኛው መስመር
ውስጥ ይቆዩ።

3

መውጫ

በትራፊክ ኣደባባይ ውስጠኛ መስመር ውስጥ ያለው መኪና
የማለፍ ቅድምያ ኣለው። በውጨኛው መስመር ያሉ
መኪናዎች በውስጠኛው መስመር ውስጥ ላሉ መኪናዎች
ቅድምያ መስጠት ይኖርባቸዋል።

2

መግቢያ

ለመውጣት ሲፈልጉ ሁልጊዜ አቅጣጫ የመቀየሪያ ምልክት
ያድርጉ። ወደ ሌላኛው መስመር ከመሻገሮት በፊት ሌሎች
ሹፌሮችን በመመልከት መውጫዎት ነጻ መሆኑን ያረጋግጡ።
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በኤድመንተን ውስጥ ለመንቀሳቀስ ቢስክሌት መጠቀም (ባይኪንግ) ጥሩ አማራጭ ነው። ከተማይቱም
ለዜጉቿ ቢስክሌት እንዲጠቀሙ ታበረታታለች ምክንያቱም ቢስክሌት መጠቀም ተመጣጣኝና ጤናማ
የመጓጓዣ ዘዴ ነውና።
የኤድመንተን ከተማ ለመዘዋወር እንዲያመቾት በቁጥር በርካታ በመንገድ ላይ እና ከመንገድ ውጭ
የቢስክሌት መስመሮች ያሉት ሲሆን ለወደፊትም ተጨማሪ መስመሮችን ለመዘርጋት አላማ አለው።
ከመውጣቶት በፊት የመንገድ ደንቦችን ይቃኙ፥ የትራፊክ ማስታወቂያዎችንና ምልክቶችንም ይወቁ።
ስለ ቢስክሌት ደሕንነት በ edmonton.ca/bikeedmonton ይመልከቱ፥ በኤድመንተን ቢስክሌት
ለመጠቀም የበለጠ መረጃ ለማግኘት የቢስክሌት ካርታዎችን ይመልከቱ ።
ስልክ: 311
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Driving, walking & cycling > Bike Edmonton
20
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በእግር መጓዝ
በእግር የመጓዝ ችሎታ ለማህበረሰባዊ የህይወት ኣቁዋም ጥንካሬንና ደስታን ይጨምራል። በእግራችን
ለመጓዝ ስንወጣ ከጎረቤቶቻችን ጋር እንገናኛለን፡ እንቅስቃሴም እናረጋለን በአንድ ቦታ ላይ ያሉ
ሱቆችንም እንጎበኛለን፡ እንዲሁም የህዝብ ቦታዎች ላይ እንገኛለን። እንዲሁም ደህንነትን በመጨመር እና
ወንጀልን በመቀነስ ‘የመንገድ ላይ ዓይኖች’ እንሆናለን። የኤድመንተን ከተማ በእግር መጓዝን ለጤንነት
ለጥንካሬና ለደስታ በማስታወቅ ያበረታታል። ለበለጠ ጤንነት ጥንካሬና ደስታ እንዴት በእግር መጓዝ
እንድሚችሉ ለማውቅ። የእግር ጉዞ ካርታዎች በህዝብ መጽሐፍት ቤት ያገኛሉ ወይንም Walkable
Edmonton (ዋከብል ኤድመንተን) በሚለው
ድረገጽ:www.edmonton.ca > Transportation > Cycling & Walking > Walking

ቢስክሌት መጠቀምና በእግር መጓዝ

ቢስክሌት መጠቀም

ኑሮ በኤድመንተን

06

በኤድመንተን ውስጥ የመኖሪያ ቤቶች፤ የቤተሰብ ቤቶች፡
አፓርታማዎች ፎቆች፥ ኮንዴሚኒየሞችና የከተማ ቤቶችን
ያካተተ ነው።
የቤት ግዢ
የመኖሪያ ቤት ለመግዛት ከፈለጉ የቤቶች አሻሻጭ ወኪል ጋር መደወል ጠቃሚ ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ።
የቤቶች አሻሻጭ ወኪሎችን ለማግኘት የኤድመንተን የቤቶች አሻሳጭ ቦርድ ድረገጽን ይመልከቱ።

ድረገጽ www.ereb.com > Buying a Home > Finding a Realtor

መኖሪያ ቤት

* ኤድመንተን ውስጥ የመኖሪያ ቤት ሲገዙ የንብረት ግብሮችን መክፈል ይኖርቦታል። የገንዘብ እና የግብሮች
አስተዳደር ከታች ይመልከቱ።

የቤት ኪራይ
የሚከራይ ቤት ለማግኘት ባገር ውስጥ ጋዜጣዎችን የማስተዋቂያ ክፍል ላይ እንዲሁም በኢንተርኔት ላይ ወይንም
“ይከራያል” የሚል ምልከት የተለጠፈበት ሕንጻዎች ላይ በመመልከት ይፈልጉ።
የሚከራይ ቤትም ሲያገኙ ማመልከቻውን ማሙዋላትና ከአንድ ወር የቤት ኪራይ እኩል የሚሆን ገንዘብ
እንደ ዋስትና ማስቀመጥ ሊኖ ርቦት ይችላል። ይህም የዋስትና ገንዘብ ለእርሶም ሆነ ለአካራይ ከለላ ሆኖ
የሚጠቅም ነው። የዋስትና ገንዘቡን ካስቀመጡ በኋላ አካራይ ቤቱን ለሌላ ለማንም ሰው ማከራየት አይችለም።
የተቀመጠውም ገንዘብ እርሶ ቤቱን ለቀው እስኪሚወጡበት ጊዜ ድረስ ከባለቤቱ ጋር የሚቆይ ሲሆን ባለቤቱም
እርስዎ በነበሩበት ጊዜ ለተበላሸ ንብረት መክፈያ ሊጠቀምበት ይችላል።
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ወደ ተከራዩበት ቤት ከመግባቶት በፊትም ሆነ ለቀው ሲወጡ ከባለቤቱ ወይንም ከመሬቱ ባለቤት ጋር የንበረት ፍተሻ ሪፖርት እንዲያደርግሎት
ይጠይቁ። የሪፖርቱንም ቅጂ ይያዙ። ይህም ወደ ተከራዩበት ቤት ሲገቡ ንብረቱ እንደነበረው እንዳለ ለማስተይየትና ምን ያህል ከዋስትና ገንዘቡ
ላይ ለተበላሹ ነገሮች ማስቀረት እንዳለባቸው ለማወቅ ያግዛል።
እንደ ዋስትና ተቀማጭ ላደረጉት ገንዘብና ወርሃዊ ክራይ የሚከፍሉበትን ደረሰኝ ይቀበሉ። ኪራዮትንም በጊዜው መክፈል ይኖርቦታል ያለበለዚያ
ግን ሊያባርሩዎትና ቤቱንም መልቀቅ ሊኖ ርቦት ይችላል።
በእርስዎና በአካራዩ መካከል ያለመስማማት ካለ ወይንም እንደ ተከራይ መጠን ስለ መብቶትና ግዴታዎት ጥያቄ ካልዎት፡ የአካራይና የተከራይ
አማካሪ ቦርድ በተከራይና አካራይ መካክል ያለውን ያለመስማማት የሚያርግብ ድርጅትን ይጠይቁ።
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs & Services >
Housing > Landlord and Tenant Advisory Board

የአስቸኳይ መኖሪያ ቤት (EMERGENCY HOUSING)
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የአስቸኳይ መኖሪያ ቤት የቤተሰብ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናቶች ሲሆን፡
በኤድመንተን ኣስተማማኝ የሴቶች መጠለያ (ደህንነት) በሚል ስር
ይመልከቱ (ምዕራፍ 10)።

የኤድመንተን ከተማ የመኖሪያ ቤት
አገልግሎቶች (City of Edmonton
Housing Services)
የከተማው ፕሮግራም ከግለሰቦች፡
ማህበረሰበን መሰረት ካደረጉ ቡድኖች፡
ከሌሎች ህዝባዊ ክፍሎችና፡ የመንግስት
ስራ አስፈጻሚዮች እንዲሁም የልማት
ኢንዱስትሪ ጋር ሆኖ የከተማው
ፕሮግራም የመኖሪያ ቤትንና ኣስፈላጊ
ተዛማጅ አገልግሎቶች ምላሽ የመስጠት
ስራ ይሰራል።
ስልክ: 311
ፈርስት ፕለይስ የቤት ባለቤትነት
ፕሮግራም (The First Place Home
Ownership Program)
ይህ የከተማ ፕሮግራም ለሰዎች
የመጀመሪያ የመኖሪያ ቤታቸውን
በአልቤርታ እንዲገዙ እድል ይሰጣል።
ስልክ: 311

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Housing >
First Place

የአልበርታ የኣዛውንት ዜጎች መኖሪያ ቤት
ማህበር (Alberta Senior Citizens
Housing Association)

ASCHA የኣዛውንቶች የመኖሪያ ቤት
አማራጮች አጠቃላይ ይዘት የሚወክል

ሲሆን ከ2500 በላይ የኑሮ አጋዥ ስያሜ
ያላቸው ክፍሎችን (DAL)ያካትታል።
ስልክ: 780-439-6473
ድረገጽ: www.ascha.com

ካፒታል ሪጅን የመኖሪያ ቤት ኮርፖረሽን
(Capital Region Housing
Corporation (CRHC))
ካፒታል ሪጅን የመኖሪያ ቤት ኮርፖሬሽን
(CRHC) ማህበራዊና ተመጣጣኝ የሆነ
የመኖሪያ ቤት በኤድመንተን አከባቢ
በሰፊው ያቀርባል።
ስልክ: 780-420-6161
የካፒታል ሪጅን የመኖሪያ ቤት ኮርፖሬሽን
የ24 ሰዓታት የመረጃ መስመር፡
780-428-8200
ድረገጽ: www.crhc.ca
የኤድመንተን ሜንኖናይት ለአዲስ መጨዎች
ማአከል (Edmonton Mennonite Centre
for Newcomers)

ይህ ማእከል በቅርብ ጊዜ ለመጡ
መጪዎች እና ስደተኞች እገዘ ይሰጣል።
የመረጃ አገልግሎቶች/ ገለጻዎችን
ማስተላለፍና፡ መሰረታዊ ኣገልግሎቶች
(የጤና ጥበቃ፡ የሕጻናትና የአዎቂዎች
ጤንነት ጥቅማ ጥቅሞች ፡ መኖሪያ
ቤት፡ የገቢ ድጋፍ፡ የምግብ ጥሬ

እቃዎች) የልጆች የትምህር ቤት
ምዝገባ፡ መንግስታዊ ማመልከቻዎችን
ለመፈጸምና፡ የትርጉምና/ በተለያየ
ቋንቋ አስተርጉዋሚ ሲፈለግ እንዲሁም
ማንኛውም ከኢሚግሬሽን ጋር ተያያዥነት
ያለው መረጃን በማቅረብ እገዛ
ያደርጋል።.
ስልክ: 780-424-7709
ድረገጽ: www.emcn.ab.ca

የሚከራይ ወይንም ተመጣጣኝ
የሆነ የመኖሪያ ቤት ለማግኘት
እንዲያግዝዎት እነዚህን
ድርጅቶች ያግኙ።

መኖሪያ ለሰብዓዊነት (ሃቢታት ፎር
ሂዩማኒቲ) (Habitat for Humanity)
የሃቢታት መኖሪያ ቤቶች የተገነቡት በበጎ
ፍቃደኞችና ለጋሾች ሲሆን፤ መመዘኛውን
ለሚያሟሉ ብቃት ላላቸው ቤተሰቦች
ደግሞ በአንሰተኛ ዋጋ ይሸጣሉ።
ስልክ: 780-479-3566
ድረገጽ: www.hfh.org

የመኖሪያ ፕሮግራም (The Home

Program)
የሃቢታት መኖሪያ ቤቶች የተገነቡት በበጎ
ፍቃደኞችና ለጋሾች ሲሆን፤ መመዘኛውን
ለሚያሟሉ ብቃት ላላቸው ቤተሰቦች ደግሞ
በአንሰተኛ ዋጋ ይሸጣሉ።
ስልክ: 1-877-504-6161
ድረገጽ: www.thehomeprogram.ca

ንብረቶትን ዋስትና ማስገባት
የመኖሪያ ቤት ከተከራዩ፡ የግል ንብረቶችን እንደ የቤት ንብረት፡ አልባሳት፡
ኤሌክትሮኒክስ የመሳሰሉትን ከእሳት ኣደጋና ከዝርፊያ ለመከላከል የንብረት መድህን
ዋስትና ይግዙ።
የመኖሪያ ቤትዎን ከገዙ ለንብረቶት ዋስትና ይግዙ። እንዲሁም የቤት ባለቤትነት
ዋስትና መኖሪያዎትን ለመጠበቅ ይግዙ።
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የገንዘብ ኣስተዳደር
የገንዘብ አያያዝ ግንዛቤ
በኤድመንተን ውስጥ ገነዘቦትን እንዴት በጥሩ
መንገድ ማስተዳደር እንዳለቦት የሚያስተምሩ
በርካታ ድርጅቶች ኣሉ። ስለ ገንዘብ አያያዝ
ግንዛቤ ትምህርት ለመማር ከፈልጉ፡

የኤድመንተን የገንዘብ አያያዝ ግንዛቤ
ማህበር (The Edmonton Financial

Literacy Society)

EFLS ገንዘብን የተመለከቱ ብቻ ሳይሆኑ ለመኖር

የሚያስፈልጉዋቸውን ችሎታዎች ለማዳበር
እንዲያስችላቸውም ተስማሚ የሆኑ ትምህርቶችን
ለግለሰቦች ይሰጣል።
ድረገጽ: www.efls.ca

ኢፎርሲ (E4C)
ኢ.ፎር.ሲ (E4C) አትራፊ ያልሆነ የበጎ ኣድራጎት
ድርጅት ሲሆን ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን
ወደ ጠቃሚ፡ ጤናማና ዘላቂነት ያለው ለውጥ
እንዲያመሩ ያግዛል።
ስልክ: 780-424-7543
ድረገጽ: www.e4calberta.org

የንብረት ግብር
የግል ቤት ባለቤት ከሆኑ ንብረቶት በከተማው
ተገምግሞ ከአጠቃላይ የንብረት ግብርዎ ላይ
ድርሻዎት ይወሰናል። ከተማው በዓመታዊ
ባጀቱ ባወጣው መሰረት አገልግሎቶችንና

መሰረተ ልማትን እንዲሰጥ ያደርገዋል። በግምት
ግማሹ የኤመንተን ግብር የሚገኘው ከተማው
ከሚቀበለው የግብር ገቢ ነው። ከተማው
ለሚሰጠው እንደ፦

•

የፖሊስና የእሳት አደጋ ከለላ
የመንገድ ጥገናና በረዶን ማንሳት/ማጽዳት
መናፈሻዎችና የመዋኛ ገንዳዎችንና

•

የህዝብ ማሳለጫና የአከባቢ መሰረተ ለማትን ዘርፈ

•
•

ብዙ አገልግሎቶችም ለመክፈል ያግዛል።

የንብረት ግብር ግምገማዎን በየዓመቱ ጥር ላይ
ይደርስዎታል። ግብሮትንም የሰኔ ወር መጨረሻ
ላይ መክፈል ይኖርቦታል ወይንም በየወሩ
ለመክፈል እንዲያስችሎት ከከተማው አስተዳር
ጋር እቅድ ያድርጉ። ስለ ንብረት ግብሮች የበለጠ
መረጃ ለማግኘት www.edmonton.ca >
Residential & Neighbourhoods > Property
Assessment & Taxes > Property Taxes

ይመልከቱ።

የፌዴራል የገቢ ግብር
ተመላሽ
በየዓመቱ ሚያዝያ 30 ላይ ለፌዴራል መንግስቱ
ከግል የገቢ ግብር ተመላሽ ማስገባት ይኖርቦታል።
ስለ የገቢ ግብር ተመላሽ ጠቅላላ መረጃ ለማግኘት
የካናዳ የገቢ ግብር ኤጀንሲ ድረገጽ ላይ
ያገኙታል።
ድረገጽ: www.cra-arc.gc.ca > Tax Returns

የራስዎትንየገቢ ግብር ተመላሽ
ማድረግ እንዲያስችሎት የነጻ
እገዛ ማግኘት እንደሚችሉ
ለማወቅ ከእነኝህ ድርጅቶች
ውስጥ አንዱን ያግኙ።
ኢ.ፎር.ሲ (E4C)
ስልክ: 780-424-7543
ድረገጽ: www.e4calberta.org/

የካቶሊክ ማህበራዊ አገልግሎቶች
(Catholic Social Services)
ስልክ: 780-424-3545
ድረገጽ: www.cssalberta.ca

የበጎ ፍቃድ የገቢ ግብር ፕሮግራም
ማህበር (The Community Volunteer
Income Tax Program)
ድረገጽ: www.cra-arc.gc.ca > Individuals
and Families > Community Volunteer
Income Tax Program (CVITP)

የአስፈላጊ ቀናት
የቀን መቁጠሪያ

(Calendar of Important Dates)

ከዚህ ቀጥሎ ያለው መቼ
ግብሮትን ማስገባት እንዳለቦት
ማስታወሻ ነው።
ጥር፡ የኤድመንተን ከተማ
የንብረት ግብር ግምገማ
(January: City of Edmonton
Property Tax Assessment)

ድረገጽ: www.edmonton.ca >
Residential & Neighbourhoods >
Property Assessment & Taxes >
Property Assessment

ሚያዢያ 30፡ ገቢግብር

(April 30:

Income Tax)

ድረገጽ: www.cra-arc.gc.ca >
Individuals and Families > Filing
a Tax Return

ሰኔ 30: የኤድመንተን የንብረት
ግብሮች (June 30: City of
Edmonton Property Taxes)

ድረገጽ: www.edmonton.ca >
Residential & Neighbourhoods >
Property Assessment & Taxes >
Property Taxes

የኤድመንተን ሁለገብ የእምነት ማእከል ለትምህርትና ለድርጊት

(FAITH/RELIGIOUS COMMUNITIES)

እምነት/ሃይማኖታዊ ማህበሮች

(Edmonton Interfaith Centre for Education and Action (EICEA))
EICEA (ኢ አይ ሲ ኢ ኤ) የተመዘገበና ትርፋማ ያልሆነ ድርጅት ሲሆን በ1995 በጎ መንፈስ ባላቸው የተለይየ
እምነት ባህሎች ባላቸው ሰዎች ተቋቋመ። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ድጋፍ በማድረግ ለአልቤርታውያኖች ስለ
የተለያዩ በክፍለ ሃገራችን የሚገኙ የእምነት መገለጫዎች ትምህርት ይሰጣል። አባላቶቹም ከ12 በላይ የተለያዩ
እምነት ባህሎች ያሉዋቸው ናቸው።
ስልክ: (780) 413-6159
ድረገጽ: www.edminterfaithcentre.ca

እነኝህ ከተለያዩ ብዙ በኤድመንተን ከሚገኙት እምነት ባህሎችና
የኣምልኮ ቦታዎች አንዳንዶቹ ናቸው።
ባሃይ (Bahá’í)
የበሃይ መንፈሳዊ ጉባኤ በኤድመንተን
ስልክ: 780-479-8770
ድረገጽ: www.edmontonbahai.org

ቡድሂስት (Buddhist)
የሱማሩ መምሪያ ለካናዳውያን ቡድሂዝም:
ድረገጽ: www.directory.sumeru-books.com >
Search Edmonton

ክርስትና (Christian)
የኤድመንተን አብያተ ክርስቲያናት
በርካታ ዝርዝር ለማግኘት፡
የኤድመንተን ወረዳ የአብያተ ክርስቲያናት
ምክር ቤት

(Edmonton District Council of Churches)
ስልክ: 780-469-1010
ድረገጽ: www.edccunity.org > Links

የኤድመንተን ኣንጄሊካን ኣድባራት

(Anglican Diocese of Edmonton)
ስልክ: 780-439-7344
ድረገጽ: www.edmonton.anglican.org >
parishes

የኤድመንተን የካቶሊክ መንበረ ሊቀጳጳስ
(Catholic Archdiocese of Edmonton)
ስልክ: 780-469-1010

ድረገጽ: www.caedm.ca > parishes

የክርስቲያን ተሃድሶ ቤተክርስቲያን
(Christian Reformed Church)
ክላሲስ ሰሜናዊ አልቤርታ
(Classis Alberta North)
ድረገጽ: www.classisalbertanorth.org > Churches

የእየሱስ ክርስቶስ የኋላኛ ቀን መላኣክቶች
(ሞርሞን) (Church of Jesus Christ of
Latter-Day Saints (Mormon))
ስልክ: 780-434-7436
ድረገጽ: www.ldschurchtemples.com > Maps >
Edmonton Alberta Temple
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የካናዳ ኤቫንጄሊካል ሉተራን
ቤተክርስቲያን (Evangelical Lutheran

የካናዳ የዩናይትድ ቤተክርስቲያን ኤድመንተን ፕረስብይተሪ

Church in Canada)
የአልበርታና የሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ሲኖድ
(Synod of Alberta and Northwest
Territories)
ስልክ: 780-440-9661
ድረገጽ: www.albertasynod.ca > People

(United Church of Canada –
Edmonton Presbytery)
ስልክ: 780-438-6619
ድረገጽ: www.uccedm.org > Directory

> Congregation

የካናዳዊያን ኮንፈረንስ የመኖናይት
ወንድማማቾች ቤተክርስትያን
(Canadian Conference of
Mennonite Brethren Churches)
ድረገጽ: www.mbconf.ca > Find a Church

የኤድመንተን ጓደኛማሞች ሃይማኖታዊ
ማህበር (ኳከርስ) (Religious Society
26
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of Friends Edmonton (Quakers)
ድረገጽ: www.edmontonquakers.org

ሳልቨሽን አርሚ (Salvation Army)
የአልበርታና የሰሜን ክልል ክፍል (Alberta
and Northern Territories Division)
ስልክ: 780-412-2725
ድረገጽ: www.salvationarmy.ca/alberta
> Locations

የዩክሬይን ካቶሊካዊት ኤጳርቅና
ኣስተዳደር በኤድመንተን (Ukrainian
Catholic Eparchy of Edmonton)
ስልክ: 780-424-5496
ድረገጽ: www.edmontoneparchy.com
> Parishes

ኤከንከር (Eckankar)
የኤድመንተን የኤካንካር ማእከል
(Edmonton Eckankar Centre)
ስልክ: 780-490-1129
ድረገጽ: www.eckankar-ab.ca > Edmonton

ሂንዱ (Hindu)
ድረገጽ: www.sandhira.com > Places
of Worship

ጄይን (Jain)
የአልበርታ ጄይን ማህበረሰብ
(Jain Society of Alberta)
ስልክ: 780-435-9070
ድረገጽ: www.jaina.org> Centres >
Canada > AB - Jain Society of Alberta

ኣይሁድ (Jewish)

የኤድመንተን ቻባድ ሉባቪች
(Chabad Lubavitch of Edmonton)
ድረገጽ: www.chabadedmonton.org

መቅደስ ቤተ ኦራ (Temple Beth Ora)

ጉርድዋራ ሲሪ ጉሩ ሲንግ ሳብሃ

እስልምና (Muslim)

(Gurdwara Siri Guru Singh Sabha)
ስልክ: 780-462-7454
ድረገጽ: www.gsgssedmonton.org

ከኣስር በላይ የሚሆኑ መስጊዶች
በኤድመንተን ይገኛሉ። መስጊድ
ለማግኘት፤

ድረገጽ: www.edmontonmuslims.
com > Edmonton Mosques

የኤድመንተን የእስልምና ማህበር ምክር
ቤት (The Edmonton Council of
Muslim Communities)
ይህ በኤድመንተንና ኣካባቢዋ በሰፊው
የተመሰረተ የእስልምና ህብረት ድርጅቶችና
ማህበረተሰቦች ድርጅት ነው ።
ድረገጽ: www.theecmc.com

ሲክ (Sikh)

የቤት እስራኤል ምኩራብ (Beth Israel
Synagogue)
ስልክ: 780-488-2840
ድረገጽ: www.familyshul.org

ድረገጽ: www.gurdwaramillwoods.com

Synagogue)
ስልክ: 780-488-6333
ድረገጽ: www.edmontonbeth
shalom.org

(Gurdwara Sikh Society (Sikh
Society of Alberta))
ስልክ: 780-451-4519

ስልክ: (780) 487-4817
ድረገጽ: www.templebethora.org

ጉርድዋራ ሚልውድስ- ራምጋርሂያ ጉርሲክ
ማህበረሰብ (Gurdwara MillwoodsRamgarhia Gursikh Society)

የቤተ ሻሎም ምኩራብ (Beth Shalom

ጉርድዋራ ሲክ ማህበረሰብ (የሲክ
ማህበረሰብ በአልበርታ

ስልክ: 780-450-0322

የጉርድዋራ ናናክሳር (ናናክሳር ጉርድዋራ
ጉርሲክ መቅደስ)) (Gurdwara Nanaksar
(Nanaksar Gurdwara Gursikh
Temple))
ስልክ: 780-472-6335
ድረገጽ: www.worldgurudwara.com >
Canada > Alberta

ታኦስት (Taoist)
ፉንግ ሎይ ኮክ የታኦዊስም ተቋም
(Fung Loy Kok Institute of Taoism)
ስልክ: 780-489-4293
ድረገጽ: www.western.canada.taoist.
org > Edmonton

ዩኒታሪያን (Unitarian)
የኤድመንተን ዩኒታሪያን ቤተክርስቲያን
(Unitarian Church of Edmonton)
ስልክ: 780-454-8073
ድረገጽ: www.uce.ca

ዌስትዉድ ዩኒታሪያን ጉባኤ
(Westwood Unitarian
Congregation)
ስልክ: 780-434-5819

ድረገጽ: www.westwoodunitarian.ca

Zoroastrian
ስልክ: 780-484-0979

ምግብ በኤድመንተን

የባህል ምግብ
ለየአንዳንዱ ባህል ምግብ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው። ሰፊ ህብረ ባህል ያለው
ማህበረሰብ ስለሆነ በኤድመንተን ከተለያዩ የዓለማችን ክፍል የመጣ ምግብ
ማግኘት ይቻላል። ከበርካታ ሱፐር ማርኬቶች ውጭ አመቺ የሸቀጣ ሸቀጥ
መሸጫዎች ልዩ የሆኑ ሱቆች እንዲሁም አዲስ መጪዎችም የሚያውቁትን
የምግብ ዓይነት ገበያዎች ላይ፡ የምግብ ባንኮች እና ቅናሽ ዋጋ ያላቸው የምግብ
ህብረት ድርጅቶች ላይ ማግኘት ይችላሉ። የባህል ምግብ መሸጫ ለማግኘት
ኢንተርኔት ላይ: Ethnic Food Edmonton በማለት ይፈልጉ።

ሃላል ስጋ መሸጫ (Halal Meat Stores)
የሃላል ስጋ መሸጫ ቦታዎች በመላው ኤድመንተን የሚገኙ ሲሆን ሃላል
ስጋዎችንና የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦች ለሙስሊሞች ያቀርባሉ።
ድረገጽ: www.edmontonmuslims.com > Halal Meat

የማህበረሰብ የአትክልት ቦታዎች
የኤድመንተን ከተማ የማህበረሰብ የአተክልት ቦታዎች ላይ የራሳቸውን ምግብ
ማሳደግ ለሚፈልጉ ሆኖም ቦታውን ለሚፈልጉ ድጋፍ ይሰጣል። ምንም እንኳን
የማሳደጊያ ወቅቱ በንፅፅር በኤድመንተን አጭር ቢሆንም የኤድመንተን ነዋሪዎች
ግን ምግባቸውን ማሳደግ ደስ ያሰኛቸዋል።
የማህበረሰብ የአትአክልት ቦታዎች ዝርዝር በኤድመንተን ቀጣይነት ያለው ምግብ
ላይ ያገኛል።
ድረገጽ: www.sustainablefoodedmonton.org

ስለ ማህበረሰብ የኣተክልት ቦታዎች የበለጠ መረጃ ለማግኘት
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Residential & Neighbourhoods > Gardens,
Lawns, Trees > Community Gardens
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የገበሬዎች ገበያዎች

(FARMERS' MARKETS)

የገበሬዎች ገበያዎች ለአነስተኛ የግብርና አምራቾች በኤድመንተን አከባቢ የበቀለ አዲስ
ምርት ስጋንና ፍራፍሬዎችን ጨምሮ ለመሸጥ እንዲችሉ እድል ይሰጣል። የገበሬዎች
ገበያዎች ዝርዝር በየጊዜው አዲስ ጀማሪዎች ስላሉ በየጊዜው የሚቀያየር ነው።
ወቅታዊው የገበሬዎች ገበያዎች ዝርዝር ለማግኘት ወይንም የበለጠ መረጃ ለማግኘት
በስልክ 311 በመደወል ወይንም ሜድ ኣርባን ድረገጽ ላይ ይፈለጉ: www.madeurban.
com

ኮሊንግዉድ የገበሬዎች ገበያ

(Callingwood Farmers’ Market)

እሁድ 10 ሰዓት ከጠዎቱ እስከ 3 ሰዓት
ከሰዓት በኋላ፡ ረቡዕ 2 ሰዓት ከሰዓት በኋላ
እስከ 6 ሰዓት ከሰዓት በኋላ (ግንቦትጥቅምት)
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የዩ-ፒክ እርሻዎች (U-PICK

FARMS)

በበጋና በመከር ወራቶች ላይ ብቻ ክፍት ሲሆን ማንኛውም
ሰው ወደ እርሻዎቹ በመሄድ የሚፈልገውን ዓይነት
ፍራፍሬዎችና አትክልቶች መርጦና ከፍሎ ወደ ቤቱ
መውሰድ ይችላል።

ፕሬሪ ጋርደንስ
ኣድቬንቸር ፋርም
(Prairie Gardens
Adventure Farm)

ስልክ: 780-921-2272
በየቀኑ (ሚያዝያ – ጥቅምት)
ድረገጽ: www.

prairiegardens.org

ሃፒ ኣክርስ ዩ ፒክ

(Happy Acres U-Pick)

ስልክ: 780-968-0099
እሮብ እስከ እሁድ (ሰኔ –
ጥቅምት)
ድረገጽ: www.
happyacresupick.ca

ስልክ: 780-487-8649
ድረገጽ: www.callingwoodmarketplace.com

> Farmers’ Market

የመሃል ከተማ ገበያ (City Market

Downtown)

ቅዳሜ ከ9 ሰዓት ከጠዋቱ እስከ 3 ሰዓት
ከሰዓት በኋላ ሲቲ ሆል (ዓመቱን ሙሉ)
ስልክ: 780-429-5713
ድረገጽ: www.city-market.ca

የኤድመንተን ሸለቆ የእንስሳ
መጠበቂያ ቦታ (Edmonton Valley

Zoo – Entrance Plaza)

ማክሰኞ ከ12:00 ቀትር እስከ 6 ሰዓት
ከሰዓት በኋላ (ከሰኔ - መስከረም 9))

የድሮው ስትራዝኮና የገበሬዎች ገበያ
(Old Strathcona Farmers’ Market)

ቅዳሜ ከ8 ሰዓት ከጠዋቱ እስከ 3 ሰዓት
ከሰዓት በኋላ (ዓመቱን ሙሉ)
ስልክ: 780-439-1844
አድራሻ:10310 83 Ave
ድረገጽ: www.osfm.ca

ደቡብ ኮመን የገበሬዎች ገበያ

(South

Common Farmers’ Market))

ቅዳሜና እሁድ ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ 4
ሰዓት ከሰዓት በኋላ (ከሚያዝያ- ጥቅምት))
ስልክ: 780-686-5882
ድረገጽ: www.southcommonmarket.ca

ደቡባዊ ምዕራብ ኤድመንተን
የገበሬዎች ገበያ (Southwest

Edmonton Farmers’ Market)

እሮብ ከ4:30 እስከ 7:30 ከሰዓት በኋላ
(ግንቦት እስከ ጥቅምት)
ድረገጽ: www.swefm.ca

የማህበረሰብ ምግቦች
የማህበረሰብ ምግቦች በኤድመንተን ውስጥ በሁሉም ቦታዎችና ወኪሎች
ዝርዝር ውስጥ የተካተተ የነጻ ምግቦችን ለሚያስፈልጋቸው ያቀርባል።
ድረገጽ:www.edmontonsfoodbank.com > Community Meals

የኤድመንተን የምግብ ባንክ (THE EDMONTON
FOOD BANK)

የኤድመንተን የምግባ ባንክ በቂ የሚበላ ለሌላቸውና ምግብ ለመግዛት
ገንዘብ ለሌላቸው ለኤድመንተን ነዋሪዎች ነው። የምግብ ባንክ የነጻ ምግብ
ለሚያስፈልጋቸው ይሰጣል።
ስልክ: 780-425-4190
ድረገጽ:www. edmontonsfoodbank.com

ዊካን የምግብ ቅርጫት (WECAN FOOD BASKET)
የዊካን የምግብ ቅርጫት በተመጣጣኝ ዋጋ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው
ያቀርባል።
ስልክ: 780-413-4525
ድረገጽ: www.wecanfood.com
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የዱር ምግብ
የሚበሉ አተክልቶች -የሚበሉ አትክልቶች በኤድመንተን አከባቢ ባለው ፕረሪስ
(prairies) ላይ ይገኛል። በኤድመንተን አክባቢ የሚገኙ ወፍ ዘራሽ አትክልቶች
ሆነው የሚበሉ ዝርዝር ለማግኘት፡

ድረገጽ: www.northernbushcraft.com > Wild edible plants

የዱር እንስሳት/ የአደን/ የዓሳ የማጥመድ ማስተዳደሪያ ደንቦች
ከኤድመንተን ከተማ ክልል ውጭ ለስጋ ወይንም ለዓሳ ሲሉ ማደን ይችላል
ሆኖም ግን ጥብቅ የሆኑ ህጎች አሉ።

የአልበርታ የአደን ማስተዳደሪያ ደንቦች (Alberta Hunting Regulations)
ድረገጽ: www.albertaregulations.ca > Alberta Hunting Regulations
የአልበርታ የዓሳ ማጥመድ ማስተዳደሪያ ደንቦች (Alberta Fishing
Regulations)
ድረገጽ: www.albertaregulations.ca > Alberta Fishing Regulations

የአልበርታ የማጥመድ ማስተዳደሪያ ደንቦች (Alberta Trapping Regulations)
ድረገጽ: www.albertaregulations.ca > Alberta Trapping Regulations

ውሾች፣ ድመቶችና ሌላ ለማዳ እንስሶች
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ካናዳ ውስጥ ሰዎች ለማዳ እንስሶችን በቤታቸው ውስጥ ማሳደግ የተለመደ ነገር
ነው። የኤድመንተን ከተማ በ#13145 ህግ መሰረት ድመቶችና ውሾች ኣመታዊ
ፍቃድ እንዲኖራቸው ያዛል።.
ማንኛውም ለማዳ እንስሶች በቤት ውስጥ ጥበቃ እንዳላቸው ማረጋገጥ በጣም
አስፈላጊ ነው። አንድን ድመት ከባለቤቱ ውጪ ደጅ ላይ ቢያገኙት ወደ እንስሳ
እንክብካቤና ቁጥጥር ማእከል መውሰድ ይችላሉ (13550 - 163 St. NW)። አንድ
ውሻን ከባለቤቱ ውጪ ቢያገኙት ወደ 311 ደውለው እንዲነሳ ያድርጉ። ለማዳ
እንስሶቹ ባለቤቶቻቸው መጥተው እስኪወስዱዋቸው ለተወሰነ ጊዜ ይያዛሉ። ለማዳ
እንስሳውን (ውሻ ወይንም ድመት) ባለቤቶቹ ለመውሰድ ከመጡ ባለቤቱ መቀጫ
እንዲከፍልና የለማዳ እንስሳ ፍቃድ እንዲኖረው ይደረጋል። ጤነኛ የሆነ ውሻ
ወይንም ድመት በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ በባለቤቶቹ ካልተወሰደ የእንስዳ
እንክብካቤና ጥበቃ አዲስ መኖሪያ ሊያገኝላቸው ይሞክራል።
ውሾችን በነጻነት ደጅ መልቀቅ ኣይቻልም። ውሾች ያለ ማሰሪያ መሆን ከሚችሉበት
መናፈሻ ውጭ ደጅ በሚሆኑበት ጊዜ ማሰሪያ ሊኖ ራቸው ይገባል።
የለማዳ እንስሳ ባለቤቶች ማንኛውንም የእንስሳ ቆሻሻ ማንሳትና ማስወገድ ይኖርባቸዋል
ይህን ማድረግ ካልቻሉ ለቅጣት ይዳርጋል።
ውሾችን፡ ድመቶችንና ሌላ ለማዳ እንስሳዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡

ስልክ: 311
ድረገጽ: www.edmonton.ca/pets

ከተማውም የወረቀት፡ የመስታወት፡ የካርቶን፡ የብረታ ብረቶችና የፕላስቲኮችን
ተረፈ ምርት ወደ ምርትነት ይቀይራል። ሁለት (duplex) ወይንም ኣራት ቤተሰብ
(fourplex) ያለው መኖሪያ ቤት ውስጥ ከሆነ የሚኖሩት ወደ ምርትነት ለሚቀየረው
ተረፈ ምርት ሰማያዊ ፌስታል በመጠቀም ከሌላ የቤት ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ጋር
በከተማው ይሰበሰባል። አፓርታማ፡ የጋራ መኖሪያ ወይንም ታውን ሃውስ ላይ
የሚኖሩ ከሆነ የሰማያዊ ማጠራቀሚያ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ይችላሉ። እንዲሁም
ወደ ምርትነት የሚቀየረውን ተረፈ ምርት በከተማው ዙሪያ ከሚገኙት በርካታ
ተረፈ ምርትን ወደ ምርትነት የሚቀይሩ ግምጃ ቤቶች መውሰድ ይችላሉ።
የተረፈ ምርት ስብስብን ወደ ምርትነት የመቀየሪያ መርሃ ግብርና የተረፈ ምርት
ወደ ምርትነት ይመቀየሪያ ግምጃ ቤቶች ኣድራሻዎች።:
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Garbage & Recycling

ባዶ ጠርሞዞችና ጣሳዎችን ወደ የጠርሙዝ ግምጃ ቤት በመውሰድ ተመላሽ ገንዘብ
ሊያገኙ ይችላሉ። የጠርሙዝ ግምጃ ቤት ለማግኘት፡
ድረገጽ www.bcmb.ab.ca > Find a Depot

የቆሻሻ አያያዝና ተረፈ ምርትን ወደ ምርትነት መቀየር

ኤድመንተን በዓለማችን አሉት ከሚባሉት ውስጥ የበለጠ
የተረፈ ምርትን ወደ ምርትነት መቀየሪያና የቆሻሻ ኣያያዝ
ፕሮግራሞች አላት።
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በሚከተሉት ድርጅቶች
አማካኝነት እንግሊዘኛ ወይንም
ፈረንሳይኛ መማር ወይንም

ትምህርት
በኤድመንተን

07

የእንግሊዘኛና የፈረሳይኛ የቋንቋ
ችሎታዎትን ማዳበር ይችላሉ።
የእንግሊዘኛ ትምህርት
ለካናዳ አዲስ የሆኑ ቋሚ ነዋሪዎች የካናዳ
የቋንቋ መመዘኛ (CLB) ደረጃ ለማግኘት
የእንግሊዘኛ ደረጃቸው መፈተን ይኖርባቸዋል።
ሲኤልቢዎትም (CLB) በከተማው ካሉት በርካታ
የእንግሊዘኛ ቋንቋ ፕሮግራሞች ወደ አንዱ
እንዲተላለፉ ይወስናል።
የሚስማማዎትን ፕሮግራም ለማወቅ፥
ቋንቋ የመመዘኛ፡ የማስተላለፊያና የምክር
ማኣከል ( ኤል ኤ ኣር ሲ ሲ) የካቶሊች
የማህበረሰብ ኣገልግሎቶች (Language
Assessment, Referral and
Counselling Centre (LARCC), Catholic
Social Services) ያነጋግሩ።

ስልክ: 780 424-3545
ወቅታዊ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ፕሮግራሞችንና
የኤድመንተን አገልግሎቶችን በኤድመንተን
ውስጥና አከባቢ ለማግኘት https://larcc.
cssalberta.ca/Directory ይመልከቱ።

አሲስት የማህበረሰብ አገልግሎቶች

(ASSIST Community Services
Centre)
ስልክ: 780-429-3111
ድረገጽ: www.assistcsc.org/en/

የካናዳና የአረብ የወዳጅነት ማህበር
በኤድመንተን (Canadian Arab

የኤድመንተን መንኖናይት ማእከል
ለአዲስ መጪዎች (Edmonton
Mennonite Centre for
Newcomers)

ስልክ: 780-424-7709
ድረገጽ: www.emcn.ab.ca >Services >
Language Services

Friendship Association of
Edmonton)

ማክኤዋን ዩኒቨርስቲ (MacEwan

ስልክ: 780-473-7214
ድረገጽ: www.cafaedmonton.ca

ስልክ: 780-497-4000
ድረገጽ: www.macewan.ca/ESL

የባህል መገናኛ ኢንስቲትዩት/
የትምህርት ልውውጥ (Cultural
Connections Institute/The
Learning Exchange)
ስልክ: 780-944-0792
ድረገጽ: www.cci-lex.ca

የኤድመንተን የካቶሊክ ትምህርት
ቤቶች (Edmonton Catholic

Schools)

University)

ኢንዶ-ካናዲያን የሴቶች ማህበር

(Indo-Canadian Women’s
Association)
ስልክ: 780-490-0477
ድረገጽ: www.icwaedmonton.org >
Classes > ESL Functional Literacy

ሜትሮ ቀጣይ ትምህርት (Metro
Continuing Education)

ስልክ: 780-944-2000

ስልክ: 780-428-1111
ድረገጽ: www.

Website: www.ecsd.net > Programs >
English as a Second Language

metrocontinuingeducation.ca >
English Language Institute

የኤድመንተን የስደተኞች አገልግሎቶች
ማህበር (Edmonton Immigrant

የሰሜናዊ አልበርታ የቴክኖሎጂ
ኢኒስቲቱይት (ነይት) (Northern

Services Association)

ስልክ: 780-474-8445
ድረገጽ: www.eisa-edmonton.org >
Services and Programs > English as a
Second Language (ESL) Class

Alberta Institute of
Technology (NAIT)

ስልክ: 780.471.6248
ድረገጽ: www.nait.ca > Continuing
Education > English as a Second
Language (ESL)

ኖርኩዌስት ኮሌጅ (NorQuest

College)

ስልክ: 780-644-6000
ድረገጽ: www.norquest.ca > Programs
& Courses > English language

የታላቋ ኤድመንተን የሽማግሌዎች
ማህበር (Seniors Association of

Greater Edmonton)

ስልክ: 780-487-7843
ድረገጽ: www.mysage.ca > Need

እነኝህ አንዳንድ ድርጅቶች
ለእን ግሊዘኛዎትንና
ለፈረንሰኛዎት ሊያግዝዎት
ይችላሉ።

Help? > Multicultural Programs

ሶሎሞን ኮሌጅ (Solomon College)
ስልክ: 780-431-1515
ድረገጽ: www.solomoncollege.ca

አልበርታ ዩኒቨርሲቲ - የኤክስቴንሽብ
ፋካልቲ (University of Alberta –
Faculty of Extension)

ስልክ: 780 492-5530
ድረገጽ: extension.ualberta.ca >
Programs & Courses

የፈረንሳይኛ ትምህርት
የመኖርያ መኣከልኤድመንተን (Centre

d’accueiletd’établissementEdmonton)
ኣድራሻ: #50, 8627 Rue MarieAnne-Gaboury
ስልክ: 780-669-6004
ድረገጽ: www.lecae.ca

አሊያንስ ፍራንሴዝ (Alliance
Française)

ስልክ: 780 469 0399
ድረገጽ: www.af.ca > Edmonton
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የህዝብ ትምህርት
የኤድመንተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች

በአልበርታ የህዝብ ትምህርት በነጻ ሲሆን
ለማንኛውም ከ20 ዓመት እድሜ በታች ላሉና
ለሁሉም ከ16 ዓመት ዕድሜ በታች ለሚገኙ
ህጻናት በሕጉ መሰረት ወደ ትምህርት ቤት መሄድ
ይኖርባቸዋል።

ድረገጽ: www.education.alberta.ca
በኤድመንተን ከነዚህ የትምህርት ቤት ሲስተሞች
ውስጥ መምረጥ ይችላሉ።:
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(Edmonton Public Schools)

ካርዲናል ኮሊንስ የሁለተኛ ደረጃ
የአካዳሚ ማእከል (Cardinal Collins
High School Academic Centre)

የኤድመንተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች
ለማንኛውም ህጻን ከህጻናት መዋያ እስከ 12ኛ
ክፍል ድረስ ሲሆኑ፤ በመላው ከተማ ትምህርት
ቤቶች የሚገኙ ሲሆን ኣንድ በአካባቢዎትም
ይገኛል። መጠነ ሰፊ ፕሮግራሞችን የሚሰጥና
ዕድሜያቸው ለትምህርት ለደረሱ ህጻናት
ለትምህርት የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ
ያቀርባል።.
ስልክ: 780-429-8000

በኤድመንተን ሰሜናዊ ምስራቅ የሚገኝው ይህ
ኣዲስ የኤድመንተን የካቶሊክ ትምህርት ቤቶች
ማእከል ሲሆን የተለያዩ ኣማራጭ መንገዶችን
በመላው ኤድመንተትን ለኣራተኛና ለኣምስተኛ
ዓመት የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለሆኑ
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዲያጠናቅቁ
እንዲሁም በተጨማሪ ሰርተፊኬትና
ዲፕሎማዎችት እንግሊዘኛ ሁለተኛ ቋንቋቸው
ለሆኑ፡ ሌሎች ብዙ ፕሮግራሞችን ይሰጣል።
ስልክ: 780-944-2002

ድረገጽ: www.epsb.ca

ድረገጽ: www.cardinalcollins.ecsd.net

ሰንተር ሃይ ካምፓስ (Centre High

ፍራንኮፎን የትምህርት ቤት ቦርድ

Campus)

(Francophone School Board)

ዳውንታውን የሚገኘው ሰንተር ሃይ ካምፓስ
ምርጥ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን
ለኣራተኛና ለኣምስተኛ ዓመት የሁለተኛ ደረጃ
ተማሪዎች የኣካዳሚያዊና የሙያዊ ተዛማጅ
ክፍሎችን ይሰጣል።
ስልክ: 780-425-6753

ፈረንሳይኛን እንደ መጀመሪያ የመማሪያ ቋንቋ
በማድረግ ፍራንኮፎን ለሆኑ ህጻናቶች ያቀርባል

ድረገጽ: www.centrehigh.epsb.ca

የኤድመንተን የካቶሊክ ትምህርት
ቤቶች (Edmonton Catholic Schools)
የኤድመንተን የካቶሊክ ትምህርት ቤቶች
ካቶሊክን መሰረት ያደረገ ትምህርት ከመዋዕለ
ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል ኤድመንተን ውስጥ
በየአካባቢው ለህጻናት ያቀርባሉ።
ስልክ: 780-441-6000
ድረገጽ: www.ecsd.net

ድረገጽ: www.en.centrenord.ab.ca

የግል ትምህርት ቤቶች
በርካታ የግል ትምህርት ቤቶች የተለያዩ
የትምህርት ምርጫዎችን ከመዋዕለ ሕጻናት
እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ለተማሪዎች
በኤድመንተን ይሰጣል። የግል ትምህርት
ቤቶች አብዛኛውን ጊዜ በተለያዩ ርእሶች ላይ
ስፔሻላይዤሽን ይሰጣሉ።.
ስልክ: 780-427-7235
ድረገጽ:: www.education.alberta.ca >
Education > Parents > School Choice >
Private Schools

የሁለተኛ ደረጃ ድህረ ትምህርት
ኤድመንተን ምርጥ የሆኑ ዩኒቨርስቲዎችና
ኮሌጆች በሰሜን አሜሪካ አሉዋት።
አታባስካ ዩኒቨርስቲ (Athabasca

University)

የዩኒቨርስቲ ዲግሪ፡ ዲፕሎማ ወይም
ሰርተፊኬት በመጠን ሰፊ አርዕስቶች ላይ
በርቀት ትምህርት ሆነ በኦንላይን ትምህርት
ያግኙ።

ስልክ: 1-800-788-9041
ድረገጽ: www.athabascau.ca

ኮንኮርዲያ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ (Concordia

ዲግሪዎች ኣንዲሁም ዲብሎማዎች በመላው
ኤድመንተን ይሰጣል።
ስልክ: 780-497-5040
ድረገጽ: www.macewan.ca

ኖርኩዌስት ኮሌጅ (NorQuest College)
ኖርኬስት ኮሌጅ የሁለተኛ ደረጃ ማሻሻያ፡
የሁለተኛ ደረጃ ድህረ ዲፕሎማና
የሰርተፊኬት እንዲሁም ሌሎች ብዙ
ፕሮግራሞች ይሰጣል። ከግማሽ በላይ
የኖርክዌስት ተማሪዎች ከካናዳ ውጭ
የተወለዱ ሲሆኑ 87 የሚሆኑ ሃገራትንም
ይወክላሉ። ለኣቦርጂናል ተማሪዎች
ኖርኬስት ኮሌጅ የተማሪ አገልግሎቶች
ያለው ሲሆን የትምህርት ኣማካሪዎች፡
በዕድሜ የገፉና የክብረ በዓል ክፍልንም
ያካትታል።

University College)
በካናዳ ሉተራን ቤተክርስቲያን የሚመራው
የዩኒቨርስቲ ዲግሪን የሚሰጥ የክርስትና ነጻ
የጥበብ ትምህርት (Liberal Arts) ነው።
ስልክ: 780-479-8481
ድረገጽ: www.concordia.ab.ca

ስልክ: 780-644-6000
ድረገጽ: www.norquest.ca

ኪንግስ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ (King’s
University College)
ኪንግስ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ የክርስቲያን ትምህርት
ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት ያለው የባችለር ዲግሪ
በኣርት፣ በሁማኒቲ ፥ በሙዚቃና በሶሻል ሳይንስ
ያቀርባል።
ስልክ: 780-465-3500
ድረገጽ: www.kingsu.ca

የዲፕሎማዎችና የሰርተፊኬቶች ፕሮግራሞች
የሚሰጥ ሲሆን የንግድና የቴክኒክ ሙያዎችም
ላይ ያተኮረ ነው።

ማክ ኤዋን ዩኒቨርስቲ (MacEwan

University)
ሙሉ ለሙሉ ተቀባይነት ያለው ዩኒቨርስቲ
ሲሆን አመቹ በሆነ አካባቢ ላይ በርካታ
የካምፓስ ቦታዎች ያሉት ሲሆን መጠነ ሰፊ

የሰሚናዊ ኣልቤርታ የቴክኖሎጂ ኢንስቲቱት
(ነይት) (Northern Alberta Institute of
Technology (NAIT)
ነይት ከ200 በላይ የዲግሪዎች፡

ስልክ: 780-471-6248
ድረገጽ: www.nait.ca

የአልበርታ ዩኒቨርስቲ (University of

Alberta)
የአልበርታ ዩኒቨርስቲ ካናዳ ውስጥ ካሉ ሲፊ
የምርምር ዩኒቨርስቲዎች አንዱ ሲሆን ጥራት
ባለው ትምህርት በዓለማችን ውስጥ እውቅና
ያገኘ ነው።
ስልክ: 780-492-3111
ድረገጽ: www.ualberta.ca

የአልበርታ ዩኒቨርስቲ- ሴንት ጀን ካምፓስ

(University of Alberta-Campus SaintJean)
በዩኒቨርስቲ ደረጃ የሚሰጡ የፍራንኮፎን
(የፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች) ፕሮግራሞች፥
ስልክ፡ 780-465-8700
ድረገጽ፡ www.ualberta.ca/en/campus-saintjean

የአልበርታ ዩኒቨርስቲ- ሰንተር ኮሌጂያል ደ
ላልበርታ (University of Alberta- Centre
collegial de l’Alberta)

በኮሌጅ ደረጃ የሚሰጡ የፍራንኮፎን
(የፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች) ፕሮግራሞች
ስልክ፡ 780-492-0418

ኤድመንተን
ምርጥ የሆኑ
ዩኒቨርስቲዎችና
ኮሌጆች በሰሜን
አሚሪካ አሉዋት።

ድረገጽ፡ https://www.ualberta.ca/campussaint-jean/programmes/programmes-collegiaux

ትምህርት ለመቀጠል
እየሰሩ በትርፍ ጊዜውት ትምህርት
ለማግኘትና የግል ኮርሶችን ለመውሰድ
አመቺ የሆኑ በርካታ እድሎች አሉት።
የአልቤርታ ዩኒፈርስቲ ኤክስቴንሽን
(University of Alberta Extension)
ድረገጽ: www.extension.ualberta.ca >
Programs & Courses > Adult & Continuing
Education

ሜትሮ ትምህርት ለመቀጠል (የኤድመንተን
የህዝብ ትምህርት ቤቶች) Metro Continuing
Education (Edmonton Public Schools)
ድረገጽ: www.metrocontinuingeducation.ca
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የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (ሲን)(SOCIAL INSURANCE
NUMBER(SIN)
በካናዳ ስራ ከመስራቶት በፊት የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (ሲን) (SIN)
ይስፈልግዎታል። ሲን (SIN) የካናዳ የመንግስት የምዝገባና የመታወቂያ ቁጥር
ነው። ለኣሰሪዎትም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮትን (ሲን) ማቅረብ ይኖርቦታል።
በሌላ በማንኛው አጋጣሚ የማህበራዊ የዋስትና ቁጥሮትን (ሲን) ለማንም መስጠት
የለቦትም። ስለ የማህብራዊ የዋስትና ቁጥሮት (ሲን) ለማን መስጠት እንዳለቦት የበለጠ
መረጃ ለማግኘት የካናዳ አገልግሎትን ይመልከቱ። የማህበራዊ የዋስትና ቁጥር እንዴት
ለማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅ ወደ የካናዳ አገልግሎት ይደውሉ፡
ስልክ: 1-800-206-7218
ድረገጽ: www.servicecanada.gc.ca >Social Insurance Number

የአልበርታ የስራ ስነ ስርዓቶች
ማንኛውም አሰሪ በስራ ቦታ ላይ የስራ ደንቦችን ሊከተል ይገባዋል። እነኝህ ደንቦችም
ዝቅተኛ ክፍያ ለሚከፍሉ፥ የስራ ሰዓታትን፡ የወሊድ እና የቤተሰብ እረፍትን፥
በዓላቶችን በኣጠቃላይ ፡ የበዓላት ጊዜ ክፍያን፡ ከስራ ሰዓት በላይ ለተሰራ ስራና

ክፍያ፡ የእረፍት ጊዜ፡ የስራ ማሰናበቻና ሌሎች ብዙ ነገሮችን ያካትታል። ስለ
ኣልቤርታ የስራ ስነስርዓት ለማወቅ፥
ስልክ: 780-427-3731
ድረገጽ: www.work.alberta.ca > Employment Standards

ስራ ለማግኘት
ኤድመንተን በርካታ የስራ እድሎችን ለሰራተኞች ታቀርባለች። ስራ ለማግኘት
እንዲያግዞት፥

የኤድመንተን ከተማ
የኤድመንትን ከተማ በሙያዊ ሆነ በትምህርት ደረጃ መጠን ሰፊ ስራዎችን
ታቀርባለች። የኤድመንተን ከተማ ስራዎች የሚለውን ይጎብኙ- እንዲሁም የተሰጦኣዊ
ችሎታ (talents) ዋና ማአከል የስራ ዝርዝሮች፡ በተለያየ መንገድ በኤድመንተን
ከተማ ስራ ለማመልከት የኦንላይን ማመልከቻ ፎርምና መመሪያዎች፥ እንዲሁም ስለ
ኤድመንተን የስራ ክፍሎች ላይ መረጃዎችን ማግኘት ፥ አጋዥ የሆኑ ድረገጾች፡ የስራ
ማመልከቻ ዘዴዎችን ኣና በጣም አጋዥና ሙሉ በሙሉ የሚሰራ የፌስቡክ ገጽ እና
ድረገጽ ሊያገኙ ይችላሉ።
ስልክ: 311
ድረገጽ: www.edmonton.ca >Jobs – Talent Hub

ስራና የስራ
መፈለግ
እርዳታ
ለአዲስ
መጨዎች

የስራ ተደራሽነት (Accès-Emploi)
ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ለሆኑ አዲስ መጪዎች
ስልክ: 780-490-6975
ድረገጽ: www.accesemploi.net

የኤድመንተን ሜኖናይት ማእከል ለአዲስ
መጪዎች- የስራ አገልግሎቶች መረጃ

ለአዲስ መጪዎች በማንኛውም ረገድ ስራ ለመፈለግ
እገዛና ድጋፍ ያደርጋል።
ስልክ: 780-429-3111
ድረገጽ: www.assistcsc.org/en/

-(Edmonton Mennonite Centre
for Newcomers - Career Services
Information)
ለኣዲስ መጨዎች ስራ ሲፈልጉ በማንኛውም ረገድ
የሚተጋገዝ ሲሆን፡ በዓለም አቀፋዊ የምህንድስና እና
የቴክኖሎጂስት ለሰለጠኑ የመዋሃድ ፕሮግራሞችን
ያቀርባል።
ስልክ: 780-424-7709
ድረገጽ: www.emcn.ab.ca

ብሪድን የመማሪያ ማእከል (Bredin Centre for

የኖርኬስት ኮለጅ የስራ አገልግሎቶች (NorQuest

አሲስት የማህበረሰባዊ አገልግሎቶች ማእከል

(ASSIST Community Services Centre)

Learning)

ዓለም አቀፋዊ ስልጠና ላላቸው የስራ ባለሙያዎችና
ነጋዴ ለሆኑ ሰዎች ካናዳ ውስጥ በሙያቸው ደግመው
እንዲገቡ የንግድ ማገናኛ ፕሮግራም በማድረግ ያግዛል።
ስልክ: 780-425-3730
ድረገጽ: www.bredin.ca/

የካቶሊክ ማህበራዊ አገልግሎቶች - የኢሚግሬሽንና
የመስፈሪያ ቦታ አገልግሎት (Catholic Social

Services - Immigration and Settlement
Service)

ለስደተኞችና ለአዲስ መጨዎች የጤና ጥበቃ ስልጠናና
የስራ ልምድ ይሰጣል።
ስልክ: 780-424-3545
ድረገጽ: www.cssalberta > Programs by Service >
Immigration and Settlement Service

የኤድመንተን ክልል የአዲስ መጨዎች የስራ
ምክር ቤት (Edmonton Region Immigrant

Employment Council)

አዲስ መጪዎች ወደ የስራ ገበያ እንዲቀላቀሉ ለማገዝ
ፕሮግራሞችና አገልግሎቶችን ይሰጣል።
ስልክ: 780-497-8866
ድረገጽ: www.eriec.ca

College Career Services)

የኣርጋይል ማእከል (Argyll Centre)
በሁለቱም በእንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ
አገልግሎቶች ያገኛሉ።
ኣድራሻ: Argyll Centre, 6325 – Gateway
Boulevard
ስልክ: 780-644-2827

የካናዳ ፕለይስ (ማእከላዊ) (Canada
Place) (Central)

በኮምፒዩተር ላይ ብቻ ሥራ መፈለግ የሚቻልበት
የተዘጋ ቦታ፡ በኣካል ቢገኙ በሰው የሚሰጥ
ኣገልግሎት የለም።
ኣድራሻ: Main Floor, 9700 Jasper Avenue

እንዴት እድርገው ሬዙሜ (resume) ማዘጋ ት
እንዳለቦት ምክርና መመሪያ ይሰጣል።
ስልክ: 780-644-2827
ድረገጽ: www.norquest.ca

የሲቲ ማእከል (ማእከላዊ) (City Centre)

ለአዲስ መጨዎች አቀባበል የሚደረግበት ማአከል

የኖርዝጌት ማእከል (ሰሜን) (Northgate

(Welcome Centre for Immigrants)

በካናዳ አዲስ መጪ ለሆኑና ስራ ለሚፈልጉ ይተጋገዛል።
ስልክ: 780-462-6924
ድረገጽ: http://wciedmonton.ca

የሰብዓዊ አገልግሎቶች- ስራ
በአልበርታ
የአልበርታ ክፍለ ገር ለሰራተኞች ፡ ስልጠናና የስራ
አገልግሎቶች እንደ የስራ ማስተዋወቂያ መድረኮች፡
የስራ ወርክሾቦች፡ (workshops) የስራ መፈለጊያ
መረጃዎችና ለአሰሪዎች ቀጥሎ ባሉት ኣድራሻዎች ላይ
ዎርክሾቦችን (workshops) ያቀርባል።
ድረገጽ: www.humanservices.alberta.ca >

ስራ በአልበርታ
ድረገጽ: www.humanservices.alberta.ca >
Programs & Services . Financial Support . Alberta
Works

(Central)

ኣድራሻ: Main Floor, 10242 – 105 Street
ስልክ: 780-415-4900
Centre) (North)

በአካል ሲገኙ ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ
ኣድራሻ: 2050 Northgate Centre,
9499 – 137 Avenue
ስልክ: 780-415-9831

የሚዶውላርክ ሞል (ምዕራብ)

(Meadowlark Mall) (West)
ኣድራሻ: 120 Meadowlark Shopping
Centre, 15710 – 87 Avenue
ስልክ: 780-415-8116
የዌስትኮር ህንጻ (ምዕራብ) ( Westcor
Building )(West)
ኣድራሻ: 200, Westcor Building,
12323 - Stony Plain Road
ስልክ: 780-415-6500
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በኤድመንተን ጤናማ
ሆኖ መቆየት
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የጤናና የህክምና አገልግሎቶች
የአልበርታ የጤና ጥበቃ መድሕን
በኤድመንተን የጤና ጥበቃ አገልግሎቶች የሚቀርበው በአልበርታ የጤና አገልግሎቶች ነው።
ማንኛውም የቤተሰቦት ኣባል በአልበርታ ጤና ጥበቃ መመዝገብ አለበት እንዲሁም የጤና
አገልግሎቶች ለማግኘት የአልበርታ የግል የጤንነት መታወቂያ ማቅረብ ይኖርበታል። በአልበርታ
የጤና ጥበቃ ለመመዝገብ፥
ድረገጽ: www.health.alberta.ca > Health Care Insurance > Register for AHCIP

የጤና ሊንክ በአልበርታ (Health Link Alberta)
የጤና ሊንክ የ24 ሰዓት የስልክ አገልግሎት ስለ የጤና ምክርና መረጃ የሚሰጥ ነው። ምንም
ዓይነት የጤንነት ስጋት ካለቦት እዚህ በመደወል ልምድ ባላው የተመዘገበ ነርስ ወይንም ከጤና
ጥበቃ ባለሙያ ስለ ምንም ዓይነት የጤንነት አርእስቶች፡ የጤና ጥበቃ አገልግሎቶች፡ የቤተሰብ
ሓኪሞች አዲስ ታካሚዎችን የሚቀበሉ እና ሌሎች ብዙ ነገሮችን ማነናገር ይችላሉ።
የጤና ሊንክ በ120 ቋንቋዎች አስተርጓሚዎች ያቀርባል።
ስልክ: 780-408-5465 ወይንም 1-866-408-5465
ድረገጽ : www.myhealth.alberta.ca

የጥርስ ሓኪም ለማግኘት

የቤተሰብ ሃኪም ለማግኘት

የአልበርታ የጤና ጥበቃ መድሕን ለጥርስ ህክምና አይከፍልም። አብዛኛውን ጊዜ
ሰዎች የጥርስ ሕክምናን ከግል የጥርስ ክሊኒኮች ነው የሚያገኙት ። አንዳንድ
የግል ወይንም የስራ መድሕን ዕቅዶች ለተወሰኑ የጥርስ አገልግሎቶች ይከፍላሉ።
ከነዚህ የመድሕን ውጥኖች ውስጥ አንዱ ከሌሎች ለሚያደርጉት የጥርስ
አገልግሎቶች እራሶት መክፈል ይኖርቦታል።

አዲስ ታካሚዎችን የሚቀበል ሃኪም ለማግኘት በፖስታ ቁጥር፡ በጾታ ወይንም
በቋንቋ አማካኝነት ፈልገው ማግኘት ይችላሉ።
ድረገጽ: www.edmontonareadocs.ca

የአንደኛ ደረጃ እንክብካቤ መስመር

McCauley Health Centre - Dental Clinic)

የአንደኛ ደረጃ የእንክብካቤ መስመር (ፒሲኤን/PCN) ጋር በመሆን በአከባቢዎት
ካሉ የጤና ጥበቃ ዘዴ ዶክተር ጋር ለማግኘት ይሞክሩ። ፒሲኤኖች አገር
ውስጥ ባሉ ሃኪሞችና ሌላ የጤና ጥበቃ ሙያተኞችን ጋር በመሆን አጠቃላይ
ለታካሚዎች እንክብካቤ ያቀርባሉ። በአከባቢዎት ያለውን ፒሲኤን ድረገጽ
በመጎብኘት በኣካባቢዎት አዲስ ታካሚዎችን የሚቀበል ዶክተር ለማግኘት
እንዲሁም ተመላላሽ ታካሚዎችን እንደሚቀበሉና ስለ ሌሎች አገልግሎቶች
እንዲይውቁ ይረዳዎታል።

በቦይል ስትሪት ማኩሊና በኖርዉድ አከባቢ ተቀማጭ ለሆኑ ሰዎች አገልግሎት
የሚሰጥ ሲሆን፡ ክፍያውም ከገቢዎት አንጻር ሊጎድል ይችላል።

የሰሜናዊ ኤድመንተን ፒሲኤን

የጥርስ ሓኪም ለማግኘት “find a dentist in Edmonton” በሚለው
ኢንተንርኔት ላይ መፈለግ ይችላሉ።

ቅናሽ ዋጋ ያለው የጥርስ ህክምና አገልግሎቶች

ቦይል ማኩሊ የጤና ማእከል-የጥርስ ክሊኒክ (Boyle

ቀጠሮ ለመያዝ በስልክ ቁጥር 780-421-7333 ይደውሉ።
በኤድመንተን ሁለት የማስተማሪያ ክሊኒኮች ሲኖሩ በቅናሽ ዋጋም የጥርስ ህክምና
ለህዝብ ይሰጣሉ። የሚሰጠውም አገልግሎቶች በጥርስ ህክምና ተማሪዎች ሲሆን
በተመዘገበ የጥርስ ህክምና ባለሙያ ተቆጣጣሪነት ይሰጣል።

ነይት የጥርስ ክሊኒክ (NAIT
Dental Clinic
ስልክ: 780-471-7786
ድረገጽ: www.nait.ca > Dental Clinic

የአልበርታ ዩኒቨርስቲ የጥርስ
ክሊኒክ (University of Alberta
Dental Clinic)
ስልክ: 780-407-5550
ድረገጽ: www.dentistry.ualberta.ca >
Patient Care

(Edmonton North PCN)
ስልክ: 780-473-7131
ድረገጽ: www.enpcn.com

የኦሊቨር ኤድመንተን ፒሲኤን
(Edmonton Oliver PCN)
ስልክ: 780-701-5393
ድረገጽ: www.edmontonoliverpcn.com

የደቡባዊ ኤድመንተን ፒሲኤን
(Edmonton Southside PCN)
ስልክ: 780-395-2626
ድረገጽ: www.edmontonsouthsidepcn.ca

የምዕራባዊ ኤድመንተን ፒሲኤን
(Edmonton West PCN)
ስልክ: 780-702-6860
ድረገጽ: www.edmontonwestpcn.com
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የሆስቲታል ድንገተኛ አገልግሎቶች
ለህይወት አስጊ የሆኑ ድንገተኛ ክስተቶች አምቡላንሰ እንዲመጣሎት ይደውሉ
ወይንም አቅራቢያዎት ወዳላው የድንገተኛ ክፍል በቀጥታ ይሂዱ።

ብዙ አስቸኳይ ላልሆኑ የጤና ችግሮች
ከቤተሰብ ሃኪሞት ጋር ቀጠሮ ይያዙ
ወይንም በማንኛውም ጊዜ ሊታዩበት ወደ
ሚችሉበት ዋክ-ኢን ክሊኒክ ይሂዱ።

ስልክ: አምቡላንስ ለመጥራት 911 ይደውሉ ።

የሆስፒታል የሚገኝበት ቦታዎች
40
40

ምዕራብ ኤድመንተን (West Edmonton)
ሚሰሪኮርዲያ ሆስፒታል (Misericordia
Hospital)
አድራሻ: 16940 – 87 Avenue
ስልክ: 780-735-2000

ሴሜናዊ ምብራቅ ኤድመንተን
(Northeast Edmonton)
የሰሜናዊ ምብራቅ የማህበር ጤና ማእከል
(Northeast Community Health Centre)
አድራሻ: 14007 – 50 Street
ስልክ: 780-342-4000

መካከለኛው ሰሜናዊ ምብራቅ ኤድመንተን
(Central, Northeast Edmonton)
ሮያል አሌክሳንድራ ሆስፒታል (Royal
Alexandra Hospital)
አድራሻ: 10240 – Kingsway Avenue
ስልክ: 780-735-4111

የዎክ-ኢን ክሊኒኮች (WALK-IN CLINICS)
ደቡባዊ ምብራቅ ኤድመንተን
(Southeast Edmonton)
የግሬይ ናንንስ የማህበር ሆስቲታል
(Grey Nuns Community Hospital)
አድራሻ: 1100 Youville Drive West
ስልክ: 780-735-7000

ደቡባዊ ምዕራብ ኤድመንተን
(Southwest Edmonton)

የአልበርታ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታልና
የስትሮለሪ የህጻናት ሆስፒታል

አድራሻ: 8440 – 112 Street
ስልክ: 780-407-8822

የቤተሰብ ዶክተር ከሌሎት ወይንም እስከ የቀጠሮዎት ጊዜ መጠበቅ ማይችሉ ከሆነ
ወደ በማንኛውም ጊዜ ሊታዩበት ወደ ሚችሉበት (ዋክ-ኢን) ክሊኒክ በመሄድ ያለ
ቀጠሮ ሃኪም ማግኘት ይችላሉ።

ዶሚኒዮን የህክምና ማእከሎች

ሜዲ ሴንትር (MediCentres)

(Dominion Medical Centres)

የሜዲሴንቴሮች በርካታ የበማንኛውም
ጊዜ ሊታዩበት የሚችሉበት (ዋክ-ኢን)
ክሊኒኮች አሉት። በአቅራቢያዎት ያለውን
ለማግኘት።
ድረገጽ: www.medicentres.com>

የዶሚኒዮን የህክምና ማእከሎች
ሶስት በማንኛውም ጊዜ ሊሂዱባቸው
የሚችሉ (የዎክ-ኢን) ክሊኒኮች በደቡብ
ኤድመንተን አሉ። ስልክ በመደወል
የመቀበያ ሰዓታትን ማወቅ ይችላሉ።
ድረገጽ: www.dominionhc.com
ሴንቹሪ ፓርክ (Century Park)
ስልክ: 780-436-0020
ማክታጋርት (Mactaggart)
ስልክ: 780-801-1220
ፓርሶንስ (Parsons)
Pስልክ: 780-801-3360

Clinic Locations

ሌላ በማንኛውም ጊዜ ሊሄዱበት
የሚችሉ(ዎክ-ኢን) ክሊኒኮች
(Other Walk-in Clinics)
ተጨማሪ በማንኛውም ጊዜ ሊሄዱበት
የሚችሉ (ዎክ-ኢን) ክሊኒኮች
በኤድመንተን ለማግኘት፥
ጎግል: Edmonton walk-in clinics

የህዝብ ጤና ማእከል
የህዝብ ጤና ማእከሎች የጤና መረጃና ሌሎች የጤና አገልግሎቶችን ለማህበረሰቡ
ይሰጣሉ። ይህም ክትባትን፣ የቅድመ ወሊድና የአዲስ ህጻናት አያያዝ፥ ብዙ የተለያዩ
የጤናና የደህንነት ክሊኒኮችን ያካትታል። የህዝብ ጤና ማእከሎች በተጨማሪ የመኪና
መቀመጫ ደህንነት ለህጻናት እንዲሁም ስለ የቢስክሌት የደህንነት ባርኔጣ ተገቢ
አጠቃቀም መረጃ ይሰጣል።

የህዝብ ጤና ማእከል የሚገኙበት ቦታዎች
ቦኒ ዱን (Bonnie Doon)

ትዊን ብሩክስ (Twin Brooks)

አድራሻ: 8314 – 88 Avenue
ስልክ: 780-342-1520

አድራሻ: 1110 – 113 Street
ስልክ: 780-342-1560

ኖርዝ ጌይት (Northgate)

ዌስት ጃስፐር ፕሌይስ (West

አድራሻ: Suite #2020, Northgate
Centre, 9499 – 137 Avenue
ስልክ: 780-342-2400

Jasper Place)
አድራሻ: 9720 – 182 Street
ስልክ: 780-342-1234

ኢስት ኤድመንተን (East

ዉድ ክሮፍት (Woodcroft)

Edmonton)
አድራሻ: 7910 – 112 Avenue
ስልክ: 780-342-4719

አድራሻ: 13221 – 115 Avenue
ስልክ: 780-342-1600

ሚል ዉድስ (Millwoods)
አድራሻ: 7525 – 38 Avenue
ስልክ: 780-342-1660

ኖርዝ ኢስት (North East)
አድራሻ: 14007 – 50 Street
ስልክ: 780-342-4020

ራዘርፈርድ (Rutherford)
አድራሻ: 11153 – Ellerslie Road
ስልክ: 780-342-6800

ህብረ ባህል የጤና ደላሎች የህብረት ድርጅት (ኤም ሲ
ኤች ቢ) (MULTICULTURAL HEALTH BROKERS
CO-OPERATIVE (MCHB))
ኤም ሲ ኤች ቢ (MCHB) ለአዲስ መጨዎችና ለስደተኛ ቤተሰቦች ድጋፍ ይሰጣል።
በርካታ በወጣት ቤተሰቦች ጤና ላይ ያሚያተኩሩ ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች አሏቸው።
ኤም ሲ ኤችቢ (MCHB) ነብሰ ጡር ለሆኑ አዲስ የመጡ ቤተሰቦች እንዲሁም ለአዲስ
መጨዎች በገዛ ቋንቋቸው በተገቢው ባህላዊ መንገድ የህክምና አገልግሎቶች በቀላሉ
እንዲያገኙ ይተጋገዛል።
አድራሻ: 9538 – 107 Avenue
ስልክ: 780-423-1973
ድረገጽ: www.mchb.org

የማህበረሰብ የአእምሮ ጤና አጠባበቅ ክሊኒኮች
(የአልበርታ ጤና ኣገልግሎቶች) (COMMUNITY MENTAL
HEALTH CLINICS (ALBERTA HEALTH SERVICES)
ስር በሰደደና ሃይለኛ የአእምሮ በሽታ ለሚሰቃዩ አዋቂዎች አገልግሎቶችን ይሰጣል።
ስልክ: 780-342-7600
ድረገጽ: www.albertahealthservices.ca > Information For > Patients & Families >
Addiction and Mental Health

በችግር ጊዜ ድጋፍ የሚሰጥ ማእከል- በችግር ጊዜ ድጋፍ
የሚሰጥ የ24 ሰዓታት መስመር
(CRISIS SUPPORT CENTRE – 24-HOUR CRISIS SUPPORT
LINE)
የክራይስ ሳፖርት(በችግር ጊዜ ድጋፍ የሚሰጠው) ማእከል ፈጣን የሆነ ድጋፍ በችግር ላይ
ላሉ ሰዎች ይሰጣል። ሰዎች የዕለት ከዕለት ኑሮዋቸው ላይ ለሚገጥሙዋቸውን ችግሮች/
ጭንቀት ማንም ብቻውን ሊፈታው የማይችለውን ዓይነት ሁኔታዎች እንደ እራስን
ማጥፍት፥ ጾታዊ ጥቃት፡ የቤተሰብ ብጥብጥ፡ የስራ ጫና/ጭንቀት፡ የገንዘብ ነክ ችግሮች፡
ሱሶችና ለመሳሰሉት መፍትሄ እንዲያገኙ ያግዛቸውል ። በስልክ፡ በአካል በመሄድ ወይንም
በኦንላይን ሁልጊዜ ይገኛሉ።
ስልክ: 780-482-4357
ድረገጽ: www.crisissupportcentre.com/
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የምክር አገልግሎት
የኤድመንተን ከተማ የምርመራና የኣጭር ጊዜ የምክር አገልግሎት ይሰጣል። በግል
ከባለሙያው የማህበረሰብ ሰራተኛ ጋር ስለ ስጋቶት እንዲሁም ስለ ዕለት ከዕለት
ችግሮት/ጭንቀቶት፡ ስለ ግንኙነቶቾት፡ ስለ ቤተሰብና አስተዳደግ የሚገጥሞት
መሰናክሎች፡ ጥቃትንና የቤተሰብ ብጥብጥንም ጨምሮ ማነጋገር ይችላሉ።
ሰራተኛውም መረጃዎችን በመስጠት ጉዳዩን በማስተላለፍና የአጭር ጊዜ የግል
ወይንም የቡድን የምክር አገልግሎት እንደ የአስፈላጊነቱ ይሰጣል።
ቀጠሮ ለመያዝ ይደውሉ። የስራ ሰዓታት ከጠዋቱ 8፡30 እስከ 4:30 ከሰዓት በኋላ
ከሰኞ እስክ አርብ ድረስ ነው። የተወሰኑ የምሽት ቀጠሮዎችም ይሰጣሉ።.
ስልክ: 780-496-4777
አድራሻ: Circle Square 11808 – St. Albert Trail
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Counselling Services

211 ኤድመንተን (የድጋፍ አውታር) (211 Edmonton (The Support
Network))
211 ላይ በመደወል ስለ የህይወት ችግሮች የነጻ እገዛ ከሚሰጡ ሰዎች ጋር መነጋገር

ይችላሉ። በተጨነቁበት ጊዜና በችግሮት ሰዓት ለያግዝዎት ይችላሉ። አገልግሎቱም
በቀን ውስጥ ለ24 ሰዓታት ክፍት ነው። በስልክ ሚያነጋግሩዋቸው ሰዎችም ባሉት
ነገር አይገምትዎትም። ሰምተው የማህበራዊ ድጋፍ አገልግሎቶችን ስለ ሚሰጡት

በመላው ኤድመንተን የሚገኙት በርካታ ድርጅቶች መረጃ ይሰጥዎታል። 211
ኤድመንተን እነዚህ እንዲያገኙ ያግዝዎታል፥:
•

መሰረታዊ ፍላጎቶች (ምግብ፡አልባሳት፡መጠለያና ይገንዘብ ድጋፍ

•
•
•
•
•

የስራ ምንጭ መረጃ
የልጅ አስተዳደግ ድጋፍ
የምክር አገልግሎት/ የቡድን ድጋፍ
የጤና ጥበቃ
የህግ አገልግሎቶች

•

እንዲሁም ሌሎች ብዙ ነገሮች...

ስልክ: 211
ድረገጽ: www.211edmonton.com/

የህጻናትና የወጣቶች አገልግሎቶች
ህጻናትንና ወጣቶች ስለ ሚያሳትፉ እንቅስቃሴዎችና አመቺ ስራዎች ለማወቅ፡
ለህጻናት ምቹ የሆነችው ኤድመንተን
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs &
Services > Children, Kids, Youth >Child Friendly
Edmonton

የወጣቶች አገልግሎቶች ማውጫ ካርታ
(Youth Services Directory map)
የሚፈልጉትን ለማግኘት በቀኝ እጆት በኩል ባለው
አገልግሎቶች የሚለውን ይጫኑ፦
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs
& Services > Children, Kids, Youth >
YouthPrograms > Youth Services Directory

124 የወጣቶች የብቅ በሉ (ድሮፕ-ኢን)
ፕሮግራም (124 Youth Drop-In Program)
በኢንግለዉድ አከባቢ ዕድሜያቸው ከ12-17
ላሉ ወጣቶች የሚሆን ጠቃሚ፡አዝናኝና ችሎታ
የሚያዳብር ፕሮግራም አለ።
ስልክ: 780-944-7421
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Activities, Parks &
Recreation > Courses & Activities > Community
Drop-In Programs > Youth Programs

የአመራር ስልጠና (Leaders in Training
የበጋ የአመራር ፕሮግራም ዕድሜያቸው ከ13-17
ለሆኑ ወጣቶች የሰጣል ።.
ስልክ: 780-944-7421
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs &
Services > Children, Kids, Youth >
Youth Programs > Leaders in Training

ለታዳጊ ወጣቶች የብቅ በሉ (drop-in)
ፕሮግራም

በኤድመንተን ውስጥ አዲስና ብቅ እያሉ
ከሚሉ ካሉ ማህበረሰቦች ወጣቶች የሚሳተፉበት
የመዝናኛ፡ የዜግነት፡ የአመራርና የችሎታ
ማዳበሪያ ፕሮግራሞች በኤድመንተን ወስጥ፤
ስልክ: 780-944-7421
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Activities, Parks &
Recreation > Courses & Activities > Community
Drop-In Programs > Youth Programs

ለወጣቶች የበጋ ፕሮግራሞች

የብቅ በሉ (ድሮፕ-ኢን) ፕሮግራሞች፣ የመሬት
ላይ መንሸራተቻ ጣውላ መጠገኛ መስሪያዎች
እና ልዩ የሆኑ ዝግጅቶችን ዕድሜያቸው ከ12-17
ለሆኑ ወጣቶች ያዘጋጃል።
ስልክ: 780-944-7421
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Activities, Parks &
Recreation > Courses & Activities > Community
Drop-In Programs > Youth Programs

የመከር፡ የክረምትና የጸደይ የብቅ
ይበሉ(ድሮፕ-ኢን) ፕሮግራሞች

የብቅ በሉ (ድሮፕ-ኢን) የመዝናኛ ፕሮግራሞች
ዕድሜያቸው ከ6-12 ለሆኑ ልጆች ።
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Activities, Parks &
Recreation > Courses and Programs > Drop-in
Community Programs

ለልጆች የበጋ ፕሮግራሞች

የብቅ-ይበሉ (ድሮፕ-ኢን) የመዝናኛ ፕሮግራም
ዕድሜያቸው ከ6-12 ለሆኑ ህጻናት።
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Activities,
Parks & Recreation > Playgrounds and
Spray Decks
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(COMMUNITY PROGRAMS AND SERVICES)

የማህበረሰብ ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች
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በርካታ የማህበረሰብ ድርጅቶችም ደግሞ አገልግሎቶችና ፕሮግራሞች ለህጻናትና ለወጣቶች
ይሰጣሉ። እነዚህ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው።

የህጻናት ጥበቃ
ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትን ለብቻቸው ቤት ውስጥ መተው በአልበርታ ህግ መሰረት እንደ
ቸለትኝነት ይቆጠራል። ኤድመንተን በርካታ የህጻናት መዋያ ማእከሎች (ዴይ ኬር)፡ የከትምህርት በኋላ የጥበቃ
ፕሮግራሞችና የቤተሰብ ቀን ቤቶችም አሉዋት። ሰዎች ልጆቻቸው በቀን መዋያው (ዴይ ኬር) ለማቆየት ገንዘብ
መክፈል ይኖርባቸዋል። ቤተሰቦዎ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ለህጻናት ጥበቃ ወጪ ለመክፈል እንዲያግዞት ይሚያስችል
ድጎማ ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ።
ስለ የህጻናት ጥበቃ ድጎማ መረጃ ለማግኘት
ስልክ: 780-427-0958
በአልበርታ የሚገኙ ሁሉም የህጻናት ጥበቃ ድርጅቶች ፍቃድና በሙያው በሰለጠኑ ተቆጣጣሪዎች ሊኖ ራቸው ይገባል።
ድረገጽ: www.humanservices.alberta.ca > Programs & Services > Family & Community > Child Care > Child Care
Lookup Tool

የህጻናትና የወጣቶች አገልግሎቶች
የኤድመንተን ወንድ ልጆች እና ሴት ልጆች
ክለቦች ቢግ ብራዘርስ ቢግ ሲስተርስ

ዋይ ደብሊው ሲ ኤ (የወጣት ሴቶች
የክርስቲያን ማህበር) YWCA (Young

ዋይ ኤም ሲ ኤ (የወጣት ወንዶች
የክርስቲያን ማህበር) YMCA (Young Men’s

Women’s Christian Association)
ሴቶችን ማነቃቃት፡ ጥቃትን መከላከል፡ ጤናማ
ማህበረሰብ እና የሴቶ የመሪነት ፕሮግራሞች።
ለሁሉም እምነት ተከታይ ሰዎች ያስተናግዳል።
ስልክ: 780-428-9469
ድረገጽ: www.ywcaofedmonton.org

ስልክ: 780-424-8181
ድረገጽ: www.bgcbigs.ca

Christian Association)
የጤና፡ የትምህርት፡ የማህበራዊ አገልግሎቶችና
መዝናኛ ለሁሉም እምነት ተከታይ ሰዎች
ያስተናግዳል።
ስልክ: 780-428-9469
ድረገጽ: www.northernalberta.ymca.ca

የወጣቶች የድንገተኛ መጠለያ ማህበር (ዋይ
ኢ ኤስ ኤስ) Youth Emergency Shelter
Society (YESS))
መጠለያ ለሚፈልጉ ወጣቶች መሄጃ የሚሆን
አስተማማኝ ቦታና ለሱሰዮች የምክር አገልግሎት፡
የህግ ጥብቅና ወይንም የሰብዓዊ አገልግሎቶችንና
ሌሎች ከበድ ላሉ ችግሮች ድጋፍ ያቀርባል።
ስልክ: 780-468-7070
ድረገጽ: www.yess.org

የድጋፍ አገልግሎቶች

የመኖሪያ ፍቃድ ፕሮግራሞች (Housing Grant

የአዛውንት ጥቃት ይቁም (Stop Elder Abuse)

አልበርታ የአዛውንቶች ዜጎች የመኖሪያ
ማህበር (Alberta Senior Citizens Housing

Services by Location > Edmonton > Elder Abuse
Resource and Supports (EARS) Program

Programs)
ስልክ: 311

Association)
ድረገጽ: www.ascha.com

የወዳጅነት ኦበሬሽን የአዛውንቶች ማህበረሰብ
(ማሃል ከተማ) (Operation Friendship
Seniors Society (inner city)
ስልክ: 780-408-2955

ድረገጽ: www.ofss.org

ሰጅ የአዛውንቶች ማህበር (SAGE Seniors
Association)

ስለ መኖሪያ የመረጃ አገልግሎቶች፥
ስልክ: 780-701-9018
ድረገጽ: www.mysage.ca > Need Help? Housing

Information

ስልክ: 780 477 2929
ድረገጽ: www.catholicsocialservices.ab.ca > Find
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs &

Services > for Seniors > Support Services >
Stop Elder Abuse

የጸደይ ጽዳት፡ በረዶ የመጥረግ ዕገዛ
ለአዛውንቶች (Spring-cleaning, snow
shovelling help for seniors)

ስልክ: 311

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs & Services >
for Seniors > Help Around the Home

ብቅ- ይበሉ (drop-in) ራሳቸውን ካውቁ ልጆች
ጋር ዝምድና (Relationship with Your Adult
Children Drop-in)
ስልክ: 780-944-5447

ሰንትራል ላየንስ የአዛውንቶች ዜጎች የመዝናኛ
ማእከል (Central Lions Senior Citizens

Recreation Centre)
ስልክ: 780-496-7369

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs &
Services > For Seniors > Senior’s Centres

የኖርዝ ጌይት ላየንስ የአዛውንቶች የመዝናኛ
ማእከል (Northgate Lions Seniors Recreation
Centre)
ስልክ: 780-496-6969

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs &
Services > For Seniors > Senior’s Centres

ሰጅ የአዛውንቶች ማህበር (SAGE Seniors
Association)

ለአዛውንቶች የሚሰጡ አገልግሎቶች ማውጫን
ይቀርባል።
ስልክ: 780-423-5510
ድረገጽ: www.mysage.ca

የኤድመንተን አዛውንቶች ማስተባበሪያ ምክር
ቤት (ኢ ኤስ ሲ ሲ) (Edmonton Seniors

Coordinating Council) (ESCC)
ስልክ: 780-423-5635

ድረገጽ: www.seniorscouncil.net

የአዛውንቶች አገልግሎቶችና ፕሮግራሞች

መኖሪያ
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የአዛውንቶች ማእከሎች/ቡድኖች
እድሜያቸው የገፉ 55 እና ከዛ በላይ ለሆኑ በአካባቢዎት ለሚገኙ አዛውንቶች ስለ ሚሰጠው
አገልግሎቶች የግል ድረጅቶችን ይጠይቁ፡
• የቤት ውስጥ ርዳታ፡ የቤት ጥገናዎች እና የግቢ ስራ አገልግሎቶች
• የጤና፡ የብቃትና የመዝናኛ ፕሮግራሞች
• የጥየቃ አገልግሎቶች፡ የአንድ ለ አንድ ርዳታ
• ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴዎችና ክለቦች
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs & Services > For Seniors > Senior’s Centres

ደቡብ ኤድመንተን (South Edmonton)

መካከለኛው ኤድመንተን (Central

ሚል ዉድስ የአዛውንቶች ማህበር (Mill Woods

Edmonton)

Seniors Association)

ስልክ: 780-496-2997
ህብረ ባህል የሴቶችና የአዛውንቶች አገልግሎቶች
ማህበር (Multicultural Women and Seniors
Services Association)
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ስልክ: 780-465-2992
የአዛውንቶች ዜጎች ተስማሚ የሰፈር ውስጥ
ማህበር (ኤስ ሲ ኦ ኤን ኤ) (Senior Citizens

Opportunity Neighbourhood Association)
(SCONA)
ስልክ: 780-433-5377

ደቡባዊ ምስራቅ ኤድመንተን የአዛውንቶች ማህበር
(South East Edmonton Seniors Association)
ስልክ: 780-468-1985

ደቡባዊ ምዕራብ ኤድመንተን የአዛውንቶችማህበር

(South West Edmonton Seniors Association)
ስልክ: 780-987-3200

የስትራዝኮና ፕሌስ 55+ ማእከል (Strathcona

Place 55+ Centre)
ስልክ: 780-433-5807

ምዕራባዊ ኤድመንተን (West Edmonton)
ዌስትኤንድ የአዛውንቶች እንቅስቃሴ ማእከል
(Westend Seniors Activity Centre)

ስልክ: 780-483-1209

የኤድመንተን አቦርጂናል የአዛውንቶች ማእከል
(Edmonton Aboriginal Seniors Centre)
ስልክ: 780-476-6595

የኤድመንተን አዛውንቶች ማእከል (Edmonton

Seniors Centre)
ስልክ: 780-342-8625

የአይሁድ የአዛውንቶች ዜጎች ማእከል (Jewish

Seniors Citizen’s Centre)
ስልክ: 780-488-4241

ለአዛውንቶች መጓጓዣ
የኤድመንተን የመጓጓዣ ዘዴ
(ኢቲኤስ) (Edmonton Transit
System) (ETS)
ስልክ: 311

ድረገጽ: www.servicealberta.ca
> Drivers/ Vehicles > Parking for
Persons with Disabilities

የጐልማሶቶ አካል ጉዳተኞች
የመጓጓዣ ዘዴ (ዳትስ) (Disabled

የአዛውንቶች ማህበረሰብ
የሽማግሌዎች እንክብካቤ

Adult Transit Service) (DATS)
ስልክ: 780-496-4567

ድረገጽ: www.edmonton.ca >
Programs & Services > For Seniors
> ETS (Edmonton Transit System) >
DATS Program and Services

የአዛውንቶች የዓመታዊ ማለፊያ
ፍቃድ (Senior Citizens Annual

ኤስ ኤ ጂ ኢ የአዛውንቶች ማህበር (SAGE

Passes)
ስልክ: 780-496-1665

Seniors Association)
ስልክ: 780-423-5510

ሰሜናዊ ኤድመንተን (North Edmonton)
ሰሜናዊ ምዕራብ ኤድመንተን የአዛውንቶች
ማህበረሰብ (North West Edmonton Seniors
Society)
ስልክ: 780-451-1925

የመካከለኛው አንበሶች የአዛውንቶች ማህበር
(Central Lions Seniors Association )
ስልክ: 780-496-7369
ሰሜናዊ ኤድመንተን የአዛውንቶች ማህበረሰብ (North
Edmonton Seniors Association)
ስልክ: 780-496-6969

(Parking Placards for Persons
with Disabilities)

ድረገጽ: www.edmonton.ca >
Programs & Services > For Seniors >
ETS (Edmonton Transit System)

ኦፐረሽን የወዳጅነት የአዛውንቶች ማህበር

(Operation Friendship Seniors Society)
ስልክ: 780-429-2626

የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች
የማቆሚያ የማኪና ቦታ ማስታወቂያ

ድረገጽ: www.edmonton.ca >

Programs & Services > For Seniors
> ETS (Edmonton Transit System) >
Senior’s Fares and Annual
Transit Pass

የአልበርታ አገልግሎት የተጠቃሚዎች መረጃ (Service
Alberta - Consumer
Information)
ስልክ: 780-427-7013

ድረገጽ: www.servicealberta.gov.
ab.ca > Consumer Information

(Society of Seniors Caring
About Seniors)
ስልክ: 780-465-0311

ድረገጽ: www.sscas.com

ላይፍስታይል እርዳታ የሚሰጡ
እጆች የአዛውንቶች ማህበር
(Lifestyle Helping Hands
Seniors Association)
ስልክ: 780-450-2113

ድረገጽ: www.lhhsa.org

ኦፐሬሽን የወዳጅነት የአዛውንቶች
ማህበረሰብ (inner city)
(Operation Friendship Seniors
Society) (inner city)
ስልክ: 780-429-2626

ድረገጽ: www.ofss.org

ኤድመንተን በደህንነት
ውስጥ መቆየት
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ድንገተኛ አደጋ

የኤድመንተን ፖሊስ አገልግሎት (EPS)

911 ለሁሉም

አስቸኳይ ሁኔታዎች የሚደውሉበት ቁጥር ሲሆን
የፖሊስ፡ የእሳት አደጋ ወይንም የአምቡላንስ አገልግሎቶች
አስቸኳይ እርዳታ ለማግኘት ይረዳዎታል። አስቸኳይ ላልሆኑ
ሁኔታዎች ወይንም ጥያቄዎች ወደ 911 አይደውሉ።

የእሳት አደጋ አድን አገልግሎት

(FRS)

የኤድመንተን የእሳት አደጋ አድን አገልግሎት (FRS) ለቃጠሎ፡
ለሞተር ተሽከርካሪ ግጭቶች እና አስቸኳይ የህክምና ሁኔታዎች
ምላሽ ይሰጣል። እንዲሁም በእሳት አደጋ ደህንነት ጥበቃ ላይ
ለህዝብ ትምህርት ይሰጣል።
ለአስቸኳይ ሁኔታ ብቻ የስልክ ቁጥር፡ 911
አስቸኳይ ሁኔታ ላልሆነ የስልክ ቁጥር፡ 311

የኤድመንተን የፖሊስ አገልግሎት በኤድመንተን ከተማ ህግ
የማስከበር ሃላፊነት አለው።

ለአስቸኳይ ሁኔታ ብቻ የስልክ ቁጥር፡ 911
ለአስቸኳይ ሁኔታ ላልሆነ፡ 780-423-4567 ወይም 311 ይደውሉ።
ድረገጽ: edmontonpolice.ca

የኤድመንተን የፖሊስ አገልግሎት (EPS) በማህበረሰብ ጥበቃ
አማካኝነት የከተማችንን ደህነት ለመጠበቅ እንድንችል በርካታ
ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች አሉት። ስለ ኤድመንተን ፖሊስ ሚና
የበለጠ መረጃ ለማግኘት፡ በመጤ ማህበረሰቦችና በኤድመንተን
የፖሊስ አገልግሎት መካከልል ትስስር ለማጠናከር የሚለውን
የመረጃ መጽሃፍ ይመልከቱ። (በ16 የተለያዩ ቋንቋዎች ይገኛል)
ድረገጽ: www.edmontonpolice.ca > About EPS > Community
Initiatives > Equity, Diversity and Human Rights > Strengthening
Harmony Handbook
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EPS

(ኢ ፒ ኤስ) ጥቃት አገልግሎቶች

የወንጀል ተጠቂ ሲሆኑ አእምሮን የሚያውክ ጥቃት አጋጥሞዎት ሊሆን ይችላልና የድጋፍ
አገልግሎቶችን ይጠይቃል። ኢ ፒ በወንጀል ል ጥቃት ለደረሰባቸው የሚያግዝ “የጥቃት
አገልግሎቶች” የሚባል ፕሮግራም አለው።
ስልክ: 780-421-2218
ድረገጽ: edmontonpolice.ca >Victim Services

የሽግግር ዘብ
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የሽግግር ዘብ የህዝብ ንቃት ፕሮግራም ሲሆን አስተማማኝ የአከባቢ ንብረት በመላው የኤድመንተን
ከተማ አውቶብሶች፡ ባቡሮች ወይንም የማሳለጫ ንብረት እንዲኖር ይንከባከባል። የሚያጠራጥር
እንቅስቃሴዎችን ካዩ ለሽግግር ዘብ ማሳወቅ ይኖርቦታል።
ስልክ: 780-442-4900
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Transportation > ETS (Edmonton Transit System) > Safety & Security >
Transit-Watch

የከተማ ህጎች

(BYLAWS)

የከተማ ህጎች ማህበረሰቦቻችን ደህና መሆናቸውን፣ በትክክልና በንጽህና እንዳሉ የሚያረጋግጥ
የከተማ መተዳደሪያ ደንቦች ናቸው። የማጨስ፥በረዶ ማስወገድ ፥የመኪና ማቆሚያ ቦታ፥ የቤት
እንስሳ ፍቃድ፡ የቆሸሹ ቦታዎች፡ ፍቃዶች፡ ያለጥንቃቄ ቦታዎችን በግር ማቋረጥና የህዝብ
መሳለጫ ክፍያ በከተማው ህጎች ቁጥጥር ስር ከሆኑት ውስጥ ናቸው። ባይሎውን ከተላለፉ
ለከተማው የቅጣት ክፍያ መክፈል ይኖርቦታል።
ስለ የኤድመንተን ከተማ ህጎች የበለጠ ለማወቅ በ፦
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Bylaws & Licenses

የቤተሰብ ጥቃት
የኤድመንተ 211 አገልግሎት የቤተሰብ ጥቃት ወይንም
ግፋ ለተፈጸመባቸው ሁኔታዎች ጋር የሚያያዙ ዝርዝር
መረጃዎች ጋር ያገናኝዎታል።
ስልክ: 211
ድረገጽ: www.211edmonton.com and search for
Family Violence

በቤተሰብ ጥቃትና የግፋ ተጠቂዎች
የአደጋ ጊዜ መጠለያ
የአደጋ ጊዜ መጠለያዎች የቤተሰብ ጥቃትና መታወክ
ላጋጠማቸው ሰዎች የነጻና ኣስተማማኝ ድጋፍ
የሚያገኙበት ቦታ ነው።

የሴቶች መጠለያዮች (ጥገኛ ልጆች)
የአልበርታ የሴቶች መጠለያዮች ምክር ቤት

(Alberta Council of Women’s Shelters)
ስልክ: 1-866-331-3933
ድረገጽ: acws.ca

ሉራና የማህበርስብ መጠለያ (Lurana Shelter
Society)
ስልክ: 780-424-5875

ድረገጽ: www.canacal.com/lurana

ዊንግስ ኦፍ ፕሮቪደንስ የወደፊት እቅድ (WINGS

ወንጀልን ማስቆም/ክራይም ስቶፐርስ

የአዛውንቶች መጠለያ

ይህ ትርፋማ ያልሆነ ድርጅት ከፖሊስ ጋር በመሆን
በማህበረሰቡ አማካኝነት በስውር ለወንጀሎች ሎች መፍትሄ
ይሰራል።
ስልክ: 1-800-222-TIPS (8477)

of Providence)
ስልክ: 780-426-4985
ድረገጽ: www.wingsofprovidence.ca

የአዛውንቶች መጠለያ ሴፍ ሃውስ (ወንዶች/ሴቶች
ዕድሜ ከ60 በላይ (Seniors’ Safe House

(men/women, age 60+)
ስልክ: 780-702-1520
ድረገጽ: www.mysage.ca > Need Help? > Elder Abuse
> Seniors’ Safe House

ሌሎች የድንገተኛ አደጋ ድጋፍ
ድርጅቶች
አክት አልበርታ (የአልበርታ የሰው ዝውውር ህብረት
(ACT Alberta (Alberta Coalition on
Human Trafficking)

አክት አልበርታ በሰው ዝውውር ጥቃት ለደረሰባቸው
አገልግሎቶችን ያስተባብራል፡ የተጠቂዎች የገንዘብ መዋጮ
እርዳታ፡ ጥናት፡ ስልጠና፡ ትምህርት እንዲሁም ሌሎች
ነገሮችን ያስተዳድራል።.
ስልክ: 780-474-1104

ድረገጽ: www.edmontonpolice.ca > Crime Files >
CrimeStoppers

የኤድመንተን የጾታዊ ጥቃት ማእክል (ኤስ ኤ ሲ
ኢ) (Sexual Assault Centre of Edmonton
(SACE))

የጾታዊ ጥቃት ከደረሰቦት በኋላ በመደወል እርዳታ ማግኘት
ይችላሉ።
24- ሰዓት የሚሰራ የጾታዊ ጥቃት ችግር የስልክ መስመር ፥
780-423-4121
የቢሮ ሰልክ፡ 780-423-4102
TTY (ቲ ቲ ዋይ) (መስማት ለተሳናቸው የስልክ መሳሪያ)፡
780-421-1482

ድረገጽ: www.sace.ab.ca

የመርዝ ቁጥጥር ማእከል (Poison Control
Centre)

ድረገጽ: actalberta.org

ስለ መርዞች መረጃና/ ወይንም እርስዎ ሆኑ ሌላ ሚያውቁት
ሰው ከተመረዘ በዚህ ይደውሉ።
ስልክ: 1-800-332-1414

የህጻናት ጥቃት/ግፍ የቀጥታ መስመር (Child

Information > PADIS > Poison

ዊን ሃውስ (WIN House)

Abuse Hotline)

ድረገጽ: winhouse.org

በህጻናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት/ግፍ በመደውል ያሳውቁ።
በህጉ መሰረት ማንኛው ሰው በህጻናት ላይ ግፍ እየደረሰ ነው
ብሎ ከጠረጠረ የግድ ማሳወቅ ይኖርበታል።.
ስልክ: 1-800-387-5437

ዊን ሃውስ ለመጤ፣ ለስደተኞችና/ወይንም በህገወጥ የሰው
ዝውውር ጥቃት ለደረሰባችው ሴቶች የሚሆን መጠለያ አለው።
ስልክ: 780-479-0058

(Crime Stoppers)

ድረገጽ: edmontonandareacfsa.gov.ab.ca

ድረገጽ: www.albertahealthservices.ca > Health

ሪች ኤድመንተን (REACH Edmonton)

ሪች ኤድመንተን ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ለተቀማጮች
ከዘዴዎች፡ ከመሳሪያዎችና ከመረጃዎች ጋር በማገናኘት
የተጠበቀና ጠንቃቃ ማህበረሰብ እንዲመሰረቱ ይሰራል።
ስልክ: 780-498-1231

ድረገጽ: www.reachedmonton.ca
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ህግና የሰብዓዊ መብቶች

የካናዳ ህጋዊ ስርዓት
በካናዳ የሚኖሩ ሰዎች ህጉን ማወቅና ማክበር ይጠበቅባቸዋል። ካናዳ ውስጥ
ሶስት ዓይነት ህጎች አሉ፡ የወንጀል ህጎች፡ የፍታብሄር ህጎችና የከተማ ህጎች
(መተዳደሪያ ደንቦች)።
የወንጀል ህግ ለማንኛውም የማህበረሰብ አባል ይከላከላል። የበዛውን የህግ
መጣሶችን የሚሸፍን ሲሆን እንደ ሌብነት፡ ግድያ፡ ትንኮሳ/ጥቃት፡
ህገወጥ ዝውውርና የህገወጥ መድሃኒቶች ባለቤትነት፡ ማጭበርበርና ሌሎች
ወንጀሎችን ያካትታል። ካናዳ ውስጥ በወንጀል ሲጠየቁ በፍርድ ቤት ህግ
ጥፋተኛ ሆነው እስካልተገኙ ድረስ እንደ ከወንጀል ነጻ ነው ሚቆጠሩት።
ወደ ህግ የመቅረብ ሚዛናዊ መብት በካናዳ ህግ ውስጥ በጣም ኣስፈላጊ
ነው። በወንጀል ከተፈረደቦት፡ የወንጀለኛ የምዝገባ መረጃና የተወሰኑ ገደቦች
የደረግቦታል። ለወንጀል ፍርድ ጉዳዮች፡ የወንጀል የፍትህ ሲስተም የፍርድ
ቤት ወጪውን የአስተርጓሚ ጭምር የሚያስፈልግ ከሆነ ይከፍላል።
የፍታብሔር ህግ በግለሰቦች መካከል ግጭቶችን ወይንም ክርክሮችን ፡
የድርጅቶች ወይንም የንግድ ስራዎች የንብረት ባለቤትነትና ውሎችን
ያስተካክላል። በፍታብሔር ህግ የፍርድ ቤት ወጪ በገለ ሰቡ ይከፈላል።
የከተማ ህጎች የአንድ ቦታ ህጎች ሲሆኑ ማህበረሰቦች ደህና መሆናቸውን፣
በትክክልና በንጽህና እንዳሉ የሚያረጋግጡ ናቸው ። የማጨስ፥በረዶ
ማስወገድ ፥የመኪና ማቆሚያ ቦታ፥ የቤት እንስሳ ፍቃድ፡ የቆሸሹ ቦታዎች፡
ፍቃዶች፡ ያለጥንቃቄ ቦታዎችን በግር ማቋረጥና የህዝብ መሳለጫ ክፍያ
በከተማው ባይሎስ ቁጥጥር ስር ከሆኑት ውስጥ ናቸው። ባይሎውን ከተላለፉ
ለከተማው የቅጣት ክፍያ መክፈል ይኖርቦታል።

ጠበቃዎች

የአልበርታ ህግ ማህበረሰብ ጠበቃ ጉዳይ
አስተላላፊ አገልግሎት (Law Society of
Alberta’s Lawyer Referral Service)

ጠበቃ የሚያስፈልጎት ከሆነ የህግ
ማህበረሰብ እንዲያገኙ ያግዝዎታል።
ስልክ: 1-800-661-1095
ድረገጽ: www.lawsociety.ab.ca > Lawyer
Referral

የኤድመንተን ማህበረሰብ ህጋዊ ማእከል
(Edmonton Community Legal Centre)

ጠበቃ ለመያዝ አቅም ከሌሎት አንስተኛ
ገቢ ላላቸው ሰዎች የህግ እርዳታ ይሰጣል።
ስልክ: 780-702-1725
ድረገጽ: www.eclc.ca

ህጋዊ እርዳታ (Legal Aid)
ጠበቃ ለመያዝ አቅም ከሌሎት የህጋዊ
እርዳታ ሊተባብርዎት ይችላል።
ስልክ: 1-866-845-3425
ድረገጽ: www.legalaid.ab.ca/

የህዝብ ሰነድ አረጋጋጪዎች (Notary
Public)

የኖታሪ ፓብሊክስ ህጋዊ የማስተዳደር
ፍቃድ ያላቸው ሰዎች (አብዛኛዊን
ጊዜ ጠበቃዎች) ሲሆኑ የቃላ መሃላ፡
የምስክርነትና የሰነዶች ትክክለኛነትን
ማረጋገጥ ይዳርጋሉ። በኤድመንተ በርካታ
የኖታሪ ፓብሊክስም ይገኛሉ። ከነሱ ውስጥ
አንዱን ለማግኘት ኢንተርኔት ላይ ኖታሪ
ፓብሊክስ ብለው ይፈልጉ።

ሰብዓዊ መብቶች

የቤተሰብ ህግ

ካናዳ ውስጥ ማንኛውም ሰው በእኩል
ይታይል። የአልበርታ የሰብዓዊ
መብቶች የዜግነትና ህብረባህል ደንብ
አልበርታውያኖችን ከምንም ዓይነት
አንጻር የሆነ ልዩነት፡ ከዘር፡ ከሃይማኖት፡
ከቀለም፡ ከዖታ፡ ከዕድሜ፡ ከአበው፡
ከትውልድ ቦታ፡ ከጋብቻ ሁነት፡ ከቤተሰብ
ሁነት፡ ከገቢ ምንጭ፡ ከአካላዊ አቁዋም፡
ከአእምሮ ብቃት ወይንም ከጾታዊ ዝንባሌ
ይጠብቃል። ከላይ ከተጠቀሱት ምክንያቶች
በአንዱ ሚዛናዊ ባልሆነ መንግድ የታዩ
ከመሰሎት።
የአልበርታ ሰብዓዊ መብቶችና የዜግነት
ኮሚሽን (Alberta Human Rights and

ካናዳ ውስጥ በግንኙነት ላይ ለሚፈጠር
ጥቃትና በተለያየ መልኩ ቤተሰብ ውስጥ
ለሚያጋጥም ጥቃት፡ በባል/በሚስት ላይ፡
በልጆች ላይ ወይም በአዛውንቶች ላይ
ለሚደርስ ጥቃት የሚጠብቁ ህጎችም አሉ።
የተለያየ መልክ ያለው ጥቃት ዓይነቶች
አካልዊ፡ዖታዊ፡ ስሜታዊ፡ ገንዘባዊ
ጥቃትን ያካተተ ነው። በህጉ መሰረት
አንድ ሰው ጥቃት እየደረሰበት እንደሆነ
ከጠረጠሩ ለፖሊስ ማመልከት ይኖርቦታል።

Citizenship Commission)
ስልክ: 780-427-6013
ድረገጽ: www.albertahumanrights.ab.ca

የጆን ህምፍሪ የሰላምና የሰብዓዊ መብቶች
ማእከል (John Humphrey Centre for
Peace and Human Rights)
ስልክ: 780-453-2638
ድረገጽ: www.jhcentre.org

የዘርና የባህል ማእከል (Centre for Race
and Culture)
ስልክ: 780-425-4644
ድረገጽ: www.cfrac.com
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ኤድመንተንን ዘና ብሎ
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የኤድመንተን ከተማ የድርጊቶች ቀን መቁጠሪያ
በኤድመንተን ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ መረጃ
ይሰጣል።.
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Attractions & Events > Events
Calendar

የኤድመንተን የከተማ ድረገጽን በመጠቀም ስለ አከባቢው
መገልገያዎች፡ ፓርኮችና ተፈጥሮአዊ ችሎታዎች እንደ
ተረፈ ምርትን ደጋግሞ መጠቀሚያ (ኤኮ-ስቴስሽን)፥
የወንዙ ሸለቆ (river valley)፣ ስፖርቶችና መዝናኛ
ቦታዎችና ፓርኮች ያካተተ መረጃ ሊያገኙ ይችላሉ።.
ስልክ: 311
ድረገጽ: www.edmonton.ca

በኤድመንተን ስለ ሚካሄዱ በዓላት፡ ስነ-ጥበቦች፥ ስለ
ባህል እንዲሁም ስለ ሌሎች ፍጻሜዎች የበለጠ መረጃ
ለማግኘት፡
ድረገጽ: www.exploreedmonton.com

የኤድመንተን ከተማ መስህቦች
የኤድመንተን ከተማ የዓለማችን ምርጥ የሆኑ
መስህቦች ያሉበት ሲሆን መላው ቤተሰብ ታሪክን፡
ተፈጥሮን፡ የዱር እንስሳትንና ሌሎች ብዙ ነገሮች
እንዲሞክሩና እንዲያውቁ ያስችላቸዋል።

ታሪክ፡ የፎርት ኤድመንተን ፓርክ

ወደ ኋላ መለስ በማለት የኤድመንተን መነሻንና
የበፊት ቅርሶችን ያገኛሉ።
ስልክ: 311
ድረገጽ: www.fortedmontonpark.ca

ተፈጥሮ፡ ጆን ጃንዘን ተፈጥሮአዊ ማእከል

የሰሜናዊ አልበርታና የሰሜን ሳስካችዋን ወንዛማ ሸለቆ
የተፈጥሮዋዊ አከባቢን ያገኛሉ።
ስልክ: 311

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Attractions & Events >
John Janzen Nature Centre

ሙታርት ተፈጥሮአዊ ጥበቃ ማእከል

በዓለማችን ምርጥ ከሚባለው የእጽዋት ማሳደጊያ
የመስታወት ቤት መንደር ለመዝናናትና ከመላው
ዓለም የመጡ እጽዋትን ለማግኘት ይችላሉ።.
ስልክ: 311

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Attractions & Events >
Muttart Conservatory

የዱር አራዊት፡ የቫሊ የዱር አራዊት መጠበቂያ
ከአልበርታና ከመላው ዓለም የመጡ እንስሳት
ለማግኘት ይችላሉ።
ስልክ: 311

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Attractions & Events >
Edmonton Valley Zoo
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ስፖርትና መዝናኛ

የኤድመንተን ከተማ በቁጥር በርካታ
የመዝናኛ ማእከሎችንና የመዋኛ ገንዳዎችን
የሚያስተዳድር ሲሆን ዓመቱን ሙሉም
እየሄዱ እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላሉ።
የመዝናኛ ማእከሎች የተለያዩ ዝግጅቶችና
ክፍሎች ይሰጣሉ። እንዲሁም የሰውነት
ማጠንከሪያ ክፍል፡ የቤት ውስጥ
ሜዳዎች፡ የቤት ውስጥ መሮጫ ሜዳዎችና
የአካል እንቅስቃሴ መገልገያዎች
አሉዋቸው። አንዳንዶቹ የመዋኛ ገንዳ
ለሴቶች ብቻ የመዋኛ ግዜ አላቸው።
ለመረጃ፡ ስልክ 311 ይደውሉ።

ኤሲቲ አኳቲክ እና ረክሪኤሸን (ACT Aquatic
and Recreation Centre)
አድራሻ: 2909 – 113 Avenue

ኪንስሜን (Kinsmen)
አድራሻ: 9100 – ዋልተርደይል ሂል
(Walterdale Hill)

ቦኒ ዱን (Bonnie Doon)
አድራሻ:8648 – 81 Street

ሎንዶንዴሪ (Londonderry)
አድራሻ: 14528 – 66 Street

የሲቲ ስነ-ጥበብ ማእከል (City Arts Centre)
አድራሻ: 10943 – 84 Avenue

ሚል ዉድስ (Mill Woods)
አድራሻ: 7207 – 28 Avenue

ክሌርቪዩ (Clareview)
አድራሻ: 3804 – 139 Avenue

ኦሌሪ (O’Leary)
አድራሻ: 8804 – 102 Avenue

ኮመንዌልዝ (Commonwealth)
አድራሻ: 11000 – Stadium Road

ፒተር ሄሚንግዌይ (Peter Hemingway)
አድራሻ: 13808 – 111 Avenue

ኮንፌዴረሽን (Confederation)
አድራሻ: 11204 – 43 Avenue

ስኮና ፑል (Scona Pool)
አድራሻ: 10450 – 72 Avenue

ኢስትግለይን (Eastglen)
አድራሻ: 11410 – 68 Street

ሴንት ፍራንሲስ ዧቭየር (St. Francis Xavier)
አድራሻ: 9240 – 163 Street

ግራንድ ትራንክ (Grand Trunk)
አድራሻ: 13025 – 112 Street

ተርዊልጋር (Terwillegar)
አድራሻ: 2151 – ሌገር ሮድ
(Leger Road)

ሃርዲስቲ (Hardisty)
አድራሻ: 10535 – 65 Street
ጃስፐር ፕሌይስ (Jasper Place)
አድራሻ: 9200 – 163 Street

የመዝናኛ ኣገልግሎት ፕሮግራም
የመዝናኛ አገልግሎት ፕሮግራም በኤድመንተን አንስተኛ ገቢ ላላቸው
ቤተሰቦች የኤድመንተን ከተማን መስህቦችና መዝናኛ ማእከሎችን በነጻ ወይንም
በቅናሽ ዋጋ ለተመዘገቡ ፕሮግራሞች ይሰጣል።
ስልክ: 780-496-4918
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs & Services > Leisure
Access Program

የአልበርታ የስነ-ጥበብ ጋለሪ (Art Gallery of Alberta)
ድረገጽ: www.youraga.ca

ሮያል ኣልበርታ ሙዚየም (Royal Alberta Museum)
ድረገጽ: www.royalalbertamuseum.ca

ኤድመንተን ሲምፎኒ ኦርኬስትራ (Edmonton Symphony
Orchestra)
ድረገጽ: www.edmontonsymphony.com

ሲታደል ቴአትር (Citadel Theatre)
ድረገጽ: www.citadeltheatre.com

ኤድመንተን ኦፔራ ካምፓኒ (Edmonton Opera Company)
ድረገጽ: www.edmontonopera.com

የመድረክ ቲያትር፡ ባንዶችና የሙዚቃ ቡድኖች፣ የጭፈራ
ድርጅቶች፡ የምስል አርቲስቶችና ሌሎች ብዙ ነገሮች
በከተማው ይገኛሉ። ለመጪው ዝግጅቶች በአከባቢው
ጋዜጣዎች፡ ቴሌቭዥኖችና የሬድዮ ጣብያዎች እንዲሁም
በኢንተርኔት ይመልከቱ። የበለጠው የመረጃ ምንጭ
የሆነው የነጻ ሎካል ቪው ሳምንታዊ መጽሄት በፕሪንት አት
ኒውስታንድስና በኦንላይን ይገኛል።
ድረገጽ: www.vueweekly.com

ስነ-ጥበብና ባህል

ኤድመንተን በየ አካባቢው ጠንካራ የስነ-ጥበብ
ማህበረሰብ አሉት። በየዓመቱ ከሚካሄዱት በዓላቶች
ውጭ በርካታ የሙያዊ ስነ-ጥበቦች ድርጅቶችና
መስሪያ ቤቶች ኤድመንተን ውስጥ ይገኛሉ።
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የኤድመንተን ምርጥ ከሆኑት እንቅስቃሴዎች አንዳንዶቹ

የኤድመንተን ምርጦች
ስለ የኤድመንተን የምግብ ቤቶች፡ የከተማ ዝግጅቶች፡ ስለ
ኤድመንተን ውስጥ የሚደረጉ ነገሮችና ስለ ሌላ ብዙ ነገሮች መረጃ
ለማግኘት።
ድረገጽ: www.exploreedmonton.com

• በከተማው በየትኛውም ቦታ በሚገኘው በአንዱ የገበሬውች ገበያዎች መገብየት
• ቻይና ታውን ወይንም ትንሽዋ ጣልያን መጎብኘት
• 124 ቁጥር መንገድ ላይ ወይንም ዋይት አቬኑ የሚገኙትን ጋለሪዎችን፡ ምግብ
ቤቶችና ሱቆችን መጎብኘት።
• በ150 ኪሎ ሜትር ላይ በሚፈሰው ወንዛማው ሸለቆ የእግር ጉዞ ማድረግ ወይንም
በቢስክሌት መሄድ
• ከብዙዎቹ በአንዱ የወንዛማ ሸለቆ ፓርኮች ውስጥ መንሸራሸር
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• ታላላቅ መስህቦታቻችንን መጎብኘት
• ህዝባዊ ዝግጅቶችን በቸርችል ጎዳና ላይ ማየት
• የሙያዊ ስፖርቶች ዝግጅቶች ላይ መገኘት
• በኤድመንተን ከሚገኙ በርካታ ምግቤቶች በአንዱ መመገብ

የማህበረሰብ ማህበሮች

በዓላቶች

የማህበረሰቦት ማህበር የሰፈር ድርጅት ሲሆን በማህበራዊና መዝናኛዊ በሆኑ
እንቅስቃሴዎች ላይ ለመሳተፍና እንዲሁም ጉረቤቶቾትን ለማወቅ እንዲያስችሎት
እንድል እንዲያገኙ ያደርጋል። 154 የሚሆኑ የማህበረሰብ ማህበሮች በኤድመንተን
አሉ። ስለ የማህበረሰብ ማህብር በስፍራዎት ለማወቅና ያልዋቸውን ዝግጅቶችና
የሚሰጡትን አገልግሎቶች ለማወቅ፡ ይደውሉ፤

ኤድመንተን “የበዓላት ከተማ” በመባል የምትታወቅ ናት። ኤድመንተን ከ30
በላይ ታላላቅ ባዓላቶችን፡ የስነ-ጥበቦች፡ የጃዝ፡ የብሉዝና የክላሲካል ሙዚቃ፡
የቴአትር፡ የዳንስ፡ የምስል ስነ-ጥበቦች፡ የጎዳና ትርዒቶች፡ የብሄር ምግብና የክረምት
ታከብራለች። ከአዲስ ዓመት ዋዜማ ዶውንታውን እስከ ነሐሴ የቅርስ ቀን፡ ደግሞም
የክረምት በዓላት ታከብራለች፡ በየትኛውም ጊዜ ኤድመንተን ውስጥ ድንቅ ነገሮች
ይካሄዳሉ።

ኤድመንተን ፌደሬሽን ኦፍ ኮሚኒቲ ሊግስ (Edmonton Federation of
Community Leagues)
ስልክ: 780-437-2913
ድረገጽ: www.efcl.org

ባህላዊና ማህበራዊ ቡድኖች
ኤድመንተን የሚያኮራ የህብረባህላዊ ከተማ ነች። ከመላው ዓለም የመጡ ባህሎችን
የሚወክሉ የተለያዩ በርካታ የብሄር ባህል ድርጅቶች አሉዋት። መረጃ ለማግኘት
በኤድመንተን ውስጥ ከሚገኙ በርካታ መጤዎች የሚያስተናግዱ ወኪሎች ያግኙ(
የተቀማጭ አገልግሎቶችን ይመልከቱ)።.

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Attractions & Events > Festivals & Events

ማህበረሰባዊ ተሳትፎና በጎ ፍቃደኝነት
በጎ ፍቃደኝነት የኤድመንተኖች የዕለት ከዕለት የህይወታቸው ክፍል ነው። ስለ
ከተማው ለማወቅ በጎ ፍቃደኝነት የበለጠው መንገድ ሲሆን፡ ሰዎችን በመተዋወቅ
በማህበረሰቦት ውስጥ ይሳተፉ፡ የኤድመንተን ሰዎች የበጎ ፍቃደኝነት መንፈሳቸው
የታወቁ ናቸው ። ያለ ክፍያ በበጎ ፍቃደኝነት በቦርዶች፡ በማህበሮችና በልዩ የሆኑ
ዝግጅቶች ላይ ጊዜያቸውን በነጻይሰጣሉ። እርሶም ይሳተፉ!
ስልክ: 780-732-6649
ድረገጽ: www.volunteeredmonton.com
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የኤድመንተን የክረምት ኑሮ

የኤድመንተን ከተማ የክረምት እቅድ
ኤድመትነን ክረምታማ ከተማ ስትሆን፡ የአየር ሁኔታው ከዜሮ ሴልሺየስ በታች እስከ 30-40
ዲግሪ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህም በሚገባው ለብስ መልበስ መቻልና ለክረምቱ መዘጋጅት
በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንም እንኳን ብርድ ቢሆንም ክረምቱን በጥሩ እንዲያሳልፉ በርካታ አመቺ የክረምት
በዓላትና የውጭ ህዝባዊ እንቅስታሴዎችና መዝናኛ አሉት። የከተማው አስተዳደር ኤድመንተን
በብርዳማ ጊዜም ለመኖር አመቺ እንድትሆን ጠንክሮ ይሰራል።
ድረገጽ: www.edmonton.ca > City Government > Initiatives & Innovation >
WinterCity Strategy
የኤድመንተን የክረመት ወቅት በዓመት እስከ 6 ወራት ሊደርስ ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ
መጀመሪያው በረዶ የሚወርድበት ወቅት የጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ እና/ የህዳር ወር
መጀመሪያ ላይ ሲሆን ክረምቱም እስከ የመጋቢት መጨረሻ/ የሚያዝያ መጀመሪያ ድረስ
ይቆያል።

የኤየር ሁኔታ መተንበያ
የኤድመንተን የክረምት አየር ሁኔታን ማወቅ ተስማሚ የሆነ አለባበስ በተገቢው ለመልበስና ከተማው
ለሚያቀርበው ከቤት ውጭ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ላይ ለመገኘትና ለመደሰት ያግዝዎታል።
የአየር ሁኔታ አውታርና ኢንቫይሮመንት ካናዳ ሁለቱም ድረገጾች ያልዋቸው ሲሆኑ የአየር ሁኔታና
የአየር ሁኔታ አዝማሚያ ማየትና ማወቅ ይችላሉ። በተጨማሪም የአየር ሁኔታ አውታር የ24 ሰዓት
የቴለቭዝዥን ቻናል በኬብል ቴሌቭዥን ላይ ይገኛል።.

የኤድመንተን ዘወትር
የክረምት እንቅስቃሴዎች
• የቤት ውስጥና የውጭ የበረዶ
መንሸራተቻዎች
• ከቁልቁለትና የአገር አቛራጭ በረዶ ላይ
መንሸራታትና ስኖውቦርዲንግ
• በጋሪ መሳይ በረዶ ላይ መንሸራተትና
መግፋት
• በዓላትንና ካርኒቫሎችን መጎብኘት
• የመዝናኛ ቦታዎችን መጎብኘት

ድረገጽ: www.theweathernetwork.com
ድረገጽ: www.weatheroffice.gc.ca

የአየር ሁኔታ ዘገባ በቀኑ ጋዜጣዎችና በቴለሌቭዥንና በሬድዮ ኒውካስት ላይ ሊያገኙም ይችላሉ።

ነፋሻማ ቅዝቃዜ
ካናዳ ውስጥ በከረምት ጊዜ ሁለት የአየር ሁኔታ ዘገባ ሊሰሙ ይችላሉ። አንደኛው ትክክለኛውን የአየር
ሁኔታ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ (ዊንድ ቺል) ነፈሻማ ቅዝቃዜ ያለው ነው። ዊንድ ቺል በትክክል ከቤት
ውጭ ያለውን የአየር ሁኔታ ነፋሻማ ቅዝቃዜውን ጨምሮ ይነግራል። ለምሳሌ ትክክለኛው የአየር ሁኔታ
-10˚C ሊነበብ ይችላል ሆኖም ግን ነፋሻማ ቅዝቃዜው -20˚C ሌያደርገው ይችላል። ይህ ማለትም ከቤት
ውጭ ያለው የአየር ሁኔታ -20˚C ሚለካ ቢሆንም ቴርሞመትሩ ግን -10˚C ብሎ ይነበባል ። ስለዚህም
በይበልጥ በክረምት ትኩረት ልንሰጠው የሚገባው የዊንድ ቺል (ነፋሻማ ቅዝቃዜ ያለው) የዓየር ሁኔታ
ሊሆን ይገባል።

የቀን ብርሃን ቆጣቢ ጊዜ
ኤድመንተን በከተማው ሰሜናዊ ክፍል በ53 ላቲትዩድና በ113 ሎንግቲውድ ላይ ትገኛለች። “የሰሜን
መግቢያ” በመባልም ትጠቀሳለች። የስነ መልክአ ምድር አቀማመጥዋ ወደ ላይኛው የዓለማችን ክፍል
ይጠጋል ። ይህ ማለተም የምናገኘው የቀን ብርሃን ሰዓታት በዓመቱ የተለይዩ ወቅቶች ላይ ይለያያል
ማለት ነው።
የቀን ብርሃን ቆጣቢ ጊዜ የቀን ብርሃንን በምሽት ጊዜያችንን በተሻለ መልኩ ለመጠቀም በረጅሙ የበጋ
ቀናቶች ላይ ሰዓታችንን አንድ ሰዓት ወደ ፊት በማሳለፍና በመከር ጊዜ ደግሞ መመለስ። በሬድዮና
በቲቪ ዜናዎች ነዋሪዎች መቼ ሰዓታቸውን መቀየር እንዳለባቸው ያስታውስዋቸዋል፡ አብዛኛውን ጊዜ
በመጋቢት-ሚያዝያ ላይ (ለጸደይ ማስተላለፍ አንድ ሰዓት ስንቀንስን) እና ጥቅምት-ሕዳር ላይ ደግሞ
(ከመከር መውስድ አንድ ሰዓት ስንጨምር) ማለት ነው።
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የመገናኛ ዘዴዎች

የአከባቢው ውስጥ የመገናኛ ዘዴዎች
የአከባቢው ውስጥ የቴሌቭዥንና የራዲዮ ጣቢያዎች በእንግሊዘኛና በፈረንሳይኛ የሚያስተላልፉ
ሲሆን ስለ ከተማው ለማወቅ ያግዝዎታል።

ሲቢሲ (የካናዳ የስርጭት
ኮርቦራሬስሽን) CBC (Canadian

ሲ ጄ ኤስ አር ራዲዮ (CJSR Radio)

ግሎባል (Global)

የኣልበርታ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች
/ በተለያዩ ቋንቋዎች በበጎ ፍቃድ
የሚካሄደው የራድዮ ጣቢያ ፕሮግራሞች።
ራድዮ: 88.5 FM

ቴለቭዥን: ቻናል (Channel) 8

ሲቢሲ ፍሬንች ሶሲዬቴ ራድዮ
ካናዳ (CBC French – Société Radio

ሲኬዩኤ ራድዮ (CKUA Radio)

ድረገጽ: www.shaw.ca/ShawTV/
Edmonton/

ቴለቭዥን: ቻናል (Channel) 12

ሲቲቪ (CTV)

Broadcasting Corporation)

ቴለቭዥን: ቻናል (Channel) 4, 15
ራድዮ: 93.9 FM, 740 AM
ድረገጽ: www.cbc.ca

Canada)

ድረገጽ: www.src.ca

ሲቲ ቲቪ (City TV)
ቴለቭዥን: ቻናል (Channel) 7

ድረገጽ: www.citytv.com/edmonton

ድረገጽ: www.cjsrfm88.blogspot.ca

ራድዮ: 94.9 FM

ድረገጽ: ckua.com

ቴለቭዥን: ቻናል

(Channel) 2
ድረገጽ: www.edmonton.
ctvnews.ca

ድረገጽ: www.globalnews.ca/edmonton

ሾው ቲቪ (Shaw TV)
ቴለቭዥን: ቻናል (Channel) 11

የመገናኛ ዘዴዎች- የብሔረሰብ
የተለያየ ባህል ባላቸው ማህበረሰቦችና ወይንም በተለያዩ ቋንቋዎች ፕሮግራሞች ያሉዋቸው የኤድመንተን አንዳንድ የሬድዮ፡
የቴለቭዥን፡ የህትመትና የድረ-ገጽ የመገናኛ ዘዴዎች ዝርዝር እነሆ።
ብሔራዊ የብሔረሰብ ፕሬስ የብሔረሰብ
ጋዜጣዎች፡ሬድዮና ቲቪ፡ የኤሌክትሮኒክ
መገናኛ ዘዴዎችና የኤድመንተን መጽሄቶችን
ዝርዝር ይቃርባል።
ድረገጽ: www.nationalethnicpress.com

ቴለቭዥን
አልታ ቲቪ (Alta TV)
ድረገጽ: www.altatv.ca

ኦምኒ ቲቪ (OMNI TV)

ድረገጽ: www.omnitv.ca

ሶይ ሂስፓኖ (Soy Hispano)

ድረገጽ: www.soyhispano.tv

ራድዮ
ቻይኒዝ አውትሪች ኤድመንተን (Chinese

Outreach Edmonton)
ስልክ: 780-466-4809
ድረገጽ: www.chineseoutreach.ca

ሲ ጄ ኤስ አር ኤፍ ኤም 88.5

(CJSR FM 88.5)
ድረገጽ: www.cjsrfm88.blogspot.ca

ራድዮ ዴሽ ፑንጃብ (Radio Desh Punjab)
ስልክ: 604-506-6123
ድረገጽ: www.deshpunjabradio.com

ሲን ፍሮንቴራስ (Sin Fronteras)
ስልክ: 780-974-3017
ድረገጽ: www.sinfronteras.ca

ዎርልድ ኤፍ ኤም (World FM)
ስልክ: 780-423-2005

ድረገጽ: www.worldfm.ca

የህትመትና የድረገጽ መገናኛ
ዘዴዎች

ኤድመንተን ኮሪያን ኒውስፔፐር

ኖርዝ አሜሪካን ቻይኒዝ ዊክሊ
ኤድመንተን (North American Chinese

ኤሺያን ትሪቡን ጆርናል (Asian Tribune
Journal)
ስልክ: 780-423-9922
ድረገጽ: www.asiantribune.ca

ኢል ኖቮ ሞንዶ (Il NuovoMundo)
ስልክ: 780-475-4645
ኢታሊያን ታይምስ (Italian Times)
ስልክ: 780-475-4645
ኮሪያን ዊክሊ (Korean Weekly)
ስልክ: 780-422-9222
ሌኮ ዲታሊያ (ዌስተርን ካናዳ)

ስልክ: 780-454-8918

ካናዲያን አራብ ኒውስ (Canadian Arab

News)

ስልክ: 780-406-2238
ዘ ቻይኒዝ ጆርናል (The Chinese Journal)
ስልክ:780-424-0213
ድረገጽ: www.thechinesejournal.com

ዴ ፓርዴሽ ታይምስ (Des Pardesh Times)
ስልክ: 780-463-8800
ድረገጽ: www.despardeshtimes.com

ዳይቨርሲቲ ማጋዚን (Diversity Magazine)
ስልክ: 780-705-3338
ድረገጽ: www.diversitymag.ca

ኤድመንተን ቻይና ዌብፔጅ (Edmonton
China Webpage)
ድረገጽ: www.edmontonchina.ca

ኤድመንተን ቻይኒዝ ኒውስ (Edmonton
Chinese News)
ስልክ: 780-426-3452
ድረገጽ: www.edmontonchinesenews.com
ኤድመንተን ጁዊሽ ኒውስ (Edmonton
Jewish News)
ስልክ: 780-421-7966
ድረገጽ: www.edmontonjewishnews.com

(Edmonton Korean Newspaper)
ድረገጽ: www.hanguksinmun.com

L’EcoD’Italia (Western Canada)
ስልክ: 780-475-4645

ላ ፕረንሳ (La Prensa)
ስልክ: 780-800-1672
ዘ ሊንክ (The Link)
ስልክ: 780-475-4645
ሚል ዉድስ ሞዛይክ (Mill Woods

Mosaic)
ስልክ: 780-465-7526

ኒው ካመርስ ቲቪ (Newcomers TV)
ድረገጽ: www.nctv.ca

Weekly Edmonton)

ድረገጽ: www.nacnews.ca

ፑንጃቢ ኔት (Punjabi Net)

ድረገጽ: www.rasoion50th.ca

ዩክሪኒያን ካናያን ሄራልድ (Ukrainian

Canadian Herald)
ስልክ: 780-455-8695

ኡክራስኪቪስቲ ዩክሬንያን ነውስ

(UkrainskiVisti Ukrainian News)
ስልክ: 780-488-3693

ቬትናም ታይም ማጋዚ ኤድመንተን

(Vietnam Time Magazine Edmonton
(Vietnam ThoiBao Edmonton)
ስልክ: 780-429-4781
ድረገጽ: www.vietnamtimemagazine.com/
vnt_edmonton.html

ዊንድስፒከር ኤ ኤም ኤም ኤስ ኤ
(Windspeaker AMMSA)
ስልክ: 780-455-2700 Ext 244
ድረገጽ: www.ammsa.com
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የተመረጡ ባለስልጣኖች
የተመረጡት ተወካዮች እነማን
እንደሆኑና እንዴት ማግኘት
እንደሚችሉ ለማወቅ፡
ስልክ: 311 ይደውሉ

ድረገጽ: www.edmonton.ca > City Government >
Councillors & Mayor

የከተማ ምክርቤት ወይንም የከተማ ውስጥ ጉዳይ አስተዳደር
በኤድመንተን ከተማ ውስጥ ነው።
የኤድመንተን የከተማ ምክር ቤት 13 የተመረጡ ባለስልጣኖች ናቸው፡
አንድ ከንቲባ እና አስራ ሁለት አማካሪዎች ማለት ነው። በየአራት ዓመቱም
ይመረጣሉ። አንድ አማካሪ በእያንዳንዱ ዋርድስ ተብሎ በሚጠራው 12ቱ
የኤድመንተን የምርጫ ክፍሎች ላይ ይመረጣል። የትኛው ዋርድ ላይ እንደሚኖሩ
ለማወቅ፡
ድረገጽ: www.edmonton.ca> Ward Map ይመልከቱ.

የከተማው ምክርቤት የኤድመንተን ከተማ አስተዳደርን ለመቆጣጠር (የከተማ
ሰራተኞችን በሙሉ) የከተማ ስራ አስኪያጅ ይሾማል። የከተማው ስራ
አስኪያጅም የከተማውን አስተዳደር መመሪያ በመከተል የአገልግሎቶች
ተደራሽነት ለነዋሪዎች እንዳለ ያረጋግጣል ።
የከተማ ምክርቤትና ኮሚቴዎቹ በተለያየ ጊዜ በየወሩ ይገናኛሉ። እንደዚህ ዓይነት
ስብሰባዎች ለህዝብ ክፍት የሚሆኑ ሲሆኑ በኮሚቴው ስብሰባ ላይም የህዝብ
አባላቶች ንግግር ለማድረግ መመዝገብ ይኖርባቸዋል።.
ድረገጽ: www.edmonton.ca > City Government

የከተማ ህጎች (BYLAWS)
በካናዳ ህገ መንግስት መሰረት የካናዳ መንግስት ለመላው አገር ህጎችን
ይደነግጋል። የክፍለ ሃገራዊና የክልላዊ አስተዳደሮች በክፋል ሃገራቸውና
በክልላቸው ላይ ብቻ የሚሰራ ህጎችን የሚያወጡ ሲሆን፡ እያንዳንዱ ከተማም
የበረዶ የማንሳት፡ የቆሸሸ ግቢዎች፡ የመኪና ማቆሚያ፡ የእንስሳት ጥበቃና
ፍቃድን የሚመለከት ባይሎስ ያወጣል። ምንም ዓይነት ድምጽ ፡ እንዲሁም
ሳይታሰር የሚሮጥ ወይም ስለ የሚጮህ ውሻ ስለ ባይሎ አስተያየት ካልዎት
የከተማ አስተዳደሩን መጠቆም ይችላሉ።.
ስልክ: 311
ኢሜል፡ 311@edmonton.ca
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Bylaws & Licenses

በምክር ቤት (CITY HALL) ምን እየተካሄደ ነው?

ምርጫና የህዝብ ቆጠራ አገልግሎቶች

በሲቲ ሆል በማንኛውም ጊዜ የሚካሄድ ነገር አለ። የኤድመንተን ህዝባዊ
መሪዎች፡ አማካሪዎችና ኮሚቴ ዓመቱን ሙሉ ስብሳባዎች የሚያካሂዱበት
ሲሆን ለህዝብም ከፍት ነው። ኤድመንተናዊያኖች የተለያዩ ዝግጅቶችን፡
ፌስቲቫሎችና የተለያዩ ድርጊቶችን በሲቲ ሆል እና በቸርችል ስኩዌር
(Churchill Square) ይካፈላሉ።

ስልክ: 780-496-8008

ድረገጽ: www.edmonton.ca > Attractions & Events > City Hall

ስለ ሲቲ ሆል የበለጠ ለመረዳትና ስለ የከተማው አስተዳደር ለመገንዘብ
ለነጻ ጉብኝት በመመዝገብ ወይንም ለሲቲ ሆል ትምህርት ቤት ማመልከት
ይኖርቦታል።
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Attractions & Events > City Hall > Tours

ህዝባዊ ምርጫዎችና ድምጽ አሰጣጥ
በከተማው ምክር ቤት (ህዝባዊ) ምርጫ ላይ ድምጽ ለመስጠት የካናዳ ዜጋ
መሆንና በትንሹ የ18 ዓመት የሞላዎት በሆን አለበት። ከምርጫው በፊት
ወይንም በምርጫው ቀን ላይ ለስድስት ወራት በአልቤርታ የኖረ እንዲሁም
በምርጫው ቀን ላይ ነዋሪነቱ በኤድመንተን ሊሆን ይገባል።
የድምጽ መስጠትና መሪዎችን የመምረጥ መብት ለየትኛውም ዴሞክራሲያዊ
ማህበረሰብ መሰረታዊ ነገር ሲሆን። ለርሶና ለቤተሰቦት አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን
ለተመረጡት ባለስልጣኖች ማሳወቂያ መንገድም ነው። በህዝባዊ፡ በክፍለ
ሃገራዊና በፌዴራል ምርጫዎች ላይ በመምረጥ ድምጾት እንዲሰማ ያድርጉ።
በከተማው ቦታንና የት እንደሚመርጡ ለማግኘት የዋርድ ካርታን ይመልከቱ።

ድረገጽ: www.edmonton.ca > City Government > Ward System

ድረገጽ: www.edmonton.ca > City Government > Elections

ህዝባዊ ግኑኝነት
የህዝባዊ ግኑኝነት የቀን መቁጠሪያ ለህዝብ ክፍት የሆኑ የኤድመንተን ከተማ
ስብሰባዎች ዝርዝርን የያዘ ነው። በህዝባዊ ግኑኝነት ስብሰባዎች ላይ ስለ
አከባቢዎት ለውጥና ስለ በማህበረተሰቦት ውስጥ ያሎትን ተሳትፎ መናገር
ይችላሉ።
ድረገጽ: www.edmonton.ca > Programs & Services > Public Engagement

ህዝባዊ ቦርዶችና ድርጅቶች
የኤድመንተን ከተማ ለነዋሪዎቹ አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን የሚከታተሉ በርካታ
ቦርዶችንና ድርጅቶችን ያሰራል። ህዝባዊ ቦርዶች ስለ እንስሳት ወይም ስለ
ለማዳ እንስሳት ጥበቃና የልማት ጥያቄዎችን ይከታተላል። የህዝብ አባላቶች
ቦርዱ ውስጥ ለመግባት ማመልከት ይኖርባቸዋል።የከተማው ምክር ቤትም
የበለጠ ያበረክታል ብለው የሚያስቡትን በማየት የቦርድ አባሎችን ይመረጣሉ።
ድረገጽ: www.edmonton.ca > City Government > City Organizations > Agencies, Boards,
Committees and Commissions
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The information in this guide is current as of December 2016.
በዚህ መመሪያ ውስጥ የሚገኘው መረጃ እስከ ታህሳስ 2016 ወቅታዊ ነው።

Language: Amharic / ቋንቋ: አማርኛ

በየቤተሰብ ማእከል አጠቃላይ የማስተርጎም አገልግሎቶች
የማስተርጎም ቡድን፥- በኣማኑኤል ወልደተስፋ እና ካሕሳይ ገብረየሱስ ተተርጉሞ፡ ከህብረባህል የጤና ደላላዎች ማህበር ጋር በመተባበር፡ የትርጉም ክለሳ በልዩ ገብረወልድ

The information in this guide is current as of December 2016.

