
 
 
ኣብ Lambeth residents (ላምበዝ) ተቐመጥኒ ሓገዝን ድጋር ናይ  
 
እንተ ድኣ ሓገዝ ሰድልየኩም ኮይኑ ወይ ከኣ ዝኾነ ሰብ ሓገዝ ደድልዮ እንተ ድኣ ትፈልጡ ኮይንኩም ብኽብረትኩም፡  
ናብ ዝስዕብ ኢንተርነት አድራሻ ተወከሱ፡ lambeth.gov.uk/coronavirus-support ወይ ከኣ ምስ 

MyCommunity (ማክኮሚኒቲ) ዝበሃሉ ትካል ወይ ከኣ ምስ Gateway service (ጌት አወይ) ዝበሃል ትካላት፣ ናይ 

መንግስትን ናይ ገበርቲ ሰናይ ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሑ ሓገልግሎት ክኸውን ከሎ፣ ናይ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 ዝኾነ ሓገዝ 

ደድልዮም ሰባት ዝሕግዙ ዚያዳ ሓገዝ ብ AgeUK (አይጅዩከይ) ከይተረፈ ዘወፍዩ ሓገዝ እዮም፣ እዚኦም ኩሎም ትካላት ከኣ ብ  
Lambeth (ላምበዝ) ዝመሓደሩን ሓይሊ ዝረኹን እዮም። ናይ ሕብረተኮም ዘድሊ ሓገዛት እንተ ድኣ ኣሎ ኮይኑ ክሕግዝኹም 
ይኽእሉ፣ ምኽሪ ዘድልየኩም እንተድኣ ኮይኑ፣ ምኽርን ምስ ካልኦት ትካላት ናይ ማሕብረሰብ ንዓኹም ክሕግዙኹም ዝኽእሉ 
ምርኻብን ዝኾነ ዓይነት ጸገማት ዘለኩም ነገራት ምሕጋዝን ክሕጉዙኹም ይኽእሉ እዮም። ሓገዛት ወይ ንዓኹም ወይ ከኣ 
ንኻልኦት ሰባት ሓገዝ ደልዮም ንስኹም ትፈልጥዎም እንተድኣ ኣለው ኮይኖም ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 

ተሌፎን ናብ  Gateway (ጌተወይ)  0333 360 3700 ደውሉሉ፣ ካብ ሰኑይ ስጋብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ስጋብ 

ሰዓት 5 ናይ ምሸት ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ከምኡ እውን በዚ ዝስዕብ ኢመይል ኣድራሻ 

mycommunity@ageuklambeth.org 
 

• እንተ ድኣ ዝኾነ ንግዲ ኣለኩም ክይኑ በዚ ዘሎ ኩነታት ምኽንያት ክትዓጽው እንተ ድኣ ተገዲድኩም ኮይንኩም ሓገዝ 

ዝወሃብ ኣሎ። ኣብ እዚ ዝስዕብ ናይ ዎኤብ ሳይት ኣድራሻ ተወከሱ  lambeth.gov.uk/coronavirus-
business-support ሲያዳ ትወሳኺ ሓገዝ እንተ ድኣ ዘድልየኩም ኮይኑ በዚ ዝስዕብ ኢመይል ኣድራሻ ጸሓፉልና 

enterprise@lambeth.gov.uk  

• እንተ ድኣ ሓገዝ ከተወፊዩ ደሊኹም ብነጻ ብድሌትኩም ብኽብረትኩም ኣብ ዝስዕብ ዌብ ሳይት ኣድራሳ ኣቲኹም 

ተወከሱ፣ visit lambeth.gov.uk/volunteer ፣ ዘሎ ናይ ሓገዝ ደሊ ዕድላት ሰሙናዊ ንዝርግሖ ኢና።  ናይ 

ዓምጽ ወይ ከኣ ጎነጽ ኣብ ገዛ ውሽጢ እቶም ናይ Gaia Centre (ጋያ ሰንተር) ብሱቱር መንገዲ፣ ወለሓደ ናባኹም 
ፍርዲ ከይፈረዱ ናይ ግሊ ሓገዝን ድጋፍን ክህቡኹም ይኽእሉ እዮም፣ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን 

ደዊልኩም ምሳና ተራኸቡ 020 7733 8724። 

 
ኣገግሎት ናይ ቤት ምኽሪ (ካውንስል) ዘሎ ለውጥታት  
 
ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታት ክትፈልጡ ኣንተ ድኣ ደሊኹም ኣብ እዚ ዝስዕብ ናይ ኢነተርነት ኣድራሳ ተወከሱ lambeth.gov.uk. 

 

• ቤት ትምህርቲ ክፉት እዩ ዘሎ ቆልዑት ተምሃሮ ከኣ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክርከቡ ይግባእ።  

• Lambeth Parks (ላምበዝ ፓርክስ)፣ ናይ መጻወቲ ቦታታት ከምኡ እውን ሽንቲ ቤታት ክፉት እዩ ክኸውን። ከምኡ 

እውን ኩሉ ናይ ስፖርት መስርሒ ቦታታት Leisure Centres ( ለዠር ሰንተርስ)፣ ናይ ስፖርት መስርሒ ቦታታት፣  

ናይ ተኒስ መጻወቲ ቦታታት፣  ናይ ክዑሶ እግሪ መጻወቲ ሜዳታት፣  skateparks (ኬትቦርድ) ከምኡ እውን ናይ 
ስፖርት መስርሒ ጂም ከይተረፈ ከኣ ክዕጾ መታን።  

• ናይ ጉሓፍን ዝወሰደሉን ናይ ዝተጓሕፈ መሊስካ ትጥቀመሉ ዝውሰዱ ኣገግሎት ከምዘደሙ ክሰርሕ እዩ፣ ቅድሚ ናብ 

Vale Street reuse and recycling centre እቲ ቦታ ምኻድኩም ግን ናብ.ኣቐዲምኩም ቆጸራ ክትሕዙ 
ይግባእ  

• Libraries (ላይብረሪ) ቤት መዝገብ ከኣ ከምቀደሙ ኣቐዲምኩም ዝኣዘዝኩሞ መጻሕፍቲ መጺኹም ክትወስዱ ክፉት 
እዩ።  

• ምዝገባ ናይ ቆልዓ ምስተወልድ (ምስክር ወረቐት) ንምርካብን ከምኡ እው ናይ ዜግነት ምውሳድ ኣከልክሎት ክፉት 
እዩ።  

• ቀብሪ ሕጂ እውን ክካየድ እኽእል እዩ ስጋብ 30 ዝኾኑ ሰባት ከኣ ክኣትው ይፍቀድ እዩ።  

• መርዓታት ወይ ከኣ ኣብ ማዛጋጃቤት መርዓ ምግባር በዓላት ምግባር ኣይፍቀድን እዩ። 
 

እንተድኣ ዝኾነ ናይ ኮቪድ ሕማም ምልክት ኣለኩም ኮይኑ? 
ብቑልጡፍ ተመርመሩ nhs/coronavirus ወይ ከኣ 119 ደውሉ 

NHS (ነ.ሀ.ስ)  - ተመርመሩ ምስ መን ተራኺብኩም ከምዝነበርኩም ከኣ ኣዳልዩ 
ቤተሰብኩምን መሓዝትኩምን ካብ ሓደጋ ነጻ ግበሩ 

Lambeth (ላምበዝ) ን ላምበዝ ካብ ሓደጋ ነጻ ግበርዋ 
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