
ሞያማእከል አብ ጊዜ ጽድያ 2021
Arjen Apu ናይሞያማእከል ከዳልው እዩ አብ

ሚያዝያን ግንቦትን 2021



ተሳተፉምሳናብዛዕባ ዝተፋላለየ ነገራትሐበሬታታት ንክትረክቡ
ናይጽድያ 2021 አብታሕቲ አርእስትን ሰዓታትን
እቲሐበረታ አብ (ዙም) እዩ:: ናይ ትግርኛ ትርጉምዉን አሎዎዝኮነ ኤርትራዊ ክሳተፍ
ይክእል እዩ
አቀዲምካምሕባርውን አየድልን እዩ::
ዕለት/ሰሉ
ስ

ሰዓት አርእስቲ አድራሻ ንኤርትራውያን
ዙም–ምስናይትግርኛ ቋንቋ
ትርጉምን

Osoite afgaanit - darin 
kielinen tulkkaus

20.4.2021 16-19 ናይ ፊንላንድ ዜግነትምምልካት -
ዜግነት
ከመይይሐትትወይድማ
የምልክት?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

27.4.2021 16-19 አሰራርሐጥእና አገልግሎት አብ
ላህቲብከመይን ካበይን ሃገዝ
ይረክብ?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

4.5.2021 16-19 ጹኑዕምእባለ ጎሐፍምፍልላይ -
ንምንታይንብከመይን

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

11.5.2021 16-19 ናይ ፊላንዳዊያን ባሕሊ ናይ
ስራሕን አገባብ ን ልምድን ከመይ
ምኳኑ አብስራሕ ቦታ?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

18.5.2021 16-19 ናይ ነአሽቱቆልዑት አተዓላልያን
አመጋግባን እንታይ አይነት
ምግብታት ንቆልዑት?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811
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Haluatko mukaan Arjen Apu toimintaan?

ብዛዕባ Arjen apu ስራሕ ተወሳኪ አፍልጦ ተደሊካ ብቋንቋ ትግርኛ ን
ሄለን አብ ታሕቲ ዘሎ ቁጽሪ ደዊልካ ክትረክባ ትክእል ኢካ ::
• Niku (suomi, dari) nikhadam.mohammad@kaupunkikyla.fi

tai 044 7722820
• Helen (suomi, tigrinja)

helenghebrehiwet83@gmail.comtai 044 7722862

Heidät löydät myös WhatsAppista
ንሄለን አብ whatsApp ውን ክትረክባ ትክእል ኢካ

mailto:nikhadam.mohammad@kaupunkikyla.fi
mailto:helenghebrehiwet83@gmail.com


ZOOM ohje ja ZOOM osoitteet:

Arjen Apu ንኤርትራውያንናይዙምአድራሻ t: https://lut.zoom.us/j/65117626290
Arjen Apu afgaanit: https://lut.zoom.us/j/67954131811

ZOOM:
• ZOOM toimii älykännykällä, tabletilla tai tietokoneella 
• Olisi hyvä, jos sinulla olisi kamera  - vaikka kännykän kamera
• Kuulokkeet auttavat äänen kuuluvuudessa. Kuulokkeina käyvät esim. älykännykän nappikuulokkeet
Ohje kun käytät kännykkää:
• Lataa kännykkään ZOOM sovellus; on tämän näköinen
• On tärkeää ladata ZOOM sovellus ennen tapaamista ZOOMIssa
• Klikkaa haluamasi huoneen osoitetta
Ohje jos käytät tietokonetta esimerkiksi kannettavaa konetta:
• Klikkaa ZOOM huoneen linkkiä
• Kun sinulle aukeaa tässä alla oleva kuva, niin klikkaat kohtaa run Zoom. 
• Tämä on hyvä tehdä ennen ZOOM tapaamista

Myös tietokoneeseen voit halutessasi ladata
etukäteen ZOOM sovelluksen osoitteesta: 

https://zoom.us/download

Et tarvitse käyttäjätunnusta tai salasanaa sovelluksen lataamiseen tai kirjautuaksesi sovellutukseen.

Kun avaan Arjen Apu ZOOM huoneen niin mikrofonisi ja videokamerasi on päällä. Saat ne halutessasi suljettua näytön alareunassa olevien 
kuvakkeiden kohdalta. 

Chat kuvakkeesta aukeaa mahdollisuus kirjoittaa viesti tapaamiseen osallistuville.

Share Screen kuvakkeesta pääset jakamaan näyttösi esim. sinulla olevan tiedoston.
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