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ቡሮስ ከተማን ገጠርን፡ ታሪኽ፡ ሕጅን መጻእን እያ። ኣብዚ ራኢ እዚ 
ድማ ነታ ናይ መጻኢ ቡሮስ ክንገልጻ ኢና።

እቶም ኣብ ቡሮስ ንነብር ድማ ነገራት ናይ ምርካብን ብሓባር ናይ 
ምሽማትን  ዕድል ኣሎና ። ኣብ መንጎ ነበርቲ፡ ኮምዩናት፡ ንግዳውያን 
ትካላት፡ ኣካዳምያውን ሲቪላዊ ማሕበረ-ሰብን ዘሎ ምትሕብባር 
ሓፈሻውን ውሽጣውን ርእየቱ ፍሉይ ይገብሮ። ብሓባር ብምዃን 
ኢና ንመጻኢ ሃኒጽናዮ ብሓያል ናይ ሓባር ጥምረት ድማ ኣብ ግብሪ 
ከነብጽሖ ኢና። እዚ ድማ ንኹላትናን ንናይ መጻኢ ወለዶን እዩ።

እዚ ስዒቡ ዘሎ ኸኣ እቲ ናይ መጻኢት ቡሮስ ራኢ እዩ። 

እቲ ናይ መጻኢት ቡሮስ ራኢ
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ከባቢታት ራኢ

ምትሕልላይ ኣብ መንጎናን ብዛዕባ ከባቢናን
ኣብ ቡሮስ ንሓድሕድና ብምትሕልላይን ኣከባቢና ብጥንቃቐ ብምሓዝን ሓላፍነት ንስከም ኢና። ምስ 
ሃብታም ተፈጥሮ፡ ምስ ከባቢናን ምስ ካልኦት ሰባትን ተሰማሚዕና ኢና ንነብር። ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ ከምኡ 
ድማ ኢኮሎጂካዊ ዘላቕነት ንምርጫታትናን ንውሳነታትናን መሰረት እዮም።

ኣብ ቡሮስ ዘሎዉ ሰባት ዝተፈላለዩ ምዃኖም ሓይሊ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኩላቶም ሰባት ማዕረ ዕድል 
ኣሎዎም። ናይ ዕድመ ይኹን ናይ ህይወት ኩነታት ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ እቶም ነበርቲ ሃብታም ዝኾነ 
ናብራ ንኽነብሩ ደገፍ ይግበረሎም። ኩላቶም ኣብ ቡሮስ ዘለዉ ሰባት ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ሕብረተ-ሰብና 
ከመይ ገይሩ ክምዕብል ከም ዝኽእል ንምግባሩ ክሳተፉ ይኽእሉ። ንሓድሕድና ምትእምማንን ሓልዮትን 
ብምርኣይ ንዕላል ብምዕዳምን ሓላፍነት ንወስድ።

ምንጭታት ጸዓትን ናይ ተፈጥሮ ሃብትን ዘላቒ ብዝኾነ ኣገባብ እንደገና ኣብ ጥቕሚ ብምውዓልን 
ብምምሕዳርን ንሓለዋ ኣከባቢ ናይ ሓባር ሓላፍነት ንወስድ። ኩላትና ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር፡ ኣብ 
መንጎ ሰባት፡ ኣብ ተፈጥሮን ኣብ ዙርያ ዓለምን ብዛዕባ ዘሎ ምድግጋፍ ግንዛበ ኣሎና። ኣብ ከባቢና፡ 
ብህዝባውያን መጓዓዝያ፡ ብእግርን ብብሽክለታን ካብን ናብን ምንቅስቓስ ቀሊል እዩ። ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ 
ድማ ንነዋሕቲ ጉዕዞታት ምስ ከባቢ ኣየር ብዝሰማማዕ መንገዲ ኢና ንገብሮ።
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ውሕስትን ጽፍፍትን ቡሮስ
ቡሮስ ሓንቲ ጽፍፍትን ውሕስትን ቦታ እያ። እቶም ኣብኣ ንነብር ድማ ነቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዘድልየና 
ድማ ብቐረባ ንሳተፎን ንረኽቦን።  

ቅርጻታትን ናይ ጐደና ጥበባዊ ፍርያትን ድማ ንቡሮስ ውሽጣውን ዓለምለኻውን ዝዀነ ዘደስት ትርኢት 
ሂቦማ ይርከቡ። ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ሓባር መነባብሮና ጽሩይን ውሑስን ኣከባቢ ብምፍጣር ምቹእነትን 
ውሕስነትን ይህቡና።

ብሓባር ብምዃን ነቲ ንነብረሉ ከባቢ ነጸባብቖ። ከምኡ ድማ ኣብ ምሉእ ቡሮስ ንዝተፈላለዩ ናይ ህይወት 
ኩነታት ዘሎዉን ዝተፈላለየ ዕድመ ዘሎዉን ሰባት ዝምችኡ ዓይነት መንበሪ ኣባይቲ ኣሎዉ። ኣብዚ፡ ኣገልግሎ፡ 
ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታት፡ ባህሊ፡ ትካል፡ ከምኡ ኸኣ  ሰባት ዝነብሩሉን ዝሳተፉሉን ቅርበት ናብ ተፈጥሮን 
ኣሎዎም።
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ዕድላትን ድፍረትን ንምዕባለ 
ንሕና ኣብ ቡሮስ መሃዝቲ ኢና፡ ከም ተወሳኺ ብሓድሽ ማእዝን ንምሕሳብን ንምስራሕን ድፍረት ኣሎና። 
ኣብዚ ሓሳባትን ሕልምታትን ንምግንዛብ ቀሊል እዩ።

ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳዕ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘሎዉ ደረጃታት ዝህሉ ጽርየት ዘሎዎ ትምህርቲ ሰብን 
ሕብረተ-ሰብን የዕቢ። ኣብ መንጎ ኮምዩናት፡ ዩኒቨርሲቲታት፡ ንግዳውን ሲቪላውን ማሕበረሰባት ንዘሎ 
ምትሕብባርን ምስጋና ይብጻሓዮ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣዝዮም ሰሓብቲ ዝኾኑ ስልጠናታት ትምህርቲ 
ኣሎዉ። እቲ ብሉጽ ተኽእሎታት ናይ ምዕባለን ትምህርቲ ናብራ ህይወትን ንቡሮሳውያን ልዑል 
ተኽእሎታት ትምህርቲ ይህቦም።

ምዕባለ ቡሮስ ኣብ ኣጭርቕትን ውርሻኣዊ ንግድን ዝተመርኮሰ እዩ። ኣይቲ ከምኡ ድማ ድጂታላውነት ኣብ 
ሓድሽ ቦታ ክትከል የድፍር እዩ። ናይ ኢንዱስትሪ ስፍሓት ሓያል ናይ ስራሕ ፈጠራ መንፈስ ምስ ኣብዚ ዘሎ 
ዓቕሚ ናይ ፍልጠት ንምጥቃምን ከም ሰብ ንምዕባይን ዕድል ይፈጥር እዩ።
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ኣህዛብ ኣብ ቡሮስ ይራኸቡ
ኣብ ቡሮስ ሰባት ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ሰዓታት ክራኸቡሉ ዝኽእሉ ምቹእ ቦታ ኣሎ። ኣብ ቦሮስ ንመዓልታዊ 
ህይወትና ብዝምልከትን ንፌስታታትን፡ ብኣጋጣምን ብመደብን ንራኸብ። 

ብዙሓት ናይ መራኸቢ ቦታታትና፡ እቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንጥቀመሎም ኣብ ከተማ፡ ኣብ ገጠር 
ዝርከቡ ህዝባውያን ቦታታትን ድጂታልን እዮም። ኣብዚ ድማ ስፍሕ ዝበለ ምልውዋጥ ባህሊ፡ ምልኩዕ 
ተፈጥሮና፡ ስፖርት ናይ ምጽዋትን ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ምርኻብን ዕድል ኣሎ።

ዓበይቲ ርክባትን ኣጋጣሚታትን፡ ብዙሓት ዓለም ለኻዊ ኣድናቖት ዘትረፉ፡ ንቡሮስ ከም ሓንቲ መራኸቢትን 
ናይ ኣጋጣሚታትን ከተማ ገይሮም ኣብ ካርታ ኣስፊሮማ እዮም።

ኣብ ቡሮስ፡ ርክብ ሓደ ኣገባብ ናይ ናብራ እዩ።



ናይ ቡሮስ ናይ መጻኢ ራኢ 4 ናይ ራኢ ቦታታት ኣሎዎ 

• ምትሕልላይ ኣብ መንጎናን ብዛዕባ ከባቢናን

• ሓንቲ ውሕስትን ጽፍፍትን ቡሮስ

• ዕድላትን ድፍረትን ንምዕባለ

• ኣህዛብ ኣብ ቡሮስ ይራኸቡ 

እዚ ራኢ እዚ ብቤት ምኽሪ ከተማ ቡሮስ ዝጸደቐ ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ ነባሪ፡ ኣብ ቡሮስ 
ዝነብርን ዝሰርሕን ኩሉ ዝብጽሖ እዩ። 

boras.se/vision

ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ
ኣድራሻ ቡስጣ፡  501 80 Borås  ዝርከበሉ ኣድራሻ Kungsgatan 55
ቴለፎን፡ 033-35 70 00 (växel)  ኢመይል፡ boras.stad@boras.se

  መርበብ ሓበሬታ boras.se


