Tigrinja/ ትግርኛ

Våra öppettider
Måndag

kl. 14-20

Tisdag

kl. 14-20

Onsdag

kl. 14-20

Torsdag

kl. 14-20

Fredag

kl. 14-20

Lördag

kl. 12-16

Söndag

Stängt

Mediastudios och bokningen av aktiviteter och lokaler är endast
öppna onsdag-lördag.

Välkommen till
Huset på höjden

Kontaktuppgifter
hph@jarfalla.se
Reception: 070-002 30 57
Bokningar: 070-002 38 98

Huset på Höjden är ett kultur- och aktivitetshus som är öppet
för alla människor och för alla åldrar. Hos oss är du välkommen att delta på aktiviteter. Du kan också skapa dina egna aktiviteter i våra olika lokaler som är en mötesplats för drömmar
och möjligheter!

Adress
Huset på höjden
Engelbrektsvägen 47
177 51 Järfälla

Man kan också bara njuta av en god fika på vårt Café Ryati som
har öppet ordinarie öppettider. Varmt välkomna!
Med stöd av Delegationen mot segregation

husetpahojdenjarfalla

ናብ ሁሰት ፖ-ሆይደን
(Huset på Höjden) ብደሓን ምጻእ
ሁሰት ፖ-ሆይደን (Huset på Höjden) ሓደ ንኹሎም ሰባትን ንኹሉ ዕድመታትን ኩፉት
ዝኾነ ናይ ባህልን ንጥፈታትን ገዛ እዩ። ኣባን ናብ ኩሎም ንጥፈታት ክትሳተፍ ምርሑብ ኢኻ።
ኣብቲ ንሕልምታትን ኣኽእሎታትን መራኸቢ ዝኾነ ኣዳራሻትና እውን ናይ ባዕልኻ ንጥፈታት
ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ!
ኣብቲ ልሙድ ሰዓታት ክፉት ዝኾነ እብዳ ሻሂና ካፈ ርያቲ (Café Ryati)፣ ሻሂ-ቡን ጥራሕ
እውን ምስትምኻር ይከኣል እዩ። ብደሓን ምጹ!

ክፉት ሰዓታት
ሰኑይ
ሰሉስ
ሮቡዕ
ሓሙስ
ዓርቢ
ቀዳም
ሰንበት

ሰ.2.00ድ.ቀ.-ሰ.8.0ምሸት
ሰ.2.00ድ.ቀ.-ሰ.8.0ምሸት
ሰ.2.00ድ.ቀ.-ሰ.8.0ምሸት
ሰ.2.00ድ.ቀ.-ሰ.8.0ምሸት
ሰ.2.00ድ.ቀ.-ሰ.8.0ምሸት
ሰ.12ፍርቂ መዓልቲ - ሰ.4ድ.ቀ
ዕጽው

ናይ መድያስቱድዮን ናይ ንጥፈታት ቆጽራ መትሓዝን ኣዳራሻትን
ካብ ሮቡዕ-ክሳብ ቀዳም ትራሕ እዮም ክፉታት።
ናይ ርክብ ሓበሬታታት
hph@jarfalla.se
መቐበሊ ኣጋይሽ፡ 070-002 30 57
ቆጸራታት፡ 070-002 38 98

ኣድራሻ
Huset på höjden
Engelbrektsvägen 47
177 51 Järfälla

ናይ ገዛእ ርእስኻ ንጥፈታት ፍጠ
ናይ ገዛእ ርእስኻ ደርፊ ክትገብር ትደልይ’ዶ? ምናልባሽ ምስኡ ሓደ ናይ ሙዚቃ ቪደዮ? ኣብ ሲነማ
ከተርእዮ?
ናይ ገለ ከተካፍሎ እትደልዮ ክኢላ ዲኻ? ነቲ ናይ ኣከሻሽና ጥበብ ንኻልኦት ክትምህር ትሓልም’ዶ?
ኩሉ ዘድልየካ እብ’ዚ ታሕቲ እንሆ!
•
•
•
•
•

ናይ ተዋስኦ ኣዳራሽ
ናይ መሳዕስዒ ኣዳራሽ
ናይ ኣኼባ ክፍሊ
መኸሸኒ ክሽነ
ናይ ስእሊ ክፍሊ ዕዮ

•
•
•
•
•

ናይ ሙዚቃ ስቱድዮ
ናይ ፖድ ስቱድዮ
ናይ ፊልም ስቱድዮ
ፊልም መቀናበሪ ክፍሊ
ሲነማ

