ባንፍ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ይብለኩም

ናይ ሓደሽቲ
መምርሒ

ናብ ባንፍ እንኳዕ
ደሓን መፃእኹም!!
ናብ ባንፍ እንኳዕ ደሓን መፃእኹም!! ባንፍ ጠንካራን ብዝሃነት ዘለዎ ማሕብረሰብ እንትኾን ሓደሽቲ ሰባት
ኣብ ዕውትነትና ኣገዳስቲ ኣብርክቶ ይጻወቱ። እዚ መምርሒ ምስ ሃፍቲታት ውሽጢ ዓዲ ዘራክቦም ኮይኑ ኣብ
ባንፍ ዝህልዎም ህይወት ዝሕግዝ እዩ።
ናብ ባንፍ ኩሉ ሰብ ተዓዲሙ ኣሎ! ካብዝመፅኡ ይምፅኡ ወይ ኣብዚ ክንደይ ዓመት ይንበሩ ብዘየገድስ፣ ንዐኦም
ንምሕጋዝ ኣብዚ ንርከብ።

ብዛዕባ ኩሎም ፕሮግራማትን ሓበሬታትን ከምእዉን ግልጋሎታትን ብዝምልከት ተወሳኺ
ሓበሬታ ካብ ከተማ ባንፍ ግልጋሎት ማሕበረሰብ ይርከቡ።
ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ኣዳራሽ ከተማ ባንፍ 110 ጐደና ቢር
403.762.1251
community.services@banff.ca
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ባንፍ ካርድ ብምጥቃም
ገንዘብ ይቆጥቡ
• ካብ ትራንዚትን ፕሮግራም ግልጋሎት ማሕብረሰብን ምህርቲታትን
ብምጥቃም ቅናሽ ይርከቡ።
• ነቶም 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ነበርቲ ባንፍን ንደቆምን 
ናጻ ይኾኖሎም።
• ኣብ ባንፍ ን3 ኣዋርሕ እንተተቐሚጦም ከምኡውን መመዘኒታት
ኣታዊ እንተኣማሊኦም እዚ ካርድ ዝወሃቦም ይኸውን
• ነዚ ዝበቕዑ እንትኾኖም ንምፍላጥ banff.ca/access. ይመልከቱ

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ኣዳራሽ ከተማ ባንፍ 110 ጐደና ቢር
403.762.1251

ስራሕ
ስራሕ ድለያ

ደንቢታት ቁፅር

ስራሕ ምድላይ ወይ ስራሕ ለውጢ ምድላይ?

ኣብ ሃገረ ካናዳ ኩሎም ሰራሕተኛታት መሰል ኣለዎም

• ማእኸል ሃፍቲ ስራሕ ኣብ ባንፍ ሓዱሽ ስራሕ ንኽደልዩ
ክሕግዞም እዩ።
• ካብ ሃገረ ካናዳ ወፃኢ ተማሂሮም ወይ ስልጠና ወሲዶም
ይፈልጡ ዶ?
• ትምህርቲኦም ተቐባልነት ንኽረክብን በዚ ስራሕ ቁፅር
ንምርካብ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና።
• ግልጋሎታት ነፃን ብቋንቋ ኢንግሊዘኛን ፈረንሳይኛን
ድማ ይወሃቡ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ማእኸል ምንጪ ስራሕ፣
304 ጐደና ካሪቡ፣ ካልኣይ ደርቢ

• ከም መጠን ሰራሕተኛ መሰላትን ሓላፊነትን ኣለዎም።
• ኣብ ኣልበርታ ተግባራዊ ዝኾኑ ሕጊታት ይፍለጡ:
» ዝነኣሰ መጠን ክፍሊት፣ በዓላት፣ ካብ ስራሕ ምውጻእ፣

ናይ ስራሕ ሰዓታት፣ መሃያ፣ መናእሰይ ሰራሕተኛታት፣
ካብ ስራሕ ምስንባትን ካልኦትን።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ስታንዳርድታት ስራሕ ቁፅር
ማእከል ሓበሬታ
1.877.427.3731 (Toll Free)
alberta.ca/employmentstandards

403.760.3311

ግዝያዊ ሰራሕተኛታት ወፅኢ ዓዲ መሕገዚ ማእኸል

jobresourcecentre.com

1.877.944.9955 (Toll Free)
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ኣነባብራ ማሕበረሰብ ግልጋሎታት መንበሪ
ኣብ ቦው ቫሊ -in the Bow Valley

ብዛዕባ ንስደተኛታት፣ ዝተጠለሉ ስደተኛታትን
ህይወት ኣብ መንከባኸቢ ማእኸል ዘለዉ ግልጋሎታት
ይመሃሩ።
• ኣብ መንበሪኦም ዘድልዎም ከምኡውን ብዛዕባ ህይወት

ኣብ ሃገረ ካናዳ ዝምልከት ዘለዎም ሕቶ መልሲ ንምርካብ
ሓገዝ ይርከቡ።

• ኣብ ኣብ ባንፍን ቦው ቫሊን ምስ ዝርከቡ ማሕበራዊ

ምትእስሳር፣ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፣ ሓበሬታን
ንጥፈታትን ብዝምልከት ርክብ ይሃልዎም።

• ንናይ ጥርናፈ ቤተሰብ፣ ዜግነት፣ ትምህርትን ካልኦትን ሃገረ

ካናዳ ዎርክሾፓት ይከታተሉ!

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ኣገልግሎት ዕርቂ፣ ከተማ ባንፍ፣ 110 ጐደና ቢር
403.762.1144
settlement.programmer@banff.ca
banff.ca/settlement

ንሰራሕተኛታት ወፃኢ ዓዲ ይሓግዙ

ንጥፈታት ቤተሰብ
ባንፍ ቤትሰባዊን- መሓዛዊትን ከተማ እያ .
• ምትእስሳር ሃፍቲ ቤተሰብ ንወለዲን ክንክን ገበርቲን ሓገዝ

ይህብ።

• Lኣብ ቤተሰብ መተሓሓዚ መፃወቲ ክፍቲ ቦታ ንቤተሰቦምን

ካብ 0-5 ዓመት ዝርከቡ ደቆምን ነፃ ውህብቶ

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
መራኸቢ ብዙሓን ስድራ ቤት፣ 101 ጐደና ቢር
403.762.1251
banff.ca/FamilyResourceNetwork

መዘናግዕን ስፖርትን
ትምህርቲታት ምክትታል፣ ኣብ ስፖርታውን
ፕሮግራማት መዘናግዕትን ካብ ዮጋ ምስታፍ፣
ቀዳማይ ብርኪ ሓገዝን ኣብ ደገ ዝካየዱ ምዝንናያት
ከካይዱ ይኽእሉ እዮም።
• ንኩሎም ዕድመታት ዝኸውን ትምህርቲን ስራሕቲን
• ሓደ ሓደ ፕሮግራማት ነፃ እዮም።
• መሳርሕታት ፣ ቴንስ፣ ኩዕሶ ቅርጫት፣ ኩዕሶ እግሪ፣

ባድሚንቶን፣ ክሮኬት ካልኦትን ብነፃ ክነለቀሖም ንኽእል
ኢና።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ከተማ ባንፍ፣ 110 ጐደና ቢር
403.762.1251

tfw@banff.ca
banff.ca/tfw

• ዝተወሰኑ ስፖርትታት ጥራሕ ይርከቡ።
• ቅድመ- ምዝገባ ኣድላዪ እዩ።
• ልዕሊ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ ነበርቲ ክፍሊት

ምሕደራ ዓመታዊ $10 ክኸፍሉ ኣለዎም።

banff.ca/register – ‘Free Sport & Recreation
Programs’ ዝብል ይመልከቱ

• ጃምፕስታርት ፕሮግራም ዝተሓተ ኣታዊ ካብ ዘለዎም

ዝተወለዱ ህፃናት ኣብ ዝካየድ ዝተወደበ ስፖርትን መዘናግዕን
ንኽሳተፉ ዕድል ይህብ።

• ናይ ህፃናት መዘናግዒ ክሳብ $250 ይወሃቦም።

403.763.1700

ካልኦትን ዝበሉ የጠቓልል።

ካናዳዊ ቦው ቫሊ ታየር ጃምፕስታርት

• ቀዋሚ ነባሪ ሃገረ ካናዳ ንምዃን መመልከቻ ምእታውን

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ደገፍ ሰራሕተኛ ወጻኢ፣ ኣዳራሽ ከተማ ባንፍ፣ 110
ጐደና ቢር

• ነፃ ንጥፈታት ከም ዮጋ፣ ፒሌት፣ ኩዕሶ፣ ፒክልኩዕሶን

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ከተማ ባንፍ

• እቲ ፕሮግራም ወፃእታት መመዝገቢ፣ መሳርሒን መጓዓዝያን

ስራሕ ፍቓድ ሕድሳትን ።

ኩሎም ነበርቲ ባንፍ ነፃ ግልጋሎት ስፖርትን
ምዝንጋዕን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።

banff.ca/classes

• ብዛዕባ ሕቶታት ስራሕን ሂወትን ኣብ ባንፍን ቦው ቫሊን

ብዝምልከት ሓገዝ ይርከቡ

ነፃ ስፖርትን
ምዝንጋዕን

ይሽፍን።

ቅጥዒ መመልከቲ ኣብ:

banff.ca/861/Jumpstart-Bow-Valley

Member
Johnson, Heather

ቦው ቫሊ ናይ ህፃናት ስፖርት
• ናይ ውላዶም ክፍሊት መመዝገቢ ናይ ስፖርት ኣብ ምኽፋል

ሓገዝ ይርከቡ።

• ትሕቲ 18 ዓመት ንዝርከቡ ህፃናት ንሕድሕድ ህፃን ክሳብ

$500 ይወሃብ።

1-888-227-2512 (Toll Free)

ኣብ kidsportcanada.ca/alberta/bow-valley ብምእታው
የመልክቱ
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ኣነባብራ ማሕበረሰብ ግልጋሎታት መንበሪ
ቋንቋ፣ ስነ-ፅሑፍን ትምህርቲን

ርስሓትን ዳግም ኣብ ረብሓ ምውዓልን

ኢንግሊዘኛ ክንመሃረሉ ንኽእለሉ ዝተፈላለዩ
መንገዲታት ኣለዉ፣

ናይ እንስሳት ዘገዳም ርስሓትን ዳግም ኣብ ስራሕ
መውዐሊ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝርከቡ እንትኾኑ
ኣብዚ ቦታ ርስሓት/ጓሓፍ ከቐምጡ ይኽእሉ እዮም።

• ኣብ መስመር፣ ገዛ ወይ ቤት ትምህርቲ ንኸፅንዑ ክመርፁ

ይኽእሉ እዮም።

• ፕሮግራማት ናፃ ወይ ዝተሓተ ክፍሊት ጥራሕ ኣለዎም።
•
ንዝኾነ
ሰብ ዝወሃብ ፕሮግራማት ትምህርቲ
• ኣብ ዕለታዊ ህይወቶምን ስራሕቶምን ክሕግዝዎም

ዝኽእሉ ክእለታት ምንባብን ምፃሓፍን (ምምሃር)፣
ክእለታት ኮምፒተርን ብቅዓታት ፀገም ምፍታሕ

• ናፃን ዝተሓተ መጠን ዋጋ ዘለዎም ፕሮግራማት ከምእዉን

ንመናእሰይ ሓገዝቲ ትምህርቲ

• ባንፍ ኣቕርቦት ወይ ካንሞር ዋጋ ዘለዎ ኣገልግሎት ዝሓዘ

ካርድ ሒዞም 50% ቅናሽ ይርከቡ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ቤት ምኽሪ ትምህርቲ ቦው ቫሊ
403.762.8114
bowvalleylearning.ca

• ባዶ ርስሓት ዝብል ሽቶታት 2042/3 ባንፍ ንምስኻዕ

ብዝተኻእለ መጠን ርስሓት የወግዱ፣ ዳግም ኣብ ረብሓ
የውዕሉ ከምእዉን ኩሎም ዝፍቀዱ መሳርሒታት
ይጠቕልሉ።

• ዓርሶም ዝኸኣሉ ናይ ምግቢ ተረፍ መረፍ፣ ወረቐት፣

መስትያትን ርስሓትን ይርከብዎም።

• ርስሓት/ጓሓፍ እንስሳት ዝስሕቡ እንትኾኑ ርስሓት ወይ

ነፃ ክኸውን ዘለዎ ሪቻይክሊንግ ቢን እንተሪኦም ወይ ኣብቲ
ከባቢ ርስሓት እንተሃልዮም ናብ መስመር ህፁፅ ሓገዝ ከተማ
ባንፍ፣ 403.762.1240 ይደውሉ። ኣብ መስመር ዝርክቡ
ወሃብቲ ግልጋሎት ንምርካብ ድሕሪ ሰዓታት፣ 2 ይፅቀጡ

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ቢን ዝርከበሉ ቦታ ይደለዩ ከምኡውን ናይ ገዛ ርስሓት
ብኸመይ ምፍላይ ከምዝከኣል ይረድኡ
BanffZeroWasteTrail.ca

ዳግም ኣብ ረብሓ መውዐሊ ማእኸል
ኣብ ዳግም ኣብ ረብሓ መውዐሊ ማእኸል ዝደልዩዎ
ነገር ይኣልሹ። ክጥቀምሎም ንዝደልዩ ሰባት
ዝተፈላለዩ ናፃ ናይ ገዛ ኣቑሑት ኣለዉ።
• ኣቑሑታት ከም መፃሕፍቲ፣ መፃወቲ ቶይስ፣አፕሆልስተር

ዘይኮኑ ኣቑሑታት ፈርኒቸር፣ሻሕነታት፣ ኣናእሽተይ
ኣፕሊያንስን ደጋዊ ክፋል ማዕጾን ዝበሉ ይርከብዎም።

• ብተወሳኺ እውን ክጥቀምሎም ዘይድልዩ ኣቑሑታት

ክድርብይዎም ይኽእሉ እዮም።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ናብ ማእኸል ርስሓት/ጓሓፍ መወገዲ ቦታ ከተማ
ባንፍ፣
160 መንገዲ ሃውክ፣ ኣብ ኣውራጃ ኢንዱስትሪ
banff.ca/ReUseItCentre

ዳግም ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ዝኽእሉ ርስሓት
ንምውጋድ ነፃ ትራንስፖርት ኣሎ እዩ።
• እዞም ኣቑሑት ገዘፍቲ ኣፒሊያንስ፣ ፈርኒቸር፣ ጎማታት፣

ርስሓት ያርድን ክዳናትን እዮም።

• ነፃ ናይ ጉሓፍ ምልዓል ኣብ መስመር ንምጥቃም መደብ

ይሓዙ።

• ብድሕሪ እቲ ርስሓት ዝኾነ ነገር ከይገድፉ ከምኡውን ኣብ

ከባቢኦም ዝርከብ ሪሳይክል ቢን

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
banff.ca/PickUp

ምስቲ ማሕበረሰብ ይተእሳሰሩ
ኣብ ባንፍ እንታይ ይካየድ ከምዘሎ ይፍለጡ። ሓደሽቲ ሰባት
ብምርካብ ኣብቲ ማሕበረሰብ ይሳተፉ።
ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ማሕበርሰብ ባንፍ ቀለንተን ማሕበርሰብ ባንፍ ኣብ ፍፃመታት፣ ክፍልታት፣
ዎርክሾፓት፣ ንጥፈታት ስፖርትን ህዝባዊ ኣኼባታትን ካልኦትን ዝርዝር
ኣለዎ።
banff.ca/events

ኣብ ባንፍ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕድላት ወለንታዊነት ብምዕዛብ፣ ሓደሽቲ
ሰባት ብምርካብን ኣፈላላይን ይፍጠሩ።
banff.ca/volunteer

ዳይሬክተር ሃፍቲ ማሕብረሰብ ብዛዕባ ኩሎም ግልጋሎታት፣ ድርጂታትን
ጉጅለታትን ባንፍ ሓበሬታ ኣለዎ።
banff.ca/ResourceDirectory
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ተመጣጣኒ
ኣብቲ ፕሮግራምትን ግልጋሎትን ዝርከቡ ሓብሬታት
ብምርኣይ ዘለዎ ሓገዝ ዋጋ ተመጣጣናይነት
ይመልከቱ?
• ከተማ ባንፍ ድጋፍን ሓገዝን ንዜጋታት ብምሃብ ኩሎም

ዜጋታት ንቑሓት ኮይኖም ንኽፀንሑ ይሕግዝ።

• መምርሒ ተመጣጣይነት ዋጋ ቦው ቫሊ ጠቕላላ ሃፍቲ

ውሽጢ ዓዲ ኣብ ቦው ቫሊ ገንዝብ ንምቁጣብ ዘኽእል
እዩ።

ፅቡቕ ሳጡን ምግቢ ቦው ቫሊ

• ሓደሽቲ ፍራመረን ኣሕምልቲን ብዝተሓተ መጠን ዋጋ

ይግዝኡ

• ፒክ ኣፕ ጥራሕ።
bowvalleygoodfoodbox.com

ባንኪ ምግቢ ባንፍ

• ኣብ ባንፍ ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ዘለዎም ሓደሽቲ

• ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣብ ዓመት ክሳብ 6 ግዜ ብናፃ

• ግልጋሎት ማሕበረሰብ ምግብን ግልጋሎትን ምርካብ ኣብ

• መለለይኦም ከርእዩ ኣለዎም። .

ብተኸታታሊ ምልጣፍ

ካናዳ ዘለዎም ኹነታት ወይ ካልኦት ንኢመግሬሽን ኣብ
ምሕጋዝ ዋላ ሓንቲ ፅልዋ ኣየሕድርን።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ከተማ ባንፍ, 110 ጐደና ቢር
banff.ca/affordable

ሳጥን ምግቢ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

• ውልቀሰባትን ስድራን ግዜ ቆፀሮ ክሕዙ ኣለዎም።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ቤተ - ክርስትያን ባንፍ ፓርክ
(ድሕሪ ማዕጾ) ፣ 455 ጐደና ኩጋር
403.762.1060
banff.food.bank@gmail.com

ትሑት ዋጋ ዘለዎ ምገቢ
ተመጣጣኒ ዋጋ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ቤት ምግቢታት
ኣብ ባንፍ ይርከቡ
ውሕስነት ምግቢ ባንፍ
• ምግቢታት ከም ባኒ፣ ፍራምረ፣ ኣሕምልቲ፣ ፀባ፣ ፅሟቕ

ካልኦትን ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም።

• ብሓገዝ ወይ ውህብቶ ነፃ ኾይኖም ክመርፅኡ ይኽእሉ

እዮም።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
215 መንገዲ ባንፍ፣,
ታሕተዋይ ደረጃ ዕዳጋ ሱንደንስ
እቲ ቅጥዒ ኣብ banffcollective.com/food-rescue
ብምእታው ይምልኡ

$

ዋጋን ወፃኢ
ሓገዝን ናብራን
ጠርጴዛ ማሕበረሰብ

$

• ክብሪ ምስ ዘለዎም ሰባት ፅሬቱ ዝሓለወ ምግቢ ይኣዝዙ።
• ዳግም ኣብ ረብሓ ክውዕል ዝኽእል ወይ መትሐዚ ምግቢ

ሒዞም ናብ ገዝኦም ሒዞም ንምኻድ ይምፅኡ።

• ሰሙናዊ፣ 12 - 1 p.m.

ገደባት ኮቪድ-19 እንትፍትሑ ክቕፅል እዩ,
visit banff.ca/events ንዕለታትን ሰዓታትን

ባንፍ ህይወት ፓስታ ድራር
• ኣብ ባንፍ ዝነብሩ ካብ 18-30 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት

ሰሙናዊ $3 ፓስታ ይበልዑ እዮም።

• ናይ ዝተፈላለዩ ሃፍትታት ምግቢ ንምርካብ ዝሕግዝ ካርታ

ገደባት ኮቪድ-19 እንትፍትሑ ክቕፅል እዩ,
visit banff.ca/events ንዕለታትን ሰዓታትን

ማሕበረሰብ

BVFA.ca

$

ቆፀሮ ንምሓዝ:
403.762.1251

Email community.services@banff.ca

ገንዘብ ቁፅፅር ፕሮግራም
• ገንዘብ፣ ወጻኢ፣ ክሬዲትን መዋፅኦ ጥሮታን ዝግባእ ይሓዙ።
• ኣብ መስመር ዝወሃቡ ትምህርቲታት ፋይናንስ ይውሰዱ።
1.888.294.0076 (Toll Free)

ኮቪድ-19 ፋይናንስያዊ ሓገዛት

• ብዛዕባ ናብ ቦው ቫሊ ዝኸዱ ሓገዛት ምግቢ ዝምልከት

ሓበሬታ ንነበርቲ ዝወሃብ።

• በጀት ዝፈጥርሉን ዝከታተልሉን መንገዲ ይፍጠሩ።

ገደባት ኮቪድ-19 እንትፍትሑ ክቕፅል እዩ,
visit banff.ca/events ንዕለታትን ሰዓታትን

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ቤተ-ክርስትያን ባንፍ፣ ፓርክ 455 ጐደና ኩጋር

ምግቢታት ጉዳይ ብዝተዋደደ መንገዲ ምፍታሕ

ይርከቡ።

moneymentors.ca/contact-us

• ሰሙናዊ ነፃ ድራር ቺሊ ይስተኣናገዱ።

• ኣብ ልዕሊ ተመጣጣኒ፣ ጥዕና ዘልዎን ሓደሽቲ/ትኩሳት

• ብዛዕባ ግልጋሎት ባንኪ፣ ክሬዲትን ኣተሓሕዛ ዴቢታትን ሓበሬታ

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
101 ጐደና ቢር፣ ክፍሊ ፈለምቲ

ቺሊ ድራር

ኣሊያንስ ምግቢ ቦው ቫሊ

ገንዘቦም ኣብ ምቁፅፃር ይሓግዙ

ብዛዕባ ረብሓታትን ድጋፋትን ኮቪድ-19 ግንዛበ ይውሰዱ
ከምኡውን ነዚ ስዒቡ ዝርከብ ሓገዝ ተቐባልነት ዘለዎም ክኸውን
ይኽእል እዩ።
• ንፋይናንሳዊ ረብሓታት ከምእውን ድጋፍ ኮቪድ-19 መመዘኒታት

እንተማሊኦም፡

» ዝተቆፀሩን ናይ ውልቀ ዘለዎምን ውልቀሰባት
» ንህፃናቶም ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ትሕቲ 12 ዓመት ዝኾኑ ወይ

ኣባላት ቤተሰባት ቁፅፅር ዘድልዮም እዮም።

» ብምኽንያት ሕማም ክሰርሑ ዘይኽእሉ ውልቀሰባት ወይ

ገንዘብም ይቆጻፀሩ
ገንዘብም ኣብ ምምሕዳር ሓገዝ ርኸብ፣
ወጻእን ቀረጽን ። ምድላዋት ነፃ ግብሪ ኣታዊ

ብምኽንያት ኮቪድ-19 ንባዕሎም ክውሽቡ ዝደልዩ ሰባት ወይ ኣብ
ሓደጋ ከእትዎም ዝኽእል ኹነታት ጥዕና ዘለዎም ሰባት።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
banff.ca/CovidHelp

• በብዓመቱ ግልጋሎታት ይውሃቡ እዮም።
• ምስ ኣታዊ ግብርን ተመላሲ ጥቕማ ጥቕሚን ዝምልከት ነፃ

ሓገዝ ይርከቡ።

ነዚ ከምዝበቕዑን ንተወስኺ ሓበሬታን ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ
የንብቡ:
banff.ca/IncomeTax

9

ኣባይቲ
ሕጊታት ከቐምጡ ደልዮም

ኪራይ ቦታ ምድላይ

ኣብ ባንፍ ቦታ ክገዝኡ ወይ ገዛ ክካረዩ ደልዮም?

ሓቂታት ባንፍ ኪራይ፡

• ኣብ ባንፍ ንምንባር፣ ኣብ ባንፍ ትሰርሕ ክትኸውን

ይግባእ።

• እዚ ሕጊ ኣብቲ ማሕበርሰብ ንዝሰርሑ ዝኸውን ኣባይቲ

ከምዘለዉ የረጋግፅ።

• ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ምስ ኻልኦት ሰባት ክካረዩ ኸለዉ ኣብ
•

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ከተማ ባንፍ

•

banff.ca/housing

•

ዝተሓተ መጠን ዋጋ ዘለዎ ገዛ ዕድጊት
ወናኒ ተመጣጣኒ ዋጋ ዘለዎ ገዛ ንምዃን ይሓግዙ።
• ኣብ ባንፍ ቦታ ነጻ ዕዳጋ ክገዝኡ ወይ ብትካል መንበሪ

ባንፍ ዕዳጋ ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም።

•
•

ወርሒ ካብ 600 ዶላር ክሳዕ 1,500 ዶላር ይኸፍሉ።
ንምሉኡ ኣፓርታማ ዝኸውን ክራይ ኣብ ወርሒ ካብ 800
ዶላር ክሳብ 4500 ዶላር ይበጽሕ እዩ።
ገሊኦም ኣካረይቲ ኣየፋልጡን እዮም። ንዝፈልጥዎም ሰባት
ወይ ንዝሓቶም ሰብ የካርዩ ። ስለዚ ክትካረ ከም እትደሊ
ኣዕሩኽትኻ ክፈልጡ ግበር ንገራ።
ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ቦው ቫሊ ሆም ፋይደርስ ወይ ቦው ቫሊ
ሰፈር ፋይደርስ ኣብ ፌስቡክ ባንፍ/ካንሞር ኪጂጂ ከምኡውን
ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዝርከቡ ኩባንያታት ምምሕዳር ንብረት
ዝርዝር ክራይ ርኸብ።
ትካል መንበሪ ባንፍ ሓደ ካብቶም ኣብ ባንፍ ብዋጋ ዘይሽነን
ኣባይቲ ዘካርዩ ትካላት እዩ።
ናይ ባንፍ ትካል ክራይ ገዛ ንኽትካረ ብቑዕ ንምዃን እተወሰነ
መለክዒታት ከተማልእ ኣሎካ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ኣብ ባንፍ YWCA ብኣካል ኣመልከት፣
102 መንገዲ ማይ
403.762.1115

ywcabanff.ca/programs-services/housing-services
or email residenceco@ywcabanff.ca

ሕጋዊ መሰላት ተኻረይቲ
መሰላቶም ይፍለጡ፡
• ከም መጠን ተኻራዪ መሰላትን ሓላፍነታትን ኣለዎም።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ኣብ ኣልበርታ ናይ በዓልመሬታትን ተኻረይቲን
ሕጊታት

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ከተማ ባንፍ

መንበሪ ገዛ ህፅፁ እዋን

• ዛ ባንፍ ኮርፖሬሽን ኣብይቲ ንምግዛእ ዝተወሰኑ

banff.ca/housing

መንበሪ ገዛ ህፅፁ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ቦው ቫሊ

መመዘኒታት ከማልኡዎም ዝግባኣ ኣለዉ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ::
ትካል መንበሪ ባንፍ፣
547 ኮዮተ ሌን፣ ዩኒት 2006
403.762.1115
banff.ca/BHC

ንስራሕ ኣብ ዘመልክትሉ ግዜ ብዛዕባ ሰራሕተኛታት
ኣባይቲ ይሕተቱ
• መብዛሕትኡ እዋን ምስ ሰራሕተኛታት ኢኻ ኣዋጺእኻ

እትነብር፣ መብዛሕትኦም ክዓ ቆልዑ ሒዝካ ክትኣቱ
ኣይፈቕዱልካን እዮም።

• ክራይ ገዛ መብዛሕትኡ ግዜ ኻብቲ ናይ ደሞዝ ቼክካ እዩ

ዝውሰድ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ፡
መምርሒታት ሰራሕተኛታት ማእኸል ሃፍቲ ስራሕ
jobresourcecentre.com

landlord/tenant.org

• ትካል መንበሪ ባንፍ ዋጋ ዝውስንን ንብረት ዝሽየጠሉን

ኣባይቲ ይሸይጥ።

ሰራሕተኛታት ኣባይቲ

• ኣብ ክልል ቦው ቫሊ ካብ ውሽጢ ገዛ ወይ ጾታዊ ዓመጽ

ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎም ክራይ ኣባይቲ
ዝተሓተ ዋጋ ኪራይ ዘለዎ ገዛ ንምርካብ፣
• ባንፍ ዋይደውሊውሲኤ (YWCA) ግዚያውን ቀዋምን መንበሪ ገዛ

ንመናእሰይ ጥራሕ ይዕድል፡፡

• መንበሪ ንምርካብ ብቑዕ ንምዃን ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ክህልወካ ኣለዎ።
• ነዛ ቤት እዚኣ ኣብ ዝርዝር ንምእታው ክትጽበ ኢኻ።

ንዝሃድሙ ውልቀ-ሰባትን ስድራ ቤታትን ሰላማዊ ቦታ
ይህቦም።

ናብ 403.760.3200 ይደውሉ ወይ ድሕሪ ሰዓታት ፃውዒት
403.762.3560

ገዛ ኣልቦ ዝኾኑ ናብ ሓባር ኣባይቲ ቦው
ቫሊ(H2HC)
• ዝነበርሉ ቦታ እንተዘይረኺቦም ክንሕግዞም ንኽእል ኢና

ይደውሉ፣

Call 403.760.3200
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ጥዕና
ሽፋን ጥዕና

Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP)

ኣልበርታ ማእኸል ጥዕና ትልሚ መድሕን (AHCIP)
ግልጋሎት ጥዕና ንምርካብ ምምዝጋቦም ርግፀኛ ይኹኑ
• ሓደሽቲ ወይ ዝተመለሱ ተቐመጥቲ ኣልበርታ ንሆስፒታል

ገንዘብ ወይ ክዓ ግልጋሎት ሓኪም ምእንቲ ኸይትኸፍሉ ናይ
ኤች. ሲ. ኣይ. ፒ. (AHCIP) ምዝገባ ክተካይዱ ኣለኩም።

• ክትምዝገብ ከለኻ ነዚ ዝስዕብ መረዳእታ ኸተቕርብ ኣለካ፦
» መንነት (ብመንግስቲ ዝተወሃበ ናይ ፎቶ መለለዪ

መንነት)።

» ኩነታት ካናዳ (ፓስፖርት፣ ምስክር ወረቐት ልደት፣ ቀዋሚ

መንበሪ፣ ፍቓድ ስራሕ)።

» ኣብ ኣልበርታ ዚርከብ መንበሪ (ካብ ኣስራሒ እተላእከት

ደብዳበ፣ ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል ክራይ ፣ ውዕል ስራሕ)።

• ዝኾነ ይኹን በዓል ሞያ ጥዕና ኽትርኢ ኸለኻ ካርድ ክንክን

ጥዕናኻን መለለዪ መንነት ፎቶኻን ኣርእዮ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ፡
መዝገብ ባንፍ 103, 211 ጐደና ቢር
403.762.2177
thebanffregistry.com

መድሕን ተወሳኺ ጥዕና
AHCIP ኩሎም ግልጋሎት ኣይሽፍንን ።
• መድሓኒታት ከምኡውን ካልኣይ ደረጃ ግልጋሎት ጥዕና (ሓኪም

ስኒ፣ ኦፕቶሜትሪስት፣ ፊዝዮተራፒስት፣ ወዘተ) ብኤች. ሲ. ኣይ. ፒ
(AHCIP) ኣይሽፈኑን፡፡

• ነዚ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ፕሮግራም ንምርካብ ብቑዕ እንተኾይኖም

ንኤች. ሲ. ኣይ. ፒ (AHCIP) ይሕተቱ፥

» ንዓበይትን ቆልዑን ዝኸውን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ናይ ጥዕና

ፕሮግራማት ኣለዉ።

» ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ሰባት ዝረኽብዎ ጥቕምን መደባትን።
» ኣልበርታ ሓገዝን ንመዓልታዊ ናብራ ዘድሊ ጥቕምታትን ናውትን

ዘድሊ ኣቕረቦትን።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ፡
alberta.ca/ahcip.aspx

ናይ ተወሰኽትን ትፅቢት ዘይተገበረሎም ወፃኢታትን ተወሳኺ
ሽፋን

ማእኸል ጥዕና ሕብረተሰብ
ኣብ ባንፍ ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ጥዕናታት ኣለዉ።
• ብጥዕና ኣልበርታ ዝሽፈን ነጻ ኣገልግሎት
» ኣብ ማእከል ጥዕና ማሕበረሰብ ከምዚ ዝስዕብ

ይርከብ፥

» ክታበታት (ካብ ሕማም ዝዕቅቡኻ መራፍእ)።
» ግልጋሎት ጥዕና መገሻ።
» ጥዑያት ግልጋሎታት ቆልዑ (ክታበትን ናይ ጥዕና

ትምህርን ንወለዲ)።

» ጥዑያት ኣዴታት ጥዑያት ሕጻናት። ምኽሪ

ኣመጋግባ።

» ክሊኒካት ሽኮርያ።
» ምኽሪ ኣእምሮኣዊ ጥዕና።

• ኣልበርታ ሰማያዊ ክሮስ ንኣልበርታውያን ገንዘባዊ ዓቕሚ ንምሕጋዝ
• ንዝተኣዘዙልካ መድሓኒታት፣ ንስኒ፣ ራእይ ምንክብኻብ፣ተመራጺ

403.762.2990

ናይ ሆስፒታል መዕረፍታት፣ናይ ሃንደበታዊ ናይ ሕክምና
ጉዕዞታት፣ኣምቡላንስ፣ናይ ውሽጢ ገዛ ሕክምናን ናይ ነዊሕ እዋን
ኪሮፕሮክተርን ከምኡ እውን ናይ ሂወት መድሕንን ናይ ሓጺርን
ነዊሕን ናይ ውልቀሰባት፣ስድራቤትን ዓበይትን ኣካል ጉድኣት ሽፋን
ሓዊሱ ንኹሎም ዓይነት ናይ ጥዕና ጥቕምታት ሽፋን ይምረጹ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:

ንባዕሎም ን ካልኦትን ካብ ኮቪድ-19
ብኸመይ ክከላኸሉ ከምዘለዎም ይመሃሩ
ከምኡውን እንተተቃሊዖም እንታይ ምገበሩ።
• ናይ COVID-19 ሓገዝን ምርመራን።
• ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ናይ ህዝቢ ጥዕና

ቀይድታት።

• ኮቪድ-19 ክትከላኸለሉ እትኽእል ክትባት።
• ኣብ ግሉል ቦታ ዝግበር ሓገዝ።
• ጥቕማ ጥቕሚታት ሕማም።
banff.ca/CovidHelp

» ናይ ጡብ ግልጋሎት።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ፡
ማእኸል ጥዕና ማሕበረሰብ ባንፍ፣
300 ጐደና ሊንክስ

ከምኡውን ንድሕንነት ብትሑት መኽሰብ ገልጋሎት ይህቦም።

ሓበሬታ ጥዕና ኮቪድ-19

albertahealthservices.ca

ዶክተር ይኣልሹ
በመንገዲ ቦው ቫሊ ቀዳማይ መርበብ/
ምትእስሳር ጥዕና ዶክተር ይድለዩ።
• aቆፀሮ ንምሓዝ ካርዲ/ቁፅሪ ጥዕና ኣልበርታ

የድልዮም እዩ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ፡
መርበብ ባንፍ ቦው ቫሊ ቀዳማይ ጥዕና፣
205, 111 መንገዲ ባንፍ
403.985.7670
bowvalleypcn.ca

ab.bluecross.ca
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ጥዕና
ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ወልፊን
ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ወልፊን ብዝምልከት ቅልጡፍ
ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
ሕዚ ሓገዝ የድልዮም ዶ?
• ህፁፅ፡ ሓለዋ ጥዕና ኣእምሮ ግልጋሎት ዝወሃብ

እንትኸውን፣ ቆፀሮ ምሓዝ ኣየድልን።

• ኣማኸርቲ ካብ ሰዓት 8፡00 ቀትሪ ክሳብ 3፡00 ናይ ለይቲ

ይርከቡ እዮም።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ
ባንፍ ሚነራል ስፕሪንግስ ሆስፒታል፣
305 ጐደና ሊንክስ
403.762.2222

ሓገዝ ጥዕና ኣእምሮን ወልፊን
ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሓገዝ ኣብ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ድሕሪ
ስሩዕ ናይ ስራሕ ሰዓታት ይህብ።
1.877.303.2642 (ናፃ ግልጋሎት)
ናይ 24 ሰዓት ጭንቀት ማዕኸል ቅልውላው መስመር
1.888.787.2880 (ናፃ ግልጋሎት)

ቆፀሮ ይሓዙ ህፁፅ ንዘይኮኑ ሓገዛት።

• ህፁፅ-ዘይኮኑ፡ ግልጋሎት ምኽሪ ጥዕና ኣእምሮ ቆፀሮ ብምሓዝ

ግልጋሎት ይርከቡ።

• ግልጋሎት ምኽሪ ንውልቀሰባት፣ ጉጅለታት፣ መናእሰይን ወይ

ቤተሰብ ዝወሃብ እዩ።

• ካብ ድብርቲ፣ ቁጠዐ፣ ወልፍቲታት ኣልኮል፣ ዕፅን ጠላዕን

ንምውፃእ ሓገዝ ይርከቡ።

ሰዓታት ካብ ሶኑይ- ዓርቢ፣ ካብ ንጉሆ ሰዓት 2:15 - 10:30
ድሕሪ ቀትሪ

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ:
ቦው ቫሊ ጥዕና ኣእምሮን ግልጋሎት ወልፊታትን፣
ሱዊት 101, 743 መንገዲ ባቡር፣ ካንሞር
ብቆፀሮ ዝወሃብ ግልጋሎት ምምኻር ጥዕና ኣእምሮን ወልፊን
403.678.4696

ፆታዊ ወፀዓታት
ፆታዊ ወፀዓታት ዝበሃሉ ብዘይድልየት ዝግበሩ
ፆታዊ ርክባት እዮም። ብዘይድልየት እቲ ሰብ
ዝግበር ተግባር ወይ ባህሪ እዩ። እዚ ጉዳይ
እንተኣጋጢምዎም ኣብ ባንፍ ሓገዝ ክረኽብሉ
ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዉ።
• ኣብ ዝኾነ ይኹን ርክብ፣ ኣብ ሓዳር ሓዊሱ ጾታዊ

መጥቃዕቲ ኸጋጥም ይኽእል እዩ።

• ክልቲኦም ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ግዳያት

መጥቃዕቲ ወይ ዓመጽ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ።

• መጥቃዕቲ እንተጋጢምካ ናትካ ጸገም ኣይኮነን።
• በይንኻ ኣይኮንካን ። ሓገዝ እትረኽበሉ ብዙሕ ቦታታት

ኣሎ።

ናበይ ክኸዱ ይደልዩ፡
ባንፍ YWCA
403.762.3200 ሶኑይ - ዓርቢ፣ ካብ ንጉሆ 3:00 ክሳብ
11:00 ድሕሪ ቀትሪ
403.762.3560 ድሕሪ ናይ ምሸት ሰዓት 11:00
ywcabanff.ca/programs-services/get-help-now

ቦው ቫሊ ሃርሞኒ ፕሮጀክት
403.760.3200
Email support@ywcabanff.ca

ግልጋሎት ውፁዓት ቦው ቫሊ
403.760.0197 (ቀትሪ)
403.762.2226 (ለይቲ)
bowvalleyvictimservices.org

ባንፍ ሚነራል ስፕሪንግ ሆስፒታል፣
305 ጐደና ሊንክስ
403.762.2222 (24 ሰዓታት)
albertahealthservices.ca/findhealth/facility.aspx?id=1772
Banff RCMP (Police), 335 Lynx Street

911 (ኣተሓሳሳቢ-ቅልጡፍ 24 ሰዓታት ህፁፅ)
403.762.2226 (ኣተሓሳሰብቲ- ዘይኮኑ 24 ሰዓታት)
rcmp-grc.gc.ca
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ባንፍ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ
325 ጐደና ስኲርል፣ 403.762.4465

ባንፍ መዘናግዒ ቦታታት
ተፈጥሮኣዊ ኣድቬንቸር መፃወቲ ቦታታት፣ ፒሲኒክ
ሳይትታት፣ ቢቢኪው ኣባይቲ፣ ሜዳታት ስፖርት፣
ኩዕሶ ዲያመንድ፣ ቴንስን ኩዕሶ ቅርንጫትን ዳይናታት.

bchs.crps.ca

403.762.1251 banff.ca/RecGrounds
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ማእኸላዊ ፓርክን መፅወቲ ሜዳን
ቦው ሩባ ትራይል፣ፒክኒክ ሳይታት፣ ተፈጥሮኣዊ
ኣድቬንቸር መፃወቲ፣ ሉዊስ ትሮኖ ጋዜቦ፣ ህዝባዊ
መሕፀቢ ክፍሊታት፣ ማይ መትሐዚታት ከምኡውን
ባይክ መፀገኒ ጣብያታት 403.762.1235
ሮተሪ ፓርክን መፃወቲ ሜዳን
(ዕድመታት 2 – 5) መፃወቲ ሳጡን ምስ ቦይስ ህፃናትን
መናእሰይን ሓዊሱ
ብሪች ጎዳና መፃወቲ ሜዳ
(ዕድመታት 2 – 12)
ሮተሪ ፓርክን መፃወቲ ሜዳን
(ዕድመታት 2 – 12)
ማእኸላይ ስፕሪን መፃወቲ ሜዳ
(ዕድመታት 2 – 10) ናይ ህፃናት መናእሰይን መፃወቲ
ሳጥን ሓዊሱ
ጃስፐር ወይ መፃወቲ ሜዳ
(ዕድመታት 5 – 10)

20
19

ማሕበረሰብ ባንፍ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ
330 መንገዲ ባንፍ፣ 403.762.4411
ቤት ፅሕፈት ፓስታ
204 ጐደና ባፋሎ
13

District Key
Downtown
Uptown
Tunnel Mountain
Banff Centre
Cave and Basin
Sulpher Mountain
Banff Springs

ባንፍ ህዝባዊ ቤተ ንባብ
(ታሕተዋይ ብርኪ)
ነጻ ናይ ኮምፕዩተር ኣጠቓቕማ፣ ዋይፋይ፣ ናይ
ዲጂታልን ናይ ሕትመትን እኽብካብ፣ ንጥፈታት፣
ከምኡውን ናይ መዘናግዒ መሳርሕታት ምልቃሕ
ፕሮግራም የጠቓልል።
101 ጎደና ቢር፣ banfflibrary.ab.ca
1010 ቢር ጎዳና (ላዕለዋይ ክፋል)
ኣብ መዘናግዕቲ ፕሮግራማት፣ ፍፃመታት፣ ባንፍ ህይወት
ናይ ፓስታ ምሸት፣ መርበብ ሃፍቲ ስድራ/ቤተሰብን
ካልኦትን ግዜ የሕልፉ
ማሕበርሰብ ሴኔራት ባንፍ (ላዕለዋይ ብርኪ)
ልዕሊ 55+ ንዝኾኑ ማሕበረሰባት ዝወሃብ ዕድላት
ማሕበረሰባዊ ምዝንጋዓት

ቤት ፅሕፈት ምዝገባ
211 ጐደና ቢር፣ ኣጸድ ቢሰን
thebanffregistry.com
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banff.ca/833/Central-Park

15
18

bes.crps.ca

403.762.1235 banff.ca/fenlands

1

7

ፌንላንድስ
ለተ ቦታታት፣ ጥምዝማዝ ሕብሪ፣ ኮንኮርስ፣ ስኔክ ባር፣
ሆኪ ሹቕ፣ ስኬት ኪራያት፣ ሳይክል መፀገኒ ጣብያ
ከምኡውን መአከቢ ክፍሊታትን። 100 መንገዲ ኖርኲ፣

15

ኣዳራሽ ከተማ ባንፍ
ዝጠፍአን ዝተረኸበን፣ ኣፈፃሚ ማዘጋጃ ቤት፣
ግልጋሎታት መንበሪ፣ ፕሮግራም ሓገዝ ባንፍ፣
ምዝገባ መዘናግዒ፣ፍቓድ ትሕዝቶ ወዘተ
110 ጎደና ቢር፣ banff.ca
ባንፍ ሚነራል ስፕሪንግ ሆስፒታልን ማእኸል ጥዕና
ሕብረተሰብን
301 ጎደና ሊንክስ፣ albertahealthservices.ca/
findhealth/facility.aspx?id=1772
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17

18
19

ፋውንዴሽን ባንፍ ካንሞር ማሕበረሰብ
214 መንገዲ ባንፍ፣ banffcanmorecf.org
ሮኣም ህዝባዊ ትራንስፖርት ትራንዚት ማእኸል
ግልጋሎት ዓሚል
221 ጎደና ቢቨር፣ roamtransit.com
ባንፍ ካንኦ ዶክስ
ውሕስና ባንፍ ምግቢ
215 መንገዲ ባንፍ፣ ታሕተዋይ ብርኪ፣
banfffoodrescue.ca

20

21

ማእኸል ዑደተኛታት ፓርኪታት ካናዳ
224 መንገዲ ባንፍ፣ 403.762.8421
ማእኸል ሃፍቲ ስራሕ
304 ጐደና ካሪቡ፣ ካልኣይ ደርቢ
jobresourcecentre.com

22

ባንፍ (Banff) RCMP (ፖሊስ)
35 ጎደና ሊንክስ፣ 403.762.2226

banff.ca/220/Banff-Seniors-Society

17

ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣገደስቲ ሓበሬታት ይርከቡ
ፃውዒት 211ኣልበርታ

ዝኾነ ይኹን ዘድልዮም ሓገዝ ንምሕታት
ምስ ኣገደስቲ ግልጋሎታት ይራኸቡ ።

ኣሰር ጥዕና፣ ኣልበርታ ግልጋሎታት ጥዕና
ናብ 811 ይደውሉ!

ብልዕሊ 170 ቋንቋታት ሓገዝ ይሕተቱ።

ብልዕሊ 200 ቋንቋታት ግልጋሎት ምኽሪ ክረኽቡ
ይኽእሉ እዮም።

ስልኪ ህፁፅ ሓገዝ 911

24 ሰዓት ናይ ጭንቀት ናብ 

ወይ ኣብ ቀረበኦም ዝርከብ ክፍሊ
ህፁፅ ሓገዝ ይኺዱ።

ባንፍ (Banff) RCMP (ፖሊስ)

1.888.787.2880 ጻውዒት
መስመር ይደውሉ

ናብ 403.762.2226 ይደውሉ

ኣብ መምርሒ ዝቐረቡ ሓበሬታት ክሳብ ሚያዝያ 2013 ዓ/ም ትኽክል እዮም። በይዘኦም እዋናዊ
ሓበሬታ ንምፍላጥ እንተደልዮም ኣብዚ ፈለግ NewToBanff.ca ይጎብንዩ።

