
 
 
 
 
 

 
 
ጤና ይስጥሌን!  
 

ወዯ “Injera Ethiopian Restaurant & Catering Service ” ድረገፅ እንኳን ዯህና መጡ!  

 
በነዋሪነትም ሆነ በጉብኝት መሌክ በስዊዘርሊን (በተሇይም በበርን ከተማ) ሇምትገኙ ኢትዮጲያዊያኖች ፣ ኤርትራዊያኖች እና 
የኢትዮጲያ ወዳጆች በሙለ  በራችን ከፍት ነውና ይጎብኙን እንኳን ዯህና መጣችሁ እንሊሇን።  

አድራሻችንን ከበርን ባቡር ጣቢያ በቀሊለ ያገኙታሌ። በበሇጠ ሇመረዳት ወዯዋናው ድረፃችን ይመሇሱና Restaurant የሚሇውን 
መስኮት ይጫኑ።  ከዛም የእግረኛን ወይንም የባስን ምሌክት በመጫን አድራሻችንን የሚያሳይ ካርታ ያገኛለ።  ችግር ካጋጠመዎት 
076 387 47 95 ይዯውለ። 
 
ስሇምንገኝበት ሃረገር እና አካባቢ አጠር ያሇ ኢንፎርሜሺን 
 

“Injera Ethiopian Restaurant & Catering Service ” የሚገኘው በስዊዘርሊንድ ዋና ከተማ በበርን (Berne) ነው። 

ስዊዘርሊንድ በምዕራብ አውፓ የምትገኝ 7'785'806 የህዝብ ብዛት ያሊት ሃገር ስትሆን የሚያዋስኗትም ሃገሮች ጀርመን ፣ ፈረንሳይ 

ጣሉያን ፣ አውስትሪያ እና ሉኽተን ሽታይን ናቸው። ስፋቷ በጣም ቲኒሽ (41'285 km²) ቢሆንም 4 የትሇያዩ ቋንቋ ተናጋሪ 
ህዝቦች አሎት።  
 
እነሱም፦ 
ጀርመንኛ ተናጋሪ  63,7 % ፣ ፈረንሳይኛ  ተናጋሪ 20,4 % ፣ ጣሉያንኛ  ተናጋሪ  6,5 % እና ሬትሮማን  ተናጋሪ 0,5 % ናቸው። 
 
የምንኖርበት አካባቢ ቋንቋ ጀርመንኛ ስሇሆነ የድረገጻችንም ዋና ቋንቋ ጀርመንኛ እንዲሆን መርጠናሌ። ይሁን እንጂ ኢትዮጲያዊያን 
እንዯመሆናችን መጠን የምንሰጣቸውን አገሌግልቶች በአማሪኛ አጠር አድርገን እንዯሚከተሇው አቅርበናሌ። 
 
ባህሊዊ አገሌግልቶች 
 

- ሇሰርግ ፣ ሇመሌስ ፣ ሇክርስትና ፣ ሇሌዯት እና ሇመሳሰለት ዝግጅቶች በተመጣጣኝ ዋጋ የባህሌ ምግብ እናቀርባሇን  
 

- የኢትዮጲያን ምግብ ጥራት ባሇው እና በሚያኮራ ሁኔታ እናቀርባሇን። የሚያኮራ ባህሌዎትን ኮርተው ያስተዋውቁ!!! 
 

- አገሌግሌ (Take-away) እንሰራሇን። በይበሌጥ ሇመረዳት Restaurant ከዛም take-away የሚሇውን መስኮት ይጫኑ 
 
ተጨማሪ አገሌግልቶች 
 

- ከጀርመንኛ ወዯ አማሪኛ ወይንም ዯግሞ ከአማሪኛ ወዯ ጀርመንኛ የትርጉም አገሌግልት እንሰጣሇን 
 

- የስራ ፣ የቤት ኪራይ ወይንም ዯግሞ የዋስትና ውሌ (insurance agreement) ሲዋዋለ ያሌገባዎት ነገር ካሇ የምክር 
አገሌግልት (consulting service) እንሰጣሇን 
 

- በህይወት እስካሇን ድረስ ሞት የማይቀር የተፈጥሮ ህግ ነው። አንድ ነገር ቢያጋጥምዎትስ ቀድመው ተዘጋጅተዋሌ? 
ሇምሳላ የሞት አዯጋ ቢዯርስብዎት  ያሇዎትን ንብረት እና በባንክ ያሇዎትን ገንዘብ ማን መውረስ እንዯሚችሌ ሇባንክዎ 
አስቀድመው አሳውቀዋሌ? ሇዚህ የተሇያዩ መፍትሄዎች አለ። ከፈሇጉ ሌናማክርዎት እንችሊሇን። 
 

- በሃገር ቋንቋ የሚነበቡ መፅሃፎች እና ድርሰቶች እናቀርባሇን 
 
 
ግሌፅ ያሌሆነሌዎት ነገር ካሇ በ e-mail፡ info@injera.ch  
ወይንም በስሌክ 076 387 47 95 ጥያቄዎትን ሇመመሇስ ፈቃዯኛ ነን። 
 
 
ድረገፃችንን ስሇጎበኙ እያመሰገንን በአካሌ እንኳን ዯህና መጡ እስከምንሌዎት እግዚአብሔር ከሁሊችንም ጋር ይሁን። 
 
 

Ethiopian Restaurant & Catering Service  

 
Seftigenstrasse 11, 3007 Bern,  
Tel. 076 387 47 95 
www.injera.ch 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_(Fl%C3%A4che)#10.000_km.C2.B2_bis_100.000_km.C2.B2
mailto:info@injera.ch
http://www.injera.ch/

