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ንኣብያተ ትምህርትን መዋእለ-ህጻናትን  
ሓበሬታ ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 



 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን 
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 

 
ዝርዝር ትሕዝቶ 
  
ስርዓተ-ትምህርቲ ሽወደን ገጽ 4 

ሓላፍነትን መሪሕነትን ገጽ 4 
ኮሙናዊ ወይ ብሕታዊ ኣመራርሓ ገጽ 4 
መደባት ኣተገባብራ ገጽ 4 

ክብርታት ገጽ 5 
ውድብ ገጽ 6 
መዋእለ-ህጻናትን ክንክን ቈልዑን ገጽ 6 

መን’ዩ ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ከካይድ መሰል ዘሎዎ፧  ገጽ 7 
ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰዱ ገጽ 7 
ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት ገጽ 7 
ክፉታት ሰዓታት ስራሕ ገጽ 7 
ክንክን ቈልዑ ኣብ ዘይምቹእ እዋን/ናቲስ  ገጽ 7 
ሕቶ ክፉት ቦታ ምቕራብ ገጽ 7 
ምደባን መስርዕን ገጽ 8 
ቦታኻ ምርካብ ገጽ 8 
ክፍሊታትን ሕግታትን ገጽ 8 
ናይ ምጽናሕ ግዜ/ሰሌዳ ግዜ ገጽ 9 
መዓልታት መደብ ገጽ 9 
ለውጢ ኣብ ዘጋጥመሉ ምሕባር ገጽ 9 
ዕረፍቲ ስራሕን ካልእ ዕረፍትን ገጽ 9 
ምግብን ግዜ ምምጋብን ኣብ መዋእለ-ህጻናት ገጽ 9 

መዋእለ-ህጻናት ገጽ 10 
ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ኣብ ኪሩና ገጽ 11 

ግቡእ ትምህርቲ ገጽ 11 
ምምራጽ ቤት ትምህርቲ/ቤት ትምህርቲ ምደባ ገጽ 11 
ጠለብ ፍሉይ ምግቢ ገጽ 11 
ቅሳነትን ምዕሩይ ኣተሓሕዛን ገጽ 12 
ውሕስነታት ገጽ 12 
ዕረፍቲ ትምህርትን ካልእ ዕረፍትን ገጽ 12 
ብዘይካ ዕረፍቲ ትምህርቲ ካልእ ዚወሃብ ዕረፍቲ ገጽ 12 
ግምገማን ነጥብን ገጽ 13 

ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ገጽ 13 
ስፕሮክሴንትሩም ገጽ 14 
ማእከል ትርፊ-ግዜ ገጽ 14 

ማእከል ትርፊ-ግዜ ብምንታይ ይምራሕ፧ ገጽ 14 
ኣብ ኪሩና ኮሙን  ገጽ 14 
ክፉታት ሰዓታት ስራሕ ገጽ 15 
ሕቶ ክፉት ቦታ ምቕራብ ገጽ 15 
ቦታኻ ምርካብ ገጽ 15 
ክፍሊታትን ሕግታትን ገጽ 16 
መዓልታት መደብ ገጽ 16 
ናይ ምጽናሕ ግዜ/ሰሌዳ ግዜ ገጽ 16 
ለውጢ ኣብ ዘጋጥመሉ ምሕባር ገጽ 16 

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ገጽ 16 
ቤት ትምህርቲ መባእታ ገጽ 16 
መላመዲ ቤት ትምህርቲ ገጽ 17 
እቲ ንጥፈት ብምንታይ ይምራሕ፧  ገጽ 17 
ኣወሃህባ ሚዛን ነጥቢ ብኸመይ ይካየድ፧ ገጽ 17 
  
  

 

 

ኣድራሻኣድራሻኣድራሻኣድራሻ ቡስጣቡስጣቡስጣቡስጣ:- Kiruna kommun, 981 85 Kiruna ቍጽሪቍጽሪቍጽሪቍጽሪ ትካልትካልትካልትካል:- 21 20 00-2783 

ኣድራሻኣድራሻኣድራሻኣድራሻ ምብጻሕምብጻሕምብጻሕምብጻሕ:- Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 መርበብመርበብመርበብመርበብ ኢንተርነትኢንተርነትኢንተርነትኢንተርነት:- www.kommun.kiruna.se 

ስስስስልልልልኪኪኪኪ:- 0980-70 000 ኢኢኢኢ-መመመመይይይይልልልል:- kommun@kommun.kiruna.se 
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ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ገጽ 17 
ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ (Särvux) ገጽ 17 

መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ገጽ 17 
መሰል መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ገጽ 17 
ካርድ ኣውቶቡስ/መጐዓዝያ ካርድ ገጽ 18 

ቋንቋ ውሑዳንን ቋንቋ ኣደን  ገጽ 18 
መዋእለ-ህጻናት - ደገፍ ቋንቋ ኣደ ገጽ 18 
ቤ/ት መባእታ/ቤ/ት 2ይ ደረጃ - ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ገጽ 18 
ቋንቋ ውሑዳን ገጽ 19 
ሕቶ ምእታው ገጽ 20 

ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ ገጽ 20 
ሚኒቲም/ጕጅለ ጥዕና ተመሃሮ ገጽ 21 
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ገጽ 21 
ትምህርቲ ኣባጽሕ ገጽ 21 
ሓበሬታን መዝገብ ዳታን ገጽ 21 
ነጸርታ ብዛዕባ ትሕዝቶ ቅጥዕታት ገጽ 22 
ጥብቆ-ሰነድ  ጠለብ ቦታ ኣብ ኮሙናዊ ንጥፈት  

ጥብቆ-ሰነድ  ጠለብ ምቕያር ቦታ 

ጥብቆ-ሰነድ  ቦታኻ ምርካብ 

ጥብቆ-ሰነድ  ሓበሬታ እቶት 

ጥብቆ-ሰነድ  ሰሌዳ ግዜ (ሸማ)/ውዕል - ኣብ መዋእለ-ህጻናት: ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜን ኣብ ስነ-ትምህርታዊ  
ክንክንን ዚርከቡ ተመሃሮ 

ጥብቆ-ሰነድ  ኣብ መዋእለ-ህጻናት: ኣብ ስነ-ትምህርታዊ ክንክንን (pedagogisk omsorg) ኣብ ማእከል  
ትርፊ-ግዜን ዘገልግሉ መምርሕታትን ክፍሊታትን 

ጥብቆ-ሰነድ  ጥዕና ዘተባብዕ መዋእለ-ህጻናትን ቤት ትምህርትን 
ጥብቆ-ሰነድ  ምግዓዝ/ምምዝጋብ ተመሃሮ 
ጥብቆ-ሰነድ  ጠለብ ዕረፍቲ - ኣብ ቤ/ት መባእታ ንዝርከቡ ተመሃሮ 
ጥብቆ-ሰነድ  መምርሕታት መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ 

ጥብቆ-ሰነድ  ጠለብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ 
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ኪሩና ኮሙን: 19 447 ትርብዒት ኪሎሜተር ዝስፍሓቱ: ምስ ፊንላንድን ኖርወይን ከምኡ’ውን ምስ ኮሙናት ፓያላን 
የሊቫረን ዚዳወብ። 

 

ማእከል ከተማ ኪሩና: እቲ ካብ 23 000 ተቐማጦ 18 000 ዝሓዘ ዝጸዕቐ ክፍሊ ከተማ’ዩ። 
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ስርዓተስርዓተስርዓተስርዓተ-ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ሽወደንሽወደንሽወደንሽወደን 

ሽወደናዊ ስርዓተ-ትምህርቲ ነዞም ዚስዕቡ የካትት:- 

• መዋእለ-ህጻናት ዕድመ 1-5 ዓመት ወለንታዊ 

• ኣዚሎ ክፍሊ ዕድመ 6 ዓመት ወለንታዊ 

• ቤት ትምህርቲ መባእታ ዕድመ 7-16 ግዴታዊ 

• ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 16-18 ወለንታዊ 

• ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ  ወለንታዊ 
ነፍሲወከፍ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ ክልተ መፋርቕ ይኽፈል: ሓደ መፋርቕ ቀውዒ: ሓደ መፋርቕ ጽድያ። 

ሓላፍነትንሓላፍነትንሓላፍነትንሓላፍነትን መሪሕነትንመሪሕነትንመሪሕነትንመሪሕነትን 

ቤት ትምህርቲ መባእታ: ዓብይ ናይ ከባቢ ሓላፍነት ዝሓዘ: ብዕላማ ዚምራሕ ስርዓት። ባይቶን መንግስትን ሽወደን: ኣብ 
መቓናት ሕግታትን መምርሕታትን ይውስኑ። እቲ ኮሙን ወይ እቲ ወናኒ ብሕታዊ ቤት ትምህርቲ (ሁቩድማን ዚጽዋዕ) 
ምስ ዳይረክተር ቤት ትምህርቲ: ኣብ መዓልታዊ ንጥፈት ሓባራዊ ሓላፍነት ኣሎዎ። ሕጊ ትምህርቲ: መምርሕታትን 
መርሃ-ትምህርትን: መሰረታት ኣገባብ ኣመራርሓ ንጥፈት እዮም። 

ሕጊ ትምህርቲ: ንመቓናት ኵሉ ትምህርታዊ ንጥፈት ብንጹር ይገልጽ። ኣብኡ: ሓፈሻዊ ዕላማን መምርሕን ተጠቒሱ 
ይርከብ። መርሃ-ትምህርቲ ምስ ሕጊ ትምህርቲ ብሓባር: ንጥፈታት ትምህርቲ ይመርሕ። ኣብ መደባት ኮርሳትን 
ትምህርትን: እቲ ኣብ ነፍሲወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ዚወሃብ ትምህርቲ: እንታይ ሸቶን ዕላማን ከም ዚህልዎ ተጠቒሱ 
ይርከብ። መደባት ኮርስ: ትምህርቲ ብምንታይ ኣገባብ ከም ዚወሃብ ወይ ኣየኖት ኣገባባት ስራሕ ኣብ ግብሪ ኪውዕሉ 
ከም ዘለዎም ኣይገልጹን’ዮም። ይዅን’ምበር እዞም መደባት ኮርስ: ኣብ ተመሃሮ እንታይ ዝዓይነቶም ፍልጠታት 
ኪምዕብሉ ከም ዘለዎም ግን ይሕብሩ’ዮም። 

ነፍሲወከፍ ቤት ትምህርትን መዋእለ-ህጻናትን: ኣብ መሪሕነትን ምውህሃድን ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈት ሓላፍነት ዚስከም 
ዳይረክተር/ሓላፊ ትምህርቲ ኪህልዎ ኣለዎ። ብዓል-መዚ መን ከም ዝኾነ ንዅሉ ተመሃራይ: ቈልዓን ሰራሕተኛን ንጹር 
ኪኸውን ኣለዎ። ኣሃዱ ቤት ትምህርቲ/ኣሃዱ መዋእለ-ህጻናት ሓደ ዳይረክተር/ሓላፊ ትምህርቲ ጥራይ’ዩ ኪህልዎ ዚኽእል። 

ኮሙናዊኮሙናዊኮሙናዊኮሙናዊ ወይወይወይወይ ብሕታዊብሕታዊብሕታዊብሕታዊ ኣመራርሓኣመራርሓኣመራርሓኣመራርሓ 

ኣብ ስርዓተ-ትምህርቲ ዚወሃብ ትምህርቲ: ብኮሙናት: ላንድስቲንን መንግስትን ይዳሎ። ብዘይካ’ዞም ዝተጠቕሱ ዋናታት: 
ብሕታውያን ተዋሳእቲ’ውን ከም ዋናታት ንጥፈት ቅቡላት ኮይኖም: ብሕታውያን ኣብያተ ትምህርቲ: መዋእለ-ህጻናትን 
ማእከላት ትርፊ-ግዜን ከካይዱ ይፍቀዶም’ዩ። መንግስታውያንን ብሕታውያንን ኣብያተ ትምህርቲ ብሓባር: ናይ ቈልዑን 
መንእሰያትን ስርዓተ-ትምህርቲ የቝሙ። ኮሙናት ናይ ስርዓተ-ትምህርቲ ዋና ሓላፍነት ይስከማ። ንብሕታውያን ኣብያተ 
ትምህርቲ :ሓደ ፍሉይ ዋና -ማለት ቦርድ ሓላፍነት ይስከም። 

ብሕታውያን ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ: ካብ ተቘጻጻሪ ኣካል ትምህርቲ (Skolinspektionen) ተቐባልነት ይረኽባ: 
ብእኡ ከእ ቍጽጽር ይግበረለን። እዘን ኣብያተ ትምህርቲ ንዅሉ ክፉታት ኮይነን: እቲ ዚህባኦ ትምህርቲ ከኣ ምስቲ ኣብ 
ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ኮሙን ዚወሃብ ትምህርቲ ዚዳረግ ኪኸውን ኣለዎ። 

መደባትመደባትመደባትመደባት ኣተገባብራኣተገባብራኣተገባብራኣተገባብራ 

ብዘይካ ሃገራዊ መምርሒ ሰነድን ኣብ ምምሕዳር ንንጥፈታት ዚቈጻጸሩ ሕግታትን: ካልኦት ሰነዳት: ከም  
መደባት ኣተገባብራ: ብኸመይ ክንሰርሕ ከም ዘለናን: ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት እንታይ ክንገብር ከም ዘለናን  
ዚሕብሩ መምርሕታትን ኣለዉ። 
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ክብርታትክብርታትክብርታትክብርታት 

ኣብ ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን: ንኽብርታት ኮሙን ተኸቲልና ንሰርሕ፤ ግን ብተወሳኺ ከኣ እዚ ዚስዕብ:- 

• ማዕርነትማዕርነትማዕርነትማዕርነት ኵላቶምኵላቶምኵላቶምኵላቶም ውልቀሰባትውልቀሰባትውልቀሰባትውልቀሰባት: ማለት: ኵሉ ብመርሓባን ብሓደ ዓይንን ይረአ። 

• ቈልዑ ክሳብ 18 ዓመት ዚመልኡ ወላዲ ዚስከሞ ሓላፍነት: ኣብ ስራሕና ከም መሰረት ዓወት ኢና እንርእዮ።  

• ነዋልድንነዋልድንነዋልድንነዋልድን ነወዳትንነወዳትንነወዳትንነወዳትን: ንሰብኡትንንሰብኡትንንሰብኡትንንሰብኡትን ኣንስትንኣንስትንኣንስትንኣንስትን ፈላሊናፈላሊናፈላሊናፈላሊና እይንርእይን።እይንርእይን።እይንርእይን።እይንርእይን። 

• ኣብ ንጥፈትና: ንዅሉ ብሓደ ዓይኒ ንርኢ እምበር: ኣብ ቈልዑ: ኣብ መንእሰያትን ዓበይትን ስነስነስነስነ-ምግባራዊምግባራዊምግባራዊምግባራዊ 

ይዅንይዅንይዅንይዅን ሃይማኖታዊሃይማኖታዊሃይማኖታዊሃይማኖታዊ ፍልልይፍልልይፍልልይፍልልይ ኣይንገብርንኣይንገብርንኣይንገብርንኣይንገብርን። 

• እዚ ኸኣ: ብመሰረት’ቲ ብክርስትያናዊ ባህልን ምዕራባዊ ሰብኣውነትን ዚመሓደር ስነ-ምግባር: ርትዓዊ ስምዒት: 
ለጋስነት: ተጻዋርነትን ምስካም ሓላፍነትን ዘሎዎ መዕበያ ውልቀሰባትን እዩ ኣብ ግብሪ ዚውዕል። 

• እቲ ዚወሃብ ትምህርቲ: ንኽብሪ ሰብኣውያን መሰላትን: ነቶም ንማሕበረሰብ ሽወደን ደጊፎም ሒዞም ዘለዉ 
መሰረታውያን ደሞክራስያውያን መሰላት ዚዝርግሕን ዘትርርን ኪኸውን ኣለዎ። 

• ኣብ ንጥፈታትና: ማንም ሰብ: ብሰበብ ጾታ: ዓሌታዊ መበቈል: ሃይማኖት ወይ ካልእ እምነት: ስግረ-ጾታዊ 
መንነት: ጾታዊ ዝንባለ: ዕድመ ወይ ኣካላዊ ምግደራ ንኣድልዎ ወይ ካልእ ክብሪ ዘጕድል ኣተሓሕዛ ኪቃላዕ 
የብሉን። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝንባለታት ብንጥፈት ክንቃለሶም ኣለና። 

• ጽልኣተ-ባዕዲ: ዘይተጻዋርነትን ብፍልጠት: ብኽፉት ዘተን ብንጡፋት ጻዕርታትን ግድን ክንገጥሞም ኣለና። 
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ውድብውድብውድብውድብ 
 
 

 
 
 
 
ባይቶ ኮሙንን ኮሚቴ ሙያዊ ማሕበርን ናይ ኵሉ ትምህርቲ ዋናታት ምዃኖም እዚ ስእሊ የርኢ። ብድሕርዚ:  
ነቶም ዝተፈላለዩ መዳያት ስራሕ ንኮሚቴ ባህልን ትምህርትን ንኮሙናዊ ውድብ ላፕላንድን ሓላፍነት ይህቡ።  
ዋናታት ዓይነታት ትምህርቲ እዞም ዚስዕቡ እዮም:- 

• መዋእለ-ህጻናትን ቤት ትምህርቲ መባእታን - ቤ/ጽ ኮሙን - ኮሚቴ ባህልን ትምህርትን 

• ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃን ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕን - ኮሙናዊ ውድብ ላፕላንድ 
 
 

መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትንህጻናትንህጻናትንህጻናትን ክንክንክንክንክንክንክንክን ቈልዑንቈልዑንቈልዑንቈልዑን 

መዋእለ-ህጻናት: ኣብ ስርዓተ-ትምህርቲ ሽወደን: እቲ ፋልማይ ደረጃ ዚሕዝ ትምህርታዊ ንጥፈት’ዩ። 

መዋእለ-ህጻናት ንሕጊ ትምህርቲ ይኽተል፤ ናቱ መርሃ-ትምህርቲ’ውን ኣሎዎ። 

ኣብ ኪሩና : ኣብ ማእከል ከተማን (Kiruna C) ኣብቲ ኮሙን ዘለዋ ዓድታትን ጸብጺብካ: ጽቡቕ ጆግራፍያዊ ዝርጋሐ 
ዘሎወን መዋእለ-ህጻናት ኣለዋ። ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዘለዉ ዳርጋ ፍርቆም ሰራሕተኛታት: ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝቐሰሙዎ 
ትምህርቲ ስነ-ምህሮ ኣሎዎም፤ ምስ ካልኦት ኮሙናት ኣወዳዲርካ: ጻዕቂ ሰራሕተኛታት ልዑል’ዩ።  

ኣብተን ዝበዝሓ መዋእለ-ህጻናት: ቋንቋታት ፊኒሽኛን ምየንኬሊን ዳርጋ ዝተሓወሶ ንጥፈት ይካየድ። ንጥፈታት ሳመ: 
ብዓቢኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳመ ዘሎ መዋእለ-ህጻናት ሳመ ይካየድ። እቶም መዋእለ-ህጻናት ባዕሎም’ዮም ኣብ 
ንጥፈታቶም ፍሉይ ኣንፈት ኪህልዎምን ከይህልዎምን ዚመርጹ። 

  

ባይቶባይቶባይቶባይቶ    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    

ኮሚቴኮሚቴኮሚቴኮሚቴ    ባህልንባህልንባህልንባህልን    ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን    ኮሙናዊኮሙናዊኮሙናዊኮሙናዊ    ውድብውድብውድብውድብ    ላፕላንድላፕላንድላፕላንድላፕላንድ    

መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ----ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት    
ቤትቤትቤትቤት    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ        
መባእታመባእታመባእታመባእታ    

ማእከልማእከልማእከልማእከል    ትርፊትርፊትርፊትርፊ----ግዜግዜግዜግዜ    
ቤትቤትቤትቤት    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ        
ካልኣይካልኣይካልኣይካልኣይ    ደረጃደረጃደረጃደረጃ    

ቤትቤትቤትቤት    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ        
ኣባጽሕኣባጽሕኣባጽሕኣባጽሕ    
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መንመንመንመን’ዩዩዩዩ ንጥፈትንጥፈትንጥፈትንጥፈት መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት ከካይድከካይድከካይድከካይድ መሰልመሰልመሰልመሰል ዘሎዎ፧ዘሎዎ፧ዘሎዎ፧ዘሎዎ፧  

ሕጊ ትምህርቲ ከም ዚብሎ: ካብታ ቈልዓ ሓደ ዓመት ዚመልኣላ ኣትሒዙ: ንስራሕ ወይ ንትምህርቲ ወለዲ ኣብ ግምት 
ብምእታው: ወይ ብምኽንያት ኵነታት ስድራ ቈልዓ ፍሉይ ናቱ ጠለብ እንተሎዎ: ከከም ኣድላይነቱ ቦታ መዋእለ-ህጻናት 
ኪረክብ ኣለዎ። ወለዶም ስራሕ ዘይብሎም ወይ ንኻልእ ቈልዓ ኣለይመለይ ኪብሉ ወለዶም ዕረፍቲ-ወላዲ ዝወሰዱ 
ቈልዑ ከይተረፈ’ውን ካብታ ሓደ ዓመት ዚመልኡላ ኣትሒዞም ቦታ መዋእለ-ህጻናት ኪወሃቦም ኣለዎም።  

ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት: ኣብ መዋእለ-ህጻናትን ኣብ ስነ-ትምህርታዊ ክንክንን (ክንክን ቈልዑ ቀትሪ “ዳግባርንቮርዳረ”) 
ይካየድ። 

ዚሰርሑ: ዚመሃሩ: ስራ ዘናድዩ ወለዲ: ካብ ክልተ ደረጃታት ክንክን ኪመርጹ ይኽእሉ: ልዕሊ ወይ ትሕቲ 25 ሰዓታት 
ኣብ ሰሙን። 

ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ ወላዲወላዲወላዲወላዲ ዝወሰዱዝወሰዱዝወሰዱዝወሰዱ 

ዕሸል ቈልዓ ኪኣልዩ ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰዱ ወለዲ: ኣሕዋት ዕሸል ቈልዓ ንኣሽቱ ደቆም: ኣብ መዋእለ-ህጻናት/ 
ኣብ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ን15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ቦታ ኪረኽቡ መሰል ኣሎዎም። ሓላፊ መዋእለ-ህጻናት’ዩ 
ንኣወዳድባ ግዜ ዚውስን። 

ህዝባዊህዝባዊህዝባዊህዝባዊ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት 

ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት: ንኣስታት 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ወይ 525 ሰዓታት ኣብ ዓመት 
ንዅላቶም ካብ 3 ክሳዕ 5 ኣመት ዘለዉ ቈልዑ ዕድል ይወሃቦም። እዚ ዕድል’ዚ: ካብታ ቈልዓ 3 ዓመት ዚመልኣላ ዓመት 
ዘላ መፋርቕ ቀውዒ ኣትሒዙ ይምልከት፤ ንናይ ቤት ትምህርቲ መባእታ መደብ ዓመተ-ትምህርቲ ከኣ ተኸቲሉ ይኸይድ። 
እቲ ምደባ ንመዓልታት ዕረፍቲ ቤት ትምህርቲ መባእታ ኣየጠቓልልን። 

ግዜታት ንጥፈት ብነፍሲወከፍ ሓላፊ መዋእለ-ህጻናት ይውሰን። ኣብ ማእከል ኪሩና (Kiruna C) ዘለዉ ሓለፍቲ 
መዋእለ-ህጻናት ሓደ ዝዓይነቶም መምርሕታት ኪህልዎም ወሲኖም፤ ኣብኡ እቲ ንጥፈት: ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈት  
ኣብ ዚምደበሉ ኣብ ሰሙንን ኣብ ፍሉያት መዓልታትን ኣብ ሰለስተ መዓልታት ይምቀል። ነፍሲወከፍ መዋእለ-ህጻናት 
ኣየኖት መዓልታትን ሰዓታትን ይኽተል ግን ኪፈላለ ይኽእል’ዩ።  

ክፉታትክፉታትክፉታትክፉታት ሰዓታትሰዓታትሰዓታትሰዓታት ስራሕስራሕስራሕስራሕ 

ክፉታት ሰዓታት ስራሕ መዋእለ-ህጻናት ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 06.30-18.00 እዩ። ኣድላዪ እንተ ኾይኑ:  
እቲ ንጥፈት ካብ 06.00-18.30 ክፉት ኮይኑ ኪጸንሕ ይኽእል’ዩ። 

ክፉታት ሰዓታት ስራሕ ሰ-ትምህርታዊ ክንክን ካብ ሰዓት 06.30-16.30 እዩ። 

ክንክንክንክንክንክንክንክን ቈልዑቈልዑቈልዑቈልዑ ኣብኣብኣብኣብ ዘይምቹእዘይምቹእዘይምቹእዘይምቹእ እዋንእዋንእዋንእዋን/ናቲስናቲስናቲስናቲስ  

ዘይምቹእ ወይ ምሸት: ለይትን ቀዳመ-ሰንበትን ዘይስሩዕ ሰዓታት ስራሕ ዘሎዎም ወለዲ: ደቆም ኣብ መዋእለ-ህጻናት 
ቦላግስ (Bolags) ዝተመዝገቡ ዕድል ክንክን ቈልዓ ኪወሃቦም ይኽእል’ዩ። ቦታ መዋእለ-ህጻናት ምስ ማእከል ትርፊ-ግዜ 
(ፍሪቲድስ) ኣብያተ ትምህርቲ ኪጣመር ይኽእል’ዩ። ኣብ ዘይምቹእ ናይ ስራሕ ግዜ ዘሎ ቦታታት መዋእለ-ህጻናት/ማእከል 
ትርፊ-ግዜ ዚኽፈል ተወሳኺ ወጻኢ የለን። 

ቦታቦታቦታቦታ ምሕታትምሕታትምሕታትምሕታት ወይወይወይወይ ቦታኻቦታኻቦታኻቦታኻ ምግዳፍምግዳፍምግዳፍምግዳፍ 

ሕቶሕቶሕቶሕቶ ክፉትክፉትክፉትክፉት ቦታቦታቦታቦታ ምቕራብምቕራብምቕራብምቕራብ 

ኣብ መዋእለ-ህጻናት ኮሙን ወይ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ቦታ ንምሕታት” Ansökan om plats i kommunal 
verksamhet” ዚበሃል ቅጥዒ (ጥብቆ-ሰነድ) ኢኻ ትጥቀም ኣብ ሓባር መንገዲ (ሌንክ) 

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20o

m%20plats.pdf?epslanguage=sv ከኣ ይርከብ። 
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ናብቲ ወላዲ ከም ቀዳማይ ኣማራጺ ዚርእዮ መዋእለ-ህጻናት: ዝተመልአ ቅጥዒ ናብ ናይ ምደባ ብዓል-መዚ ይግደፍ ወይ 
ይለኣኽ። ብኮሙናዊ ኣመራርሓ ኣብ ዘይካየድ መዋእለ-ህጻናት ወይ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ቦታ ንምጥላብ: ወላዲ ምስቲ 
ንደቁ ቦታ ኪህቦም ዚደልዮ ዘሎ ንጥፈት ብቐጥታ ርክብ ይገብር። 

ወላዲ ባዕሉ’ዩ ጠለብ ቦታ ዘእቱ ወይ ንጠለብ ቦታ ደቁ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ወይ ኣብ ካልእ ክንክን ቈልዓ ዘፍልጥ። 
ሓባራዊ መጕዚትነት ዘሎዎም ግን ብሓንሳብ ዘይቅመጡ ክልተ ወለዲ ዘለዉዎ ቈልዓ: ወለዱ ሓባራዊ ቦታ ይሓቱ። 
ወለዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዚቕመጡ እንተ ኾይኖም: ንኣብነት ሓደ ወላዲ ኣብ ማእከል ኪሩና: እቲ ካልኣይ ወላዲ 
ከኣ ኣብ ሓንቲ ካብተን ዓድታት ዚቕመጥ እንተ ኾይኑ: ወለዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ንፈታት ነናቶም ቦታ ኪሓቱ ይኽእሉ። 

ምደባንምደባንምደባንምደባን መስርዕንመስርዕንመስርዕንመስርዕን 

ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝተመደቡ ኣሕዋት ዘሎዎም ቈልዑ: ኣብቲ መዋእለ-ህጻናት ሓደስቲ ከይኣተዉ ከለዉ’ዩ ንጕዳዮም 
ቐዳምነት ዚወሃቦ። ወለዲ: ንዝቐረበሎም ዕድል ቦታ: ሪጋኦም ከይተሓድጉ ሓንሳእ ኪኣብዩ ይኽእሉ። 

ምደባ ኣብ ዕድመ መዋእለ-ህጻናት ዚርከቡ ቈልዑ: ወይ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ወይ ኣብ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ይትግበር። 
ንድላይ ወለዲ ከከም ኵነታቱ ሓልዮት ይግበሮ። ከም ወላዲ መጠን: በቲ ዝተዋህበካ ምደባ ዕጉብ እንተ ዘይኮይንካ: ወይ 
ብገለ ምኽንያት ቦታ ውላድካ ኪቕየር ትደሊ እንተ ኾይንካ: ጠለብ ምቕያር መዋእለ-ህጻናት: “Ansökan om byte 
av plats” (ጥብቆ-ሰነድ) እትበሃል ቅጥዒ ብምምላእ ወይ ኣብዛ ትስዕብ ሓባሪት መንገዲ (ሌንክ) ትሓትት:- 

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20o

m%20byte%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv 

ቦታኻቦታኻቦታኻቦታኻ ምርካብምርካብምርካብምርካብ 

ቦታ ከምትገድፍ ተፍልጠሉ ግዜ ሓደ ወርሒ’ዩ። “Uppsägning av plats (ጥብቆ-ሰነድ) ዚበሃል ቅጥዒ ተጠቂምካ 
ኢኻ ቦታ ከም ትገድፍ ብጽሑፍ ብምእታው ተፍልጥ። ሓባር-መንገዲ (ሌንክ):-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%2

0av%20plats.pdf?epslanguage=sv  

ዝተመልአ ቅጥዒ: ናብ ናይ ምደባ ብዓል-መዚ ኢኻ ትገድፍ ወይ ትልእኽ። ቦታ ከም ትገድፍ ምሰፍለጥካ: እቲ ቈልዓ  
ነቲ ቦታኡ ይጠቐመሉ ኣይጠቐመሉ ብዘየገድስ: ክፍሊት ይኽፈል’ዩ። 

እቲ ዚወሃብ ቦታ: ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ገዲፍካ: ኣብ ወርሒ ብተኸታታሊ እዋን ወለዲ እንተ ዘይተጠቒሞሙሉ: ወይ 
ክፍሊታት እንተ ዘይተኸፊሎም: ኪሩና ኮሙን ነቲ ቦታ ኪስሕቦ መሰል ኣሎዎ። 

ክፍሊታትንክፍሊታትንክፍሊታትንክፍሊታትን ሕግታትንሕግታትንሕግታትንሕግታትን 

ንምጥቃም ቦታ ኣብ ግምት ኣእቲኻ: ክልተ ደረጃታት ክፍሊት ኣለዉ፤ ልዕሊ ወይ ትሕቲ 25 ሰዓታት ንሰሙን። ነቶም 
ካብ 3 ክሳዕ 5 ዓመት ዝድመኦም ቈልዑ: ኣብ ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት እንተ ዛየደ 15 ሰዓታት ንሰሙን ቦታ ዝተዋህቦም: 
ዚኽፈል ክፍሊት የልቦን። ካብ 15 ሰዓታት ንሰሙን ንላዕሊ ኣብ ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ዚውዕሉ: ንክይ ዝበለ ክፍሊት 
ይኽፈለሎም። 

ምውሳን መጠን ክፍሊት: ኣብ እዋናዊ ሓበሬታ እቶት ስድራ ቈልዓን: ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዚውዕለሉ ንውሓት ግዜን 
ዝተመስረተ’ዩ። ንእቶት ስድራ ዚምልከት ሓበሬታ: “Inkomstuppgift” ዚበሃል ቅጥዒ ብምምላእ ናብ ብዓል-መዚ 
ምደባ መዋእለ-ህጻናት ይግደፍ። ናብ (ጥብቆ-ሰነድ) ዚወስድ ሓባር-መንገዲ (ሌንክ):-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?e

pslanguage=sv 

ቈልዓ ዚውዕለሉ ሰሌዳ ግዜን (ሸማ) ሰነድ ውዕልን: “Schema/Avtal” ዚበሃል ቅጥዒ ብምምላእ ይግደፍ። ናብ 
(ጥብቆ-ሰነድ) ዚወስድ ሓባር-መንገዲ (ሌንክ):-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och %20

avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv 
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ብመሰረት መምርሒ ልዑል ዋጋ (ማክስታክሳ): እቲ ዋጋ ክፍሊት ብሕሳብ ቍጽሪ ቈልዑን ብሚእታዊ ምሉእ ደሞዝ ስድራን 
ይትመን። ኣከፋፍላ ብኸመይ ከም ዚሕሰብ ብዝርዝር ኣብ ገጽ 7-9: ኣብ “Tillämpningsregler och avgifter för 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” ኣብ ዚበሃል ሰነድ ተገሊጹ’ሎ (ጥብቆ-ሰነድ)። ብመሰረት እቲ 
ዚእቶ ውዕል: ንዝተዋህበካ ቦታ ተጠቐመሉ ኣይትጠቐመሉ ብዘየገድስ: ንመዋእለ-ህጻናትን ንስነ-ትምህርታዊ ክንክንን 
ዚኽፈል ክፍሊት: ወርሓዊ ክፍሊት ኮይኑ: ብብዓል ቦታ/ብወላዲ ኣብቲ ወቕታዊ ወርሒ: ማለት ኣብ 12 ኣዋርሕ ኣብ 
ዓመት ይኽፈል። እቲ ክፍሊት: ካብቲ ዕለት ምደባ ቈልዓ ኣትሒዙ ይኽፈል። 

ናይናይናይናይ ምጽናሕምጽናሕምጽናሕምጽናሕ ግዜግዜግዜግዜ/ሰሌዳሰሌዳሰሌዳሰሌዳ ግዜግዜግዜግዜ 

ሓደ ቈልዓ ቦታ ኪረክብ ከሎ: ወላዲ: ኣብ ጠለብ ስድርኡ ተመርኵሱ: ማለት ናይ ግዜ ስራሕን ትምህርትን: ናብ 
መዋእለ-ህጻናት ኪመጽእ ዘድልዮ ግዜን ኣብ ግምት ዘእተወ: ውላዱ ዚውዕለሉ ግዜ ብዝምልከት ናብ ብዓል-መዚ ምደባ 
ሰሌዳ ግዜ (ሸማ) ኪገድፍ ኣለዎ። ኵሉሳዕ: ነቲ ቈልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዘሕልፎ እዋን ዚርኢ ወቕታዊ ሰሌዳ ግዜ 
ኪህሉ ይግባእ። ወላዲ ዘይስሩዕ (ተቐያያሪ) ግዜ እንተለዎ: እንተ ዛየደ ናይ 6 ሰሙናት ሰሙናዊ ዝኾነ ማእከላይ ገምጋም 
ይገብር። ኣብቲ ስምምዕ ዝተገብረሉ ናይ ምውዓል ግዜ: ቈልዓ ናይ ምምጻእን ምግዳፍን ሓላፍነት ወላዲ ይስከሞ። 

መዓልታትመዓልታትመዓልታትመዓልታት መደብመደብመደብመደብ 

እቲ ንጥፈት: መደባት ንምሕንጻጽን ምዕባለ ብቕዓት ንምትግባርን ኣርባዕተ መዓልቲ ኣብ ዓመት ኪዕጾ መሰል ኣሎ። እዚ: 
ዓይነት ኣገልግሎት ዘዛይድ ረቛሒ ስለ ዝኾነ፤ ወለዲ ነዚ ከኽብሩን መደብ ከውጽኡን ይሕተቱ። ኣበየኖት መዓልታት 
ከም ዚዕጾ ብዝምልከት: እንተ ደንጐየ ሰለስተ ወርሒ ኣቐዲምካ ሓበሬታ ኪወሃብ ኣለዎ። መዓልታት ምሕንጻጽ መደብን 
ምዕባለ ብቕዓትን: ኣብቲ ምዱብ ክፍሊት ስለ ዚኣትዋ: ዚግበር ቅነሳ ክፍሊት የለን። 

ለውጢለውጢለውጢለውጢ ኣብኣብኣብኣብ ዘጋጥመሉዘጋጥመሉዘጋጥመሉዘጋጥመሉ ምሕባርምሕባርምሕባርምሕባር 

እቲ ንቦታ መዋእለ-ህጻናት ወይ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ዚኽፈል ክፍሊት ብሓያሎ ረቛሕታት ስለ ዚጽሎ: ዘጋጥም 
ምቅይያራት: ንኣብነት ኣብ ኵነታት ስድራ: ኣብ ኣድራሻ: ኣብ እቶትን ኣብ ሰሌዳ ግዜን (ሸማ) ብዝምልከት: ወላዲ 
ንበዓል-መዚ ምደባ ኪሕብር ሓላፍነት ይስከም። 

ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ ስራሕንስራሕንስራሕንስራሕን ካልእካልእካልእካልእ ዕረፍትንዕረፍትንዕረፍትንዕረፍትን 

ወላዲ: ዕረፍቲ ዓመት: ዕረፍቲ ትምህርቲ ወይ ካልእ ዓይነት ዕረፍቲ ኣብ ዚወስደሉ ወቕቲ: ካብ 3-5 ዓመት ዝዕድመኦም 
ቈልዑ: ኣብ ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት ን15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ጥራይ’ዩ መሰል ዘሎዎም። 

ምግብንምግብንምግብንምግብን ግዜግዜግዜግዜ ምምጋብንምምጋብንምምጋብንምምጋብን ኣብኣብኣብኣብ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት 

እቲ ዓቢይን ኣገዳስን ክፋል ዕለታዊ ትምህርታዊ ንጥፈት: እቲ ኣብ መዓልቲ ንቈልዑ ዚቕረበሎም ቍርሲ: ምሳሕን 
ጠዓሞትን’ዩ። ኣብ ሓያሎ መዋእለ-ህጻናት: ነዚ ክፋል ስራሕ’ዚ ከማዕብሉን ከመሓይሹ ብቐጻሊ’ዮም ዚሰርሑ።  
ኮሚቴ ባህልን ትምህርትን’ውን ሰነድ ኣሰራርሓ ፖሊሲ “ጥዕና ዘተባብዕ መዋእለ-ህጻናትን ቤት ትምህርትን” 
(“Hälsofrämjande förskola och skola” (ጥብቆ-ሰነድ) ተባሂሉ ዚፍለጥ ኣዳልዩ’ሎ። ኣብዚ ሰነድ’ሲ ኣገዳስነት 
ዝተመጣጠነ ምግብን: ጽቡቕ ሃዋህው ኣመጋግባን ዓቢይ ሚዛን ተዋሂብዎ’ሎ። ምግቢ ኣብ መዋእለ-ህጻናት (ጥብቆ-ሰነድ)። 
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ኣብ መዋእለ-ህጻናት ንዓይነት ምግቢ ንምምሕያሽ ዝዓለመ: ኪሩና ኮሙን ዘተኣታተዎ: ንኽሽነታት መዋእለ-ህጻናት ምስ 
ናተን ሓላፊ ምግቢ ዚምልከት ኣወዳድባ ስራሕ ኣሎ። 
 

መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት (ካርታካርታካርታካርታ ተመልከትተመልከትተመልከትተመልከት) 

ኣቢስኮኣቢስኮኣቢስኮኣቢስኮ (Abisko) 
መዋእለ-ህጻናት ኣቢስኮ 

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ቦላግቦላግቦላግቦላግ (Bolagsområdet) 
መዋእለ-ህጻናት ኣሲልፎሽኩላን (Asylförskolan) 
መዋእለ-ህጻናት ቦላግስ ምስ ለይታዊ መዋእለ-ህጻናት (Bolags förskola inkl Nattis) 

ዩካሸርቪዩካሸርቪዩካሸርቪዩካሸርቪ (Jukkasjärvi) 
መዋእለ-ህጻናት ዩካሸርቪ 

ከባቢከባቢከባቢከባቢ የጋሽኩልየጋሽኩልየጋሽኩልየጋሽኩል (Jägarskoleområdet) 
መዋእለ-ህጻናት ፍየለት (Förskolan Fjället) 

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ካረስዋንዶካረስዋንዶካረስዋንዶካረስዋንዶ (Karesuandoområdet) 
ኤንሪሰትስ ፋሚልየዳግሄም: ኦስትራ ሶፐሮ (Enrisets familjedaghem, Östra Soppero) 
መዋእለ-ህጻናት ረግንቦገንስ ኣብ ካረስዋንዶ (Regnbågens förskola, Karesuando) 
መዋእለ-ህጻናት ስኖፍሊንጋንስ ኣብ ኩታይነን (Snöflingans förskola, Kuttainen) 

ማእከልማእከልማእከልማእከል ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና (Kiruna C) 
መዋእለ-ህጻናት ባከንስ (Backens förskola) 
መዋእለ-ህጻናት ኖርሸነትስ (Norrskenets förskola) 
መዋእለ-ህጻናት ሪፓንስ (Ripans förskola) 
መዋእለ-ህጻናት ቱለ (Thule förskola) 

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ሎምቦሎሎምቦሎሎምቦሎሎምቦሎ (Lomboloområdet) 
መዋእለ-ህጻናት ያልማር ሉንድሆልምስ  
መዋእለ-ህጻናት ዮከልንስ 
መዋእለ-ህጻናት ካስታንየንስ  
መዋእለ-ህጻናት ኮተንስ  
መዋእለ-ህጻናት ሎምቦሎ  
መዋእለ-ህጻናት ሳተሊተንስ  
ስፕሮክ ኦክ ኩልቱርፎሽኩላን ሊላ ብዮርን (Språk- och kulturförskolan Lilla Björn) 

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ልዎሳቫራልዎሳቫራልዎሳቫራልዎሳቫራ (Luossavaaraområdet) 
መዋእለ-ህጻናት በሪክሪስታለንስ  
መዋእለ-ህጻናት ቡለርብይንስ  
መዋእለ-ህጻናት ሎከልዳረንስ  

ቱዎሉቫራቱዎሉቫራቱዎሉቫራቱዎሉቫራ 
መዋእለ-ህጻናት ፍየልሬቨንስ  

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ቪታንጊቪታንጊቪታንጊቪታንጊ (Vittangiområdet) 
መዋእለ-ህጻናት ስቫፓቫራ  
መዋእለ-ህጻናት ሊክታንስ ኣብ ቪታንጊ  
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ኣብያተኣብያተኣብያተኣብያተ ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መባእታመባእታመባእታመባእታ ኣብኣብኣብኣብ ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና 

ኣብ ኪሩና ብጠቕላላ ዓሰርተው ሸውዓተ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ኣለዋ፤ ካብኣተን እተን ዓሰርተው ክልተ ኮሙናውያን: 
ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ሳመ: ሰለስተ ከኣ ብሕታውያን ኣብያተ ትምህርቲ’የን። ኣብተን ዚበዝሓ ካብ 1ይ-6ይ ክፍሊ 
ዚምህራ ኣብያተ ትምህርቲ: ክፍሊ ኣዚሎን ማእከል ትርፊ-ግዜን ኣብ ሓደ ህንጻ ይርከብ። ካብተን ዓሰርተው ክልተ 
ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርቲ: እተን ሸውዓተ ካብ ኣዚሎ-9ይ (F-9) ኪምህራ ከለዋ: እተን ሓሙሽተ ካብ ኣዚሎ-6ይ 
ይምህራ። 

እቲ ዓብይ ጆግራፍያዊ ዝርጋሐ ህዝቢ ኣብ ኪሩና ኮሙን: እቲ ኮሙን ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዚምህራ ብተዛማዲ ብዙሓት 
ንኣሽቱ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዚህልዋ ይገብር፤ እቲ ዕቤት ኣብያተ ትምህርቲ ከኣ ብዙሕ ይፈላለ። 

ነፍሲወከፍ ቤት ትምህርቲ ኣብ ንጥፈታ ፍሉይ ኣንፈት ሒዛ ክትሰርሕ: ወይ ንብምሉኡ ንጥፈታ ዚጸሉ ሓደ ፍሉይ 
ኣገባብ ስራሕ ክትጥቀም ባዕላ ትውስን። ኣብ ኵላተን ኣብያተ ትምህርቲ: ኣብ ዲጂታዊ መሳርሕታት ትምህርቲ ዚግበር 
ጻዕርታት ተማእኪሉ’ዩ ዚካየድ። እዚ ማለት ከኣ: ንኣብነት ኵላቶም ካብ 7ይ-9ይ ክፍሊ ዚመሃሩ ነናቶም ኮምፒዩተር 
ይህልዎም፤ ኣብተን ዚበዝሓ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዋ ክፍልታት ኢንተርኣክቲቭ ሰሌዳ ይህልወን፤ ንኣካላዊ ስንክልና 
ዘሎዎም ተመሃሮ ተወሳኺ ደገፍ ኪኸውን ዚኽእል መሳርሒ ብዝምልከት ከኣ ኮሙናዊ ፍቓድ (ላይሰንስ) ይፍረም 
ማለት’ዩ። ኣብቲ ምምሕዳር: ንዳይረክተራት: ሓለፍቲ መዋእለ-ህጻናትን: ኣብ ስራሕ ምዕባለ ዚነጥፉ ሰራሕተኛታትን 
ንምድጋፍ: ብሓበሬታውን ኮሙኒካውን ተክኒክ ኪኢላ ዝኾነ መምህር (IKT-pedagog) ተቘጺሩ’ሎ። 

ግቡእግቡእግቡእግቡእ ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ኣብ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ግዴታዊ እዩ: ኵላቶም ቈልዑ ካብታ 7 ዓመት ዚመልኡላ ዓመት ዘላ መፋርቕ ቀውዒ 
ኣትሒዞም ግቡእ ትምህርቲ ኣሎዎም። ኣብ ሓደ-ሓደ ኵነታት: ፍሉይ ምኽንያት እንተሎ: እቲ ግቡእ ትምህርቲ ኪውንዘፍ 
ይኽእል’ዩ። ወለዲ ንምጅማር ትምህርቲ ደቆም ክብቲ ንቡር ብሓደ ዓመት ኬቐድምዎ እንተ ደልዮም: ኣብ ኮሙን ጠለብ 
ኬቕርቡ ይኽእሉ። ግቡእ ትምህርት: ኣብ ምዝዛም ታሽዓይ ዓመት ትምህርቲ የብቅዕ፤ ተመሃራይ ኣብ ፍሉይ ቤት 
ትምህርቲ (specialskolan) እንተ ኸይዱ ከኣ ተመሃራይ ትምህርቲ ከማልእ ምስ ጀመራ ኣብታ ዓስረይቲ ዓመት 
ትምህርቲ የብቅዕ። ዋላ’ኳ ግቡእ ትምህርቲ የብቅዕ’ምበር: ተመሃራይ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ኪበጽሕ መሰሉ’ዩ። 

ምምራጽምምራጽምምራጽምምራጽ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ/ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ምደባምደባምደባምደባ 

ተመሃራይ ኣብ ኣዚሎ ክፍሊ: ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ኣብ ኪሩና ኪጅምር ከሎ: እቲ ኮሙን: ከምቲ ልሙድ 
ንገዝኡ ናብ ዝቐረበ ቤት ትምህርቲ ይምድቦ። ናጻ ምርጫ ቤት ትምህርቲ ማለት: ወለዲ ተመሃሮ: ነቲ ብኮሙን ዚግበር 
ምደባ ቦታ ገዲፎም: ንኻልእ ቤት ትምህርቲ መሪጾም ሕቶ ከእትዉ ይኽእሉ ማለት’ዩ። እቲ ዚምረጽ ቤት ትምህርቲ ካልእ 
ኮሙናዊ ቤት ትምህርቲ: ብሕታዊ ቤት ትምህርቲ ወይ ቤት ትምህርቲ ሳመ ኪኸውን ይኽእል። ነቲ ኮሙን ዚምድበሎም 
ቦታ ገዲፎም ንደቆም ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ከእትዉ ዚመርጹ ወለዲ ኪሓስቡሉ ዘሎዎም ኣገዳሲ ነገር እንተሎ: እቲ 
ቤት ትምህርቲ ርሑቕ እንተ ኾይኑ ደቆም መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ምናልባት ከይግበረሎም ይኽእል’ዩ። ኣዚሎ ክፍሊ 
ምስ ግቡእ ትምህርቲ ስለ ዘይጽብጸብ: ካብ መፋርቕ ቀውዒ 2015 ኣትሒዙ: እቶም ኣብ ኣዚሎ ክፍሊ ዚኸዱ ቈልዑ: 
ንመጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ መሰል ኣይክህልዎምን’ዩ። 

ውላድኩም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ኮሙን ዚመሃር እንተ ኾይኑ: ግን ቤት ትምህርቲ ኪቕይር ዚደሊ እንተኾይኑ: 
ወይ ንስኻትኩም ከም ወላዲ ንውላድኩም ኣብ ሓደ ናይቲ ኮሙን ቤት ትምህርቲ ከተመዝግብዎ እንተ ደሊኹም:  
ምስቲ ሓድሽ ዳይረክተር ቤት ትምህርቲ ርክብ ትገብሩ፤ ከምኡ’ውን: “ምግዓዝ/ምምዝጋብ ተመሃራይ” 

(Inflyttning/inskrivning) (ጥብቆ-ሰነድ) ዚበሃል ቅጥዒ ትመልኡ። ሓባር መንገዲ (ሌንክ) ቅጥዒ:- 

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/INFLYTTNING%20ELE

V%20-%20100301.pdf?epslanguage=sv 

ግዜግዜግዜግዜ ምግቢምግቢምግቢምግቢ 

ጸብጻብ ዓይነት ምግቢ ቤት ትምህርትን (ጥብቆ-ሰነድ) ፍሉይ መግብን (ጥብቆ-ሰነድ)።  
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ጠለብጠለብጠለብጠለብ ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ምግቢምግቢምግቢምግቢ 

ውላድኩም ፍሉይ ጠለብ ምግቢ እንተሎዎ: እታ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ ኪህልዋ ኣገዳሲ’ዩ። 

ቅሳነትንቅሳነትንቅሳነትንቅሳነትን ምዕሩይምዕሩይምዕሩይምዕሩይ ኣተሓሕዛንኣተሓሕዛንኣተሓሕዛንኣተሓሕዛን 

ኵላቶም ቈልዑን መንእሰያትን: ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ ፍሪቲድስን ኣብ ዚህልዉሉ ወቕቲ ምትእምማን ኪሓድሮም 
ኣለዎ። ኣፈላላይ: ኣድልዎ: ምጕብዕባዕ ወይ ክብሪ ዘጕድል ኣተሓሕዛ ንምውጋድ: ኵላተን ኣብያተ ትምህርቲ ዓመት-
መጸት ክትትል ዚግበሮ ጽሑፋዊ ናይ ምዕሩይ ኣተሓሕዛ መደብ ኪህልወን ኣለዎ። ገለ ነገር ከየጋጥም ብኸመይ ምውጋድ 
ከም ዚከኣልን: ወይ እንተ ኣጋጢሙ እንታይ ከም ዚግበር ኣብዚ መደብ’ዚ ብንጹር ኪሰፍር ኣለዎ። ኣብ መርበብ 
ኢንተርነት ናይዘን ኣብያተ ትምህርቲ: ናይ ነፍሲወከፍ ቤት ትምህርቲ መደብ ምዕሩይ ኣተሓሕዛ ተገሊጹ ይርከብ። 

ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ: ነዘን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ንመደብ ምዕሩይ ኣተሓሕዛ ዚምልከት ስራሐን 
ደገፍ ኪህብወን ተልእኮ ኣሎዎም። ኣብኡ ብተወሳኺ: ፍሉይ ዕማም: ኣብ ሕቶታት ክብሪ ከም ደጋፊ ኮይኑ: ደስ ዘብልን 
ዘተኣማምንን ሃዋህው ንምፍጣር: ምስ መምህራንን ተመሃሮን ተሓባቢሩ ዚሰርሕ ሰብ ኣሎ። 

ውላድካ ንኣድልዎ ወይ ክብሪ ንዘጕድል ኣተሓሕዛ ከም ዝተቓልዐ ከም ወለዲ መጠን ትጥርጥር እንተ ኾይንካ: እንታይ 
ክትገብር ከም ትኽእል ካብ መካነ-መርበብ ወኪል ቈልዑን ተመሃሮን (Barn och elevombudet, BEO) ምኽሪ 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወኪል ቈልዑን ተመሃሮን: ምስ ወኪል ቍጽጽር ትምህርቲ እዩ ዚጥርነፍ።  

ውሕስነታትውሕስነታትውሕስነታትውሕስነታት 

ተመሃሮ ንሓደጋ ከይቃልዑ ምእንቲ ኵሉ ንጥፈት: ብዝተኻእለ መጠን ዘተኣማምን ሃዋህው ከምጽእ ጻዕርታት ከካይድ 
የድሊ። ይዅን’ምበር ሓደጋ እንተ ተአሲቱ: ተመሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዚህልዉሉ ወቕቲ ውሑሳት’ዮም። 

እቲ ውሕስነት: ተመሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተመዝጊቦም ክሳዕ ዘለዉ: ኣብ እዋን ምህሮ/ንጥፈት: ኣብ ትርፊ-ግዜን ኣብ 
ዕረፍቲ ትምህርትን ይሰርሕ። እቲ ውሕስነት ክሳዕ 1/9: ኣብታ እቶም ቈልዑ/ተመሃሮ ካብ ኣዚሎ ክፍልን ካብ ቤት 
ትምህርቲ መባእታን ዚወጹላ ዓመት የገልግል። 

ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን ካልእካልእካልእካልእ ዕረፍትንዕረፍትንዕረፍትንዕረፍትን 

ዓመት መጸት: ኣብዚ ኮሙን ንዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ: መደብ ዓመተ-ትምህርቲ ይሕንጸጽ። እዚ ኸኣ ተመሃሮ 
ትምህርቲ ኪጅምሩ ኪውድኡን ከለዉ: ከምኡ’ውን ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ንጹር ይኸውን። ናይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ 
ደረጃ መደብ ዓመተ-ትምህርቲ: ካብ መደብ ዓመተ-ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ መባእታ ስሕት ኢሉ ኪፍለ ይኽእል’ዩ፤ 
ግን ብዝተኻእለ መጠን ከነመሳስሎም ንጽዕር ኢና፤ ምኽንያቱ ሓደ ስድራ: ኣብ ክልቲኡ ዓይነት ትምህርቲ: ደቂ ኪህልዎ 
ስለ ዚኽእል። 

ብዘይካብዘይካብዘይካብዘይካ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ካልእካልእካልእካልእ ዚወሃብዚወሃብዚወሃብዚወሃብ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ 

ሓደ ተመሃራይ ካብ ትምህርቲ ዕረፍቲ ምውሳድ ዘድልዮ እንተ ኾይኑ: ወላዲ ንቤት ትምህርቲ ሕቶ ኬእቱ ኣለዎ። 
ዕረፍቲ ኣብ ምሃብ ዚውስን ዳይረክተር’ዩ፤ ግን ሕጽር ዝበለ ዕረፍቲ እንተ ኾይኑ: ዳይረክተር ነቲ ሓላፍነት ንኻልእ 
ኪህቦ ይኽእል’ዩ። 

ውሳነ ዕረፍቲ: ኣብ እኩብ ገምጋም ኵነታት ተመሃራይ ዝተመስረተ ኪኸውን ኣለዎ። ከም ምኽንያት ኪረኣዩ ዚኽእሉ 
ኵነታት እዞም ዚስዕቡ’ዮም። 

• ንውሓት ብኵራት 

• ኵነታት ትምህርቲ ተመሃራይ 

• ተመሃራይ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንዝሓልፎ ትምህርቲ ኪትክኣሉ ዚኽእል ዝተፈላለየ ኣኽእሎ። 

• ተመሃራይ ዕረፍቲ ኪወሃቦ ማዕረ ክንደይ ህንጡይ ምዃኑ። 
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ዕረፍቲ “Ledighetsansökan (bilaga)” ዚበሃል ቅጥዒ ብምጥቃም ኢኻ ትሓትት። ሓባር-መንገዲ (ሌንክ):-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/LEDIGHETSANS%c3%9

6KAN.pdf?epslanguage=sv 

ግምገማንግምገማንግምገማንግምገማን ነጥብንነጥብንነጥብንነጥብን 

ካብ መፋርቕ ቀውዒ ኣትሒዙ: ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ዘለዉ ተመሃሮ 6ይ ክፍሊ: ኣብ ነፍሲወከፍ መፋርቕ ዓመት: 
ካብ F - A ዚግምገም ነጥቢ ትምህርቲ ኪወሃቦም’ዩ። ነጥቢ “F” ዘየሕልፍ ኪኸውን ከሎ: ነጥቢ “E” ከኣ እቲ ዝተሓተ 
ዘሕልፍ ነጥቢ እዩ። ነጥቢ “A” ከኣ እቲ ዝለዓለ ሸቶ ዘማልእ ነጥቢ’ዩ። ንነጥቢ መመርኰሲ ኪኾኖ ምእንቲ: መምህር ኣብ 
ዓወት ትምህርቲ ተመሃራይ ንዚገብሮ ገምጋማቱ: ምስቲ ኣብ መርሃ-ትምህርቲ ዘሎ ጠለባት ፍልጠት ኬዛምድ ኣለዎ። 
ተመሃራይ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ነጥቢ “E” ስለ ዘይበጽሕ ንኸይዕወት ሓደጋ ኣሎ ኢሉ መምህር ዚግምግም እንተ ኾይኑ: 
ተመሃራይ ፍሉይ ደገፍ ዘድልዮ እንተኾይኑ እቲ ቤት ትምህርቲ መጽናዕቲ ኬካይድ ግቡእ ኣሎዎ። 

ኣብያተኣብያተኣብያተኣብያተ ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መባእታመባእታመባእታመባእታ (ካርታካርታካርታካርታ ተመልከትተመልከትተመልከትተመልከት) 

ኣቢስኮኣቢስኮኣቢስኮኣቢስኮ (Abisko)    

ኣቢስኮ (Abisko) ኣዚሎ - 9ይ ክፍሊ 

    

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ቦላግቦላግቦላግቦላግ (Bolagsområdet)    

ስፕሮክሴንትሩም (Språkcentrum) ኣዚሎ - 9ይ ክፍሊ 

    

ዩካሸርቪዩካሸርቪዩካሸርቪዩካሸርቪ (Jukkasjärvi)    

ዩካስያርቪ ስኩላ (Jukkasjärvi skola) ኣዚሎ - 6ይ ክፍሊ 

   

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ካረስዋንዶካረስዋንዶካረስዋንዶካረስዋንዶ (Karesuandoområdet)   

ካረስዋንዶ ስኩላ (Karesuando skola) ኣዚሎ - 9ይ ክፍሊ 
ኦቭረ ሶፔሮ ስኩላ (Övre Soppero skola) ኣዚሎ - 6ይ ክፍሊ 

    

ማእከልማእከልማእከልማእከል ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና (Kiruna C)    

በርያስኩላን (Bergaskolan) ኣዚሎ - 6ይ ክፍሊ 
ሆጋሊድስኩላን (Högalidskolan) ኣዚሎ - 9ይ ክፍሊ 
ትርያንገልንስ ስኩላ (Triangelns skola) ኣዚሎ - 9ይ ክፍሊ 

   

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ሎምቦሎሎምቦሎሎምቦሎሎምቦሎ (Lomboloområdet)   

ንያ ራኬትስኩላን (Nya Raketskolan) ኣዚሎ - 9ይ ክፍሊ 
ንያ ራኬትስኩላን (Nya Raketskolan) ቤት ትምህርቲ መባእታ  

   

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ልዎሳቫራልዎሳቫራልዎሳቫራልዎሳቫራ (Luossavaaraområdet)   

ልዎሳቫራስኩላን (Luossavaaraskolan) ኣዚሎ - 6ይ ክፍሊ 

    

ቱዎሉቫራቱዎሉቫራቱዎሉቫራቱዎሉቫራ    

ትዎሉቫራስኩላን (Luossavaaraskolan) ኣዚሎ - 6ይ ክፍሊ 

    

ከባቢከባቢከባቢከባቢ ቪታንጊቪታንጊቪታንጊቪታንጊ (Vittangiområdet)    

ስቫፓቫራስኩላን (Svappavaaraskolan) ኣዚሎ - 6ይ ክፍሊ 
ቪታንጊስኩላን (Vittangiskolan) ኣዚሎ - 9ይ ክፍሊ 
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ስፕሮክሴንትሩምስፕሮክሴንትሩምስፕሮክሴንትሩምስፕሮክሴንትሩም 

ወለዲ ንውላዶም/ደቆም ኣብ ቦርድ ሚግረሽን የመዝግቡ: ኣብኡ ከኣ ትምህርቲ ይሓቱ። ዘቕረብዎ ሕቶ ናብ ዳይረክተር 
ኣብ ስፕሮክሴንትሩም ይለኣኽ። ብድሕርዚ ወለዲ: ግዜን ምደባን ትምህርቲ እትሕብር ደብዳበ ናብ ገዛ ትመጾም። 

ስፕሮክሴንትሩምን መቀራረቢ ክላስን (förberedelseklass): ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ኪሩና ዝገዓዙ ሓደስቲ 
ዝሓልፉለን ፋልሞት ንጥፈታት ትምህርቲ’የን። ቅድሚ ሽዑ ገምጋም ትምህርቲ እንተ ዘይጌሮም ኔሮም: ደረጃ 
ትምህርቶም ይግምገም፤ ብድሕሪኡ ከከም ፍልጠቶምን ብስለቶምን ትምህርቲ ይወሃቦም። 

ዕላማ ናይቲ ንጥፈት: ብዝተኻእለ መጠን ብስሉጥ (ዝያዳ ሓደ ዓመት) ነቶም ተመሃሮ ኣብ ክላሳት ሽወደን ኣወሃሂድካ: 
ብቛንቋኦም ትምህርታዊ ደገፍ ሂብካ ኣብ ምዕባለ ፍልጠቶም ንምሕጋዝን: ትምህርቲ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ 
ምሃብን’ዩ። 

ኣብ ስፕሮክሴንትሩም መቀራረቢ ክላስ: ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ከምኡ’ውን ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ’ሎ። 

እቶም ኣብ ቋንቋ ሽወደንኛ ትምህርቲ ዘይብሎም ኵላቶም ተመሃሮ: ኣብ መቀራረቢ ክላስ ይመሃሩ። 

ሓደ-ሓደ ተመሃሮ: ኣብ ገለ ካብተን ዝተረፋ ኣብ ኪሩና ኮሙን ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ኪምዝገቡ ይኽእሉ’ዮም። 
እቲ ዕላማ ኸኣ: ኵላቶም ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፎም ሽወደንኛ ኪመሃሩ ዕድል ኪረኽቡ ምእንቲ: ነቶም ተመሃሮ ኣብ 
ከባቢ ማእከል ኪሩና ፋሕ ንምባል’ዩ። 

ኣብ ስፕሮክሴንትሩም: ነቶም ቋንቋ ሽወደንኛ ዘይክእሉ: መቀራረቢ መዋእለ-ህጻናት ከይተረፈ ኣሎ። 

ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜግዜግዜግዜ 

ተልእኮ ማእከል ትርፊ-ግዜ: ንመዋእለ-ህጻናትን ንቤት ትምህርትን መመላእታ ምዃን’ዩ፤ ንወለዲ ኸኣ ሓላፍነት ደቆም ምስ 
ስራሕን ትምህርትን ንምቅንባር ኣኽእሎ ይህቦም። ማእከል ትርፊ-ግዜ: ንምዕባለን ድለባ ትምህርትን ተመሃሮ ከተባብዕ፤ 
ተመሃሮ ትርጕም ዘሎዎ ትርፊ-ግዜ ኪህልዎምን ንዝተማለአ ማሕበራዊ ርክብን ምትሕውዋስን ዕድል ኪህቦምን ኣለዎ። 

ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜግዜግዜግዜ ብምንታይብምንታይብምንታይብምንታይ ይምራሕ፧ይምራሕ፧ይምራሕ፧ይምራሕ፧ 

ምስ ሕጊ ትምህርት ማዕረ-ማዕረ: እቲ ንንጥፈት ኣዝዩ ኣገዳሲ መምርሒ ሰነድ መርሃ-ትምህርቲ’ዩ። ማእከል ትርፊ-ግዜ: 
ን1ይን 2ይን ክፋል መርሃ-ትምህርቲ: ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ኣብ መዋእለ-ህጻናትን ማእከል ትርፊ-ግዜን ኪጥቀመሉ 
ኣለዎ። ኣብ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ትምህርቲ ሳመን ዘለዋ ማእከላት ትርፊ-ግዜ: ነናተን መርሃ-ትምህርቲ 
ይጥቀማ። 

ኣብኣብኣብኣብ ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን  

ኣብ ኪሩና ኮሙን: እተን ማእከላት ትርፊ-ግዜ: ሓደ ኽፋል ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ንጥፈት’ዩ፤ በዚ ምኽንያት’ዩ  
ኸኣ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ህንጻ ዚርከባ። ዳርጋ ፍርቆም ኣብ ማእከላት ትርፊ-ግዜ ዘለዉ ሰራሕተኛታት: ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ዝቐሰሙዎ ትምህርቲ ስነ-ምህሮ ኣሎዎም፤ ምስ ካልኦት ኮሙናት ኣወዳዲርካ ኸኣ: ጻዕቂ ሰራሕተኛታት 
ልዑል’ዩ።  

ኵላቶም ኣብ ኣዚሎ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ዚመሃሩ ቈልዑ: ካብታ 6 ዓመት ዚመልኡላ ክሳብ’ታ 13 ዓመት 
ዝመልኡላ ዘላ መፋርቕ ጽድያ: ክንክን ትምህርቲ ኪህልዎምን ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ቦታ ኪረኽቡን መሰል ኣሎዎም። 
ኮሙናውያን ዘይኮና ኣብያተ ትምህርቲ: ዚበዝሕ እዋን ናታተን ማእከል ትርፊ-ግዜን ኣሎወን፤ እንተ ዘይብለን ግን: ከም 
ወላዲ መጠን ኣብ ኮሙናዊ ንጥፈት ቦታ ምሕታት ይከኣል። 
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ክፉታትክፉታትክፉታትክፉታት ሰዓታትሰዓታትሰዓታትሰዓታት ስራሕስራሕስራሕስራሕ 

ክፉታት ሰዓታት ስራሕ ማእከላት ትርፊ-ግዜ: ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ሰዓት 06.30-18.00 እዩ። እቶም ኣብ ካልእ እዋን 
ማለት: ምሸት: ለይትን ቀዳመ-ሰንበት ክንክን ዘድልዮም’ውን “ናቲስ” (Nattis) ተባሂሉ ዚፍለጥ ፍሉይ ንጥፈት ኣብ 
ማእከል ኪሩና ኣሎ።  

ብመሰረት መርሃ-ትምህርቲ: ማእከላት ትርፊ-ግዜ ኣብ ዓመተ-ንጥፈት ኣብያተ ትምህርቲ እየን ዚካየዳ። ይዅን’ምበር: 
ዘድሊ እንተ ኾይኑ: ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ተመሃሮ’ውን ክፉታት’የን። ኣብ እዋን ዕረፍት ሓጋይ: ክንክን 
ዘድልዮም ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ንዝርከቡ ንቘልዑ ካልእ ዓይነት ንጥፈት ይዳሎ። ኣብ ማእከል ኪሩና “ሶማርፍሪቲድስ” 

(Sommarfritids) ተባሂሉ ዚፍለጥ ንጥፈት ይዳሎ። እዚ ማለት ከኣ: ኵላቶም ኣብ እዋን ዕረፍቲ ሓጋይ: ኣገልግሎት 
ማእከል ትርፊ-ግዜ ዘድልዮም ቈልዑ ኣብ ሓደ-ሓደ ትምህርቲ ይእከቡ ማለት’ዩ፤ ምኽንያቱ ኣብ ነፍሲወከፍ ቤት 
ትምህርቲ: ከምቲ ልሙድ ሽዑ ክንክን ዘድልዮም: ውሑዳት ቈልዑ ጥራይ ስለ ዘለዉ። ኣብዚ ንጥፈት’ዚ: ዓመት-ዓመት 
ሓደ ፍሉይ ሕቶ ይኣቱ። እቲ ንጥፈት ፍሉይ ክፍሊት ስለ ዘሎዎ: ሕቶ ምስ ኣቕረብካ ክትገድፎ ኣይፍቀድን’ዩ።  

ቦታቦታቦታቦታ ምሕታትምሕታትምሕታትምሕታት ወይወይወይወይ ቦታኻቦታኻቦታኻቦታኻ ምግዳፍምግዳፍምግዳፍምግዳፍ 

ሕቶሕቶሕቶሕቶ ክፉትክፉትክፉትክፉት ቦታቦታቦታቦታ ምቕራብምቕራብምቕራብምቕራብ 

ኣብ ኮሙናዊ ማእከል ትርፊ-ግዜ ወይ ኣብ ካልእ ትምህርታዊ ክንክን ቦታ ክትሓትት “Ansökan om plats 
i kommunal verksamhet (ጥብቆ-ሰነድ)” ዚበሃል ቅጥዒብምምላእ ትጥቀም። ሓባር-መንገዲ (ሌንክ):-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%20o

m%20plats.pdf?epslanguage=sv  

ዝተመልአ መሕተቲ ቅጥዒ: ናብ ቤ/ጽ ዳይረክተር ይግደፍ ወይ ይለኣኽ። ናይ ዕረፍቲ ሓጋይ ሶማርፍሪቲድስ ንምሕታት: 
ኣብ ቤ/ጽ ዳይረክተራት ዚርከብ “Ansökan om plats på sommarfritids” ዚበሃል ቅጥዒ ትጥቀም።  

ወላዲ ባዕሉ’ዩ ጠለብ ቦታ ዘእቱን ንጠለብ ቦታ ደቁ ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ወይ ኣብ ካልእ ትምህርታዊ ክንክን ቈልዓ 
ዘፍልጥ። ሓባራዊ መጕዚትነት ዘሎዎም ግን ብሓንሳብ ዘይቅመጡ ክልተ ወለዲ ዘለዉዎ ቈልዓ: ወለዱ ሓባራዊ ቦታ 
ይሓቱ። ወለዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዚቕመጡ እንተ ኾይኖም: ንኣብነት ሓደ ወላዲ ኣብ ማእከል ኪሩና: እቲ ካልኣይ 
ወላዲ ከኣ ኣብ ሓንቲ ካብተን ዓድታት ዚቕመጥ እንተ ኾይኑ: ወለዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ንፈታት ነናቶም ቦታ ኪሓቱ ይኽእሉ። 

ቦታኻቦታኻቦታኻቦታኻ ምርካብምርካብምርካብምርካብ 

ቦታ ከምትገድፍ ተፍልጠሉ ግዜ ሓደ ወርሒ’ዩ። “Uppsägning av plats (ጥብቆ-ሰነድ) ዚበሃል ቅጥዒ ተጠቂምካ 
ኢኻ ቦታ ከም ትገድፍ ብጽሑፍ ብምእታው ተፍልጥ። ሓባር-መንገዲ (ሌንክ):-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gning%20

av%20plats.pdf?epslanguage=sv  

ዝተመልአ ቅጥዒ: ናብ ቤ/ጽ ዳይረክተር ይግደፍ ወይ ይለኣኽ። ቦታ ከም ትገድፍ ምሰፍለጥካ: እቲ ቈልዓ ነቲ ቦታኡ 
ይጠቐመሉ ኣይጠቐመሉ ብዘየገድስ: ክፍሊት ይኽፈል’ዩ። 

እቲ ዚወሃብ ቦታ: ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ገዲፍካ: ኣብ ወርሒ ብተኸታታሊ እዋን ወለዲ እንተ ዘይተጠቒሞሙሉ:  
ወይ ክፍሊታት እንተ ዘይተኸፊሎም: ኪሩና ኮሙን ነቲ ቦታ ኪስሕቦ መሰል ኣሎዎ። 
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ክፍሊታትንክፍሊታትንክፍሊታትንክፍሊታትን ሕግታትንሕግታትንሕግታትንሕግታትን 

ምውሳን መጠን ክፍሊት: ኣብ እዋናዊ ሓበሬታ እቶት ስድራ ናይ ቈልዓ ዝተመስረተ’ዩ። ንእቶት ስድራ ዚምልከት ሓበሬታ: 
“Inkomstuppgift (ጥብቆ-ሰነድ)” ኣብ ዚበሃል ቅጥዒ ተመሊኡ ኣብ ቤ/ጽ ቤት ትምህርቲ ይግደፍ። ሓባር-መንገዲ 
(ሌንክ):-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.pdf?eps

language=sv  

ብመሰረት መምርሒ ልዑል ዋጋ (ማክስታክሳ): እቲ ዋጋ ክፍሊት ብሕሳብ ቍጽሪ ቈልዑን ብሚእታዊ ምሉእ ደሞዝ 
ስድራን ይትመን። ኣከፋፍላ ብኸመይ ከም ዚሕሰብ ብዝርዝር ኣብ ገጽ 7-9: ኣብ “Tillämpningsregler och 
avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” ኣብ ዚበሃል ሰነድ ተገሊጹ’ሎ (ጥብቆ-ሰነድ)። 
ንዝተዋህቦ ቦታ ይጠቐመሉ ኣይጠቐመሉ ብዘየገድስ: ንማእከል ትርፊ-ግዜ ዚኽፈል ክፍሊት: ብበዓል ቦታ/ብወላዲ: 
ብመሰረት መደብ ዓመተ-ትምህርቲ: ኣብቲ ወቕታዊ ወርሒ ይኽፈል። እቲ ክፍሊት: ካብቲ ዕለት ምደባ ቈልዓ ኣትሒዙ 
ይኽፈል። 

ንዝተዋህቦ ቦታ ይጠቐመሉ ኣይጠቐመሉ ብዘየገድስ: ንሶማርፍሪቲድስ ዚኽፈል ክፍሊት: ብበዓል ቦታ/ብወላዲ: 
ብመሰረት እቲ ንንውሓት ወቕቲ ዚምልከት ዝተኣትወ ውዕል: ኣብቲ ወቕታዊ ወርሒ ኣብ ዕረፍቲ ሓጋይ ይኽፈል።  
እቲ ክፍሊት: ካብቲ ዕለት ምደባ ቈልዓ ኣትሒዙ ይኽፈል። 

መዓልታትመዓልታትመዓልታትመዓልታት መደብመደብመደብመደብ 

እቲ ንጥፈት: መደባት ንምሕንጻጽን ምዕባለ ብቕዓት ንምትግባርን ኣርባዕተ መዓልቲ ኣብ ዓመት ኪዕጾ መሰል ኣሎ።  
እዚ: ዓይነት ኣገልግሎት ዘዛይድ ረቛሒ ስለ ዝኾነ፤ ወለዲ ነዚ ከኽብሩን መደብ ከውጽኡን ይሕተቱ። ኣበየኖት 
መዓልታት ከም ዚዕጾ ብዝምልከት: እንተ ደንጐየ ሰለስተ ወርሒ ኣቐዲምካ ሓበሬታ ኪወሃብ ኣለዎ። መዓልታት 
ምሕንጻጽ መደብን ምዕባለ ብቕዓትን: ኣብቲ ምዱብ ክፍሊት ስለ ዚኣትዋ: ዚግበር ቅነሳ ክፍሊት የለን። 

ናይናይናይናይ ምጽናሕምጽናሕምጽናሕምጽናሕ ግዜግዜግዜግዜ/ሰሌዳሰሌዳሰሌዳሰሌዳ ግዜግዜግዜግዜ 

ቈልዓ ኣብ ፍሪቲድስ ምስ ጀመረ: ናይ ዚውዕለሉ ግዜ ሰሌዳ (ሸማ) ይወጽእ። ኵሉሳዕ: እቲ ቈልዓ ኣብ ፍሪቲድስ 
ንዘሕልፎ እዋን ዚምልከት ወቕታዊ ሰሌዳ ግዜ ኪህሉ ይግባእ። እቲ ቈልዓ ኣብ ፍሪቲድስ ንዘሕልፎ እዋን ዚምልከት 
ሰሌዳ ግዜን ውዕልን: “Schema/Avtal (ጥብቆ-ሰነድ)” ተባሂሉ ብዝፍለጥ ቅጥዒ ኣብ ቤ/ጽ ዳይረክተር ይግደፍ። 
ሓባር-መንገዲ (ሌንክ):- 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och %20
avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv 

ለውጢለውጢለውጢለውጢ ኣብኣብኣብኣብ ዘጋጥመሉዘጋጥመሉዘጋጥመሉዘጋጥመሉ ምሕባርምሕባርምሕባርምሕባር 

ክፍሊት ቦታ ማእከል ትርፊ-ግዜ ብሓያሎ ረቛሕታት ስለ ዚጽሎ: ዘጋጥም ምቅይያራት: ንኣብነት ኣብ ኵነታት ስድራ: ኣብ 
ኣድራሻ: ኣብ እቶትን ሰሌዳ ግዜን (ሸማ) ብዝምልከት: ወላዲ ንዳይረክተር ቤት ትምህርቲ ኪሕብር ሓላፍነት ይስከም። 

ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መባእታመባእታመባእታመባእታ 

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ: ነቶም ኣእምሮኣዊ ስንክልና ስለ ዘሎዎም ጠለብ ፍልጠት ቤት ትምህርቲ መባእታ  
ከም ዘይበጽሕዎ ገምጋም ዝተገብረሎም ከም ኣማራጺ ዜገልግል ቤት ትምህርቲ’ዩ ። እቲ ዚወሃብ ትምህርቲ ከከም 
ነፍሲወከፍ ጠለብ ተመሃራይ ይሰማማዕ፤ ትሽዓተ ደረጃታት ክፍሊ ዝሓዘ ከኣ’ዩ። 

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ: ኣብ ዓይነታት ትምህርቲ ወይ ኣብ ዓውደ-ትምህርቲ ዚጥርነፍ ትምህርቲ ወይ ንኽልቲኡ 
ዘጣመረ ትምህርቲ ይሕዝ። እቲ ትምህርቲ: ብመሰረት መደባት ትምህርቲ ቤት መባእታ ዚኸዱ ዓይነታት ትምህርቲ’ውን 
ኬጣምር ይኽእል። እቲ ትምህርቲ ብውሑዱ: ማሕበራዊ ምትሕብባር: ፍልጠትን ክብርን ዚህብ: ንሰብኣዊ ምዕባለ 
ዚሕግዝ: ንንጡፍ ተሳታፍነት ማሕበረ-ኮም ዱልዱል መሰረት ዚህብን ኪኸውን ኣለዎ።  
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መላመዲመላመዲመላመዲመላመዲ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ: ቤት ትምህርቲ ልምምድ (träningsskola) ዚበሃል ፍሉይ ኣንፈት ኣሎ። ቤት 
ትምህርቲ ልምምድ: ነቶም ነቲ ትምህርቲ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ኪጥቀሙሉ ዘይክእሉ ዝቘመ’ዩ። ቤት ትምህርቲ 
ልምምድ: ኣብ ክንዲ ፍሉያት ዓይነታት ትምህርቲ: ሓሙሽተ ዓውደ-ትምህርቲ የጠቓልል። 

እቲእቲእቲእቲ ንጥፈትንጥፈትንጥፈትንጥፈት ብምንታይብምንታይብምንታይብምንታይ ይምራሕ፧ይምራሕ፧ይምራሕ፧ይምራሕ፧  

ሕጊ ትምህርቲ: መምርሕታትን መርሃ-ትምህርትን: መሰረት ኣተኣላልያ ንጥፈት’ዮም። ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ: 
ናይ ቤት ትምህርቲ መባእታ መርሃ-ትምህርቲ ይኽተል። ኣብ መርሃ-ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ መባእታ: ንፍሉይ ቤት 
ትምህርቲ መባእታ ዚምልከቱ መሰረታውያን ዕላማታትን መንርሕታትን ተጠቒሶም ይርከቡ። ኣብ መርሃ-ትምህርቲ 
ጠለባት ትምህርቲ ዘለዎም መደባት ትምህርቲ ኣለዉ። እዞም ጠለባት ትምህርቲ: ኣየናይ ደረጃ ፍልጠት ቅቡል ከም 
ዝኾነ ይገልጹ፤ ብተወሳኺ: ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዚወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ዘሎዎም ዝተፈላለዩ ነጥብታት  
6 ይን 9ይን ክፍሊ ተገሊጾም ኣለዉ። 

ኣወሃህባኣወሃህባኣወሃህባኣወሃህባ ሚዛንሚዛንሚዛንሚዛን ነጥቢነጥቢነጥቢነጥቢ ብኸመይብኸመይብኸመይብኸመይ ይካየድ፧ይካየድ፧ይካየድ፧ይካየድ፧ 

ድሕሪ ምዝዛም ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ: ተመሃሮ ኣብ ዝተመሃርዎ ትምህርቲ ነጥቢ ይረኽቡ። ሓደ ተመሃራይ ወይ 
ወለዱ ጠለብ እንተ ኣቕሪቦም: እቲ ነጥቢ ምስ ሓፈሻዊ ገምጋም ትምህርቲ ተማሊኡ ይወሃቦም። እቲ ገምጋም ትምህርቲ: 
ተመሃራይ ትምህርቱ ከሳልጥ ዘሎዎ ኣኽእሎ ዚምልከት ይኸውን። 

ኣብ ኪሩና: እቲ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ: ኣብ ንያ ራኬትስኩላን (Nya Raketskolan) እዩ ዚርከብ። ነቶም ኣብ ንያ 
ራኬትስኩላን ኪመሃሩ ዚርሕቆም ኣብ ዓድታት ዚቕመጡ ቈልዑ: ትምህርቶም ምስ ቤት ትምህርቲ መባእታ ይወሃሃድ። 

ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ካልኣይካልኣይካልኣይካልኣይ ደረጃደረጃደረጃደረጃ 

ንጥፈታት ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ: ኣብቲ ናይቲ ኮሙን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ: ማለት ቤት ትምህርቲ 
ሉንድቦሆልምስስኩላን ይካየዱ። እዚ ቤት ትምህርቲ ምስ ውድብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ: ላፕላንድስዪምናስዩም 
ይጥርነፍ። 

ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ኣባጽሕኣባጽሕኣባጽሕኣባጽሕ (Särvux) 

ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ (Särvux) ሓደ ኽፋል ትምህርቲ ኣባጽሕ ኮሙን’ዩ። ኣብ ትሕቲ ክፋል ኮሙናዊ ውድብ 
ላፕላንድ ዝኾነ ማእከል ትምህርቲ ኪሩና ከኣ እዩ ዚውደብ። 

መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

መሰልመሰልመሰልመሰል መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ኣብ ሓደ-ሓደ ኵነታት: ተመሃሮ መጐዓዝያ ትምህርቲ ኪህልዎም መሰል ኣሎዎም። ኣየኖት መምርሕታት የገልግሉ 
ዚውስን ነፍሲወከፍ ኮሙን’ዩ። እቲ ብቐዳምነት ንመሰል መጐዓዝያ ትምህርቲ ዚውስን ዕድመን ርሕቀት ናይቲ  
ኮሙን ዝመደቦ ቤት ትምህርትን’ዩ። ካልእ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዚምረጸሉ ወቕቲ መሰል መጐዓዝያ ትምህርቲ ከይህሉ 
ይኽእል’ዩ። ፍሉይ ምኽንያት እንተሎ: ሓደ-ሓደ ተመሃሮ ካብቲ ዘሎ መምርሒ ብዝፍለ ኣገባብ መጐዓዝያ ትምህርቲ 
ኪግበረሎም ይኽእል’ዩ።  
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ብሓፈሻ ኣብ ሓደ ሰሙን: መጐዓዝያ ትምህርቲ ንምርካብ: እንተ ነወሐ ንኽንደይ ግዜ ምጽባይ ከም ዘድሊ 
ብዝምልከት’ውን መምርሕታት ኣለዉ። ኣየኖት መምርሕታት ከም ዘገልግሉ ብዝርዝር ዚገልጽ ሓበሬታ:  
“Regler för skolskjutsar (ጥብቆ-ሰነድ)” ኣብ ዚበሃል ሰነድ ኣሎ። እቲ “Ansökan om skolskjuts  
(ጥብቆ-ሰነድ)” ዚበሃል ቅጥዒ ኣብዚ ዚስብ ሓባር-መንገዲ (ሌንክ) ይርከብ:-  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/ANS%c3%96KAN%20

OM%20SKOLSKJUTS.pdf?epslanguage=sv  

እቲ ቅጥዒ ተመሊኡ: ናብ ሓላፊ መጐዓዝያ ትምህርቲ ኣብ ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን ይለኣኽ። 

ካርድካርድካርድካርድ ኣውቶቡስኣውቶቡስኣውቶቡስኣውቶቡስ/መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ካርድካርድካርድካርድ 

እቶም መጐዓዝያ ትምህርቲ ዝተፈቕደሎም: እሞ ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ ብኣውቶቡስ ዚጐዓዙ: ኣብ ነፍሲወከፍ 
ዓመተ-ትምህርቲ ካርድ ቤት ትምህርቲ ይዕደሉ። እዚ ማለት ከኣ: ነቲ ቅድሚ ሽዑ ዝነበሮም ካርድ ኣውቶቡስ ምቕማጥ 
ኣየድልዮምን’ዩ ማለት’ዩ። ኣብ መጻኢ እዋን: ንዕኡ ብምጥቃም ኪጐዓዙ ኣይክእሉን’ዮም። 

ካርድ ቤት ትምህርቲ ብጥንቃቐ ምሓዝ የድሊ! 

ካርድኻ እንተ ኣጥፊእካዮ ወይ ተበላሽዩ ምስራሕ እንተ ኣብዩ: ንቤ/ጽ ቤት ትምህርቲ/ሓላፊ መጐዓዝያ ትምህርቲ ግድን 
ምሕባር የድልየካ። ሓድሽ ካርድ ኪወሃበካ ንቤት ትምህርቲ 50 ክሮኖር ምኽፋል የድልየካ። ሓድሽ ካርድ ኪመጸካ ኣብ 
እትጽበየሉ ወቕቲ: ኣብተን ሓላፊ መጐዓዝያ ትምህርቲ ዝወሰነን መዓልታት ዘገልግል ግዜያዊ መጐዓዝያ ካርድ ይወሃበካ። 

ቋንቋቋንቋቋንቋቋንቋ ውሑዳንንውሑዳንንውሑዳንንውሑዳንን ቋንቋቋንቋቋንቋቋንቋ ኣደንኣደንኣደንኣደን  

መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት - ደገፍደገፍደገፍደገፍ ቋንቋቋንቋቋንቋቋንቋ ኣደኣደኣደኣደ 

መዋእለ-ህጻናት: ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘሎዎም ቈልዑ: ቋንቋ ሽወደንኛን ቋንቋ ኣዲኦም ኬማዕብሉ ኣኽእሎ 
ኪረኽቡ እጃሙ ኬበርክት ኣለዎ። ኵላቶም ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘሎዎም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዚመሃሩ 
ቈልዑ: ብሽወደንኛን ብቛንቋኦም ናይ ምውሳእ ብቕዓቶም ንምምዕባል ንደገፍ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ መሰል ኣሎዎም።  
እቲ ንጥፈት ቈልዑ ኣብ መንነቶም ንዘሎዎም ምትምማን’ውን ከትርር ኣለዎ።  

ዕላማታትንዕላማታትንዕላማታትንዕላማታትን መምርሕታትንመምርሕታትንመምርሕታትንመምርሕታትን መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት: ጥቕሲ ገጽ 9 መርሃ-ትምህርቲ መዋእለ-ህጻናት “ቋንቋን ድለባ ትምህርትን: 

ልክዕ ከም ቋንቋን መንነትን ካብ ሕድሕድ ፈሊኻ ዘይረኣዩ ኣምራት’ዮም። መዋእለ-ህጻናት: ንምንቕቓሕ ምዕባለ ቋንቋ 

ነፍሲወከፍ ቈልዓ ዓቢ ክብደት ኪህቦ ኣለዎ፤ ከምኡ’ውን ቈልዑ ኣብ ጽሑፋዊ ዓለም ንዘሎዎም ህንጥይናን ተገዳስነት 

ኣብ ምጥቃምን ምብርትታዕን ኪነጥፍ ኣለዎ። ቋንቋ ኣደኦም ዘማዕብሉ ወጻኢ ሃገር ዝመበቈሎም ቈልዑ: ሽወደንኛ 

ኪመሃሩን ኣብ ካልኦት መዳያት ፍልጠት ከማዕብሉን ዝሓሸ ኣኽእሎ ይህልዎም። እቲ መዋእለ-ህጻናት: ሽወደንኛ  

ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘሎዎም ቈልዑ: ቋንቋ ሽወደንኛን ቋንቋ ኣደኦምን ኬማዕብሉ እጃሙ ኬበርክት ኣለዎ።” 

መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት… ጥቕሲ ገጽ 9 መርሃ-ትምህርቲ መዋእለ-ህጻናት “..ነፍሲወከፍ ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ 

ዘሎዎ ቈልዓ: ባህላዊ መንነቱን ብሽወደንኛን ብቛንቋ ኣዲኡን ናይ ምርኻብ ብቕዓቱን ኬማዕብል ኪጽዕር ኣለዎ።” 

ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መባእታመባእታመባእታመባእታ/ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ካልኣይካልኣይካልኣይካልኣይ ደረጃደረጃደረጃደረጃ - ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ቋንቋቋንቋቋንቋቋንቋ’ደደደደ 

ሕጊሕጊሕጊሕጊ ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መበልመበልመበልመበል 10ይይይይ ምዕምዕምዕምዕ. 7ይይይይ ዓንዓንዓንዓን. (ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መባእታመባእታመባእታመባእታ)/ መበልመበልመበልመበል 15 ምዕምዕምዕምዕ. መበልመበልመበልመበል 19 ዓንዓንዓንዓን. (ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ካልኣይካልኣይካልኣይካልኣይ ደረጃደረጃደረጃደረጃ): ጥቕሲ “ካብ ሽወደንኛ ዚፍለ ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘሎዎ ዝወላዲኡ ቈልዓ:  
ንትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ዕድል ኪወሃቦ’ለዎ፤ እንተደኣ:- 

1. እቲ ቋንቋ ኣብ ገዛ ናይቲ ቈልዓ ዕለታዊ መራኸቢኡ እንተኾይኑ፤ ከምኡ’ውን:  
2 እቲ ቈልዓ ኣብቲ ቋንቋ መሰረታዊ ፍልጠት ኣሎዎ (ቤት ትምህርቲ መባእታ) እቲ ቈልዓ ኣብቲ ቋንቋ 

ዱልዱል ፍልጠት ኣሎዎ (ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ)  
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ተመሃራይ ኣብ ዕለታዊ ናብርኡ ኣብ ገዛ ዚጥቀመሉ ቋንቋ ደኣ ኣይዅን’ምበር: ኣብ ሓደ ሃገራዊ ቋንቋ ውሑዳን 
(minoritetsspråk) ዚወሃብ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ: ዕድል ኪወሃቦ ኣለዎ።  
መንግስቲ ወይ መንግስቲ ዝመዘዞ ትካል: ንትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ዚምልከቱ መምርሕታት ይሕብር። ከምዚኣቶም 
መምርሕታት ከም ዘብርህዎ: ብሓደ ቋንቋ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ኪወሃብ: ፍሉጥ ዝቝጽሮም ተመሃሮ በቲ ቋንቋ 
ትምህርቲ ኪወሃብ ኣብ ዚሓቱሉ ግዜ ጥራይ ኪኸውን ኣለዎ።  

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ: ኣብ ቤት ትምህርቲ ርእሱ ዝኸኣለ ዓይነት ትምህርቲ’ዩ። ዕላማ ናይዚ ዓይነት ትምህርቲ: እቶም 
ተመሃሮ ርእሰ-ክብሪ: መንነትን ብቕዓት ቋንቋን ነማዕብሉ እዩ። ሓደ ተመሃራይ: ኣብ ቤት ትምህርቱ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ 
ኪመሃር መሰል ኣሎዎ፤ እንተደኣ: ሓደ ወይ ክልቲኦም ወለዱ ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ ኣሎዎም፤ ከምኡ’ውን  
እቲ ቋንቋ እቲ ተመሃራይ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኡ ከም መራኸቢ ዚጥቀመሉ ኮይኑ። ተመሃራይ ኣብቲ ቋንቋ መሰረታዊ 
ፍልጠት ኪህልዎ ኣለዎ፤ ዳይረክተር ከኣ: ተመሃራይ ኣብቲ ቋንቋ ዘሎዎ ፍልጠት ዘይንጹር እንተኾይኑ የጽንዕ። ዳይረክተር 
ምስ መምህር ቋንቋ ኣደ ተሓባቢሩ’ዩ ነዚ ዚገብር። ስፍሓት ናይቲ ትምህርቲ ብዋና ቤት ትምህርቲ ይውሰን። 

ኣብ ሓደ ቋንቋ: ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ኪወሃብ: ኣብቲ ኮሙን ግድን ሓሙሽተ ሓተትቲ ኪህልዎ ኣለዎም፤ ንዐኦም 
ዚሰማማዕ ብቑዕ መምህር ከኣ ኪህሉ ኣለዎ። ብቕዓት መምህር ብዳይረክተር ይውሰን። 

ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ: ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ 
- ወይ ከም ቋንቋ ምርጫ (språkval) 
- ወይከኣ ናይ ተመሃራይ ወይ ናይ ቤት ትምህርቲ ምርጫ 
- ማለት ዓበይቲ ጕጅለታት ዘሎዎ ክልተ ዝቛንቋኡ ትምህርቲ 
- ካብ ምዱብ ሰዓት ወጻኢ 

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ: ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝሓዘ ኪኸውን ይግባእ፤ ናይ ወጻኢ ተመሃሮ ቋንቋ ሮማ ገዲፍካ። ተመሃሮ ቋንቋ 
ሮማ ግን: ፍሉይ ምኽንያት እንተሎ: ብኽልተ ቋንቋ ትምህርቲ ኪወሃቦም ይኽእል።  

ሓደ ተመሃራይ ብምኽንያት ጸገማት ቋንቋ ሽወደንኛ: በቲ ኪበጽሖ ዝመደቦ ዕላማ ንኸይዕወት ሓደጋ እንተሎ: ተመሃራይ 
ብቋንቋ ኣደ ሓገዝ ትምህርቲ የድልዮ ከይከውን ዳይረክተር እቲ ጕዳይ ከም ዚጽናዕ ጌሩ ነቲ ጠለብ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ 
ኣለዎ።  

ብሕታውያን ኣብያተ ትምህርቲ: ልክዕ ከም ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርቲ: ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ የዳልዋ። 

ቋንቋቋንቋቋንቋቋንቋ ውሑዳንውሑዳንውሑዳንውሑዳን 

እቶም ሃገራውያን ቋንቋታት ውሑዳን: ምየንኬሊ (ቶርነዳልስፊንስካ); ፊኒሽኛ: ሳመኛ: ሮማኒ ቺብን ዪዲሽን ይበሃሉ። 

ኣባላት ሃገራውያን ውሑዳን ዝኾኑ ቈልዑ: ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕብረ-ባህላዊ መንነት ከማዕብሉ ኣኽእሎ ኪወሃቦም 
ይኽእል’ዩ። 

ኵላቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ተመሃሮ ብዛዕባ ባህሊ: ቋንቋ: ሃይማኖትን ታሪኽን ሃገራውያን ቋንቋታት ውሑዳን 
ፍልጠት ኪህልዎም ኣለዎ። 

ንሃገራውያን ቋንቋታት ውሑዳን ብዝምልከት ኣብ ዚወሃብ ትምህርቲ: ዋላ’ኳ ቍጽሪ’ቶም ኣብቲ ኮሙን ዚሓቱ ካብ 
ሓሙሽተ ዚውሕድ እንተኾነ: ከምኡ’ውን ዋላ’ኳ እቲ ቋንቋ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ከም መራኸቢ ዘይጥቀሙሉ 
እንተኾኑ: እዚ ብዘየገድስ: ዋና ቤ/ት ትምህርቲ ከዳልወሎም ግቡእ ኣለዎ።  
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ሕቶሕቶሕቶሕቶ ምእታውምእታውምእታውምእታው 

ንደቅኻ ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ከተመዝግቦም እንተ ደሊኻ: ኣብ ቤት ትምህርቲ ደቅኻ ምስ ዘሎ ዳይረክተር ርክብ 
ትገብር። ቅጥዒ (ጥብቆ-ሰነድ) 

http://www.kiruna.se/PageFiles/4789/Intresseanm%c3%a4lan%20Modersm%c3%a5laug20

14.pdf?epslanguage=sv 

ኣገልግሎትኣገልግሎትኣገልግሎትኣገልግሎት ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና ተመሃሮተመሃሮተመሃሮተመሃሮ 

ተልእኮ ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ: ብመንጽር ሓፈሻዊ ክእለት: ንመዋእለ-ህጻናት/ቤት ትምህርቲ መባእታ: ኣብ ጥዕና 
ቈልዑን መንእሰያትን ንምብርትታዕ ኣብ ዚገበርዎ ስራሕ ምድጋፍ’ዩ። ኣንፈት ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ ጥዕና ኣብ 
ምምሕያሽን ምክልኻልን ዘድሃበ’ዩ፤ ምስ ዳይረክተርን ጕጅለ ስራሕ ቤት ትምህርትን ብምትሕብባር ከኣ ይቃናዕ። 

ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ: ንትምህርቲ: ንምዕባለ: ንድለባ ትምህርትን ጥዕናን ቈልዑን ተመሃሮን ዘተባብዕ ሃዋህው  
ኣብ ምፍጣር እጃሙ ኬበርክት ኣለዎ፤ ተመሃሮ ሸቶ ትምህርቶም ኣብ ምውቃዕ ከኣ ኪድግፎም ኣለዎ። 

ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ: ነርሳት ቤት ትምህርቲ: ተሓጋገዝቲ (ኩራቶር): ኪኢላታት ስነ-ልቦና: ፍሉያት ኪኢላታት 
ስነ-ትምህርቲ: ኪኢላታት ስነ-ልሳን: ሓካይም ቤት ትምህርቲ: ኣብ ሕቶታት ክብሪ ዚነጥፉ ረዳትን: ጸሓፍትን ሓለፍቲ 
ኣሃዱን ይሰርሑ። 

ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ መዳይ ስራሕ: ኣብ ኪሩና ንዚርከባ መዋእለ-ህጻናት: ኣብያተ ትምህርቲ መባእታን ካልኣይ 
ደረጃን የጠቓልል። ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ: ብብሕታውያን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ካረስዋንዶን ኪሩናን ንዚርከባ : 
ኣብያተ ትምህርቲ ሳመ’ውን ኣገልግሎቱ ይህብ’ዩ። እቲ ጆግራፍያዊ ከባቢ ዓቢ’ዩ፤ ኣብ ጥቓኡ ዚርከባ ከም ካረስዋንዶ: 
ቪታንጊን ኣቢስኮን ምጥቃስ ይከኣል። 

ኣንፈት ስራሕ ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ:- 

- እዋናዊ: ጠርናፊ: ጥዕና ዘተባብዕን ዚከላኸልን ጻዕሪ 
- ምምዕባል ትምህርታውን ኣስተንትኖኣውን ኣገባብ ስራሕ 
- ጥዕናን ድለባ ትምህርትን ንምብርትታዕ: ሓባራዊ ምርድዳእ ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮን  

መዋእለ-ህጻናት/ንእሽቶ ጕጅለ ቤት ትምህርትን 

ኣርባዕተ እምኒ ኵርናዓት ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ:- 

- ኣተኵሮ ኣብ ድለባ ትምህርቲ 
- ጽልዋ ቈልዑ/ተመሃሮ 
- ተሳትፎ ወለዲ 
- ኣብ ምስግጋር ደረጃ ክፍሊ: ኣብያተ ትምህርትን ቅርጽታት ትምህርትን ሓበሬታ ምሃብ 
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ሚኒቲምሚኒቲምሚኒቲምሚኒቲም/ጕጅለጕጅለጕጅለጕጅለ ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና ተመሃሮተመሃሮተመሃሮተመሃሮ 

ኣብ ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን ዚርከብ ነፍሲወከፍ ንጥፈት: ንእሽቶ ጕጅለ (ሚኒቲም) ኣሎዎ። ኣብቲ ጕጅለ ክትትል 
ምዕባለ ተመሃሮ/ቈልዑ ይግበር። ንእሽቶ ጕጅለ: ዳይረክተር/ሓላፊ ቤት ትምህርቲ: ነርስ ቤት ትምህርትን ፍሉይ ኪኢላ 
ስነ-ትምህርቲ/ፍሉይ መምህር ይጥርንፍ። ኣብ ሓደ-ሓደ ኣብያተ ትምህርቲ ሓባሪ ሙያን ትምህርትን (SYV)’ውን 
ኣለዉ። 

ንመጽናዕቲ ዚምልከት ውሳነ: ምዝዛም መደብ ተግባር ብዳይረክተር ይውሰድ። 

ንእሽቶ ጕጅለ: ዚበዝሕ እዋን ሓንሳእ ኣብ ሰሙን ስሩዕ ኣኼባ የካይድ። 

ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ካልኣይካልኣይካልኣይካልኣይ ደረጃደረጃደረጃደረጃ 

ኣብ ኪሩና ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣለዋ። እታ ኮሙናዊት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ያልማር 

ሉንድቦምስስኩላን እታ ዝዓበየት’ያ፤ ምስ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ላፕላንድስ ዪምናስዩም ከኣ ትጥርነፍ። ቤት 
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ላፕላንድስ ዪምናስዩም ንባዕላ ኣባል ኮሙናዊ ውድብ ላፕላንድ’ያ። 

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ላፕላንድስ ዪምናስዩም: ምስ ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ የሊቫረ: 
ዮክሞክን ፓያላን’ውን ትጽብጸብ። እታ ኮሙናዊት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ስፍሕ ዝበሉ ፕሮግራማት ኣሎዋ። 

ብዘይካ’ዛ ኮሙናዊት ቤት ትምህርቲ: “ሪምድዪምናሴት” እትበሃል ብሕታዊት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ’ውን ኣላ። 
እዘን ዚስዕባ ፕሮግራማት ኣሎዋኣ:- 

- ፕሮግራም ቴክኒክ - ሳይንሳዊ ቴክኒክ ዝኣንፈታ 
- ፕሮግራም ሳይንስ - ጠፈራዊ ሳይንስ ዘጠቓልል ህይወታዊ ሳይንስ ዝኣንፈቱ 

ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ኣባጽሕኣባጽሕኣባጽሕኣባጽሕ 

ሎሚ: ከም በጽሒ ሰብ መጠን: ካብ እትቕመጠሉ ዓዲ ከይገዓዝካ: ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያትን ብዝተፈላለዩ ጽፍሕታትን 
ክትመሃረሎም እትኽእል ብዙሓት ኣኽእሎታት ኣለዉ። ኣብ ኩንስካፕስፓርከን: ሓበሬታ ትምህርትን ሙያን ንኣባጽሕ 
ዝሓዘ ማእከል ትምህርቲ ኪሩና ኣሎ። 

ኮሙናት የሊቫረ: ዮክሞክ: ኪሩናን ፓያላን ብሓባር ኮሙናዊ ውድብ ላፕላንድ ኣቝመን ኣለዋ። እዚ ውድብ ብውሑዱ: 
ትምህርቲ ነባጽሕ የዳሉ፤ ብዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ከም ኮምቩክስ: ኤሰፊ: ኣብ ኮለጅን ኣብ ኮለጅ ሙያን ኪመሃሩ 
ንዝደልዩ ተቐማጦ ኮሙን ከኣ ደገፍ ይህብ። 

ሓበሬታንሓበሬታንሓበሬታንሓበሬታን መዝገብመዝገብመዝገብመዝገብ ዳታንዳታንዳታንዳታን 

ብመሰረት ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታ (personuppgiftslagen, PUL): እቲ መዝገብ ኣስማት ኪሕዝ ዚደሊ ነቶም  
ሰባት ኪሕብር ኣለዎ። ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን: ንውልቀሰባት: ከም ቈልዑ: ተመሃሮን ወለድን ዚርኢ ሓበሬታ 
ይዝግብ’ዩ። ዕላማ ናይዚ መዝገብ ሓበሬታ: ክፍሊታት ክንክን ቈልዑ: ሓለዋ ግቡእ ትምህርቲ: ሊስታ ኣስማት ክላሳት: 
ነጥቢ: ተሳትፎ: ጽሑፋዊ ገምጋም ዝሓዙ ውልቃውያን መደባት ምዕባለ ንምእላይ’ዩ። ከም ውልቃዊ ኣበሬታ ዚቝጸር 
ከም ኣብነት ንምጥቃስ: መለለዪ ቍጽሪ መንነት (ፐርሾንኑመር): ስም: ክፍልን ቤት ትምህርትን: ኣድራሻ: ቍጽሪ 
ስልኪ: ስድራ: ኵነታት ሓዳር: ምርጫ ቋንቋ: ነጥቢ ወዘተ። እዚ ሓበሬታ’ዚ: ብመሰረት መምርሕታት ሕጊ ውልቃዊ 
ሓበሬታ ይእለ። 
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ነጸርታነጸርታነጸርታነጸርታ ብዛዕባብዛዕባብዛዕባብዛዕባ ትሕዝቶትሕዝቶትሕዝቶትሕዝቶ ቅጥዕታትቅጥዕታትቅጥዕታትቅጥዕታት 

ስም ኣቦ = ስም ስድራ 

ስም = መጸውዒ ስም 

መለለዪ ቍ. መንነት = ሓበሬታ ልደት (ዓመት - ወርሒ - ዕለት - ቍጽሪ) 

ኣድራሻ/ኣብ ክብሪ መዝገብ ዘሎ ኣድራሻ = ጐደና ምስ ቍጽሪ 

ቍ. ጶስጣ = ንኣብነት 123 45 ቅድሚ ቦታ ምቕማጥ 

ኣድራሻ ጶስጣ = ንኣብነት ኪሩና 

እቲ ቈልዓ ብዓል ምሉእ ጥዕና ድዩ = ገለ ሕማም ኣሎዎ’ዶ 

እቲ ቈልዓ ኣለርጂ ኣሎዎ’ዶ = ኣብ ገለ ነገር: ንኣብ. ኣብ ጸባ: እንቋቝሖ ተነቃፍነት ኣሎዎ’ዶ 

ቋንቋ ኣደ = ኣብ ገዛ እንታይ ቋንቋ ይዛረብ 

ደገፍ ቋንቋ ኣደ የድልዮ’ዶ = ኣብቲ ንጥፈት ብቛንቋኡ ደገፍ የድልዮ’ዶ 

ዚድለ ምደባ/ከባቢ = መዋእለ-ህጻናት/ማእከል ትርፊ-ግዜ ብቐዳምነት ኣበይ ትደልዩ 

ወቕታዊ ምደባ = ሎሚ ዘለዎ መዋእለ-ህጻናት/ማእከል ትርፊ-ግዜ 

ወላዲ = ኣደ ወይ ኣቦ 

ክታም = ስም ብፊርማ 

እቶት = ገንዘብ: ንኣብነት ደሞዝ: ሓገዝ 

ምኽንያት መሕተቲ ዕረፍት = እቲ ቈልዓ ስለምንታይ ካብ ምህሮ ዕረፍቲ የድልዮ 

ምኽንያት መሕተቲ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ = ውላድኩም ንምንታይ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ የድልዮ  



 
 

ጠለብጠለብጠለብጠለብ ቦታቦታቦታቦታ ኣብኣብኣብኣብ ኮሙናዊኮሙናዊኮሙናዊኮሙናዊ ንጥፈትንጥፈትንጥፈትንጥፈት 
 
ቈልዓ ምስ ክልቲኦም ወለዱ እንዳተመላለሰ ዚቕመጥ እንተኾይኑ: ወለዱ ነናቶም ጠለብ ቦታ የእትዉ: እንተደኣ ክልቲኦም ወለዲ ነቲ ቦታ ዚጥቀሙሉ  
እንተ ኾይኖም። 
 
ሓደ ቅጥዒ ንሓደ ቈልዓ 

ስም ኣቦ ቈልዓ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ኣድራሻ ጶስጣ 

ቦታ ዚድለየሉ ካብ ቍጽሪ ሰዓታት/ንሰሙን 

መዋእለ-ህጻናት 

� 

ስነ-ትምህርታዊ ክንክን 

� 

ማእከል ትርፊ-ግዜ 

� 

እቲ ቈልዓ ምሉእ ጥዕና ኣሎዎ/ዋ’ዶ፧ እቲ ቈልዓ ኣለርጂ ኣሎዎ’ዶ፧ ቋንቋ ኣደ 

� እወ � ኣይፋል � እወ � ኣይፋል 
 

ደገፍ ቋንቋ ኣደ የድልየኩም’ዶ፧ 

� እወ � ኣይፋል 

ዚድለ ምደባ/ከባቢ 

ፍሉይ ሓበሬታ 

 
1ይ ወላዲ 

ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ኣድራሻ ጶስጣ ስልኪ/ሞባይል 

ወሃብ-ስራሕ/ቤት ትምህርቲ ስልኪ ስራሕ 

2ይ ወላዲ 

ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ኣድራሻ ጶስጣ ስልኪ/ሞባይል 

ወሃብ-ስራሕ/ቤት ትምህርቲ ስልኪ ስራሕ 

 

ዕለት ክታም 1ይ ወላዲ 

ዕለት ክታም 2ይ ወላዲ 

 

ንመዋእለ-ህጻናት:- ቅጥዒ ናብ ብዓል-መዚ ምደባ ይግደፍ/ይለኣኽ። 
ንፍሪቲድስ:- ቅጥዒ ናብ ዳይርክተር ቤት ትምህርቲ ይግደፍ/ይለኣኽ። 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 



 
 

ጠለብጠለብጠለብጠለብ ምቕያርምቕያርምቕያርምቕያር ቦታቦታቦታቦታ ሓደ ቅጥዒ ንሓደ ቈልዓ 

 

ስም ኣቦ ቈልዓ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ስም ኣቦ ብዓል-ጕዳይ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ኣድራሻ ጶስጣ 

ስልኪ ገዛ ሞባይል ኢ-መይል 

 
 
ጠለብጠለብጠለብጠለብ 

እዋናዊ ምደባ ምቕያር ቦታ ካብ 

ዚጥለብ ምደባ መዋእለ-ህጻናት 

� 

ስነ-ትምህርታዊ ክንክን 

� 

ዝተረፈ ሓበሬታ 

 
 
 

ዕለት 1ይ ወላዲ ስልኪ ሞባይል 

ዕለት 2ይ ወላዲ ስልኪ ሞባይል 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ቅጥዒ ናብቲ ወቕታዊ ቤት ትምህርቲ ቈልዓ ዘሎ ብዓል-መዚ ምደባ ይግደፍ/ይለኣኽ። 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 



 
 

ቦታቦታቦታቦታ ምግዳፍምግዳፍምግዳፍምግዳፍ ሓደ ቅጥዒ ንሓደ ቈልዓ 

 

ስም ኣቦ ቈልዓ ስም ቈልዓ መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ስም ኣቦ ብዓል-ጕዳይ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ኣድራሻ ጶስጣ 

ስልኪ ሞባይል ኢ-መይል 

እዋናዊ ምደባ እቲ ቦታ ጥቕሚ ዚውዕለሉ ክሳዕ 

 
 
 
ኣስተውዕሉ! 

ቦታ ናይ ምግዳፍ ግዜ: ካብቲ ሓበሬታ ዚመጸሉ ሓደሓደሓደሓደ ወርሒወርሒወርሒወርሒ’ዩ።  
 
እቲ ቦታ ሰብ ይጠቐመሉ ኣይጠቐመሉ ብዘየገድስ: ክፍሊት ክሳዕ’ቲ ናይ ምውዳእ ግዜ ይኽፈል። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ንቕንዕናንቕንዕናንቕንዕናንቕንዕና ኣብኣብኣብኣብ ላዕሊላዕሊላዕሊላዕሊ ዝተዋህበዝተዋህበዝተዋህበዝተዋህበ ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ዚምስክርዚምስክርዚምስክርዚምስክር:- 

ዕለት ወላዲ ስልኪሞባይል ስልኪ ስራሕ 

ዕለት ወላዲ ስልኪሞባይል ስልኪ ስራሕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ንመዋእለ-ህጻናት:- ቅጥዒ ናብ ብዓል-መዚ ምደባ ይግደፍ/ይለኣኽ። 
ንማእከል ትርፊ-ግዜ ቅጥዒ ናብ ዳይርክተር ቤት ትምህርቲ ይግደፍ/ይለኣኽ። 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 



 
ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ እቶትእቶትእቶትእቶት 

 

ዘገልግለሉዘገልግለሉዘገልግለሉዘገልግለሉ ግዜግዜግዜግዜ ካብካብካብካብ ዓመትዓመትዓመትዓመት ወርሒወርሒወርሒወርሒ መዓልቲመዓልቲመዓልቲመዓልቲ 

 

ሓባራዊሓባራዊሓባራዊሓባራዊ ፋክቱራፋክቱራፋክቱራፋክቱራ � 

ንንንን1ይይይይ ብዓልብዓልብዓልብዓል ቦታቦታቦታቦታ ዚምልከትዚምልከትዚምልከትዚምልከት ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ (ተቐባልተቐባልተቐባልተቐባል ፋክቱራፋክቱራፋክቱራፋክቱራ)  

ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ቦታ 

ስልኪ ገዛ ስልኪ ስራሕ  ኢ-መይል 

ወሃብ-ስራሕ/ቤት ትምህርቲ 

 
ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ብዛዕባብዛዕባብዛዕባብዛዕባ 2ይይይይ ብዓልብዓልብዓልብዓል-ቦታቦታቦታቦታ  

ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ቦታ 

ስልኪ ገዛ ስልኪ ስራሕ  ኢ-መይል 

ወሃብ-ስራሕ/ቤት ትምህርቲ 

 
ብዓልብዓልብዓልብዓል-ቤትቤትቤትቤት/ብዓልቲብዓልቲብዓልቲብዓልቲ-ቤትቤትቤትቤት/መጻምድቲመጻምድቲመጻምድቲመጻምድቲ (ካብቲካብቲካብቲካብቲ ኣብኣብኣብኣብ ላዕሊላዕሊላዕሊላዕሊ ዚጥቀስዚጥቀስዚጥቀስዚጥቀስ ዝተፈልየዝተፈልየዝተፈልየዝተፈልየ እንተኾይኑእንተኾይኑእንተኾይኑእንተኾይኑ) 

ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ቦታ 

ስልኪ ገዛ ስልኪ ስራሕ  ኢ-መይል 

ወሃብ-ስራሕ/ቤት ትምህርቲ 

 
ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ብዛዕባብዛዕባብዛዕባብዛዕባ ኣብኣብኣብኣብ ንጥፈትንጥፈትንጥፈትንጥፈት ምዋእለምዋእለምዋእለምዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት/ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንክንክንክንክንክንክን ቈልዓቈልዓቈልዓቈልዓ 

 

1ይ ቈልዓ ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

2ይ ቈልዓ ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

3ይ ቈልዓ ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣብ ትካል ተራድኦ (ኮኦፐራቲቭ) ዝተመደቡ ኣሕዋት መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

 
 
 

1 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 



እቶት ስድራ ቅድሚ ምቝራጽ ግብሪ 

 1ይ ወላዲ ክሮኖር/ንወርሒ 2ይ ወላዲ ክሮኖር/ንወርሒ መጻምድቲ (ሳምቦ) 
ክሮኖር/ንወርሒ 

ምስ ስራሕ ዚኸይድ ደሞዝን ካልእ እቶትን +  +  +  

ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት 
(Arbetslöshetsersättning) 

+  +  +  

መተካእታ ደሞዝ ወላዲ  
(Föräldrapenning) 

+  +  +  

መተካእታ ደሞዝ ሕማም/ሓገዝ ሕማም 
(sjukpenning) 

+  +  + 
 

ጥሮታ (ንጥሮታ ቈልዓ ዘይምልከት) 
(pension) 

+  +  +  

ንትምህርቲ ዕዳጋ-ስራሕ ዚምልከት  
ሓገዝ ትምህርቲ 

+  +  +  

ካልእ እቶት (ንኣብነት ሓገዝ ክንክን ወዘተ) 
(vårdbidrag) 

+  +  +  

ድምር =  =  =  

 
ኮሙን: ንሓበሬታ እቶት ናይ ምቍጽጻር መሰሉ ሕሉው’ዩ። 
ደይመደይ ኢልካ ዚግደፍ ግጉይ ሓበሬታ: ኣብ ክንክን ቈልዓ ዝተረኽበ ቦታ ናይ ምሕዳግ ሳዕቤን ኪህልዎ ይኽእል’ዩ። 
 
 
 
 
ንቕንዕናንቕንዕናንቕንዕናንቕንዕና ኣብኣብኣብኣብ ላዕሊላዕሊላዕሊላዕሊ ዝተዋህበዝተዋህበዝተዋህበዝተዋህበ ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ዚምስክርዚምስክርዚምስክርዚምስክር:- 

ዕለት 1ይ ወላዲ 

ዕለት 2ይ ወላዲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ንመዋእለ-ህጻናት:- ቅጥዒ ናብ ብዓል-መዚ ምደባ ይግደፍ/ይለኣኽ። 2 
ንማእከል ትርፊ-ግዜ ቅጥዒ ናብ ዳይርክተር ቤት ትምህርቲ ይግደፍ/ይለኣኽ። 



 
 
ኣብኣብኣብኣብ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት-ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜግዜግዜግዜ-ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንክንክንክንክንክንክን ዚርከቡዚርከቡዚርከቡዚርከቡ ቈልዑቈልዑቈልዑቈልዑ ዚምልከትዚምልከትዚምልከትዚምልከት ሰሌዳሰሌዳሰሌዳሰሌዳ ግዜግዜግዜግዜ/ውዕልውዕልውዕልውዕል 

ሓደ ቅጥዒ ንሓደ ቈልዓ 
ስም ኣቦ መጸውዒ ስም መለለዪ ቍ. መንነት (ዓመት: ወርሒ: መዓልቲ – ቍጽሪ) 

ኣድራሻ ቍ. ጶስጣ ቦታ ስልኪ 

ዘገልግለሉ ግዜ ካብ ምደባ ሓባራዊ ፋክቱራ 
� 

 

ክትሓስቡሉ ዘለኩም:- 

• ቈልዓ ናይ ምግዳፍን ምምጽእን ግዜ ኣብ ሸማ ኪኣቱ ኣለዎ  

• ናይ ሓደ ሰሙን ሸማ ጥራይ እንተሎካ: ናይ ሓደ ሰሙን ሸማ ጥራይ ምምላእ 

• ናይ ሓያለ ሰሙናት ሸማ እንተሎካ ኸኣ ናይ ሓያለ ሰሙናት ሸማ ምምላእ፤ 
ብተወሳኺ: ኣብታ ፈላሚት ሰሙን ዘላ ሰኑይ ዕለታ ምምላእ 

 
ቍጽሪ ሰሙናት 

ዕለት ናይታ ኣብ ናይ ሓያለ 
ሰሙናት ሸማ ፈላሚት 
ሰሙን ዘላ ሰኑይ 

 

1ይ ሰሙን 2ይ ሰሙን 3ይ ሰሙን 

ሰኑይ   

ሰሉስ   

ረቡዕ   

ሓሙስ   

ዓርቢ   

ቀዳም   

ሰንበት   

4ይ ሰሙን 5ይ ሰሙን 6ይ ሰሙን 

ሰኑይ   

ሰሉስ   

ረቡዕ   

ሓሙስ   

ዓርቢ   

ቀዳም   

ሰንበት   

 

እቲእቲእቲእቲ ሸማሸማሸማሸማ ብልክዕብልክዕብልክዕብልክዕ ኪግለጽኪግለጽኪግለጽኪግለጽ እንተእንተእንተእንተ ዘይተኻኢሉዘይተኻኢሉዘይተኻኢሉዘይተኻኢሉ: ገምጋምገምጋምገምጋምገምጋም ይሕበርይሕበርይሕበርይሕበር:- ___________________ሰዓትሰዓትሰዓትሰዓት/ንሰሙንንሰሙንንሰሙንንሰሙን 

 
ዝተረፈ ሓበሬታ 

 

ንቕንዕና ኣብ ላዕሊ ዝተዋህበ ሓበሬታ ዚምስክር:- 

ዕለት ክታም - 1ይ ወላዲ ስልኪ 

ዕለት ክታም - 2ይ ወላዲ ስልኪ 

 
 
 

ንመዋእለ-ህጻናት:- ዝተመልአ ቅጥዒ ናብ ናይ ምደባ ብዓል-መዚ ይግደፍ ወይ ይለኣኽ። 
ንፍሪቲድስ:- ቅጥዒ ናብ ዳይርክተር ቤት ትምህርቲ ይግደፍ/ይለኣኽ። 

ኪሩ ናኪሩ ናኪሩ ናኪሩ ና  ኮ ሙንኮ ሙንኮ ሙንኮ ሙን  
ምምሕዳ ር  ባ ህ ል ን  ት ምህ ር ት ን  



1 

 

 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን 

 

ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን ዕለትዕለትዕለትዕለት 2016-02-03 ዝተሓደሰዝተሓደሰዝተሓደሰዝተሓደሰ 

 
 
 
 
 

መምርሕታትመምርሕታትመምርሕታትመምርሕታት ኣጠቓቕማኣጠቓቕማኣጠቓቕማኣጠቓቕማንንንን 

ክፍሊታትክፍሊታትክፍሊታትክፍሊታትንንንን 

መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት: ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንንክንክንንክንክንንክንክንን 

ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜንግዜንግዜንግዜን 

 

 
 
 

ብኮሚቴብኮሚቴብኮሚቴብኮሚቴ ቈልዓንቈልዓንቈልዓንቈልዓን ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን ዕለትዕለትዕለትዕለት 2015-06-11: § 105 

ክሳዕክሳዕክሳዕክሳዕ ዕለትዕለትዕለትዕለት 2015-07-01 ዘገልግልዘገልግልዘገልግልዘገልግል 
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ትሕዝቶትሕዝቶትሕዝቶትሕዝቶ 

 

ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ገጽ 3 

መዋእለ-ህጻናት ካብ 1-5 ንዝዕድመኦም ቈልዑ ገጽ 3 

ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ካብ 1-5 ንዝዕድመኦም ቈልዑ ገጽ 3 

ክንክን ኣብ ዘይምቹእ ግዜ ገጽ 3 

ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰዱ ገጽ 3 

ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት ገጽ 3 

ክንክን ተመሃሮ ገጽ 3 

ማእከል ትርፊ-ግዜ ሓጋይ ገጽ 4 

ብሕታዊ መዋእለ-ህጻናትን ክንክን ተመሃሮን ገጽ 4 

ሓፈሻዊ መምርሒ መዋእለ-ህጻናትን ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ገጽ 4 

ክፉታት ሰዓታት ስራሕ መዋእለ-ህጻናት/ማእከል ትርፊ-ግዜ/ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ገጽ 4 

ምደባን መስርዕን ኣብ መዋእለ-ህጻናትን ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ገጽ 4 

ዚጸንሓሉ ግዜ ገጽ 5 

ለውጢ ኣብ ዘጋጥመሉ ምሕባር ገጽ 5 

ዕረፍቲ ስራሕን ካልእ ዕረፍትን ገጽ 5 

ቦታኻ ምርካብ ገጽ 5 

ብዓል ቦታ ገጽ 5 

ኵነታት ስድራ/ገዛ ገጽ 5 

መዓልታት መደብ ገጽ 6 

ክፍሊታት መዋእለ-ህጻናት: ስነ-ትምህርታዊ ክንክንን ማእከል ትርፊ-ግዜን  ገጽ 6 

ልዑል ዋጋ ገጽ 8 

ሰብ-መዚ ምደባ - መዋእለ-ህጻናት: ስነ-ትምህርታዊ ክንክንን ማእከል ትርፊ-ግዜን ገጽ 9 
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ንጥፈትንጥፈትንጥፈትንጥፈት መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት 

ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት: ኣብ መዋእለ-ህጻናትን ኣብ ስነ-ትምህርታዊ ክንክንን (ክንክን ቈልዑ ቀትሪ “ዳግባርንቮርዳረ”) 
ይካየድ። 

መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት ካብካብካብካብ 1-5 ንዝዕድመኦምንዝዕድመኦምንዝዕድመኦምንዝዕድመኦም    ቈቈቈቈልዑልዑልዑልዑ 

መዋእለ-ህጻናት: ካብ 1-5 ዓመት ንዝዕድመኦም ወለዶም ዚሰርሑ: ዚመሃሩ: ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰዱ: ስራሕ ዘናድዩ ወለዲ 
ንቘልዑ ደቆም ዚቘመ ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈት’ዩ፤ ደቆም ናቶም ፍሉይ መዋእለ-ህጻናት ዘድልዮም ኪኾኑ’ውን ይኽእሉ’ዮም። 

መዋእለ-ህጻናት: ብስራሕ: ትምህርቲ: ርሕቀት ኣድራሻን ጠለብ ቈልዓን ኣብ ግምት ብምእታው ዚወሃብ ዕድል’ዩ። ኣብ 
መዋእለ-ህጻናት: ብመሰረት እቶም ኣብ መርሃ-ትምህርትን (Lpfö 98) ሕጊ ትምህርትን ዚግለጹ ዕላማታትን መምርሕታትን 
ቈልዑ ትምህርቲ ኪድልቡ ተልእኮ ዘሎዎም መምህራን መዋእለ-ህጻናትን ኣለይቲ ቈልዑን ይሰርሑ። 

ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንክንክንክንክንክንክን ካብካብካብካብ 1-5 ዕመትዕመትዕመትዕመት ንዝዕድመኦምንዝዕድመኦምንዝዕድመኦምንዝዕድመኦም ቈቈቈቈልዑልዑልዑልዑ 

ስነ-ትምህርታዊ ክንክን: ንመዋእለ-ህጻናት ከም ኣማራጺ ዕድል ኪኸውን ይወሃብ። እቲ ንጥፈት ኣብ እንዳ ክንክን ቈልዑ 
ቀትሪ (“ዳግባርንቮርዳረ”) ይካየድ። ኣብ መርሃ-ትምህርቲ ዘለዉ ክብርታት: ንስነ-ትምህርታዊ ክንክን ይምልከቱ። 
መርሃ-ትምህርቲ መዋእለ-ህጻናት: ነቲ ንጥፈት ይመርሖ። 

ክንክንክንክንክንክንክንክን ኣብኣብኣብኣብ ዘይምቹእዘይምቹእዘይምቹእዘይምቹእ ግዜግዜግዜግዜ 

ዘይምቹእ ወይ ምሸት: ለይትን ቀዳመ-ሰንበትን ዘይስሩዕ ሰዓታት ስራሕ ዘሎዎም ወለዲ: ደቆም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ቦላግስ 
(Bolags) ዝተመዝገቡ ዕድል ክንክን ቈልዓ ኪወሃቦም ይኽእል’ዩ። ቦታ ምስ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማእከል ትርፊ-ግዜ ኪጣመር 
ይኽእል። ኣብ ዘይምቹእ ናይ ስራሕ ግዜ ዘሎ ቦታታት መዋእለ-ህጻናት/ማእከል ትርፊ-ግዜ ዚኽፈል ተወሳኺ ወጻኢ የለን። 

ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ ወላዲወላዲወላዲወላዲ ዝወሰዱዝወሰዱዝወሰዱዝወሰዱ 

ዕሸል ቈልዓ ኪኣልዩ ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰዱ ወለዲ: ኣሕዋት ዕሸል ቈልዓ ንኣሽቱ ደቆም: ኣብ መዋእለ-ህጻናት/ኣብ ስነ-ትምህርታዊ 
ክንክን ን15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ቦታ ኪረኽቡ መሰል ኣሎዎም። 

ህዝባዊህዝባዊህዝባዊህዝባዊ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት 

ካብታ ቈልዑ 3 ዓመት ዚመልኡላ ዘላ መንፈቕ ቀውዒ ኣትሒዙ: ኵላቶም ቈልዑ :ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ ህዝባዊ መዋእለ-
ህጻናት: 15 ሰዓታት ንሰሙን ወይ 525 ሰዓታት ኣብ ዓመት ዕድል ይወሃቦም። ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት: ናይ ቤት ትምህርቲ 
መባእታ መደብ ዓመተ-ትምህርቲ ይኽተል፤ እዚ ማለት ከእ: ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ዕረፍቲ ኣብ ዚህልወሉ ወቕቲ:  
እቲ ቦታ መዋእለ-ህጻናት ኣብ ኣገልግሎት ኣይህሉን ማለት’ዩ። 
ሓላፊ መዋእለ-ህጻናት’ዩ ንኣወዳድባ ግዜ ዚውስን። 

ክንክንክንክንክንክንክንክን ተመሃሮተመሃሮተመሃሮተመሃሮ 

ብመሰረት መደብ ዓመተ-ትምህርቲ: ክንክን ቈልዑ ኣብቲ ዓመተ-ንጥፈት ቤት ትምህርቲ: ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ይካየድ። 
ማእከል ትርፊ-ግዜ: ኣብ ኣዚሎ ክፍሊ ዚመሃሩ: ወይ ካብታ 6 ዓመት ዚመልኡላ ዘላ መንፈቕ ቀውዒ ክሳብ’ታ 13 ዓመት 
ዚመልኡላ ዘላ መንፈቕ ጽድያ ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ንዝተመዝገቡ ስነ-ትምህርታዊ ጕጅለኣዊ ንጥፈት’ዩ። እቲ ዕማም: 
ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትምህርቶም ኪዛዝሙን: ትርጕም ዘሎዎ ትርፊ-ግዜን ምዝንጋዕን ከሕልፉን ዕድል ምሃብ’ዩ። ቤት 
ትምህርትን ማእከል ትርፊ-ግዜን ብሓባር: ተመሃራይ ዝተማለአ ምዕባለን ድለባ ትምህርትን ከጥሪ እጃሞም የበርክቱ።  
ዕማም ማእከል ትርፊ-ግዜ: ንስራሕን ንትምህርትን ወለዲ ኣኽእሎ ብዚህብ ኣገባብ ይውደብ። 
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ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜግዜግዜግዜ ሓጋይሓጋይሓጋይሓጋይ 

ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ሓጋይ: ኣብ ኣዚሎ ክፍልን ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታን ዝተመዝገቡ ተመሃሮ: ንማእከል ትርፊ-ግዜ ሓጋይ 
(ሶማርፍሪቲድስ) ዕድል ይወሃቦም። እቲ ንጥፈት: በቲ ዘሎ ናይ ኣከፋፍላ ኣገባብን: በቲ ነቲ ወቕቲ ዚምልከት ኣገልግሎት 
ዝተበጽሐ ስምምዕን መሰረት ክፍሊት ይኽፈሎ። እቲ ጠለብ ንሓደ ፍሉይ ቅጥዒ ብምምላእ ይኣቱ:- “ጠለብ ቦታ” 
(Ansökan om plats) ዚበሃል ቅጥዒ: ሓደ ወርሒ ቅድሚ ምደባ ምግባሩ ይኣቱ፤ ነቲ ውዕል ምጥሓስ ከኣ ኣይከኣልን።  

ብሕታዊብሕታዊብሕታዊብሕታዊ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትንህጻናትንህጻናትንህጻናትን ክንክንክንክንክንክንክንክን ተመሃሮንተመሃሮንተመሃሮንተመሃሮን 

ኣብቲ ኮሙን ብብሕታዊ ኣመራርሓ: ንኣብነት ከም ውልቃዊ ተራድኦ: ተራድኦ ወለዲ: ብመንግስታውን ብብሕታውን 
ኣተኣላልያ ዚካየድ መዋእለ-ህጻናትን ክንክን ቈልዓን ኣሎ። 

ሓፈሻዊሓፈሻዊሓፈሻዊሓፈሻዊ መምርሒመምርሒመምርሒመምርሒ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት/ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንክንክንክንክንክንክን 

ኣብ መዋእለ-ህጻናት ኣሕዋት ዘሎዎም ቈልዑ: ጕዳዮም ቅድሚ ሓድሽ ምደባ ይረአ። 

ወለዲ: ንዝቐረበሎም ዕድል ቦታ: ሪጋኦም ከይተሓድጉ ሓንሳእ ኪኣብዩ ይኽእሉ። 

ክፉታትክፉታትክፉታትክፉታት ሰዓታትሰዓታትሰዓታትሰዓታት ስራሕስራሕስራሕስራሕ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት/ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜግዜግዜግዜ/ ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንክንክንክንክንክንክን 

ሰዓታት ስራሕ መዋእለ-ህጻናት/ማእከል ትርፊ-ግዜ ካብ ሰዓት 06.30 – 18.00 እዩ። ኣድላይነት እንተሎ እቲ ንጥፈት  
ካብ ሰዓት 06:00 - 18:30 ክፉት ኪኽውን ይኽእል’ዩ። ተወሳኺ ክፉት ሰዓት ስራሕ ኪህሉ ዚውስን ዋና/ዳይረክተር 
መዋእለ-ህጻናት’ዩ። 

ሰዓታት ስራሕ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ካብ ሰዓት 06.30 – 16.30 እዩ። 

ምደባንምደባንምደባንምደባን መስርዕመስርዕመስርዕመስርዕንንንን ኣብኣብኣብኣብ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት/ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንክንክንክንክንክንክን 

ምደባ ኣብ ዕድመ መዋእለ-ህጻናት ዚርከቡ ቈልዑ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ወይ ኣብ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ይካየድ።  
ንድላይ ወለዲ ግምት ይወሃቦ’ዩ፤ ግን ቦታ ኣብ ኵሉ ከባብታት ማእከል ኪሩና እዩ ዚወሃብ። ከባቢ ትዎሉቫራ ምስ ማእከል 
ኪሩና ይጽብጸብ። ኣብ ዩካስየርቪ ዘለዉ ቈልዑ ከኣ ኣብ ማእከል ኪሩና ቦታ ኪወሃቦም ይኽእል’ዩ። 

ኣብ ክፋላት ምዕራብን ምብራቕን ዘለዉ ከባብታት ቤት ትምህርቲ ናቶም ናይ ምደባ ከባቢ ኣሎውም። እዚ ኸኣ ንኣቢስኮ: 
ስቫፓቫራ: ቪታንጊ: ኦቭረ ሶፔሮን ካረስዋንዶን ይምልከት። 

ኣርባዕተ ኣዋርሕ ቅድሚ ጠለብ ቦታ ምምጽኡ: ኣብ ሓደ ፍሉይ ቅጥዒ ሕቶ ተእቱ፤ እቲ ቅጥዒ:- “Ansökan om plats 
i kommunal verksamhet” (ጠለብ ቦታ ኣብ ኮሙናዊ ንጥፈት) ይበሃል። እቲ ቅጥዒ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ናይቲ 
ኮሙን ኣሎ፤ ግን ካብ ሰብ-መዚ ምደባ: ካብ ቤ/ጽ ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን ወይ ካብ መቐበል ኣጋይሽ ምምሕዳር  
ከተማ ኪሩና ምምጻእ ይከእል። 

እቲ ቅጥዒ: ኣብቲ ወለዲ ብቐዳምነት ቦታ ዚደልዩሉ ናይ ምደባ ከባቢ ዘሎ ብዓል-መዚ ምደባ ይግደፍ/ይለእኽ። ናይ መጠረስታ 
ገጽ ተመልከት! 

ቦታ ኣብ ዚርከበሉ ግዜ: ናይ ምደባ ዕድል ናብ ወለዲ ይለኣኽ። ወለዲ: ንዝቐረበሎም ዕድል ቦታ: ሪጋኦም ከይተሓድጉ ሓንሳእ 
ኪኣብዩ ይኽእሉ። 

ዝተዋህበ ዕድል ቦታ መዋእለ-ህጻናት ተቐባልነት ምስ ዚረክብ: ልምምድ ቈልዓ (inskolning) ይግበር። ኣብ ንጥፈት 
መዋእለ-ህጻናት ዚግበር ልምምድ ቈልዓ ምስ ወለዲ ብምትሕብባር ይትግበር። ቅርጽን ኣተገባብራን ልምምድ ቈልዓ ዚውስን 
ሓላፊ ቤት ትምህርቲ’ዩ።  
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ዚጸንሓሉዚጸንሓሉዚጸንሓሉዚጸንሓሉ ግዜግዜግዜግዜ 

ሓደ ቈልዓ ቦታ ኪረክብ ከሎ: ወላዲ: ኣብ ጠለብ ስድርኡ ተመርኵሱ: ማለት ናይ ግዜ ስራሕን ትምህርትን: ናብ መዋእለ-ህጻናት 
ኪመጽእ ዘድልዮ ግዜን ኣብ ግምት ዘእተወ: ውላዱ ዚውዕለሉ ግዜ ብዝምልከት ናብ ብዓል-መዚ ምደባ ሰሌዳ ግዜ (ሸማ) 
ኪገድፍ ኣለዎ። ኵሉሳዕ: ነቲ ቈልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዘሕልፎ እዋን ዚርኢ ወቕታዊ ሰሌዳ ግዜ ኪህሉ ይግባእ። ወላዲ 
ዘይስሩዕ (ተቐያያሪ) ግዜ እንተለዎ: እንተ ዛየደ ናይ 6 ሰሙናት ሰሙናዊ ዝኾነ ማእከላይ ገምጋም ይገብር። ኣብቲ ስምምዕ 
ዝተገብረሉ ናይ ምውዓል ግዜ: ቈልዓ ናይ ምምጻእን ምግዳፍን ሓላፍነት ወላዲ ይስከሞ። 

ለውጢለውጢለውጢለውጢ ኣብኣብኣብኣብ ዘጋጥመሉዘጋጥመሉዘጋጥመሉዘጋጥመሉ ምሕባርምሕባርምሕባርምሕባር 

ወላዲ: ኣብ ኵነታት ስድራ ንዝኽሰቱ ኵላቶም ምቅይያራት: ከም ሓበሬታ ኣድራሻ: ሸማን: እቶትን ከምኡ’ውን ዕረፍቲ ወላዲ: 
ሸቕለ-ኣልቦነት ወዘተ ነቲ ኮሙን ኪሕብር ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት ምቅይያራት ንብዓል-መዚ ምደባ ይሕበር። 

ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ ስራሕንስራሕንስራሕንስራሕን ካልእካልእካልእካልእ ዕረፍትንዕረፍትንዕረፍትንዕረፍትን 

ወለዲ ዕረፍቲ ዓመት ኣብ ዚወስዱሉ ወቕቲ: ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ትምህርቲ ወይ ኣብ ካልእ ዓይነት ዕረፍቲ: ካብ 3-5 ዓመት 
ዝዕድመኦም ቈልዑ: ኣብ ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት ን15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን’ዩ መሰል ዘሎዎም። 

ቦታኻቦታኻቦታኻቦታኻ ምርካብምርካብምርካብምርካብ 

ቦታ ከምትገድፍ ተፍልጠሉ ግዜ ሓደ ወርሒ’ዩ። ቦታቦታቦታቦታ ከምከምከምከም ትገድፍትገድፍትገድፍትገድፍ ከተፍልጥ: ኵሉሳዕ ብጽሑፍብጽሑፍብጽሑፍብጽሑፍ ኣብ ሓደ ቅጥዒ ትመልእ፤ 
ናብ ብዓል-መዚ ምደባ ኸኣ ትገድፎ። ቦታ ከም ትገድፍ ምሰፍለጥካ: እቲ ቈልዓ ነቲ ቦታኡ ይጠቀመሉ ኣይጠቀመሉ 
ብዘየገድስ: ክፍሊት ይኽፈል’ዩ። እቲ ዚወሃብ ቦታ: ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ገዲፍካ: ኣብ ወርሒ ብተኸታታሊ እዋን ወለዲ እንተ 
ዘይተጠቒሞሙሉ: ወይ ክፍሊታት እንተ ዘይተኸፊሎም: ኪሩና ኮሙን ነቲ ቦታ ኪስሕቦ መሰል ኣሎዎ። 

ብዓልብዓልብዓልብዓል ቦታቦታቦታቦታ 

ጠለብ ቦታ ቈልዓ ኣብ ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ወይ ኣብ ትምህርታዊ ክንክን ቈልዓ ዘፍልጥ ወላዲ’ዩ። ወለዲ ዕድል ቦታ  
ምስ ተዋህቦም: ወነንቲ ቦታ ይኾኑ ማለት’ዩ። ወለዲ ሓባራዊ መጕዚትነት ቈልዓ እንተሎዎም: እሞ ብሓደ ዘይቅመጡ እንተ 
ኾይኖም: ሓባራዊ ቦታ ይሓቱ፤ ወለዲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዚቕመጡ እንተ ኾይኖም ከኣ ነናቶም ቦታ ይሓቱ። 

ኵነታትኵነታትኵነታትኵነታት ስድራስድራስድራስድራ/ገዛገዛገዛገዛ 

መሰረት ኣጸባጽባ ክፍሊት: ኣብቲ እቶት ስድራ ቈልዓ/ቈልዑ ዝተመርኰሰ’ዩ ስድራ ኪበሃል ከሎ: ንውልቆም ዚቕመጡን  
ሰብ-ሓዳርን ይምልከት። እቶም ቃልኪዳን ከይኣሰሩ: ናይ ሓባር ቈልዑ ዘሎዎም ወይ ዝነበሮም ከም መጻምድቲ ዚነብሩ:  
ወይ ኣብ ሓደ ኣድራሻ ዚቕመጡ ከም ሰብ-ሓዳር ይጽብጸቡ። ናይ ሓባር ዝኾኑን ዘይኮኑን ደቂ ዘሎዎም ሰብ-ሓዳር: ዚኸፍልዎ 
ክፍሊት ኣብ ድምር እቶቶም ዝተመስረተ ይኽውን። ብሓደ ንዝቕመጡ ናይ ሓባር ደቂ ዘሎዎምን ዘይብሎምን መናብርቲ’ውን 
ብተመሳሳሊ መምርሒ ይኸዱ። 

ወለዲ ሓደ ቈልዓ: ናይ ሓባር መጕዚትነት ዘሎዎም ግን ኣብቲ ኮሙን ኣብ ዝተፈላለየ ኣድራሻ ዚቕመጡ እንተ ኾይኖም 
ክልቲኣቶም ከም ወነንቲ ቦታ ይቝጸሩ። እቲ ክፍሊት ኣብ ድምር እቶት ነፍሲወከፍ ገዛ ዝተመስረተ ይኸውን። ቈልዓ ምስ 
ክልቲኦም ወለዱ እንዳተመላለሰ ዚቕመጥ እንተኾይኑ: ንዕኡ ዚምልከት ክልተ ክፍሊት ከስዕብ ይኽእል’ዩ። እቲ ዚኽፈል 
ድምር ገንዘብ ግን ካብቲ ልዑል ዋጋ ዚዛይድ ኪኸውን የብሉን። 

ሓዳር ዘይብሎም ወነንቲ ቦታ: እቲ ክፍሊት ኣብ እቶት ዝተመስረተ ይኸውን።  
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መዓልታትመዓልታትመዓልታትመዓልታት መደብመደብመደብመደብ 

እቲ ንጥፈት: መደባት ንምሕንጻጽን ምዕባለ ብቕዓት ንምትግባርን ኣርባዕተ መዓልቲ ኣብ ዓመት ኪዕጾ መሰል ኣሎ። እዚ: 
ዓይነት ኣገልግሎት ዘዛይድ ረቛሒ ስለ ዝኾነ፤ ወለዲ ነዚ ከኽብሩን መደብ ከውጽኡን ይሕተቱ። ኣበየኖት መዓልታት ከም 
ዚዕጾ ብዝምልከት: እንተ ደንጐየ ሰለስተ ወርሒ ኣቐዲምካ ሓበሬታ ኪወሃብ ኣለዎ። መዓልታት ምሕንጻጽ መደብን ምዕባለ 
ብቕዓትን: ኣብቲ ምዱብ ክፍሊት ስለ ዚኣትዋ: ዚግበር ቅነሳ ክፍሊት የለን። 

ክፍሊታትክፍሊታትክፍሊታትክፍሊታት መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት: ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንንክንክንንክንክንንክንክንን ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜንግዜንግዜንግዜን  

እቲ ክፍሊት ብመሰረት ባይቶ ኮሙን ዝወሰኖ ዋጋ ይኽፈል። ብቝጽሪ ቈልዑን ሚእታዊ እቶት ገዛን ከኣ ይሕሰብ። ልዑል  
ዋጋ ተመልከት። 

ክፍሊት ዚትመነሉ እቶት ኪበሃል ከሎ: ቅድሚ ግብሪ ዘሎ እቶትን ካልኦት ግብሪ ዚኽፈሎም እቶታት ይምልከት። ምውሳን 
ክፍሊት ኣብ እዋናዊ ሓበሬታ እቶት ዝተመስረተ’ዩ። ንሰብ ዋኒን ግን: እቲ ካብ ንጡፍ/ልኡም ንጥፈት ንግዲ ዚርከብ: ኣብ  
ዋና ጸብጻብ ግብሪ ዚምላእ: እቶት ጥራይ’ዩ: ኣብ ናይቲ ስድራ ድምር ምሉእ እቶት ዚሕሰብ። 

ብመሰረት እቲ ዚእቶ ውዕል: ንዝተዋህበካ ቦታ ተጠቐመሉ ኣይትጠቐመሉ ብዘየገድስ: ንንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ዚኽፈል 
ክፍሊት: ወርሓዊ ክፍሊት ኮይኑ: ብብዓል ቦታ ኣብቲ ወቕታዊ ወርሒ: ማለት 12 ኣዋርሕ ኣብ ዓመት ይኽፈል። 
እቲ ክፍሊት: ካብቲ ዕለት ምደባ ቈልዓ ኣትሒዙ ይኽፈል። 

ንምጥቃም ቦታ ኣብ ግምት ኣእቲኻ: ክልተ ደረጃታት ክፍሊት ኣለዉ፤ ልዕሊ ወይ ትሕቲ 25 ሰዓታት ንሰሙን። 

እቲ ኣብ ንጥፈት ማእከል ትርፊ-ግዜ ዚኽፈል ክፍሊት ወርሓዊ ክፍሊት ኮይኑ: ብብዓል ቦታ ኣብቲ ወቕታዊ ወርሒ:  
ማለት 12 ኣዋርሕ ኣብ ዓመተ-ንጥፈት ብመሰረት መደብ ዓመተ-ትምህርቲ ንዝተዋህበካ ቦታ ተጠቐመሉ ኣይትጠቐመሉ 
ብዘየገድስ: ይኽፈል። እቲ ክፍሊት: ካብቲ ዕለት ምደባ ቈልዓ ኣትሒዙ ይኽፈል። 

እቲ ኣብ ንጥፈት ማእከል ትርፊ-ግዜ ሓጋይ ዚኽፈል ክፍሊት: ብመሰረት እቲ ኣብ ዕረፍቲ ሓጋይ ዚእቶ ውዕል: ንዝተዋህበካ 
ቦታ ተጠቐመሉ ኣይትጠቐመሉ ብዘየገድስ: ኣብቲ ወቕታዊ ወርሒ ይኽፈል። እቲ ክፍሊት: ካብቲ ዕለት ምደባ ቈልዓ ኣትሒዙ 
ይኽፈል። 

ከምከምከምከም ክፍሊትክፍሊትክፍሊትክፍሊት ዚትመነሉዚትመነሉዚትመነሉዚትመነሉ እቶትእቶትእቶትእቶት ዚቝጸርዚቝጸርዚቝጸርዚቝጸር:- 

• ምሉእ ደሞዝ ምስ መወሰኽታኡ: ግብሪ ዚኽፈሎም ረብሓታትትን ደሞዛትን። 

• ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ (ግብሪ ዚኽፈሎ):- መተካእታ ደሞዝ ወላዲ/መተካእታ ደሞዝ ሕማም/ሓገዝ ሕማም/  
ሓገዝ ክንክን (ነቲ ክፋል ደሞዝ)/ጥሮታ (ጥሮታ ቈልዓ ገዲፍካ)። 

• ደገፍ ትምህርቲ 

• ደሞዝ ሸቕለ-ኣልቦነት/ሓገዝ ንጥፈት 

• ደሞዝ ኣላይት ስድራ 

እቲ ዚሕበር እቶት እንተ ተቐይሩ: ሓድሽ ሓበሬታ እቶት ይሕበር። ዝተሓተቶ ሓበሬታ ዘይህብ ተቐባል ፋክቱራ ኣብቲ  
ዝለዓለ ደረጃ ዋጋ ይምደብ። 

ኣብ መዋእለ-ህጻናት: ኣብ ስነ-ትምህርታዊ ክንክንን ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜን ምደባ ኪጅመር/ኪዛዘም ከሎ: ወለዲ ናይተን 
ክንክን ዚቕጽለለን መዓልታት ወርሒ (ፋልማይ/መጠረስታ ወርሒ) ክፍሊት ይኸፍሉ። መምቀሊ ቍጽሪ 30 መዓልቲ’ዩ። 

ካብቲ ክፍሊት ዚትመነሉ እቶት: ብውሳነ ቤትፍርዲ ወይ ብውዕል ዚኽፈል መናበዪ ሓገዝ ምንካይ ይፍቀድ’ዩ። እቲ መናበዪ 
ቈልዓ ዚኸፍል: ነቲ ዚግበር ምንካይ ብምስክር ወረቐት ከመስክሮ ይግባእ። 

እቲ ክፍሊት ድሕሪ ምዝኽኻር’ውን እንተ ዘይተኸፊሉ: እቲ ጕዳይ ናብ ኢንካሶ ይመሓላለፍ። ብተወሳኺ: እቲ ናይ  
መዋእለ-ህጻናትን ክንክን ተመሃሮን ቦታ ናይ ምሓዝ መሰል እዋኑ ሓሊፉ: ካብ ወናኒ ኪውሰድ ይኽእል’ዩ። 
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ምቕያር ቦታን ሓድሽ ምደባን ቅድሚ ምትግባሮም: ዘይተኸፍሉ ክፍሊታት ኪኽፈሉ ኣለዎም።  

ተኸናኻኒ ቈልዑ ቀትሪ “ዳግባርንቮርዳረ” ኣብ ዝበዅረሉ ወቕቲ ወይ ካልእ ኣማራጺ ክንክን ቈልዓ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን: 
ምንካይ ክፍሊት ይፍቀድ’ዩ። መምቀሊ ቍጽሪ 30 መዓልቲ’ዩ። ካልእ ምኽንያት ዘሎውዎ ብኵራት: ምንካይ ወይ ምኽፋል 
ክፍሊት ኣይፍቀድን’ዩ። 

ብመሰረት ሕጊ ትምህርቲ 2ይ ምዕራፍ 9 ዓንቀጽ: ፍሉይ ደገፍ ዘድልዮም ቈልዑ: ክፍሊት ዘይብሉ 15 ሰዓታት ንሰሙን 
ኣገልግሎት ይረኽቡ። ብመሰረት ዓንቀጽ 9ይ ኣብ ክንክን ተመሃሮ ዝተመደቡ ቈልዑ ክፍሊት ይኽፈል’ዩ። ፍሉይ ገምጋም 
ምስ ተገብረ: ንቘልዑ ካብ ክፍሊት ናጻ ክንክን ተመሃሮ ናይ ምሃብ ዕድል ኣሎ። ኣብዘን ኵነታት’ዚኣተን እቲ ገምጋም ኣብ  
ናይ ቈልዓ ጠለብ ጥራይ ዝተመስረተ ኪኸውን ኣለዎ። 

እቶም ብመሰረት ሕጊ ትምህርቲ 2ይ ምዕራፍ ዓንቀጽ 8a ኣብ ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት ን15 ሰዓታት ንሰሙን ዝተመደቡ 
ቈልዑ: ክፍሊት ኣይከፍሉን። እቲ ኣብ ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ካብ 15 ሰዓታት ንሰሙን ዚወሃብ ዚያዳ ኣገልግሎት ንኩይ 
ክፍሊት ይኽፈሎ። እቲ ቈልዓ ካብታ 3 ዓመት ዚመልኣላ ዘላ መፋርቕ ቀውዒ: ኣብ ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት ቦታ ይወሃቦ። 

ነቶም ኣብ ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት ጥራይ ቦታ ዘሎዎም ቈልዑን: ነቶም ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰዱ ወለዶምን ኣብ ወርሓት ሓጋይ 
ክፍሊት ይኸፍሉ። 

እቲ ቈልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ኣብ ዚጸንሓሉ ግዜ ምቅይያራት እንተሎ: ከምኡ’ውን ኣብ እቶትን ኵነታት ስድራን ለውጢ 
እንተሎ እቲ ክፍሊት ከኣ ይቕየር።  

ወለዲ እንተ ተፈላልዮም: እቲ ሓድሽ እቶት: ካብታ ወለዲ ገዛ ነንበይኖም ዚኾኑላ ዕለት ይሕሰብ። ናይ ምግዓዝ ዕለት: 
ብምስክር ወረቐት ኪረጋገጽ ኣለዎ። 
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ልዑልልዑልልዑልልዑል ዋጋዋጋዋጋዋጋ ካብ ዕለት 2016-01-01 

እቲ ክፍሊት: ኣብ ታሕቲ ብዝጥቀስ: ኣብ ምሉእ እቶት ስድራ ኣብ ወርሕን ብሕሳብ ንሓደ ቈልዓን ዚትመን ሚእታዊ መጠን 
ዝቘመ’ዩ። ኣብ ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ክፍሊት 12 ኣዋርሕ ኣብ ዓመት ይኽፈል፤ ከምኡ’ውን ኣብ ክንክን ተመሃሮ ድሕሪ 
ዓመተ-ንጥፈት። 
ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ሓጋይ (ሶማርፍሪቲድስ): ከከም ቈልዓ ኣብቲ ማእከል ዝጸንሓሉ ብስምምዕ ይኽፈል። 
 
ዓይነትዓይነትዓይነትዓይነት ክንክንክንክንክንክንክንክን ኣብኣብኣብኣብ ስድራስድራስድራስድራ ዘለዉዘለዉዘለዉዘለዉ ቈልዑቈልዑቈልዑቈልዑ:-    

1ይ ቈልዓ 2ይ ቈልዓ 3ይ ቈልዓ 4ይ ቈልዓ  

መዋእለ-ህጻናት/ስነ-ትምህርታዊ 
ክንክን ምሉእ ግዜ 3 % 2 % 1 % ክፍሊት የብሉን  

ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት 2,1 % 1,4 % 0,7 % ”  

መዋእለ-ህጻናት/ስነ-ትምህርታዊ 
ክንክን ትሕቲ 25 ሰዓታት/ንሰሙን 
ክፋል ግዜ 2,25 % 1,5 % 1 % ክፍሊት የብሉን 

 

ህዝባዊ መዋእለ-ህጻናት 1,6 % 1,05 % 0,7 % ” 
 

መዋእለ-ህጻናት/ስነ-ትምህርታዊ 
ክንክን ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰዱ 
15 ሰዓታት/ንሰሙን 1 % 0,75 % 0,5 % ክፍሊት የብሉን 

 

ማእከል ትርፊ-ግዜ 2 % 1 % 1 % ክፍሊት የብሉን 
 

 
እቲ ዝለዓለ ደረጃ ክፍሊት ንምሉእ ግዜ ዝተመደበ ቈልዓ 1 313 ንወርሒ ኮይኑ: ክፍሊት ንምኽፋል ከኣ እቲ ገደብ እቶት 
43 760 ክሮኖር ንወርሒ’ዩ። 

እቲ ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ይኽን ክንክን ተመሃሮ ብዘየግድስ: ናይቲ ስድራ ቈልዑ ካብቲ ዝነኣሰ ምዱብ ቈልዓ (ቍ. 1) 
ክሳብ’ቲ ዝዓበየ ምዱብ ቈልዓ ይፍቀዱ። እታ ስድራ ሓደ ቈልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት: ሓደ ቈልዓ ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ 
ዘእተወት እንተ ኾይና: ናይታ ስድራ ጠቕላላ ክፍሊት ንምጽብጻብ: እቲ ክፍሊት 1ይ ቈልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት: እቲ  
ክፍሊት 2ይ ቈልዓ ኸኣ ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ይኸውን ማለት’ዩ። 

እቲ ክፍሊት ነዚ ዚስዕብ ኣገባብ ይኽፈል:-  
ምሉእ እቶት (ወይ ገደብ እቶት: እንተሎ) x ወቕታዊ ሚእታዊ መጠን: ኣብ ልዕሊ ብዝተገልጸ መሰረት = ወርሓዊ ክፍሊት 
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ሰብሰብሰብሰብ-መዚመዚመዚመዚ ምደባምደባምደባምደባ - መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት: ስነስነስነስነ-ትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊትምህርታዊ ክንክንንክንክንንክንክንንክንክንን ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜንግዜንግዜንግዜን 

ምደባ ቈልዑ ናብ ልዎሳቫራ ማእከል ትርፊ-ግዜ: መዋእለ-ህጻናት ሎከልዳረን: መዋእለ-ህጻናት ሆጋሊድ: መዋእለ-ህጻናት 
ቡለርቢይን: መዋእለ-ህጻናት በሪክሪስታለንን መዋእለ-ህጻናት/ማእከል ትርፊ-ግዜን ስነ-ትምህታዊ ክንክንን ኣቢስኮን 
(ዳግባርንቮርዳረ):- 

ኣን-ካትሪን ኣንደርሶን (Ann-Katrine Andersson) ስልኪ 0980-702 41 
ኢ-መይል Ann-Katrin.Andersson@kommun.kiruna.se 

ምደባ ቈልዑ ናብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ትርያንገልን: መዋእለ-ህጻናት ሪፓንስ: መዋእለ-ህጻናት ባከንስ: መዋእለ-ህጻናት ፍየለትስ: 
መዋእለ-ህጻናት ቱለ: መዋእለ-ህጻናት ኖርሸነትስ: ከምኡ’ውን ውልቃዊ ተረድኦ ፍይርክሎቨርንስ: 

ካሪን ካርልሶን (Karin Carlsson) ስልኪ 0980-700 99 
ኢ-መይል Karin.Carlsson@kommun.kiruna.se 

ምደባ ቈልዑ ናብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ራኬትስ: መዋእለ-ህጻናት ሊላ ብዮርንስ: መዋእለ-ህጻናት ዮከልንስ: መዋእለ-ህጻናት 
ካስታንየንስ: መዋእለ-ህጻናት ኮተንስ: መዋእለ-ህጻናት ያልማር ሉንድቦምስ: መዋእለ-ህጻናት ቦላግስ ዳግ-ኦክ-ናት:  
መዋእለ-ህጻናት ፍያልሬቨንስ: መዋእለ-ህጻናት ዩካስየርቪ:- 

ኤቫ ኤንባክ (Eva Enback) ስልኪ 0980-705 12 
ኢ-መይል Eva.Enback@kommun.kiruna.se 

ምደባ ቈልዑ ናብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ሆጋሊድ-ኦክ-በርያ:- 

ኤያ ዮኪ (Eija Joki)  ስልኪ 0980-702 40 
ኢ-መይል Eija.Joki@kommun.kiruna.se 

ምደባ ቈልዑ ናብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ቱዎሉቫራ-ኦክ-ዩካስየርቪ: 

ኣን-የርድ ጉኒላሶን (Ann-Gerd Gunillasson) ስልኪ 0980-702 64 
ኢ-መይል Ann-Gerd.Gunillasson@kommun.kiruna.se 

ምደባ ቈልዑ ናብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ቪታንጊ-ኦክ-ስቫፓቫራ: መዋእለ-ህጻናት ሊክታንስ ከምኡ’ውን መዋእለ-ህጻናት 
ስቫፓቫራ:- 

ተረስያ ዮሃንሶን ብሊንድ (Teresia Johansson Blind) ስልኪ:- 0980-706 85 
ኢ-መይል Teresia.Johansson-Blind@skola.kiruna.se 

ምደባ ቈልዑ ማእከል ትርፊ-ግዜ ካረስዋንዶ-ኦክ-ኦቭረ ሶፔሮ: መዋእለ-ህጻናት ሬግንቦገንስ: መዋእለ-ህጻናት ስኖፍሊንጋንስ 
ከምኡ’ውን ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ኤንሪስተትስ:-  

ማሪያ ብሊንድ (Maria Blind) ስልኪ:- 0980-756 43 
ኢ-መይል Maria.Blind2@skola.kiruna.se 



 
ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና ኮሙን 
ምምሕዳርምምሕዳርምምሕዳርምምሕዳር ቈልዓንቈልዓንቈልዓንቈልዓን ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን 

 

 

 

 

 

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና ዘተባብዕዘተባብዕዘተባብዕዘተባብዕ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትንህጻናትንህጻናትንህጻናትን  

ቤትቤትቤትቤት ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን 

 

መምርሒመምርሒመምርሒመምርሒ ንኪሩናንኪሩናንኪሩናንኪሩና ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን 

 

 
ድለባድለባድለባድለባ ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

 
ድሕነትድሕነትድሕነትድሕነት 

 
 

  

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና 



ዕላማንዕላማንዕላማንዕላማን ጥዕናንጥዕናንጥዕናንጥዕናን ዘተባብዑዘተባብዑዘተባብዑዘተባብዑ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትንህጻናትንህጻናትንህጻናትን ቤትቤትቤትቤት ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን 

 

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ኪግለጽ ይኽእል:- ኣብዚ ሰነድ’ዚ: ኣብ ድሕነት: ተሳትፎ: ከባቢ: ምንቅስቓስን 

ኣመጋግባን ኣተኵሮ ተጊሩ’ሎ። 

 

ድሕነትንድሕነትንድሕነትንድሕነትን ተሳትፎንተሳትፎንተሳትፎንተሳትፎን: ንናይ ውልቀሰብ ፍሉያት ኣኽእሎታት ዕድል ዚኸፍት: ኣብ መንጎ ቈልዑን ኣባጽሕን: 

ክፉት: ዕድል ዚህብ: ኣኽብሮት ዚመልኦን ሃዋህው - ከም ዝደለኻዮ ምዃን። ናብ ምዕባለ ቘልዑን ኣባጽሕን 

ይመርሕ: ርእሰ-ክብሪ ኸኣ የተባብዕ። ኣብ ሕድሕድና ኣኽብሮትን ርድኢትን ኪህልወና ከሎ: ጽቡቕ’ውን 

ይስማና’ሞ ፍልጠት ክንቀስም ንኽእል። 

ንዕላማታት መርሃ-ትምህርቲ መመርኰሲ ብምግባር: ኣብ ትሕዝቶ ስራሕ ጽልዋ ምህላው ከምኡ’ውን ኣብ 

ልዕሊ’ቲ ስራሕ ዚካየደሉ ሃዋህው። 

 

እቲእቲእቲእቲ ተጨባጢተጨባጢተጨባጢተጨባጢ ሃዋህውሃዋህውሃዋህውሃዋህው: ንቘልዑን ዓበይትን ዚሰማማዕ: ኵሉ ብሓባር ዚራኸበሉ ሰሓቢ: ህዱእ ኮይኑ ጽፈትን 

ጽሬትን ዘለዎ ኪኸውን ኣለዎ። ክፍልታት ህንጻ: ከም ቤት ምግቢ: ካፈተርያ: መጻንሒ ቦታን ቀጽሪ ቤት 

ትምህርትን: ንዓበይትን ቈልዑን ባህርያዊ መራኸቢ ቦታ ኪኸውን ኣለዎ። 

 

ንኣካላዊንኣካላዊንኣካላዊንኣካላዊ ጥፈትንጥፈትንጥፈትንጥፈትን ምንቅስቓስንምንቅስቓስንምንቅስቓስንምንቅስቓስን: ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንቘልዑን መንእሰያትን ጽቡቕ ከም ዚስምዖም 
ይገብር። እቲ ዚንቀሳቐስ ሰብ ጽቡቕ ይስምዖ፤ ሓይሊ ይረክብ፤ ኣተኵሮ ጌሩ ፍልጠት ኪቐስም ከኣ ይቐለሉ። 

ምንቅስቓስ: ንስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና’ውን የተባብዕ’ዩ። ኵላቶም ቈልዑ ዕለታዊ ኣካላዊ ንጥፈትን ምንቅስቓስን 
ኪገብሩ ዕድል ኪወሃቡ ኣለውም። 

 

ምግብንምግብንምግብንምግብን ስሩዕስሩዕስሩዕስሩዕ ኣመጋግባንኣመጋግባንኣመጋግባንኣመጋግባን ኣብ ጥዕናን: ምዕባለን ቈልዑን ወሳኒ እጃም ኣሎዎ። 

ከብዱ ዘይመልአ: ኣተኵሮ ኪገብር ስለ ዘይክእል: ትምህርቲ ኪከታተል ከኣ ይጽግሞ። 

ጽቡቕ ምግቢ ኣብ መዋእለ-ህጻናትን ኣብ ቤት ትምህርትን ኪበሃል ከሎ: ኵሉ ዚቕረብ ምግቢ ዝተመጣጠነን 

ጥዑምን ኪኸውን ኣለዎ ማለት’ዩ። እዚ ንምሳሕ ጥራይ ዘይኮነ: ንቝርሲ: ንጠዓሞትን ንትሕዝቶ 

ካፈተርያን’ውን ይምልከት።  

  



መእተዊመእተዊመእተዊመእተዊ 
 

 

ራእይ መዋእለ-ህጻናት/ቤት ትምህርቲ ኣብ ኪሩና ኮሙን: ድሕነትድሕነትድሕነትድሕነት: ተሳትፎንተሳትፎንተሳትፎንተሳትፎን ተስፋተስፋተስፋተስፋ መጻእንመጻእንመጻእንመጻእን ይበሃሉ። 

ሕጊሕጊሕጊሕጊ ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ከም ዚብሎ:- “ ዕላማ ንጥፈት ትምህርቲ: ፍልጠት: ብቕዓትን: ጥዕናን ምትብባዕ: 

ከምኡ’ውን ብዙሕ ዝመዳያቱ ምዕባለን ነባሪ ሸውሃት ትምህርትን ምሃብ’ዩ።” 

ንኪሩና ኮሙን ኣብ ዝወጸ ዘቤታዊዘቤታዊዘቤታዊዘቤታዊ መደብመደብመደብመደብ ትምህርትናትምህርትናትምህርትናትምህርትና ከም ዚብሎ ከኣ:- “ቤት ትምህርቲ: ነፍሲወከፍ 

ተመሃራይ: ኣብ ሚዛን ኣመጋግባ ኣብ ምንቅስቓስን ኣብ ጥዑይ ኣከያይዳ ህይወትን ኣድማዒ ርድኢት ኪህልዎ 

ብዘኽእል ኣገባብ ንጥፈት ከተካይድ ኣለዋ”  

 

 

 

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና ዘተባብዕዘተባብዕዘተባብዕዘተባብዕ ምምርሒምምርሒምምርሒምምርሒ 

 

መዋእለ-ህጻናትን ቤት ትምህርትን ቦታታት ድለባ ትምህርቲ’የን፤ እዚ ማለት ከኣ: ነፍሲወከፍ ሰራሕተኛ: 

ንቘልዑን መንሰያትን: ንትምህርቲ ዘተባብዕ ህዋህው ኣብ ምፍጣር ሓባራዊ ተልእኮ ኣሎዎም ምለት’ዩ። 

ኣድማዒ ሃዋህው ትምህርቲ ማለት: ዝተማለአ ዕላማን ጽቡቕ መንባብሮን ኪህሉ: ኣብ መንጎ ድለባ  

ትምህርቲ: ድሕነትንድሕነትንድሕነትንድሕነትን ጥዕናንጥዕናንጥዕናንጥዕናን ዚያዳ ዕላማ ኣብ ምምዝዛን ማለት’ዩ። 
ኣብ መንጎ ፍልጠትን ጥዕና ንጹር ዝኾነ ኣዎንታዊ ምትእስሳር ኣሎ። 

ጥዕና ዘተባብዕ መዋእለ-ህጻናትን ቤት ትምህርትን ንጥዕና ኣብ ቅድሚት ይሰርዕ፤ 

እቲ ኣተሓሳስባ ንብምሉኡ ኣገባብ ስራሕ መዋእለ-ህጻናት/ቤት ትምህርቲ ከም ዚጸሉ ከኣ ይገብር። 

ኣብ ሓደ ጥዑይ መዋእለ-ህጻናት: እቲ ኣብ ጥዕና ዘሎ ኣረኣእያ ኣብቲ ብምሉኡ’ቲ ንጥፈት ንጹር  
መፈለጥታ ኣሎዎ። 

 

እቲ ንጥዕና ዘተባብዕ ንጥፈትመዋእለ-ህጻናት/ቤት ትምህርትን ኣብ ዓመታዊ ጸብጻብ ክትትል ይግበሮ። 

 

ኣድላዪ እንተኾይኑ እቲ መምርሒ ዳግመ-ርእይቶ ይግበሮ።  

  



እማመታትእማመታትእማመታትእማመታት ንጥፈትንጥፈትንጥፈትንጥፈት 
 

 

ድሕነትንድሕነትንድሕነትንድሕነትን ተሳትፎንተሳትፎንተሳትፎንተሳትፎን 

• ኣብ እዋን ዕረፍትን ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻእን ኣብ ደገ ዚረኣዩ ኣባጽሕ ኣለዉ 

• ንኽፍልታት መቐየሪ ክዳን/መሕጸቢ ባኞን ኣብያተ ሽንትን ንብሕታዊ ክብሪ ብዝጥዕም ኣገባብ 
መልክዕ ምሃብ 

• ብጸወታን ትምህርትን ከምኡ’ውን ሓባራዊ ዝርርብ ብምትብባዕ: ኣብ መንጎ ቈልዑን ኣባጽሕን: 
ምትእምማን ዘሎውም ዝምድናታት ምፍጣር 

• ኣብ ሕድሕዳዊ ኣቀራርባ ኣስተንትኖ ንምግባር ዕድል ምሃብ 

• ቈልዑን ኣባጽሕን ይዛተዩ፤ ንዕላማታት መርሃ-ትምህርቲ የነጽሩ 

 
ምንቅስቓስምንቅስቓስምንቅስቓስምንቅስቓስ 

• ንኣካልዊ ምንቅስቓስ ዚዕድም ከባቢ ደገ 

• ድለባ ትምህርቲ ዘተባብዕ ከባቢ ደገ፤ ቈልዑ ኣብ በረኻ ብምውጻእ:  

ቀጻሊ ተገዳስነት ስነ-ተፍጥሮ ከም ዚህልዎም ዚገብር ተመኵሮን ፍልጠትን ይቐስሙ 
• ንናይ ነፍሲወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ዕላማመመርኰሲ ብምግባር ምስ ንጥፈታት ደገ ምውህሃድ 

ምርጫ ተመሃራይ (Elevens val) ኣብ ጥዕና ዘተባብዕ ዕላማ ከገልግል ይኽእል 

• ተመሃሮ: ድሕሪ ትምህርቲ ብቐጥታ ንኣደራሻት ስፖርት ኪጥቀሙ ዕድል ኪወህኣብቦም ይኽእል 
 

 

መግብንመግብንመግብንመግብን እዋናትእዋናትእዋናትእዋናት መግብንመግብንመግብንመግብን 

• ብሰሌዳ ግዜ ዝተወሰኑ መግብታት ኣብ ስሩዕን ቀዋምን እዋን ንምብላዕ ዚኣክል ግዜ ምርካብ 

• ኵላቶም: እቶም ፍሉይ ጠለብ ምግቢ ዘሎዎም ከይተረፉ: ምትእምማን ሓዲርዎም ምግቢ  

(ምሳሕ: ዙረት: ጠዓሞት: ስነ-ፍልጠት ገዛ) ኪበልዑ ይግባእ። 

• መዋእለ-ህጻናትን ቤት ትምህርትን: ካብ ከረሜላ: ስናክ: ሉስሉስ መስተ ናጻ ይኾና፤ ዝተረፈ 
ሕብስትን ሽኮራዊ መፍረ መግብን ከኣ ድሩት ይኸውን 

• ስነ-ትምህርታዊ ምግቢ (Pedagogiska måltider) ማለት: ንኣዎንታዊ ኣረኣእያ ምግቢ 

ዕድል ንምኽፋት: ቈልዑን ኣባጽሕን ብሓደ ይበልዑ ማለት’ዩ። 

BUN 2008-03-12 



 

ግዜግዜግዜግዜ    ምግቢምግቢምግቢምግቢ    

ኣብኣብኣብኣብ    መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ----ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት    



ፍረታትንፍረታትንፍረታትንፍረታትን ኣሕምልትንኣሕምልትንኣሕምልትንኣሕምልትን 
 

 
ኣብ ኵሉ እዋን ምግቢ: ዝተፈላለዩ ፍረታትን/ኣሕምልትን ይቕረቡ። 
 

 
 
 

ክሽነክሽነክሽነክሽነ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት 
 

 
ኣብ ኪሩና ኮሙን 23 ክሽነታት መዋእለ-ህጻናት ኣለዋ፤ ካብኣተን 11 ምግቢ ዚስርሓለን’የን፤ እተን 9 ምግቢ 
ዚቕረበለን፤ 3 ከኣ ናይ መቐበሊ ክሽነታት’የን። ኣብተን ምግቢ ዚስርሓለን ክሽነታት: ቍርሲ ምሳሕን ጠዓሞትን 
ይስራሕን ይዳሎ። ኣብ መቕረብን መቐበልን ክሽነታት ቍርሲ ምሳሕን ጠዓሞትን 
 

 
 

ምግብንምግብንምግብንምግብን ከባብንከባብንከባብንከባብን 
 

 
ንጥፈት ምግቢ ኣብ ኪሩና ኮሙን: ንዝሓሸ ጽሩይ ከባቢ እጃሙ ኣብ ምብርካት 
ይሰርሕ። ብዝተኻእለ መጠን ዚበዝሕ እዋን ኣቕልቦና ኣብ ኤኮሎጅያዊ ምግቢ 
ንገብር፤ ምግቢ ብኸንቱ ከይጠፍእ ብንጥፈት ንሰርሕ። ከከም ወቕትታቱ: ሓድሽ 
ፍረታትን ኣሕምልትን ክንቅርብ ከኣ ንመርጽ  

  



 

ምግብታትምግብታትምግብታትምግብታት ኣብኣብኣብኣብ መዋእለመዋእለመዋእለመዋእለ-ህጻናትህጻናትህጻናትህጻናት 
 

 
ኣብ መዋእለ-ህጻናት ኪሩና ኮሙን ዚቕረብ ምግቢ: ንጥረ-ነገራቱ ዝተመጣጠነ’ዩ። ዕላማና: እቲ ምግቢ: 
ጥዑምን ደስ ዘብልን ኪኸውን: ኣብ ደስ ዘብል ሃዋህው ኪብላዕን ምስራሕ’ዩ። ኣብ እዋን ምቕራብ ምግቢ: 
ሰራሕተኛታት መዋእለ-ህጻናት ነቶም ቈልዑ ይሕግዙ። መምህራን’ውን ጽቡቕ ኣርኣያ ኪኾኑን: ኣብ ምግቢ 
ጽቡቕ ኣረኣእያ ኪህልዎምን ይግባእ። 
 

 
ምግቢ ሓደ ካብቶም ኣውራ ኣገደስቲ ዝኾኑ ረቛሕታት ጥዕና ደቅና’ዩ።  ቈልዑ መዋእለ-ህጻናት: እቲ ዝዓበየ 
ክፋል ዚበልዕዎ ምግቢ: ኣብ መዋእለ-ህጻናት’ዮም ዚበልዕዎ። ምእንት’ዚ: ኣብ መዋእለ-ህጻናት: ጥዑይ ቅዲ 
ናብራ ምስ ጽቡቕ ልምድታት ምግቢ ኪተባባዕ ኣለዎ። 
 
 
 

ዝተመጣጠነዝተመጣጠነዝተመጣጠነዝተመጣጠነ ምግቢምግቢምግቢምግቢ 
 

 
ኣብ መዋእለ-ህጻናት መዓልቲ-መዓልቲ ዝተመጣጠነ ቍርሲ:  ምሳሕን ጠዓሞትን ካብ ኵሉ ክፋላት  
ዓንኬል ምግቢ (kostcirkeln) ኣብ ስሩዕ ግዜ ይቕረብ። ኵሉ መግብታትና 
መጠን ትሕዝቶ ንጥረ-ነገራቱ ጹብጹብ’ዩ። ዚበዝሑ መግብታት ካብ ፈለማ 
ኣትሒዞም ኣብኡ ይስርሑ፤ ካብ ዘየድሊ መማቕርቲ ከኣ ናጻ’ዮም። 
 
ምሳሕ ፍረታት: ኣሕምልቲ: ሳላጣ: ንቑጽ ባኒ: ኖርጎት: ኤኮሎጅያዊ ዝኾነ ማእከላይ መጠን ስብሕን  
ውሑድ ስብሕን ዘሎዎ ጸባ (ሜላን-/ሌት-ምዮልክ) የጠቓልል።  
 
 
ንቝርስን ጠዓሞትን: ዝተፈላለየ ጸባ/ርጕኦ/ዮጉርት/ፍሊንጉር/ሙስሊ/ገዓት:  
ፍረ-በረኻ (በር)/ጥሑን ድንሽ/ማርማላታ: እንበቲቶ ከምኡ’ውን ፍረታትን 
ኣሕምልትን ይቕረብ። 

 

  



ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ምግቢምግቢምግቢምግቢ 
 

 
ጠለብ ፍሉይ ምግቢ ዘሎዎም ቈልዑ’ውን: ንጽቡቕ ልምዲ ኣመጋግባ ዕድል ኪህልዎም 
ይግባእ፤ ነቲ ዚወሃብ ምኽርታት ትሕዝቶ ምግቢ ዘማልእ ምግቢ ከኣ ይቕረብ። 
ደቅኹም ጠለብ ፍሉይ ምግቢ እንተሎዎም : ንመዋእለ-ህጻናት ክትሕብሩ ኣገዳሲ’ዩ። 
ፍሉይ ምግቢ ንምእዛዝ “Specialkost” ዚበሃል ቅጥዒ ትመልኡ። ምስቲ ቅጥዒ 
ምስክር ወረቐት ሓኪም ተሰንዩ። እቲ ቅጥዒ: ካብ ክሽነ መዋእለ-ህጻናት ተምጽእዎ፤ 
መሊእኩም ኸኣ ኣብኡ ትገድፍዎ። 

 
 
 

ኣብኣብኣብኣብ ብኵራትብኵራትብኵራትብኵራት 
 

 
ደቅኹም ካብ መዋእለ-ህጻናት ዚበዅሩ እንተ ኾይኖም: ማለት ምግቢ ዘይበልዑ እንተኾይኖም: ንኣብነት 
ብምኽንያት ዕረፍቲ ወይ ሕማም: ቅድሚ ሰዓት 7.30 ከተፍልጠና እንዳመስገንና ንሕብር። 
 
 
 

ርክብርክብርክብርክብ 
 

 
ንምግቢ መዋእለ-ህጻናት ብዝምልከት ዘተሓሳስብ ነገር እንተሎኩም: ምስ ክሽነ መዋእለ-ህጻናት ደቅኹም  
ርክብ ክትገብሩ ሓንጎፋይ ንብለኩም። 
 
 
 

ኣብኣብኣብኣብ ኢንተርነትኢንተርነትኢንተርነትኢንተርነት ዚርከብዚርከብዚርከብዚርከብ መርበብናመርበብናመርበብናመርበብና በጺሕኩምበጺሕኩምበጺሕኩምበጺሕኩም ርኣይዎርኣይዎርኣይዎርኣይዎ! 
 

 
ኣብቲ ገጽ መርበብ: ንነፍሲወከፍ መዋእለ-ክህጻናት ዚምልከት ወቕታዊ ዝርዝር ምግቢ ኣሎ። 
 
http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Maltidsverksamhet/Test/ 

 
ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን 

ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን 
የኒ ለዮን (Jenny Lejon) ሓላፊት ምግቢ: ክሽነ መዋእለ-ህጻናት 
ስልኪ:- 0980-700 37 
ኢ-መይል:- jenny.lejon@skola.kiruna.se 



 ምግዓዝምግዓዝምግዓዝምግዓዝ/ምምዝጋብምምዝጋብምምዝጋብምምዝጋብ ተመሃሮተመሃሮተመሃሮተመሃሮ 
 
 
 
ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ተመሃራይተመሃራይተመሃራይተመሃራይ 

ስም ተመሃራይ መለለዪ ቍ. መንነት 

ኣድራሻ ህዝባዊ መዝገብ 

ኣማራጺ ኣድራሻ (ሓባራዊ መጕዚትነት ቈልዓ ብዘሎዎም ወለዲ ዚምላእ) 

 
ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ወላዲወላዲወላዲወላዲ/መጕዚትመጕዚትመጕዚትመጕዚት 1 

ስም መለለዪ ቍ. መንነት 

ኣድራሻ ጎደና ስልኪ ገዛ 

ኣድራሻ ጶስጣ ሞባይል ስልኪ ስልኪ ስራሕ 

 
ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ወላዲወላዲወላዲወላዲ/መጕዚትመጕዚትመጕዚትመጕዚት 2 

ስም መለለዪ ቍ. መንነት 

ኣድራሻ ጎደና ስልኪ ገዛ 

ኣድራሻ ጶስጣ ሞባይል ስልኪ ስልኪ ስራሕ 

 

እዋናዊ ቤት ትምህርቲ ክፍሊ 

ኣብቲ ወቕታዊ ቤት ትምህርቲ ዘራኽብ ሰብ (ኮንታክትፐርሾን) 

ክንግዕዘሉ እንደሊ ቤት ትምህርቲ 

እቲ ቈልዓ: ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ እንተሎዎ: ነቲ ቋንቋ ሓብር ምርጫ ቋንቋ (språkval) እንተሎ 

 
ጠለብጠለብጠለብጠለብ ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ምግቢምግቢምግቢምግቢ 

- ኣብቲ ኮሙን ትምህርቲ ኣብ ትቕይሩሉ ወቕቲ: ንስኻትኩም ከም ወለዲ መጠን: ንሰራሕተኛታት ክሽነ ናይቲ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ረኺብኩም 
ውላድኩም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኪጅምር ምዃኑ ክትሕብሩ ኣገዳሲ’ዩ። 

- ሓድሽ ዝገዓዘ ተመሃራይ ኪምዝገብ ከሎ: እቲ “specialkost” ዚበሃል ቅጥዒ ክትምላእ ኣለዋ። ነቲ ቅጥዒ ዚምልከት ሓበሬታ: ኣብ 
መርበብ ኢንተርነት መግብታት ኣብያተ ትምህርቲ (www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/måltidsverksamhet) ኣሎ። 

 
ኣገልግሎትኣገልግሎትኣገልግሎትኣገልግሎት ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ንትምህርቲ ቈልዓ ንምቅላል: ነቲ ቈልዓ ዚምልከቱ ኣገዳስቲ ሓበሬታታት: ንኣብነት ከም ጽንክር ዝበሉ 

ጸገማት ምዝራብ/ምስማዕ/ምርኣይ: ኣለርጂ: ሕማም ሽኮር: ኤፒለፕሲ ወዘተ ክትሕብሩና ንደሊ ኢና። 
ሓባራዊሓባራዊሓባራዊሓባራዊ መጕዚትነትመጕዚትነትመጕዚትነትመጕዚትነት ማለት: ክልቲኦም ወለዲ: ንኽንክን: ንድሕነት ቈልዓን መዕበያን ዚምልከት ሓባራዊ ውሳነ ብምውሳን: ናይ ቈልዓ ሓላፍነት 
ይስከሙ ማለት’ዩ። ኣብ ትምህርታዊ ንጥፈት ኣብ ምምዝጋብን: ቤት ትምህርቲ ኣብ ምቕያርን: ክልቲኦም ወለዲ ኪሰማምዑ ኣለዎ። 
  

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 



 
 
 

ቦታን ዕለትን 

ክታም ወላዲ/መጕዚት 1 ክታም ወላዲ/መጕዚት 2 

ቤት ትምህርቲ/ምደባ ክላስ/ደረጃ ክፍሊ ዕለት ካብ 

ክታም ዳይረክተር ዕለት 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ኣብ ናይቲ ከባቢ ቤ/ጽ ዳይረክተር ንምምዝጋብ: እቲ ቅጥዒ: ኣብ ቤ/ጽ ዳይረክተር ናይቲ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ይግደፍ/ይለኣኽ 



 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን 
ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን 

ዝተወሰነሉ ዕለት 

2010-11-11 

 

 

ንምሳሕንምሳሕንምሳሕንምሳሕ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መባእታመባእታመባእታመባእታ ዚምልከትዚምልከትዚምልከትዚምልከት ዓይነታዊዓይነታዊዓይነታዊዓይነታዊ ጸብጻብጸብጻብጸብጻብጸብጻብ  

ኮሚቴ ቈልዓን ትምህርትን: እቶም ብዕድመ ዝነኣሱ ዜጋታት ትምህርትን ፍልጠትን ኪድልቡ ኣብ ዚካየድ 

ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈት ሓላፍነት ይስከም። እቲ ኮሚቴ ኣብ ንጥፈት ምግቢ ናይቲ ኮሙን’ውን ሓላፍንት 

ይስከም። 

ድለባ ትምህርቲ ኪህሉ ጥዕና ኪህሉ ኣለዎ፤ ምግቢ ከኣ ሓደ ክፋል ጥዕና’ዩ። ምሳሕ ቤት ትምህርቲ: ክፋል 

ዕለታዊ ትምህርቲ’ዩ፤ እቲ ንውጽኢት ተመሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኪጸሉ ዚኽእል ሓደ ኣገዳሲ ረቛሒ ከኣ’ዩ። 

ኣዕጋቢ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ኪበሃል ከሎ: ብሓደ መዳዩ ዝተመጣጠነ ንጥረ-ነገር ዘሎዎ ምግቢ ማለት 

ኪኸውን ከሎ: በቲ ሓደ መዳዩ ኸኣ: ምግቢ ክትምገብ ዚዕድመካ ደስ ዘብል ሃዋህው ማለት’ዩ። 

ብመሰረት እቲ ኣብ ሓምለ 2011 ዚተኣታቶ ሓድሽ ሕጊ ትምህርቲ: (2010:800) ተመሃሮ ኣብ ቤት 

ትምህርቲ መባእታ: ዝተመጣጠነ ምግቢ ብናጻ ኪረኽቡ ኣሎዎም። እቲ ንኣተሓሕዛ መግብን ጽሬትን 

ዚከታተል ሕጊ ምግቢ (2000): ነዚ ኣተኣላልያ ምግቢ’ውን ይምልከቶ’ዩ። 

እቶም ንኮሚቴ ቈልዓን ትምህርትን ከምኡ’ውን ንመጽናዕቲ ተጠቀምቲ ዚመርሑ ሃገራውያን ሰነዳት 

ኣመራርሓ መመርኰሲ ብምግባር: እቲ ዓይነታዊ ጸብጻብ ቀሪቡ’ሎ። 

ኮሚቴኮሚቴኮሚቴኮሚቴ ቈልዓንቈልዓንቈልዓንቈልዓን ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን ነዞምነዞምነዞምነዞም ዚስዕቡዚስዕቡዚስዕቡዚስዕቡ ይማባጻዕይማባጻዕይማባጻዕይማባጻዕ:- 

• እቲ ምሳሕ ቤት ትምህርቲ: ተመሃሮ ብኣካል ይዅን ብማሕበራዊ መዳይ ጽቡቕ ኪስምዖም እጃሙ 

ከበርክት 

• ምሳሕ ቤት ትምህርቲ: ንሽወዳናዊ ይዅን ዓልለምለኻዊ ጽቡቕ ኣመጋግባን ተገዳስነት ነባሪ  

ባህሊ ምግብን ከተባብዕን፤ ዝተመጣጠነን ምስ ወቕቲ ዚሰማማዕን ምግቢ ኪቕርብ 

• ጥዑም: ግቡእ ትሕዝቶ ንጥረ-ነገር ዘሎዎን: ብመሰረት ወኪል ምግቢ ሽወደን 

(ሊቭስመደልስቨርከት): 1/3 ናይ ዕለታዊ ጠለብ ጸዓትን ንጥረ-ነገርን ዘማልእ ምሳሕ ቤት 

ትምህርቲ ዕድል ኪህብ 

• መዓልቲ-መዓልቲ: እንተ ወሓደ ክልተ ዓይነት ምግቢ: ሓደ ካብኡ ኣሕምልታዊ ትሕዝቶ  

(ቨገታሪስክ) ዘሎዎ ምግቢ ኪቕርብ 

• ነቶም ብመድሃኒታዊ ምኽንያት ፍሉይ ጠለብ ምግቢ ዘሎዎም ዚሰማምዖም ምግቢ ኪቕርበሎም 

• ነቶም ብስነ-ምግባራዊ ወይ ብሃይማኖታዊ ምኽንያት ዝኾነ ምግቢ ኪበልዑ ዘይክእሉ: እንተ ወሓደ 

ሓደ ዚሰማምዖም ኣማራጺ ምግቢ ኪቕርበሎም 

• እቲ ምግቢ እንተ ተወዲኡ: መተካእትኡ ክሳዕ ዚመጽእ ካብ 30 ደቓይቕ ንላዕሊ ፈጺሙ ግዜ 

ከይወስድ ምርግጋጽ 

• ኣብ ንኸባቢ ዚሰማምዑ: ኤኮሎጅያውያን ዝኾኑ: ጽቡቕ ዝዓይነቶም: ዘየድሊ መወሰኽታን: ሽኮራዊ 

መማቕርትን ዘይብሎም መግብታት ኣብ ምምራጽን: ምግቢ ብኸንቱ ከይጠፍእ ጻዕርታት ኣብ 

ምግባርን ምንጣፍ 

• ኣብ መብልዒ ኣዳራሽ ቤት ትምህርቲ: ዓበይቲ ምስ ተመሃሮ ኮይኖም ዚበልዑሉን: ንምግቢ 

ተወፋይነቶም ዘርእዩሉን: ህዱእን ደስ ዘብልን ሃዋህው ምፍጣር 



• ምሳሕ ቤት ትምህርቲ እንተ ቐልጠፈ ሰዓት 10.30 ይቕረብ 

• ኵላቶም በጻሕቲ መብልዒ ኣዳራሽ: ዚኣክል ናይ ምምጋብ ግዜ ኪህልዎምን: ተመሃሮ ዳርጋ ኣብ ሓደ 

ፍሉጥ ግዜ ኪምስሑ ሓደ ዓይነት ናይ ግዜ ሰሌዳ (ሸማ) ኪህሉ ምጽዓር 

• ተመሃሮ ብጽቡቕ ዝተመጣጠነን ዝተዛነቐን ምግቢ ምእንቲ ኪምገቡ ንምሕጋዝ: ንዕለታዊ ምግቢ 

ብጽቡቕ ብዝረአ ኣገባብ ኣብ መብልዒ ኣዳራሽ ምቕራብ 

• ኣብቲ ቤት ትምህርቲ: ተመሃሮ: ሰራሕተኛታት ምምህርናን: ኣብ ምቕራብ ምግቢ ዚነጥፉ 

ሰራሕተኛታትን ዚሳተፍዎ: ሓንሳብ ኣብ መንፈቕ ዓመት: ንምኽሪ ኣመጋግባ ዚምልከት መደብ 

ምውዳብ 

 

ንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩም ነዞምነዞምነዞምነዞም ዚስዕቡዚስዕቡዚስዕቡዚስዕቡ ትመባጽዑትመባጽዑትመባጽዑትመባጽዑ:- 

• ከም ወለዲ መጠን: ቈልዑ: ኣብ መግብን ኣብ ልምድታት ኣመጋግባን ጽቡቕ ርእይቶ ኪህልዎምን: 

ቈልዑ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም: ንጕሆ-ንጕሆ ቍርሲ ኪበልዑ ዕድል ክትህቡ 

• ከም ተመሃራይ መጠን: በሊዕካ ክትውድኦ ትኽእል ዓቐን መግብን: ዝተመጣጠነ ዓይነት መግብን 

ወሲድካ ክትበልዕ 

• ከም ተመሃራይ መጠን: እቲ መብልዒ ኣዳራሽ: ህዱእ: ጽሩይን ደስ ዘብል ሃዋህው ኪህልዎን ነጢፍካ 

እጃምካ ከተበርክት  

• ከም ተመሃራይ መጠን: እቲ ኣዳራሽ ምግቢ ዚያዳ ጽሩይ ሃዋህው ኪህልዎ: ናይ ደገ ክዳንካ 

ኣውጺእካ: ካብ ኣዳራሽ ምግቢ ወጻኢ ከትቐምጥ 

 

ንዝተመባጻዕናዮንዝተመባጻዕናዮንዝተመባጻዕናዮንዝተመባጻዕናዮ ኣይነኽብርንኣይነኽብርንኣይነኽብርንኣይነኽብርን’ዶ፧ዶ፧ዶ፧ዶ፧ 

ንዝተመባጻዕኩሞ ኣይተኽብሩን ኢኹም ትብሉና እንተ ኾይንኩም: ክትነግሩና ንደሊ ኢና። 

ምስ ምምህራን ደቅኹም ወይ ምስ ዳይረክተር ቤት ትምህርቲ ሃየ ብቐጥታ ተዛረቡ። ርእይቶኹም ብኢ-መይል 

ወይ ብደብዳበ ክትልእኩልና’ውን ትኽእሉ። (ኣድራሻታት ኣብ ታሕቲ ተመልከቱ)። 

 

ተወሳኺተወሳኺተወሳኺተወሳኺ ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ’ዶዶዶዶ ትደልዩትደልዩትደልዩትደልዩ፧ 

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ: በዞም ዚስዕቡ ኣገባባት ክትረኽቡና ትኽእሉ:- 

ስልኪስልኪስልኪስልኪ:- 0980-702 84 

ኢኢኢኢ-መይልመይልመይልመይል:- barn-utbildning@kommun.kiruna.se 

ኣድራሻኣድራሻኣድራሻኣድራሻ ቡስጣቡስጣቡስጣቡስጣ:- ኪሩና ኮሙን 

ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን 

981 85 Kiruna 



ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ምግቢምግቢምግቢምግቢ 

ንጠለብ ፍሉይ ምግቢ ዚምልከት መሕትትን: ሓበሬታ መንሹርን (ብሮሽር) ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ኵላቶም 

6 ዓመት ዚመልኡ ደቂ ዘሎዎምን ወለዲ ኪለኣኽ’ዩ። 

ንዝተረፉ ጠለብ ፍሉይ ምግቢ ዘሎዎም: ኪጥቀሙሉ ዚኽእሉ ቅጥዒ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ መርበብና  

ኣብ ትሕቲ “Specialkoster” ዚብል ኣሎ። ዝተመልአ ቅጥዒ: ኣብ መብልዒ ቤት ትምህርቲ ንዚሰርሑ 

ሰራሕተኛታት ምግዳፍ ይከኣል። 

ፍሉይ ምግቢ: ኣብ ማእከል ኪሩና ዚርከብ: ኣብ ክሽነ ቤት ትምህርቲ ያልማር ሉንድቦምስ እዩ ዚስራሕ።  

ቤት ትምህርቲ “ንያ ራኬትስኩላን”: ንተመሃሮኦም ዚኸውን ፍሉይ ምግቢ ባዕሎም’ዮም ዚሰርሕዎ። 

ንቪታንጊ ዚኸውን ፍሉይ ምግቢ ኣብ ኤግስጎርደን ይስራሕ። 

ኣብ ዝተረፋ ዓድታት: እቲ ፍሉይ ምግቢ ኣብ ናይ ነፍሲወከፈን ክሽነ ይስራሕ። 

ንፍሉይ ምግቢ ዚምልከት ዘተሓሳስብ ነገር እንተሎ: ወይ ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ: ኣብ ጠለብ ለውጢ እንተሎ: 

ኣብ ናይ ነፍሲወከፍ ቤት ትምህርቲ መብልዒ ኣዳራሽ ምሕታት ይከኣል’ዩ። 

ኣብ መንፈቕ ጽድያ: ናብ ኵላቶም ምሳና ተመዝጊቦም ዘለዉ: ጠለብ ፍሉይ ምግቢ ዘሎዎም ተመሃሮ: 

ንዚመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ ዚምልከት ሓድሽ መሕትት: ናብ ገዛ ኪለኣኸሎም’ዩ። 

ምስክር ወረቐት ሓኪም ኣይከድልን’ዩ፤ ግን ድሕነት ደቅኹም/መንእሰያትኩም ንምርግጋጽ: እንተሎኩም 

ምስክር ወረቐት ሓኪም ከተሰንዩ ንመኽረኩም። 

ሓበሬታሓበሬታሓበሬታሓበሬታ ብዛዕባብዛዕባብዛዕባብዛዕባ መዝገብመዝገብመዝገብመዝገብ ዳታዳታዳታዳታ 

ብመሰረት ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታ (personuppgiftslagen, PUL): እቲ መዝገብ ኣስማት ኪሕዝ  

ዚደሊ ነቶም ሰባት ኪሕብር ኣለዎ። ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን: ንቘልዑ: ንተመሃሮን ወለድን 

ዚምልከት ውልቃዊ ሓበሬታ ይዝግብ’ዩ። ዕላማ ናይዚ መዝገብ ሓበሬታ: ክፍሊታት ክንክን ቈልዑ:  

ሓለዋ ግቡእ ትምህርቲ: ሊስታ ኣስማት ክላሳት: ነጥቢ: ተሳትፎ: ጽሑፋዊ ገምጋም ዝሓዙ ውልቃውያን 

መደባት ምዕባለ ንምእላይ’ዩ። ከም ውልቃዊ ኣበሬታ ዚቝጸር ከም ኣብነት ንምጥቃስ: መለለዪ ቍጽሪ 

መንነት (ፐርሾንኑመር): ስም: ክፍልን ቤት ትምህርትን: ኣድራሻ: ቍጽሪ ስልኪ: ስድራ: ኵነታት ሓዳር: 

ምርጫ ቋንቋ: ነጥቢ ወዘተ። እዚ ሓበሬታ’ዚ: ብመሰረት መምርሕታት ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታ ይእለ። 



 
ሕቶሕቶሕቶሕቶ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ 

ንተመሃሮንተመሃሮንተመሃሮንተመሃሮ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ መባእታመባእታመባእታመባእታ 

ንዕረፍቲንዕረፍቲንዕረፍቲንዕረፍቲ ዚምልከቱዚምልከቱዚምልከቱዚምልከቱ መምርሕታትመምርሕታትመምርሕታትመምርሕታት     

ሓደ ተመሃራይ: ንውልቃውያን ጕዳያት ሕጽር ዝበለ ዕረፍቲ ይወሃቦ’ዩ። ፍሉይ ምኽንያት እንተሎ ኸኣ ንውሕ ዝበለ ዕረፍቲ ይወሃቦ። ንዝተሓበረ ውሳነ  

ይግባይ ምባል ኣይከኣልን። 

 

ኣገባብኣገባብኣገባብኣገባብ ኣተሓትታኣተሓትታኣተሓትታኣተሓትታ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ 

ሜንቶር/ብዓል-መዚ መምህር: እንተ ዛየደ: 5 መዓልቲ ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ ዕረፍቲ ኪፈቅድ ይኽእል። ኣብ ዝተረፈ ካልእ ዕረፍቲ ዳይረክተር ይውስን። 

 

ሕቶ ዕረፍቲ: ንውሓቱ ብዘየገድስ: ኪሳለጥ ናብ ሜንቶር/ብዓል-መዚ መምህር ይግደፍ ። እቲ ካብ 5 መዓልቲ ንላዕሊ ዚሕተት ዕረፍቲ: እንተ ወሓደ 30 መዓልቲ 

ብምቕዳም ኪሕተት ኣለዎ። 

 

ስምስምስምስም ተመሃራይተመሃራይተመሃራይተመሃራይ 

ክላስክላስክላስክላስ/ክፍሊክፍሊክፍሊክፍሊ 

ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ግዜግዜግዜግዜ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ ቍጽሪቍጽሪቍጽሪቍጽሪ መዓልታትመዓልታትመዓልታትመዓልታት ምህሮምህሮምህሮምህሮ 

ምኽንያትምኽንያትምኽንያትምኽንያት ጠለብጠለብጠለብጠለብ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ 

ሜንቶርሜንቶርሜንቶርሜንቶር/ብዓልብዓልብዓልብዓል-መዚመዚመዚመዚ መምህርመምህርመምህርመምህር ዝሃቦዝሃቦዝሃቦዝሃቦ ቃልቃልቃልቃል 

ቅድሚቅድሚቅድሚቅድሚ ሕጂሕጂሕጂሕጂ ንዕረፍቲንዕረፍቲንዕረፍቲንዕረፍቲ ዝተዋህበዝተዋህበዝተዋህበዝተዋህበ ቍጽሪቍጽሪቍጽሪቍጽሪ መዓልታትመዓልታትመዓልታትመዓልታት:- 

ከም ወላዲ/መጕዚት መጠን: ውላደይ ዕረፍቲ ብምውሳዱ: ካብቲ ሕጊ ትምህርቲ ዚእዝዞ ቅቡል ግዜ ትምህርቲ ይታረፍ ከም ዘሎ ምሉእ ብምሉእ ተረዲኤዮ ኣለኹ።  

 

 

ክታም ተመሃራይ 

 

 

 ክታም ወላዲ/መጕዚት 

ቦታ  ዕለት 

ዝተጠልበዝተጠልበዝተጠልበዝተጠልበ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ � ተፈቒዱ/ተዋሂቡ 

 

 

 

� ተኸሊኡ/ተነጺጉ 

ሜንቶር/ብዓል-መዚ መምህር  ቦታን ዕለትን 

ዝተጠልበዝተጠልበዝተጠልበዝተጠልበ ዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲዕረፍቲ � ተዋሂቡ 

 

 

 

� ተነጺጉ 

ዳይረክተር  ቦታን ዕለትን 

 

 

 

ሕቶ ዕረፍቲ ናብ ሜንቶር/ብዓል-መዚ መምህር ይግደፍ ። 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 



 
 

ንትምህርቲንትምህርቲንትምህርቲንትምህርቲ ቋንቋቋንቋቋንቋቋንቋ ኣደኣደኣደኣደ ምምዝጋብምምዝጋብምምዝጋብምምዝጋብ 

 

ክሳዕ ወላዲ ብጽሑፍ ንተመሃራይ ካብ መዝገብ ዚኣሊ: እቲ ምዝገባ ከም ዘለዎ ይቕጽል፤ ትምህርቲ ከኣ ግዴታዊ’ዩ። 
 

ስም ኣቦ ተመሃራይ ስም ተመሃራይ መለለዪ ቍ. መንነት 

ኣድራሻ ስልኪ ገዛ 

ውላደይ/ውላድና ሕጂ ዚመሃረሉ ቤት ትምህርቲ (ስም ቤ/ት ጽሓፉ) ክላስ 

ኣብቲ ዚቕጽል ዓመተ-ትምህርቲ: ውላድኩም/ደቅኹም ቤት ትምህርቲ ዚቕይር/ሩ እንተ ኾይኖም: ስም ኣብቲ  

ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ጽሓፉ። 

 

ክላስ 

� 
እወ: ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ንደሊ ኢና። ስም ናይቲ ቋንቋ 

 

 

ሓደ ካብ ወለዲ ወይ ክልቲኦም ወለዲ/መጕዚት ብቛንቋ ኣደ ይዛረቡ’ዮም። 
�

እወ 
� 

ኣይፋል 

ቈልዓ: ንቛንቋ ኣደ ኣብ ገዛና ይጥቀመሉ’ዩ። 
�

እወ 
� 

ኣይፋል 

ውላደይ ኣብ ቋንቋ ኣደ መባእታዊ ፍልጠት ኣሎዎ።(ተመሃራይ ቤት ትምህርቲ መባእታ) 
�

እወ 
� 

ኣይፋል 

ውላደይ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ኪመሃር ይደሊ’ዩ።(ተመሃራይ ቤት ትምህርቲ መባእታ)  
�

እወ 
� 

ኣይፋል 

ውላደይ ቅድሚ ሕጂ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ተማሂሩ ይፈልጥ’ዩ።(ተመሃራይ ቤት ትምህርቲ መባእታ) 
�

እወ 
� 

ኣይፋል 

እዞምእዞምእዞምእዞም ኣብኣብኣብኣብ ልዕሊልዕሊልዕሊልዕሊ ዚጥቀሱዚጥቀሱዚጥቀሱዚጥቀሱ ጠለባትጠለባትጠለባትጠለባት: ንዘቤታውያንንዘቤታውያንንዘቤታውያንንዘቤታውያን ጕጅለታትጕጅለታትጕጅለታትጕጅለታት ውሑዳንውሑዳንውሑዳንውሑዳን ኣይምልከቱንኣይምልከቱንኣይምልከቱንኣይምልከቱን’ዮም።ዮም።ዮም።ዮም። 

 

ሓበሬታ: ጠለብ: ርእይቶ 

 

 

ዕለት 1ይ ክታም ወለዲ/መጕዚታት ስልኪ ብቐትሪ 

ዕለት 2ይ ክታም ወለዲ/መጕዚታት ስልኪ ብቐትሪ 

 

 

 

 

ቅጥዒ ኣትዩ (ዕለት):   

 

ካብ (ስም):   

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 
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መምርሕታትመምርሕታትመምርሕታትመምርሕታት መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 
 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ብኮሚቴብኮሚቴብኮሚቴብኮሚቴ ባህልንባህልንባህልንባህልን ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን ዕለትዕለትዕለትዕለት 2015-04-23 ዳግምዳግምዳግምዳግም ዝተገምገመዝተገምገመዝተገምገመዝተገምገመ 

ካብካብካብካብ 2015-06-13 ኣትሒዙኣትሒዙኣትሒዙኣትሒዙ የገልግልየገልግልየገልግልየገልግል  

2015-04-14 
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መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

 
መሰል መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ መባእታ: ብመሰረት 10ይ ምዕራፍ መበል 32 ዓንቀጽ: ንፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ ብመሰረት 
መበል 11 ምዕራፍ መበል 31: 32: 39 ዓንቀጻት፤ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ከኣ ብመሰረት መበል 18 ምዕራፍ ዓንቀጽ 
30 ኣብ ሕጊ ትምህርትን (SFS 2010:800) በዚ መምርሕን ይእለ። 
 
ንተመሃሮ ቤ/ት መባእታ: ንተመሃሮ ፍሉይ ቤ/ት መባእታን ንተመሃሮ ፍሉይ ቤ/ት ካልኣይ ደረጃን: ኣብቲ ኮሙን ዚመደቦም ኣሃዱ 
ትምህርቲ: ናጻ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪረኽቡ መሰሎም’ዩ።:  
 
እቲ ኮሙን ብምቹእ ኣገባብ ንተመሃሮ ናጻ መጐዓዝያ ኪውድብ ናጻ’ዩ። ተመሃሮ ጥቓ ገዛን ጥቓ ቤት ትምህርትን ኣብ ሓደ ፍሉይ 
መአከቢ/መጸበዪ ቦታ ኪጥቀሙ ምባር ምንም ዕንቅፋት የብሉን። 
 
ዋላ’ኳ ንገለገለ ተመሃሮ ትጽቢት ዘስዕበሎም እንተኾነ: እቲ ኮሙን ብመጠኑ መጐዓዝያ ኪቕርብ ናጽነት ኣሎዎ። 
 
እቲ ኮሙን ብምቹእ ኣገባብ: መስመር መጐዓዝያን ናይ ግዜ ሰሌዳን ኪምድብ ኣኽእሎ ኣሎዎ። 
 
 

1 ምምርሕታትምምርሕታትምምርሕታትምምርሕታት መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

 
ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታን ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃን ዘገልግሉ መምርሕታት ልክዕ ከምቶም ኣብ ቤት 
ትምህርቲ መባእታ ዘለዉ’ዮም። 
 
መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪበሃል ከሎ: ካብቲ ኣብ ጥቓ ገዛ ተመሃራይ ዝተመደበ ፍሉይ ቦታ: ናብቲ ብኮሙን ዝተመደበ ቤት 
ትምህርቲ ዚግበር ምስ ምጅማርን ምውዳእን ትምህርቲ ዚተኣሳሰር ጕዕዞ የመልክት።  
 
ኵሉ ንጕሆ ዚግበር መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ምስ ምጅማር ትምህርቲ ሰዓት 8.00-8.20 ብምትሕሓዝ ይውደብ፤ እዚ  
ማለት ከኣ ብምኽንያት ድቃስ ንጕሆ ዚስዕብ ምትኽኻል ግዜ የለን ምለት’ዩ። 
 
መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ንመዋእለ-ህጻናት: ንስነ-ትምህርታዊ ክንክን: ንኣዚሎ ክፍሊ: ንማእከል ትርፊ-ግዜ ወይ ንቤት 
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣይኣይኣይኣይምልከትን’ዩ። 
ኣብ ንጥፈት ቤት ትምህርቲ ዚግበሩ ጕዕዞታት: ንመጽናዕታዊ ምብጻሕ ወዘተ: ከም መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኣይጽብጸቡን። 
 
ብዝተኻእለ መጠን: ኣብ ማእከል ኪሩና ዚግበሩ መጐዓዝያታት ቤት ትምህርቲ ምስ ህዝባዊ መጐዓዝያ ኪወሃሃዱ ኣለዎም፤  
እቶም ኣብ ዓድታት ዚግበሩ መጐዓዝያታት ቤት ትምህርቲ ከኣ ምስ መስመር ትራፊክ ኪወሃሃዱ ኣለዎም። 
 
እቲ ተመሃራይ ቅድሚ ትምህርትን ድሕሪ ትምህርትን ዚስቀለሉ ኣድራሻ: ምስ ኣድራሻ ገዛ ዚተሓሓዝ’ዩ፤ ንግዚኡ’ውን ኪቕየር 
ኣይክእልን’ዩ። መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ነቶም ንጠለብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዘማልኡ ጥራይ’ዩ። ኣዕሩኽ ወይ ኣዝማድ 
ንመጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪጥቀሙ ኣይፍቀድን። 
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ካርድካርድካርድካርድ ኣውቶቡስኣውቶቡስኣውቶቡስኣውቶቡስ 

 
ካርድ ዓመተ-ትምህርቲ: ነቲ ዓመተ-ትምህርቲ ዚምልከት ካርድ ኣውቶቡስ’ዩ: ከም ክቡር ሰነድ ከኣ ይርአ። ኣብ መዓልታት 
ትምህርቲ ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ ንምጕዓዝ የገልግል፤ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ኣየገልግልን። 
 
ካርድ እንተ ጠፍአ ወይ እንተ ተሰርቀ: ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ንቤ/ጽ ቤት ትምህርቲ ይሕበር። ዝተበላሸወ ካርድ’ውን 
ኣብኡ ይግደፍ። ግዜያዊ ካርድ ኣውቶቡስ ይወሃብ። 
 
ተመሃራይ/ወለዲ: ንወጻኢ ዝጠፍአ: ዝተሰርቀ: ወይ ብዘይ ጥንቃቐ ዝተታሕዘ ሓድሽ ካርድ ይሽፍኑ። እቲ 50 ክሮኖር ዘውጽእ ዋጋ 
ካርድ: እቲ ልክዕ ዋጋ ኣብ ለንስትራፊከን’ዩ። እቲ ዋጋ ንዓዳሊ ካርድ ቤት ትምህርቲ ምስ ተኸፍለ: እቲ ሓድሽ ካርድ ይወሃብ። 
 
 

2 መሰልመሰልመሰልመሰል መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

 
ኣብ ኪሩና ኮሙን ዝተመዝገቡ: ብኪሩና ኮሙን ቤት ትምህርቲ ዝተመደቡ: ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ዘለዉ ተመሃሮ ካብ 
1ይ-9ይ ክፍሊ: ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ ዘለዉ ተመሃሮን: ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉን: 
ብመሰረት እቶም መምርሕታት: ነዞም ዚስዕቡ ረቛሕታት የማልኡ:- 
 

• ርሕቀት 

• ኵነታት ትራፊክ 

• ኣካላዊ ምግደራ 

• ወይ ካልእ ፍሉይ ኵነት 
 
ውድባዊ ወይ ቍጠባዊ ጸገም ዘይፈጥር ክሳዕ ዝኾነ: ኣብ ኮሙን ብድላይካ ኣብ ዚግበር ምርጫ ቤት ትምህርቲ’ውን: እቲ ርሕቀት 
ቤት ትምህርቲ: መንበሪ ምዝጉብ ኣድራሻን ዝተረፉ ኵነታትን’ዮም ዚውስኑ 
 
 

ርሕቀትርሕቀትርሕቀትርሕቀት 

 
መሰል መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ: እቲ ዝሓጸረ ጕዕዞ እግሪ ወይ ጕዕዞ ሽግለታ: ኣብ መንጎ ገዛ/መዕረፍ ኣውቶቡስን ቤት 
ትምህርትን/መዕረፍ ኣውቶቡስን:- 
 
ንተመሃሮ 1ይ-3ይ ክፍሊ እንተ ወሓደ 3 ኪሎሜተር ኪኸውን ኣለዎ። 
ንተመሃሮ 4ይ-6ይ ክፍሊ እንተ ወሓደ 4 ኪሎሜተር ኪኸውን ኣለዎ። 
ንተመሃሮ 7ይ-9ይ ክፍሊ እንተ ወሓደ 5 ኪሎሜተር ኪኸውን ኣለዎ። 
 
ርእይቶርእይቶርእይቶርእይቶ:-እቲ ርሕቀት: ምስ ክፍሊ ተመሃራይ እምበር ምስ ድመ ተመሃራይ ዚተኣሳሰር ኣይኮነን። ንኣብነት: 3ይ ክፍሊ ዚመሃር 
ካብቶም ዝተረፉ ደቂ ክላሱ ብዓመት ዚዓቢ ተመሃራይ: ናይ 3 ኪሎሜተር ጠለብ ደኣ’ምበር ከምቶም ኣብ 4ይ ክፍሊ ዘለዉ 
መዛኑኡ ናይ 4 ኪሎሜተር ጠለብ ከማልእ ኣይግደድን። 
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ኵነታትኵነታትኵነታትኵነታት ትራፊክትራፊክትራፊክትራፊክ 

ተሽከርከርትን ቈልዑን ብሓደ ዚርከቡሉ ኵነታት ትራፊክ ኵሉሳዕ ምስ ሓደጋ ዝተተሓሓዘ’ዩ፤ ገለገለ ኵነታት ትራፊክ ከኣ ካብ 
ካልእ ብዝያዳ: ምስ ዕብይ ዝበሉ ሓደጋታት ይተኣሳሰሩ፤ ሓደ ተመሃራይ ብኸመይ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ከም ዚረክብ 
ኪግምገም ከሎ: እዚ ጕዳይ ኣብ ግምት ይኣቱ’ዩ። 
 
እቲ ዝቐረበ ምቹእ መንገዲ ቤት ትምህርቲ ብፍላይ ሓደገኛ ኵነት ትራፊክ ምዃኑ እንተ ተገምጊሙ: መምርሒ ርሕቀት ብዘየገድስ 
ንተመሃራይ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ይግበረሉ’ዩ። 
 
ኣድላይነት እንተሎ: በብኵነታቱ ገምጋም ይግበር፤ ንዕድመን ብስለትን ተመሃራይ ከኣ ሓልዮት ይግበሮ። 
 
 

ምግደራምግደራምግደራምግደራ (ስንክልናስንክልናስንክልናስንክልና) ዘሎዎምዘሎዎምዘሎዎምዘሎዎም ተመሃሮተመሃሮተመሃሮተመሃሮ 

ምግደራ ዘሎዎ ወይ ኣብ ካልእ ፍሉይ ኵነት ዚርከብ ተመሃራይ: ንኣብነት ብመድሃኒታዊ ምኽንያት: ርሕቀት ኣብ ግምት ከይኣተወ: 
ናጻ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪግበረሉ ይኽእል’ዩ እቲ ጠለብ: እቲ ምቹእ ኣገባብ መጐዓዝያ ኣየናይ ምዃኑ ብዚሕብር ምስክር 
ወረቐት ሓኪም ኪምስከር ኣለዎ። ካብ ሓኪም ምስክር ወረቐት ምጥላብ: ናይ ወላዲ (ተመሃራይ) ሓላፍነት’ዩ። 
 
ሓደ ተመሃራይ ምግደራ (ስንክልና) እንተሎዎ: ስንክልንኡ ንቤት ትምህርቲ ናይ ምኻድ ኣኽእሎኡ ዚጸሉ እንተኾይኑ ንምፍላጥ 
ገምጋም ኪግበር ኣለዎ። ንገምጋም ዚኸውን ብቚዕ መመርኰሲ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ናይ ተመሃራይን ወለዱን ሓላፍነት’ዩ። 
 
ሕቶ ንምእታዊ ዚምላእ ቅጥዒ ኣብዚ ዚስዕብ (ሌንክ) ኣሎ:- www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar. 
 

ኣብኣብኣብኣብ ካልእካልእካልእካልእ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ንዝተመደቡንዝተመደቡንዝተመደቡንዝተመደቡ: ወይወይወይወይ ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ደገፍደገፍደገፍደገፍ ዘድልዮምዘድልዮምዘድልዮምዘድልዮም ተመሃሮተመሃሮተመሃሮተመሃሮ ዚግበርዚግበርዚግበርዚግበር  

መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ሓደ ተመሃራይ: ብፍሉይ ምኽንያት ካብ ከባቢኡ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ እንተ ተመዲቡ: ወለዱን ዳይረክተር ቤት 
ትምህርትን ጠለብ ምሰእተዉ: ካብን ናብን ቤት ትምህርቱ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪግበረሉ ይኽእል’ዩ። 
 
ጠለብ ፍሉይ ደገፍ ንዘሎዎም ዚግበር መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ዳይረክተር ቃሉ ምስ ሃበ: ብሓላፊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ 
ኪውሰን ይኽእል’ዩ። 
ሕቶ ንምእታዊ ዚምላእ ቅጥዒ ኣብዚ ዚስዕብ (ሌንክ) ኣሎ:- www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar 
 
 

ካልእካልእካልእካልእ ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ኵነትኵነትኵነትኵነት 

ብምኽንያት ሓደሓደ ኵነታት: ኣድላዪ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዚግምገመሉ እዋን’ውን: ኮሙን: መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ከዳሉ  
ግቡእ ኣሎዎ ዚብል ብሕጊ ይጥቀስ’ዩ። 
ኣብ እዋን ክረምቲ: እቲ መንገዲ ቤት ትምህርቲ ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል’ዩ ተባሂሉ ኣብ ዚግምገመሉ ወቕት’ውን ግዜያዊ 
መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪፍቀድ ይኽእል’ዩ። 
እቲ ጋምጋም: ኣብቲ ፍሉይ ጕዳይ ዘለዉ ወቕታውያን ኵነታት ይምርኰስ። ሕቶ ንምእታዊ ዚምላእ ቅጥዒ ኣብዚ ዚስዕብ (ሌንክ) 
ኣሎ:- www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar. 
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5 

 

 
 

ኣብኣብኣብኣብ ምደባምደባምደባምደባ ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜግዜግዜግዜ ዚዳሎዚዳሎዚዳሎዚዳሎ መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ዚሕተቱ ጠለባት እንተ ኣማሊኡ ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ቦታ ዝሓዘ: ካብ 1ይ-3ይ ክፍሊ 
ዚመሃር ተመሃራይ: ናብ ቤት ትምህርቱ ናጻ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪግበረሉ መሰል ኣሎዎ። ድሕሪ ትምህርቲ ግን ንናጻ 
መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ መሰል የብሉን። 
 
ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ዝተመዝገበ ግን ድሕሪ ምውዳእ ዕለታዊ ትምህርቲ ኣብ ሓደሓደ ኣጋጣምታት ኣብኡ ዘየለ ተመሃራይ: 
መሰል መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኣሎዎ (ጠለባት መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ እንተ ተማሊኦም ማለት’ዩ)። ቀዋሚ ሸማ ምጥቃም 
የድሊ (ንናይቲ ምምሕዳር ሓላፊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ይሕበር)። 
 
ኣብ እዋን ለውጥታት መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ውሑስ ኪኸውን ምእንቲ: እቲ ሰሌዳ ግዜ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ንሓላፊ 
መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ እንተ ወሓደ ሸውዓተ መዓልታት ኣቐዲምካ ምሕባር ይግባእ። ሓላፊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ብወገኑ 
ንወሃብ ኣገልግሎት ይሕብር። 
 

ውልቃውያንውልቃውያንውልቃውያንውልቃውያን ኵነታትኵነታትኵነታትኵነታት 

ተመሃሮን ወለድን: ኣብ ኵነታት መንገዲ ትምህርቲ ዘሎዎም ኣረኣእያ ኣዝዩ ኪፈላለ ይኽእል።  
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን ወለድን: ኣብ ኵነታት ትራፊክ ነንበይኑ ገምጋም እንተሎዎም: እቲ ናይቲ ምምሕዳር ገምጋም  
ቅቡል ይኸውን። 
 
ኣብ መንገዲ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ኣረኣእያ ብዝምልከት: ንኣብነት: ጸልማት ምዃኑ: ብጥቕጥቕ ዝበለ ጫካ ዚሓልፍ ምዃኑ:  
ወይ ንሓደ ቈልዓ ዘፍርህ ኮይኑ ዚስምዖ ካልእ ምኽንያት ምህላዉ ዚብሉ ርእይቶታት ኣብ ዚለዓሉሉ ወቕቲ: ተመሃራይ ብመንገዲ 
ቤት ትምህርቱ ኪኸይድ ወይ ኣብቲ መዕርፎ ኣውቶቡስ ኪበጽሕ ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት ናይ ወላዲ’ዩ።  
 
እቲ መንገዲ እግሪ ወይ መንገዲ ሽግለታ ሓደገኛ ተባሂሉ ገምጋም እንተ ተጌሩሉ: መምርሕታት ርሕቀት ብዘየገድስ: መጐዓዝያ 
ቤት ትምህርቲ ይፍቀድ’ዩ። ገምጋም ብሓላፊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን ይግበር። 
ሕቶ ንምእታዊ ዚምላእ ቅጥዒ ኣብዚ ዚስዕብ (ሌንክ) ኣሎ:- www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar 
 

ኣብኣብኣብኣብ ክልተክልተክልተክልተ ኣድራሻኣድራሻኣድራሻኣድራሻ ምቕማጥንምቕማጥንምቕማጥንምቕማጥን ምርጫምርጫምርጫምርጫ ቤትቤትቤትቤት ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን 

ኣብ ውላዶም ሓባራዊ መጕዚትነት ዘሎዎም ወለዲ: ኣብ ኪሩና ኮሙን ዝተመዝገበ ተመሃራይ ውላዶም እናተመላለሰ ምስ 
ክልቲኦም ወለዱ ብማዕረ ዚቕመጥ እንተኾይኑ: እቶም ጠለባት እንተ ተማሊኦም: መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪግበረሉ መሰል 
ኣሎዎ። ሓደ ወላዲ ኣብ ጥቓቲ ውላዱ ብኮሙን ዝተመደበሉ ቤት ትምህርቲ ኪቕመጥ ይግባእ። 
 
ንኮሙን ውድባዊ ወይ ቍጠባዊ ጸገም ዘየስዕበሉ እንተኾይኑ: ምርጫ ቤት ትምህርቲ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪፈቅድ ይኽእል’ዩ። 
 
ሕቶ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ናብ ሓላፊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን ብዝለኣኽ ቅጥዒ’ዩ ዚኣቱ። 
ካብ www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar ምሕታም ይከኣል። 
 
እቲ ጠለብ: ኣብ ነፍሲወከፍ ምፍላም ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ይኣቱ፤ ጠለብ ንምሕዳስ ከኣ: እንተ ተኻእለ ቅድሚ መንፈቕ ጽድያ 
ይኣቱ። ምስ ምጅማር ትምህርቲ ወይ ድሕሪኡ ዝኣተዉ ጠለባት: ንብዝሒ ጠለብ ኣብ ግምት ኣእቲኻ: ኪሳለጡ ካብ 1-3 ሰሙናት 
ኪወስድ ይኽእል። ከምኡ’ውን እቶም ኣብ መስርሕ ዓመተ-ትምህርቲ ዚኣትዉ ጠለባት። ኣብ ነፍሲወከፍ ፍሉይ ጕዳይ ውሳነ 
ይግበር፤ ወለዲ ከኣ ይሕበሩ።  
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ኣኒ-ሶፊ ኮይቪስቶ (Anne-Sofie Koivisto) 
ሓላፊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ  
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 

6 

 

 
 
መሰል መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ንምግምጋም መሰረት ዚኸውን: መንገዲ ጕዕዞ ናይቲ ብኮሙን ዝተመደበ ቤት ትምህርቲ’ዩ። 
 
ካብቲ ብኮሙን ዝተመደበሉ ቤት ትምህርቲ ካልእ ዝመረጸ ተመሃራይ: ካብቲ ዝተመደበሉ ቤት ትምህርቲ መሪጹ ኪረኽቦ 
ዚኽእል ዝነበረ ዚዛይድ ንመጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚኸውን ካሕሳ ገንዘብ መሰል የብሉን። 
 
 

ካብካብካብካብ ናይናይናይናይ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ ከባቢከባቢከባቢከባቢ ምቕባልምቕባልምቕባልምቕባል ወጻኢወጻኢወጻኢወጻኢ ዚግበርዚግበርዚግበርዚግበር ምግዓዝምግዓዝምግዓዝምግዓዝ  

ካብ ናይ ቤት ትምህርቱ: ተመሃሮ ናይ ምቕባል ከባቢ ወጻኢ ገዛ ግዒዙ ኣብ ናይ ቀደም ቤት ትምህርቱ ኪጸንሕ ዚመርጽ ተመሃራይ: 
ኣብ ሓድሽ ኣድራሻኡ ንናጻ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ መሰል የብሉን። 
 
ታሽዓይ ክፍሊ ዚመሃር: ካብ ናይ ቤት ትምህርቱ ተመሃሮ ናይ ምቕባል ከባቢ ወጻኢ ዚግዕዝ ተመሃራይ: ድላዩ እንተኾይኑ:  
ኣብ ናይ ከባቢኡ ቤት ትምህርቲ: ክሳዕ ዓመተ-ትምህርቲ ዚውዳእ ኪጸንሕ ይኽእል’ዩ (ኣብዛ እዋናዊት ቤት ትምህርቲ 8ይ ክፍሊ 
ተማሂሩ እንተ ኔሩ ማለት’ዩ)። ጠለብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ከኣ ኬእቱ ይኽእል’ዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ውሽጢ’ቲ ኮሙን ንዚግበር 
ምግዓዝ ጥራይ ይምልከት። 
 
 

3 ተመሃሮተመሃሮተመሃሮተመሃሮ ፍሉይፍሉይፍሉይፍሉይ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ: ናብናብናብናብ ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜግዜግዜግዜ: መንበሪመንበሪመንበሪመንበሪ ሓጺርሓጺርሓጺርሓጺር ግዜግዜግዜግዜ ኪኸዱኪኸዱኪኸዱኪኸዱ 
ዚጥቀሙሉዚጥቀሙሉዚጥቀሙሉዚጥቀሙሉ መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

 

ኣብኣብኣብኣብ መንጎመንጎመንጎመንጎ ገዛንገዛንገዛንገዛን ቤትቤትቤትቤት ትምህርትንትምህርትንትምህርትንትምህርትን ዚግበርዚግበርዚግበርዚግበር ጕዕዞጕዕዞጕዕዞጕዕዞ 
ብመሰረት መምርሕታት መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ከም መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ይቝጸር። 

ኣብኣብኣብኣብ መንጎመንጎመንጎመንጎ ገዛንገዛንገዛንገዛን ማእከልማእከልማእከልማእከል ትርፊትርፊትርፊትርፊ-ግዜንግዜንግዜንግዜን ዚግበርዚግበርዚግበርዚግበር ጕዕዞጕዕዞጕዕዞጕዕዞ 
ማእከል ትርፊ-ግዜ ምስ ገዛ ይነጻጸር 

ኣብኣብኣብኣብ መንጎመንጎመንጎመንጎ ገዛንገዛንገዛንገዛን መንበሪመንበሪመንበሪመንበሪ ሓጺርሓጺርሓጺርሓጺር ግዜንግዜንግዜንግዜን ዚግበርዚግበርዚግበርዚግበር ጕዕዞጕዕዞጕዕዞጕዕዞ 
መንበሪ ሓጺር ግዜ ምስ ገዛ ይነጻጸር 
 
 

4 ግዜታትግዜታትግዜታትግዜታት መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ: ናይናይናይናይ ምጽባይምጽባይምጽባይምጽባይ ግዜንግዜንግዜንግዜን: ሓቢርካሓቢርካሓቢርካሓቢርካ ምግዓዝንምግዓዝንምግዓዝንምግዓዝን 

 
ምውህሃድ ናይ ንጕሆ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ንዅሉ ብዘዕግብ ኣገባብ ከም ዚሰልጥ ንምግባር: ብፍላይ ዝተዳለወ መጐዓዝያ 
ቤት ትምህርቲ ዝተፈቕደሎም ቈልዑ: 5 ደቒቕ ቅድሚ’ቲ ዝተሓበረ ግዜ ኪቕረቡ ኣለዎም። ኣገልግሎት መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: 
ከም ምቕልጣፍን ምድንጓይን ከይተጸብጸበ: 5 ደቒቕ ኣቐዲሙ: 15 ደቒቕ ድሒሩ ኣብ ቦታ ኪርከብ ፍቓድ ኣሎዎ። 
 
እቲ ምውህሃድ መጐዓዝያ ብጽቡቕ ኪሰርሕ ምእንቲ: ኣብ ማእከል ኪሩና ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዚግበር መጐዓዝያ ቤት 
ትምህርቲ: ቀዋሚ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣሎዎ። እዞም ዚስዕቡ ናይ ግዜ ሰሌዳታት: ካብታ ፋልመይቲ ተመሃሮ 
ዚመጹላ ቤት ትምህርቲ ዝተወስዱ’ዮም:- 
ሰዓት 13.15 
ሰዓት 14.15 
ሰዓት 15.30  
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እዞም ግዜታት: ኣብ እዋን ሕማም: ምብጻሕ ሓኪም ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ኵነታት ኣይቅየሩን’ዮም። ሽዑ ናይ መጐዓዝያ  
ሓላፍነት ዚስከም ወላዲ’ዩ። 
 
ስሕት ኢሉ ትምህርቲ ኪውንዘፍ ይኽእል’ዩ፤ ንኣብነት መምህር ኣብ ዚሓመሉ ወቕቲ። ሽዑ: መደበኛ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ 
ክሳዕ ዚዳሎ: ንቘልዑ ሓላፍነት ዚስከም እቲ ቤት ትምህርቲ’ዩ። ዳግነ-ምምዝጋብ ኣይግበርን’ዩ። 
 
ሓደሓደ ናይ ትጽቢት ግዜታትን: ምንዋሕ ናይ ጕዕዞ መንገድን ብቍጠባዊን ተግባራውን ምኽንያት: ተመሃሮ ምስ ዝተፈላለዩ  
ናይ ትምህርቲ ግዜታትን/ኣድራሻ ገዛን ንምውህሃድ ኣድለይቲ ኪኾኑ ይኽእሉ’ዮም። እቲ ምውህሃድ ኪሰርሕ ምእንቲ: ተመሃሮ 
ንመጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪጽበዩ ይኽእሉ’ዮም። ተመሃራይ ኣብ ትጽቢት ዘሕልፎ ግዜ ክሳዕ 5 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ኪበጽሕ 
ይኽእል’ዩ። 
 
እተን ፋልሞት 15 ደቓይቕ ድሕሪ ምዝዛም ዕለታዊ ትምህርቲ ከም ናይ ትጽቢት ግዜ ኣይቍጸራን’የን። 
 

5 ሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነት 

 
እቲ ኮሙን: ወቕታዊ ቤት ትምህርቲ: ኣዳላዊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: መራሕ-መኪና: ወለድን ተመሃሮን ኵላቶም: ኣብ መንጎ 
ገዛን ቤት ትምህርትን ኣብ ዚግበር ጕዕዞ ሓላፍነት ኣሎዎም። 
 

ሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነት ወላዲወላዲወላዲወላዲ 

ተመሃራይ: ካብ ገዛ ክሳዕ’ታ ኣብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚስቀለላ ወቕቲ ወይ ክሳዕ ኣብታ ስምምዕ ዝተገብረላ ግዜ ቤት 
ትምህርቲ ዚኣቱ: ወላዲ’ዩ ሓላፍነት ዚስከም። 
 
ቈልዑ ብዝተኻእለ መጠን ብደሓንን ብዘተኣማምንን ኣገባብ: መንገዲ ትምህርቶም ኪኽእልዎ ምእንቲ: ወለዲ ደቆም ናይ ምቅርራብ 
ሓላፍነት ኪስከሙ ትጽቢት ይግበረሎም። ቈልዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ናብ መዕርፎ ኣውቶቡስ ባዕሉ ምኻድ ክሳዕ ዚለምድ: እቲ 
ዚድለ ጻዕሪ ንኣብነት: ከም ንቘልዓ ግድን ክሳዕ ቤት ትምህርቲ ምምላእ ወይ ክሳዕ መዕርፎ ኣውቶቡስ ምስናይ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። 
 
ካብ ገዛ ናብ መዕርፎ ኣውቶቡስ ምስ ዚግበር ጕዕዞ ዚተኣሳሰሩ ንድሕነት ዚምልከቱ ጕዳያትን ጸገማትን: ቅድም ቀዳድም ምስ  
ቤት ትምህርትን ወለድን ብምርድዳእ ይፍትሑ። ኣብ መዕርፎ ኣውቶቡስ እቶም ዚግብኡ መምርሕታት ስነ-ስርዓት ከም ዚሕለዉ 
ዚገብሩ ቅድም ቀዳድም ወለዲ’ዮም። 
 

ሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነት ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

ተመሃራይ ካብታ ካብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ወሪዱ ክሳዕ ተመሊሱ ዚስቀለላ ግዜ ትኣክል: ኣብ ሓለዋን: መምርሕታት  
ስነ-ስርዓትን ድሕነትን ኣብ ምኽባርን ሓላፍነት ዚስከም ቤት ትምህርቲ’ዩ። 
 
ትጽቢት ኣብ ዚህልወሉ ወቕቲ: ኣብ ስነ-ስርዓትን ድሕነትን ሓላፍነት ዚስከም ቤት ትምህርቲ’ዩ። ኣብ ምዝዛም ዕለታዊ ትምህርቲ 
ንመጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚጽበዩ ተመሃሮ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኪጸንሑ ዕድል ኪወሃቦም ኣለዎ። እዚ ማለት ግን: ተመሃሮ ንመጐዓዝያ 
ቤት ትምህርቲ ኣብ ዚጽበዩሉ ወቕቲ: ቤት ትምህርቲ ሓደ ነገር ከም ዚዓዩ ኪገብሮም ግቡእ ኣሎዎ ማለት ኣይኮንንን። 
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ሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነትሓላፍነት ኣዳላዊኣዳላዊኣዳላዊኣዳላዊ መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ 

ኣብ እዋን ጕዕዞ: እቶም ዘለዉ መምርሕታት ትራፊክን መምርሕታት ስነ-ስርዓትን ኪሕለዉ ሓላፍነት ዚስከሙን: ኣዳላዊ 
መጐዓዝያን መራሕ-መኪናን’ዮም። 
 
ካብቶም ኣብ መደብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ኣገባባት ወጻኢ: ንተመሃሮ ኣብ ካልእ ቦታ ምስቃልን ምውራድን  
ፍቑድ ኣይኮነን። 
 

“ቡምሾርኒንቡምሾርኒንቡምሾርኒንቡምሾርኒን” (BOMKÖRNING) 

ተመሃራይ ናብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ እንተ ዘይኣርኪቡ: ናብ ቤት ትምህርቲ ኪመጽእ ሓላፍነት ዚስከሙ ወለዲ’ዮም።  
ወለዲ ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ ተወሳኺ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኪእዝዙ ኣይፍቀድን’ዩ። እንተ ተኣዚዙ ግን: ኪሩና ኮሙን  
ነቲ ወጻኢ ኣይኣይኣይኣይሽፍኖን’ዩ። 
 
ተመሃራይ: ካብ ቤት ትምህርቲ ንገዛ ንምኻድ ምዱብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ብምኽንያት ትምህርቲ ኣብ ዘየርክበሉ ወቕቲ 
ጥራይ’ዩ ተመሃራይ ናብቲ ውሱን መዕርፎ ኣውቶቡስ ኪበጽሕ እቲ ቤት ትምህርቲ መጐዓዝያ ኪእዝዘሉ ዚግደድ።  
 
 

6 ምስራዝምስራዝምስራዝምስራዝ 

ወለዶም ነቶም ብመጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚጕዓዙ ተመሃሮ: ወይ ብምኽንያት ሕማም ወይ ምኽንያት ብኵራት እቲ ኣገልግሎት 
መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚተርፍ እንተ ኾይኑ ንዚምልከቶ ኣዳላዊ መጐዓዝያ ይሕብሩ።  
 

7 ኣብኣብኣብኣብ  

ኣዳላዊ/መራሕ-መኪና ናይ ሓንቲ ተሽከርካሪት መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ብምኽንያት ኵነታት ኣየር: ኵነታት መንገዲ ወይ ካልእ 
ተመሳሳሊ ምኽንያት: ንትራፊክ ብዘተኣምምን ኣገባብ ጕዕዞ ኪህሉ ኣይክእልን’ዩ ኢሉ ዚግምግም እንተ ኾይኑ: እቲ ትራንስፖርት 
ይስረዝ። መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘይመጸሉ ወቕቲ ወለዲ’ዮም ናይ ትራንስፖርት ሓላፍነት ዚስከሙ።  
ኣብ ከምዚኦም ዚኣመሰሉ ኵነታት: ንተመሃራይ: ንወላዲ ይዅን ንኣዳላዊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚኸውን መተካእታ ኣይህሉን። 
 

8 ውሕስነትውሕስነትውሕስነትውሕስነት 

ሓደ ተመሃራይ ኣብ ሓደጋ ትራፊክ እንተ ተጐዲኡ: ወይ ኣብቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ገለ ካብ ንብረቱ እንተ ተበላሽዩ: ኵሉ ወጻእታት 
ብናይታ ተሽከርካሪት ውሕስነት ትራፊክ ይሽፈን። 
 
ሓደ ደይመደይ ኢሉ ንገለ ክፋል ተሽከርካሪት ዘበላሹ ተመሃራይ: ንኣዳላዊ ኪኽሕስ ግቡእ ኣለዎ፤ ኣዳላዊ’ውን ንተመሃራይ ጠለብ 
ካሕሳ ኪሓቶ ኣኽእሎ ኣለዎ። ሓደ ተመሃራይ ብዘይ ፍላጥ ንገለ ክፋል ተሽከርካሪት እንተ ኣበላሽዩ: ኣብ ሓደሓደ ኵነታት ናይ ወለዱ 
ውሕስነት ገዛ (ሄምፎርሸክሪንግ) ኪሽፍኖ ይኽእል’ዩ።  
 

9 ፍጻመፍጻመፍጻመፍጻመ 

ኣብ ንጥፈታት መጐዓዝያ ዚኽሰቱ ፍጻመታት ኣብ ምምሕዳር ንዘለዉ ሓለፍቲ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኵሉሳዕ ኪሕበሩ 
ኣለዎም። እቲ ኮሙንን ኣዳላውን: ንዝኽሰቱ ዘይንቡራት ፍጻመታት ኣብ ምስናድ ሓላፍነት ይስከሙ።  
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ኣኒ-ሶፊ ኮይቪስቶ (Anne-Sofie Koivisto) 
ሓላፊ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ  
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 

9 

 

 
 

10 ንውልቃዊንውልቃዊንውልቃዊንውልቃዊ መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ: ካሕሳካሕሳካሕሳካሕሳ ኣብኣብኣብኣብ ምርካብምርካብምርካብምርካብ ዘሎዘሎዘሎዘሎ ስምምዕስምምዕስምምዕስምምዕ 

ስምምዕ ኣብ ባዕልኻ እተዳልዎ ውልቃዊ መጐዓዝያ ኪበሃል ከሎ: ወላዲ ካብ ኮሙን ካሕሳ ብምውሳድ ነቲ ዕለታዊ መጐዓዝያ 
ቤት ትምህርቲ ባዕሉ ሓላፍነት ይስከመሉ ማለት’ዩ። ካልእ ዓይነት መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘይከኣለሉ ወቕቲ: ከምዚ 
ዓይነት ስምምዕ ኪግበር ይከኣል። 
 
እቲ ካሕሳ: ነቶም ግብሪ ዘይክፈሎም መለክዕታት ክፋል ካሕሳ ማኪና ይኽተል። ኣብ ባዕልኻ እተዳልዎ ውልቃዊ መጐዓዝያ  
ገለ ፍሉይ ውሕስነት ኣየድልን’ዩ፤ ምክንያቱ ናይታ ተሽከርካሪት ውሕስነት ትራፊክ ንተጐዓዝቲ’ውን ይሽፍን’ዩ። 
 

11 ውሳነውሳነውሳነውሳነ ምምሕዳርምምሕዳርምምሕዳርምምሕዳር ይግባይይግባይይግባይይግባይ ምባልምባልምባልምባል 

እቲ ውሳነ ዚምልከቶም ይግባይ ኪብሉ መሰል ኣሎዎም። እቲ ይግባይ: ሓታቲ ናይ ኮሙን ውሳነ ምስ ተቐበለ: ኣብ ውሽጢ 
ሰለስተ ሰሙን ብጽሑፍ ይግደፍ። ይግባይ: ፈለማ ናብቲ ኮሙን ይለኣኽ፤ እቲ ኮሙን ከኣ ነቲ ውሳነ ዳግመ-ርእይቶ ይገብረሉ። 
እቲ ኮሙን ኣብ ውሳነኡ እንተ ጸኒዑ: ነቲ ጕዳይ ናብ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ይሰዶ። 
 
ንመጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚምልከቱ ውሳነታት: ብመሰረት ሕጊ ምምሕዳር (§§22-25) ምምሕዳራዊ ጥርዓን ብምቕራብ 
ይግባይ ኪበሃለሎም ይከኣል’ዩ። ይግባይ በሃልቲ ኣብ ዞባ ኖርቦተን ዘሎ ምምሕዳ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ። 
 
ንብሕታውያን ይዅን ነቶም ካልኦት ካብቶም ኮሙን ንተመሃራይ ዚምድበሎም ዚፍለዩ ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርቲ ዚ 
ዳሎ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዚምልከት ውሳነ: ንሕጋውነት 10ይ ምዕራፍ ኣብ ሕጊ ኮሙን ብምውካስ ጥራይ’ዩ ይግባይ 
ኪበሃሎ ዚኽእል። 



 

 

ጠለብጠለብጠለብጠለብ መጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያመጐዓዝያ ቤትቤትቤትቤት ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ 

 

 

ውልቃዊ ሓበሬታ ተመሃራይ 

ስም ኣቦን ስምን 

መለለዪ ቍ. መንነት 

ኣድራሻ ገዛ ቍ. ስልኪ 

ኣድራሻ ጶስጣ 

ቤት ትምህርቲ ክፍሊ 

መንገዲ ጕዕዞ 

ግዜ ካብ ክሳብ 

 

 

መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ ዝተጠልበሉ ምኽንያት 

 

 

 

ምስክርምስክርምስክርምስክር ወረቐትወረቐትወረቐትወረቐት 

ጠለብ መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ: ንኣብነት ብምኽንያት ሓባራዊ መጕዚትነት ቈልዓ: ብምስክር ወረቐት ወይ ብኽታም ክልቲኦም ወለድን ናይ ተመሃራይ ኣድራሻ 

ህዝባዊ መዝገብን ኪስነ ኣለዎ። 

ክታም ወላዲ (ምስ ምሉእ ስም) 

ክታም:                                            ቍ. ስልኪ ክታም:                                              ቍ. ስልኪ 

ኣድራሻ ኢ-መይል ኣድራሻ ኢ-መይል 

 

 

ውሳነውሳነውሳነውሳነ 

� ምቕባል 

� ንጽገት 

 

ግዜ 

መንጸጊ ምኽንያት 

ዕለት ውሳነ ክታም 

 

 

 

እቲ ቅጥዒ ናብ “Skolskjutsansvarig, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kiruna” ይስደድ። 

ኪሩናኪሩናኪሩናኪሩና    ኮሙንኮሙንኮሙንኮሙን    
ምምሕዳር ባህልን ትምህርትን 
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