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ሐብሬ እግል ወካይል አጀኒት እት መርሐለት ቀደም ተዐሊም ለህለው
ርትዕ ገበይ ተውሲቅ ዕልም አድረሶት እት እዳረት መዲነት ቦልናስ

እት መርሐለት ቀደም ተዐሊም ለህለ ጅነ እት ዐቦቱ ወተዐሊሙ
እህትማም እግል ልትሀየቡ ወጅብ፡ለእግለ ወዴ ወራት ተዐሊም
እብ ትሉሉይ እግል ትትራቀብ ወትትወሰቅ በ፡ እሊ ሐቆለ እንወዴ
ሽቅልነ እግል ንፈርግ ወንጌምም እንቀድር።
እሊ ቀየሞት እሊ ህዬ እትለ መርሐለት እለ ለህለ ጅነ ምስል ዕምሩ
ወመቅደረትቱ ለገይስ ዕልም ነሀይቡ ህሌነ መኢፋሉ እግል ንድሌ
ሰዴነ።
ቀደም ተዐሊም፡ ተዐሊም ለልሀይበ መአሰሳት እዳረት መዲነት
ቦልናስ እብ ገበይ ጥውርት (ዲጂታላይዝ) ለገብእ መትባዳል
ሐብሬ እብ ሸበከት እት ሕድ ለትሐበከ መሻቀዪታት ሐብሬ
ቴክኖሎጂ (IT) ለገብእ ቱ፡ እሊ ህዬ እብ ገበይ ዩኒኩም
(unikum) ለትበሀለ ጅንስ ኮምፒተር ለትመስል ኣለት ልትሀየብ።
እንተ ወኪል (ዋልእ አምር) ዎሮት እት መርሐለት ቀደም ተዐሊም
ለህለ ጅነ ገብአከ ምንገብእ፡ እብለ ገበይ እለ ውላድከ ለወድዩ
ወራታት ምስል ዐቦት መቅደረቱ ወተዐሊሙ እግል ትታብዕ
ትቀድር። ለእግል ውላድከ ለልአደርሶ መደርሲን (ሸቃለ) እብ
ገበይ ዩኒኩም ቶም ሐብሬ ለልሀይቡከ።

ልሙድ አስእለት ወበሊሱ

ዋድሐት እብ ገበይ ስወር፡ወሳይቅ ወእግሉ ለመስል እግል
ትርከብ ሰዴከ።
እተ ጅነከ ለህለ እተ መአሰሰት ተዐሊም ቀደም አንበቶት ተዐሊም
እተ ኖስከ መጸከ ምንገብእ እግል ትንስኡ ክምሰለ ልሙድ ሐብሬ
ምን ቅሩብ እበ ከስሶም አንፋር እብ አፍ እግል ትትሀየበከ
ትቀድር፡እምበል እሊመ ቤትከ ክም በጽሐከ እብ ገበይ ዩኒኩም
እብ ክሱሱ ለትከተበ ክቱብ እግል ትቅረእ ወእተ ሸበከት ለህለ
ስወር እግል ትዕፌ ወለ ጅናከ ህዬ እብ ክሱስ እሊ ተውዴሕ እግል
ለሀበከ፡ ምን ሐረስ እሊ ህዬ እትለ መአሰሰት እለ ለጸንሐየን
አምዕሎታት እተን ለከስበዩ አምር ወተጃርብ እግል ትቀይም
ለሰዴካቱ።

እብ ክሱስዬ ወክሱስ ጅናዬ ለህሌት ሐብሬ
ምን ልርእየ?.
ክም ዋልእ አምር (ዋልዳይ/ወኪል) ሐብሬ ብዕዳም አጀኒት ምስለ
ጅናከ እት ሐቴ መጅሙዐት ለህለው፡ ክምሰልሁመ ዋልዴን
እሎም አጀኒት እሎም እግል ትርኤ፡ወእግለ መጅሙዐት ለከስስ
ሐብሬታት እግል ትትከበት ምኖም ትቀድር። እንተ ለወኪል
ወለመደርሲንለ ወልከ ሌጣ እንቱም መስኡልየትለ መጅሙዐትለ
ጅነ እንዴ ረፍዐኩም ወሳይቅ ወመቅደረት ተዐሊምለ ጅናከ እት
መርሐለት ቀደም ተዐሊም ለሀለዩ ቴለል እግል ትርኤ ለትቀድር።

ዩኒኩም ሚ ቱ?
ዩኒኩም ለልትበሀል መሻቀዪ ሸበህ ኮምፒተር ለቡ ጀሃዝ እት
ገብእ፡ ሐብሬ እግል ልጽበጥ መቅደረት ለቡ ቱ። እግል መሰል ክል
ሳምን ለመጽእ ጀዋባት፡ እት መጣዕም ጅንስ ነበሪት ለልሐብር
ክቱብ (menus) ስታት መደርሲን ወተቅዪም ድረሰ ወብዕድ
እግለ ደረሳይ ለሸርሕ አፍካር እብ ገበይ ኤልትሮኒካይት ሐብሬ
ለልትአከብ ወራታትለ እት መርሐለት ቀደም ተዐሊም ለህለ ጅነ
ለጸብጣቱ። እንታመ እሊ ወራታት እሊ ምስለ እግለ እት
መርሐለት ቀደም ተዐሊም ለህለ ጅነ ለትዳለ መንሀጅ፡ ከፎ
ለትጻበጠ ክምቱ እብለ ገበይ እለ እግል ትፍሀሙ ትቀድር። እሊ
ለበሀለት፡ ሚ እንሰትት ክም ህሌነ እት መርሐለት ቀደም
ተዐሊም፡ጅናከ እግል ትታብዕ ወምስለ እትለ መርሐለት እለ
ለህለው መልህያሙ ምስል ለወድዉ ወራታት ለትሐብር ሱረት

ብዕድ ዋልእ አምር ናይ ለገብአ ጅነ ወሳይቅ ወመቅደረት ተዐሊሙ
ለሸርሕ ጽበጥ እግል ልርኤ ኢቀድር።
. እት ዩኒኩም ለህለ ወሳይቅ ለትከስሶም ጀሃት ሌጣ እግል ትርአዩ
ለትዳላቱ። ሰበት እሊ እንተ እግል ትንገሉ ወእት ብዕድ ነፈር እግል
ተሓልፉ፡ ስወሪ ልግበእ ወብዕድ ወሳይቁ እት ለገብአ ወሳይል ክም
ከረ ወሳይል እጅትማዕየት ክም ከረ ፌስቡክ ወኢንስትግራም እግል
ትክረዩ ኢወጅብ።

ህተ ለሐብሬ እብ ደማነት እክብት ህሌት?.
ለሐብሬ እበ ኢትትቀረእ ወለኢትትአመር ገበይ ተ እት ኢንተርኔት
ለትጸንሕ ወለ ትትአከብ።

ክል ዋልእ አምር እብ ገበይ ናይ ኖሱ ዕንዋን ኢንተርኔቱ፡ዕልብ
ጅንስየት/ከርት በንከቱ እንዴ ወደ እተ ሸበከት ሐብሬ እግል ልእቴ
ቀድር።

እት ወሳይል እጅትማዕየት ወእብ ገበይ ጥብዐት እግል ትንሾሩ
መስኡልየት ትትሀየበኩም።

ምህም እግል ኣመሮቱ
ለሐብሬ ጻብጥ ህለ አጅህዛት (servers) እት መራቀበት ትርድት
ለብእቱ ድዋራት እብ ንዛም ለትከራቱ። እሊ አጅህዛት እሊ እብ
ክሉ እንክራቱ መራቀበት ትርድት ለትገብእ እቱ እት ገብእ፡ እግሉ
ለትራቅብ ወለትፈትሕ መቅደረት ለበ ጀሀት ክስስት እግሉ ተ።እለ
ሐብሬ እለ ህዬ እብ ትሉሉይ ወእብ ሸክል ብዕድ ትትወሰቅ።
ለሐብሬ እብ ለትፈናተ አግቡይ እግል ኢትፍገር እብ ገበይ
ቴክኖሎጂ ዓቅቢት ትርድግ ገብእ እግለ። እሊ ህዬ እብ ገበይ
ክርን፡ሱረት ወፍልም እት ወሳይል ሐብሬ ክም ከረ ኢንተርኔት
ወእንዴ ትጠበዐት እግል ኢትፍገር ለመንዕ ወቀይ ቱ።

እግል ሚ ቱ ዕልብ ጅንስየት አፍራድ
ለንትነፈዕ?
ደማነት ወምልክየት ኖስ እበ ትወቀለት ገበይ ሰበት ለአክድ ቱ
ዕልብ ጅንስየት አፍራድ ለንትነፈዕ። እሊ ብጣቃት እሊ እግል
ኢንተርኔት፡ባንከት አውመ ህዬ እት መጃል ደማነት እጅትማዕየት
ሌጣ ለንትነፈዕ እቡ ሰበት ገብኣቱ። እግል መሰል ዕልብ ጅንስየት
እትሊ ወክድ እሊ እት ክል ክፈል መአሰሳት ተዐሊም ቀደም
መርሐለት ተዐሊም ወእት ተዐሊም ንትነፈዕ እቡ ህሌነ፡ ለቀደም
ተዐሊም ለህሌት መርሐለት ምንገብእ ወናይ ተዐሊም መርሐለት
ለበጽሐው አጀኒትነ እግል ንፈርግ ወእብ ራትዐት ገበይ ዋልዴኖም
አው ወካይሎም እግል አሌለዮት ለሰዴ ንዛም ቱ።
ምነ እት ዩኒኩም ለህሌት ሐብሬ ዶል እንርኤ ሐብሬ አፍራድ
እዳረት መዲነት ቦልናስ ላዝም ታመት ወእት ፍዕል ለትውዕል
ሐብሬ አፍራድ ወእግል እለ ሐብሬ እለ ለዳፍዕ ወለ ልአክብ
ሐዲስ ንዛም እግል ለሀሌ ዋጅብ ዐለ።

ወሳይቅ ሕበር
እሊ ወሳይቅ ንዛም አድረሶት እሊ ናይ ሕበር ወሳይቅ ሰበት ገብአ፡
ክምሰለ ቃኑን መትነፍዖት ምጅተመዕ ለልሐብሩ እግል ወሳይቅ
ሕኩመት ተአፍግር ላዝምቱ ጠለብ እት እዳረት መዲነት እግል
ትቀድም፡እብሊ ህዬ ለእንተ ጠልቡ ህሌከ ወሳይቅ መጃል ተዐሊም
ገብአ ምንገብእ ለወሳይቅ እብ መደጋግ እንዴ ትረአ፡ ተአሲር ለቡ
ሐሳስ ለገብአ ወሳይቅ እግል ኢለሀሌ እቱ እንዴ ተአከደ ወትጫራ
ቱ ለልትሀየብ።

ሐብሬ ሐሳሲት
ወሳይቅ አምር ተዐሊም እብ መጅሙዐት እተ መርሐለት ቀደም
ተዐሊም ዕልም ለልትሀየብ እተ መአሰሰት ለልትዳሌ እትገብእ
እትሊ ወሳይቅ እሊ ሐብሬ ሐሳሲት እግል ትትከተብ አለቡ።

ሽዑር ወእንሳንየት ሐብሬ ምህመት
ለዲጂታል ገበይ ወሰቆት እግል ክሉ ለልትርኤ መዐሉማት ፍቶሕ
እግል ለሀሌ እግሉ ቀድር፡ ምናተ እግል አፍራድ ለሸርሕ
ጽበጥ፡ወእግል ጠባይዖም ለጌምም አለቡ፡ ብዕድመ እግል ሕርየት
አፍራድ ለልሃጅም ወሳይቅመ ኢልትሰመሕ። እሊ እግል ኢልትርኤ
ህዬ ሕና ዩኒኩም አውመ ዲጂታል መሻቀዪታት ንትነፈዕ ህሌነ።

ሐብሬ ዝያደት
ለገብአ ሰኣል ዶል ብከ እብ ክሱስ ወሰቆት ዕልም አድረሶት እተ
መአሰሰት ለህሌት መጅሙዐት መደርሲን አውመ መዲርለ
መድረሰት እግል ትሰአል ቀድር።

እግል አክል እዪ ወክድ ቱ ወሳይቅ ጅናዬ
ለልትአከብ?
ወሳይቅለ ጅናከ አስክ እት መርሐለት ቀደም ተዐሊም ህለ ልትከብ
እግሉ፡እብ አምር እዳረት መዲነት አካን ለመርሐለት ቀደም
ተዐሊም ለነስእ እታመ ቀየረ ምንገብእ ለወሳይቁ ምስሉ ገይስ።

ህቱ መፋሀመት ለአትሐዜ?.
ገበይ ተውሲቅ ዩኒኩም መሻቀዪ እዳረት መዲነት ቦልናስ እግል
ልግበእ ለትሐረ ንዛም አድረሶት መርሐለት ቀደም ተዐሊም
አጀኒት ሰበት ገብአት፡ምንከ ለትትሐዜ መፋሀመት አለቡ፡
እግልሚ ምን ዘበን ቀለም ወወረቀት እት ዘበን ዲጂታል ሰበት
ተዐዴነ።
ለመደርሲን ኖሶም ስወር ለጅናከ እተ ናዩ ወሳይቅ እግል ለኣትዉ
ቱ፡ምናተ ለስወርለ ጅናከ ህቱ ለደርስ ምስለ መጅሙዐት እግል
ለኣትዉ ወክሉ እግል ልርአዩ ሐዘው ምንገብእ እትሊ ወክድ እሊቱ
ናይከ መዋፈቀት ለልሐዙ። እሊ ሽቅል እሊ ህዬ እንተ ወለ
መደርሲን እብ ሕበር እንዴ ትፋሀምኩም ለትወድዉ ገብእ።
እብሊ ህዬ እብ ገበይ ክርን፡ ስወር ወቪድዮ ጽቡጥ ለህለ ወሳይቅ

ምን አዜ አንብት!.
ዩኒኩም እብ ገበይ ኮምፒተርከ አውመ ብዕድ በሰር ቴክኖሎጂ
ክም ከረ ስማርት ተለፎን ወታብሌታት እግል ተአትራክቡ
ትቀድር።
እብሊ ለተሌ ዕንዋን ጊስ፦ https://start.unikum.net/ ኣቴ
አውመ download the Unikum app እት ስማርት ተለፎን
አውመ ህዬ ታብሌት።
እሊ ሐቆ አትመምከ እብ ብዕደት ገበይ እተ ኔትዎርክ እግል ትእቴ
ትቀድር እሊ ህዬ (Andra sätt att logga in) እንዴ ትቤ
ግራሁ ‘Bollnäs Municipality’ (Bollnäs kommun). ክም
ትቤ እብ ዕልብ ጅንስየት በንኪከ አውመ ዕልብ በንኪ ሞባይልከ
እግል ትእቴ ትቀድር መደርሲን ናይለ እተ መርሐለት ቀደም
ተዐሊም ለሸቁ እብ ክሱስከ ክም ወኪል ውላድከ ወህቱመ ክም
ወልከ ለገብአት ሐብሬ ኡትያም ጸንሐው ምንገብእ ምነ ጀሃዝ
ሐብሬ እግል ትምጸካቱ እሊ ዶል ወዴ።

እት ሸበከት ሐብሬ፦ www.unikum.net, እብ ክሱስ እለ
ሸበከት እለ ብዞሕ እብ ክሱስ ሐብሬ አፍላም ወኣራእ ብዝሓም
እግል ትርከብ ቱ እብ ክሱስ እለ ገበይ ወሰቆት እለ።
ሐብሬ እግል ትርከብ ሴድያይ ለገብአ፡ክም ፍልም ወብዕድ እግል
ትርከብ እብሊ ለተሌ ዕንዋን ሸበከት ሐብሬነ ጀርብ።
http://www.bollnas.se/index.php/unikum
እት መትነፍዖት እሊ ሐዲስ ንዛም ለህለ እግልኩም ቤንያይ ረአይ
እግል ንትከበት ዱልያም ህሌና!

