ቤት ትምህርትን፡ ቅድመ ትምህርትን፡ ከምኡውን
ትምህርትን
ቅድመ ትምህርቲ
ኣብ ስዊድን፡ ቆልዑት ኣብ ዕድመ ኣብ መንጎ ሐደን ሐምሽተን ቅድመ ትምህርቲ ክጅምሩ መሰሎም እዩ፡ ስድርኦም ዝሰርሑ ወይ ዝመሃሩ እንተ
ደኣ ኾይኖም ወይ ከኣ ብመኽንያት ካልእ ቆልዓ ኣብ ዕርፍቲ እንተሃልዮም፡ወይ ስራሕ ዘይብሎም እንተ ደኣ ኾይኖም ወይ ድማ ብምኽንያት
ሕማም ኣብ ዕርፍቲ እንተኣልዮም ወይ ካልእ ስድራ ቤታዊ ጸገማት እንተለዎም።
ኣብ ምምሕዳር ከተማብውልቅን ብመንግስትን ብኽልቲኡ ዝእለዩ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዉ። ኣብ ናይ ግሊ ቅድመ
ትምህርቲ ከተመልክት እንተደኣ ደሊኻ፡ ነቲ ናይ ቕድመ ትምህርቲ ሓላፊ ክተዛራርብ የድልየካ። ናቶም ኣድራሻን መራኸብን ብቀጥታ ካብ ናይ
ምምሕዳር መርበብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ቆልዑት ካብ ሓደ ዓመት ጀሚሮም ኣብ ሰዓታት ስድራቤቶም ኣብዝሰርሑሉ ወይ ዝመሃሩሉ ግዜ ቅድመ ትምህርቶም ከከታተሉ ይኽእሉ
እዮም። ቆልዑት ሰድራ ቤቶም ስረሕ ኣብ ምድላይን ኣብ ዕረፍቲ ዘለዉን እንተኾይኖም ኣብ መዓልቲ ክሳብ ሰለስተ ሰዓት ዝኣክል ቅድመ
ትምህርቲ ክከታተሉ ይኽእሉ እዮም። ስራሕ ዘይብልኩም ወይ እትምሃ እንተ ደኣ ዀንኩም ውላድኩም ብነጻ ካብ ሳልሳይ ዓመቱ ጀሚሩ ቅድመ
ትምህርቲ ክመሃር ይኽእል። ምክትታል ቅድመ ትምህርቲ ብነጻ ኮይኑ ቅድመ ትምህርቲ ዝካየደሉ ካብ መስከረም ሓደ ክሳብ ግንቦት ሰላሳን
ሓደን ኣብ መንጎ ሰዓት ሾመንተን ዓሰርተ ሓደን ናይ ንግሆ እዩ ዝካየድ።
ሕቶኻ ብጽሑፍ ምስ ኣቅረብካ፡ ቦታ ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ወ ክወሃበካ እዩ።
ነቲ ዝወሃበካ ቦታ ተቀቢልካዮ እንተደኣ ኬንካ፡ ዘሎካ ብዛዕባ ናይ ሰድራ ቤትካ ኣታዊታት ከረጋግጹ ዝኽእሉ ሓበርቲ ሰነዳት ናብ ቅድመ
ትምህርቲ ክተቕርብ ኣሎካ። እቶም ዝቐርቡ ሰነዳትነዞም ዝስዕቡ ዘጠቓልሉ ክኾኑ ይግባእ፡
 ትሰርሕ እንተደኣ ኬንካ፡እትኽፈለሉ መረጋገጺ ወይ ኮንትራት ውዑል ስራሕ፡
 ትምሃር እንተ ኬንካ፡ ካብ ናይ ሽወደን ናይ ተመሃሮ ቦርድ ጉዳይ ሕሳብ ተማሃሮ ዝገልጽ ሰነድ፡)
 ንጹር ሓበሬታ ካብ ማሕበራዊ (ኢንሹራንስ) ወኪል ንዝኾነ እትገብሮ ንጥፈታት ዝምልከት ወይ ድማ ናይ ሰድራ ቤትካ እትረኽቦ
ሓገዝ ዝሕብር፡
 ንጹር ሓበሬታ ብዛዕባ ንስራሕ ዘይብሉ ዝወሃብ ኣታዊታት፡
 ብዛዕባ ዝኾነ እትረኽቦ ጥቅምታት ዝተዋህበ ውሳኔ
 ናይ ምስክርነት ወረቀት ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ትረክብ እንተደኣ ዀንካ፡
ኣብ ኣታዊታትካ ለውጢ እንተደኣ ተጌሩ፡ ነዚ ለውጢ ናይ ግድን ብቅልጡፍ ንቤት ጽሕፈት ቅድመ ትምህርቲ ክትሕብር ኣሎካ።

ናይ ቅድመ ትምህርቲ ክፍሊ
ኣብ ሽወደን ቆልዑት ዕድሚኦም ሽድሽተ ዓመት ክበጽሑ ከለዉ ቅድመ ትምህርቲ ይጅምሩ፣ >1} እቲ ቅድመትምህርቲ ናይ ሓደ ዓመት
ትምህርቲ ኾይኑ ንቆልዑት ንዝመጽእ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ንምድላው ዝወሃብ እዩ።>1}
ካብ ቀውዒ (ኣውቶሙን) ናይ 2018 ጀሚሩ ምጅማር ቅድመ ትምህርቲ ግድነት ክኸውን እዩ።

ሓፈሻዊ ትምህርቲ
ቆልዑት ዕድሚዖም ካብ ሸውዓተ ክሳብ ዓሰርተ ሽድሽተ (7-16) ግድን ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣለዎም። ቆልዑት ሰድራ ቤቶም ካብ ናይ
ሽወደን ቋንቋ ወጻኢ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ እንተደኣ ኾይኖም ኣብ ገዞኦም ሽወደን ዘይዛረቡ እንተኾይኖም ብቋንቋ ዓዶም ክመሃሩ መሰል
ኣለዎም።
ቦልናስ ክልቲኡ ናይ ግልን ምምሕዳርን ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣለዎ። >1} ብዛዕባ ናይ ቆልዓኻ ትምህርቲንላርስ ኣህልስትሮም
ተወከስ። >1}
ላርስ ኣህልስትሮም፣
ሓላፊ (ዳይረክተር) ሞድማልስነሃተን (ናይ ገዛእ ርእስኻ ቋንቋ ትመሃረሉ ክፍሊ) >1}
070-6637133
lars.ahlstrom@bollnas.se

ናይ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ማእከል፣
ናይ ቅድምን ድሕርን ማእከል ትምህርቲ ንክልቲኦም ቅድመ ትምህርትን ሓፈሻውዊ ትምህርትን ዘጠቃልል ፕሮግራም እዩ። እዚ መደብ
(ፕሮግራም) እዚ ክሳብ ጽድያ (እስፕሪንግ) ይወሃብ፣ እቲ ቆልዓ ዓስርተ ዓመት ክሳብ ዝመልእ ወይ ድማ ሳልሳይ ዓመት ናይ ትምህርቲ ክሳዕ
ዝፍጽም፣ እቲ ቆልዓ ቦታ ንምርካብ ብቖዕ ንክኸውን እቲ ተወካሊ ናይቲ ቆልዓ ወይ ሰርሕተኛ ወይ ተመሃራይ ክኸውን ኣለዎ፣ ወይ እቲ
ተመሃራይ ካልእ ስድራቤታዊ ጸገም እንተሊዎ።
ካብ ናይ ቀውዒ (ኣውቶሙን) ክፍለ ግዜ ትምህርቲ ናይቲ ዓመት ጀሚሩ እቲ ቆልዓ ዓስርተተይመልእ፡ ምምሕዳር ከተማ ድማ ክፉት ናይ
መዘናግዒ ግዜ ንጥፈታት ኣብ ክንዲ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ማእከል ይህብ።

ናብ ምምሕዳር ከባቢኻ ጠለብካ ምስ ኣቅረብካ፣ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ክፍሊ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ
ማእከል ወይ ድማ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ፡
ጠለብካ ብመንገድ መራኸቢ (ኦንላይን) ነዚ ስኮልፕላትሰን ተጠቀም። እቲ ጠለብ ብቋንቋ ሽወደንኽኸውን ኣለዎ፡ ከማኡውን ናብ ስኮልፕላትሰን
ንምእታው ናይ አለትሮኒክ መንነት ወይ ናይ ባንክ መንነት ክህልወካ ኣለዎ። ኣገባብ ኣጸሓሕፋ ጠለብካ ብዝምልከት ካብቶም ኣባላት ናይ
ትምህርቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘለዉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ትምህርቲ ቤት ጽሕፈት፣
ናይ ከተም ኣደራሽ፡ ስታድሁስቶርገት 2 ኣብ ውሽጢ ቦልናስ
0278-256 80
utbidningskontoret@bollnas.se.

ላዕለዋይ ድረጃ ትምህርቲ፣
መንእሰይት ዕድሚኦም ዓሰርተ ሓምሽተ ክሳብ ዓሰርተ ሾመንተ (15-18)ዝኾኑ ላዕለዋይ ድረጃ ትምህርቲ ክመሃሩ ይኽእሉ። ላዕለዋይ
ትምህርቲ ወለንታዊ ትምህርቲ እዩ፡ ስለዝኾነ ተመሃሮ ብምርጭኦም ወይ ኣብ ሞያዊ ትምህርቲ ወይ ኣብ ንዩንቨርስቲ ንምእታው ዝሕግዞም
ትምህርቲ ክመርጹ ይኽእሉ።፣ እቲ ነጥቢ ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዝረኽብዎ ናብ ኣየናይ ዓይነት ትምህርቲ ክኣትዉ ከምዝኽእሉ ይሕግዞም።
እቲ ተመሃራይ ብሰንኪ ዝተሓተ ውጽኢት ትምህርቱ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክሳተፍ እንተዘይክኢሉ ናይ ውልቃዊ መዳለዊ መደብ ወይ
ፕሮግራም ኣሎ። እዚ ማለት ዝለዓለ ዓለም ለኻዊ ትምህርቲ መደብ ወይ ፕሮግራም ብዝበለጸ ክሰማማዕ ዝኽእል ንተመሃሮ ኣብ ስዊድን
ንነዊሕ እዋን ዘይተቀመጡ ምሉእ ምስክርነት ናይ ታሽዓይ ዓመት ትምህርቲ ከምዘማላኡ እዚ ግን ኣብ ዓዶም ዝረኸብዎ ከምዝኾነ። ናይ
ኣካላዊ ምንቅስቃስ ትምህርቲ ምስ ካልእ ትምህርቲ ተሓዊሱ ንተመሃሮ ናብ ምንቅስቃስ ኣካላት ወይ ስፖርት ኣድህቦ ንዘለዎም ይወሃብ እዩ።፣
ኣብ ምምሕዳር ከተማ ናይ ክልቲኦም ናይ ምምሕዳርን ነጻ ዝኾኑ ላዕለዋይ ትምህርትን ኣለዉ።

ንላዕለዋይ ትምህርቲ ብፍሉይ ዘድልዩ ነገራት
እቶም ንላዕለዋይ ትምህርቲ ብፍሉይ ዘድልዩ ነገራት ብወለንታ ዝግበሩ እዮም፡ ዕላማኡውን ንኹሎም ቆልዑት ኣካሎም ዝጎደሉን ናይ
ምምዕባል ጸገማት ንዘለዎምን ዘማእከለ ብምኻኑ። >2} ኣብዚ ሃገራውን ውልቃን መደባት ወይ ፕሮግራማት ይወሃቡ እዮም፣ ስለዝኾነ ቆልዑት
ካብ ዝኾነ ወገን ወይ ክፋል ናይዛ ሃገር ክመጹ ይኽእሉ እዮም። >3} ኩሎም ናይ ኣካላውን ስነ ኣእምሮኣውን ሕማም ዘለዎም ኸኣ ቀዳምነት
ይወሃቦም። ብኻልእ ወገን ተወሳኺ ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ ክወስዱ ንዝደልዩውን ምርጫ ኣሎ። ብዙሓትመደባት ናይዚ ትምህርቲ ኣፍልጦ
ናይ ስራሕ ንምድላብ ዝሕግዙ ዕድላት ኣልውዎም።

SFI
ዓበይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ንሽወደንዝመጹ ስደተኛታት ብቋንቋ ሽወደን ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም። (SFI). ስደተኛታት ዕድሚኦም ካብ ዓሰርት
ሽድሽተ ዓመት ንላዕሊ ወላ ሓንቲ ቋንቋ ሽወደንዘይክእሉ ቋንቋ ክመሃሩ ግዱዳት እዮም፣ እሞ ኸኣ መምበሪ ኣብ ሽወደንክሳብ ዝተመዝገበ (ኣብ
ናይ ሽወደንህዝባዊ መዝገብ) ኣብ ናይ ሽወደን ምምሕዳር፣
ጠለብካ ንምቅራብ ንናይ ቤት ትምህርቲ ኣማኻሪ (ካውንስለር) ሕተት፣
ፐርኒላ ስቨንሶን፣
010-4541091
pernilla>svensson@hufb>se>1}

ናይ ምምሕዳር ከተማ ትምህርቲ ንዓበይቲ (ኮምቭክስ
ዓቢ እሞ ኸኣ ደላይ ትምህርቲ እንተኬንካ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዓይነት ትምህርቲ ብደረጃ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ወይ ብደረጃ ላዕለዋይ
ትምህርቲ እንተደኣ ደሊኻ ከም ምርጫኻ ናይ ምምሕዳር ኸተማ ትምህርቲ ንዓበይቲ እውን ኣሎ። ብተወሳኺ ውሱናት ሓጸርቲ ኮርሳት
ከማኡውን ንውሕ ዝበሉ ኮርሳት ክትወስድ ይከኣል እዩ፡ ከም በዓል ዝበለጸን ዝተመስከረሉን ናይ ክንክን ጥዕና ጽቡቕ ትምህርቲ እውን ኣሎ።
ነዚ ንኽትፈልጥ ክሕግዘካ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ መምርሒ ኣማኻሪብዛዕባ ናይ ውልቃዊ ትምህርቲ መደብካ ንምድላው ክትውከስ ትኽእል
ኢኻ።

ዩንቨርስቲ፣
ናይ ዩኒቨርስቲ ኮርሳት ክትከታተል ትኽእል ኢኻ ወይ ብምሉእ መደብ ትምህርቲ ብመንገዲ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ካብ ቦታኻ
ከይተንቀሳቀስካ ወይ ከይተጓዓዝካ። {1< ኣብዚ ብተክኖሎጂን ቦታን ካልእን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

{1<
ንዩኒቨርስቲ ንምእታው ጠለብ ብኸመይ ከተቅርብ ከም ትኽእል ንናይ ቤት ትምህርቲ መምርሒ ኣማኻሪ
ሓበሬታ ተወከስ።

