ሕጂ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ መግቢ ክእዝዙ ይኽሉእዮም
ኩሎም ኣብ ፋልሾፒን ኮሙን ምዝጉባት ዝኾኑ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተመሃሮ ካብ ዓርቢ ዕለት 21 ወርሒ 8 ጀሚሩ
ኣብ ኩሉ መዓልትታት ናይ ትምህርቲ ናብ ገለ መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ብምኻድ ምሳሕ ከምጽኡ
ይኽእሉ እዮም ። እዚ ሓበሬታ ብተወሳኺ ንናይ ውልቅን ናይ ካልኦት ኮሙናት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታትን
የጠቓልል።

መግቢ ምእዛዝ
መግቢ ምእዛዝ ብሓደ መዓልቲ ኣቀዲምካ ቅድሚ ሰዓት 12፡00 ክትግበር ኣለዎ። ጠለብካ ክኣ ንጽባሒቱ
ድሉው ይኸውን። ሓደ ጠለብ ጥራይ ምግባር ይግብኣካ ።
እዚ ማለት ክኣ ንሶኒ ዕለት 4 ወርሒ 5 ዝኸውን መግቢ ክተምጽእ እንተድኣ ኮይንካ ጠለብካ ሓሙስ ዕለት 30
ወርሒ 4 ቅድሚ ሰዓት 12፡00 ቀትሪ ዝትኣዘዘ ክኸውን ኣለዎ። ንሶሉስ ዕለት 5 ወርሒ 5 ምስ ዝኸውን ክኣ
ጠለብካ ሶኒ ዕለት4 ወርሒ 5 ቅድሚ ሰዓት 12፡00 ክእዘዝ ኣለዎ።
መግቢ ምእዛዝ ብመንገዲ ኢንተርኔታዊ ኣገልግሎት (e-tjänst) ይፍጸም፡ እዚ ንምግባር BANK ID ክህልወካ
ኣለዎ። ትሕቲ ዕድሜ 18 ምስትኸውን ወለዲ ክእዝዙልካ ኣለዎም። ወላዲ ናይ ልዕሊ ሓደ ቆልዑት ምስትኸውን ፡
ንኩሎም ቆልዑት በብሓደ ክትእዝዘሎም ይግብኣካ።
ፍሉይ መግቢ ትበልዕ እንተ ኾይንካ ኣብ (e-tjänst) መዝግቦ።

ናይ መግቢ ኣመጻጽኣ ኣገባብን ግዘን
ኣብ ኩሉ መዓልትታት ትምህርቲ ምሳሕ ክነምጽኣሎም ንኽእል መባእታውያን ቤት ትምህርትታት እዞም ዝስዕቡ
እዮም፦ Vartoftaskolan, Åsle skola, Åsarpsskolan, Kinnarpsskolan, Broddetorpsskolan,
Gudhemsskolan, Floby skola, Gustaf Dalénskolan, Vindängens skola ,Centralskolan eller
Ålleberggymnasiet.
እቲ መግቢ ዝወዓየን ከምኡ ውን ኣብ ኩለን ቤት ትምህርትታት ሓደ ዓይነት መግቢ ኮይኑ ይዳሎ።
ኣብቲ ዝመረጽኩሞ ቤት ትምህርቲ፡ ኩሉ መዓልትታት ትምህርቲ በቲ ናይ ክሽኔ መጽዓኒ ማዕጾ ብምኻድ ካብ
ሰዓት 11፡00 ክሳብ 13፡00 ናይ ምሳሕ ሳጹን (lunchlåda) ምምጻእ ይከኣል። እቲ መግቢ ውዑይ ስለ ዝኾነ
ንመትሓዚ ዝኸውን ቦርሳ ወይ ፌስታል ባዕልኻ ኣምጽእ።
ናይ ምሳሕ ሳጹንካ ክተምጽእ ምስ ምሉእ ጥዕናኻ ክትህሉ ኣለካ። እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ፦ ረስኒ፡ ሰዓል፡ ናይ
ምስትንፋስ ክብደት፡ ወይ ድማ ቅልል ዝበሉ ምልክታት ከም ቃንዛ ናይ ጎረሮ፡ ናይ ምምላስ ስምዒትን ቃንዛ ናይ
ርእሲን ጭዋዳታትን መለጋግቦን ምስ ዝህለወካ ምምጻእ መግቢ ኣይፍቅደካን እዩ። እዞም ምልክታት ምስ
ዝህልዉኻ መግብኻ ካልእ ሰብ ከምጽኣለካ ሕተት።
መግብኻ ኣብ ተምጽኣሉ እዋን ሽምካ ጥራይ ምሃብ እኹል እዩ ። ናይ ካልእ ሰብ ወይ ድማ ካብ ናይ ሓደ ሰብ
ንላዕሊ ጠለብ ተምጽእ ምስትህሉ ኣስማቶም ብዝርዝር ክትህብ ይግብኣካ።

ክትሓስበሎም ዘለካ
•
•
•

ሪጋ እንድሕር ኣሎ ርሕቀትካ ሓሊኻ ተሰራዕ።
ካብ ምብኻን መግቢ ተቆጠብ፡ መግብኻ ክትወስዶ ምስ እትኸወን ጥራይ ኣዝዝ።
-----------------------------------------------

