
 
ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን 

 

  

 

 

 

ንወለዲ’ቶም 6 ዓመት  

ዚመልኡ ቈልል  

 

 

ንጠለብ ቦታ ኣዚሎ ክፍሊ (förskoleklass) ዚምልከት ሓበሬታ  

 

እዚ ሓበሬታዚ፡ ናብቶም ደቆም ሽዱሽተ ዓመት መሊኦም ኣልል ልልል ልልልል ወለዲ 

ዝቐንዐ’ዩ።  ሃየ እምበኣር ንደቅኹም ቦታ ኣዚሎ ክፍሊ ክትሓቱ እምበኣር እንሆ ትዕደሙ 

ኣለኹም። ካብ 2018 ኣትሒዙ፡ ኣዚሎ ክፍሊ ግዴታዊ’ዩ፤ እዚ ማለት ከኣ፡ ቈልዑ ደቂ 

ሽዱሽተ ዓመት ግቡእ ትምህርቲ ኪምልከቶም’ዩ ማለት’ዩ።   

ጠለብ 
ጠለብ ቦታ ኣዚሎ ክፍሊ ካብ 15 ጥሪ - 15 የካቲት  ዘሎ ወቕቲ፡ ኣብ www.gnesta.se 

(ኣብ ትሕቲ ”Barn & utbildning/E-tjänst” ዚርከብ) ኣገልግሎት ኤለክትሮኒክ (e-

tjänsten) ይእቶ። ”ባንክ-ኢዴ” (bank-ID) ተጠቒምካ ኢኻ ናብዚ ኣገልግሎት 

ኤለክትሮኒክ ትኣቱ።  ኣብኡ: ንደቅኹም ኣየናይ ቤት ትምህርቲ ከም ትደልዩ ትመልኡ።  

”ባንክ-ኢዴ” እንተ ዘይብልኩም ጠለብ ከተእትዉ ኣብ መድቦርያርኮንቱረት 

(Medborgarkontoret) ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።  እቲ ጠለብ ብኽልቲኦም 

ወለዲ ቅቡል ኪኸውን ኣለዎ፤ እዚ ማለት ከኣ: ክልቲኦም ወለዲ ኣብ ሓደ ኣድራሻ ይዅን 

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድራሻታት ይቀመጡ ብዘየገድስ ማለት’ዩ። 

ብኣገልግሎት ኤለክትሮኒክ ኣቢልኩም ጠለብ ከተእትዉ ኣኽእሎ እንተ ዘይብልኩም: ቅጥዒ 

ወረቐት (www.gnesta.se Barn & utbildning/Grundskola och 

förskoleklass) መሊእኩም ጠለብ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብዚ: 

እቲ ጠለብ ቅጥዒ: ቅድሚ ወቕቲ ምርጫ ቤት ትምህርቲ ብእዋኑ ኪዝገብ ምእንቲ: እንተ 

ደንጐየ 15 ልልልት ናብ ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን ኪኣቱ ኣለዎ።  

ምደባ ቤት ትምህርቲ - መምርሕታት ኣቀባብላ 
እቲ ዘሎ ዋና መምርሒ: ሓደ ቈልዓ: ኣብቲ ወለዱ ኪመሃረሉ ዚደልይዎ ቤት ትምህርቲ 

ንኽምደብ’ዩ።  እዚ ማለት ግን: ናይ ሓደ ካልእ ቈልዓ ጥቓ ገዝኡ ናይ ምምዳብ መሰል 

ኪውንዘፍ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን።  ብዙሓት ተመሃሮ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኪምደቡ 

ድላይ እንተሎዎም: ግን እቲ ዘሎ ቦታ ዘይኣክል እንተኾይኑ: መነመን ቦታ ከም ዚውሃቦም 

ንምውሳን: ግኔስታ ኮሙን: ሓደ ”ተዛማዲ ቅርበት” (relativ närhet”) ዚበሃል 

መምርሒ ይጥቀም።  እዚ ማለት ከኣ: ንኣብነት ክልተ ተመሃሮ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ 

ኪምደቡ ድላይ እንተሎዎም: ግን ሓደ ቦታ ጥራይ ዚወሃብ እንተኾይኑ: እተን ዝተረፋ 

ዚምረጻ ኣብያተ ትምህርቲ ኣዝየን ዝርሕቆኦ ተመሃራይ ነታ ቦታ ቀዳምነት ይወሃቦ።  ነዚ 

ንምውሳን: ናይ ነፍሲወከፍ ተመሃራይ መምዘኒ ኢንደክስ (index) ይግምገም፤ እዚ ኸኣ: 

ርሕቀት ኣማራጽታት ኣብያተ ትምህርቲ ዝጐደሎ ርሕቀት ዚምረጽ ቤት ትምህርቲ 

ብምሕሳብ ይጽብጸብ።  ኵላቶም ቈልዑ: ንገዝኦም ኣብ ዝቐረበ ቤት ትምህርቲ ኪመሃሩ 



 
ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን 

 
መሰል ኣሎዎም። ይዅን’ምበር: ኵሉ ተመሃራይ ኣብቲ ዝቐረበ ቤት ትምህርቲ ኪምደብ 

ውሕስነት የለን።  

 

ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኪምደቡ ብዙሓት ዚጠልቡ እንተ ኾይኖም: ግን ኣኻሊ ቦታ 

እንተዘየሎ: እዞም ዚስዕቡ መምዘኒ ኣገባባት ከከም ተዘርዚሮሙሉ ዘለዉ ተርታ ይትግበሩ፡- 

1. ፍሉይ ስነ-ትምህርታዊ ወይ ማሕበራዊ ደገፍ ዘድልዮም: እሞ ኣብ ሓደ ፍሉይ ኣሃዱ 

ቤት ትምህርቲ ኪምደቡ ዘድልዮም ተመሃሮ። (ንፍሉያት ምኽንያታት ዚምልከት ዚያዳ 

ሓበሬታ ኣብ gnesta.se Barn & utbildning/Grundskola och förskoleklass 

ርኣዩ። ንፍሉያት ምኽንያታት ዚምልከት ገምጋም፡ ብሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ 

ይግበር።)  

2. ቦታ ኣዚሎ ክፍሊ ኪወሃቦም መሰል ዘሎዎም (ብመሰረት መምርሒ”ተዛማዲ 

ቅርበት”)።   

3. ኣብታ ወቕታዊት ዓመተ-ትምህርቲ 5 ዓመት ዚመልኡን ኣብ ኣዚሎ ክፍሊ ኪጅምሩ 

ድላይ ዘሎዎም ቈልዑ።   

4. ኣብ ካልእ ኮሙን ዝተመዝገቡ ቈልዑ።   

 (ናይ ኣቀባብላ መምርሕታት ኣጠቓቕሞኦምን ዚምልከት ዚያዳ ሓበሬታ ኣብ 

www.gnesta.se Barn & utbildning/Grundskola och förskoleklass) 

ርኣዩ።) 

ርክባት ሓበሬታ 
ቅድሚ ጠለብ ቦታ ኣዚሎ ክፍሊ ምእታዉ: ኣብያተ ትምህርቲ ንርክባት ሓበሬታ/ልልል 

ልል ዕድመ ይሰዳ።  ዕለትን ግዜን ኣብ www.gnesta.se Barn & 

utbildning/Grundskola och förskoleklass ልልልልልል  

ብሕታዊት ቤት ትምህርቲ መባእታ 
ኣብዚ ኮሙን ሓንቲ ብሕታዊት ቤት ትምህርቲ ኣላ - ግኔስታ ዋልዶርፍስኩላን (Gnesta 

Waldorfskola) ትበሃል።  እቲ ናብ ዋልዶርፍስኩላን ዚኣቱ ጠለብ’ውን: ልክዕ ነቲ ቦታ 

ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርቲ ንምጥላብ ዘገልግል ኣገልግሎት ኤለክትሮኒክ (e-tjänst) 

ተጠቒምኩም ኢኹም ተእትውዎ።  እዞም ኣብ ላዕሊ ዚጥቀሱ ናይ ምደባ መምርሕታት ግን 

ንኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ዚምልከቱ’ዮም።  ብዛዕባ ዋልዶርፍስኩላን 

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ www.gnestawaldorfskola.se ኣቲኹም ርኣዩ።  

መልሲ ምደባ ቦታ 
ነቶም ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርቲ ዚምልከት መልሲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኪለኣኽ’ዩ። 

መጐዓዝያ ቤት ትምህርቲ 

http://www.gnesta.se/
http://www.gnesta.se/


 
ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን 

 
ምደባ ቤት ትምህርቲ ምስ ተጻፈፈ: ቤ/ጽ ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን: ኣየኖት ተመሃሮ 

መሰል መጐዓዝያ ትምህርቲ ከም ዘሎዎም ገምጋም ኪገብር’ዩ። ስለዚ ጠለብ ምእታው 

ኣይከድልን’ዩ (ማለት ፍሉይ ምኽንያት እንተ ዘይሂብኩም ወይ ደቅኹም ክልተ ኣድራሻ 

እናቐያየሩ ዚቕመጡ እንተ ኾይኖም)። ዕድል መጐዓዝያ ትምህርቲ ንተመሃሮ ኣብ 

መፈለምታ ወርሒ ግንቦትኪስድደ ምዃኑ ቤ/ጽ ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን ይግምት።  

በቲ ዚወሃበኩም ዕለት ዕጉባት እንተ ዘይኮይንኩም ግን: ናትኩም ጠለብ መጐዓዝያ 

ትምህርቲ ድሒርኩም ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ። ዚያዳ ሓበሬታ ኣብ 

www.gnesta.se ኪህሉ’ዩ። 

ማእከል ትርፊ.ግዜ (ፍሪቲድስ) 
እቶም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ቦታ ዘሎዎም ቈልዑ: ናብ ኣዚሎ ክፍሊ ኪመሓላለፉ ከለዉ: 

እቲ ቦታኦም ብቐጥታ ናብ ቦታ ትርፊ-ግዜ (ፍሪቲድስ) ይቕየር።። ቦታ ፍሪቲድስ ንምርካብ 

ምንም ጠለብ ምእታው ኣየድልን ማለት’ዩ። እቶም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዘይመሃሩ ቈልዑ: 

እሞ ኣዚሎ ክፍሊ ኪጅምሩ ከለዉ ቦታ ፍሪቲድስ ዚደልዩ: ወለዶም ኣብ 

www.gnesta.se Barn & utbildning/E-tjänst ዚርከብ ኣገልግሎት ኤለክትሮኒክ 

ኣትዮም ጠለብ የእትዉ። 

 

 

ቤ/ጽ ምምሕዳር ቈልዓን ትምህርትን 

 

 

 
ርክብ  

ስልኪ፡- 0158-275 000 

 

 

http://www.gnesta.se/

