ደንብን መምርሕን
መዋእለ ህፃናትን፥ መዛናግዒ ማእከልን፥ መዛናግዒ
ክለብን

ናይ ትምህርትን ባህልን ኮሚቴ፣ ዓንቀጽ 45፣
2020/09/23

ሓበሬታ

ናይ ትምህርቲ ሕጊ ምዕራፍ 8 2010፥800 ከምዚ ይቭል

አቅርቮት ናይ መዋእለ ሕፃናት
ዓንቀጽ፣3 አብ ስዊድን ነበርቲ ዝኾኑ ሕፃናት ዝኾነ ዓይነት
ትምህርቲ ዘይጀመሩ በዚ ዝስዕብ ናይ ትምህርቲ ሕጊ
ዓንቀጽ፣ 4/7
አቅርቮት ናይ መዋእለ ሕፃናት ይዋሃቦም።
መዋእለ ሕፃናት አቅርቮት ግን አብ ግዜ ምሽትን፣ለይትን፣
ቀዳመ፣ሰንበትን በዓላትን ብሕጊ（2017፣1115）አብ ምቅራብ
አይግደድን እዩ።
ዓንቀጽ፣4 ሕፃናት ካብ ናይ ጽድያ ተርም እታ ሰለስተ
ዓመት ዝመልኡላ ዓመት ናይ መዋእለ ሕፃናት አቅርቮት
ብዉሕድ 525 ሰዓት
አብ ዓመት።ብኻልእ መልክዕ እንተ ዘይ ተገሊጹ ዓንቀጽ 5/7።
ዓንቀጽ፣5 ሕፃናት ሐደ ዓመት ካብ ዝመልኡ ግዜ ናይ
መዋእለ ሕፃናት
ቦታ አቅርቮት ከከም ኩነታት ናይታ ስድራ ትምህርትን
ስራሕን ኮምኡ
እዉን ናይቲ ሕፃን ድሌት ተራእዩ አቅርቮት ቦታ ይፍቀድ።
ዓንቀጽ፣6 ሕፃናት ስድራኦም ስራሕ አልቦ ዝኾኑ ኮምኡ
እዉን አብ
ገዛ ምስ ደቆም ኮፍ ዝቨሉ ብ ናይ ወሊድ ፍቃድ ሕጊ
1995/584
ውላድ ሐደ ዓመት ምስ መለእ ብዉሕድ 3 ሰዓት አብ
መዓልቲ ወይ
ድማ 15 ሰዓት አብ ሰሙን ይፍቀዶ።

ዓንቀጽ፣7 ሕፃናት እዚ አብ ዓንቀጽ 5ን 6ን ተገሊጹ ዘሎ
ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ሽግር ማለት ናይ አእምሮ ወይ ድማ ናይ
አካላዊ ጉድለት ዘለዎም
ከምኡ እዉን ካልእ ጸገማት ዘለዎም ፍሉይ ዝኾነ ሐገዝ ነቲ
ምዕባለ ናይቲ ሕጻን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ብመልክዕ መዋእለ
ሕፃናት አቅርቦት
ሐገዝ ይዋሃቦ።

ምምልካት ናይ
መዋእለ ሕፃናት ቦታ

ምምልካት ናይ መዋእለ ሕፃናት ቦታ ብድጂታል ኢዩ ዝምላእ
እቲ ትመልአሉ ቦታ አብ ናይ ዞባ ኦከልቡ ዘሎ ናይ ኢንተርነት
አገልግሎት ዝስዕብ እዩ www.ockelbo.se
ቅድሚ 4 ወርሒ ምምልካት ይግባእ።

ምምልካት ናይ መዋእለ
ሕፃናት ቦታ

መዋእለ ሕጻናት ቦታ አቅርቦት ዝቀልጠፈ ግዜ ካብ
እታ መዓልቲ እቲ ሕጻን ሐደ ዓመት ዝመልኣሉ ቦታ
ይወሃቦ።
ነቶም ካብ 3ን ክሳብ 5ን ዓመት ዘለዉ ሕጻናት
አጠቃላሊ መዋእለ ሕጻናት 15 ሰዓት አብ ሰሙን።

አቅርቦትን አከፋፍላን ናይ
መዋእለ ሕጻናት ቦታ

ናይ ትምህርቲ ሕጊ ምዕራፍ 8 2010፥800 ከምዚ
ይቭል
አቅርቦት ናይ ቦታ
ዓንቀጽ፣14 እቶም ወለድቲ ድሌት ናይ መዋእለ
ሕጻናት ቦታ ምስ ዘመልክቱ
ንናይ እቲ መዋእለ ሕጻናት ቦታ ሓላፊ
እቲ ዞባ አብ ዉሽጢ 4 ወርሒ አቅርቦት ቦታ ይህብ።
ካልእ ሽግር ማለት ናይ አእምሮ ወይ ድማ ናይ
አካላዊ ጉድለት ዘለዎም ከምኡ እዉን ካልእ ጸገማት
ዘለዎም ፍሉይ ዝኾነ ሐገዝ ነቲ ምዕባለ ናይቲ ሕጻን

ንምሕጋዝ ተባሂሉ ብመልክዕ መዋእለ ሕፃናት
አቅርቦት ሐገዝ ይዋሃቦ።
አወሃህባ ናይ መዋእለ ሕጻናት ርእሱ ዝኸአለ
ቦታ
ዓንቀጽ፣15 ሓደ ሕጻን አቅርቦት ናይ ቦታ አብ ርእሱ
ዝኸአለ መዋእለ ሕጻናት ክዋሃቦ ከሎ ብዝካአል
መጠን አብ ጥቃ እታ ስድራ ትነብረሉ ቦታን ናይታ
ስድራ ድሌት ከማልእ ይግባእ።
ደንቢ ናይ ዞባ ኦከልቡ
1. ሕጻናት ዝተፈለየ ሓገዝ ዘድልዩም።
2. ቦታ እንተ ሃልዩ ብመጀመሪያ ተራ ዝወሃቡ
እቶም የሕዋቶም አብቲ መዋእለ ሕጻናት
ዝኸዱ ብቀዳምትነት ይዋሃቦም።
3. ምቅያር መዋእለ ሕጻናት አብ ወርሒ ነሐሰን
ወይ ድማ ወርሒ መስከረም እንተ ተሓሲቡ
ማመልከቻ
ቅድሚ 28 የካቲት ክአቱ ይግባእ።
አብ ካልእ ግዜ ናይቲ ዓመት ምቅያር መዋእለ
ሕጻናት
እንተ ተሓሲቡ እዋናዊ ተራ ይቅድም።
4. እዋናዊ ተራ።
ምቅያር መዋእለ ሕጻናት ቦታ እንተ ሃልዩ
አብ ወርሒ ነሐሰን ወይ ድማ ወርሒ መስከረም
እንተ ተሓሲቡ ማመልከቻ ቅድሚ 28 የካቲት ክአቱ
ይግባእ።

አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ

• ሕጻን ዝርከበሉ ግዜ አብ መዋእለ ሕጻናት
ብናይ ስድራ ናይ ትምህርትን ስራሐን
ግዜ ይምራሕ።
ኮምኡ እዉን ቁቡል ዝኮነ ናይ ዲቃስ ግዜን ናይ
መንገዲ ትጓዓዞ ግዜን ተሐሲቡ ክሳብ 8 ሰዓት
ይፍቀድ፣ አብ ናይ ለይቲ ስራሕ።

ስራሕን ትምህርትን

• ናይ ቦታ አጠቃቅማ ሰለዳ አብ
ስኩልሶፍት ብስድራ ይጸሐፍ ለውጢ
ናይ ግዜ እንተ መጺኡ እቲ ሰለዳ ይሕደስ።
ናይ ቦታ አጠቃቅማ ለዉጢግዜ እንተ
መጺኡ ስድራ ነቲ መዋእለ ሕጻናት
ብስኩልሶፍት ወይ
ድማ ብቀጥታ ምስ ነቶም ሰራሕተና
ክሕብር ይግባእ።ቀረብ ናይ ምግብን
ሰራሕተና ዝዉሰን ናይቲ ሕጻን ግዜ አብቲ
ቦታ ተራኢዩ እዪ። እቲ ሕጻን ዝተፈለየ
ምግቢ ምስ ዝወስድ ብጣዕሚ
አገዳሲ እዩ ቦታ አጠቃቅማ ሰለዳ
ከተሕድስ።
• ዳይረክተርን ምክትል ዳይረክተርን ናይ
ስራሕ ሰዓታትን ኮምኡ እዉን ናይ
ትምህርቲ ሰርቲፍከት ነታ ስድራ ክሐትዋ
ይኽእሉ እዮም።
• እቲ ሕጻን ምኽኒያት ዘይብሉ ብኩራት
ብቀጻሊ ን30 መዓልቲ ምስ ዘቡኩር
ካብቲ ቦታ ናይ መዋእለ ሕጻናት ይስረዝ።
ክፍሊት ናይ ብኩራት ግን ከምቲ
ስምምዕ ይኽፈል። ኮምኡ እዉን ናይ
አቀዲምካ ቦታ ምልቃቅ ሐበሬታ ክፍሊት
ይኽፈል።
• ወላ እቲ ሰዓታት ናይታ ስድራ ስራሕን
ትምህርትን ድሕሪ ፋዱስ ይጀምር
እቲ ሕጻን ናይ ምርፋድ፣ድቃስ ድልየት
እንተሃሊዎ ክሳብ ቅድሚ ፋዱስ ዘሎ ግዜ
ክግደፍ ይካኣል። ግን አቀዲምካ ምስቲ
ናይ መዋእለ ሕጻናት መምርሒ
ምስምማዕ።
• እታ ስድራ ዕረፍቲ ናይ ስራሕ/ትምህርቲ
ምስ ዘጋጥማ ነቲ ሕጻን ካብ 1 ክሳብ 5
ዓመት ዝገበረ ብዉሕድ 15 ሰዓት አብ
ሰሙን ናይ መዋእለ ሕጻናት ቦታ ቀረብ
ይፍቀዶ። እቲ ግዜ ካብ ሰሉስ ክሳብ

ሐሙስ ኣብ ሰዓታት 09፣00 ክሳብ 14፣00
ዘሎ ይኾዉን። ናይ መጀመሪያ ደረጃ
ትምህርቲ ዕረፍቲ ምስ ዝኾዉን
አይፍቀድን። አብ ግዜ ናይ ትምህርቲ
ዕረፍቲ እቲ ሕጻን ምስታ ስድራ ይዕርፍ።
• እታ ስድራ አቦ ወይ አደ ንበይኑ/ና ኮይና
ነቲ ሕጻን ትናቢዮ እንተኮይና። ሰዓታት
ናይ መዋእለ ሕጻናት በታ ናይ ስድራ
ድሌት ይዉሰን። ወላ አቦ ወይ አደ ስራሕ
አልቦ ወይ ድማ አብ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ
ይሃልዉ።

አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ

ስራሕ ደለይቲ

• ሐደ ሕጻን ዕድሚኡ ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት
ዝገበረ ክፍሊት ናይ መዋእለ ሕጻናት
ዝኸፈለ። ብዉሕድ 15 ሰዓት አብ ሰሙን
ካብ ሰሉስ ክሳብ ሐሙስ አብ ሰዓታት
ካብ 09፣00 ክሳብ 14፣00 ዘሎ ግዜ
ይፍቀድ። እታ ስድራ ስራሕ እንተ ሃሊዋ
ናይ ስራሕ ግዜን ናይ መንገዲ ግዜን አብ
ግምት ይአቱ።
አብ ግዜ ዕረፍቲ ካብ ሰሉስ ክሳብ ሐሙስ
አብ ሰዓታት ካብ 09፣00 ክሳብ 14፣00 ዘሎ
ግዜ ይፍቀድ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሶኒ ዌይ
ዓርቢ ።
• ደላይት ስራሕ ስድራ አብ ናይ ስራሕ
ወሃቢ አገልግሎት ከይዳ ክትደሊ። ኮምኡ
እዉን ስራሕ ረኪባ ምስ ሐለፍቲ ስራሕ
ክትራኸብ ዝወስድ ግዜ አብ ግምት
አትዩ። ነቲ ናይ መዋእለ ሕጻናት ግዜ
ክዉሰኽ ይከኣል።ነቶም መዋእለ ሕጻናት
ምሕባር ይግባእ።ሐላፊ ወይ ድማ
ምክትል ሐላፊ ናይቲ መዋእለ ሕጻናት
መርትዖ ወረቀት ክሐትት መሰል አለዎ/ዋ።

አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ

አብ ግዜ ናይ ወለድቲ ዕረፍቲ ምስ ተወሳኺ
ሕጻን እዚ ዝስዕብ ይዉሰን

ናይ ወለድቲ ዕረፍቲ

• ሐደ ሕጻን ዕድሚኡ ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት
ብዉሕድ 15 ሰዓት አብ ሰሙን ካብ ሰሉስ
ክሳብ ሐሙስ አብ ሰዓታት ካብ 09፣00
ክሳብ 14፣00 ዘሎ ግዜ ይፍቀድ።
• እታ ስድራ አቦ ወይ አደ ንበይኑ/ና ኮይና
ነቲ ሕጻን ትናቢዮ እንተኮይና። ሰዓታት
ናይ መዋእለ ሕጻናት በታ ናይ ስድራ
ድሌት ይዉሰን። ወላ አቦ ወይ አደ ስራሕ
አልቦ ወይ ድማ አብ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ
ይሃልዉ።

አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ

ትምህርቲ አብ ግዜ ናይ ወለድቲ
ዕረፍቲ

• ወለዲ አብ ግዜ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ
ትምህርቲ ክማህሩ ድሌት እንተሎ።ነቲ
ሰዓታት ናይ መዋእለ ሕጻናት ክዉስኽዎ
መሰል አለዎም። ብወረቀት ዝተሰነየ
ማመልከቲ ነቲ ሐላፊ ወይ ድማ ምክትል
ሐላፊ ክግደፍ ይከአል። ምስክር ወረቀት
ካብቲ ትምህርቲ ከም ዝተቀበሉኻ ዘርኢ
ትገድፍ።

አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ

• አብ ሕማም ዕረፍቲ ወይ ድማ አብ
ጥንሲሐገዝ ዘላ ስድራ። መጀመሪያ
ሰሙን ስርዑ ቦታ አብ መዋእለ ሕጻናት
ይፍቀዶ። ድሕሪ ሐደ ሰሙን ዘሎ ግዜ ግን
15 ሰዓት አብ ሰሙን ይፍቀዶ።

አብ ሕማም ዕረፍቲ ወይ ድማ አብ
ጥንሲሐገዝ ዘላ ስድራ

• ካብ 15 ሰዓት አብ ሰሙን ንላዕሊ አድላይ
ተኾይኑ። ብዝሒ ናይቲ ተደሊዩ ዘሎ
ሰዓት፣ምኽኒያት ናይ ሰዓት ወሰኽን
ኮምኡ እዉን ናይ ሐኪም ወረቀት
መርትዖ። ነቲ ናይ መዋእለ ሕጻናት ሐላፊ
ወይ ድማ ምክትል ሐላፊ ምምልካት
ይግባእ።

አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ
ናይ ወለዲ ዓመታዊ ዕረፍቲ

አብ ግዜ ዓመታዊ ዕረፍቲ ናይ ወለዲ ሕጻን
ዕረፍቲ ይወስድ
• ካልእ ዓይነት ናይ ግዜ ለዉጢ አድላይ
እንተ ኾይኑ ምስ ሐላፊ ወይ ድማ

ምክትል ሐላፊ መዋእለ ሕጻናት
ተማኺርካ ክልወጥ ይክኣል።
አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ
አብ ግዜ ሕማም ናይ ሐፍትን ሐዉን

• ሐደ ሕጻን ሓፍቱ ወይ ሓዉ ብምኽኒያት
ሕማም አብ ገዛ ኮፍ እንተ ኢሉ/ላ። እቲ
ሕጻን ናይ መዋእለ ሕጻናት ቦታ ክጥቀም
መሰል አለዎ/ዋ። ግን በቲ ናይ መዋእለ
ሕጻናት አስተናግዳን ዝኽፈተሉ ግዜን
ይዉሰን።
• ግን አብ ግዜ ተላጋቢ ሕማማት እቲ ሕጻን
አብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ይግደድ።

ሕማም ናይቲ ሕጻን ካብ 4 ሰሙን
ምስ ዝሐልፍ

• ቀጻሊ ሕማም ናይቲ ሕጻን ካብ 4 ሰሙን
ንላዕሊ ምስ ዝሐልፍ። ወርሐዊ ክፍሊት
ናይ መዋእለ ሕጻናት ብፍርቂ ዋጋ
ይቅንስ።እቲ ሕማም ንመዋእለ ሕጻናት
ምሕባር ይግባእ። ወረቀት ሐኪም ንሐላፊ
እታ መዋእለ ሕጻናት ምርኣይ የድሊ።

አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ

• ካብ ጽድያ ተርምን ካብታ ዓመት ሕጻን 3
ዓመት ዝመልአላ ግዜ ጀሚሩ። ሓፈሻዊ
መዋእለ ሕጻናት ን15 ሰዓት አብ ሰሙን
ይፍቀዶ። ብዉሕድ 525 ሰዓት አብ ዓመት
ኑሱ እዉን ብዘይ ክፍሊት።

ሓፈሻዊ መዋእለ ሕጻናት ካብ ጽድያ
ተርም፣ ካብታ ዓመት ሕጻን 3 ዓመት
ዝመልአላ ግዜ ጀሚሩ

• 15 ሰዓት አብ ሰሙን ናይ ሓፈሻዊ መዋእለ
ሕጻናት ቦታ ቀረብ ይፍቀዶ። እቲ ግዜ ካብ
ሰሉስ ክሳብ ሐሙስ ኣብ ሰዓታት 09፣00
ክሳብ 14፣00 ዘሎ ይኾዉን።
• ሓፈሻዊ መዋእለ ሕጻናት ዝኽተሎ
መምርሒ ናይ አገልግሎት ምጅማርን
ምዕጻዉን ኮምኡ እውን ዕረፍቲ በዓላት
ልክዕ ከምቲ ናይ መባዕታ ትምህርቲ እዩ።
እዚ ጥራይ ሓፈሻዊ መዋእለ ሕጻናትን
ክፍሊት ዘይክፈሎን ኮምኡ እዉን እቲ
ሕጻን ዕረፍቲ ይወስድ አብ ግዜ ናይ
መባእታ ትምህርቲ በዓላት።
• ናይ ኣጠቃቅማ ግዜን ብተወሳኪ አብ
ልዕሊ ሓፈሻዊ መዋእለ ሕጻናት ግዜ

ምስ እትጥቀም ናይ ሙሉእ ወርሂ
ክፍሊት ይክፈል።
• ዘይተጠቀምካሉ ግዜ ናይ መዋእለ
ሕጻናት ክዕቆር አይፍቀድን እዮ። አብ ግዜ
ስራህን ትምህርትን ናይታ ስድራ።
ተወሳኺ ንጽል ግዜ ምስ እቲ ደሊ
ክውሰኸ ይከኣል።ግን ብዝይ ሳዕቬን ነቲ
መደብ ናይ ሰሙን።ሕጻን አብ ሓፈሻዊ
መዋእለ ሕጻናት ዝጥቀም ካብቲ ዝፍቀድ
ናይ ብዜይ ክፍሊት ግዜ ተወሳኪ
ተወሲኹ። ናይ ሐደ ወርሒ ክፍሊት
ይክፈል።

• ለዉጢ ናይ ቦታ ግዜ አብ ቅኒያት
በዓል አይፍቀድን እዮ።
ምቁራጽ ናይ መዋእለ ሕጻናት ቦታ

• እቲ ስራህ ግዴታዊ ዕይኮነን።
ናይ ምቁራጽ ግዜ ናይ መዋእለ ሕጻናት ቦታ 30
መዓልቲ እዮ
ናይ ምቁራጽ ወረቀት ዝምላእ አብዚ ዝስዕብ
ይርከብ www.ockelbo.se
• ናይ ምቁራጽ ግዜ ናይ መዋእለ ሕጻናት
ክፍሊት ይክፈል።
• እታ ስድራ ብዜይ ምሕባር ክሳብ 30
መዓልቲ ብኩራት ምስ እትገብር።ኮምኡ
እዉን ብዜይ ምሕባር ናይ መዋእለ
ሕጻናት ምቁራጽ ምስ እትገብር። እታ
ሓላፊት ወይ ድማ ምክትል ሓላፊት።
ብጽሁፍ ገይራ ናይ ናይ መዋእለ ሕጻናት
ቦታ ከምዘክተመ ትህብር።
• መዘናግዒ ቦታ የቋርጽ ኣብ ቁጽሪ ሰሙን
32። እታ ዓመት እቲ ሕጻን 6 ዓመት
ዝመልኣሉ።ድሌት ናይ መዘናግዒ ቦታ
ኣድላይ እንተ ኮይኑ።ብድጅታል ኣብ ዞባ
ኦኮልቡ ዘሎ ገጽ www.ockelbo.se
ተመልክት።

ናይ መዋእለ ሕጻናት ኩፉት ዝኮነሉ
ሰዓታት

ብዘይ ቀዳምን ሰንበትን፣ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ
ካብ ሰዓት 06፣00 ክሳብ 17፣30

ኣብ ንጽል ድሌት ክሳብ ሰዓት 18፣30 ግን
ምስቶም ሰራህተና ስምምዕ ይግበር። ንነዊሕ
ግዜ ተኮይኑ ሓላፊ ወይ ምክትል ሓላፊ ይህበር።
• ናይ ሰራህተና ሰዓትን ዝክፈተሉ ግዜ
ናይቲ መዋእለ ሕጻናት። በቲ ዝተገደፈ
ናይ ተቀምቲ ሰሌዳ ይዉሰን።
• ኣብ ዘይምችኡ ግዜ ማለት ቀዳምን
ሰንበትን ለይቲ ግዜ በዓላት።እዚ ዞባ ናይ
ሕጻናት እንክብካቤ ኣቅርቦት ኣይህብን
እዮ ።
• ኣብ ግዜ ልደትን ሓጋይን ኩለን ክፍልታት
ናይቲ መዋእለ ሕጻናት ብሓንሳብ
ይጢርነፋ።
• 6 መዓልቲ አብ ዓመት ናይ ሰራህተና
ምዕባለ ግዜ አሎ። አብዚ መዓልቲ እቲ
መዋእለ ሕጻናት አገልግሎት አየቀርብን።
ቅድሚ 1 ወርሂ ሓበሬታ ብጋኑኡ ነቶም
ተገልገልቲ ይላኽ። አብዚ ግዜ አገልግሎት
ምስ ዘድሊ ነታ ሓላፊ ወይ ምክትል ሓላፊ
ይህበር።
ክፍሊት ናይ መዋእለ ሕጻናትን
መዘናግዒ ቦታ

• ክፍሊት ካብታ መጀመርታ መዓልቲ
ክሳብ መወዳአታ ናይ ተቋርጸሉ መዓልቲ።
ክፍሊት ናይ መዋእለ ሕጻናትን መዘናግዒ
ቦታን ከከም ሰዓቱ ዝተገልገልካሉ
ትከፍል። ክፍሊት ድማ አብ ወርሒ
ሃንሳብ ን 12 ወርሒ በቢ ወርሒ ይኽፈል።

•

ክፍሊት ናይ መዋእለ ሕጻናት ካብ 200101

ሕጻን 1፣ 3% ካብ ናይ ስድራ እቶት ግን መጨረሻ 1 478
ክሮኖር/ወርሒ
ሕጻን 2፣ 2% ካብ ናይ ስድራ እቶት ግን መጨረሻ 986
ክሮኖር/ወርሒ
ሕጻን 3፣ 1% ካብ ናይ ስድራ እቶት ግን መጨረሻ 493
ክሮኖር/ወርሒ
•

ክፍሊት ናይ መዘናግዒ ቦታ ካብ 200101

ሕጻን 1፣ 2% ካብ ናይ ስድራ እቶት ግን መጨረሻ 986
ክሮኖር/ወርሒ
ሕጻን 2፣ 1% ካብ ናይ ስድራ እቶት ግን መጨረሻ 493
ክሮኖር/ወርሒ
ሕጻን 3፣ 1% ካብ ናይ ስድራ እቶት ግን መጨረሻ 493
ክሮኖር/ወርሒ
ጠቅላላ እቶት ናይታ ገዛ ካብ 200101 42 280 ክሮኖር

ናይ እቶት ሕቶ

•

እቲ ዝናኣሰ ከም ሕጻን 1 ይቁጸር።ራብዓይ
ሕጻን ክፍሊት አይከፍልን እዮ

•

ክፍሊት አብ ግዚኡ ክክፈል አለዎ።ክፍሊት አብ
ግዚኡ ምስ ዘይተክፈል አገልግሎት ናይ መዋእለ
ሕጻናት የቋርጽ። ዕዳአ ምስ ከፈለት እታ ስድራ
ቦታ ናይ መዋእለ ሕጻናት። ዕዳ ምስ ዘይ ክፈል
እቲ ጉዳይ ናብ ዝለዓለ መንግስታዊ ትካል
ይሰጋገር።

• ናይ እቶት መረጋገጺ ምግዳፍ የድሊ። እታ
መዋእለ ሕጻናት መሰል ኣለዋ እቶት
ከተረጋግጽ። አብ ዉሽጢ 2 ወርሒ ናይ
እቶት መረጋገጺ እንተ ዘይቅሪባ ዝለዓለ
ክፍሊት ትከፍል እታ ስድራ።
• ክፍሊት ናይ ቦታ ምሃዝ እዮ።
• ወረቃቅቲ ናይ መዋእለ ሕጻናትን
መዘናግዒ ማእከልን ኮምኡ እዉን
እቶትሕቶ። አብ ናይ ዞባ ኦከልቡ ገጽ
ይርከብ www.ockelbo.se

አብ ክልተ ዝተመቀለ ፋቱራ

• ኣልዮት ናይ ሕጻን አብ አቦን አደን ምስ
ዝምደብ ነቲ ክፍሊት አብ ክልተ
ክትመቅሎ መሰል አለዋ። ነቲ ዝምልከቶ
አካል ምህባር ይግባእ።
• ሐደ ካብታ ስድራ ነቲ ቦታ ናይ መዋእለ
ሕጻናት ተቋሪጽዎ። እቲ ሐደ ሙሉእ
ክፍሊት ይከፍል።

ውሕስነት

• ሕጻናት/ተማሃሮን ናይ ሐደጋ ውሕስነት ን
24 ሰዓት አብ መዓልቲ አለዎም።

ሐበረታ

አቅርቮት ናይ መዘናግዒ ማእከል

ምሕታት ናይ መዘናግዒ ቦታ
ስድራ ደለይቲ ስራሕን ናይ ወላዲ
ዕረፍቲ

ምሕታት ናይ መዘናግዒ ቦታ ብድጅታል አብ
ናይ ዞባ ኦከልቡ ገጽ ይህተት www.ockelbo.se
መዘናግዒ ቦታ ክጥቀም ይከኣል ካብ ሰሙን
32 አብ ግዜ ሓጋይ።ቅድሚ እቲ ሕጻን
መዋእለ ሕጻናት ዝጅምር ክሳብ ጽደያ ተርም
እቲ ሕጻን 13 ዓመት ዝገብር።

ሕጻን መዘናግዒ ቦታ አይግቦን እዮ እታ ስዳራ
ስራሕ አልቦ ወይ አብ ገዛ ምስ ካልኦት
ሕጻናት ኮፍ ተይላ።

ግዚያዊ ስራሕ ምስ እትረክብ ብዝቀልጠፈ
ቦታ ናይ
አጠቃቅማ ናይ ቦታ አብ ዝርከበሉ
ግዜ

መዘናግዒ ይዋሃባ።
ሕጻን ዝርከበሉ ግዜ አብ መዋእለ ሕጻናት ብናይ
ስድራ ናይ ትምህርትን ስራሐን ግዜ ይምራሕ።
ኮምኡ እዉን ቁቡል ዝኮነ ናይ ዲቃስ ግዜን ናይ
መንገዲ ትጓዓዞ ግዜን ተሐሲቡ ክሳብ 8 ሰዓት
ይፍቀድ፣ አብ ናይ ለይቲ ስራሕ።
እታ ስድራ አቦ ወይ አደ ንበይኑ/ና ኮይና ነቲ
ሕጻን ትናቢዮ እንተኮይና። ሰዓታት ናይ
መዘናግዒ ቦታ ናይ ስድራ ድሌት ይዉሰን። ወላ
አቦ ወይ አደ ስራሕ አልቦ ወይ ድማ አብ ናይ
ወላዲ ዕረፍቲ ይሃልዉ።

ናይ ሕማም ፍቃድ ዘለዎ
ቀጻሊ ሕማም ናይቲ ሕጻን ካብ 4 ሰሙን ንላዕሊ
ምስ ዝሐልፍ። ወርሐዊ ክፍሊት ናይ መዘናግዒ
ቦታብፍርቂ ዋጋ ይቅንስ።እቲ ሕማም
ንመዘናግዒ ቦታ ምሕባር ይግባእ። ወረቀት
ሐኪም ንሐላፊ እታ መዘናግዒ ቦታ ምርኣይ
የድሊ።

ዓመታዊ ዕረፍቲ

ኣብ ግዜ ናይ የሕዋት ሕማም

አብ ሕማም ዕረፍቲ ወይ ድማ አብ ጥንሲሐገዝ
ዘላ ስድራ። እተን መጀመሪያ 7 ሰሙናት ናይ
መዘናግዒ ቦታ
ክትጥቀም ትክእል። ናይ ሐኪም ወረቀት መርትዖ
ከተቅርብ ይግባእ። ዝያዳ ግዜ ድሕሪ እታ
ቀዳመይቲ ሰሙን አድላይ ተኾይኑ። ብዝሒ
ናይቲ ተደሊዩ ዘሎ ሰዓት፣ምኽኒያት ናይ ሰዓት
ወሰኽን ኮምኡ እዉን ናይ ሐኪም ወረቀት
መርትዖ። ነታ ናይ መዘናግዒ ቦታ ሐላፊ ወይ
ድማ ምክትል ሐላፊ ምምልካት ይግባእ።

አብ ግዜ ዓመታዊ ዕረፍቲ እቲ ሕጻን ዕረፍቲ
ይወስድ።
አብ ፍሉይ ጉዳይ ለውጢ ክግበር ይከኣል ግን
ምስ ሓላፊ ወይ ምክትል ሓላፊ ናይ መዘናግዒ
ቦታ ምምካር ይግባእ።
ሐደ ሕጻን ሓፍቱ ወይ ሓዉ ብምኽኒያት ሕማም
አብ ገዛ ኮፍ እንተ ኢሉ/ላ። እቲ ሕጻን ናይ
መዘናግዒ ቦታ ክጥቀም መሰል አለዎ/ዋ። ግን
በቲ ናይ መዘናግዒ ቦታ አስተናግዳን ዝኽፈተሉ
ግዜን ይዉሰን።
ግን አብ ግዜ ተላጋቢ ሕማማት እቲ ሕጻን አብ
ገዝኡ ኮፍ ክብል ይግደድ።
ናይ ምቁራጽ ግዜ ናይ መዘናግዒ ቦታ

ናይ ምቁራጽ ግዜ ናይ መዘናግዒ ቦታ 30
መዓልቲ እዮ
ናይ ምቁራጽ ወረቀት ዝምላእ አብዚ ዝስዕብ
ይርከብ www.ockelbo.se
• ናይ ምቁራጽ ግዜ ናይ መዘናግዒ ቦታ
ክፍሊት ይክፈል።
• እታ ስድራ ብዜይ ምሕባር ክሳብ 30
መዓልቲ ብኩራት ምስ እትገብር።ኮምኡ
እዉን ብዜይ ምሕባር ናይ መዘናግዒ ቦታ
ምቁራጽ ምስ እትገብር። እታ ሓላፊት
ወይ ድማ ምክትል ሓላፊት።ብጽሁፍ
ገይራ ናይ ናይ መዋእለ ሕጻናት ቦታ
ከምዘክተመ ትህብር።

ናይ መዘናግዒ ቦታ ኩፉት ዝኮነሉ
ሰዓታት

ብዘይ ቀዳምን ሰንበትን፣ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ
ካብ ሰዓት 06፣00 ክሳብ 18፣00
ኣብ ንጽል ድሌት ክሳብ ሰዓት 18፣30 ግን
ምስቶም ሰራህተና ስምምዕ ይግበር። ንነዊሕ
ግዜ ተኮይኑ ሓላፊ ወይ ምክትል ሓላፊ ይህበር።
• ናይ ሰራህተና ሰዓትን ዝክፈተሉ ግዜ
ናይቲ ናይ መዘናግዒ ቦታ ። በቲ
ዝተገደፈ ናይ ተጠቀምቲ ሰሌዳ ይዉሰን።

ናይ መዘናግዒ ክለብ

መዘናግዒ ክለብ ሐደ ኩፉት ናይ ግዜ መሕለፊ
ማእከል እዮ። ንኩሎም ተማሃሮ ካብ 4ይ ክሳብ
6ይ ክፍሊ አገልግሎት ይህብ።
ምሕታት ናይ መዘናግዒ ክለብ ብድጅታል
አብ ናይ ዞባ ኦከልቡ ገጽ ይህተት
www.ockelbo.se
ሕጻን ምስ ስድራ ይመክር አቨየናይ መዓልቲን
ሰዓትን ናብ መዘናግዒ ክለብ ዝኸደሉ።
ናይት መዘናግዒ ክለብ አገልግሎት ምስቲ ናይ
ተማሃራይ ድሊየት ይዉሰን።
መዘናግዒ ክለብ ምስ መባዕታ ትምህርቲ
ይኽፈትን ይዕጾን።
መዘናግዒ ክለብ ዝኽፈተሉ ግዜ ድሕሪ
መዓልታዊ ትምህርቲ ምስ ዝፍጸም። ከባቢ
ሰዓት 14፣25 ክሳብ 16፣15 መዓልታዊ ትምህርቲ
ግዜ።
አብ ግዜ ልደትን ዓመታዊ ዕረፍቲ ዕጽው እዮ።
ዋጋ ናይ መዘናግዒ ክለብ 800 ክሮኖር
ንተርሚን። ብዘይየገድስ ክንደይ ሰዓትን
መዓልትን ተጠቂምካ እታ ዋጋ ሾመንተ ሚእቲ
እያ።

አብ ግዜ መዓልታዊ ትምህርቲ ጠዓሞት
ክትእዝዝ ትኽእል ኢካ።
አብ ግዜ ናይ ትምህርቲ በዓላት ግን ጠዓሞትን
ምሳሕን ክትእዝዝ ትኽእል ኢካ።
ዋጋ ጠዓሞት 10 ክሮኖር
ዋጋ ምሳሕ 40 ክሮኖር
ምሳሕን ጠዓሞትን ምስ ትእዝዝ ክፍሊት
ተጸብጺቡ አብ ናይ ተርም ፋቱራ ይመጽእ።
ፋቱራ ጸብጻብ 2 ግዜ አብ ዓመት ይመጽ።

