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ንምምራጽ መላመዲ ቤት ትምህርቲ  

ኩሎም ደቂ ሹዱሽተ ዓመት ናብ ቤት ትምህርቲ  ክመላለሱ ናይ ግድን ድዩ? 

እወ ክመላለሱ ኣለዎም። ግዴታ ናብ ቤት ትምህርቲእቲ  ሕጻን ኣብ ትምህርቲ ዝኽፈተሉ እዋን እንተድኣ 6 ዓመት 
ምስዝመልእ ትምህርቲ ይጅምር። በዚ ምኽንያት እዚ ምምልላስ ናብ መላመዲ ቤት ትምህርቲ ናይ ግድን ይኸውን። 

ውላደይ ናበየናይ ቤት ትምህርቲ ንኽመላለስ ንኽመርጽ ናይ ግድን ድዩ? 

ኩሎም ሕጻናት ምዝጉባት ኣብ ዮተቦሪ፤ ኣብ ዘለዋ መላመዲ ቤተ ትምህርቲ ቦታ ንኽወሃቦም ውሕስነት ኣለዎም። በቲ 
ናይ ነጻ ምምራጽ ቤት ትመህርቲ ንስኻ ከምወላዲ መጠን ድልየትካ ኣበየኖት ሰለስተ ኣብያተ ትምህርቲ ውላድካ 
ንኽመላለስ ድልየትካ ከተቕርብ ትኽእል። እንተድኣ ወረቐት መሊእካ ዘይልኢኽካ ፤ ውላድካ ኣብ ጥቓ እትቕመጦ ቦታ 
ዝርከብ ቤት ትምህርቲ (ብግምት ክልተ ኪሎሜትሮ ካብ ናይ ሕጻን ኣድራሻ) ይምደብ። 

መላመዲ ቤት ትምህርቲ ኣብ እትመርጸሉ እዋን ድማ ኣበየናይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ንክመላለስ፤ 1 ይ ክፍሊ 
ክጅምር እንከሎ ትመርጽ፤ ምኽንያቱ ውላድካ ቀዳምነት ስለዝግበረሉ። 

ብኸመይ ኣገባብ ይመልእ? 

ብኢመይል ወይ ብ www.goteborg.se/valjaskola ጌርካ ትመልእ። እዚ ዝምላእ ወረቐት ናይ ኮሙናዊ ኣብያተ 
ትምህርትታት ጥራይ እዩ። እንተድኣ ውላድካ ኣብ ነጻ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ክመሃር እንተድኣ ደሊኻ ነቲ ቤት ትምህርቲ 
ባዕልኻ ትራኸቦም። እዞም ቤት ትምህርቲ እዚኣቶም ናቶም ዝምላእ መመዝገቢ ኦርኒክ ኣለዎም። 

መዓስ እየ ከመልክት ዘለኒ? 

እቲ ዝመላእካዮ ኦርኒክ ወይ ወረቐት ኣብ መንጎ 15 ኖቨምበርን 15 ጀኑዋሪን ዘሎ እዋን ክትልእኮ ትኽእል። እቲ ናይ 
ግድነት ክምላእ ዘድልዮ ነገራት ክትመልኦ ይግባእ። ብቕድሚ ናይ እተመልክቶ ኦርኒክ ምልኣኽካ ብግቡእ 
ከምዝመላእካዮ ትምርምሮ። 

ውላደይ ቦታ ከምዝተዋህቦ ወይ ከምዝተቐበልዎ መዓስ ይፈልጥ? 

ኣብ እዋን ሰሙን 9 ምምሕዳር መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ናይ ቦታ ዝተፈቕደሎም ተመሃሮ መልእኽቲ ይልእኽ። ንስኻ 
ድማ ብደብዳቤ ውላድካ ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ቦታ ከምዝተዋህቦ ትሕበር። ደብዳቤ ምስ በጽሐካ ንምምሕዳር 
መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ውላድካ ናብ ዝተመደቦ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ምዃኑ ኽትሕብር ኣድላዪ እዩ። ብተወሳኺ 
ድማ ምናልባት ውላድካ ቦታ ኣብ ነጻ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልእ ኮሙን 
ከምዝጅምር ንምምሕዳር መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ትሕብር። 

ሓገዝ ምስ ዘድልየኒ ናበይ እየ ዝሓትት? 

ምስ መድቦርያር ኮንቱረት ኣብቲ እቲ እትቕመጦ ቦታ ወይ ድማ ንናይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ብቁጽሪ 
ስልኪ 031-365 09 60 ወይ ድማ ብኢፖስት grundskola@grundskola.goteborg.se ኦልካ ትልእኽ። 
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