ቅድመ-ትምህርትን ቤት ትህርትን ኣብ ሀስለሆልም ኮሙን።

ቅድመ-ትምህርቲ፡ ፐዳጎጊካዊ ናብዮት፡ ድሕሪ ትምህርቲ (Fritidshem)፡ ቤት ትምህርቲ ታሕተዋይ
ደረጃ፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርትን ቤት ትምህርቲ ባህልን ሓላፍነት ናይ
ምምሕዳር ቈልዑን ትምህርትን ኢዩ።
ክትሰርሕ ወይ ከኣ ክትምሃር ከለኻ፡ ውላድካ ክሳዕ 12 ዓመት ዚመልእ፡ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ፡ ድሕረትምህርቲ ወይ’ውን ኣብ ፐዳጎጊካዊ ናብዮት ቦታ ናይ ምህላው መሰል ኣሎዎ። ካብ 1-6 ዓመት ዝዀነ
ውላድ እንተ ኣልዩካ፡ እሞ ደላይ ስራሕ ወይ ከኣ ንእሽቶ ቈልዓ ሒዝካ ኣብ ገዛ እንተ ኣሊኻ’ውን ፡ ቦታ
ኪህልወካ መሰል ኣሎካ። ቅድመ-ትምህርቲ ወይ ድሕሪ ትምህርቲ(Fritidshem) ይኽፈሎ ኢዩ። ኣብ
መንጎ ሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ዓመትን ንዝዀኑ ቀልዑ፡ ን15 ሰዓት ኣብ ሰሙን ብዘይ ክፍሊት ኣብ
ቅድመ-ትምህርቲ ኪጸንሑ መሰ’ል ኣሎዎም።
ኣብ ሀስለሆልም፡ ድሕሪ ትምህርቲ ዘሎዎም 25 መባእታ ቤት ትምህርትን 50 ዝዀና ቅድመትምህርትን ካልኣይ ደረጃን ኣለዉ። መባእታ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ብዙሓት መባእታን ማእከላይን
ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዉ። ጸገም ምዕባለ ንዘሎዎም ናይ ካልኣይ ደረጃ ተመሃሮ ከኣ ፍሉይ ናይ ካልኣይ
ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ኵሎም ቈልዑ፡ ትምህርቲ ቀዳማይ ደረጃ ኪምሃሩ
ኣሎዎም። እቲ ቤት ትምህርቲ ብነጻ ኢዩ። ከም ኣለይቲ ናይቲ ውላድ መጠን ከኣ፡ ውላድኩም ናብ ቤት
ትምህርቲ ኪኸይድ ሓላፍነትኩም ኢዩ።
እቲ ውላድ ሽዱሽተ ዓመት ኣብ ዝመልአሉ ዓመት፡ ኣብ’ቲ ጥቓ እትነብሩሉ ገዛውቲ ዘሎ ቤት
ትምህርቲ ቦታ ኣሎዎ። እታ ቀዳመይቲ ዓመት ናብ ቅድሚ ትምህርቲ ዘሎ ክፍሊ ይኸይድ። ቅድሚ
ትምህርቲ ዘላ ክፍሊ ብድሌትካ ትግበር ኢያ። ግን እቶም ዝበዝሑ ኣብ ሽወደን ዘለዉ ቈልዑ ፡ ናይ’ቲ
ኣብ ክፍልታት ቅድመ-ትምህርቲ ዚውሃብ ንጥፈታት ምቅርራባት ትምህርቲ ተኻፈልቲ ኢዮም። እቲ
ቈልዓ ሾብዓተ ዓመት ምስ መልአ፡ ነቲ ግዴታዊ ዝዀነ ናይ ትሽዓተ ዓመት መሰረታዊ ትምህርቲ፡
ይጅምር።
እቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ምስ ተወደአ፡ ናብ ካልኣይ ደረጃ ፡ ወይ ከኣ ልዕሊ 19 ዓመት እንተደኣ ኴንካ፡
ካልእ ትምህርቲ ናይ ምምራጽ ዕድል ኣሎ።ኣብ ሀስለሆልም፡ ነቶም ደቂ 16-20 ዓመት ኰይኖም ናብ
ሽወደን ዝመጹ መንእሰያት፡ ኣብ ናይ መንእሰያት ማእከል፡ ትምህርቲ ይቕረበሎም ኢዩ። ማእከል
መንእሰያት፡ ሓደ ንካልኣይ ደረጃ መዳለዊ ወይ መቀራረቢ ኰይኑ፡ ዝያዳ ኣድህቦኡ ከኣ ኣብ ትምህርቲ
ቋንቋ ሽወደን ኢዩ። ኣብ’ዚ፡ ተመሃሮ ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን፡ ናብ ሃገራዊ ናይ መንእሰያት
ካልኣይ ደረጃ ዜእቱ ነጥቢ ኬውህቦም ዚኽእል ዓይነት ትምህርትታት’ውን ኪምሃሩ ይኽእሉ ኢዮም።
ናብ ናይ መንእሰያት ካልኣይ ደረጃ ንምእታው፡ እንተወሓደ ሸሞንተ ዓይነት ምስክር ኪህልወካ ኣሎዎ።
ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ ከኣ ግዴታ ኢዩ።

ምስክር ምእንቲ ክትረክብ እንታይ ከም ዜድሊ፡ ኣብ http://www.skolverket.se/laroplaneramnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak
ክትነብብ ትኽእል።
ራሕቂ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ነጻ ናብ ቤት ትምሀርቲ መንቀሳቐሲ ይወሃበካ። ከም
ኣላዪ ውላድካ መጠን፡ ንውላድካ ቤት ትምህርቲ ክትመርጸሉ ትኽእል ኢኻ። ግን ዋጋ መመላለሲኡ
ባዕልኻ ኢኻ ትሽፍኖ።
ኣብ ቅድመ/ትምህርትን ትምህርትን፡ ንቈልዑን ተመሃሮን መግቢ ብነጻ ኢዩ ዚቕረብ። ብሕማም ወይ
ብሃይማኖታዊ ምኽንያት፡ እቲ መግቢ ከም ዚሰማማዕ ኪግበር ይከኣል’ዩ።
ኣብ መሰረታዊን ካልኣይ ደረጃን ቤት ትምህርቲ፡ ኣላዪት ሕሙማት (ነርስ)፡ ናይ ቤት ትምህርቲ
ሓኪም፡ ናይ ስነ-ኣእምሮ ክኢላን ኩራቶርን ኣለዉ።

ስርዓታትን ማዕርነትን
ኣብ ቅድመ-ትምህርትን ትምህርትን፡ ምእንቲ ኵሉ ጽቡቕ ኪስምዖን፡ ብጽቡቕ ኪምዕብል ኪኽእልን፡ ንተመሃሮን መምህራንን
ዚምልከት፡ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ማዕረ ኣተሓሕዛ መደብን ኣሎዎ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ብጾታ፡ ብብሄር፡ ጾታዊ ጠባያት፡ ሃይማኖት ወይ ካልእ እምነት፡ ኣካለ-ስንከላ፡
ዕድመ ከምኡ’ውን ሕልፍ ዝበለ ጾታዊ ባህርያት ወይ ትርኢት ፍልልይ ወይ ንዕቀት ምርኣይ ብሕጊ
ክልኩል ኢዩ።

ኣብ ነንሓድሕድካ ምንእኣስ ይኹን ምንሻው’ውን ክልኩል ኢዩ። ኣብ ቅድመ-ትምህርትንትምህርትን፡
ናይ ቃላት ይኹን ኣካላዊ ባእሲ ኪህሉ የብሉን። ነቲ ግርጭት ነንሕድሕድና ብምዝርራብ ኢና ንፈትሖ።
ኵሉ ግዜ ፡ንዝዀነ ይኹን ኵነት ክትከዶም ትኽእል፡ ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ።

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ቤትን ቅድመ-ትምህርን ወይ ትምህርትን
ከም ኣላዪ መጠን፡ ኵሉ ግዜ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ፡ ኣብ ፍሪቲድስ፡ ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ
መጺእካ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ። ምትሕብባር ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ቅድመ-ትምህርን ወይ
ትምህርትን፡ ንምዕባለን ተኣማማንነትን ውላድካን ኣድላዪ ኢዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ናብቲ
ስኩልሶፍት (Schoolsoft) ዚብሃል ናይ ኮምፕዩተር ፕሮግራም መእተዊ ኪውሃበካ ኢዩ። ኣብኡ
ሓፈሻዊ ብዛዕባ ትምህርቲ ውላድካን ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ይካየድ ከምዘሎን ሓበሬታ ክትረክብ
ኢኻ።
ቅድመ-ትምህርቲ/ትምህርቲ ናይ ቍጽጽር ሓላፍነት ኣሎዎም። ውላድካ ካብ ቤት ትምህርቲ እንተደኣ
በዂሩ፡ ቅድሚ ትምህርቲ ዚጅመረሉ እዋን ንቅድመ-ትምህርቲ/ትምህርቲ ክትሕብሮም ይግባእ።
ምኽንያት መብኰሪኡ ብዚምልከት ክንረኽበካ እንተዘይኪኢልና፡ ንፖሊስ ወይ ንሕብረተ-ሰባዊ ናብዮት
ክንሕብሮም ኢና። እዚ ንድሕነት ውላድካ ዚግበር ኢዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ከኣ’ዩ ቅድመትምህርቲ/ትምህርቲ ግዜኣዊ ዝዀነ ናይ ርክብ ሓበሬታ ኪህሉዎ ዚግባእ።

ብዛዕባ ምስቲ ኪብጻሕ ዘሎዎ ሸቶን ነቲ ንጥፈታት ዚመርሕ ናይ ፍልጠት መዕቀንን አነጻጺርካ ውላድካ
ገይሩዎ ዘሎ ምዕባለ ንምፍላጥ፡ ንዝርርብ ናብ ቅድመ-ትምህርቲ/ትምህርቲ ክትጽዋዕ ኢኻ።
ከም ኣላዪ፡ ርእይቶታትካ ክትህብ ንደሊ ኢና። ብመንገዲ ናይ ቤት ትምህርቲ ተሓባበሪ ኣካል፡ ቤት
ምኽሪ ወለዲ/ማሕበር ወለዲ/ዞባዊ ምምሕዳር፡ ምስ ካልኦት ስድራቤታት ብሓባር ኴንካ ጽልዋ
ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ብዛዕባ ቅድመ-ትምህርትን ቤት ትምህርትን ሀስለሆልም ዝያዳ ክትፈልጥ እንተደሊኻ፡ ኣብ
www.hassleholm.se. ኣቲኻ ክትረክብ ትኽእል።.
ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ቅድመ-ትምህርትን ቤት ትምህርትን ኣብ ሽወደን ኣብ ናይ ምምሕዳር ቤት
ትምህርቲ (Skolverket) ቅድመ-ትምህርቲ ንውላድካ ኢዩ፡ ቤት ትምህርት ንውላድካ ኢዩን ፍሪቲስ
ንውላድካ ኢዩ ዚብል መንሹራት ኣሎ። እዚ ኣብ ግዜ ዝርርብ ምዝገባ ውላድካ ካብ’ቲ ቅድመትምህርቲ ወይ ቤት ትምህርቲ ይውሃበካ።

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ
ሓደ ብዘይካ ቋንቋ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረብ ወላዲ ዘሎዎ ተመሃራይ፡ እንድሕር፡1 ኣብ ቤቱ ከም መራኸቢ ቋንቋኡ ዚጥቀመላ እንተደኣ ኰይኑ
2 መሰረታዊ ፍልጠት ናይ’ታ ቋንቋ እንተ ሃልዩዎ፡ ናይ’ታ ቋንቋ እቲኣ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ኪምሃር
ይኽእል ኢዩ።
ብዛዕባ ቋንቋ ኣደ ዚምልከት ውሳኔ ዚህብ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ትምህርቲ ምእንቲ
ኪውሃብ፡ ኣብ ሓደ ኮሙን፡ እንተወሓዱ፡ሓደ ዓይነት ቋንቋ ኪምሃሩ ዚደልዩ ሓሙሽተ ተመሃሮ
ኪህልዉ፡ ከምኡ ከኣ ነቲ ቋንቋ ዚምህር ብቑዕ መምህር ኪህሉ ኣሎዎ።
ነቶም ሃገራዊ ቋንቋ ውሑዳን ዘሎዎም፡ ዋላ’ውን እቲ ቋንቋ መዓልታዊ መዛረቢኦም እንተዘይኮነ፡
ቍጽሪ ተመሃሮ ብዘየገድስ፡ ንኪምሃሩዎ ኪዳለወሎም ኣሎዎ።
ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ
ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ፡ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ እንተደኣ ወሲኑ፡ ንዓይነት ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን፡1 ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘሎዎም ተመሃሮ
2 ቋንቋ ኣደኦም ሽወደን ኰይኑ ግን ኣብ ካልእ ሃገር ተማሂሮም ዝመጹ
3 ወጻእተኛታት ተመሃሮ መዓልታዊ መዛረቢኦም ምስ ሓደ ወላዲ ጥራይ ሽወደን ዝዀነ፡ ኪትክኦ
ይኽእል።

ትምህርቲ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ ፡ እቲ ተመሃራይ ኣበየናይ ደረጃዊ ፍልጠት ናይ’ቲ ቋንቋ ከምዘሎ
ብዘየገድስ ኪምሃሮ መሰል ኣሎዎ። ምኽንያቱ ኵሎም ተመሃሮ፡ ካብ ኣድላይነቱ ተበጊስካ፡ መሰል ናይ
ምምሃር ኣሎዎም። ነጥቢ ናይ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ ማዕረ ዓይነት ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ኢዩ።
እቲ ቋንቋ ከኣ ከም ዓይነት ትምህርቲ፡ ክሳዕ ትምህርቲ ትውድእ ክትምሃሮ ትኽእል።

ሓገዝ ትምህርቲ ብቋንቋ ኣደ
ሓገዝ ትምህርቲ፡ እቲ ተመሃራይ ሓገዝ ዜድልዮ እንተኰይኑ ዚግበር ኢዩ። ሓገዝ ትምህርቲ ከከም
ኣድላይነቱ ብበይኑ ዓይነት መንገዲ ይዳሎ።

