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Barn- och utbildningsförvaltningen  
Postadress Besöksadress Telefon E-post          Hemsida 
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 11 04 barnutbildning@vanersborg.sewww.vanersborg.se 

ሕጊታት ንናይ ጊዜ ሓጋይ ዚኽፈተሉ እዋናት 
Bestämmelser för Sommaröppet 

 
ኣብተን መበል 28ን ካሳብ 31ን ዘሎዋ ሰሙናት፥ እቶም ልሙዳት ቅድመ-ትምህርቲታትን ከምኡ ውን 
”ፍሪቲድስን” (förskolor och fritidshem)፥ ናብ ሓደ ክተሓዋውሱ እዮም። እቲ ኣብ ሰንትሩም 
ዘሎ ”Belfragegatans förskola”፥ ነቲ ኣገልግሎት ሓልዮት-ሕጻናት ሓላፍነት ኪወስደሉ እዩ። 
ነቶም ኣብ ከባቢ ”Dalslandsområdet” ቦታ ዘሎዎም ቆልዑ ድማ፥ ኣብ መበል 28ን ክሳብ 29ን ዘሎ 
ሰሙናት፥ ኣብ “Brålanda förskola” ቅድመ-ትምህርቲ፥ ኣብተን መበል 30ን ክሳብ 31ን ዘሎ 
ሰሙናት ድማ፥ ኣብ “Frändeforsförskola ኣብ ዘሎ ”ቅድመ-ትምህርቲ” ቦታ ኪዳለወሎም እዩ። 
 
እቲ ኣብ ”Tärnan” ዘሎ ”ፍሪቲድስ” (Fritidshemmet) ድማ፡ ነቲ ኣብ መበል 28ን ክሳብ 31ን ዘሎ 
ሰሙናት፥ ናይቲ ሓልዮት ሕጻናት ኣገልግሎት ሓላፍነት ኪወስድ እዩ።  
 
እቶም ኣብዘን ሰሙናት እዚአን ወለዶም ዚሰርሑ ወይ ዚመሃሩ ቆልዑ፥ ኣገልግሎት ሓልዮት ሕጻናት 
መታን ኪረኽቡ፡ ምልክታ ከቕርቡ ይግባእ። ኣብዘን “ቅድመ-ትምህርቲን/ፍሪቲድስን” 
(förskola/fritids) ኣብ ሓጋይ ክፉት ዚኾነሉ እዋናት፥ ደቅኹም ነቶም ልሙዳት ቆልዑን መምህራንን 
ዘይኮነስ ካብ ካልእ ዝመጹ ቆልዑን መምህራንን እዮም ኪረኽቡ። እቲ ዚኽፈል ገንዘብ ግን፡ እቲ ልሙድ 
ናይ ሓልዮት-ሕጻናት ገንዘብ እዩ።  
 
ንናይ ሓጋይ ክፉት ዝኾነሉ እዋናት ምልክታ ምቕራብ  
 
ቦታ ንምርካብ ምልክታ ከቕርብ ዚኽእል መን እዩ?  
ናይቶም ካብ ደቂ ሓደ ዓመት ጀሚሮም፡ ኣብ ”ቅድመ-ትምህርቲን/ፍሪዲድስን” (förskola/fritids) 
ዚኸዱ ቆልዑ ዘሎዉዎም ወለዲ፥ ነቲ ዘሎዎም ናይ ስራሕ ወይ ናይ ትምህርቲ እዋናት ኣብ ግምት 
ብምእታው፥ ንናይ ሓጋይ ክፉት እዋናት ምልክታ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። እንተ ደኣ ነተን ኣብ መበል 
28ን ክሳብ 31ን ዘሎዋ ሰሙናት ቦታ ዘድልየካ ኮይኑ፥ “ንናይ ኣገልግሎት ሓልዮት ሕጻናት”፡ ብዲጂታላዊ 
ኣገባብ ምልክታ ክተቕርብ ይግባእ። “ኣገልግሎት ሓልዮት ሕጻናት” (Barnomsorg) ዚፍቀድ፥ ነቶም 
ኣብ ስራሕ ምድላይ ዚርከቡ ወለዲ ውን ይፍቀድ’ዩ፥ እንተ ደኣ ናይ ስራሕ ምድላይ ምስክር ወረቐት 
ኣቕሪቦም። እቲ “ሓፈሻዊ ቅድመ-ትምህርቲ” (Allmän förskola) ከምኡ ውን እቶም ኣብ ናይ 
ወላድነት ዕረፍቲ ዘሎዉ ወለዲ፥ ኣብቲ ናይ ሓጋይ ክፉት ዝኾነሉ እዋናት “ናይ ቅድመትምህርቲ/ፍሪቲድስ” 
ቦታ ኪረኽቡ ዕድል ኣይክወሃቦምን እዩ። ዝኾነ ሓደስቲ ቆልዑ ናይ ምልምማድ መስርሕ ውን፥ ኣብ መበል 
28ን ክሳብ 31ን ዘሎ ሰሙናት ኣይኪህሉን እዩ።  
 
ሓፈሻዊ 
እዚ ናይ ቨነርስቦርይ ኮሙን ”Vänersborgs kommun”፥ “ናይ ሓጋይ ክፉት ኣገልግሎት ሓልዮት 
ሕጻናት” ቦታ ናይ ምርካብ ዕድል ኪህብ እዩ፥ እንተ ደኣ ንናይ ሓጋይ ዚኽፈተሉ እዋናት ቦታ ንምርካብ 
ቅድሚ ዕለት 31 ጉንበት (maj) 2023 ምልክታ ክተቕርቡ ክኢልኩም። ኣብቲ ተቕርብዎ ምልክታ፡ ስም 
ናይቲ ቆልዓ፡ እቲ ልሙድ ቦትኡ ኣበይ ምዃኑ፥ ናይ ወለዲ ሓበሬታን ካልእ ነቲ ”ቅድመ-
ትምህርቲን/ፍሪቲድስ” ኣገደስቲ ዚበሃሉ ሓበሬታን ክተቕርቡ ይግባእ። ነቲ ዚካየድ ንጥፈት ግቡእ ምድልው 
መታን ክንክእል፥ ናይቲ ቆልዓ ”ናይ ሰዓታት መደብ” (schematider) በቲ 
”appenInfoMentorHub” ኣቢልኩም ክተመዝግቡ ይግባእ።   
 
ቦታ ናይ ምርካብ ሓበሬታ 
እቲ ቆልዓ፡ ኣብቲ “ናይ ሓጋይ ቅድመ-ትምህርቲን/ፍሪቲድስ ክፉት” ዝኾነሉ እዋናት ቦታ ምስ ረኸበ፥ 
ንወለዲ ናይቲ ተረኺቡሎም ዘሎ ቦታ መልእኽቲ ኪስደደሎም እዩ። ኣብቲ ቦታ ናይ ምርካብካ ዚስደድ 
መልእኽቲ፥ ብዛዕባቲ ዚካየድ ናይ ሓጋይ ንጥፈታት፥ ከምኡ ውን እቲ ቆልዓ ኣበየናይ ክፍሊ ቦታ ከም 
ዝረኸበን፥ ናይቲ ኣሃዱ ናይ ርክብ ሓበሬታን ኪህልዎ እዩ። 
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እንተ ደኣ ኣጋጣሚ እቲ ናይ ሓጋይ ቦታ ዘየድልየኩም ኮይኑ ወይ ውን ካልእ ለውጢ ተረኺቡ ኮይኑ፥ ነታ 
ናይ ኮሙን ኣመሓዳሪት ቦታታት ሓበሬታ ሃቡዋ።   
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ናይ ሰዓታት መደብ (Schema)  
እቲ ቆልዓ ኣብቲ ቅድመ-ትምህርቲ/ፍሪቲድስ (förskolan/fritids) ዝጸንሓለን ብዝሒ ሰዓታት፥ ነቲ 
“appenInfoMentorHub” ተጠቒምካ ኣብኡ ክተመዝግቦ ይግባእ። 
• ወለዲ ዚሰርሑ ወይ ዚመሃሩ ምስ ዚኾኑ፥ ነቲ ናይ ሰዓታት መደብ ናይቲ ቆልዓ፥ ነቲ ናይ ስርሖም ወይ 
ናይ ትምህርቶም ግዜ ከምኡ ውን ናይ መጐዓዓዚ ጊዜ መሰረት ብምግባር ይምዝግብዎ።  
• ወላዲት እንተ ደኣ ከም ናይ ሓጺር ጊዜ መተካእታ ሰራሕተኛ (korttidsvikarie) ትሰርሕ ኮይና፥ እቲ 
ሕጊ ንዕኡ ውን ተመሳሳሊ እዩ። ነቲ ናይ ሰዓታት መደብ ናይቲ ቆልዓ፥ ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ነቲ ናይ ስራሕ 
ወይ ትምህርቲ ጊዜ ከምኡ ውን ናይ መጐዓዓዚ ጊዜ መሰረት ብምግባር ይምዝገብ።   
 
ብኵራትን ናይ ዕረፍቲ ጊዜን   
ናይ ሕማም ወይ ናይ ዕረፍቲ መዓልታት፡ ነቲ “appenInfoMentorHub” ተጠቒምካ ምልክታ 
ተቕርብ፥ ወይ ድማ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ሓጋይ ክፉት ቅድመ-ትምህርቲ/ፍሪቲድስ (sommaröppna 
förskolan/fritidshemmet) ደዊልካ ተመልክት።  
ናይቲ “ናይ ሓጋይ ክፉት ቅድመ-ትምህርቲ/ፍሪቲድስ” (förskolan/fritidshemmet) ናይ ርክብ 
ሓበሬታ፥ ኣብቲ ቦታ ከም ዝረኸብካ ዚሕብር ዝተሰደደልካ መልእኽቲ ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ። እንተ ደኣ 
ሓደ ካብቶም ወለዲ ኣብ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ወይ ዝኾነ ካልእ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ዚርከብ ኮይኑ፥ እቲ ቆልዓ 
ኣብቲ ናይ ሓጋይ ክፉት ቦታ ኪህሉ መሰል የብሉን። (ንኣብነት “ተዓጻጽፍነት ጊዜ”፡ ዕረፍቲ ወዘተ)።  
 
ኣብ ዘይምቹእ ናይ ስራሕ ሰዓታት ትሰርሕ ምስ ትኸውን  
እቶም ደቆም ኣብ ሓልዮት ሕጻናት ዚኸዱ፡ እሞ ኣብ ዘይምቹእ ናይ ስራሕ ሰዓታት ዚሰርሑ ምስ ዚኾኑ፥ 
ነቲ ዲጂታላዊ ምልክታ ናይ ምቕራብ ኣገባብ ይጥቀሙ።  
 
ተራኸቡና 
እታ ኣመመሓዳሪት ናይቲ ምምዳብ ቦታታት፡ ንሕቶታትኩም መልሲ ክትህብ ድልውቲ እያ።  

ሰዓታት ቴሌፎን 
ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ ከምኡ ውን ዓርቢ፡ ሰዓት 10.00 - 12.00  
ቴሌፎን፡- 0521-72 14 79 
ኤ-ፖስት፡- barnomsorg@vanersborg.se 

 
እቲ እዋናዊ ንናይ ሓጋይ ዚኽፈተሉ እዋናት ዚምልከት ሓበሬታ፥ ኣብቲ ናይ ኮሙን ኣድራሻ ኢንተርነት 
ክትረኽብዎ ኢኹም። www.vanersborg.se.  
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	ሰዓታት ቴሌፎን

