
ትምኒት ናይ ትምህርቲ 

ዉላድካ  ቅድሚ ትምህርቲ 7ይ  ክፍሊ ዝመሃር ካብ 31 ጥሪ ዓ. ፈ. ክምኡ ድማ 14 የካቲት 2022!  

jarfalla.se/skolval 

ሕጂ ቤትትምህርቲ ትመርጹሉ ግዜ ቅድሚ ቀወዒ ትምህርቲ 2022 ዓ. ፈ. እዮ።  
 
ቤት ትምህርቲ ምስ መረጽካ እቲ ቀበሌ ብዝተኻእለ መጠን ድልየትካ ንኸማልእ ዝከኣል ጸዕሪ ይገብር። ይኹን እምበር እቲ 

ዝመረጽካዮ ቤትትምህርቲ ክፉት ቦታ እንተልዎ ጥራይ እዮ ዝቕበል። 

 
ከምዚ ትገብሩ 

ትምኒትኩም ተቕርቡ ብ ኤሸንስት ኣብ jarfalla.se/skolval ዝርከብ። ነዚ ኣጠቓቕማ ክትጥቀምሉ ባንክ ኢደ የድሊየኩም።እንድሕር 
ባንክ ኢደ ዘይብልኩም ምስ ባንክኹም ተራኺብኩም ካብኦም ኣዚዝኩም ወይ ኣብ support.bankid.com ኣቲኹም ኣዝዙ። 

 

ድሕሪ ትምህርቲ ናይ ዕረፍቲ ገዛ አመልክቱ 

ዉላድካ አብ ዕረፍቲ ገዛ fritidshem ዝጸንሐሉ ግዜ ክትመርጽ ተደሊኻ ቢእንተርነት ኣብቲ ናይ ቀበሌ መርበብ ኢንተርነት 

jarfalla.se/skolval. ዝብል ብምእታው ከተመልክት ኣሎካ። ዉላድካ ቕድሚ ሕጂ አብ ቅድሚ ትምህርቲ ህጻናት ዝኸይድ 

እንትነበረ ከምበሃዲሽ ከተምልክት ይግበእ። 

ናይ ሙዚቃ ክፍሊ ትምህርቲ አመልክቱ 

ዉላድካ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ክኸድ ትደሊ ኣብ ኢንትተርነት ኣቲኻ ኣምልክት። ናይ ያርፈላ ትምህርቲ ሙዚቃ ካብ 4 - 9 

ዝኸዱ ተማህሮ አብ ቀወዒ ኽፍለ ግዜ ትምህርቲ አብ ፍየለንስ ስኩላን Fjällenskolan ቤትትምህርቲ 2022 እዩ። 

አብቲ እዋን ተመልክቱልእሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘጋጥም?፡ 

ነቶም አብ ሚያዝያ ግላዊ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ዘመልክቱ    
ኣብ መጋቢት ፈለማዊ ናይ መጀመርያ መልሲ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ትምህርቲ ክንህበኩም ኢና። መጀመርያ ምርጫኹም እንድሕር 

ደይበጻሓኩምን ብተፋላለየ ካልኦት ትምህርትታት እንድሕር መሪትስኩም ነርኩም ኣብ ሪጋ ናይተን ዝበለጹ ትምህርቲ ኣውቶማቲክ 

ክንኤእተኩም ኢና። ፈለማዊ ናይ መጀመርያ መልሲ ምስተዋሃበ ዘይተታሓዙ ቦታታት ኣብ ተፋላለየ ትምህርቲ ክኽፈት ኢዩ። 

እዚአን ቦታታት ከኣ ብ ስርዓት ናይቲ ሪጋ ኢዩ ዝዕደል።  

ኣብ ግንቦት እቲ መጨረሻ መልሲ ክንህበኩም ኢና። ተዓዘቡ፡ ነጻ ትምህርትታት ግን መልሲ ኣብ ዝተፋላለየ ግዜ ክህቡ እኽእሉ 
ኢዮም።   

ወላድካ አብ ምያዚያ ቤትትምህርቲ ንክመሃር እንተዘይአመልኪትካ አብቲ ኮሚናዊ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ዕድል 

አይወህቦን። 

ቦታታት ናይ ትምህርቲ ከምዚ ገሮም ኢዮም ዝማቓቐሉ 

ብቲ ኽእለትና ገርና ን ደቅኹም ትምኒቶም ክዋሃቡ መንታን ንጽዕር። ደቅኹም እንድሕር መጀመርያ ምርጫኦም እንድሕር 
ደይተዋሃቡ ካልኣይ ምርጫኦም ዞባ ክትህቦም ኢያ፡ ኮምኡ እንዳበለ ክቅጽል ኢዩ።   
 
ቦታታት ብዚ ተራ እዚ ኢዮም ዝዕድሉ 

ተራ ናይ ምቅባል ናብ ክላስ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ 
1. ተማሃሮ መንነቶም ዝሓቡኡ 
2. ተማሃሮ ቀዳምነት ናይ ይሕዋት እንድሕር ኣሎዎ (ካብ ክፍሊ 1-3 ዝኸዱ ተማሃሮ ኣብታ ትደልዩዋ ትምህርቲን እንድሕር እተን 

         ይህዋት ኣድረሻኦም ዝተመዝጎቡ ምስ ናትኩም ሓደ እንድሕር ኮይኑ)። 
3. ተማሃሮ እዚ ዝገበረ 
-          ቦታ ኣብታ ትምህርቲ እንድሕር መረጸን 
-          ተማሃሮ ምርጫ ናይታ ትምህርቲ ዘይገበረ ግን ገዙኡ ካብታ ትምህርቲ ቀረባ ስለዝኾነት በኡ ምሽኗት ክጅምር ዝደሊ       
4. ተማሃሮ ካብ ካልእ ዞባ ዝመጸ 
 



ተራ ናይ ምቅባል ናብ ክፍሊ 7 

1. ተማሃሮ መንነቶም ዝሓቡኡ 

2. ተማሃሮ እዚ ዝገበረ 

- ቦታ ኣብታ ትምህርቲ እንድሕር መረጸን 

- ተማሃሮ ምርጫ ናይታ ትምህርቲ ዘይገበረ ግን ገዙኡ ካብታ ትምህርቲ ቀረባ ስለዝኾነት በኡ ምሽኗት ክጅምር ዝደሊ       

 3. ተማሃሮ ካብ ካልእ ዞባ ዝመጸ 

 

ቦታ እንድሕር ደይ ኣክል ኮይኑ  

ቡዙሕ ሰብ እንድሕር ናብ ሓንቲ ትምህርቲ እንድሕር ኣመልኪቶም ቦታታት ከኣ እንድሕር ደይ ኣክል ኮይኑ፡ ብ ናይ ሕጊ ናይ 
ቅርበት ገርና ኢና ንውስን። ርሕቀት፡ ኣብ ሞንጎ ተማሃሮን እታ ዝተመረጸት ትምህርቲን ካሎት ትምህርቲ ኣብ ቀረባ ዝርከቡ፡ 
ኣቒናን ምስ ካልኦት ተማሃሮ ኣዋዳዲርና ኢና ንዉሲን ማለት ኢዩ። ብታ ኣድራሻ ዝተመዝገብኩምን ርሕቐት ናብ ትምህርቲን ገርና 
ኢና ንዉስን። 
 
ርሕቀት ንብ ትምህርቲኦም መጠናዊ ክሾውን ን ተማሃሮ ዕላማና ኢዩ። ኣብ jarfalla.se/skolval ኣቲኹም ብዛዕባ እቲ ሕጊ ናይ 
ቅርበት ክትኣንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። 
 
ቦታ ኣብ ገዛ ናይ ግዜ ዕረፍቲ ኣመልክቱ 

ደቁኹም ኣብ ገዛ ናይ ግዜ ዕረፍቲ ክኸዱ እንድሕር ድልየት ኣለኩም፡ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዝምረጽ ኤሸንስት jarfalla.se/skolval፡ 
ኣቲኹም ኣመልክቱ። ደቁኹም ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሕጻናት ዋላ እንድሕር ቅድምሕጂ ከይዶም ነሩም፡ናይ ግድነት፡ ቦታ ናይ ገዛ ናይ 
ግዜ ዕረፍቲ ክትመርጹ ኣለኩም። 

 

ትምኒት ብዛዕባ ትምህርቲ እንድሕር ደይሃብኩም 

ቆልዑት ትምህርቲ ክኸዱ ዘለዎምን ኣብ ዞባ ዝተመዝገቡን ቦታ ኣብ ትምህርቲ ክወሃበሎም ዞባ ሓላፍነት ናይ ዞባ ኢዩ። ምርጫ 
እንድሕር ደይ ሃብኩም እታ ዝቐረበት ትምህርቲ ኣውቶማቲክ ናይ መጀመርያ ምርጫኹም ትኾውን ማለት ኢዩ። ኮምኡ እዉን 
ካለይቲ ዝቐረበት ትምህርቲ ካለይቲ ምርጫኹም ትኾውን፡ ኮምኡ እንዳበለ እቅጽል።  

 

ተዓዘቡ፡ ተማሃሮ ምርጫኡም ዝሃቡ ጥራሕ ኢዮም ኣብ ተርታ ናይ ትምህርት ዝኣትዉን ተተካኢ ቦታ ዝዋሃቡ። ስለ'ዚ ስሉጥ 
ምርጫ ምግባር ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ እንድሕር ገርኩም ሓገዝ ክኾነኩም ኢዩ ምርጫኹም ናይ ትምህሪቲ ክበጽሓኩም ምእንታን። 

 

ናብ የርፈላ ክትቂየሩ 

ወይ ኣብዚ ቁሩብ ጌዜ ገዛ ቀዪርኩም ዲኹም፧ ኮምኡ እንድሕር ኮይኑ ፍቕዲ ደብዳብ ኣብ ኤሸንስት ክንፈጥር ኣለና፡ ትምኒትኮም 

ብዛዕባ ትምህርቲ ን ደቁኹም፡ ክትህቡ ምእንታን። ምስ ቤት ሰርቪስ ተራኺብኩም ብ kontakt@jarfalla.se  ወይ 08-580 285 
00 ዶውሉ። 

  

ተዎሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ትምህርትና ቅድሚ ን መዋእለ ህጻናት ወይ ክፍሊ 
7፧ 

ነቲ አብ ዕለት 17 – 28 መስከረም ናይ ሐበረታ ዝወሃበሉ መዓልቲ መጺእኩም ንክትሳተፉ ብደሐን ምጹ ንብል።ብተወሳኺ 

ሐበረታ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢንተርነት jarfalla.se/skolval ብምጽሓፍ ክትከታተሉ ትኽእሉ። 

አብያተ ትምህርቲ አብ ያርፋላ 

አብ ያርፋላ ቀበሌ 22 ኮሚናዊ አብያተትምህርቲ ኣሎዋ ዕላማ ናይዘን ኣብ ቀበሌና ዝርከባ አብያተትምህርቲታት ጽቡቕ አስተምህሮ 

አብ ርእሲ ተአማንነትን ናይ ትምህርቲ ዕግበትን ምዕበላን ዘተኮራ ንጥፋታት ንምሃብ ዝጽዕራ ኣብያትትምህርቲ እየን 

ብዝዕባ ተወሳኺ ሐበረታታት አብ jarfalla.se/grundskolor ብምእታው ተኸታተሉ። 

 

ግላዊ ቤት ትምህርቲ 

አብ ያርፋላ ሰለስተ ግላዊ አብያተትምህርቲ አለዋ። እዘን አብያተትምህርትታት ዝተፈላለየ አገባብ ትምህርቲ  የዘውትራ። ንኣብነት 

ሞንተሶሪ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል”፣ብእንግልዝኛ ቓንቓ ኮይኑ እቲ ኣገባብ ትምህርቲ ምስቲ ተመሃራይ ዓቕምን ዝንባሌን ተዛመዲ 

ዝኾነ ኣስተምህሮ ይህብ። 

http://jarfalla.se/skolval
mailto:kontakt@jarfalla.se


ሞንቲሶሪ ቤት ትምህርቲ  ቨክስትሁሰት, 6ይ ክፍሊ - F 

ahavaxthuset.se, info@ahavaxthuset.se  ወይ  በዚ ስልኪ  ቁጽሪ  08-580 275 00  ደዉሉ። 

ነቲም ኣብ ቪትራ ጃኮብስበሪ, Vittra Jakobsberg, 9ይ ክፍሊ F: ዝመሃሩ ተመሃሮ 

jakobsberg@vittra.se  ወይ ስልኪ ቁጽሪ 08-584 105 90 ደውሉ. 

ዓለም ለኻዊ ቤት ትምህርቲ  ”Internationela Engelska skolan” ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳብ- 9ይ ኣብ jarfalla.engelska.se, ወይ 

ድማ  info.jarfalla@engelska.se ከምኡዉን ኣብዚ ዝስዕብ ደውሉ 08-584 306 30. 

 

ሓበሬታ ብትፋላለየ ቋንቋ: jarfalla.se/skolval 

Tietoa omalla kielelläsi: jarfalla.se/skolval  
 
Information in your language: jarfalla.se/skolval  
 
Haddaad doonayso warbixin dheeraad ah halkan kala xirri: jarfalla.se/skolval  
 

 
Tigrinjas mening: ”Information på flera språk: jarfalla.se/skolval ”  

 
 

   jarfalla.se/skolvalاطالعات به زبان شما: 

 

ي التالي 
ون      jarfalla.se/skolvalالمعلومات باللغة العربية تجدها عىل الموقع اإللكتر

 

 

mailto:ahavaxthuset.se
mailto:info@ahavaxthuset.se
mailto:jakobsberg@vittra.se
mailto:info.jarfalla@engelska.se
http://jarfalla.se/skolplats



