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ሕቶን መልስን ብዛዕባ መዋእለ ህጻናት
ንውላደይ ቦታ ኣብ መዋእለ ህጻናት ወይ ኣብ ናይ ሓላዊት ቆልዑ ክሕዝ ከመልክት እንተደልየ
ከመይ ይገብር?
–ኣብ ናይ እዚ ኮሙን ናይ ኤለክትሮኒካዊ ኣገልግሎት(e-tjänst) ናይ ሓልዮት ቆልዑ ብምእታው
ትገብርዎ። ነዚ ኣብ eskilstuna.se/barnomsorg ትረኽብዎ። ናብ'ዚ ድሕረ - ገጽ ንምእታው ብ
ኤለክትሮኒካዊ መንነት (e-legitimation ናይ ባንክ-መንነት ተባሂሉ'ውን ይጽዋዕ bank-ID )
ይፍጸም።
እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ቦታ ኣብ ኤስኪልስቱና እንተ ኾይኑ እሞ ሕቶ እንተ ኣለኩም ናብ 016-710
10 00
ኣብ ናይ ውልቂ መዋእለ ህጻናት(ናይ ኮሙን ዘይኮነ) ንቦታ ከነመልክት ከመይ ንገብር?
እተን ናይ ውልቂ መዋእለ ህጻናት ናይ ገዛእ ርእሰን ሪጋ ኣለወን፣ ብቐጥታ ምስ ዝምልከታ መዋእለ
ህጻናት ርክብ ግበሩ።
ምዓስ እየ ንውላደይ ሪጋ ክሕዘሉ ዝኽእል?
ካብ'ቲ ነቲ ቦታ ዝደለኽምሉ ግዜ እንተ ቐልጠፈ ቅድሚ ሸሞንተ ወርሒ። ንኣብነት ውላድኩም
ወዲ/ጓል 18 ወርሒ ከሎ/ላ ኣብ መዋእ'አ ህጻናት ክጅምር/ክትጅምር እንተ ደሊኹም፣ እቲ/ታ ቆልዓ
ወዲ/ጓል ዓሰርተ ወርሒ ከሎ/ላ ቦታ ንምሓዝ ከተመልክቱ ትኽእሉ።
እቲ/ታ ቆልዓ ሓደ ዓመት ክመልእ/ ክትመልእ ኣለዎ/ዋ መዋእለ ህጻናት ክጅምር/ክትጅመር ከሎ/ላ።
መዓስ እዩ ንውላደይ ቦታ ዝወሃበኒ?
እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ቦታ ንምርካብ፡ እንተ ወሓደ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ እንተ
ኣመልኪትኩም፣ ብመሰረት ናትና ሕጊ ተርታ ሓደ ቦታ ንኽውሃበኩም ውሑሳት ኢኹም።
ናብ ብዙሓት መዋእለ ህጻናት ምልክታ ምእታው ይከኣል ድዩ?
እወ፣ ሰለስተ ኣማራጺ ክትጠቕሱ ትኽእሉ ኢኹም። ካብተን ዝደለኹመን መዋእለ ህጻናት ሓንቲ
ቦታ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ይዛይድ፣ እታ ብቐዳማይ ኢድ ዝተጠቕሰት እንተመሊኣ።
ኣብ እታ ብቐዳምነት ዝመረጽክዋ መዋእለ ህጻናት ቦታ የውሃበኒ ዶ?
ብዝተኻእለ እታ ቐዳመይቲ ምርጫኹም ክትረኽቡ ክንጽዕር ኢና። ኩሉ ግዜ ግን ከነማልኦ
ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ'ዛ ሕጂ እዋን እቲ ተርታ ከመይ ከም ዘሎ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ኣብ
eskilstuna.se/forskoleplats ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም።

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Webbplats

631 86 Eskilstuna

Alva Myrdals gata 5, hiss

016-710 10 00

eskilstuna.se

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

Datum
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ነተን ተገዲሰለን ዘለኩ መዋእለ ህጻናት ክበጽሓን ይኽእል ድየ?
እወ፣ ነተን መዋእለ ህጻናት ኣቐዲምኩም እንተረአኹመን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝብል ርእይቶ
ኣሎና። ምስ እታ ወይ እተን ተገዲኩምለን ዘለኹም መዋእለ ህጻናት ብቐጥታ ርክብ ግበሩ። ናይ
ርክብ ሓበሬታ ብድሕሪት ኣብ ታሕቲ ናይ'ዚ መንሹርን ኣብ eskilstuna.se/forskolaን ኣሎ።
ቦታ ተዋሂቡኒ እንተሎ መዓስ እዩ መልሲ ዝወሃበኒ?
ዕላማና መልሲ ብዝተኻእለ ብዝቐልጠፈ ንምሃብ እዩ።
ክንደይ እየ ነቲ ቦታ ዝኸፍለሉ?
ኤስኪልስቱና ኮሙን ዝልዓለ ክፍሊት እዩ ዘኽፍል። እዚ እንታይ ማለት ምዃኑን፡ ኣየኖት ክፍሊት
ከም ዘገልግሉን ኣብ eskilstuna.se/barnomsorg ኣቲኹም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ
ክፍሊት ብመንጽር ናይ'ታ ስድራ ኣታዊ እዩ ዝጽብጸብ። ክፍሊት ናይ ሓልዮት ቆልዑ ናይ 12
ወርሒ ኣብ ዓመት እዩ ዝኽፈል፣ ዋላ'ቲ ቆልዓ ዕረፍቲ ይሃሉ ማለት እዩ።
ካልኣይ ውላድ ምስ ወለድና ኸ እንታይ የጋጥም?
እቲ/ቲ ሓዊ/ሓፍቲ ምስ ተወልደ/ት እቲ/ታ ዓቢ/ዓባይ ውላድኩም በቲ ናይ ቀደሙ/ማ መደብ
መሰረት ኣብ እቲ መዋእለ ህጻናት ይጸንሕ/ትጸንሕ። ዝተረፈ ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ግዜ እቲ/ታ
ዓቢ/ዓባይ ውላድኩም 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ናብ መዋእለ ህጻናት ክኸይድ/ክትከይድ ይፍቀዶ/ዳ።
እቲ ሰዓታት ብኸመይ ከም ዝመቓራሕ ምስ ናትኩም መዋእለ ህጻናት ብምምኻር ትውስንዎ።
እቶም ናእሽቱ የሕዋት ኣብ ናይ ዓበይቲ የሕዋቶም መዋእለ ህጻናት ውሑስ ቦታ ኣለዎም ድዩ?
ኣብ ተርታን ክፍሊትን ሕጊ ዝኾነ ወግዓዊ ናይ የሕዋት ቀዳምነት ምሃብ የለን። ግን ኣብ ሓደ
መዋእለ ህጻናት የሕዋት ዘለውዎም ቆልዑ ክምደቡ ከለዉ ቀዳምነት ይወሃቡ እዮም፣ ነጻ ቦታ ክሳብ
ዝሃለወ።
ናይ እዚ ኮሙን መዋእለ ሕጻናትን ሓለውቲ ቆልዑን ኣየነይ ናይ ስራሕ ሰዓታት እዩ ዘለዎም?
ሰዓታት ስራሕና 06.15-1845 ኮይኑ፣ ናይ ስራሕ ሰዓታት ግን ምስ ናይ እቶም ቆልዑ ዝጸንሕሉ
ግዜን ናይ እቲ መዋእለ ህጻናት ቅድመ-ኩነትን ከም ዝሰማማዕ ይግበር። እዚ ሓደ ሓደ ናእሽቱ
ንጥፈታት ድሒረን ይኸፍታ ኣቐዲመን ድማ ይዓጽዋ ማለት እዩ።
እዚ ኮሙን ኣብ ዘይምቹእ ግዜ ቆልዑ ሓልዮት ቀረብ ይህብ ድዩ?
እዎ፣ ድሕሪ ፍሉይ ገምገማ ቦታ ይወሃብ እዩ። ንጥፈታት ኣብ ኤስኪልስቱናን ቱሼላን ኣሎና።
ኣብ መዋእለ ህጻናት እንታይ ይግበር?
እቲ መዋእለ ህጻናት ክበጽሖ ምስ ዘለዎ ዕላማ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓተ ትምህርቲ ኣለዎ። ናይ'ቶም
ቆልዑ ናይ ገዛእ ርእሶም ህንጥይናን ድልየትን ነቲ ናይ መዋእለ ህጻናት ስነ-ምምህርናዊ ንጥፈታት
ይመርሖ። ኣቶም ቆልዑ ሓሳባቶም ምግላጽ፣ ሽግር ናይ ምፍታሕ ኣብ ዘለዎም ዓቕሚ እምንትኦም
ምምዕባል፣ ምስ ካልኦት ምትሕብባርን ካልእ ብዙሕ ተወሳኽን ይምሃሩ።
ምልምማድ እንታይ ማለት እዩ?
ኣብ ናይ ምልምማድ እዋን ውላድኩም ብናይ ገዛእ ርእሱ ሜላ ነታ ሓዳሽ መዋእለ ህጻናቱ፣ ኣብኡ
ዘለዉ ሓደሽቲ የዕርኽቱን/መሓዙታን መማህራርን ይላለ/ትላለ። እቲ ምልምማድ ምስ ነፍስወከፍ
ቆልዓ ከም ዝሰማማዕ ይግበርን ዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ይወስድን። መብዛሕትኡ እዋን ከም ወላደ
መጠን ኣብ ክፋል ናይ'ቲ ምልምማድ ክትህሉ ኢኻ። እቲ ልምምድ ግዜ ብኸመይ ምውዳቡ ከም
ዘዘውትሩ ነቶም ናትኩም መዋእለ ህጻናት ሕተትዎም።
ውላደይ ብቋንቋ ኣዲኡ ሓገዝ ይወሃቦ ዲዩ?
ካልእ ናይ ኣደ ቋንቋ ዘለዎም ቆልዑ ክልቲኡ ቋንቋ ሽወደንን ናይ ኣዲኦም ቋንቋን ንከማዕብሉ ዕድል
ክረኽቡ ክንሕግዝ ኢና። ብዛዕብኡ ብዝያዳ ኣብ'ዚ ከተንብብ ትኽእል።
እቲ ምሉእ ሕጊ ተርታን ክፍሊትን ኣብ'ዚ ትረኽቦ eskilstuna.se/barnomsorg
Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Webbplats

631 86 Eskilstuna

Alva Myrdals gata 5, hiss

016-710 10 00

eskilstuna.se

