
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምምሕዳር ቆልዑን ትምህርትን (Barn- och 
utbildningsförvaltningen) ብዘውጽኦ ስትራተጂ ሓበሬታዊ 
ቴክኖሎጂ መሰረት፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናትን ማእከል ትርፊ ግዜን 
ዚዕመም ምምሕዳራዊ ስራሕ ዲጂታላዊ መልክዕ ኪሕዝ’ዩ። እዚ ማለት 
ከኣ፡ እዚ ሎሚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናትን ማእከል ትርፊ ግዜን 
ብኢድ ዚዕመም ስራሕ፡ ንኣብነት፡ ከም ወረቐት ቅጥዒ መሊእካ ቦታ 
ምሕታት ወዘተ ብዌብ ፖርታል (መርበብ ኢንተርነት) ኪዕመም’ዩ 
ማለትዩ።  አዚ አምበኣር፡ ኣብ ሴፍለ ኮሙን ንዝርከቡ ወለዲ፡ እቲ ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ህጻናትን ማእከል ትርፊ ግዜን ቦታ ናይ ምሕታትን 
ምርካብን መስርሕ፡ ሓድሽ መልክዕ ኪሕዝ’ዩ ማለት’ዩ።    

 

ዕለት 3 ጥቅምቲ፡ ሴፍለ ኮሙን፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናትን ማእከል 
ትርፊ ግዜን፡ ንመስርሕ ምምሕዳር ሕቶ ቦታ፡ ምደባ ቦታ፡ ናይ ቦታ 
መስርዕ፡ ምቅይያር እቶትን ሰሌዳን (ሸማ) ዚምልከት ሓድሽ ሲስተም 
ወይ ኣገባብ ከተኣታትው’ዩ። እዚ ሓድሽ ሲስተም (IST 
Förskola/fritidshem)፡ ንመስርሕ ሕቶ ቦታ፡ ንወለዲ፡ ንኣመሓደርትን 
ንንጥፈታትናን ከቃልለልና’ዩ።  እዚ ሲስተም (IST 
Förskola/fritidshem)፡ ወለዲ ንደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናት 
ወይ ኣብ ማእከል ትርፊ ግዜ ቦታ ኪሓቱ ከለዉ፡ ንዝተዋህቦም ዕድል 
መልሲ ኪህቡ ከለዉ፡ ብድሕሪኡ እውን ንደቆም ቦታ ኪረኽቡ ከለዉ 
ብቐሊሉ ኪጥቀሙሉ ዚኽእሉ መሳርሒ’ዩ።  

ከም ወላዲ መጠን ኣባይ እንታይ ዚስዕብ ነገር እንታይ ኣሎ?  

ካብ ዕለት 3 ጥቅምቲ ጀሚሩ፡ ኵሉ ዚኣቱ ሕቶ (መመልከቲ)፡ ሓበሬታ እቶት፡ 
ምቅይያር ሸማን ቦታኻ ምግዳፍን ብዲጂታል መልክዕ ማለት፡ ብመርበብ 
ኤንተርነት (ዌብ ፖርታል) ኪትግበር’ዩ። ከም ወለዲ መጠን፡ ጕዳይኩም 
እተሳልጡሉ ገጽን (sida) ናብኡ ዘእቱ ኤ-ለጊቲማሹንን (e-legitimation) 
ብቐጥታ ኪወሃበኩም’ዩ። ኣብቲ ዚወሃበኩም ገጽ ኢንተርነት፡ ንቦታ ቤት 
ትምህርቲ ህጻናት ወይ ማእከል ትርፊ ግዜ ደቅኹም ብዝምልከት ዘጋጥሙ 
ምቅይያራት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ወለዲ መጠን፡  3 ጥቅምቲ ቅድሚ 
ምእታዉ ክትገብርዎ ዘሎኩም ነገር እንተሎ፡ ገና ኤ-ለጊቲማሹን (e-
legitimation) ዘይብልኩም እንተ ኾይንኩም ከተውጽኡ’ዩ።    

ኤ-ለጊቲማሹን (e-legitimation) ክረክብ ዕድል እንተ ዘይብለይ እንታይ 
እገብር? 

ምሉእ መለለዪ ቍጽሪ መንነት (ፐርሾንኑመር) እንተ ዘይብልኩም፡ ኤ-ለጊቲማሹን 
ክትወሃቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ምስ ናይ ቦታ ምደባ ፈጻሚት ጒዳይ ኤቫ 
ሊንድስትሮም ርክብ ግበሩ’ሞ፡ ክትሕግዘኩም’ያ። ናይ ኣስተርጓሚ ደገፍ ወይ 
ጽሑፍ ኣብ ምትርጓም ሓገዝ ዘድልየኩም እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ሴፍለ ምስ ዚርከብ 
”ሚትፑንክት ኢ ሴፍለ” (Mittpunkt i Säffle, MiS) ርክብ ግበሩ። 

ኤቫ ሊንድስትሮም (Eva Lindström) 
eva.lindstrom@saffle.se 
0533-68 16 88 

ሚትፑንክት ኢ ሴፍለ (Mittpunkt i Säffle) 
Perssons gränd 5B 
0533- 68 16 36, 0533-68 16 37 
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