ጨንፈር ምሕደራ ከተማ ጉዳያት መዋእለ-ህጻናት፡ቤት-ትምህርትን
ስፖርትን

ኣብዘን ዝስዕባ ቤት-ትምህርታት ንወለዲ ተማሃሮ 1 ይ
ክፍሊ ጽድያ 2022 ዝምልከት ሓበሬታ: Trengereid,
Møhlenpris, Løvås, Damsgård, Holen, Fridalen,
Kronstad, Flaktveit, Mjølkeråen, Salhus

ናትና መወከሲ:
ዕለት:

2021/58937-1
16. ታሕሳስ 2021

ሓበሬታ ብዛዕባ መፈተኒ ፕሮጀክት ‘’አስአፉ/SFO ብነጻ ንተማሃሮ 1ይ ክፍሊ’’
ብከፊል ኣብ አስአፉ ዝኸዱ ተማሃሮ(redusert SFO-plass) ብነጻ ክኾነሎምን እቶም ምሉእ ግዜ ኣብ አስአፉ
ዝኸዱ(hel plass) ተማሃሮ ከኣ ክሓስረሎምን እዩ
ኣመሓደርቲ ከተማ በርገን ኮሙነ ኣብ ዓሰርተ ምሩጻት ቤት-ትምህርታት ዝመሃሩ ተማሃሮ ቀዳማይ ክፍሊ እቶም ብከፊል
ኣብ አስአፉ ዝኸዱ ተማሃሮ(ቀደም ብሰዓታት ንግሆ/ድሕሪ ቀትሪ ዝፍለጥ ዝነበረ) ብነጻ ክኾነሎም ውሳኔ ኣሕሊፎም
ኣሎዉ። ውላድካ ዝጅምረላ ቤት-ትምህርቲ ድማ ሓንቲ ካብዘን ቤት-ትምህርታት እያ። እዚ ከም መፈተኒ ኢሉ ዝካየድ ዘሎ
ፕሮጀክት ኮይኑ ካብ ጥሪ 2022 ክሳብ 30 ሰነ 2022 ዘሎ እዋን እዩ ድማ ክቕጽል።
ትምህርታዊ መደብ ትርፊ-ግዜ-አስአፉ ኣብ ትርፊ ግዜ ዝካየድ ኮይኑ ተማሃሮ ቅድሚ ምህሮን ድሕሪኡን ኣብ ዘሎ ሰዓታት
እዮም ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ። አስአፉ ተማሃሮ ዝመሃሩሉን ዝሕወሱሉን ኣገዳሲ ባይታ ስለዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት
ቆልዑ ኣብ አስአፉ ክሳተፉ እዩ ድሌትና። ኣብዚ ወቕቲ ቀውዒ ዝተኣታቶ ዘሎ ፍታሕ ነቶም ብከፊሉ ኣብ አስአፉ ዝኸዱን ከም
መላለዪ ዝኣትዉዎን(intorduksjonsplass) እዩ ብነጻ ክኸውን። እቶም ድሮ አስአፉ ክኣትዉ ሕራይ ዝበሉ ተማሃሮ 1 ይ
ክፍሊ ደቅኹም ብምሉኦም ድማ ብቐጥታ ኣብዚ መፈተኒ ፕሮጀክት እቱዋት ስለዝኾኑ ከም ብሓድሽ ምምልካት
ኣይከድልዮምን እዩ።
ወጻኢታት መግቢ ንምሽፋን ዝኽፈል ክስደደልኩም እዩ( 280 ኮሮና ንወርሒ)
ዝተቐነሰ ዋጋ
እቶም ኣብ አስአፉ ምሉእ ሰዓታት ዝኸዱ ድማ ኣብዚ መፈተኒ እዋን ብቐጥታ ዋጋ ክቕነሰሎም እዩ፡ ንወርሒ 580 ኮሮና እዩ
ክኸውን። እዚ ዋጋ እዚ ኣብ መንጎ ከፊላውን ምሉእን ሰዓታት ዘሎ ገንዘባዊ ጋግ እዩ።
ግዴታ ቀረጽ ዘለዎ ውህሉል ኣታዊ ስድራቤትኩም ትሕቲ 350 000 ኮሮና እንተደኣ ኮይኑ፡ ቅነሳ ክፍሊት ወለዲ ክግበረልኩም
ዘመልከትኩም ክሳብ ዝኾንኩም ሕጂ ውን ምሉእ ሰዓታት አስአፉ ብነጻ ክወሃበኩም መሰልኩም እዩ። Søk om redusert
foreldrebetaling her/ቅነሳ ክፍሊት ወለዲ ንኽወሃበኩም ኣብዚ ኣመልክቱ
መቐጸልታ
እዚ መፈተኒ ፕሮጀክት ክሳብ ዕለት 30 ሰነ 2022 ዘሎ እዋን እዩ ክቕጽል። ድሕሪኡ ድማ ካብ ነሓሰ ንንዮ ናብ ንቡር ክፍሊት
ክትምለሱ ኢኹም። እቶም ዝደልዩ ንውዕል አስአፉ ከቋርጹዎ ይኽእሉ እዮም፡ ካብ 1 ሰነ 2022 ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ዝውዕል።
አስአፉ ንምእታው ኣመልክት
ኣብ አስአፉ ንምእታው ክሳብ ሕጂ ምልክታ ዘየእተኹም ኣብ Bergen kommune sin nettside/ገጻት ኢንገርነት በርገን
ኮሙነ ብምእታው ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ሽዑ ኣብዚ መፈተኒ ፕሮጀክት ብቐጥታ ክትኣትዉ ኢኹም። ኣብኡ ከኣ
ብዛዕባ አስአፉ ተወሳኺ ሓበሬታ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።
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