ኣብ ኮሙናዊ ቤት-ትምህርታት ኣብ ምምሕዳር
ከባቢ ላክሰቮግ ቆልዑ ዘለኩም ወለዲ/ኣለይቲ

ናትና መወከሲ፡ 2021/186033
ዕለት፡
23 የካቲት 2022

መፈተኒ ፕሮጀክት Vigilo ኣብ መንጎ ገዛን ቤት-ትምህርትን ሓበሬታ ንምልውዋጥ/kommunikasjon
ፍታሕ መለዋወጢ ሓበሬታ Vigilo ሕጂ ኣብ ምምሕዳር ከባቢኻ ንዝርከባ ቤት-ትምህርታት ተኸፊቱ ኣሎ። ካብ
ሎሚ መዓልቲ ምስ ቤት-ትምህርቲ ሓበሬታ ብቪጊሎ ፖርታል ወለዲ/Vigilo foreldreportal ወይ ብኣፕሊከሽን
Vigilo ኢኹም ክትለዋወጡ። ቤት-ትምህርትን አስአፉ/SFOን መልእኽትታት ንኽሰዱልካን ሓበሬታ
ንኸካፍሉኻን Vigilo እዮም ክጥቀሙሉ። መጀመርታ ቪጊሎ ከም ሓደ ክፋል መፈተኒ ፕሮጀክት እዩ ክፍተን፡ እቲ
ፕሮጀክት ከምቲ ዝተጸበናዮ እንተኸይዱልና ከኣ ከም ቀዋሚ ፍታሕ እዩ ክተኣታቶ።
ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለዩ መተሓላለፊታት ኢና ሓበሬታ ንለዋወጥ ኔርና፡ ገለ ካብኡ ብቦርሳ ዝስደድ
መልእኽትታት፡ኢመይልን መሰጅን እዩ ኔሩ። ሕጂ ናብ መለዋወጢ ሓበሬታ Vigilo ንሰግር ብምህላውና ሓበሬታ
ንለዋወጠሉ ኣገባብ ዝያዳ ውሑስን ስሉጥን ክኸውን እዩ፡ እዚ ንወለዲ ጥራሕ ዘይኮነ ንሰራሕተኛታት ውን
ዝምልከት እዩ።
Vigilo ኣበየናይ መዓላ እዩ ዝውዕል፧
ምስ ቤት-ትምህርቲ ግብራዊ ሓበሬታ ንክትለዋወጡሉ ኢና Vigilo ንጥቀመሉ። Vigilo ናብ ቤት-ትምህርቲ
መልእኽትታት ንምስዳድ፡ ብዛዕባ ብኩራት ንምሕባርን ቤት-ትምህርቲ ዝዝርግሖ ትሕዝቶታት ንምርኣይን ኢኻ
ትጥቀመሉ። ቤት-ትምህርቲ ውን ኣብ Vigilo መልእኽትታት ንኽሰዱልካን ንዓኻ ዝኸውን ሓበሬታ ንኽዝርግሑን
እዮም ዝጥቀሙሉ።
ተኣፋፊ ሓበሬታ ብመገዲ Vigilo ንቤት-ትምህርቲ ከተካፍል የብልካን። ከም ኣብነት ሓበሬታ ብዛዕባ
ጥዕና፡ሃይማኖት ጉዳያት ምድንዳንን ብሕታዊ ቁጠባን ዝኣመሰሉ ከም ተኣፋፊ ሓበሬታ ክቑጸር ይኽእል። ከምዚ
ዓይነት ሓበሬታ ንምሃብ ክትውከሶም ከለኻ ኣብ ሆምፐጅ ቤት-ትምህርቲ ዝርከብ መራኸቢ ፎርም ክትጥቀም
ወይ ንቤት-ትምህርቲ ክትድውለሎም ትኽእል ኢኻ።
Vigilo ምስ ቤት-ትምህርቲ ሓበሬታ ክትለዋወጠሉ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንዝብል ተወሳኺ ሓበሬታ
ንምርካብን Vigilo ውልቃዊ ሓበሬታኻ ብኸመይ ይሕዞ ንዝብልን ብዛዕብኡ ንኸተንብብ ወብሳይት በርገን
ኮሙነ innbyggerhjelpen ረኣዮ።
አሰአፉ ዝኸይድ ቆልዓ ኣለካ፧
ቤት-ትምህርትን አስአፉን ኣብ Vigilo ክልተ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ሓበሬታ እዩ። ስለዚ ብኩራት ከጋጥም ከሎ
ክልተ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ብኩራት ክትሰድድ ኣለካ፡ ሓደ ንቤት-ትምህርቲ፡ ሓደ ድማ ንአሰፉ።

ብኸመይ ኢኻ ትጅምሮ፧
ኣብ Vigilo ፖርታል ወለዲ/foreldreportalen ኣብ ብራውዘር ኮምፕዩተር፡Chromebook ወይ
ታብለት/nettbrett logge inn/ሎግ-ኢን ብምግባር ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።
ኣፕሊከሽን Vigilo ኣብ ስማርት ተለፎን ወይ ታብለት ካብ App Store:Google Play ወይ AppGallery
ከተውርዶ ትኽእል ኢኻ።
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Rådhusgaten 10,5020

Telefon: 55565556
www.bergen.kommune.no

ውሑስ ንክኸውን ኣብ Vigilo ክትኣቱ ከለኻ ID-porten ተጠቒምካ ሎግ-ኢን ጌርካ ክትኣቱ ኣለካ። ሰራሕተኛታት
ቤት-ትምህርቲ ውን ኣብ Vigilo ብውሑስ ኣገባብ ሎግ-ኢን ብምግባር እዮም ዝኣትዉ።
ሓገዝ የድልየካ ድዩ፧
ሓገዝ የድልየካ ድዩ ወይ ርእይቶታትካ ክትህበና ትደሊ ዲኻ፧
መራኸቢ ሓበሬታ፡ Innbyggerservice i Bergen kommune.

ኢመይል፡

innbyggerservice@bergen.kommune.no

ተለፎን፡

55565556

መምርሒ ሓበሬታ ንተጠቀምቲ፡ Vigilo hjelpesenter skole

ምዉቕ ሰላምታ
ማሪዩስ ኣርናሶን ቦ
ዳይረክተር ኮሙናዊ ጉዳያት
ክፍሊ ምሕደራ ከተማ
ጉዳያት መዋእለ-ህጻናት፡
ቤት-ትምህርትን ስፖርትን

ኣረ ኣንድረኣሰን
ሓላፊ ኣሃዱ፡ ዲጂታላዊ ኣገልግሎታትን ምሕደራ ትካላትን
ክፍሊ ምሕደራ ከተማ
ጉዳያት መዋእለ-ህጻናት
ቤት-ትምህርትን ስፖርትን
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