ውላደይ ኣብ መዋእለ-ህጻናት
ደቅኹም ኣብ ኮሙናዊ መዋእለ-ህጻናት በርገን ዝኸዱ
ንወለዲ ዝወሃብ ሓበሬታ

Tigrinja

ናብ መዋእለ-ህጻናት ብሰላም ምጹ!
መዋእለ-ህጻናት ምጅማር ንቆልዑ ወለድን መሳጢ መሰጋገሪ መድረኽ ክኸውን ይኽእል
እዩ። ምጅማር መዋእለ-ህጻናት ንዓኻን ንውላድካን ብዝተኻእለ መጠን ዝጸበቐ
ክኾነልኩም እንዳ ተተስፈና ኣብ መዋእለ-ህጻናትና ክትጅምሩ ብሃንቀውታ ንጽበ ኣለና።
መዓልታዊ ሂወት መዋእለ-ህጻናት ከመይ ከምዝመስል ቅሩብ ሓበሬታ ንኽኾነኩም እዚ
ጽሑፋዊ ሓበሬታ ኣዳሊናልኩም ኣለና።

ኣብ መንጎ ገዛን መዋእለ-ህጻናትን ዝካየድ ምትሕብባር
ወለዲ ንምዕባለ ውላዶም ዝዓበየ ሓላፍነት ዝስከሙ ካብ ኮኑ ውላድኩም ኣብ መዋእለህጻናት ዝድልቦ ተመኩሮታት፡ስምዒታትን ዝመሃሮ ነገራትን እጃምካ ከተበርክተሉ
ንደሊ። ወለዲ ምስ መዋእለ-ህጻናት ብሓባር ኮይኖም ውላዶምን ስድራ-ቤቶምን
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝበለጸ መዓልታዊ ሂወት ንኽህልዎም ባይታ
ከጣጥሑ ክሳተፉን ክተሓባበሩን ዕድል ክኽፈተሎም ኣለዎ። መዋእለ-ህጻናት ንውላድካ
ኣወንታዊ ባይታ ምዕባለ ንኽኾነሉ ንጻወታ፡ምቾት፡ክንክንን ምምሃርን ፍሉይ ኣተኩሮ
ብምሃብ ምሳኻ ከም ወላዲ መጠን ክንተሓባበር ኢና። ምቾትን ምዕባለን ቆልዑ
ወለድን ሰራሕተኛታትን እዮም ብሓባር ሓላፍነት ዝስከሙሉ። ከም ወላዲ መጠን
ንውላድካን ነቶም ካልኦት ኣብቲ መዋእለ-ህጻናት ዝኸዱ ቆልዑን ተገዳስነት ከተርእዮም
ኢና ንጽበ፡ ከምኡውን ዕዮ መዋእለ-ህጻናትን ቀዳምነት ዝወሃቦም ነገራትን
ብምሉኣውነት ዘለዎ ኣረኣእያ ክትጥምቶም ንጽበ።

ዝተዳኸመ ዓቕምታት ዘለዎም ቆልዑ፡ ፍሉይ ሓገዛት ዘድልዮም
ዝተዳኸመ ዓቕምታት ዘለዎም ቆልዑ ኣብ መደብ መዋእለ-ህጻናት ክሳተፉ ክበቕዑ
መዋእለ-ህጻናት ባይታ ከጣጥሓሎም ኣሎዎ። ውላድካ እንተደኣ ፍሉይ ሓገዛት ስነ-ምህሮ
ብፍሉይ ዘድልዮ ኮይኑ ወለዲ ናብ ኣገልግሎት ስነ-ምህሮን ስነ-ልቦናን(ፐፐተ) ምልክታ
ክሰዱ ይኽእሉ እዮም፡ ኣድላዪ እንተኾይኑ ውን መዋእለ-ህጻናት ምልክታ ንምስዳድ
ክሕግዙዎም ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣገልግሎት እዚ መዋእለ-ህጻናት ንፍሉይ ሓገዛት
ዘድልዮም ቆልዑ ባይታ ንኸጣጥሑሎም ኣብ ምሕጋዝ ፍሉይ ሓላፍነት ይስከም። እዚ
ኣገልግሎት ንተገልገልቲ ነጻ እዩ።

ብስነ-ምህሮኣዊ ኣገባብ ዝተዋደደ
መዋእለ-ህጻናት ስነ-ምህሮኣዊ ንጥፈታት ዘካይድ ትካል ኮይኑ ንቆልዑ ዝጠቕሞም
ውሑስ፡ ምሉኣውነት ዘለዎን ዘማዕብሎምን ሃዋሁው ኣተዓባብያ ክረኽቡ ዕድል
ይኸፍት። ተሳታፍነት፡ምቾትን ምልከት ሂወትን ቆልዑ ንዓና የገድሰና እዩ። ኣብ መዋእለህጻናት ኣወንታዊ ስነ-ልቦናውን ማሕበራውን ሃዋሁው ከምዝህሉ ምግባር ንጽዕረሉ
ኣገዳሲ ዕማም እዩ፡ እዚ ድማ ማዕረ ክብረት፡ምሕዋስን ብዙሓውነትን ፍሉይ ኣተኩሮ
ብምሃብ ጠባያትን ክብርታትን ክንሃንጽ ንጽዕር። ቆልዑ ዘድልዮም ነገራት፡
ምዕባለኦምን ትምህርቶምን ዘጠቓለለ ትሕዝቶ መደብ መዋእለ-ህጻናት ኣብ ጽጹይ
መጽናዕቲ ዝተሞርኮሰ እዩ። ብምሉአን መዋእለ-ህጻናት ዓመታዊ መደብ ይሕንጽጻ እየን፡
ኣብዚ መደብ ድማ ሸቶታት፡ኣገባባትን ንጥፈታትን ዘጠቓለለ ዕዮ መዋእለ-ህጻናት ሰፊሩ
ይርከብ። ዓመታዊ መደብ መዋእለ-ህጻናት ኣብ ሃገራዊ ስርዓተ ውጥን መዋእለ-ህጻናት
ዝተሞርኮሰ ኮይኑ ኣብ ናይቲ መዋእለ-ህጻናት ሆምፐጅ ፕሪሞ ዓመታዊ መስከረም
ስለዝወጽእ ኣብኡ ክርከብ ይከኣል። እዚ ሃገራዊ ስርዓተ ውጥን(Rammeplan) መዋእለህጻናት ንመዋእለ-ህጻናት ብዛዕባ መሰረት ክብርታት፡ትሕዝቶን ዕማማትን መምርሒታት
ዝህብ እዩ።

ሓቛፍን ሓብሓብን ሃዋሁው
ብምሉኦም ቆልዑ ክእለዩን ዝሰምዖም ክረኽቡን መዋእለ-ህጻናት ፍሉይ ኣተኮሮ እዩ
ዝህቦ፡ ከምኡውን ቆልዑ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ከለዉ ከይደሃሉን ከይገሃሱን ብቐጻሊ እዩ
ዝስረሓሉ። SKYFRITT ዝበሃል ኣብ መዋእለ-ህጻናት፡ቤት-ትምህርታትን ኣብ ትርፊ ግዜ
ዝካየዱ ንጥፈታትን ዝርአ ምድሃል ክንከላኸሎ፡ክንፈልጦን ክንተሓሓዞን ዝስራሕ ስራሕ
ክደላደል ኢሉ ዝተሓንጸጸ ውጥን በርገን ኮሙነ እዩ። ዕላማ ናይዚ ውጥን ድማ ኣብ
በርገን ዝዓብዩ ቆልዑ ዘጋጥሞም ድህለታትን ግህሰታትን ከምዝቕንስ ምግባር እዩ።
በርገን ኮሙነ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ውሑስ፡ምእሙእን ሓቛፍን ስነ-ልቦናውን
ማሕበራውን ሃዋሁው ብዝበለጸ ኣገባብ ንምክልኻል፡ንምትሕሓዝን ንምእላይን
ክሕግዙና ዝኽእሉ መምርሒታትን ነቲ መስርሕ ብስእላዊ መልክዕ ዝገልጽ ውጥንን
ኣዳልዩ ኣሎ።

●●●●●●●●●●●●●●

ሕግታትን ሕጋጋትን(Lover og vedtekter)
ሕጊ መዋእለ-ህጻናት
ምሕደራ መዋእለ-ህጻናት ብሕጊ መዋእለ-ህጻናትን ሕጋጋትን፡ ከምኡውን ሚኒስትሪ
ፍልጠት ነቶም ዓንቀጻት ሕጊ ዘቕረበሎም ርእይቶታትን እዩ ዝቕየድ። መዋእለ-ህጻናት
እንታይ ከምዝኾነ፡ ስነ-ምህሮኣዊ ትሕዝቶ እንታይ ከማልእ ከምዘለዎ፡ ከምኡውን
ሕግታት ዓቕሚ-ሰብ፡ስፍሓትን ኣመሓደርቲ ሽማግለታትን ብሃገራዊ ሕግታት እዩ
ዝግለጽ።

ሕጋጋት ኮሙነ
ብመሰረት ሕጊ መዋእለ-ህጻናት ሽማግለ ከተማ በርገን ንኮሙናዊ መዋእለ-ህጻናት
ዝምልከቱ ሕጋጋት ኣጽዲቖም ኣለዉ። እዞም ሕጋጋት ብዛዕባ ምሕደራ ሓፈሻዊ ዓንቀጻት
ዝሓዘሉ እዮም፡ ከምኡ ውን ብፍላይ ኣለይቲ/ወለዲ ምስ መዋእለ-ህጻናት ዝህልዎም
ዝምድና ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓዘሉ እዮም። ሓደ ቆልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ቦታ
ክወሃቦ ከለና ነዞም ሕጋጋት ንሰዶም ኢና።

ክብርታትና
ብበርገን ኮሙነ ዝውነና መዋእለ-ህጻናት ዕዮአን ኣብዞም ዝስዕቡ ክብርታት ዝተሞርኮሰ
እዩ; ምሕብሓብ, ነቲ ቆልዓ ቆላሕታ ምሃብን ምሕዋስን።
ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለኩም፡ ውጥን ምዕባለ ብቕዓት ኮሙናዊ
መዋእለ-ህጻናት ኣብ በርገን 2018-2021፡ ንምሉእ ብቕዓት ብሓባር ንሰርሕ(Sammen for
kvalitet)-ጻወታን ምምሃርን

ምሕብሓብ
ክንክንን ዋሕስነትን ኢና ንህቦም። ምስ ቆልዑ ኣብ ንራኸበሉ ግዜ ሕብሐባ ልብና
ንኽዓብዩን ክብልጽጉን ዕድልን ሓይልን ክህቦም ኣሎዎ።
ነቲ ቆልዓ ቇላሕታ ምሃብ
ነፍስ ወከፍ ቆልዓ ከም ውልቀ ሰብ ዘለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ክብሪ ኢና ንርኢ። እቲ ቆልዓ
ክመሃርን ክምዕብልን ምእሙእ ኩነታት ንፈጥረሉ፡ እዚ ድማ ዓበይቲ ሞያውያን ምስ
ቆልዑ ዘለዎም ዝድምናን ምርድዳእን እንዳፈለጡሎም ዝገብሩዎ እዩ።
ምሕዋስ/ምሕቋፍ
እቲ ቆልዓ ቆላሕታ ዝረኽበሉ፡ ነረጋግጸሉን ንፈልጠሉን ኣወንታዊ ማሕበራት ኢና
ንፈጥር። ነፍስ ወከፍ ቆልዓ ናተይ ዝብሎም ንኣሽቱን ዓበይትን ማሕበራት ክረክብን
ማዕረ ክብርን ባህላዊ ብዙሓውነትን ተሰሚዑዎ ሓጎስ ክስመዖ ክኽእል ኣሎዎ።

እዞም ክብርታት ብመሰረት ሃገራዊ ስርዓተ-ውጥንን ሓፈሻዊ መሰረት ክብርታት በርገን
ኮሙነን ዝተዳለዉ እዮም።

ምስ መዋእለ-ህጻናት ዝተሓባበሩ ኣካላት
ወለድን ሰራሕተኛታትን ክትተሓባበሩ ዝኽእሉሉ ዝተፈላለዩ ባይታታት ኣለዎም።
ኩሎም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝሰርሑ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም (§20 ሕጊ
መዋእለ-ህጻናት).
ኣኼባ ወለድን ዝርርባትን(Foreldremøter og Samtaler)
ንኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝካየዱ ኣኼባታት ወለዲ ጽሑፋዊ መጸዋዕታ ንወለዲ
ይስደደሎም እዩ። እዞም ኣኼባታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ሓበሬታ ንምሃብን
ንምትሕብባርን እዮም ዝካየዱ። ዝርርብ ወለዲ ብዛዕባ ውላድካ ብምስጢር ናይ
ምዕቃብ ግዴታ ዝተቐየደ ዝርርብ እዩ። ስነ-ምህሮኣዊ ሓላፊ እዩ ነዚ መጸዋዕታ ዝህበካ
ወይ ድማ ባዕልኻ ክዘራረበኩም ደልየ ኣሎኹ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ሽማግለ ወለዲ(Foreldrerådet)
ኣባላት ናይዚ ሽማግለ ወለዲ ናይ ብምሉኦም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝኸዱ ቆልዑ
ኮይኖም፡ ዕላምኡ ድማ ረብሓታት ወለዲ ምድንፋዕ እዩ። ሽማግለ ወለዲ ብቐጻሊ ነቶም
ቆልዑ ኣወንታዊ ሃዋሁው ንምፍጣር ምስ ሰራሕተኛታት ክተሓባበሩ እዮም። ሓደ
መራሕን ኮሚቴ ዕዮን ከኣ ክምረጽ ይግባእ።
ከም ተወሳኺ ሽማግለ ወለዲ ንኮሚቴ ጉዳያት ምትሕብባር ዝውክሉ ወከልቲ ክመርጹ
ኣለዎም። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ሃገራዊ ስርዓተ-ውጥን መዋእለ-ህጻናት ብምርኣይ
ትሕዝቶን ዕዮታትን ኣብኡ ሰፊሩ ኣሎ።
ኮሜተ ጉዳያት ምትሕብባር(samarbeidsutvalget)
ኣባላት ኮሚቴ ጉዳያት ምትሕብባር ወከልቲ ሽማግለ ወለዲ፡ ሰራሕተኛታት መዋእለህጻናትን ብፓለቲካዊ ኣገባብ ዝተመርጹ ወከልቲ በርገን ኮሙነ እዮም። ኮሚቴ ጉዳያት
ምትሕብባር ነቶም ንትሕዝቶን ምሕደራን መዋእለ-ህጻናት ሓላፍነት ዝስከሙ ሰባት
ከም ኣማኻሪ፡ኣራኻብን ኣወሃሃድን ኣካላት የገልግል። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ
ሃገራዊ ስርዓተ-ውጥን ትሕዝቶን ምሕደራን መዋእለ-ህጻናት ትረኽቡ።
ሽማግለ ወለድን ኮሚቴ ጉዳያት ምትሕብባርን ብመሰረት ሕጊ መዋእለ-ህጻናት § 1 og §
4. ዝተመስረቱ እዮም።

ግብራዊ ሓበሬታ
ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ምትሕልላፍ ሓበሬታን ዋሕስነትን
ኩሎም ተጠቀምቲ መዋእለ-ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ኮይኑ ክስመዖም ኣሎዎ።
ወለዲ ብቐሊሉ ብዙሕ መሰናኽላት ከይጎነፎም ዝኾነ ሕቶ፡ዘሻቕሎም ነገር፡ሓገዝ
ኣድልዩዎም ወይ ካልእ ነገር ሃልዩ ክሕብሩ ይኽእሉ እዮም። ብመሰረት ሕጊ § 20 ኣብ ሕጊ
መዋእለ-ህጻናትን § 13 ኣብ ምምሕዳራዊ ሕግን ኩሎም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝሰርሑ
ሰራሕተኛታት ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም። ኣብ ገለ ዝተወሰኑ ጉዳያት
ንኣብነት ከም ቪድዮ ምቕዳሕ፡ስእልታት ምጥቃም፡ ዝተፈላለዩ ትዕዝብታት ምክያድን
ወዘተ ፍቓድ ወለዲ ግድን ከድሊ እዩ።
ውሕስነት ሓበሬታን ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታን ባህርያዊ ክፋል ኣሰራርሓና ከምዝኸውን
ምግባር ዕላማ በርገን ኮሙነ እዩ። ኮሙነ ንውልቃዊ ሓበሬታ ከመይ ጌሩ ከምዝሕዞ
ዝገልጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታ በርገን ኮሙነ ርአ። .
ውልቃዊ ሓበሬታ ቆልዑ ብፍሉይ ዝዕቀብን ዝስተርን እዩ። ወለዲ ንውላዶም ወኪሎም
ፍቓዶም ይህቡ፡ ቆልዑ ካብ 15 ዓመት ዝመልኡ ኣትሒዞም ባዕሎም ፍቓዶም ክህቡ
ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ዕቃበ ውልቃዊ
ሓበሬታ(datatilsynet)ን ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታን እንታይ ማለት ምዃኑ ንምፍላጥን
ዝያዳ ኣንብብ።

መድሕን ሓደጋ
ኩሎም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዘለዉ ቆልዑ ሓባራዊ መድሕን ሓደጋ ኣለዎም። ክፍሊት
መድሕን ከምኡውን ማህሰይቲ እንተደኣ ኣጋጢሙ ክኽፈል ዘለዎ ርእሰ-ብጽሒት በርገን
ኮሙነ እዩ ዝሽፍኖ።

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ክፍሊት
ካብቲ ቦታ መዋእለ-ህጻናት ክትጥቀመሉ ትኽእል ዕለት ኣትሒዙ ዝቑጸር ዓሰርተ ሓደ
ኣዋርሕ ኢኻ ንዓመት ትኸፍል። ወርሒ ሓምለ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ። መኽፈሊ ወረቐት
ፋክቱር ኣብ መፋርቕ ናይቲ ወርሒ ይስደደልካ፡ ክኽፈለሉ ዘለዎ ገደብ ግዜ ከኣ ዕለት 01
ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ እዩ። እቲ ትኸፍለሉ ወርሒ እቲ ወርሒ ድሕሪ ምሕላፉ ኢኻ
ትኸፍሎ
በቲ ዝስደደልካ መኽፈሊ ወረቐት ፋክቱር ኢኻ ክፍሊት መዋእለ-ህጻናት ትኸፍሎ ወይ
ድማ ውዕል አለክትሮኒካዊ ፋክቱር(e-faktura) ብምጥቃም ውን ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ።
ብዛዕባ ፍታሓት ኣከፋፍላን ቅነሳ ክፍሊታትን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ሊንክታት
ብዛዕባ foreldrebetaling ከምኡውን ቅነሳ ዋጋ barnehageplass ጠዊቕካ ክትኣቱ ትኽእል
ኢኻ።

ውዕል መዋእለ-ህጻናት ምቁራጽ(Oppsigelse)
መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ ቤት-ትምህርቲ ዝጅምረሉ ግዜ ቦታ መዋእለ-ህጻናት ትሕዞ
ኢኻ። ውዕል መዋእለ-ህጻናት ከተቋርጽ እንተደሊኻ ንክልቲኦም ወገናት ዝምልከት ገደብ
ግዜ ሓደ ወርሒ እዩ፡ እቲ ውዕል ከተቋርጾ ከምዝደለኻ ብጽሑፍ ንኣማሓዳሪ መዋእለህጻናት ካብ ዘረከብካሉ ዕለት እዩ እቲ ወርሒ ምቑጻር ዝጅምር።

ምትሕብባር ምስ ካልኦት ኣገልግሎታት
ኣገልግሎታት ጥዕናን ክንክንን ቆልዑ
ነቲ ቆልዓ ዘድልዮ እንተኾይኑ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ጥዕናን ክንክንን ንኽተሓባበሩ
መዋእለ-ህጻናት ባይታ ከጣጥሑ ኣለዎም። መዋእለ-ህጻናት ነቲ ቆልዓ ባዕሉ እኹል
ደገፍን ሓገዝን ክገብረሉ ይኽእል ድዩ ኣይኽእልን ወይ ፍሉይ ብቕዓት ዘለዎም ካልኦት
ኣገልግሎታት ሓገዞም ኣድላዪ ድዩ ኣይኮነን ክግምገም ከሎ ምስ ወለዲ ምትሕብባር
ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣድላዪ እንተደኣ ኮይኑ ንወለዲ ንኸነዘራርቦም ንጽውዖም ኢና።
መዋእለ-ህጻናት ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ስለዘለና ብዘይ ፍቓድ ወለዲ ዝኾነ
ሓበሬታ ከነውጽእ ኣይንኽእልን ኢና። ሕጊ ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታ ተመልከት።
መዋእለ-ህጻናትን ወለድን ከም ኣብነት ካብዞም ዝስዕቡ ኣካላት ምኽርታት ክወሃቦም
ክሓቱ ይኽእሉ እዮም፡ መደበር ጥዕና፡ኣገልግሎት ተሓለቕቲ ቆልዑ፡ ስነ-ምህራውን ስነልቦናውን ቤት-ጽሕፈት፣ ቤት-ጽሕፈት ስድራቤት(familievernkontoret)¨ኣገልግሎት
ፊዞተራፕያን አርጉተራፕያን(fysio-og ergoterapitjeneste)። መዋእለ-ህጻናት ንኣገልግሎት
ተሓለቕቲ ቆልዑ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለዎም። ሕጊ መዋእለ-ህጻናት § 46
ተመልከት።
ቤት-ጽሕፈት መዋእለ-ህጻናት፡ቤት-ትምህርትን ስፖርትን (BBSI)
ኣብ በርገን ኮሙነ ቤት-ጽሕፈት መዋእለ-ህጻናት ንሰራሕተኛታት ኣብ ፍልጠታዊ ዕዮ
መዋእለ-ህጻናት ዘቶኮረ ብቕዓቶም ክብ ንምባል ኣብዞም ዝስዕቡ ዓውድታት ምኽርታት
ይህቦም እዩ;
- ስነ-ምህሮ ፍልሰታን ዕዮ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት(Migrasjonspedagogikk og
flerspråklig arbeid)
- ንዘይብቑዕ ኣተኣላልያ፡ጎነጽን ዓመጽን ዝቃልዑ ቆልዑ ኩነታቶም ምፍላጥ
- ብቑዕ ስነ-ልቦናውን ማሕበራውን ሃዋሁው ንምህላው፡ ከምኡውን
ምድሃል፡ግህሰታትን ተነጽሎን ንምዕጋት ዝካየድ ዕዮ
- ቋንቋ፡ጻወታን ምምሃርን
- ቁጽሪ
- ስነ-ምህሮኣዊ ብቕዓት ዝምድናታትን ምስ ወለዲ ምትሕብባርን
- ምስ ቤት-ትምህርቲ ምትሕብባርን ምትሕሓዝን ከምዝህሉ ምግባር

ምትሕብባር ምስ ቤት-ትምህርቲ
ምሉእ ሂወቶም ክመሃሩ ዘብቅዖም ድልዱል መሰረት ከነንጽፈሎም እንተደኣ ኮይንካ እቲ
ቆልዓ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝኸደሉ ግዜ ብምሉኡ ኣብ መንጎ መዋእለ-ህጻናትን ቤትትምህርትን ዘሎ ምትሕሓዝ ቆላሕታ ክንህቦ ኣገዳሲ እዩ። መዋእለ-ህጻናት ናይ ገዛእ
ርእሱ ኣገባብ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ነቶም ቆልዑ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዝጽበዮም ዘሎ
ኣገባብ ኣሰራርሓን ዓይነታት-ትምህርትን የላልዮዎም እዮም፡ ምእንታን እቲ ቆልዓ ካብ
መዋእለ-ህጻናት ናብ ቤት-ትምህርቲ ብውሑስን ኣወንታውን መገዲ ክሰጋገር ክበቅዕ።
በርገን ኮሙነ ኣብ መንጎ መዋእለ-ህጻናትን ቤት-ትምህርትን ዝካየድ ምትሕብባርን ዘሎ
ምትሕሓዝን ናይ ገዛእ ርእሱ ውጥን ሓንጺጹ ኣሎ፡ ኣብዚ ድማ ኣብ መንጎ መዋእለህጻናትን ቤት-ትምህርትን ዝካየድ ምትሕብባር ተገሊጹ ኣሎ።

ኣገደስቲ ሊንክታት:
ከባብያዊ መደባት
•

Sammen for kvalitet (ብሓባር ብቕዓት ክብ ነብሎ): https://issuu.com/hg9/docs/10491300_rapport-issuu?e=19530043/64108839

•

Skyfritt(ሺፍሪት): https://www.bergen.kommune.no/politikereutvalg/api/fil/1298542/SKYFRITT-inkluderende-oppvekstmiljo-for-barn-og-unge-iBergen

•

Skyfritt i Bergen kommune(ሺፍሪት ኣብ በርገን ኮሙነ): Skyfritt – inkluderende
oppvekstmiljø i Bergen

•

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole(ኣብ
መንጎ መዋእለ-ህጻናትን ቤት-ትምህርትን ዘሎ ምትሕብባርን ምትሕሓዝን ዝምልከት
መደብ): file:///C:/Users/xs057/Downloads/Plan_for_samarbeid__294914a%20(1).pdf

•

Smart oppvekst(ብልቦና ዝተስነየ ኣተዓባብያ):
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1238283/Plan-for-Smartoppvekst-i-Bergen

•

Plan for seksuell helse(መደብ ጾታዊ ጥዕና):
https://bergen.extend.no/export/bergen/bbsi/docs/doc_7133/index.html

ሕግታትን ሕጋጋትን
•

Barnehageloven(ሕጊ መዋእለ-ህጻናት): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/200506-17-64

•

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver(ትሕዝቶን ዕማማትን
ስርዓተ ውጥን መዋእለ-ህጻናት):
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-forbarnehagen-bokmal2017.pdf

•

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Bergen(ሕጋጋት ኮሙናዊ
መዋእለ-ህጻናት በርገን):
https://allmenningen.bergen.kommune.no/styringsdokument/SD-19-76

•

Taushetsplikt(ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

•

Forvaltningsloven(ምምሕዳራዊ ሕጊ):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#%C2%A713

ካልኦት ጠቐምቲ ሊንክታት
•

Barn med nedsatt funksjonsevne(ዝተዳኸመ ዓቕምታት ዘለዎም ቆልዑ):
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ansatte/tilrettelegging-avbarnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/

•

Henvisningsskjema til PPT(ንኣገልግሎት ስነ-ምህሮን ስነ-ልቦናን ሪፈር
መበሊ/ምልክታ መስደዲ ቅጥዒ)
https://www.bergen.kommune.no/skjema/Info.aspx?ShortName=BK030-SKOLE-ppt

•

Foreldrebetaling(ክፍሊት ወለዲ): https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

•

Redusert pris for barnehageplass(ቅነሳ ዋጋ ክፍሊት መዋእለ-ህጻናት):
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-ogfamilie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo

•

Personvernerklæring for Bergen kommune(ገለጻ ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታ
በርገን ኮሙነ):
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personvern/personvernerklaring-forbergen-kommune

•

Datatilsynet(ቤት-ጽሕፈት ተቛጻጸርቲ ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታ:
https://www.datatilsynet.no/

•

Personopplysninger(ውልቃዊ ሓበሬታ):

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/datatilsynets-personvernerklaring/

•

Personvern (ዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታ):
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-ogplikter/personvernprinsippene/grunnleggende-personvernprinsipper/

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett)
ተለፎን: 55565556
Etat.barnehage@bergen.kommune.no

