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ኣድላዪ ሓበሬታ ንውላድኩም ቤት ትምህርቲ ኣብ መጀመርያ ዓመት 
2019 ንእትመርጹ 

እንተድኣ ውላድ ናይ መጨረሽታ ዓመት ኣብ ዘለዎ ክፍለ ትምህርቲ ዝመላለስ ኮይኑ፤ ቤት ትምህርቲ 
ንመጀመርያ 2019 ክትመርጹ ኣለኩም። እንተድኣ እቲ ኣገባብ ብዛዕበ ናይ ውላድኩም ኣገባብ ናይ 
ትምህርቲ ዘይተረዲኡኩም ኣብ  www.goteborg.se/valjaskola ብምዕዛብ ኣየኖት ተመሃሮን ቤት 
ትምህርትን ብዛዕባ እዚ ለውጥታት ክትርእዩ ትኽእሉ። 

 ኩሎም ክመርጹ ናይ ግድን ድዩ? 

እንተድኣ ተመሃሮ ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ክቕይሩ ከለዉ፤እቲ ኮሙን ናይ 
ወላዲ/ሓላፊ ድልየት ምቕያር ቤት ትምህርቲ የምጽእ። ኩሎም ተመሃሮ ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ቀረባ 
ገዛውቶም ንኽቕይሩ መሰል ኣለዎም። ግን እቲ ናይ ነጻ ምርጫ ቤት ትምህርቲ ከም ወላዲ/ሓላፊ መጠን 
ድልየትካ ናበይ ቤት ትምህርቲ ንኽመሃር ዕድል ይህበካ። ሰለስተ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ተመልክቶ 
ወረቐት ክትመርጽ ትኽእል-ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ከተማ እዚ። መባእታዊ ቤት ትምህርቲ 
ድልየት ናይ ወላዲ/ሓላፊ ኣኽቢሩ ስራሓቱ የካይድ። እንተድኣ ሓደ ቤት ትምህርቲ ካብ ዓቕሞም 
ንላዕሊብዙሓት ተመሃሮ ምስ ዝመርጹ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ናይ ከተማ ዮተቦሪ ሕጊ ምቕባል ተመሃሮ 
ይጥቀሙ። 

እንተድኣ ወረቐት መሊእካ ምስ ዘይትልእኽ ግን ውላድካ ኣብ እቲ እትቕመጥዎ ኣካባቢ ክልተ 
ኪሎሜተሮ ካብ ገዛኹም ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ካብ ኤፍ-3፤ ገለ ኣርባዕተ ኪሎሜትሮ ድማ ንካብ 4ይ 
ክፍሊ ክሳብ 6ይ ክፍሊ፤ ከምኡድማ ሸሞንተ ኪሎሜትሮ ንተምሃሮ 7ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ይዕደሉ። 

ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ንመርጽ?  

ናይ ምምልካት እዋን ድማ ካብ ዕለት 15 ጀኑዋሪ ክሰብ ዕለት 15 ፈብሩዋሪ እዩ። 
www.goteborg.se/valjaskola ”ምምልካት ካብ 1ይ ክሳብ 9ይ”። ብኢንተርነት፤ ወይ ድማ ወረቐት 
ወይ ብኦርኒክ መሊእካ ተመልክት። ኣብ ኢንተርነት ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ዝርከባ ዝቕበላ ኣብያተ 
ትምህርትታት ተንብብ። እዚ ምምልካት ወረቐት ንኮሙናውያን ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ጥራይ እዩ 
ዝምልከት። እንተድኣ ናይ ነጻ ዝኾና ኣብያተ ትምህርትታት ደሊኻ ግን ባዕልኻ ምስ እተን ናይ ነጻ ዝኾና 
ኣብያተ ትምህርትታት ርክብ ትገብር፤ ንሳቶም ናቶም ኣገባብ ምቕባል ተመሃሮ ኣለዎም። 

ውላድና ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ምዃኑ ንሕበር ዲና? 

ኣብ ሰሙን 13 (ኣብ መወዳእታ ማርች) ምምሕዳር ክፍሊ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ናይ ቅቡላት 
ተመሃሮ መልሲ ይልእኩ። ኣብዚ እዋን እዚ ውላድካ ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ቦታ ከምዝተዋህቦ ትሕበር። 
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ቀንዲ ነገር ክትፈልጦ ዝግባእ ድማ ነቲ ንውላድካ ዝተዋህቦ ቤት ትምህርቲ ከምዝተቐበልካዮ ወይ ድማ 
ውላድካ ካልእ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልእ ኮሙን ክመላለስ ምዃኑ፤ ንምምሕዳር ክፍሊ መባእታዊ ቤት 
ትምህርቲ ትሕብር። 

ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ድማ ንወረቐት መመልከቲ ንምምላእ ሓገዝ ምስዘድሊ 

ሕቶታት ወይ ሓገዝ ወረቐት ንምምላእ ምስዘድሊ ምስ ምምሕዳር ክፍሊ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ 
ማለት ብስልኪ ቁጽሪ 031- 365 09 60 ወይ ድማ ምስ grundskola@grundskola.goteborg.se . ምስ 
መድቦርያርኮንቱረት ኣብቲ ኣካባቢ እትቕመጦ ቦታ ወይ ድማ ምስ ናይ ውላድካ መምህር ወይ ድማ 
ምስ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ትዘራረብ። ተወሳኺ ሓበሬታ ምምራጽ  ናይ ቤት ትምህርቲ ምስ ዘድሊ ብ 
www.goteborg.se/valjaskola ጌርካ ትሓትት። 
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