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እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ቈልዓ ንዘለኩም መጕዚታት ወይ ኣለይቲ ዝምልከት እዩ።

ኣብ ዝመጽእ ነሓሰ ኡኒኩም (Unikum) ክንጥቀም
ክንጅምር ኢና
ኣብ ናይ ቀውዒ ዓመተ ትምህርቲ ኩላተን ኮምዩናውያን ኣብያተ መውዓሊ ህጻናት ናይ ከተማ ዮቶትቦሪ ነዚ
ኡኒኩም (Unikum) ዝተባህለ ድጂታላዊ ወሃቢ ኣገልግሎት ክጥቀማ ክጅምራ እየን። እዚ ማለት ድማ ነቲ
ብዙሓት ኣብያተ መውዓሊ ህጻናት ኣብዚ ግዜ እዚ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ያንቶርየት ብ ኡኒኩም ክትካእ እዩ ማለት
እዩ።

ኡኒኩም (Unikum) እንታይ እዩ?
ኡኒኩም (Unikum) ዲጂታላዊ ወሃቢ ኣገልግሎት ኮይኑ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ከም
መስተምሃሪ፡ መሰነዲ ከምኡ ድማ ናይ መውዓሊ ህጻናት ናይ ስራሕ ብቕዓት የተኩር። ኣብ
ኡኒኩም ንስኻ ከም መጕዚት መጠን ገለ ክፋል ናይቲ ናይ ውላድካ ምዕባለን ዝተማህሮን
ክትርእዮን ክትወስድን ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ከም ተወሳኺ ድማ ካብ ናይ ውላድካ መውዓሊ
ህጻናት ኣገዳስን እዋናውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ስለምንታይ ኢና ያንቶርየት ንቕይሮ ዘለና?
Unikum ንመጕዚታት ከምኡ ድማ ንኣባላት ንምጥቃሙ ዝያዳ ምቹእ እዩ። ብተወሳኺ ዝበለጸ ናይ ርክብ
ተጠቃምነት፡ ናይ ምክትታልን ተሳታፍነትን ዕድል ይህብ እዩ።

ያንቶርየት 30 ሰነ ክዕጾ እዩ
ያንቶርየት 30 ሰነ ክዕጾ ስለዝኾነ ንስኻ ከም መጕዚት መጠን ክትኣትዎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ያንቶርየት
ሓበሬታ ብዛዕባ ውላድካ ንኣብነት ኣሳእልን ሰነዳትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክትዕቅቦ ትደልዮ ነገር ምስ
ዝህሉወካ ያንቶርየት ቅድሚ ምዕጻዉ ክትገብሮ ይግብኣካ። ኣብዚ ድማ ካብ ያንቶርየት ከመይ ጌርካ ኣሳእል
ከምኡ ድማ ሰነዳት ከም ትዕቅቦ ማለት ሰይቭ ከም ትገብሮ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ
goteborg.se/forskola ዝብል መርበብ ሓበሬታ ምስ ኣተኻ ድማ፡ ኣብ Förskola och
familjedaghem/Hjärntorget ዝብል ጥብቆ ምስ ጠወቕካ መምርሒታት ክትረክብ ኢኻ።
እቲ ናይ ውላድካ መውዓሊ ህጻናት ኣብዚ ግዜ እዚ ያንቶርየት ዘይጥቀም ምስዝኸውን ንስኻ ከም መጉዚት መጠን
ክትዕቅቦ ትኽእል ነገራት ኣይክህሉዉኻን እዮም። ዘይርግጸኛ ምስትኸውን ኣብቲ ናይ ውላድካ መውዓሊ ህጻናት
ዘሎ ሰራሕተኛ ተዘራረብ።
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ህዝባዊ ሰነዳት
ኩሎም ኣብ ያንቶርየት ዝርከቡ ሰነዳት ህዝባዊ ሰነዳት እዮም። ብመሰረት ሕገ ስነዳ ህዝባዊ ሰነዳት በቲ ምምሕዳር
እዮም ዝዕቀቡ።
ኣብ ያንቶርየት ዝርከቡ ንውላድካ ዝምልከቱ ህሉዋት ሰነዳት ብድጂታላዊ ኣገባብ ዕቃበ ክዕቀቡ እዮም። ነዚ
ሓበሬታ እዚ ንምርካብ መሰል ዘለዎ ድማ ንስኻ ከም መጕዚት መጠን ጥራይ ኢኻ። እቲ ስነዳ ንኹሉ ግዜ ኣብቲ
መኽዘን ክቕመጥ እዩ። እዚ ድማ እቲ ቈልዓ ምስ ሸምገለ ነቲ ግላዊ ሓበሬታ ክረኽቦ ምእንቲ እዩ።

ሕቶታት ኣለካ ድዩ?
ብዛዕባ ውላድካ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ጽድያ ከምኡ ድማ ኣብ ክረምቲ ማለት ሳመር ክወሃበካ እዩ። እቲ
መውዓሊ ህጻናት ያንቶርየት ዝጥቀም ምስ ዝኸውን ነቲ ሓበሬታ ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ። ኣብ ወቕታዊ ጉዳያት ናይ
መውዓሊ ህጻናት ኣብ goteborg.se/forskola እውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።
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