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ውላድካ/ኪ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ክመሃርን
ክዛናጋዕን ይኽእል እዩ።
ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ውላድካ ሓድሽ ነገር ክመሃር፡ክፈጥርን ክመራመርን እኽእል እዩ።
ውላድካ/ኪ ብኪኢላታት ሞያተኛታት እናተኣልየን መግቢ’ውን ይዋሃቦ እዩ። ውላድካ
ሓደስቲ መሓዙት እናረኸበ ምስ ብዙሓት ክላለን ምስ ዓበይቲ ሓቢሩ ክውዕል እዩ። ኣብ
ቅድመ-ትመህርቲ ንህጻናት ከም መበገሲ ክኾኖም ዝኽእል ጽቡቕ ኣስተምህሮ ይዋሃቦም
እዩ። ውላድካ ቋንቋ ሽወደን ንክመልኽ’ውን ዕድል ይረክብ እዩ። ቅድመ-ትምህርቲ
ህጻናት ዝሕጎስሉ፡ መሃርን ውሕስነት ዘለዎ ቦታ እዩ።
ብዛዕባ ቅድመ-ትምህርትን ስድራቤታዊ መውዓሊ ህጻናትን ክትፈልጥ ተድሊኻ ኣብ
goteborg.se/forskola ኣቲኻ ኣምብብ፡ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ
ቋንቋታት ዝተጸሓፉ ጽሑፋት ስለዘለው ጽሒፍካ ኣውጽኣዮም።

ቅድመ-ትምህርቲ ካብ ዕድመ ሓደ ዓመት

ብኸምዚ ጌርካ ድማ ቦታ ተናዲ/ትደሊ
ንስኻ ቅድሚ ንውላድካ ናብ ቅድመትምህርትን ስድራቤታዊ መውዓሊ ህጻናትን
ምልኣኽካ 6 ወርሒ ኣቐዲምካ ቦታ ከተመልክት ኣሎካ። ቦታ ንምንዳይ ካኣ
በዚ ዝስዕብ መላግቦ ጌርካ ኣመልክት goteborg.se/forskola
እንተድኣ ከተመልክት ከለኻ፡ መለለይ ቁጽሪ ዘየብልካ ወይ ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ
ተዘይደሊኻ ኣብ ቅጥዒ ወረቐት ክትምልኦ ትኽእል። እቲ ቅጥዒ ድማ ካብዚ መላግቢ
ጺሒፍካ ተውጽኦ፡ goteborg.se/forskola

ክፉት ቅድመ-ትምህርቲ

ንስኻ ሰራሕተኛ፡ ተመሃራይ ፡ ስራሕ ተናዲ ዘለኻን ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ዘለኻ ሰብ ተኼንካ፡
ውላድካ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ቦታ ክረክብ ከተመልክተሉ ኣሎካ። ህጻናት እንተነኣሱ ሓደ
ዓመት ክመልኡ ኣለዎም ቅደሚ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ምጅማሮም። ብተወሳኺ ውላድካ
ብተፈጥሮኣዊ ጸገማት ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮ እንተድኣ ኮይኑ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ቦታ
ክረክብ ከተመልክተሉ ትኽእል ኢኻ።

ቅድሚ ውላድካ ቅድመ-ትምህርቲ ምጅማሩ፡ ንስኻን ውላድካን ሓቢርኩም ናብ ክፉት
ቅድመ-ትምህርቲ ክትመጹ ትኽእሉ። ክፉት ቅድመ-ትምህርቲ መራኸቢ ቦታ ንወለድን
ህጻናትን ኣብ ሞንጎ ዜሮን ሽዱሽተን ዕድመ ዘለዉ እዩ። ኣብዚ ክፉት ቅድመ-ትምህርቲ
ንክትመጽእ ዘይክፈሎ ነጻ ምኻኑን፡ ኣቐዲምካ ምሕባር’ውን ኣይድልየካን እዩ።
ኣብ መላግቦ goteborg.se/oppenforskola ኣቲኻ ክፉት ቅድመትምህርቲ ኣበይ ከምዝርከብን እንታይ ከምዝገብርን ከተንብብን ክትፈልጥን ትኽእል።

ኩሎም ህጻናት ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ቅድመ-ትምህርቲ
ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።

ሕቶን ሓገዝን

ውላድካ 3ይ ዓመት ዕድሚኡ ዝመልኣሉ ካብ ወርሒ ነሓሰ ዘሎ ጊዜ ተኾይኑ ኣብ ቅድመትምህርቲ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ናይ ምጽናሕ መሰል ኣለዎ። እዚ ንኹሎም ህጻናት
ዝምልከት ኮይኑ ንዓኻ ኣብ ገዛ ትውዕል’ውን ዝምልከት እዩ። ቅድመ-ትምህርቲ ዘይክፈሎ
ነጻ እዩ።

ንሕቶ ክንክን ህጻናትን ከምኡውን ምምልካትን ናብ ቤትጽሕፈት ቅድመ-ትምህርቲ ተወከስ
ስልኪ ቁጽሪ፡ 031-365 0960
ናይ ተሌፎን ጊዜ፡ ካብ ሰኑይ - ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 - 16.30
ቅጥዒ ንምምላእ ሓገዝ እንተደሊኻ/ኺ ናብ ጥቓኻ ዘሎ ህዝባዊ ቤትጽሕፈት ክትመጽእ
ትኽእል፡ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ
ቋንቋታት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

