
ንወለዲ  
  
ንዓመተ 2022/2023 ኣብ እተዳለወ ድሕረ ትምህርቲ ናይ መዘናግዒ ግዜ መደብ ምምዝጋብ  
ምዝገባ ዝካየደሉ ናይ መወዳእታ ዕለት፦ 1. ሚያዝያ  
 
ኣብ ናይ ድሕረ ትምህርቲ ናይ መዘናግዒ ግዜ መደብ (SFO) ክትምዝገብ እትኽእል ኣብቲ ሎሚ ዓመት ዘለኻሉ ወይ 
ኣብቲ ኣብ ቀውዒ እትቕይረሉ ቤት ትምህርቲ እዩ። እቲ እተመዝገብካዮ ምዝገባ ኣብቲ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ እውን 
ክቕጽል እዩ። SFO ነቶም ኣብ ካብ 1-4 ክፍሊ ዝምሃሩ እዩ ዝዳሎ። ምምሕዳር ከተማ ኤልቨሩም ነቶም ካብ 5-7 ክፍሊ 
ዝመሃሩ ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ቈልዑ እውን ናይ SFO መደብ ኣዳልዩሎም ኣሎ። 
ምዝገባ በቲ Visma ዝበሃል ወብሳይት ቤት ትምህርቲ እዩ ዝግበር። ስለዚ፡ ኣብቲ Visma Flyt Skole ዝብሃል 
ወብሳይት ብመለለዪ ቝጽርኹም (ID.porten) እተዉ። ብኸመይ ከም ዝእቶ ሓጺር መምርሒ ንምርካብ 
ነዛ veiledning እትብል ሊንክ ጠውቕዋ። 

ብመለለዪ ቝጽርኻ ናብቲ ወብሳይት ምስ ኣተኻ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ወብሳይት ብጸጋም ካብ ዘሎ ኣማራጺታት ቤት 
ትምህርቲ ምረጽ። ስም እቲ እተመዝግቦ ዘለኻ ውሉድካ ምስ ሓረኻ፡ ነታ "SFO" እትብል ጠውቃ፡ ድሕሪኡ ነታ 
"Nytt opphold" እትብል ጠውቃ። ሽዑ ነቶም ወለዲ ብኢመይል ወይ ቴክስት ንውሉዶም ከም ዘመዝገቡን እቲ 
መመልከቲ ቅጥዒ ከም ዝስራሕን መረጋገጺ ክለኣኸሎም እዩ። 
ነዚ ዓመት ዓመት ከተመዝግቡ ኣየድልየኩምን እዩ። ብዛዕባ ምስራዝን ምልዋጥን ከኣ ኣብ ምዕራፍ 5 እቲ ሕጊ ቤት 
ትምህርቲ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ SFO ክትስርዝዎ እንተ ደሊኹም፡ ናብ Visma Flyt Skole ብመለለዪ ቝጽርኹም 
(ID.porten)�እተዉ። 

እቶም ድሮ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022/2023 እተመዝገብኩም ከም ብሓድሽ ክትምዝገቡ ኣየድልየኩምን እዩ። እቶም 
ኣብ SFO ቦታ ክህልዎም ዘይደልዩ ነቲ ዝሓዝዎ ቦታ ክስርዝዎ ኣለዎም።  
ብዛዕባዚ ዝገልጽ ሕጊ ኣብቲ Visma ዝብሃል ወብሳይትን ኣብ ናይ ምምሕዳር ከተማ ኤልቨሩም ወብሳይትን ክትረኽብዎ 
ትኽእሉ ኢኹም።  

 
ድሕሪ 1 ሚያዝያ እንተ ተመዝጊብኩም፡ እቲ ጕዳይኩም ኣብ SFO�ቦታ እንተ ኣልዩን እኹላት ሰራሕተኛታት 
እንተልዮምን ጥራይ እዩ ብርእሰ ምምሕዳር ዝርአ።  
SFO�ካብ ሰዓታት ትምህርቲ ወጻኢ፡ ሰዓት 07.00 – 17.00 እዩ ዝግበር። 
ገሊአን ኣብያተ ትምህርቲ፡ ሰዓት 06:45 እየን ዝኸፍታ። 

 
ናይ ምሉእ ግዜ ቦታ ክፍሊት 3186 ክሮነር እዩ፣ ናይ ክፍለ ግዜ ክፍሊት ድማ 2572 ክሮነር እዩ። 
ናይ ክፍለ ግዜ ቦታ ክብሃል ከሎ፡ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ማለት እዩ። 

ኣብ 1ይ ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ዝኸፍልዎ ክፍሊት እተፈልየ እዩ። 
ናይ ምሉእ ግዜ ቦታ ክፍሊት፡ 1912 ክሮነር እዩ። 
ናይ ክፍለ ግዜ ክፍሊት ከኣ፡ 0 ክሮነር እዩ። 

እቶም ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ዀነ ኣብ ናይ ክፍለ ግዜ ዝኸዱ፡ ናይ ምግቢ 154 ክሮነር ይኸፍሉ። 
ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ እዋናት፡ እቲ ናይ ክፍለ ግዜ ቦታ ዝብሃል 35 ሰዓታት፡ እቲ ናይ ምሉእ ግዜ ቦታ ድማ 50 
ሰዓታት ኣብ ሰሙን እዩ ዝኸውን። 

ወለዲ ሒደት ክፍሊት ጥራይ ክኸፍሉ ዘቕርብዎ መመልከቲ 

ሒደት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት ናይ ድሕረ ትምህርቲ ናይ መዘናግዒ ግዜ መደብ (SFO)�ሒደት ክፍሊት ጥራይ 
ክኸፍሉ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ከተመልክት ከለኻ ጠቕላላ ዓመታዊ ኣታዊ እቲ ስድራቤት እውን ብሰነድ 
ክትልእኽ ኣሎካ። 

ብኸመይ ከም እተመልክት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ነዚኣ ጠውቃ። 



ናይ መወዳእታ መመዝገቢ ዕለት፡ 1 ሚያዝያ ከም ዝዀነ ኣይትረስዑ። 


