
 
 
 

ብኣማራርሓ ኮሙና ዝተወሰነሉ፣ ዕለት 21/06/2012 
እቲ ውሳኔ ብምምሕዳር ዝተቐየረሉ ዕለት 09/11/2017 

እቲ ውሳኔ በአማራርሓ ኮሙና ዝተቐየረሉ ዕለት 14/12/17 

 

 

ኣብ ኤልቨሩም ኮሙና ውሳኔታት ኣሳራርዓ ጊዜ ዕረፍቲ ቤት ትምህርቲታት 

(JF ሕጊ ትምህርቲ § 13-7) 

 

 

1. ሸቶ /ዕላማ/ 

 

ኣሳራርዓ ጊዜ ዕረፍቲ ናይ ቤት ትምህርቲ (ድሕሪ ሕጂ SFO ኢልና እንጽወዖ) ንኹሎም ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሩ እስካብ 
ራብዓይ ክፍሊ ዘለዉ ተማሃሮ ዝዋሃብ ዕድል እዩ። እዚ ዕድል’ዚ ምስ ካልኦት ቆልዑትን ዓበይቲን ብሓደ ብምዃን ብዝርከብ 
ተፈጥሯዊ ኸይዲ ኣቢሉ ንዕብየትን ምዕባለን ቆልዑት መናቓቓሕቲ ዝኾኑ ውሕስነት፣ ክንክን ከምኡውን ተርእዮታትን ዝጋሃዱሉ 
ቦታ እዩ።   

 

SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ብጀካ እቶም ኣብ ላዕላይ ዝተጠቐሱ ካብ ቀዳማይ እስካብ ራብዓይ ክፍሊ ዝማሃሩ፣ ፉሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም 
ካብ ሓምሻይ እስካብ ሻብዓይ ክፍሊ ንዝማሃሩ ተማሃሮት እውን ዝዋሃብ ዕድል እዩ። 

 

SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ብወለንታኹም እትጥቀሙሉ ኣካል ናይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዕድል እዩ። እዞም ናይ ቆልዑት ድሌትት 
ዕረፍቲ፣ ንጥፈታትን ክንክንን ዝማልኡሉ ቦታ እዩ። SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ኣብ እዋን ልሙድ ሳዓት ስራሕ ደቆም ብግቡእ 
ንኽሕለዉሎም ብምግባር ኣቢሉውን ናይ ወለዲ ድሌት የማልእ እዩ።  

 

ኣብ ኤልቨሩም ዘለዋ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ብመሰረት ስትራቴጂካዊ ውጥን ትምህርቲን፣ ውጥን ኣታጋባብራ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ እየን 
ዝሰርሓ። 

 

 

2. ናይ ጸዋታን ናይ መጽንሒን ቦታ 

ሕድሕድ ኣብያተ ትምህርቲ ነናይ ገዛርእሰን ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ማዕጾ ብስራሕ ሳዓት SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ዝጥቀመሉ ሓደ ወይ 
ቡዙሓት ክፍሊታት ኣለወን። ብተወሳኺውን SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ከምኣድላይነቱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ካሊእ ክፍሊ 
ክጥቀም ይኽእል’ዩ። ናይ ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ ድሌት መጽንሒ ኽፍሊ ናይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/፣ ምስቲ ናይ ቤት ትምህርቲ 
ንጥፈታት ዝሳማማዕ እዩ። ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ደገ ግቢ፣ ኣብ እዋን ንጥፈታት ቆልዑት፣ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ይጥቀሙሉ 
እዮም። ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ውሽጢን ናይ ደገን ከባቢ ብምኽንያት ገለ ኹነታት ቆልዑት ከይጥቀሙሉ ምውሳን /ምግታእ/ 
እንተድልዩ፣ ነቶም ናይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቆልዑት መጻወቲን ዝነጥፉሉን ካሊእ እኹል ቦታ ይዳሎ እዩ። 

 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.me%2Famp%2F13234534-Elverumskolen-en-skole-for-alle-med-blikk-for-den-enkelte-plan-for-elevvurdering-i-elverumskolen.html&psig=AOvVaw21Wj7Vz95lfneMe3ckRXNy&ust=1591024398860000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCsn_ax3ukCFQAAAAAdAAAAABAI


 
 
 

3. ንምዝገባ ምምልካት፣ ምዝገባን ንምምዝጋብ ዘድልዩ ረቛሒታትን 

ከምልሙድ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ንምእታው ዝግበር ምዝገባ፣ ናብቲ ተመዝጋባይ ክማሃረሉ ዝተመደቦን ኣብ ከባቢኡ ዘሎን ቤት 
ትምህርቲ እዩ። ኣብ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቦታ ንምርካብ እቲ ተመዝጋባይ ኣብቲ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ዝርከቦ ቤት ትምህርቲ ካብዘለዋ 
ክላሳት ኣብ ሓዲአን ዝማሃር ተማሃራይ ክኸውን ኣለዎ። ንምዝገባ ምምልካት ዝካኣል ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ገጽ-ኢንተርኔት ዋና 
ዝርዝር www.elverumskolen.no ብዝርከብ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ስርዓተ ምሕደራ ቪዝማ /Visma/ ኣቢልካ ወይካዓ ብቐጥታ 
ኣብዚኣ ብምጥዋቕ እዩ። ወለዲ እንድሕር ዳኣ ቦታ ንምርካብ ኣመልኪቶም ናይቲ ዘመልከትዎ መራጋገጺ ቅብሊትን ኮምኡውን እቲ 
ዘመልከትዎ ውሳኔ እንተረኺቡን ብኢሜይል /ኤስ-ኤም-ኤስ መልእኽቲ ይመጾም’ዩ። 

 

ሓደ ሰብ በቢዓመቱ ቦታ ንምርካብ ከምልክት ኣድላዪ ኣይኮነን። ዝኾነ ምልክታን/መጠንቀቕታን ናይ ቦታ ለውጢን እንክህሉ ኣብ 
ታሕታይ ኣብ ቁጽሪ 5 ተገሊጹሎ። 

 

ናይ ምምልካት መወዳእታ ጊዜ  ዕለት 1 ወርሒ ሚያዝያ እዩ። 

ድሕሪ ዕለት 1 ወርሒ ሚያዝያ ዝመጹ ምልከታታት እንተሊዮም ናብ ዳይረክተር ይበጽሑሞ ብድሕሪኡ በቲ መጠን ኣብ SFO 
/ኤስ-ኤፍ-ኦ/ዘሎ ክፍቲ ቦታን ዘሎ ሓይሊ ሰብን ተራእዩ ውሳኔ ይግበረሎም። 

 

4. ኩፉት ዝኾነሉ ሳዓትን ዕረፍቲን 

SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ብልሙድ ካብ ሰኑይ እስካብ ዓርቢ በቢዕለቱ ካብ ሳዓት 07፡00 እስካብ ሳዓት 17፡00 ኩፉት እዩ። ድሕሪ እቲ 
ልሙድ ኩፉት ዝኾነሉ ሳዓታት ገለ ናይ ውሽጢ ምትዕርራያት ስራሕቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ እዋን ናይ ታሕተዎት ክላሳት 
ትምህርቲ ጊዜ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ዕጹው እዩ። 

 

SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ዕጹው ዝኸውን፦ 

• ኣብቲ ዓመተ-ትምህርቲ ውሽጢ ሰራሕተኛታት ውጥን /ትልሚ/ ንዘውጹኡሉ 5 ማዓልቲታት 

• ዱሮ ልደትን ዱሮ ሓዱሽ ዓመትን 

• ቅድሚ ፋሲካ ናይዚ ሃገር ኮይኑ፣ ሮቡዕን ሓሙስ ጽጎን ድሕሪ ሳዓት 12፡00 

• በዚ ናይዚ ሃገር ዓውደ ኣውርሕ መሰረት ሰሙናት 28፣ 29፣ 30 ከምኡውን 31 (ኣብ ወርሒ ሓምለ ን 4 
ሰሙን ሙሉእ) 

 

ኣብ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቦታ ከምዝረኸብኩም መልእኽቲ ክመጻልኩም እንከሎ ምስኡ ተታሓሒዙ እቲ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ 
ዝዕጸወሉ ዕለታትን ሰራሕተኛታት ውጥን ዘውጽኡሉ እዋንን ክስደደልኩም እዩ። 

 

ኣብ ሕድሕድ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ሒደት ቆልዑት ኣብዝህልዉሉ እዋን፣ እቲ ኮሙና ነቲ ግልጋሎት SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ናይ ቡዙሓት 
ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ሓደ ከዋድዶ ይኽእል’ዩ። ስለዙይ ገሊኦም ናይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ግልጋሎታት ኣብ እዋን ዕረፍቲ ቤት 
ትምህርቲ ክዕጸዉ ይኽእሉ እዮም ማለት’ዩ። ከም መማረጺውን SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ኩፉት ዝኾነሉ ሳዓት ክቕየር ይኽእል’ዩ። 
ኮምዙይ ክግበር እንከሎ ናይ ቆልዑትን ወለዲን ርትዓዊ ድልየት ኣብ ግምት ክኣቱ እዩ። 

 

5. ክፍሊትን ናይ ቦታ መጠንቀቕታን 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.me%2Famp%2F13234534-Elverumskolen-en-skole-for-alle-med-blikk-for-den-enkelte-plan-for-elevvurdering-i-elverumskolen.html&psig=AOvVaw21Wj7Vz95lfneMe3ckRXNy&ust=1591024398860000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCsn_ax3ukCFQAAAAAdAAAAABAI
http://www.elverumskolen.no/


 
 

ኣብ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቦታ ምስተረኸበ ወለዲ ነቲ ዝረኸብዎ ቦታ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ናይ ምኽፋል ጉቡእ /ግዴታ/ 
ኣለዎም (ብ 11 ክፍሊታት ኣብ ዓመት)። ሓዱሽ ናይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ዓመት ዝጅምር ዕለት 1 ወርሒ ናሓሰ እዩ። ናይ 
ክፍሊት ናይ መወዳእታ ዕለት ኣብ ሕድሕድ ወርሒ ዕለት 20 እዩ። 
 
 
ኣማራርሓ ኮሙና ንግልጋሎት SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ናይ ሕድሕድ ዓመት መጠን ክፍሊት ይውስን። ናይ ኣካፋፍላ መጠን 
ምስትኽኻል ዝግበር ከም ልሙድ ኣብ ሞንጎ ክልተ ናይ ስራሕ ዓመታት ኮይኑ ካብ ዕለት 1 ወርሒ ናሓሰ ጀሚሩ ድማ 
ኣብ ስራሕ ይውዕል።  
 
 
ካብ ናሓሰ እስካብ ሚያዝያ ኣብዘሎ እዋን ካብ ናይ ሕድሕድ ወርሒ ዕለት 30 ጀሚሩ ናይ ሓደ ወርሒ ቅድመ 
መጠንቀቕታ/ሓበሬታ ብማሃብ ዝደለየ ሰብ ግልጋሎት SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ከቋርጽ ይኽእል’ዩ። ድሕሪ ዕለት 1 ሚያዝያ 
ጀሚሩ ግን ናይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቦታ ምቁራጽ ኣይካኣልን’ዩ። ቦታኹም ከተቋርጹ እንተደሊኹም ኣብ ኢንተርኔት ናብ 
ቪዝማ-ፍሊት-ስኮለ /Visma Flyt Skole/ ብመለለዪኹም ጌርኩም ሎግ-ኢን ክትገብሩ ኣለኩም።  
 
 
ጉቡእ ቅድመ-መጠንቀቕታ እንተዘይሂብኩም ዋላ ንዘይተጠቐምኩሙሉ ቦታ ሙሉእ ዋጋ ክትከፍሉ ግድን እዩ። 
ቆልዓኹም ብምኽንያት ሕማም ንሓደ ወርሒን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾነ እዋን ናይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቦትኡ/ቦታኣ 
እንተዘይተጠቒሙሉ/እንተዘይተጠቒማትሉ ካብ ክፍሊት ናጻ ንምዃን ምምልካት ይካኣል’ዩ። ከተምልክቱ እንተለኹም 
ግና ናይ ዶክተር መረዳእታ ከተታሓሕዙ ኣለኩም። 
  
 
ዘይተኸፈለ ክፍሊት እንተነይሩኩም እሞ ንኽትከፍሉ መዘከርታ ምስተሰደደልኩም ብድሕሪኡ እቲ መጠን ዘይተኸፍለ 
ዕዳኹም ናይ ኽልተ ወርሒ መጠን ክፍሊት እንተበጺሑ፣ ሽዑ ንሹዑ ናይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቦታኹም ክትስእኑ ኢኹም 
ማለት’ዩ። ካፍቲ ናይ መወዳእታ ናይ ክፍሊት ጊዜ ደንጉኹም እንድሕር ዳኣ ኸፊልኩም፣ ሚኒስትሪ ፋይናንስ በቢ 6 
ወርሒ ዝውስኖ ናይ ምድንጓይ ወለድ ክፍሊት ክመጻኩም እዩ። ክፈሉ ድንጉይኹም ዝብል ለበዋ /ፑሪንግ/ 
እንተተላኢኹልኩም ተወሳኺ ክፍሊት ክትከፍሉ ይግበር ማለት’ዩ። 
 
 

6. ሓይሊ ሰብ ኣማዳድባን ምሕደራን 
 
 SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ኣብ ትሕቲ ኣማራርሓ ዳይሬክተር ዝቖመ ሓደ ክፋል ንጥፈት ቤት ትምህርቲ እዩ። ሕድሕድ SFO 
/ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ከም ደምቢ፣ ንዕለታዊ ስራሕቲ ዝመርሕ ፔዳጎጂ /ስነ-ትምህርቲ/ ዝተማሃረ ሓደ መራሒ እቲ ክፋል ዘለዎ 
እዩ። እዙይ ሓዶሽቲ ሰራሕተኛታት ኣብዝቑጸሩሉ እዋን ጸቕጢ /ኣትኩሮት/ ዝግበረሉ ጉዳይ እዩ።  
 
 
ኣብ ኤልቨሩም መሰረታዊ ሓይሊ ሰብ ኣማዳድባ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ በቲ ዝዋሃብ መጠን ግልጋሎትን በዝሒ ቖልዑትን 
እዩ ዝውሰን /ዝምርኮስ/። ኣብ ሕድሕድ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ዘሎ ኣማዳድባ ሓይሊ ሰብ፣ ብምኽንያት በዝሒ ፉሉይ 
ሓገዝ፣ ክንክንን ሓለዋን ዝደልዩ ቆልዑት ዝያዳ ዝጣናኸር እዩ።  
 
 

7. ኢንሹራንስ /ውሕስነት/ 
 
 
ኣብ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ዘለዉ ቆልዑት ልክዕ ከም ኣብ ኤልቨሩም መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ተማሃሮ ውሕስነት 
/ኢንሹራንስ/ ታኣትዩሎም’ዩ። 
 
 

8. ኣማጋግባ መግቢ 
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ኣብ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ቆልዑት ዝተፋላለየ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ግልጋሎት መግቢ ይዋሃቦም’ዩ። እቲ ዝምገብዎ ጥዑይ 
ትሕዝቶ ዘለዎ መግቢ ክኸውን ኣትኩሮት ይግበር’ዩ። በቢዕለቱ ብውሕድ ንኹሎም ብሓበራ ዝቐርብ ሓደ መግቢን 
ፍሩታን ይዋሃብ’ዩ። 

 

9. ሕርያን ውክልናን 

 

ኣብ ሕድሕድ ማባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሓደ ኣማራርሓ ስራሕ ቦርድ ኣሎ። እዚ ቦርድ’ዚ ብዛዕባ ኩሉ SFO /ኤስ-ኤፍ-
ኦ/ ዝምልከት ጉዳያት ሓሳቡ ናይ ምግላጽ መሰል ኣለዎ። ናይቲ ስራሕ ኣማራርሓ ቦርድ ኣባላት ትሕዝቶ ዝውስን ሕጊ 
ትምህርቲ § 11-1 እዩ ። እቲ ቤት ትምህርቲ ን ጉዳይ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ፉሉይ ናይ ወለዲ ኣኼባ ክጽውዕ ይኽእል’ዩ። 

 

10.  ጥዕና ዝምልከት መልእኽቲ 

 

ወለዲ ወዶም/ጓሎም ኣብ SFO /ኤስ-ኤፍ-ኦ/ ኣብዝፀንሓሉ/ኣብትጸንሓሉ እዋን ጥዕንኡ/ጥዕናኣ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ 
ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ፉሉይ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኣለዎም።    
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