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ሓበሬታ ንኣብ ኣጸደ-ሕጻናት ዝመሃሩ ህጻናት ንዘለውዎም መጒዚታት 
 

ኤለክትሮኒካዊ ናይ ስነ -ምምህርና ሰነድ ኣብ ምምሕዳር ቡልነስ 

 
 

ኣብ ኣጸደ-ሕጻናት ብቐንዲ ክትኮረሉ ዝግባእ ዕብየትን ምህሮን ናይ ኩሎም 

ህጻናት እዩ፡ ፡  እቲ እንገብሮ ዘሎና ምእንቲ ክንግምግሞን ክንትንትኖን ድማ እቶም 

ዝካየዱ ንጥፈታት ብቐጻሊ ክትትል ክግብረሎምን ክስነዱን ይግባእ  እቲ ግምገማ 

ኸኣ እቲ ኣብ ኣጸደ-ሕጻናትዝካየድ ንጥፈታት ንዓቕሚ ዕብየት ናይቲ ህጻን ከም 

ዝጥዕም ንምግባሩ ኣብ ምርግጋጽ ዝሕግዘና እዩ   

እዚ ድማ ኣብ ምምሕዳር ቡልነስ ኣብ ዘሎ ቅድመ-ትምህርታት በቲ ዩኒከም ዝተባህለ 

መሳርሒ መርበብ ሓበሬታ ዝኾነ  ዲጂታላዊ ኣገባብ ይግበር  መጒዚት(ኣላዪ) ምስ 

እትኸውን እምበኣር ንንጥፈታት ናይቲ ኣጸደ-ሕጻናት ምስ ዕብየትን ምህሮን 

ናይቲ ህጻንካ ክትከታተል ትኽእል፡ ፡  እቶም ሰራሕተኛታት ከኣ ብዩኒከም ኣቢሎም 

ምሳኻ ምስቲ መጉዚት(ኣላዪ) ክራኸቡ እዮም፡፡   

ብቐጻሊ ዝለዓል ሕቶታትን መልስታቱን 
ዩኒከም እንታይ እዩ፧  

ዩኒከም ማለት ዲጂታላዊ መደብ(መድረኽ) ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ድማ ንኸም ሰሙናዊ 

ደብዳቤታት፡  ዝርዝር መግብታት፡  ውጥን ትምህርትን ንጥፈታትን፡  ገምጋማትናን 

ገምጋም ህጻናትን፡  ርእይቶታትን ናይቶም ኣብ ኣጸደ-ሕጻናትዝካየዱ ንጥፈታት 

ብመለክዕ ብሎግ ዝቐርብ መዓልታዊ ሰነድ እዩ  እቲ ዝካየድ ንጥፈታት ምስ ካሪክለም 

ናይቲ ኣጸደ-ሕጻናት ከመይ ከም ዝተኣሳሰር ማለት ኣብቲ ቅድመ ትምህርቲ 

ክንገብሮ ዝመደብናዩ እንታይ ምዃኑ እዩ፡ ፡   ብስእልታት፡  ሰነዳትን ርእይቶታትን 

ኣቢልካ ኸኣ ነቲ ህጻንካ ክትከታተሎን እቲ ጉጅለ ኣጸደ-ሕጻናት እንታይ ይገብር 

ከም ዘሎ ክትርእን ትኽእል   

ከምቲ ልሙድ ከኣ ንህጻንካ ኣብ ትምህርቲ ከተብጽሖን ካብ ትምህርቲ ክትወስዶን 

እንከሎኻ ብቓል(ዘረባ) ሓበሬታ ክውሃበካ እዩ፡ ፡  ንቤትካ ምስ ኣቶኻ ድማ 

ብዩኒከም ኣቢልካ ነቲ ስእልታት ክትርእዮን ከተንብቦን ኢኻ፡  እቲ ህጻን ከኣ 

ኣብታ መዓልቲ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝገበረን ከም ዝተመኮረን ይነግረካ፡ ፡   

ብዛዕባይን ኮነ  ብዛዕባ ህጻነይ ዝምልከት ሓበሬታ መን ክርእዮ ይኽእል፧  

ከም መጒዚት(ኣላዪ) መጠን ምስ ህጻንካ ዘለዉ ካልኦት ህጻናትን 

መጉዚታተቶምን(ኣለይቶም) በዓል መን ምዃኖም ክትርኢ ትኽእልን ንኹሉ እቲ ጉጅለ 

ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ድማ ክትረክብ ትኽእል፡ ፡  

ንስኻ እቲ መጒዚትን ናይቲ ጉጅለ ዝምልከቶም መማህራንን ጥራይ ከኣ ናይቲ ህጻን 

ኣብቲ ቅድመ ትምህርቲ ዘለዎ ምዕባለን ምህሮን ዝምልከት ሰነድ ትርእዩ  ሓደ 

መጒዚት(ኣላዪ) ናይ ካልእ ህጻን ዕብየትን ምህሮን ክርኢ ኣይክእልን እዩ፡ ፡  

እቲ ኣብ ዩኒከም ዘሎ ሰነዳት ንዝምልከቶም ወይ ዝተፈቕደሎም ኣካላት ጥራይ 

ዝተዳለወ እዩ፡ ፡  ስለዚ ኸኣ ስእልታት ኮነ  ሰነዳት ብምቕዳሕ ኣብ ከም ፈይስቡክ 

ወይ ኢንስታግራም ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ሜድያታት ምጥቃም ኮነ  ምዝርጋሕ ኣይግባእን   

እቲ ሓበሬታታት ውሕስነት ኣለዎዶ፧  

እቲ ሓበሬታታት ኣብ ኢንተርነት ክልኣኽ ወይ ክኣቱ እንከሎ ከምቲ ኣብ ኢንተርነት 

ባንኪንግ ዘሎ ኣገባብ ብኤንክሪፕሽን ይኣቱ፡ ፡   

ኩሎም መጉዚታት(ኣለይቲ) ናብኡ ንምእታው ኤ-መንነት(ኢ-ኣይደንቲፊኬሽን)/ባንክ 

ኣይዲ ክጥቀሙ ግድነት እዩ፡ ፡  

እቲ ሓበሬታታት ዝኽዘነሉ ሰርቨራት ድማ ግቡእ ሓለዋን ክትትልን ኣብ ዝግበረሉ 

ማእከላት ስርሒት ይኽዘን፡ ፡  እቲ ስርዓት(ሲስተም) ድማ ብስሩዕ ኣገባብ 

ብክኢላታት ክትትል ዝግበረሉ ኮይኑ እቲ ሓበሬታታት ከኣ መሓለውታ(ባክ ኣፕ) 

ይግበረሉ  እቲ ስርዓት(ሲስተም) ብፋየርዎል ዝሕሎ እዩ፡ ፡  

  ግላዊ ቁጽሪ አይዲ 

 (ፐርሰናመር) ስለምንታይ የድሊ፧   

ኣብ ጸጥታን ውሕስነትን ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ስለ ዘለዎ ኸኣ ከምቲ ኣብ 

ኢንተርነት ባንኪንግ ወይ ማሕበራዊ ኢንሹራንስ ኤጀንሲ ግላዊ ቁጽሪ አይዲ 

(ፐርሰናመር) የድሊ.  

ኣብዚ ሕጂ እዋን ብግላዊ ቁጽሪ አይዲ (ፐርሰናመር) ኣብ ኩለን ቅድመ-ትምህርታትን 

ቤት ትምህርታትን ንዝመሃሩን ንመጉዚታቶም(ኣለይቶም)  



ብግቡእ ንምልላይን (መንነት ንምፍላጥ) ይውዕል ኣሎ፡፡  ብግላዊ ቁጽሪ አይዲ 

(ፐርሰናመር) ኣቢሉ ሓበሬታ ህጻንካ ነቲ ዝምልከቶ መጉዚት(ኣላዪ) ጥራይ ይበጽሖ፡

፡  

 

እቲ ኣብ ዩኒከም ዘሎ ሓበሬታታት ግላዊ ሓበሬታታት ስለ ዘጠቓልል ከኣ ምምሕዳር 

ቡልነስ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ግላዊ ሓበሬታ (ፒዲኤ) ዝግዛእ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ከኣ 

በቲ ሓድሽ ሕጊ ሓለዋ ሓበሬታ ክቕየድ እዩ  

 

እቲ ንህጻነይ ዝምልከት ሓበሬታ ንኽንደይ ግዜ ተሰኒዱ  

ይተሓዝ፧ 

እቲ ንህጻንካ ዝምልከት ሰነድ ክሳዕ እቲ ህጻን ኣብቲ ኣጸደ-ሕጻናት ዘሎ 

ተሰኒዱ ይተሓዝ፡፡  እቲ ህጻንካ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳር ናብ ዘሎ ካልእ ኣጸደ-

ሕጻናት ምስ ዝቕይር ከኣ 

እቲ ሰነዱ ምስኡ ይግዕዝ፡ ፡  

 

ፍቓድ ምሃብ የድሊዶ፧ 

ምምሕዳር ቡልነስ ንዕብየትን ምህሮን ህጻናት ንምስናድ ንዩኒከም ባዕሉ ስለ 

ዝመረጸ ኸኣ ካብ መጉዚታት(ኣለይቲ) ፍቓድ ኣየድልን እዩ፡ ፡   ሕጂ ዲጂታላዊ 

መሳርሒ እምበር ወረቐትን ብርዕን ኣይንጥቀምን ኢና፡ ፡   

እቶም መማህራን ከኣ ንስእልታት ናይቶም ህጻናትኩም ኣብ ሰነድ ናይቲ ህጻንካ 

ክውስኹ እዮም፡ ፡  ይኹን እምበር ንስእሊ ህጻንካ ኣብ ሰነድ ናይቲ ጉጅለ ከእትውዎ 

ምስ ዝደልዩ ነቲ ስእሊ ካልኦት መጉዚታት(ኣለይቲ) ክርእይዎ ስለ ዝኾኑ ፍቓድካ 

ምሃብ ኣድላዪ እዩ፡ ፡  እዚ ፍቓድ ከኣ ምስቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ቅድመ ትምህርቲ 

ብምዃን ንድምጺ፡  ፊልምን ስእልታትን ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ፡  ኢንተርነትን ዝሕተን 

ሓበሬታን ዝምልከት ቅጺ(ፎርም) ክትመልእ እንከሎኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፡ ፡  

ንምፍላጡ ዘገድስ 
ህዝባዊ ሰነድ 

ፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነድ ህዝባዊ ሰነድ እዩ፡ ፡  ብመሰረት መምርሒ ዕላዊ 

ሰነዳት ከኣ ኣብቲ ምምሕዳር ዘሎ ህዝባዊ ሰነዳት ምሕታት ይከኣል ወይ ፍቑድ እዩ፡

፡  ዝኾነ  ሰብ ፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነድ ምስ ዝሓትት ከኣ እቲ ሰነድ ቅድሚ 

ምውሃቡ ኣብቲ ሰነድ ክህሉ ዝኽእል ተኣፋፊ ሓበሬታ ተኣልዩ ይውሃቦ፡ ፡  

 

 

 

 

 

ተኣፋፊ ሓበሬታ 

ፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነድ ኣብቲ ኣጸደ-ሕጻናት ብዘለዉ ሰራሕተኛታት 

ይጽሓፍ፡፡  ኣብቲ ሰነድ ዝጽሓፍ ሓበሬታ ድማ ተኣፋፊ ክኸውን ኣይግባእን፡ ፡   

ስነ-ስርዓትን ቅጥዕን - ነቲ ኣብ ንምጽሓፍ ክፉት ዝኾነ ቦታ 

ዝምልከት ሓበሬታ 

እቲ ዲጂታላዊ ሰነድ ንምጽሓፍ ክፉት ዝኾነ  ቦታ ክህልዎ ይኽእል፡ ፡  እቲ ንምጽሓፍ 

ክፉት ዝኾነ  ቦታ ንግላዊ ጠባይ(ባህሪ) ዝገልጽ ወይ ዝግምግም ክጽሓፎ 

ኣይግባእን፡ ፡  ዝነቅፍ፡  ዘነኣእስ ኮነ  ዘዋርድ ምጽሓፍ ድማ ኣይፍቀድን እዩ፡ ፡  

እዚ ኸኣ ንኹሉ ዩኒከም ኮነ  ካልእ ዲጂታላዊ መሳርሒ ዝጥቀም ሰብ ይምልከት፡ ፡  

 

ተወሳኺ ሓበሬታ 

ንፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነድ ዝምልከት ተወሳኺ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም 

ንሰራሕተናታት ወይ ዳይረክተር ኣጸደ-ሕጻናት ተወከሱ  

እምበኣርከስ ሕጂ ጀምሩ፡ ፡  
ናብ ዩኒከም ብኮምፒተርኩም ወይ ንስማርትፎንን ታብለታትን ዝተዳለወ ኣፕ 

ኣቢልኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ፡ ፡  

ናብዚ ኣድራሻ https://start.unikum.net/  ምእታው ወይ ከኣ ንዩኒከም 

ኣፕ (Unikum app) ኣብ ስማርትፎን ወይ ታብለት ኣውርዱ (ዳውንሎድ 

ግበሩ)፡ ፡  ኣብኡ ምስ ኣተኹም ድማ ነቲ ብኻልእ መንገዲ ምእታው (Andra sätt 

att logga in) ዝብል ምረጹ እሞ ምምሕዳር ቡልነስ (Bollnäs 

kommun) ዝብል ምረጹ፡ ፡  ብድሕሪኡ ብባንክ ኣይዲ ወይ ሞባይል ባንክ ኣይዲ 

ኣቢልኩም እተዉ(ሎግኢን ግበሩ)፡ ፡  እቶም ኣብቲ ኣጸደ-ሕጻናት ዘለዉ መማህራን 

ንዓኻ ከም መጉዚት(ኣላዪ) መጠን ወይ ንህጻንካ ዘድሊ ሓበሬታ ምስ ዘእትዉ 

(ኣፕሎድ ምስ ዝገብሩ) ኣብቲ ኣፕ ምልክት ክመጻካ እዩ  

ብዛዕባ እዚ ኣብ www.unikum.net  ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ 

ከምኡ ድማ ንሓበሬታ ዝምልከት ፊልምታት ክትርእን ኣብ ካልኦት ቅድመ-ትምህርታት 

ዘለዉ መጉዚታት(ኣለይቲ) ብዛዕባ እዚ መሳርሒ ዝሃብዎ ርእይቶ(ኮመንት) ከተንብብ 

ኢኻ፡፡   

ተወሳኺ ሓበሬታ፡  ንሓበሬታ ዝምልከት ፊልምታትን ካልእን ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ 

ሓበሬታና ክትረክብ ኢኻ፡  

http://www.bollnas.se/index.php/unikum     

በዚ መሳርሒ ኣቢልና ጹቡቕ ናይ ምህሮ እዋን ክህልወና ንትስፎ፡ ፡  

https://start.unikum.net/
http://www.unikum.net/
http://www.bollnas.se/index.php/unikum

