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ሓበሬታንኣብኣጸደ-ሕጻናት ዝመሃሩ ህጻናት ንዘለውዎምመጒዚታት
ኤለክትሮኒካዊ ናይ ስነ -ምምህርና ሰነ ድኣብምምሕዳር ቡልነ ስ

ኣብኣጸደ-ሕጻናት ብቐንዲክትኮረሉዝግባእ ዕብየትን ምህሮን ናይ ኩሎም
ህጻናት እዩ፡ ፡ እቲ እንገብሮ ዘሎና ምእንቲ ክንግምግሞን ክንትንትኖን ድማእቶም
ዝካየዱንጥፈታት ብቐጻሊክትትል ክግብረሎምን ክስነ ዱን ይግባእ እቲ ግምገማ
ኸኣ እቲ ኣብኣጸደ-ሕጻናትዝካየድንጥፈታት ንዓቕሚዕብየት ናይቲ ህጻን ከም
ዝጥዕምንምግባሩ ኣብምርግጋጽ ዝሕግዘና እዩ
እዚድማኣብምምሕዳር ቡልነ ስ ኣብዘሎቅድመ-ትምህርታት በቲ ዩኒከምዝተባህለ
መሳርሒመርበብሓበሬታዝኾነ ዲጂታላዊ ኣገባብይግበር መጒዚት(ኣላዪ) ምስ
እትኸውን እምበኣር ንንጥፈታት ናይቲ ኣጸደ-ሕጻናት ምስ ዕብየትን ምህሮን
ናይቲ ህጻንካ ክትከታተል ትኽእል፡ ፡ እቶምሰራሕተኛታት ከኣ ብዩኒከምኣቢሎም
ምሳኻምስቲ መጉዚት(ኣላዪ) ክራኸቡእዮም፡ ፡

ብቐጻሊዝለዓል ሕቶታትን መልስታቱን
ዩኒከምእንታይ እዩ፧
ዩኒከምማለት ዲጂታላዊ መደብ(መድረኽ) ኮይኑ ኣብውሽጡድማንኸምሰሙ
ናዊ
ደብዳቤታት፡ ዝርዝር መግብታት፡ ውጥን ትምህርትን ንጥፈታትን፡ ገምጋማትናን
ገምጋምህጻናትን፡ ርእይቶታትን ናይቶምኣብኣጸደ-ሕጻናትዝካየዱንጥፈታት
ብመለክዕ ብሎግ ዝቐርብመዓልታዊ ሰነ ድእዩ እቲ ዝካየድንጥፈታት ምስ ካሪክለም
ናይቲ ኣጸደ-ሕጻናት ከመይ ከምዝተኣሳሰር ማለት ኣብቲ ቅድመትምህርቲ
ክንገብሮ ዝመደብናዩ እንታይ ምዃኑ እዩ፡ ፡ ብስእልታት፡ ሰነ ዳትን ርእይቶታትን
ኣቢልካ ኸኣ ነ ቲ ህጻንካ ክትከታተሎን እቲ ጉጅለ ኣጸደ-ሕጻናት እንታይ ይገብር
ከምዘሎክትርእን ትኽእል
ከምቲ ልሙ
ድከኣ ንህጻንካ ኣብትምህርቲ ከተብጽሖን ካብትምህርቲ ክትወስዶን
እንከሎኻብቓል(ዘረባ) ሓበሬታክውሃበካ እዩ፡ ፡ ንቤትካ ምስ ኣቶኻድማ
ብዩኒከምኣቢልካ ነ ቲ ስእልታት ክትርእዮን ከተንብቦን ኢኻ፡ እቲ ህጻን ከኣ
ኣብታመዓልቲ ኣብትምህርቲ እንታይ ከምዝገበረን ከምዝተመኮረን ይነ ግረካ፡ ፡
ብዛዕባይን ኮነ ብዛዕባ ህጻነ ይ ዝምልከት ሓበሬታመን ክርእዮ ይኽእል፧

ከምመጒዚት(ኣላዪ) መጠን ምስ ህጻንካ ዘለዉካልኦት ህጻናትን
መጉዚታተቶምን(ኣለይቶም) በዓል መን ምዃኖምክትርኢትኽእልን ንኹሉእቲ ጉጅለ
ዝምልከት ኣገዳሲሓበሬታድማክትረክብትኽእል፡ ፡
ንስኻእቲ መጒዚትን ናይቲ ጉጅለ ዝምልከቶምመማህራንን ጥራይ ከኣ ናይቲ ህጻን
ኣብቲ ቅድመትምህርቲ ዘለዎ ምዕባለን ምህሮን ዝምልከት ሰነ ድትርእዩ ሓደ
መጒዚት(ኣላዪ) ናይ ካልእ ህጻን ዕብየትን ምህሮን ክርኢኣይክእልን እዩ፡ ፡
እቲ ኣብዩኒከምዘሎሰነ ዳት ንዝምልከቶምወይ ዝተፈቕደሎምኣካላት ጥራይ
ዝተዳለወእዩ፡ ፡ ስለዚ ኸኣ ስእልታት ኮነ ሰነ ዳት ብምቕዳሕኣብከምፈይስቡክ
ወይ ኢንስታግራምዝኣመሰሉማሕበራዊ ሜድያታት ምጥቃምኮነ ምዝርጋሕኣይግባእን
እቲ ሓበሬታታት ውሕስነ ት ኣለዎዶ፧
እቲ ሓበሬታታት ኣብኢንተርነ ት ክልኣኽወይ ክኣቱ እንከሎከምቲ ኣብኢንተርነ ት
ባንኪንግ ዘሎኣገባብብኤንክሪፕሽን ይኣቱ፡ ፡
ኩሎምመጉዚታት(ኣለይቲ) ናብኡንምእታውኤ-መንነ ት(ኢ-ኣይደንቲፊኬሽን)/ባንክ
ኣይዲክጥቀሙግድነ ት እዩ፡ ፡
እቲ ሓበሬታታት ዝኽዘነ ሉሰርቨራት ድማግቡእ ሓለዋን ክትትልን ኣብዝግበረሉ
ማእከላት ስርሒት ይኽዘን፡ ፡ እቲ ስርዓት(ሲስተም) ድማብስሩዕ ኣገባብ
ብክኢላታት ክትትል ዝግበረሉኮይኑ እቲ ሓበሬታታት ከኣ መሓለውታ(ባክ ኣፕ)
ይግበረሉ እቲ ስርዓት(ሲስተም) ብፋየርዎል ዝሕሎእዩ፡ ፡
ግላዊ ቁጽሪ አይዲ
(ፐርሰናመር) ስለምንታይ የድሊ፧
ኣብጸጥታን ውሕስነ ትን ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ስለ ዘለዎ ኸኣ ከምቲ ኣብ
ኢንተርነ ት ባንኪንግ ወይ ማሕበራዊ ኢንሹራንስ ኤጀንሲግላዊ ቁጽሪ አይዲ
(ፐርሰናመር) የድሊ.
ኣብዚሕጂእዋን ብግላዊ ቁጽሪ አይዲ(ፐርሰናመር) ኣብኩለን ቅድመ-ትምህርታትን
ቤት ትምህርታትን ንዝመሃሩን ንመጉዚታቶም(ኣለይቶም)

ብግቡእ ንምልላይን (መንነ ት ንምፍላጥ) ይውዕል ኣሎ፡ ፡ ብግላዊ ቁጽሪ አይዲ
(ፐርሰናመር) ኣቢሉሓበሬታህጻንካ ነ ቲ ዝምልከቶ መጉዚት(ኣላዪ) ጥራይ ይበጽሖ፡
፡
እቲ ኣብዩኒከምዘሎሓበሬታታት ግላዊ ሓበሬታታት ስለ ዘጠቓልል ከኣ ምምሕዳር
ቡልነ ስ ኣብትሕቲ ሕጊ ግላዊ ሓበሬታ(ፒዲኤ) ዝግዛእ ኮይኑ ኣብቀረባ እዋን ከኣ
በቲ ሓድሽ ሕጊ ሓለዋ ሓበሬታክቕየድእዩ
እቲ ንህጻነይ ዝምልከት ሓበሬታ ንኽንደይ ግዜ ተሰኒዱ
ይተሓዝ፧
እቲ ንህጻንካ ዝምልከት ሰነ ድክሳዕ እቲ ህጻን ኣብቲ ኣጸደ-ሕጻናት ዘሎ
ተሰኒዱይተሓዝ፡ ፡ እቲ ህጻንካ ኣብውሽጢምምሕዳር ናብዘሎካልእ ኣጸደሕጻናት ምስ ዝቕይር ከኣ
እቲ ሰነ ዱምስኡይግዕዝ፡ ፡
ፍቓድ ምሃብ የድሊዶ፧
ምምሕዳር ቡልነ ስ ንዕብየትን ምህሮን ህጻናት ንምስናድንዩኒከምባዕሉስለ
ዝመረጸ ኸኣ ካብመጉዚታት(ኣለይቲ) ፍቓድኣየድልን እዩ፡ ፡ ሕጂዲጂታላዊ
መሳርሒእምበር ወረቐትን ብርዕን ኣይንጥቀምን ኢና፡ ፡
እቶምመማህራን ከኣ ንስእልታት ናይቶምህጻናትኩምኣብሰነ ድናይቲ ህጻንካ
ክውስኹእዮም፡ ፡ ይኹን እምበር ንስእሊህጻንካ ኣብሰነ ድናይቲ ጉጅለ ከእትውዎ
ምስ ዝደልዩ ነ ቲ ስእሊካልኦት መጉዚታት(ኣለይቲ) ክርእይዎ ስለ ዝኾኑ ፍቓድካ
ምሃብኣድላዪ እዩ፡ ፡ እዚፍቓድከኣ ምስቶምሰራሕተኛታት ናይቲ ቅድመትምህርቲ
ብምዃን ንድምጺ፡ ፊልምን ስእልታትን ኣብማሕበራዊ ሜድያ፡ ኢንተርነ ትን ዝሕተን
ሓበሬታን ዝምልከት ቅጺ(ፎርም) ክትመልእ እንከሎኻክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፡ ፡

ንምፍላጡዘገድስ
ህዝባዊ ሰነ ድ
ፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነ ድህዝባዊ ሰነ ድእዩ፡ ፡ ብመሰረት መምርሒዕላዊ
ሰነ ዳት ከኣ ኣብቲ ምምሕዳር ዘሎህዝባዊ ሰነ ዳት ምሕታት ይከኣል ወይ ፍቑድእዩ፡
፡ ዝኾነ ሰብፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነ ድምስ ዝሓትት ከኣ እቲ ሰነ ድቅድሚ
ምውሃቡኣብቲ ሰነ ድክህሉዝኽእል ተኣፋፊ ሓበሬታተኣልዩ ይውሃቦ፡ ፡

ተኣፋፊ ሓበሬታ
ፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነ ድኣብቲ ኣጸደ-ሕጻናት ብዘለዉሰራሕተኛታት
ይጽሓፍ፡ ፡ ኣብቲ ሰነ ድዝጽሓፍ ሓበሬታድማተኣፋፊ ክኸውን ኣይግባእን፡ ፡
ስነ-ስርዓትን ቅጥዕን - ነቲ ኣብ ንምጽሓፍ ክፉት ዝኾነ ቦታ
ዝምልከት ሓበሬታ
እቲ ዲጂታላዊ ሰነ ድንምጽሓፍ ክፉት ዝኾነ ቦታክህልዎ ይኽእል፡ ፡ እቲ ንምጽሓፍ
ክፉት ዝኾነ ቦታንግላዊ ጠባይ(ባህሪ) ዝገልጽ ወይ ዝግምግምክጽሓፎ
ኣይግባእን፡ ፡ ዝነ ቅፍ፡ ዘነ ኣእስ ኮነ ዘዋርድምጽሓፍ ድማኣይፍቀድን እዩ፡ ፡
እዚኸኣ ንኹሉዩኒከምኮነ ካልእ ዲጂታላዊ መሳርሒዝጥቀምሰብይምልከት፡ ፡

ተወሳኺ ሓበሬታ
ንፔዳጎጂክ(ስነ -ምምህርናዊ) ሰነ ድዝምልከት ተወሳኺሕቶ ምስ ዝህልወኩም
ንሰራሕተናታት ወይ ዳይረክተር ኣጸደ-ሕጻናት ተወከሱ

እምበኣርከስ ሕጂጀምሩ፡ ፡
ናብዩኒከምብኮምፒተርኩምወይ ንስማርትፎንን ታብለታትን ዝተዳለወኣፕ
ኣቢልኩምክትኣትዉትኽእሉ፡ ፡
ናብዚኣድራሻ https://start.unikum.net/ ምእታውወይ ከኣ ንዩኒከም
ኣፕ(Unikum app) ኣብስማርትፎን ወይ ታብለት ኣውርዱ(ዳውንሎድ
ግበሩ)፡ ፡ ኣብኡምስ ኣተኹምድማነ ቲ ብኻልእ መንገዲምእታው(Andra sätt
att logga in) ዝብል ምረጹእሞምምሕዳር ቡልነ ስ (Bollnäs
kommun) ዝብል ምረጹ፡ ፡ ብድሕሪኡብባንክ ኣይዲወይ ሞባይል ባንክ ኣይዲ
ኣቢልኩምእተዉ(ሎግኢን ግበሩ)፡ ፡ እቶምኣብቲ ኣጸደ-ሕጻናት ዘለዉመማህራን
ንዓኻከምመጉዚት(ኣላዪ) መጠን ወይ ንህጻንካ ዘድሊሓበሬታምስ ዘእትዉ
(ኣፕሎድምስ ዝገብሩ) ኣብቲ ኣፕ ምልክት ክመጻካ እዩ
ብዛዕባ እዚኣብwww.unikum.net ብተወሳኺከተንብብትኽእል ኢኻ
ከምኡድማንሓበሬታዝምልከት ፊልምታት ክትርእን ኣብካልኦት ቅድመ-ትምህርታት
ዘለዉመጉዚታት(ኣለይቲ) ብዛዕባ እዚ መሳርሒዝሃብዎ ርእይቶ(ኮመንት) ከተንብብ
ኢኻ፡ ፡
ተወሳኺሓበሬታ፡ ንሓበሬታዝምልከት ፊልምታትን ካልእን ኣብዚዝስዕብመርበብ
ሓበሬታና ክትረክብኢኻ፡
http://www.bollnas.se/index.php/unikum
በዚመሳርሒኣቢልና ጹቡቕ ናይ ምህሮ እዋን ክህልወና ንትስፎ፡ ፡

