ስእሊ:  Colourbox

5. ኣ
 ብ ሽወደን፡
ሓዳር መስሪትካ
ምስ ደቅኻ
ምንባር፡
ትሕዝቶ
ዝተፈላለዩ ኣገባባት ሓቢርካ ንምንባር
ንቖልዑን መንእሰያትን ምክንኻን
ክንክን ቆልዑ (Barnomsorg)
መባእታ ቤት ትምህርቲ (Grundskola)
ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ (Gymnasium)
ቤት ትምህርትን ደሞክራስን
ቊጠባዊ ደገፍ ንወለዲ
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ዝተፈላለዩ ኣገባባት ሓቢርካ
ንምንባር፡
ኣብ ሽወደን፡ ከይተመርዓኻ ብሓደ ምንባርን ቆልዓ ምውላድን ልሙድ’ዩ።
ብዙሓት’ውን፡ ተጻሚዶም ብሓደ ክነብሩ’ምበር ንኸይምርዓዉ
ይውስኑ’ዮም። ’ሳምቦ(sambo)’ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ናይ ኣነባብራ ኣገባብ
ድማ፡ ብሓደ ይነብሩ።

ቃልኪዳን
ቃል ኪዳን ማለት፡ ምምርዓው ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን፡ 18 ዓመት ዕድመ
ምስ መላእካ ኢኻ ቃል ኪዳን ክትኣስር ትኽእል። ኣብ ሕጊ’ውን ሰፊሩ’ሎ።
እዚ ሕጊ’ዚ፡ ኣብ ሽወደን ዝቕመጥ ዘበለ ሰብ፡ ዋላ ሽወደናዊ ዜጋ ኣይኹን፡
ንዂሉ’ዩ ዝምልከት። ኣብ ካልኦት ሃገራት፡ ካልኦት ሕግታት ክህልዉ
ይኽእሉ‘ዮም። ትካላት መንግስቲ ሽወደን ግን፡ ነቶም ሕጊ ሽወደን ዝኽተሉ
ቃል ኪዳናት ናይ ወጻኢ ጥራይ‘ዮም ዝቕበሉዎም።
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ቅድሚ ምምርዓውካ፡ ግድን ምርመራ ዕንቅፋት (hindersprövning)
ክትገብር ኣሎካ። እዚ ማለት ከኣ፡ ንኸይትምርዖ ዝዕንቅፍ ምኽንያት
ከይህሉ ይምርመር ማለት‘ዩ። ምርመራ ዕንቅፋት፡ ኣብቲ እትቕመጠሉ፡
ማለት ናይ ክብሪ መዝገብ ዝሓዝካሉ ዞባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ፡
ማለት ’ስካተቨርከት’ (Skatteverket) እዩ ዝፍጽሞ። ዝዕንቅፍ ነገር
እንተዘየልዩ፡ እቲ ዝውሃበካ ናይ ምስክርነት ወረቐት፡ ን4 ኣዋርሕ የገልግል።
ናብ ዝምልከቶ ክፍሊ ፈጻሚ ቃልኪዳን ኢኻ ሒዝካዮ ትኸይድ። ሓደ
ካብ‘ቶም ዝምርዓዉ፡ ኣብ ሽወደን ከም ተቐማጢ ምዝጉብ፡ ማለት ናይ ክብሪ
መዝገብ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ: እቲ መርመራ፡ ኣብቲ ዝተመዝገበሉ ሃገር
ክግበር ኣለዎ።
ብመሰረት ሕጊ ሽወደን፡ እዞም ዝስዕቡ ሰባት፡ ቃልኪዳን ከይኣስሩ ዝኽልክል
ዕንቅፋት ኣሎ፡-
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•• ዕድመኻ/ኺ፡ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ፡
•• ምስቲ ክትምርዓዎ ትደልዮ ሰብ፡ ናይ ቀረባ ዝምድና እንተለካ፡
•• ንስኻ ወይ መጻምድኻ ምርዑው እንተ ኾይኑ፡ ወይ ከኣ፡ ሓደኹም
ምዝጉብ መጻምዲ (registrerad partner) እንተ እንተኾይኑ፡

ሕጊ ሽወደን፡ ግዱድ ቃል ኪዳን ይኽልክል‘ዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ’ዝኾነ ሰብ፡
ንዝኾነ ሰብ፡ ንመን ክምርዖ ከም ዘለዎ ከገድዶ የብሉን’ ማለት እዩ። እቲ
ዝምርዖ ሰብ፡ ንዕኡ ዘድልዮ ሰብ ዝውስን፡ ባዕሉ’ዩ።
ምምርዓው ክትኣቢ’ውን ናይ ኩሉ ግዜ መሰልካ’ዩ።
እቲ መርዓ፡ በስገዳድ ዝተገብረ እንተኾይኑ፡ ትካላት መንግስቲ ሽወደን፡ ነቲ
ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝተኣስረ ቃል ኪዳን፡ ክነጽገኦ ይኽእላ’የን።
ስነ ስርዓት ቃል ኪዳን፡ ክልተ መጻምዲ ዝምርዓዉሉ ጽምብል‘ዩ። ጽምብል
ቃል ኪዳን፡ ሃይማኖታዊ ወይ ሲቪላዊ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ሕጊ ንኽለብስ
ግን፡ ብሓደ ምዝጉብ ወይ ቅቡል ፈጻሚ-ቃልኪዳን (vigselförrättare)
ዝተገብረ ክኸውን ይግባእ። ንኣብነት ብቐሺ፡ ብኢማም ወይ ከኣ ብሲቪላዊ
ፈጻሚ ቃል ኪዳን ክኸውን ይኽእል። ሲቪላዊ ስነ ስርዓት ቃል ኪዳን፡
ብምምሕዳር ዞባ (länsstyrelsen) ብዝተመዘዘ ሰብ’ዩ ዝፍጸም። ሲቪላዊ
ስነ ስርዓት ቃል ኪዳን፡ ምስ ዝኾነ ዓይነት እምነት ወይ ሃይማኖት ምትእስሳር
ዘይብሉ ጽምብል’ዩ። ቃልኪዳን፡ ብሓደ ሕጋውነት ዘይብሉ ኣፈጻሚ መርዓ
ተመሪሑ ብሃይማኖታዊ መገዲ እንተ ዳኣ ተፈጺሙ ግን፡ እቲ ቃል ኪዳን፡
ሕጋውነት ዝለበሰ ኣይኮነን። ሕጊ ንኽለብስ፡ ግድን ብሲቪላዊ ኣገባብ ድማ
ክፍጸም ኣለዎ።

ስእሊ፡ ዮነር
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ኣብ ሽወደን፡ ቃል ኪዳን፡ ኣብ ጾታ ዝተሰረተ ኣይኮነን። እዚ ማለት ከኣ፡ ”ክልተ
ሕደ ዝጾተኦም ውልቀ ሰባት፡ ክማራዓዉ ይኽእሉ እዮም” ማለት እዩ። ሓደ
ሲቪላዊ ፈጻሚ ቃል ኪዳን (borgerlig vigselförrättare)፡ ክልተ ሕደ
ዝጾተኦም ሰባት፡ ’ቃልኪዳን ክንኣስር ደሊና’ ምስ ዝብሉዎ፡ ’ኣይፋሉን’
ክብሎም ኣይክእልን’ዩ። ሃይማኖታውያን ፈጸምቲ ቃልኪዳን፡ ንኣብነት
ኣቕሽሽቲ ቤተክርስትያን ሽወደን፡ ’እወ ወይ ኣይፋል’ ክብሉ ይኽእሉ’ዮም።
ሓደ ቐሺ ’ኣይፋል’ ምስ ዝብል ከኣ፡ ካልእ ቀሺ ምንዳይ እዩ።
ነቶም ምርዑዋት፡ ’ሕጊ መውስቦ (äktenskapsbalken)’ ዝብሃል ሕጊ
ይምልከቶም’ዩ። ኣብቲ ሕጊ መውስቦ፡ ንውርሻ ዝምልከቱ ሕግታት’ውን
ኣለዉ። ኣብዚ ሕጊ’ዚ፡ እቲ ድሕሪ ሞት ብጻዩ ዝተርፍ ሰብ፡ ምስ’ቶም ቆልዑ
ኮይኑ ንኹሉ ይወርሶ።
ብዛዕባ ውርሻ ዝምልከት፡ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣንብብ።

ሳምቦ

ቃል ኪዳን ከይኣሰሩ፡ ብሓደ ዝቕመጡ ክልተ መጻምዲ፡ ’ሳምቦ’ ተባሂሎም
ይፍለጡ።
ኣብ ሽወደንን ሃገራት ኖርድን፡ ሳምቦ ዄንካ ምንባር ልሙድ‘ዩ። ቃል ኪዳን
ከይኣሰርካ ቆልዓ ምውላድ‘ውን ልሙድ‘ዩ። ንሳምቦ ዝምልከት ሕጊ፡ ’ሕጊ
ሳምቦ (sambolagen)’ ይብሃል። እዚ ሕጊ‘ዚ ነቶም ሳምቦኣውያን
መናብርቲ፡ ዝነብሩዎ ገዛን ዝውንኑዎ ንብረትን ዝምልከት ሕግታት ዝሓቖፈ
እዩ። ሓደ ካብ‘ቶም ሳምቦ ምስ ዝመውት፡ እቲ ካልኣይ መናብርቲ፡ ኣብቲ
ብሓንሳብ ዝነብሩዎ ዝነበሩ ገዛ፡ ናይ ምንባርን ብሓባር ዝውንኑዎ ዝነበሩ
ንብረት ናይ ምውራስን መሰል ኣሎዎ። ካልእ ሃብቲ ንምውራስ፡ ንኣብነት፡ ኣብ
ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ ንምውራስ ግን፡ መዋቲ ዝገደፎ ኑዛዜ ክህሉ ይግባእ።

ፍትሕ
ኣብ ሽወደን፡ ካብ ሰበይትኻ ወይ ካብ ሰብኣይኪ ክትፋትሑ ትኽእሉ ኢኹም።
ዋላ እቲ ካልኣይካ ወይ ካልአይትኻ ፍትሕ ኣይድለ/ኣይትድለ፡ ምፍታሕ
ይክኣል እዩ። ክፋታሕ ዝደሊ ሰብ፡ ኣብቲ ዝነብረሉ ኮምዩን ናብ ዝርከብ
ከባብያዊ ቤት ፍርዲ (Tingsrätten) ብምኻድ፡ ብዛዕባ ፍትሕ ከመልክት
ይኽእል’ዩ።
ሰብ ሓዳር ክልቲኦም፡ ብሓደ ኮይኖም፡ መመልከቲ ቅጥዒ ፍትሕ ከእትዉ
ይኽእሉ‘ዮም። እንተዘይተሰማሚዖም ግን: ሓዲኦም ንበይኑ፡ መመልከቲ
ቅጥዒ ፍትሕ ክመልእን ከመልክትን ይኽእል‘ዩ።
ቆልዑ ዘይብሎም ሰብሓዳር፡ ናይ ፍትሕ ጠለብ ምስ ዘቕርቡ፡ ቤት ፍርዲ፡
ቀልጢፉ ፍትሕ ክውስነሎም ይኽእል። ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ ምስ
ዝህሉዎም ወይ’ውን ሓዲኦም ክፋታሕ ምስ ዘይደሊ፡ ቤት ፍርዲ፡ ንኽውስን
ግዜ ክወስድ ይኽእል’ዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከኣ፡ እቶም ክፋትሑ
ዝደልዩ ሰብ ሓዳር፡ ነቲ ጒዳይ ክሓስቡሉ ግዜ ክህቦም ብምሕሳብ’ዩ። እዚ
ኸኣ፡ ናይ ዳግመ ግምት ግዜ (betänketid) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ናይ ዳግመ
ግምት ግዜ፡ እንተሓጸረ ሽድሽተ ወርሒ እንተነውሐ ኸኣ፡ ሓደ ዓመት እዩ።
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እቶም 6 ናይ ዳግመ ግምት ኣዋርሕ ምስ ሓለፉ፡ እሞ ኸኣ ነቲ ናይ ምፍታሕ
ውሳነኹም ምስ ዘይትቕይሩዎ፡ ምስቲ ቤት ፍርዲ ተራኺብኩም ክትዘራረቡ
ኣለኩም። እዚ ኸኣ ነቲ ዝጀመርኩሞ ናይ ፍትሕ መስርሕ ኣብ መፈጸምትኡ
ምብጻሕ ይብሃል። ነቲ ፍትሕ ናብ መፈጸምትኡ ንምብጻሕ ዝብል ደብዳበ
ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ዘይትልእኩ፡ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝጀመርኩሞ ናይ ፍትሕ
መዝገብኩም ይዓጽዎ። ቤት ፍርዲ፡ ሓደ ካባኻትኩም፡ ናብቲ ሓዳር፡ ብድልየቱ
ዘይኮነ ብግዴታ ከም ዝኣተዎ ምስ ዝግንዘብ፡ እቲ ናይ ፍትሕ ጠለብኩም ብዘይ
ናይ ዳግመ ግምት ግዜ ከም ዝውሰን ይገብር።

መጒዚትነት ቆልዓ
መጒዚትነት ቆልዓ ማለት፡ እቲ ኣላዪ፡ ዝበዝሕ ግዜ ግን ወላዲ፡ ሕጋዊ ሓላፍነት
ናይቲ ቆልዓ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ነቲ ቆልዓ ናይ ምእላይ መሰልን
ግቡእን ኣሎዎ ማለት‘ዩ። ብመሰረት ሕጊ፡ ቆልዓ 18 ዓመት ክሳዕ ዝመልእ፡
መጒዚት (መዕበዪ) ክህሉዎ ኣሎዎ። መንእሰይ ውላድኩም ኣብ ካልኣይ
ደረጃ ትምህርቲ ዝምሃር ምስ ዝኸውን፡ ክሳብ 21 ዓመት ዝመልእ፡ ናይ
ምዕንጋሉ ወይ ናይ ምጣሩ ሓላፍነት ዝህልወኩም፡ ንስኻትኩም ኢኹም።
ሓባራዊ መጒዚትነት ማለት፡ ክልቲኦም ወለዲ፡ ኣብ ውላዶም ሓባራዊ ሓላፍነት
ኣሎዎም ማለት’ዩ። ንውላዶም ዝምልከት ጒዳይ’ውን ብሓባር ክውስኑ
ኣለዎም። ክልቲኦም ወለዲ፡ ብሓደ ዘይቅመጡ ዋላ ይኹኑ፡ ሓደ ዓይነት
ግቡእን ሓላፍነትን ኣሎዎም። መጒዚት እንተ ዄንካ፡ ብዛዕባ ውላድካ ሓበሬታ
ክትረክብ መሰል ኣሎካ። እዚ ማለት ከኣ፡ ካብ መውዓሊ ህጻናት፡ ካብ ቤት
ትምህርቲ፡ ካብ ሓለዋ ጥዕና፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ካብ
ፖሊስን ካልኦት ትካላት መንግስትን፡ ንውላድካ ዝምልከቱ ጒዳያት ክትፈልጥ፡
መሰል ኣሎካ ማለት’ዩ።
ንጽል መጒዚትነት ክብሃል ከሎ፡ ሓደ ካብ ወለዲ ጥራይ ሓላፍነት ቆልዓ
ኣሎዎ ማለት’ዩ። እዚ ወላዲ’ዚ፡ በይኑ’ዩ ንጒዳይ ናይቲ ቖልዓ ኣመልኪቱ
ናይ ምውሳን መሰል ዘሎዎ። ምርዑዋት እንተ ዄንኩም፡ ንሓላፍነት ደቅኹም
ብዝምልከት ቀጥታዊ ሓባራዊ መጒዚትነት ኣሎኩም ማለት’ዩ። እንተ
ዘይኴንኩም ግን፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት (ቤት ጽሕፈት
መሰል ስድራቤት) ኬድኩም ኣቦ ቖልዓ፡ መን ምዃኑ ወረቐት ክትመልኡ
ኣለኩም። ሽዑ ኸኣ ነቲ መጒዚትነት ካብ ሓደኹም ናብ ክልተኹም
ከተቐይሩዎ ትኽእሉ።
ክትፋትሑ እንተ ወሲንኩም፡ እሞ ድማ ’መንኩም መጒዚትነት ቆልዓ
ይውሰድ?’ ኣብ ዝብል ሕቶ፡ ኣብ ስምምዕ እንተ ዘይበጺሕኩም፡ ምስ ቤት
ጽሕፈት ’መሰል ስድራቤት (familjerätten)’ ክትዘራረቡ ትኽእሉ
ኢኹም። ንሳቶም ከኣ፡ ነቲ ዘከራኽረኩም ጒዳይ፡ ፍታሕ ኣብ ምርካብ
ክሕግዙኹም እዮም። እቲ ጒዳይ፡ ብመንገዶም ክፍታሕ ምስ ዘይክእል ግን፡
ሕጋዊ መዕለቢ ክግበረሉ ስለዘሎዎ፡ ናብ ቤት ፍርዲ ክሓልፍ ግድን ይኸውን።
ቤት ፍርዲ ብወገኑ፡ ’እዚ ወላዲ’ዚ ሓላፍነት ቆልዓ ይወሃቦ! ምስ’ዚ
ይቀመጥ!’ ዝብል ውሳነ ቅድሚ ምውሳዱ፡ ንቤት ጽሕፈት መሰል ስድራቤት፡
ነዚ ጒዳይ’ዚ ብዝምልከት፡ መጽናዕቲ ክገብር ይሓቶ።
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ስእሊ፡ ዮነር

ንቖልዑን መንእሰያትን ምክንኻን
ወለድን ካልኦት መጒዚታትን፣ ኣብ ውላዶም ሓላፍነት ኣሎዎም። ካብ
ሕብረተሰብ ዝርከብ ሓገዝ’ውን ኣሎ። ኣብ ሽወደን፣ ኲላቶም ቆልዑን
መንእሰያትን፣ መሰል ተሳትፎ ኣብ መውዓሊ ህጻናት፡ ትምህርትን ጥዕናዊ
ክንክንን ኣሎዎም።
ዝበዝሑ ወለዲ፡ ቆልዓ ቅድሚ ምውላዱ (ኣብ እዋን ጥንሲ)፣ ምስ ማእከል
ክንክን ጥዕና ኣዴታት (mödrahälsovården, MVC)፣ ብጽሖታትን
ጥቡቕ ርክባትን ይገብሩ። ቆልዓ ተወሊዱ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከኣ፡
ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና ህጻናት (barnhälsovården)፣ ተመሳሳሊ
ርክብ ይህሉዎም። ኣብዚ ክፍሊ ጥዕና’ዚ፡ ዝተማህራ መሕረስቲ፡ ኣለይቲ
ሕሙማንን ሓካይምን ይሰርሑ። ናብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ክፍልታት’ዚ
እትገብሩዎ ምብጻሕ፣ ገንዘብ ኣይክፈሎን’ዩ።

ክሊኒክ ሓራሳት(Mödravårdscentralen, MVC)
ክሊኒክ ሓራሳት (MVC)፣ ብተወሳኺ ንነፍሰ ጾራት ይቕበል። ነፍሰ ጾራት፣
ጥዕነአንን ጥዕና ዕሸለንን ንምቊጽጻር፣ ኣብ ምሉእ ግዜ ጥንሰን፡ ብተኸታታሊ
ናብ ክሊኒክ ሓራሳት ይመላለሳ። እተን መሕረስቲ፣ ነታ ነፍሰ ጾር፣ ይመዝናኣ፣
ይዕቅናኣ፣ ብዛዕባ ጥንስን ሕርስን ይዘራረባኣን ይማኸራኣን። ሓፈሻዊ ሕቶታት
ናይ’ቶም ወለዲ ድማ ይምልሳ።
ኣብቲ ብዛዕባ ጥንሲ፡ ሕርስን ቆልዓ ምጥባውን ሓበሬታ ዝውሃበሉ ኣኼባታት
ምስታፍ ይክኣል እዩ። ኣቦ ናይቲ ዝውለድ ህጻን፣ ምስ ሰበይቱ ወይ’ውን ምስ
መናብርቱ፣ ኣብ ብጽሖን ርክባትን ክሳተፍ ምርኣይ ልሙድ’ዩ። ኣቦ ናይቲ
ዝውለድ ህጻን፣ ኣብ እዋን ሕርሲ፣ ኣብ ጎድኒ ሰበይቱ ወይ’ውን መናብርቱ
ደው ኢሉ ምርኣይ’ውን ልሙድ’ዩ።
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ክሊኒክ ቆልዑ (Barnavårdscentralen, BVC)
ክሊኒክ ቆልዑ (BVC)፣ ንወለዲ ይሕግዝን፡ ንጥዕናን ምዕባለን ናይ ቆልዓ
ከኣ ይከታተልን። ንውላድኩም ብጽቡቕ ኣገባብ ንምክንኻን ዝሕግዘኩም
ምኽርታት’ውን ይህበኩም። ኣብ ክሊኒክ ቆልዑ (BVC)፣ ንዕቤት ቆልዑ፡
ምጥባው፡ ንመግብን ሕማማትን ዝምልከቱ ምኽርታት ክትረኽቡ ትኽእሉ።
ሓራሳት፣ ገዛ ምስ ተመልሳ፡ ምስ ክሊኒክ ህጻናት ፈላሚ ርክብ ንኽገብራ
ክውከሳኦም ይኽእላ እየን። እቲ በዂሪ ርክብ፡ ስሕት ኢሉ ኣብ ገዛ’ታ
ሓራስ ይካየድ’ዩ። ኣብቲ ርክብ፡ እታ ነርስ፣ ብዛዕባ ክሊኒክ ቆልዑ ሓበሬታ
ትህብን ነቲ ቖልዓ ኸኣ፣ ጥዕንኡ ከመይ ከም ዘሎ ቁጽጽር ትገብርን። እቲ
ዕሸል፣ ከኣ ብሓኪም ይምርመር። እታ ናይ መጀመርታ ናብ ክሊኒክ ህጻናት
እትግበር ብጽሖ፡ ዕሸል ካብ 6-8 ሳምታት ምስ ኣቚጸረ እያ ትካየድ።
ብድሕሪ’ዚ ክሳዕ እቲ ቆልዓ ትምህርቲ ዝጅምር፣ ብዙሕ ብጽሖታት
ይካየድ።
ክሊኒክ ቈልዑ (BVC)፡ ኲላቶም ወለዲ፣ ደቆም ከኽትቡ ይዕድሞም።
ኣብ ሽወደን ኣንጻር 9 ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝቐንዐ ስሩዕ ናይ ክታበት
መደብ ኣሎ። ገለ ካብ’ዞም ሕማማት’ዚኣቶም ንምጥቃስ፡ ፖልዮ፡
ትኽትኽታ፡ ዲፍተርያ፡ ቲታኑስ፡ ንፍዮ፡ ጽግዕ ሩቤላን ይርከቡዎም። ዕላማ
ናይዚ ክታበት’ዚ ከኣ፡ ንህጻናት፣ ድሕነት ንምሃብን እቲ ሕማም ከይላባዕ
ንምቊጽጻርን እዩ።

ሓለዋ ጥዕና ቤት ትምህርቲ (Skolhälsovård)
ኲላቶም ህጻናት፣ ትምህርቲ ክጅምሩ ከለዉ፣ ጒዳይ ጥዕናኦም ንምክትታል
ናብቲ ሓለዋ ጥዕና ናይቲ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ።
ኲላቶም ኣብ መውዓሊ ህጻናት፡ መባእታ ቤት ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ
ቤት ትምህርትን ዝምሃሩ ተምሃሮ፣ ናብ ሓለዋ ጥዕና ናይ ቤት ትምህርቶም
(Skolhälsovård) ከይዶም ክንክን ክረኽቡ መሰል ኣሎዎም።

ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ተምሃሮ፣ 3 ግዜ ኣብ ዓመት፡ ኣብ
ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ድማ፣ 1 ግዜ ኣብ ዓመት፣ ክምርመሩ
ኣለዎም። እቲ ምርመራ፣ ነዚ ዝስዕብ ይጥርንፍ። ዘተ ጥዕና፡ ምቁጽጻር ቁመት፡
ክብደት፡ ምርኣይን ሕቖን። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ንምዕባለ ጥዕና ተምሃሮ
ኣብ ምክትታል ዝተሓጋገዙ ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ፣ ኣማኸርቲ
(kuratorer)፡ ነርሳት ቤት ትምህርቲ (skolsköterskor)፡ ዳይረክተራት
(rektorer)፡ ፍሉያት ኪኢላታት ፔዳጎጅን (specialpedagoger)
መምህራንን እዮም።
ኩላተን ኣብ ሓምሻይ ወይ ሻድሻይ ክፍሊ ዝምሃራ ኣዋልድ፡ ኣንጻር ናይቲ
ብኣሕጽሮተ ቓል ’ሆፒቪ (HPV)’ ተባሂሉ ዝፍለጥ፣ ብጾታዊ ርክብን
ብኻልኦት ቫይረሳትን ዝምሓላለፍ ሕማም፣ ብናጻ ንክኽተባ ዕድመ ይግበረለን።
እዚ ክታበት’ዚ፡ ናይ ክሳድ ማህጸን መንሽሮ፡ ኮንዲሎምን ኣብ ክሳድ ማህጸን
ከጋጥም ንዝኽእል ምልውዋጣት ናይ ዋህዮታትን ንምክልኻል ተባሂሉ እዩ
ዝውሃብ።
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ኣብታ እትነብረላ ሓዳስ ሃገር፣ ወላዲ ምዃን
ናብ ሓንቲ ሓዳስ ሃገር ምምጻእ፡ ንበጽሕታትን ቆልዑን ዓቢ ለውጢ የኸትል
እዩ። ገለ ገለ እዋን፡ ቆልዑ ካብ ኣባጽሕ ንላዕሊ፡ ኣብ ሓድሽ ሕብረተሰብ
ብቐሊሉ ይጽምበሩ። ስለዝኾነ ኸኣ፡ እቶም ኣባጽሕ፣ ምስቲ ሕብረተሰብ
ንኽራኸቡ ኣብ ደቆም ይምርኮሱ። እዚ ኸኣ፣ ኣብቲ ስድራቤት፣ ምቅይያራት
ናይ ተራ ከስዕብን ንቖልዑ ኸኣ ከቢድ ሓላፍነት ከሰክሞምን ይኽእል።
ወለዲ፣ ምስ መውዓሊ ህጻናት፡ ቤት ትምህርቲ፡ መንግስታዊ ትካላት ወይ’ውን
ሕክምና፣ ኣብ ዝራኸቡሉ እዋን፡ ንደቆም ከም ተርጎምቲ ክጥቆሙሎም
የብሎምን።
ስለዝኾነ ኸኣ፡ ወለዲ ብዛዕባ’ቲ ተጸምቢረሞ ዘለዉ ሕብረተሰብ ሓበሬታ
ክረኽቡ ኣለዎም። ብዘይካ’ዚ፣ እቲ ደቆም ተጸምቢረሞ ዘለዉ ሓድሽ
ኩነታት’ውን፣ ኣካሎም ምዃኑ ክፈልጡ ይግባእ። እዚ ምስ ዝገብሩ ኸኣ፡
ጽኑዓትን ንጹራትን ኮይኖም፣ ንደቆም፣ ርጉእ ሃዋሁው ክፈጥሩ ይበቕዑ።
ወለዲ፡ ንባህልን ልምድን ናይቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ መረዳእታ ምስ ዘሕድሩን፡
ምስ ባህሎምን መንነቶምን ዝመሳሰልን ዝፈላለን ነገራት ክላለዩ ምስ ዝኽእሉ፡
ደቆም ርጉእ ህይወት ክህሉዎም ይኽእል። ብዙሓት ጉባዝያታት፣ ነብሶም ካብ
ወለዶም ናጻ ክገብሩዋ ይጅምሩ። ኩሉ ባዕላቶም ክገብሩዎ ክጅምሩ ይደልዩ።
ነቲ ናይ በጽሒ ህይወት ድማ ይዳለዉሉ። ኣብዚ ናይ ዕቤት መገሻ’ዚ፣ ወለዲ፣
ንውላዶም ክሕግዙዎ ይግባእ። ንውላድኩም ደረት ክትገብሩሉ ክትፍትኑ
ከለኹም፣ ሚዛናውነት ይሃልኹም። እቲ ውላድ ድማ፣ ኣብታ ሓዳስ ሃገር
ከመይ ኢሉ ክዓቢ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ይግባእ።

ፍቕርን ዝምድናታትን፡
ፍቕርን ዝምድናታትን ብኸመይ ይትርጎሙ፣ ካብ ሕብረተሰብ ናብ ሕብረተሰብ
ክፈላለ ይኽእል። እቲ ኣረዳድኣ፣ ኣብ ባህርያት ናይ ሰብ’ውን ክምርኮስ
ይኽእል’ዩ። ኣብ ሽወደን፡ ምስ እትፈትዎ ሰብ ከይተመርዓኻን ከይወለድካን
ብሓንሳብ ምቕማጥ ከም ልሙድ እዩ ዝውሰድ። ሓደ ዂሉ ዝሰማማዓሉ ነገር
እንተሃልዩ ኸኣ፡ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ዕብየቶም፡ ፍቕሪ፡ ዝምድናታትን

144 | ብዛዕባ ሃገር ሽወደን

© ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳዊ ምምሕዳርን ከተማ ዮተቦሪን

ጾታዊ መንነቶምን ባዕሎም ክድህስሱ ምግዳፍ፣ ከም ኣካል መስርሕ ዕድመ
ዝጠልቦ ገስጋስ ጌርካ እዩ ዝውሰድ። መብዛሕትኦም መንእሰያት ክዓብዩ
ኸለዉ፣ ምስ ሓደ ወይ ምስ ሓንቲ ወይ’ውን ካብኡ ንላዕሊ ፍቕራዊ
ዝምድናታት ይምስርቱ።

ንቖልዑ ምዕማጽ ክልኩል እዩ።
ኣብ ሕጊ ሽወደን፡ ’ሕገ-ወለዲ (föräldrabalken)’ ዝብሃል ምዕራፍ
ኣሎ። ብመሰረት ሕገ-ወለዲ፡ ቆልዑ፡ ናይ ሕክምናን ክንክንን፡ ናይ ቅሳነትን
ግቡእ ኣተዓባብያን መሰል ኣሎዎም። ገለ ክፋል ናይዚ ሕጊ’ዚ፡ ’ሕገ ጸረማህረምቲ (anti-agalagen)’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ፡ ኣብ ሽወደን፣ ካብ
1979 ዓ.ም. ኣትሒዙ ዝጸንሐን ዘሎን ሕጊ‘ዩ። ’ኣጋ’ ዝብል ቃል ጥንታዊ
ናይ ሽወደን ቃል ኮይኑ፡ ትርጉሙ ኸኣ፡ ”ክትእርም ኢልካ ውላድካ ምቕጻዕ”
ማለት እዩ። ላህመት ናይዚ ሕጊ’ዚ፡ ’ኣንጻር ቆልዑ፣ ኣካላዊ ወይ’ውን ሰነ
ኣእምሮኣዊ ዓመጽ ምጥቃም ክልኩል’ዩ’ ዝብል እዩ። ኣካላዊ ጎንጺ፡ ኣብ
ኣካል ዝወርድ ኲሉ ዓይነት ጎንጽታት የጠቓልል። ፈኲስ ማህረምቲ፡ ጸጒሪ
ምምንጫጭ ወይ ምቕንጣው’ውን ከይተረፈ ምስ ኣካላዊ ዓመጽ’ዩ ዝቑጸር።
ንቖልዑ ካብ ሓደጋ ከተድሕን: ንኣብነት ካብ ርሱን እቶን፡ ካብ ክፉት መስኮት
ወይ ካልእ ንቖልዑ ክጎድእ ዝኽእል ነገር ክትኣልዮም ኢልካ ምንዝዕ ኣቢልካ
ክትስሕቦም ትኽእል ኢኻ።
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ስነ ኣእምሮኣዊ ዓመጽ ማለት ከኣ፣ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወርድ ኲሉ ዓይነት
ምፍርራሕ፡ ምጒብዕባዕ፡ ምቁጽጻር ወይ ምዕጻው ማለት’ዩ። ስነ ኣእምሮኣዊ
ዓመጽ፣ ልክዕ ከም ኣካላዊ ዓመጽ፡ ናይቲ ቆልዓ ርእሰ ክብርን ምዕባለን ክጎድኦ
ይኽእል’ዩ።

ኣብ ሽወደን፣ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ዘሎ
ኣረኣእያ፡
ንዝበዝሑ ወለዲ፡ ፍቕሪ ውላድ፣ እቲ ኣውራ ዘገድስ ነገር’ዩ። ኲላቶም
ቆልዑ፡ ወለድን ኣባጽሕን ክህልውዎም ኣድላዪ እዩ። እቶም ዝኣኸሉ፡ ንቖልዑ፡
መምርሕን፡ መተባብዕን ክህቡዎምን ከፍቅሩዎምን ኣለዎም። ኣባጽሕ ንቖልዑ፡
ደረት’ውን ክገብሩሎም ኣለዎም። ንሓደ ቖልዓ፡ ኣተዓባብያኡ፣ ኣብ ርእሰ
ተኣማንነቱን ኣብ ርእሰ ክብሩን፣ ዓቢ ኣገዳስነት ኣሎዎ። ዘተኣማምን መዕበያ
ዘሎዎም ቆልዑ፡ ትምህርቲ፡ ቅልል ይብለሎም፡ ምስ ዓበዩ’ውን ኣብ ናብራ
ኣይጽገሙን።
ኣብ ሽወደን፣ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ዘሎ ኣረኣእያ፣ ኣብ ውሽጢ’ዚ 100
ዓመታት፣ ለውጢ ኣርእዩ’ዩ። ኣብ መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመን፣ ወለዲ
ሕይል ዝበሉን ደቆም ክእዘዙዎም ዝደልዩን እዮም ነይሮም። ኣካላዊ መቕጻዕቲ
ማለት ’ኣጋ’ ድማ፡ ብብዙሓት፣ ከም ኣካል ናይ ጽቡቕ መዕበያ ኮይኑ ይረአ
ነይሩ።
ኣብ 1950ታት ከምኡ’ውን ኣብ 1960ታት፡ እዚ ዓይነት ኣረኣእያታት’ዚ
ክብዳህ ጀሚሩ። ብዙሓት፡ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ዘሎዎም ኣረኣእያታት
ክልውጡዎ ጀሚሮም። ብዛዕባ ክብሪ ዝሓዘለ ናይ ህጻናት ኣተዓባብያ ክዝረብ
ጀሚሩ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ንውላድካ ክትእርሞ ኢልካ ምህራም ኣይተረፈን
ነይሩ።
ኣብ 1970ታት፣ እቲ ደሞክራስያዊ ኣገባብ ኣተዓባብያ ክመጽእ ጀሚሩ።
ዕላማኡ ድማ፣ ቆልዑ፣ ባዕላቶም ክሓስቡ ንኽጅምሩ፣ ሓላፍነቶም ንኽወስዱን
ርእሰ ተኣማንነት ንኽህሉዎምን እዩ።
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ማሕበራዊ ኣገልግሎት (Socialtjänsten)
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት (Socialtjänsten)፡ ቆልዑ፣ ኣብ ትሕቲ
ርጉእ ሃዋሁው፣ ምዩቕ ከይበሉ ምእንቲ ክዓብዩ፣ ብዝተፈላለየ መንገድታት
ዝከኣሎ ጻዕርታት ይገብር። ቆልዑ ዝግበኦም ምእላይን ቅሳነትን ክረኽቡ፣
ናይ ወለዲ ሓላፍነት እዩ። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፣ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፣ ንወለዲ፡ ኣብ መስርሕ ናይ ወላዲ ዕማሞም ክድግፎም ይኽእል
እዩ። ኣብ ናይ ወላዲ ዕማምካ፣ ደገፍ ምሕታት ማለት፣ ከም ወላዲ ሓላፍነት
ናይ ምውሳድ ድሉውነትካ ዘርኢ እዩ። እቶም ብኣግኡ ደገፍ ዝሓቱ ወለዲ፡
ንደቆም፣ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ካብ ከጋጥሞም ዝኽእል ሽግር የናግፉዎም።
ኲነታት ቆልዓ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ገጹ ምስ ዝኸይድ፡ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፣ ምስ ስድራቤትን ካልኦት ኣባጽሕን ብሓባር ብምዃን፣ ነቲ ሓደገኛ
ኣንፈት ብዝተኻእለ መጠን፣ ናብ ንቡር ክመልሱዎ ይፍትኑ። እዚ ኸኣ፡
ንኹነታት ናይቲ ቖልዓ፣ ንምምችቻእ ዝዓለመ እዩ። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፣ ነቶም ኣብ ክሊ ስድራቤት ዝኽሰቱ ሽግራት ንምፍታሕ ዘኽእሎ
እኹል ዓቕሚ ኣሎዎ። ገለ ካብቲ ሽግራት ንኣብነት፡ ኣብ ገዛ ባእሲ ምስ
ዝበዝሕ፡ ኲነታት ጥዕናኦም ዘተሓሳስቦምን ንደቆም ከይጸልዎም ዝፈርሁን
ወለዲ፡ ተነጽሎ ዝስምዖም ቆልዑ፡ ግዳይ ዓመጽ፡ ምፍርራሕ፡ ምጭናቕን ዘለፋን
ዝኾኑ ቖልዑ፡ ገበን ዝፍጽሙ፡ ኣልኮላዊ መስተ ዝሰትዩ ወይ’ውን ልምዲ
ሓሽሽ ዘሎዎም ቆልዑ፣ ወይ’ውን ምስ ወልፍታት ዘሎዎም ወለዲ ዝቕመጡ
ቆልዑ፡ ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፣ ንሕማቕ ኣተሓሕዛ ቆልዓ ዝምልከት
ናይ ስክፍታ ጥርዓን ወይ ሓበሬታ ክመጽኦ ይኽእል እዩ። ከምዚ ዓይነት’ዚ
ሓበሬታ፣ ንኣብነት ካብ መምህር፡ ዳይረክተር፡ ፖሊስ ወይ’ውን ሰራሕተኛታት
ሕክምና ክመጽኦ ይኽእል’ዩ። እዞም ዝተጠቕሱ ኣካላት’ዚኣቶም፣ ዘሰክፎም
ኩነታት ናይ ቆልዑ ምስ ዝዕዘቡ፣ ንቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክሕብሩ
ግዴታ ኣለዎም። ብዘይካ’ዞም ዝተጠቕሱ ኣካላት፡ ካልእ ሰብ’ውን፣ ብገለ
ምኽንያት ምስ ወለዲ ናይ ሓደ ቖልዓ ድሕሪ ምርኻብ፣ ዘሰክፍ ኩነታት ምስ
ዝርኢ’ውን ክሕብር ይኽእል እዩ። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፣
ሓበሬታ ምስ መጽኦ፣ እቲ ግዳይ ዝኾነ ቖልዓ ቅልጡፍ መዕቆቢ የድልዮ ድዩ
ወይስ ኣይፋሉን፣ ብቕልጡፍ ገምጋም ይገብር። እቲ ቖልዓን ስድራቤቱን፣
እንታይ ዓይነት ደገፍ ክግበረሎም ኣለዎ ንምንጻር፡ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፣ ነቲ ዘጋጠመ ከጽንዖ ኣለዎዶ የብሉን ንዝብል ነገር’ውን ንጹር
ውሳነ ክወስድ ኣለዎ። ኣብቲ ዝግበር ገምጋማዊ መጽናዕቲ’ቲ፣ ቆልዓን ስድራ
ቤቱን ይሳተፉ እዮም።
እቲ ልሙድ ውጽኢት ናይዚ ገምጋማዊ መጽናዕቲ’ዚ ኸኣ፡ ቤት ጽሕፈት
ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ወለድን፡ ነቲ ቖልዓን ስድራቤቱን ዘድልዮም ደገፋት፣
ብንጹር ምውሳን እዩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህቦ ደገፍ፣
ወለዲ እንተላይ ክሳተፉዎን ድሉውነቶም ከረጋግጹሉን የድሊ።
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ፍሉይ ጠባይ ናይቲ ቖልዓ ወይ ’ውን
ኣብቲ ህጻን ዝነብረሉ ገዛ ዝሰፈነ ሃዋሁው መሰረት ገይሩ፡ ’ዕብየትን ጥዕናን
ናይቲ ቖልዓ ክድቆስ ይኽእል’ዩ’ ኣብ ዝብል መደምደምታ ምስ ዝበጽሕ
ግን፡ እቲ ኣብዚ ጒዳይ’ዚ ተመርኲሱ ዘውጸኦ ናይ ደገፍ መደብ፣ ዋላ
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ወለዲ ይቃወሙዎ ከተግብሮ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት፣ ንኣብነት፣ እቲ
ህጻን ንሓጺር ወይ ንነዊሕ ግዜ ምስ ካልእ ስድራ ቤት (jourhem eller
familjehem) ወይ’ውን ኣብ ማእከል ክንክን ትሕቲ ዕድመ (HVB)
ከም ዝቕመጥ ክገብሩ ይኽእሉ።

ክንክን ቆልዑ (Barnomsorg)
ክንክን ቆልዑ፣ ሓባራዊ መጸውዒ ናይቲ ናብ ነኣሽቱ ቆልዑ ዘተኮረ ትምህርታዊ
ንጥፈት ዝግበረሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ ክንክን ቆልዑ፣ ወለዶም ኣብ ዝሰርሑሉ
ወይ ዝምሃሩሉ ምዓልቲ፣ ቆልዑ ዝጸንሑሉ፣ ንኣብነት ከም ምውዓሊ
ህጻናት(förskola)፡ ስድራቤታዊ መጽንሒ ህጻናት (familjedaghem)፣
ከምኡ‘ውን ማእከላት ትርፊ ግዜ (familje-daghem) ዝኣመሰሉ
ማለት’ዩ። ወለዲ ክሰርሑ ወይ ክመሃሩ ከለዉ፣ ንደቆም ኣብኡ የጽንሑዎም።
ኣብ ኲላተን ኮምዩናት፡ በቲ ኮምዩን ዝምእከል ኣገልግሎት ክንክን ቆልዑ ኣሎ።
ብውድባት ወይ ብማሕበራት ዝካየድ፣ ናጻ ወይ ብሕታዊ ክንክን ቆልዑ‘ውን
ኣሎ። ካብ 1-5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፣ ናብ መውዓሊ ህጻናት ወይ
ስድራቤታዊ መጽንሒ ህጻናት ክኸዱ መሰል ኣሎዎም። ኣናደይቲ ስራሕ
ወይ’ውን ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ወሲድኩም ኮፍ ዝበልኩም ምስ እትኾኑ፡ ካብቲ
ሒዝኩሞ የዕሪፍኩምሉ ዘለኹም ህጻን ዝዓቢ ወይ ዝዓብዩ ደቅኹም፡ ኣብ
መዓልቲ ሰለስተ ሰዓታት፡ ማለት ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት፡ ጥራይ እዮም ኣብ
ማእከል ክንክን ቆልዑ ክውዕሉ ዝፍቀደሎም።

መውዓል ህጻናት (Förskola)
መውዓል ህጻናት፣ “ዳግሀም” ወይ ‘ዳጊስ‘ ተባሂሉ‘ውን ይጽዋዕ‘ዩ።
ካብ 1-5 ዝዕድመኦም ቆልዑ፣ ቀዳማይ ክፍሊ (förskoleklass, första
klass) ቅድሚ ምጅማሮም ዝውዕሉሉ ቦታ‘ዩ። ብዙሓት መውዓሊ ህጻናት፡
ከመይ ገይረን ከም ዝምህራ ዝግልገላሉ ፍሉይ ኣገባብ ኣሎወን። ስርዓተ
ትምህርቲ(läroplan)’ውን ኣሎወን ። እዚ ስርዓተ ትምህርቲ’ዚ፣ ቆልዑ፣
እንታይ ክምሃሩ ከም ዘለዎም ዝሕብር ጽሑፍ‘ዩ። ኲላተን መውዓሊ
ህጻናት፣ ንሽወደናዊ ስርዓተ ትምህርቲ ምርኩስ ብምግባር’የን ዝሰርሓ።

ክፉት መውዓሊ ህጻናት (öppen förskola)
ክፉት መውዓሊ ህጻናት፣ እቶም ብምኽንያት ህጻን ካብ ስራሕን ትምህርትን ናጻ
ዝኾኑ ወለዲ ምስ ደቆም ዝራኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብኡ፣ ምሁራን ሰራሕተኛታት
ኣለዉ። ምስ ካልኦት ወለድን ደቆምን ንኽትላለ ድማ ግሩም ቦታ እዩ። ክፉታት
መውዓሊ ህጻናት፣ ኣብ መብዛሕትአን ናይ ሽወደን ኮምዩናት ይርከባ።

ቀዳማይ ክፍሊ (Förskoleklass / sexårsverksamhet)
ኲላቶም ቆልዑ፡ ኣብታ 6 ዓመት ዝመልኡላ ዓመት፡ ቦታ ቤት ትምህርቲ
ህጻናት ይረኽቡ። ቤት ትምህርቲ መውዓሊ ህጻናት: ቆልዑ ኣብ መባእታ
ቤት ትምህርቲ፡ ቀዳማይ ክፍሊ ቅድሚ ምጅማሮም፡ ናብ ትምህርቲ ምኻድ
ዝላመዱሉ ቦታ‘ዩ።
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ስእሊ፡ ዮነር

ማእከል ትርፊ ግዜ ’ፍሪቲድስ’ (fritids)
ካብ 6-12 ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑ፡ ቅድሚ ትምህርትን ድሕሪ
ትምህርትን፡ ናብ ማእከል ትርፊ ግዜ ክኸዱ መሰል ኣሎዎም። ቆልዑ፣ ናብ
’ፍሪቲድስሄም’ ክኸዱ ክፍቀደሎም፡ ወለዶም ግድን ዝሰርሑ ወይ ዝመሃሩ
ክኾኑ ኣለዎም። ’ፍሪቲድስሄም’ ዝበዝሕ እዋን፣ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ’ዩ
ዝርከብ። ካብ 10-12 ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑ፣ ጥቓ ቤት ትምህርቶም
ናብ ዝርከብ ’ክፉት ንጥፈት ትርፊ ግዜ’ ክኸዱ ይኽእሉ’ዮም።

ስነ ትምህርታዊ ክንክን ‘ፋሚልየዳግሄም‘ (Pedagogisk omsorg / familjedaghem)
ገለ ክፋል ናይ ህጻናት ናይ ክንክን ቦታ፡ ስነ ትምህርታዊ ክንክን ወይ
ስድራቤታዊ መጽንሒ ይብሃል። ብስነ ትምህርቲ ዝሰልጠነ ሰብ እዩ ንቖልዑ
ኣብ ገዝኡ ተቐቢሉ ዝከናኸኖምን ስነ ትምህርታዊ ንጥፈታት ዝህቦምን። ናብ
ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ህጻናት፣ ድሕሪ ትምህርቲ፣ ናብ ስድራቤታዊ መጽንሒ
ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ከም ማእከል ትርፊ ግዜ ድማ’ዩ ዘገልግል።

ምስ ወለዲ ምትሕብባር
ወለዲ፣ ንደቆም ኣዐርዮም ስለ ዝፈልጡዎም፣ ንማሕበራዊ ክንክን ቆልዑ
ኣገደስቲ‘ዮም። ። ህጻናት፣ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ወይ ኣብ ‘ፋሚሊዳግሄም‘
ክጅምሩ ከለዉ፡ ክሳብ ቀሲኖም ዝለማመዱ ወለዶም የሰንዩዎም‘ዮም።
እዚ ድማ፣ ምልምማድ (inskolning) ይብሃል። ኣስታት ክልተ ሰሙን
ኣቢሉ ድማ ይወስድ። ኣብ መውዓሊ ህጻናትን ኣብ ማእከላት ትርፊ ግዜን
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ዝሰርሑ ሰባት፣ ንወለዲ ኣብ ዘተ ምዕባለ (utvecklingssamtal) ክሳተፉ
ይዕድሙዎም’ዮም። ሽዑ ድማ፣ ቆልዑ ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣልዒሎም
ይዛተዩ። ንስኻ’ውን ከም ወላዲ መጠን፣ እቲ መውዓል ህጻናት ብኸመይ
መገዲ ክሰርሕ ከም ዘለዎ፣ ሓሳባት ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ማእከል ክንክን ቆልዑ፣ ቦታ ምሕታት
ኣብ መውዓሊ ህጻናትን ኣብ ማእከላት ትርፊ ግዜን፣ ቦታ ንምርካብ ኣቐዲምካ
ደቅኻ ከተመዝግብ ኣለካ። ነዚ ድማ ኣብ ኮምዩንካ ኢኻ ትገብሮ። ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ኮምዩን፣ ዝተፈላለየ መምርሒታት ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን፣
ገለ ኣዋርሕ ኣቐዲምካ ከተመልክት ኣለካ። ውላድካ፡ ናብ መውዓሊ ህጻናት
ንምኻድ፣ ብዉሑዱ ወዲ ሓደ ዓመት ክኸውን ይግባእ።

መባእታ ቤት ትምህርቲ
(Grundskola)
ኣብ ሽወደን፡ ኲላቶም ቆልዑ፡ ንትሽዓተ ዓመት፡ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ
ይምሃሩ። እዚ፡ ብሕጊ ትምህርቲ ሽወደን ዝተሓገገ ኮይኑ፡ ’ግዴታ ትምህርቲ’
ይብሃል። ነፍሲ ወከፍ ዓመተ ትምህርቲ፡ መንፈቐ-ጽድያን (hösttermin)፡
መንፈቐ-ቀውዕን (vårtermin) ኣሎዎ። ኲላቶም ቆልዑ፡ ካብታ ደቂ
ሸውዓተ ዓመት ዝኾኑላ ወይ ትምህርቲ ዝጀመሩላ ቀዳመይቲ መንፈቐ-ጽድያ፡
ክሳብ’ታ መንፈቐ-ቀውዒ ናይ ታሽዐይቲ ዓመት፡ ናብ ትምህርቲ ክመላለሱ
ግዴታ ኣሎዎም።
ንኣከያይዳ ትምህርቲ ዝምልከት ትምህርታዊ ወይ ናይ ኣመሃህራ ፕላን ኣሎ።
ኣብዚ ፕላን’ዚ፣ ቆልዑ፡ እንታይን ብኸመይን ክምሃሩ ከምዘለዎም ይሕብር።
ኣገባብ ኣመሃህራን መጻሕፍትን፡ ኣብ መባእታ ንዝምሃሩ ተማሃሮ ብነጻ እዩ
ዝውሃብ። ዘይክፈሎ ምሳሕ’ውን ይውሃቦም እዩ።
ኩላቶም ቆልዑ፡ ን 9
ዓመታት፡ ናብ መባእታ
ቤት ትምህርቲ ይኸዱ።

ስእሊ: Colourbox
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ከም መጠን ወላዲ፡ ንደቅኻ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ ክትመርጽ መሰል ኣሎካ።
ቆልዓ፡ ኣብቲ ትነብሩሉ ከባቢ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክምሃር መሰል ኣሎዎ። ካልእ
ቤት ትምህርቲ ምስ እትደሊ፡ ናብቲ እትደልዮ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ምስቲ
ዳይረክተር (rektor) ርክብ ብምግባር ኢኻ ቦታ ትሓትት። ቦታ እንተሎ ድማ
ንደቅኻ ይቕበሉዎምን ትምህርቲ ድማ ክጅምሩ ይኽእሉን።
ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክምሃሩ
ዘይክእሉ ቆልዑ ተባሂሉ ዝተዳለወ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ (specialskola
och särskola) ኣሎ። ንኣብነት ”ስፐሻል-ስኮላን”፡ ጽሙማን ወይ ናይ
ምስማዕ ጸገም ንዘሎዎም ቆልዑ የአንግድ። ”ሳር-ስኩላን” ከኣ፡ ነቶም
ተገንዝቦኣዊ ወይ’ውን ስነ ኣእምሮኣዊ ጸገማት ዘሎዎም ተማሃሮ የአንግድ።
እዞም ኣብ’ዘን ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ’ዚኣተን ዝምሃሩ ተምሃሮ፡ ብቤት
ትምህርቶም፡ ፍሉይ ናይ ኣመሃህራ ደገፍ ይግበረሎም።

ዓይነት ትምህርቲ(ሳብጀክት) ኣብ መባእታ ቤት
ትምህርቲ
ዓይነት ትምህርቲ (Ämne) ዝብሃል: እቲ ተማሃሮ ዝምሃሩዎ ዓይነት
ትምህርቲ ንኣብነት ከም ሕሳብ: ወይ ሽወደንኛ‘ዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ
ዝውሃብ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ: ናይ ትምህርቲ ፕላን ዘሎዎ ኮይኑ፡
ተምሃሮ፡ መባእታ ቤት ትምህርቲ ምስ ወድኡ ክኾኑዎ ዘሎዎም ዝሕብር
መደብ ትምህርቲ (kursplan) ኣሎዎ።

ትምህርቲ ጾታን ጾታዊ ዝምድናን

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን: ትምህርቲ ጾታን ጾታዊ ዝምድናን (sex
och samlevnad) ኣካል ናይ ስርዓተ ትምህርቲ‘ዩ። ትሕዝቶ ናይዚ
ትምህርቲ’ዚ ኸኣ፡ ብዛዕባ ፍቕሪ ኮይኑ፡ ምስ ካልኣይካ፡ ክብረትን ማዕርነትን
ዝዓሰሎ ማሙቕ ፍቕራዊ ዝምድና ብኸመይ ትምስርት ዝብል እዩ። ትምህርቲ
ጾታውነትን ጾታዊ ዝምድናን፡ ኣብ ሽወደን፡ ንልዕሊ 50 ዓመታት ክውሃብ
ዝጸንሐ ዓይነት ትምህርቲ እዩ።

ነጥቢ (Betyg)
ተማሃሮ፡ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ኣትሒዞም፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንፈቐ ትምህርቲ
ነጥቢ ይውሃቡ’ዮም። እቶም ቆልዑ፡ ኣብ መወዳእታ መንፈቕ ናይ 9ይ ክፍሊ፡
ማለት መዛዘሚ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ናይ መባእታ ናይ መዛዘሚ
ነጥቢ(slutbetyg)’ ይውሃቡ‘ዮም።

ነጥቢ፡ ደረጃታት ኣሎዎ። ማለት ‘A: B: C: D: E: ከምኡ’ውን
F‘። ነጥቢ ‘F‘ ማለት፡ እቲ ተማሃራይ ብሓደ ዓይነት ትምህርቲ ኣይሓለፈን
ማለት‘ዩ። ‘A‘ ድማ፡ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ‘ዩ።

ነጥቢ ብኸመይ ከም ዝውሃብ መምርሒታት ዘውጽአ ’ሃገራዊ ወኪል
ትምህርቲ ሽወደን (Skolverket)’ እዩ። ሃገራዊ ወኪል ትምህርቲ ሽወደን፡
መንግስታዊ ትካል‘ዩ። እዚ ትካል’ዚ፡ ተማሃሮ ሽወደን፡ ኣብ ውሕሰነት ዘሎዎ
ኣከባቢ፡ ግሩም ትምህርቲ ንኽቐስሙ ይጽዕር።
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ትምህርቲ ቋንቋ
ሓደ ካብ ወለዲ፡ ወይ ክልቲኦም ወለዲ፡ ካብ ሽወደንኛ ወጻኢ ቋንቋ ኣደ
ዝዛረቡ እንተኾይኖም፡ እሞ ድማ፡ እቲ ቋንቋ ኣብ ገዛ ዝጥቀሙሉ ቋንቋ
እንተኾይኑ፡ እቲ ቖልዓ፡ ነዚ ቋንቋ’ዚ ክምሃሮ መሰል ኣሎዎ። ግን ከኣ፡ እቲ
ቖልዓ፡ መባእታዊ ኣፍልጦ ናይቲ ቋንቋ ክህሉዎ ይግባእ። ኣብ ገዛ’ውን ኩሉ
ግዜ ዝጥቀመሉ ክኸውን ይግባእ።
ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘሎዎም ተማሃሮ’ውን፡ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ
(Svenska som andraspråk) ክምሃሩ መሰል ኣሎዎም። ሽወደንኛ ከም
ካልኣይ ቋንቋ፡ ንጀመርትን ነቶም ድሮ ሽወደንኛ ዝኽእሉን ተማሃሮ’ዩ ተዳልዩ።
ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ፡ ከም መደባዊ ትምህርቲ ሽወደንኛ እዩ። እቲ
ኣመሃህራ፡ ምስቲ ናይቲ ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘሎዎ ሰብ ከም ዝመቻቻእ ተገይሩ
እዩ ዝካየድ።

መቀራረቢ ወይ መዳለዊ ክፍሊ
(Förberedelseklass)
ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝኾኑ ቆልዑ፡ ዝመሃሩሉ መቀራረቢ ወይ መዳለዊ
(Förberedelseklass) ዝብሃል ክፍሊ ኣሎ። ኣብዚ ክፍሊ’ዚ፡ ተማሃሮ፡
ሽወደንኛ ይለማመዱን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ድማ ይምሃሩን። እዞም
ተማሃሮ’ዚኣቶም፡ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ፡ መደበኛ መባእታ ቤት
ትምህርቲ ምእንቲ ክቕጽሉ፡ ትምህርቲ ይውሃቦም። ንዕድመ፡ ቋንቋ ኣደን
ዝሓለፈ ደረጃ ትምህርትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ እቲ ትምህርቲ ዝተፈላለየ
መልክዕ ክሕዝ ይኽእል‘ዩ። ኣብ ብዙሓት ኮምዩናት ሽወደን፡ መቀራረቢ
ክፍልታት ኣሎዉ።

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ
(Gymnasium)
እቶም ኣብ መባእታ ትምህርቲ፣ ናይ መወዳእታ ዓመት፣ ማለት ታሽዓይ
ክፍሊ ዝምሃሩ ተማሃሮ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንምቕጻል ክምዝገቡ
ይኽእሉ። ኣብ ሽወደን፣ ዝኾነ ሰብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክምሃር፣ ወለንታዊ ወይ
ናይ ድላይ ጒዳይ እዩ። ዝኽፈል ክፍሊት’ውን የብሉን። እቶም ኣብ መንጎ
16~20 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት፣ ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም
ምስ ዝውድኡ፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክምሃሩ ይኽእሉ። ዳርጋ ኹሎም
መንእሰያት፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክምሃሩ ይደልዩ።
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ’ውን፣ ብ ’ብዓል መዚ ትምህርቲ’ ዝተሓንጸጸ
ስርዓተ ትምህርትን ውጥን ኮርሳትን ኣሎዎ። ውጥን ኮርስ ክብሃል ከሎ፡
ተማሃሮ፣ ትምህርቲ ክዛዝሙ ከለዉ እንታይ ክኾኑ ከም ዘሎዎም ዘነጽር እዩ።
ስርዓተ ኣወሃህባ ነጥቢ፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ’ውን፣ ከምቲ ናይ
መባእታ ደረጃ ኣወሃህባ ነጥቢ እዩ።
እቲ ክማሃሮ ዝደልዮ ዓይነት ትምህርትን ክማሃረላ ዝደልያ ቤት ትምህርትን
ዝሓሪ፡ እቲ ተማሃራይ ባዕሉ’ዩ ። እቲ ተማሃራይ፣ ኣብ መመልከቲ ቅጥዒ፣
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ዝመረጸን ብዙሓት ኣብያተ ትምህርትን ዝመረጾም ዝተፈላለዩ ዓይነታት
ትምህርትን ከስፍር ኣሎዎ። ኣብታ ቀዳመይቲ ምርጫኦም ዝኾነት ቤት
ትምህርቲ፣ ቦታ ክረኽቡ ርጉጽ ኣይኮነን።
ክምረጹ ዝኽእሉ ብዙሓት ዓይነታት ትምህርቲ ኣሎዉ። ኣብ መባእታ ቤት
ትምህርቲ፣ ቅድሚ ምርጫ፣ ምኽርን ሓበሬታን ዝህቡ ኣማኸርቲ ትምህርቲ
(studievägledare) ኣሎዉ።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ እቶም ተማሃሮ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ሞያዊ
መሰልጠኒ ማእከል ከምህሮም ዘኽእል፣ እኹል ሓበሬታ ከምዝቐስሙ ይግበሩ።
ሓደ ተማሃራይ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝውሃብ ሃገራዊ መደብ
ትምህርቲ ንምስታፍ፡ ኣብ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም፣ ኣብ ’ቋንቋ ሽወደን’
ወይ’ውን ’ቋንቋ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ’፡ ቁጽርን፡ እንግሊዘኛን ዝሓለፉ
ክኾኑ ኣሎዎም።
•• ኣብ ሞያዊ ፕሮግራም ንኽትኣቱ፣ ብተወሳኺ እንተ ወሓደ፣ ብሓሙሽተ
ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ፣ ዘሕልፍ ነጥቢ ክህልወካ ኣሎዎ።
•• ኣብ ናይ ኮለጅ ምድላው መደብ ንኽትኣቱ ድማ፣ እንተ ወሓደ ኣብ
ትሽዓተ ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ፣ መሕለፊ ነጥቢ ክህሉወካ ይግባእ።

እቶም ኣብ’ዘን ዓይነታት ትምህርቲ’ዚኣተን ዘሕልፍ ነጥቢ ዘይረኸቡ
ተማሃሮ፣ ኣብ መተኣታተዊ ፕሮግራም (introduktionsprogram)
ክምሃሩ ይኽእሉ’ዮም። እዚ መተኣታተዊ ፕሮግራም’ዚ፣ ትምህርቶም
ንኽቕጽሉ ይሕግዞም። ሓምሽተ ዝተፈላለዩ ናይ መተኣታተዊ መደባት ኣለዉ።
ሓደ ኻብኣቶም፣ ብፍሉይ ናብ’ቶም ሓደስቲ መጻእቲ መንእሰያት ዘተኮረ ናይ
ቋንቋ መተኣታተዊ እዩ። ኣብቲ ፕሮግራም’ቲ፣ እቶም መንእሰያት፣ ሽወደንኛን
ካልእ ዓይነት ትምህርትን(ሳብጀክትን) ይወስዱ። ኣብቲ እትነብረሉ ኮምዩን፣
እንታይ ዓይነት ተኽእሎታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ንኮምዩንካ ተወከሶ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ መደባት ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ናይ ምስታፍ
ተኽእሎኻን፣ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ፣ ማለት ኢንተርነት፡ www.
utbildningsinfo.se ኣንብብ።

ስእሊ፡ ዮነር
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ስእሊ፡ ሚካኤል ጆንሶን

ቤት ትምህርትን ደሞክራስን
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን፡ ብዛዕባ ደሞክራሲ ብዙሕ ይዝረበሉ።
ሓደ ካብቲ ዕላማታቱ ድማ፡ እቶም ተምሃሮ ምስ ዓበዩ፡ ተሳተፍትን ኣብቲ
ሕብረተሰብ ድማ ሓላፍነት ዝስመዖምን ንክኾኑ እዩ።
ተማሃሮ፡ ኣብ ደሞክራስያዊ ሃዋሁው ንኽነብሩ ዘኽእሎም ፍልጠት ክዓጥቁ፡
መሰላቶምን ግቡኣቶምን ክፈልጡን ኣለዎም። ከም ኣካል ናይቲ ዝውሃቦም
ትምህርቲ ከኣ፡ ’ደሞክራሲ እንታይ ማለት’ዩ?’ ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሎም
ምይይጣትን ክትዕን ከካይዱ ዕድል ይውሃቦም።

ቀደም ዝነበረ ኩነታት ትምህርቲ
ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን፡ ካብ መፋርቕ 20 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ኣዝዩ
ብዙሕ ለውጢ ኣርእዩ’ዩ። ቀደም፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ጽኑዓት መምርሒታት
ነይሮም። መምህር፡ ንተማሃሮ ክሃርም መሰል ነይሩዎ። እዚ ኸኣ፡ ’ምቕጻዕ’
ይብሃል። ክሳብ 1958 ዓ.ም ድማ፡ ይስርሓሉ ነይሩ። ድሕሪ’ዚ ዓመት’ዚ ግን
ከም ዝኽልከል ተገይሩ።
ተማሃሮ ንመምህሮም፡ ብስሙ ኣይጽውዑዎን ወይ ”ኣታ” ኣይብሉዎን
ነይሮም። ኣብ ክንድኡ ግን ’መምህር (fröken, magistern)’ ይብሉዎ
ነይሮም። ተማሃሮ፡ ካብ ቀዳመይቲ ዓመተ ትምህርቲ ኣትሒዞም፡ ከመይ ከም
ዝሰርሑ ዝገልጽ ነጥቢ ይውሃቡ ነይሮም። ብኽልተ ወይ ሰለስተ ዓይነታት
ትምህርቲ ዘይሓለፉ ተማሃሮ፡ ትምህርቲ ክደግሙ ይግደዱ ነይሮም።

ቤት ትምህርቲ ሎሚ
ሎሚ፡ ተማሃሮ ናጻ ክሓስቡ፡ ክምሃሩን ኣብ ትምህርቶም ባዕላቶም ክውስኑን
ዘኽእላ ደሞክራሲያውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኣሎዋና። መምህር፡ መራሒ
ጒጅለ ናይ ተማሃሮ’ዩ። እቲ ኣብ መንጎ መምህርን ተማሃሮን ዘሎ ርክብ ግን
ምዕሩይ እዩ።

154 | ብዛዕባ ሃገር ሽወደን

© ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳዊ ምምሕዳርን ከተማ ዮተቦሪን

ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን፡ ካብ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣውያን መሰላት ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ዝብገሱ ክብርታት ኣሎወን። ክብሪ ክብሃል ከሎ፡ ከም መጠን
ቆልዑ፡ መንእሰያትን ኣባጽሕን ንሕድሕድና ዘሎና ኣተሓሕዛ ይምልከት። እዚ
ክብሃል ከሎ፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን፡ ዝኾነ ሰብ ብሕማቕ ክተሓዝ
የብሉን ማለት‘ዩ። ኣዋልድን ኣወዳትን፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ሓደ ዓይነት
ዕድል ክህሉዎም ይግባእ። ተማሃሮ፡ ኣብ ኣኼባታትን ቤት ምኽሪ ተማሃሮን
(klassmöten, klassråd) ብምስታፍ ነቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ክጸልዉዎ
ይኽእሉ።

ቤት ትምህርትን ስድራቤትን
ኣብ ሽወደን፡ ወለዲ፡ ኣብ ናይ ውላዶም ናይ ትምህርቲ ስራሓት ክሳተፉ
ትጽቢት ይግበረሎም። ወለዲ፡ መማህራንን ተማሃሮን፡ እቶም ቆልዑ ብዝተኻእለ
መገዲ ደስ ኢሉዎም ክምሃሩ ዝኽእሉሉ ሃዋሁው ንምፍጣር፡ ብሓደ ሓቢሮም
ይሰርሑ። እቲ ቤት ትምህርቲ፡ ነቶም ወለዲ፡ ኣብቲ ናይ ውላዶም ህይወት
ንጡፋት ክኾኑ፡ ውላዶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ ይገብር ወይ ከመይ
ከም ዘሎን ክፈልጡ ይደልዩዎም።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንፈቐ ትምህርቲ፡ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ወለድን ተማሃሮን
ብሓደ ኮይኖም ዘተ ምዕባለ (utvecklingssamtal) የካይዱ። ኣብቲ
ዝግበር ዘተ፡ ወለዲ ብህድኣት ምስ መማህራን ይዝትዩ። ቆልዑ እንታይ ሓገዝ
ከም ዝደልዩ፡ ብኸመይ ከም ዝምዕብሉን ከም ዝምሃሩን ናይ ምዝርራብ ዕድል
ኣሎ። ኣብቲ ዝግበር ዘተ ምዕባለ፡ እቲ መምህር ’ውልቃዊ መደብ ምዕባለ
(utvecklingsplan, IUP)’ የውጽእ። ካብ ሽወደንኛ ወጻኢ ዝኾነ ቋንቋ
ኣደ እንተለካ: ኣብቲ ዝግበር ዘተ፡ ኣስተርጓሚ ክግበረልካ መሰል ኣሎካ።
እቲ ቤት ትምህርቲ: ወለዲ ሓበሬታ ንኽረኽቡን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ዝትግበሩ ስርሓት ድማ ኣበርክቶ ምእንቲ ክገብሩን ’ኣኼባታት ወለዲ
(föräldramöten)’ የካይድ’ዩ።

ከም መጠን ወላዲ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ መጺእካ ኩሉ ነገራት ብኸመይ ከም
ዝካየድን፡ ደቅኻ ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉን ክትዕዘብ ዕዱም ኢኻ። ሕቶታት
ከተቕርብ ወይ ብዛዕባ ውላድካ ክትዘራረብ እንተ ደሊኻ’ውን ናብ መምህር
ወይ ዳይረክተር ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ቊጠባዊ ደገፍ ንወለዲ
ቆልዑ ዘሎዉዎም ወለዲ፣ ካብ ቤት ጽሕፈት ትካል ውሕስነት፡ ማለት
’ፎርሼክሪንካሳ’፡ ’ሓገዝ ክራይ-ገዛ (bostadsbidrag)’፡
’መተካእታ ደሞዝ ወላዲ (föräldrapenning)’፡ ’መናበዪ ደገፍ
(underhållsstöd)’ ከምኡ‘ውን ’ሓገዝ ክንክን (vårdbidrag)’
ክወስዱ ይኽእሉ‘ዮም።
ኲላተን ኣብ ሽወደን ቆልዑ ዘለዉወን ስድራቤታት፡ ’ሓገዝ ቆልዑ’
(barnbidrag) ይወስዳ’የን። ’ሓገዝ ክራይ-ገዛ’፡ ትሑት እቶትን ልዑል
ወጻኢታት ክራይን ንዘሎዎም ይውሃብ። ’ሓገዝ ክንክን’፡ ስንኩል ቆልዓ
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ኣቦ ንውላዱ ካብ
መውዓል ህጻናት
የምጽኦ።

ስእሊ: Colourbox

ንዘሎወን ስድራቤታት ይኽፈል። ዝተፋታሕካ ምስ እትኸውን፡ እሞ ድማ ደቅኻ
ምሳኻ ምስ ዝነብሩ፡ መጻምድኻ ነቲ ቀለብ ቆልዓ ይኸፍሎ። እዚ ክፍሊት’ዚ፡
ነቲ ናይቲ ቖልዓ ወጻኢታት ይሽፍኖ። እቲ መጻምድኻ ምስ ዘይከፍል ወይ
ድማ ኣዚዩ ትሑት እቶት ምስ ዝህሉዎ፡ ካብ ’ትካል ውሕስነት’፡ ማለት
ፎርሸክሪንካሳን፡ ገንዘብ ትወስድ። እዚ ድማ፡ መናበዪ ይብሃል።
ብዛዕባ’ዚ፡ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ትካል ውሕስነት፡ ማለት ፎርሼክሪንካሳን
www.forsakringskassan.se ኣቲኻ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ።

ውሕስነት ወለዲ (Föräldraförsäkringen)
ነቶም ዝሰርሑ ወለዲ፡ ደቆም ንምእላይ ዕረፍቲ ንኽወስዱ ዘቃልለሎም ወይ
ዝሕግዞም፡ ’ውሕስነት-ወለዲ (Föräldraförsäkringen)’ እዩ።
’መተካእታ ደሞዝ ዕረፍቲ-ወላዲ (Föräldrapenning)’ ብማዕከን
ውሕስነት፡ ማለት ፎርሼክሪንካሳን፡ ነቶም ቆልዓ ንምእላይ ገዛ ዝውዕሉ ወለዲ
ዝኽፈል ቊጠባዊ ሓገዝ እዩ።
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ሰብኡት ይኹኑ ኣንስቲ፡ ምስ ውላዶም ኣብ ገዛ ንምውዓል፡ ካብ ስራሕን
ትምህርትን ዕረፍቲ ክወስዱ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ብብዝሒ ዘዕርፋ ግን፡
ደቂ ኣንስትዮ እየን። ሰብኣይን ሰበይትን ንዕረፍቲ ውሕስነት ወለዲ ብማዕረ
ንኽማቐሉዎ ንምትብባዕ ካብ ዝብል ሓሳብ፡ እቲ ሓደ ወላዲ ግድን ክወስዶም
ዘሎዎ ናብ ካልእ ክሰጋገሩ ዘይክእሉ ምዓልታት ኣሎዉዎ።
መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ን480 መዓልታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ’ተን ቀዳሞት 390 መዓልታት፡ 80% ናይ ደሞዝካ ትወስድ። ኣብ’ተን
ዝተረፋ 90 መዓልታት ድማ፡ 180 ክሮኖር ንመዓልቲ ትወስድ።

ስራሕ ዘይብሎም፡ ወይ ከኣ፡ ትሑት እቶት ዘሎዎም ወለዲ፡ ን480 መዓልታት፡
ንመዓልቲ 250 ክሮኖር ክወስዱ መሰል ኣሎዎም። ኣቦ፡ ብምኽንያት ምውላድ
ሓድሽ ማማይ፡ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ወሲዱ ገዛ ኮፍ ክብልን ካብ ’ትካል
ውሕስነት’፡ ማለት ፎርሼክሪንካሳን ድማ ን10 መዓልታት ገንዘብ ክኽፈሎን
መሰል ኣሎዎ።
ናብ ሽወደን፡ ሓደስቲ መጻእቲ ኮይኖም፡ ቆልዓ ዘሎዎም ምስ ዝኾኑ፡
’መተካእታ ደሞዝ ዕረፍቲ ወለዲ’ ክሓቱ ይኽእሉ’ዮም። እቲ ዝረኽቡዎ
ሓገዝ፡ ንዘይፍሉጥ ወይ ንዝተፈላለዩ ምዓልታት፡ ማለት ኣብ ዕድመ ናይቲ ቆልዓ
ዝምርኮስ እዩ።

ትሰርሕ ምስ እትኸውንን፡ ውላድካ ድማ፡ ብሕማም ምኽንያት ካብ መውዓሊ
ህጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ተሪፉ ኣብ ገዛ እንተ ውዒሉ፡ ንስኻ ድማ ምስኡ
እንተ ውዒልካ፡ ደሞዝ ወላዲ ክትወስድ መሰል ኣሎካ። እዚ ግዜያዊ ’መተካእታ
ደሞዝ ወላዲ (tillfällig föräldrapenning)’ ወይ ’ክንክን ቆልዓ(vård
av barn, VAB)’ ይብሃል። 80% ናይ ደሞዝካ ድማ ትኽፈል። እንተ ዛየደ
ንሓደ ቆልዓ 120 መዓልታት ኣብ ዓመት ክትወስድ ትኽእል።

ዝሓጸረ ናይ ስራሕ ግዜ፡

ቀዳማይ ክፍሊ ዘይወደአ ወይ ትሕቲ 8 ዓመት ዝዕድመኡ ቆልዓ እንተሎካ፡
ንሕጽር ዝበለ ናይ ስራሕ ግዜ መሰል ኣሎካ። እዚ ማለት ከኣ: ኣብ ክንዲ 8
ሰዓታት፡ 6 ሰዓታት ንመዓልቲ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት’ዩ።

ውሕስነት ስራሕ (Anställningsskydd)

ወሃብቲ ስራሕ፡ ንስራሕ ዝሓታ ነፍሰ ጾራት: ካብ ካልኦት ፈልዮም ሕምቕ
ዝበለ ዕድል ክህቡወን ሕጊ ሽወደን ኣየፍቅድን’ዩ። ብምኽንያት ጥንሲ
ሰራሕተኛ ምስጓግ’ውን ክልኩል’ዩ።

ሓገዝ ቆልዓን ሓገዝ ትምህርትን (Barnbidrag
och studiebidrag)
ትካል ውሕስነት (Försäkringskassan)፡ ንኹሎም ቆልዑ፡ ’ሓገዝ
ቆልዓ(barnbidrag)’ ይኸፍል። እታ ፋልመይቲ ሓገዝ ቆልዓ: ሓደ
ወርሒ ድሕሪ ምውላዱ፡ ወይ’ውን ሓደ ወርሒ ድሕሪ እቲ ቆልዓ ናብ ሽወደን
ምምጽኡ፡ ትኽፈል። ሓገዝ ቆልዓ፡ እቲ ቆልዓ 16 ዓመት ዕድመ ክሳብ ዝበጽሕ
ይኽፈል። ወሰኽ ሓገዝ ንዝሰደሩ (flerbarnstillägg): ነቶም ክልተ ወይ
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ካብኡ ንላዕሊ ቆልዑ ዘለዉዎም ስድራቤታት ይኽፈል። መጠን ናይቲ ዝውሃብ
ወሰኽ፡ ኣብ ብዝሒ ቆልዑ’ዩ ዝምርኮስ። ሓገዝ ቆልዓ: ወርሒ ወርሒ ከባቢ
ዕለት 20 ይኽፈል። ክልቲኦም ወለዲ፡ ሓባራዊ መጒዚትነት ናይቲ ቖልዓ ወይ
ቆልዑ ምስ ዝህሉዎም፡ ነቲ ዝኽፈሎም ሓገዝ-ቆልዓ/ዑ ክማቐሉዎ ኣለዎም።
ንሓደ ቖልዓ፡ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ወርሒ፡ 625 ክሮነር ይኽፈሎም። ከምዚ
ክኸውን ዝኽእል ግን እቲ ቆልዓ 1 መጋቢት 2014 ወይ ውን ድሕሪኡ
ዝተወልደ ምስ ዝኸውን እዩ። እቲ ቖልዓ ቅድሚ 1 መጋቢት 2014 ዝተወልደ
ምስ ዝኸውን ግን፡ ሓገዝ-ቆልዑ፡ ንወላዲት እዩ ዝኽፈላ። ተሓታቲ ቆልዑ
እቲ ሓደ ወላዲ በይኑ ምስ ዝኸውን፡ እቲ ሓገዝ፡ ማለት 1250 ኣብ ወርሒ፡
ንዕኡ/ኣ ይኽፈሎ/ላ። ሓገዝ ቆልዓ ይኹን ወሰኽ ሓገዝ ንዝሰደሩ ግብሪ
ኣይክፈሎን’ዩ።
ሓገዝ-ቆልዓ’፡ ውላድኩም 16 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ይኽፈል። እቶም 1620 ዓመት ዝዕድመኦም መንእሰያት፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝምሃሩ
ምስ ዝኾኑ ናይ ትምህርቲ-ሓገዝ (studiebidrag) ይውሃቦም። ናይ
ትምህርቲ-ሓገዝ፡ ኣብ ወርሒ 1250 ክሮነር ኮይኑ፡ ኣብ’ተን ካብ መስከረም
ክሳብ ሰነ ንዘለዋ ዓሰርተ ኣዋርሕ ጥራይ እዩ ዝኽፈል። እዚ ሓገዝ’ዚ እቶም
መንእሰያት 20 ዓመት ክሳብ ዝመልኡላ ኣብ ዘላ ቀውዒ ናይ ትምህርቲ ግዜ
ጥራይ እዩ ዝውሃብ። ብዙሕ ዘይምኽኑይ ብኩራት ትምህርቲ ዘሎዎ ተማሃራይ፡
ናይ ትምህርቲ-ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰሉ ብኣሉታ ክጽሎ ይኽእል’ዩ።
እቶም ኣብ ክሊ 16-18 ዓመት ዘለዉ መንእሰያት፡ እዚ ሓገዝ’ዚ ዝወሃቦም
ኮይኑ፡ እቲ ገንዘብ ግን ናብ ናይ ወለዶም ሕሳብ’ዩ ዝኣቱ። እቶም መንእሰያት
18 ዓመት ምስ መልኡ ግን፡ በጽሒታት ስለዝቑጸሩ፡ እቲ ሓገዝ ብቐጥታ
ንዓኣቶም’ዩ ዝኽፈል። ስድራ ናይቲ ተማሃራይ ትሑት ኣታዊ ዘሎዎም ምስ
ዝኾኑ፡ እቲ ተማሃራይ ’ተወሳኺ-ሓገዝ’ (extra tillägg) ክረክብ መሰል
ኣሎዎ።
ቦርድ ማእከል ትምህርታዊ ደገፍ CSN እዩ ነቲ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ዝኸፍሎ።
እቶም ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘሎዎምን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝምሃሩን፡ ብዛዕባ
መባእታዊ መሰል ትምህርታዊ-ሓገዝ ክሓቱ ይግባእ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ
www.csn.se ኣንብቡ።

ሓገዝ ክራይ-ገዛ፡ ቆልዑ ንዘሎዉወን
ስድራቤታት፡
ቆልዑ ዘሎዉወን ስድራቤታት፡ ሓገዝ ክራይ-ገዛ ክሓታ መሰል ኣሎወን።
ሓገዝ-ክራይ ገዛ ክትወስድ እንተዄንካ፡ ግድን ኣብ ሽወደን ተመዝጊብካ
እትቕመጥ ክትከውን ኣለካ።
ክንደይ ዝመጠኑ ሓገዝ ክራይ-ገዛ ክትወስድ ከምዝግብኣካ ዝውስኖ፡ ቊጽሪ
ኣባላት ስድራ እዩ። መጠን ዝኽፈል ክራይ-ገዛን ዘሎካ ኣታውን ’ውን
ይውስኖ‘ዩ።
እቶትካ ለውጢ ምስ ዘርእይ፡ ንትካል ውሕስነት፡ ማለት ’ፎርሼክሪንካሳ’
ክትሕብር ኣገዳሲ እዩ። እንተዘይኮይኑ ዝምለስ ክፍሊት ክህልወካ ይኽእል
እዩ።
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ሕቶታት ክትዕ ምዕራፍ 5
ብዛዕባ ምስ መናብርቲ ምቕማጥ እንታይ መርገጺ ኣሎካ?
ማለት ከይተመርዓኻ ምስ መጻምድቲ ምንባር?
ኣብ መንጎ ሽወደንን ሃገርካን ንምዕባይ ህጻናት ዚምልከት
ፍልልያት ወይ ተመሳሳልነት ኣሎዶ?
ንምኽርን ደገፍን መኣስ ኢኻ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት
እትውከሶ?
ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ እቲ ማሕብራው ኣገልግሎት
ንህጻን ኪወስዶ ዘለዎ?
ዝበዝሑ ህጻናት ሽወደን ቅድሚ ናብ መባእታዊ
ቢትትምህርቲ ዝኸዱ ናብ መዋእለ ህጻናት ይኸዱ፡ እዚ
እንታይ ይመስለካ?
ብዛዕባ ናይ ሽወደናዊ ቤትትምህርቲ መሰረታዊ ክብሪ
እንታይ ትሓስብ?
ከም ወላዲ ብኸመይ መገዲ ናይ ውላድካ ኣብ ትምህርቱ
ትሕግዞ?
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