
1 TIGRINJA 

 

Tigrinja oversettelse ved NORICOM Nord AS, 15.01.2013 

ናብ ኣብ መደብ መተኣታተዊ ዘለዉ ወለድን ተመሃሮን 

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም! 

መዓልታት ትምህርቲ፤ ሰኑይ ሰኑይ ትምህርቲ ሰዓት 9.30 ይጅምር፡ ሰዓት 2.05 ድሕሪ ቐትሪ ኸኣ ይውድእ። 1ይን 2ይን ጕጅለ ካብ ሰሉስ ክሳብ 
ዓርቢ ትምህርቲ ካብ ሰዓት 8.30 ይጅምሩ፡ ሰዓት 1.10 ድሕሪ ቐትሪ ኸኣ ይውድኡ። 3ይ ጕጅለ ካብ ሰሉስ ክሳብ ዓርቢ ትምህርቲ ካብ ሰዓት 
8.30 ይጅምር፡ ሮቡዕ ሮቡዕ ሰዓት 1.13 ይውድእ፣ ሰሉስን ሓሙስን ግና ሰዓት 2.05 ይውድእ። 

መደብ መምርሒ ትምህርቲ ዘለዎ ፋይል፤ እዚ ብጫን ሰማያውን ዝመሸፈኒኡ፡ ብዛዕባ ገዛን/ ትምህርትን ዜድሊ ኵሉ ዓይነት ሓበሬታ ዘለዎ 
ፋይል እዩ። እዚ መደብ መምርሒ ትምህርቲ ዘለዎ ፋይል፡ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቦርሳ ተመሃሮ ኪኸውን ኣለዎ። እቶም ቀንዲ ናይ ነፍስወከፍ ጕጅለ 
ሓላፍነት ዘለዎም መማህራን፡ መዓልቲ መጸ፡ ኣብቲ ፋይል ንስኻትኩም እንታይ ከም ዝጸሓፍኩም ኪርእዩ እዮም። ንስኻትኩም እውን 
ብወገንኩም፡ ከም ወለዲ/ ሓላፍነት ዝለበሱ ሰባት፡ እንታይ ከም ዝተጻሕፈ ክትምልከቱ ኣሎኩም።  

መልእኽቲ መጽሓፊ ደብተር፤ ኣብዚ ደብተር’ዚ ናብ መምህር/ ትምህርቲ ክትጽሕፍዎ እትደልይዎ ነገር፡ ንኣብነት ከም ተመሃራይ ሓሚሙ ከም 
ዝነበረ ወይ እውን ብኻልእ ምኽንያት ቦኺሩ ከም ዝነበረ ክትጽሕፉ ትኽእሉ። ሓደ ተመሃራይ ካብ 3ተ መዓልቲ 
ንላዕሊ እንተ ሓሚሙ፡ ንትምህርቲ ክትሕብሩ ኣለኩም። እቲ ተመሃራይ ክሳብ 2ተ መዓልቲ ካብ ትምህርቲ ነጻ እንተ 
ኾይኑ፡ ንስኻትኩም ባዕልኹም ብዛዕባ እዚ ነገር’ዚ ኣብታ ደብተር ክትጽሕፉ ኣሎኩም። ካብ 2ተ መዓልቲ ንላዕሊ 
ናጻ ኪኸውን እንተኾይኑ ግና፡ ኣቐዲምኩም ካብ ትምህርቲ ፍቓድ ክትሓቱ ኣሎኩም። ብዛዕባ እዚ ጕዳይ’ዚ 

ዚምልከት ፍቓድ መሕተቲ-ፎርም (eget søknadsskjema)፡ ኣብ ገጽ ወብሳይት ናይ ቤት ትምህርቲ ወይ ከኣ 
ካብ መምህር ክትረኽብዎ ትኽእሉ። 

ሰሙናዊ መደብ ትምህርቲ፤ ሰሙናዊ መደብ ትምህርቲ ኣብ መደብ መምርሒ ትምህርቲ ዘለዎ ፋይል ተመሃራይ 
ይርከብ። ኣብ ውሽጢ ሰሙን እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና ዚገልጽ መምርሒ እኒሆ፡ እዚ ኸኣ ብመልክዕ መደብ 
ኣመሃህራ፡ እቶም ተመሃሮ ከም ዕዮ ገዛ እንታይ ኪገብሩ ከም ዘሎዎም ዚገልጽ እዩ። ኣብቶም ቀዳሞት መዓልታት 
ናይቲ ሰሙን ምስ ውላድካ ኮይንካ ነቲ ሰሙናዊ መደብ ትምህርቲ ርኤዮ፡ ብኸምዚ ዝመሰለ ኣገባብ ከኣ እቲ 
ተመሃራይ ንትምህርቱ ይዳሎ። ሓዲሽ ሰሙናዊ መደብ ትምህርቲ ነፍስወከፍ ሰሙን ኪዳሎ እዩ። ኣብቲ ታሕተዋይ 
ወገን ሰሙናዊ መደብ ትምህርቲ፡ እቲ ዕዮ ትምህርቲ ከም ዝተሰርሔ ኣመሳኺርኩም ክትፍርምሉ ይግባእ። 

መቐመጢ ንብረትን፡ ክዳውንትን፤ ነፍስወከፍ ተመሃራይ ኣብ መቐመጢ ንብረትን ክዳውንትን ቦታ ኣለዎ። ኣብዚ ቦታ’ዚ፡ ጃኬትኝ ቱታን/ ኣሳእን 
ውሽጢ ገዛ ይስቐሉን ይቕመጡን። ንተመሃሮ እዚ ቦታ’ዚ ጽቡቕ ገይሮም ኪሕዝዎን ኬጽርይዎን ክትሕግዝዎም 
ይግባእ። ተመሃሮ ኣብ ትምህርቲ ዚቕይርዎ ክዳን የድልዮም እዩ። ኣብቲ ቦታ ተመሃራይ ዚቕመጥ ቀጠልያ ጎማ 
መቐመጢ ንብረት ኣሎ። ኣብ እዋን ቀውዕን ክረምትን ክዳውንቲ መከላኸሊ ማይ/ ቱታ/ ስቲባሎኒ ዝጠልቀዩን 
ዘይጠልቀዩን ምዃኖም ተቘጻጸሩ፡ ኣብ ትምህርቲ ቍሪ ኣብ ዚኾነሉ ጊዜ፡ ክዳውንቲ ነቒጾም ኣይሓድሩን እዮም። 

ክዳን ማይ ከምኡ እውን ስቲባሎኒ ኣብ ቦትኦም ኣቐምጥዎም። 

መቀያየሪ ክዳውንቲ ቀውዕን/ ክረምትን፣ ውሽጣዊ ክዳውንቲ፡ ካልሲታት፡ ዜምውቕ ረቂቕ 
ውሽጣዊ ክዳውንቲ፡ ስረታት፡ ካናቴራ፡ ረቂቕ ጐልፎ፡ ሃሪ ክዳን ውሽጢ፡ ጓንትታት፡ ቆቡዕ፡ ረጒድ ጐልፎ። 

ኣብ ክዳንን ንብረትን ስም ተመሃራይ ኣድሚቕኩም፡ ጽቡቕ ገርኩም ጽሓፉሉ!  

 

ምንቅስቓስ ኣካላት፤ ነፍስወከፍ ሰሙን መደብ ምንቅስቓስ ኣካላት ኣሎ፣ ተመሃሮ ምንቅስቓስ ኣካላት ኣብ ዚገብሩሉ ጊዜ ኣካላቶም ብቐሊሉ 
ምእንቲ ኪንቀሳቐስ ፍኹስ ዝበለ ክዳን እንተ ዚኽደኑ፡ ከምኡ እውን ምንቅስቓስ ኣካላት ምስ ተወድኤ ነብሶም ንምሕጻብ ሽጎማኖን ሳምናን 
የድልዮም። 

ሕቱም ሳእኒ/  ሳእኒ ውሽጢ ገዛ ፤ ተመሃሮ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ሳእኒ ውሽጢ ገዛ ኪገብሩ አለዎም። ድሕሪ ጊዜ ዕረፍቲ 
ምድሪ ቤት መብዝሕትኡ ጊዜ ይጥልቅዩ እዮም’ሞ፡ ከም ገለ ምልክት ባርዕ ሓዊ እንተ ተደዊሉ፡ እቶም ተመሃሮ ሳእኖም ንኺመልሱ ጊዜ 

የብሎምን።   

ሳእኒ ደጌ፤ 1ይ ክፍሊ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰሙን መደብ ትምህርቶም ኣብ ደጌ እዮም ዚገብርዎ። ካብ ከባቢ ቤት 
ትምህርቲ ርሒቕና፡ ትምህርትና ኣብ ደጌ ክንመሃሮ ኢና። በታ መዓልቲ ኢቲኣ፡ ተመሃሮ ዝያዳ ዚስተ ፈሳሲ ኣብ 
ቦርሳኦም ኪማልኡ ኣለዎም። ሳእንን ክዳንን ምስ ኵነታት ኣየር ዚሰማማዕ ይማልኡ  እቲ ሕጊ ከምቲ ኣብ ውሽጢ 
ቤት ትምህርቲ ዘሎ፡ ከምኡ እውን ኣብቲ ደጌ ቤት ትምህርቲ ኣሎ፡ እቲ ሕጊ ሓደ እዩ። 

መግቢ፤ ጸባን / ጽማቕን ቤት ትምህርቲ ኣብ ስኩለመልክ.ኖ (skolemelk.no) ኣቲኹም ክትእዝዙ ትኽእሉ። ከምኡ 
ምስ ገበርኩም፡ እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ዝደለዮ እዋን ትምህርቲ ዝሑል ጸባ/ ጽማቕ ኪወሃብ ይኽእል። ኣብ ቦርሳኡ 

ግና ብዘይ ጥርጥር ሓደ ዚብላዕ ዘለዎ ጎማ እንዳ ምግቢ ኪህልዎ ይግባእ። ተመሃሮ ጥዑይ ልማድ ኣበላልዓ ምግቢ ኬሕድሩ ንደሊ ኢና፡ ስለዚ 
ተስፋ ንገብር ነፍስወከፍ ተመሃራይ ኣብ ቦርሳኡ ጥዕና ዚህብ ምግቢ ኪማላእ። 

ንኣብነት እዞም ዚስዕቡ ጥዕና ዚዕድሉ ምግቢ እዮም፤ ጽልም ዝበለ ባኒ፡ ዮገርት(ርግኦ-መሰል)፡ ማይ፡ ፍረታት/ ኣሕምልቲ 
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ኤሰፉ (መደብ ድሕሪ ትምህርቲ)፤ ኣብ መደብ መተኣታተዊ 1ይ ክፍሊ ዚሳተፉ ተመሃሮ ብምልኦም፡ ኣብ መደብ ድሕሪ ትምህርቲ፡ ኤሰፉ፡ ብናጻ 
ኪሳተፉ ይኽእሉ እዮም።  እቲ መምርሒ’ዚ ነቶም ናብ ስሩዕ መደብ ትምህርቲ ዝተሰጋገሩ ተመሃሮ ይምልከት። ኤሰፉ፡ መደብ ድሕሪ 
ትምህርቲ፡ ኩሉ መዓልቲ ካብ ሰዓት 1.10 ድሕሪ ቐትሪ ክሳብ ሰዓት 3.00 ድሕሪ ቐትሪ ክፉት እዩ። ኣብ ኤሰፉ መጻወትን መንቀሳቐሲ ኣካላት 
ኣሎ። እቲ ቤት ትምህርቲ፡ ኩሎም ካብ 1ይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ዚመሃሩ ተመሃሮ ናብ መደብ ድሕሪ ትምህርቲ ኺኸዱ የተባብዕ፡ ምኽንያቱ፡ 
ኤሰፉ ቋንቋ ንምምዕባልን፡ ሐደስቲ ኣዕሩኽ ንምፍጣርን ዚሕግዝ ቦታ መዘናግዒ እዩ። ክልቲኦም ከኣ ኣብ ሕይወት ወድሰብ ኣገደስቲ ነገር እዮም! 

እቲ ቐንዲ ድልየትና፡ ቤት ትምህርቲ ንኹሎም ተመሃሮ ውሕስነት ዘለዎምን፡ ፍረ ዜፍርን ቦታ ኪኸውን እዩ፤ ምእንትዚ ምስቶም ንደቕኹም 
ዝያዳ ዚፈልጥዎም ሰባት ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ክንገብር ንደሊ ኢና! እትደልይዎ ገለ ነገር እንተሎ፡ ወይ ከኣ ገለ መልእኽቲ ኸተመሓላልፉ እንተ 
ደሊኹም፡ ምስ ቤት ትምህርቲ ርክብ ግበሩ! 

 ምሳኻትኩም ንኽንላለ ብሃንቀውታ ንጽበ! 

ንኽትረኽቡና ናጽነት ይሰማዕኩም! 

ምስ ብዙሕ ሰላምታ፡ ማሪ፡ ኦስሂልድ፡ ሺሽቲ፡ ፓትሪሺያ፡ ኤሊን። 

ኢ-መይል፡ elinlevinsen.lyngstad@kristiansund.kommune.no 

ተሌፎን፡ 71575558 

ተሌፎን ኤሰፉ(መደብ ድህሪ ትምህርቲ)፡  71575555 

ናይ ትምህርቲ ዌብ-ሳይት፡ http://allanengen.wordpress.com/ 

 

ኢ-መይል፡ mari.ravnum@kristiansund.kommune.no 

ኢ-መይል፡ kirsti-ingeborg.spjelkavik@kristiansund.kommune.no 

ኢ-መይል፡ ashild.loftas@kristiansund.kommune.no 

ኢ-መይል፡ patricia.levinsen@kristiansund.kommune.no 
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