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ሰሉስ ዕለት 17 መጋቢት ሰዓት 13.00 ዝቐረበ ሓበሬታ
ካብ ጽባሕ ረቡዕ ዕለት 18 መጋቢት ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኦስበክስ ኩሉ ዓይነት
ትምህርትን ናይ ዓበይቲ ቤት ትምህርትን ብርሕቀት ክካየድ ኢዩ። እዚ ውሳኔ ዝተወሰነሉ ብምኽን ያት
መንግስቲ ኣብ ናይ ንግሆ ሎሚ ዘውጸኦ ውሳኔኡ ንለበዋን ኣተሓሕዛን ኮሮና ቫይረስ/ኮቪድ 19
ዝምልከት መሰረት ሓቤረታ ብምግባር ኢዩ።
ተመሃሮ ናይ ዞባ ላሆልም ኣብ በኤ.ፒ.ኤል (APL ኣብ ስራሕ ዝተመርኮሰ ቤት ትምህርቲ) ወይ ኣብ ናይ መለማመዲ
ስራሕ ዘለዉ በዚ ውሳኔ ኣይጽለዉን ኢዮም። ስራሓቶም ከም ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ይቕጽል።
መንእሰያት ተመሃሮ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝመሃሩ ብዛዕባ ናይ ብርሕቀት ትምህርቶም ንምክትታል ካብ
ነፍስወከፍ ናይቲ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ምኽርን ምሕጽንታታትን ይከታተሉ።
ካምፓስ ላሆልም ንናይ ደገ በጻሕቲ ዕጹው ክኸውን ኢዩ። ንሓፈሻዊ ሕቶታት ቤት ጽሕፈት ተቀበልቲ ኣጋይሽ
ብቑጽሪ ስልኪ 0430-155 22 ይምልስ።
ንሓደሓደ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዘጋጥሙ ቴክኒካዊ ጸገማት፣ ካብዞም ዝስዕቡ ሰባት ርክብ ምግባር ይከኣል
ማሪኣነ ይሊካንጋስ, ኣወሃሃዲ ካምፓስ: 0430-266 39, 070-421 86 18
ስነዛና ፕራጅዝ(ካልኣይ ደረጃ )፣ 0430-150 41
ኢዳ ኣክሰልሶን (ዓበይቲ): 0430-265 37, 076-696 63 76
ንብዘይ ቆጸራ ብሃንደበት ዝመጹ በጽሕቲ ናይ መመርመሪ ማእከል ማእከል ዕጹው ኢዩ። ክፍሊ ቴለፎን ግን
ከም ቀደሙ ክፉት ኢዩ። ናይ መመርመሪ ማእከል ብዝተኸኣሎ መጠን ብቴለፎንን ብኢ-መይልን ንኹሉ ነገራት
ክፈትሖ ኢዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንግዚኡ ንኣብ መጽናዕቲ ዘለዉ ተመሃሮ ቀዳምነት ክወሃቦም ኢዩ። ክፍሊ ቴለፎን:
0430-265 00 (ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 10.00–12.00 ከምኡ እውን ካብ ሰዓት 13.00–14:30
ክፉት ኢዩ)።
ስራሕ ላሆልም ንብዘይ ቆጸራ ብሃንደብት ዝመጹ በጻሕቲን ንሓደሽቲ በጻሕትን ዕጹው ኢዩ። ኩሎም ናይ ሓባር
ምንቅስቓሳት ብግሩፕ ስራሕ ጠጠው ክብሉ ኢዩም። ስራሕ ላሆልም ናይ ስራሕ ቴለፎን ንስኻ/ኺ በቲ ልሙድ
ናይ ምቕባል ስልኪ ሰዓታት ክትድውለሉ/ልሉ ትኽእል/ሊ ከዳሉ ኢዩ (ቁጽሪ ስልኪ ክስዕብ ኢዩ)። በጻሕቲ ቆጸራ
ዝሓዙ/ዛ ንናይ ዲጂታል ርክባት ክገብሩራ ክሕበሮም/ረን ኢዩ።
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ: ዞባ ላሆልም ኣብ ናቱ ከባቢ ናይ ውልቃዊ ምሮግራም (IV) ኣብ ላጋሀይደን
የካይድ፣ ከምኡ እዉን እቶም/ተን መንእሰያት ተመሃሮ ከም ቀደሞም/መን ትምህርቶም/ተን ኣብ ላጋሀይደን
ክቕጽሉ/ላ ኢዮም/የን – ንዝምልከቶም ወለድን ምግዚትን ርእሰ መምህራን ኣኒታ ቲልማን ፍሉይ ሓበሬታ ትህብ
(073-022 15 80) ። መንእሰያት ተመሃሮ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝመሃሩ ብዛዕባ ናይ ብርሕቀት ትምህርቶም
ንምክትታል ካብ ነፍስወከፍ ናይቲ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ምኽርን ምሕጽንታታትን ይከታተሉ። ናይ
መጎዓዓዚ ትራንስፖርት ንምስራዝ ነፍስወከፍ ወላዲ ሞግዚት ከም ቀደሙ ሓላፍነት ይስከም።

ናይ መንቀሳቀሲ ቦታታትን ህዝባዉያን ናይ ጥዕናታት ቦታታትን ከም ቀደሞም ክፉታት ኮይኖም ክጸንሑ
ኢዮም።
ባህላዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ላሃሎም ካብ መጋቢት ሰኑይ ዕለት 23 ጀሚሩ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ንምቕራብ
ይዳሎ ኣሎ።.
ኣብዚ ሰሙን እዚ ኩሉ ዓይነት ትምህርታት ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ሕቶታት ምስ ዝልህወኩም ንመምሃራንኩም
ተወከሱ። ንተወሳኺ ሕቶታት: ፍረድሪክ ኦልሶን, 070-577 55 25.
ንተወሳኺ ሓበሬታ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.laholm.se ምርኣይ ይከኣል (ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት
ንምትርጓም ኣብ ውሽጢ እቲ መርበብ ሓበሬታ ”Translate” ብምምራጽ ብቐጥታ ምትርጓም ይከኣል)

