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ቦታ ኣብ መውዓለ ህጻናት 

ቆልዓ ኣብ መውዓለ ህጻናት ቦታ ምስ በጽሖ፡ ቦትኡ ክሳብ ናይ ትምህርቲ 

ምጅማር ወይ ከኣ ኪሳብ ስድራቤት ሓበሪታ ዚህቡ ይጸንሕ። 

ናይ ምጅማር ሓበሬታ 

ህጻን መዓስ ዕለትን ኣበየናይ ክፍልን ከምዝጅምር፡ ስድራቤት ህጻን ደብዳቤ 

ሓበሬታ ክመጻኩም አዩ፡ ። ህጻን ኣብ መዋዓል ህጻናት ምስ ጀመረ፡ ሓደ ካብ 

ወለዲ ምሱኡ ክኸውን ኣለዎ። ክንደይ መዓልቲ ምስ ውልድኩም ከም ትጸንሑ 

ሓበሬታ ክወሃበኩም አዩ። 
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ኣብዘን መዓልታታት፡ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኩም ዕረፍቲ ምስ ድሞዝ ክወሃበኩም 

አዩ። ነዚ ዝምልከት ግን ባዕልኩም ሓላፍነት ወሲድኩም ምስ ናይ ስራሕ ቦታኩም 

ትዛራረቡ። 

አቲ ህጻን ዚፈትዎ፡ ከም ባምቡላ፡ ቱጦ፡ ከሙኡ ውን ዚኾነ ኪዛናጋዓሉ ዝኽል 

ነገር ሒዝኩም ምጹ። ንህጻንኩም ዘገድስ ነገር አታይ ከምዚኮነ ምፍላት ኣገዳሲ'ዩ 

ንመውዓለ ህጻናት። 

ምብጻሕን ምውሳድን ናይ ህጻን 

ህጻንኩም ከተብጽሁሑን ክትወስዱን ከለኩም ነቶም መምሃራኖም ኪትሕብሩ 

ኣለኩም። ከሙኡ ውን ዚኾነ ኪትፈልትዎ ዚደለኩም ንመምሃራን ምሕታት 

ኣገዳሲ አዩ። ካባኩም ወጻኢ ዚኮነ ሰብ ክውስዶም አንተኾይኑ ከኣ ኪትሕብሩ 

ኣለኩም። 

ብኩራት ወይ ናጻ ካብ መውዓለ ህጻናት: 

ህጻንኩም ዘይመጽእ አንተኮይኑ፡ ብሕማም ምክንያት ይኩንት ወይ ውን አረፍቲ 

ምስ ዚወሲድ ሓበሬታ ሃቡ። 

ዕረፍቲ: 

ኣብ ክረምቲ ኩሎም ህጻናት ዕረፍቲ እዮም 

ዝሓመሙ ህጻናት: 

ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም። ህጻናት ምስ ዚሓሙ መውዓለ ህጻናት ሓበሬታ 

ኪህቡኩም አዮም። ንዝያዳ ሓበሬ ኣብዚ ኣቲኩም ረኣዩ፡ www.fhi.no  

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
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ክዳውንቲን ዘገድሱ ናውትን 

ቆልዑን ዓበይትን (መምሃራን) መዓልታዊ ግድን ይወጹ አዩም፡ ስለዚ ምስ 

ኩነታት ዚከዪድ ክዳውንቲ የድሊዮም። ኩሎም ቆሉዑት ነናቶም መቀመቲ 

ኪወሃቦም አዩ። ነዚ ከኣ ወለዲ ባአልኩም ሓላፍነት ወሲድኩን ትካታትልዎ ። 

ውለዲ ምስ ዝተፈላለየ ወቅቲ ዝከይድ ክዳን ናይ ምድላው ሓላፍነት ኣለኩም። 

ኣብቲ ኣብ ታሕቲ ዝወሃበኩም ዝርዝር ረኣዩ። 

ኣብ ውሽቲ ዘገልጊል ጫማ: 

ክሎም ቆልዑት ኣብ ውሽቲ መውዓለ ህጻናት ዘገልግል ጫማ ከም ሳንደልን 

ሸበጥን መሳሊ ክህልዎም ብክብሪ ንሓተኩም። ክሉ ክዳውንቶምን ጭማኦሚን 

ሺም ኪጽሓፎ ኣለዎ (ክምኡ ውን ናይ ማይ ክዳን፡ ስቲቫሎኒ፡ ጎንቲ፡ ናይ ውሽቲ 

ኪዳን፡ ካልሲ)። 

 

ናይ መግቢ ሰዓታት: 
 
ኣብ መውዓለ ህጻናት መግቢ ጥዕዩን ማኣዛ ዘለዎ ከምኡ ከኣ ውሑድ ትሕዝቶ 

ሺኮር ዘለዎን ኪከውን ኣለዎ። ስለዚ መግቢ ሒዝክሙሎም ኪትመጹ ከለኩም 

ከም ሺኮራዊ ለስላሳን ሺኮራዊ መግቢን ኣይተምጽኡ። 

 

ዚኮነ አቲ ህጻን ዚወስዶ ወይ ውን ኪወስዶ ዘይብሉ መግቢ አንተ ኣሎ ከኣ 

ኣቐዲምኩም ንመውዓለ ህጻናት ኪትሕብሩ ኣለኩም። 

 

ብዓል ዕለተ ልደት 
 
ኣብ መውዓለ ህጻናት ዘለዎ ኣባላት ናይ ህጻናት መዓልቲ ልደት የብዕልሎም 

አዮም። ብከመይ መሰረት ከም ዘብዕልዎ ካብ መውዓለ ህጻናት ንመውዓለ ህጻናት 

ይፈላለ።  
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ተርጎሚ ምስ ዘድሊ 

መውዓለ ህጻናት ኣስቶርጋማይ ኪገብርኩም ይኪአል አዩ። ሓደ ሓደ ጊዘ ብፍላይ 

ክኣ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ኣገዳሲ አዩ ኣስቶርጋማይ ምግባር። በዚ ከኣ ኣብ መንጎ 

መምሃራንን፣ ወላዲን ከሙ ዉን ህጻናትን ጽቡቅ ምርድዳእ ክህሉ ይኪእል። ቆልዓ 

ቅድሚ መውዓለ ህጻናት ምጅማሮም ሓደስቲ ቃላት ኣብ መውዓለ ህጻናት 

ዚጥቐመሎም ክተፍልጥዎም ጽቡቅ እዩ ።  ምስ ጀመሩ ከኣ ዚደልይዎ ነገራት 

ብቀሊል ንምርዳእ ኣጸጋሚ ኣይከውኒን ። 

ኣሰራርሓ መውዓለ ህጻናት 

ዓመታዊ ውጥን ናይ መውዓለ ህጻናት ኪወሃበኩም አዩ። አቲ ውጥን ከኣ ብከመይ 

ቆልዑት ዚግባአ ውሕስነትን ሓልዮትን ትመክሮን ከምኡ ውን ትምርቲን 

ከምዚረክቡ ዚሕብር አዩ። ኩሎም መምሃራን አኩል ትምህርትን ብቅዓት ናይ 

ምምሃር ህጻናትን ዘለዎሚን አዮም። 

ሓበሬታታት ብዛዕባ መውዓለ ህጻናት: 

ኩለን መውዓለ ህጻናት ኢንተርነትን ናይ ግሎም መርበብ ሓበሬታን ኣለወን። 

ሓበሬታ ብዛአባ ኩለን ናይ NES መውዓለ ህጻናት ኣብ ናይ Nes kommune 

ቀዳማይ ገጽ ትረክብዎ፣ 

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/ 

 

ኣብ መውዓለ ህጻናት ዘድሊ ቅያር ክዳውንቲ፣ 

• 2 ኮስትሞ  

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
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• 2 ስረ 

• 2 ጽምዲ ካልሲ  

• ፓምፐር፣ ኣገዳሲ እንተ ክይኑ ከኣ ዝልከ ክሬም  

+ vinter  

• 2 ታይት መሞመቂ 

• 1 ጽምዲ ተወሳኪ ጎንቲ 

• 1 ጽምዲ ትወሳኪ ዘምውቅ ካልሲ 

• 1 ትወሳኪ ቆቢዕ 

+ sommer  

• 2 ሓጺር ስረ/ ክዳን 

• 1 ማልያ/ ሓጺር ኢዱ ጎልፎ 

ኣብ መቀመጢ ክዳውንቶም ናይ መዓልታዊ ዝወጹሉ ክዳውንቲ ክህልው ኣለዎ  

• ዘምውቅ ክዳን  

• ቆቢዕ 

• ጎንቲ 

• ዘምውቅ ካልሲ 

• ናይ ክሳድ ዘምውቅ ክዳን 

ከምኡ ውን 

• ናይ ማይ ክዳን 

• ጃኬትን ናይ ደገ ምሉእ ክዳንን  

• ጫማ ምስ ክነታት ኣየር ዝከይድ 

• ናይ ማይ ጫማ  
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ነቶም ዝድቅሱ ቆልዑት 

• ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ቆልዑት ዓረብያ  

• መሸፈን ምስ ኩነታት ኣየር ዝከይድ 

• መዕጸዊ ናይ ዓረብኦም  

• መደቀሲ ክዳን ወይ ከኣ ጎልፎ መሳሊ  

• ረቂቂ ቆቢዕ  

• ረቂቂ ጎንቲ 

• ጥጦ/ ወይ ከኣ ዚኮነ መደከሲ ዚጥቀሙሉ  

ቃላት ንመውዓለ ህጻናት ዘገድሱ ህጻናት ክመሃርዎም ዘለዎም፣ 

• ሰላም 

• ቻው 

• ክበልዕ 

• ጠምየ  

• ድስተ ደልየ  

• ማይ 

• መግቢ 

• መጻወቲ 

• መጻመቲ የእትውዎ  

• ሽቃቅ ክከይድ/ ቅያር ፓምፐር 

• ኢድ ምሕጻብ  

• ማማ/ ፓፓ  

• ደገ ምውጻእ  

• ደገ ተጻወት 

• ክዳን ምክዳን  

• ክዳን ምውጻእ 
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Nes kommune 

Rådhusgata 2, 2150 Årnes 

Telefon: 66 10 40 00 

E- post: postmottak@nes- ak.kommune.no  

www.nes.kommune.no 

 


