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እዚ ጉጅለ 

ከም ሓደ ክፋል ናይቲ ክፍሊ ክንክን ቆሎዑትን-ጥዕና ተመሃሮን ኣብ ምምሕዳር ቲንግስሪድ 
ኰይኑ፡ እዚ ጕጅለ እዚ ከም መመላእታ ናይቲ መዋዕለ-ህጻናት ባዕላዊ ዓቕሚ ተመርኵሱ እዩ 
ዝሰርሕ። እዚ ማለት ድማ ምስቶም ኣብቲ ስራሕ ዘለዉ መምህራን ተቐራሪብና ንሰርሕ። 

ንዓኻ ንወላዲ/ሞጕዚት ንምምካርን ንምድጋፍን ከምኡ ድማ ንውላድካ ብዘርብሕ ኣገባብ 
ንሰርሕ። ናይዚ ንጥፈታት እዚ ዕላማን ኣገባብ ኣሰራርሓን ድማ፡ ንረብሓ እቲ ቆልዓ ኮይኑ፡ ክኽሰቱ 

ንዝኽእሉ ጸገማት ንምክልኻልን፡ መኻርን ከም ዝኸውን ምግባርን እዩ። 
 

 

ናብ መን ነተኵር፡ 
 

• ካብ 0-6 ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑት ናብ ዘለዉዎም ወለዲ/ሞጕዚት 
• ኣብ ናይ ኮሙን መዋዕለ-ህጻናት ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ተዋሳእትን 

ንስኻ ከም ወላዲ/ሞጕዚት ንውላድካ ወይ ድማ ንተራኻ ከም ወላዲ/ሞጕዚት ዝምልከቱ ሕቶታት 
ምስ ዝህልዉኻ ብቐጥታ ምስ እዚ ጉጅለ እዚ ክትራኸብ ትኽእል። ምሳና ንምርኻብ ዝቐለለ ኰይኑ 
ብናጻ/ብዘይ ክፍሊት እዩ። ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣሎና፡ እንጽሕፎ ሰነዳት እውን የልቦን። 

 
 
እንህቦ ኣገልግሎት፡ 

 
• ንወለዲ ንምድጋፍ ዝዕላማኡ ምይይጥ 
• ብተለፎንን ኢ-መይልን ኣቢልና ምድጋፍን ምምካርን 
• ክፉት መዋዕለ-ህጻናት (www.tingsryd.se ኣቲኻ ኣንብብ) 
• ABC-ኩሎም ቆልዑት ዘማእክል 
• ምስ ካልኦት ሞያታት/ሰብ ሞያ ሓቢርካ ምስራሕ 

 
 
 
 

 
ABC ንኽምዕብል ምምሕዳር ከተማ ስቶክሆልም ምስ ካልኦት ኮሙናትን፡ ክፍለ-ከተማታትን፡ ምስ ተቕዋም 

ካሮሊንስካን ብምትሕብባር እዩ። 
www.allabarnicentrum.se 

 
ABC ናብ ኵሎም ካብ 3-12 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑት ናብ ዘለዉዎም ወለዲ ዘተኵርን፡ መምስ 
ጉጅለኡ ድማ ንኣርባዕተ ጊዜ ዝራኸብን ኰይኑ ዝቖመ እዩ። ኣብ እንራኸበሉ ጊዜ ዘሎና ሓድሕዳዊ 
ተመክሮታትን መጽናዕትታትን ንለዋወጥ። እቲ ዝቐሰምናዮ ተመክሮን ዕሙቝ ዝበለ ርድኢትን ድማ 
ክሳብ ዝመጽእ ርክብና ኣብ ገዛና ክንለማመዶ ንጸንሕ። 

ዕላማ ABC ናይቲ ቆልዓ እወታዊ ምዕባሌ ንምቕዳም፡ኣብ መንጎኻ ከም ወላድን ውላድካን ዘሎ 
ዝምድናታት ብምሕያል እዩ። 

ካብ ምስ ውላድና ዘሎና ዝምድና ዝዓብዩ ነገራት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ኣብዚ ጊዜ እዚ ህላዌ 
ተሪር ዝምድና ቆልዑትን ወለድን፡ ቆልዑት፡ ህዱእን ውሑስን ኣተዓባብያ ሃልዩዎም፡ ነብሶም ክኣልዩ 
ዝኽእሉ ዓበይቲ ንኽዀኑ ዘኽእል እብነ-መሰረት ከም ዝዀነ ኣፍልጦ ኣሎና። እዚ ድማ እዩ ዕላማ ናይ 
ABC ርክባት። 

 
 
እቲ ዝወሃብ ኣስተምህሮ ብናጻ እዩ፡ እቲ መመልከቲ ብ፡ barnensbasta@tingsryd.se ኣቢልካ 
ንኽትልእኽ 

ምዉቕ ዕድመ ንገብረልካ። 
 
 
 
 
 

ዕለትን ጊዜን ኣብዚ ትረኽቦ፡ www.tingsryd.se 

http://www.tingsryd.se/
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