
  
ኮሙነታት Leka, Nærøysund, Bindal   

ካብ ሓፋሽ ዝተሰትረ, ሕጊ ህዝባዊ ምምሕዳር  13፣ ሕጊ ጥዕና ሰራሕተኛታት § 21 ተመልከት   

ስታፈት-ሎግ(ኮምፕዩተራዊ መዝገብ ሓበሬታ) ንክኽፈትን 
ንኽትሳተፈሉን ዘፍቅድ ጽሑፋዊ ገለጻ ፍቓድ።   

 ስታፈት-ሎግ(ኮምፕዩተራዊ መዝገብ ሓበሬታ) ንክኽፈት ፍቓደይ ወይ ፍቓድና  ይህብ ወይ 

ንህብ፣  ን  

…………………………………………………………………………………… 

…. (ስም ቆልዓ/ተማሃራይ)   

እዚ ፍቓድ እዚ ሸቶኡ ነቲ ተማሃራይ ወይ ቆልዓ ዝምልከት ኣወንታውን ስግረ-ምያውን ተገባብሮ 
ንኽህሉ እዩ። ቀጺሉ ውን ኣለይትን  ከማኡውን እቲ ቆልዓ ወይ ተማሃራይ  ተሳታፍነት 
ከምዝህልዎም ምግባር ውን ሓደ ሸቶ   
እዩ።    

ትሕዝቶ እዚ መዝገብ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ነቲ ዝምልከት ቆልዓ ወይ ተማሃራይ ተኣታትዩ ዘሎ 
ስጉምትታትን ኣድማዕነቱን እዩ ክኸውን። ኣብ ዝስዕብ ገጽ ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ሓበሬታ ርአ።    

ስታፈትሎገን(ኮምፕዩተራዊ መዝገብ ሓበሬታ) ካብዚ ዕለት ………………..፣ ኣትሒዙ 
ይምስረት፣ ድሕሪኡ ድማ ሸቶ ምስ ተወቕዐ ወይ ኣለይቲ ነቲ መዝገብ ከቋርጹዎ እንተደልዮም 
ጠጠው ይብል።   

_________________________________________    _______________ ቦታ/ 
ኮሙነ   ዕለት   

ዕለት:  ___________  ሞግዚትነት(ፎረልድረኣንስቫር)  ዘለዎ  ኣላዪ:  

________________________ ዕለት: ___________ ሞግዚትነት(ፎረልድረኣንስቫር) ዘለዎ 

ኣላዪ:  ______________________ ዕለት : ___________ «ስታፈት-ሆልደር»:  



____________________________   
ፌርማ ተማሃራይ (ልዕሊ 15 ዓመት): ______________________________________   

(በተኢ) ኣብ ቢንዳልን ኢትረ ናምንዳልን –  ዝሓሸ ስግረ-ሞያዊ ዕዮ ኣብ ቢንዳልን ኢትረ 
ናምንዳልን(ቢን)።   

Bedre tverrfaglig innsats   
2   

   

   

ዝሓሸ ስግረ-ሞያዊ ዕዮ(በተኢ)- ስታፈትሎግ   
መላለዪ ሓበሬታ ን ኣብ ኮሙነታት ቢንዳልን ኢትረ ናምንዳልን ዝርከቡ ወለዲ።    
      
ኮሙነታት ቢንዳልን ኢትረ ናምዳል ቆልዑን ንኣሽቱን ምቾት ክስመዖም ኣተኩሮ ሂቡ ዝሰርሓሉ 
እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ዝሓሸ ስግረ-ሞያዊ ዕዮ ዝብል ኣተኣታቲና ዘለና። በተኢ ዝሓሸ ስግረ-ሞያዊ 
ዕዮ ብእዋኑ ዝሓሸ ስግረ-ሞያዊ ዕዮን ምትሕብባር ምስ ወለድን ከምዝህሉ ዘረጋግጽ ስርዓት እዩ።  
ከም ወለዲ/ኣለይቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ስታፈትሆልደር  ከም ናትኩም ተወካሲ ኣካል ዘገልግል 
ክህልወኩም እዩ። እዚ ስታፈትሆልደር  ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣካል ሓደ ሰራሕተኛ ኮይኑ ምስ ውላድካ 
ወይ መንእሰይካ ብቐጻሊ ዝራኸብ ሰብ እዩ።    
   
ስታፈትሎግ( ኮምፕዩተራዊ መዝገብ ሓበሬታ)   ስታፈትሎግ ክበሃል ከሎ 

ኮምፕዩተራዊ መዝገብ ኮይኑ ብዛዕባ ስጉምትታትን ኢድ  
ዘለዎም ሰባትን ሓበሬታ ዝሓዘለ እዩ።    
 ብምሉኡ ዝተተግበረ ስጉምትታትን ገምጋማት ዝተኻየደሉ ግዜታትን ኣብ ስታፈትሎግ 
ይውህለል።    
 ኣብ ስታፈትሎግ ኣየኖት ኣገልግሎታትን ሞየኛታትን ተኣታትዮም ከምዘለዉን፣ ነፍስ 
ወከፍ ሰብ ዘለዎ ዕማማትን ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።    
 ስታፈትሎግ ንዓኹምን ንውላድኩም ወይ ነቲ ተማሃራይን ዝሓሸ ምስግጋር ንኽህሉ 
እጃሙ ከበርክት እዩ ዕላምኡ።    
 ፍቓድ ምስ ተዋህበ ስታፈትሎግ ኩሉ ግዜ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካል ወይ ዝምልከቶም  
ኣካላት ብምትሕብባር እዩ ዝዳሎ። እቶም ኣብቲ ፍቓድ ዝተሓቖፉ ነቲ ናይ ስታፈትሎግ 
ሓበሬታ ከንብቡዎ ይኽእሉ።   
 ኣስተብህል! ልዕሊ 15 ዓመት ዝዕድሚኡ ተማሃራይ ወይ መንእሰይ መዝገብ ክኽፈት  
ባዕሉ ፍቓድ ክህብ ይኽእል እዩ!    

   
ስታፈትሎግ መዓስ እዩ ዝጅምር፧  ወለድን ፣ መደበር ጥዕና ወይ ኣጸደ-ህጻናት ወይ ቤት-
ትምህርትን ነቲ ቆልዓ ወይ መንእሰይ ዝምልከት ስጉምቲ ከተኣታትዉ ክውስኑ ከለዉ እዩ 
ስታፈትሎግ ዝኽፈት።  ንገለ እዋን ወይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተወሳኺ ደገፍ ብምሃብ 



ንዓውድታት ምዕባለ ተማሃራይ ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ስጉምትታት እዩ ዝተኣታቶ።  ወለዲ 
ነዚ ስታፈትሎግ ክምስረት ጽሑፋዊ ፍቓድ ክህቡ ኣለዎም። ተወሳኺ ኣገልግሎታት ክተኣታቶ 
እንተኾይኑ ድማ ሓድሽ ፍቓድ ክወሃብ ኣሎዎ። እቲ ቆልዓ ናብ ካልእ ኣሃዱ ወይ ኣገልግሎት 
እንተደኣ ተሰጋጊሩ ወይ ናብ ካልእ ኮሙነ ግዒዙ ውን ፍቓድ ክወሃብ ኣሎዎ።    
   
ስታፈትሎግ መዓስ እዩ ዘቋርጽ፧ ንስኹም ከም ወለዲ ምስ ካልኦት ተሓባበርቲ ኣካላት እቲ 
ተማሃራይ መቺኡዎ ከምዘለዎ ምስረኣኹም፣ ከምኡውን እቲ ስጉምትታት ከምቲ ዝድለ 
ኣድማዒ ኮይኑ ምስተረኽበ ስታፈትሎገን ይቋረጽ።  እቲ መዝገብ ክቋረጽ ከሎ ጽሑፋዊ ሓበሬታ 
ተሓቲሙ ኣብ ፋይል ናይቲ ቆልዓ ወይ መንእሰይ ኣብ ኣጸደ-ህጻናት ወይ ኣብ ቤትትምህርቲ 
ይሕዛእ፣ ወይ ድማ ኣብ ሓገዝ ዝወሃበሉ ኣገልግሎት-እንተደኣ ኣብቲ ጉዳይ እቱዋት ኮይኖም።    
   
ኣብ ኮምፕዩተራዊ ስታፈትሎግ ምእታው:   እዚ ኮምፕዩተራዊ መዝገብ ኣብ ኢንተርነት እዩ 
ዝርከብ።   እዚ ዝስዕብ ወብሳይት ኣብ ቦታ ኣድራሻ ጸሓፍ: http://www.bynloggen.no   
መእተዊ ገጽ ምስ ከፈትካዮ ድማ ባንክ ኣይዲ(መለለዪ) ብምጥቃም ሎግ-ኢን ጌርካ ትኣቱ።  
ሕቶታት  ብዛዕባ እዚ ስታፈትሎግ ነቶም ተሓባበርቲ ኣካላት ኣጸደ-ህጻናት፣ ቤት-ትምህርቲ ወይ 
ሓገዝ ዝህብ ኣገልግሎት ከተቕርብ ትኽእል።    

      ዝሓሸ ስግረ-ሞያዊ ዕዮ    


