
Tigrinja 

Skola24 - ናይ ብኩራት መቆጻጸሪ 
ሓበሬታ ብዛዕባ ተሌፎን24 (Telefon24) ከምኡ ውን መልእኽቲ ናይ ቴሌፎን ብዘይ 
ሓበሬታ ንዘብኩሩ 
 
ዝኸበርኩም ወለዲ  
የቭለ ኮሙዩን ሓደ skola24 ዝተባህለ ብልሓት ኣሰራርሓ ኣሎ። ኣገልግሎቱ ብኩራት ናይ ተመሃሮ ንምምዝጋብ እዩ። 
ንስኻትኩም ከም ወለዲ ኣብ skola24 ንኸተመልክቱ መሰል ኣለኩም፡ ኣብ skola24 ኮንቶ እንተዘይብልኩም ወይ ድማ 
እንድሕር ናይ መእተዊ ስምኩምን ቃለ - ምስጢርኩምን እንተረሲዕኩሞ ብhttp://www.gavle.se/skola24 ኣቲኹም 
ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም፡ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ምስ ቤት - ትምህርትኹም ርክብ ግበሩ። 
 
ብኩራት ውሉድኩም ንቤት ትምህርቲ ንምሕባር፡ ንኣብነት ምስ ዝሓሙ 
 
 ብዘረባ ዝመርሕ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ንጥቀም ኢና  

• እቲ እትድውሉሉ ቁጽሪ 0515-86938 ኢዩ  
• ብናይ ሰላምታ ኣቀባብላ መልእኽቲ ጀሚሩ ድማ ክመርሓኩም ኢዩ  

”Hej och välkommen till skola24:s frånvaroanmälan för Gävle Grundskolor ”. 
• እቲ ናይ ብኩራት ሓበሬታ ቅድሚ ሰዓት 08፡00 ክኸውን ኣለዎ  
• ውሉድኩም ኣብ ዘብኩረሉ እዋን መዓልታዊ ደዊልኩም ክትሕብሩ ኣለኩም  

 
ክትሓስቡሉ ዝግብኣኩም! 
ምሕባር ናይ ብኩራት ንሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ኢዩ ዘገልግል፡ እንድሕር ድሕሪ ሰዓት 12፡00 ደዊልኩም እቲ ሓበሬታ 
ናይ ብኩራት ነታ ድሕሪኣ ትስዕብ መዓልቲ ኢዩ ዝምዝገብ፡ ሓበሬታ ክትህቡ ምስ ጀመርኩም ከተቋርጽዎ እንተደሊኹም 
ይከኣል ኢዩ፡ ሓበሬታኹም ተመዝጊቡ ምስ ተወድእ መረጋገጺ ይመጸኩም፡ እንድሕር ቅድሚ እቲ መረጋገጺ ምምጽኡ 
ዓጺኹሞ እቲ ሓበሬታ ክቋረጽ ኡዩ፡ ናይ ወለዲ ኮንቶ ኣብ skola24 ግድን ኣድላዩ ኣይኮነን፡ እታ ሓንቲ ተድልይ ነገር 
ቴሌፎን ኢያ (ንኣብነት ሞባይል)።  
 
ናይ ብኩራት ሓበሬታ ንዝተወሰነ ሰዓታት ጥራይ እንተኾይኑ በቲ ኮንቶኹም ኣብ skola24 መርበብ ኣቲኹም ክትሕብሩ 
ትኽእሉ ኢኹም (እንድሕር ኮንቶ ኣለኩም)፡ ከም ካልኣይ ኣማራጺ ውን ንናይ ክፍሊ መምህር ክትሕብሩ ትኽእሉ 
ኢኹም ። 
 
ብኩራት ናይ ውሉድኩም ቀጻሊ እንተኾይኑ ኣብ skola24 መርበብ ኣቲኹም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም፡ ነዚ ክገብር 
ዝኽእል ግን ኣብ skola24 ናይ ወለዲ ኮንቶ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ ኢዩ።  
 
መልእኽቲ ብቴሌፎን ሓደ ተመሃራይ ዕረፍቲ ኣብ ዘይኮነሉ መዓልቲ ካብ ትምህርቲ ምስ ዘብኩር ፡ 
ሓደ ተመሃራይ ዕረፍቲ ኣብ ዘይኮነሉ መዓልቲ ከብኩር እንከሎ ሓበሬታ ንምሃብ ኣብ skola24 ኢ-ሜይል ወይ ድማ ናይ 
ቴሌፎን መልእኽቲ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም። ናባኹም ውን እታ ብዘይ ናትኩም ሓበሬታ ውልድኩም ዘብኮረላ 
መዓልቲ ብናይ ቴሌፎን መልእኽቲ ክንሰደልኩም ኢና፡ ዋጋ ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ መስደዲ ድማ ብቤት ትምህርቲ እዩ 
ዝኽፈል፡ ንመዓልቲ ግና ሓንቲ ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ ጥራይ ኢዩ ክስደድ ዝከኣል። 
 
ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ ዘሎ መራኸቢታት ንምጥቃም እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት የድልዩና፡ 

• ንስኹም ከም ወለዲ መጠን ኣብ skola24 ዝተባህለ መርበብ ዝተመዝገበ ናይ መጠቀሚ ኮንቶ ክህልወኩም 
ይግባእ፡ እቶም ንሱ ዘይብልኩም ድማ “skola24 – Beställning av konto” ኢልኩም ኣቲኹም እቲ ቅጥዒ 
መሊእኩም ናብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ቤተ-መዝገብ ወይ ድማ ናብ ናይ ክፍሊ መምህር ኣብጽሕዎ፡ እቲ ቅጥዒ 
ኣብ www.gavle.se/skola24 ይርከብ ወይ ድማ ካብ ቤት ትምህርቲ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። 

• ኢ-መይልኩምን ናይ ሞባይል ቁጽርኹምን ኣብቲ ናይ skola24 መርበብ ክምዝገብ ኣለዎ፡ ንዑኡ ድማ 
ብቀሊሉ ባዕልኹም ኣብቲ መርበብ ምስ ኣተኹም ርኢኹም ክትቆጻጸርዎ ትኽእሉ ኢኹም፡ እንተደኣ ናይ 
ሞባይልኩም ቁጽሪ ቀይርኩም ንቤት-ትምህርቲ ክትሕብሩ ይግበኣኩም። 

• ንናይ ውሉድኩም መዓልታዊ ብኩራት ንስኻትኩም ባዕልኹም ብskola24 መዝግብዎ ወይ ብቴሌፎን ቅድሚ 
ሰዓት 08፡00 ክትሕብሩና ይግባእ።

http://www.gavle.se/skola24


Tigrinja 

 
እንድሕር እቲ መእተዊ ስምኩምን ቃለ-ምስጢርኩምን ረሲዕኩሞ ብ www.gavle.se/skola24 ኣቲኹም ሓድሽ 
ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም። 

 
ምስ ክቡር ሰላምታ  
ኤቫ ሌቪን  
ሓላፊት ናይ መባእታ ደረጃ የቭለ ኮምዩን 

 
 
 
 

http://www.gavle.se/skola24

