 ካብ ስራሕ ነጻ ስድራቤት ዲካ?
 ወይ ንስካ ደላይ ስራሕ ኢካ?


በዚ ግዜ እዚ ናይ ቆልዓካ ሰዓታት ክትቅይረሉ ትክእል ኢካ፣

ብዉሑድ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ናትካ
ቆልዓ ኣብ መዋእል ህጻናት ቤ፣ት ክከውንዩ፣

ቆልዓ ኣብ መዋእል
ህጻናት ቤ፣ት ክከውንዩ

15 ሰዓታት

ብዉሑድ ኣብ
ሰሙን

ስለምንታይ ኣብ መዋእል ህጻናት 15 ሰዓታት ሕጊ ኮይኑ?
ንሕና ኣብ ኩሉ መዋእል ህጻናት ቤ፣ት ንደሊ ጽቡቅ ማዓልቲ፣ምስ ጽቡቅ ስራሕን መደብን፣

መን ይደሊ 15 ሰዓታት ሕጊ ክከውን?
እንተድ ኣ ገለ ካባካትኩም ከም ስድራቤት ስራሕ ደላይ ወይካብ ስራሕ ነጻ ስድራቤት ይረክብ እቲ ቆልዓ ክከይድ ይክእል
15 ሰዓታት ሰሙናዊ ዓውደ ኣዋርሕ ኣብ መዋእል ቤ፣ትምህርቲ ህጻናት ካብ 1 ሚያዝያ፣እንተድ ኣ ንሰካትኩም ምስ ስድራቤት
ትቅመጡ ኾንኩም ተቀያያራይ ናይ ገዛ ስራሕ ምውሳን ናይ ቆልዓ ግዜ ጥራይ ቀጺሉ እቲ ቆልዓ ክርኤካ ከም ደላይ ስራሕ
ወይ ስድራቤት ነጻ ካብ ስራሕ።

ትደሊ ዲካ ምሳይ ክትመሃር?
ብዘይየገድስ እንተድ ኣ ንስካ ፍርቂ ወይ ምሉእ ሰዓት ተማሃር ፣ብዘይየገድስ መዓሰይ ተማሃር ምካንካ ንኣብነት ናይ መዓልቲ
ናይ ምሽት ናይ ቀዳመሰንበት ንስካ ኣብቲ ጉጅለ ኣይትቁጸርን ኢካ ከም ዝምልከት 15 ናይ ሰዓታት ሕጊ፣

ንስካ ኣመልከት ፍርቂ ሰዓታት ክትሰርሕ ከም ትድለይ?
ብዘየገድስ መጠን ናይ ስራሕ ምሉእ ሰዓት ይኩን ፍርቒ ከምኡውን ብዘየገድስ መዓስ ከም ትሰርሕ ምሽት የኩን ቀዳመሰንበት
በቲ ሕጊ ናይ 15 ሰዓታት ክትሽፍኖ ኣይትክእልን ኢካ፣

ምምልካት ናባይ ይደሊ መን ከምዝሓመመ?
ንስካ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ ከም ዘይነበረካ ወይ ስድራቤት ስራሕ ዘይብሉ
ምሓዝ 15 ሰዓታት ሕጊ እንተድ ኣ ከም ዝሓመምካ ተጽሒፍልካ። ፍሉይ ምፍቃድ ይከኣል ካብ ሓላፊ ቤ፣ትምህርቲ፣

ናባይ ምምልካት ይድሊ መን ዩ ሓድሽ ስድራቤት?
እንተድ ኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ መዋእል ህጻናት ቆልዓ ኣለካ ከም ኡውን ሓንቲ ጋል ወሊድካ ከምዚ ሰዓት ክትጅምር 15 ሰዓታት ሕጊ።
ትሰማማዕ፣ሓላፊ ቤ፣ት ብፍላይ ከፍቅድ ይካኣል፣

ከመይ ጠቀሚ ኣለዎ እዚ 15 ሰዓታት?
ንሕና ንላበወኩም ሰሉን ክሳብ ሓሙስ ብውሑድ 5 ሰዓት ንመዓልቲ፣ባህዚ ብዛዕባ ካልእ ግዜ ምፍጻም ወይ ምዝራብ
ምስ ናትካ ሓላፊ ቤ፣ትምህርቲ፣

ኣብዘን ትሕቲ 15 ምዓልታት መግቢ ይረከብ ናትይ ቆልዓ?
ናትካ ቖልዓ ይዕደም መግቢ እንተድ ኣ ኣብ ግዚዩ ተረኪቡ ኣብ ትሕቲ ቤ፣ት መዋእል ህጻናት ምምዕርራይ ግዜ ንናይ መግቢ
ሰዓታት፣

ይርከብ ኣብዚ ብዙሕ ሓበሬታ፣
Soderhamn.se ተረከብ ብዙሕ ብዝርዝር ዝቀርብ ሓበሬታ፣ኣብ ሶደርሃን informationsoderhamn.se ትረከብ ሓበሬታ
ብካልእ.

www.soderhamn.se

