መግቢ ናይ ቤት ትምህርቲ

ድሕረ ባይታ
ቦርሌንገ ሓንቲ ካብ’ተን ኣከባቢ ትኸናኸን ዝበለጻ ንኡሳን-ዞባታት ክትኸውን እያ። ዘላቒ
ዝኾነ መጐዓዓዝያ ዘለዋ፡ ካብ ብከላ ነጻ ዝኾነትን መግባ ብስነ-ማሕድሮ(ኤኮሎጂ) ዝበቖለ፡
ካብ ከባቢኣ ዝመጸን ብዘመናውን ጥቁውን ዝተዳለወ ትጥቀም ኣከባቢ ትዕቅብ መሳጢት
ከተማ ክትኸውን ንደሊ። ልዑል ባህርያዊ ዋጋን ስነ-ሕይወታዊ ብዙሕነት ምስ ዝህሉ ከባቢና
ስለ ንዕቕብ ከም ውጽኢቱ ድማ ናይ’ቶም ነበርቲ ቦርሌንገ ዓይነታዊ ህይወቶም ክብ
ይብል።ንነበርቲ ቦርሌንግ ምዕቃብ ኣከባቢ ኣብ ግምት ዘእቱ ኣነባብራ ሕይወት ቀሊል
ክኸውን ኣለዎ።

እዚ ንመግቢ ናይ ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ይምልከቶ?

ኣብ’ቲ ሜኑ(ዝርዝር መግቢ) ዘመናውያንን ጥቁዋትን(ክሊማት ስማርታ) መዓልትታት
ዝተባህሉ ኣለዉና። ከም’ኡ ዝብል ሽም ዝተዋህቦም ዝበዝሐ ክፋል ናይ’ቶም መግብታት
ኤኮሎጂካዊ(EKO) ስለ ዝኾነ’ዩ። ቦርሌንገ ኣብ ኤኮሎጂካዊ መግቢ ምድሃብ ነቲ ምድላው
ሜኑ(ዝርዝር መግቢ) ይጸልዎ’ዩ፣ 65% ካብ’ቲ ባጀት ኣብ ኤኮሎጂካዊ መግቢ ክውዕል
ኣለዎ።
እቲ መግቢ ኤኮሎጂካውን ሽወደናውን ኮይኑ ትሕዝቶ መኣዝኡ ብመሰረት እቲ ንስዕቦ
ምኽርቲ በዓል ስልጣን ሃገራዊ መግቢ ‘ጽቡቕ መግቢ ኣብ መዋእለ-ሕጻናትን ቤ/ትምህርቲን’
ዘማለአ ክኸውን ምግባር ብሓቂ በዳሂ እዩ።
ምሳሕ 30% ጠለባት ጸዓትን መኣዛን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ከማል ይግበኦ እንተደኣ እቲ
ምሳሕ ምስ ክሊማ ዝኸይድ ምሉእ ሳላጣን፡ ጸባን ባንን ስብሒ ፓኒኖን ኣለዎ። ትሕዝቶ
መኣዛ ካብ መግቢ ናብ መግቢ ስለ ዝፈላለ፡ነቲ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ሜኑ ክንቅምሮ ከለና ኣብ
9 ሳምንትታት ዝወሃብ መግቢ ብምምልካት’ዩ።
ሓድሽ ነገር እንተ’ሎ እንታይ’ዩ፡ሓደ ሰብ ነታ 1ይቲ ምርጫ መግቢ ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ዘይደልያ እንተኾይኑ ነታ 2ይቲ ክወስዳ ንሕብሮ።ከምኡ መግበሪና ንምዕቃብ’ዩ፣ካብ ክልተ
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መግብታትን ሓንቲ ፍልይቲ መግብን ንላዕሊ ንኸይንሰርሕ’ዩ። እቲ ሜኑ(ዝርዝር መግቢ) ኣብ
www.borlange.se ክረአ ይከኣል’ዩ።
ብሰንኪ ኣለርጂ ወይ ካልእ ምኽንያታት ነቲ ዝቐርብ መግቢ ክበልዑ ምስ ዘይክእሉ ኣድላዪ
ዝኾነ ሕክምናዊ ሰነድ ብምቕራብ ፉሉይ መግቢ ንኽወሃቦም ኣብ www.borlange.se
ብዘሎ መመልከቲ ቅጥዒ ተጠቂሞም ከመልክቱ ኣለዎም።

ውላድካ ነቲ ዝቐርብ ዝርዝር መግቢ ዓይነቱ ክጸልዎ ይኽእል’ዶ?

እወ፡ ኮሚተ መግቢ ዝብል ስለ ዘሎ ንዓኡ ምኔታቶም ከቕርብሉ ይኽእሉ’ዮም።ድሕሪኡ
እተን ተመሃሮ ዝጠልብዎም መግብታት ኣብ’ተን ናይ ተምሃሮ ምርጫ መዓልትታት ዝበሃላ
ንቕርበሎም።ካብ እቶም ኣብ’ቲ ትካል ዝሰርሑ ከሸንቲ ዝመጽእ ርእይቶ’ውን እንተኾነ እቲ
ጉጅለ ሜኑ ነቲ ርእይቶ ኣብ ግምት የእትዎ’ዩ።
ከተማ ቦርሌንገ ከባብያዊ ዘላቕነት ዝብል ስለ ዝኽተል፡ኣብ 2020 ምስ ክሊማ ዝቃደዉ
ዘመናውያን ጥቁዋትን ዝኾኑ ኣከሻሽና መግቢ ክንፈታትን ኢና።ካልእ ዜና ኣብ ቀውዒ
2020 ድማ ንመዋእለ-ሕጻናትን መሰረታዊ ቤ/ትምርህትን ካልኣይ ደረጃ ቤ/ትምህርትን
ሰለስተ ዓይነታት ሜኑ ክንቅርበሎም ኢና። እቲ ትሕዝትኡ ሓደ ኮይኑ፡ እተን መኣድታት
ግን ምስ’ቲ ዝምልከቶ ጒጅለ ዝኸዳ እየን።ንኣብነት እቶም ኣብ መዋእለ-ሕጻናት ዘለዉ፡
እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ምርጫ መግቢ ተመሳሳሊ ይኹን ዝብል ድሌት ምስ ዝህልዎም፡
እቶም ከሸንቲ ድማ ነዚ ትምኒት’ዚ ከተግብርዎ ተኽእሎ ይህልዎም።ኣብ ቤ/ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ ዝሰማማዕ መግቢ ክኽሸን ዝብል ካብ ኮሚቴ ተምሃሮን ካልኦትን ዝመጸ
ርእይቶ ሰሚዕናዮ ኣለና።

ዘላቒ ዝኾነ 65% ኤኮሎጂ
ሓደሽትን ፍሉጣትን
ጣዕምታት

ኣድራሻ ቡስጣ
SE-781 81 Borlänge
ኣድራሻ ንበጻሕቲ
Röda vägen 50

ሒደት ሽኮርን ጨውን
ቀይሕ ስጋን።

ዝያዳ ኣሕምልቲ ዓሳን
ኣሕምልታውያን
ዘይትታትን

ተሌፎን
0243-740 00 (vxl)
ፋክስ
0243-745 50

ኤኮኖምያዊ መምርሕታትን
/ፖሊሲታትን
ብመኣዛውነት ሃብታምን
ውሑስን ክትበልዖ
ዘሐጒስን ጽቡቕን

ኢሜል
kommun@borlange.se
borlange.se

