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BILAGA 1

BARN OCH UTBILDNING
[Tigrinska]

BILAGA 1 ጥብቆ 1

ሓጺር ጸብጻብ – ጽሟቕ ትግባሬ ንካብ ኣደንዘዝቲ ባእታታት ናጻ ዝኾነ ቤት-ትምህርቲ
SAMMANFATTNING AV HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA
መብርሂ
ኣደንዘዝቲ ባእታታት ኣብ ዝብል ኣምር ዝካተተቱ ከም ኣልኮል፣ዕጸፋርስ፣ትምባኾ፣ዝንሳዕ ቀመም-ሓይሊ ዝህቡ ከሚካላት፣
ዘይንቡር ኣጠቓቕማ መድሃኒታት ከምኡ እውን ብኢንተርነት ዝዕደጉ ዘደንዝዙ ባእታታት እዮም።

ቤት-ትምህርቲ ዝወስዶም ናይ ምክልኻል ስጕምትታት


ምሉእ ጉጅለ ሓለዋ ጥዕና ተመሃሮ



ሓበሬታን ኣስተምህሮታትን ንመሳርሕቲ ምሃብ



ምትሕብባር ወለድን ቤት-ትምህርትን





መሳርሕቲ ብቑዓት ኣርኣያ ምዃን ከምዘለዎም ርድኢት ክህልዎም

ተመሃሮ ብዛዕባ እዞም ኣደንዘዝቲ ባእታታት ዘለዎም ኣፍልጦ ክብ
ንምባል ምምሃሮም



ተኸታታሊ ናይ ጥዕና ምይይጥ ምክያድ



ትኩራት ስጕምትታት ምውሳድ ንእብነት ንወለዲ እዋናዊ ሓበሬታ
ምሃብ



ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ትምህርቲ ንዝቦኽሩ ተመሃሮ ንምእላይ
ቅጽበታዊ ስጕምቲ ምውሳድ



ኣብ ሞንጎ ቤት-ትምህርትን ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን፡
ክፍሊ ባህልን ምዝንጋዕን ከምኡ እውን ፖሊስን ብምትሕብባር
ክሰርሑ
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ብኣደንዘዝቲ ባእታታት ዝተጸልወ ዘርእዮ ምልክታት


ናይ ተነጽሎ ጠባይን ማሕበራዊ ስምዒት ምጕዳልን



ኣብ ትምህርቲ ምስናፍ/ትጉህ ዘይምዃን



ጕድለት ኣቓልቦ



ዘይተተኻኸለ ናይ ስራሕ ውጽኢት



ምድንጓይ፣ልዑል ብኩራት፣ዘይምኽኑይ ብኩራት ኣብ መዓልቲ
ትምህርቲ



ስርቂ፣ጐነጽ፣ምፍርራህ



ኣብ ምግርጫው ንምእታው ዕዙዝ ዝንባሌ



ብዝሒ ሓሶታት፣ንዝተእትወ መብጽዓ ምጥላም

ናይ ምምልካት ሓላፍነት
ኵሎም ምስ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድመኦም ቆልዑትን መንእሰያትን ዝሰርሑ፡ ብመሰረት ሕጊ ማሕበራዊ ኣገግሎት
ምዕራፍ 14 ዓንቀጽ 1 ናይ ምምልካት ሓላፍነት ኣሎዎም (14 kap. 1 § socialtjänstlagen)።

ተመሃራይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ብኣልኮላዊ መስተ ዝተጸልወ ምስ ዝኸውን:


ነቲ ተመሃራይ ትሕግዞ ብዘይ ሓለዋ ዓበይቲ ድማ ክትሓድጎ
የብልካን

.



ከቢድ ስኽራን ምስ ዝህልዎን ወይ ድማ እንታይ ከምዝወሰደ
ንምግማት ምስ እትጽገም ኣምቡላንስ ትጽውዕ





ብመሰረት ሕጊ ኣብያተ-ትምህርቲ ምዕራፍ 5 ዓንቀጽ 22
ጠራሙዝ/ታኒካታት ተሕድግ (5 kap. 22 § skollagen)



እቲ ተመሃራይ ዕድመኡትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ ምስ ሓለፍቲ
ቤት-ትምህርቲ፣ጉጅለ ሓለዋ ጥዕና ተመሃሮ ከምኡ እውን ምስ ወለዲ
ትራኸብ፡ በጽሒ ተመሃራይ ምስ ዝኸውን ግን ምስ ዝምልከቶም
ንኽትራኸብ ንሱ ክፈቕደልካ ኣሎዎ

ንቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ስክፍታኻ ትሕብር
ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ኣልኮላዊ መስተ ዘምጽኡ ምህላዎም
ጥርጣሬ ምስ ዝህሉ ንርእሰ መምህራን ይሕበር፡ንሱ ድማ
ንጉጅለ ሓለዋ ጥዕና ተመሃሮ ይሕብር። እዚ ጥርጣሬ እዚ
ንፖሊስ እውን ክምልከት ኣሎዎ።
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ተመሃራይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ብዝጥርጠር መደንዘዚ ባእታ ተጸልዩ ምስ ዝርከብ:


ነቲ ተመሃራይ ትሕግዞ ብዘይ ሓለዋ ዓበይቲ ድማ ክትሓድጎ



የብልካን


ንሓለፍቲ ቤት-ትምህርትን፣ንጉጅለ ሓለዋ ተመሃሮን
ንሓለይቲ መንእሰያትን ትሕብር። ብድሕረኡ ብሓባር
ብምዃን ምስ ወለዲ ርክብ ይግበር (እዚ ድማ እቲ

ከቢድ ጽልዋ ምስ ዝህልዎ ወይ ድማ እንታይ ከምዝወሰደ

መንእሰይ ዕድመኡ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዝኸውን)

ንምግማት ምስ እትጽገም ኣምቡላንስ ትጽውዕ

በጽሒ ተመሃራይ ምስ ዝኸውን ግን ምስ ዝምልከቶም
ንኽትራኸብ ንሱ ከፍቅደልካ ኣሎዎ


እወታዊ ውጽኢት ምስ ዝኸውን እቲ ስክፍታ ንቤትጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት ክሕበር ኣሎዎ

ከብሒ ተመሃራይ
ከብሒ ተመሃራይ ንብረት ናይ ቤት-ትምህርቲ እዩ፡ ኣቶም ተመሃሮ ድማ እቲ ቤት-ትምህርቲ ንኣጠቓቕማ ከብሕታት
ብዝምልከት ዘሕለፎ ውሳኔ ብምኽታል ይጥቀሙሉ።ቤት-ትምህርቲ እቶም ከብሕታት ከምቲ ዝተዓለመሎም ብግቡእ
ኣጠቓቕማ የገልግሉ ምህላዎም ናይ ምቍጽፃር ሓፈሻዊ ስልጣን ኣሎዎ።

ማህደራት/ቦርሳታት
ሓደ ማህደር/ቦርሳ ናይቲ ተመሃራይ ብሕታዊ ንብረት ስለ ዝኾነ ክፍተሽ የብሉን።ምፍታሽ ኣድላይ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ፖሊስ
ይጽዋዕ።

ዘደንዝዙ ባእታታት ዝፍትሹ ኣክላባት
ኣብ ምድህሳስን ምፍታሽን ክፍልታት እቲ ቤት-ትምህርቲ ናይ ፖሊስ ከልቢ ክትጥቀም እውን ይከኣል እዩ፡ እዚ ድማ እቲ
ቤት-ትምህርቲ ውሑስ ናይ ስራሕ ቦታን ካብ ዘደንዝዙ ባእታታትን፣ሓይሊ ዝህቡ ከሚካላትን ከምኦም ዝኣመሰሉን ድማ ናጻ
ምዃኑን ንምውሓስ እዩ።

ምስ ተሻሪኾም ዝሰርሑ ኣካልት ንምርኻብ
ጉጅለ ቤት-ትምህርቲ Skolteam

0224 - 74 96 81, 74 96 83

ኣለይቲ መንእሰያት Förebyggande ungdom

0224 – 74 96 35, 74 96 43

ኣደራሽ መንእሰያት Ungdomslokalen

0224 – 74 78 52

ቤት-ጽሕፈት ዜጋታት Medborgarkontor

0224 – 74 00 00

ሓላፊ ጸጥታ Säkerhetschef

0224 – 74 78 82

ኮሙን ፖሊስ Kommunpolis

010 – 567 53 73

