
 

ኣጸደ ህጻናት ኣብ ስነ-ምህሮ ዝተሞርኮሰ መምሃሪ 
ባይታ ን ቆልዑ ኣብ ክሊ ዕድመ 0-6 ዓመት 
ዝርከቡ እዩ። ኣጸደ ህጻናት ቀዳማይ ክፋል 
ትምህርቲ ኮይኑ፣ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ንኽጅምሩ 
ኣገዳሲ መዳለዊ እዩ።  

ኣብ ኣጸደ ህጻናት ቆልዑ ብዝሓልዩሎም ዓበይቲ ሰባት ጽቡቕ 
ኣተኣልያ ይግበረሎም። ቆልዑ ክጻወቱ ይፍቀደሎም ከምኡ ውን 
ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ይሳተፍይ፣ ጎኒ ጎኑ ከኣ ኖርሽክ 
ይመሃሩ።  

ኮሙናዊ ኣጸደ ህጻናት ዝኽፈተሉን ዝዕጸወሉን ግዜ ካብ 07.30-
1700 እዩ።  

ቆልዓ መዓስ እዩ ኣብ ኣጸደ ህጻናት ክጅምር ዝኽእል፧ 

 

ብዙሓት ኣጸደ ህጻናት ን ደቅ 10 ኣዋርሕ ቆልዑን ካብኡ ዝዓብዩን 
የእትዉ እዮም። ንንኣሽቱ ቆልዑ ኣጸደ ህጻናት ክትሰዶም ዘድልየካ 
እንተኾይኑ፣ ኣብ ማእከል ከተማ ኦስሎ ዝርከብ ኣጸደ ህጻናት 
ክሪስተንት ኢንተርኩልቱረልት ኣርበይድ(ኪያ) ሓደ ኣማራጺ 
እዩ። ኣብኡ ቆልዑ ካብ ደቅ 3 ኣዋርሕ ኣትሒዞም ክኸዱ 
ይኽእሉ።  

 ኣጸደ ህጻናት ክንደይ እዩ ዋግኡ፧ 

 

ዝለዓለ ወርሓዊ ክፍሊት ኣጸደ ህጻናት 2730 ኮሮና። ትሑት 
ኣታዊ ወይ ካብ ሓደ ቆልዓ ንላዕሊ ኣጸደህጻናት ዝኸዱ   
እንተሃልዮምኹም ከኣ ዋጋ ይቕነሰልኩም። ገሊኦም ከማን ብነጻ 
ብዘይ ክፍሊት ክኸዱ መሰል ክህልዎም ይኽእል እዩ።  

ኣብ ገጽ ኢንተርነት ናይ ኮሙነ ዘሎ ዋጋታት ክትርኢ ትኽእል 
ኢኻ። 

 www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-

betaling  

ኣብ ኣጸደ ህጻናት ኪያ ከኣ ናይ በይኑ ዋጋታት እዩ ዘሎ ኣብ 
ንውሓት ትጸንሓሉ ግዜ ተሞርኪሱ ዝጽብጸብ ። 

 ኣጸደ ህጻናት ንምእታው ምልክታ ምቕራብ 
 

ኣጸደ ህጻናት ንምእታው ምልክታ ክቐርበሉ ዘለዎ ሓጹር ግዜ 1 
መጋቢት እዩ። ቅድሚ እዚ ግዜ ምእኻሉ እንተ ኣመልኪትካ፣ እሞ 
ኸኣ ኣብታ ሽዓ ዓመተ ምሕረት ኣብ ሕዳር ውላድካ ሓደ ዓመት 
ዝመልእ እንተኾይኑ ወይ ልዕሊኡ እንተኾይኑ ዕድሚኡ፣ ኣብ 
ነሓሰ-ሕዳር ዘሎ ግዜ ክጅምር ዕድል ይወሃቦ።  

ኣብ ኣጸደ ህጻናት ኪያ ምልክታ ብቐጥታ ናብቲ ኣጸደ ህጻናት 
ኢኻ ተቕርቦ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓመተ ምሕረት።  

ኣብ ገጽ ኢንተርነት ኮሙነ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣጸደህጻናትን፣ ኣበይ 
ከምዝርከባን ኣሎ። ኣብኡ ውን ብዛዕባ እተን ዝተፈላለያ 
ኣጸደህጻናት ሓበሬታ ትረክብ፣ ገለ ካብኡ ዝኽፈተሉን ዝዕጸወሉን 
ግዜ፣ ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣጸደ ህጻናት ዕድመ ቆልዓ ንኽኣቱ ክንደይ 
ክኸውን ከምዘለዎ እዩ።  

 

ብመገዲ ናይ ኮሙነ ገጻት ኢንተርነት ኢኻ ተመልክት።  

ምልክታ ከተእቱ ሓገዝ ዘድሊ እንተኾይኑ ከኣ ምስ ኣብ ገዛውትኻ 
ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሰርቪስ ተወከስ።  

ምእታው ኣብ ኣጸደ ህጻናት ኣብ 
ኦስሎ 
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