ትግርኛ
ቅጥዒ ሰነድ ምቕባል ሕጻናት ኣብ ማእቶት መውዓሊ ሕጻናት ከተማ ሉድቪክስቦርግ
ምዝገባ
ስም ኣቦ

ስም ውላድ

ዕለት ልደት (ንኣብነት 24.02.1999)

ምንዮት ቆጸራ ንምቕባል

ኃይማኖት

ዜግነት

ጓል

ወዲ

ናይ ኣደ ቛንቋ

ቅጥዒ ሰነድ ዝመልአት / ሞግዚት:
ስም ኣቦ

ስም ውላድ

ጎደና

ቊጽሪ ገዛ

መቐመጢ ቦታ

ሸነኽ ከተማ

መእተዊ ቊጽሪ ፖስታ

ኣድራሻ ኢ.መይል

ተሌፎን

ሞግዚነት (ኣመልክት):

እወ

ኣይፋል

ቅጥዒ ሰነድ ዝመልአ / ሞግዚት:
ስም ኣቦ

ስም ውላድ

ጎደና

ተሌፎን

መቐመጢ ቦታ/ከተማ

ሸነኽ ከተማ

መእተዊ ቊጽሪ ፖስታ

ኣድራሻ ኢ.መይል

ሞግዚት (ኣምልክተሉ):

ተሌፎን

እወ

ኣይፋል

ኣብ ሓዳረይ እዞም ዝስዕቡ ቆልዑ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ምእንትኦም ናይ ቆልዑ ገንዘብ ዝወሃበኒ ተወስኽቲ
ምሳይ ይነብሩ።
ምሉእ ስም

ዕለት ልደት

ምሉእ ስም

ዕለት ልደት

ትግርኛ
ፍሉይነት ምስ ቆልዓ ዝተኣሳሰረ (ንኣብነት ኣለርጂ ሕማማት፡ ናይ ዕብየት ድሕረት)
ኣብ ሞግዚት (ንኣብነት ንበይንኻ ምእላይ ሓዳር፡ ናይ ሞያ ሥራሕ፡ ናይ ሞያ ትምህርቲ፡ መጽናዕቲ ስቱዲዩም )
ምስ ምኽንያት ናይ ምቕባል ዝተኣሳሰረ፡
ዘይምስምማዕ ቅብኣት ሓዘል መግቢ)
ኣደ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ሞያ ሥራሕ፡ ኣቦ ኣብ ስቱዲዩም ትምህርቲ)

ኣነ ንውላደይ ኣብዚ ማእቶት መውዓሊ የመዝግብ (ትምኒት 1)
ኣብዚ እዋን እዚ ሓብቲ ወይ ሓው ተመዝጋቢ ሕጻን ኣብ ተጠቃሲ ማእቶት መውዓሊ ኣሎ ዲዩ?

እወ

ኣይፋል

( ኣመልክተሉ )

ጎድኒ ጎድኑ ዝኸይድ ኣብዚ ዝስዕብ ማእቶት መውዓሊ እውን ክኸውን ከምዝኽእል ይግምት፡

.
እንድሕሪ ድኣ ኣብቲ ቀዳማይ ተሰያሚ ማእቶት መውዓሊ ንግዚኡ ቦታ ዘየሎ ኮይኑ ኣብቲ ዳሕረዋይ ተጠቃሲ ቦታታት ንኽምዝገብ ፍቓደኛ ኢየ።
እወ
ኣይፋል
( ኣመልክተሉ )

እንድሕሪ ድኣ ኣብ ኩሉ ማእቶት መውዓሊ ሕጻናት ቦታ ክሳዕ ዕለት 30.04. ዘይተረኺቡ፡ ናብ ቤት ጽ/ፈት ክፍሊ ምኽሪ ከተማ
ምምልካት የድሊ።
. ኣብ ቀጻሊ ፈተነ ናይ ምዝገባ ከም ብሓድሽ ናብቲ ምንዮት ድልየትካ ከተመዝግብ ይከኣል።
እቲ ዝድለ ናይ ክንክን ጊዜ :
እዚ ዝስዕብ መተካእታ ንምክንኻን ውላደይ ክኸውን ይኽእል: (ቅኑዕ ኣመልክተሉ)
ቅድሚ ቀትሪ ከምእኡውን ድሕሪ ቀትሪ ክንክን ብዘይ ፍርቂ መዓልቲ ክንክን
(ሓፈሻዊ ግሩብ)

8 ሰዓት መዓልታዊ ሾሞንተ ሰዓታት ብሓንሳብ ዝኸይድ=40 ሰዓት / ሰሙን
(ምሳሕ ናይ ግድነት)

6 ሰዓት መዓልታዊ ብሓንሳብ ዝኸይድ = 30 ሰዓት / ሰሙን
(ምሳሕ ከም ምርጫ)

9 ሰዓት መዓልታዊ ብሓንሳብ ዝኸይድ = 45 ሰዓት / ሰሙን
(ምሳሕ ናይ ግድን)

7 ሰዓት መዓልታዊ ብሓንሳብ ዝኸይድ = ሰሙን
(ምሳሕ ከም ምርጫ)

10 ሰዓት መዓልታዊ ብሓንሳብ ዝኸይድ = 50 ሰዓታት / ሰሙን
(ምሳሕ ናይ ግድን)
11 ሰዓት መዓልታዊ ብሓንሳብ ዝኸይድ = 55 ሰዓታት / ሰሙን
(ምሳሕ ናይ ግድን)

ንትሕቲ 3 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝኸውን ሕጋዊ ናይ መዘና ክንክን ኣብ ማእከል መውዓሊ ቆልዑ ከምዝውሃብ ብኽብረትካ ተገንዘብ። ኣብ
ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ሉድቪክስቦርግ ኣብ ዝርከብ ማእከል ብቕዓት መውዓሊ ቆልዑ ብኽብረትካ ተመዝገብ።
መወከሲ፥ www.tageseltern-lb.de፡ ኢ-መይል፥ info@tageseltern-lb.de
ብዛዕባ መደባትን ምርሓውን ምዕጻውን ሰዓታትን ከምኡ`ውን ምልምማድ ሞዴላት ማእቶት መውዓሊ ተገሊጹልይ ኢዩ።
እወ
ኣይፋል (ቅኑዕ ኣምልክት)
ሓደ ቅዳሕ ናይዚ ሰነድ ናብ ከተማ ሉድቪክስቦርግ ልኣኽ።( ኣድራሻ ኣብ ታሕቲ ርአ)
ከምኡውን እዚ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ሉድቪክስቦርግ ምስ ዝርከብ ማእከል ብቕዓት መውዓሊ ቆልዑ ከምዝወዳደር ክኸውን እዩ።
እዚ ናተይ ዳታ ኣብ ናይ ምዝገባ ሊስት ክዕቀብ ፍቓደኛ ኢየ።እዚ ምስዘይከውን ግን ብጽሑፍ ከተፍልጡ ይግባእ።

01.02.2018

Eva Mustermann

ዕለት

ክታም ናይ ቅጥዒ ሰነድ ዝመልአት/ዝመልአ (ሞግዚት)

ብቤት ጽ/ፈት ዝምላእ

ዕለት፡ መዓልቲ

ወርሒ

ዓመት

ከም ዝበጽሐ መረጋገጺ ብስም ናይ ቤት ጽ/ፈት ከምኡ`ውን ክታም ሠራሕተይና

ብናይ ከተማ ምምሕዳር ዝምላእ

ዕለት፡መዓልቲ

ወርሒ

ዓመት

እዚ ቅጥዒ ሰነድ ከም ዝበጽሐ መረጋገጺ ብክታም ሠራሕተይና

