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ዕላማታት ከምኡውን ናይ ትሕዝቶ መግለጺ ናይ Korsvejens SFO 
 
 

ትምህርታዊ ዕላማታት 

ኣብ ናይ ቶርንብይ ኮሙን መድሕን ውዕል. ድልየት ናይ Korsvejens SFO ደቅና ተመራመርቲን ሕጉሳትን 

ክኮኑ. 

 

እቲ ዕላማ ናይ Korsvejens ትምሀርቲ ናይ ሂወትካ ሙሉእ ማሃርን. መናእሰይ ንምምራጽ በቲ ምህሮኡ 
ድሉዋት ክኾኑ. 

 

SFO ህጻናት ክፋል ናይ ሓባር ዕላማ ብሓንሳብ ልምምድ, ናይ ቤት መዘናግዒ ከም ትምህርታዊ ምኒስተር 
ትምህርታዊ ትእዛዝ.  2019 / 20 ትምህርታዊ ዓመት, ንትኽእሎ ዕላማታት ፍሉይ ኣቓልቦ ይህብ፡ "ቋንቋ" 

ከምኡውን "መብጽዓ ከምኡውን ማሕበረኮም". 

 

ትምህርታዊ ልምምድ 

Distrikt Korsvejens SFO ናብ ናይ ዕድመ ጉጅለ ይኽፈል 

SFO Korsvejen 0.-1. ክፍሊ  

SFO Allégården 2.-3. ክፍሊ  

ብጽድያ እዋን ምሉእ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ SFO Korsvejen.  

 

ናይ ምምሃር ዕላማ፡ ማሕበራዊ ምኹስኳስ ከምኡውን ዝተወሰኑ ትምህርታዊ ዕላማታት ኣልዓለ. 

ቈልዓት ኣብቲ ጊዘ ናይ SFO ከም ድለቶም ይጻወቱ. 

ብምሁራን ዝተወደቡ ምንቅስቓሳት , ጽልዋ ዘለዎም ከምኡውን ቆልዑ ብናጽነት ምጽዋትን ምንቅስቓሳን. 

ወይ ከኣ ብምንቅስቓሳት ንኽሳተፉ ግጭት ምትዕራቕ.  

ናይ ሕብረተሰብ ተሳታፍነት ኣተኩሮ ከም ሓደ ኣካል 

ንኣብነት ንምሕሳብ ንኣሽቱ ዘቤት ውሽጢ ቦታታት ምድላይ ይኽእሉ , nኣብነት, ዘቤት ስራሕ ምስራሕ. 

 

ኣብ ሶሙን ሐንሳብ ካኣ መለእክቲ ክንሰድድ ኢና 

 

ኣብ ሙንጎ ተመርቲን ገዛን ናይ ሐባር ሰራህ 

መመሃራንን ናይ SFO ኣባላትን ናይ ሓባር ስራሕ ኣለዎም.     

ብተወሳኺ ናይ SFO ሰራሕተኛታት ምስ ወለዲ ብሓንሳብ ብጉጅለ ኣኼባታት, ብትምህርቲ ቤት ዘቤት 

ከምኡውን በብዓይነቱ ዝድለ ኣኼባታት ይገብሩ. 
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ጥዕና, ኣካል ከምኡውን ምንቅስቓስ 

ንጥዕና , ንኣካል ከምኡውን ንምንቅስቓስ ምንቅስቓሳት ኣለዉ 

ኣብቲ ጊዘ ናይ SFO ቆልዑት ናይ ደገን ውሽጢን ይጻወቱን ታዓሞት ሳዓት 14.00  

 
ኢቲ ዕላማ ኩሎም ቆልዑ ምሰኦም ዝጻወት መሐዛ ወይ ዕርኪ ክረክቡ ከሙኩ እውን ኣብ ናይ ሐበራዊ ጸወታ ድሌትን 

ክእለትን መታን ክህልዋም ይሕግዞም. 

 

ሙሉእ መዓልቲ ቆልዑት  

SFO ምስ ናየ ቶረንቢ ኮሙን መደበ እሰረሀ ኢዩ 

ዕላማ ናየ ሓድሽ ሙሉእ መዓልቲ ቆልዑ: ቆልዑ ከምኡውን ወለዲ ጽቡቕምሳናዶ 

ህጻናት ትምህርቲ መዓልታዊ ዕላማታት ምንቅስቓሳት ዝተመስረቱ እዮም 

ናይ ሙሉእ መዓልቲ ቆልዑ ኣበ ክልተ ዝተመቀለ ኢዩ. 

ናይ ትምህርቲ ስዐታት ኣብ SFO ቆልዑ ይመሃርዎ. 

 
ትእዛዛዊ ዝኮነ ዝተቀያይረ ናይ ነጻ ድሌታዊ ዝኮነ ጻወታታት ከሙኩ እውን  እቶም መምሀራን ናይ ዜሮ ክፍሊ ኣብ 

ሰሙን ዝተወሰነ ስዓት ጸወታ ወይ ንትፈት ይካይዱ ነቶም ናይ ሙሉእ መዓልቲ ቆልዕ ዝበለጸ ምጁማር ናይ ትምህርቲ 

መታን ክኮነሎም 

ናይ ሙሉእ መዓልቲ ቆልዑ ምስ ቆልዑ 0. ክፍሊ በሃንሳብ ኣብ SFO ይኮኑ. 

ንሰደራቤት ካኣ ስሙናዊ መደባትን ስሙናዊ ሐበሬታን ንሰድድ. 

 

ብማሕበራዊ ኩነታት ተነቃፊ ዝኾኑ ህጻውንቲ 

ከምቲ ናይ Tårnby kommune ምጹንባር ተቀባለነት SFO እቶም ናይ ምሕበራዊ ጸገም ዘለዋም በዲሁ ብመሀሪ ዝኮነ 

ቅጥዒ ይስርሕ. ሰራሕና ምስ ሕጋዊ Arousal og Neuroaffektiv መሀሪ ዝኮነ ምስ ቆልዕን ቤተሰብን እዩ. 


