
 

 

  

 

  

 

 

Skoljoggen (ጉያ ዘብዘብ ናይ ቤት-ትምህርቲ) 

ዓመታዊ ኣስታት 500,000 ዝቝጽሮም ህጻናትን ነኣሽቱ መንእሰያትን ኣብ Skoljoggen፡ ማለት ኣብ’ቲ ናይ ሽወደን ዝዓበየ ምዝንጋዓዊ 
ኣጋጣሚ ናይ ምንቅስቓስ ኣካላት ይሳተፉ። Skoljoggen ወቕቲ ቀውዒ መጸ፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ቤት-ትምህርቲ ዝካየድ ኰይኑ፡ ካብ ናይ 
ቅድመ-ትምህርቲ ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝርግሐ ዘለዎም ነኣሽቱ ተማሃሮ ይሳተፍዎ። ኵላቶም ድማ ዝደለይዎ ኣገባብ ወይ ቅዲ ጕያ 
ብምምራጽ ይሳተፍዎ፡ ማለት ክጐዩ፡ ዘብዘብ ክብሉ፡ ተራ ኣሳጕማ ክጥቀሙ ወይ ዓረብያ ስንኩላን ክጥቀሙ ይኽእሉ። Skoljoggen ነቲ 
ኣብ ኣካለ-ንጡፍነት ዘሎ ምስጢር ባህታ ንምርኣይ ዝካየድ ምንቅስቓስ ኣካላት ደኣ’ምበር ቅድድም ኣይኰነን! 
 

Skolidrottsförbundet (ማሕበር ንጥፈታት ስፖርት ኣብያተ-ትምህርቲ ሽወደን) 

Skoljoggen ኣብያተ-ትምህርቲ ባዕላተን ዘካይዳኦ እኳ እንተዀነ፡ ብ Skolidrottsförbundet እዩ ዝውደብ። Skolidrottsförbundet 
ንንጥፈታት ስፖርት ኣብያተ-ትምህርቲ ሽወደን ዝመርሓ ማሕበራት ይምስርትን ንኣባላተን ይመርጽን። ዝዀነት ትኹን ማሕበር ስፖርት 
ቤት-ትምህርቲ፡ ኣብ ሓንቲ ንኹሉ ዘሳትፍ ስፖርታዊ ንጥፈት ብዝግባእ ከተሰላስል እትእኽል ቤት-ትምህርቲ ክትምስረት ዝከኣል እዩ። 
ማሕበር ስፖርት ቤት-ትምህርቲ፡ ዓቕሚ-ሰብ ብዝኣከለ መራሒ ብዝቕለሱ ህጻናትን ነኣሽቱ መንእሰያትን እያ እትካየድ። እተን ንጡፋት 
ዝበሃላ ማሕበራት ስፖርት ቤት-ትምህርቲ፡ ብመሰረት ፍቓድ ናይ’ቶም ኣባታተን ዝሳተፉ ተማሃሮ፡ ንጥፈታት ብጻይነት፡ ኣካላዊ ንጥፈትን 
ልምምድን የሰላስላ። Skolidrottsförbundet ልዕሊ 1,000 ዝቝጽረን ኣባላት ማሕበራት ኣለዋኦ። 
 

Springslanten (ወለንታዊ ወፈያ) 

ኣብ ግዜ ንጥፈታት Skoljoggen፡ ናብ ኣበርክቶ ተሳተፍቲ፡ ሰራሕተኛታት ኣብያተ-ትምህርትን ወለዲን ዝቐንዐ ወለንታዊ ወፈያ 
(”Springslanten”) ይካየድ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ዓ.ም. ዘሎ እዋን፡ ብመገዲ Springslanten ዝእከብ ወፈያዊ 
ገንዘብ፡ Clowns Without Borders (ክሎውንስ ዊዝኣውት ቦርደርስ) ናብ እተባህለ ዘይመኽሰባዊ ትካል ብልግሲ ኣታዊ ክኸውን እዩ። 

ክሎውንስ ዊዝኣውት ቦርደርስ፡ ኣብ’ቶም ኣብ ከቢድ ኵነታት ዝነበሩ ህጻናት መንፈስ ሳሓቕ፡ ተስፋን ሕልምን ኣብ ምስፍሕፋሕ ኣተኲሩ 
ዝዓዪ ትካል እዩ። ክሎውንስ ዊዝኣውት ቦርደርስ፡ ዓመት-መጸ፡ ሞያዊ ብቕዓት ዘለዎም ተዋዘይቲ፡ ናይ ሰርከስ ስነ-ጥበበኛታትን 
ሙዚቀኛታትን ናብ’ቶም ከቢድ መነባብሮ ዘለዎም ኵርናዓት ዓለም ይልእኽ። እዚ ድማ ንመንፈስ ናይ’ቶም ደገፍ ዘድልዮም ኣብኡ ዝነበሩ 
ህጻናት ይኹኑ ነኣሽቱ መንእሰያት ክብ ኣብ ምባልን ንርእሰ-ተኣማንነቶም ኣብ ምብራኽን ዝዓለመ እዩ። ካብ ፈለማ ናይ ዓመተ-1996 
ጀሚሩ፡ ናይ ክሎውንስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ስነ-ጥበበኛታት፡ ልዕሊ ሓደ ሚልዮንን ፈረቓን ምስ ዝቝጽሮም ህጻናት ናይ ዓለም ተራኺቦም 
ብሓባር ስሒቖም ኣለዉ። ብዛዕባ’ዞም ብዓለም-ለኸ ደረጃ ዝካየዱ ንጥፈታት ክሎውንስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ 
ኣብ’ዚ ክፈቱ፦ http://www.cwb-international.org  

ምእካብ ገንዘባዊ ወፈያታት ናይ Springslanten 
ክፍልኹም/ቤት-ትምህርትኹም ነቲ ካብ Springslanten ዝኣከበቶ ገንዘብ ናብ’ዞም ዝስዕቡ ሕሳባት ከተወፍዮ ትኽእል እያ፦ 

Plusgiro/ፕላስጊሮ፦ 901126-3 
Bankgiro/ባንክጊሮ፦ 901-126-3 
Swish/ስዊሽ፦ 123-9011263 


