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ጥብቆጥብቆ-ሰነድ 2
ዕለት

2015-08-11

ኣብ 2015 ዓ.ም ኮምፕዩተር ክትልቃሕ ዚማልኡ ኵነታት
ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ (Kalmarsunds gymnasieförbund) ተመሃሮ ኣብ እዋን
ትምህርቶም ኮምፕዩተር ኪልቅሑ ዕድል ይህብ። ናይ’ዚ ኮምፕዩተር ምልቃሕ ዕላማ: ንተመሃሮ
ኣብ ዕማም ትምህርቶም ዘመናዊ መሳርሒ ኪጥቀሙ ዕድል ምሃብ’ዩ።
ተመሃሮን ወለድን ዚስከምዎ ሓላፍነት
ተመሃራይ ኮምፕዩተር ኪዕደል: ምስ ወላዲኡ ነቲ ውዕል ልቓሕን ኵነታቱን ተቐቢሉ: ንውዕል ቅጥዒ
(ጥብቆ-ሰነድ ቁ. 1) ኪፍርም ይሕተት። ተመሃራይን ወላድን ክልቲኦም ነቲ ውዕል ኪቕበልዎ ኣለዎም።
ወላድን ተመሃራይን ነቲ ቅጥዒ ብምፍራም ከኣ: ኣብቲ ውዕል ዚግለጹ ግቡኣት ከማልኡ ቃል ይኣትዉ’ለዉ
ማለት’ዩ። ብተወሳኺ እቲ ወላዲ ምስ ተመሃራይ ብምትሕብባር: ንዅሎም ነቶም ተመሃራይ ከማልኦም
ዘለዎ ብካልማርሱንድ ትካል ጂምንናስዩም ዚሕተቱ ግቡኣት ውዕል ከኽብር ሓላፍነት ይስከም። ተመሃራይ
ኣብ ዕድመ ጕብዝና ድሕሪ ምብጽሑ’ውን: እቲ ናይ ተሓባባርነት ሓላፍነት ወላዲ’ዩ ዚስከሞ።

መዘኻኸሪ
ተመሃራይ ነዚ ዚውፈ ዘሎ ናይ ውልቂ ኮምፒዩተር ናይ ምቕባል ዕድል ኪጥቀመሉ እንተ
ዘይመሪጹ: ኣብ እዋን ትምህርቲ በብመዓልቱ ተለቂሑ ዚመልሰን ኮምፒዩተር ኪልቃሕ እቲ ቤት
ትምህርቲ ዕድል ኪህቦ ይኽእል’ዩ። እታ ተመሃራይ በብመዓልቱ ዚልቅሓ ኮምፕዩተር ናይ ብሕቲ
ኣይኮነትን፤ ስለዚ ተመሃራይ ንገዝኡ ኪማልኣ: ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ናብ ካልእ ቦታ
ኪወስዳ ኣይፍቀዶን’ዩ።
መሻርኽቲ ውዕል

መለቅሒ:ተለቃሒ:-

ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ (Kalmarsunds gymnasieförbund)
ክታሙ ዘንብር: ብትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ኣብ ዚእለ ቤት ትምህርቲ
ዚመሃር: ትሕቲ-ዕድመ ወይ በጽሒ ተመሃራይ ዘሎዎ ወላዲ።

መሳርሒ
እቲ ውዕል ልቓሕ ኮምፕዩተር ነዚ ዚስዕብ ይምልከት:- ኮምፕዩተር ምስ ቻርጀር (መምልኢ):
መቐመጢ ማህደር (benämns utrustningen nedan). ተመሃራይ ኮምፕዩተር ምስ መዐሸጊኡ
(ካርቶኒ) እንተ ተቐቢሉ: እቲ መዐሸጊ ይቕመጥ’ሞ ኮምፕዩተር ኪምለሳ ከለዋ ምስአተን ብሓደ
ይምለስ። እተን ኮምፒዩተራት እምበኣር: ምስ’ቲ ዚመጻሉ መዐሸጊአን: ምስ ገመድ ኤለክትሪክን
ኣዳፕተርን ብሓደ ይምለሳ።

ወቕቲ ልቓሕ
እቲ ልቓሕ: ካብቲ ተመሃራይ ኣብ ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ተመዝጊቡ ዚጸንሓሉ ወቕቲ
ኣትሒዙ የገልግል። ተመሃራይ ነቲ መሳርሒ ትምህርቲ ቅድሚ ምዝዛሙ ኣቐዲሙ ኪመልሶ ኣለዎ።
እቲ መሳርሒ ኣብቲ ዝተሓበረሉ ጊዜ እንተ ዘይተመሊሱ: ኣብቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ወቕቲ ዝነበረ
ዋጋ ኮምፒዩተር ተገምጊሙ: ተመሃራይ ኪኸፍሎ ይሕተት። ወቕቲ ልቓሕ ምስ ኣብቀዐ: ወይ
ተመሃራይ ትምህርቱ እንተ ኣቋሪጹ ወይ ተመሃራይ ካብቲ ዝመደቦ ጊዜ ኣቐዲሙ ትምህርቱ እንተ
ገዲፉ ነቲ ዝተለቅሖ መሳርሒ ብዘይ ውዓል-ሕደር ኪመልሶ’ለዎ። እዚ ኸኣ ተመሃራይ ሰብ
ከይሓበሮ: ብናቱ ተበግሶ ኪገብሮ ዘለዎ ነገር’ዩ። እዚ እንተ ዘይጌሩ: ትካል ጂምናስዩም
ካልማርሱንድ ዋጋ ናይ’ቲ መሳርሒ የኽፍሎ።
ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ: ነዚ ውዕል ልቓሕ ኣብ ዝደለዮ እዋን: ብቕጽበት ኪስርዞ መሰል
ኣሎዎ።
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መሳርሒ ብጥንቃቐ ናይ ምሓዝ ጠለብ
ተመሃራይ መሳርሒ ምስ ተረከበ: እቲ ንብረት ከይጕዳእ: ከይበላሾ: ከይዓኑን ከይጠፍእን ሓላፍነት
ይስከም። ብተወሳኺ ተመሃራይ ኣብ ወቕቲ ልቓሕ: ነቲ መሳርሒ ኣለይ-መለይ ኪብል: በቲ
ዝተሓበሮ ኣገባብ ጥራይ ኪጥቀም: ነዞም ኣብ ታሕቲ ዚጥቀሱ ነጥብታት ተኸቲሉ ከኣ ኣብ
ዘተኣማምን ቦታ ከቐምጥ ሓላፍነት ይስከም።
እቲ መሳርሒ ብጥንቃቐ ኪተሓዝ ኣለዎ ንኣብነት ነዞም ዚስዕቡ ኣገባባት ብምኽታል:•

ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት

o

ማህደር
ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ እትኸደሉን ኣብ ጕዕዞን ኮምፒዩተር ኣብ ማህደር/ቦርሳ ኪተሓዝ
ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ኮሪዶር ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ካልእ እዋን ኮምፒዩተር ብዘይ
ማህደር ምስካም ኩልኩል’ዩ።

•

•
•

o

ጕድኣት ፈሳሲ ንምውጋድ ኣብ ጥቓ ኮምፒዩተር ፈሳሲ ምቕማጥ ወይ ምስታይ
ኩልኩል’ዩ።

o

ኣቕልቦ - እቲ መሳርሒ ብሰረቕቲ ተበሃጊ ከም ዝኾነ ምስትውዓል የድሊ።
 ንኣብነት ኣብ እዋን ለይቲ ኣብቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መቐመጢ ሳጹን ተመሃሮ
ዘይምግዳፍ።
 ኣብ ክላስ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ (ኣብ ቤት ትምህርቲ ይዅን ወይ ኣብ ደገ) ነቲ
መሳርሒ ካብ ዓይንኻ ዘይምፍላይ። ምኽንያቱ እቲ መሳርሒ ኣብ ሓደ ኵሉ ሰብ
ዚኣትዎ ቦታ ኣብ ዘይተቕልበሉ ወቕቲ ዘጋጥም ጕድኣት/ምጥፋእ ብውዕል ድሕነት
(ኢንሹራንስ) ሽፉን ኣይኮነን።
 ኢንሹራን ንምጥፋእ መሳርሒ/ስርቂ ጥራይ ይሽፍን ማለት: እንተደኣ እቲ ስርቂ
ብንጹር መስኮት ወይ መፍትሕ ብምስባር እንተ ተኻይዱ።

ተመሃሮ ነቲ ዘድልዮም ማተርያል ብምቹእ ኣገባብ ኪዓቝሩ ዘድሊ እንተ ኾይኑ መሐለውታ
(ባክኣፕ ኪሕዙ) ሓላፍነት ይስከሙ። ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ: ኣብ እዋን ጕዳይ
ኣገልግሎትን ውሕስነትን ወይ ብኻልእ ምኽንያት ናይቲ ዘሎ ማተርያል ሓላፍነት ኪስከም
ኣኽእሎ የብሉን። ኣብ ኮምፕዩተር ዝተዓቝረ ብዘይ ጸገም ኪድሕን ዚኽእል ማተርያል
ብምቹእ ኣገባብ መሐለውታ (ባክኣፕ) ምሓዝ ናይ ተመሃራይ ሓላፍነት’ዩ።
ልቓሕ ንብረት ኣብ ዚምለሰሉ ወቕቲ: እቲ መሳርሒ ኣብ ኣገልግሎት ብዝውዕለሉ ኣገባብን
ብዘይ ግዳማዊ ጕድለት ናይ ምምላስ ሓላፍነት ተመሃራይ’ዩ ዚስከሞ።
እቲ መሳርሒ ኪምለስ ከሎ: ዝኾነ ዓይነት ኣብ እዋን ልቓሕ ዘይነበረ ልጣፍ-ምጣፍ ከይህልዎ
ተመሃራይ ሓላፍነት ተሰኪሙ ንትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ቃል ይኣትወሉ። እቲ
መሳርሒ ዝኾነ ዓይነት ካልእ ዚጥቃዕ ወይ ምልክት ሕብሪ/ቀለም ኪህልዎ የብሉን።
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እቲ መሳርሒ: ንምህሮ ኪኸውን ዝተመደበ ናይ ትምህርቲ መገልገሊ’ዩ። እቲ ኮምፕዩተር
ኵሉሳዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኪህሉን ኣብ እዋን ክላስ ዘስርሕ ኪኸውን ኣለዎ።

ብሸለልትነት/
ብሸለልትነት/ደይመደይ ዚስዕቡ ጕድኣታት
ጕድኣታት
ብሸለልትነት ተመሃራይ ኣብ ልዕሊ መሳርሒ ዚስዕብ ጕድኣት ናይ ካሕሳ ግዴታ የስዕብ። ድሕነት
ሓደጋ (ኢንሹራንስ) ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ነቲ ጕድኣት ኣብ ዘይሽፍነሉ ወቕቲ: እቲ
ተመሃራይ’ዩ ንትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ምሉእ ብምሉእ ነቲ ዋጋ ናይ ምኽሓስ ሓላፍነት
ዚስከም። ተመሃራይ ብሸለልትነቱ ዘስዕቦም ጕድኣታት ዚሽፍን ድሕነት ኣብ ናቱ ትካል ድሕነት
ዘሎን ዘየሎን ኪምርምር ይሕተት።
ብፈሳሲ ዚስዕብ ሸለልትነት: ኮምፒዩተር ብዘይ ሓለዋ ምስ ትግደፍ ወይ ብዘይ ማህደር ምስ
ትወድቕ ምስ ዋጋ ሓድሽ ዕድጊ ኮምፒዩተር ዚዳረግ ጕድኣት ኪስዕብ ይኽእል’ዩ።
ዝተረፉ ጠለባት ጥንቃቐ ኣብ’ዚ ዝተሰነየ ንዅነታት ድሕነት ዚምልከት ሰነድ ተገሊጾም ኣለዉ፤
ኣብዚ ዚስዕብ ኣድራሻ ኢንተርነት’ውን ይርከቡ:- www.gyf.se/gyfelevdator.

መዘኻኸሪ
ብደይመደይ ብተመሃራይ ኣብ ልዕሊ መሳርሒ ዚስዕብ ጕድኣት: ተመሃራይ ቅያር ኪወሃቦ መሰል
ብፍጹም ኣይህብን’ዩ።

ኣብ እዋን ሓደጋ: ስርቅን ዝምታን ዘገልግል ድሕነትን
ድሕነትን ውሕስነትን
እዚ መሳርሒ ኣብ እዋን ልቓሕ ጕድኣት እንተ ወሪድዎ ወይ ጠፊኡ: ተመሃራይ ከይወዓለ ከይሓደረ
ኣብቲ ዝተመዝገበሉ ቤት ትምህርቲ ኪሕብር ኣለዎ። እዚ መሳርሒ: ብውሕስነትን ድሕነትን
ኮምፒዩተር ተመሃሮ ትካል ጂምናስዩም ሽፉን’ዩ። እቲ ድሕነት (ኢንሹራንስ): ብሓደጋ: ብስርቅን
ዝምታን ዘጋጥሙ ገለ-ገለ ጕድኣታት ይሽፍን። እቲ መሳርሒ ኣብ ዚጠፍኣሉ ወቕቲ ተመሃራይ
ከይወዓለ ከይሓደረ ንፖሊስ ይሕብር፤ ናይ ዝሓበረሉ ቅዳሕ መረጋገጺ ከኣ ንትካል ጂምናስዩም
ካልማርሱንድ የረክብ። በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ውዕል መሰረት: ሻልቭሪስክ (självrisk) 1000
ክሮኖር ኣቢሉ ይበጽሕ። ውሕስነት ኣብ ዚውዕለሉ ወቕቲ: ተመሃራይ ሻልቭሪስክ ንትካል
ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ይኸፍል።

መሰል ዋንነት
ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ብመንገዲ ክራይ ወይ ዕድጊ ነዚ መሳርሒ ይውንን። ተመሃራይ
ንመሳርሒ ኪሸይጥ: ብትሕጃ ከትሕዝ ወይ ንኻልእ ከለቅሕ መሰል የብሉን።

እቲ ውዕል ኣብ ግብሪ እንተ ዘይውዒሉ
ተመሃራይ: ኣብዚ ውዕል ዚጥቀሱ: ንመሳርሒ ዚምልከቱ ሕግታትን መምርሕታትን ይቕበልን ቃል
ይኣቱን። እዞም ኵነታት ኣብ ግብሪ እንተ ዘይውዒሎም: ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ: ነዚ
ውዕል ልቓሕ ብቕጽበት ኪስርዝ መሰል ኣሎዎ፤ በዚ ምኽንያት ከኣ ተመሃራይ ኮምፕዩተር ናይ
ምጥቃም መሰሉ የጥፍእ።

ውዕል ኣብ ዘብቅዓሉ ወቕቲ
እዚ ውዕል ኣብታ መሳርሒ ዚምለሰሉ ዕለት የብቅዕ። ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ: እንተ
ደንጎየ 3 ወርሒ ካብዛ ዕለት ጥራይ’ዩ ካሕሳ ሻልቭሪስክ/ጕድኣት ብመሰረት ኣብዚ ላዕሊ ተጠቒሱ
ዘሎ ካብ ተመሃራይ ኪሓትት ዚኽእል።
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ኣብ ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ዘሎ ኣጠቓቕማ ኮምፕዩተር:
ኮምፕዩተር: መርበብ ዋይፋይን
ኣገልግሎታት ኢንተርነትን
ኢንተርነት ኣብ ምሉእ ዓለም ምስ ካልኦት ሰባትን ትካላትን ክንራኸብን ሓበሬታ ክንቀያየርን
የኽእለና። ከም መጠን ተመሃሮ: ኣብዞም እንገብሮም ርክባት እምበኣር: እዱብ ኣቀራርባ ኪህልወና
ኣለዎ።

እዚ ማለት ከኣ: ተመሃራይ
• እዱብ ቋንቋ ኪጥቀም ኣለዎ
• ንኻልኦት ሰባት ከኽብር ኣለዎ
• ብትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ ዚወጹ ሕግታትን መምርሕታትን ተጠቀምቲ
ኮምፒዩተርን ሕጊ ሽወደንን ኪኽተል ኣለዎ። ብፍላይ ኪዝከሩ ዘለዎም ሕግታት መሰል
ዋንነትን ሕግታት ገበንን እዮም።

ስለዚ ተመሃራይ ነዞም ዚስዕቡ ኪፍጽም ኣይፍቀዶን’ዩ
•
•
•
•
•
•

ኣብ ዘይፍቀደካ መርበብ ክትኣቱ ምፍታን
እትጥቀመሉ መንነት ክትሓብእ ምፍታን
ነቲ ግቡእ ኣጠቓቕማ መርበብ ክትርብሽ ወይ ክትኮልፍ ምፍታን
እትጥቀመሉ ሓገዛት ምብኻን (ሰራሕተኛ: መሳርሒ ኣቕሓ ወይ ፕሮግራም)
ኣብ ብሕታዊ ህይወት ሰብ ምእታው
ሰብ ምጽራፍን ምውራድን

መዘኻኸሪ

ሕጊ ሽወድን ኣብ ኵሉ ኵነታት ይሰርሕ። ገበናዊ ተግባር ጥርዓን ፖሊስ ከኸአትል ይኽእል’ዩ። ሕጊ
እንተ ጥሒስካ ዕድላት ኮምፒዩተርን ኢንተርነትን ክትክላእ ትኽእል ኢኻ።
መይል ኣካውንትን ንተዓቝረ ሰነድን ምጥቃም – Google Apps for Education (ጉግል
ጉግል ኣፕስ
ፎር ኢዱኬሽን)
ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ: ኣብቲ ብጉግል ኣፕስ ፎር ኢዱኬሽን (Google Apps for

Education ksgyf-konto) ዚፍለጥ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ዚርከብ ኣገልግሎት: ዕድል ኢመይል: ፋይል ምዕቋርን ኣገልግሎት ካለንደርን ይህብ።
• ተመሃራይ: ኣብ ጉግል ኣፕስ (Google Apps) ተነቃፊ ሓበሬታ ከየቐምጥ ብኽታሙ ቃል
ይኣቱ።

ብመሰረት ሕጊ ብሕታዊ ሓበሬታ (personuppgiftslagen): ተነቃፊ ብሕታዊ ሓበሬታ
ዚበሃል: ዓሌት: መበቆል: ፖሊቲካዊ ርእይቶ: ሃይማኖታዊ ወይ ፍልስፍናዊ መርገጽ: ኣባልነት
ማሕበር ዕዮ ከምኡ’ውን ንዅነታት ጥዕናን ጾታዊ ህይወትን ዚትንክፍ ሓበሬታ ማለት’ዩ።
ንኣብነት: ንጥዕና ዚምልከት ሓበሬታ: ንብኵራት: ጥንስን ቆጸራ ሓኪምን ዚምልከት ኪኸውን
ይኽእል።

• ተመሃራይ ቅድሚ ትምህርቲ ምብቅዑ ንዅሉ ሰነድ (ፋይል) ኪድምስስ ይምዓድ።
ኣካውንት (ksgyf-konto) ናይ ምቕባል መሰል ምስ ምውዳእ ትምህርቲ የብቅዕ። ተመሃራይ
ዚጥቀመሉ ኣካውንት ይዕጾ፤ እቲ ኣብኡ ተቐሚጡ ዝነበረ ማተርያል ከኣ ትምህርቲ ምስ ተወደአ
ሽዑ ንሽዑ ይእለ።
ቦርድ ትካል ጂምናስዩም ካልማርሱንድ: ኣብ ብሕታዊ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ሓላፍነት ይስከም፤
ብሕታዊ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ንሕጊ ብሕታዊ ሓበሬታ ተኸቲሉ ኪእለ ድማ ሓላፍነት ይስከም።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.gyf.se/gyfelevdator ተመልከት።

