
 

 

  ዝሓሸ ስግረ-ሞያዊ ዕዮ  
 

                ኮሙነታት Leka, Vikna, Nærøy, Bindal 
 

ጽሑፋዊ ገለጻ ፍቓድ ምልውዋጥ ሓበሬታ ምስ ካልኦት 
ትካላት/ኣገልግሎታት 
 
ስም ቆልዓ/መንእሰይ: ………………………………………………………………………. 
ዕለተ-ልደት: …………………………………………………………………………………………………. 
 
ኣነ/ንሕና………………………………………………………………………. (ትካል) ነዞም ዘፍቀድኩሎም ወይ ዘፍቀድናሎም ኣካላት 
ክውከሱ ፍቓደይ ወይ ፍቓድና ይህብ ኣለኹ ወይ ንህብ ኣለና፣  ምእንታን ውላደይ ዘድሊ ምክትታል ክግበረሉ 
ወይ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተሰዲዱ እዚ ዝስዕብ  ዘድልዮ ሓገዝ ንክረክብ  ፣( ዘድልዮ ሓገዛት ኣብዚ ይምላእ)።  
 
 
 
 
 
ኣነ/ንሕና እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ክወሃብ የፍቅድ ወይ ነፍቅድ።: 

□ ኩሉ ኣገዳሲ ዝበሃል ሓበሬታ።  

□ ድሩት ሓበሬታ። ነዚ ዝስዕብ ዝምልከት ሓበሬታ ክወሃብ ይከኣል: 

 
 
 
ኣየኖት ቤት-ጽሕፈታት ክንውከሶም ከምንኽእል አክስ ሕንጥጠሉ: 
ኣገልግሎት ነርስ ቆልዑ(ሀልሰሶስተር)  
ኣገልግሎት ስነ-ምህሮን ስነ-ልቦናን(ፐፐተ)  
ቤት-ትምህርቲ  
ኣጸደ-ህጻናት  
ቀዋሚ ሓኪም(ፋስትለገ)  
 ኣገልግሎት ተሓለቕቲ ቆልዑ(ባርነቨርን)  
 ስነ-ኣእምራዊ ሕክምና ቆልዑን መንእሰያትን(ቡፕ)  
ካልኦት (ኣነጽር)፣  
  
 
እዚ ፍቓድ ካብዚ ዕለት………….. ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ይውዕል፣ ክሳብ ዕለት…………. ይጸንሕ፣ እንተተቐይሩ ድማ 
ክሳብ ዕለት………… ይጸንሕ። እዚ ፍቓድ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከነንሳሕቦ  ከምዝኽእል ወይ ከምንኽእል ተሓቢሩ ኣሎ።  
 
 
ዕለት: ………………………..  : ሞግዚትነት(ፎረልድረኣንስቫር) ዘለዎ ኣላዪ:  ………………………………… 
 
ዕለት: ………………………..  ሞግዚትነት(ፎረልድረኣንስቫር) ዘለዎ ኣላዪ:   …………………………………… 
 
ዕለት: ………………………..  ልዕሊ 15 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ: ………………………………………… 
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  Bedre tverrfaglig innsats  

ዕለት:…………………………  ነቲ ትካል: ………………………………………………………………. 
 
ከም ምኽሪ ዝልገስ መወከሲ; 
 
KS (2013) መምርሒ: ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታን ተጋብሮን ኣብ  ንቆልዑ- መንእሰያትን 
ስድራቤታትን ዝካየድ ስራሕ ኮሙነ።  
 
http://www.ks.no/PageFiles/2573/Taushetsplikt%20-
%20veileder%20A4%20ny%20versjon%202013.pdf?epslanguage=no 
 
ኣብዚ መምርሒ እዚ ምስ ቆልዑ፣ መንእሰያትን ስድራቤታትን ኣብ ዝካየድ ስራሕ ዝምልከት ሓበሬታ ብዛዕባ 
ፍቓድ ምሃብን ተገባብሮን ካልእን ኣሎ።  
ገለ ካብቲ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ፣ ዝወሃብ ፍቓድ ብቑዕ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ብሓበሬታ ዝተሰነየ ክኸውን 
ክኽእል ኣሎዎ። እዚ ማለት ተቐባሊ ኣገልግሎት ብዛዕባ ዕላምኡ እኹል ሓበሬታ ክወሃቦ ኣሎዎ።( ፍቓድ ክወሃብ 
ንምንታይ ይሕተት ከምዘሎ)፣ ኣብቲ ዝወሃብ ፍቓድ ዝኣቱ ሓበሬታ፣ እቲ ሓበሬታ ንመነ መን ክወሃብ 
ከምዝኽእል፣ ቀጺሉ እቲ ሓበሬታ ንምንታይ ክጥቀሙሉ ከምዝኾኑ፣ ከምኡውን ፍቓድ ምሃብ ከስዕቦ ዝኽእል 
ሳዕቤናት። እቲ ዝወሃብ ሓበሬታ ምስቲ ተቐባሊ ዝተመዓራረየ ክኸውን ኣሎዎ፣ ምእንታን ተቐባሊ ንዕኡ እንታይ 
ከምዘጠቓልል ወይ እንታይ ከጠቓልል ከምዝኽእል ክርድኦ። እቲ ዝተዋህበ ፍቓድ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንሰሓብ 
ከምዝኽእል፣ ከምኡውን እንተደኣ ዝኾነ ሳዕቤናት ከምጽእ ዝኽእል ኮይኑ ግድን ክሕበር ኣሎዎ።  
 
ዝተወሰነ ጉዳያት  ፍቓድ ከይተዋህበ ውን ክትግበር ብሕጊ ዝተወሰነ ኣሎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ፍቓድ 
ካብቲ ኣብ ፍቓድ ምሃብን ዘይምሃብን ዝምርኮስ ጉዳያት ዝለዓለ ሚዛን ከምዘለዎ ምስትብሃል ኣገዳሲ እዩ።  
ንኣብነት ኣብ መንጎ ወለድን ደቆምን ዘሎ ዝድምና( ንኣብነት ሕጊ ሰራሕተኛታት ጥዕና §22 ተመልከት)  

 
 


