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መቕድም ካብ ኣመሓዲሪ ቤት ትምህርትታት

ዜኸበርኩም ወለዱ
ኣብተን ናይ መጀመርታ እዋን ትምህርቲ፣ መዋእለ ሕጻናትን ቤት
ትምህርትን ብቐዲምነት ዯረጃ ትሕዜቶ ህይወት እየን ዜኾና።
ቆልዑ ኣብዙ ዕድሜኦም ምስ ኣዋልድን ኣወዲትን ዯቂ ክፍለም
ብሓንሳብ ዜፈጠርዎ ማሕበረሰብ ዓቢ ተራ ዜጻወተሉ ዯንቕ
ዓለም እዮም ዜኣትው።
ናይ ቆልዓ ቅሳነት፣ ምስ መምሃራን ለዎ ርክብን፣ ስድራ ቆልዓ
ንቤት-ትምህርቲ ለዎም እምነትን፣ ንዓይ ኩሉ ጊዛ ቀዲምነት
ለዎን ኣገዲስን እዩ። ኣብ ሞንጎ ቤት ትምህርት ወለድን ሎ፣
ቀጻልነት ለዎን ንመጻኢ ዜዓለመን ሓባራዊ ስራሕ፣ ንናይ ቆልዓ
ትምህርታዊ ዕብየት መሰረቱ እዩ። እዙ ስንያት ለዎ ሓባራዊ
ስራሕ ድልየት ልበይ እዩ።
ከም መጠን ወለዱ፣ እዙ ዕላማ ተግባራዊ ንኽኸዉን ብጣዕሚ
ብዘሕ ዜኾነ ኣወንታዊ እጃም ከተበርክቱን ንቐጻሊ ትምህርታዊ
ህይወት ቆልዑኹም ብጥንቃቐን ብዯገፍን ከተሰንይዎም ትኽእሉ
ኢኹም። ኣብዚ ጽሕፍቲ፣ እተን ንዓኹም ንናትና ናይ ቤትትምህርቲ ኣሰራርሓ ከመይ ከም ዜኾነ ንኽትፍልጡ ክሕግዚኹም
ዜኽእላ ሐበሬታታት ኣስፊርናየን ኣለና።

በርንድሃርድ ፑልቨር, ኣመሓዲሪ ቤት-ትምህርትታት

ኣብዙ ብዉሑደ ነን ዜቕጽላ ሕቶታትኩም መልሲ ትረኽቡ።
- መዋእለ ሕጻናትን ቤት-ትምህርትታትን ከመይ እየን ተሃኒጸን?
- ካብ ስድራ እንታይ ትጽቢት ኣሎ?
- ቆልዓይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ቅሳነት ንኽስምዖን ጽቡቕ
ንኽመሃርን እንታይ ክገብር እኽእል?
መምሃራን ዯቅኹምን ሓለፍቲ ቤት ትምህርትን ብቐጻልነት
ሓበሬታታት ንኽህቡኹም ቅሩባት እዮም። ንናትና ናይ ኢንተርኔት
ኣድራሻ እዉን ኣስተውዕልዋ። www.erz.be.ch, እዚ ናይ
ኢንተርኔት ኣድራሻ ናይ መንበሪኹም ማሕበር ዓድን ናይ
ቆልዓኹም ቤት ትምህርትን እያ።
ንቆልዓኹምን ንዓኹምን እውን ከም መጠን ወለዱ ጽቡቕ እዋናት
መዋእለ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ንምነየልኩም።

በርንድሃርድ ፑልቨር፣ ናይ ካንቶን በርን
ኣመሓዲሪ ቤት ትምህርትታት
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መተሓሳሰቢ
ኣብ ካንቶን በርን ጀርመንኛን ፈረንሳይኛን ዜዚረበን ክልተ ክፍሊ
ካንቶናት ኣለዋ። ኣብዚ ጽሕፍቲ ሎ ሐበሬታ ነታ ቋንቋ ጀርመንኛ
ዜዜረበላ ክፍሊ ካንቶን ዜምልከት እዩ። እተን ኣገዯስቲ ዜኾና
ዜውቱራት ቃላት ጀርመንኛ ብቐጠልያ ጽሑፍ ተጻሒፈን ይርኣያ
እየን።

1

እቲ ኣገዲሲ ብሓጺሩ

ሓፈሻዊ



ኣብ ጎኒ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ግሊዊ ቤት
ትምህርታት እዉን ኣሇዋ። እን ቤት ትምህርትታት
ገንብ የኽፍሊ እየን ብተወሳኺ ኸኣ ናይ ካንቶን
ምምሕዲር ቤ ት ት ም ህር ት ታ ት ፍቓዴ የዴሌየን እዩ።

-

ናይ ኣካሌን ኣእምሮት ጉዴሇት ሇዎም ቆሌዑን
መንእሰያትን እንተ ተኻኢለ ቤት ትምህርቲ ይሳተፉ
እዮም፣ ወይ ከኣ ዓቕሞምን መጠኖምን ናብ ዜሓሇወ
ፍለይ ቤት ትምህርቲ ይኸደ። ብዚዕባ ዜመጣጠን ቤት
ትምህርቲ (ዕዴሜኦም ካብ ኣርባዕተ ዓመት ንታሕቲ
ንዜኾኑ ቆሌዑዉን እንተኾነ) ኣብ መንበሪ ዝባኹም
ዜርከብ ናይ ካንቶናዊ ቤት ጽሕፈት ምኽሪ ኣተዓባብያ
ክትረኽቡ ትኽእለ።
www.erz.be.ch/erziehungsberatung

Allgemeines

እቲ ግቡእ እዋን ትምህርቲ ዓሰርተ-ሓዯ ዓመት እዩ
ዜወስዴ። ዕዴመ መጀመሪ መዋእሇ-ሕጻናት ኣብ
ኣርባዕተ ዓመት እዩ። ዴሕሪ እቲ ግቡእ እዋን
ትምህርቲ፣ መንእሰያት ካብ ክሌተ ክሳብ ኣርባዕተ
ዓመት ዜወስዴ ናይ ሙያ ትምህርቲ ወይ ከኣ
ማእከሊይ ትምህርቲ ዜብሃሌ ቀጻሊይ ትምህርቲ
ይምሃሩ።

-

ካሌኣይ ዯረጃ
Sekundarstufe II
ትምህርቲ ሙያ ወይ ማእከሊይ ትምህርቲ

ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ
(ካብ 7-ይ ክሳብ 9-ይ ክፍሉ)

2-4
ዓመታት

3
ዓመታት

Sekundarstufe I

Volksschule

ቢት ትምህርቲ

ክሌተ ክሳብ ሰሇስተ ዜተፈሊሇየ ክብዯት
ሇወን ጨንፈራት ትምህርቲ ምምሃር

-

ምቅርራብ ምርጫ ሙያ

ቀዲማይ ዯርጃ
(ካብ 1-ይ ክሳብ 6-ይ ክፍሉ)

6
ዓመታት

ግቡእ

በዓሌ ስፖርት: ሓዯ ሰሙን

ኣብ 5-ይን 6-ይን ክፍሌታት ንጥፈታት
ምስጋር: ምምዲብ ናብ ዜተፈሊሇያ
ክብዯት ሇወን ጨንፈራት ማእከሊይ
ካሌኣይ ዯረጃ ቤት-ትምህርቲ።

መዋእሇ ሕጻናት
Kindergarten

በዓሌ ኣየት ወርሒ መስከረምን ጥቅምትን፣ ሰሇስተ ሰሙን
በዓሌ ክረምቲ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን: ክሌተ ሰሙን

Primarstufe

-

Schuljahr und Schulferien

ዓመት ትምህርቲ ኣብ ማእከሌ ወርሒ ነሓሰ ተጀሚሩ ኣብ
መጀመርታ ወርሒ ሓምሇ ኸኣ ይዉዲእ። ቆሌዑን
መንእሰያትን ኣብ ዓመት 38 ወይ ዴማ 39 ሰሙናት
ይምሃሩ። ጊዛ ዕረፍቲ ኣብ ዜተፈሊሇያ ዕሇታት እዋን ዓመት
ትመህርቲ እየን ዜዉዕሊ።

ግቡእ
-

ዓመት ትምህርትን ዕረፍትን

በዓሌ ቀውዒ ወርሒ ሚያዜያ: ክሌተ ሰሙን
በዓሌ ሓጋይ ሓምሇን ነሓሰን: ሓሙሽተ ሰሙን
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ዓመታት

ግቡእ፣ ምጅማር 4- ዓመት ምስ መሌኤ

ዜተረጋገጸ ዕሇታት ዕረፍቲ ካብ ማሕበር ዓዴኹም ትረኽቡ
ኢኹም።
ሰላዲ ክፍሇ ጊዛ ትምህርቲ
Stundenplan

-

ኩልም ቆሌዑን መንእሰያትን ኣብቲ ዜነብርዎ ዓዱ፣
መዋእሇ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ብነጻ ናይ ምም„ር
መሰሌ ኣሇዎም። እቲ ማሕበር መንበሪ ዓዱ ንተመሃሮ
መጻሕፍትን ናውቲ ትምህርትን ብነጻ ይህቦም።

-

ኣዋሌዴን ኣወዲትን ብመሰረቱ ብሓንስብ እዮም
ዜመሃሩ። ንኽሉቲኡ ጾታታት ሓዯ ዓይነት ዕሊማ
ትምህርቲ እዩ ል።

-

ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርትታት ፍሌሌይ ሃይማኖት
የብሇንን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ካብ ናቱ ሃይማኖትን
ኣተሓሳስባን ንዜፍሇ ምእንቲ ኸኽብር ተባሂለ ተምሃሮ
ንዜተፈሊሇያ ሃይማኖታት ይማየጡሇን እዮም። እዙ
ማሕበረሰብ ብክርስትና ሃይማኖት ዜዕብሇሌ ስሇዜኾነ፣
ናይ ክርስትና ሌማዲትን በዓሊትን ከምኒ በዓሌ ሌዯት
ኣብ ቤት ትምህርቲ ቦትኤን ዜተሓሇወ እዩ። ነጻነት
ሃይማኖት ናይ ኩልም ቆሌዑን መንእሰያትን
ከምኡዉን ናይ ስዴራቤቶም ዜተሓሇወ እዩ።

እዋን ትምህርቲ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ እዩ። ሓዯ ክፍሇ ጊዛ
ትምህርቲ 45 ዯቓይቕ እዩ ምንዉሑ። ቅዴሚ ቀትሪ
መጀመሪኤንን መወዲእትኤንን ማዕረ ዜኾና ብዉሑዯን
ኣርባዕተ ክፍሇ ጊዛ ትምህርቲ ኣሇዋ (ጽምዱ ክፍሇ ጊዛ)።
ናይ ዴሕሪ ቀትሪ ክፍሇ ጊዛ ትምህርቲ ዜተፈሊሇየ እዩ(ካብ
ክሌተ ክሳብ ኣርባዕተ ክፍሇ ጊዛ)። ከከም ክፍሉ ካብ ሓዯ
ክሳብ ኣርባዕተ መዓሌቲ ዴሕሪ ቀትሪ ካብ ትምህርቲ ነጻ
እየን። ረቡዕ ዴሕሪ ቀትሪ ኣብ መዋእሇ ሕጻናትን ቀዲማይ
ዯረጃን ትምህርቲ የሇን። ነ ቲ ናይ ዜስዕብ ዓመት ሰላዲ
ክፍሇ ጊዛ ቆሌዓኹም መምህር ክፍሉ ይህብ እዩ።
ከምቲ ኣብ ሰላዲ ክፍሇ ጊዛ ሰፊሩ ል፣ ቆሌዓኹም
ትምህርቱ ንኽከታተሌ፣ ከም መጠን ወሇዱ ሓሇፍነት
ኣሇኩም።
ካብ ትምህርቲ ወጻእን ኣብ መገዱ ቤት
ትምህርትን ወሇዱ ሓሊፍነት ኣሇኩም።
“ካብ ትምህርቲ ምብኳርን ምዕራፍን” (ገጽ 4) ከምኡዉን
“ወሇዴን ቤት ትምህርትን” (ገጽ 10) ርኣዩ።
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ቆሌዓ ነቲ ዜተዋህቦ ዕዮ ገዚ ብይ ሓገዜ ስዴራ ክሰርሕ ከም
ዜኽእሌ ክኸውን ኣሇዎ። ቆሌዓ ነቲ ዜተዋህቦ ዕዮ ገዚ ባዕለ
ክሰርሖ ይክእሌ እንተኾይኑ፣ ብዜተኻእሇ መጠን
ቀሌጢፍኩም ምስ መምሃራን ተማየጡለ።
ኣወሃህባ ነጥቢ
Beurteilung

ኣብ ዓመት ብውሑደ ሓንሳብ ኣብ መንጎ መምህር ክፍሌን
ወሇዴን ምይይጥ ይግበር።
ጉዲይ መማየጢ ብዚዕባ
ትምህርታዊ ምዕባሇ ቆሌዓኹምን ናይ ቆሌዓ ናይ ስራሕን
ማሕበራዊ ጠባያትን እዩ።

መዓሌታዊ ቤት-ትምህርቲ
Tagesschule

ትምህርቲ ቅዴሚ ምጅማሩ፣ ኣብ እዋን ምሳሕን ዴሕሪ
ዕሇታዊ ትምህርትን፣ ክንክን ንዴሌዮም ቆሌዑ፣ ማሕበር
ዓዱ እኹሌ ዜኾነ ጠሇባት እንተል፣ ኣገሌግልት መዓሌታዊ
ቤት-ትምህርቲ ተዲለ። እዙ ኣገሌግልት መብዚሕትኡ ጊዛ
ኣብ ክፍሌታት መዓሌትዊ መዓሌታዊ ቤት-ትምህርቲ እዩ
ዜዲል።
መዓሌታዊ ቤት-ትምህርቲ ሰሇስተ ዜተፈሊሇየ ምዴሊዋት
ክህሌዎ ይኽእሌ እዩ።




ዕሇታዊ ትምህርቲ ቅዴሚ ምጅማሩ ናይ ንግሆ
ክንክን
ናይ እዋን ምሳሕ ክንክን ምስ ምግቢ
ናይ ዴሕሪ ቀትሪ ክንክን፣ ዴሕሪ ዕሇታዊ
ትምህርቲ ኣብ እዋናት ዕረፍቲ ዴማ ዴሕሪ ቀትሪ

ካብ 1-ይ ክሳብ 6-ይ ክፍሉ ዜመሃሩ ቆሌዑ፣ ኣብ መወዲኣታ
ዓመት ትምህርቲ ምጽእዎ ነጥብታት ዜሓ ባጀሊ
ይወስደ። እዙ ነቲ እቲ ቆሌዓ ብነፍሲ ወከፍ ዓይነት
ትምህርቲ ተዋሂቡዎ ል ዕሊማ ክንዴምንታይ ከም ማሌኤ
የርኢ። ካብ 3-ይ ክፍሉ ጀሚሩ ናይ ተምሃሮ ክእሇታት ኣብ
ባጀሊ ብነጥብታት ይምዜገብ እዩ። ካብ 7-ይ ክሳብ 9-ይ
ዜመሃሩ ተምሃሮ ነቲ ብጽሑፍ ዜዲል ባጀሊ ኣብ መወዲእታ
ወቕቲ ትምህርቲ ይወስደ። ኣብኡ እቲ ናይ ስራሕን
ማሕበራዊን ጠባያት ይምዜገብ እዩ።
ኣወሃህባ ነጥቢ ካብ 1 ክሳብ 6 እዩ። (6= ዜበሇጸ ነጥቢ፣ ካብ
4 ንታሕቲ= እቲ ዕሊማ ትምህርቲ ኣይተማሌኤን)። ፍርቂ
ነጥቢ እዉን ይወሃብ እዩ (ንምሳሇ 5,5 ወይ 4,5)።
ሓበሬታ ብዚዕባ ዜርዜር ኣወሃህባ ነጥቢ፣ ብዜተፈሊሇየ ቋንቋ
ኣብ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ርኣዩ።
www.erz.be.ch/beurteilung > Elterninformation
ካብ ትምህርቲ ምብኳርን ምዕራፍን
Absenzen und Dispensationen

ምዴሊዋት ኣብ እዋን ምሳሕን ዴሕሪ ቀትርን፣ ሓገዜ ዕዮ
ቤትውን ዜሕወሶ እዩ። ወሇዱ ነቲ ዜሰማምዖም ምዴሊዋት
ክመርጹ ይኽእለ እዮም። እዙ ምዴሊዋት መዓሌታዊ ቤትትምህርቲ ገንብ ዜኽፈል እዩ። ዋጋ ናይዙ ምዴሊዋት
ከከም እቶት ወሇዱ፣ ንብረትን ብዜሒ ኣባሊት በተሰብን እዩ
ዜዉሰን።
ብዚዕባ መዓሌታዊ ቤት-ትምህርቲ ዜሓሸ ሓበሬታ
እንተዯሉኹም ኣብዙ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ርኣዩ።
www.erz.be.ch/tagesschulen ወይ ከኣ ምስ መምሃራንን
ሓሇፍቲ ቤት ትምህርትን ተዚረቡ።
ካሌእ ተመሳሳሊይ ካብ ስዴራ ቤት ወጻኢ ዜግበር ምዴሊዋት
ምእሊይ ቆሌዑ (ቆሌዑ ዜዉዕለለ፣ ቆሌዑ ዜኣሌዩ ዉሌቀ
ሰባት ው..ተ.) ኣብዙ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ርኣዩ።
www.gef.be.ch>Familie

-

ከም መጠን ወሇዱ፣ ንቆሌዑኹም ከምቲ ኣብ ሰሇዲ
ክፍሇ ጊዛ ትምህርቲ ሰፊሩ ል ንመዋእሇ ሕጻናት
ይኹን ንቤት-ትምህርቲ ናይ ምስዲዴ ሓሊፍነት
ኣሇኩም። ንዯቆም ፈሉጦም ናብ ቤት-ትምህርቲ
ይሰደ ወሇዱ ክቕጽዑ ይኽእለ እዮም።

-

ከም መጠን ወሇዱ፣ ቆሌዓኹም ንምንታይ ከም ቡክር
ንመማሃራን ክትነግሩ ኣሇኩም። ቆሌዓኹም ከም
ቡክር ኣቐዱምኩም እንተ ፈሉጥኩም፣ ነቲ
ዜምሌከቶ መምህር ቆሌዓ ከም ቡክር ኣቐዱምኩም
ንገሩ። ቆሌዓ ከም ቡክር ኣቀዱምኩም እንተ
ይትፈሌጡ ዄንኩም፣ ዉሕስና ምእንቲ ክህሌዎ
ብዜተኻእሇ መጠን ቀሌጢፍኩም ኣፍሌጡ።

-

ቆሌዓ በን ዜስዕባ ምኽንያታት ቡክር እንተ ኾይኑ፣
ምብኳሩ ከም ዜተሓሌፈ (ዜተፈቕዯ) እዩ ዜሕሰብ፡
ሕማም ወይ ሓዯጋ ቆሌዓ፣ ሕማም ወይ ሞት ናይ
ስዴራቤት፣ ምቕያር ገዚ፣ ቆጸራ ሓኪም ወይ ከኣ
ሓኪም ስኒ።

-

ቁጽሪ ናይተን ቆሌዓ ኣፊቂደ ዜቦኸረሇን ይኹን
ብይፍቓዴ ዜቦኸረሇን፣ እቲ ቆሌዓ ይተሳተፈሇን
ትምህርትታት ኣብ ዜርዜር ባጀሊ ይምዜገባ እየን።

-

ዕረፍቲ ከተፍቅደ እንተዯሉኹም፣ ኣርባዕተ ሰሙን
ኣቐዱምኩም፣
ምኽንያት
ዕረፍቲ
ዜተጻሕፎ

ዕዮ ገዚ
Hausaufgaben

ዕዮ ገዚ መመሊእታ ዕሇታዊ ትምህርቲ እየን። ቆሌዑ ነቲ
ኣብ ዕሇትዊ ቤት-ትምህርቲ ዜተመሃርዎ ኣጥሌቕ ኣቢልም
ይፈሌጥዎን ይሇምዴዎን እዮም። ቆሌዓኹም ከይተረበሸ
ዕዮ ገዜኡ ዜሰርሓለ ቦታ ኣዲለዉ፣ ኣቲ ቆሌዓ ኸኣ ዕዮ
ገዜኡ ከም ዜሰርሕ ተኸታተሌዎ።
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መመሌከቲ ናብ ሓሇፍቲ ቤት-ትምህርቲ ከተቕርቡ
ኣሇኩም። ምኽንያት ዕረፍቲ እን ዜስዕባ ሇዋ
እንተኾይነን ፍቓዴ ይወሃብ እዩ፡ ክብ ዜበሇ ናይ
ሃይማኖት በዓሌ፣ ኣገዲሲ ዜኾነ ናይ ስዴራቤት ጉዲይ፣
ናይ መበቆሌ ዓዱ ኮርስ ቋንቋን ባህሌን፣ (HSK)፣
ተሳትፎ ናይ ሌምዱ ምፍጻም።
-

ወሇዱ ንዯቆም ኣብ ዓመት ትምህርቲ ክሳብ ሓሙሽተ
ናይ ፍርቂ መዓሌታት ዕረፍቲ ንኸዉሱደ መሰሌ
ኣሇዎም። ኣብን ሓሙሽተ መዓሌታት ቆሌዓ ፍለይ
ምኽንያት ከይሃበ ካብ ትምህርቲ ክተርፍ ይኽእሌ
እዩ። ንቆሌዓኹም ሓዯ ናይ ፍርቂ መዓሌቲ ዕረፍቲ
እንተዴሇየኩም፣ ንመምህር ክፍሉ ክሌተ መዓሌቲ
ኣቐዱምኩም ንገርዎ።

ተወሳኺ ትምህርትን ምዴሊዋት ጊዛ ዕረፍትን
Bildungs- und Freizeitangebote

ኣብ ሌዕሉ እተን ቀንዱ ዓይነት ትምህርቲ ዜዲሇዋ ናይ
ፋካሌቲ ዓይነት ትምህርትታት ነቲ ስሩዕ ትምህርቲ
የማሌኦኦ። ቤት-ትምህርቲ፣ ናይ ሙዙቃን ኢዯ ጥበብን
ከምኡዉን ብሓዯ ዓይነት ትምህርቲ ይተወሰነ ኮርስን
ፕሮጀክትን ተዲለ።
ካብ 7-ይ ክሳብ 9-ይ ክፍሉ ካሌኦት ምዴሊዋት ይውሰኻ።
እን ናይ ፋካሌቲ ዓይነት ትምህርቲ እዉን ንስዴራ ካብ
ምኽፋሌ ነጻ እየን ዜወሃባ።
ብናይ መበቆሌ ዓዱ ቋንቋን ባህሌን ዜዲል ትምህርቲ
(HSK) ፣ ነቶም ብዘሕ ቋንቋታት እንዲፈሇጡ ዜዓብዩ
ቆሌዑን መንእሰያትን፣ ነቲ ሇዎም ክእሇት ናይ
መጀመርታ ቋንቋን (ቋንቋ ኣዯ ወይ ኣቦ) ፍሌጠት ባህሉ
መበቆሌ ዓዱ ኣዱኦም ወይ ዓዯቦኦም፣ ከስፍሑ ይኽእለ።
ነን ትምህርቲታት ዲሌዋ መበቆሌ ዓዴታት ወይ ከኣ
ዉሌቃዊያን ማሕበራት እየን። ነን ምዴሊዋት ሓሓሉፉ
ይኽፈሌ እዩ።
ብዚዕባዙ ዜበዜሔ ሓበሬታን ዜርዜር ምዴሊዋትን ኣብዙ ናይ
ኢንተርኔት ኣዴራሻ ርኣዩ። www.erz.be.ch/hsk

ትምህርቲ ይኽፈል እዩ። ብዚዕባ ሇዋ ናይ ሙዙቃ ቤት
ትምህርትታት ኣብዚ ትስዕብ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ትረኽቡ፡
www.vbms.ch > Mitglied
ሓበሬታ ብዚዕባ ስፖርትን ካሌኦት ንጊዛ ዕረፍቲ ዜዲልን
ኣብ ማሕበር ዓዱ ትረኽቡ።
ጥዕና
Gesundheit

ኣብ መዋእሇ ሕጻናት ከምኡውን ኣብ 4-ይን 8-ይን ክፍሉ
ቆሌዑን መንእሰያትን ብናይ ማሕበር ዓዱ ናይ ቤትትምህርቲ ሓኻይም ምርመራ ሕክምና ይገብሩ። እዙ
ምርመራ ግዴንን ነጻን እዩ። እዙ ምርመራ ዜግበር ጸገም
ጥዕና፣ ከም እኒ ናይ ምስማዕ፣ ምርኣይ፣ ከምኡውን ናይ
ረባ ጌጋ ይኹን ናይ ኣቃዉማን ምንቅስቓስን ጉዴሇት ከል
ገና ንምፍሊጥ እዩ። ንቆሌዓ ተወሳኺ ምምርማር ወይ ከኣ
ምሕካም ዴሉ እንተኾይኑ፣ ሓኻይም ቤት-ትምህርቲ
ንስዴራ ቆሌዓ ይሕብሩን፣ እንታይ ስጉምቲ ክዉሰዴ ከም
ሇዎን እውን ምስኦም ይማየጡ።
ኣስናን ቆሌዑን መንእሰያትን እዉን ቀጻሉ ብሓኻይም
ኣስናን ቤት-ትምህርቲ ይምርመር እዩ። እዙ ምርመራ
እዉን ግዴንን ነጻን እዩ። ሕክምና ምስ ዴሉ ስዴራ
ይሕበሩ እዮም። ዜኽፈሌ ገንብ ስዴራ እዮም ዜኸፍለ።
ኣብ ቤት-ትምህርቲ፣ ቆሌዑ ከመይ ጌሮም ኣስናኖም ከም
ዜከናኸኑ ይሊመደ እዮም።
ቆሌዓ ብሕማም ዜሳቐ እንተኾይኑ ወይ ከኣ ቀጻሉ ኣፋውስ
ክወስዴ ዜግብኦ እንተኾይኑ፣ ንመምህር ክፍለ ሓብሩ።
ብዜተፈሊሇያ ቋንቋታት ብዚዕባ ቆሌዓን ጥዕናን ኣብዚ ትስዕብ
ኣዴራሻ ኢንተርኔት ርኣዩ።
www.migesplus.ch > Kind & Gesundheit

ንቆሌዑን መንእሰያትን ዜዲል ስፖርትን ካሌእ ናይ ጊዛ
ዕረፍቲ ምዴሊዋትን መብዚሕትኡ ጊዛ ብናይ ውሌቂ
ማሕበራት እየን ዜዲሇዋ፣ እዙ ስራሕ ከኣ ኣብ ዴሌየት
ዜተመስረተ እዩ። ከም ግቡእ ነተን ዲሌዋ ማሕበራት
ዓመታዊ ገንብ ተሳትፎ ክኽፈሇን ኣሇዎ።

ብብዘሕ ናውቲ ሙዙቃ ዜተሰነየን ብሰብ ሙያ ዜምራሕ
ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሙዙቃ የዲለ እዩ። እቲ
5

2

ቤት ትምህርቲ

ዕሊማን ኣገባብ ስርሓትን
Ziele und Organisation

ዕሊማ መዋእሇ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ናይ ቆሌዑን
መንእሰያትን ፍሌጠት፣ ክእሇት፣ ኣተሓሳስባን፣ ናይ
ኣሰራርሓ ጽፈት ምምዕባሌን፣ ንኸባቢኦምን ማሕበረሰብን
ብዜበሇጸ ኩነታት ንኽርዴእዎን ክብ ዜበሇ ናይ ምሕዋስ
ክእሇት ንኽቀስሙን፤ እሳቶምዉን ነብሶም ኪኢልም፣
ሓሊፍነት ዜስምዖም ዉሌቀሰባት ንምዃን ክበቅዑን፣ ዴሕሪ
እቲ ግዳታዊ ትምህርቲ እዉን ዕዉት ዜኾነ ትምህርቲ ሞያ
ወይ ከኣ ቐጻሉ ትምህርቲ ንኽዉዴኡ እዩ።
መምሃራን እቲ ዜምህርዎ ትምህርቲ፣ ነቲ ክብጽሖ ተሓሲቡ
ል ዕሊማ መዋእሇ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ማሌእን
ኣብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ዜተሞርከሰን እዩ።
ኣብ ኩሇን ማሕበር ዓዴታት ኮሚሽን ቤት-ትምህርቲ በቲ
ዜተዋህቦ ሓሊፍነት ነሰራርሓ መዋእሇ ሕጻናትን ቤት
ትምህርትን
ይከታተሌ
እዮ።
ምምሕዲር
ቤት
ትምህርትታት ዜጠሌቦም ናይ ካንቶን ኢንስፐክተራት
ንቤት ትምህርትታት ይቆጻጸሩ።
ማሕበር ዓዱ ንወሇዱ ዯቆም ኣብ መዋእሇ ሕጻናት ምእንቲ
ከመዜግቡ ይእዜዜ እዩ።
መዋእሇ ሕጻናት

ይኽእሌ እዩ ወይ ዴማ ነቲ ኣብ ቀዲማይ ክፍሉ ክመሃሮ
ሇዎ ኣብ ክሌተ ዓመት ከም ዜዉዴእ ይግበር።
ብዘሕ ቋንቋ እንዲሇመደ ዜዓብዩ ቆሌዑ መዋእሇ ሕጻናት
ክኣትዉ ኸሇዉ ቋንቋ ከባቢኦም ኣዔርዩ ይርዴኦም ወይ
ይዚረቡ እንተኮይኖም፣ ተወሳኺ ዯገፍ ይረኽቡ እዮም።
ናይ ጀርመንኛ ቋንቋ ኣዔሪኻ ምምሊኽ ነተን ዜቕጽሊ
ዓወታት ትምህርቲ ቆሌዓ ኣገዯስቲ እየን። ቆሌዓኹም
መዋእሇ ሕጻናት ቅዴሚ ምጅማሩ፣ ምስ ካሌኦት ቆሌዑ
ከም ዜጻወትን፣ ነቲ ናይ ከባቢ ቋንቋ ዴማ ከም ዜመሃር
ንምግባርን ተገዯሱለ። ካብ ዯቂ ክሌተ ዓመት ጀሚሮም
ንሇው ቆሌዑ ዜኸዉን ብዚዕባ ጸወታን ክንክንን ቆሌዑ
ከም እኒ ርክብ ኣዳታት ወይ ኣቦታት፣ ናይ ጸወታ ግሩፕ
ወይ ከኣ መዉዓሉ ቆሌዑ ዜምሌከት ሓበሬታ ካብ ማሕበር
ዓዱ ሕተቱ።
„ወሇዱ ንዕዉት ትምህርቲ ሇዎም ኣስተዋጽኦ“ (ገጽ 12)
ርኣዩ።
ኣብ ሓ ደ ሓ ደ ዓ ድ ታ ት ቆ ል ዑ መ ዋ እ ለ ሕ ጻ ና ት ን ና ይ
ቀ ዳ ማ ይ ን ካል ኣ ይ ን ክ ፍ ሊ ቤ ት ት ም ህር ት ኩ ሉ ጊ ዜ
ወ ይ ከ ኣ ሓ ደ ሓ ደ ጊ ዜ ብ ሓ ባ ር ይ መ ሃሩ ። (ዝ ተ ፈ ላለ የ
ዕ ድ መ ) (Basisstufe ወይ ከኣ Cycle élémentaire).
ብዜተፈሊሇያ ቋንቋታት ሓበሬታ ብዚዕባ መዋእሇ ሕጻናት
ኣብዚ ትስዕብ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ርኣዩ።
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ኣብ መዋእሇ ሕጻናት ቆሌዑ እንዲተጻወቱ ይመሃሩ
እንዲተማህሩ ከኣ ይጻወቱ። ቆሌዑ ነቲ ዜርእይዎ ነግራት
ምስትዉዓሌ፣ ምዜራብ፣ ምስ ብዘሓት ካሌኦት ቆሌዑ ኣብ
ሓዯ ዕብይ ዜበሇ ግሩፕ ንምሕዋስን ናይ ከባቢ ተመክሮታት
ንምቕሳምን ይምሃሩ። ቆሌዑ ኣብ መዋእሇ ሕጻናት ሙለእ
ምዕባላኦም ንኽዉስኽ ይተባብዑ ከምኡዉን ቤት-ትምህርቲ
ንምጅማር ይቕረቡ። ናይ መዋእሇ ሕጻናት መምሃራን
ንምዕባሇ ነፍሲ ወከፍ ቆሌዓ ይከታተለ ከምኡ ከኣ ይዴግፉ፣
ብዚዕባ ምዕባሇ ቆሌዓ ዴማ ምስ ወሇዱ ይማየጡ እዮም።

ቀዲማይ ዯረጃ (1-ይ – 6-ይ ክፍሉ)
Primarstufe

ካብ 1-ይ ክሳብ 6-ይ ክፍሉ ሇዉ ኣዋሌዴን ኣወዲትን
ተምሃሮ ነቲ መሰረታዊ ዜኾነ ምንባብ፣ ምጽሓፍን ናይ
ሒሳብ ትምህርትን ዜቐስሙ ከምኡውን ፍሌጠቶም
የዯሌዴለ። ንኸባቢኦም ል ነገራት ንምፍሊጥ መገዱ
ይኽፈተልም ከምኡውን ምስ ናይ ስራሕ ቴክኒካት ይሊሇዩ።
ብዘሕ ጊዛ ኣብ ዜተፈሊሇያ ዓይነት ትምህርቲ ሓዯ ዓይነት
ኣርእስቲ ይስራሕ። ኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ ቀስ ብቐስ
ብይ ሓገዜን ንናይ ውሌቆም ሓሊፍነትን ክሰርሑ
ይጅምሩ።
ካብ 3-ይ ክፍሉ ጀሚሮም እቶም ኣብቲ ጀርመንኛ ዜዜረበለ
ክፍሉ ካንቶን ሇው ኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ
ፈረንሳይኛ ከም ናይ መጀመርያ ቋንቋ ጓና ይምሃሩ፣ ኣብቲ
ፈረንሳይኛ ዜዜረበለ ከኣ ጀርመንኛ ይምሃሩ።
ካብ 2013 ጀሚሩ ኣብ ክሌቲኤን ክፍሉ ካንቶን ሇው
ተምሃሮ ካብ 5-ይ ክፍሉ ጀሚሮም እንግሉዜኛ ክመሃሩ
እዮም።

ብሓዯ ሓዯ ጉዲያት ፍለይ ሓገዜ ንዴሌዮም ቆሌዑ
(ንምሳሇ በራርባን ምንቅስቓስን ል ምዕባሇ) ተወሳኺ
ዯገፍ ብሰብ ሙያ ይግበረልም እዩ።
መዋእሇ ሕጻናት ከም ግቡኡ ክሌተ ዓመት እዩ ዜወስዴ።
ምዕባሇ ናይ ቆሌዓ ተራእዩ፣ ኣገዲሲ እንተ ኾይኑ እቲ ቆሌዓ
ናብ ቀዲማይ ዯረጃ ዜኣትወለ ጊዛ ሓዯ ዓመት ክጸንሕ

ኣብ 5-ይን 6-ይን ክፍሉ ናይ ቆሌዓኹም ናብ ማእከሊይ
ካሌኣይ ዯረጃ መሳገሪ ንጥፈታት ይካየዴ እዩ።
(Sekundarstufe I) 7-ይ ክ ሳ ብ 9-ይ ክ ፍ ሊ (ዜቕጽሌ ገጽ
ርኣዩ)
ብ ሓ ደ ሓ ደ ጉ ዳ ያ ት ጸ ገ ም (ቋ ን ቋ ፣ ም ን ቅ ስ ቓ ስ ኣ ካ ላት ፣
ት ም ህር ቲ ኣ ተ ኲ ር ካ ና ይ ም ክ ት ታ ል ) ዘ ለ ዎ ም ቆ ል ዑ፣
በ ዚ ም ኽ ን ያ ት ድ ማ ዕ ላማ ት ም ህ ር ቶ ም ም ም ላእ ዜሽገሩ
እንተኾይኖም፣ ንነፍሲ ወከፍ ዉሌቀሰብ ብዜተመዯበ ዕሊማ
ትምህርቲ ይምሃሩ ወይ ከኣ ኣብ ቤት-ትምህርቲ በዙ ሙያ
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ብዜሰሌጠነ ሰብ ይዴገፉ። ነዙ ጉዲይ ጸገም ትምህርቲ ቆሌዓ
እንታይ ከም ዜኾነ ንምፍሊጥ፣ ምስ ናይ ወሇዱ ፍቓዴ፣ ሰብ
ሙያ ይምርምርዎ። እዝም ሰብ ሙያ እዙ ዯገፍ ብፍለይ
ትምህርቲ ነቲ ቆሌዓ ኣዴሊዪ እንተኾይኑ ኣጻርዮም
ይዉስኑ።
እዙ ፍለይ ትምህርቲ (Spezialunterricht) ኣብ እዋን
ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ክፍሉ ወይ ከኣ ካብ ክፍሉ ወጻኢ
ብግሩፕ እዩ ዜካየዴ። ብዘሓት ማሕበር ዓዴታት ናይ
ምምሃር ጸገም ንሇዎም ቆሌዑ፣ ትምህርቲ ዜከታተለለ
ዜኽእለ ፍለይ ክፍሉ የዲሌዋ እየን። ኣብዙ ፍለይ ክፍሉ
(Besondere Klasse) ካብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ክፍሉ
ዜወሓደ ኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ ዜሳተፍዎ ክኸዉን
ከል፣ መምሃራኖም ዴማ ጸገም ትምህርቲ ንሇዎም ቆሌዑ
ንምሕጋዜ ዜሰሌጠኑ ሰብ ሙያ እዮም።
ኣብ ትምህርቶም ብጣዕሚ ንፉዓት ንዜኾኑ ኣዋሌዴን
ኣወዲትን ተምሃሮ እዉን ፍለይ ምዴሊው ኣል። ኣብዙ
ንምስታፍ እዉን ዉሳነ ናይ ነዙ ጉዲይ ካብ ዜግምቱ ቤት
ጽሕፈት ሇዉ ሰብ ሙያ የዴሉ እዩ።

ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ (7-ይ – 9-ይ ክፍሉ)
Sekundarstufe I

ኣብ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ ሇዉ ኣዋሌዴን ኣወዲትን
ተምሃሮ ከከም ክእሇቶም ካብ ክሌተ ክሳብ ሰሇስተ
ዜተፈሊሇየ ክብዯት ሇዎ ጨንፈር ትምህርቲ ይመሃሩ።
ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ ኣብ ክፍሉ ሓፈሻዊ (ናብ ሙያ
ዜመርሕ) (Realklassen) ክፍሉ ካሌኣይ ዯረጃን (Sekundarklassen) ይምቀሌ። ኣብቲ ክፍሌታት ካሌኣይ
ዯረጃ ዜመሃሩ ተምሃሮ ብርትዕ ንዜበሇ ትምህርቲ ብቕዓት
ክህሌዎም ኣሇዎ። ጽቡቕ ወይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነጥብታት
ምጽኡ ኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ ክፍሉ ካሌኣይ
ዯረጃ፣ ቀጻሊይ ትምህርቲ ንምምሃር ክቕረቡ ይኽእለ
እዮም። ሓዯ ሓዯ ማሕበራት ዓዱ ፍለይ ክፍሉ ካሌኣይ
ዯረጃ የዲሌዋ እየን (spezielle Sekundarklassen)። እተን
ማሕበር ዓዱ፣ ኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ ክፍሉ ሓፈሻዊ
ምስ ክፍሉ ካሌኣይ ዯረጃ ተፈሊሌዮም ወይ ከኣ ሓሓሉፎም
ብሓንሳብ ከም ዜመሃሩ፣ ባዕሊተን ይዉስና።
ኣብ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ ቤት-ትምህርቲ እዉን ዯገፍን
ፍለይ ትምህርትን ኣል።
ኣብ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ ዜመሃሩ ኣዋሌዴን ኣወዲትን
ተምሃሮ፣ ቀስ ብቐስ በይኖም ይኹን ምስ ካሌኦት ብጾቶም
ብሓባር፣ ነቲ ስርሖም ባዕልም ክሰርሑ ትጽቢት ኣል። እቲ
ሓፈሻዊ ትምህርቲ ስፍሓቱን ጥሌቀቱን ይዉስኽ። ኣብ
ሌዕሉኡ ዴማ ንምምራጽ ትምህርቲ ሙያ ወይ ከኣ ንቐጻሉ
ትምህርቲ ይዲሇዉ። ምርጫ ሙያ (Berufswahl)
መንእሰያት፣ ኣብ ናይ ዉሌቀ ሰብ ዴሌየት፣ ተውህቦን ኣብ
ቤት-ትምህርቲ ምጽእዎ ነጥብታትን ዜተሞርኮ እዩ።
ቤት-ትምህርቲ ነዙ ኣገዲሲ ዜኾነ ንጥፈት ንምዴጋፍ፣ ኣብ
ቤት-ትምህርቲ ብዚዕባ እዙ ኣርእስቲ ይዜይትዩለ እዮም።
ስዴራ፣ መምህር ክፍሌን ቤት ጽሕፈት ኣማኸርቲ ሙያን
ብሓባር ኮይኖም ንመንእሰያት ኣብ ንጥፈት ዉሳነኦም
የሰንይዎም እዮም።

ካብ ቀዲማይ ናብ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ ምስጋር
Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I

ኣብ 5-ይን 6-ይን ክፍሌታት፣ ናይ ቆሌዓኹም ካብ ቀዲማይ
ናብ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ ቤት-ትምህርቲ ዜቕይረለ ናይ
ምስጋር ንጥፈታት ይካየዴ።

መምህር ክፍሉ ከል ገና ንመንእሰይን ንወሇዴን ብዚዕባ
ምምራጽ ሙያን ምዴሊይ ቤት-ትምህርቲ ሙያን ምስኡ
ዜተተሓሓ ከኣ ክብዯት ትምህርትን ትጽቢትን ይሕብር
እዩ።
„ዴሕሪ ቤት ትምህርቲ“ (ገጽ 9) ከምኡዉን „ኣወሃህባ ነጥቢ“
(ገጽ 4) ርኣዩ።

ኣብቲ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ (7-ይ – 9-ይ ክፍሉ) ል
ትምህርቲ ካብ ክሌተ ክሳብ ሰሇስተ ዜተፈሊሇየ ክብዯት
ሇወን ጨንፈራት ትምህርቲ ይመቓቐሌ። ናብ ሻብዓይ
ክፍሉ ዜኣትዉ ኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ፣ ክሳብ እቲ
እዋን ኣብ ቤት-ትምህርቲ ምጽእዎ ነጥብታትን እቲ ኣብቲ
ቆሌዓ ል ትጽቢት ምዕባሇ ትምህርትን ኣብ ግምት ኣትዩ፣
ኣብ ሓንቲ ካብ እን ዜተፈሊሇየ ክብዯት ሇወን ጨናፍር
ክፍሉ ይምዯቡ። ኣብ ሓምሻይ ክፍሉ መምህር ንቆሌዑን
ንስዴራን ብዚዕባ ንጥፈታት ምስግጋር ይሕብሮም እዩ።
„ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ“ (ገጽ 7) ከምኡዉን „ዴሕሪ ቤትትምህርቲ“(ገጽ 9) ርኣዩ።
ብዜተፈሊሇያ ቋንቋታት ብዚዕባ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ል
ኣመዚዜና ነጥብን ምስግጋር ናብ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃን
ኣብዚ ትስዕብ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ርኣዩ።
www.erz.be.ch/beurteilung > Elterninformation
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ሓዯሽቲ ዜመጹ ቆሌዑን መንእሰያትን
Neuzuziehende Kinder und Jugendliche

ከም ሓዯሽቲ መጠን ሓበሬታ ብዚዕባ መዋእሇ ሕጻናትን
ተሳትፎ ቤት ትምህርትን ካብ ማሕበር ዓዱ ትረኽቡ
ኢኹም። ንቆሌዓኹም እዉን ባዕሌኹም ኣብ ዜምሌከቶ
ምምሕዲር ቤት ትምህርቲ ከተመዜግብዎ ትኽእለ
ኢኹም። ቆሌዓኹም ኣብ ስዊርሊንዴ ዜነብር እንተኾይኑ
ወይ ዴማ ንውሕ ንዜበሊ ኣዋርሕ ኣብ ስዊርሊንዴ ዜጸንሕ
እንተኾይኑ፣ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ምስታፍ ግቡኡ እዩ።
ኣብ መዋእሇ ሕጻናት ይኹን ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ዴሇየ
እዋን ዓመት ክእቶ ይከኣሌ እዩ።
ሓዯሽቲ ዜመጹ ቆሌዑን መንእሰያትን ዴሕሪ ተ ወሌዱ
ምስ ዜምሌከቶም መምሃራን (ክሳብ እቲ ጊዛ ል
ድኩሜንት ትምህርቲ ዜተሞርከሰ) ዕዴመን ክሳብ እዙ ጊዛ
ዜተማህሮ ክፍሌታትን ኣብ ግምት ኣትዮም (ኣብ ማእከሊይ
ካሌኣይ ዯረጃ እዉን ክብዯቱ ክመጣጠኖ ይኽእሌ እዩ ኣብ
ዜተባህሇ ጨንፈር ክፍሉ) ይምዯቡ። እዙ ብምምሕዲር ቤትትምህርቲ ዜግበር ናይ መጀመርታ ምምዲብ፣ ጊዛያዊ እዩ።
ካብ 4-ይ ክፍሉ ኣትሒዘ፣ እቶም መምሃሪ ቋንቋ ይክእለ
ቆሌዑን መንእሰያትን፣ ነቲ ኣብ ወጻኢ ዓዱ ዜተማህርዎ
ክፍሉ ምዴጋሙ ኣገዲሲ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ። ምዴጋም
ክፍሉ፣ ነቲ መምሃሪ ቋንቋ ንኽመሌኩን ኣብ ዜነበርዎ ቤትትምህርቲ ይተመሃርዎ ነገራት ንኽፈሌጡን ይሕግዝም
እዩ።

ነቶም፣ ነቲ መምሃሪ ቋንቋ ይክእለ ወይ ከኣ ኣጸቢቖም
ይመሌኩ ቆሌዑን መንእሰያትን፣ ተወሳኺ ዯገፍ
ይግበረልም እዩ። እዙ ተወሳኺ ትምህርቲ ብጀርመንኛ
[Deutsch als Zweitsprache (DaZ)] ገንብ ኣይክፈልን
እዩ እቲ ትምህርቲ እዉን ኣብቲ ምደብ ክፍሇ ጊዛ ኣብ
ውሽጢ ክፍሉ ወይ ዴማ ካብቲ ክፍሉ ወጻኢ እዩ ዜካየዴ።
መብዚሕቱ እዋናት እተን ናይ ከተማ ማሕበር ዓዱ፣ ነቶም
ቋንቋ መምሃሪ ይክእለ ቆሌዑን መንእሰያትን፣ ኣብተን
ናይ መጀመርታ ሰሙናት ጥለቕ ዜኾነ ትምህርቲ ቋንቋ
ይምህራ እየን።
ኣብ ሇዋ ምዴሊዋት ከም እኒ
መዓሌታዊ ቤት-ትምህርቲ ቋንቋን
(HSK ) ፣ ንቆሌዓኹም ቀሌጢፉ ነዙ
ንምፍሊጥ ካብ ምሕጋዘ ሓሉፉ ኣብ
እዉን ይሕግዜ እዩ።

ማሕበራት ስፖርት፣
ባህሌን መበቆሌ ዓዱ
ሓዱሽ ቋንቋን ከባቢን
ማሕበረሰብ ንኽሕወስ

„ዴሕሪ ቤት-ትምህርቲ“ርኣዩ። (ገጽ 9)
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ዴሕሪ ቤት-ትምህርቲ

ዕዴሊት ትምህርቲ
Ausbildungsmöglichkeiten

ንዜተዓሌመ ሙያ ወይ ከኣ ቀጻሉ ትምህርቲ ዜመርሕ
ኩነታት፣ ካብቲ እስኹም ትግምትዎ ፍሌይ ዜበሇ ክኸውን
ይኽእሌ ኣዩ: ካብ ቀዯም ዜተፈሌየ ወይ - እስኹም ኣብ
ስዊርሊንዴ ይዓበኹም እንተዄንኩም - ካብ መበቆሌ
ዓዴኹም ፍሌይ ዜበሇ። ንምሳሇ ሕጂ፡ ዴሕሪ ቤትትምህርቲ፣ ሰብ ክመሃረን ዜኽእሌ ካብ 250 ንሊዕሉ ዓይነተን
ዜተፈሊሇያ ሙያታት ኣሇዋ።
ዴሕሪ ግዳታዊ ቤት-ትምህርቲ፣ ቀጻሉ ትምህርቲ ሙያ
ንመጻኢ ህይወት ቆሌዓኹም ክብ ዜበሇ ኣገዲስነት ኣሇዎ:
ናይ ሙያ ትምህርቲ ይወዴኤ ወይ ቀጻሉ ትምህርቱ
ይወዴኤ፣ ዜተረጋገጸ ቦታ ስራሕ ናይ ምርካብ ምስኡዉን
እቲ ዜጽበዮ መሃያ ዉሑዴ እዩ። ቀጻሉ ናይ ምምሃር ዕዴሌ
ይኹን ኣብ ቦታ ስራሕ ምዕባሇ ይተርፍ።
መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ (ስሌጠና ሙያ)
Die Berufliche Grundbildung (Berufslehre)

መብዚሕትኦም መንእሰያት፣ ዴሕሪ እቲ ግቡእ እዋን
ትምህርቲ፣ ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ (ስሌጠና ሙያ)
ነቲ ሙያኦም ይመሃሩ እዮም: ኣብዙ ካብ ክሌተ ክሳብ
ኣርባዕተ ዓመታት ዜወስዴ እዋን ኣብ ሓዯ ትካሌ ሌማዲዊ
ትምህርቲ ይቐስሙ። ምስኡ ዴማ ኣብ ሰሙን ካብ ክሌተ
ክሳብ ሰሇስተ መዓሌታት ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሙያ (Berufsfachschule ከይድም
ነቲ
ሙይኦም
ዜምሌከት
ፍሌጠታት ምስኡ ዴማ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣጥሉቖም
ይም„ሩ። ኣብ ሞንጎ ተመሃሪት/ተመሃራይ ሙያ፣ እቲ
ዜምህሮ ትካሌን ቤት-ትምህርቲ ሙያን ስምምዕ ይፍረም።
ናይ ሓዯ ሓዯ ዓይነት ሙያታት ትምህርቲ ኣብ ክፍሌታት
ጥራሕ ክግበር ይኽእሌ እዩ [Handelsmittelschule (HMS)
ከምኡውን Lehrwerkstätten ።
መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ ዜወዴኡ መንእሰያት፣ ኣብ
ትካሌን ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሙያን ዜቐሰምዎ ዜተዋህዯ
ፍሌጠት ስሇሇዎም፣ ከም ግቡኡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዕዴሌ
ስራሕ ኣሇዎም። ኣብ ሌዕሉኡ ከኣ ዴሕሪ ምዉዲእ
መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ፣ ብዘሕ ዜዓይነቱ ቀጻሉ
ትምህርትታትን ናይ ምምሃር ዕዴሌ ኣሇዎም።
ብጣዕሚ ጽቡቕ ነጥብታት ምጽኡ ኣብቲ እዋን ተሳትፎ
መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ ወይ ከኣ መሰረታዊ ትምህርቲ
ሙያ ምስ ወዴኡ፣ ናይ ሙያ ማትሪክ (Berufsmaturität)
ክገብሩ፣ ብእኡ ጌሮም ዴማ ኣብ ሓዯ ዩኒቨርሲቲ ሙያ
(Fachhochschule FH) ናይ ምምሃር ዕዴሌ ኣሇዎም።
ቀጻሉ ሓበሬታ ብዚዕባ መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያ ኣብዚ
ኣዴራሻ
ኢንተርኔት: www.erz.be.ch/berufsbildung
ርኣዩ።
ማኣከሊይ ቤት-ትምህርቲ

ናይ ትምህርቲ ተውህቦ ሇዎም፣ ከምኡውን ሌዕሌ ንዜበሇ
ጻዕሪ ቅሩባት ዜኾኑ ኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ ናይ
ጂምናዜየም (Gymnasium ) ትምህርቲ ንምስታፍ ዕዴሌ
ኣሇዎም። ጂምናዜየም ኣብ 9-ይ ክፍሉ እዩ ዜጅመር፣
ኣርባዕተ ዓመታት ዴማ ይወስዴ (ዴሕሪ 9-ይ ክፍሉውን
ክጅመር ይከኣሌ እዩ)። ኣብ ጂምናዜየም ጥለቕ ዜኾነ
ሓፈሽዊ ትምህርቲ ምስ ዜተፈሊሇየ ዓይነት ትምህርቲ
ዴሃበ ትምህርቲ ይዲል። ናይ ጂምናዜየም ዱፕልም
(Matura) ዜሓዘ ብይ ተወሳኺ ፈተና ዩኒቨርሲቲ (Universität ወይ ከኣ ናይ ቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ Technische
Hochschule) ምስ ናይ ሓዯ ዓመት ሌማዲዊ ተመክሮ ዴማ
ኣብ ትካሊት፣ ዩኒቨርሲቲ ሙያ ክኣትዉ ይኽእለ።
ካብ ካሌእ ካንቶናት ወይ ከኣ ካብ ወጻኢ ዓዱ ናብ ካንቶን
በርን ሓዯሽቲ ዜመጹ እሞ ኣብዙ ካንቶን ናይ ጂምናዜየም
ትምህርቲ ክቕጽለ ንዜዯሌዩ፣ ብዜተፈሊሇያ ቋንቋታት
ጽሑፍ
ኣብዚ
ኣዴራሻ
ኢንተርኔት
ኣል።
www.erz.be.ch/aufnahmegym
ሓበሬታ ብዚዕባ ማእከሊይ ቤት-ትምህርቲ
ጂምናዜየምን፡ www.erz.be.ch/mittelschulen

ሙያን

ኣማራጺ መፍትሒታት
Zwischenlösungen

ኣ ብ መወዲእታ 9-ይ ክፍሉ፣ ክእሇት ቋንቋ ቆሌዓኹም ነቲ
ክመሃሮ ዜዯሇየ ሙያ ንምጅማር ይብቑዕ እንተ ኾይኑ፣
ናይ ሙያ መቐረቢ 10-ይ ክፍሉ ናይ ምፍጻም ዕዴሌ ኣል።
እዙ ምዴሊው ነቶም ዕዴሚኦም ካብ 16 ክሳብ 18 ንዜኾኑ
እሞ ነቲ ቋንቋ መምሃሪ ይፈሌጡ ወይ ቁሩብ ዜፈሌጡ
ሓዯሽቲ ዜመጹ መንእሰያት እዉን ክፉት እዩ:
www.erz.be.ch/bvs
ሓበሬታ ብዜዕባ እዜን ካሌኦት ኣማረጽቲ መፍትሒታት
ከል ገና ካብ መምህር ክፍሉ ቆሌዓኹም ወይ ከኣ ካብ
ዝባኹም ማእከሌ ሓበሬታ ሙያ (BIZ) ሕተቱ።
ተወሳኺ ሓበሬታ
Weitere Informationen

ዴሕሪ ቤት-ትምህርቲ፣ ብጀካ እን ኣብዙ ዜተጠቕሳ
ትምህርትታት፣ ዜዲሇዋ ካሌኦት እዉን ኣሇዋ።
ሓበሬታ ብዚዕባ ምርጫ ሙያን ኣብ ዜተፈሊሇያ ከባብታት
ዜርከባ
ማእከሊት
ሓበሬታ
ሙያ፡
(BIZ):
www.erz.be.ch/berufsberatung
ብዜተፈሊሇያ ቋንቋታት ብዚዕባ ምርጫ ሙያ ኣብዚ ኣዴራሻ
ኢንተርኔት ርኣዩ።
www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx
ጎዯና ትምህርቲ ዴሕሪ ቤት-ትምህርቲ፡ ብሰላዲ ዜተዲሌወ፡
www.erz.be.ch/berufsbildung

Die Mittelschulen

ማእከሊይ ቤት-ትምህርቲ ሙያ [Fachmittelschule
(FMS) ] ኣብ ዉሽጢ ሰሇስተ ዓመታት ንተመሃሮ
ንሙያታት ጥዕና፣ መማህራንን ማሕበራዊን ስሌጠናታት
ንኽምሃሩ ይቕርቦም።
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ወሇዴን ቤት ትምህርትን

ሓባራዊ ስራሕ
Zusammenarbeit

ስዴራን ቤት ትምህርትን ብሓባር ንኽሰርሑ ብሕጊ ይግዯደ
እዮም። እዙ ሓባራዊ ስራሕ ብብጻይነት ክኸውን ይግብኦ።
ቀንዴን ኣገዯስትን ዜኾና ጉዲያት፣ ናይ ቆሌዓ ዓወት
ትምህርትን ቅሳነትን እየን።
ነንሕዴሕዴካ ምሕባር
Gegenseitige Information

መዋእሇ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ንወሇዱ ኣገዯስቲ
ብዚዕባ ዜኾናን ምስ ትምህርቲ ዜተተሓሓዚ ተሓሲበን ሇዋን
ጉዲያትን (ዜዲል ነገር፣ ዘረት ቤት-ትምህርቲ፣ ወ..ተ.)
ከምኡውን ኣገባብ ቤት-ትምህርቲ (ምምዲብ ቤትትምህርቲ ወይ ክፍሉ፣ እዋናት ክፍሇ ጊዛ ትምህርቲ፣
ወ..ተ.) ይሕብራ እየን። እቲ ሓበሬታታት ብመሌክዕ
ጽሑፍ ወይ ዴማ ንሓበሬታታት ተባሂለ ኣብ ዜዲል ምሸት
ወሇዱ ከምኡውን ዕሇት ምብጻሕ እየን ዜንገራ። ትጽቢትና
ብዜተኻእሇ መጠን ኣቦን ኣዯን ኣብን ምዴሊዋት ክሳተፉ
እዩ።
ክሌቴኹም ወሇዱ ኣብን ምዴሊዋት ክትርከቡ
ይትኽእለ እንተዄንኩም፣ ነቲ ዜዓዯመኩም መምህር
ብቓሌ ወይ ከኣ ብጽሑፍ ሓብሩ ከምኡውን ኣብቲ
ዜተዲሇወ ኣኼባ ዜተነግረ ሓበሬታ ከመይ ጌርኩም ከም
ትረኽቡ ሕተቱ።
መዋእሇ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ቀጻሉ ብዚዕባ
(ትምህርታዊ) ምዕባሇን ጠባያትን ቆሌዓ ንወሇዱ ይሕብራ
እየን። ኣብ ዓመት ትምህርቲ ብዉሑደ ሓንሳብ ተ ወሇዱ
(ኣብ መንጎ ወሇዱ ተመሃሪትን / ተምሃራይን መምህር
ክፍሌን) ይግበር እዩ። (ኣወሃህባ ነጥቢ፣ ገጽ 4 ርኣዩ)።
ትጽቢትና ብዜተኻእሇ መጠን ኣቦን ኣዯን ኣብዙ ክሳተፉ
እዩ። ቆጸራ ናይ ተ ምሳኹም ተማኺርና ኢና ንዉስኖ።
ብዚዕባ ቤት-ትምህርቲ ወይ ከኣ ትምህርታዊ ምዕባሇን
ጠባያትን ቆሌዓኹም እኹሌ ዜኾነ ሓበሬታ ይረኸብኩም
መሲለ እንተተሰሚዕኩም፣ ንመምህር ክፍሉ ወይ ዴማ
ንምምሕዲር ቤት-ትምህርቲ ሕተቱ።
ምስ መምህር ክፍሉ ቆሌዓኹም ተሰማሚዕኩም ኣብ ክፍሉ
ቆሌዓኹም ምብጻሕ ክትገብሩ ትኽእለ።
ንቆሌዓኹም ኣብ ምዕባላኡ ይኹን ተገዱሱ ናይ ምክትታሌ
ክእሇቱ ክጸለ ዜኽእሌ ኩነታት እንተተፈጢሩ፣ ንመምህር
ክፍሉ ቆሌዓኹም ሓብሩ።
„ካብ ትምህርቲ ምብኳርን ምዕራፍን“(ገጽ 4) ርኣዩ።
ትርጉም
Übersetzung

እቲ ኣብ ምሸት ወሇዱ ወይ ከኣ ኣብ እዋን ተ ወሇዱ
ዜዜረብ ጉዲያት ክትርዴእዎ የገዴስ እዩ። ሰክፈኩም
ጉዲያት ክትገሌጹን ከምኡውን ሕቶኹም ከተቕርቡ
ምኽኣሌኩምውን ኣገዲሲ እዩ። ክእሇት ቋንቋኹም ይብቑዕ
እንተኾይኑ፣ ሓዯ ንዓቕሚ ኣዲም/ ሄዋን ዜበቕዔ ተርጓማይ
ክትማሌኡ ትኽእለ ኢኹም። ምናዲ ነቲ ተ ወሇዱ፣ ቤትትምህርቲ ዜትርጉም ዉሌቀ ሰብ

ክጠሌብ ይኽእሌ እዩ። ብቤት-ትምህርቲ ዜጥሇብ ተርጓማይ
ዉሌቀ ሰብ ሞንጎኛ፣ ነዙ ስራሕ ዜሰሌጠነን ምስጢር
ንምሕሊው ዜመሓሇን እዩ።
ኣገዯስቲ ዉሳነታት
Wichtige Entscheide

ብዚዕባ ኩሇን ኣገዯስቲ ዜኾና ንምስጓም ትምህርቲ
ቆሌዓኹም ዜምሌከታ (ንምሳሇ ካብ መዋእሇ ሕጻናት ናብ
ቀዲማይ ዯረጃ ቤት-ትምህርቲ ከምኡውን ካብ ቀዲማይ
ዯረጃ ናብ ማእከሊይ ካሌኣይ ዯረጃ፣ ናብ ዜቕጽሌ ክፍሉ
ምሕሊፍ፣ ናብ ፍለይ ክፍሉ ምቕያር) ምስ ቆሌዓኹምን
ምሳኹምን ንማየጠሇን ኢና። ካብ ዜምሌከቶ መምህርን
ምምሕዲር ቤት ትምህርትን ሓበሬታ ክትሓቱ፣ ሓሳብኩም
ናይ ምግሊጽ፣ ምኽሪ ናይ ምሕታት ይኹን ኣብ ማሕዯር
ቆሌዓኹም ተመዜጊቡ ል ነገራትን ናይ ምንባብ መሰሌ
ኣሇኩም።
ዉሳነ ምስጓም ትምህርቲ ቆሌዓኹም
ብምምሕዲር ቤት-ትምህርቲ እዩ ዜዉሰን። ናይ መወዲእታ
ዉሳነ ምኽንያቱ ተርዙሩን ብጽሑፍ ተዲሌዩን ንዓኹም
ክግሇጽ ኣሇዎ። በዙ ዉሳነ እንተይተሰማሚዕኩም፣ ናብ
ቤት ጽሕፈት ኢንስፐክተራት ቤት-ትምህርቲ ይግባኝ
ክትብለ ትኽእለ ኢኹም።
„ኣወሃህባ ነጥቢ“ርኣዩ። (ገጽ 4)
ተሳታፍነት
Mitwirkung

ንኣሽቱ ሓገዚት ንመማህራን ወይ ዴማ ንቤት-ትምህርቲ
ንምሌጋስ ቅሩባት እንተኴንኩም እሞ ዜጥዕመኩም
እንተኾይኑ፤ ንምሳሇ ኣብ እዋን ዘረታት ከተሰንዩ፣ ኣብ
ፕሮጀክትታት ምትሕግጋዜ፣ ንወሇዱ ካሌእ ቆሌዓ
ንእሽተይ ሓገዜ ትርጉም ክትሕግዘን ወ..ተ.፣ ንመምህር
ክፍሉ ሓብሩ። ከምዙ ዜኣመሰሊ ምትሕግጋዚት ወሇዴን
መምሃራንን ሇዎም ርክብ ንኽጽብቕን ኣብ ቤት-ትምህርቲ
ዴማ ሰሊማዊ ኩነታት ንምፍጣርን ኣበርክቶ ኣሇወን።
ብዘሓት መዋእሇ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ቤት ምኽሪ
ስዴራ ኣሇወን። እዚ ቤት ምኽሪ ስዴራ ካብ ነፍሲ ወከፍ
ክፍሉ ካብ ሓዯ ክሌተ ወከሌቲ ትሕዜ። እዝም ወከሌቲ ኣብ
መጀመርታ ዓመት ትምህርቲ ብወሌዱ ቆሌዑ ይምረጹ።
ናይ ሓዯ ክፍሉ ወከሌቲ ምስ መምህር ክፍሉ ቅርብ ዜበሇ
ስራሕ ይሰርሑ። ብሓባር ኮይኖም ንርክብ ወሇዴን መምህር
ክፍሌን ይሕብሕቡ ከምኡውን ብዚዕባ ኣተዓባብያን ኣገባብ
ኣሰራርሓ ቤት ትምህርትን ይማየጡ። ወከሌቲ ወሇዱ ሽግር
ንምፍታሕ፣ ኣብ ምዴሊው ፕሮጀክትታት ይሕግዘ
ከምኡውን ነቲ ናይ ስዴራ ጉዲያት ኣብ ቤት ምኽሪ ወሇዱ
ይውክለ። ቤት ምኽሪ ወሇዱ ንምለእ ቤት-ትምህርቲ (ወይ
ዴማ ብዉሑደ ንሓንቲ ክፍሉ) ዜምሌከታ ኣርእስቲ ሒዝም
ይዚረቡለ።
ብዚዕባ ተሳትፎ ወሇዱ ኣብ መዋእሇ ሕጻናት ወይ ዴማ ቤትትምህርቲ
ቆሌዓኹም
ኣጸቢቕኩም
ክትፈሌጡ
እንተዯሉኹም፣ ካብ መምህር ክፍሉ ወይ ከኣ ምምሕዲር
ቤት-ትምህርቲ ትረኽቡ።
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5

ኣብ ቤት ትምህርቲ ሸግር ኩነታት

6

ኣብ ኣተዓባብያ ቆሌዓ ሸግር ኩነታት

ቆሌዓኹም ምናሌባት ኣብ ክፍለ ቅሳነት ኣይስምዖን ኣል
ወይ ከኣ ምዕባሇ ትምህርቱ ብዴንገት ትሒቱ ይኸውን።
ቆሌዓኹም ምናሌባት ምስ ካሌኦት ቆሌዑ ሽግር ይህሌዎ
ወይ ከኣ እስኹም ከም መጠን ወሇዱ በቲ ዉሳነ ሓዯ
መምህር ኣይትሰማምዑን ትኾኑ።

ብዚዕባ ኣተዓባብያ ቆሌዓ ሕቶ እንተሇኩም እውን ምስ
መምህር ክፍሉ ቆሌዓኹም ክትማኸሩ ትኽእለ ኢኹም።
ምእንቲ ተመክሮ ካሌኦት ስዴራ ክትቀስሙን ንኸምዙ
ዓይነት ኩነታት ከመይ ጌሮም ከምዜፈትሕዎን ንምፍሊጥ፣
ምስ ካሌኦት ስዴራውን ተማየጡ።

ሸግር ኩነታት እንተተፈጥረ ዜግበር ነገር

ናይ ሰብ ሙያ ምኽሪ

Vorgehen in schwierigen Situationen

Beratung durch Fachpersonen

ንቆሌዓኹም፣ ንመምህር ወይ ዴማ ንክፍሉ ዜትንክፍ
ኣሸጋር ዜኾነ ኩነታት እንተተፈጥረ፣ ከምዙ ዜቕጽሌ
ነገራት ይግበር:

ምስ መምህር ቆሌዓኽም ጥራሕ ከይኮነ ምስ ሰብ ሙያ እውን
ክትማኸሩ ትኽእለ ኢኹም፡ ቤት ጽሕፈት ምኽሪ
ኣተዓባብያ ናይ ዝባኹም ሓገዜ የዲለ እዩ።

1.

ቤት ጽሕፈት ምኽሪ ኣተዓባብያ ንዓኹም ቅሩብ እዩ:

ወሇዴን መምህርን ይራኸቡ። ብዚዕባ እቲ ጋጠመ
ኩነታት ተማይጦም መፍትሒ ዜኸውን መገዱ
ይናዴዩ። ብኸምዙ መገዱ መብዚሕትኡ ጊዛ መፍትሒ
ይርከብ እዩ።

-

እቲ ሽግር ኣተዓባብያ ንዓኹም ዓቢ ጾር እንተኾነኩም
እሞ፣ በይንኹም ነዙ ሽግር ምፍታሕ እንተጸገመኩም
(ይምእዚዜ፣ ኣንጻርነት፣ ፍርሓት፣ ምዕግርጋር፣ ኣብ
መንጎ ኣሕዋት ባእሲ፣ ምስ መሳቱ ይምስምማዕ፣
ኣጸጋሚ ኩነታት ስራሕ፣ ዓቐን ይብለ ናይ
ኢንተርኔት ምርኣይ፣ ምስታይ ኣሌኮሌ፣ ምዉሳዴ
ዴራግ፣ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ኽፉእ ግብሪ፣ ወ..ተ. ወይ
ዴማ ንምሳሇ ቆሌዓ ኩለ ጊዛ ዜሓዜን እንተኾነ ወይ
ከኣ ምብሊዕ እንተኣበየ።

-

እታ ስዴራቤት ኣብ
(ምፍሌሊይ፣ ፍትሕ፣
ወ..ተ.።)

-

ቆሌዓ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሽግር እንተሇዎ (ናይ
ምምሃር፣ ትምህርቲ እንተበርትዖ ወይ ከኣ ጠባያዊ
ሽግር) እሞ እዙ ተፈሉጡ ቆሌዓ ሓገዜ ምእንቲ ክረክብ
(ስዴራን
ቤት
ትምህርትን
ብሓባር
እንተ
ኣመሌኪቶም)

-

ኣብ ሓዯ ክፍሉ/ ሕንጻ ቤት-ትምህርቲ ሽግር እንተል
(ንምሳሇ ዕግርግር፣ ቀቢሊነት።)

2. ወሇዴን
መምህርን
መፍትሒ
ክረኽቡ
እንተይክኢልም ከምኡውን ካብ ክሌቲኦም ሓዯ ወይ
ዴማ ክሌቲኦም ኣዴሊዩ መሲለ እንተተራእዮም፣ ምስ
ሓሇፍቲ ቤት-ትምህርቲ ተጸምቢሮም ይማየጡ።
3. ነተን ዜቐረባ ሕቶታት ወይ ዴማ ሽግራት ብቑዕ ዜኾነ
መፍትሒ
እንተይተረኺቡ፣
ንኮሚሽን
ቤትትምህርቲ ጉዲይኩም ክትነግሩ ትኽእለ ኢኹም።
እዙ ኣገባብ ብወሇዴን ብመምሃራንን ክሕል ኣሇዎ። ኣዴሊዪ
እንተኾይኑ ተርጓማይ ክጥሇብ ይከኣሌ እዩ።
ናይ ዱሲፕሉን ጉዴሇት እንተጋጠመ ዜዉሰዴ ስጉምቲ
Massnahmen bei Disziplinproblemen

ኩልም ቆሌዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀሲኖም ጽቡቕ ምእንቲ
ክመሃሩ፣ ቤት-ትምህርቲ ስነ ስርዓት ሇዎ ኣገባብ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ከምዜሰፍን ትገብር እያ። ኣዋሌዴን ኣወዲትን
ተም„ሮ ንሓባራዊ ናብራ ገሌግሌ ሕጊ ቤት ትምህርቲ (ስነ
ስርዓት ቤት ትምህርቲ፣ ሕጊ ክፍሉ) ክሕሌዉ ኣሇዎም
ከምኡውን ንትእዚዚት መምሃራን፣ ምምሕዲር ቤት
ትምህርትን ኣባሊት ቤት ትምህርትን ክኽተለ ኣሇዎም።
ብተዯጋጋሚ እዋናት ሕግታት እንተይተሓሇዋ ወይ ዴማ
ክብ ብዜበሇ ኩነታት እንተተጣሕሳ፣ ናይ ዱሲፕሉን
ምጉዲሌ ስጉምቲ ይውሰዴ።
እተን
ዜተወስዲ
ስጉምቲታት
ኣወንታዊ
ሇውጢ
እንተየምጺኤን፣ ቤት-ትምህርቲ ነዙ ጉዲይ ሰብ ሙያ
ትጠሌብ። ብጠባይ ሓንቲ ተምሃሪት ወይ ሓዯ ተመሃራይ
ኣገባብ ቤት-ትምህርቲ ክብ ብዜበሇ ዯረጃ እንተተሃወኸ፣
ኮሚሽን ቤት-ትምህርቲ ብመሌክዕ ጽሑፍ ካብ ቤትትምህርቲ ክሰጉግ ወይ ከኣ ክእግዴ ከም ዜኾነ ብዜሑፍ
ከጠንቅቕ ይኽእሌ እዩ። ናይ ቤት-ትምህርቲ ኣገባብን ስነ
ስርዓትን ምእንቲ ክሕል፣ ኮሚሽን ቤት-ትምህርቲ
ንኣዋሌዴን ኣወዲትን ተምሃሮ ክሳብ ዓሰርተ ክሌተ ሰሙናት
ካብ ትምህርቲ ክእግዴ ይኽእሌ እዩ። (ግዛያዊ) እገዲ
ንዜተገብረለ ተምሃራይ፣ እቲ ዜተጠሌበ ሰብ ሙያ፣
ስዴራን፣ ቤት ትምህርትን ብሓባር ኮይኖም እቲ ተምሃራይ
ኣብቲ እዋናት ተመጣጣኒ ዜኾነ ስራሕ የዲሌዉለ።

ኣጸጋሚ ኩነታት እንተል
ካሌእ ጸገም ስዴራቤት፣

ኣብዙ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ብዜተፈሊሇያ ቋንቋትት
ሓበሬታን ኣዴራሻን ቤት ጽሕፈት ምኽሪ ኣብ ቀረባኹም
ትረኽቡ። www.erz.be.ch/erziehungsberatung
ሓዯ ሓዯ ማሕበራት ዓዱ ኣንስተይቲ ወይ ተባዕታይ ናይ
ቤት-ትምህርቲ ማሕበራዊ ጉዲይ ሰራሕተኛ ኣሇዉ። ሽግር
እንተገጠመኩም ምስ እዙኦም ሰብ ሙያ እውን ክትማኸሩ
ትኽእለ ኢኹም። እዝም ሰብ ሙያ ነቲ ጉዲይኩም
ዜተመሌከተ ምኽሪ ይሌግስሌኩም፣ ዴሌየትኩም እንተኾነ
ዴማ ነቲ ዜቕጽሌ ስጉምቲ ንምእሊም ይመኽሩኹም
እዮም።
ምስ መኻሪ ኣተዓባብያ ወይ ዴማ ምስ ናይ ቤት-ትምህርቲ
ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዲያት ክትማየጡ ከሇኹም ዴሉ
እንተኾይኑ ተርጓማይ ክጥሇብ ይኽእሌ እዩ።
ኩልም ሰብ ሙያ ምስጢር ክሕሌዉ ይግዯደ እዮም።
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ከም መጠን ወሇዱ ንዓወት
ትምህርቲተበርክትዎ

መሰረት ጽቡቕ ምዕባሇ ቆሌዓኹም፣ ኣብተን ናይ
መጀመርታ ዓመታቱ እየን ዜትከሊ። ኣብታ ብዜተፈሊሇያ
ቋንቋታት ዜተዲሇወት „ንትምህርቲ ብቕዓት“ (Fit für die
Schule) ትብሌ ጽሕፍቲ፣ ንዕሇታዊ ኣተዓባብያ ዜምዕዲ
ሓሳባት ትረኽቡ።www.erz.be.ch/erziehungsberatung
ከም መጠን ወሇዱ እስኹም ንትምህርታዊ
ቆሌዓኹም ክብ ዜበሇ ኣበርክቶ ክትህቡ ትኽእለ።

ምዕባሇ

ብዘሕ ቋንቋታት እንዲሇመደ ዜዓብዩ ቆሌዑ
-

ምስ ቆሌዓኹም በቲ እስኹም እትመሌክዎ ቋንቋ
ተዚረቡ። ቆሌዓኹም ወሊኳ ብቋንቋ ጀርመንኛ
እንተመሇሰሌኩም እውን እስኹም ኣብታ ቋንቋኹም
ጽንዑ።

-

ቆሌዓኹም ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ጀርመንኛ ከም
ዜመሃር ግበሩ። እስኹምውን ነቲ ቋንቋ ከባቢኹም
ዴለዋት ኩኑን ተምሃርዎን። ንቆሌዓኹም ኣርኣያ
ኢኹም።

-

ንቆሌዓኹም ናብቲ ቋንቋን ባህሌን መበቆሌ ዓዱ
ዜመሃሩለ ስዯዴዎ (HSK): ንቆሌዓ በቲ ናይ
መጀመርታ ቋንቋታት(ቋንቋ ኣዯ/ኣቦ) ምሕብሓብ ነቲ
ናይ ቋንቋ ምዕባላኡ ኣገዲሲ እዩ።

ምርኣይ ተገዲስነት
-

-

ምስ መምሃራን ሇኩም ርክብ ሓብሕቡ ከምኡውን
ብዜተኻእሇኩም መጠን ኣብ ኩሇን ምዴሊዋት ቤትትምህርቲ ተሳተፉ። ከምዙ ጌርኩም ንቆሌዓኹም ቤትትምህርቲ ኣገዲሲ ምዃኑ ተርእይዎ። ምስ መምሃራን
ምምያጥን ብሓባር ምስራሕን፣ ንቆሌዓኹም ብዜበሇጸ
መገዱ ኣብ ትምህርቱ ንኽምዕብሌ ይሕግዝ እዩ።
ቆሌዓኹም ኣብ ቤት ትምህርቱ፣ እንታይ ከም
ጋጠሞን ዜተመሃረን፣ ከም ዜነግረኩም ግበሩ።

ሓቦ ምሃብን ምዴጋፍን
-

ቆሌዓኹም ዴቃስ ጸጊቡን ጽቡቕ ቆሪሱን ከምኡ ዴማ
ጠዓሞቱ ኣብ ቦርስኡ ተጌርለ ንቤት-ትምህርቲ ከም
ዜመጽእ ግበሩ።

-

ንቆሌዓኹም (ብመኪና) ጌርኩም ንቤት-ትምህርቲ
ኣይተምጽእዎ። ክሳብ ባዕለ ነቲ መገዱ ብእግሩ ወይ
ብብሽክሇታ
ክኸይዴ
ዜኽእሌ፣
ንቆሌዓኩም
እንዲሰነኹም ነቲ መገዱ ኣሌምዴዎ።

-

ስራሕ ገዜኡ ከም ዜወዴኤን ከምኡውን ንዜቕጽሌ
መዓሌቲ ቦርሳኡ ከም ዜቐረበን ተኸታተሌዎ።

-

ቆሌዓኹም ንሇዎ ክእሇት ምምሃር እመንዎ።
ብዜተኻእሇ መጠን ብዘሕ ነገራት ባዕለ ንኽገብር
ሕዯግዎ።

-

ቆሌዓኹም ነቲ ርእዮ ጻዕሪ ትምህርትን ኣብ እዋን
ሽግር ንርእዮ ትዕግስትን ንኣዴዎ።

-

ቆሌዓ ተጋግዩ ኢሌኩም ኣይትንቀፍዎ፣ እንታይ ዯኣ
ምስኡ ብሓባር ኴንኩም ካብቲ ጌግኡ እንታይ ክመሃር
ከም ዜኽእሌ ሕሰቡ።

ኣብ ኣዴራሻ ኢንተርኔት „ብብዘሕ ቋንቋ ምዕባይ“ ርኣዩ:
www.erz.be.ch/hsk
ምስ ሓዯሽቲ ስነ ሜዱያ ል ርክብ ምዉሳን
ምጥቃም ሓዯሽቲ ስነ ሜዱያ (ኮምፕዩተር/ኢንተርኔት፣
ሃንዱ፣ ኢ-ሜይሌ፣ ቻት፣ ጸወታታት፣ ፌስቡክ፣ ዩ-ትዩብ
ወ..ተ.) ብዘሕ ኣገሌግልት ንምውሃብ ዜተዲሇወ ኮይኑ፣
ንቆሌዑን መንእሰያትን ዴማ ዜውቱርን ዕሇታዊን ኮይኑ
ኣል። ተመክሮታት ከም ርእዩና፣ ነን ሜዱያታት ካብ
መጠን ንሊዕሉ ኣውቲርካ ብምጥቃም ወይ ከኣ ጎዲኢ
ንዜኾነ ዕሊማታት ክዉዕሊ ከም ዜኽእሊ እዩ (ሱስ
ኢንተርኔት፣ ጸርፊ ብኢንተርኔት፣ ትርኢት ባእስታት፣
ፖርኖግራፍ፣ ወ..ተ)። ምስ እን ሓዯሽቲ ስነ ሜዱያታት
ክህለ ዜግብኦ ሓሊፍነት ሌዎ ርክብ፣ ቆሌዑን መንእሰያትን
ክመሃርዎ ኣሇዎም።
-

ቴሇቪዥንን ኮምፕዩተርን ኣብ ክፍሉ ቆሌዑ ይኮነስ፣
ሙለእ ስዴራቤት ኣብ ዜርከቡለ ክፍሉ ኣንብሩ።

-

ቆሌዓኹም ኣብ ኢንተርኔት ዜርእዮ ነገራት
ተገዱስኩም ርኣይዎ ከምኡውን ዜጻወቶ ጸወታታት
ከም ርእየኩም ግበሩ፣ እቲ ዜጥቀመለ መራኸቢ
ኣዴራሻትን ናይ ዌብ ኣዴራሻን እዉን ርኣዩ።

-

ምስ ቆሌዓኹም ብዚዕባ ምጥቃም ሜዱያታት ሕግታት
ኣውጽኡ ከምኡውን ሕጊ እንተይተኸበረ ብዚዕባ
ዜህለ ሳዕቤን ተሰማምዑ: ዜጥቀመሇን እዋናት ኣብ
መዓሌቲ/ሰሙን ወስኑ፣ ዜተመጣጠነ ፕሮግራም፣
ጸወታን ኣዴራሻ ኢንተርኔትን፣ ኣብ እዋን ምጥቃም
ኢንተርኔት ዜርኤ ጠባያት ምሕጋግ።

-

ኣብ ፕሮግራማት ቴሇቪዥንን ጸወታ ኢንተርኔትን
ል ገዯብ ዕዴመ ኣስተውዕሌዎ።

-

ቆሌዓኹም ኣብ እዋናት ዕረፍቲ ክገብሮ ዜኽእሌ
መዯባት ዕርፍቲ ዯግፍዎ፣ ምስ ስዴራቤት ወይ ዴማ
ምስ መናታቱ፣ ከምኡውን ቀጻሉ ኣብ ዯገ ናይ
ኣካሊት ምንቅስቓስ ምእንቲ ክገብር ዯግፍዎ።

ቋንቋን ዉሌቃዊ ተሞክሮን ምሕብሓብ
-

-

-

ካብ ንእስነቱ ጀሚርኩም ምስ ቆሌዓኹም ብዘሕ
ተዚረቡ። እንታይ ትገብሩ ከም ሇኹም ንገርዎ
ከምኡውን እቲ ንዕኡ ከቢብዎ ል ዓሇም ኣረዴእዎ።
ተዓጊስኩም ስምዕዎ ከምኡውን ንሕትኡ መሌሲ
ሃብዎ። ታሪኻት ንገርዎ ከምኡውን መጽሓፍ
ኣንብቡለ።
ምስ ቆሌዓኹም ሓባራዊ ነገራት ግበሩ። ንምሳሇ ምስኡ
ኴንኩም ንመካነ እንስሳ፣ ንሙዙየም፣ ወይ ከኣ
ተፈጥሮ ክትርእዩ ኪደ። ብከምዙ መገዱ ቆሌዓኹም
ብምለእ ህዋሳቱ ናይ ዓሇም ተሞክሮ ክቐስምን ህለው
ርክባት እውን ክርዴኦ ይኽእሌ።
ምስ ቆሌዓኹም ኴንኩም ቀጻሉ ናብ ቤተ መጻሕፍቲ
ኪደ ከምኡውን ንኸንብብ ሓቦ በሌዎ።

ብዜተፈሊሇያ ቋንቋታት ብዚዕባ ምስ ሓዯሽቲ ስነ ሜዱያ ል
ርክብ ዜምዕዲ ሓሳባት ኣብዙ ኣዴራሻ ኢንተርኔት ርኣዩ:
www.migesplus.ch > Kind und Gesundheit
www.sucht-info.ch > Elternbrief 8
www.cybersmart.ch
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ማህዯረ ቃሊት

ምብኳር
Absenzen

ምብኳር ኣብ እዋን ትምህርቲ ይምህሊው እዩ።
ምኽሪ ሙያ
Berufsberatung

ምኽሪ ሙያ ዜህቡ ሰብ ሙያ፣ ንመንእሰያትን ብጹሓትን
ሓበሬታን ምኽርታትን ብምሌጋስ ነቲ ንዕኦም ዜኸውን
ትምህርቲ ሙያ ወይ ከኣ ቀጻሉ ትምህርቲ ንክመርጹ
ይሕግዜዎም። እሳቶም ኣብ ዝባዊ ቤት ጽሕፈት ናይ ሙያ
ሓበሬታ እዮም ዜሰርሑ። (BIZ )
ምዉሳዴ ዕረፍቲ
Dispensationen

ምዉሳዴ ዕረፍቲ ንቐጻሉ ወይ ከኣ ንውሕ ንዜበሇ እዋን ካብ
ትምህርቲ ነጻ ምዃን እዩ። ዕረፍቲ ንምውሳዴ ኣቐዱምኩም
ዜተቐረብኩምለ ክኸውን ኣሇዎ ከምኡውን ብመሌክዕ
ጽሑፍ ኣብ ምምሕዲር ቤት-ትምህርቲ ከተመሌክቱ
ኣሇኩም።
ምኽሪ ኣተዓባብያ
Erziehungsberatung (EB)

ሰብ ሙያ ምኽሪ ኣተዓባብያ ንስዴራ፣ ንቆሌዑን
መንእሰያትን ኣሸጋሪ ኩነታት እንተጋጠሞም ይመኽሩ
ከምኡውን ነቲ ምኽንያት ሽግር ትምህርቲ የጽንዑ። እሶም
ኣብ ዝባዊ ቤት ጽሕፈት ምኽሪ ኣተዓባብያ ይሰርሑ።

ምምሕዲር ቤት-ትምህርቲ
Schulleitung

ምምሕዲር ቤት-ትምህርቲ ንትምህርታዊን ኣገባብ ስራሕ
ቤት ትምህርትን ሓሊፊት እያ። ንቆሌዑ ኣብተን ክፍሌታት
ትምዴብ ከምኡውን ብዚዕባ ትምህርታዊ ምዕባሇ ናይ
ምዉሳን ሓሊፍነት ኣሇዋ።
ኮሚሽን ቤት-ትምህርቲ
Schulkommission

ኮሚሽን ቤት-ትምህርቲ ከምቲ ኣብ ናይ ካንቶን ሕግታትን
ናይ ማሕባር ዓዴታት ኣገባብን ሰፊሩ ል መሰረት፣ ቆሌዑ
ኣብ መዋእሇ ሕጻናትን ቤት-ትምህርትን ከም ዜሳተፉ
ትቆጻጸር። ካብኡ ሓሉፋውን ንስትራቴጂያዊ ዉሳነታት
ናይ ቤት-ትምህርቲ ሓሊፍነት ኣሇዋ።
ኢንስፐክተር ቤት-ትምህርቲ
Schulinspektorat

ኣንስትን ተባዕቶን ኢንስፐክተራት ቤት-ትምህርቲ ነተን
ናይ ካንቶን ቤት-ትምህርቲ ይቆጻጸሩ።
ናይ ቤት-ትምህርቲ ስራሕ ማሕበራዊ ጉዲይ/
Schulsozialarbeit

ናይ ቤት-ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዲያት ወይ
ከኣ ሞንጎኛታት ቤት-ትምህርቲ ቆሌዑን መንእሰያትን
ንጋጥሞም ማሕበራዊ ወይ ከኣ ውሌቃዊ ሽግራት ሓገዜ
ወይ ከኣ ምኽሪ ይህቡ። ንመምሃራንን ወሇዴን እውን
ይመኽሩ እዮም።

ምምሕዲር ቤት ትምህርትታት
Erziehungsdirektion

ምምሕዲር ቤት ትምህርትታት ናይ ካንቶን ቤት ጽሕፈት
ትምህርቲ እዩ። እዚ ቤት ጽሕፈት ነተን ኣብ ማሕበራት ዓዱ
ንዜርከባ ቤት ትምህርትታት መዴረኽ ተዲለ ከምኡውን
መዯብ ትምህርቲ ተውጽእ።
ሰብ ሙያ
Fachperson

ሰብ ሙያ ንሓዯ ዉሱንን ፍለይን ስራሕ ዜሰሌጠኑ እዮም።
ኣንስትን ተባዕቶን መምሃራን ንኽምህሩን ክመሃሩን
ዜሰሌጠኑ ሰብ ሙያ እዮም። ካሌኦት ሰብ ሙያ ንኣንስትን
ተባዕቶን መምሃራን ከምኡውን ወሇዴን ኣብ ናይ
ትምህርታዊን ኣተዓባብያን ሇዎም ሕቶታት ይዴግፉ።
ከም ምሳሇ ሰብ ሙያ ምኽሪ ኣተዓባብያ፣ ናይ ቤትትምህርቲ ማሕበራዊ ስራሕን ምኽሪ ሙያን።
ማሕበር ዓዱ
Gemeinde

ማሕበር ዓዱ ንኣገባብ ቤት ትምህርቲ ዓዱ ሓሊፍነት ኣሇዋ።
እሳ ነቲ ትምህርታዊ ኢንፍራ ስትራክቸር ተዲለ: ሕንጻ ቤት
ትምህርቲ፣ ኣቕሑት፣ ናውቲ ትምህርቲ። ኣብ ኣዴራሻ
ኢንተርኔት ወይ ከኣ ኣብ መስኮት ሓበሬታ ምምሕዲር ዓዱ፣
ብዚዕባ ናይ ከባቢኹም ምዴሊዋት ሓበሬታታት ትረኽቡ።
መምህር ክፍሉ
Klassenlehrperson

መምህር ክፍሉ ንትምህርታዊን ኣገባብ ኣሰራርሓን ናይ ሓዯ
ክፍሉ ናይ ምምራሕን ሓሊፍነትን ኣሇዎ። እሱ ንመዋእሇ
ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ዜምሌከታ ሕቶታትኩም ይኹን
ጉዲያትኩም መጀመርታ ተማኽርዎ ሰብ እዩ።
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