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ይብጻሕ ንወለዲ ቆልዑ፣ 
እዋን ሓጋይ ንቐዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝሰግሩ 

   
ንቐዳማይ ደረጃ ምስጋር 
 
ደብዳበ ወለዲ 
 
ዝኸበርኩም ወለዲ 
 
ቆልዓኹም ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ነሓሰ ንቐዳማይ ደረጃ ክሰግር ይኽእል እዩ። እዚ ምስጋር ንቆልዑን ንስድራቤትን ኣገዳሲ 
ዝኾነ ኣጋጣሚ እዩ። ንመብዛሕትኦም ቆልዑ እዚ ኩነታት ብዘይ ሽግር እዩ ዝሰልጦም። 
 
 
ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ምምያጥ ወለዲ ምስቶም ኣብ መዋእለ ሕጻናት ዘለዉ መማህራን ብዛዕባ ናይ ቆልዓኹም ናብ ቀዳማይ 
ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምስጋር ዝምልከት ክትማየጡ ኢኹም። እዞም መምሃራን ንቆልዓኹም ኣብዘን ክልተ ዓመታት 
ብዝተፈላለያ ኩነታት ተላልዮሞ እዮም። 
 
ስርዓቱ ሓልዩ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ንምስጋር ዘጠራጥር ነገር ዘሎ እንተኾይኑ፣ እዘን ዝቕጽላ ኩነታት ኣብ ሕቶ ክኣትዋ 
ይኽእላ እየን: 
 

• ደንጕኻ ንቐዳማይ ደረጃ ምስጋር 
ብዛዕባ እዚ ኩነታት ምስ መምሃራን መዋእለ ሕጻናት ብሓባር ኴንኩም ክትማየጡሉ ትኽእሉ ኢኹም። እስኹምን 
መምሃራን መዋእለ ሕጻናትን ነዚ ስጉምቲ ትድግፉ እንተዄንኩም፣ ሓለፍቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ተወሳኺ ዓመት 
ኣብ መዋእለ ሕጻናት ንኽጸንሕ ክፈቕዱ ይኽእሉ እዮም። 

 
• ክልተ ዓመት ዝወስድ ምጅማር ቤት ትምህርቲ: 

እዚ ክልተ ዓመት ዝወስድ ምጅማር ቤት ትምህርቲ ነቶም ብኸፊሉ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንምስጋር 
ቅሩባት ስለ ዘይኮኑ፣ በዚ ምኽንያት ድማ ንምስጋር ንውሕ ዝበለ ጊዜ ንዘድልዮም ቆልዑ እዩ።. 
እዚ ክልተ ዓመት ዝወስድ ምጅማር ቤት ትምህርቲ ከከም ናይ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ምስ ቀዳማይ ክፍሊ ወይ 
ድማ ምስ ናይ መጀመሪ ክፍሊ እዩ ዝጽንበር። ኣብ ክልቲኡ ዓይነታት እቲ ናይ 1-ይ ክፍሊ ትምህርቲ ኣብ ክልተ 
ዓመት እዩ ዝምቀል። ድሕሪ ክልተ ዓመት እቶም ቆልዑ ናብ ካልኣይ ክፍሊ ይሰግሩ። እዚ ክልተ ዓመት ዘድልዮ 
መጀመሪ ትምህርቲ ከም ክልተ ናይ ትምህርቲ ዓመት እዩ ዝቑጸር። 

 
ዘይጸረየልኩም ነገር ዘሎ እንተኾይኑ መጀመርታ ምስቶም መምሃራን መዋእለ ሕጻናት ተማየጡ። ምስጋር ብዝምልከት 
ዘጠራጥር ነገር ዘለኩም እንተኾይኑ ከምኡውን ህሉው ኩነታት ምዕባለ ብዝምልከት ክጸርየልኩም ትደልዩ እንተዄንኩም፣ 
ነዚ ብዝምልከት ምጽራይ በቶም ሓኻይም ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ በቶም ቤት ጽሕፈት ኣማኸርቲ ኣተዓባብያ ንኽግበር 
ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። መምሃራን መዋእለ ሕጻናት ነዚ ናይ ምምዝጋብ ኣገባብ ይፈልጡ እዮም። ኣገልግሎት ጥዕና 
ቤት ትምህርቲ ተወሳኺ ሕቶ ዘለኩም እንተኾይኑ፣ ሓበሬታ ክህበኩም ቅሩብ እዩ። 
 
 
ጉጅለ ሓኻይም ቤት ትምህርቲ 


