
 መርሐባ   -   ናብ ቤት ትምህርቲ ረቢውገል 

ፍትውቲ ተማሃሪት፣ ፍትዉ  ተማሃራይ 

ኣብዚ አዋን አዚ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ፣ መጠረሽታ ክፋል ናይ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ትርከብ- ቢ። ኣብዚ ምስ ኩላትና 

ብምትሕብባር መጻኢኺ-ኻ ተዳሉ-ልዊ 

ንሕና ንቕርበልካ ፣ 

- ህያዎትን ግዱሳትን መማህራንን ኣለይትን 

- ብሉጻት መማህርቲ 

- ብሉጽ ዕይነት ትምህርቲ።  ኣብ መጠረሽታ አቲ ልክዕ ዕድላት ክክፈተልካ ኪንህግዘካ ንደሊ። 

- ከምኡዉን ካልአ ቀረባት ናይ ዕዮ ገዛ ሃገዝን ናይ ተውህቦ ደገፋትን ጥራሕ ዘይኮነ፣ ናይ ምሳሕን  ካልአን 

የጠቓልል። 

ካባኻ ንጽበዮ ካኣ ፣  ንስኻ ፣ 

- ኣብ ጊዜ ትምህርቲ ንጡፍ ተሳታፍነትን ተገዳስነትን ምርአይ 

- መማህራንካን ኣለይትኻን በአምነት ንዝህቡኻ ዕዮ፣መምርሒ ከምኡዉን ምኸሪ ብዕቱብ ምቐባል 

- ንስኻን ከምኡዉን ንሕና ሕግታት ናይ ቤት ትምህርቲ ምኽባር 

ኩሉ ከምቲ ዝድለ ምአንቲ ክኸይድ፣ ናዕና አዞም ሰለስተ ነገራት ኣገደስቲ አዮም ፣ 

- ልምምድ፣ ምምሃርን ምልምማድን    ምስጓም 

- ብሃባር ብምስራሕ ጥራሕ ኢና ዕወት ክንረክብ ንከእል 

-  ተወሳኺ ኣገደሰቲ ሐበሬታታት ኣብዚ ደብተር ተጻሐፎም ኣለዉ 

ኣብ ቤት ትምህርቲዉን ዘይምርድዳአ  ኣሎ። ኣብዚ ገለ ዝሰልጠኑ ናይ 2ን 3ን ደረጃ ተማሃሮ ክተሀጋገዙካ 

ድልዋትዮም። 

ኣብ ጊዜ ጎነጽን ባአስን፣ መምህርካን ኣላይኻን ሐብር። ፍታሕ ኣብ ምርካብ፣ ምስ ወለድን ፣ ርአሰ-መምህርን ናይ ሶዚያል 

ሰራሕተናን ብምትሕብባር ክሕግዙኻ አዮም። 

ሐጎስን ዕወትን ኣብ ቤት ትምህርትና ንምነየልካ። 

ርእሰ መምህር 

 

ካስፓር ሻዉት 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

እገደስቲ መራኸቢ ስልኪ ቁጽርታት ናይ ቤት ትምህርትና 

ናይ ሓባር ክፍሊ                   044 054 22 30 

ርአሰ-መምህር                        044 454 22 35           casper.schaudt    schulen.zuerich.ch 

ናይ ሶዚያል ሰራሕተና              044 454 22 37            gabriele.mengel    zuerich.ch 

ሆርት- መመገቢ ምሳሕ             044 454  22 40            gabriela.frezza   schulen.zuerrich.ch 

 



ንብኩራትን ከምእዉን ናብ ወለዲ መራኸቢ ደብተር 

አዚ ደብተር አዚ ንወለድኻን ንቤት ትምህርትኻን ዘራኽብ አዩ። 

ብኩራት ብፍቓድ ተንብረሉ ቦታ ኣሎ።  ንዕኻን ንወለድኻን  ኩነታትካ ኣብ ቤት ትምህርትን፣ ግዴታኻን ባህርያትካን 

ብዝምልከት ሐፈሻዊ ስእሊ ዝህበካ። ሐበሬታ ካብ መማህራንካ፣ኣለይትኻን ምምህዳርን ክምአዉን ካብ ወለድኻ ናብ 

ቤት ትምህርቲ ዝለዋወጡሉ ቦታ ኣሎ። 

አዚ ደብተር አዚ ዕላምኡ ክወቅዕ  አንተደኣ  ኾይኑ፣ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ክህሉ ኣለዎ ፣ መማህራንካን ኣለይትኻን ኣብ ዘድልዮም  

  ግዜ ክትህቦም ምአ ንቲ ክትክአል። 

አዚ ደብተር አዚ ንብረት ናይ ቤት ትምህርቲ ረቢዉገል አዩ። ብጥንቃቕ ሐዞ። ኣንተደኣ ጠፊኡ፣ዋጋ ሃድሽ ድብተር     

20 ፍራንክ ኣዩ። 

ዋና ደብተር   ስምን ስም ኣቦን   ------------------------------------------------------------------------------ 

ክፍሊ  --------------------------    ላዕለዋይ ደረጃ  ሴክ ------------------------------------ 

ስም መምህር- ራን ----------------------------------------------------------------------- 

 

ሞባይል ተማሃራይ  --------------------------------------    ሜይል ተማሃራይ----------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ስም ኣቦን ስምን ናይ ወለዲ ወይ ናይ ሕጋዉያን ወከልቲ ፣ 

 

 

እድራሻ                                                        PLZ                               Ort 

---------------------------------------------                -----------------                --------------------- 

ቁጽሪ ስልኪ ናይ ግሊ፣---------------------------------      ቁጽሪ ስልኪ ናይ ስራሕ ------------------------------ 

ሞባይል ወለዲ፣ -----------------------------------------     

ሜይል ኣድራሻ  ወለዲ ፣ -------------------------------- 

 

-  ጓለይ ፣ ወደይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክእለየለይ 

-  ጓለይ፣ ወደይ ኣብ ገዛ ክትስንሕ  ፣  ንገዛ ክመሰኢ።  ኣነ ንህና ሃላፍነት ንወስድ 

ትህዝቶ ናይዚ ካብ ግስ 1-8 ዘሎ ትስሁፍ ተረዴኡና ኣሎ። 

ክታም ወለዲ           ወይ    ሕጋዊ ወኪል                               ክታም ተማሃራይ -ሪት 

--------------------- --         ------------------------                     ------------------------------- 



ናይ ቤት ትምህርቲ ረቢዉገል ሕጋጋት 
 

ቤት ትምህርትና ናይ ሰላምን ቅሳነትን ቦታ ክዅውን ኣለዎ ፣ ዥቡቕ ኽኝምማሃርን ዝቡቅ ክስማእናን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሕጋጋት ቤት ትምህርቲ 
 

አዞም ሕጋጋት አዚኣቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ( ካብ ሰኣት  07.20  - 12.00 / 13.40  -17.15 ) 

እብ ኩሉ ቦታታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ የገልግሉ፣  ብዘይካ  ናይ ሃደ መምህር ወ ይ ኣላዪ  ፍሉይ መምርሂ 

ፍቓድ ወይ ታአዛዝ ። 

 

-   ካብ ቀጽሪ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣይወጽን፣ 

-   ሞባይልን ዝእመሰሉን ንይ አሌክትሪክ ናዉትታት ምርእይ ኮነ ምስማዕን ኣየፍቅድን፣ 

-   ኣድላይነት ዘይብሉ ድምጺ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ የወግድ፣ 

-   ኣብ ቤት ትምህርቲ ክምኡዉን  ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ  ናይ ወልፊ ዕይነታት ክም   ሽጋራ፣ ኣልኮል 

ወዘተ ኮነ ካልእ ወልፍታት ክም አስፋርስ kiffen ወዘተ ኣይወስድን።  ማስቲካ ኣይሕይኽን፣ Energy Drink 

ኣይወስድን። ቅሉዕት ናይ ወልፌ ነገራት፣ Energy Drinks ተወሲዶም ክጎሃፉ አዮም። 

- ጽሬትን ስሩዕ ኣቀማምጣን ንዕና ኣገደስቲ አዮም።  ሐላፍነት ዕለምናን ከባቢናን ንስከም። 

- ናይ ጎሓፍ ቦታ ኣብ አንዳ ጎሓፍ አምብር ኣብ መሬት ኣይኮነን። 

ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ፣ መምህራንን ኣለይትን ሃላፍነት ኣለዎም ነዚ ሕጋጋት አዚ ከተግብርዎ። 

 

 



ሕጋጋት ሜዳ  ኣብ ጊዜ  ዕረፍቲ  

 

 

 

ንሕና ተማሃሮ ኣብ ዕረፍቲ ጊዜና ኣብ ቁሉዕ ነሕልፎ። 

ብቕድምን ብድሕርን ኣረፍቲ ካብ ከክፍልና ብዘይመስርእ ንወሰእን ንእቱን። ንዋላሃደ ኣይንጎድእን። 

ብመማህራና፣ኣለይትናን ተማሃሮን ንዝወሃበና መምርሒ ንኽተል። 

ክም ናይ ዕረፍቲ ሜዳ ኣብ ላዕሊ ተመልኪቱልካ ኣሎ፣ ብዘይካ ናይ መጉዕዝያን ንይ ፓርኪን ቦታን።  

አቲ ሃርትፕላትዝ ንኩዕሾ ምጻወቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢኝእ።  ኣብ ላዕሊ ዘሎ ስእሊ  ርኤ። 

 

ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ደወል ናብቲ ቤት ትምህርቲ ንእቱ፣ ድሕሪ አቲ ካልእይ ደወል እብ ክፍሊ ተረኺብና ንትምህርቲ 

ድልዋት ንኸዉን። 

ኣብ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ማለት  07.30 – 12,00 ከምኡውን 13.40 – 17.15 ዝኮነ ኣይነት ተሽክርካሪ ክም 

Motorräder,Rollbretter ን Kickboards ኣይንጥቀምን። 

ብሽክሌታታት፣Mofas ክምኡዉን Kickboards ኣብ ተመዲቡሎም ቦታ ነቐምጥም።    

እብ ክረምቲ ኣዳራባይ ብብረድ ኣበይ ከምንጻወት ተዳልዩ ኣሎ። 

 

ናይ ዕረፍቲ ሜዳ 

ክምኡዉን S2 ናይ ቁጽጽር ገዛ 

ወሰናስን ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ረቢዉገል 

1 

2 

መአተዊ ናብ ክፍልታት 

(ናይ ተማሃሮ 

ክፍልታት፣ምምሕዳር፣ ና ይ 

ሶዚያል  ስራሕተኛ 

9Schulleitung, 

Schulsozialarbeit) 
ምእተዊ ናብ 

ናይ ቤት ትምህርቲ ክሽነ፣ 

ሙዚቃ፣ ስፖርት 

Schulküche, Musik, 

Sport 

 



 

ብሓባር ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ፣ሕጋጋት የድልዩ 

ሐደ ሕጊ ምሰአትጥሕስ ሳዕቤን ኣለዎ። ኩላትና ክንሕግዘካን ክንድግፈካን ንደሊ ምእንቲ አቶም ሕጋጋት ክተኽብሮም። 

እብ ጊዜ ምጥሐስ ሕጋጋት ዝኮኑና  3- ደረጃ -ኣገባብ ኣተኣታቲና ኣለና።  አዚ ኣገባብ አዚ ኽእ ንዕኻን ንወለድኻን 

ክምኡዉን ንመማህራንካን ኣለይትኻን  ኣብ ገለ ኩነታት ( ሕጊ ምጥሐስን፣ ዝይስነምግባርኝ )  እብ ዝረእየሉ ጊዜ ቅኑዕ 

ስጉምትታት ምአንቲ ክውሰድ ክከኣል ክም ሕገዝ የገልግል። 

 

ደረጃ  0 -  ሕጋጋት ሐሊኻ  ኣለኻ  -    ቀጽሎ ። 

 

ደረጃ  1  -  አቲ ሃላፍነት ኣብ መምህራንካን ይምርኮስ  -  ክማኡዉን  ኣባካ ። 

      ጎኒ ጎኒ አቲ ሳአቤን ናይ ሕጊ ምጥሕስ፣ ኩሎም መምህራንካ ምሳካ አቲ ምክንያት ኣብ ምድላይን ፍታሕ እብ 

ምምሳአን ይሰአሩ። 

ኣድላዩ አንተድእ ኮይኑ ወለድካ ይሕበሩ (አንተድእ አቲ ስጉምቲ ዝተወስደ ገለ ንእብነት ስራሕ እብ ነሳ ካብ ትምህርቲ 

ጊዜ).። 

መማህራንካ ንእኽኝ ኝወለድካን ንናይ ሕባር ዝርርብ ከእድመካ ይክእሉ።  እብዚ ምስ ስብ ሞያ ብሕባር ብዛአባ ፍታሕ 

ይዘራረቡ።  ብስሑፍ ዝሰፈረ ስምምእ ናይ ምግባር ተኸአሎዉን ኣሎ። 

አንድሕር ደእ ብተደጋጋሚ ሕጋጋት ምጥሕስ ተራአዩ፣ አዚ ኣብ ምግምጋም ስነ ምግባርካን ስራሕካን ኣብ ምስከር 

ወረቕትካ  ስልዋ ኣለዎ። 

 

ደረጃ  2  -  ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ሐላፍነት ይወስድ። 

ምምሕያሽ ናይ ባህራያት አንተደኣ ዘይተራአዩን ብተደጋጋሚ ምፍራስ ሕጋጋትን አንተድእ አጋጢሙ ምምሕዳር ቤት 

ትምህርቲ ብንጥፈኣት ይዋሳአ።  ንምዝርራብ ንወለድካ ከዕድሞም ይኽእል።  ልዕል ዝበለ ስጉምትታትውን ክወስድ 

ይኸአል።  ሕጂ ድሮ አቲ ጉዳይ ወግዕዊ ኮይኑሎ። 

 

ደረጃ   3  -  ሰበ ስልጣን ቤት ትምህርቲ አቲ ሐላፍነት ይወስዱ። 

ኣብ ኩለን አዘን ተጠቒሰን ዘለዋ ደረጃታታት ምኽሪታትን ደገፍን ይቐርብ ብፍላይ ብናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሶሲያል 

ሰራሕተና።  ክክም ዕይነት ጉዳያት፣ ነኣኻን ንወለድኻን ደገፋት ይልገሰልካ።  ደገፋት ኣኣብጊዜኦም ምቕባል ኣዝዩ 

ጠቓሚ አዩ፣ ጉዳይካ ምእንቲ ኣብ ዝለዕለ ኽይበጽሕ። 

 

 

 

 



 

ኢንተርነትን  ኢ-ሜይልን (E-mail) ኣብ ቤት ትምህርቲ 

ኣባናውን  ፣ 

„Bliib suuber ! Kei Gwalt uf diim Compi und Handy“. 

 

  መርበብ ሐበሬታታት፣ ዘይሕጋዉያን ፣ ዕሌትነት ዘለዎም፣ ግብረ ስጋን ጎነጽን ትሕዝቶ ዘለዎም ምምራጽን 

ምጥቃምን ኣይፍቀድን።   

 ክምዚ ዕይነት ትሕዝቶ ዘለዎም ኢ ሜይላት ምዝርጋሕ እይፍቀድን። 

ዝይፍቑድ ንእብነት ፣ 

     -   ምስዳድ ሰንስለታዉያን ጽሑፋት ። 

     -   ዳዉንሎድ ምግባር ፕሮግራማት ካብ ጸወታታት ክምኡዉን ናይ ድምጺ ኮነ ንይ ቪድዩ ዳታታት ካብ ኢንተርነት  

 

ናይ    ረቢውገል እከዳድና ስርዕት  

ምክብባር ዝመልአ ዕዉትን ዉሕስን ናይ ትምህርቲ መዕልቲ ብዝይ ገለ ምትኹታኽ ም አንቲ ኽከኣል ኩላትና አዚ 

ዝስዕብ ዕይነት ኣከዳድና ንኽተል።                                                                                                                  

ኣከዳድና ንትምህርቲ ምቹአን ዝሰማማዕን ክኸዉን ኣለዎ። 

-   ንይ ስፖርት ስረ ኣብ ናይ ስፓርት ክፍለ ጊዜ ክኽደ ይከኣል አዩ።  ኣብ ካልእ ናይ ትምህርቲ ክፍለ ጊዜ 

ኣይካኣልን። 

- ደቀንስትዩ ተማሃሮ ኣብ ነብስን ዝጠብቕ ስረ * Leggins  Strumpfhosen ምስዝወድያ ኣብ ልዕሊኡ ሕጺር 

ስረ ወይ ጁባ ክለብሳ ኣለወን። 

- ጅንስ ኣብ ትሕቲ መቕመቻ ዝዕጠቑ ተኽቶኽቲ ወይ ኣለዕዕልቲ  ኮይኖም ኢና ንረኽቦም።  ስለዝኾነ ኸእ 

ክምዚ ዕይነት ተርእአዩ ኣይንጻወሮን ። 

   

ኩሎም ዕይነት ትምህርትታት ሕጋጋት የድልዩም አዩ። 

ፍሉያት ሕጋጋት ኣብ ዘድልይሉ ጊዜ ( ናይ ሞያ ትምህርትታት፣ ፍሉያት ክፍልታት)፣ ቀጥታ ካብ መምህራንካ መምርሒ 

ክወሃበካን ብጽሑፍዉን ክታሐዝን አዩ። 

 

ንሕና ተማሃሮን መምህራንን ኣለይትን፣ አዞም ሕጋጋት ነኽብሮምን ብኣኦም ንምእዘዝን 

  

  

 

 



 

ናይ ብኩራት አገባብ ስርዕት  

1.  ዝኾነ ብኩራት ኣብዚ ደብተር ብጽሑፍ ምስናይምክንያቱ  ከተስፍሮን ፍቃድ ክትሐትትን ይግባኣካ።                            

አዚ ፍቃድ ናይ ብኩራት፣  ንናይ ክፍሊ መምህርካን ንናይ ካልእ ዕይነት ትምህርቲ መምህራንካን ኣቕዲምካ 

ክይተሐተትካ ክፍርሙልካ ክትህቦም ኣልካ።   

    አዚ ፍቕድ አዚ አንድሕር ዝይተገብረ  ድሕሪ ሐደ ሰሙን ፣ ክም ብዝይ ፍቃድ ዝብኮርካ ተሐሲቡ ኣብ ምስከር                  

 ወ ረቅትካ ይምልከት።  አዚ ምስ ዝድገም ከአ፣ ክም ሕጊ ዝጠሕስካ ጉዳይካ ናብ ምምሕዳር ቤት                       

ት ምህርቲ   ይሐልፍ። 

2.  አቲ ምኽንያት ባዕልካ ትጽሕፎ።  ወለድካ ልክዕ ምኽኑ ብፌርማኦም የረጋግጹ።   

3. ኣብ ጊዜ ብኩራት ዝሐለፈካ ክትከኦ ኣለካ።   

ዘይተሐስቡ ብኩራታት ፣ 

ክሳብ ሰዕት 10.00 ናይ ዕረፍቲ ዘሎ ጊዜ፣ ንስካ ወይ ወለድካ ብቑጽሪ ስልኪ 044 045 22 30 ንቤት 

ትምህርቲ ክትሕብር አለካ።  አዚ ስልኪዚ ካብ ትምህርቲ ዝተጀመረሉ ጊዜ ኣትሐዙ ክሳብ ሰዕት 7.25  

ከመኡዉን  ኣብ ዕረፍቲ ጊዜ የገልግል። 

አንድሕር እብ ጊዜ ትምህርቲ ( ዕውልውል ወይ ገለ አንተይሉካ ) ክትከይድ አንተደኣይሉካ፣ አቲ መምህር 

ኣብዛ ደብተር ክፍርመልካ ኣለዎ፣ ወለድካ ምታን ክፈልጡ። 

4.  ዝተሐስቡ ወይ ዝተመደቡ ብኩራታት  
ኣ -   ብዝተኸአለካ መጠን ምስ ናይ ስኒ  ሕካይምን ካላኦትን አትገብሮ ቆጸራታታት ወጻአ ካብ ናይ ትምህርቲ          

ጊዜ ክትገብሮ ጸዕር። አዞም ብኩራታታት አዚኣቶም ምስዝበዝሑ እብ ሐደ ሰመስተር አቲ ዝሐለፈካ ጊዜ      

ክትከኦ አለካ።  አዚ ፍቕድ አዚ ሐደ መዕልቲ ቅድሚ አቲ ብኩራት ነቲ ዝምልከቶ መምህር ክተረክቦ ኣለካ። 

በ  -  ብኩራታት ክሳዕ ክልተ መዕልቲ ( ቕጥታ ቅድሚ ውይ ድሕሪ ዕረፍቲ -Ferien ) 

     ክምዚ ንዝእመሰሉ ብኩራታታት፣ ወለድካ ኣቅዲሞም ብዝዋሕደ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብጽሑፍ ንናይ 

ክፍልካ መምህር ክመልክቱ ኣለዎም። (  ፍሉይ ዝለዕለ ጎነጽ ) ።  ሐደ ምልክታ ካብ ወለድካ ፣ ሐደ ዕደመ 

ንልምምድ ስራሕ ( Schnupperlehre) ወይ ዝእመሰሉ መረጋገጽታታት ክተቕርብ እሎካ። 

 

ሰ  -ብኩራታት ልዕሊ 2 መዕልታት * ንእብነት ሽኑፐርሌረ Schnupperlehre *  ክማኡዉን ቅድምን ድሕርን   

ዕመታዊ  ዕረፍቲ ። 

ኣብ ክምዚ ኩነታት፣ ንስኽኝ ወለድኽን ፣ ብዝዋሐደ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብጽሑፍ ናብ ምምሕዳር ቤት 

ትምህርቲ ክተመልክት ኣለካ። 

ሽኑፕርሌረ ክኸዉኝ ይኽእል፣  ብዝወሐደ ቕድሚ ክልተ ስሙን መልሲ ውይ ፍቕድ ካብቲ ትካል ስለዝመጸካ፣ 

አዚ ክም መረጋገጺ ኣቅርቦ። 

ዝተፈቕዱልካ ናይ ዕረፍቲ ጊዜታት ኮኑ ( ዝተመድቡ ብኩራታት ) ንዝምልከቶም መምህራን ናይ ምርካብ 

ቅድሚ ምብኮርካ ክተርእዮም ኣለካ። 

 

5. ፍቓድ ወይ ሕድገት  ካብ ዕይነት ትምህርትታት 
አዚ ፍቓድ አዚዉን  ኣብዚ ደብተር አዚ ትጽሕፎ።  ካብ ክልተ ሰሙን ንላዕሊ ምስዝኸዉን፣ ናይ ሐኪም 

ወረቐት ከተቕርብ እለካ።  ብዘይ ካልአ ፍሉጥ ስምምዕ ምስ መምህራን፣  ኣብ ትምህርቲ ትርከብ።  
 

 

 

       

        

 



 

 

 

ጆከር መዕልታት  (  Jokertage ) 

ሕጋዊ ዕንቀጻት ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ናይ ካንቶን ዙሪክ ናይ  28.6.2006  

    ዕንቀጽ 30   1   ተማሃሮ ኣብ ጊዜ ትምህርቲ ኣብ ዕመት ክልተ ጊዜ ብዘይ ገለ ምኽኝያት ምቕራብ ካብ ቤት 

ትምህርቲ ክቦኽሩ ይኸእሉ ( ጆከር መዕልታት )። 

        2   ወለዲ ነዘን  ጆከር መዕልታ ት ዝምልከት ይሕብሩ።  ነፍሰ ወከፍ ጆከር መዕልታት ሙሉአ መዕልቲ ማለት 

አዩ፣ ዋላ አቲ መዕልቲ  አብ ፍርቂ መዕልቲ ትምህርቲ አንተኮነ።  ዘይተወሰዱ ጆከር መዕልታት ይሐሩ። 

ዉሳነ ዋዕላ ናይ ቤት ትምህርቲ ፕረሲደንት 

-   ወለዲ ንዝተመደቡ 2 ጆክር መዕልታት ኣቕዲሞም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ነቲ ዝምልከቶ መምህር ይሕብሩ። 

- ንናይ ሆርት Hort ኣለይትኻ ምሕባር ናትካ ሕላፍነት አዩ።  አንተደኣ ዘይሐቢርካ ናብ ወለዲ ዝምልስ ገንዘብ 

የለን። 

- ተማሃሮ ንዝሐለፎም ክትክ እዎ  ግዴታ ኣለዎም ። 

 

ንጹርነት ኣሰራርሓ አብ ቤት ትምህርቲ ረቢዉገል ፣ 

-  መምህራንን  ምምሕዳር ቤት ትምህርትን ፣ ክም ጆክር መዕልታት ክዉሰዳ ዘይከኣላ መዕልታት ክህቡ 

ይኽእሉ አዩም።  ንዚ ዝምልከቱ ፍሉያት መዕልታት ክም፣ ፍሉይ ንጥፈታት ዘለዎም መዕልታት፣ ናይ ቤት 

ትምህርቲ መገሻ፣ ናይ ክፍሊ መገሻ  ክምኡዉን ናይ ፕሮጀክትን ስፖርትን መዕልታት ። 

- ኣብተን መጠረሸታ ዘለዋ ክልተ ሳምንታት ቅድሚ ናይ ሐጋይ ዕረፍቲ፣ ናይ ጆከር መዕልታት ብስምምዕ ናይ 

ክፍሊ መምህርን ኩሎም ካልኦት መምህራንን ጥራሕ አዪ ዝከኣል።  ኣብታ መጠረሽታ ሰሙን ናይ ዕመት፣ 

ብፍቓድ ምምሕዳር ናይ ቤት ትምህርቲ። 

- ዝኽበሩ በዓላት ንይ ኩሉ ሃይማኖታት ( gem. Handreichung BiD vom Juli 2005 )  ከም ጆከር 

መዕልታት ኣይቁጸሩን። 


