
 

ናይ ቤት-ትምህርቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት                                                               Tigrinya 

ሓበሬታ ንወለድን ናይ ኣጸደ ቖልዑት መምሃራንን  

ቆልዓይ ንኣጸደ ቖልዑት ድሉው ድዩ/ያ፧  
መምዘኒታት ካብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ሕክምናዊ 
ኣረኣእያ 
እእ እእ እእእእ እእእእ’እ እእእእእእ እእእእእእ እእእእ እእእእእ እእእእእእ እእእእእ እእእእእ እእእእእእ እእእእእ 

እእእእ እእእእ እእእእ እእእ’እእ እእእ እእእ እእእእእ እእ www.stadt-zuerich.ch/schularzt እእእ 

እምነትን ህንጥይናን - 

ምድጋፍን ምጥላብን 

ኣብ እዋን ቀዳማይ ዓመት ናይ ህይወት፡ 

ቆልዑት ንግዚኡ ካብቲ ስድራቤት ክፍለዩን 

ብህንጡይነት ናብቲ ወጻኢ ዓለም ክኸዱ 

እናወሰኸ ዝኸይድ ርእሰ ተኣማንነት ይድልቡ። 

ናይ ጸወታ ጉጅለታትን ኣጸደታት ቖልዑትን 

ኣገደስቲ ናይ ምምሃርን ምልምማድን 

ባይታታት እዮም። እቲ ምእታው ናብ ኣጸደ 

ቖልዑት እምብኣር እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ኣብቲ 

ምዕባለ ኣብ መንጎ ዕድመታት 4 ከምኡ’ውን 

5 ዓመታት እዩ። ሕጂ እቲ(ታ) ቖልዓ ኣብ ትሕቲ 

ምርሒት ናይቲ(ታ) ናይ ኣጸደ ቖልዑት 

መምህር ንምሉእ እቲ ንግሆ ኣብ ሓደ ዝዓበየ 

ጉጅለ (ከባቢ 18-25 ቆልዑት) ናይ ምስኡ 

ማዕረ ዝዕድሚኦምን ዝዓብይዎን ቆልዑት 

ከሕልፍ ድሉው እዩ። ምምሃር ኣብ ኣጸደ 

ቖልዑት ነቲ ቖልዓ ኣብ ተወሳኺ ምስ ዕድሚኡ 

ዝኸዱ ናይ ምዕባለ ደረጃታት ክሕግዞ ይኽእል። 

እቲ ኣውራጃዊ ዓይነት ትምህርቲ ንኣጸደ 

ቖልዑት ኣብዚ ዝስዕብ ክርከብ ይኽእል፥  

www.vsa.zh.ch

ንጽቡቕ ናይ ኣጸደ ቖልዑት 

ምጅማር ኣቐዲሞም ክማልኡ 

ዘለዎም ቅድመ ኲነታት 

ኣብቲ ናይ 5 ዓመታት እዋን። 

መብዛሕትኦም ቆልዑት ድሉዋት ንክኾኑን 

ከምኡ’ውን ነቶም ናይቲ ሓድሽ ሃዋሁው 

ኣጸደ ቖልዑት ክፉታት ክኾኑን ክመልክዎን 

ነቶም ኣድለይቲ ኣልኣዊ፡ ማሕበረ-

ስምዒታውን፡ ኣእምሮኣውን ቅድመ 

ኲነታት ይድልብዎም።  

 

እቲ ቆልዓ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ነጻ ጸወታን 

ምንዳፍን፡ ከምኡ’ውን ኣብ መዓልታዊ 

ዝተመርሑ ትምህርታት ናይ ኣጸደ ቖልዑት 

“ኣብ ጉጅለ”ን ንቑሕን ምስ ኩሉ ህዋሳቱን 

ክህሉ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ቋንቋ ጀርመን ክእለት 

ሓደ ብልጫ እዩ።  

ገሊኦም ቆልዑት ኣብ ናይ ምምሃር ደረጃታት 

ናብ ኣጸደ ቖልዑት ገና ደገፍ የድልዮም። 

ተመክሮ ከምዘርእዮ እቶም ቆልዑት 

ንመብዛሕትኦም ካብቶም ኣብ ታሕቲ 

ተገሊጾም ዘለዉ ጠለባት ከማልኡ ዝኽእሉ 

እንተኾይኖም ነቲ ዝውሃብ ደገፍ ምቕባሉን 

ምትግባሩን ዝበለጸ እዩ። ነቲ ግምገማ ናይቲ 

ዓወት ናይ ስልጠና ኣጸደ ቖልዑት ወሳኒ ዝኾነ 

ነገር እቶም ውልቀ-ነጥብታት ዘይኮኑስ፡ 

እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ደረጃ ናይ 

ምዕባለ እቲ ቖልዓ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ 

እዩ። 

 

 

1. ኣካላዊ ጠለባት 

 እቲ ትምህርቲ ኣጸደ ቖልዑት ዝኸታተል 

ዘሎ ቖልዓ ኣብቲ ንግሆ ንቑሕን 

ተቐብልን ክኸውን እዩ ምእንቲ ንሱ/ሳ 

ብንጥፈት ኣብቲ ናይ ኣጸደ ቖልዑት 

ፕሮግራም ክሳተፍ ክኽእል። እዚ እኹል 

ዝኾነ ነዊሕን ዘይተረበሸን ናይ ለይቲ 

ድቃስ የድልዮ። 

 ቅድሚ ናብቲ ኣጸደ ቖልዑት ምምጽኡ 

ንኽነቓቓሕ ንቖልዓ ዝሰማማዕ ቁርሲ 

የድልዮ። ኣብ ክንዲ ቑርስን ምሳሕን 

ዝብላዕ ዝደንጐየ ቁርሲ ነቲ ቖልዓ 

ኣየድልዮን እዩ። 

 እቲ ቖልዓ ናብቲ ኣጸደ ቖልዑት  

ብእግሪ - በይኑ ወይ ከኣ ኣብ 

መጀምርታ ተሰንዩ ክመጽእ ይኽእል። 

 ኣብ ምሉእ እቲ ንግሆ ኣካላዊ ንጥፈት 

ዘለካ ኮይንካ ከምትውዕል ይገብረካ። 

 እቲ ቖልዓ ነቲ ምሳኹም ትማልእዎ 

ምግቢ ካብ መዓሸጊኡ ክፈትሕን 

ከምኡ’ውን ክበልዕን ክሰትን ክኽእል 

እዩ። 

 

ኣብ ኣጸደ ቖልዑት ምምዝጋብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኣብ ህይወት ሓደ ቖልዓ እዩ። ቆልዑት ኣዝዩ ዝተፈላለየ 

ኣመዓባብላ ኣለዎም ኣብ ኩሉ መዳያት ድማ ብማዕረ ፍጥነት ኣይምዕብሉን። ቅድሚ 31 ሓምለ 4 

ዓመት ዝገብሩ ቆልዑት ኣብቲ ኣጸደ ቖልዑት ይምዝገቡ። ኣብዚ ገለ ሓሳባት ንዕዉት ምጅማር ኣብ 

ኣጸደ ቖልዑት ኣለዉ። 
 

http://www.vsa.zh.ch/
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 እቲ ቖልዓ ንሱ/ሳ ናብ ሽቓቕ ክኸይድ 

ኣብ ዘድልየሉ እዋን ክነግር ክኽእልን 

ናብቲ ሽቓቕ ድማ ብውሑድ ሓገዝ 

ክኸይድ ክኽእልን እዩ (ንኣብነት፡ 

ምኽፋት ሻርኔራ ናይቲ ስረ)።  

 እቲ/ታ ቖልዓ መሰረታዊ ክእለታት 

ኣለዎ ድሮ ድማ ገለ ክእለት ኣብቲ 

ቅድድም፡ ምዝላል፡ ምድያብ 

ደረጃታት ወይ ኣስካላ፡ ግን ኣብ 

ምቕባእ፡ ምሕጻብ ኣእዳው፡ ክዳውንቲ 

ከምኡ ድማ ኣሳእን ምእታውን 

ምውጻእን ኣብ ዝገብረሉ እዋን እውን።  

 

2. ማሕበራውን ስምዒታውን 

ኲነታት 

 ናይቲ ኣጸደ ቖልዑት ሰራሕተኛታት 

ንእኡ/ንኣኣ ንምሉእ እቲ ንግሆ ምስ 

ኣለይቲ ክገድፍዎም እዮም 

ከምኡ’ውን ንሱ/ሳ ኣብቲ ጉጅለ ጽቡቕ 

ይስምዖ። ደጊም መተዓሻሸዊ ኣየድልን 

እዩ። 

 ንሱ/ሳ ካልኦት ክርድእዎ ብዝኽእሉ 

መንገዲ ንስምዒታን ድሌታታን 

ክትገልጽ ትፍትን። 

 ንሱ/ሳ ምስ ካልኦት ቆልዑትን 

መምሃራንን መጠናዊ ርክብ ክፈጥር 

ይጽዕር። 

 ንሱ/ሳ ንሕግታት (ናይ ጸወታ) 

ይርዳእን ከተግብሮም ይፍትንን። 

 ንሱ/ሳ ሓላዪ ክኸውንን ግርጭታት 

ብዘይ ጎነጽ ክፈትሕን ይጽዕር። 

 ንሱ/ሳ ድሕሪ ውድቀት ደጊሙ ክፍትን 

ይደፍር። 

 ንሱ/ሳ ብኻልእ ክጸናናዕ ይኽእል። 

 

3. ኣእምሮኣዊ ጠለባት 

 እቲ/ታ ኣብ ኣጸደ ቖልዑት ትምህርቱ 

ዝኸታተል ዘሎ ቖልዓ ኣብ ሓደሽትን 

ዘይተፈልጡን ዕንደራታት ተገዳስነት 

ኣለዎ ብዛዕባ ዓወታት ድማ ሕጉስ 

እዩ። 

 ንሱ/ሳ ይዕዘብን ንመምርሒታት ናይ 

ምንቅስቓስ ጸወታታት፡ ኢደ ስርሓታን 

ቅብኣን ድማ ክኽተል ይኽእል። 

 ንሱ/ሳ ዛንታ ክምዝግብ ይኽእልን 

ብብዙሕ-ዝቓላቶም ሓረጋት ገይሩ ከኣ 

ከቕርቦም ይኽእልን። 

 ንሱ/ሳ ቀለልቲ ስራሓት ክርዳእን 

ክፍጽምን ይኽእል። 

 ንሱ/ሳ ዓቕሊ የርኢ፡ እዚ ማለት ንሱ/ሳ 

ብጠለብ ናይቲ ኣጸደ ቖልዑት መምህር 

ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዝያት ን5-10 

ደቓይቕ ክሰምዕ ወይ ክዕዘብ 

ይኽእልን ረጊኡ ኮፍ ይብልን። 

 ንሱ/ሳ ኣብቲ ጸወታ ክጸንሕ ይኽእል፡ 

ነዊሕ ክጽበ ይኽእልን፡ ውሱን ጽንዓት 

የርእን። 

 

 ኣቐዲምካ ኣብ ቤት-ትምህርቲ 

ምምዝጋብ 

እቲ ደረጃ ምዕባለ ናይ ሓደ ቖልዓ ብዘየገድስ፡ 

ኣቐዲምካ ናብ ኣጸደ ቖልዑት ምእታው ገና 

ብሕጊ ኣይክኣልን እዩ።  

 

ደንጒኻ ኣብ ኣጸደ ቖልዑት 

ምምዝጋብ 

ደንጒኻ ኣብ ኣጸደ ቖልዑት ምምዝጋብ 

ብጽቡቕ ክሕሰበሉ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ኣድላይ 

እንተኾይኑ ድማ ይፍጸም። ብሓባር ምስ 

ክኢላታት ኮይንካ፡ እቲ ቖልዓ እዚ እናኾነ ኸሎ 

ከመይ ገይሩ ብዝበለጸ ክድገፍ ከምዝኽእል 

ምውጣን ኣገዳሲ እዩ። ደንጒኻ ኣብ ኣጸደ 

ቖልዑት ንምምዝጋብ ሓደ መመልከቲ ናብቲ 

ናይ ኣውራጃ በዓል ስልጣን ቤት-ትምህርቲ 

ክግበር ኣለዎ። ናይ ዶክተር ገምጋም ናይቲ 

ደረጃ ምዕባለ ክህልወኩም ይምከር። 

 

ክንክን ቤት-ትምህርቲ፥ 

ነቲ ብድሆ ብኣወንታዊ ምኽኣል 

ምሉእ መዓልቲ ምስ ግዜ መግብን 

ከምኡ’ውን ምናልባት ናይ ድሕሪ ቀትሪ 

ድቃስ ኣብ ሓደ ዓብን ዕድሚኦም 

ዝተሓዋወሰን ናይ ቆልዑት ጉጅለን ዘጠቓለለ 

ወለዲ ዘይምህላው ንናይ ቅድመ ቤት-

ትምህርቲ ቆልዑት ብድሆ እዩ። ኣብ ሕሉፍ 

ተመክሮን ሰብኣዊ መንነትን ብምምርኳስ፡ 

እዚ በቲ ቖልዓ ከም ኣነቓቓሒ ወይ ከም 

ከቢድ ክውሰድ ይኽእል እዩ። 

ስለዚ፣ ቖልዓኹም ቀስ ኢላ ነቶም ሓድሽቲ 

ዓይነታት ክንክን ንኽትለምዶም ግዜ ሃብዋ፡ 

ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ ዝነውሐ ግዜ ምስኣ 

ወጥኑ።  

 

ምኽሪ 

ብዛዕባ ዝኾኑ ዝተላዕሉ ጉዳያት ምኽሪ 

ንምሕታት ነቲ ናይ ቤት-ትምህርቲ 

ሕክምናዊ ኣገልግሎት፡ ነቶም ዝምልከቶም 

ናይ ኣውራጃ ሰበስልጣን ቤት-ትምህርቲ ወይ 

ካልኦት ክኢላታት (ንኣብነት፡ ናትኩም ሓኪም 

ቆልዑት፡ ዝተሳተፉ መወልቲ/ክኢላታት 

ፍወሳ) ካብ ምርካብ ድሕር ኣይትበሉ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዝርከቡ ሰባትን ካልእ ሓበሬታን 

ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት-ትምህርቲ (Schul-

gesundheitsdienste) ከተማ ዙሪኽ 

ናይ ቤት-ትምህርቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት 

እቲ ኣድራሻ ናይ ናትኩም ናይ ቤት-

ትምህርቲ ሓኪም ኣብዚ ዝስዕብ ክርከብ 

ይኽእል፥ 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

ሓኻይም ቆልዑት ኣብዚ እዋን’ዚ 

ኣከባብያዊ ኣቕርቦታት ምስ ናይቲ ቖልዓ 

ምዕባለ ኣብ ዝሰማምዕሉ እዋን ቆልዑት 

ብዝበለጸ ክምዝምዕብሉን 

ክምዝሰጋገሩን ከምዝብድሁን ይኣምኑ። 


