ብናይ ዕዮ ገዛ ዝምልከት ሓበሬታ ንወለዲ ደቆም ኣብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ
ናይ ዕዮ ገዛ ብዝምልከት ኣብ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲታት ናይ ነዊሕ እዋን ልምዲ ዘለዎ ኢዩ። ኣብ ዕዮ ገዛ ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ዝተምሃርዎ ንኽደግምዎን ኣጸቢቖም ንኽርድእዎን ይሕግዝ። ቆልዑት ሓደ ሓደ ስራሓት ነብሶም ኪኢሎም ባዕሎም ይሰርሑ። በዚ ኣጋጣሚ
ድማ ወለዲ ነቲ ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝመሃርዎ ንምፍላጥ ዕድል ይረኽቡ።
ናይ ዕዮ ገዛ ቆልዑት ናይ ግድነት ከማልእዎ ዘለዎም ጉዳይ ኢዩ። ወለዲ ድማ ደቆም ኢቲ ዝተዋህቦም ዕዮ ገዛ ሰሪሖሞ ምኳኖም ከረጋግጹ
ግዴታ ኣለዎም። በዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ድማ ቤት ትምህርትታ ምሉእ ሓገዘን ከበርክታ ከምዝኾና ይገልጻ።
ውላድኩም ብኸመይ ኣገባብ ኢዩ ብዝበለጸ ክመሃር ዝኽእል?
-

ናይ ዝሰርሓሉ ቦታ ብዝምልከት: እቲ ቦታ ጸጥ ዝበለን ጽፉፍን ክኸውን የድሊ።
መጻሕፍትን ርሳስን ቁሩብ ክኸውን ይግባእ። ቴሌቪዥን ይኹን ቴለፎን (ሞባይል)
ክጠፍኡ ኣለዎም።
- ብቐጻሊ ከጽነዕሉ ዘለዎም ሰዓታት ብዝምልከት: እቲ ናይ መጽናዕቲ ጊዜ ኣብ
መዓልቲ ብንጹር ኣብ ውሱን ዝኾነ ሰዓታት ክምደብ ይግባእ። ንኣብነት ድሕሪ
ጣዕሞት።
- ቴሌቪዥን፣ ናይ ኮምፒተር ጸወታ፣ ቴለፎን (ሞባይል) ቀጥታ ድሕሪ ወይ ቅድሚ
ናይ ዕዮ ገዛ ዘይምጥቃሞም ይሓይሽ (ብዝበለጸ 30 ደቓይቕ ምጽናሕ)። ነቲ
ዝተጸንኤ ትምህርቲ ኣብ ሓንጎል ንኽተሓዝ ዝተወሰነ ጊዜ የድልዮ ኢዩ።
- ምንቅስቓስ ኣካላት፣ ጥዕና ዘለዎ መግብታት ምምጋብ፣ ከምኡ'ውን ዕረፍቲ
ምግባር ብዓወት ንኸተጽንዕ ኣዝዮም ይሕግዙ።

ነቲ ዝተጸንዔ መጽናዕቲ ንምስታሩ ነቲ ዕዮ
ምድግጋሙ ኣዝዩ ኣድላዪ ኢዩ።
እቲ ቅኑዕ ኣገባብ ናይ ምድጋም ክበሃል
ዝኽእል ድማ
- ድሕሪ 20 ደቓይቕ
- ብእዋና ኣብታ ውስንቲ መዓልቲ
- ድሕሪ ሓደ መዓልቲ
- ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ
- ድሕሪ ሓደ ሰሙን

-

ድሕሪ ሓደ ወርሒ

ነብስኻ ክኢልካ ባዕልኻ ንኸተጽንዕ ዝሕግዙ ሓደ ሓደ ሓጋዚ ነጥብታት።
ቆልዑት ከከም ጠባያቶምን ዕድሚኦምን ዝተፈላለያ ናይ ምጽናዕ ባህርያት ኣለዎም። ኣብ ከምዚ
ኹነታት ግን ናይ ወልዶም ድጋፍ የድልዮም ኢዩ። እቶም ናይ ምጽናዕ ጽገማት ዘለዎም ቆልዑ ድማ ፍሉይ ሓገዛት ክግበረሎም የድሊ።
ወለዲ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክሕግዙ ይኽእሉ።
-

ኣብቲ ዝተዋህበ ዕዮ ገዛ ድልየት ከምዘለዎም ከርኡዩ ይግባእ። እቲ ቆልዓኹም ነቲ
ዝተዋህበ ዕዮ ገዛ ንኽገልጸልኩም ሕተትዎ። ብሓንሳብ ብዙሕ ሕቶታት ካብ ምሕታት
ድማ ተቖጠቡ። መልሲ ንኽምልሰልኩም ድማ እኹል ጊዜ ህብኩም ተጸበይዎ።

እንተድኣ እቲ ቆልዓኹም ነቲ ዕዮ ገዛ ባዕሉ
ክምልሶ ዘይክእል ኮይኑ፣ ነት ሕቶ ናብቶም
መምሃራን ሒዝዎ ንኽኸይድ ልኣኽዎ። ከከም
ኣድላይነቱ ነቶም መምሃራን ድማ ሓብሬታ
ሃብዎም። (ቴሌፎን ብምድዋል፣ ናይ ርክባት
ደብተር፣ ኢሜይል ወይ ሕጽር ዝበለ ድብዳቤ)

-

ንቆልዓኹም ንምሕጋዝ ብሓንሳብ ምስኡ ኹኑ። እንተኾነ ግን ቆልዓኹም ሓግዙኒ
ኢሉ ምስዝሓተኩም ጥራሕ ሓግዝዎ።

-

ምስ ቆልዓኹም ልክዕ ኣብ ጥቅኡ ኮይንኩም ኮፍ ኣይትበሉ።

-

እቲ ዝሰርሖ ዕዮ ገዛ ርኣዩለይ ኢሉ ምስዝሓትት ጥራሕ ርኣዩሉ።

-

እቲ ቆልዓኹም ነቲ ዝተዋህቦ ዕዮ ገዛ ብልክዕ ዶ ተረዲእዎ? እቲ ዋና ዕላማ እንታይ ኢዩ? ኢቲ ቆልዓኹም ናይ ግድን ክኽእሎ ዘለዎ
እንታይ ኢዩ?

-

ዝሕግዙ ነገራት: ኢቲ ቆልዓኹም ነቲ ዝተዋህቦ ዕዮ ገዛ ንኽሰርሕ እንታይ ዓይነት መጻሕፍቲ የድልዮ? እንታይ ዓይነት ሓጋዚ ነገራትን
ይኹን መጽሓፍትታትን ብተውሳኺ ክግዝኣሉ የድሊ?

-

መደብ ምግባር: ቆልዓኹም ዝበለጽ መደብ ኣውጺኡ ኣብቲ ዝድልዮ ሽቶኡ ብዝቐለለ መንገዲ ንኽወቅዕ ኣድላዪ ሓበሬታ ሃቡዎ።
ነቲ ቆልዓኹም ናይቲ ዝተዋህቦ ዕዮ ገዛ ዝርዝር ሊስታ ንኽጽሕፍ ሓብርዎ። ድሕሪኡ ነቲ ቆልዓኹም መደብ ኣውጺኡ ነቲ ዝስራሕ
ዕዮ ገዛ ብቅደም ተኸተል ኣየናይ ዕዮ መዓስ ክሰርሖ ከምዘለዎ ሓበሬታ ሃብዎ። ከከም ኣድላይነቱ ነቲ ዕዮታት ወዲኡ ንኸረክቦ
ዝተዋህቦ ቖጸራ ኣብ ግምት ብምእታው ኣየናይ ዕዮ ብቐዳምነት ክስራሕ ከምዘለዎ ናይ ምልላይ ሓገዝ ክግበረሎም ኣድላዪ ኢዩ።
ንመርመራ ምቅርራብ ኣብ ዝግበር መጽናዕቲ ድማ እኹል ጊዜ ተረኺቡ ነቲ ዕዮ ምድግጋሙ ኣድላዪ ስለዝኾነ ኣቐዲምካ መደብ
ምግባር ኣድላዪ ኢዩ።

ክሕግዝ ዝኽእል መን ኢዩ: እቶም ዓበይቲ ኣሕዋት ኣብ ናይ ዕዮ ገዛ ክሕግዙ ዶ ይኽእሉ? ኢቲ ብቤት ትምህርትታት ዝዳሎ ናይ ዕዮ
ገዛ ንምሕጋዝ ዝግበር ደገፍን ምንባይን ተጠቐሙ። እንተድኣ ነቲ ስራሕ ንምቕጻል ጸገማት ኣጋጢምኩም ኮይኑ ድማ ነቶም
ዝምልከቶም ናይቶም ቆልዑ መምሃራን ተወከሱ።

-

ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኢዩ! ኣገዳሲ ስለዝኾነ ድማ ቆላሕታ ግበሩሉ።
-

በቲ ቆልዓኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዝገብሮ ንጥፈታት ዓቢ ድልየት ከምዘለኩም ከተርእዩ ይግባእ።

ንቆልዓኹም ንምሕጋዝ ዱሉዋት ኹኑ።
-

ቆልዓኹም በቲ ዝገብሮ ዕዮታት ምስዝዕወት ሓጎስኩም ክትገልጹሉ ፈትኑ።

-

. ቆልዓኹም ሓደ ሓደ ዕዮታት ቀልጢፉ ምስዘይሰልጦ ተስፋ ኽይቆርጸ ንኽቕጽል ኣተባብዕዎ።

-

ቆልዓኹም ምስዘይዕወት ኣጸናንዕዎ እሞ ኣብ ቀጻሊ ጊዜ ክዕወት ከምዝኽእል ነጊርኩም ኣተባብዕዎ።

-

ቆልዓኹም በቲ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ጻዕሪ መጉስዎሞ ኣብቲ ዝወሃቦ ናይ ስራሕ ውጽኢት ነጥብታት ግን ብዙሕ ኣትኩሮት እንተዘይገበርኩም
ዝሓሸ ኢዩ።

ምስቶም ናይ ደቅኹም መምሃራን ብቐጻሊ ርክባት ንኽትገብሩ ኣድላዪ ኢዩ።
ምስቶም ናይ ቆልዓኹም መምሃራን ርክባት ናይ ምግባር ዘሎ ዕድል ተጠቂምኩም ርክባት ግበሩ። ዋላ ንሓጺር ጊዜ ጥራሕ ይኹን ምስቶም
መምሃራን ርክብ ምግባር ምትእምማን ከሕድር ይኽእል ኢዩ።
-

ቴሌፎን፡ ቅድሚ ወይ ድሕሪ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምድዋል ተወከሱ።

-

ናይ ርክባት ደብተር፣ ደብዳቤ፣ መዘኻኸሪ ጽሑፍ፣ ከከም አድላይነቱ እንተድኣ አድላይ ነገር አለኩም ኮይኑ ነቶም መምሃራን ናይ
ቆልዓኹም ብጽሑፍ መልክዕ ልአኽኡሎም። ምስኦም ናይ ምዝራብ ዕድል ክህቡኹም ሕተትዎም።

-

ናይ ምብጻሕ መዓልቲ ቖጸራ: ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ እቲ ቆልዓኹም ዝመሃሮ ትምህርቲ ብኣካል ኬድኩም ክትዕዝብዎን
ክትርድእዎን ፈትኑ።

-

ናይ ወለዲ ኣኼባታት: እቲ ዝግበር ናይ ወለዲ ኣኼባታት ኬድኩም ተኻፈልዎ፣ ድልየት ከምዘለኩም ድማ ኣርእዩ። .
-

ቆጸራታት: ምስቶም መምሃራን ቆጸራ ብምግባር ብህድኣት ብዛዕባ ናይ ቆልዓኹም ንጥፈታትን ካልእ ዘለኩም ሕቶታት ክትዘራረቡ
ፈትኑ

ተወሳኺ ሓበሬታት ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ክትረኽቡ ትኽእሉ:
www.elternwissen.ch, www.sveo.ch, www.schule-elternhaus.ch

ብፋብያን ግሮሊሙንድ ዝተቐርጸ ፊልም ብዛዕባ ምጽናዕ፣ ምትብባዕ፣ ናይ ገዛ ዕዮ
ብዝምልከት ኣለኩም። ብናይ ገዛ ዕዮ ብዝምልከት አብ ዩቱዩብ ዝቐረጾ ፊልም
ክምኡ'ውን ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
www.fritzundfraenzi.ch

እዚ ጽሑፍ እዚ ብዓሰርተ ክልተ ቋንቋታት ተተርጉሙ ካብ ኢንተርነት ወሲድኩም ንኽትጥቀሙሉ ተዳልዩ ኣሎ
www.elternwissen.ch/hausaufgaben. እዚ ፊልም እዚ ምስዞም ዝስዕቡ ድርጅታት ብምትሕብባር

ተዳልዩ።
መስከረም 2013

