Tigrinja

ሓበሬታ ብዛEባ መሰል ናይ ፍሉይ ስልጠና ቋንቋ
ካብ ንUሳን ቋንቋታት ንዝኾኑ ተመሃሮ
መሰል ንፍሉይ ስልጠና ቋንቋ ካብ ንUሳን ቋንቋታት ንዝኾኑ ተመሃሮ፡ ብሕጊ ስልጠና ቍጽሪ 2-8
ንመባEታ ቤትትምህርቲ፡ ቍጽሪ 3-12 ንካልኣይ ደረጃ ስልጠና፡ ከምU’ውን ንብሕታዊ ቤትትምህርትታት
ብዓንቀጽ ቍጽሪ 3-5 ዝተፈቕደ/ዝጸደቐ Eዩ።
ፍሉይ ናይ ቋንቋ ኖርወይ ስልጠና መሰል ዝህልወካ፡


ቋንቋ ኖርወይ ወይ ቋንቋ ሳሚ ዘይኮነ ካልE ቋንቋ ኣደ ኣሎካ Eንተ ኾይኑ።



ብምኽንያት ጕድለት ፍልጠት ቋንቋ ኖርወይ ብቋንቋ ኖርወይ ትምህርቲ ክትከታተል/ክትመሃር
Eንተ ዘይክIልካ።

ክሳብ ብቑE ናይ ቋንቋ ኖርወይ ክEለት ኣጥሪኻ ነቲ ንቡር ስልጠና ክትከታተል EትኽEል Eዚ ከም ናይ
መሰጋገሪ ግዜ መስርሒ ኰይኑ ዝጸንሕ Eዩ። ፍሉይ ስልጠና ቋንቋ ኖርወይ፡ ብቋንቋ ኖርወይ ንዝወሃብ
ትምህርቲ ክከታተሉ ንዘይክEሉ ተመሃሮ Eቲ ብቀዳምነት ዝስራE መሳርሒ Eዩ።
ቤትትምህርትኻ፡ መታን ዓቕምኻ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ መደብ Eድል ክፈጥረልካ ናይ ቋንቋ ኖርወይ
ብቕዓትካ/ክEለትካ ብግቡE ከጽንEን ክግምግምን ይግብA።
Eቲ መጽናEቲ ዝካየድ


ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ



Eቲ ስልጠና Eናተኻየደ ከሎ፡ ነቲ ፍሉይ ናይ ቋንቋ ኖርወይ ስልጠና ክተቋርጾ ብቑE/Eኹል ናይ
ቋንቋ ኖርወይ ፍልጠት ኣለካ Eንተ ኾይኑ ንምርኣይ።

ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ፡ ቋንቋ ኣደኻ ክትመሃር፡ ብክልተ ቋንቋታት ሞያዊ ትምህርቲ ክትመሃር ወይ ድማ
ብክልቲU ኣገባባብት ክትመሃር መሰል ኣለካ። Eዚ ብቀዳምነት ንሓደስቲ መጻEትን ካልOት ኣዝዩ ትሑት
ፍልጠት ቋንቋ ኖርወይ ስለ ዘለዎም ብቋንቋ ኖርወይ ዝኾነ ትምህርቲ ክከታተሉ ንዘይክEሉ ካብ ንUሳን
ቋንቋታት ዝኾኑ ተመሃሮ ዝምልከት ክኸውን Eዩ።
ፍሉይ ስልጠና ቋንቋን ብክልተ ቋንቋ ዝወሃብ ዓይነት ትምህርትን ኣብቲ ትመሃሮ ዘለኻ ቤትትምህርቲ Eዩ
ዝወሃብ። ናይ ኣደ ቋንቋ ስልጠና ኣብ ካልE ቤትትምህርቲ ክወሃብ ይኽEል።
ቋንቋ ኣደን ብክልተ ቋንቋ ዝወሃብ ዓይነት ትምህርቲ ብቕዓት ብዘለዎም መምህራን ኣብቲ ናትካ ቤት
ትምህርቲ ክወሃብ ምስ ዘይከኣል፡ ብዝከኣል መጠን ምስ ኵነታትካ ዝሰማማE ካልE ስልጠና ክዳሎ
ኣለዎ።
ንፍሉይ ስልጠና ቋንቋ መሰል Eንተ ኣልዩካ፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን Eቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ
ትወስዶ ክሳብ ንክልተ ዓመታት ተወሳኺ ስልጠና ክትጥቀም መሰል ኣለካ።
ውጽIት ናይቲ መጽናEቲ፡ ፍሉይ ስልጠና ቋንቋ ከም ዘድልየካ Eንተ ኣርEዩ፡ ደብዳቤ ክለኣኸልካ Eዩ።
ነቲ Eድል ከም Eትቕበሎን ዘይትቕበሎን ድማ ክትምልስ ኣለካ።

Tigrinja
ርEሰመምህር Eቲ ንዓኻ ዘድሊ ስልጠና ፍሉይ ናይ ቋንቋ ኖርወይ ትምህርቲ ድዩ፡ ወይስ ስልጠና ቋንቋ
ኣደ ድዩ ከምU’ውን/ ወይ ናይ ክልተ ቋንቋ ዓይነት ሞያዊ ትምህርቲ ዝምልከት ድዩ ውሳኔ
ይህብ/ይገብር።
ፍሉይ ስልጠና ቋንቋ Eኹል ፍልጠት ቋንቋ ኖርወይ ምስ ከኣልካ ዘብቅE Eድል ምዃኑ ክፍለጥ ኣገዳሲ
Eዩ።
15 ዓመት ዝመልU ተመሃሮ ነቲ ናይ ስልጠና Eድል ዝቕበሉዎ Eንተ ኾይኖም ባEላቶም ክውስኑ መሰል
ኣለዎም፡ ብሕጊ ፍሉይ ስልጠና ቍጽሪ 32 መሰረት።
ጕዳይ መስርሕ ኣበይ በጺሑ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዛEባ ዝምልከት ሕቶታት ናብ ዝምልከቶ
ቤትትምህርቲ ክቐርብ ይኽEል።
ከም ተመሃራይ ወይ ወላዲ መጠን በቲ ውሳኔ ምስ ዘይትዓግብ ኣብ ልEልቲ ውሳኔ ጥርዓን ክተቕርብ
ትኽEል።
ኣቲ ዝቐርብ ጥርዓን ብጽሑፍ ኮይኑ ክፍረም ኣለዎ። ትሕቲ 18 ዓመት ምስ Eትኸውን ዘEብዩኻ ስድራ
ክፍርሙ ኣለዎም። Eቲ ጥርዓን ናብ ርEሰመምህር ናይ ቤትትምርህቲ ክለኣኽ ኣለዎ። Eቲ ጥርዓን ናይቲ
ትጠርዓሉ ዘለኻ ነጥብን፡ ኣብቲ ውሳኔ ክቕየር ኣለዎ ትብሎ ነገር Eንታይ ምዃኑን ሓጺር መግለጺ ዘለዎ
ክኸውን ኣለዎ። ጥርዓን ዝቕበሉ ኣመሓዳሪ ዞባ Oስሎ ከምU’ውን ዞባ ኣከርሽሁስ Eዮም።

