
ንህጻናትን መንእሰያትን 7–20 ዝዕድመኦም

ፍሉይ መባእታን 
2ይ ደረጃን ቤትትምህርቲ

Tigrinska
ናይ ሽወደን 

ቤት ትምህርቲ 
ንሓደስቲ መጻእቲ



እዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩ

ካብቲ ውላድካ 1 ዓመት ዝመልኣሉ እዋን ጀሚሩ ናብቲ 
ቅድመ ትምህርቲ ኪኸይድ ይኽእል። ኣብኡ ጸወታ 
ኣገዳሲ እዩ። እቲ ህጻን 6 ዓመት ምስ መልአ ናብ ናይ 
ህጻናት ክላስ ኪኣቱ ይኽእል። ቅድመ ትምህርትን ናይ 
ህጻናት ክላስን ወለንታዊ እዩ። 

ደቂ ኣስታት 7 ዓመት ምስ ኮኑ ኩሎም ህጻናት ናብ 
መባእታ ቤትትምህርቲ ይኸዱ። ናይ ትምህርቲ ግዴታ ካብ 
1-9 ዓመተ- ትምህርቲ ማለት 9 ዓመት የጠቓልል።

ብድሕርዚ መብዛሕትኦም መንእሰያት ንሰለስተ ዓመት 
ናብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ይኸዱ። ሓደስቲ መጻእቲ 
ኮይኖም ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም፡ ዕስራ ዓመት 
ምስ መልኡ ቅድሚ ናይ ቀውዒ ሰመስተር 2ይ ደረጃ 
ቤትትምህርቲ ኪጅምሩ ይኽእሉ። ሓተትቲ ዕቝባ ኸኣ 
ቅድሚ 18 ዓመት ምምላኦም። ግን ብቑዕ ናይ ትምህርቲ 
ምስክር ወረቐት ድማ የድሊ። 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ 
ንዩኒቨርሲቲን ንኮለጅን የዳሉ፡ ወይ ከኣ ብቐጥታ ስራሕ 
ንምጅማር ይጠቅም።

ናይ ህጻናት ክላስ 
ህጻናት 6 ዓመት፡ ወለንታዊ

ቅድመ ትምህርቲ
ህጻናት 1–6 ዝዕድመኦም፡ ወለንታዊ

ናይ ዕርፍቲ ገዛ
ህጻናት 6–13 ዓመት፡ 

ወለንታዊ

መባእታ ቤትትምህርቲ
መንእሰያት 7–15 ዝዕድመኦም 

ግዴታዊ

2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ
መንእሰያት 16–20 ዝዕድመኦም፡ 

ወለንታዊ

ፍሉይ መባኣታዊን 2ይ ደረጃን 
ቤትትምህርቲ 
ናይ ምምሃር ጸገም ዘለዎም ህጻናትን 
መንእሰያትን 7-20 ዝዕድመኦም



ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ

ናይ ምምሃር ጸገም ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን

ፍሉይ መባእታዊ ትምህርቲ ነቲ ህጻን ዚሰማማዕ 
ኮይኑ እዩ ዚቐርብ
ፍሉይ መባእታዊ ትምህርቲ ተዓጻጻፋይ እዩ፡ ነቲ ናይ 
ውላድካ ዓቕሚ ብዚሰማማዕ መገዲ ድማ  የሰልጥንን 
ይምህርን። ተመሃሮ፡ ሳብጀክት/ዓይነት ትምህርቲ ወይ  
ገለ አርእስቲ  ይመሃሩ። እቲ ትምህርቲ ነቲ ናይ መባእታ 
ቤትትምህርቲ ካሪኩለም ይጥርንፍ ግን ተመሳሳሊ 

ኣብ ሃገር ሽወደን እተን ትሽዓተ ናይ መባእታ 
ቤትትምህርቲ ዓመታት ግዴታ እየን። ዝበዝሑ ህጻናት 
ቀዳማይ ክፍሊ ዝጅምሩ ኣብ ግዜ ቀውዒ እዩ፡ማለት 7 
ዓመት ምስ መልኡ። ሓደ ትምህርታዊ ዓመት ብኽልተ 
ሰመስተር ዝቖመ እዩ፡ ናይ ቀውዕን ጽድያን ሰመስተር። 

ናይ ምምሃር ጸገም ዘለዎም ህጻናት መብዛሕትኡ ግዜ 
ነቲ ናይ መባእታ ትምህርቲ ኣይውድኡዎን ኢዮም። 
ስለዚ ናብቲ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ይኸዱ። እዚ 
ቤትትምህርትዚ ነቲ ናይቲ ህጻን ጸገማት ኣብ ግምት 
ብምእታው ዝሰማማዕ ትምህርቲ ይህብ። ኩሉ ህጻን ኣብ 
ቤትትምህርቲ ኣትዩ ንኺምዕብልን በቲ ዘርእዮ ምዕባለ 
ድማ ደስ ኪብሎን መሰሉ እዩ።

እቲ ተመሃራይ ድሕሪ ትሽዓተ ናይ መባእታ ትምህርቲ 
ናብቲ ዚድለ ናይ ፍልጠት ደረጃ እንተ ዘይበጺሑ፡ 
ብተወሳኺ ኽልተ ዓመታት ኪምሃር መሰል ኣለዎ። 

ሓደ ተመሃራይ ቅድሚ መባኣታ ትምህርቲ ምጅማሩ 
ግምገማ ይካየደሉ እዩ። ማለት ናይ ትምህርታውን 
ስነልቦናውን ሕክምናውን ማሕበራውን ግምገማ።

እቲ ቤትትምህርቲ ምስ ወለዲ ኪመያየጥ እዩ፡ ንስኻ 
ድማ ከም ወላዲ መጠን ውላድካ ቅድሚ ምምዝጋቡ 

ፍቓደኛ ምዃንካ ተረጋግጽ። ነቲ ናይቲ ህጻን ርእይቶውን 
ሚዛን ክትህቦ ይግባእ። 

ናይቲ ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ስልጠና ብዘይካ 
ፍልጠት ምሃብ፡ ውልቃዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ናብራን 
ንምድላብ ይሰርሕ፡ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንምስታፍ ድማ 
ግሩም ባይታ የንጽፍ። 

ድሕሪ ፍሉይ መባእታዊ ትምህርቲ፡ እቲ ተመሃራይ 
ኣብቲ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣርባዕተ ዓመታት 
ብተወሳኺ ይምሃር። ነቲ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ 
ካብቲ ፍሉይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ዝፈልዮ፡ እቲ 
ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ወለንታዊ ብምዃኑ እዩ። 
እቲ ዕላማ፡ እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ሞያዊ ህይወቱ ዘገልግሎ 
ልሙድ ናይ ስራሕ ዕማማት ንምውዳእ እዩ። 

ፍሉይ መባእታውን 2ይ ደረጃውን ቤትትምህርቲ 
ኣይክፈሎን እዩ። ስለዚ ንስኻ ከም ወላዲ መጠን 
ንትምህርቲ ይኹን ንመጻሕፍቲ ከምኡውን ንናይ 
ትምህርቲ ናውቲ ኣይትኸፍልን ኢኻ ማለት እዩ።

ጠለብን ናይ ምምሃር ቅልጣፈን ኣይጥቀምን። ኣብቲ 
ፍሉይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፡ ፍሉይ ትዅረት ዘለዎ 
ናይ ስልጠና ቤትትምህርቲ ዚብሃል ኣሎ። ንሱ ነቶም 
ነቲ ናይ ትምህርቲ ሳብጀክት ብምሉኡ ይኹን ብኸፊል 
ንኺውድኡዎ ጸገም ዘለዎም ተመሃሮ ብዚሰማማዕ መገዲ 
ይቐርብ።



ናይ ፍሉይ መባእታ ትምህርቲ ነጥብን ወረቐት 
ምስክርን
እቲ ተመሃራይ ወይ ወላዲ ምስ ዚደሊ፡ እቲ ተመሃራይ 
ኣብ ነፍስወከፍ መጠረስታ ሰመስተር ናይ 6-9 ክፍሊ 
ነጥቢ ኪወሃቦ ይኽእል።

ኣብ ፍሉይ መባእታውን 2ይ ደረጃውን 
ኣብያተትምህርቲ ሓሙሽተ ናይ ነጥብታት ደረጃታት 
ኣሎ፤ አይ፡ ቢ፡ ሲ፡ ዲ፡ ኢ። አይ እቲ ዝለዓለ ኢ ድማ 

እቲ ዝተሓተ ነጥቢ እዩ። እቲ ተመሃራይ ኢ እንተ 
ዘይኣምጸአ ነጥቢ ኣይወሃቦን። ኤፍ ወይ ጭሕጋር 
ኣይዝውተርን። 

ድሕሪ ትምህርቲ ኩሎም ተመሃሮ ናይ ፍሉይ መባእታዊ 
ቤትትምህርቲ ወረቐት ምስክር ይወሃቦም። እዚ ኸኣ 
ብሓፈሻዊ ናይ ትምህርቲ ግምገማ ይድምደም።

ሃገራዊ መደብ ኣብ ፍሉይ 2ይ ደረጃዊ ትምህርቲ

• ምምሕዳር፡ ንግድን ምውጋን ንብረትን 

• ስነጽባቐያዊ ንጥፈታት

• ዘይንቀሳቕስ ንብረት፡ ቅየሳን ህንጻን

• ምምሕዳር ተሽከርከርትን ኣቕሑን

• ኢደጥበብን ምህርትን 

• ሆተል፡ ቤትመግብን እንዳ ባንን

• ጥዕና፡ ኣለያን ክንክንን

• ማሕበረሰብ፡ ተፈጥሮን ቋንቋን 

• ዱር፡ መሬትን እንስሳታትን

ናይ ውልቃዊ መደባት ሳብጀክትታት

• ስነጽባቐያዊ ንጥፈታት

• ናይ ቤትን ሃልክን ሳየንስ

• ስፖርትን ጥዕናን 

• ተፈጥሮን ኣከባብን 

• ውልቃውን ማሕበረሰብን 

• ቋንቋን ርክባትን

እቶም ናይቲ ፍሉይ መባእታዊ ትምህርቲ ተመሃሮ ከም ናይቲ 
ፍሉይ 2ይ ደረጃዊ ትምህርቲ ኣማራጺ ወይ ከም መዳለዊ 
መጠን፡ ናይ መእተዊ ፕሮግራም ኪወስዱ ይኽእሉ። እቲ 
ኮምዩን ነቶም ተመሃሮ ናይ ሞያ መእተውን ውልቃዊ ኣማራጽን 
ከቕርበሎም ግዴታ ኣለዎ፡ ማለት ከምዚ ዓይነት ስልጠና ምስ 
ዚደልዩ። እቲ ኮምዩን ናይ ቋንቋ መእተዊ እውን የቕርብ እዩ።

ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ
እቲ ተመሃራይ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ቅድሚ 
ምጅማሩ፡ ነቲ ተመሃራይ ዚሰማማዕ ቤትትምህርቲ ምዃኑ 
ንምግምጋም እቲ ኮምዩን ናይ ትምህርታውን ስነልቦናውን 
ሕክምናውን ማሕበረሰብኣውን ምርመራ የካይድ። እቲ 
ናይቲ ቦታ ኮምዩን ነቲ ተመሃራይ ምስቶም ኣብቲ ፍሉይ 
2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚኣትዉ ጉጅለ ዚስራዕ ምዃኑን 
ዘይምዃኑን ብመጀመርታ ይምርምር። እቲ ውሳነ ኣብቲ 
ኣብ ፍሉይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ እተገብረ ምርመራ  
እተመስረተ እዩ።

ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ን4 ዓመት ይካየድ። 
ኣብ መንጎ ሃገራዊ ፕሮግራምን ውልቃዊ ፕሮግራምን 
ክትመርጽ ይከኣል። ናይቲ ትምህርቲ ዕላማ ነቶም ተመሃሮ 
ኣብ ናይ ሞያዊ ህይወቶም ፍልጠት ንኺቐስሙ ወይ 
ድማ ትምህርቶም ንኺቕጽሉ እዩ። እቶም ብሃገራዊ 
መደብ ትምህርቶም ኪቕጽሉ ዘይክእሉ፡ ውልቃዊ 
መደብ ይወስዱ። እቲ ውልቃዊ ፕሮግራም ምስቲ ናይቲ 
ውልቀሰብ ድልየትን ትጽቢትን ከም ዚኸይድ ኮይኑ እዩ 
ዚቐርብ።  

እቲ ትምህርቲ ማሕበራዊ ናብራ ንምቕዳም ተባሂሉ 
እዩ ተቐዪሱ። ንሱ ነቲ ናይቲ ተመሃራይ ናይ ብነብስኻ 
ምሕዳር ዓቕሚ የማዕብሎ ምስ ካልኦት ኮይኑ ፍልጠት 
ከም ዚድልብ ድማ ይገብሮ። ነፍስወከፍ ተመሃራይ ናይ 
ብሕቱ መደብ መጽናዕቲ ይወሃቦ።



እቲ ትምህርቲ ብኸምዚ ይስራዕ
ኣብ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚወሃብ ናይ 
ሃገራዊ መደባት ትምህርቲ እተፈላለየ ኮርሳት ዝሓዘ 
ሳብጀክትታት ይጥርንፍ

• ገለ ሳብጀክትታት/ዓይነታት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ 
ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ሕደ እዩ። ንሱ ኸኣ 
እንግሊዝ፡ ታሪኽ፡ ስፖርትን ጥዕናን፡ ማትስ፡ 
ተፈጥሮኣዊ ሳየንስ፡ ሃይማኖት፡ ማሕበራዊ ሳየንስን 
ሽወደን ወይ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋን እዩ።  

• እቶም ተመሃሮ ነቲ ዝመረጹዎ ሳብጀክትታት 
ዚትንክፍ ካልእ ብዙሕ ሳብጀክትታትውን ይመሃሩ 
እዮም። ኣብ ርእስዚ ንነፍስወከፍ መደብ 

እተፈላለየ ናይ ምዕማቝ ኮርሳት ኣሎ። ናይ 
ምዕማቝ መደባት ዕላማ፡ ነቲ ተመሃራይ ብዛዕባ 
ሞያን ሳብጀክትን ብዝያዳ መታን ንኺመሃር እዩ።

• እቲ ተመሃራይ ብናይ ብሕቱ ምርጫ ክልተ 
ኮርሳትውን ኪመርጽ ይኽእል።

ኩሉ መደባት ናይ ስራሕ ስልጠናውን ዝጠርነፈ እዩ። 
ናይቲ ፍሉይ 2ይ ደረጃዊ ቤትትምህርቲ ስልጠና ምስቲ 
ናይ ተልመዴን ስልጠናውን ይመሳሰል እዩ። ከምዚ 
ኪብሃል ከሎ ዳርጋ ፍርቂ ናይቲ ምህሮ ኣብቲ ናይ ስራሕ 
ቦታ እዩ ዚካየድ።

ነጥብን ናይቲ ፍሉይ 2ይ ደረጃዊ ቤትትምህርቲ 
ወረቐት ምስክርን
ኣብ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ሓሙሽተ ናይ 
ነጥብታት ደረጃታት ኣሎ፤ አይ፡ ቢ፡ ሲ፡ ዲ፡ ኢ። አይ እቲ 
ዝለዓለ ኢ ድማ እቲ ዝተሓተ ነጥቢ እዩ። እቲ ተመሃራይ 
ኢ እንተ ዘይኣምጸአ ነጥቢ ኣይወሃቦን። ኤፍ ወይ 
ጭሕጋር ኣይዝውተርን። 

ኩሎም እቶም ኣብ ፍሉይ 2ይ ደረጃዊ ቤትትምህርቲ 
ነቲ ሃገራዊ መደብ ዚኽተሉዎ፡ ነቲ ትምህርቲ ብናይ 

ፍሉይ 2ይ ደረጃዊ ናይ ቤትትምህርቲ ስራሕ እዮም 
ዚድምድምዎ። እዚ ድማ እቲ ተመሃራይ ካብቲ ዝሓለፈ 
ትምህርቱ እንታይ ከም ዝቐሰመ ይሕብር። 

ትምህርቲ ድሕሪ ምጭራሶም እቶም ተመሃሮ ናይ ፍሉይ 
2ይ ደረጃዊ ቤትትምህርቲ ወረቐት ምስክር ይወሃቦም፡ 
እዚ ድማ እንታይ ከም እተማህሩን እንታይ ነጥቢ ከም 
ዝረኸቡን ይሕብር።



ቤትትምህርቲ ምምራጽ
ሓደ ሰብ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ቤትትምህርቲ 
ንምምራጽ ሓገዝ ምስ ዝደሊ ነቲ ናይ ትምህርቲ ኣማኻሪ 
ኪዛረቦ ይግባእ። ከምዚኣቶም ኣብ ኩሉ ኣብያተትምህርቲ 
ይርከቡ፡ ማለት ኣብ መባእታን ካልኣይ ደረጃን 
ቤትትምህርቲ።

እቲ ተመሃራይ ናበየናይ ቤትትምህርቲ ኪኣቱ ከም 
ዚደሊ ኪመርጽ ይኽእል፡ ማለት ኣብ ውሽጢ ናቱ ኮምዩን 
ወይ ወጻኢ ኮምዩን።እቲ ኮምዩን ናቱ ኣብያተትምርህቲ 
ኣለዎ ግን ከኣ ግላዊ ኣብያተትምህርቲውን ኣለዋ። ግላዊ 
ቤትትምህርቲ ከም ሓደ ኩባንያ፡ ምምሕዳር ወይ ማሕበር 

ኪመሓደር ይኽእል። ኩሉ ቤትትምህርቲ ኣይክፈሎን እዩ፡ 
ሕደ ዝኾነ ናይ ፍልጠት ጠለብ ድማ ኣለዎ። 

እቲ ኣብ ፍሉይ 2ይ ደረጃዊ ቤትትምህርቲ ዚመሃር 
እተናወሐ ናይ ህጻን ሓገዝ መሰል ኣለዎ። እቲ ተመሃራይ 
ኣብ ናይ መእተዊ ፕሮግራም ምስ ዚምሃር ናይ ትምህርቲ 
ሓገዝ እዩ ዚረክብ። 

እቶም  ናብ  ናይ  ካልእ  ኮምዩን  ቤትትምህርቲ  ወይ  
ናብ  ግላዊ  ቤትትምህርቲ ኪኸዱ  ዚደልዩ፡  ናብቲ ናይቲ  
ቦታኦም ኮምዩን እዮም ዘመልክቱ። ኣብ ከምዚ ኩነታት 
ናይ መንበሪ ሓገዝ ይወሃቦም።

ተመሃራይ ሓላፍነት ይስከም ጽልዋ ድማ ይገብር
ኩሉ ተመሃራይ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ከስምዕ፡ ኪሳተፍ፡ 
ሓላፍነት ኪስከም ኪኽእል ኣለዎ። ቤትትምህርቲ ኣብ 
ደሞክራስያዊ ክብርታት እተመስረተ እዩ፡ ማለት ልክዕ 
ከም ካልእ ማሕበረሰብ። 

ብዛዕባ ትምህርቲ ንምዝራብ፡ ተመሃሮ ነቲ መምህር 
እንተወሓደ ሓንሳእ ኣብ ሰመስተር ኪራኸቡዎ ይግባእ። 

እዚ ከኣ ናይ ምዕባለ ዘተ ይብሃል። ኣብኡ እቲ 
ቤትትምህርቲ ከመይ ይኸይድ ኣሎ፡ እቲ ተመሃራይ 

እንታይ ይስምዖ ብዚብል ኣርእስቲ ይዝረብ። ከምዚ 
ምግባር ንኸተስምዕን ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ 
ሓላፍነት ንኽትወስድን የኽእለካ። እዚ፡ ንስኻ ከም 
ተመሃራይ ወይ ወላዲ መጠን ነቲ ዘይተረደኣካ ነገራት 
ሕቶ ክትሓተሉ ዘኽእል ኣገዳሲ ኣኼባ እዩ።



ትምህርቲ ቋንቋ ኣደን ፍሉይ ደገፍን
ውላድካ ሽወደን ዘይኮነ ካልእ ናይ ኣደ ቋንቋ ዲዩ 
ዘለዎ? እቲ ህጻን ኣብ ገዝኡ ብኣኡ ምስ ዚዛረብ፡ ግሩም 
ኣፍልጦውን ምስ ዚህሉዎ፡ ብናይ ኣደኡ ቋንቋ ትምህርቲ 
ኪወሃቦ መሰል ኣለዎ። 

ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ፡ ኣብቲ ናይ 2ይ ደረጃ 
ቤትትምህርቲ መእተዊ ፕሮግራም፡ ኣብ ናይ ቋንቋ 
መላለዪ/መእተዊ መደብ ንምስታፍ ተኽእሎ ኣሎ። 
እቶም መባእታ ቤትትምህርቲ ዝመሃሩ ተመሃሮ፡ በቲ ናይ 
መእተዊ ፕሮግራም ገይሮም ደገፍ ኪረኽቡ ይኽእሉ፡
ንኣብነት ንናይ ሞያ መእተዊ መደባት ወይ ንውልቃዊ 
ተበግሶ።  

ሓደ ተመሃራይ ኣብ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ 
ኣትዩ ጽቡቕ ነጥቢ ምስ ዘየምጽእ፡ ፍሉይ ደገፍ 
ይግበረሉ። እቲ ተመሃራይን መምህርን ሓለቓን ከምኡውን 
ወለዲ ተኣኪቦም ብዛዕባቲ ኪውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ 
ይዝትዩ። እቲ ናይ ስጉምቲ መደብ፡ እቲ ቤትትምህርቲ 
ነቲ ተመሃራይ  ብኸመይ መገዲ ከም ዚሕግዞን እቲ 
ተመሃራይ ድማ ብወገኑ ነቲ ናይ ኢ ነጥቢ ኪሓልፎ 
እንታይ ኪገብር ከም ዘለዎን ዚሕብር እዩ።
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