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DEP ARTEMENT
BI LDUNG, KULTUR UND S P ORT
Abteilung Volksschule

ጥሪ 2022

ሓበ ሬታ ምስግጋር ካብ መዋእለ ህጻናት (Kindergarten) ናብ መ ባእታ ደረጃ ትምህርቲ (Primarschule)

ኣገባ ብ ምስጋር ካብ መ ዋእለ-ህጻናት ናብ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ
ምስግጋር ካብ መዋእለ ህጻናት ናብ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ውሳኔ መምህር ናይ መዋእለ ህጻናት ይምርኮስ። ቀንዲ መምዘኒ ነዚ ውሳኔ ‘ዚ
ምዕባለ ቆልዓ እዩ፣ እዚ ብኣብ Aargau ትምህርታዊ መደብ ዝተገልጸ ክእለታት ይምርኮስ፣ ከምኡ'ውን ትንቢት ንቀጻሊ ምዕባለ ክእለታት።
ንኣገባብ ምስግጋር ዝምልከት ዝግበር ገምጋም ዝርርብ ኣብ ሰነድ ዝሰፈረ እዩ። መምህር መዋእለ ህጻናት ንዓመት ዝኣክል ብዙሓት ትርጉም
ዘሎዎም ስራሓት ናይ እቲ ቖልዓ (ንኣብነት ግላዊ ስራሕ፣ ናይ ጥበብ ስእሊ ፣ምሕንጻጽ፣ ብልሓት ናይቲ ቆልዓ) ኣብኡ ሰኒዱዎ ኣሎ። መምህር
መዋእለ ህጻናት ኣብቶም ኣብ ሰነድ ዝሰፈሩ ገምጋም መሰረት ብምግባር ንወለዲ ምኽሩ ይህብ።
ኣብ ምስግጋር ናብ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ፣ መማህራን መዋእለ-ህጻናት ምኽሪ ክህቡ ከለዉ ኣብ ግምት ከእትውዎ ዘለዎም ነገራት፣ ፍሉይ
ኩነታትን ብቕዓንት ናይቶም ቆልዑን መንእሰያት ተራእዩ ፣ፍሉይ ናይ ኣመሃህራ ኣገባብ ዘለዎ ክፍሊ (Einschulungsklasse) ከም ዘድሊ
ክግለጽ ክኽእል ኣሎዎ።
ኣብ ዝስ ዕብ
ኣብ ቀዳማይ ዓመት መዋእለ ህጻናት መማህራንን ወለድን ብመሰረት ኣብ ሰነድ ዝሰፈረ ገምጋም (Einschätzungsbogen) ናይቲ ቆልዓ
ምዕባለኡ ይግምግሙ። ኣብ ካልኣይ ዓመተ መዋእ- ህጻናት መማህራን ናይ መዋእለ ህጻናትን ወለድን ብዛዕባ ምስግጋር ናብ መባእታዊ
ትምህርቲ ካብ ለካቲት ክሳብ ሚያዝያ ዘሎ ግዜ ይዘራረቡ ከምኡውን ናይ ስድራቤትን ናይቲ ቆልዓን ድሌት ክስማዕ ኣሎዎ።
መምህር መዋእለ ህጻናትን ወለድን ብዛዕባ ምስግጋር ዝገብርዎ ዝርርብ እንተዳኣ ተሰማሚዕምሉ ብጽሑፍ ይተሓዝ። ዘይምስምማዕን ናይ
ሓሳብ ፍልልይን ምስ ተሳተፍቲ ማለት (ወለዲ፣ ቆልዓ፣ መምህር መዋእለ ህጻናት) ምስ ዘጓንፍ ዝምልከት ቦታ ከተማ1 ብዛዕባ‘ቲ ምድብ
ይውስኖ። ቅድሚ ውሳነ ዝግበር ወለዲ ዘይመቐበሊኦም ምኽንያት ናብ ዝምልከት ቦታ ክቕርቡ ኣማራጺ ኣለዎም። እቲ ናይ ውሳነ ተሓታቲ
ዝኸውን ቦታ ከትማ፣ ንወለዲ ናይ ይግባኣኒ መሰል ከምዘሎዎም ብጽሑፍ የፍልጦዎም። ስድራ ኣብ ውሽጢ 30 ማዓልቲ ኣንጻር እቲ
ዝተዋህቦም ውሳኔ ኮሚተ ቤት ትምህርቲ ዞባ (Schulrat des Bezirks) ይግባኣኒ ክብሉ ይኽእሉ።

1
ሓፈሻዊ ሓላፍነት እቲ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ኣለዎ። ከም ናይ ስራሕ ውሳነ ዝኣመሰለ ናይ ደረጃ ውሳነታት ቤት ትምህርቲ ብቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ንኣባል ባይቶ
ምምሕዳር ከተማ ወይ ንኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ክምደበሎም ይከኣል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከተማ ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ውሳነታት ናይ ምግባር ሓላፍነት
ዘለዎ ኣካል እተወሰነ መምርሒታት ኢዩ ዝገልጾ።

