DEPARTEMENT
BILDUNG, KULTUR UND SPORT
Abteilung Volksschule

27 ሚያዝያ 2018

ሓበሬታ ንካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲን Mittelschulen ፣ ሞያ ናይ ሞያ ብስለት Berufsfachschulen mit Berufsmaturität ዝህባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2016/2017

1. ነጻ ፈተና ንተመሃሮ ዞባን (Bezirksschule) ካልኣይ ደረጃ ቤት ትህርትን (Sekundarschule)
ምቕጻል ተመሃሮ ዞባን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ፣ ተመሃሮ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዘመዝገብዎ ነጥቢ፣ ምስክር ወረቐት ምቕጻል ናብ
ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲWirtschaftsmittelschule WMS፣ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተር Informatikmittelschule IMS፣ ካልኣይ ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ Fachmittelschule FMS ከምኡውን ትምህርቲ ሞያን ሞያዊ ብስለትን Berufsfachschulen mit Berufsmaturität BMS ይምርኮስ።
ተመሃሮ ዞባ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዘመዝገብዎ ነጥቢ ናብ መዳለዊ ላዕላወይ Gymnasium ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽሉ ይሕግዞም።
ዝቑጸሩ መምዘኒ ዓውደ ትምህርትታት ንተመሃሮ ዞባን ንተመሃሮ ካልኣይ ደረጃን ሓደ እዩ።
ኣብቶም ማእኸላውያን ቤት-ትምህርትታት (Gymnasium, WMS, IMS, FMS) ጥራይ ትሕቲ 18 ዕድመ ዝገበሩ ተመሃሮ ክኣትዉ
ይኽእሉ እዮም። ዕድመ ተመሃሮ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር ገሮም ክኣትዉ / ክምዝግቡ ኣይክእሉን እዮም።
2. መገምገምን ቅቡል ናይ ምእታው ፍቓድን
ኣብ ምውዳእ ቀዳማይ ሰመስተር ናይ መወድእታ ዓመተ ትምህርቲ ኣድለይቲ መስፈርትታት ዘማልኡ ተመሃሮ(3 ን 4 ርኤ) ግዝያዊ ናብ
ጅምናዝዩም (Gymnasium) ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተርን ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ
ትምህርቲን ይምዝገቡ። እዚ ማለት ኣብ መወዳእታ ሰሚስተር ናይታ መወድእታ ዓመት ፈተና ክሓልፉ ኣሎዎም።
ኣብ መወዳእታ ሰሚስተር ናይታ መወዳእታ ዓመት ኩሉ ኣድላዪ ዘበለ መስፈሪ ዘማልኡ ተማሃሮ(ምስክር ወረቐት ዘሎዎም)ኣብ ጅምናዝዩም
(Gymnasium) ኣብ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተርን ላዕለዋይን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲን
ይምዝገቡ።
ኣብ ሞያን ሞያዊ ብስለትን ዝምዝገቡ ተመሃሮ ኣብ ምውዳእ ቀዳማይ ሰመስተር ኮነ ኣብ ምውዳእ ካልኣይ ሰሚስተር ናይታ መወዳእታ ዓመት
መእተዊ መስፈሪታት ዘማልኡ ቅቡላት ይኾኑ።
3. መእተዊ ቅጥዕታት ተመሃሮ ዞባ ናብ ጅምናዝዩም (Gymnasium) ፣ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ
ኮምፒተር፣ ላዕለዋይን ማእከላይን ዓውደ ትምህርትን ትምህርቲ ሞያን ሞያዊ ብስለትን።
ናብ ጅምናዝዩም ብዘይ ፈተና ዝእትዉ ተመሃሮ ኣብ መወዳእታ ዞባዊ ቤት ትምህርቶም እዞም ዝስዕቡ መኦቀኒታት ከማልኡ ኣሎዎም።
• ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት ፣ ኣብ ቋንቋ ጀርመንን ቁጽርን ብውሑዱ 4,0 ነጥቢ ክህልዎም ኣሎዎ።
• ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት ብውሕዱ 4,7 ክህልዎም ኣሎዎ። ነጥቢማእከላይ ገምጋም ነናይ ዓመቱ ወይ ኣብ ምስክር
ወረቐትኩም ቁጽርን ቋንቋ ጀርመንን ዕጽፊ ይሕሰቡ።
ናብ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተር፣ ማእከላይን ካልኣይን ዓውደ ትምህርትን ትምህርቲ ሞያን ሞያዊ
ብስለትን ብዘይ ፈተና ዝእትዉ ተመሃሮ ኣብ መወዳእ ትምህርቲ ዞባዊ ቤት ትምህርቶም እዞም ዝስዕቡ መስፈርትታት ከማልኡ ኣሎዎም።
• ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት፣ ኣብ ቋንቋ ጀርመንን ቁጽርን ብውሑዱ 4,0 ነጥቢ ክህሉ ኣሎዎ።

• ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐትብውሕዱ 4,4 ክህሉ ኣሎዎ። ነጥቢማእከላይ ገምጋም ነናይ ዓመቱ ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት
ቁጽርን ቋንቋ ጀርመንን ዕጽፊ ይሕሰቡ።
ግምጋመ ማእከለይ ገምጋም ነጥቢ
ማእከላይ ገምጋም ነጥቢ ካብዞም ዝስዕቡ ይግምገም
a) ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት መወዳእታ ዓመት እዞም ዝስዕቡ ዓውደ ትምህርቲ ቁጽሪ (ክልተ ግዜ ይሕሰብ) ቋንቋ ጀርመን
(ክልተ ግዜ ይሕሰብ) ቋንቋ ፈረንሳይ፣ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ታሪኽ፣ ባሎጂን ከሚስትሪን የጠቓልል።
b) ካብዞም ሰለስተ ዓውደ ትምህርትታት ስእሊ፣ሙዚቃ፣ ስፖርትን ምንቅስቓስን ነጥቢ እቶም ዝበለጹ ክልተ ዓውደ ትምህርቲ ኣብ ዓመታዊ
ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት መወዳእታ ዓመት ይግምገም።
c) ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ጂኦግራፍን ፍዚክስን ናይ ካልኣይ ዓመት ውጽኢት ወይ ምስክር ወረቐትኩም ይግምገም።
4. መእተዊ ቅጥዕታት ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ናብ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተር፣ ላዕለዋይን
ማእከላይን ደረጃ ትምህርትን ትምህርቲ ሞያን ሞያዊ ብስለትን።
ናብ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተር፣ ላዕለዋይን ማእከላይን ደረጃ ትምህርትን ትምህርቲ ሞያን ሞያዊ
ብስለትን ብዘይ ፈተና ዝእትዉ ተመሃሮ ፣ኣብ መወዳእታ ትምህርቲ ዞባዊ ቤት ትምህርቶም እዞ ዝስዕቡ መዕቀኒታት ከማልኡ ኣሎዎም።
• ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት ፣ ኣብ ቋንቋ ጀርመንን ቁጽርን ብውሑዱ 4,0 ነጥቢ ክህልዎም ኣሎዎ።
• ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት ብውሕዱ 5,3 ክህልዎም ኣሎዎ። ነጥቢ ማእከላይ ገምጋም ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ
ምስክር ወረቐት ቁጽርን ቋንቋ ጀርመንን ዕጽፊ ይሕሰቡ።
ግምጋመ ማእከለይ ገምጋም ነጥቢ
ማእከለይ ገምጋም ነጥቢ ካብዞም ዝስዕቡ ይግምገም
a)
b)
c)

ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት መወዳእታ ዓመት እዞም ዝስዕቡ ዓውደ ትምህርቲ ቁጽሪ (ክልተ ግዜ ይሕሰብ) ቋንቋ
ጀርመን (ክልተ ግዜ ይሕሰብ) ቋንቋ ፈረንሳይ፣ ቋንቋ እንግሊዝ ፣ ታሪኽ፣ ጂኦግራፍ፣ ባሎጂ፣ ፍዚክስን ከሚስትሪን የጠቓልል።
ካብዞም ሰለስተ ዓውደ ትምህርትታት ስእሊ፣ሙዚቃ፣ ስፖርትን ምንቅስቓስን ነጥቢ እቶም ዝበለጹ ክልተ ዓውደ ትምህርቲ ኣብ
ዓመታዊ ውጽኢት ወይ ኣብ ምስክር ወረቐት መወዳእታ ዓመት ይቑጸር።
ንኣሰራርሓ ውሽጣዊ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ታሪኽ፣ ጂኦግራፍ፣ ባሎጂ፣ ፍዚክስ ወይ ከሚስትሪ፣ ተማሃሮ ኣብ
መወዳእታ ዓመት እንተ ዘይተማሂሮም ኮይኖም፣ ውጽኢት ኣብ ምስክር ወረቐት ናይ ካልኣይ ዓመት ዘሎ ይቑጸረሎም።

5. ፍቓድ መእተዊ ፈተና
መእተዊ ፈተና ነዞም ዝስዕቡ ተመሃሮ ክፉት እዩ፣ ካብ ናይ ግሊኣብያተ ትምህርቲ ዝመጹ ተማህሮ፣ ሓደስቲ ናብ ካንቶን ኣሮው ዝቐየሩን ነጻ
መእተዊ ፈተና ተፈቲኖም እኹል ነጥቢ ዘይረኸቡን።
መእተዊ ፈተና ናብ ጅምናዝዩም (Gymnasium)፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተርን ላዕለዋይን
ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ፣ ኣብታ ትስዕብ ዓመተ ትምህርቲ ድሕሪ ምውዳእ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ናይ ዞባ ትምህርቲ ይውሰድ።
መእተዊ ፈተና ናብ ትምህርቲ ሞያን ሞያዊ ብስለትን ኣብ መወዳእታ ዓመተ ትምህርቲ ይውሰን።
መእተዊ ፈተና ናብ ጅምናዝዩም ንተማሃሮ ዞባ ይወሃብ። ካልኣይ ደረጃ ዝወድኡ ተመሃሮ ደረጃኦም ማዕረ ምስ ናይ ዞባ ተመሃሮ ምስ
ዝኸውን መእተዊ ፈተና ናብ ጅምናዝዩም ይፍቀዶም። ንኣብነት፣ ቅቡል ናይ ግሊ ኣብያተ ትምህርቲ።
6. ምዝገባ
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲታት ዞባን ካልኣይ ደረጀ ትምህርትን ዝወድኡ ተመሃሮ ብፍቓድ ወለዶም ክሳብ 28. ለካቲት ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ፣
Departement Bildung, Kultur und Sport (www.ag.ch/mittelschulen > Schultyp > Anmeldung) ንዝደለይዎ
ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ይምዝገቡ።
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7. ተወሳኺ ሓበሬታ
ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.ag.ch/bildung > Beurteilung & Übertritte ከምኡውን ኣብ www.schule-aargau.ch >
Beurteilung & Übertritte ትረኽቡ።
ካብ ግንቦት 2016 ጀሚሩ ኣብ ኣፍደገ ቤት ትምህርቲ Schulportal (www.schulen-aargau.ch > Beurteilung & Übertritte ገምጋም መእተዊ ውጽኢት ናብ ጅምናዝዩም (Gymnasium)፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንግዲ፣ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ
ኮምፒተርን ላዕለዋይ ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ፣ ትምህርቲ ሞያን ሞያዊ ብስለትን ክጥቃዕ እዩ፣ ዘድሊ መእተዊ ነጥቢ ምጽብጻብ ይከኣል
እዩ።
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