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ሓበሬታ ንምስግጋር ካብ መባእታዊ ትምህርቲ (Primarschule) ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲን (Oberstufe) ምቕያር
ዓቕምን

1. ኣገባብ ምስግጋር ካብ መባእታዊ ትምህርቲ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
ምስግጋር ካብ መባእታዊ ትምህርቲ ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ (ትምህርቲ ዞባዊ (Bezirksschule) ፣ ካልኣይ ደረጃ
ትምህርቲን (Sekundarschule) ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን (Realschule)) ኣብ ውሳኔ ገምጋም መምህር ናይ
መባእታዊ ትምህርቲ ይምርኮስ። ኣገባብ ጸብጻብ ኣብ ውጽኢት ናይ 6ይ ክፍሊ ወይ ኣብ ጸብጻብ ሰነድ ይምርኮስ። እንተ
ወሓደ ኣብ ፍሪቂ ዓመተ ትምህርቲ ብዙሓት መገምገሚ ሰነዳት ይስነዱ። ንእብነት ከም( መርመራ፣ ጠቐምቲ ስራሓት፣
ወዘተ)፣ ንጥፈታት ሰሙናዊ መደብ ትምህርቲ ፣ ብሰዓታት ዓውደ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ይጥቀሱ። ንእብነት ኣብ ሰሙን
ኣርባዕተ ትምህርቲ (Lektionen) እንተ ተወጢኑ ፣ ብውሕዱ ኣብ መንጎ ኣርባዕተ ጸብጻባት የድልዩ፣ ከምኡውን ኣብ
ዓመት ሸሞንተ ጸብጻብ የድሊ። ብመሰረት ሰነድ፣ መምህር ንስድራ ቤት ገምጋም ተመሃራይ ይገልጸሎም።
1.1 ኣብ ዝስዕብ
ኣብ መወዳእታ ሰሚስተር ናይ 5ይ ክፍሊ ከምኡውን መጀመርታ ሰሚስተር 6ይ ክፍሊ፣ መምህር ንስድራን ንተማሃሮን
ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞን ብቕዓትን ተመሃሮ ኣፋዊ ወይ ብጽሑፍ ይንገሮም። ተወሳኺ መምህር ተመሃሮ ናብ ኣየናይ
ዓይነት ደረጃ ፣ ዝደልይዎ ጥርዚ ዝንባሌኦምን ክሳብ መፈጸምታ ትምህርቲ ዘሎዎም ናይ ምወላ ተኽሎታት ይዘራረቦም።
እቲ ሓበሬታ ብጽሑፍ እንተኾይኑ ወለዲ ወይ ተማሃሮ ብዕምቆት ክዘራረቡሉ ይኽእሉ።
መምህር ኣብ 6ይ ክፍሊ እንተ ደንጎየ ካብ ለካቲት ክሳብ ሚያዝያ ምስ ስድራን ምስ ተማሃሮን ዝርርብ ክገብር ኣሎዎ።
መምህርን ወልድን እንተዳኣ እቲ ኩነታት ተሰማሚዖምሉ እቲ ዝርርብ ብጽሑፍ ይጸንዕ። ዘይምስምማዕን ናይ ሓሳብ
ፍልልይን ምስ ተሳተፍቲ ማለት( ወለዲ፣ መምህር መዋእለ ህጻናትን ምምሕዳር ቤት ትምህርትን) ምስ ዘጓንፍ
ኣማሓደርቲ ቤት ትምህርቲ (Schulpflege) ይውስዎ። ቅድሚ ውሳነ ወለዲ ዘይመቐበሊኦም ምኽንያት ናብ ምምሕዳር
ቤት ትምህርቲ ክቕርቡ ኣሎዎም። ኣብቲ ናይ ውሳኔ መስርሕ ምምሕዳር እቲ ቤት ትምህርቲ ፣ ንወለዲ ናይ ይግባኣኒ
መሰል ከምዘሎዎም ብጽሑፍ የፍልጦዎም። ስድራ ኣብ ውሽጢ 30 ማዓልቲ ኣንጻር እቲ ዝተዋህቦም ውሳኔ ናብ ኮሚተ
ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ዞባ (Schulrat des Bezirks) ይግባኣኒ ክብሉ ይኽእሉ።

2. ቅጥዕታት ምስግጋር ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ (ዞባዊ ትምህርቲ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን)
ኣብ ምስግጋር ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ (ዞባዊ ትምህርቲ) (Bezirksschule)፣ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን( Sekundarschule) ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን (Realschule) መምህር ቀንዲ ብቕዕትን ዝብጻሕ ትጽቢት ባዕላዊ ዓቕሚ
ከምኡውን ግስጋሰ ዕቤት ኣብ ግምት የእቱ።
2.1 ምስግጋር ናብ ዞባዊ ትምህርቲ (Bezirksschule)
ምስግጋር ናብ ዞባዊ ትምህርቲን (Bezirksschule) ተመሃሮ ኣብ 6ይ ክፍሊ ጸብጻብ ውጽኢት ኣብተን ቀንዲ ዓውደ
ትምህርቲ ካብ ጽቡቕ ክሳብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ደረጃ ዘመዝገቡ ከምኡውን ኣብ መብዛሕትኡ ዓውደ ትምህርቲ ጽቡቕ
ዓቕሚ ዘርእዩ ክኾኑ ይተባባዕ ። ብተወሳኺ ተመሃሮ ብዛዕባ ነብስኻ ምኽኣል፣ ኣፈታትሓ ሽግርን ንቕሓትን ዝግደሱ፣
ዝያዳ ዘመዛዝኑን ኣብ ዞባዊ ትምህርቲ ኮይኖም ክዓብዩ ዝደልዩ ይምደቡ።

2.2 ምስግጋር ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (Sekundarschule)
ምስግጋር ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (Sekundarschule) ተመሃሮ ኣብ 6ይ ክፍሊ ጸብጻብ ውጽኢት ኣብተን ቀንዲ
ዓውደ ትምህርት ጽቡቕ ደረጃ ዘመዝገቡ ከምኡውን ኣብ መብዛሕትኡ ዓውደ ትምህርቲ ካብ እኹል ክሳብ ጽቡቕ ዓቕሚ
ዘርእዩ ክኾኑ ይተባባዕ ። ብተወሳኺ ተመሃሮ ብዛዕባ ነብስኻ ምኽኣል፣ ኣፈታትሓ ሽግርን ንቕሓትን ዝግደሱ፣ ዝያዳ
ዘመዛዝኑን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኮይኖም ክዓብዩ ዝደልዩ ይምደቡ።
2.3 ምስግጋር ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (Realschule)
ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን (Realschule) ተመሃሮ ኣብ 6ይ ክፍሊ ጸብጻብ ውጽኢት ኣብተን ቀንዲ ዓውደ ትምህርትን
ከምኡውን ኣብ መብዛሕትኡ ዓውደ ትምህርቲ እኹል ዓቕሚ ዘርእዩ ክኾኑ ይተባባዕ ።

3. ኣብ ላዕለዋይ ደረጀ (Oberstufe) ምልዋጥ ዓቕሚ
ዓበይቲ መለክዒታት ለውጢ ናይ ዓቕሚ ብምምላእ ምቕያር ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ይከኣል እዩ። ተመሃሮ
ኣብተን ቀንዲ ዓውደ ትምህርቲ ኣብ 1ይ ሰሚስተር ብፍሉይ ምልዋጥ ዓቕሚ ምስ ዘርእዩን መምህር እንተ መስኪሩሎም
ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ሓደ ዓመት ናይ ትምህርቲ ግዜ ከይደገሙ ክቕይሩ ይኽእሉ። ብተወሳኺውን ብምስክርነት
መምህር ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ናይ ትምህርቲ ዓመት ሓደ ዓመት ብምድጋም ወይውን ብዘይ ምድጋም ምቕያር
ይከኣል እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መወዳእታ ዓመት ብዘይ ዓመት ምድጋም ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝግበር ለውጢ ብናይ ቤት
ትምህርቲ ኣማሓደርቲ ይውሰን። ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ(Realschule) እንተዳኣ ዘይሓሊፎም ምድጋም
ይከኣል እዩ። ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (Sekundarschule) ከምኡውን ተመሃሮ ዞባዊ ትምህርቲ (Bezirksschule) ግቡእ ንጥፈታት እንተ ዘየማሊኦም ብቐጥታ ይቕጽሉ።
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