Tigrinya

ወረቐት: ሓበረታታት/ ሕጊ ቤት ትምህርቲን/ ስምማዓተን
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተማሃሮ
ኣብ‘ዚ ብሩከንአንገቦት( Brückenangebots) ዝተባህለ ደረጃ ትምህርቲ ክትማሃሩ መሪጽኩም፡፡ ኣብ‘ዚ ዓመት‘ዚ
ብዙሕ ክትኸስቡን ዕድላት ትምህርቲ ሞያኩም ከተማሓይሹን ድልየትኩም‘ዩ፡፡ ድልውነትን ተገዳስነትን
እንተሃልይኩም ኣብ ሸቶ ዕላማኹም ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕና ድማ ብወገና ኣብ‘ዚ ቤት ትምህርትና
ዕውታትን ሕጉሳትን ክትኾኑ ንምነየልኩም ፡፡
ዝኸበርኩም ወለዲ
ንስኹም ብወገንኩም ውላድኩም ኣብ‘ዚ ብሩከንአንገቦትስ( Brückenangebots) ዝተባህለ ደርጃ ትምህርቲ‘ዚ ጽቡቕ
ውልቃዊ ምዕባለ ክገብር ተስፋኹም‘ዩ።እዚ ክውን ንኽኸውንን ወላድኩም ድማ ኣብ ትምህርቱ ዓወት ክህልወን፡
ዕድምኡ ብዘይ ገድስ ቤት ትምህርትና ኣብ ምትሕብባር ወለዲ ዝተመርኮሰ‘ዩ፡፡ እዞም ስዒቦም ተጻሒፎም ዘለዉ
ሓበረታታትን ስምማዓትን ድማ ቀንዲ ረቛሒታት ዓወት ናይ ሓባራዊ ስራሕ‘ዩም፡፡
ዓመተ ትምህርቲ
ኩሎም ተማሃሮ ንነይ ሓደ ዓመት ዝወስድ ትምህርቲ‘ዮም ኣብ‘ዚ ቤት ትምህርትና ተመዝጊቦም። ስለ‘ዚ ኩሎም
ተማሃሮ ትምህርቶም ዓመት ምሉእ ብዘይ ምቁራጽ ክካታተሉን ክሳተፉን ግደቶኦምን ሓላፍነቶን‘ዮ፡፡
ዕርፍቲ
ብመሰረት ቁቡል ወይ ወን ርዱእ ዝኾነ ምኽንያታት ውላድኩም ኣብ ግዜ ትምህርቲ ክሳታፍ ዘይክእል እንተኾይኑ
ቀጥታ ናብ ቤት ትማህርቲ ከተመልክቱ ኣለኩም፡፡ እቲ ናይ ዕርፍቲ መመልከቲ ወረቐት ካብ ክላስ መምህር
ክትወስድዎ ትኽእሉ፡፡ እዚ ናይ ዕርፍቲ ምምልካት ወረቐት 8 ማዓልቲ ቅድሚ ምጅማር ዕርፍቲ ውላድኩም ክምልከት
ይግባእ፡፡
ኩሎም ተማሃሮ ቤት ትምህርትና ኣብ ግዜ ትምህርቲ ግዴታዊ ተሳታፍነት ኣብ ትምህርቲ ኣለዎም። ልክዕ ከምቶም
ልምምድ ትምህርቲ ሞያ(Lehrlingen)ዝገብሩ ዘለዉ ተማሃሮ ይቑጸሩ ፡፡ ስለ‘ዚ እዩ ኻአ ኣባና ዕርፍቲ ሓሓሊፉ ወይ
ወን ኣብ አገተስቲ አገጣሚታት ጥራይ ዝፍቀድ፡፡
ምንዋሕ ዕርፍቲ ወይ ድማ ምውሳድ ዕርፍቲ ቅድሚ ምጅማር ወግዓዊ ዕርፍቲ ዝፍቀድ ፡ ወለዲ ካብ ዋሃቢ ስራሖም
ሓደ ናይ ዕርፍትም ግዜ ክቕየር ከምዘይካኣል መራጋገጺ ከቕርቡ እንተኺኢሎም ጥራይ‘ዩ። ብምኽንያት ርትዓዊ ዋጋ
ትኬት ምቕዳም ወይ ድማ ምንዋሕ ግዜ ዕርፍቲ ኣይፍቀድን‘ዩ፡፡
አገጣሚታት ቤት ትምህርቲ
ኩሎም ተማሃሮ ነቶም መስረትውያን ባዕሎም ተወሰኽቲ ዝመረጽዎም ሳብጀክትታትን ብግቡእ ክማሃርዎም ሓላፍነት
አለዎም። ኣብ ዝኾነ አገጣሚታት ቤት ትምህርቲ ክሳተፉ ድማ ይግባእ፡፡
ምድላዋት ንምምራጽ ሞያ
ኣብ ምድላዋት ምምራጽ ትማህርቲ ሞያ ወለድን ተማሃሮን ዝላዓለ ተራ ኣለዎም፡፡ ግልጺ‘ዩ ኣብ‘ዚ ግዜ ናይ
ምድላዋት ምምራጽ ትምህርቲ ሞያ ናህና ሓገዛት ድማ ከምዘይፍለየኩም፡፡ ሓገዝ ኣብ ዝትደልይሉ ወይ ውን ሕቶ ኣብ
ዝህልወኩም ግዜ ኣብ ግዚኡ ናብ ክላስ መምህር መጺኹም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ኣማኻሪ ስነ ሞያ ተወሳኺ
ሓገዛት ክትረኽቡ ድማ ተኽእሎ አሎ፡፡

ስታፈ ኣብ‘ዚ ደርጃ ትማህርቲ ብሩከንአንገቦትስ( Brückenangebots)‘ዚ ብድልየት‘ዩ፡፡ኣብ‘ዚ ቤት ትምህርቲ‘ዚ ኣመልኪትኩም
ማልት ድማ ትምህርትኹም ብዘይ ብኩራት ክትካታተሉ ግዱታት ኢኹም ማለት‘ዩ፡፡በዚ መሰረት‘ዚ ድማ ኩሎም ተማሃሮ ኣብ
ግዜ ትምህርቲ ሳዓታቶም ከኽብሩን ኣብ ክላስ ክርከቡን ትጽቢትና‘ዩ፡፡ ንብኩራተን ምዱንጋያትን ዝአመሰሉ ነገራት ሕጊ ቤት
ትምህርቲን(§§ 24-37) ከምኡ ውን ስርዓተ ትምህርቲን(410.100) ይቕይድና፡፡ ሓደ ተማሃራይ ወይ ውን ሓንቲ ተማሃሪት ኣብ
ሓደ ዓመተ ትምህርቲ ብዘይ ፍቓድ ካብ 14 ግዜ ንላዕሊ ካብ ቤት ትምህርቲ (ወይ ድማ 9 ግዜ ካብ ተመሳሰሊ ኣግጣሚታት
ቤት ትምህርቲ)እንተ ዳእ ኣብኪሩ/ ኣብኪራ፡ ኣብ ድሌታዊ ምልቃቓ ቤት ትምህርትን ምኽፋል ወጻኢታት ትምህርትን ይብጻሕ
አሎ ማለት‘ዩ።( ቕትዕታት አከፋፍላ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ)

ህጹጽ ምኽነያት ብኩራት ( ንአብነት ብምኽኒያት ሕማም )
አብ መጀመርያ ዝሓመምኩምሉ ማዓልቲ ካብ ሳዓት 7.30 ክሳብ 7.45 ወይ ድማ ካብ 8.30 ክሳብ 8.40 ዘሎ ግዜ ናብ ቤት
ትምህርቲ ደውሉ፡፡ ንናይ ክፍሊ መምህርኩም ወይ ውን ናይ ካልእ ሳብጀክት መምህርኩም ከምተብኩሩ ሓብሩ ኢኹም፡፡
ብኩራትን ምድንጋይን አብ ግዜ ትምህርቲ ብከመይ ኣብ ሰነድ ይታሓዝ?
-ከም ምዱንጋይ ዝቑጸር ሓደ ተማሃራይ ኣብ ግዜ ምጅማር ትምህርቲ ኣብ ክፍሊ እንተ ዘይተረኽበ‘ዩ፡፡
-ከም ብኩራት ዝቑጸር ድማ ሓደ ተማሃርይ ኣብ‘ታ ቀዳመይቲ ፐርየት ግዜ ትምህርት ክላሱ እንተዘይተሳቲፉ ካም ዘብኩረ
ይሕስብ፡፡ ፍርቂ ማዓልቲ ብኩራት ከም ፍጹም ብኩራት ይቑጸር።
እቕረታ ወይ ድማ ፍቓድ ብኩራት
ሓደ ተማሃራይ እንተ ኣብኩሩ እንተ ደንገየ ኣብ መንጎ 8 ማዓልቲ እቲ ናይ እቕረታ ወይ ድማ ፍቓድ ብኩራት ወረቐት ንናይ
ክፍሉ መምህር ከረክቦ ይግባእ፡፡ ኣብ‘ቲ ናይ እቕሬታ ወረቐት ምኽንያት መብኮሪን ንውሓት ግዜ ብኩራትን ክግለጽ አለዎ ፡፡
ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ተማሃሮ ወለዶም ኣብ‘ቲ ናይ እቕሬታ ወይ ድማ ፍቓድ ወረቐ ክፍርሙ ይግቦኦም፡፡
ዓቅሚ አዳም ዝአኸሉ ተማሃሮ፡ማለት ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ተማሃሮ‘ዮም
ተማሃሮ 18 ዓመት ዘእከሉ፡ ልዕሊ ዕድመ ስለዝኮኑ ንጉዳያት ከም ማሕበራዊ፡ መንግስታዊ፡ ትምህርታዊ ናይ ገዛእ ርእሶም
ተሓታትነትን ሓላፍነትን ኣለዎም፡፡ መምሃራን ንወልዲ አገተስቲ ነገራትን ውጺኢታት ነጥብታት ትማህርትን ካብ‘ዚ ብሩከንያር(
brückenajahr) ይሕብርዋም፡፡ ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ተማሃሮ ወለዶም ብዛዕባ ውጺኢት ትማህርቶም ክፈልጡ ድልየቶም
እንተዘይኮይኑ ኣብ መጀመርያ ትምህርቲ ምጅማር ወይ 18 ዓመት ዝገብርሉ ግዜ ብመገዲ ጽሑፍ ገሮም ንመምህሮም ከፍልጡ
ይኽእሉ‘ዮም፡፡
ሓበረታ ፡ ኣብ አገደስቲ ውሳነታት ንአብነት ምልቃቕ ቤት ትማህርቲ፡ ጉድለት ስነስርዓት፡ ምስጋግ ካብ ቤት ትማህርቲ
ዝአመስሉ ነገራት ወለዲ ክሕበሩ እዮም፡፡
ሕግታት ክፍሊት ኣብ ግዜ ምቑራጽ ወይ ውን ምውጻእ ካብ ቤት ትምህርቲ
ሓደ ተማሃራይ ብዘይ ስምምዕ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ትምህርቲ አቃሪጹ ወይ ዳም ብምኽንያት ጉድለት ስነስርዓት ካብ ቤት
ትምህርቲ ተስጊጉ፡ ንወለዲ፡ንአዕበይቲ ወይ ድማ ነቲ ልዕሊ ዕድመ ዝኾነ ተማሃራይ ክሳብ CHF 800 ዕዳ ክፍሊት ይመጾ።
ሓበረታ፡ እዚ አገልጉለት ትምህርቲ ብሩከንኣንገቦት ብነጻ‘ዩ፡፡ ክሳብ CHF 18000 ዝኸውን ንሓደ ተማሃራይ ኣብ ዓመት ገንዘብ
ይወጾ፡፡ ሓደ ተማሃራይ ኣብ ሞንጎ ካብ ቤት ትምህርቲ እንተ አቃሪጺ ወይ ወን ተስጊጉ ብዘይ አገድስ እቲ ዓመታዊ ክፍሊት
ይኽፈል‘ዩ፡፡እቲ እሱ ዝነበሮ ቦታ ድማ ብዘይ ጥቕሚ ይመክን፡፡
ወጻኢታት ትምህርቲ ክፋል ሓደ ካብ‘ቲ ስምማዓት መዝገባ‘ዩ፡ ኣብ ግዜ ምጅማር ትምህርቲ ድማ ወግዓዊ ይኸውን፡፡
ማእከል ናይ ብሩከንአንገቦትስ
Zentrum für Brückenangebote (ZBA)

