
 

መንግስታዊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ 
ኣብቲ ዞባ Aichach-Friedberg (ኣይቻኽ-ፍራይድበርግ)  

 
Iaሓበሬታ ብዛዕባ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ Bavaria (ባቫርያ) 

 
Aichac (ኣይቻኽ፡  መስከረም 2019 

ዝኸበርኩም ወለዲ፡  

 
ኣብ ታሕቲ ገ ለ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ፥  

 
ግዲታዊ ተሳታፍነ ት ኣብ ቤት-ትምህርቲ 

• ክሎም ቆልዑ ካብ 6 ዓመት ዕድሚኦም ኣትሒዞም መዓልታዊ ናብ ቤት-ትምህርቲ ክኸዱ ኣለዎም - ዋላ’ውን ኣብቲ ወርሒ ጾመ ሮመዳን። ተሳታፍነ ት ኣብ ግዴታዊ ቤት-

ትምህርቲ ሕጊ ዝእዝዞ እውን’ዩ። 

• እንተድኣ ቆልዓኹም ሓሚሙ ሃልዩን ናብ ቤት-ትምህርቲ ከኣ ክመጽእ ዝይክእል ኮይኑን፡  ናብ ቤት-ትምህርቲ ካብ ሰዓት 8:00 ቅ.ቀ ኣብ ዘይዱንጊ ግዜ ደዊልኩም 

ቆልዓኹም ምሕማሙ ሓብሩ። 

• ቆልዓኹም ኣብ ቤት-ትምህትን ኣብ መገዲ ንቤት-ትምህርትን ናይ ሓደጋ መድሕን ኣለዎ። 

• እንተድኣ ቆልዓኹም ኣገዳሲ ቆጸራ ኣለዎ ኾይኑ፡  ንኣብነ ት ናብ ዶክተር ወይ ናብ ህዝባዊ ቤት-ጽሕፈት፡  ኣብ እዋኑ ካብቲ ቦርድ ቤት-ትምህርቲ ፍቓድ ብኲራት 

ናይ ቆልዓኹም ውሰዱ። ብኽብረትኩም ሓጺር ደብዳበ ናብቲ ምምሕዳር ቤት-ትምህርቲ ጽሓፉ። 

ብኽብረትኩም ናይ ዶክተር ቆጸራታት ኣብቶም ናይ ትምህርቲ ዘይኮኑ ሰዓታት ግበርዎም። 

 
ቀረባት ቤት-ትምህርቲ 

• እቲ ቤት-ትምህርቲ ነ ቶም ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ መጻሕፍቲ የለቅሖም። እዞም መጻሕቲ እዚኦም ብኽንክን ዝትሓዙን ኣብ እዋን ምዕጻው ቤት-ትምህርቲ ወይ ካብ 

ቤት-ትምህርቲ ኣብ ትወጻሉ እዋን ናብቲ ቤት-ትምህርቲ ዝምለሱን እዮም። 

• ክሎም ካልእ ቀረባት ቤት-ትምህርቲ (ናይ ጽሕፈት መሳርሒታት፡  ጥራውዝቲ፡  …) ብወለዲ እዮም ዝቕረቡ።  

• እቶም ተምሃሮ ነ ቶም ናውቲ ትምህርቲ መዓልታዊ ናብቲ ቤት-ትምህርቲ የምጽእዎም። 

 
ዕዮ-ገ ዛ  

ክሎም ተምሃሮ ዕዮ-ገ ዛ  ክሰርሑ ኣለዎም።  

 
ሓላፍነታት ናይቶም ወለዲ 

ወለዲ ኣብ ኣጋጣሚታት ቤት-ትምህርቲ ይሳተፉ። 

• ነ ቲ ዕዮ-ገ ዛ  ምሉእነ ቱ የ ረጋግጹ 

• ንሓበሬታ ወላዲ ብጥንቃቐ የ ንብቡን ይፍርሙን  

• ኣብ ቆጸራታት እሙን ምዃን (ንኣብነ ት፡  መዓልቲ ወለዲ) 

• ንዕድመታት ናብ ናይ ወለዲ ዘተታት ተቐበልዎም እሙናት ብምዃን ከኣ ናብኦም ኣበርክቶ ግበሩ 

 
ስፖርትን ትምህርታት ምሕንባስን 

• ስፖርትን ትምህርታት ምሕንባስን ብግዴታ እዮም፡  ዋላ’ውን ነ ዋልድ። ብኽብረትኩም ቆልዓኹም ብስሩዕ  ኣገ ባብ ይሳተፍ ምህላዉ ኣረጋግጹ። 

• ስልማታትን ሰዓታት ኢድን ኩሉግዜ ቅድሚ ምጅማር ኣካላዊ ትምህርቲ ይኽዘኑ፡  ምኽንያቱ ቆልዓኹም ኣብ እዋን ስፖርትን ትምህርታት ምሕንባስን ብእኦም ክጉዳእ 

ስለዝኽእል።  

 
ክልከላ 

• ተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ክዕጸዋን ኣብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ቦርሳ ክቕመጣን  ኣለወን። እንተድኣ ቆልዓኹም ነ ታ ተሌፎን  ኣብ ቤት-ትምህርቲ ተጠቒሙላ፡  እቲ 

መምህር ንግዚኡ ነ ታ ተሌፎን ክኣልያ ይኽእል።  

• ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ፡  ኣብብ ቀጽሪ እቲ ቤት-ትምህርቲ ወይ ናብቲ ቤት-ትምህርቲ እናመጻኻ ሽጋራ ምትካኽ ኣይፍቀድን’ዩ። 

  



ጠባይ 

እቶም መምሃራን እዚ ዝስዕብ ይጽበዩ፥  

• ምቕሉል ጠባይ 

• ኣኽብሮት፡  ብፍላይ ነ ቶም መምሃራን  

• ምስ ናይ ክፍሊ መማህርቲ ሰላማዊ ርክብ ምህላው 

• ተገዳስነ ት ኣብ ምምሃር 

• ምኽባር ግዜ 

ብኽብረትኩም ኩሉግዜ ነ ቲ ምስ መምሃራን ናይ ምዝርራብ ዕድል ተጠቐምሉ።  

 
ቆልዓኹም ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ ብሓጎስን ብዓወትን ክምሃር ትምኒትና እዩ። 

 
ምስ ኣኽብሮት 

 

 
Ingrid Hillenbrand                                                                     Carola Zankl                                                      Claudia Genswürger 
ዳይረክተር ቤት-ጽሕፈት ቤት-ትምህርቲ                            ዳይረክተር ቤት-ጽሕፈት ቤት-ትምህርቲ                           ዳይረክተር ቤት-ጽሕፈት ቤት-ትምህርቲ 



  

መንግስታዊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ 
ኣብቲ ዞባ Aichach-Friedberg (ኣይቻኽ-ፍራይድበርግ) 

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ Bavaria (ባቫርያ) ዘሎ ቤት-ትምህርቲ 

ዩኒቨርሲቲ 

ሞያዊ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ናይ ተግባረ-ኢድ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ 

ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ 

ምዝዛምቤት-
ትምህርቲመመረቕታ 

ሞያዊ ቤት-ትምህርቲ 

+ ስራሕ 

M
- ት
ም
ህ
ር
ቲ

 

ቤ
ት

- ት
ም
ህ
ር
ቲ

 ቢ
ዝ
ነ
ስ

 

ማእከላይ ደረጃ ቤት-
ትምህርቲ 

ካልኣይ ደረጃ 
ቤት-ትምህርቲ 

ካልኣይ ደረጃ 
ቤት-ትምህርቲ 

ኣብ ቊጽሪ / ቋንቋ ጀርመን / ናይ ቤትን ኣካላውን ትምህርቲ 

መባእታ ቤት-ትምህርቲ 

ካብ 6 ዓመታት ዕድመ 

ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ካብ 3 

ዕመታት ዕድመ 
ኣጸደ-ቖልዑ - መውዓሊ ህጻናት 

መእለዪ/መውዓል ህጻናት 
ካብ 1 ኦኣመት ዕድመ 

ምዝዛም ማእከላይ ደረጃ 

ቤት-ትምህርቲ 



 

 

ሓበሬታ ብዛዕባ ሞያዊ ስልጠና  

 

ድርብ ትምህርቲ 

እቲ ስልጠና ኣብ ክልተ ክፋላት ዝምቀል’ዩ። ንሱ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ኩባንያን ኣብቲ ሞያዊ ቤት-ትምህርትን ይካየድ።  

  

ልምምድ - መምሃሪ ቦታ 

ስልጠና 

 

  

ክልሰ ሓሳብ - ቦታ ናይ ትምህርቲ 

ሞያዊ ቤት-ትምህርቲ 

 

 

 

ቤት-ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠና 

እቲ ስልጠና ኣብ ሓደ ሞያዊ ቤት-ትምህርቲ ይካየድ እቶም ተምሃሮ ከኣ ናይ ምሉእ-ግዜ ትምህርቲ ኣለዎም። 

ሞያዊ ቤት-ትምህርቲ 

 

እቲ ናይ ስልጠና ንውሓት እዋን 2 ክሳብ 3.5 ዓመታት እዩ።  

 

 

ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ናይ መምረቕታ ዲፕሎማ / ማእከላይ ብስለት 

ዝሕተቱ ነ ገራት፥  

• ናይ መመረቕታ ምስክር ወረቐት ምስ ገምጋም ነ ጥቢ 3.00 ከምኡ ድማ ካብኡ ዝሓሸ ዝኾነ  

• ሞያዊ ስልጠና ዝወድአ 

• መረጋገጺ ምልከትት ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ደረጃ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ምምሃር ቋንቋ እንግሊዝ = ቋንቋ እንግሊዝ ናይ 4ይ 

ክፍሊ ከምኡ ድማ ካብኡ ዝሓሸ  

 



 

 

ምኽርታት ንዕውት መጀመርታ ኣብ  

ሞያዊ ቤት-ትህምርቲ Wittelsbacher Land 

ጉዳይ ሕማም 

• ካብ ሰዓት 7:45 ኣብ ሰክረታሪ/ቤት-ጽሕፈት ምሕባር የድሊ።  

(ተሌ.፦ 08251 / 87560) 

• መን ሓሚሙ፧  ኣየናይ ክላስ/ክፍሊ፧  እንታዋይ መምህር ኣብ 1ይ ሰዓት፧   

• ጽሑፋዊ ይቕሬታ ብኩራት ኣብ መንጎ  7 መዓልትታት ምቕራብ የድሊ 

� ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዝተቐርበ ቅድመ-ሕታም ክጥቀም ኣለዎ! 

• ዝያዳ 2 መዓልትታት እንድሕር ሓሚምካ ሓደ መረጋገጺ ሰነድ ካብ ሓኪም የድልየካ! 

ግላውያን ቆጸራታት  

• ብመሰረት፦ ኣብ ውሽጢ እዋን ትምህርቲ ግላዊ ቆጸራ ክግበር ኣይክእልን! 

• ምኽንያት ዘለዎ ፍሉይ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ብኩራት ወይ ፍቓድ ዕረፍቲ ምስተጠልበ ክወሃብ ይከኣል። 

እቲ ጠለብ ድማ ብጽሑፍ፣  ብውሕዱ 7 መዓልታት ቅድሚ እቲ ዝተጠልበ ቆጸራ ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ ክበጽሕ 

ኣለዎ። 

ፍቓድ ዕረፍቲ 

• 1 መዓልቲ፦ ፍቓድ ዕረፍቲ ብመራሒ ካሳ/ገንዘብ ክወሃብ’ዩ።  

• ኣብ ዝያዳ 1 መዓልቲ፦ ፍቓድ ዕረፍቲ ብሽማግለ ቤት-ትምህርቲ።  

መዓልታት ብኩራት 

• ሰለስተ ምኽንያት ዘይተሓበረሎም መዓልታት ብኩራት ምስዝፍጸም ኣብቲ ዝምልከት ቤት-ጽሕፈት ስርዓት ናይቲ 

ክፍለ-ሃገር መቕጻዕቲ ገንዘብ ክጥለብ እዩ። 

• ኣብ ዝያዳ 25 መዓልትታት ብኩራት፣  ወይ ብምኽንያት ወይ ብዘይ ምኽንያት፣  ኣብ ናይ BiK ክፍልታት ዓመታዊ 

ሰርቲፊከት ኣይክወሃብን እዩ፣  ጥራይ ሓደ መረጋገጺ ተሳትፎ ቤት-ትምህርቲ። 

ምድንጓይ 

• ቆጸራ ምኽባር ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፦ ኣብ ሰዓት 8:15 ቅ.ቀ. ምስቲ ትምህርቲ ክንጅምር ኢና። 

• እቲ ዝዱንጊ ከኣ ነቲ ቦኪሩ ዝነበረ ግዜ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ክድግም ኣለዎ። 
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Entschuldigung wegen Krankheit 
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Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 

…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 

besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 

 

Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 

…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 

besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 

 

Entschuldigung wegen Krankheit 

 

Hiermit möchte ich das Fernbleiben meiner Tochter/meines Sohnes, …………………............ 

…..………… am ……………… entschuldigen, da sie/er krank war und daher die Schule nicht 

besuchen konnte. 

Datum: _____________         Unterschrift: ___________________________ 

 



 

   
 
 

 
 

 

 

ቋንቋውን ባህላውን መንጎኛ  

 
ቋንቋውን ባህላውን መንጎኛ፥   

 

• ንሓደስቲ ስደተኛታት ብወለንትኡ ናብ ቆጸራታት የሰኒ  

• ብኣኽብሮት፡  ባህላዊ ተነ ቃፍነ ት ኣብ ግምት ዘእቱን ዘይሻራውን 

• ባህላዊ ፍሉይነ ት ዘለዎም ኣረኣእያታት ኣድላይነ ቱ የ ንጸባርቕ 

• ምርድዳእ  ከምኡ’ውን  እምነ ት ይፈጥር 

• ምስጢራውነ ት ክሕልዉ ዝግደዱ እዮም ከምኡ ድማ ስሩዕ  ስልተና ይረኽቡ  

 
ቋንቋውን ባህላውን መንጎኛታት ኣብ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎም መዳያት ይነ ጥፉ፥  

 

• ናይ ምምሕዳር ከተማ መሳለጥያታት 

• ሰበ ስልጣንን ኣብያተ-ጽሕፈትን 

• ማእከላት ምኽሪ 

• ኣብያተ-ትምህርትን ማእከላት መውዓሊ ህጻናትን 

• ክንክን-ጥዕና 

  
ኣብነ ት፥  ኣብያተ-ትምህርትን መውዓሊ ህጻናትን 

• ደገፍ ንናይ ወለዲ ምሸታት 

• ሓገዝ ኣብ ናይ ወላዲ ዘረባ፥  ንኣብነ ት ብዛዕባ ምዕባለ፡  ነ ጥብታት፡  ማሕበራዊ ተባይን ደገፍ ቋንቋን  

• ምስትርጓም ኣብ ጸገማትን ግጭታትን ዘጋጥምሉ እዋን 

 

  እቶም ኣገልግሎት ንህበሎም ቋንቋታት፥  

 

ፋርሰኛ፡  ፋርሲ፡  ዳሪ፡  ቱርኪ፡  ሩስያ፡  ሮማንያ፡  ኩርዲ፡  እንግሊዝ፡  ፈረንሳ፡  ጥልያን፡  ስጳኛ፡  ሃውሳን ስዋሂሊን 

 

እንተድኣ ተነ ቃፍነ ት-ባህሊ ኣብ ግምት ዘእቱ ትርጉም ደሊኹም፥  

 

እንተድኣ ሓደ ቋንቋውን ባህላውን መንጎኛ ደገፍ ክህበሉ ዝኽእል ሓደ ኲነ ት ተፈጢሩ፡  ብድሕሪኡ ንኣና ርኸቡና 

 
ሓበሬታ ርክብ፥  

Katharina Blazejewski 
ምምሕዳር ፕሮጀክት ቋንቋውን ባህላውን መንጎኛ 

ተሌፎን፥  08251 92 - 4889 

ኢመይል፥  katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.de  

ኢንተርነ ት፥  www.lra-aic-fdb.de 

 


