
 

 1 

Amharic 

አማርኛ 

 

የአንድ ዓመት ትምህርትን መድገም: ለቤተሰቦች መረጃ  
ይህ የእውነታ ወረቀት ወደ ቀጣዩ ዓመት የትምህርት ደረጃ ስለሚያድጉ ተማሪዎች ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች መረጃ ይሰጣል፡፡  

ወደ የሚቀጥለው ዓመት የትምህርት ደረጃ ማደግ 

የትምህርት ዓመትን መድገም አንዳንድ ጊዜ የእኩዮቻቸውን ያህል ጥሩ ውጤት ላላመጡ ተማሪዎች  በተጨማሪዎቹ 12 ወሮች ውስጥ 
የሚያሻሻሽሉበት  እና የሚጎብዙበት መንገድ  ተደርጎ ይታሰባል።   

ሆኖም ፣ ምርምር እና ማስረጃ እንደሚያሳዩት አንድ ዓመት መድገም አብዛኛውን ጊዜ ተማሪዎችን አይጠቅምም፣ እና ወደኋዋላ የቀረን ተማሪ 
በትምህርቱ ወደፊት እንዲራመድ የሚያስችል ውጤታማ መፍትሄ አይደለም። አንድ ዓመት የሚደግሙ ተማሪዎች ከዚህ በታች የሚከተሉትን 
የሚሆኑበት ዕድል የሰፋ ነው።  

● በትምህርታቸው ላይ በራስ መተማመንን ማጣት፣ በትምህርት ቤት ላይ አሉታዊ አመለካከቶችን ማዳበር፣ ለራሳቸው ዝቅተኛ 
ግምት ያላቸው እና ጠብ አጫሪ እና ረባሽ ባህሪያትን ማሳየት። 

● ከመጠናቀቁ በፊት ከትምህርት ቤት መውጣት እና ወደ ሦስተኛ ደረጃ (ዩኒቨርስቲ)  ትምህርት የመሄድ ዕድል አነስተኛ መሆን፡፡  

●  የተጨማሪ ዓመት ትምህርት ከጨረሱም በኋላም እኩዮቻቸው ወደፊት ሲቀጥሉ እነሱ ወደኋላ መቅረት። 

ለየት ባሉ ሁኔታዎች ብቻ አንድ ዓመትን መድገሙ ለተማሪው ምርጥ አማራጭ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ተማሪዎቻችን እንዲሻሻሉ መደገፍ 

ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች የአንድ ዓመት ደረጃ እንዲደግሙ ከማበረታታት ይልቅ፣ ማንኛውንም የመማር ክፍተቶችን እና የመማር 
ፍላጎታቸውን ለማሟላት፣ ት/ቤቶች አለ የተባለውን ምርጥ መረጃ መሰረት አድርገው የተነደፉ የማስተማር ስልቶችን ይጠቀማሉ፡፡   

በመንፈቅ 4፣ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን ትምህርት የመቀበል ደረጃዎች፤ ማለትም ከሚጠበቀው በላይ እድገት ማሳየታቸውን፣ 
የሚጠበቀው የእድገት መጠን ላይ መሆናቸውን ወይም ወደ ኋላ መቅረታቸውን በመገምገም መለየታቸውን ያረጋግጣሉ። 

ኋላ ቀርተው  የነበሩ ትምህርታቸው ላይ መድረስ ለሚፈልጉ ተማሪዎች የትምህርት ቤታችን ፕሮግራም በሁለቱም - በመንፈቅ 4  እና 
በሚቀጥለው ዓመትም - እነሱን እንዲደግፍ ታስቦ የተዘጋጀ ነው ፡፡ 

ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ ስላለው እድገት የሚያሳስብዎት ነገር ካለ፣ ልጅዎ ወደ ሚቀጥለው ዓመት ደረጃ ለማደግ ዝግጁ እንዲሆን 
ትምህርት ቤቱ እንዴት እንደሚደግፈው ለመወያየት የልጅዎን መምህር ወይም የት/ቤቱን ርዕሰ መምህር ማነጋገር ይኖርብዎታል።  

የአንድ ዓመት ትምህርትን ከመድገም ጋር በተያያዘ ያለው ፖሊሲ  

የትምህርት እና ስልጠና መምሪያ (Department of Education and Training)፣ የአንድ አመት ትምህርትን ከመድገም 

ጋር በተያያዘ ያለው ፖሊሲ እንዲህ ይላል:- 

● ትምህርት ቤቶች በመደበኛነት ተማሪዎች ከእኩዮቻቸው ቡድን ጋር ወደ ሚቀጥለው ዓመት ደረጃ እንዲያልፉ ማድረግ አለባቸው።  

● የአንድ ዓመት ደረጃን መድገም በልዩ ሁኔታዎች ውስጥ ብቻ ሊከሰት ይችላል። 

ፖሊሲውን ለማንበብ፣ ወደ: https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy. ይሂዱ 

ርዕሰ መምህራን ከክፍል ወደ ክፍል ስለ ማለፍ ወይም የአንድ ዓመት ደረጃን  ስለመድገም የመጨረሻውን ውሳኔ ይሰጣሉ። ለተማሪው ዘላቂ 
ጥቅም በሚል የርዕሰ መምህሩ ተማሪው የአንድ ዓመት ደረጃን መድገም እንደሚያስፈልው በሚወስንበት ጊዜ፣ ርዕሰ መምህሩ የዓመት 
ደረጃውን ልጅዎ  መድገሙን የሚስማሙ ከሆነ ይጠይቅዎታል።  

 

የወላጅ/ተንከባካቢ ቅሬታዎች 

ልጅዎ የዓመት ደረጃ እንዲደግም ከጠየቁ እና ርዕሰ መምህሩ በሰጠው ምክንያት ካልረኩ፣ ባቀረቡት ማስረጃ ወይም በውሳኔያቸው ካልተደሰቱ፣ 
የት/ቤትዎን የቅሬታ ማቅረብ ፖሊሲን በመከተል አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ፡፡  

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy

