
ኣቐዲምካ ዝጅመር ኣጸደ 
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ሓተትቲ ዕቝባን

Tigrinya



ኣጸደ ሕጻናት ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧ 
ኣጸደ ሕጻናት ንቖልዑ ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ ህይወትን ንኺዕወቱ ኣብ 
ምድላው ይሕግዝ። ኣብ ኣጸደ ሕጻናት፡ ቆልዑ ብጸወታ ኣቢሎም ብዛዕባ 
ቛንቋን ቍጽርታትን ንድፍን ይምሃሩ። ብዘይካዚ፡ ምስ ካልኦት ብኸመይ 
ተሳኒኻ ትነብር፡ ትማቐል፡ ትሰምዕ፡ ከምኡ እውን ስምዒትካ ትቈጻጸር 
ይምሃሩ። መምህራን ነቶም ቆልዑ ብዛዕባ ትምህርቲ ህንጡያት፡ 
መሃዝቲ፡ ምትእምማን ዘለዎም ክዀኑ ይሕግዝዎም እዮም። መጽናዕቲ 
ኸም ዝሕብሮ፡ ኣብ ኣጸደ ሕጻናት ክልተ ዓመት ምምሃር ካብ ሓደ 
ዓመት ምምሃር ይሓይሽ። 

ኣቐዲምካ ዝጅመር ኣጸደ ሕጻናት እንታይ እዩ፧ 
ኣቐዲምካ ዝጅመር ኣጸደ ሕጻናት ማለት፡ ካብ ስደተኛታት ወይ ሓተትቲ 
ዕቑባ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ደቂ ሰለስተ ዓመት ቆልዑ፡ ንሰሙን 15 ሰዓት 
ከይከፈሉ ወይ ሒደት ከፊሎም ኣብ ኣጸደ ሕጻናት ክምሃሩ ዘኽእሎም 
ምድላውዩ። 

ኣጸደ ሕጻናት ኣቐዲምካ ንምጅማር ዝግበር መመልከቲ በታ ኣጸደ 
ሕጻናት እዩ ዝምላእ። ነዚ ኣቐዲምካ ዝጅመር ኣጸደ ሕጻናት ተባሂሉ 
ዝምወል ገንዘብ ነታ ኣጸደ ሕጻናት እዩ ብቐጥታ ዝውሃባ።

ውሉደይ ተቐባልነት ክረክብ ብቕዓት ኣለዎ ድዩ፧
ንስኻ ወይ ውሉድካ ነዚ ዝስዕብ ተማልኡ እንተ ዄንኩም ተቐባልነት 
ክረክብ ይኽእል እዩ፦

• ናይ ስደተኛ ወይ ናይ ግብረሰናያዊ (refugee or 
humanitarian) ቪዛ እንተ ኣልዩኩም፡ ወይ

• ናይ ስደተኛ ወይ ናይ ግብረሰናያዊ (refugee or 
humanitarian) ቪዛ ንምርካብ ተመልክቱ እንተ ኣሊኹም፡ ወይ

• እዋናዊ ወይ ዕለቱ ዝሓለፈ ኢሚካርድ (ImmiCard) እንተ 
ኣልዩኩም።

እዚ እንተ ዘይብልኩም፡ ግናኸ ንስኹም ወይ ውሉድኩም ስደተኛ ወይ 
ሓተትቲ ዕቑባ ዄንኩም ትፈልጡ እንተ ዄንኩም፡ ወይ ተመሳሳሊ 
ተመክሮ እንተ ኣልዩኩም፡ ውሉድኩም ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል 
ይኸውን።

ኣብ ከባቢኻ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፍት ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን 
ብምኻድ ብዛዕባ ሕድገት ምርካብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንዝዀነ 
ይኹን ዝሕግዘካ ብዓል ሞያ እውን ኣብ ክንዳኻ ዀይኑ ንኽፍሊ 
ትምህርቲ ኽዛረበልካ ክትሓትቶ እውን ትኽእል ኢኻ።



ንውሉደይ ብኸመይ ከመዝግቦ እኽእል፧
ኣጸደ ሕጻናት ኣቐዲምካ ምጅማር ኣብ ኩሉ መደባት ኣጸደ ሕጻናት 
ምስናይ ብቑዕ መምህር ይርከብ እዩ። ኣብ ከባቢኻ ወይ ኣብ 
ምምሕዳርካ ናብ ዝርከብ ኣጸደ ሕጻናት ብምዃድ ንውሉድካ 
ከተመዝግቦ ትኽእል ኢኻ። 

ኣስተርጓሚ ዘድልየካ እንተ ዀይኑ ንኣጸደ ሕጻናት ሓብሮም። ናጻ 
ኣገልግሎት ምስትርጓም ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ምዝገባ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፡ ንኽፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ወይ 
ንዝዀነ ይኹን ዝሕግዘካ ብዓል ሞያ ሕተት፣ ንኣብነት፦

• ደገፍ ዝህብ ሰራሕተኛ (በዓል ሞያ)

• ባህልኻ ዝፈልጥ በዓል ሞያ

• ነርስ ጥዕና ኣደን ቆልዓን

• ኣሳላጢ መጻወቲ ቖልዑ።

ውሉደይ ናብቲ ናይ ደቂ ኣርባዕተ ዓመት ኣጸደ ሕጻናት 
ክኸይድ ኣለዎ ድዩ፧
እወ። ድሕሪ እዚ ኣቐዲምካ ዝጅመር ኣጸደ ሕጻናት፡ ውሉድካ ዝዀነ 
ከይከፈለ ወይ ሒደት ከፊሉ ናብቲ ናይ ደቂ ኣርባዕተ ዓመት ኣጸደ ሕጻናት 
ክኣቱ ይኽእል እዩ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ብርቱዕ ሸነኻቶም ምህናጽ ክቕጽሉ 
ክሕግዞም እዩ።



ብዛዕባ ኣጸደ ሕጻናት ኣቐዲምካ ምጅማር ዝያዳ 
ሓበሬታ ኣበይ ክረክብ ይኽእል፧
• ናብ education.vic.gov.au ኣቲኻ Early Start 

Kindergarten ኢልካ ፈትሽ፡ ወይ

• ናብ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ኽፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ደውል።

ብቛንቋኻ ሓገዝ ንምርካብ፡

• ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትርጉም ኣብ 131 450 
ደውል።

• ነቲ ኣስተርጓሚ ናብቲ ናይ ዞባኻ ቝጽሪ ኽድውል 
ንገሮ (ኣብ ላዕሊ ዘሎ ርአ)

• እቲ ኣስተርጓሚ ካብቲ መስመር ከይወጸ  
ክትርጕመልካ እዩ
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ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ቦታ

ሰሜናዊ-ምብራቕ ቪክቶርያ
1300 333 231

በናላ
ዎዶንጋ
ዋንጋራታ
ሰይሙር
ሸፓርቶን
ግለን ዋቨርሊ

ሰሜናዊ-ምዕራብ ቪክቶርያ
1300 338 691

በንዲጎ
ሚልዱራ
ስዋን ሂል
ኮበርግ
ግሪንስቦሮ

ደቡባዊ-ምብራቕ ቪክቶርያ
1300 338 738

ሞይ
ልዮንጋታ
ዋራጉል
ሴል
ቸልተንሃም
ፍራንክስተን
ዳንዲኖ

ደቡባዊ-ምዕራብ ቪክቶርያ
1300 333 232

ኣራራት
ባላራት
ጂሎን
ሆርሻም
ዋራንቡል
ፉትስክረይ
ከይሎር

ኣድራሻ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት


