
 

 
 
 
[Insert name of recipient and address here (optional)] 
 
 
ክቡራት ወለድን ኣለይትን 
 
ጸብጻብ ምስግጋር ትምህርትን ዕቤትን ውሉድኩም 
 
ውሉድኩም ኣብ ቤት ትምህርቱ ኣወንታዊ ጅመራ ምእንቲ ኽህልዎ ንምሕጋዝ፡ ንቤት ትምህርቱ ጸብጻብ ምስግጋር 
ትምህርትን ዕቤትን ውሉድኩም ንጽሕፈሎም ኣለና። እዚ ጸብጻብ ምስግጋር፡ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ትምህርትን ኵለንተናዊ 
ጥዕናን ውሉድኩም፡ 

• ኣብ መንጎኹምን 
• ኣብ መንጎ ንሕና እንህቦ ኣገልግሎትን 
• ኣብ መንጎ እቲ ናይ መጻኢ ቤት ትምህርቲ ውሉድኩምን ሓበሬታ መለዋወጢ መገዲ እዩ። 
• ውሉድኩም ዝጥቀመሉ እንተ ዀይኑ ኸኣ ኣብ መንጎ ናይ እቲ ኣብ መጻኢ ንውሉድኩም ድሕሪ ሰዓታት 

ትምህርቲ ኽንክን ዝህብ ኣገልግሎትን (OSHC) ዝመሓላለፍ ሓበሬታ እዩ። 
 
እቲ ጸብጻብ ምስግጋር ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ነገራትሓበሬታ ዝሓዘ እዩ፦ 

• ክእለታት ውሉድኩምን ንሱ ዝግደሰሉ ነገራትን፡  
• ውሉድኩም ብዝበለጸ መገዲ ንኽምሃር ብኸመይ ክሕገዝ ከም ዝኽእልን። 

እዚ ሓበሬታ እዚ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ንውሉድኩም ብዝበለጸ መገዲ ክድግፎ ይሕግዞ እዩ።  
 
ንስኹም ክትገብርዎ እንደልዮ ነገራት 
 
እቲ ጸብጻብ ምስግጋር: ብናይ ውሉድኩም መምህር ኣጸደ ህጻናትን ብኣኹምን ብውሉድኩምን ዝምላእ እተፈላለየ 
ኽፋላት ኣለዎ። በጃኹም ነዚ ምልእዎ፦ ክፋል 3፦ እታ ስድራ ቤት [ውሉድኩም ድማ ነዚ ዝስዕብ ክመልኦ 
ሓግዝዎ ክፋል 2፦ እቲ ቖልዓ] በዚ ዝስዕብ ዕለት ድማ ናብ ኣገልግሎትና ምለስዎ [insert date here]።  
 
እቲ እትህብዎ ሓበሬታ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ፡ ግድነታዊ ግና ኣይኰነን። እቲ ናይ ውሉድኩም መምህር (ናብ OSHC 
ዝኸይድ እንተ ዀይኑ ድማ እቲ ናይ OSHC መምህር) ንውሉድኩም ብዝሓሸ ኽርድኦ፡ ንትምህርትን ኵለንተናዊ ጥዕናን 
ውሉድኩም ድማ መደብ ከውጽእ ይሕግዞ እዩ።  

 
ቀጺሉ ዝስዕብ እንታይ እዩ 
 
እቲ ናይ ውሉድኩም መምህር ኣጸደ ህጻናት ንኹሉ ኽፋላት እቲ ጸብጻብ ምስግጋር ብሓደ ኸጣምሮን ንዓኹም ድማ ናቱ 
ቕዳሕ ኽህበኩምን እዩ። ቤት ትምህርቲ ውሉድኩም ንቕዳሕ እዚ ጸብጻብ ኣብ ወርሒ ሕዳር ክቕበልዎ እዮም። ነቲ እታ 
ስድራቤትን እቲ ቖልዓን ዝብል ክፋላት እንተ ዘይመሊእኩምዎ እውን፡ እቲ ዝተረፈ ኽፋል እቲ ጸብጻብ ምስግጋር ናብ ቤት 
ትምህርቲ ውሉድኩም፡ ኣድላዪ እንተ ኾይኑ ኸኣ፡ ናብ ኣገልግሎት OSHC ክመሓላለፍ እዩ። 

 
እተገብረ መጽናዕቲ ኸም ዝሕብሮ፡ ምልውዋጥ ሓበሬታ ንቖልዑ ናብ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ብዕዉት መገዲ ኽሰጋገሩ 
ይሕግዞም እዩ። ይኹን እምበር፡ ጸብጻብ ምስግጋር ናብ ቤት ትምህርቲ ውሉድኩም ክመሓላለፍ እንተ ዘይደሊኹም፡ 
ቅድሚ እዚ ዝስዕብ ዕለት ምስ መምህር ውሉድኩም ተዘራረቡ፦ [insert date here]።  

 
ንውሉድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምዝጋብ 
 
ክሳዕ ሕጂ ንውሉድኩም ንዝቕጽል ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘየመዝገብኩምዎ እንተ ዄንኩም፡ ኣብ ዝሓጸረ እዋን 
ከተመዝግብዎ አተባብዓኩም። ምዝገባ፡ ነታ ቤት ትምህርቲ ነቲ ንውሉድኩም ብውልቂ ዘድልዮ ነገራት መደብ ከተውጽእ 
ይሕግዛ እዩ። ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ብዛዕባ ምጅማር ትምህርቲ ጠቓሚ ሓበሬታ ኣውጺኡ ኣሎ፦ 
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-
school.aspx።  

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx


  

ተወሳኺ ሓበሬታ 
 
[please select relevant text based on whether you are providing this information 
electronically or by hard copy] 
 
[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used] 
ብዛዕባ ኣመላልኣ ጸብጻብ ምስግጋርን ቤት ትምህርቲ ብጽቡቕ ምጅማርን ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ በጃኻ ነዚ 
ዝስዕብ ርአ፦ 

• ንስድራ ቤታት ዝኸውን ሓበሬታዊ ወረቐት  
• ስድራ ቤታት ንጸብጻብ ምስግጋር ትምህርትን ዕቤትን ንምምላእ ዝሕግዘን መምርሒ። 

እዚ ኣብ ኢንተርነት ኣብ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool ይርከብ። 
 
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 
ብዛዕባ ኣመላልኣ ጸብጻብ ምስግጋርን ቤት ትምህርቲ ብጽቡቕ ምጅማርን ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ በጃኻ ነዚ 
ዝስዕብ ርአ፦ 

• ንስድራ ቤታት ዝኸውን ሓበሬታዊ ወረቐት  
• ስድራ ቤታት ንጸብጻብ ምስግጋር ትምህርትን ዕቤትን ንምምላእ ዝሕግዘን መምርሒ። 

 
ብዛዕባ ናይ ውሉድካ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስጋር ክትዘራረብ እንተ ደሊኻ፡ በጃኻ ን[insert name of early 
childhood educator] ኣዛርቦ። 
 
 
ኣኽባሪኹም/ኣኽባሪትኩም 
 
 
[Name of early childhood educator] 
[Day] [Month] [Year] 

http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

