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ትምህርቲ ንምጅማር ምድላው 
ምጅማር ትምህርቲ ንውሉዳት ኰነ ንስድራቤታት ዓብዪ ለውጢ እዩ። ሓደስቲ ሰባት፡ ቦታታት፡ ከምኡ 

እውን ልማዳት ምልማድ ባህ ዘብልን  በዳህን ክኸውን ይኽእል እዩ። ውሉድካ ትምህርቲ ብጽቡቕ 

መገዲ ንኽጅምር ምእንቲ ክትሕግዞ ብዙሕ ክትገብሮ እትኽእል ነገራት ኣሎ። 

 

ትምህርቲ ብጽቡቕ ምጅማር እንታይ ማለት እዩ፧ 

ስድራ ቤታትን ኣለይንት ቀዳሞት መምህራን ውሉዳቶም እዮም። እቲ ኣብ ቤትካ ምስ ውሉዳትካ እትገብሮ ነገራት 

ንኽምሃሩን ንኽዓብዩን ይሕግዞም፡ ንቤት ትምህርቲ ድማ የዳልዎም እዩ። ንትምህርትን ንዕቤትን ውሉዳትካ ኽትድግፈሉ 

እትኽእል ዝበለጸ መገዲ ብጸወታ ኣቢልካ እዩ።  

ንቤት ትምህርቲ ብጽቡቕ ምጅማር፡ ንውሉዳት ብጽቡቕ ክምሃሩን ሕጉሳት ክዀኑን ይሕግዞም እዩ። ውሉዳት ኣብ ቤት 

ትምህርቲ ሕጉሳት እንተ ዀይኖም ከኣ ዝያዳ ኽምሃሩ እዮም ዝደልዩ። ቤት ትምህርቲ ውሉድካ ነቲ ውሉድካ ብውልቁ 

ዘድልዮ ነገራት ንኸማልእ ክጽዕር እዩ፣ ኣድላዪ እንተ ዀይኑ እውን ተወሳኺ ደገፍ ክገብረሉ እዩ። ውሉድካ ብቤት ትምህርቲ 

ኽለማመዶ፡ ድሕንነት ክስምዖ፡ ክተኣማመን፡ ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ርክብ ክምስርት ዝሕግዞ ነገራት ብምግባር 

ክትድግፎ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ቤት ምጽዋትን ምምሃርን 

ጸወታ ንውሉድካ ክምሃር ክሕግዞ ዝኽእል ዝበለጸ መገዲ እዩ። ጸወታ ኣብ ከም ምቝጻር፡ ነገራት ምፍልላይ፡ በብጕጅለ 

ምቕማጥ፡ በብዓቐኖም ምፍላይ ዝኣመሰለ ንምሉእ ህይወቱ ዝጠቕሞ ናይ ሕሳብ ክእለታት ከማዕብል ይሕግዞ እዩ። 

ጸወታ ንውሉድካ ንተፈጥሮን ስነፍልጠትን ክምርምር፡ ከምኡ እውን መሃዚ ክኸውን ይሕግዞ እዩ። ውሉድካ ክጻወት ከሎ፡ 

ብዛዕባ ስምዒት ይምሃር፡ ቋንቋኡ ኰነ ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ክእለቱ እውን የመሓይሽ እዩ። ገለ ኻብቲ ኣብ ቤትካ 

ክትገብሮ እትኽእል ነገራት እዚ ዝስዕብ እዩ፦ 

 መዓልታዊ ንጥፈታት፦ ውሉዳት ብኸም ምግቢ ምስራሕ፡ ሰደቓ ምግቢ ኣብ ምድላውን ምጽራይን ምሕጋዝ፡ 

ዝሕጸብ ክዳውንቲ ምፍልላይ፡ ክዳውንትን መጻወቲታትን ምቅምማጥ፡ ኣትክልትን እንስሳታትን ምክንኻን 

ብዝኣመሰለ መዓልታዊ ንጥፈታት ኣቢሎም ይምሃሩ እዮም። ንውሉድካ ከምዚ ዝስዕብ ዝኣመሰለ ሕቶታት 

ብምሕታት ክምሃር ክትሕግዞ ትኽእል ኢኻ፦ ‘ክንደይ ኩባያ ሕሩጭ የድልየና፧’ ወይ ‘ነቲ ሕደ ዓይነት ካልስታት 

ክትረኽበን ትኽእልዶ፧’ 

 ጸወታታት፦ ከም ኡኖ፡ ስናፕ፡ ሜሞሪ፡ ኣይ ስፓይ፡ ማማ ኸተማ ዝኣመሰለ ቐለልቲ ጸወታታት ምጽዋት 

ንውሉድካ ክምሃር ይሕግዞን ብዛዕባ ሪጋ ሓሊኻ ምጽዋት ይምህሮን እዩ።  

 ተገጣጣሚ ነገራት፦ ብኸም ሌጎ (LEGO)፡ ብዕንጨይቲ እተሰርሐ ተገጣጣሚ፡ ወይ ባኮታት ጌርካ ምህናጽ፡ 

ውሉድካ ንኣካላቱ ብግቡእ ከንቀሳቕስ፡ መሃዚ ክኸውን፡ ጸገማት ክፈትሕ ይሕግዞ እዩ።  

 ስእልን ስርሓትን፦ ንጥፈታት ስእልን ስርሓትን እውን መሃዝነት የተባብዕ፡ ኣካላት ብግቡእ የንቀሳቕስ፡ ጸገማት 

ናይ ምፍታሕ ክእለት የማዕብል እዩ።  

 ካልእ ዘምስለካ ኽዳን ምኽዳን፦ ናይ ቀደም ክዳን ምኽዳንን ካልእ ሰብ መሲልካ ምቕራብን ንናይ ምምሃዝን 

ቋንቋን ክእለታትካ የማዕብል እዩ።  
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 ሙዚቃ፡ ዛንታታት፡ ከምኡ እውን ሳዕስዒት፦ ምንባብ፡ ዛንታታት ምዝንታው፡ ሙዚቃ ምስማዕን 

ምስዕሳዕን፡ ኣብ ቤት ወይ ኣብ ጀርዲን ንዘሎ ነገራት ምድላይ ወይ 'ምህዳን'፡ ነቲ ናይ ውሉድካ ቛንቋ የማዕብሎ 

እዩ። 

 ኣብ ግዳም ምጽዋት፦ ብእግሪ ምጕዓዝ፡ ምሕኳር፡ ብሽግለታ ወይ ሞቶ ምዝዋር፡ ናብ መጻወቲ ቦታ ምኻድ፡ 

መጻወቲ ዝኸውን ገዛ ምስራሕ፡ ኮዕሶ ምድርባይን ምቝላብን፡ ብናይ ተኒስ ወይ ብናይ ክሪኬት መቕልዒ ጌርካ 

ፈኳስ ኩዕሶ ምህራም፡ ኣብ ጭቃ ምዅዓት  – እዚ ኹሉ ነገራት ንውሉድካ ክምሃርን ክዓብን ይሕግዞ እዩ።  

 መርምርን ሕቶታት ሕተትን፦ ውሉድካ ክጻወት ከሎ፡ ከምዚ ዝስዕብ ዝኣመሰለ ሕቶታት ሕተት 'ነዚ ኽትገልጾ 

ትኽእልዶ…፧'፡ 'ከምዚ እንተ ዝኸውን እንታይ መጋጠመ…፧'፡ 'ነዛ ሕቶ ብኸመይ ክትምልሳ ትኽእል...፧'  

 ስሩዕ ልማዳት፦ መዓልታዊ ንነገራት ኣብ ሕደ እዋን ምግባሮም፡ ውሉድካ እንታይ ከም ዝጽበ ክፈልጥን 

ስምዒቱ ክቆጻጸርን ይሕግዞ። ስሩዕ ልማዳት፡ ውሉድካ ንቤት ትምህርቲ ኽለምዶ ይሕግዞ። ብፍላይ ናይ እዋን 

ድቃስ ስሩዕ ልማዳት ምህላው ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ንኣብነት ድራር ምድራርን ነብስኻ ምሕጻብን፡ ክዳን ለይትኻ 

ምግባር፡ ስንኻ ምሕጻብ፡ መጽሓፍ ምንባብ፡ ድሕሪኡ ምድቃስ።  

ንቤት ትምህርቲ ልሙድ ቦታ ምግባሩ 

'ንቤት ትምህርቲ ድሉው' ምዃን ክብሃል ከሎ፡ ንኣካዳምያዊ ትምህርቲ ጥራይ ዝምልከት ኣይኰነን፣ የግዳስ፡ ቤት 

ትምህርቲ ከመይ ከም ዝዀነ ምርዳእን ኣወንታዊ ትጽቢታት ምህላውን ዘጠቓልል እዩ። ንውሉድካ ንምሕጋዝ ክትገብሮ 

እትኽእል ገለ ነገራት ኣብዚ እንሀ፦ 

 በቲ ብኣጸደ ሕጻናት ወይ ብቤት ትምህርቲ ናይ ውሉድካ ዝዳሎ መደባት ምስግጋር ናብ ቤት ትምህርቲ ተሳተፍ።  

 ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድን ካብኡ ምምላስን ተለማማመድ። 

 ውሉድካ ምስቶም ናብቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ዝኸዱ ኻልኦት ቆልዑ ክጻወት ኣፍቅደሉ። 

 ንውሉድካ ብኸመይ ከም ዝኽደን፡ ናብ ሽቓቕ ከም ዝኸይድ፡ ኢዱ ከም ዝሕጸብ፡ ሳን ስክሪን ከም ዝገብር፡ ቦርሳ 

ናይ ቤት ትምህርቱ ከም ዝጥርንፍን ዝስከምን ብምምሃር ርእሱ ክኽእል ኣተባብዓዮ።  

 ብዛዕባ ትምህርቲ ምጅማር ተዘራረቡ። ውሉድካ ንቤት ትምህርቲ ከም ዝህንጠን ብዛዕባ ዘሻቕሎ ዝዀነ ነገራት 

ከም ዝዛረብን ግበሮ።  

 ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ምጅማር ዝገልጽ መጻሕፍቲ ኣንብብ ወይ ዛንታታት ኣዘንቱ። 

 ብዛዕባ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥም ነገራት ተዘራረብን ተለማመድን።  

 እቲ ቤት ትምህርት ዝጅምረሉን ዝዛዘመሉን ሰዓት ብምርኣይ፡ ከምኡ እውን ንውሉድካ ኣበይ ተውርዶን 

ትወስዶን ብምፍላጥ ተዳሎ። 

 እንተ ኽኢልካ፡ ስም እቲ መምህር ምጥቃም ጀምር። 

ኣጸደ ሕጻናት ውሉድካ ብኸመይ ክሕግዝ ይኽእል 

ኣጸደ ሕጻናት እውን ንውሉዳት ንምጅማር ቤት ትምህርቲ የዳልዎም እዩ። ኣብ ኣጸደ ሕጻናት፡ ውሉዳት ብጸወታ፡ ዕዮ፡ ምስ 

ካልኦት ብምጽዋትን ኣዕሩኽ ብምጥራይን ኣቢሎም ክእለታት የጥርዩ እዮም።  

ናይ ውሉድካ መምህር ኣጸደ ሕጻናት መግለጺ ምስግጋር ትምህርትን ዕቤትን (Transition Learning and 

Development Statement (Transition Statement)) ብምጽሓፍ ንውሉድካ ካብ ኣጸደ ሕጻናት ናብ ቤት 

ትምህርቲ ኽሰጋገር ክሕግዞ እዩ። እቲ መግለጺ ምስግጋር ንናይ መጻኢ ቤት ትምህርቲ ውሉድካ ዝውሃብ እዩ። ብዛዕባ 

ክእለታት ውሉድካ፡ ብርታዐታቱ፡ ዝግደሰሉ ነገራት፡ ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ከም ዝምሃር ይገልጽ። ንስኻ እውን ኣብቲ 

መግለጺ ምስግጋር ኣብ ምምላእ ትሕግዝ ክትሕተት ኢኻ፣ ውሉድካ እውን ብዛዕባ ሓሳባቱን ስምዒታቱን ከካፍል ይኽእል 

እዩ። 
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ብዛዕባ መግለጺ ምስግጋር ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ በጃኻ ንወብሳይት ክፍሊ ትምህርቲ ተወከስ (ኣብ ታሕቲ ዘሎ)። 

ዝያዳ ፍለጥ 

 ትምህርቲ ንምጅማር ዝኸውን ምኽሪ (education.vic.gov.au) 

 ካብ ኣጸደ ሕጻናት ናብ ቤት ትምህርቲ ምስግጋር (education.vic.gov.au) 

 ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ከም እትመርጽን እትምዝገብን (education.vic.gov.au) 

 ቤት ትምህርቲ ምጅማር፡- ንውሉድካ ምድላው | ንርክባት ቆልዑ ምዕባይ 

 ቤት ትምህርቲ ብጽቡቕ ምጅማር - ዝሓሸ መትረብ ጥዕና 

 ንስድራ ቤታት ዝኸውን ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ምስግጋር ቤት ትምህርቲ (education.vic.gov.au) 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

