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TUTOR LEARNING INITIATIVE  

ብሓጋዚ ውልቀ መምህር ናይ ምምሃር ተበግሶ 

ንወለዲ ፣ንኣለይቲን ንስድራቤታትን ዝተዋህበ ሓበሬታ 
 

እዚ ሓበሬታ ንወለዲ ፣ንኣለይቲን ንሞግዚታትን ብዛዕባ Tutor Learning Initiative/ብሓጋዚ ውልቀ መምህር ናይ ምምሃር ተበግሶ 

ዝምልከት ዝተዋህበ ኮይኑ ብ2021ንዝመሃሩ ተማሃሮ ዝሕግዝ መደብ ኢዩ። 

 

ብ2020 ዓ/ም ናይ ትምህርቲ ዓመት ንኹሉ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረሰብ ፍሉይን በዳሂ ዘበነ ትምህርቲ ኢዩ ነይሩ። 

ብዙሓት ናይ ቪክቶሪያ ተማሃሮ ኣብ 2ይን 3ይን ወሰነ ትምህርቲ ዝነበረ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ እንዳተኸታተሉ ዝፀንሑ ኮይኖም ፤ ናይ 

ቪክቶሪያ ኣብያተ ትምህርትን ማሕበረሰብን ኣብዚ እዋንዚ ዝነበረ ናይ ተማሃሮና ናይ ምምሃርን ምስትምሓርን  ከይዲ ዝነበሮም እጃም 

ኣዝዩ ዘደንቕ ኢዩ።  

ኣብ መበል 4ይ ወሰነ ትምህርቲ፤ ኩለን ናይ ቪክቶሪያ  ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ናይ ተማሃሮ ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ድሕነትን ኣድሂበን 

ንተማሃሮአን ክሕግዛ ፀኒሐን ኢየን። ብተወሳኺ ተማሃሮ ናብቲ ስሩዕ ናይ ቤት ትምህርቲ መደብ ተመሊሶም ንኽመሃሩ እኹል ዓርሰ 

ምድላው ንኽገብሩ ክሕግዞኦም’ውን ፀኒሐን ኢየን። መማህራን’ውን ኣብ ክፍሊ ብዝገብርዎ ትዕዝብትን ዳህሳስን መሰረት ናይ ተማሃሮኦም 

ኩነታት ብምግምጋም ኣብ ተማሃሮኦም ዝሎ ኣፈላላይ ብምንፃር ድኽም ንዝበሉ ተማሃሮ ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ክህቡዎም ፀኒሖም 

ኢዮም። 

ብርሕቀት ትምህርቲ ናይ ምምሃር ተሞክሮ ንተማሃሮ ክንደየናይ ዝተፈለየ ምዃኑ ንርዳእ ኢና። ገለ ገሊኦም ተማሃሮ ፅቡቕ ዝኸዱ ክኾኑ ፤ 

ገለገሊኦም ግና ናይቲ ርሕቀት ትምህርቲ ምሉእ ብሙሉእ ዘይተኸታተሉ ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። ንመብዛሕትኦም ተማሃሮና ናይ 

2021ዓ/ም ዘበነ ትምህርቲ ፅርየቱ ዝሓለወ ስሩዕ ትምህርቲ ምምሃር ናብቲ ዝድለ ደረጃ ብቕዓት ንኽበፅሑ እኹል ኢዩ። ኣብ 2021 

ዝተወሰኑ ተማሃሮ በቲ ዝወሃብ ተወሳኺ ፅዑቕ ትምህርታዊ ሓገዝ  ተጠቀምቲ ክኾኑ ኢዮም። 

ከምትፈልጥዎ ነዚ ግብረ መልሲ ንምሃብ ናይ ቪክቶሪያ መንግስቲ $250 ሚልዮን ዶላር መዲቡ Tutor Learning Initiative 

/ብሓጋዚ ውልቀ መምህር ናይ ምምሃር ተበግሶ ንምክያድ ተዳልዩ ኣብ ሙሉእ  ቪክቶሪያ 4100 መማህራን ን2021ዓ/ም ፍሉይ ሓገዝ 

ንዝደልዩ ተማሃሮ ንክህቡ ተመዲቦም ኣለዉ። ኣብያተ ትምህርቲ እዚ ተበግሶ’ዚ ንተማሃሮአን ብዝረብሕ መልክዑ ብኸመይ ኣብ ተግባር 

ከምዘውዕሎኦን ምስ ካልኦት ስሩዕ ትምህርታዊ ከይድታት ብዘይጓነፅ  መገዲ ብኸመይ ከምዘካይዶኦ ክውስና ኢየን።  

ተወሰኽቲ መማህራን ብምስታፍ ንተማሃሮ ንምሕጋዝ ኣብ ዝወሃብ ፅዑቕ መደብ ትምህርቲ ፤ ኣብ ስሩዕ ክፍልታት ንዘምህሩ 

መማህራን’ውን  ዝለዓለ ዓቕሚ ብምውሳኽ ኩሎም ተማሃሮ ብንጥፈት ክሳተፉን ድሕነቶም ንኽሕሎን የረጋግፁ፤ ስለዚ ኣብ 2021ዓ/ም 

ዓመት ትምህርቲ ኩሎም ተማሃሮ ዘድልዮም ሓገዝ ኩሉ ይረኽቡ ማለት’ዩ። 

ብዛዕባ Tutor Learning Initiative /ብሓጋዚ ውልቀ መምህር ናይ ምምሃር ተበግሶን እቲ ተበግሶ ኣብ ቤት ትምህርትና ብውልቂ ናይ 

ትምህርቲ ሓገዝ ንዝደልዩ ተማሃሮ ብኸመይ ኣብ ተግባር ከምዝውዕል ሓበሬታ እንድሕር ደሊኹም  ቅድሚ ናይ 2021ዓ/ም ዘበን 

ትምህርቲ ምጅማሩ ቤት ትምህርትና እኹል ሓበሬታ ከመሓላልፍ ኢዩ። 

ኣብ መበል 4ይ ወሰነ ትምህርቲ፤ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ርሕቀት ትምህርትን ናብ  ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ምምላስን ኣመልኪቱ 

ምስ ተማሃሮ ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና። 

ብዛዕባ ናይ ውላድኩም ናይ ትምህርቲ ተሳትፎ ኣብ ገዛ ክመሃር ከሎ ወይ ናብ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ምስተመልሰ ዘሻቕለኩም ነገር እንድሕር 

ዘሎ ኮይኑ ነቲ ቤት ትምህርትኹም ኣፍልጥዎ። 


