
በቤት ውስጥ ስለሚሰጠው ትምህርት ለወላጆች መረጃ 

 

ለወላጆች/ ለአሳዳጊዎች , 

የኮቪድ -19 የማሐበረሰብ መሪዎችን የስራ ቡድንን በመወከል  - መልቲ ካልቸራል አውስትራልያ እና 

ኪውፓስት በጋራ በመሆን በወቅቱ  በቤት ውስጥ እየተካሄደ ስላለው የትምህርት ሂደት ይህንን መረጃ 

በቋንቋዎ ማግኘትዎን ማረጋገጥ እንፈልጋለን ። ላለፉት 2 ሳምንቶች በቤት ውስጥ የትምህርት መሰጠት 

በቤተሰብ ላይ ትልቅ ጫና እንደሚፈጥር እና ልጆቻችንም ሊያጡዋቸው (ሊጎድልባቸው)የሚችሉ ነገሮች 

ይኖራሉ በሚል ብዙ ጭንቀቶች በወላጆች ላይ ሊኖሩ እንደሚችሉ እናውቃልን። ከአንዳንድ ቤተሰቦች 

ባገኘነው መረጃዎች መሰረት፣ በቤት ውስጥ ለሚሰጠው ትምህርት አንዳንድ ተግዳሮቶች 

መኖራቸውንም መረዳት ችለናል፤ ከነዚህም ችግሮች መካከል ፥ በቂ የትምህርት መሣሪያዎች ፣ 

ኢንተርኔት ወይም አመቺ  ስፍራ በቤት ውስጥ አለመኖር ፣ የቋንቋ ችግር ፣ የአውስትራልያ የትምህርት 

ስርዓት ልምድ ማነስ ወይም አለመኖር እና ተጨማሪ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ልጆች መኖር ናቸው ።  

ለእነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች የሚከተሉት መረጃዎች እንደሚረዱ ተስፋ እናደርጋለን።                                 

የኮቪድ -19 የቤተሰብ ድጋፍ ሰጪ ቡድን  

 

ከኩዊንስላንድ የትምህርት ክፍል ከተሰጡ መልዕክቶች የተወሰደ 

• ለልጆዎ የሚላኩትን ትምህርቶች የማስተማር ሀላፊነቱ  የመምህራን እና የትምህርት ቤቱ  

ሰራተኞች እንጂ ወላጆች ማስተማር አይጠበቅባቸውም። 

 

• እንደ ወላጅ የእረሶ ድርሻ ልጆችዎ በቤት ውስጥ በሚማሩበት ጊዜ መርዳት እና መቆጣጠር 

ነው። 

 

 

• እንደ ህጻናት ማቆያ፣ የምግብ ፋብሪካ ወይም የጤና ባለሞያ ሠራተኞች እና የመሳሰሉትን 

አስፈላጊ ስራዎችን አሁንም በመስራት ላይ ያሉ ወላጆች ይህንን ለትምህርት ቤቱ በማሳወቅ 

ልጆዎን ወደ ትምህርት ቤት መላክ ይችላሉ። 

 

• በትምህርት ቤትም ሆነ በቤት ውስጥ ለሚማሩ ልጆች የሚሰጠው ትምህርት አንድ አይነት 

ነው። 

 

 

• በአንደኛ እና ሁለተኛ ሴሚስተር ባለው ግምገማ የተማሩበትን ሁኔታ ከግምት በማስገባት 

ስለሚገመገሙ በውጤት ደረጃቸው ልጆችዎ አይጎዱም።   

 

 



 

ልጆችዎን የሚረዱበት አንዳንድ ምክሮች 

• በቤት ውስጥ ለልጆች አንድወጥ እና ተመሳሳይ አሰራሮችን ያዘጋጁ፣  ነገር ግን ይህ አሰራር 

በትምህርት ቤት ውስጥ ከሚሰሩት አሰራር ጋር ተመሳሳይ መሆን የለበትም ፣  እንዲሆንም 

አይጠበቅበትም። 

 

• ቴሌቪዥን በማጥፋትእና ጫጫታዎችን በመቀንስ ለልጆዎ ለመማር ምቹ ሁኔታ በቤትዎ 

ለመፍጠር ይሞክሩ  

 

• በየቀኑ እንዲማሩ ስለሚረዳቸው  - ልጆች በየቀኑ የሚጫወቱበት ጊዜ እንዲኖራቸው 

ይፍቀዱላቸው ፣ እንዲሁም  ከእርስዎ እና ከጓደኞቻቸው ጋር ጥሩ ግንኙነቶች ይኑራቸው  
 

• እኛ ሁላችንም በዚህ ውስጥ አብረን ስንሆን በተለይ ለልጆች አስቸጋሪ ጊዜ መሆኑን አምነው 

ይቀብሉ 
 

• ልጆችዎ ከአስተማሪዎቻቸው ፣ ከክፍላቸው ፣ ከጓደኞቻቸው እና ከማህበረሰቡ ጋር ለመገናኘት 

ኃላፊነት እንዲወስዱ አበረታቷቸው  
 

ከልጅዎ ትምህርት ቤት ጋር ግንኙነት 

• ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት ከልጅዎ ትምህርት ቤት ጋር ስልክ በመደወል መነጋገር ይችላሉ። 

የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን መጠቀም ከፈለጉ በ 131450 ስልክ ቁጥር በመደወል በነጻ 

አስተርጓሚ ማግኘት ይችላሉ፣ ሲደውሉም የልጅዎን ትምህርት ቤት ስልክ ቁጥር በመይዝ 

ይዘጋጁ  

• ያለንበት ሁኔታ ለአስተማሪዎች እና ለትምህርት ቤቶች አዲስ በመሆኑ፣  የሁላችንንም ትዕግስት 

ይጠይቃል። 

 

 

ይህን መረጃ ከኩዊንስላንድ የትምህርት ክፍል በ https://education.qld.gov.au/ ላይ ማግኘት 

ይችላል   

https://education.qld.gov.au/


 
 


