
                      ሓበሬታ ንወለዲ፦ ትምህርቲ ካብ ገዛ 
 

ናብ ወለዲ/ኣለይቲ  

 

ንመራሕቲ ኮሚኒቲ ናይ ስራሕ ጉጅለ ኮቪድ-19 ብምውካል፥ አዚ ብምትሕብባር  

Multicultural Australia ን QPASTTን  ዝተሓገዘ ኮይኑ፡  ነቲ ብዛዕባ ንናይ ካብ ገዛ 
ዝወሃብ ትምህርቲ ዝስደድ ዘሎ ሓበሬታ  ብቃንቃኹም ከም ዝበጽሓኩም ንምሪግጋጽ 
ኢዩ። 

 
ኣብ ገዛ ኮንካካ ኪትመሃር ኣጸጋሚ ሙካኑ ኣብዘን ዝሓለፋ ኪልተ ሰሙን ተገንዚንናዮ ፤ 
ብተወሳክ ብዙሓት ደቆም ኣገዳሲ ትምህርቲ ሓሊፍዎም ከይከዊን ሻቅሎቶም 
ተገንዚብና። ገል ካብቲ ብሲድራቤታት ዝሰማዕናዮ ጸገማት፦ ከም ዋሕዲ መሳርሒ 
ትምህርቲ፡ ኢንተርነት፡ እኹል ቦት ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዘይምህላው፡ ቃንቃ ዘይምኽኣል፡ ርእሰ 
ምትእምማን፡ ወይ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣገባብ ኣመሃህራን፥ ወይ 
ድማ ደቅና ዝያዳ ተወሳኪ ሓገዝ ምስ ዝደዩ ንኣብነት፦ ስንኪልና ምስ ዝህልዎምን ዝያዳ 
ከቢድ ይገብሮ። ስለዚ ንኹሉ ይሕግዙ እዮም ዝበልናዮም ኣውጺና ኣምጺና ኣሎና አሞ 
ሓገዝቲ ኪኸኑ ተስፋ ንገብር።  

 

                                          ካብ ኑኡስ-ጉጅለ ናይ ኮቪድ-19 ሓገዝ ንስድራቤታት 

 

 

ቁሩብ ካብ መልእኽቲታት ጨንፈር ትምህርት ኣብ ኩዊንዝላንድ  

 

• ከም ወላዲ ነቲ ካብ ትምህሪት ዝወሃበ መጽናዕቲ(ትምህርቲ) ኪትምህሮም ሓላፍነትካ 

ኣይኮነ፥ ንሱ ሓላፍነት መምሃራንን ኣባላት ናይቲ ቤት ትምህርቶም አዩ።  

• ከም ወላዲ ኪትገብሮ ዘሎካ፡ ኣብቲ ካብ ገዛ ዝመሃርሉ እዋን ኪትሕግዞሚን፡ 
ኪትከታተሎሚ አዩ። 

• ካብቶም ኣገድስቲ ዕዮ ዝሰርሑ ምስ ትኸዊን ደቅካ ናብ ትምህርቲ ኪኸዱ ይክሉ፦

ኣገደስቲ ዕዮታት ዝሰርሑ ኢሎም ዝውሰዱ፦ ከም ነርስ፣ ምእላይ ሰብ-ጸጋ ኣረጋውያን፡ 
ናይ መግቢ ኢንዳስትሪ ዝዓዩ፡ መዓልታዊ ምእላይ ስድራቤታት ዝነጥፉ ሰራሕተኛታትን 

ኮይኖም፦ ካብዚኦም ምስ ትከውን ናብ ቤት ጽሕፈት ነብሲ-ወከፍ ቤት ትምህርቲ 

ክትውከስ ይግበኣካ። 

• ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ገዛ ዝመሃሩ ተማሃሮ ሓደ ዓይነት መደብ ትምህርቲ 



ይወስዱ። 

• ደቅኹም ኣብ ገዛ ብምምሃሮም ኣብ ውጽኢት ነጥቦም ብኣሉታዊ ኣይጽሎን። 
ምክንያቱ ግምገማን ጸብጻባቲን ናይ ካልኣይ ዓውዲን ቀዳማይ ሰሚስተርን ብመንጽር 
ባህሪ ናይቲ ትሚህርቲ ብመምህራን ኪስተኻከል ስለ ዝኮነ አዩ። 

• ካብ ኪልተ ኪሳብ ሰለስተ ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ኣብ ገዛ ብዝወሃብ ትምህርቲ ምስ 
ዝመሃሩ ኣኩል አዩ። 

 

 

 

 

ቁሩብ ካብ ንደቅኩም ኣብ ትሕግዝሉ ዝጠቅሙ ምዕዶታት 

 

• ንኣብ ገዛ ዝመሃሩ ደቅኩም ተደጋጋሚን ቀጻሊን ኣሰራርሓ ኣውጽኡ። አዚ ኣሰራርሓ 

ግድን ሚስቲ ልሙድ ናይ ትምህርቲ መደብ ዘይክኸይድ ይክእል አዩ። 

• ብዝተካአለ መጠን ንደቅካ ሙችእነት ኪትፈጥረሎም ፈትን። ገል ካብ ኣብነታት፦ ከም 

ኣብ ዝሰማመዖም ቦታ ምቅማጥ፡ ቲቪ ብምጥፋእን ዲምጺ ብምንካልይን ኪጥቀሱ 
ይክእሉ።  

• ንደቅካ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ ጊዘ ናይ ጸወታን ሚሳኻ ዘለዎም ኣሉታዊ ርኪባቲን 
ንኺዓቢ ኣፍቅደሎም፥ እዚ ኣብ ናይ መዓልታዊ ትምህርቶም ኪሕግዞም አዩ። 

• አዚ ጊዜ ንቆልዑ ኣጸጋሚ አዋን ሙካኑ ተገንዚብካ፥ ኩሉና ነንሕድሕድና ብሓንሳብ 

ኣሎና! 

• ደቅኪካ ሓላፍነቶም ወሲዶም ምስ መምህራኖም፣ ደቂ-ክፍሎም፡ መሓዝቶምን 
ማሕበርሰብን ኪራከቡ ኣተባበዓዮም። 

 

 

ርክባት ምስ ቤት ትምህርቲ 

 

• ሕቶታት ወይ ስክፍታት ምስ ዝህለወካ ምስ ናይ ደቅኻ ቤት-ትምህርቲ ኪትዘራረብ 

ጹብቅ እዩ፣ ናይ ቤት ትምህርትኻ ተለፎን ኣቀዲምካ ብምሓዝ ናብ TIS ናይ ነጻ 

ምትርጋም ኣገልግሎት መስመር ተለፎን 131450 ደዊልካ ብኣተርጋሚ ኪትዘራብ 

ትክእል። 

• አዚ ኩነታት ንመምሃራንን ቤት-ትምህርትን ውን ሓዱሽ ብሙካኑ ሚስኣቶም ኣብ 
ትገብሮ ርኪብ ዓቅሊ ከም ዘድልየካ ኣይትዘንግዕ።  

 


