Manitoba Association
of Parent Councils

ወለዲ ክጥቀሙሎም ዝኽእሉ
አገልግሎታት እንታይን እንታይን እዮም?
ብዛዕባ ናይ ውላድኩም ኣብ ቤትትምህርቲ ምርካብ
ዝምልከቱ ሕቶታት ወይ ስክፍታታት እንተሊዮምኹም፣
ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ አገልግሎታትን ሓገዛትን ቅሩባት
ኣለዉ፡፡ ብኩራት ዘይምህላው ንኹሉ ሰብ ዘገድሶ ጉዳይ
ምዃኑ ዘክሩ፣ ስለዝኾነድማ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ
ሃየ ሕተቱ፡፡

ነዞም ዝስዕቡ ከተዘራርቡ ትኽእሉ፡ ናይ ውላድኩም መምህር
 ናይ ቤት-ትምህርቲ ርእሰ-መምህር

መዓልታዊ ኣብ ክፍሊ ምህላው ንኹሎም
ተመሃሮ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ናብ ቤት ትምህርቲ
ብስሩዕ ዝመላለሱ ቆልዑ ዝያዳ ኣብ ፍልጠት
ምቕሳም/ምምሃር ይጽመዱ፣ ኣካል ናይ
ሕብረተሰቦም ምዃኖም ዝገልጽ ዝያዳ ስምዒት
ኣለዎም፣ ከምኡውን ትምህርቲ ናይ ምውዳእ
ዕድሎም ዝያዳ ካልኦት እዩ፡፡

ወለዲ ናይ ማኒቶባ ቤትትምህርትታት ንምሕጋዝ እንታይ
ክገብራ ይኽእላ

 ናይ ቤት-ትምህርቲ መምርሒታት ኣማኻሪ
 ዝተፈለለየ አገልግሎታት ዝህብ መምህር
 ናይ ቤትትምህርቲ ክፋል ናይ ደገፍ ኣገልግሎት
ሰራሕተኛታት
 Manitoba Association of Parent Councils
(MAPC)

 ናይ ማኒቶባ ክፍሊ ትምህርቲ
(Manitoba Education)

 ጥዑይ ህጻን ማኒቶባ
(Healthy Child Manitoba)

 www.manitobaparentzone.ca

ምዱብ መዓልታዊ
ህላዌ ምድጋፍ

Manitoba Association of
Parent Councils
1005—401 York Avenue
Winnipeg MB R3C 0P8

ቁ. ስልኪ፡-204-956-1770
ናይ ናጻ ቁ. ስልኪ፡ 877-290-4702
ፋክስ፡ 204-956-7780
ኢሜይል፡ info@mapc.mb.ca
Facebook፡ www.facebook.com/mapcmb
Twitter፡ www.twitter.com/mapcmb

ትፈልጡ ዶ…?
ክፍሊ ትምህርቲ ማኒቶባ ካብ 2009
ጀሚሩ ኣብ ቤት ትምህርትታት ዝሓሸ
ምክትታል ትምህርቲ ክህሉ ንምሕጋዝ
ሓያለ ተበግሶታት
ክወስድ ጸኒሑሎ፡፡
ኣብ 2012፣ Manitoba Association of
Parent Councils (MAPC) ብዛዕባ
ኣገዳስነት ስሩዕ መዓልታዊ ምክትታል
ትምህርቲ ናይ ማኒቶባ ተመሃሮ ንወለዲ
ኣፍልጦ ንምሃብ ምስ ክፍሊ ትምህርቲ
ማኒቶባ ሽርክና መስሪቱ፡፡

ኣብ ማኒቶባ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ምርካብ ከም ምርጫኻ ዘይኮነ፣ ናይ ግድን
ክኸውን ዘለዎ እዩ፡፡
ውላድኩም መዓልታዊ 10 ደቒቓ ዶንጒዩ ዝመጽእ እንተኾይኑ፣ ኣብ
መወዳእታ ዓመተ-ትምህርቲ ብድምር ናይ 6 መዓልታት ትምህርቲ
ሓሊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ፡፡
ውላድኩም ኣብ ወርሒ ክልተ መዓልታት ትምህርቲ እንተድኣሓሊፍዎ፣
ኣብ መወዳእታ ዓመተ-ትምህርቲ ብድምር ሓደ ወርሒ ናይ ትምህርቲ ግዜ
ሓሊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ፡፡
ውላድኩም ነፍሲወከፍ ዓመት 15 መዓልታት ትምህርቲ እንተድኣሓሊፍዎ፣
ኣብ መወዳእታ ናይ 12ው ክፍሊ ትምህርቱ ብድምር ሓደ ዓመት ናይ
ትምህርቲ ግዜ ሓሊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ፡፡
እቶም ብስሩዕ ትምህርቶም ዝከታተሉ ተመሃሮ ዝያዳ ኣብ ፍልጠት
ምቕሳም ዝተጸምዱን፣ ኣካል ናይ ሕብረተሰቦም ናይ ምዃን ዝያዳ ስምዒት
ዘለዎምን፣ ከምኡድማ ናይ ምምራቕ ዝያዳ ዕድል ዘለዎምን እዮም፡፡
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዲፕሎማ ዘይብሎም ውልቀሰባት ካብቶም
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲኦም ዝተመረቑ ተመሃሮ ንላዕሊ ብኽልተ
ዕጽፊ ስራሕ ናይ ምስኣንን ትሑት ኣታዊ ናይ ምህላውን ዕድል የጋጥሞም፡፡

ወለዲ ስሩዕ ምክትታል ትምህርቲ
ንምርግጋጽ እንታይ ክገብራ ይኽእላ?
ኣብ ልዕሊ ቤት-ትምህርቲ ኮነ ትምህርቲ ዘለኩም ደገፍ ንምግላጽ
ኣብ ናይ ቤት-ትምህርቲ በዓላት ኮነ ንጥፈታት ምውሳእ
ንደቕኹም ጌና ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ከለው ብዛዕባ ኣገዳስነት ስሩዕ
ምክትታል ትምህርቲ ምዝርራብ
ዝኾነ ጸገም ወይ ስክፍታ ምስ ዝህሉ ድማ ብስሩዕ ምስ ቤትትምህርቲ ምርድዳእን ነቲ ጸገም መፍትሒ ንምንዳይ ብሓባር
ምስራሕ
ጸቕጢ ንምፍኳስ ውላድኩም ንዝመጽእ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ግዜ
ንኽዳሎን ውጥን ከዳሉን ምሕጋዝ
ኣብ ጎረባብትኹም ምስ ዝርከባ ካልኦት ስድራቤታት ብሓባር
ውጥን ብምድላው ደቕኹም ናብ ትምህርቲ ብሓባር ብእግሮም
ዝኸዱሉ ኩነታት ምፍጣር
ኣብ ዝከኣለሉ ግዜ ኣብ ኣጋ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ግዜ ቆጸራታት
ምድላው
ኣብ እዋን እቲ ናይ ትምህርቲ ዓመት ናይ ዕረፍቲ ግዜን ብሓባር
ወጺኻ ናይ ምዝንጋዕን ግዜ ምውጣን
ብዛዕባ ተንቐሳቐሲት ናይ ተመሃሮ አውቶቡስ ብዝምልከት ምስ
ቤትትምህርትኹም ምዝርራብ

ተግባራትኩም ካብ ቃላትኩም ንላዕሊ ይዛረቡ!

ክሳብ 18 ዓመት ትምህርቲ ክትመሃር ዘገድድ ሕጊ
ኣብ መስከረም 2012፣ ክፍሊ ትምህርቲ ማኒቶባ ተመሃሮ ንኽዕወቱ
ምድላው ዝምልከት ሕጊ ኣተኣታትዩ፣ እዚ ድማ ናይ ግድን ኣብ
ትምህርቲ ክጸንሕ ዝግባእ ዕድመ ካብ 16 ናብ 18 ክብ ከም ዝብል
ዝገብረ ሕጊ እዩ፡፡ ዕላማ ናይዚ ሕጊ ድማ፣ ማኒቶባ ዝያዳ ናይ
ተመረቕቲ ቁጽሪ መጠን ከም ዝህልዋን ተመሃሮ ኣብ ህይወቶም
ዕውታት ኮይኖም ንኽርከቡ ዝያዳ ዕድላት ምርካቦም ንምርግጋጽን እዩ፡፡

ንስሩዕ ምክትታል ትምህርቲ ኮነ ንትምህርቲ ዘለኩም ክብሪ
ከተረጋግጹልና እንተደሊኹም ኣብ ግዜኹም ተረኸቡ!
ቤትትምህርትታት ንስሩዕ ምክትታል ትምህርቲ ደገፍ ንምሃብ
እንታይ ክገብራ ይኽእላ?
ጸገም ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ህጻን ከዘራርቦ ዝኽእል
እሙን ሰብ ኣብቲ ቤ-ትምህርቲ ምህላው ንምርግጋጽ ምስራሕ
ብዛዕባ ፍሉያት በዓላትን ወለዲ ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ ዝህልዎም
ተሳትፎ ንምትብባዕን ብስሩዕ ምስ ወለዲ ምርኻብ
ተመሃሮ ኮኑ ወለዲ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረኮም ቤት-ትምህርቲ
ክብሪ ከምዘለዎም ንምግላጽ ጽቡቕ ናይ ኣቀባብላ ሃዋህው
ብምፍጣር

