
ናብ ቤት-ትምህርቲ እንቋዕ ብደሓን ተመለስኩም! 

ተማሃሮ 1 ይ ክሳብ 4 ይ ክፍሊ ኣብ ቤት-ትምህርታት ትሮንድሀይም ኮሙነ ሰኑይ 27 ሚያዝያ 

ትምህርቲ ክጅምሩ እዮም። ኣብ ገዛ ንብዙሕ ሳምንታት ክመሃሩ ድሕሪ ምጽናሕ መሊሶም ክራኸቡ 

ብሃንቀውታ ዝጽበዩ ብዙሓት ከይኮኑ ኣይተርፉን እዮም።  

 

ክቡራት ወለድን ኣለይትን  

ቤት-ትምህርታትና ሕጂ ዳግማይ ክንከፍቶም ብምጅማርና ሓጎስና ልዑል እዩ። ኣብ ንጹራት ምኽርታት ትካል 

ህዜባዊ ጥዕና ብምሙርኳስ እዮም መንግስቲ ክኽፈት ወሲኖም። ኣብ ሃገርና ኮሮና ይመሓላለፍ የለን ማለት 

ኣይኮነን ፡ እንተኾነ ግና እቲ ተመሓላላፍነት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ብምእታዉ፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክንምለሰሉ 

ንኽእል ደረጃ ብምህላዉ እዩ።  ከምቲ ዜገበርናዮ መዋእለ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ምዕጻው ብጣዕሚ 

ከቢድ1 ስጉምቲ እዩ ኔሩ፡ ከምኡውን ኣብቲ ዜተወሰነሉ እዋን ሳዕቤናቱ እንታይ ከምዜኸውን ምሉእ ብምሉእ 

ዜፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ሕጂ ዜያዳ ኣፍልጦ ደሊብና ኣለና። ኣብ ቤት-ትምህርቲ ለዉ ሰራሕተኛታት፡ 

መምሃራንን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ፍልጠታዊ ግስጋሰ ተማሃሮ ንኸውሕሱ ብዘሕ ከምዜጸዓሩ ፈሊጥና ኣለና። 

ተበላሕትነትን ኮምፕዩተራዊ ብቕዓትን ናይ ብሓቂ ዓንቢቡ እዩ። ብዘሓት ወለዲ እጃም ቤት-ትምህርቲ ናይ 

ብሓቂ እንታይ ከምዜኾነ ብካልእ መነጽር ክርእዩዎ በቒዖም እዮም፡ ማለት መምህር ዳርጋ  ኣብ ሳሎኖም መጺኡ 

ክምህር ስለዜጸንሐ ።  

ከምኡውን ቤት-ትምህርታት ምዕጻው ንቆልዑን መንእሰያትን ሕድረሎም ጽልዋ ዜተፈላለየ ምዃኑ ውን 

ፈሊጥና ኣለና። ምኽንያቱ ቤት-ትምህርቲ ፍልጠታዊ ምዕባለ ንረኽበሉ ቦታ ጥራሕ ስለይኮነ። ምሕዜነት፡ጻወታ፡ 

ውሕስነትን ሓልዮትን ዜርከበሉ ባይታ ውን እዩ። ስለዙ  ቤት-ትምህርቲ ሕጂ ምኽፋቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ።  

ወለዲ ሕቶታት ክትሰዱልና ዓዲምናኩም ኔርና። ብዘሕ ሕቶታት ድማ መጺኡና። እዝም ሕቶታት ድማ ኣብ   ቻነል 

ቲቪ ኮሙነ ብቐጥታዊ ፈነወ ተመሊሶም ኣለዉ። እቲ ፈነወ ኣብዙ ተቐዲሑ ኣሎ፡ 

https://trondheim.kommunetv.no/archive/491  

ነዙ ሕቶታት ዜምልሱ ዜነበሩ ሞየኛታት ድማ ካሚላ ትሩድ ነርአይድ ሓላፊት ጉዳያት ኣተዓባብያን 

ትምህርትን(Camilla Trud Nereid, direktør for oppvekst og utdanning)፡ አቫ አሊሳበት በልቡ ኮሙናዊ 

ሓላፊት ጉዳያት ቤት-ትምህርቲ(Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for skole) ፡ በቲ ዩሃነ ፐተርሰን፡ 

ላዕለዋይ ሓኪም ኮሙነ( Betty Johanne Pettersen,kommuneoverlege)፡ ቱርጉን ረይትሉ ማልሙ፡ ፍሉይ 

ክኢላ ስነ-ልቦና(Torgunn Reitlo Malmo, psykologspesialist)፡ ከምኡውን ትሩደ ማቲየሰን 

ዳይረክተር(Trude Mathiesen,rektor)።  

ኣ ብዚ  ሕጡበ -ጽሑፍ ገ ለ  ካብቶም ዝተሓተቱ ቀንዲ ኣ ገ ደስቲ  ሕቶታት ኣ ቕሪብና ልኩም ኣ ለና ።  እ ዚ  

ሕጡበ -ጽሑፍ ድማ ናብ እ ንግሊዘ ኛ ፡ ቋንቋ -ፖላ ንድ፡ ቋንቋ -ሶማለኛ ፡  

ፋርሲ፡ ትግርኛ ፡ ፈረ ንሰኛ ፡ ቋንቋ  ስፓኛን   ቋንቋ ቱርክን ኪስዋሂልን  ክቱር ጎ ም እ ዩ ።  እ ቲ ዝተቶር ጎ መ 

ጽሑፍ ካብ ዓርቢ ከተንብቡዎ ትኽእሉ ኢኹም።   

 

ኩላትኩም ናብ ቤት-ትምህርቲ ሰኑይ 27 ሚያዜያ ብሰላም ምጹ ክብለኩም ይፈቱ።  

 

ምዉቕ ሰላምታ 

                                                           
1
 Plass for bildet på siden av teksten i kildeteksten.  

https://trondheim.kommunetv.no/archive/491


 

 

ካሚላ (ዳይረክተር ጉዳያት ኣተዓባብያን ትምህርትን) 

 

-ንምንታይ እዩ ንተማሃሮ 1 ይ ክሳብ 4 ይ ክፍሊ ጥራሕ ቤት-ትምህርቲ ዝኽፈተሎም ዘሎ፧ 

ኮሙናዊ ሓላፊት ካሚላ ትሩድ ነርአይድ፡ ከምኡ ዜኾነሉ ምኽንያት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ቀዳምነት 

ክንህቦ ስለለና፡ ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ቤት-ትምህርቲ እኹል ዋሕስነት ክስመዖም እንተኾይኑ  ቦትኦም 

ከነትሕዝም ለና ሓደስቲ ኣገባባት ኣሰራርሓን ኣወዳድባታትን ኣለዉ። በቶም ዜነኣሱ ተማሃሮ ዜጀመርናሉ 

ምኽንያት ንዕኦም ብኮምፕዩተራዊ ኣገባብ ምምሃር ዜኸበደ ብምዃኑ እዩ። ትካል ህዜባዊ ጥዕና ተማሃሮ 1ይ 

ክሳብ 7 ይ ክፍሊ ይጀምሩ ዜብል ምኽሪ እዮም ሂቦም ኔሮም። ሸቶ መንግስቲ ድማ ኣብዙ ዓመተ ምሕረት 

ደረጃታት ቤት-ትምህርቲ ብምሉኣቶም ምኽፋት እዩ። ብፍላይ ሕጂ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ኣብ 

ፍሉይ ኩነታት መወዳእታ ዓመት ክመሃሩ ዜጸንሑ ተማሃሮ 10 ይ ክፍሊ ተሻቒልናሎም ኣለና።  

-እቶም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ተማሃሮ ዝርከቡሉ ግዜ ነንበይኑ ድዩ ክኸውን፧ 

ኮሙናዊ ዳይረክተር ካሚላ ትሩድ ነርአይድ፡ ትምህርቲ ዜጅምረሉ ግዛ፡ንውሓት መዓልቲ ትምህርትን አስአፉን 

ብዘሕ ተዓጻጻፍነት ክህልዎ ኢና መዲብና ለና። ዜበለጸ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት-ትምህርቲ፡ምስ 

ሰራሕተኛታት፡ ምስ ዜተመርጹ ወከልትን(tillitsvalgte) ወከልቲ ሰራሕተኛታትን(verneombud) ከምኡውን 

ወለዲ ጥቡቕ ክልተኣዊ ዜርርብ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ። ኮሙነ ብወገኑ ከም ወናኒ ቤት-ትምህርታት መጠን እተን 

ቤት-ትምህርታት ኣብ ከከባቢአን ዜመርጽኦ ፍታሓት ብየገድስ ብቕዓት ምህሮ ማዕረ ከምዜኸውን ክሕሉ 

ኣለዎ። 

-ትምህርቲ ምምጻእ ግዴታዊ ድዩ፡ 

ኮሙናዊ ዳይረክተር ካሚላ ትሩድ ነርአይድ፡ ኣብ ኖርወይ ትምህርቲ ናይ ምምሃር ግዴታ ኣለና፡ እዙ ማለት 

ከተብኩር ዜኾነ ፍሉይ ምኽንያታት ክሳብ ይሃለወካ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ግድን ክትርከብ ኣለካ ማለት እዩ። 

ብወለዲ ዜካየድ ምህሮ ገዚ ዋላ እኳ ፍቑድ እንተኾነ፡ ቆልዑ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክመጹ ልዑል ሚዚን ብምሃብ 

ንመኽረኩም።  

-እንተደኣ ተኻኢሉ ደቅና ኣብ ገዛ ምምሃር ክንቅጽሎ ንኽእል ዲና(ንኣብነት ብዕረፍቲ ኣብ ገዛ ዝርከቡ 

ወለዲ  ወይ ኣብ ስራሕ ዓለም ዘየለዉ)፧ 

ኮሙናዊ ዳይረክተር ካሚላ ትሩድ ነርአይድ፡ ቤት-ትምህርቲ መሊሱ ምስ ተኸፍተ ሰራሕተኛታት ነቶም ኣብ 

ቤት-ትምህርቲ ዜመጹ ቆልዑ እዮም ክምህሩዎም። እዝም ለዉና ሰራሕተኛታት ድርብ መደብ ምህሮ ክኽተሉ 

ኣይክእሉን እዮም።  ብሕማም ምኽንያት ንንውሕ ዜበለ ግዛ ኣብ ገዚ ክኾኑ ዜግደዱ ተማሃሮ ድማ ዜተዋደደ 

መደብ ትምህርቲ ክሕንጸጸሎም እዩ። ኣብ ንቡር ኩነታት ውን ከምኡ ኢና ንገብር።  

 

-ኣብ ገዛ ምምሃር እንተደኣ ቐጺልናዮ ንውላደይ ብኩራት ይቑጸረሉ ድዩ፧ 

ኮሙናዊ ዳይረክተር ካሚላ ትሩድ ነርአይድ፡ ወለዲ ንውላዶም ናይ ምምሃር ሓላፍነት ተረኪቦሞ እንተኾይኖም፡ 

እቲ ቆልዓ ተማሃራይ ናይቲ ቤት-ትምህርቲ ስለይኮነ ብኩራት ኣይቁጸረሉን እዩ። ከምዙ እንተደኣ ኮይኑ ወለዲ 

ንኮሙነ ተወኪሶም ንውላድና ናይ ምምሃር ሓላፍነት ባዕልና ንርከቦ ኣለና ኢሎም ክሕብሩ ኣለዎም። ወለዲ 



ሓላፍነት ምህሮ ከይተረከቡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክመጹ ዜኽእሉ ጥዑያት ቆልዑ እንተዳአ ኣብ ገዚ ኣትሪፎሞም 

ግን ከም ብኩራት ይቑጸር።  

-ቤት-ትምህርትን አስአፉን ዝኽፈተሉ ግዜ ከመይ ክኸውን እዩ፧ 

ኮሙናዊ ሓላፊት አቫ አሊሳበት በልቡ፡ ትሮንድሀይም ኮሙነ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ክግበሩ 

ለዎም ጥንቃቐታት ከማልኦም ኣገዳሲ እዩ፡ ከምኡውን ንተማሃሮ ብመሰረት ሃገራዊ መምርሒ ብውሑስ ዜኾነ 

ኣገባብ ክቕበሎም። እዙ ከነማልኦ እንተኾይና እምበኣር አስአፉ ዜኽፈተሉ ግዛ ቅሩብ ምቕናስ ኣድላዪ ክኸውን 

ይኽእል እዩ። ነፍስ ወከፍ ቤት-ትምህርቲ ድማ ምስ ሰራሕተኛታት፡ ሽማግለ ተጠቀምትን(brukerråd) ኮሚቴ 

ወለድን(FAU)፡ ዜተመርጹ ወከልትን ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣሃዱ ዜርከቡ ወከልቲ ሰራሕተኛታትን ብምትሕብባር 

ክውስኑዎ ኣፍቂድና ኣለና። እንተኾነ ግና ዜኽፈተሉ ግዛ ካብ 8 ክሳብ 15፡30 ክኸውን እዩ ምኽርና። ኣብ 

ንሕብረተሰብና ልዑል ኣገዳስነት ለዎ ሞያ ዜዋፈሩ ወለዲ ለዎም ተማሃሮ፡ ከምኡውን ኣብ ተነካኢ ኩነታት 

ዜርከቡ ተማሃሮ ብየገድስ ዕድላት ክኽፈተሎምን ክእለዩን እዮም። ቅድሚ ምሉእ ግዛ ምኽፋት ምክልኻል 

ተመሓላለፍቲ ሕማማት እዩ ዜስራዕ።   

-አስአፉ ዝኽፈተሉ ግዜ እንተደኣ ቐኒሱ፡ ክፍሊት ከኣ ምስኡ ይቕነሰልና ድዩ፧ 

ኮሙናዊ ሓላፊት አቫ አሊሳበት በልቡ፡ ኖኖ ኣይቕነስን እዩ። ክፍሊት ወለዲ ከምቲ ቅድሚ ምዕጻዉ ዜነበሮ እዩ 

ክኸውን፡ እቲ ዋጋ ሕጂ ኣብ አስአፉ ዜጸንሕሉ ብዜሒ ሰዓታት ብየገድስ በቲ መጀመርታ ዜተሰማማዕኩምሉ  

ውዕልን ብዜሒ ሰዓታትን እዩ ክኽፈል። እንተኾነ ግና እቲ ቆልዓ  ኣብ አስአፉ ስልጣንያ ሒዘ እንተደኣ መጺኡ 

ካብቲ ንመግቢ ዜኽፈል ገንብ ይቕነሰልኩም፡ ኣብተን ቀዳሞት ሳምንታት ቆልዑ ሒዝም ክመጹ እዩ ድሌትና።  

-ናይ ቤት-ትምህርቲ ኣውቶቡስ ወይ ፍታሕ መጓዓዝያ ቤት-ትምህርቲ ከም ቀደሙ ድዩ ዘሎ፧ 

 ኮሙናዊ ሓላፊት አቫ አሊሳበት በልቡ፡ እወ ምስ ትካል ህዜባዊ መጓዓዜያ[AtB] መጓዓዜያ ከመይ ክኸውን 

ከምለዎ ብጥብቅን ብቐጻልን ክልተኣዊ ዜርርባት ከነካይድ ጸኒሕና ኣለና፡ መጓዓዜያ ድማ ከም ቀመዱ ክቕጽል 

እዩ። ትካል ህዜባዊ መጓዓዜያ ብዚዕባ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓበሬታ ኣዳልዩ ኣሎ፡ኣብዙ ድማ ኣብ 

መጓዓዜያ ቤት-ትምህርቲ ሕማማት ንምክልኻል እንታይ ይግበር ከመሎ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዙ ውን ንቤት-

ትምህርታት፡ተማሃሮ፡ወለድን ኣውቲስታታትን መምርሒታት ኣሎ። እዙ ከተንብቡዎ ይመኽረኩም።  

-ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል መዓልታዊ ሂወት ቤት-ትምህርቲ ብኸመይ ክውደብ እዩ፧ 

ዳይረክተር ትሩደ ማቲየሰን፡ እቲ ዜተዋህበና መምርሒ ብጣዕሚ ንጹር እዩ፡ ኣብዙ ድማ ጽቡቕ ምኽርታትን 

መምርሒታትን ኣሎ። ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምክልኻል ክንበቅዕ ሕጂ ነዝም ቆልዑ ንውድቦም ኣለና። ብዜሒ 

ኣባላት ሓንቲ ጉጅለ ካብ 15 ክበዜሕ የብሉን ዜብል ሓደ ካብኡ ኮይኑ። ጽሬት ንምሕላው ነተኣታትዎም 

ስጉምትታት፡ ከምኡውን መን ቤት-ትምህርቲ ክመጽእ ይኽእልን ኣይኽእልን ምፍልላይ የጠቓልል። ቤት-

ትምህርታት ነንበይነን እየን። ህንጻታት፡ ግዳማዊ ቀጽርታትን ከባቢታትን ነንበይኑ እዩ። ቀረባት ከም መቐየሪ 

ክዳንን ዓይኒ-ምድርን ወተን ውን ነንበይኑ ስለዜኾነ እቶም ፍታሓት ካብ ቤት-ትምህርቲ ናብ ቤት-ትምህርቲ 

ዜተፈላለዩ ክኾኑ እዮም። እንተኾነ ግና እቶም ዜተዋህቡና ምኽርታትን መምርሒታትን ክንክተሎም ኢና።  

 

-ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 15 ዝምብዝሖም ተማሃሮ ከመይ ጌሮም 1 ሜትሮ ርሕቀት እንዳሓለዉ እኹል 

ቦታ ክህልዎም ዝኽእል፧ 

ዳይረክተር ትሩደ ማቲየሰን፡ እዙ ውን ካብ ቤት-ትምህርቲ ናብ ቤት-ትምህርቲ ይፈላለ እዩ። ቤት-ትምህርቲ ኢላ 

ንእሽተይን ጻባብን ቤት-ትምህርትን እያ። እዙ ብጣዕሚ ኣድቂቕና ብጥብቂ ክንውድቦን ክንምድቦን ኣለና። ከም 

መጀመሪ ብምሉኦም ኣድለይቲ ይኮኑ ነገራት ካብ ክላስ ክንኣልዮም ኢና። ሽዑ ጠረጴዚታት ፋሕ ኣቢልና 



ከነቕምጦም ከለና ከምዜከኣል ንርኢ ኣለና። ኣብ ክፍልታት እቶም ኣድለይቲ ዜበሃሉ ነገራት ጥራሕ እዮም 

ክህልዉ። ብዘሕ ግዳማዊ ንጥፈታት ከነካይድ ውን ምኽሪ ተዋሂቡና ኣሎ።  

-መምሃራንን ስራሕተኛታትን ኣብ ክንድዚ ዝምዕባዩ ጉጅለታት ቆልዑ ፡ ኣብ መንጎኦም እኹል ርሕቀት 

ከምዝህሉ ክቋጻጸሩ ከምዝኽእሉ ከመይ ጌርና ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል፧ 

ዳይረክተር ትሩደ ማቲየሰን፡ እቲ ፍታሕ ጽቡቕ መደብ ምሕንጻጽን ብጥብቂ ምምዳብን እዩ። ኣብ ግምት ክኣቱ 

ሎዎ ደቂቕ ሓበሬታ ዳርጋ መወዳእታ የብሉን፡ እንተኾነ ግና ክንዕወተሉ ኢና። ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ 

ጉጅለታት ተማሃሮን ዓበይቲ ሰባትን ኣይቀያየሩን እዮም። ኣወዳዳባ እዩ ወሳኒ ተራ ዜጻወት። ንኣብነት ኩላቶም 

ኣብ ሓደ ግዛ ኣብ ደገ ክህልዉ ኣይክእሉን እዮም።  

-ኣወዳድባ ዕረፍቲ ከ ከመይ እዩ ክኸውን፧ ኩላቶም ኣብ ሓደ ግዜ ደገ ድዮም ክኾኑስ ወይ ተኸፋፊሎም 

በብጉጅለ እዮም ዕረፍቲ ክወጹ፧ 

ዳይረክተር ትሩደ ማቲየሰን፡ በብጉጅለ ከፋፊልና ከነውጽኦም ክንግደድ ኢና። ካባና ዜዓበየ ግዳማዊ ቀጽርታት 

ለወን ቤት-ትምህርታት ከኣ ካባና ዜበዜሐ ጉጅለታት ከውጽኣ ይኽእላ እየን ኢለ ይግምት።  

-ቅድሚ ክረምታዊ ዕረፍቲ ደቅና ናብ ቤት-ትምህርቲ ክንሰዶም እንተዘይደሊና ወለዲ እንታይ 

ክንገብር ኣለና፧   

ፍሉይ ክኢላ ስነ-ልቦና ቱርጉን ረይትሉ ማልሙ፡ ወለዲ ኣብ ደቆም ኣብ ገዚ ከትርፉዎም ዜደልዩሉ ዜተፈላለዩ 

ምኽንያታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ሕማም ከይለግቦም ስለዜፈርሑ፡ ካብ ስራሕ ንግዛኡ ስለዜተሰናበቱ ወይ 

ትምህርቶም ኣብ ገዚ ባዕሎም ክከታተሉዎ ዕድል ስለለዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቆልዓ ኣብ ገዚ ምምሃር 

ፈትዩዎ ብምህላዉ ወይ እቲ ዜሰርሖ ዕዮታት ትምህርቲ ካብ ቅድም ዜበዜሐ ብምዃኑ ወይ ናብ ትምህርቲ 

ምምላስ ይሹቕረረሉ ብምህላዉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ቆልዑ ካብ ቤት-ትምህርቲ  ንነዊሕ ግዛ 

ተፈልዮም ብምጽናሕ ናብ ቤት-ትምህርቲ ቀስ ብቐስ ክምለሱን ክለማመዱዎን ከድልዮም ይኽእል እዩ። ከምዙ 

እንተደኣ ኮይኑ ወለዲ ብዚዕባ እዙ ምስ ቤት-ትምህርቲ ክራረቡሉ ኣገዳሲ ይኸውን። ብዘሓት ቆልዑ ሕጂ 

ርእዩዎ ግብረመልስታት ካብቲ ዜለመድኩሞ ቅሩብ ዜተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ማለት እቶም ርእዩዎም 

ስምዒታት ካብ ቅድም ዜደኸሙ ወይ ዜበርትዑ ክኾኑ ይኽእሉ። ከምኡውን ቆልዑ ኣብ ከባቢኦም ይምርግጋእ 

ክበዜሕ ከሎ ካብ ቅድም ንላዕሊ ምድዕዓስ፡ደገፍን ቅርበትን ክደልዩ ንቡር እዩ። ከምኡ ክኾኑ ከለዉ ንሕና ከም 

ዓበይቲ ሰባት ክንርደኣሎምን ክንቅበሎምን ኣገዳሲ ይኸውን። እቲ ንስኻ ትፈርሖ እቲ ቆልዓ ግድን ይፈርሖ ማለት 

ኣይኮነን፡ ስለዙ እቲ ፍርሖም ሎ ብልክዕ እንታይ ከምዜኾነ ክንሰምዖም ኣለና። ቆልዑ ሻቕሎታት ወለዶም 

ክርከቡዎ ይኽእሉ እዮም። ወለዶም ፍርሖም ሎ ብናቶም መገዲ ይቱርግምዎ እዮም፡ ክቱርጉሙዎ ከለዉ ከኣ 

ኣብ ኣተራጒማኦም ብጣዕሚ ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም።  

-ተነካእቲ ወለዲ ዘለዎም ቆልዑ ከ ኣብ ገዛ ምምሃር ክቕጽሉዎ ድዮም፧  

ላዕለዋይ ሓኪም በቲ ፐተርሰን፡ ገዚ ክኾኑ ኣለዎም ድዩ የብሎምን እቲ ዜተገብረ ሕክምናዊ ገምጋም እዩ 

ዜውስኖ። ነዙ ዜምልከት ዜተዳለዉ ረቛሒታት ኣለዉ፡ እዙ ድማ ወለዲ እንታይ ዓይነት ካልእ ሕማማት 

ኣሎዎምን እቲ ሕማማት ድማ ክሳብ ክንደይ ተቋጻጺሮሞ ይኸዱ ኣለዉ እዩ ዜውስኖ። ስለዙ እዙ ንኽግምግሙዎ 

እቲ ዜሕክሞም ሓኪም ክሕግዝም ኣሎዎ። እቶም ሕማማት ጽቡቕ ጌሮም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዜኣተዉን 

ዜተሓከሙን ክሳብ ዜኾኑ ቆልዑ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክመጹ ይኽእሉ እዮም። ከቢድ ሕማም እንተኾይኑ 

ዜተዋደደ ምህሮ፡ ከማን ኣብ ገዚ ዜወሃብ ምህሮ ክወሃብ ድዩ ኣይክወሃብን ምስ ቤት-ትምህርቲ ብምዜርራብ 

ክግምገምን ክውሰንን ይከኣል።  

-ካብ ኣባላት ስድራቤት ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣዝማን ካልኦት ሕማማትን እንተደኣ ሃልዩዎም 

ውላድና ኣብ ኣብ ገዛ ንኸነትርፎም ፍቓድ ሓኪም ግድን ድዩ ዘድልየና፧ 



ላዕለዋይ ሓኪም ኮሙነ በቲ ፐተርሰን፡ እቲ ቆልዓ ኣዜማ እንተደኣ ሃልዩዎ እሞ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዜኣተወ 

ኮይኑ እቲ ቆልዓ ናብ ቤት-ትምህርቲ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ወለዲ እንተደኣ ከቢድን ይተረጋግአ ሕማም 

ሃልዩዎም ሽዑ ነቲ ቆልዓ ባይታ ናይ ምጥጣሕ መስርሕ ክንጅርሞ ንኽእል። ከምኡ ክኸውን ከሎ ከኣ ወረቐት 

ሓኪም ንደሊ ኢና።  

-ብቐጻሊ ንትንክፎም ነገራት ክንደይ ግዜ ክሕጸቡ እዮም፡ መን እዩ ኸ ከጽርዮም፧ መጻወቲታትን ካልእ 

ነገራትን ከ፧ ከይተጠቐሙሎምን ምስ ተጠቐሙሎም ከ ብኣልኮሆል ክጸርዩ ድዮም ወይ ክሕጸቡ 

ድዮም፧ 

ኮሙናዊ ሓላፊት አቫ አሊሳበት በልቡ፡ እቲ መምርሒ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ 2 ክሳብ 4 ግዛ 

ንመዓልቲ እዩ ዜብል፡ እዙ ድማ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ጽሬትን ሰራሕተኛታት ቤት-ትምህርታትን መዋእለ-

ህጻናትን ብዜካየድ ምትሕብባር እዩ ክትግበር። ሰራሕተኛታት ጽሬት ብጥብቂ ክሓጽቡዎ እዮም፡ ሰራሕተኛታት 

ከኣ ከም ተወሳኺ ይደርዘዎ። ሰራሕተኛታት ጽሬት  ኩሎም ጽፍሕታት መዓልታዊ ብጥብቂ ይሓጽቡዎም እዮም። 

ኣብ ሓደ ጉጅለ ዜርከቡ ቆልዑ ነቶም መጻወቲታት ንገለ ግዛ ይጥቀሙሎም እሞ ምስ ወድኡ ድማ ከምዜጸርዩ 

ክግበር እዩ።  

-ተማሃሮ ትምህርቲ ምስ ተፈደሱ ተደጋጋሚ መደብ ጽሬት እንታይ እዩ፧ ንጽባሒቱ ቅድሚ ትምህርቲ 

ምምላሶም ከ ናውታት ትምህርቲ፡ጠረጴዛታት፡ሴዳታት፡ባንኮታት ወዘተ ብምሉኡ ክትሓጽቡዎ ወይ 

መጽረዪ ፈሳሲ ብምጥቃም ከተጽርዩዎ ዲኹም፧ ነዚ ከ መን እዩ ሓላፍነት ዝስከመሉ፧ 

ኮሙናዊ ሓላፊት አቫ አሊሳበት በልቡ፡ እቲ መምርሒ ተማሃሮ ጠረጴዚታት ባዕሎም ክደርዘዎ ኣለዎም እዩ 

ዜብል። ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ ሰራሕተኛታት ጼረት ነቲ ክፍልታት ኣጽርዮሞ ክጸንሑ እዮም። ቤት-

ትምህርታት ምስ ሰራሕተኛታት ጽሬት ቀጥታዊ ርክብ ስለለዎም ዜኾነ ነገር እንተ ኣጋጢሙ ምስኦም 

ይሰማምዑሉ። ምስ ሓለፍቲ ኣሃዱታት ጽሬት ውን ጽቡቕ ምትሕብባር ኣለና፡ ሰለዙ እዙ ክንክእሎ ኢና።  

 

-ውላደይ ኮቪድ-19 ከምዘይለግቦ ቤት-ትምህርቲ ብኸመይ ከረጋግጹለይ ይኽእሉ፧ 

ፍሉይ ክኢላ ስነ-ልቦና ቱርጉን ረይትሉ ማልሙ፡ ከነረጋግጸልኩም ከምትደልዩ ጽቡቕ ጌሩ ይርደኣኒ እዩ። ምኽንያቱ 

ክንፈርሕ ከለና ርግጸኛታት ክንከውን ኢና ንደሊ፡ ምእንታን ጥርጣረና ቐኒስና ዋሕስነት ክስመዓና። እንተኾነ ግና 

ኣብ ሂወት ምሉእ ብምሉእ ክንወሓሰሎም ንኽእል ነገራት ውሑዳት እዮም።  ሽሕ ኳ ንኸይመሓላለፍ ንምክልኻል 

ንወስዶም ለና ስጉምትታት ብቑዓት ብምዃኖም ክለግቦ ሎ ተኽእሎ ጸቢብ እንተኾነ፡ ኣረጋጊጽና ውላድካ 

ኣይለግቦን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና።  

ምሕጽንታ! ወለድን ኣለይትን ዜኾነ ሕቶ ምስ ዜህልወኩም ንቤት-ትምህርቲ ክትውከሱዎም ንምሕጸነኩም።  

 

 

 

 

 


