ዯንቢ መምርሒ ስራሕ ኣብ መንጎ ቤ\ትምህርትን ወሇዱ\ሞግዚትን ብሩግ ።
1ይ.ምምሕዲር ቤ\ትምህርቲ፡መማህራንን ወሇዱ\ሞግዚትን፡ንናይ ሓባር ረብሓ ብሓባር ንምስራሕ
ይግዯደ።
2ይ.ምምሕዲር ቤ\ትምህርቲ፡መማህራንን ወሇዱ\ሞግዚትን ተመሃሮን ኣብ ንሓድሕዶም ምክብባርን
ምርድዲእን።ባእስን ንባእሲ ዝዕድሙ ነገራትን ብዝኾነ ይኹን መገዱ ተቐባሌነት የብልምን።
3ይ. መማህራን

. ንናይ ነፍሲወከፍ ተመሃራይ\ት ድላቶም ተረዱኦም ኣብ ትምህርቶም ንዘሇዎም ተገዲስነት
ምዕባይን ምሕጋዝን።
. ኣብ መምሃሪ ክፍሉ ንዝኾነ ይኹን ዝውሰድ ውሳኔ ሓሊፍነት ኣሇዎም።
. ቀጻሌን ኣገዲሲ ኣብ ዝኾነለን ግዜ፡ ንወሇዱ ብዛዕባ ህሌው ኩነታት ትምህርቲ፡ ስራሕን፡ዝረኣዩ
ጉድሇታትን ምሕባር።
. ብእዋኑ ብዛዕባ ናይ ፍርቅን መወዲእታን ሰሚስተር ዝህሌዉ ሓበሬታን፡እዋናዊ ዝኾኑ ጉዲያትን
ኣቐዱምካ ብዯብዲቤ ምሕባር።
. ቀጻሉ ምቹእ ብዝኾነ መገድን ንዝመጽእ ስራሕ ብዝጥዕምን ምሕባር(ምርኣይ)።
. ናይ ነፍሲወከፍ ተመሃራይ ውሌቃዊ ጉዲያት ምኽባርን ብምስጢር ምሓዝን።
4ይ. ወሇድን ሞግዚት ተመሃሮን፡ኣብ ንጥፈታት ቤ\ትምህርቲ ብንጥፈት ምውሳእ። ንስኻትኩም፦

_ ብዛዕባ ኣብ ገዛ ዘል ናይ ስራሕ ኩነታት፡ኣብ መንጎ ወሇዱ ዘል ጸገም፡ሓድሽ ተርእዮታት ምስ
ዝህለ፡ከምኡ`ውን ምዕባሇ ጥዕና ውሊድኩም ቀጻሉ ንመማህራን ምሕባር።
_ ኣብ ኣኼባታት ወሇድን ሽማግሇ ቤ\ትምህርትን ምስታፍ።ክትርከቡ ምስ ዘይትኽእለ ብእዋኑ ነቲ
ዝምሌከቶ መምህር ምሕባር።
_ ኩነታት ተመሃራይ ኣብ ቤ\ትምህርቲ ምክትታሌ።
- ምስ ውሊድኩም ብዛዕባ ኣብ ቤ\ትምህርቲ ዝወዓል ማሇት ዕዮ ገዛ፡ክህሌዉ ዝኽእለ
ጸገማት፡ውጽኢት ትምህርቱ፡ዕሊማ ትምህርቱን ክህሌዉ ዝኽእለ ሓዯስቲ ነገራትን መዓሌታዊ
ምዝርራብ።

_ ናይ ቤ\ትምህርቲ ሕጊ ንክኽበር ምጽዓር።
_ ተመሃራይ ሒዝዎም ንገዛ ዝመጽእ ናይ ሓበሬታ ወረቓቕቲ ምንባብ።
5ይ. ወሇዱ\ሞግዚት ከስተውዕሌልም ዝግብኦም ኣመጋግባ፡ምንቅስቓስ፡ድቃስን ናይ ዕረፍቲ ግዜን፡
_ ውሊድኩም ዝተመጣጠነ መግቢ(መኣዛዊ መግቢ)ምምጋቡ ምስትውዓሌ።
_ ውሊድኩም ንግሆ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ብግቡእ ምቑራሱን ጠዓሞት ምምሌኡን
ምስትውዓሌ።
_ ኣብ ነፍሲወከፍ ናይ ትምህርቲ መዓሌታት እንተተኻኢለ ሓዯ ግዜ ንመዓሌቲ ብሓባር ምስ
ውሊድካ\ውሊድኩም ምምጋብ።
_ ውሊድኩም እኹሌ ዝኾነ ምንቅስቓስ ምግባሩ ምስትውዓሌ።ኮምሽን ስፖርት ስዊዘርሊንድ ሓዯ
ቆሌዓ መዓሌታዊ ሓዯ ሰዓት ምንቅስቓስ ክገብር ይመክር።
_ ውሊድካ\ውሊድኩም እኹሌ ዝኾነ ድቃስ ምድቃሱ ምርግጋጽ። ሇበዋ፦
_ ቆሌዑ ትሕቲ 10 ዝ ዕድሚኦም መዓሌታዊ ካብ 10-11 ሰዓታት ምድቃስ።
_ ቆሌዑ ኣብ መንጎ 10-13 ዓመት ዝርከቡ መዓሌታዊ ካብ 9-10 ሰዓታት ምድቃስ።
_ ካብ 14 ዓመት ንሊዕሉ መዓሌታዊ ካብ 8-9 ሰዓታት ምድቃስ።
_ ንቖሌዑ ባዕልም ብዘይ ዝኾነ ሰብ ንቤ\ትምህርቲ ክመሊሇሱ ምግዲፍ።
_ ውሊድካ\ውሊድኩም ኣብ ዕረፍቲ ግዚኡ እንታይ ከም ዝገብር ምፍሊጥ።
6ይ. ኣጠቓቕማ መራኸቢ ብዙሃን (ማስመዱያ)። ወሇዱ\ሞግዚት፦
_ ዝኾነ ተመሃራይ\ት ኣብ መዯቀሲ ክፍለ ኢንተርነት ወይ ተላቪዥን ክህሌዎ ከምዘይብለ
ምፍሊጥ።
_ ተመሃራይ\ት ዝርእይዎ ፊሌም፡ዝጻወትዎ ጌይም፡ዝጥቀምዎ ኢንተርነት ምስ ዕድሚኦም ዝኸይድ
ተጥንቂቕካ ምምራጽ።
_ ንውሊድካ\ውሊድኩም ብዛዕባ ኣጠቓቕማ መራኸቢ ብዙሃን ማሇት ቲቪ፡ኢንተርነት፡ጌይምን ግዜን
ሰዓትን ብግቡእ ምምዲብ። ሇበዋ፦
. መዓሌታዊ ቅኑዕ ዝኾነ ኣጠቓቕማ መራኸቢ ብዙሃን፡እንተበዝሐ 60 ዯቂቅ ካብ 6-9 ዝዕድሚኦም
ቆሌዑ።

. እንተበዝሐ 90 ዯቂቅ ንካብ 10-13 ዝዕድሚኦም ቆሌዑ።
ብሓባር ንምስራሕ ማሇት ኣባሊት ኮሚቴ ቤ\ትምህርቲ፡ወሇድን መማህራንን ነዚ ህሌው ዝኾነ ኣብ
ኣኼባ ብዕሇት 4- 2- 2010 ብኮሚቴን ኣመሓዯርቲ ቤ\ትምህርትን ንዝሓሇፈ ስምምዕ ምስራሕ።
ነዚ ኣብ ሊዕሉ ዘል ስምምዕ ኣንቢብናዮን ተረዱእናዮን፡ምስ ቤ\ትምህርቲ ዘልና ዝምድና
ንምዕባይን ብሓባር ንምስራሕን ብኽታምና ነረጋግጽ።

ስም ህጻን_____________________________________________________________________________
ዕሇት………………………………

ክታም ወሊዱ\ት……………………………………………….

ንቤ\ትምህርቲ……………………ክፍሉ

ቤ\ትምህርቲ…………………………...........................
መዋእሇ ህጻናት………………………………………………..

ዕሇት……………………………

ክታም መምህር………………………………………………..

..

