
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ስምምዕ ናይ ምትሕብባር ኣብ ሞንጎ ናይ ቤት ትምህርቲ ን ሲድራ ቤትን ወይ መዕበይቲ ኮልዓን ናይ ብሩክ (Brügg) 

 
1. ዳይረክተር፡ መምሃራን፡ ሲድራ ን መዕበይቲ ኮላዓን ይሰማምዑ ኣለዉ ብሓደ ኪሰርሑ። 
2. ዳይረክተር፡ መምሃራን፡ ሲድራ፡ መዕበይቲ ኮላዓን ን ተማሃራይን ተማሃረይቲን ብኪብረትን ብኪንዕናን ይራከቡ። 

ሓይሊ ምትካምን ምፍርራህን ኣይንጽሞሞንን ኣይንክቦሎን ኢና። 
 

3. መምሃራን 
… የተባብዑን ይሂግዙን ከምቲ ኢቲ ተማህሮ ዘድልዮምን ናይ ዘተባብዕ ሲራህ ክሊማ ከኣ ይገብሩ። 
… ነቲ ኣብ ውሺት ክላስ ዝጊበር ውሳነ ሓላፍነት ይወስዱ። 
… ንስድራ ብከጳሊ ወይ ከኣ ከምቲ ዝተደለየ በቲ ኣገዳሲ ዚብልዎ ከመይ ይመሃርን ይሰርሕን ኣሎ ይሕብርዎም 

ወይ    ከኣ ብተባዩ ከመይ ኣሎ። 
… ከልቲፎም ብዛዕባ ናይ በዓልን ኢለትን ይህብሩ (ብናይ ሰመስተር ደብዳበ ገሮም)። 
… ብከጻሊን ብጊዘን ትምርቲ ይኪጽሉ። 
…  ናይ ምስቲ ይሂዙን ኣይዛረቡን። 

 
4. ሲድራ ወይ ኢቲኦም ዘዕቢዩ ኣብ ናይቲ ትምርቲ ዘሎ ነገራት ይከፍፈሉ። 

ንሳቶም … 
… ብዛዕባ ኣብ ናይ ዕዮ ገዛ ስራሕ፣ ምስ ናይ ኮልዓ ጸገም ን ፊሉይ ዘጋነፈ ነገራትን ብፊላይ ከኣ ትዕና ናይቲ 
ኮልዓ ከመይ ኣል ነቲኦም መምሓራን ክሕብሩ ኣለዎም። 
… ናይ ስድራቤት ኣከባን ምዝርራብን ኪመጹ ኣለዎም። ኢንድር ዘይ ትዕሞም ኢንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ መምህር 
ክሕብርዎ ኣለዎም። 
… ኣብ ናይ ደኮም ትምርቲ በዓል ኪመጹ ኣለዎም። 
… ምስ ደቆም ኢቲ ቆልዓ ከመይ ኣሎ ኣብ ትምርቲ ይዘራረቡ (ዕዮ ገዛ፣ ጽገማት፣ ናይ ትምርቲ መንፋዓት፣ 
ነትብታት፣ ፊኡይ ነገራት)። 
… ናይ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ክክበርን ክተሓዝን ይተሓሓበሩ። 
… ነቲ ኢቲ ኮልዓ ዘምጻኦ መሐበሪ ወረከት የንብብዎ። 
 

5. መግቢ፣ ምንክስካስ፣ ምድቃስን ናይ ዕረፍቲ ግዘን። 
መምሃራን… 
… ብዛዕባ ናይ ትዑይ ኣመጋግባ ምሕባር በቲ ናይ መምሃናዊ ስርሖም ሓላፍነት ይወስዱ።  
… መንእሰያትን ቈልዑን ኣብ መዓልታዊ ናብራ ቤት ትምህርቲ ኢኩል ናይ ምንክስካስ ዕድል ከም ዝወሃቦም 
   የረጋግጹ ኢዮም። 
ናይ መዓልቲ ቤት ትምህርቲ (Tagesschule) 
… ኣብ ናይ ምሳሕን ጠዓሞትን ጥዑይን ሚዛናውን ኣመጋግባ ኸም ዚህልወካ እያ ተረጋግጽ። 
… ነቶም ተማሃሮ ናይ ዕድሚኦምን ዕቤቶምን ዘተባብዕን ዝድግፍን እተፈላለየ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት 
   (ስፖርት፣ ስነ ጥበብ ሙዚቃን ትያትር) ትቅርብ። 
ሲድራ ወይ ኢቲኦም ዘዕቢዩ… 
… ንደቆም ጥዑይ ኣመጋግባ ኸም ዘለዎም የረጋግጹ እዮም። 
… ደቆም ትምህርቲ ቕድሚ ምጅማሮም ቍርሲ ኸም ዚበልዑን ወይ ከኣ ናይ ዕረፍቲ መግቢ ምሳታቶም 
   ሒዞም ይመጹ። 
… ዚከኣል እንተ ዀይኑ  ምስ ደቆም መዓልታዊ ብሓደ መግቢ ይምገቡ ኣለዎም። 
… እኹል ምንቅስቓስ ደቆም ከረጋግጹ ኣለዎም (ካብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስፖርት እተዋህበ ምክረታ ፡ ኣብ 
   መዓልቲ ሓንቲ ሰዓት።) 
… ደቆም እኹል ከም ዝድቀሱ የረጋግጹ (ምኽሪ፡ ኮልዑ ትሕቲ ዓሰርተ ዓመት ኢንተ ወሓደ 10 ኽሳዕ 11 
   ሰዓታት፣   ቈልዑ ደኪ 10 ክሳብ 13 ዓመቶም ካብ 9 - 10 ሰዓታት፣ ካብ ደኪ 11 ንላዕሊ 8 ክሳዕ 9 ሰዓት።) 
… ንደቆም ባዕሎም ናብ ቤት ትምህርቲ መንገዲ ኺኸዱ የፍቅሎም። 



… ደቆም ኣብ ግዜ ዕረፍቲ እንታይ ከም ዚገብሩ ይፈልጡ እዮም። 
 

6. ናይ ቲቪ፣ ተሌፎን፣ ኢንተርነት፣ ቪድዮ ስእልታት ፕላይ ስተይሽንን ኮምፕዩተርን 
መምሃርን … 
… ሞባይል ተሌፎን ኣብ ናይ ክፍሊ መገሻታት  ብንጹር ነቲ ኣብ እተሰማምዑሉ ግዜን ዕላማታትን ጥራይ ከም 
   ዝትከሙላ ይገብሩ። 
… ኣብ ክፍሊ ብዛዕባ እቲ ናይታ ቤት ትምህርቲ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ኣጠካክማ ሕጊ ብተደጋጋሚ 
   ይዛረቡ ኢዮኡም። 
… ኣብ ክፍሊ ነቲ ምስ ዕድመ ዝሰማማዕ ስልን ፊልምን ቪድዮን ኢዮም ዝትከሙ። 
ኣብታ መዓልቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ዕድመ ድሰማማዕ ስእሊን ቪድዮን ፊልሚን ኢያ ትጥከም። 
ስድራ ቤት … 
… ቲቪ፣ ናይ አለትሮኒክ መጻወቲ፣ ከምኡውን ኮምፕዩተራት ኣብ መደከሲ ቈልዑ ከም ዘይግበር ይፈልጡ 
   ኢዮም። 
… ነቲ ምስ ዕድመ ዚሰማማዕ ፊልምታትን ጸወታታትን ኢንተርነትን ይመርጹ እዮም። 
… ንሳቶምን ብዛዕባ ኣተቃቅማ ናይ  አለክትሮኒክ ሕግታት የውጹኡ(ቲቪ ኢንተርነት ናይ መጻወቲ 
   አለክትሮኒክ)። መምርሒ ዚወሃበሉ መምርሒ ፦ ካብ 6 - 9 ዓመት ኢንተ በዘሐ 60 ደቒቕ ። ካብ 10-13 
   ዓመት ዕድሚኦም ቈልዑ ከኣ 90 ደቒቕ።) 

 
ሓደ ጕጅለ ሰራሕተኛ (ኣባላት ኮሚሽን ቤት ትምህርቲ ባይቶ ወለዲ ከምኡውን መምህራን) ነዚ ስምምዓት እዚ ኣቚሙ 
ኣሎ። ብ4 ለካቲት 2010 ኣብ እተገብረ ኣኼባ ብኮሚሽን ቤት ትምህርትን ብኣመሓዳሪ ቤት ትምህርትን ተቐባልነት 
ረኸበ፣ ኣብ ታሕሳስ 2020 ከኣ ብኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ተኸለሰ። 
 
ነቲ ውዕል ኣንቢብናዮን ኣስተብሂልናሉን ኢና ። በቲ ክታም ጌርና ምትሕብባርና ኣብዚ መሰረታዊ ስርዓታት እዚ 
እተመስረተ ምዃኑ ነረጋግጽ ። 
 
 
ስም ቈልዓ ፡ …………………………………………………………………………………. 
 
ዕለት ፡ ……………………………………………………………………….  ወለዲ ክታም ፡ ………………………………………………………. 
 
ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ 
 
ዕለት ፡ ……………………………………………………………………….   
 
ዑደት 1 ፡ …………………………………………………………………... (M. Bilat) 
 
ዑደት 2 ፡ …………………………………………………………………... (U. Shor) 
 
ዑደት 3 ፡ …………………………………………………………………... (M. Rosin) 


