
          ኣብ ናይ ገዛ ቁልፊ ምምሃር ንነባራት ስደተኛታተን ናይ ስደተኛታት ቤተ ሰባትን

  ሰሚስተር 2         ንቆልዑን መናእሰይን ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክመሃሩ ምግባር እዩ ዝትልም።

            መብዛሕትኦም ቤት ትምህርቲታት ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ከቕርቡልኩምን ንውላድኩም ኣብ ገዝኡ ኣብ
        ዘምህሩሉ እዋን ድማ ከመይ ከምዘቕርቡሉ ክልጡኹም ክረኽቡኹም እዮም።

           –     ናይ ውላድኩም መምህር ኣብ ገዛ ኮይኑ ዝመሃረሉ ትልሚ ክህልዎ እዩ ነቲ መምህር ክትትክእዎ ትጽቢት
              ኣይግበረልኩምን። መምህራን ኣብ ገዛ ኮይኖም ከመይ ከም ዝሰርሑ ይመሃሩ ኣለዉ እዮም ናይ ባዕሎም

        መደብ ድማ ክህልዎም እዩ ቤተ ሰብ ዝቆጻጸሩሉ እውን።  

    ኣብ ኣለርት ደረጃ 3           እነተሃሊና፣ ብኽብረትኩም ንደቅኹም ኣብ ገዛ ምምሃሮም ክቕጽሉ ግበሩ፣ ብዘይካ ናብ
         ስራሕ ክትከዱ ከለኹም ክሕብሕቦም ዝኽእል ካልእ ሰብ ዘይህሉ እንተኾይኑ።

             ብዛዕባ ውላድኩም ኣብ ገዛ ምምሃሩ ስግኣት ዝሓድረኩም እንተኾይኑ ወይ ዝኾነ ጸገም እንተሃሊዩ፣
            ብቕልጡፍ ንናይ ውላድኩም ቤት ትምህርቲ ክተዘራርቡ ኣለኩም። ምስ ናይ ውላድኩም ቤት ትምህርቲ

         ምርኻብ እንተዘይክኢልኩም እቶም መምህራን ድማ እንተዘይረኺቦምኹም፣ ብኽብረትኩም ኣብ ጥቓኹም
       ምስ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ተዘራረቡ።

    ኣብ ገዛ ዘለዎም ደሕንነት ምሕጋዝ

                 ኣብዚ ግዘ እዚ ብዛዕባ ናይ ውላድኩም ትምህርቲ ከተሓሳስበኩም ዋላ እኳ ዝኽእል እንተኾነ ንሕና ግን ኣብዚ ግዘ እዚ
       ብዛዕባ ናይ ቤተ ሰብኩም ደሕንነት ክትሓስቡ ንደልየኩም።

      ደሕንነትኩም ንምሕጋዝ ሓደ ሓደ ጠቐምቲ ምኽሪታት
            ተረጋግዑ ንባዕልኹምን ደቅኹምን ኣብዚ ዘይተለመደግዘ እዚ ኩላትና ንኽእሎ ኩሉ እንዳገበርና ከምንርከብ

 ኣእምኑ።
                ትምህርቲ ብኩሉ ቋንቋ እዩ ክካየድ። ናይ ገዛኹም ቋንቋ ካብ ኢንግሊሽ ወጻኢ ዝኾነ ቋንቋ እንተኾይኑ፣

             ምስውላድኩም ኣብ እትዘራረቡሉ እዋን እቲ ቋንቋ ንሱ ተጠቐሙ። ብዛዕባ ዝተወሃቡ ንጥፈታት ብናይ
         ገዛኹም ቋንቋ ምዝርራብ ትኽእሉ እቶም ንጥፈታት ድማ ብኢንግሊሽ ይምልኡ (     ወይ ድማ ብናይ ገዛኹም

ቋንቋ)  ።
           ጥዕናኹም ሓሊኹምን ሕጉሳት ኮይንኩምን ንክትጸንሑ ክትሰርሕዎም ኣብ ትኽእልዎም ነገራት ኣትኩሩ፣ ከም

         ንጽህናኹም ምሕላው፣ ኣብ መረባኹም ምጉያይመ ምዝላል፣ ምድናስን ተኽሊ ምኹስኳስን።
    –           ንጥፈታት ብሓባር ስርሑ ፐዝል ስርሑ፣ ውላድኩም ከንብብ ከሎ ስምዕዎ፣ ብሓባር ምግቢ ኣብስሉ፣ ምስ

       መሓዙትን ቤተ ሰባትን ድማ ብኦንላይን ተራኸቡ።
               ምዝራብ ኣዝዩ ጠቓሚ ናይ ምምሃር መገዲ እዩ። ብዛዕባ ትሰርሕዎም ዘለኹም ንጥፈታት ምስ ውላድኩም

ተዘራረቡ;       ነገራት በዚ መገዲ እዚ እትገብሩሉ ምኽንያት ኣብራህርሁ;     ሕቶ ኣበረታትዑ። መልሱ ዘይትፈልጥዎ
  እንተኾይንኩም፣ ብሓባር ድለይዎ።

    –          በቢ ሓደ መዓልቲ ግዘኹም ንዝተፈላለዩ ንጥፈታት ቅርጺ ኣትሕዝዎ መዓልታዊ ትገብርዎም ነገራት ድማ
            ፍጠሩ። ደቅኹም ሓሳባት ንክፈጥሩ ዓድምዎም። ዝተፈላለዩ ናይ ምምሃር ንጥፈታት ንክፍትኑ ዕድል

             ኣካትቱሎም። ካብ ቤት ተምህርቲ ዝስደዱ፣ ዝፈትውዎም ነገራት፣ ወይ ብሃባር ኮይንኩም ኣብ ገዛ
         ክትሰርሕዎም ትውስንዎም ንጥፈታት ክኾኑ ይኽእሉ። ዝኸበዶም እንተመሲልዎም ንደቅኹም

 ኣይትደፋፍእዎም።
     ክትጠራጠሩ ከለኹም፣ ካብ ቤት ትምህርትኹም/        መምህር፣ ካልኦት ቤተ ሰባትን መሓዙትን ናይ ቤተ ሰብኩም

   ሓጋዚን መብራህርሂ ሕተቱ።

   ኣብ ገዛ ምምሃር ምሕጋዝ

             ብርሕቐት ምስ ናይ ምምሃር ብቤት ትምህርቲኹም ካብዝተዳለዉ ፕሮግራማት ብተወሳኺ፣ ካልኦት ኣብ ገዛ ኮይንኩም
    ክትመሃሩሎም እትኽእሉሎም ብዙሓት መማረጺታት ኣለዉ።

   ናይ ቴሌቪዥን ቻነል
 ካብ 15     ኣፕሪል፣ ናይ ገዛ ትምህርቲ |   ፓፓ ኪያንጃ TV      ክተሪኡ ትኽእሉ፣ ንቆልዑ ተመሃሮን ካብ 1-10  ዓመት

   ዘለዉ ዝመሃሩን ካብ 9am  ክሳብ 3pm         ኣብ ናይ ትምህርቲ መዓልቲታት ዝመሓላለፍ ናይ ትምህርቲ ፈነወ
 እዩ።

    ናይ ገዛ ትምህርቲ |   ፓፓ ኪያንጃ TV     ነጻ ኣየር እዩ፣ ኣብ TVNZ  ቻነል 2+1   ከምኡውን ኣብ TVNZ  ብሕቶ፣
   ኣብ ስካይ ቻነል 502    እውን ምርካብ ይከኣል።



            ትሕዝትኡ ንቆልዑ ተመሃሮን ብዕድመ ደረጃን እዩ ተጎጂሉ። እዚ ድማ ጸወታ፣ ትምህርቲ፣ ማትማቲክስ፣
 ሳይንስ፣ te reo Māori           ፣ ከምኡውን ኣካላዊ ትምህርቲን ደሕንነትን ዘካተተ እዩ። ማቴርያል ብልምዲ ዘለዎም

         መምህራን፣ኣቕረብቲን ናይ ደሕንነትነን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ሰብ ሞያታት እዩ ዝቐርብ።

  ኦንላይን ምንጪታት:  https://learningfromhome.govt.nz/
              እዚ ዌብሳይት ንወለዲን ቤተ ሰባትን፣ ምምህራንን መራሕቲን ካብ ናይ ቆልዑ ትምህርቲ ክሳብ ሲንየር ካልኣ

             ብርኪ ትምህርቲ ሓገዝ ኣለዎ። ብዛዕባ ንውላድኩም ትኽክል ዝኾኑ ሓገዛት ምስ መምህርኩም ተዘራረቡ።

    ሃርድ ኮፒ መምሀሪ ጥሙራት
             ኩሎም ተመሃሮ ናብ ገዝኦም ናይ ትምህርቲ ጥሙራት ኣይስደደሎምን። ንውላድኩም ኣብ ዝምልከት ናይ

           ትምህርቲ ፕሮግራም ዝተመርኮሰ፣ ንምምሃር ዝሕግዙኹም ናይ ትምህርቲ ማቴርያላት ሃርድ ኮፒ ክትቅበሉ
           ኢኹም፣ ናብ ገዛኹም ክስደድ እዩ። መምህርኩም ከመይ እዞም ማቴርያላት ክትጥቀሙ ከምዘለኩም

  ክመኽረኩም እዩ።

  ኢንተርኔትን መሳርሒን
             ቤት ትምህርቲኹም ከም ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ፕሮግራም ኣካል ተወሳኺ መሳርሒን ናይ ኢንተርኔት ርክብ

          ኣድላዪ እንተኾይኑ ከዘራርበኩም እዩ። ውላድኩም ተወሳኺ ኤሌክትሮኒክ መሳርሒ ኣየድልዮን ኢልኩም
     እንተሓሲብኩም፣ ብኽብረትኩም ንቤት ትምህርቲኹም ኣዘራርቡ።

https://learningfromhome.govt.nz/

