ክቡራት ወለዲ
ካብ 5 ክሳዕ 16 ናይ ዝዕድመኦም ቆልዑ ወለዲ ኢኹም።
ምሳና ትላለዩሉ ኣጋጣሚ ክህልው ይኽእል ይኸውን።
ኣብ ዐዓመት ኣስታት 2000 ኣቢሎም ዝኣኽሉ ቆልዑን
መንእሰያትን፡ ንምጽራይን ምኽርን ብኣና ኣቢሎም ይሓልፉ።
ዕዮና ኸኣ ውላድኩም ጽቦቕ ምዕባለ ምእንቲ ክገብር ንዓኹም
ንምድጋፍ እዩ።

ብዛዕባ ንቤት ትምህርትን መዕበያን ዝምልከት ሕቶታት
ምሳኹም ንምዝርራብን፡ ንዓኹም ምኽሪ ንምሃብን ዝስምዓና
ታሕጓስ ንገልጽ።

ስርዓት ትምህርቲ ኣብ Graubünden

ናይ ትምህርተ-ሳይኮሎጅያዊ ኣገልግሎት

2 ዓመት መዋዕለ ህጻናት ን 5 – 7 ዝዕድመኦም ቆልዑ።
6 ዓመት መባእታዊ ትምህርቲ (ናብ ጂምናዝዩም ናይ መስገሪ
ፈተና ድሕሪ 6ይ ክፍሊ ምውሳድ ይከኣል)።
3 ዓመታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ፡ ረኣል (Real) ወይ ከኣ
ሰኩንደር (Sekundar)
(ኣብ መደምደምትኡ ምጅማር ሞያዊ ስልጠና፡ ወይ ከኣ ኣብ
2ይ ወይ 3ይ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ
ምቕባል ፈተና ድሕሪ ምሕላፍ ናብ ጂምናዝዩም
(Gymnasium) ምእታው

ቀረባት

ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ'ቲ 11 ዓመት ናይ ትምህርቲ ግዜ ደገፍ
ንዘድልዮም ቆልዑ ብቤት ትምህርቲ ስነ ትምህርተ ሓገዛዊ
ቀረባት ይዳለወሎም። ወጻኢታት እዚ ሓገዝ እዚ ብኮማትን
ካንቶናትን ይሽፈን። ነድላይነቱ ከኣ መብዛሕትኡ ግዜ ናትና
መረጋገጺ ክወሃበሉ ይጥለብ።

ኣብ መዋዕለ ህጻናት ወይ ከኣ ኣብ ትምህርቲ ንውላድኩም
ኣብ ምዕባለኡ ወይ ከይ ኣብ ምምሃር ጸገም እንተ ደኣ
ኣጋጠሞ ምሳኹምን ምስ ቤት ትምህርትን ኰንና ፍታሓት
ንደልይ።
ንስኹምን ውላድኩምን ብምኽንያት ናይ ባህሊ ለውጢ ኣብ
ትምህርትን መዕበያን ዝርኣይ ጸገማት እንተ ደኣ ሃልዩኩም፡
ምኽሪ ንምሃብ ኣብ ጎንኹም ኣለና።
ንህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ዕለታዊ ናብርኦም
ንዘጋጥምዎም ብድሆታት ንምምካትን ኣብ ዕላምኦም
ንምብጻሕን ንኽኽእሉ ነሰንዮም።
ንኩነታት ደቅኹም ምሳኹም ሓቢርና ንርእዮን፡ ምሳኹምን
ምስ ቤት ትምህርትን ኴንና ፍታሕ ንፈጥረሉን።
ሓድሕደ ባህላዊ ምርድዳእ ክህልው ንጽዕርን ምስ ተርጎምቲ
ኴንና ንዓይይን።
ወጻኢታት ዕዮ ትምህርተ-ሳይኮሎጅያዊ ምጽራይን ምኽርን
ብካንቶናት ይሽፈን።

ምሳኹምን ምስ ውላድኩምን ዝግበር ቆጸራታት ኣብ ቤት
ጽሕፈትና ይፍጸም።

Schul- und Erziehungsberatung Graubünden
Quaderstrasse 17, 7001 Chur
081 257 27 42
annalise.hatz-bircher@avs.gr.ch

ወለዲ፡ ቤት ትምህርትን፡ ናይ ትምህርተ-ሳይኮሎጅያዊ
ኣገልግሎትን እናተራኸቡ ንቆልዓ ዝምልከት ሓበሬታ
ይወሃሃቡ።

www.avs.gr.ch > Schulpsychologischer Dienst

ድኽመቱን መንፍዓቱን ንምምዛን፡ ምስ ውላድኩም ናይ
ትምህርተ-ሳይኮሎጅያዊ ዕዮታትን ፈተነታትን ነካይድ። እዚ
እውን እቲ ቆልዓ ቀሲኑ ኣብ ዝዓየሉ ከባብን ኩነትን ይፍጸም።

ናይ ውላድኩም መምህር ናይ ቤት ትምህርትን መዕበያዊ
ምኽርን ቦታ ይፈልጥ'ዩ።
ባዕልኹም እውን ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ንዓኹም ከየፍለጥና ንውላድኩም ዝምልከት ሓበሬታ ናብ
ካልኦት ኣካላት ኣይነመሓላልፍን።
SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST GRAUBÜNDEN

ምስ ውላድኩምን፡ ምሳኹምን፡ ምስ ቤት ትምህርትን ዝርርብ
ብምክያድ፣ ንውላድኩም ዝሓሸ መጻኢ ክቕርቡሉ ዝኽእሉ
ፍታሓት ንደልይ።

Tigrinya

GEMEINSAM LÖSUNGEN FINDEN

ኣድራሻ ናይ ቤት ትምህርትን መዕበያዊ
ምኽሪ ዝወሃቦ ቦታን

SCHUL- UND ERZIEHUNGSBERATUNG

ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰብ ሞያ ሳይኮሎጂ
እንታይ ይትግበር

