Tigrinya
ሓፈሻዊ ገምጋም
እዞም ዝስዕቡ፣ ብዛዕባ እቲ ናብ ቅድመ-ትምህርቲ ዝኸይድ ውላድካ ዝምልከቱ ሓሳባት እዮም። ብኽብረትካ፣ ንሓደ ካብቶም ድሕሪ'ቲ
ሓሳብ ዘለዉ ሳንዱቓት ብምምራጽ መልሲ ሃብ። 1 ማለት "ፍጹም ኣይሰማማዕን'የ" ማለት ክኸውን ከሎ፣ 5 ማለት ከኣ "ብምልኣት
እሰማማዕ'የ" ማለት'ዩ። ብዛዕባ እቲ ሓሳብ ዝኾነ ኣፍልጦ እንተዘይብልካ ድማ "ኣይፈለጥኩን" ኢልካ መልሲ ሃብ።
እዚ ቅድመ-ትምህርቲ፣ ንውሉደይ ብሓፈሻ ውሑስን ጸጥታኡ ዝተሓለወን ኮይኑ ይስምዓኒ።
በዚ ናይ ውሉደይ ቅድመ-ትምህርቲ ብሓፈሻኡ ዕጉብ እየ።
እዚ ናይ ውሉደይ ቅድመ-ትምህርቲ ካልኦት'ውን ንኽመሃሩሉ ክላቦ እኽእል'የ።

ምዕባለን ትምህርትን
እቲ ናይ ውላደይ ቅድመ-ትምህርቲ ዘሎ ኣከባቢ (ነገራትን ህላወኦምን) ንጸወታ፣ ምዕባለን ትምህርትን ዘተባብዕ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ውላደይ ቋንቋኡ (ምምዕባል ቃላት፣ ምዝማድ ፍጻመታት፣ ምሕታት ሕቶ፣ ምግላጽ ሓሳባት፣ ምስማዕ፣ ምምዕባል ናይ ጽሕፈት ክእለት) ንኸማዕብል ዝተባባዕ ኮይኑ
ይስምዓኒ ።
ውላደይ ናይ ትምህርቲ ቍጽሪ ኣተሓሳሳባኡ (ፍቕዲ፣ ብዝሒ፣ መስርዕ፣ ምዕቃን፣ ግዜ) ንኸማዕብል ዝተባባዕ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ውላደይ ናይ ሓፈሻዊ ተፈጥሮ ስነ-ፍልጠት (ኣብ ሞንጎ ደቂ ሰብ፣ እንስሳን ኣትክልትን ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ዝምድናታት) ናይ ምርዳእ ተኽእሎኡ ንኸማዕብል ዝተባባዕ
ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ውላደይ ናይ ምምሃዝን ብዝተፈላለየ መገድታት ሓሳባትካ ናይ ምግላጽን ክእለት (ጸወታ፣ ጥበብ፣ ምንቅስቓስ፣ መዝሙርን ሙዚቃን፣ ሳዕስዒትን ድራማን)
ንኸማዕብል ዝተባባዕ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ።
እዚ ቅድመ-ትምህርቲ'ዚ፣ ውላደይ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነታት ባህላዊ ንጥፈት (መደባት ተዋስኦ፣ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ብምስራዕ ወይ ናብ ከምኡ ብምውሳድ፣ ስራሕ
ምስ ኣብያተ ንባብ ወይ ምብጻሕ ኣብያተ መዘክር) ካብ ሞያውያን ባህላውያን ወከልትን ተሞኩሮ ናይ ምቕሳም ዕድላት ዝህቦ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ውላደይ ኣብ ትምህርቱ/ታ ዲጂታላዊ መሳርሕታት/መጋበርያታት ይጥቀም’ዩ/ትጥቀም’ያ ዚብል ርድኢት ኣሎኒ።

ልምድታትን ክብርታትን
ውላደይ፣ ኣብዚ ቅድመ-ትምህርቲ'ዚ፣ ውሕስነት ዝስምዖ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ውላደይ: ማሕበራዊ ክእለቱ/ታ (ርህራሄ: ክእለት ተበግሶ: ሓላፍነት: ተጻዋርነትን ምምዕባል፤ ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሓልዮት ምርኣይ) ንምምዕባል
ይተባባዕ’ዩ/ትተባባዕ’ያ ዚብል ርድኢት ኣሎኒ።
ኣብዚ ቅድመ-ትምህርቲ'ዚ እቶም ህጻናት፣ ጾታኦም፣ ዓሌቶም፣ ሃይማኖቶም ወይ ኩነታት ኣካላዊ ጥዕናኦም ብዘየገድስ፣ ንኽምዕብሉ፣ ማዕረ ዕድል ዝወሃቦም ኮይኑ
ይስምዓኒ።
ኣብዚ ቅድመ-ትምህርቲ ዘለው ኣባላት፣ ንውላደይ ብኣኽብሮት ዝኣልይዎ ኮይኑ ይስምዓኒ።

ልምድታትን ክብርታትን ውላድኩም ሰራሕተኛታት መዋእለ-ህጻናት ብኣድልዎ ዓይኒ ርእዮሞ/ማ ዚብል ርድኢት’ዶ ኣሎኩም᎒ ኣድልዎ
ኪበሃል ከሎ: ደቅኹም ብምኽንያት ገለ ካብተን ሸውዓተ መሰረታት ኣድልዎ: ማለት ብሰበብ ጾታ: ስግረ-ጾታዊ መንነት ወይ መርኣያ:
ዓሌታዊ መበቈል: ሃይማኖት ወይ እምነት: ኣካላዊ ምግደራ: ወሲባዊ ዝንባለን ዕድመን ብሌላን-ጕሌላን ሰራሕተኛታት መዋእለ-ህጻናት እቲ
ዚግበኦም ረብሓ ኣይረኸቡን ማለት’ዩ።
እወ
ኣይፋል
ክምልስኣይመርጽንእየ

ልምድታትን ክብርታትን ውላድኩም ግዳይ ኣድልዎ ሰራሕተኛታት መዋእለ-ህጻናት ዝኾነላ/ዝኾነትላ: ብናትኩም ርድኢት ኣየነይቲ
ካብዘን ዚስዕባ ምኽንያታት’ያ ትብሉ᎒
ጾታ
ስግረ-ጾታዊ መንነት ወይ መርኣያ
ዓሌታዊ መበቈል
ሃይማኖት ወይ እምነት
ኣካላዊ ምግደራ
ወሲባዊ ዝንባለ
ዕድመ
ክሕብር ኣይደልን’የ/ኣፍልጦ የብለይን
ነዚ ጉዳይ ምስ ኣባልት እዚ ትካል ዘቲኩምሉ?

እወ
ኣይፋል
ክምልስኣይመርጽንእየ

ውህደት ምስ ቤት
ናይ ውሉደይ ምዕባለን ትምህርትን ፍሉጣትን ምዝጉባትን እዮም
ኣብ ንጥፈታት (ኣብ ናይ ምዕባለ ኣኼባ፣ ናይ ወለዲ ርክባት፣ ካልኦት ባይታታትን) ንምስታፍን ጽልዋታተይ ንምሕዳርን ዕድላት ኣለኒ።
ብዛዕባ እቶም መሳለጥያታት ብዝምልከት ክሓትትን ርእይቶይ ክህብን መርሓባ ዝበሃል ኮይኑ ይስምዓኒ።
ብዛዕባ እቲ ናይዚ ቅድመ-ትምህርቲ ሸቶን ኣገባባት ኣሰራርሓን ሓበሬታ ተዋሂቡኒ እዩ።
እቶም ኣብቲ ቅድመ-ቤት ትምህርቲ ዘለው ኣባላት ብኣኽብሮት እዮም ዝሕዙኒ።
ምስ መዋእለ-ህጻናት ውላደይ: ብዲጂታላዊ ኣገባብ ብቐሊሉ ክራኸብ እኽእል’የ ዚብል ርድኢት ኣሎኒ።

ምስ ስድራ ምትሕግጋዝ ምስ ንጥፈት መዋእለ-ህጻናት ርክብ ኣብ ዝገበርኩሙሉ ወቕቲ: ከም ወለዲ መጠን ኣብ ልዕለኹም ኣድልዎ ተጌሩ
ይፈልጥ’ዶ᎒ ኣብ ልዕለኹም ኣድልዎ ተጌሩ ማለት: ብምኽንያት ገለ ካብተን ሸውዓተ መሰረታት ኣድልዎ: ማለት ብሰበብ ጾታ: ስግረ-ጾታዊ
መንነት ወይ መርኣያ: ዓሌታዊ መበቈል: ሃይማኖት ወይ እምነት: ኣካላዊ ምግደራ: ወሲባዊ ዝንባለን ዕድመን ብሌላን-ጕሌላን ሰራሕተኛታት
መዋእለ-ህጻናት እቲ ዚግብኣኩም ረብሓ ኣይረኸብኩምን ማለት’ዩ።
እወ
ኣይፋል
ክምልስኣይመርጽንእየ

ምስ ሰራሕተኛታት መዋእለ-ህጻናት ርክብ ክትገብሩ ከለኹም ኣብ ልዕለኹም ኣድልዎ ዝተገብረ ኮይኑ ዝተሰምዓኩም: ኣየናይ ካብዞም
ዚስዕቡ መሰረታት ኣድልዎ’ዩ ኔሩ እቲ ምኽንያት᎒
ጾታ

ስግረ-ጾታዊ መንነት ወይ መርኣያ
ዓሌታዊ መበቈል
ሃይማኖት ወይ እምነት
ኣካላዊ ምግደራ
ወሲባዊ ዝንባለ
ዕድመ
ክሕብር ኣይደልን’የ/ኣፍልጦ የብለይን
ነዚ ጉዳይ ምስ ኣባልት እዚ ትካል ዘቲኩምሉ?
እወ
ኣይፋል
ክምልስኣይመርጽንእየ

ምግቢ፣ ምንቅስቓስን ጥዕናን
ኣብዚ ቅድመ-ትምህርቲ ብዛዕባ ዝወሃብ መግቢ ብዝምልከት ዝቕበሎ ሓበሬታ ሕጉስ እየ።
ናይ ውሉደይ ቅድመ-ትምህርቲ ዝተፈላለየን፣ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎን መግቢ ዘቕርብ ኮይኑ ይስምዓኒ።I
ውሉደይ ኣካላዊ ንጥፈታት ንኽገብር ዝተባባዕ ኮይኑ ይስምዓኒ።

