
Schlüsselworte in Tigrinya 

 

ኣብ ኪታ (ቤት-ትምህርቲ ህጻናት) ክብረት ሰብ ብህጻናት ዋላ ውን ብብጹሓት እዩ ዝኽበር። ዝኾነ ህጻን ኣብ ዓለም ተፈጥሮኣውያን 
መሰላት ኣለዎ፦  

ዝኾነ ህጻን መካላኸሊ መሰላት ኣለዎ፣ ንኣ. ዓመጽ ዘይብሉ ኣተዓባብያ፣ ናይ ኣበርክቶን ተሳትፎን መሰል እዚኦም መሰላት ኣብ 
ጀርመን ዋላ በቶም መሰረታውያን ሕግታት ተኸላኺሎም እዮም ሃገር ምኽታል እዚኦም መሰላት ከኣ ይሕሉ  

 
ተቐባልነት ህጻን  

 ቅድሚ ምቕባል ኣብ ኪታ ናይ ምእላይ ውዕል ክግበር ኣለዎ  

 ባህላውያን/ሃይማኖታውያን ናይ ናብራን ኣመጋግግባን  ልምድታት ክኽበሩ እዮም  

 
ናይ ኣተዓባብያን ትምህርትን ስራሕ  

 ኪታ ስራሕ ትምህርትን ኣተዓባብያን ምእላይን እዩ ዝሰርሕ፤  

 ምቕባል ህጻን ብሰፊሕ ምስ ሓደ ዝሕግዝ ሰብ እዩ ዝምድብ  

 ኣብኡ ምእላይን ሓገዝን ህጻን ኣብ ብልጽግናኡ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ  

 
ምትሕብባር ምስ ወለዲ  

 ወለዲ ከም ሓገዝቲ ኣብ ስራሕ ኣተዓባብያን ትምህርትን  

 ትካላዊ ውክልና ወለዲ (ዋዕላ ወለዲ)  

 
ምሕላው  

 ናይ ትምህርቲ ዕላማ ናይ ሓባርን ርእሰ-ተሓታትነትን ጠባይ እዩ።  

 እቶም ህጻናት ብውልቆምን ብተሓታትነቶምን ንክሰርሑ ተኣዚዞም እዮም።  

 ኣብቶም ህጻናት ኣብ ኪታ ኩሉ ግዜ ቍጽጽር ኣይግበርን እዩ።  

 
ኢንሹራንስ ሓደጋ  

 ነቲ ህጻን ናይ ኢንሹራንስ ምክልኻል ኣሎ ኣብ ዝኾኑ ንጥፈታት ኣብ ኪታ  

 ብተወሳኺ ኢንሹራንስ ኣብ መኸድን መምለስን መንገዲ ኪታ ኣሎ።  

 
መዓልታዊ ምብጻሕ/ሰዓታት  

 ወለዲ ነቲ ህጻን ከብጽሑን ከምጽኡን ባዕሎም ተሓተቲ እዮም  

 ሰራሕተኛታት እንተዘየለው ንግዚኡ ሰዓታት ክቕየሩ ይኽእሉ፣ እቶም ወለዲ ብኸመይ እዮም ዝርከቡ?  

 
ስነ-ምምህርናዊ ኪኢላታት  

 ንስራሕ ኣብ መዓልታውያን መቐመጢታት ቆልዑ ዝተቐበሉን ብቕዓት ዘለዎምን ኪኢላታት እዮም።  

 ኣገልግሎት ሓለዋ ኣብ ሰራሕተኛታት ኪታ ብሽማግለ ኪታ እዩ ዝካየድ  

 ኣገልግሎት ሓለዋ ኣብ ሽማግለ ብተሰካሚ ኪታ እዩ ዝካየድ  

 ኣብቲ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ሞያውያን ትምህርታት (ኣውስቢልዱንጋት) ኣለው  

 
ናይ ምክልኻል ግዴታ  

 ኩነታት ድንገት ጥዕና ህጻን ተመዲቡ ኣሎ  

 ወለዲ ኣብ ኪታ ናይ ሓገዝ ኣድለይቲ ወፈያታት ክቕበሉ ይኽእሉ።  
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ጽሬት ኣሸባሾ  

 ናይ ጽሬት መትከላት (ዶልሺታት፣ ሰላጣታት ካብ ወለዲ) ሓበሬታ ብዛዕባ ምስራሕን ምብላዕን መግብታትን መስተታትን 
ኣብ መዓልታዊ ትካል ህጻናት  

 ሕማም ዘለዎም ቆልዑ (ንኣ. ሳልሞነላታት ዘውጽኡ)፣ ኣብ ዘቤታውያን ወፈያታት/ፕሮጀክታት ክሳተፉ ኣይክእሉን  

 
ሕማም ዘለዎም ቆልዑ  

 ህጻን እንተሓሚሙስ ኪታ ብዛዕባኡ ክሕበር ይግባእ እዩ  

 ተለገብቲ ሕማማት ዘለዎም ህጻናት፣ ዋላ ቁማል ርእሲ እንተለዎም፣ ንኪታ ክበጽሑ ኣይፍቐደሎምን እዩ (§ 34 IfsG)  

 መድሃኒታት ኣብ ኪታ ጥራይ ብሕክምናዊ ትእዛዝ ክወሃቡ ይከኣሉ፣ ሕዱራት ሕማማት / ሽኮርያ ምስኡ ግና ኣይቝጸሩን 
እዮም።  

 
ምክልኻል ግሊ  

 ፍቓድ ወለዲ ንምዝርጋሕ ስእልታት   

 ምቅዳሕ ቪድዮን ስእልን ናይ ወለዲ ኣብ ፍጻመታት  

 ብፍጹም ስእልታትን ቪድዮታትን ኣብ ኢንተርነት ዘይምዝርጋሕ  

 ፍቓድ ንምትሕብባር ምስ ቤት-ትምህርቲ ሞባእታ ደረጃ  

 
ክፍሊታት ወለዲ  

 ወለዲ ኣብ ኪታ ንህጻናት ኣብ መንጎ ዕድመ ክልተ ክሳብ መእተዊ ቤት-ትምህርቲ ክፍሊታት ክኸፍሉ ኣየድልዮምን  

 ናይ ቆልዑ መከናኸኒታት ወይ መዕቆቢታት  

 ሕቶታት ኣብ ቤት-ጽሕፈት ድሕንነት  

 ናይ መግቢ ገንዘብ ኣብ ምሉእ መዓልቲ ዝእለዩ ቆልዑ  

 
ምስንባት/ ስረዛ ውዕል  

 ምኽንያታት ስረዛ  

 ኣብ መእተዊ ቤት-ትምህርቲ ስረዛ የለን  
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