Elternbrief in Tigrinya
ዝኸበርኩምወለዲ፣
ንስኹምከምስድራ ከምኡ'ውን ብፍላይ ህጻንኩምበዚ ደብዳበ'ዚ ኣብ መዓልታዊ መከናኸኒ ቆልዑእንቋዕ ብድሓን መጻኹም። ቦታኣብ መዓልታዊ መከናኸኒ
ቆልዑ፣ ኣብ ጀርመን ንክወሃህድ ዓቢዕድል ንህጻንኩምእዩ። ተመኩሮታት ናይ ልምድታት ከምኡ'ውን ኣወንታውያን ተመኩሮታት ክገ ብር ይኽእል፣ ዋላ
ምስ ካልኦት ቆሎዑክጻወት ይኽእልን ብዙሕዝያዳን. ኣብ መንጎ ካልእ እውን ቋንቋ ጀርመን። ኣብዚ ዕድመዘለውቆልዑምስ መዓረ ዕድመዘለዎምቆልዑ
ቀልጢፎምክመሃርዎ እዮም።
ሕጋዊ መሰል ኣብ ቦታመዋእለ ህጻናትን ናይ ምኽፋል ናጽነ ትን
ኣብ ጀርመን ኩሉ ሓደ ዓመት ዝገ በረ ህጻን ሓደ ናይ ምእላይ ቦታንክቕበል ሕጋዊ መሰል ኣለዎ። ክልተ ዓመት ምስገ በረ፣ እዚ ምእላይ ኣብ መዋእለ
ህጻናት ዞባ "ራይንላንድ-ፋልስ" ነ ቶምወለዲ ነ ጻ እዩ። ኣብ መዋእለ ህጻናት ናይ ክፋላዊ ግዜ ቦታታት ከምኡ'ውን ናይ ምሉእ መዓልቲ ቦታታት ኣለው።
ኣብ ናይ ክፋላዊ ግዜ ቦታ እቶምህጻናት ቅድመቀጥሪ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑክኾኑ ይኽእሉ ሽዑድሕሪ ዕረፍቲ ምሳሕድሕሪ ቀጥሪ ክምለሱ ይኽእሉ።
ኣብ ናይ ምሉእ መዓልቲ ቦታእቶምህጻናት ምሉእ መዓልቲ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑክኾኑ ይኽእሉ ከምኡ'ውን ኣብኡ ውዑይ መግቢምሳሕክወሃቡይኽእሉ።
ዕማምመከናኸኒ ቆልዑን ምልማድን
መከናኸኒታት ቆልዑ ናይ ምዕባይን ምምሃርን ምእላይን ዕማምኣለዎም። ጥዕና ቆልዑክሕልዉኣለዎም። ናይ ሓባርን ርእሰ-ተሓታትነ ትን ጠባይ ዘለዎም
ቆልዑ ምዕባይ ዕላማእዩ ከምኡ'ውን ምድጋፍ ተገ ዳስነ ቶምን ድልውነ ቶምምፍላጥ ዓለምን። ነ ዚ ድማንኣ. መጻወቲ ባዕሎምክጥቐሙ
ሉን ክፍትኑን
ንክኽእሉ፣ ዚኣመሰሉ ክፍልታት ክምደብ እዩ። እቶምኣለይቲ ውላድኩምብፍላይ ኣብምንታይ ከምዘገ ድስ ክርእዩ እዮምሽዑ ብእኡ ኣቢሎምምኽሪ
ክህብዎ እዮም። ውላድኩምምስ ካልኦት ህጻናት ክጻወትን ምስኦምክመሃርን ኣብ ሽዑጊዜ ውን ኣማራጺክወሃብ እዩ።
ውላድኩምጽቡቕ መታን ክስምዖ፣ እሙ
ን ዝምድና ምስቶምኣለይቲ ከማዕብል ከምዝኽእል ኣገ ዳሲ እዩ። ስለዚ ውላድኩምብቀስታ ክለምዶ እዩ። እቶም
ወለዲ ኣብቶምቀዳሞት መዓልታትን ሰሙ
ናትን ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑብሓንሳብ ክኸዱእዮም። እቲ ቆልዓ ብዘይ ወለዲ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑዘሕልፈሉ
ግዜ ብቀስታክንዋሕእዩ፣ እቲ ቆልዓ ኣብ መወዳእታ ብበይኑ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑክሳብ ክተርፍ ክካይድ እዩ። እዚ ዳርጋ ኣርባዕተ ሰሙ
ን እዩ
ዝወስድ። እዚ ብሰፊሕምስቶምኣለይቲ ኢኹምትዛተዩ።
ምትሕብባር ትምህርትን ኣተዓባብያን
ንስኹምከምወለዲ ነ ቲ መከናኸኒ ቆልዑኣዝዩ ኣገ ዳሲ ሓጋዚ ኢኹም፣ ንውላድኩምብዝበለጸ ስለትፈልጡ። ንኣ. እንታይ ከምዝበልዕ፣ ከመይ ገ ርኩም
ከምተቕስንዎ ከምኡ'ውን እንታይ ክጻወት ከምዝፈቱ ትፈልጡኢኹም። መከናኸኒታት ቆልዑምሳኹምወለዲ ክሓባበሩ ደልዮም። ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ዓይነ ታት
ምትሕብባር ኣሎ፦ ዝርርባት ኣብ ምምጻእን ምብጻሕን፣ ናይ ወለዲ ዝርርባት ኣብ ጭቡጣት ቆጸራታት፣ ናይ ወለዲ ምሸታት፣ ካፈታት ወለዲ፣ ወዘተ.
መሰረት ምትሕብባር መብዛሕትኡ ግዜ ብውዕል ኣተዓባብያ እዩ ዝምደብ፣ እዚ ውዕል ድማምስቲ ተሰካሚ1 መከናኸኒ ቆልዑኢኹምትፍጽሙ
። ብዛዕባኡ ካብ
መከናኸኒ ቆልዑ ብሰፊሕክትሕበሩ ኢኹም።
ሕቶታት ብዛዕባ ፐዳጎጊካዊ ስራሕኣብ መከናኸኒ ቆልዑ ሕተቱ ብኽብረትኩምከምኡ'ውን ኣብ ኣተዓባብያ ውላድኩምንዓኹምእንታይ ኣገ ዳሲ ከምምዃኑ
ንገ ሩ ኢኹም። ናይ ኣተዓባብያ መደባት ክንገ ሩ ይግባእ። ንመጀመርያ ብሓንሳብ ምስቲ መከናኸኒ ቆልዑናይ ምርጓምኣማራጺታት ካብ ካልኦት
ክትጥቐሙ
ሉ ፈትኑ ኢኹም፣ ምስቶምኣለይቲ ክትረዳድኡ ምእንቲ ክትክእሉ። ናይ ምትሕብባር ኣማራጺታት ተጠቐሙ
ሉ ኢኹም። እዚ ውን ኣብ መከናኸኒ
ቆልዑ ርክብ ንክትገ ብሩ ይሕግዝ እዩ።
ሃይማኖታዊ ትምህርቲ
ኣብ መከናኸኒታት ቆልዑዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ መበቈል፣ ዜግነ ት፣ ባህሊወይ ሃይማኖት ብዘይዘውጊ የ ራኸቡእዮም። ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ኣብ
ዝኾኑ መከናኸኒታት ቆልዑ ዝዝረበሉ ኣርእስቲ እዩ። ኣብ ዞባ ራይንላንድ-ፋልስ ኣብ መንጎ እቶምናይ ከተማተሰከምትን ተበገ ሶታት ወለድን
ሓይማኖታውያን ተሰከምቲ ኣለው፣ ንኣ. ካቶሊኽ ወይ ከኒሻ ቤተ-ክርስትያናት። መዓልታዊ ናብራ ኣብዚ ክርስትናዊ ጽልዋ ኣለዎ። ንስኹምን ውላድኩምን
ኣብዚኦምትካላት ምስ እምነ ትኩምሃይማኖትኩምን እንቋዕ ብድሓን መጻኹምንብለኩም። ብዝበለጸ ድሮ ኣብ ተቐባልነ ት ውላድኩምብዛዕባ ኣመዳድባን
ኣነ ባብራን ሃይማኖታዊ ትምህርትን ኣተዓባብያን ፍለጡኢኹም።

1

ተሰከምቲ መከናኸኒታት ቆልዑብሓፈሽኡ ከተማታት እዮም፣ ናይ ከኒሻ ወይ ካቶሊኽቤተ-ክርስትያን ወይ ተበገ ሶታት ወለዲ ከኣ ክኾኑ ይኽእሉ።

Elternbrief in Tigrinya
መበቈላዊ ቋንቋ፣ ቋንቋዊ ትምህርትን ቋንቋዊ ኣበርክቶን
ሰባት ምስ ከባቢኦምብቋንቋታት ዝምድና ክሃንጹን ክርድኡን ይኽእሉ። ንውላድኩምዋላ ቋንቋ ጀርመን ንክመሃር ኣዝዩ ኣገ ዳሲ እዩ። ካባና ብጹሓት
ተፈልዮምሲ ህጻናት ባዕዳዊ ቋንቋ ቀልጢፎምእዮምዝመሃሩ። ምስ መዓረ ዕድመዘለዎምህጻናት ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑክራኸብ ከሎግርምገ ሩ ክመሃሮ
ይኽእል። ሽዑዋላ ብመበቈላዊ ቋንቋኡ ኩሩዕ ክኸውን ከምዝኽእል ውን ኣገ ዳሲ እዩ። ሓደ ህጻን ቋንቋኡ ጽቡቕ ገ ሩ ክዛረብ እንተዝኽእል ጥራይ
ከምኡ'ውን ቋንቋኡ ብከባቢኡ እንተተቐቢሉ፣ ብህድኣት ተገ ዲሱ ተወሳኺቋንቋ ከምኡ'ውን ተወሳኺትምህርቲ ክሕዝ ይኽእል። እቶምኣለይቲ ነ ዚ ይፈልጡ
እዮምከምኡ'ውን ንውላድኩምኣብኡ ከበርክቱ እዮም።
ኣብ ብዙሓት መከናኸኒታት ቆልዑምስ ብዙሓት ታሪኽ ስደት ዘለዎምህጻናት፣ እዚ ጉዳይ'ዚ ብተወሳኺስጉምትታት ኣበርክቶ ቋንቋ ከምኡ'ውን
ብኪኢላታት ኣህጉራዊ-ባህላዊ ስራሕእዩ ዝድገ ፍ። እዚኦምሽዑብከፊል ባዕሎምታሪኽ ስደት ኣለዎምከምኡ'ውን ኣብ ባዕዳዊ ዓለምከመይ ገ ርካ
ከምትነ ብር ብዙሕተመኩሮ ኣለዎም።
መከናኸኒ ቆልዑ ጨ
ንፈር ንካልኦት መደገ ፊ ክፍሊታትን ወፈያታትን
ኣብ ጀርመን ብዙሓት መደገ ፊ ክፍሊታት ንመንእሰያት ስድራታት ኣለው። መከናኸኒታት ቆልዑመብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክፍለ ከተማጽቡቕ ርክብ ምስ ካልኦት
ኣለዎም፣ ከምስድራ ክትጥቐሙ
ሉ እትኽእሉ ካልእ ወፈያታት ኣለዎም። ዋላ ካልኦት ወለዲ ኣብ ክፍለ ከተማእንታይ ከምተቐሪቡ ውን ይፈልጡእዮም፣
ንኣ. ጨ
ናፍር ምምካር፣ ስልጠናታት ቋንቋ ንዓኹምወለዲ፣ ናይ ማሕበር ወፈያታት። ቋንቋ ጀርመን ንክትመሃሩ ተቐሪቦምዘለውኣማራጺታት ተጠቐሙ
ሉ
ኢኹምብኽብረትኩም፣ ጀርመን ብዝሓሸ መታን ክትለማመዱ። ብዙሕንስኹምን ስድራኹምን ርክብ ክትገ ብሩ እትኽእለሎምማሕበራት ኣለው፣ ንኣ. ኣብ
ጨ
ንፈር ስፖርት። ዋላ ኣበርክቶ ኣብ ጉዳያት ኣተዓባብያ ወይ ኣብ ኣተሓሕዛ ኣዝዮምከበድቲ ተመኩሮታት ክወሃብ እዩ፣ ንኣ. ብስደት ወይ ስጐት።
ብካልእ ኣይተጨ
ነ ቑ ኢኹም። ምስ ኣለይትን ካልኦት ወለድን ርክብ ግበሩን ከምኡ'ውን ሕተትዎምኢኹም። ይረብሕእዩ!
ንናብራ ኣብ ጀርመን ኩሉ ሰናይ ንምነ የ ልኩም!

