
ኣምስፎርት 17 መጋቢት 2020 

 

መኽንያት፡ ኣብ ገዛ ከይንካ ትምህርቲ 

 

ናብ ዝኸበርኩም ስድራቤት/ኣልይቲ/ተማሃሮን፡ 

ከምቲ ዘሓለፈ ሰንበት ዝስምዕኩሞ ቤትምህርትታት ካብ ዘሓለፈ ሰንበት ዕለት 16 መጋቢት ጀሚሩ ትዓጹዩ ኣሎ። ኣቲ መንግስቲ 
ቤትምህርቲ ክዕጽወሉ ዘወሰነሉ መኽንያት ሩዱእን ኣገዳስን እካ እንተኾነ ንዓና ቤትምህርትታት ግን ዓብይ ጸገም እዩ። ኣብ ዛሓለፋ 
ክልተ ማዓልታት ብዝገበርንዮ ኣኼባታት ከመይ ገርና ትምህርቲ ክምምህሮ ኩም ወሲና ኣለና። መማሃራን ኣብ ሓጺር ግዜ 
ብዝገበሩዎ ሰራሕ ኣብዛ ደብዳበ ሓቤርታ ንሰደልኩም ኣለና ከመይ ገርና ነዘን ዝምጻ ዘለዋ 3 ስሙናት ከመይ ገርና ትምህርቲ ክም 
ንምህር ክን ሕብሮኩ ኢና። 

1 ሓሙስ ዕለት 19 መጋቢት መጺኹም ንብረትኩም ውሰዱ 

ዝመጽእ ዘሎ 3 ሰሙናት ክዕጾ ሰለ ዙከነ በዚ ኣብልዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ዕለት መጺኩም መምርሪ ንብረታት ክም 
ላብቶን/መጻሕፍትን/ጠራዝን/ መጺኩም ውሰዱ። ኩሉ ዘድልየኩም ነገራት ሓላፊ ክላስኩም ኣብ ክላስ ኣዳልዩልኩም ኣሎ። ምስቲ 
ንብረታት ክኣ ንዝመጽእ ዘሎ 3 ሰሙን ከመይ ገርኩም ከምት ሰርሑ ዝሕብር ሓበሬታ ክዋሃበኩም እዩ። መምህርኩም ኣብ ውሽጢ 
ፍርቂ ስዓት እንታይ ዕይነት ዕዮ ገዛ ክም ትሰርሑን ከመይ ገርኩም ምሱኡ ወይ ምሳኣ ከም ተራኻቡን ሓበሬታ ክዋሃበኩም እዩ።  

ሓሙስ ዕለት 19 መጋቢት ንብረት ትውስዱሉ ምዓልቲ እዩ። ኩለን ክላሳት ፍርቂ ዕዓት ግዜ ጥራሕ ኣለወን። ብኣብ ታሕቲ ተዋሂቡ 
ዘሎ ስእላዊ መግለጺ ምዓስ ክምትምጽእ ክርኢ ትኽእል። ኣብ ግዜካ ክትርከብ ኣለካ እንተዘይ ከነ ኣግዳሲ ሓበሬታ ክሓልፈካ እዩ። 
ጽኑዕ መትሓዚ ቦርሳን ተውሳኪ ምካልላኽሊን ነታ ኮፒተር ክምዓል ሺጎማነ ሒዝካ ምምጻእ ግደይታ እዩ። ነታ ኮፒተር ናብ ገዛኻ 
ወሲዳክ ብጥንቃቀ ከምትጥቀመላ ናይ ውዕል ወሬቅት ክትፍርም ኢካ።  

 ነቲ ንብረት ብባካል ብዕልኻ ምጺኻ ከትወስዶ ዘይ ተኽእል እንተ ኽይንካ ሓደ ሰብ ካብስድራቤትካ ንዓኻ ወኪሉ መጽዩ 
ክወስደልካ ይኽእል እዩ። እቲ ንዓኣኻ ወኪሉ ዝመጽእ ሰብ ናይ ምስክር  ወሬቅት ታሴሩኡ ክማላኣ ኣለዎ። ክካልእ ጸገም ኣንድሕር 
ዳኣ ሃልዩ ን መምህርካ ሓብር። 

እንድሕርዳኣ ናብ ቤትምህርቲ መጺእካ ነዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ሕግታት ክተኽብር ኣለካ፡ 

• ኣብ ቀጸራኻ ጥራሕ ክትምጽእ ኣለካ። 

• ምስ ምጻኻ ትኽ ኢልካ ናብ ክላስካ እቶ። 

• ናይ ሓደ ሜትሮ ረሕቀት ምስ መማኣህርትካ ከህልወካ ኣለዎ ዋላ ኣብ ውሽጢ ክላስ። 

• ትኣኪብካ ብግጅለ ጠጠው ምባልን ኣብከባቢ እቲ ቤትምህርቲ ይፍቀድን እዩ። 

• እቲ መሙህር ሓበሪቱኡን ነብረትን ሂቡ ምስ ወደአ ዝሃበካ ንብረት ሒዝካ ትኽ ኢልካ ቐተታ ገዛኻ ኪድ።  

ንብረት ትወስዱሉ ግዜ            ብታ Magnesiumweg                      ቦታ Liumweg 

 • 8.30 – 9.00                     klas A 

• 9.00 – 9. 30                     klas B 

• 9.30 – 10.00                     klas C 

• 10.00 – 10.30                    klas D 

• 10.30 – 11.00                     klas E 

• 11.00 – 11.30                     klas F 

• 11.30 – 12.00                   klas G                                         klas K 

• 12.00 - 12.30                   klas H                                         klas L 

• 12.30 – 13.00                  klas I                                          klas M 

• 13.00 – 13.30                  klas J                                          klas O 

• 13.30 – 14.00                 klas N 



 

2. እንድሕር ሓሚምካ ንመሙህርካ ሓብር 

ክኖታት ጥዕና ተማህሮና ብጣዕሚ ኣዩ ዘግድሰና እንድሕር ሓሚምኪ/ሓሚምካ ሰድራካ ውይ ኣልይትካ ንመምህርካ ክሕብሩ 
ኣለዎም። ብቴሎፎን ውይ ብኢሜል ምሕባር ይካኣል። ናይ ክላስ መምህርኩም ቴልፉኑ ወይ ቴለፍና ሓሙስ ክህብኹም እዮም። 

3. ትምህርቲ 

ማዓልታዊ ካብ ሳዓት 9 ክሳብ ስዕት 13 ከተጽንዕን ዕዮ ግዛኻን ክትሰርሕ ኣለካ። ኣብዚ ትጽዊዑ ዘሎ ግኤ ዘልካ ሕቶ ኦንልይን 
ንመምህርካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ስድራኻ ኣብ ምህርትኻ ትሰርሕ ከምዘልኻ ክካታተሉኻ ኣለዎም። መምህርካ በዞም ዝስዕቡ 
ብዋትሳብ ውይ ብኢሜል ግራ/ገሩ ክራኸበኩም እዩ። እንታይ ዕይነት ሰራሕ ክም ተስሩሑ ንክትፈልጡ እኹል ሓቤሬታ ክዋሃበኩም 
እዩ ብተወሳኪ ምሱኡ ኮምፒተርን ምጻሕፍትን  ክትዋሁብ ኢኩም። 

 

ሰሙናዊ ኣብ ሰሉስ ውይ ረብዕ ክነታትኩም ንምፍላጥ ክትረክበኩም እያ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ክካ ክታሓተኩም እያ። 

1. ከምይ ኣሎ ክነታትካን ጥዕናካን ንይ ስድራቤትካን? 
2. ኣብ ገዛ ኢንተርነት ውይ ዊፊ ኣልካዶ ንምፍላጥ? 
3. ምሳይ ዘሎ ቴለፎን ናትካን ናይ ስድራኻን ቅንዕይ ድዩ ኣይከነን ንምርግጋጽ? 

ከምቲ ምኽተል ምኒስተር ፕሬዝንት Mark Rutte ትማሊ ዘብሎ ኣዜ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ብሓንሳብ ሓቢርና ጥራሕ ኢና 
ክንፍትሖ ንኽእል። ስልዚ ኩሉ ተምሃርይ ኣብገዛ ከፍ ክብል ኣለዎ።  ጥዕናን ትምህርትን ኣብቂድሚት ዝሱርዑ ኣገደስቲ ይዮም። 
ተስፋ ንገበር ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሺግር በዘይ ገዳኢ ክንሓልፎ። 

Met veriendelijke groet, 

 

Thalita van Basten  

Afdelingsleider Taalcentrum 


