
እምስፎርት, 3 ማያዝያ 2020 

መኽንያት: ሓዲሽ ሓቤረታታት ትምሕርቲ 

 

ናብ ርኸምብበርኩም ስድራቤት/ኣለይትን/ተማህሮን: 

ናይ ዕለት 31 መጋቢት ጋዜጣዊ መግለጺ ንጹር ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ። ቤት ትምህርትታት ክሳብ 28 ማያዝያ ዕጹው እዩ። ትምህርቲ 
ደሕሪ ናይ ግንቦት ዕረፍቲ ብዕለት 6 ግንቦት ክጂምር እዮ። መማህራን ግንቦት 4 መዳለዊት ማዓልቲ ክገብሩዋ ኢዮም ምእንቲ 
ተምህሮ ብዕለት 6 ግንቦት ጹቡቅ እጃማምራ ክጂሙሩ።እንድሕሪ ከነታት ተቐያዩሩ ግን ከምባሓዲሽ ሓብሪታ ክንሰደልኩም ኢና። 
ኣብዚ ማልኣኽቲ ኣግድስቲ ዝባሃሉ ግዝያዊ ሓብሬታታት ክዋሃበኩም እዩ። 

ማዓልታዊ ትምህርቲ ካብ ሳዓት 9.00 ስጋብ ሳዕት 13.00 

ብዕለት 19 ጥቅምቲ ኩሎም ተማህሮ ናይ ትምህርቲ ንብረታቶም ወሲዶም ክም ባዕል መጻሕፍትን ጥራውዝትን ኮምፒትርን ሳሌዳዊ 
መግለጺ (rooster) ወሲዶም። ኣብቲ ሳሌዳዊ መግለጺ (rooster) ብይናይ ዓይነት ሳብጀክት ክምዝሰርሑ ዘሕብር ሓብሬታ ኣሎ። 
ዝኸነ ተማህራይ ናይ ግድን ካብ ሰንይ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ማዕልታት ኣብ መንጎ ስዕት ትሻዓትን ሓደን ዘሎ ግዜ ብዛዕባ ትምህርቱ 
ክሰርሕ ኣለዎ። ኩሉ ተማህርይ ስዕት 9 ምስ መምህሩ ምርኻብ ግዴታ እዮ። ብኽመይ ክም ትራኸቡ ኣብክላስ ከምትቃጸርኩሞ 
ብዋትሳብ ውይ ብተምስ ብምዱዋል። ኣብዚ ግዜዚ መምህር ኣብ ኦንላይን ኣሎ ነክሕግዘክምን ሕተታትኩም ንኽምልስን። ስለዝ 
ተማህሮ  ኣዝዚ ግዜዚ ናይግድን ኣብትምህርቶም ክሰርሑ ኣለወም ዘሰርሕዎ ስራሕት ንመምህሮም ከርእዩ ኣለወም። 

ምንቅስቃስት ኣሳራርሓ 

ብዝሓት ተማህሮ ንትምህርቲ ብተገዳስነት ሒዞሞ ኣለዉ ብዚ ግዳይ ብጣዕሚ ሕግሳት ኢና። ዝሰርሕዎ ስራሕት ብሰእሊ ውይ 
ብኢሜል ውይ ብንባብ ገሮም የርክቡ። ኣዚ ኣሰራርሓ እዚ ብጣዕሚ ሓዲሽ እዩ ግን ብጦዕሚ ንክትሪኦ ደስ ዘብል ንገር ግን ብዛሕት 
ተምህሮ ምዓልታዊ ይማሓየሹ ምህላወም ዩ። ካላኣይ ደስ ዘብል ንክትሪኦ ክኣ መምህር ጽብቅ ሓገዝ ይህብ ምህላዉ እዩ። 

ሓገዝ ወልዲ  

ንሕና ሓደ ተማሕራይ ብስነ ስርዕት ትምህርቱ ምክትታል ማራ እዩ ዘግድሰና። ከሙኡ ስለዝኽነ ክኣኢና ሰሌዳዊ መግለጺ 
(rooster) ንሓደ ሰሙን ንህብ። መምህር ብጣዕሚ እዩ ተማህሩኡ ክሕግዝ ዝደሊ ግን ክላቶም ተረከብቲ ክኸኑ እንተ ኺኢሎ 
ጥራይ እዮ። ንሕና ንስትውዕለሉ ዘለና ነገር ግን ተማህሮ ስጋብ ስዕት 10(!) ኣብ መደቀሲኦም ይጸንሑ ምህላወም ውይ ካኣ 
ጥጠቅሊሎ ኣብትምህርቲ ዘይሰርሑ ምህላወም ዩ። ይርዳኣና እዩ ኣብ ሕደ ገገዛ ክፍሊ ብሓንሳብ ምስ ሓደ ስድራቤትካ  ከይንካ 
ዝዛዕባ ትምህርቲ ምስርሕ ኣሸጋሪ ምኻኑ እንተኣኸነ ግን ትምህርቲ ቀጻልዩ ተምህሮ ዕረፍቲ ይብሎምን። ንዕና ብጣዕሚ ምሓገዘና  
ሰድራቤት ውይ ልለይቲ ደቅኹም ኣብግዚኡ ስዕት 9 ከምዝርከብ እንድሕሪ ዳኣ ገርኩም። 

ተቃያየሪ 

ንኽሉ ሰብ ዩ እዚ እዋን ሕማቅ ግዜ። ክላህና ኣብገዛና ኮፍ ክንብል ኣልና ምእንቲ ኣቲ ሕማም ካይ ሓልፈና ውይ ክካ ናብ ካልኦት 
ክይንማሓላልፍ። ግን ማንቅስቃስ ክኣ ብጣዕሚ ዩ ኣገዳሲ ምዓልታዊ ንቅሩብ ግዜ ናብ ዴገ ምውጻእ። ናብ ዴገ ምውጻእ ፍቅድ እዩ 
ግን ኣብምገኽምን ኣብምንጎ ካሎኦት ሰባት ሓደ ሜትሮን ፈርቅን ክህሉ ኣለዎ። ተማህሮ ነደርላንድን ረክነንን ኢንግሊሽን ቕጽርን 
ጥራሕ ኣይከኑ ክኽተሉ ዘለዎም ምንቅስቅስ ውን ከዘውትሩ ኣለዎም። ምሉእ ማዕልቲ ኣብድሕሪ ኮምፒተር ከፍ ምባል ጹቡቕ 
ኣይኮነን። ናይ ስፖርት መምህር ስእሊ ፊድዮ ቀዲሕ ኣሎ ከመይ ገርካ ክትግምጠልን (Jongleren) ክትገብር ክምትኽእል ዘርኢ 
ንዕኡ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ውይዘሪት Hulshof ናይ ኢደ-ጥበብ ከማን ናይ ስእሊ ዕዩ ሂባትኩም ኣለ ኣብ ሓጺር ግዜ ክኣ 
ክትውስኸኩም እይ። ከምኡ ውን ደስ ንዝብለካ ክትሰምዓ ምጽሓፍ ኣንቢባትልኩም ነራ ካብ De vuurtoren ምዕራፍ ሓደ። 

ቤት ትምህርቲ ክፉት እዮ ንብረት ንኽትወስድ 

ቤት ትምህርቲ ንሰራሕተንኛታት ክፉት እዩ። ሓድ ሓደ ግዜ ተማህሮ ካልእ ምሳርሒ ክም ምጽሓፍ ውይካኣ ካልእ ናይ ትምህርቲ 
ስራሕ የድልዮም እዮ እዚ ኣቤት ትምህርቲ ምጽዮም ኣብ መንጎ ሳዓት 9ን 15ን ምጽይም ክወስዱዎ ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ 
ናቤትምህርቲ ንብረት ክትወስድ ምምጽእካ ደዊልካ ስዓት ክንደይ ክምትመጽእ ሓብር። ንሕና ዘድልይካ ንብረት ቀሪብናልካ 
ክንጸንሕ ኢንን ሰብ ኣብ ጥቃኻ ከም ዝይቀርብ ክንገብር ኢና።  

ተወሳኺ ሓገዝ  

ሓደ ሓደ ግዜ ተማሃራይ ብጣዕሚ ዝካእሎ ይገብርን ይፍትንን እሞ ግን ክኣ ዘይክእሎ እዚ ጹቡቅ ኣይከነን። ስለዚ ክኣ ዝምጽእዘሎ 
ሰሙን ሓደ ቅሩብ ተማህሮ ተውስኺ ሓገዝ ክግበረሎም ናይ ግድን ናብ ቤትምህርቲ ክመጽኡ ኣለዎም። እዞም ዝሰምናዮ ተምህሮ 
ብናይ ክፍሊ ሓላፊኦም ዕድመ ክቀርበሎም እዩ። እቲ ሕግታት ናይ ፋይሮስ ኮሮና ክነኽብሮ ኢና ክም ባዕል በተደጋጋሚ ኢድካ 
ምሕጻብን ብብዝሒ ኣብ ሓደ ቦታ ሰባት ክእክቡ ከምዘይ ብሎምን ክን ገብሪና። 

ናይ ዕረፍቲ ማዓልታት: ዕልት 6 ማያዝያ ዝይከንስ ዕለት 13 ምይዝያ እዩ 



ኣብ ዓመታዊ ኣጀንዳና ዕለት 6 ማያዝያ ናይዕረፍቲ ማዓልቲ ክምዝኸነት ትሓቢሩ ኣሉ ግን እቲ ተምዲቡ ዝነብረ ናይ መማህራን 
እኼባ ሰለ ትሰረዘ ልለዚ ሰነይ ዕለት 6 ማያዝያ ትምህርቲ ኣለኩም። ተምህሮ ኣብ ሰሙን ከባቢ ዕለት 16 ጥቅምቲ 4 ማዕልታት 
ዕረፍቲ ሰለ ዝተዋህቡ ካላይ ግዜ ዕረፍቲ ክዋህቡ ኣድላዪ ኣይከነን። ሰኑይ ዕለት 13 ማያዝያ ግን ኣውዳኣመት ፍስጋ ስለዝኸነ 
ትምህርቲ ይብሎምን።  

ኣንድሕሪ ሓሚምካ 

ትምኒትና ክላትኩም ምስ ጥዕኖ ክትህሉዉን ክትከኑን እዩ። እንደሕር ወድኻ ውይ ጋልካ እንድሕር ሓሚማ/ሓሚሙ ግን ናብ 
ቤትምህርቲ ደዊልኩ ኣምሓላሉፉ ኢኹም። ጥዕና ተማህሮና ምፍላጥ የግድሰና እዩ።  

ሕቶ ኣንድሕር ሃልዩካ? 

ኣንድሕር ሕተታት ሃልዩኩም ንሓላፊ ክላስኩም ውይ ምስ ንዳሪክተር ደዊልኩ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ተስፋ ንገብር ንሕጂ 
እኹል ሓበሬታ ህሂናኩም ክንከዉን። 

መስ ሰላምቱኡ ካብ 

Thalita van Basten 

ድሪክተር ናይ ቃንቓ  ቤት ትምህርቲ  


