Schools for children

May 2008

English

ኣብያተ ትምህርቲ ንቆልU - ንስደተኛታት ወለዲ ዝተዳለወ ሓበሬታ
•

•
•
•

ኣብ ክሊ Eድመ 5 ክሳብ 16 ዓመት ዝረከቡ ቆልU ናብ ስሩE ቤት ትምህርቲ ክኸዱ EድሜOም 3 ዓመትን 3 ወርሒን
ዘEኸሉ ህጻናት ድማ ናብ መዋEለ ህጻናት ክኸዱ መሰል Aለዎም። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሓለፍቲ
ኣብያተ ትምህርቲ (local education authority - LEA) ንውላድኩም ዝኸውን ቤት ትምህርቲ ክትረኽቡ
ክተሓጋገዘኩም Eዩ።
ህጻናት ናብ ቤት ትምፍርቲ ክኸዱ ብሕጊ ዝሕተት ረቋሒ ስለዝኾነ ውላድኩም ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ምርግጋጽ
ሓላፍነትኩም Eዩ። ብዘይ ብቑE ምኽንያት ውላድኩም ትምህርቲ ዘይመሃር Eንተሃልዩ ውላድኩም ወይ ንስኹም ኣብ
ሽግር ክትወድቁ ትኽEሉ Iኹም።
ውላድኩም ብሕማም ምኽንያት ትምህርቲ ክኸይድ ዘይክEል Eንተኾይኑ፡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ነቲ ቤት ትምህርቲ
ክትሕብሩ ይግባE።
ኣብያተ ትምህርቲ ነናይ ነፍሲወከፈን ትምህርቲ ዝጅምራሉን ዝውድኣሉን ሰዓታት ኣለወን። ስለዝኾነ ውላድኩም ኣብ
ናይ ንግሆ ሰዓታት ንምዝገባ ኣብ ግዚU ክርከብ ይግባE።

ንስኹምን Eታ ቤት ትምህርትን
•

•

•

ንናይ ውላድኩም መመሃራን ክትረኽቡን ብዛEባ Eብየቶምን ክትዘራረቡ Eድል ክትረኽቡ፡ ናብቲ ናይ ምሸት ዝካየድ
ናይ ወለዲ Aኼባ ብምኻድ ኣብ ናይ ውላድኩም ናይ ትምህርቲ ህይወት ክትሳተፉ ብጣEሚ ሓጋዚ Eዩ። ከምEውን
ኣብያተ ትምህርቲ ካብቶም ናይ ሰባት ናይ መራኸቢ ቦታታት ሓደ Eዩ። Eተን ኣብያተ ትምህርቲ ወለዲ ክመጽወንን
ምስ ወለዲ ክዛራረባ ሕጉሳት Eየን።
ኩሉግዜ ውላድኩም ኣብ ገዛ ክሰርሖ ዝግብE Eዮ ገዛ ክወሃቦ Eዩ። EንተኺIልኩም ነዚ Eዮ ገዛ ክሰርሑ
ክትሕግዝዎምን ነዚ Eዮ ገዛ ክሰርሑ ግዜ ክትፈልይሎምን ኣብ ግዚU ከምዝፈጸምዎ ድማ ከተረጋግጹ ይግባE። Eቲ
ዝወሃብ Eዮ ገዛ ውላድኩም ኣብ Eዋኑ ዘየረከቦ ወይ ድማ ከይወደA ዘረክቦ Eንተኾይኑ፡ ምስ መምህሩ ኣብ ሽግር
ክወድቅ ይኽEል Iዩ።
ንስኹም ወይ ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከሎ ሽግር Eንተኣጋጢምኩም፡ ናይ ውላድኩም መመሃራን Aስማት
ክትፈልጥዎ ይግባE። Eቶም መመሃራን ድማ ዝኾነ ዘሎ ጸገም ከዘራርብኹም ሕጉሳት Eዮም።

ሕማቕ ጠባያት
•
•

ውላድኩም Eንተረቢሹ፡ ከም መቕጻEቲ ተወሳኺ ስራሕ ወይድማ ዘይተወደA ስራሕ ክውድE ወይድም ንመምህር
ክሕግዝ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝጸንሕ ክግበር ይከኣል Eዩ። Eዚ ድማ መቕጻEቲ ተባሂሉ ይጽዋE። ውላድኩም
ክቕጻE Eንተኾይኑ፡ Eቲ መምህር ቅድሚ 24 ሰዓታት ኣቐዲሙ መተሓሳሰቢ ክሰደልኩም Eዩ።
ኣካላዊ መቕጻEቲ ብሕጊ ዝተኸልከለ ስለዝኾነ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይፍጸምን Eዩ።

መሳርሒ
•

ውላድኩም ናይ ቤት ትምህርቲ ዲቪዛ ክመልስ ከድልዮ ይኽEል Eዩ። ነዚ ክትገዝU ድማ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽEሉ
Iኹም– ነታ ውላድኩም ዝመሃረላ ቤት ትምህርቲ ክትሓቱ ትኽEሉ Iኹም። ከምEውን ንኣካላዊ ትምህርቲ (PE)
ዝኸውን ቕያር ክዳውንቲ ከድልዮም Eዩ። Eቲ ዝድለ ዲቪዛ ዘይተኸድኑ ተመሃሮ ድማ ንገዝOም ከም ዝምለሱ
ክግበር ይከኣል Eዩ።

ካልOት Aገደስቲ ጽሑፋት ኣብ ዝስEብ መርበብ ሓበሬታ ይርከቡ፡ http://languages.refugeecouncil.org.uk
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•

ከምEውን ንውላድኩም ዝኸውን ቢሮ፡ ርሳስ፡ መደምሰስን መስመርን ዝAመሰሉ መሰረታዊ ዝኾኑ ናውቲ ጽሕፈት
ከቕርብሎም ትኽEሉ Iኹም። ብተወሳኺ ውላድኩም ንመጻሕፍቲ፡ መትሓዚ ቢሮታትን ን PE ዝኸውን ቕያር
ክዳውንቲ ክሕዘሉ ዝኽEል ቦርሳ ከድልዮ Eዩ። ብዛEባ ንውላድኩም ከተቕርብዎም ዝግበኣኩም ነገራት ብዝበለጸ
ክትፈልጡ፡ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክትውከስዎ ትኽEሉ Iኹም።

ምሳሕ
•

Eቲ ናይ ውላድኩም ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ ምሳሕ ሰዓት ንውላድኩም ውUይ መግቢ ከቕርበሉ Eዩ። Eዚ
ኣገልግሎት Eዚ Uቕባ ንዝሓቱ ህጻናት ብናጻ ይወሃብ። ኣብ ዓዲ Eንግሊዝ ንኽትጽንሕ ፍቓድ ዘለካ Eንተኾይኑ ድማ
ነዚ መግቢ መግዝI ዝኸውን ገንዘብ ክትረኽቡ ትኽEሉ Iኹም– ብዛEባ Eዚ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ
ብኽብረትኩም ነታ ቤት ትምህርቲ ተወከስዋ። ከም ካልE ኣማራጺ ድማ፡ ንውላድኩም ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዝዎ
ዝኸይድ ዝሑል መግቢ ከተዳልውሉ ትኽEሉ Iኹም።

ጉEዞ ናብ ቤት ትምህርቲ
•

ካብቲ ውላድኩም ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ትነብሩ Eንተኾንኩም፡ ነቲ ተውጽEዎ ናይ ጉEዞ
ወጻIታት ክኸፍለልኩም ዝኽEል ሓገዛት ክትረኽቡ ትኽEሉ Iኹም። ብዛEባ Eዚ ጉዳይ ዝበለጸ ሓበሬታ ክትረኽቡ
ነታ ቤት ትምህርቲ ወይድማ ንናይ ኣከባቢ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ክትውከሱ ትኽEሉ Iኹም።

ምብኣስ (Bullying)
•

ብኣካል ይኹን ብቓል ዝግበር ባEሲ ሓደ ካብቶም ጎዳEቲ ጠባያት Eዩ። ስለዝኾነ ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ
ከምዚOም ዓይነት ጸገማት ዘጋጥሞ Eንትኾይኑ፡ ንውላድኩም ወይድማ ንመምህሩ ከተዘራርብዎ Aገዳሲ Eዩ። Eታ
ቤት ትምህርቲ ብዛEባዚ ናይ ምብኣስ ጠባያት Aመልኪታ ዘለዎ ፖሊሲታት ክትፈልጥዎን ነቲ ጸገም ምስታ ቤት
ትምህርቲን መምሃራንን ኮንኩም ክትፈትሕዎን ፈትኑ። ከምEውን ንዓኹምን ንውላድኩምን ደስ ዝብለኩም ናይቲ
ጸገም መፍትሒ ክሳብ Eትረኽቡ ከይፈራህኩም ነቲ ጉዳይ ክትከታተልዎ ይግባE። ዝኾነ ቅር ዝብለኩም ነገር
Eንተሃልዩ ድማ ምኽርን ሓበሬታን ክትረኽቡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓረንትላይን ፕላስ (Parentline Plus) በዚ ሲIቡ
ዝርከብ ስልኪ ቁጽሪ ደዊምኩም ክትውከሱ ትኽEሉ Iኹም። 0808 800 2222

ክንክን ቆልU
•

ኣብ Eትነብርሉ ከባቢ ኣገልግሎት ክንክን ቆልUን ሓገዝ ስድራቤታትን ክህሉ ይኽEል Eዩ። ብዛEባ Eዞም
ኣገልግሎታት ሓበሬታ ክትረኽቡ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት Aገልግሎት ሓበሬታ ህጻናት (Children’s
Information Service) ክትውከሱ ትኽEሉ Iኹም። ናይዚ ቤት ጽሕፈት ስልኪ ቁጽሪ ናብ ቻይልድኬር ሊንክ
(Childcare Link) ብስልኪ ቁጽሪ 0800 234 6346 ብምድዋል ክትረኽቡዎ ትኽEሉ Iኹም።

ካልOት Aገደስቲ ጽሑፋት ኣብ ዝስEብ መርበብ ሓበሬታ ይርከቡ፡ http://languages.refugeecouncil.org.uk
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