መምርሒ ቤት ትምህርቲ
ኢንተርናሽናለ ስኻከል ክላስ

ኢ.ኤስ.ካ
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መቕድም
እዚ መምርሒ ቤት ትምህርቲ ናይ ዓመተ-ትምህርቲ 2018-2019 እዩ።
ብመንገዲ እዚ መምርሒ ቤት ትምህርቲ ኣቢልና ንሕና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ትካል ናይ ካልኣይ
ደረጃ ትምህርቲ ኤምስደልታ (VO-Eemsdelta) ትምህርቲ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝወሃብ ክንሕብረኩም
ንደሊ። እዚ ንዓኹም ብዛዕባ ውዳበ ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡ እውን ብኸመይ ኣገባብ ትምህርቲ
ይወሃብን ሓደ ምስሊ ይህበኩም። ብተወሳኺ፡ እዚ መምርሒ ቤት ትምህርቲ ኩሎም ዓይነታት ግብራውን
ኣወዳድባውን ሓበሬታ ናይ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ናይቲ ዓመተ-ትምህርቲ 2018-2019 ዘጠቓለለ እዩ።
ንሕና ነቲ ቐሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ብዝተኻእለ መጠን ምሉእ ንኽከውን ንፍትን፣ እንተኾነ ግን ንስኹም
ዝኾነ ዝተረስዐ ገለ ነገር ምስ እትረኽቡከምኡውንሓሳባት ወይ ርእይቶታት እንተለኩም፣ ብዘይ ስክፍታ
ንዓና ሓብሩና። ንስኹም መጀመርያ ናይ ፈተነ ቐመር እውን ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ክትገብሩ ትኽእሉ
ኢኹም: www.eemsdeltacollege.nl.
እዚ መምርሒ ቤት ትምህርቲ ንዓኹም ሓደ ምስሊ ናይ ቤት ትምህርትና ንኽህበኩም ተስፋ ንገብር
ከምኡ እውን ዓመተ-ትምህርቲ 2018-2019 ሓደ ሰናይን ትምህርታውን ዓመተ-ትምህርቲ ንክኸውን
እምነት ኣለና።
ንኹሎም ሰራሕተኛታት ብምውካል፡
ክ. ራይንደርስ፣ ዳይረክተር ኢ.ኤስ.ካ
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ሓፈሻዊ
ትካል ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኤምስደልታ
ትካል ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኤምስደልታ ኣርባዕተ ኣብያተ ትምህርቲ ዘጠቓለለ እዩ:
ጆርጅ ማርቲነስ ቤት ትምህርቲ (ቕድሚ ሕጂ ኤልቨርድ ዝነበረ) ኣብ ኣፒንገዳም (ተግባራዊ ትምህርቲPrO) ቴዳ ማንስሆልት ኮሌጅ (ቕድሚ ሕጂ ሲከል ዝነበረ) ኣብ ደልፍዛይል (መዳለዊ ማእከላይ ትምህርቲ
ሞያ ማለት ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ.- መሰረታዊ ሞያ ዘማእዘነ ትምህርቲ ማለት በይ.በይ.ኤል.- ስርዒት ሞያዊ
ትምህርቲ ማለት ካ.በይ.ኤል.- ክልሰ ሓሳባዊ ትምህርቲ ማለት ተይ.ኤል)
ሩዶልፍ ፓቡስ ክለቨሪንጋ ሊሰየም (ቕድሚ ሕጂ ፓስቶሪላን ዝነበረ) ኣብ ኣፒንገዳም (ላዕለዋይ ሓፈሻዊ
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ማለት ሃቮ- መዳለዊ ስነ ፍልጠታዊ ትምህርቲ ማለት ቨይ.ቬይ.ኦ.- መዳለዊ ስነ
ፍልጠታዊ ትምህርቲ+ ማለት ቨይ.ቬይ.ኦ.+)
ሩትገር ኮፕላንድ ቤት ትምህርቲ (ቕድሚ ሕጂ ሲደቡረን ዝነበረ) ኣብ ሲደቡረን (ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ.ን
ማእከላይ ደረጃ ሃቮ-ቨይ.ቬይ.ኦ.)

ስእላዊ መግለጺ ዓይነታት ቤት ትምህርቲ
ዩኒቨርሲቲ

ሃ.በይ.ኦ.[ላዕለዋይ
ሞያዊ ትምህርቲ]

ኤም.በይ.ኦ.\ [ልዕለዋይ ካልኣይ
ደረጃ ሞያዊ ትምህርትን
ከምኡውን ስልጠናን]ደረጃ 3.4

ኤም.በይ.ኦ.\ [ልዕለዋይ ካልኣይ
ደረጃ ሞያዊ ትምህርትን
ከምኡውን ስልጠናን]ደረጃ 3.4

ኤም.በይ.ኦ. ደረጃ
1.2

ቨይ.ቬይ.ኦ 6 ዓመት

ሃቮ 5 ዓመት

ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ፣
ተይ.ኤል. 4 ዓመት

ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ፣
ካ.በይ.ኤል 4 ዓመት

ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ፣
በይ.በይ.ኤል 4 ዓመት

መሰረተ ትምህርቲ

ምስንባት ተማሃሮ

ተግባራዊ-ትምህርቲ
5 ዓመት

መባእታዊ ትምህርቲ 1 ክሳብ 8
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ብትብዓት ምምሃር
ትምህርቲ ብዛዕባ መጻኢ፣ ብዛዕባ ተኽእሎታት፣ ምስፋሕ ናይ ዕድላትካ እዩ። ነቲ ዘሎካ ዓቕሚ ካብ
ውሽጥኻ ንምውጻእ ቑሩብ ትብዓት ኣድላይ ምኻኑ ንሕና ንኣምን። ትብዓት ክንብል እንከለና እንታይ
ማለትና ኢና? ድርኺት፣ ጻዕሪ፣ ጽንዓት፣ ናይ ምምሃር ልዑል ድሌት። ኣብ ርእሲ ናይ ኣእምሮ ዓቕምን
ናይ ምምሃር ዓቕምን እዚኦም ባህርያት መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ተመሃራይ ዕዉት ንክኸውንን ንከይኸውንን
ይውስኑ። ስለዚ ኢና ንሕና ንናቶም ምዕባለ ብዙሕ ኣተኩሮ ንገብረሎም። ብትብዓት ምምሃር፣ ንተመሃሮን
መምህራንን እቲ ቀንዲ ብድሆ ኮይኑ ንረኽቦ!

ተመሃራይ ናይ ቤት ትምህርትና
ኣብ ቤት ትምህርትና ሓደ ተመሃራይ ንዕኡ ብዝሰማማዕ መንገዲ ይመሃር፣ እዚ ድማ ምእንቲ ንናቱ
ክእለታት ማለት ተውህቦታት ክድህስሶምን ከማዕብሎምን ክኽእል። ምስ ሰፊሕ ኣማራጺታት ናይ
ዓይነታት ትምህርትን ንጥፈታትን። ምስ እዋናዊ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ መሳርሒታትን ኣገባብ ኣመሃህራን
ከምኡውን ምስ ሓደስቲ ዝተኣታተዉ ብቕዓቶም ዘመስከሩ ሓደስቲ ናይ መምሃሪ ንዋትን ናይ ኣመሃህራ
ሜላታትን። ኣብ ሓደ ኣዎንታዊ ባህሊ ማለት ኣብቲ ንስኻ እትገብሮ ዝሓሽካ ንኽትከውን ዘተኮረ፣ ማለት
ናይ ነንሓድሕድኩም ብቕዓታት ኣትርእይሉን ንዕኦም ዘለኩም ክብሪ እተለልይሉን። ንሕና እዚ ንኹሎም
ተመሃሮ ናይ ኩሉ ደረጃታትን ካብ ብምሉኡ ከባቢ ኤምስደልታን ነቕርብ፡ ካብ ደልፍዛይልን ሲደቡረን
ክሳብ ሎፐርሱምን ስፓይክን።
ናትና ናይ ትምህርቲ ንጥፈታት ኣብ ምዕባለ ዘተኮሩ እዮም። ኣብቲ ተመሃራይ ክገብሮ ዘለዎ ዝቕጽል
ስጉምቲ ዝቐንዐ። ንሳቶም ጥምረት ዘለዎምን ምስቲ ናይ መንእሰያት ዝነብሩሉ ዓለም ዝዛመዱን እዮም።
ብኸምኡ ኣገባብ ንሳቶም እቲ ዘድልዮም ናይ ፍልጠት መሳለጥያታት ይቕበሉ።
ንሕና ካብ ተመሃሮና ልዑል ጠለብ ንገብርን ካብቲ ንሳቶም ባዕላቶም (ወይ ወለዶም/ኣለይቶም) ዝተጸበይዎ
ንላዕሊ ዝያዳ ንኽዕወቱ ነተባብዖምን። ነቶም ዝያዳ ከድምዑ ዝኽእሉ ተመሃሮ፣ ንሕና ዝያዳ ክጽዕሩ
ነተባብዖም።
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ከምኡ እውን እቶም ዘድልዎ፣ ዝያዳ ሓገዝ ይወሃቦም።
ብትብዓት ምምሃር ክኸውን ዝኽእል ንስኻ ንባዕልኻ ጥራይ ቅሩብ ምስ እትኸውንእዩ። ስለዚ እዩ ከኣ
ንሕና ንብዙሕነት ዝኸውን ቦታ ዘለናን ከምኡውን ነንሓድሕድና ብምክብባር እንኸይድን። ተመሃሮ
ውሕስነትን ተቐባልነት ዘለዎም ኮይኖምይስምዖምን ከምኡ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕጉባት እዮም።

ምትእስሳር ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዓለም
ንሓደ ጽቡቕ ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ንላዕሊ ካልእ ብዙሕ ነገር የድልዮ። እቲ መንእሰያት
ዝነብርሉን ዝዓብይሉን ከባቢ ኣብ ልዕሊ ናቶም ምዕባለ ልዑል ጽልዋ ኣለዎ። በዚ ምኽንያት ኢና ንሕና
ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዓለም ንተኣሳሰር።
ንሕና ምስቲ ከባቢ ንጡፍ ዝኾነ ዝምድና ንገብር። ንሕና ንተመሃሮና ብመንገዲ ናይ ኣጋይሽ ትምህርቲ፣
ምብጻሕ ናብ ትካላት፣ ትምህርታዊ ዑደትን ካልኦት ንጥፈታትን፣ ምስ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰብ ዋኒንን
ትካላትን ከም ዝላለዩ ንገብር። በዚ መንገዲ ንሳቶም ዓለም ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ሓደ ሰፊሕ ኣረኣእያን
ዝያዳ ርድኢትን ይረኽቡ።
ወለዲ ኣብ ትምህርቲ ናይ ደቆም ሓደ ኣገዳሲ ተራ ይጻወቱ። ንሕና ንዕኦም ብንጥፈት ኣብ ቤት ትምህርቲ
ነሳትፎም፣ ምስ ሓድሽ ዓይነት ናይ ተሳታፍነት።
ንሕና ብቐረባ ምስ መባእታዊ ትምህርቲ ብሓባር ንሰርሕ። ብመንገዲ ጽቡቕ ዝምድና ንሕና እቲ ናይ
ምስግጋር ዓቢ ጋግ ከምዘይህልዎ ነረጋግጽ። ንሕና ንተመሃሮ ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል መቐጸልታ ትምህርቲ፣
ስራሕን ከምኡ እውን ነብስኻ ክኢልካ ኣብ ሕብረተሰብ ንምስታፍን ብምሉእ ነዳልዎም።
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ናብ ቤት ትምህርቲ
ኢ.ኤስ.ካ
ኢ.ኤስ.ካ ሓደ ኣሕጽሮት ቓል ኮይኑ [ናይ ዓለምለኻዊ መሰጋገሪ] ክላስ እዩ። እዚ ኣሕጽሮት ቓል
ንተዛረብቲ ቋንቋ ኔደርላድስ ዘይኮኑ ካብ 12 ክሳብ 18 ዓመት ዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ ኔዘርላንድ
ምስ ኣተዉ ዝወሃቦም ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ዝውክል ሓደ ፍሉጥ ቓል እዩ። እቲ ኢ.ኤስ.ካ ሓደ
ከባብያዊ ዕማም ኣለዎ።
ኢ.ኤስ.ካ ካብ ደልፍዛይል-ኣፒንገዳምን ካብ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ከባብን ዝመጹ ተመሃሮኣ ተሳትፍ። እ
ዚ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ቆልዑት ዝምልከት ኮይኑ ንሳቶም፡
- ምስ ወለዶም ኣብ ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ደልፍዛይል ዝቕመጡ፤
- ናብ ኔዘርላንድ ብመሰረት ምጥርናፍ ስድራ ቤት ወይ ምምስራት ስድራ ቤት ዝመጹ፤
- ንነዊሕ እዋን ምስ ወላዲ(ወለዲ) ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተቐመጡን፣ ብእኡ ምኽንያት ከኣ ፍልጠት ናይ ቋንቋ
ኔደርላንድስ ዝሃሰሰን፤
- ወይ መቦቆሎም ካብ ኣንቲለስ ዝኾኑን ስሩዕ ትምህርቶም ብቋንቋ ፓፕያመንቶ ዝከታተሉ ዝነበሩን።

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኣብ www.plaatsingswijzer.nl ክርከብ ይከኣል።

ደረጃ ትምህርቲ
እቲ ናይ ኢ.ኤስ.ካ ተመሃሮ ናይ ምጅማር ደረጃ ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። እሱ ከኣ ኣብ ሞንጎ ፈጺሙ
ትምህርቲ ሃልይዎም ዘይፈልጥን (ዝዳረግ) ናይ ቨይ.ቬይ.ኦ ገጽታ ደረጃ ክልተ ዝርከብ እዩ። እዚ
ማለት ኣብ ትግባረ ዓውድታት ናይ ስነ-ምምህርናን ስነ-ኣተዓባብያን ምዕባለን፣ ካብ መምህር ናይ
ኢ.ኤስ.ካ ኣብ ሞንጎ ተመሃሮ ዘሎ ፍልልይ ናይ ኣተሓሕዛ ብዙሕ ዓቕምን ማሕበራዊ/ስምዒታዊ
ተዓጻጻፍነትን ክህልዎ ትጽቢት ይግበር። ብዙሓት ካብ ተመሃሮ ናይ ኢ.ኤስ.ካ ኣብ ኣእምሮ ስንብራት
ዝሓድግ ማለት ትራውማቲካዊ ሕሉፍ ተሞክሮ ዘሕለፉ እዮም። ገለ ክፋል ናይቶም ተመሃሮ ካብ ናይ
ኩናት ከባቢ ዘሎ ወይ (ዝነበረ) ዝመጽኡ እዮም። እዞም ቆልዑት ብዙሕ ተመኩሮት ዘሕለፉ እዮም
ከምኡ እውን ኣንጻር ሃንደበታዊ ኣጋጣሚታት ትራውማቶካዊ ግብረ መልሲ ክህቡ ይኽእሉ፣ ኣውራ
(ሕቡእ) ግርጭታት ወ.ዘ.ተ። ናይ ኢ.ኤስ.ክ መማህራን ነዚኣቶም ስልቲ ብዝመልኦ ኣገባብ ክሕዝዎም
ክኽእሉ ኣለዎም።
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ብዝኾነ ንሳቶም ሓደ ናይ ጽልኢ ስምዒት ከም ዘለዎም ንኹሎም ተመሃሮ ዝምልከት እዩ፡
- ካብ ናይ ገዛእ ርእሶምቋንቋ ከባቢ ምርሓቕ
- ካብ ስድራ ቤት ምርሓቕ
- ኣዕሩኽ/መሓዙት ንድሕሪት ምግዳፍ
- ቤት ትምህርቲ ንድሕሪት ምግዳፍ (ንቡር ግስጋሰ ዘጠቓለለ)

ባህሊ
ኣብ ርእሲ ምቕራብ ናይ ኤን.ተይ.2 [NT2] ትምህርቲ፣ ተመሃሮ ምስ ናይ ኔዘርላንድ ባህሊ ብኸመይ
ክሳነዩ ከም ዝኽእሉ ክመሃርዎ እውን ኣገዳሲ እዩ። ንመሰረታዊ ናይ ርክብ ልምድታትን ብኸመይ ምስ
ናይ ኔዘርላንድ ብሄር ንባዕሉ ትሳነ ምምሃርን እውን ኣተኩሮ ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ። ብኸምዚ
ኣገባብ ተመሃሮ ኣብቲ ዝቕጽል ምዱብ ናይ ኔዘርላንድ ትምህርቲ ብዓወት ንምቕጻል ንክኽእሉ ብሚዛናዊ
ኣገባብ ከም ዝዳለዉ ክግበር ይፍተን፣ ከምኡ እውን ኣብ ብርክት ዝበሉ ናይ ምውህሃድ መዳያት።

ናይ ግስጋሰ ፈተናታት
እቶም ናይ ግስጋሰ ፈተናታት ንግስጋሰ ናይ ተመሃራይ ንምዕቓን ዝዓለሙ እዮም። ውጽኢት ናይቶም ናይ
ግስጋሰ ፈተናታት ንሓደ ተመሃራይ ናብ ካልእ ክፍሊ ማለት ጉጅለ ከም ዝሰጋገር ንምግባር ምኽንያት
ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ደረጃ ቋንቋ ኔደርላንድስ ብቕጥዒ ነጻ ዝኾነ ኣገባብ ንምግምጋም
ንምኽኣል፣ ናይ ቶዋ ፈተና [TOA] ናይ ቤት ጽሕፈት ኢ.ሰይ.ኤ. ኣብ ጥቕሚ ይውዕል።
ንኹሎም ብቕዓታት ዝኾኑ ፈተናታት ኣለዉ፡ ምንባብ፣ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ፣ ምዝራብን ዝርርባትን።
ብተወሳኺ ካልኦት ንኤን.ተይ2 ዝምልከቱ ፈተናታት ኣለዉ፣ከም በዓል ናይ ምርኻብ ገምጋማት፣ ፈተና
ቋንቋ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ማለት ታልሊርባርሃይድ [Taalleerbaarheid] ከምኡ እውን ፈተና ናይ
መጽናዕቲ ብቕዓት ማለት ስቱዲቫርዲኽሃይድ [Studievaardigheid]።
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መሰረታዊ መምርሒታትን ምሕደራን
እቶም ናይ ግስጋሰ ፈተናታት (ምንባብ፣ ምስማዕ፣ ምጽሓፍን ዝርርባትን)ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ይውሰዱ፣
ኣብ ታሕሳስን ኣብ ግንቦት/ሰነን። እቶም ፈተናታት ብመምህር ከምዝወሃቡክግበር እዩ።
እቶም ፈተናታት ድሕሪ ምእራሞምን ነጥቢ ምስተወሰነን እቲ ናይ ኢ.ኤስ.ካ ጉጅለ ነቶም ውጽኢታት
ናይ ፈተናታት ኣብ ሓደ ናይ ተመሃሮ ዝምልከት ዝርርብ ክዝትየሎም እዩ። እቲ ዕላማ ናይዚ ዝርርብ
እቲ ተመሃራይ ኣብ ትኽክል ክፍሊ ማለት ጉጅለ ዝርከብ ምኻኑ ንምግምጋም እዩ። ኣድላይ እንተኾይኑ
ተመሃሮ ካብ ኢ.ኤስ.ካ-1 ናብ ኢ.ኤስ.ካ-2 ክሰጋገሩ እዮም ወይ (ኣብ ፍሉይ ኩነታት) ካብ ኢ.ኤስ.ካ-2
ናብ ኢ.ኤስ.ካ-1። ምቕያር ናይ ክፍሊ ማለት ጉጅለ ድሕሪ ናይ ልደት ዕረፍቲ ኣብ ናይ ታሕሳስ ዝርርብ
እዩ ዝጅምር፣ ወይ ድሕሪ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ኣብ ናይ ሰነ ዝርርብ ይኸውን። ኣብ ጎኒ ውጽኢታት
ናይ ቶዋ ካልኦት ረቋሒታት እውን ክፍሊ ማለት ጉጅለ ኣብ ምውሳን ተራ ይጻወቱ እዮም ንሳቶም ከኣ፤
ሓፈሻዊ ርእይቶ ናይ ኢ.ኤስ.ካ ጉጅለ ኣባላት፣ ውጽኢታት ናይ ምስ ቕጥዒ ዝተኣሳሰሩ ፈተናታት ከምኡ
እውን ኣብ እዋን መስርሕ ምምሃር ተራ ክጻወቱ ዝኽእሉ ናይ ስነ ኣተዓባብያን ምዕባለን መዳያት ይኾኑ።

መጻሕፍቲ ቤት ትምህርቲ
እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ መምሃሪን ዕዮን መጻሕፍቲ ንምግዛእ ካብ መንግስቲ ሓደ ድጎማ ይረክብ እዩ።
ስለዚ እዚኣቶም ብዘይ ክፍሊት ከም ዝወሃቡ ይግበር፣ ብዘይካ ናይ መምሃሪ መሳሪሒታት ከም በዓል
መዝገብ ቓላትን ኣትላስን ዝኣመሰሉ እዮም።

መጀመርያ ናይ ቤት ትምህርቲ መዓልታት
ወለዲ ብደብዳቤ ብዛዕባ ምጅማር ናይቲ ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ክሕበሩ እዮም። እዚ ሓበሬታ ኣብ
መርበብ ሓበሬታ እውን ንስኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
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ናይ ትምህርቲ ሰዓታት
1ይ ናይ
2ይ ናይ
ዕረፍቲ
3ይ ናይ
4ይ ናይ
5ይ ናይ
ዕረፍቲ
6ይ ናይ
7ይ ናይ
ዕረፍቲ
8ይ ናይ
9ይ ናይ

ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት
ትምህርቲ ሰዓት

ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት
ሰዓት

08፡20
09፡05
09፡50
10፡05
10፡50
11፡35
12፡20
12፡50
13፡35
14፡20
14፡35
15፡20

-

09፡05
09፡50
10፡05
10፡50
11፡35
12፡20
12፡50
13፡35
14፡20
14፡35
15፡20
16፡05

መዓልታት ዕረፍቲ
እዚ ሓበሬታ ንስኹም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።
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ብኩራት
ጸብጻብ ምቕራብ
ብምኽንያት ዝተወሰኑ ኩነታት (ከም በዓል ሕማም፣ ናብ ብሉይ በዓል ሞያ ሕክምና ምብጻሕ፣ ድቓስ
ምጥላም) ኣብ ቤት ትምህርቲ ክርከቡ ዘይከኣሉ ተመሃሮ ምኽንያት ብምሕባር ብኩራት ክሕብሩ ኣለዎም።
ንስኹም ነዚ ብዝተኻእለ መጠን ብዝቐልጠፈ ብተሌፎን ክትሕብሩ ትሕተቱ፣ ምእንቲ ንሕና እንታይ ከም
ዘጋጠመ ኣብ እዋኑ ክንፈልጥ። እዚ ብመንገዲ ናይ ኢንተርነት ናይ ወለዲ ባብ [ኣውደርስፖርታል] ክግበር
ይከኣል፡ http://ouders.eemsdeltacollege.nl፣ ኣብኡ ንስኹም ንህላወ/ብኩራት ናይ ቆልዓኩም
እውን ክትከታተሉ ትኽእሉ። ከምኡ እውን ንስኹም ብተሌፎን ወድኹም/ጓልኩም ከም ዝቦኽሩ ማለት
ከም ዘይመጹ ካብ ሰዓት 08፡00 ንደሓር ክትሕብሩ ትኽእሉ።
እንተድኣ ሓደ ተመሃራይ ንገዛ ዝኸይድ ኮይኑ፣ ብሕማም ወይ ናብ ሓደ ፍሉይ በዓል ሞያ ጥዕና
ንምብጻሕ ብዝተሓሓዝ ጉዳይ፣ ንሱ/ንሳ ንሰራሕተኛ ናይ መሐበሪ ክፍሊ ብኩራት ከፍልጥ ማለት ፍቓድ
ክሓትት ኣለዎ ወይ፣ እንተድኣ እዚ ዘየለ ኮይኑ፣ ናብ መራሒ ጉጅለ ክሕብር ኣለዎ። ብምቕጻል ምስ
ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ኣብ ከምዚ ኩነታት ብኸመይ ከምዝተሓዝ ንምስምማዕ ርክብ ይግበር።

ብመኽንያት ሕማም ብኩራት
ትካል ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኤምስደልታ ሓደ ስርዓት ናይ ሕማም ብኩራት ኣለዎ። እቲ ቤት
ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ምስ ምምሕዳር ከተማ[ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና] \[ኸይ.ኸይ.ደይ]ን ጨንፈር በዓል
መዚ ግዴታ ትምህርቲ ናይ ምምሕዳር ከተማን ብሓባር ይሰርሕ። ዕላማ ናይዚ ስርዓት ካብ ማእከላይ
ገምጋም ንላዕሊ ብምኽንያት ሕማም ካብ ቤት ትምህርቲ ንዝቦኽሩ ተመሃሮ ኣብ እዋኑ ኣቐዲምካ ምስ
ናይ ቆልዑት ሓኪም ወይ ምስ ናይ ኸይ.ኸይ.ደይ. ናይ ቆልዑት ነርስ ንምርኻቦም እዩ። ብኸምዚ ኣገባብ
ናይ ትምህርቲ ብኩራት ናብ ኣድላዪ ዘይኮነ ካብ ትምህርቲ ምዝሕታልን ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ምቑራጽ
ንኸየምርሕ ንምክልኻል እቲ ቤት ትምህርቲ ተስፋ ይገብር።
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ትሕዝቶ ናይቶም ስምምዓት ንነዊሕ እዋን ዝሓመሙ ተመሃሮ፣ ወይ 3 ግዜ ኣብ ኣርባዕተ ሳምንታት
ዝሓመሙ ተመሃሮ፣ ወይ ቐጻሊ ኣብ ሓደ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ዓይነት ወይ ክፋል መዓልቲ ዝቦኽሩ፣
ናብ ናይ ቆልዑት ሓኪም ንክኸዱ ይዕደሙ ማለት ይጽውዑ። ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ኣብቲ ዝርርብ ምስ
ዝርከቡ ምምጽኦም ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ልዑል ክብሪ ይወሃቦ። እንተድኣ ነቲ ዕድመ ማለት መጸዋዕታ መልሲ
ዘይተዋህቦ፣ ሓደ ካልኣይ መጸዋዕታ ይስዕብ። እንተድኣ እንደገና ርክብ ንምግባር ዘይሰለጠ፣ እቲ ቤት
ትምህርቲ ንሊርፕሊኽት ማለት በዓል መዚ ግዴታ ትምህርቲ ክጽውዕ ግዴታ ኣለዎ። ኩሉ እቲ ምስ ናይ
ቆልዑት ሓኪም ዝተዘርበሉ ጉዳያት ብጥብቒ ምስጢራዊ እዩ። እቲ ናይ ቆልዑት ሓኪም ምስ ተመሃራይ
ርክብ ተገይሩ ከም ዝነበረን እቶም ዝስዕቡ ቆጸራታት እንታይ ምኻኖምን ኩሉ ግዜ ንቤት ትምህርቲ
ክሕብር እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ንመምህር ናይ ቆልዓኹም ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ፍቓድ ዘይተዋህቦ ብኩራት
እቲ ቤት ትምህርቲ ፍቓድ ዘይተዋህቦ ብኩራት (ምምሏቕ) ንምክልኻል ሓደ ተሪር ፖሊሲ ኣለዎ።
ሓደ ተመሃራይ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት እንተቦኺሩ፣ ካብ ትምህርቲ እንተተሶጊጉ ወይ ደንግዩ መጺኡ
መቕጻዕትታት የስዕብ። እዞም መቕጻዕታት ካብ ዝርርብ ምስ መምህር ክሳብ ምትካእ ናይቶም ዝተኸስሩ
ሰዓታት ዝፈላለዩ እዮም። ኣብ ከበድቲ ጉዳያት ምስ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ወኪል ናይ ምምሕዳር ቤት
ትምህርቲ ኣብ ዘለወሉ ዝርርብ ይግበር።
እንተድኣ እቲ ብዘይ ፍቓድ ብኩራት ቐጻሊ ዘጋጥም ኮይኑ እቲ ቤት ትምህርቲ ንበዓል መዚ ግዴታ
ትምህርቲ ክሕብር ሕጋዊ ግዴታ ኣለዎ። እቲ በዓል መዚ ግዴታ ትምህርቲ ምስ ብዙሕ ግዜ ዝቦኽሩ ን/
ወይ ደንጉዮም ናብ ትምህርቲ ዝመጹን ተመሃሮ ንምዝርራብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስሩዕ ናይ ዝርርብ ሰዓት
የካይድ።
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ንብኩራት ፍቃድ ምሕታት
ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ፍቓድ ብኩራት
ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ዕረፍትታት ወጻኢ ዕረፍቲ ምሕታት ብጽሑፍ ከምኡ እውን እንተወሓደ ሸሞንተ
ሳምንታት ኣቐዲሙ ናብ እቲ መራሒ ናይ ጉጅለ ክቐርብ ኣለዎ። እዚ ፍቓድ ክወሃብ ዝኽእል ብምኽንያት
ፍሉይ ናይ ስራሕ ባህርይ ማለት ኩነታት ናይ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ጥራይ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ
ውሽጢ እቲ ወግዓዊ ናይ ቤት ትምህርቲ ዕረፍቲ ፍቓድ ከም ዘይከኣል ዘርኢ ሓደ ናይ ኣስራሒ መግለጺ
እውን ክቐርብ ኣለዎ።
ናይ ምቾት ብኩራት
ሓደ ተማሃራይ ቕድሚ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ምጅማሩ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ እንተኸይዱ፣ ወይ ሓደ
መዓልቲ ድንግዩ እንተመሊሱ፣ እዚ ሳዕቤን ኣለዎ። ስለዚ ናብ በዓል መዚ ግዴታ ትምህርቲ ሓበሬታ
ይለኣኽ። እቲ በዓል መዚ ግዴታ ትምህርቲ ድሕሪ ምምርማር ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ ናይ ቓል ጸብጻብ የዳሉ።
ፍሉይ ፍቓድ ብኩራት
ንመርዓ፣ ዝኽረ-ዓመትን ካልኦት ብኣገደስቲ መኽንያታት ጉዳያት ናይ ነጻ ፍቓድ ክወሃብ ይከኣል እዩ።
ብዛዕባ እዚ ኣቐዲሙ ካብ ናይ ጉጅለ መራሒ ብጽሑፍ ፍቓድ ክሕተት ኣለዎ።
እስላማዊ ናይ በዓል መዓልታት
ዒድ ኣልፈጠር (3 መዓልታት) ከምኡ እውን ዒድ ኣል ኣድሓ (4 መዓልታት) ንምብዓል ተመሃሮ
ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ነታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ናይዘን በዓላት ጥራይ ነጻ ዕረፍቲ ክወሃቦም ይከኣል፣
ብዛዕባ እዚ 3 ሳምንታት ኣቐዲሙ ብጽሑፍ ካብ ናይ ጉጅለ መራሒ ፍቓድ ክሕተት ኣለዎ።
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ትምህርቲ
ኣቓውማ ናይ ክፍሊ ማለት ጉጅለ
ኣብ ኢ.ኤስ.ካ እቲ ማእከላይ ገምጋም ብዝሒ ናይ ክፍሊ 15 ተመሃሮ እዩ፣ እዚ ግን ኣብ ቑጽሪ ናይ
እቶም ተመሃሮ ዝምርኮስ እዩ። ኣብ ግብሪ እዚ ማለት ኢ.ኤስ.ካ ክልተ ደረጃታት ክፍልታት ኣለዎ። ደረጃ
ቋንቋ ናይ ኔዘርላንድስ እቲ ተመሃራይ ኣበየናይ ክፍሊ ይመሃር ይውስን።
እዞም ዝስዕቡ ክፋላት ምምቕራሕ ይግበሩ:
ጉጅለ 1
ትምህርቲ ፊደላት ከምኡ እውን ናይ ምቕባል ደረጃ።
ኣብዚ ጉጅለ እዚ ዝምደቡ ተመሃሮ፡
- ኩሉኩሉ ዘየንብቡ ምሉእ ወይ ናይ 'ላቲን ፊደላት ትምህርቲ ክመሃሩ ዘለዎም።
- ገና ቋንቋ ኔዘርላንድስ ዘይዛረቡን ዘይርድኡን።
- ቋንቋ ኔዘርላንድስ ቑሩብ ዝመልኩ።
እዚ ኣብ A0/A1 ደረጃ ናይ ስርዒት ናይ ኤን.ተይ.2 ዝርከቡ ተመሃሮ ይምልከት።
ጉጅለ 2
ማእከላይን ናይ ምስግጋርን ደረጃ።
ኣብዚ ቋንቋ ኔዘርላንድስ ብመጠኑ ዝመልኩን ናብ ምዱብ ትምህርቲ ምእንቲ ክሰጋገሩ ኣብ ሓደ ጉጅለ
ዝሰርሑን ተመሃሮ ይርከቡ። ንሕና ነዚኦም በዞም ዝስዕቡ ጉጅለታት ንፈልዮም፡ ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ፣ ሃቮ/
ቨይ.ቬይ.ኦ. ከምኡ እውን ኤም.በይ.ኦ.። ተመሃሮ ብመንገዲ ከባብያዊ ናይ ውከሳ ኮምሽን ናይ ተዋሳኺ
ትምህርታዊ ሓገዝ [LWOO] ወይ ተግባራዊ ትምህርቲ [PrO] ብከባብያዊ በዓል መዚ መወከሲ ክቕበሉ
ይኽእሉ። ብመሰረት ናይ ምምሃር ጸገማት ሓደ ናይ ተ ግባራዊ ትምህርቲ መወከሲ [PrO-indicatie]
ዝተዋህቦም ተመሃሮ ካብ ጉጅለ 1 ወይ ጉጅለ 2 ናብ ጆርጅ ማርተንስ ቤት ትምህርቲ (ናይ ካልኣይ ደረጃ
ተግባራዊ ትምህርቲትምህርቲ ትካል ኤምስደልታ) ክዘዋወሩ ይኽእሉ።
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ኣብ ጉጅለ 2 ካብ ደረጃ A1 ክሳብ B1 ዝሰርሑ ተመሃሮ ይርከቡ።

ዳግመ ምደባ
ናይ ዳግመምደባ ኣተሓሕዛ ብተዓጻጻፍነት እዩ ዝተሓዝ። እዚ ማለት ሓደ ተመሃራይ እቶም ውጺኢታት ነዚ
ተባሃጊ ዝገብርዎ እንተኾይኖም፣ ኣብ ሓደ ካልእ ክፍሊ ክቕየር ይኽእል። እቶም ውጺኢታት ናይቲ ኣብ
ዓመት ክልተ ግዜ ዝውሰድ ናይ ቶዋ ፈተናታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበርቲ እዮም።
ብተወሳኺ ኣብ ጎድኒ እቲ ንተመሃሮ ናይ ኢ.ኤስ.ካ ዝህቦ ትምህርቲ፣ ኤ.ዴይ.ሰይ. ንውልቆም ዝመጹ ትሕቲ
ዕድመ ስደተኛታት ቆልዑት [ኣ.ኤም.ቨይ] እውን ትምህርቲ ይህብ እዩ። እቶም ንውልቆም ዝመጹ ትሕቲ
ዕድመ ስደተኛታት [ኣ.ኤን.ቨይ.] እንተበዝሐ 15 ሳምንታት እዮም ኣብ ኤ.ደይ.ሰይ. ዝመሃሩ ምኽንያቱ
እቲ ናይ ደልፍዛይል ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት ናይ መጀመርያ መቐበሊ ቦታ ስለ ዝኾነ። እቲ ዕላማ
ናይ ኣ.ኤን.ቨይ. ጉጅለ ብፍላይ ነቶም ናብ ናይ ኔዘርላንድ (ቤት ትምህርቲ) ባህሊ ምልምማድ፣ ናይ ላቲን
ፊደላት ምምሃር፣ ቋንቋ ኔዘርላንድስ ምጅማርን ናይ ቤት ትምህርቲ ብቕዓታት ምምሃርን ዘተኮረ እዩ።

ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ ነፍስወከፍ ደረጃ መስመር ትምህርቲ
ኤን.ተይ.2 ደረጃ* ምስማዕ ምዝራብ ዝርርባትት ምግባርን ምንባብን
A1
ሰባት ቐስ ኢሎምን ብንጹርን ምስ ዝዛረቡ ንዕኡ ባዕሉ፣ ናቱ/ናታ ስድራን ጥቕኡ ዝርከቡ ተጨባጢ
ከባቢን ዝምልከቱ ልሙዳት ቓላትን መሰረታዎ ዓረፍተ ነገራትን ክርዳእ ይኽእል፣ ። ቐለልቲ
ኣዘራርባታትን ዓረፍተ ነገራትን፣ ንዝነብረሉ ከባቢን ኣብ ጥቓ ከባቢኡን ንዝርከቡ ሰባትን ንምግላጽ
ክጥቐም ይኽእል። ፣ እቲ ናይ ዝርርብ መጻምድቲ ማለት ዝዛረቦ ሰብ ጉዳያት ቐስ ብዝበለ ናይ ኣዘራርባ
ፍጥነት ንኽደግሞ ቕሩብ እንተድኣ ኮይኑ ወይ ከም ብሓድሽ ቓላት መሪጹ ንኽደግሞን ነቲ ዝዛረብ ዘሎ
ሰብ ክብሎ ዝደልዮ ዘሎ ኣብ ቓላት ምምራጽ ክሕግዞን ቕሩብ እተድኣ ኮይኑን፡ ኣብ ቐለልቲ ዝርርባት
ክሳተፍ ይኽእል። ቐለልቲ ሕቶታት ከቕርብን ክምልስን ይኽእል፣ ንዕኡ ዘገድሱን ወይ ኣዝዮም ልሙዳት
ኣርእስቲ ዝምልከቱ ምስ ዝኾኑ። ልሙዳት ኣስማት፣ ቓላትን ኣዝዮም ቐለልቲ ዓረፍተ ነገራትን ክርዳእ
ይኽእል፣ ንኣብነት ምልክታታት፣ ፖስተራትን ካታሎግን።
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A2
ቐጥታዊ ውልቓዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዓውድታት ዝምልከቱ ዓረፍተ ነገራትን ብዙሕ ዝደጋገሙ ቓላትን
ክርዳእ ይኽእል። (ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱን ናቱ/ናታ ስድራን መሰረታዊ ሓበሬታ፣ምሽማት፣
ውሽጣዊ ከባቢ፣ ስራሕ)። ኣብ ሓጺር፣ ንጹር፣ ቐለልቲ ምልእኽትታን መግለጺታትን ዝርከቡ ኣገደስቲ
ነጥብታት ክከታተሎም ይኽእል። ብቐለልቲ ቓላት ስድራን ካልኦት ሰባትን፣ ናይ ምንባር ኩነታት፣
ትምህርቲን ህሉው ወይ ኣዝዩ ናይ ቐረባ እዋን ስራሕ ንምግላጽ ተኸታተልቲ ኣዘራርባታትን ዓረፍተ
ነገራትን ክጥቐም ይኽእል። ብዛዕባ ቐለልትን ልሙዳትን ንጥፈታት ማለት ሓደ ቐሊልን ቐጥታዊን
ምልውዋጥ ናይ ሓበሬታ ዘድልዮም ልሙዳት ኣርእስታትን ንጥፈታትን ክረዳዳእ ይኽእል። ፣ ዋላ እኳ
ንሱ/ንሳ መብዛሕትኡ እዋን ነቲ ዝርርብ ርእሱ ክኢሉ ንኽቕጽሎ እኹል ክርድኦ እንተዘይከኣለ፡ ኣብ
ኣዝዩ ሓጺር ማሕበራዊ ዝርርባት ክሳተፍ ይኽእል። ሓጺርን፣ ንጹርን ጽሑፋት ከንብብ ይኽእል።\ ኣብ
ቐለልቲ ዕለታዊ ጽሑፋት ከም በዓል መዋዓውዒታት፣ ዝርዝር ዓይነት መግቢን ናይ ኣገልግሎት ናይ ግዜ
ሰሌዳታትን፡ ኣቐዲምካ ክትጽበዮም እትኽእል ሓበሬታ ክረኽቦም ይኽእል። ሓጸርቲ፣ ቐለልትን ውልቓውን
ደብዳቤታት ክርዳእ ይኽእል።
B1
እንተድኣ ብተዛማዲ ቐስ ብምባልን ብንጹርን ተዘሪቦም፡ነቶም ቐንዲ ነጥብታት ክርድኦም ይኽእል፣
እንተድኣ ብንጹር ኣደማምጻ ናይ መለክዒ ቋንቋ ብዛዕባ እቲ ንሱ/ንሳ ቀጻሊ ኣብ ናቱ/ናታ ስራሕ፣ ቤት
ትምህርቲ፣ ነጻ ግዜ ወ.ዘ.ተ. ዘጋጥምዎ ልሙዳት ጉዳያት ተዘሪቦም። ቐንዲ ነጥብታት ናይ ራድዮን
ተለቪዥንን መደባት ብዛዕባ ህሉው ጉዳያት ወይ ብዛዕባ ንውልቒ ወይ ንስራሕ ዘገድሱ ኣርእስትታት
ክርዳእ ይኽእል።
ናይ ስሚዒታት መግለጺ ብቐሊል ኣገባብ ነሕድሕዶም ከተኣሳስሮም ይኽእል፣ ምእንቲ ንሱ/ንሳ
ተሞክሮታት፣ ፍጽመታት፣ ሕልምታት፣ ትጽቢታትን ምሕላንን ክገልጾ ክኽእል። ብዛዕባ ይእይቶታትን
ውጥናትን ብሓጺሩ ምኽንያታትን መግለጺታትን ክህብ ይኽእል። ሓደ ታሪኽ ከዛምድን ክነግርን ይኽእል
ወይ ትልሚ ናይ ሓደ መጽሓፍ ወይ ፊልም ከርእይን ናቱ/ናታ ግብረ መልሲ ክገልጽን ይኽእል።
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ብዛዕባ ልሙዳት ዝኾኑ ኣርእስትታት ከይተዳለወ ኣብ ዝርርብ ክሳተፍ ይኽእል፣ ወይ ብዛዕባ ንሱ/ንሳ
ዘገድስዎ ውልቓዊ ጉዳያት ወይ ምስ ዕለታዊ ህይወት ምትሕሓዝ ዘለዎም (ንኣብነት ስድራ፣ ዝንባለ፣
ስራሕ፣ ጉዕዞን ህሉው ፍጻሜታትን)። ቐንዲ ትሕዝቶኦም ኣዝዩ ተደጋጋሚ ዕለታዊ ወይ ምስ ስራሕ
ዝተሓሓዙ ቋንቋ ዘጠቓለሉ ጽሑፋት ክርዳእ ይኽእል። ኣብ ውልቓዊ ደብዳቤታት ዘለዉ መግለጺ ናይ
ፍጻሜታት፣ ስሚዒታትን ትምኒታትን ክርዳእ ይኽእል።
B2
እንተድኣ ብተዛማዲ እቲ ኣርእስቲ ልሙድ ኮይኑ፡ ነዊሕ መደረን ንባብን ክርዳእ ይኽእል ከምኡ እውን
ዋላ እውን ዝተሓላለኹ ሞጎተታት ክከታተል ይኽእል። እቶም ዝበዝሑ ናይ ተሌቪዥን መደባት ናይ
ዜናን ብዛዕባ ህሉው ኩነታትን ክርዳእ ይኽእል። እቶም ብመለክዒ ቋንቋ ዝዝረቡ ዝበዝሑ ቀንዲ ክፋላት
ፊልምታት ክርዳእ ይኽእል። ንጹር፣ ዝርዝራዊ መግለጺታት ብዛዕባ እቶም ንዕኡ/ንዓኣ ዘገድሱ ዓውድታት
ዝተሓሓዙ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ኣርእስትታት ከቕርብ ይኽእል። ብዛዕባ ሓደ ህሉው ኣርእስቲ ሓደ መርገጺ
ክገልጽ ይኽእል፡ ከምኡ እውን ጥቕምን ጉድኣትን ናይ ዝተፈላለዩ ኣማራጽታት ክገልጽ ይኽእል። ኣብ
ሓደ ውርጹጽ ዝርርብ ክሳተፍ ይኽእል ማለት ንቡር ምልዋጥ ምስ ተዛረብቲ ቋንቋ ኣደ ብተዛማዲ
ብዝከኣለሉ ኣገባብ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ልሙድ ኩነት ብንጥፈት ኣብ ምይይጥ ክሳተፍ ይኽእልን ብዛዕባ
እዚ መርገጺታት የብርህን ይድርዕን።
ምስ ናይዚ እዋን ጸገማት ዝተተሓሓዙን እቶም ጸሓፍቲ ሓደ ፍሉይ ኣቕዋም ወይ መርገጺ ዝወሰድሉን
ዓንቐጻትን ጸብጻባትን ከንብብ ይኽእል። ናይዚ እዋን ናይ ስነ ጽሑፍ ስዲ ንባብ ክርዳእ ይኽእል።
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ዓይነታት ትምህርትን ናይ ትምህርቲ ናይ ግዜ ሰሌዳን
ናይ ትምህርቲ ሰሌዳ
ዓይነት ትምህርቲ
ቋንቋ ኔዘርላንድስ
ናይ መምህር ትምህርቲ
ቋንቋ እንግሊዝ
ሕሳብ/ቑጽሪ
ስፖርት
ቴክኖሎጂ
ኣገላልጻ
ርእየታዊ ስነ-ጥበብ
ድምር ሰዓታት ኣብ ሰሙን

ጉጅለ 1
ሰዓት ኣብ ሰሙን
20
1
2
3
2
2
2
32

ኢ.ኤስ.ካ መምርሒ ቤት ትምህርቲ

ክፍሊ 2
ሰዓት ኣብ ሰሙን
18
1
2
2
3
2
2
2
32
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ሕግታት ቤት ትምህርቲ
ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ትካል ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኤምስደልታ ኩሎም ሰባት ኣብ ገዝኦም ዘለዉን
ውሑሳትን ምክብባር ዘለዎምን ኮይኑ ዝስምዖም ኣብያተ ትምህርቲ ክኾና ይደልያ።።
ስለዚ እዞም ዝስዕቡ ናይ ቤት ትምህርቲ ሕግታት ኣባና ተግባራውያን ይኾኑ፡
- ናብ መማህርትን ሰራሕተኛታትን ዝቐንዐ እሩም ናይ ቋንቋ ኣጠቓቕማ
- ምትካኽ ሓሽሻትን ካልኦት ንኣእምሮ ዘደንዝዙ ባእታታትን ኣብ ውሽጥን ከባብን ቤት ትምህርቲ ኣይፍቐዱን እዮም።
- ንሕና ካብ ምትካኽ ነጻ ዝኾንና ቤት ትምህርቲ ኢና፣ ኣብ እቲ ቐጽርን ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርትን ሽጋሪ ምትካኽ
ኣይፍቐድን እዩ።
- ንሕና ምምጋብን ምስታይን ኣብ መመገቢ ቦታ ማለት ካንቲነ A ን Bን ንገብሮ። ስለዚ ኣብ መተሓላለፊ ኮሪደር
ዘይኮነ።
- ጃኬታትን ቆብዓትን ኣብ ናትካ ከብሒ ሳንዱቕ ኣቐምጦ፣ ኣብ ክፍልን ቤት ትምህርትን ኣይንኽደኖምን ኢና።
- ተሌፎንን ምስኡ ዝሳነዩ መድመጺ እዝኒ ማለት ሄድ ፎን/መስምዕ እዝኒ ኣብ እቲ ክፍሊ እንተድኣ እታ ቐጠልያ
ስልማት ማለት ቪንየት ትርኣይ ኣላ ኮይና ምጥቓም ይከኣል እዩ።
- ንስኻ ኣብ ግዜኻ ናብ ትምህርቲ ትመጽእ፣ 3 ግዜ ደንጊኻ እንተመጺእካ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናብ መራሕ ጉጅለ
ጸብጻብ ተቕርብ።
- ናብቲ ክፍሊ ክትኣቱ እንከለኻ ናትካ መጻሕፍቲ፣ ደብተራት ማለት ጥራውዝቲን ናይ መጽሓፊ ንዋትን ክህልወካ
ኣለዎ፣ እንተዘይብልካ ናብ መሐበሪ ቤት ጽሕፈት ትሕብር፣ ድሕሪ ሰለስተ ግዜ ምድንጓይካ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ድሕሪ
ትምህርቲ ምስ መራሒ ጉጅለ ትጸንሕ።
- እቲ ተመሊስካ ምምጻእ ኣብቲ ሕግታት ቤት ትምህርቲ ዘይተኸበረሉ መዓልቲ እዩ ዝግበር። ሓበሬታ ብዛዕባ ኣበየናይ
ክፍሊ ናብ ኣየናይ መራሒ ጉጅለ ተመሊስካ ከም እትመጽእን ኣብቲ ሰሌዳታትን ናይ ጥርሙዝ ወይ ግላሳዊ ሰሌዳን
ክርከብ ይከኣል።

ኢ.ኤስ.ካ መምርሒ ቤት ትምህርቲ

20

(ድጂታላዊ) ምፍርራሕ
ኣብ ቤት ትምህርትና ተመሃሮ ሓላፍነት ብዘለዎን ብሚዛናውን ኣገባብ ኣጠቓቕማ ናይ ኢንተርነት ዓለም
ንኽገብሩ ይመሃሩ። ንሕና ክህልዉ ንዝኽእሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለና ሓላፍነት ብዕቱብ ንወስዶ። ንሕና
ውሕስነት ናይ ተመሃሮናን ሰራሕተኛታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢና እንሓስቦ። በዚ ምኽንያት ናይ ምፍርራሕ
ባህሪ ብዝኾነ ዓይነት መልክዕ ተጻዋርነት የለን። ኣብዚ ንሕና (ድጂታላዊ) ምፍርራሕ እውን ብፍላጥ
ኣእቲናዮ ኣለና። እንተድኣ ብቤት ትምህርቲ ንተኽእሎታት ናይ ኢንተርነት ብዘይ ግቡእ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ ኮይኑ ተረኺቡ፣ ንዕኡ ዝመጣጠን ዲሲፕሊናዊ ስጉምትታት ከም
ዝውሰዱ ይግበር።

ምጥቓም ናይ ብሽክለታ መቐመጢ
ብሽክለታኻ ወይ ሞተር ብሽክለታኻ ኣብቲ መቐመጢ ግበረን። እንተድኣ ምሸት ብሽክለታኻ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ሓዲግካያ ክትከይድ ደሊኻ ምስቶም ሓለውቲ ክትዘራረብ የድልየካ።
ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰዓታትዘይብሉ ግዜ ወይ ለይቲ ብሽክለታኻ ክትወስዳ እንተደሊኻ።
ንብሽክለታኻ ወይ ሞተር ብሽክለታኻ ከጋጥም ንዝኽእል ናይ ጉድኣት ተኽእሎ ንምክልኻል ተመሃሮ
ኣድላዪ ዘይኮነ ኣብቲ መቐመጢ ናይ ብሽክለታ ደው ክብሉ ኣይፍቐድን እዩ።
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ተመሃሮን ወላዲ(ወለዲ)/
ኣላዪ(ይቲ)
ምቕያር ኣድራሻታት
ኣብ እዋን ምቕያር ገዛ፡ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ኣድራሻ ብዝተኻእለ መጠን ብዝቐልጠፈ ናብ ምምሕዳር
ክወሃብ ኣለዎ። እዚ ንምቕያር ናይ ምንባር ኩነት፣ ናይ ኢመይል ኣድራሻ፣ ቑጽሪ ተሌፎን፣ ሓኪም ገዛ
ወ.ዘ.ተ. እውን ይምልከት እዩ።

ውልቓዊ ሓበሬታታት
ሓደስቲ ተመሃሮ ምስ ናይ መመዝገቢ ቅጥዒ ብሓባር ሓደ ቕዳሕ ናይ መንነት ወረቐቶም ወይ ፓስፖርት
ኣብ ምምሕዳር ናይቲ ቤት ትምህርቲ የረክቡ።

መርበብ ሓበሬታ
ዜናን ሓፈሻዊ ዛዕባታትን ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም
www.eemsdeltacollege.nl

ኣቕርቦት ሓበሬታ
ምቕያር ናይ ግዜ ሰሌዳን ፍሉያት ኣጋጣሚታትን፣ ከም በዓል ጸብጸባት ዝወሃበሎም ዕለታት ከም ዝሕበሩ
ይግበር ከምኡ እውን ካልኦት ዝካየዱ ንጥፈታት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተጠቒሶም ኣለዉ፡ www.
eemsdeltacollege.nl ኣብ ትሕቲ leerling/ouderinfo [ናይ ተመሃራይ- /ወላዲ ሓበሬታ] ዝብል፣
ንዝምልከቶ ቦታ ኣብ ትሕቲ nieuws/activiteiten [ዜና/ንጥፈታት] ዝብል። እቲ ነቲ ቆልዓ ዘዕብዮ ሰብ
ወይ ሕጋዊ ናይ ሞግዚትነት ስልጣን ዘለዎ ሰብ ብመትከል ንቤት ትምህርቲ ከም መወከሲ ዝርአ እዩ። ነቲ
ቆልዓ ዝምልከት ኩሉ ሓበሬታ ናብኡ ወይ ናብኣ ይኸይድ።
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እቲ ሕጋዊ ናይ ወላዲ ማለት ናይ ሞግዚትነት ስልጣን ዘለዎ ወላዲ ነቲ ካልእ ወላዲ ብዛዕባ ናይቲ ቆልዓ
ትምህርቲ ዝምልከቱ ጉዳያት ክሕብሮን ከማኽሮን ብቐጥታ ግዴታ የብሉን። እቲ ሕጋዊ ናይ ወላዲ
ስልጣን ዘይብሉ ወላዲ ብዛዕባ እዚ ግን ክሓትት ይኽእል እዩ። ብመትከል እቲ ቤት ትምህርቲ ነዚ
ኸምዚ ዝበለ ሕቶ የኽብሮ እዩ፣ እዚ ግን ምስ ጥቕሚ ናይቲ ቆልዓ ዝጻረር እንተዘኾይኑ። ወላዲ(ወለዲ)/
ኣላዪ(ይቲ) ሓባራዊ ሕጋዊ ናይ ወለዲ ስልጣን ኣብ ልዕሊ ናቶም ቆልዓ(ዑት) እውን ዘለዎም ክኾኑ
ይኽእሉ እዮም። ሓባራዊ ሕጋዊ ናይ ወለዲ ስልጣን ኣብ ዝህልወሉ፣ እንተድኣ እቶም ወላዲ(ወለዲ)/
ኣላዪ(ይቲ) ባዕላቶም ሓቲቶም ኩሉ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ ናብ ክልቲኦም ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ብፍላይ
ክለኣኸሎም ይከኣል እዩ።

ርክብ ምስ ወለዲ
ኤምስደልታ ኮሌጅ ምስ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ጽቡቕ ርክብ ምህላው ልዑል ክብሪ እዩ ዝህቦ። በዚ
መኽንያትእዚ ድማ ኢና ብዝተኻእለ መጠን ብግቡእ ሓበሬታ ክንህቦምን ኣብ ናይ ውሽጥን ደገን ጉዳያት
ናይ ቤት ትምህርቲ ብብዝሒ ከነሳትፎምን ንፍትን። ንሕና ነዚ ገለ ካብ ብዙሓት ናይ ወለዲን ዝርርብን
ምሸት ብምውዳብ ንገብሮ።

ቤት ምኽሪ ወለዲ
እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኣማኻሪ ኣካል እዩ። እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ብቐጻሊ
ምስ ምምሕዳር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ይእከብ። ብተወሳኺ እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ብዛዕባ ኣድለይቲ
ነገራትዝርርባት የካይዱን ንሳቶም ካብ ካልኦት ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ዝሰምዕዎም ነገራት/ጉዳያት
ርእይቶ ይህቡን። እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ሓደ ብወለዲ ዝቖመ ጉጅለ ዘጠቓለለ ኮይኑ ንቤት ትምህርቲ ኣብ
ናይ ትምህርቲ ዕማማታ ክሕግዝ ዝዓለመ እዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ተሳትፎ ወለዲ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ንምትብባዕ፣ ንምዕባይን ንምንጣፍን ይጽዕር። ዓመታዊ እቲ ናይ ወለዲ ቤት ምኽሪ ናይ ወለዲ
ምሸት ምስሓደ ወይ ብዙሓት ወሃብቲ መደረ(ታት) ብዛዕባ ሓደ ዝተወሰነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘጋጠም
ኣርእስቲ ወይ ንወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ዘገድሶም ዛዕባ ይውድብ።
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ቤት ምኽሪ ተመሃሮ
እቲ ቤት ምኽሪ ተመሃሮ ንተመሃሮ ዝውክል ኣካል ኮይኑ ብዛዕባ ኣካይዳ ጉዳያት ናይ ቤት ትምህርቲ
እንተወሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ኣኼባ ብዝገብሩ ናይ ተመሃሮ ጉጅለ ዝቖመ እዩ። ንሳቶም ንጥቕሚ
ናይ ተመሃሮ ይነጥፉን፣ ብዛዕባ ጥርዓናት ሓገዝ ይገብሩን ከምኡ እውን ብመንጽር ኣረኣእያ ናይ ተመሃሮ
ንቤት ትምህርቲ የመሓይሹን። ብዙሓት ካብኣቶም ክፋል ናይቲ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት [MR] እዮም
ከምኡ እውን በብእዋኑ ምስ ነዚ ዝተመዘዘ መራሒ ጉጅለ ኣኼባ ይገብሩ። ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ
ቤት ትምህርቲ ብምሉኡ ብዛዕባ ንሳቶም ዝነጥፉሉ ዘለዉ ጉዳያትን እቲ ቤት ምኽሪ ተመሃሮ በጺሕዎ ዘሎ
ዓወታትን ከም ዝሕበር ይግበር።

ሕጋጋት መሰልን ግዴታን ተመሃሮ
ተመሃሮ ኣብቲ ሕጋጋት ተገሊጹ ብዘሎ መሰረት መሰላትን ግዴታትን ኣለዎም።
እቲ ሕጋጋት መሰልን ግዴታን ተመሃሮ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ ክርከብ ይከኣል።
እንተድኣ ብዛዕባ ሕጋጋት መሰልን ግዴታን ተመሃሮ ሕቶታት ወይ ዘይንጹርነት ኣለዉ ኮይኖም፣ ተመሃሮ
መምህሮም ክውክሱ ይኽእሉ እዮም።

ናይ ብሕትዉና ሕጋጋት
እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ብሕትዉና ሕጋጋት ኣለዎ። ኣብዚ ሕጋጋት ንኣብነት ኣየኖት ናይ ተመሃሮ
ሓበሬታታት ንካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ዘለዉ ትካላት ክወሃቦም ይኽእል ተሓጊጉ ኣሎ። ንናይ መንግስቲ
ትካላት እቲ ተመሃራይ ተመዝገቡ ከም ዝኾነን፣ ዕድሚኡ፣ ዕለት ልደትን ቦታ ልደትን ጥራይ ከም
ዝፈልጡ ይግበር። ንውልቀ-ሰባትን ንግዳዊ ትካላትን ዝኾነ ሓበሬታ ኣይወሃቦምን እዩ። ካልኦት ሓበሬታታት
ንምሃብ ናይ ተመሃራይ ፍቓድ የድልይ ከምኡ እውን እቲ ተመሃራይ ትሕቲ ዕድመ ምስ ዝኸውን ናይ
ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ፍቓድ የድሊ።
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ተሳታፍነት
ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ነጻን ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጸን ኣካል ኮይኑ ብመሰረት ብሕጊ ተሳታፍነት
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ (WMS) ጥቕሚ ናይ ተመሃሮ፣ ወለድን ሰራሕተኛታትን ንምሕላው ዝቖመ ኣካል
እዩ። ኣብ ኤምስደልታ ኮለጅ ሰለስተ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት፣ ክልተ ከፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነትን ሓደ
ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነትን ኣለዉ።
ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ተግባራዊ ትምህርቲ
ናይ ተግባራዊ ትምህርቲ (Pro) ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣፒንገዳም (ቦታ ኤልቨርድ) ዝርከብ ሓደ ፍሉይ
ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ነዚ ቦታ ዝምልከቱ ጉዳያት ኣለዎ። እቲ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ናይ ተግባራዊ
ትምህርቲ ኣርባዕተ ዝተመርጹ ኣባላት ዘጠቓለለ እዩ፡ ሓደ ተመሃራይ፣ ሓደ ወላድን ክልተ ሰራሕተኛታትን
ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ናይ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት
ክልተ ሰራሕተኛታት ኣባላት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዘጠቓለለ እዩ።
ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ/ሃቮ/ቨይ.ቬይ.ኦ.
እዞም ጨንፈራት 28 ኣባላት ዘጠቓለለ ሓደ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ኣለዎም፡ ዓሰርተ ኣርባዕተ ኣባላት
ሰራሕተኛታት፣ ሸውዓተ ወለድን ሸውዓተ ተመሃሮን። እዚ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት በዚ ኣቓውማ ኣይኮነን
ዝእከብ፣ እተኾነ ግን ክልተ ከፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ኣለውዎ ሓደ ንቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ ከምኡ እውን
ሓደ ንሃቮን ቨይ.ቬይ.ኦን።
ከፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ
ናይ ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ደልፍዛይል (ቦታ ሲከል) ከምኡ እውን ሲደቡረን ሓደ ከፊል
ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ዘለወን እየን። እቲ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ናይ ኤልቨርድ ንኣኼባታት ምስ ከፊል
ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ ይጋጠም። እቲ ከፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ቨይ.ኤም.ቤይ.ኦ
ዓሰርተ ሽዱሽተ ዝተመርጹ ኣባላት ዘጠቓለለ እዩ፡ ኣርባዕተ ተመሃሮ፣ ኣርባዕተ ወለድን ሸሞንተ ኣባላት
ሰራሕተኛታትን።

ኢ.ኤስ.ካ መምርሒ ቤት ትምህርቲ

26

ከፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ሃቮ/ቨይ.ቬይ.ኦ.
እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃቮ & ቨይ.ቬይ.ኦ./ቨይ.ቬይ.ኦ+ ኣብ ፓስቶሪላን ኣብ ኣፒንገዳም ዝርከብ ሓደ
ከፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ኣለዎ። እቲ ከፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ሃ.ቨይ. ብዓሰርተ ክልተ
ዝተመርጹ ኣባላት ዝቖመ እዩ፡ ሰለስተ ተመሃሮ፣ ሰለስተ ወለድን ሽዱሽተ ኣባላት ሰራሕተኛታትን።
ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ኤምስደልታ ኮሌጅ
እቶም ቤት ምኽሪ ተሳታፍነትን ክልተ ክፊል ቤት ምኽሪ ተሳታፍነትን ብሓደ ብሰፊሑ ዝሓቑፍ ሓባራዊ
ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ዝተውከሉ እዮም። እቲ ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ብዓሰርተ ክልተ
ዝተመርጹ ኣባላት ዝቖመ እዩ፡ ሰለስተ ተመሃሮ፣ ሰለስተ ወለድን ሽዱሽተ ኣባላት ሰራሕተኛታትን። እቶም
ቤት ምኽርታት ተሳታፍነት ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ፖሊሲ ዝግደሱ ማለት ዝነጥፉ እዮም። ንሳቶም
ተሓቲቶምን ከይተሓተቱን ብዛዕባ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ጉዳያት ይዛረቡ። ኣብ ኣገደስቲ ውሳኔታት
ፈጻሚ ቦርድን
ኮምሽን ምምሕዳርን ኣቐዲሞም ምኽሪ ወይ ፍቓድ ናይ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት፣ ናይ ከፊል ቤት ምኽሪ
ተሳታፍነት ወይ ናይ ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ክሓቱ ኣለዎም።
ኣኼባታት ንህዝቢ ክፉታትን ብተናጸል ናይ ሓባሪ ኣካል ኮይኖምን፣ ፈጻሚ ቦርድ ን/ወይ ኮምሽን
ምምሕዳር ሕቶታት ንኽምልሱ ዝርከብሉን ከምኡ እውን ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት፣ ከፊል ቤት ምኽሪ
ተሳታፍነት ወይ ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ተሳታፍነት ኣፍልጦ ዝረኽበሉ፣ ዘማኽረሉ ወይ ዝውስነሉ ናይ ውሳኔ
ምሕንጻጽ ኣካል ኣኼባ እዩ።

ጥርዓን፣ ተቓውሞን ይግባይን
እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ጥርዓን፣ ተቓውሞን ይግባይን ጽሑፍ መምርሒ ኣለዎ። እዚ ኣብ መርበብ
ሓበሬታ ናይ ኤምስደልታ ኮሌጅ ተገሊጹ ይርከብ ከምኡ እውን ብመንገዲ እዚ መርበብ ሓበሬታ
ማለት ሊንክ ክርከብ ይከኣል http://www.eemsdeltacollege.nl/Media/view/9784/
Klacht+Bezwaar+Beroep.pdf
እዚ ፍሑፍ መምርሒ ንሓደ በዚ ይኹን በቲ ማለት ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ንኤምስደልታ ኮሌጅ ዝምልከት
ጥርዓን፣ ተቓውሞ ወይ ይግባይ ኣትዩ ዝርከብ ሰብ ብቑዕ ሓበሬታ ይህብ። እቲ ጽሑፍ መምርሒ ሓፈሻዊ
ክፋልን ክፋል ናይ ሕጋጋትን ዘጠቓለለ እዩ። ትካል ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኤምስደልታ ምስ
ሃገራዊ ናይ ጥርዓን ኮምሽን (LKC) ዝተኣሳሰረ እዩ።
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ኣሰራርሓን ሕጋጋትን ናይቲ ናይ ጥርዓን ኮምሽን ብመንገዲ www.onderwijsgeschillen.nl ንምውካስ
ይከኣል እዩ ከምኡ እውን ንሱ ኣካል ናይዚ ሕጋጋት ኣይኮነን።

ኣማኸርቲ
ብዛዕባ ውልቃዊ ሽግራት ከም በዓል ምፍርራሕ፣ ኣድልዎን ጾታዊ ምፍርራሕን ዝኣመሰሉ ከም ተመሃራይ
መጠን ንኣማኸርቲ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ንስኻ ባዕልኻ ኣየናይ እዩ ዘፍርሕ ኮይኑ
ረኺብካዮ ክትውስን ትኽእል። ዋላ እውን ንስኻ ወግዓዊ ጥርዓን ከተእቱ ዘይትድሊ እንተኾንካ፡ ባዕልኻ
ንነብስኻ ብትዕግስቲ ክተዳዓዕሶ ትኽእል ኢኻ። ብርግጽ ኩሉ ግዜ እቲ ጉዳይ ብጥብቒ ምስጢር ከም
ዝተሓዝ ክትተኣማመን ትኽእል ኢኻ። እንተድኣ ምስ ናይ ደገ ኣማኻሪ ክትዛረብ ድሌት ኣለካ ኮይኑ እዚ
እውን ክግበር ይከኣል እዩ። ንኣስማት ናይ
ኣማኸርቲ ኣብ መወከሲታት ዝብል ምዕራፍ ተመልከት።

ኢ.ኤስ.ካ መምርሒ ቤት ትምህርቲ

28

መድሕናት/ተሓታትነት
መድሕን ሓደጋታት ተመሃሮ
ብናይ ወለዲ ወለንታዊ ኣበርክቶ ዝተኸፍለሎም ተመሃሮ ናይ ብሓደጋታት ዝስዕብ ፊናንስያዊ ሳዕቤናት
ሓባራዊ መድሕን ኣለዎም፣ እዚከኣ እንተድኣ እቲ መድሕን ዘለዎ ሰብ ንባዕሉ ኣካላዊ ጉድኣት በጺሕዎ።
ንተማሃሮ እቲ መድሕን ተፈጻምነት ዝህልዎ ኣብ ናይ ትምህርቲ እዋንን ኣብ እዋን ጉዕዞ ካብን ናብን ቤት
ትምህርትን ኣብ እዋን ትምህርታዊ ዑደታት፣ ካምፒንግ፣ ናይ ስራሕ ልምምድን ናይ ስራሕ ሳምንታትን
እዩ፣ እንተድኣ እቶም ንጥፈታት ካብ ቤት ትምህርቲ ዝተበገሱ ኮይኖምን ኣብ ትሕቲ ሓደ ወይ ብዙሓት
መማህራን ዝካየዱ ኮይኖምን እዩ። ናይ ንብረት ጉድኣት፣ ከም በዓል ክዳውንቲ፣ መነጽራት፣ ብሽክለታታት
ወ.ዘ.ተ. ናይ ካሕሳ መሰል የለን። እዚ ነቶም ኣብ ክፍሊ መቐየር ክዳውንቲ ስራሕ ሳናዱቕወይ ኣብ
መቐመጢ ብሽክለታን ዘለዉ ንብረታት እውን ይምልከት። እቲ መድሕን ሓደጋታት ተመሃሮ ከም ዓይኒ
ሓቒ እቲ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ነቲ ካብ ናቶም ትካል መድሕን ክሽፈነሎም ዘይክእል ክፋል ወጻኢታት
ዝሽፍን ሓደ መመላእታ መድሕን እዩ። እቲ ብመድሕን ዝሽፈን መጠን ገንዘብ ትሕት ዝበለ እዩ።
እንተድኣ ንስኹም ድሕሪ ሓደጋ ናብዚ መድሕን ከተመልክቱ ደሊኹም ፣ናይ መመልከቲ ፎርምታት ኣብ
ቤት ትምህርቲ ኪርከብ ይከኣል።

መድሕን ጉዕዞ ቤት ትምህርቲ
ንናይ ወጻኢ ሃገር ጉዕዞ፣ ከምኡ እውን ንኣብ ውሽጢ ኔዘርላንድ ዝግበሩ ትምህርታዊ ዑደታት፣ ንሕና
ቐጻሊ ናይ ጉዕዞ መድሕን ንተመሃሮን መምህራን ኣለይቶምን ኣቲና ኣለና፣ በዚ ሓደጋታትን ከምኡ እውን
ናይ ተሓታትነት ስግኣትን ብመድሕን ሽፉናት እዮም።
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ኣብዚ መድሕን እዚ “ሓደገኛ ስፖርትታት” ዝብል ዓንቐጽ እውን ተኻቲቱ ኣሎ። እዚ ገለ ካብ ብዙሓት
ከጋጥሙ ናይ ዝኽእሉ ሓደጋታት ወጻኢታት ንምሽፋን ዝዓለመ እዩ፣ ንኣብነት ትምህርቲ ምንሽርታት
በረድ ንተመሃሮ።

ሕጋዊ መድሕን ተሓታትነት
እንተድኣ ሳልሳይ ኣካል ብጉድለት ምምሕዳር ወይ ሰራሕተኛታት ኣብ ንብረቱ ጉድኣት በጺሕዎ ወይ
ኣካላዊ ማህሰይቲ በጺሕዎ፣ እቲ ምምሕዳር ወይ እቲ ሰራሕተኛ ከም ሕጋዊ ተሓታቲ ክተሓዝ ይኽእል።
ስለዚ እዩ ንዓታቶም ሕጋዊ መድሕን ተሓታትነት ተገይርሎም ዘሎ። እቲ ምምልካት ናይ ጉድኣት ካሕሳ
ኣብ ሓደ ቕቡል ርትዓዊ ወቐሳ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ። እንተድኣ እዚ ክረጋገጽ ዘይከኣል ኮይኑ፣ እቲ
ጉድኣት ዝበጽሖ ሰብ ነዚ ባዕሉ ክስከሞ ኣለዎ።
ብመትከል ኩሎም ዓይነታት ናይ ወለዲ ተሳትፎን ተልመዴን መምህራንን እውን ኣብ ትሕቲ እዚ ናይ
ተሓታትነት መድሕን ዝጣቓለሉ እዮም። እቲ ቤት ትምህርቲ ካብዚ መድሕን ዝሽፍኖ ንላዕሊ ናይ ካሕሳ
ጥርዓን ኣይቕበልን እዩ። ሳልሳይ ኣካል ማለት ዝኾነ እቲ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፍጽም ሰብ ዘይኮነ
ማለት እዩ፣ ስለዚ ብፍላይ ተመሃሮን ናታቶም ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ)። እዚ መድሕን ብመንገዲ ቬሩስ
[Verus] ኣብ ቩርደን ሓባራዊ ዝተኣትወ እዩ።
ስለዚ እዚ መድሕን ንሕጋዊ ተሓታትነት ናይ ተመሃሮ ብውልቒ ኣይሽፍንን እዩ።
እዚ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ባዕላቶም ብመንገዲ ውልቃዊ መድሕን ተሓታትነት ክገብርዎ ኣለዎም።
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ተሓታትነት ናይ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ)
ኩሎም ብሓደ ተመሃራይ ኣብ ህንጻ፣ ኣቑሑት ወይ ካልኦት ንብረታት ቤት ትምህርቲ ዝበጽሑ ጉድኣታት
ብወጻኢ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ይጽገኑ።
ልዕሊ ዕድመ ተመሃሮ እቲ ናታቶም ናይ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) መድሕን ተሓታትነት ገና ንዕኦም
ዝምልከቶም ምኻኑ ምለት ዝሽፍነሎም ምኻኑ ክቆጻጸርዎ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ንንውሕ ዝበለ
እዋን ከምኡ ኣይመስልን።

ምክትታል ብካሜራ
ንተመሃሮ፣ ሰራሕተኛታትን በጻሕትን ከምኡ እውን ናቶም ውልቓዊ ንብረቶምን ብዝተኻእለ መጠን
ንምክልኻል፣ ኣብ ውሽጥን ከባብን ህንጻታት ናይ ካሜራ ምክትታል ኣሎ። እንተድኣ ኣድላይ ምኽንያት
ኣሎ ኮይኑ እቶም ስእልታት ንኣካላት ፍትሒ ክወሃቡ ይከኣል።
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ፍሉይ ሓበሬታ ንተመሃሮ
ክዕደጉ ዘለዎም መምሃርን ሓገዝቲ ንዋትን
ተመሃሮ ብዛዕባ ክዕደጉ ዘለዎም ኣድለይቲ ቐረባት ሓበሬታ ክወሃቦም እዩ።

ከብሕታት
ክቡር ኣቑሑት፣ መጻሕፍቲ ወ.ዘ.ተ. ከቐምጥሉ ዝኽእሉ ከብሒ ምክራይ ንተመሃሮ ግዴታ እዩ። ኣብ
ምጅማር እቲ ዓመተ-ትምህርቲ € 12,50 ብምኽፋል ካብዚ ክፍሊት እቲ € 5,00 ትሕጃ እዮ፣ ካብ
ዋርድያታት ሓደ መፍትሕ ናይ ከብሒ ክውሰድ ይከኣል። እቲ ዋርድያታት መፍትሖም ናይ ዝረስዕዎ ወይ
ዘጥፍእዎ ተመሃሮ ከብሕታት ኣይከፍትን እዩ።
እቲ ዓመተ-ትምህርቲ ቕድሚ ምውድኡ እቲ መፍትሕ ክርከብ ማለት ክምለስ ኣለዎ፣ ድሕሪኡ እቲ ትሕጃ
ከም ዝምለስ ክግበር እዩ። እቶም ባዶ ከምዝኾኑ ዘይተገብሩ ከብሕታት ኣብኡ ዝርከብ ንብረት ከምዝእለዩ
ክግበር እዩ።
እቲ መፍትሕ እንተጠፊኡ ናይ ሓድሽ መፍትሕ € 7,50 ክፍሊት ክኽፈል ኣለዎ።
ተመሃሮ ባዕላቶም መፍትሕ ከስርሑ ኣይፍቐድን እዩ።
ብዙሓት ተመሃሮ ንሓንቲ ከብሒ ብሓባር ክጥቐሙሉ ኣይፍቐድን እዩ።

መሸጣ ኣብ መመገቢ ቦታ ማለት ካንቲነ
ኣብ ካንቲነ ናይ ቤት ትምህርቲ ጥዕና ዘለዎ እምበቲቶ ማለት ፓኒኖ፣ ጸባ፣ ቡን ሻሂን ጠዓሞትን ክርከቡ
ይከኣሉ።
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ፍቓድ መሕለፊ
ኣብ ካንቲነን ከምኡ እውን ኣብ መሸያየጢት ማሽናት ማለት ኣውቶማት ብጥረ ገንዘብ ወይ ካሽ ክኽፈል
ኣይከኣልን እዩ። ኩሎም ተመሃሮ ናይ ጠዓሞት ሕሳብ ክኸፍልሉ ዝኽእሉ ናይ ፍቓድ ወረቐት ክወሃቦም
እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ብሰናቲም ን/ወይ ወረቐት ገንዘብ ብምጥቓም ኣብ ናይ ፍቓድ ወረቐቶም
ክመልኡሉ ዝኽእሉ ናይ መጽዓኒ ማለት መምልኢ ነቑጣታት ኣለዉ። ከምኡ እውን ብመንገዲ ኣይድይል
[iDEAL]ኣቢሉ ለቓሕ ምምላእ ይከኣል እዩ።
እታ ናይ ፍቓድ ወረቐት ንባዕላ ኣብ መዲያቴክን [Mediatheek] ወረቓቕቲ ኣብ ምሕታምን ምቕዳሕን
ማለት ኮፒ ምግባር ኣብ ጥቕሚ ትውዕል። እታ ናይ ፍቓድ ወረቐት ኣብ ትጠፍኣሉ እዋን ንሓደ ሓድሽ
ናይ ፍቓድ ወረቐት ምምልካት ይከኣል። ናይዚ ክፍሊት €2,- እዩ።
እቶም ካብ ቤት ትምህርቲ ዝሰናበቱ ተመሃሮ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ተመሊሱ ክወሃቦም ይኽእል።
ስለዚ ንሳቶም ናይ ተመላሲ ገንዘብ ቅጥዒ ክመልኡ ኣለዎም። እቲ ቅጥዒ ብመንገዲ ናይ ተመሃሮን
ወለዲን ባብ ካብ ኢንተርነት ከተውርድዎ ማለት ዳውንሎድ ክግበር ይከኣል።
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ፋይናንስ
ፊናንስያዊ ኣበርክቶ ንወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ብዛዕባ (ናይ ቤት ትምህርቲ) ወጻኢታት
ከም ፊናንስያዊ ኣበርክቶ ወጻኢታት ናይ ክሳብ 18 ዓመት ዕድሚኦም ቆልዑት ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት
ግብሪ ማለት በላስቲንግድየንስት [Belastingdienst] ‘ምስ ቆልዓ ዝተሓሓዝ ባጀት’ [kindgebonden
budget] ተባሂሉ ዝጽዋዕ ይህብ። እቲ ምስ ቆልዓ ዝተሓሓዝ ባጀት ኣብ ሓደ ስድራ ዘለዉ ብዝሒ
ቆልዑትን መጠን ናይ ኣታዊታትን ዝምርኮስ እዩ። ስለዚ ነፍስወከፍ ስድራ ናይዚ ባጀት መሰል የብላን።
ኣብ መብዛሕቱ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ግብሪ ባዕሉ ማለት ኣውቶማቲክ ወርሓዊ ክፍሊት ይህብ።
ንስኹም እዚ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ገንዘባዊ ደገፍ መዕበይ-ቆልዑት [kinderbijslag] ይወሃበኩም።
እንተድኣ ንስኹም ካብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ግብሪ መልእኽቲ ዘይተቐበልኩም ኮይንኩም፣ ግን ናይ
ምስ ቆልዓ ዝተሓሓዝ ባጀት መሰል ኣለኒ ኢልኩም ትሓስቡ እንተኾይንኩም፣ ንቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት
ግብሪ ተወከሱ።
ንስኹም መጀመርያ ናይ ፈተነ ቐመር እውን ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም:
www.toeslagen.nl.

ፍሉያት ኣዋድዳ
ንዝተወሰኑ ወጻኢታት ናይ ቤት ትምህርቲ ንጥፈታት (ብቐጥታ) ክኸፍሉ ዘይክእሉ ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ)
መፍትሒ ክርከብ ዝከኣል እንተኾይኑ ንምርኣይ ንመራሒ ጉጅለ ክውከሱ ይኽእሉ እዮም። ብርግጽ ንሕና
ንናትኩም ሕቶ ብጥብቒ ብምስጢራዊ ኢና ንሕዞ።
ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ናብ ስቲኽቲንግ ሊርኸልድ [Stichting Leergeld] ሕቶ ምቕራብ ይከኣል እዩ።
እዚ ትካል ትሑት ኣታዊታት ካብ ዘለዎም ስድራ ዝመጹ ተመሃሮ ብሰንኪ ፊናንስያዊ ድሩትነት ኣብ
ማሕበራዊ-ሕብረተሰባዊ ህይወት ናይ ቤት ትምህርትን ከባቢኡን ምስታፍ ዘይክእሉ ንኸይኮኑ ንምክልኻል
ዝጽዕር ትካል እዩ።
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እንተድኣ ንስኹም ናይ (ፊናንስያዊ) ሓገዝ ሕቶ ከተቕርቡ ትደልዩ ኮይንኩም ናብ ስቲኽቲንግ
ሊርኸልድ በዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም፡ ስቲኽቲንግ ሊርኸልድ ደልፍዛይልን
ከባቢኡን፣Postbus 267 9930 AG Delfzijl፣ ተሌፎን 06-15598850 ፣
ኢ-መይል: leergeldadl@hotmail.com።
ከምኡ እውን ናብ ስቲኽቲንግ ፕሮቪንስየል ኽሮኒንገር ስቱዲፎንድስ [Stichting Provinciaal
Groninger Studiefonds] ኣብ ውሱን ጉዳያት ፊናንስያዊ ኣበርክቶ ናይ እቶም ወጻኢታት ክምልከት
ይከኣል። ንዝያዳ ሓበሬታ ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ነመሓላልፈኩም: www.studiefondsgroningen.nl፣
ኢ-መይል: studiefonds@provinciegroningen.nl
ወይ ቁጽሪ ተሌፎን (050)316 432 11።

ኣበርክቶ ወለዲ
ናይ ወለዲ ኣበርክቶ ንናይ ዓመተ-ትምህርቲ 2018-2019 € 45,- ንነፍስወከፍ ተመሃራይ እዩ። ካብ ሓደ
ቆልዓ ንላዕሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘለዎም ወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ) ካብቲ ድምር ሕሳብ ሓደ ጎደሎ ዋጋ
ይግበር። ክልተ ቆልዑት ንዘለዎም እቲ ዝግበር ጎደሎ ዋጋ € 15,- እዩ፣ ንሰለስተ ቆልዑት € 30,- ከምኡ
እውን ንኣርባዕተ € 45,-።
እዚ ናይ ወለዲ ኣበርክቶ ወለንታዊ ኣበርክቶ እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ኣየኖት ወጻኢታት እዮም ብኸፊል በቲ
ናይ ወለዲ ኣበርክቶ ዝሽፈኑ ቐሪቡ ኣሎ።
መሰላት፣ ፍቓዳትን ንዋትን
እቲ ቤት ትምህርቲ ብዙሓት ፍቓዳት ኣለዎ ገላ ካብኣቶም ካብ ሰዓታት ትምህርቲ ወጻኢ እውን
ክትጥቐመሎም እትኽእል እዮም። ነፍስወከፍ ተመሃራይ ናይ ኦፊስ 365 ንትምህርቲ [Office 365 for
Education] ናይ ዓሚልነት ውዕል ኣለዎ፣ በዚ ከኣ እቲ ተመሃራይ ክጥቐመሎም ዝኸእል ብርክት ዝበሉ
እዞም ዝስዕቡ ኣሃዛዊ ማለት ዲጂታል መሳለጥያትት ይህልዎ፡
•
ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ ብኣቓውማ <ፍሉይ መልለይ ቑጽሪ> @eemsdeltacollege.nl። እዚ
ኢ-መይል ንኹሎም ናብ ተመሃራይ ዝቐንዑ ምስ ቤት ትምህርቲ ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ብቤት ትምህርቲ
ኣብ ጥቕሚ ይውዕል፤
• ናይ ኦንላይን ዓይነት ናይ ዎርድ [Word]፣ ኤክሰል [Excel]፣ ፓወርፖይንት [Powerpoint] ከምኡ
እውን ሓደኖት [OneNote] ኣብ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ (ኣብ ገዛ) ናይ ምጥቓም፤
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•
•
•
•

ምጥቓም ናይ ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ ዓይነት ናይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ (2016) እንተበዝሐ ኣብ 5
መሳርሒ ኣብ ገዛ፤
ገደብ ዘይብሉ ምዕቓብ ማለት ምኽዛን ናይ ፋይላት ኣብ ‘ክላውድ’ [cloud]፣ ምእንቲ ኣብ ገዛ
ዝተሰርሑ ናይ ትምህርቲ ዕዮታት ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ንምውካሱ ክከኣል ወይ ከኣ ብኣንጽሩ፤
ምስ ደቒ ክፍሊ ብሓባር ብኦንላይን ማለት ብኢንተርነት ብቐሊሉ ምስራሕ፤
እዚ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ ንተመሃራይ ሕጋዊ ሶፍትዌር ማለት ፕሮግራማት ናይ ኮምፒተር (ኣዝዩ)
ብዝጎደለ ዋጋ ካብ www.slim.nl ክዕድጉ ተኽእሎታት ይህቦ፣ ኣብ ኤምስደልታ ኮለጅ ዓዲግዎም
ዘሎ ፍቓዳት ብምምርኳስ።

ብተወሳኺ ተመሃሮ ናይ ሓደ ናይ ትምህርቲ ኣንፈት [Studieloopbaan] ጥምሮ ማለት ፓኬትን ናይ
ሞያዊ ኣንፈት ምእዘና መእተዊ ኣለዎም። ወለድን ተመሃሮን ብኢንተርነት ኣብ ማኺስተር [Magister]
ንዝተረኽቡ ውጽኢታት፣ ዛዕባ፣ ናይ ግዜ ሰሌዳን ህላወን ብኩራትን ዝምልከቱ ጉዳያት ናይ ምርኣይ
ተኽእሎ ኣለዎም። ኣብ ትሕቲ ንዋት ገለ ካብ ብዙሓት ንጥቕሚ ትምህርቲ ዝኾኑ መጻሕፍቲ-መዝገበ
ቓላት/ኣትላሳት፣ ንምስክር ወረቓቕቲን ጸብጻባትን ዝኾኑ ንዋትን ንተመሃሮን ወለዲ(ታት)/ኣላዪ(ቲ) ዝኾኑ
ሕታማትን ዘጠቓለሉ እዩም።
ባህላዊ ንጥፈታት
ተመሃሮ ናይ ኤምስደልታ ናይ ንኡሳት ባህላዊ ፓስፖርት [cjp] ይቕበሉ ወይ እቲ ገንዘብ ባህላዊ
ንጥፈታት ንምትብባዕ ብሓባር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል። ተመሃሮ ናብ ምርኢታት ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ
ይኸዱ ወይ እዚኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከምዝውደቡ ይግበር።
ናይ ኮፒ/መሕተሚ መልዕሎ
እቲ ተመሃራይ ዓመታዊ € 5,- ኣብ ናይ ተመሃራይ ናይ ፍቓድ ወረቐት ይቕበል፣ በዚ ኸኣ ናይ ትምህርቲ
ዕዮታት፣ ዕማማትን ዝኣመሰሉን ክሓትመሉ ይከኣል።
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ንስፖርታዊ ንጥፈታት
ነፍስወከፍ ዓመት ብርክት ዝበሉ ናይ ስፖርት መዓልታት ወይ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ይውደቡ
እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ዞባውን ሃገራውን ውድድራት ምስታፍ ይግበር እዩ።
መድሕናት
ናይ ተመሃራይ መድሕን ከም በዓል መድሕን ሓደጋታት ተመሃሮን መድሕን ጉዕዞ ቤት ትምህርትን።
ንጥፈታት ቤት ምኽሪ ወለዲ
ብናይ ቤት ምኽሪ ወለዲ ዝተበገሱ ንጥፈታት ንምሕጋዝ ኣበርክቶ።
ናይ ውሕስነት መርበብ
ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ሓደ ንጥፈት ክሳተፉ ዘይክእሉ ተመሃሮ ከም ዝሳተፉ ንምግባር ዝግበር
ንእሽተይ ኣበርክቶ።
መድያቴክ
ኣበርክቶ ንኹሉ ዓይነታት ናይ መድያቴክ (መጻሕፍቲ፣ ሶፍትዌር ናይ ኮምፒተር ፕሮግራማት፣ ወ.ዘ.ተ.)
እዋናውያን ንምግባሮም
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ንጥፈት

ወጻኢታት

መሰላት፣ ፍቓዳት፣ ንዋት
ባህላዊ ንጥፈታት ባህላዊ ናይ ፍቓድ ወረቐት ዘጠቓለለ
ናይ ኮፒ መልዕሎ
ንስፖርታዊ ንጥፈታት
መድሕናት
ንጥፈታት ቤት ምኽሪ ወለዲ
ናይ ውሕሰነት መርበብ
ኣበርክቶ መድያቴክ
ድምር

€ 15,€ 10,€ 5,€ 3,€ 5,€ 2,€ 2,€ 3,€ 45,-

ክፍሊታት
ናይቶም ክኽፈሉ ዘለዎም ወጻኢታት ንስኹም ኣብ መስርሕ ናይቲ ዓመተ-ትምህርቲ ንዕኡ ዝምልከት
ቅብሊት ክወሃበኩም እዩ።
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ብቕዓት
ህዝባዊ ሓላፍነት
ብዛዕባ ናታ ብቕዓት ንህዝቢ ዘለዋ ሓላፍነታት ኤምስደልታ ኮለጅ ምስ ‘ቨንስተርስ ፎር ቨርኣንትዎርዲኽ'
[Vensters voor verantwoording] ተጸምቢራ ኣላ፣ እዚ ሓደ ፕሮጀክት ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ
ትምህርቲ ኣብ ኔዘርላንድ እዩ።
ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ www.scholenopdekaart.nl ንስኹም ኣገደስቲ መለለይታት፣ ምዕባለታትን
ውጽኢታትን ናይ ኤምስደልታ ኮለጅ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ነቶም ክፋላት ምስ ሃገራዊ ማእከላይ ገምጋም
ምንጽጻር ይከኣል እዩ።
ነፍስወከፍ ዓመት ናይ ተመሃሮ ርእይቶ ዳህሳስ ይግበር፣ ኣብ ነፍሲወከፍ ካልእ ዓመት ከኣ ብዛዕባ እቲ
ዓመት ንወላዲ(ወለዲ)/ኣላዪ(ይቲ)ን ንሰራሕተኛታትን ብዛዕባ ብቕዓት ናይ ኤምስደልታ ኮለጅ ናታቶም
ርእይቶ ንኽህቡ ንሓቶም።

ናይ ብቕዓት ካርታ
ብዛዕባ እዚ ንሕና ናብዚ ነመሓላልፈኩም www.onderwijsinspectie.nl
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ናይ መወከሲ ሓበሬታታት
ኤምስደልታ ኮለጅ ኢ.ኤስ.ካ

ኢ.ኤስ.ካ

ናይ ምብጻሕ ኣድራሻ: Sikkel 3
9932 BD Delfzijl
ናይ ፖስታ ኣድራሻ: Postbus 173, 9930 AD
Delfzijl
ተሌፎን: (0596) 693 693
www.eemsdeltacollege.nl
info@eemsdeltacollege.nl

ወይዘሮ ኤም. ኪፍተንበልድ [M. Kieftenbeld]
m.kieftenbeld@eemsdeltacollege.nl

ዲናት ማለት ኣማኸርቲ ምርጫታት
ትምህርትን ሞያን

ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር

ወይዘሮ ኤል.ካ.ኤ. ኩን [L.K.E. Koen]
l.koen@eemsdeltacollege.nl
ወይዘሮ ኢ. ቡርስማ [I. Boersma]
i.boersma@eemsdeltacollege.nl

እቲ ቤት ጽሕፈት ዝርከበሉ ቦታ፡
Sikkel 3, 9932 BD Delfzijl
ተሌፎን: (0596) 693 693

ኣወሃሃዲት ሓገዛት/
ኦርቶፐዳኾኽ - ሓፈሻዊ ሞያተኛ

ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቦርድ

ወይዘሮ የይ. ዳርቪንከል [J. Darwinkel]
j.darwinkel@eemsdeltacollege.nl

ኣቶ የይ. ቪረንኻ [J. Wierenga]
j.wierenga@eemsdeltacollege.nl

ምምሕዳር
ዳይረክተር ቨይ.ም.ቤይ.ኦ ኢ.ኤስ.ካ
ኣቶ ካ. ራይንደርስ [K. Reinders]
k.reinders@eemsdeltacollege.nl
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ናይ ውሽጢ ኣማኸርቲ
ኣቶ በይ. ቨልድሃውስ [B. Veldhuis]
b.veldhuis@eemsdeltacollege.nl
ወይዘሮ ኤስ. ፍራንኬማ [S. Frankema]
s.frankema@eemsdeltacollege.nl

ናይ ደገ ኣማኻሪ
ወይዘሮ በይ. ቫን ሄመን-ሆንስካምፕ
[B. van HemmenHonskamp]
Redgerstraat 22, 9791 BH Ten Boer
ተሌፎን: (06) 301 964 27
beate@vanhemmenenpartners.nl
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