
እዚ ፕሮጀክት እንተላይ
ብገንዘባት ዑቕባን ስደትን
ውህደትን እዩ ዝምወል።

ከባቢ ሰኩንዳር lI – ቀጸልቲ ቤት-ትምህርታት

መፈጸምታ ቤት-ትምህርቲ 
ሃውፕት

ቤት-ትምህርቲ ረያልማእከላይ ብቕዓት

ብቕዓት ሰረታዊ መፍቐዲ 
ኮለጅ (ፋኽ-ኣቢቱር)

ሓፈሻዊ ብቕዓት መፍቐዲ 
ዩኒቨርስቲ/ኮለጅ (ኣቢቱር)

ናይ ጊምናዝዩም ላዕለዋይ ደረጃ 
ከምኡ'ውን መተሓላለፊ 
ቤት-ትምህርታት (ንና. FOS)

ናይ ሞያ ኣውስቢልዱንግ (ድርብ ወይ 
ጥራይ ትምህርታዊ(ክልሰ-ሓሳብ))

ጊምናዝዩም ቤት-ትምህርቲ ረያል ሰረታዊ ቤት-ትምህርቲ 
(ሃውፕት)

ናይ ጀርመን ስርዓተ ትምህርቲ ከመይ ይሰርሕ?
ኣብ ትምህርቲ ክኸዱ ዘለዎም ቆልዑ ኣለውኹም? ኣብዚ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ዝተፈላለዩ ደረጃታት ትምህርቲ ከምኡ'ውን ዓይነታት ትምህርቲ ክትወሃቡ ኢኹም 
ከምኡ'ውን ቆልዓኹም ኣብ ዕዉት ትምህርቲ ኣብ ጀርመን ከመይ ከምትሕግዙዎ 
ሓደክልተ ሓገዝቲ ምኽርታት ክትፈልጡ ኢኹም።

ቆልዓይ
A. ክሳብ 5 ዓመት ገሩ
B. ልዕሊ 5 ዓመት ገሩ

ከከም ክፍሊ-ሃገር መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ 4 ወይ 6 ዓመት ክወስድ እዩ። ቀዳሞት ዓመታት ቆልዓኹም ኣብ ቤት-ትምህርቲ እዮም - ኣብኡስ ተመኩሮ ተሳተፉ ኢኹም! ንሱ ወይ ንሳ 

ኣብ ትምህርቲ ከምኡ'ውን ምስቶም ተመሃሮ ከመይ ከምዝኽእሉ ንክትፈልጡሲ ኣብ ወፈያታት ከም ምሸታት ወለዲ ወይ ዝርርባት ወለዲ ክትሳተፉ ኣገዳሲ እዩ።

ትምህርታዊ ቀጻልነት ከመይ ከምዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ዝውሰን። እቶም መምሃራን ሽዑ ነቲ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ናይ ምምሕልላፍ ምኽሪ እዮም ዝህቡ፣ ካብ 

ነጥብታት ከምኡ'ውን ውልቃዊ ግምጋመ ቆልዓ እዩ ዝምርኮስ። 

መባእታዊ ከባቢ - መባእታዊ/ኤለመንታሪ ቤት-ትምህርቲ

ዓይነታት ትምህርቲ ካብ ክፍለ-ሃገር ናብ ክፍለ-ሃገር ይፈላለዩ እዮም፣ ግና ብሓፈሽኡ ሰለስተ መፈጸምታታት ክብጻሑ ይከኣሉ፦ መፈጸምታ 

ሃውፕት (ወይ 'ክዋሊ' (ብቕዓት))፣ መፈጸምታ ረያል ከምኡ'ውን ኣቢቱር (መፍቐዲ ኮለጅ)። ኣብ ገሊኦም ቤት-ትምህርታት (ንኣ. ናይ 

ሓፈሻ ቤት-ትምህርታት) ዋላ ክልተ ወይስ ኩሎም ዲግሪታት ክብጻሑ ይከኣሉ።

ከባቢ ሰኩንዳር

ከባቢ ሰኩንዳር II – A. መጽናዕቲ ወይ  B. ናይ ሞያ ኣውስቢልዱንግ?

እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ብዝበለጸ ብቑዕ ከምዝኾነ ምስ ቆልዓኹምን መምሃራኑን ተዘራረቡ ኢኹም። ብተወሳኺ ኣብ ገሊኦም 

ክፍለ-ሃገራት መፈተኒ ትምህርቲ ክብጻሕ ይከኣል እዩ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ኣብ ዝስዕብ ትረኽቡ www.kmk.org ከምኡ'ውን ኣብ www.bmbf.de

ተገባባሪ ስእሊ ብዛዕባቶም ዓይነታት ትምህርቲ ኣብ www.bpb.de ይርከብ

ዝርዝር ቍጽጽር ንምምራጽ ቤት-ትምህርቲ ኣብ www.bamf.de ይርከብ

ምርጫ ቀጻሊ ትምህርቲ

ወይ ብቕዓት ዘለዎ መፈጸምታ ሃውፕት 
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ብመርመራ ድሕሪ ክፍሊ 10ጊምናዝዩም ክሳብ ክፍሊ 10፣ ብዘይ 

መርመራ

ብእኡ ፍቓድ ኣብ ምስታፍ ጊምናዝዩም ክሳብ ክፍሊ 10 
ወይ ኣብ መፈጸምታ ረያል ክህልወካ እዩ።

ምስ ዝኾነ መፈጸምታ ቤት-ትምህርቲ ናይ ሞያ 

ኣውስቢልዱንግ ክትገብር ይፍቐደልካ።

መተሓለለፊ ቤት-ትምህርታት 
(ን.ኣ. BOS)

ድሕሪቲ ኣውስቢልዱንግ ልዕል ዝበለ መፈጸምታ 

ቤት-ትምህርቲ ከተምጽእ ወይ ከተጽንዕ ኣማራጺ ኣሎ።

መፈጸምታ ዩኒቨርስቲ ንዕድል ኣብ ዕዳጋ ስራሕ 

ከመሓያይሽ ይኽእል።

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣከያይዳ ከምኡ'ውን ኣብ ክፍለ-ሃገርኩም ተሓታቲ ዝኾነ ጨንፈር ቅባለ ሰርቲፊከት ኣብ ዝስዕብ ትረኽቡ፦ www.anabin.kmk.org።

መፈጸምታ ቤት-ትምህርቲ ገና እንተዘይተገሩ፣ ቆልዓኹም ብዘይ ወግዓዊ ኣከያይዳ ቅባለ ኣብ ትምህርቲ ክኣቱ ይኽእል። እቲ ዝምልከት ምምሕዳር 

ቤት-ትምህርቲ ብምዝርራብ ምስ ቤት-ጽሕፈት ቤት-ትምህርቲ ንዕኡስ ተሓታቲ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ እቲ ምእትታው ኣብ ክፍሊ ብናይ ኣስተምህሮ ፈተና 

እዩ ዝፍጸም።

  

B

A

እወ

BA

ናይ መዓልቲ ምእላይ ቆልዑ

ቆልዑ ካብ ዕድመ 3 ንየው (ኣብ ገሊኦም ትካላት ዋላ ቅድሚኢ)፣ ኣብ መዋእለ 

ህጻናት ወይ ኣብ ዑቕባ ክንክን ቆሎዑ (ኪታ) ክኸዱ ይኽእሉ። ኣብኡ ምስ ካልኦት 

ቆልዑ ክላለዩን ከምኡ'ውን ቋንቋ ጀርመን ብጸወታ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም።

ሓፈሻዊ ናይ ምእላይ ዓይነታት ኣብ www.bildungsserver.de ይርከብ።

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ስነ-ምምህርናዊ ኣምራት ከምኡ'ውን ናይ ኪታ ረኻባይ 

ኣብ www.kita.de ።

ሓፈሻዊ ሓበሬታን ዝርዝር ቍጽጽርን ንምርጫ ቦታ ኪታ ኣብ www.bamf.de።

መደባት ንቆልዑን ወለድን

ንታሪኽ ስደት ዘለዎም ቤተሰባት ፍሉያት ወፈያታት ኣለው፣ እዚኦም ድማ ቆልዑን 

ወለድን ኣብቲ ናይ ጀርመን ስርዓተ ትምህርቲ ከልምዱን ከምኡ'ውን ኣብ ቋንቋ 

ጀርመን ከበርክትዎም እዩ ዕላማኦም።

ናይ ጀርመን ወፈያታትን ስልጠናታትን ምውህሃድ ኣብ www.bamf.de ይርከቡ።

ወፈያታት ሞያ ንወለዲ ኣብ www.bildungsserver.de ይርከብ።

ኣማራጺታት ኣበርክቶ ቋንቋ ብወለዲ ኣብ www.familienhandbuch.de ይርከብ።

ምድላው ቤት-ትምህርቲ

ኣየናይ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ንዓኹም ከምዝምልከት ወይ ባዕልኹም ክትመርጽዎ እንተትኽእሉ ከምኡ'ውን ሓበሬታ ብዛዕባ ምእትታው 

ኣብ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ፣ ምምሕዳር ከተማ ወይ ኣብ ወብሳይት ምምሕዳር 'ኩልቱስሚኒስተርዩም' ክፍለ-ሃገርኩም ክትረኽቡ ኢኹም።

ክትምዝግቡ ከለኹም ዋላ ቆጸራ ንፈተና ምእትታው ኣብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ሓኪም ኢኹም ክትወሃቡ።

እዚ ፈተና'ዚ ቆልዓኹም ቅድሚ ምእትታው ትምህርቲ ኣብ ገለ ጉዳይ ደገፍ እንተዘድልዮ፣ ክረጋግጽ ዕላማኡ እዩ።

እቲ ናይ ቤት-ትምህርቲ ሓኪም ንኣካላታዊ ምዕባለ፣ ኣእምሮኣዊ ክእለታት ከምኡ'ውን ብፍላይ ኣብ ታሪኽ ስደት ዘለዎም 

ቆልዑ ፍልጠታት ጀርመንኛ እዩ ዝምርምር።

ፈተና ምእትታው

ምዝጋበን ናይ ምእትታው ፈተናን

እቲ "QUALI/
ክዋሊ"

ኣብ ገሊኦም ክፍለ-ሃገራት ዋላ እቲ 

ብቕዓት ዘለዎ መፈጸምታ ሃውፕት ኣሎ። 
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እዩ። እቲ Quali/ክዋሊ ክትገብር ግድን 

ኣየድልየካን፣ ግን ብእኡ ብዝቐለለ 

ቦታ ኣውስቢልዱንግ ኣብ ሓደ 

ኩባንያ ኢኻ ክትረክብ።

ኣብ ቅኑዕ 
መንገዲ?

ንቆልዓኹም ኣብቲ ዝተመረጸ 

ቤት-ትምህርቲ ኣዝዩ ከቢድ ወይ ኣዝዩ 

ቀሊል እንተ ኾይኑሉ፣ ዓይነት ትምህርቲ 

ንክቕይር ኣማራጺ ኣሎ። ምእላይ 

ቆልዓኹም ኣብ ዕዮ-ገዛ ሓጋዚ እዩ፣ 

ኣብ ትምህርቲ ከመይ ከምዝሰርሕ 

መታን ክረጋግጽ።

ኣበርክቶ 
ኣውስቢልዱንግ

ቆልዓኹም ኣብ መንጎ ግዜ ትምህርቲ ኣብ ገዛ 

እንተዘይቕመጥ ኮይኑ ናይ ተመሃሮ ባፈፍ(BaföG

፣ ገንዘባዊ ሓገዝ) ንክወሃብ ክሓትት ይኽእል። 

እዚ ከኣ ንቀጻሊ ኣውስቢልዱንግ ይምልከት፣ እቲ 

ናይ ተመሃሮ ባፈግ (ገንዘብ ሓገዝ) ግና ብፍርቂ 

ክምለስ ኣለዎ። ሓበሬታ ብዛዕባ ኣድላይነታትን 

ሕጋጋትን ንስደተኛታት ኣብ ዝስዕብ ኢኹም 

ትረኽቡ፦ www.bafoeg.de

ፍሉይ 
ኣድላይነት ኣበርክቶ

ኣብ ኣእምሮኣዊ፣ ኣካላታዊ ወይ 

ስምዒታዊ ምግደራ ቆልዓኹም ኣብ ሓደ 

ዝምልከት ትምህርቲ ሞያ ክኸይድ እዩ። 

ፍሉይ ስነ-ምምህርናዊ ኣድላይነት 

ኣበርክቶ እንተዘሎ ብቤት-ጽሕፈት 

ትምህርቲ ብፍልይ ዝበለ 

ኣከያይዳ ይውሰን እዩ።

ተበግሶ 
ወለዲ

ብንጡፍ ኣብ መደብ መዓልቲ 

ትምህርቲ ክትሳተፉ ትኽእሉ 

ኢኹም፣ ንኣብነት ኣብ 

ኮመታት ከም ዋዕላ ወለዲ

ብምእታውኩም።

AB
SC
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LU

SS
ZE
U
G
N
IS

ቅባለን ምእትታውን

ኣይፋል

ትምህርቲ ድሮ 
ተጀሚሩ

ኣበርክቶ 
መበቈላዊ ቋንቋ 

ዋላ ፍልጠት ባዕዳውያን ቋንቋታት 
ኣብ ቤት-ትምህርትን ስራሕን ረብሓዊ 
ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ዋላ መበቈላዊ 
ቋንቋ ቆልዓኹም ክድገፍ ኣለዎ። 

ሓበሬታ ኣብ www.bamf.de 
ይርከብ


