
 

 

 

 

 

 

 

ንቆልዑ ንክምሃሩን ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱን ምሕጋዝ 

ኣብ ስዊዘርላንድ፡ ኣብያተ ትምህርቲ ንቆልዑ ከም’ዚ ክገብሩ ክኽእሉ 
ይጽበየኦም፥ 
 

- ርእስኻ ምኽኣል 
ቆልዑ ክዳኖም ምልባስ፡ ምብላዕን ናብ ሽቓቕ ምኽዳን ባዕሎም ክገብሩ 
የድሊ ከምኡ ድማ ናይ ገዛ ዕዮ ብዘይ ሓገዝ ይገብሩ 
 

- ናይ ጥዕና ባህሪ 
ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከዕርፉ ክግበሩ ኣለዎም። ንሳቶም እኹል ድቃስ 
የድልዮም (8-10 ሰዓታት ንለይቲ፡ ካብ ሰዓት 21:00 ይድቅሱ) ከምኡ ድማ 
ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ወይ ኣብ ድሕሪ ቀትሪ ኣይድቅሱን። እኹል ቁርስን 
ምሳሕን ኔርዎም። ንጥዕና ሃናጺ ነገራት ናብ ቤት ትምህርቲ ይወስዱ (ፍሩታ፡ 
ማይ፡ ባኒ)። 
 

- ሕግታት ተኸተሉ 
እቶም ቆልዑ ኣብ ሰዓቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ይበጽሑ ወይ ኣብ እዋን 
ሕማም እቶም ወለዲ ኣቐዲሞም ኣየመዝግብዎምን። ኩሎም ቆልዑ ኣብ 
ምንጻህን ጽሬትን ይሕግዙ። እቶም ቆልዑ ዝኾነ ነገር ክብሉ ምስ ዝደልዩ 
ኢዶም ሓፍ የብሉ። 

- ብቖዓት ቋንቋ 
እቶም ቆልዑ ከም ድላዮም ብናይ ዓዶም ቋንቋ ክዛረቡን ክድሃዩን ይኽእሉ። 
መምርሒታትን ዕማማትን ብናይ ዓዶም ቋንቋ ክርድእዎም ይኽእሉ። 
 
 

- ናይ ምውስዋስ ክእለታት 
እቶም ቆልዑ ፒሮ ክሕዙ፡ መቐዝን ግሉ ስቲክ ክጥቀሙ ይኽእሉ። ጽቡቕ 
ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ፡ ንኣብነት ምጉያይ፡ ምሕዃር ኣስካላታት ወይ ሰለል 
ምባል። 
 

- ኣኽብሮት ዘለዎ ርክባት 
እቶም ቆልዑ ነቲ መምህር ብ ናይ መወዳእታ ስሞም ሰላም ይብልዎ። ክሳብ 
ተረኦም ዝበጽሕ ይጽበዩ። ድሕሪ ክትዕ ይቕሬታ ይሓቱ። 
 
 

- ንሓድሕዶም እንዳተጻወቱ ከምኡ ድማ መሃዝቲ ይኾኑ 
እቶም ቆልዑ ንኩሎም ቆልዑ ክጻወቱ ይሓድግዎም። ነቶም ባምቡላታት ወይ 
ኣሻንጉሊታትን ናይ ቤት ትምህርቲ ቀረባትን ይካፈልዎ። ኣቐዲሞም መሃዝቲ 
ክእለታት ከም ሙዚቃ፡ ቅብኣ፡ ኢደ ስርሓትን ብልሓታትን ኣብ ገዛን ከምኡ 
ድማ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ክፈልጡ ኣለዎም። 
 
ወለዲ ምስ ደቆም ብሙዃን ኣብ ገዛ ኮይኖም ኣብ ስድራ ነዞም ኩሎም 
ክለማመድዎም ይኽእሉን ስለዚ ከኣ ነቶም ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ክሳተፉ 
ይሕግዝዎምን። 

 



 

 

 

 

 

 

 

ብጸወታ ጌርካ ሕሳብ ምምሃር’ 
 
ቁጽርታትን ብዝሕን ኣብ መዓልታዊ ሂወት ምድህሳስ፥ 
ኣብ መዓልታዊ ሂወት ወለዲ ንቆልዓ ኩሎም ቁጽርታት የርእይዎም፡ ኣብ 
ምሽማት፡ እቶም ናይ ጽሑፍ ዋጋታት ጽቡቕ ኣብነታት ናይ’ዚ እዮም። 
እቶም ዋጋታት ኣብ’ቲ ቅብሊት ወይ ረሲት ይድመሩ። 
እታ ሰዓት ን ግዜ ተርኢ። 
መግቢ ክትሰርሑ ከለኹም ነቲ ሕሩጭ ክትመዝንዎ፡ እንቋቖሖ ክትፈቕድዎ፡ 
ጸባ ክትዕቅንዎ ኣለኩም። ነቲ መጠን ምናልባት ዕጽፊ ክትገብርዎ ኣለኩም። 
ወለዲ ምናልባት ነዚ ብሙሉኡ ከርእዩዎም ኣለዎም። በዚ እዩ ድማ እቲ 
ቆልዓ ዝተፈላለዩ ቁጽርታትን ብዝሕታትን ዝርዳእ። 

ጸወታ፥ ክፍሊ ኣካላት ምፍቃድ 
 
እቲ ቆልዓ ክፍሊ ኣካላቱ ክፈቕዶም ይኽእል። ኣፍንጫ። ክልተ ዓይኒ። ኣብ 
ሓንቲ ኢድ ሓሙሽተ ኣጻብዕ። 
እቶም ወለዲ ነቲ ቆልዓ ዕዮታት ክህብዎ ይኽእሉ፥ ክንደይ ኣእዳው 
ኣለውኹም? ክንደይ ዓባይ ዓባይቶ? ክንደይ ኣጻብዕቲ ንስኹምን ኣነንን 
ብሓባር ኣለውና? 

ጸወታ፥ ምዝላልን ምጥቓዕን 
 
እቶም ወለዲ ቁጽሪ ይጠቕሱን እቲ ቆልዓ ብዙሕ ግዜ ይዘልልን የጣቕዕን። 
ንኣብነት፥ ኣደ “3 ግዜ ኣጣቕዕ’’ ትብል። እቲ ቆልዓ የእዳዉ ሰለስተ ግዜ 
የጣቕዕ። እቲ ኣቦ ይብል፥ “ክልተ ግዜ ዝለል’’። እቲ ቆልዓ ክልተ ግዜ 
ይዘልል። 
በዚ እዩ እቲ ቆልዓ ምፍቃድ ዝምሃር። ከምኡ ድማ ንሳ 
ብተመሳሳሊ ትንቀሳቐስ። እዚ ጽቡቕ እዩ ከምኡ ድማ ካብ 
ምስልቻው ይሕግዝ። 



 

 

 

 

 

 

 
ጸወታ፥ ኣእማን ወይ ካልእ ነገራት ተጸበዩ 
 
እቲ ቆልዓ ን 10 ኣእማን ክደሊ ይኽእል እዩ። ወይ 10 ፒሮታት ወይ ካልእ 
ነገራት። ወለዲ ምስ’ቲ ቆልዓ ሕሳብ ንምልምማድ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ 
እዮም። ነቲ ቆልዓ ድማ ከም’ዚ ይብልዎ፥ “ሓደ ዝዓቐኑ ክልተ ድርዳር 
ግበሩ። ክንደይ ኣእማን ኣለዋ ኣብ ሓደ ድርዳር?” ወይ “ንኩሎም ኣእማን 
ኣብ መስርዕ ኣቐምጥዎም። ኣብኡ ክንደይ ኣለዉ ፍቐዱ” ወይ “ክልተ 
ኣእማን ውሰዱ። ክንደይ ኣብኡ ተሪፎም ኣለው?” 
ብዙሕ ኣእማን ወይ ካልእ ነገራት ክኸውን ይኽእል። ቆሉዑ 
ክሳብ 20 ወይ 50 ክፈቕዱን ክድምሩ ይኽእሉ።

 

ብምጽዋት ቋኑቋ ተምሃሩ 

ብናይ ዓዶም ቋንቋ ምስ’ቲ ቆልዓ ብዙሕ ተዛረቡ። 
 
ቋንቋ ኣደ ነቲ ቆሎዓ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቋኑቋ እዩ። ስለዚ፡ ደጋጊምኩም 
ብቋንቋኹም ነቲ ቆልዓ ተዛረብዎ። ብዛዕባ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም 
ተዛረብዎ ( መግቢ ይሰርሕ ኣለኹ። ካሮ’ቲ ይቕርድድ ኣለኹ። የኽዉስ 
ኣለኹ)። ኣብ ምሸት፡ ብዛዕባ ኣብ ቀትሪ እንታይ ጌርኩም ተዛረቡ (ኣብ 
ገዛ ኔርና። ኣብ’ቲ መጻወቲ ባይታ ሓኹርካ። ፊልሚ ሪኢና)። ብዛዕባ 
ኩሉ ዝተሞኮርኩምዎ ተዛረቡ፡ ዝርኣኹሞ፡ ዝገበርኩሞ። ቆልዑ ብዙሕ 
ክዛረቡን ከምኡ ድማ ክሓቱ ይደልዩን። ከምዚ ጌሮም እዮም ድማ ቋንቋ 
ዝምሃሩ። 

ነቲ መጻሕፍትን ጥራውዝትን ርኣይዎ 
 
ቆልዑ ነቶም ኣብ መጻሕፍቲ፡ ጋዜጣታትን ጥራውዝትን ዘለዉ ፊደላት 
ይርእዩ። ምስ’ቲ ቆልዓ ኮንኩም ቀለልቲ መጻሕፍቲ ኣንብቡ። ብ ናይ 
ዓዱኹም ቋንቋ ወይ ብሓድሽ ሃገራዊ ቋንቋ። 
ዋላ’ውን ገና ነቶም ፊደላት ኣየንብብዎም፡ መጻሕፍቲ ወይ ናይ ስእሊ 
መጻሕፍቲ ምርኣይ ቋንቋ ንክምሃሩ ክሕግዞም እዩ። ነቲ ቆልዓ ብዝዕባ 
ንሱ ኣብ’ቲ ናይ ስእሊ መጽሓፍ ዝርኣዮ ክትዛረብዎ ትኽእሉ ኢኹም፥ 
“እንታይ ትርኢ? እቲ ሰብ እንታይ ይገብር? ንምንታይ እያ ከምዚ 
ትገብር ዘላ?”። 



 

 

 

 

 

 

 

ፊደላት ርኸብ 
 
ቖልዑ ምንባብ ክምሃሩ ይደልዩ አዮም። ምስ ቖልዓ ኬንካ ደብዳቤታት 
ኣብ ዝኮነ ቦታ ክትረክቦ ትከኢል ኢካ፥ ኣብ መጻሕፍቲ። ኣብ 
ጋዜጣታት። ኣብ መንደቕ ዘለዉ ፖስተራት። እና ሽመትኩም። ኣብ 
መጸበዪ ኣውቶቡሳት። ኣብ ኩሉ ቦታ ፊደላት ኣለዉ። በዚ’ዮም ድማ 
ቖልዑ ፊደላት ክምሃሩ ዝከኡሉ። 

ዛንታታት ብሓደ ኬንኩም ምሃዙ 
 
ምስ’ቲ ቖልዓ ኬንኩም ዛንታታት ክትፈጥሩ ትክእሉ ኢኹም። “ሓደ 
መዓልቲ ሓንቲ ነአሽተይ ኣንጭዋ ኔራ። አታ ኣንጭዋ ፍሉይ ከኢለት 
ኔሩዋ። ልክዕ ከም ሓርማዝ ሓያል ኔራ...” 
አዚ ብቛንቛኹም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኩም። ወይ በዚ ሓድሽ ሃገራዊ 
ቋኑቋ ቀሊል ዛንታ ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም። 

ኣብ’ዚ መርበብ ሓበሬታ ደቁኹም ከመይ ገይሮም ቋንቋታት ይመሃሩ ቪዲዮታት ክትረኽቡ ኢኹም፥  

 


