TIGRINSKA

ናይ ሓገዝ ንጥፈታት ኣብ ቤትትምህርቲ
– ከም ወላዲ መጠን ክፈልጦ ዚግበኣኒ ነገራት እንታይ እዩ?

ንስኻ ኣገዳሲ ሰብ ኢኻ
እቲ ንውላድካ ኣዚኻ ቀረባ ዝኾንካ ሰብ ንስኻ ኢኻ። በዚ ምኽንያትዚ ድማ፤ ንስኻን ቤትትምህርቲን
ናይ ቀረባ ዝምድና ክህልወኩምን ብዛዕባ ምዕባሌኡ ክትተሓጋገዙን ዘድሊ። በቲ እትገብርዎ
ምትሕግጋዝ፤ ውላድኩም ናብ ክብ ዝበለ ትምህርታዊ ፍልጠትን ማሕበራዊ ምዕባለን ክበጽሕ ዝለዓለ
ዕድል ክርከብ ዚከኣል።
ናይቲ ቤትትምህርቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ምስ ትፈልጥ፤ ነቲ ምስ ናይ ውላድካ ቤትትምህርቲ እትገብሮ
ምትሕግጋዝ ክብ ከብሎ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ጽሑፍዚ፤ ብዛዕባ እቲ ንውላድካ ኣብ ቤትትምህርቲ
ዘድልዮ ተወሳኺ ምልውዋጣትን ወይ ተወሳኺ ሓገዛትን ሓበሬታ ተጻሒፉ ክትረክብ ኢኻ። እዚ
ሓበሬታዚ፤ ናብቶም ኣብ ክፍሊ-መላመዲ፡ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፡ ፍሉይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፤
ፍሉይ ቤትትምህርቲ፤ ቤትትምህርቲ ሳመ፤ ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም፤ ፍሉይ ቤትትምህርቲ
ጂምናስዩም፤ ወይ ኣብ ናይ ቆልዑ መጻንሒ ኣዳራሽ ውላድ ዘለዉዎም ወለዲ ዘቕንዐ እዩ።

እቲ ወላዲ፡ ወይ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ዘሎዎ ሰብ፤ ዚብል ኣምራት
ከም ልሙድ፡ ሕጋዊ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ዘሎዎ፤ ሓደ ወይ ክልቲኦም ወለዲ እዮም። ወላዲ እዩ
እቲ ቆልዓ ጽቡቕ ክንክን፤ ውሕስነታዊ ህይወት፤ ጽቡቕ መዕበያ ንኽረክብ፤ ሓላፍነት ኪስከም ዘሎዎ።
ስለዚ ድማ ሓደ ወላዲ፤ ብዛዕባ ኣብ ቤትትምህርቲ ዘሎ ናይ ውላዱ ኩነታት፤ ዋላ ውን እቲ ብምስጢር
ክተሓዝ ኣሎዎ ዚበሃል ሓበሬታ፤ ኩሉ ጊዜ ክፈልጥ ሰፊሕ መሰለ ዘሎዎ። ሓደ ወላዲ፡ ሕጋዊ ሓላፍነት
ምዕባይ ቆልዓ ምስ ዘይህልዎ፤ ግን ነቲ ብምስጢር ክተሓዝ ዘሎዎ ናይ ቆልዓ ሓበሬታታት፤ ክፈልጦ መሰል
የብሉን።
ብመሰረት ሕጊታት ዓንቀጽ ወለዲን፤ ሕጊ ቅልዑነትን ምስጢራውነትን

ጉዕዞ ናብቲ ናይ ሓባር ዕላማ
ሕጊ ቤትትምህርቲን እቲ መደብ-ትምህርቲን፤ ነቶም ትምህርቲ ዘዳልዉ ትካላት፤ ኩሎም ተመሃሮ
ዓይነታዊ ጽባቐ ዘሎዎ ትምህርቲ ብማዕርነት ክወሃቦም፤ ጠለብ የቕርበሎም እዩ። ዝቕመጥዎ ሰፈር
ወይ ዝኸድዎ ቤትትምህርቲ ብዘየገድስ። ኣብቲ መደብ-ትምህርቲ፤ ብዛዕባቲ ሕመረታዊ-ክብሪን
ኣጠቓላሊ ዕላማን ተልእኾን ናይ ቤትትምህርቲ ሰፊሩ ኣሎ። ነዚ ምስ ተንብቦ፤ እንታይ ትጽቢታትን
ጠለብን ክተቕርብ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ኢኻ።
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ነፍሲ ወከፍ መደብ-ትምህርቲን፤ መደብ ዓይነት-ትምህርቲን፤ ስለምንታይ ኣብቲ ቤትትምህርቲ
ንኽህሉ ከም ዝተዳለወ ተገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ውን፡ ትሕዝቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት-ትምህርቲ፤
እንታይ ከም ዝኾነ መግለጺ ተዋሂብዎ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ መደብ ትምህርቲን፤ ዓይነት ትምህርቲን፤
መግለጺ ናይቲ ዘቕርቦ ናይ ፍልጠት ጠለብን፤ ክትበጽሖ ዘሎካ ቅቡል ደረጃ ፍልጠትን፤ ናይ ነንበይኖም
ኣወሃህባ ነጥቢ-ደረጃታትን፤ ኣብቲ መደምደምታ ተዘርዚሩ ኣሎ።
ዝተመዓራረየ ኣወሃህባ ትምህርቲ ማለትሲ፤ እቲ ኣቀራርጻ ትምህርቲ ንኹሎም ተመሃሮ ሓደ ዓይነት
ክኸውን ኣሎዎ ወይውን እቲ ዓቕሚ ቤትትምህርቲ ብማዕርነት ናብ ኩሎም ተመሃሮ ይከፋፈል ማለት
ኣይኮነን። ሓደ ቤትትምህርቲ ነቲ ናይቶም ተመሃሮ ነንበይኑ ቅድመ-ኩነትን ኣድላይነትን ኣብ ግምት
ከእቱ ኣሎዎ። ናብዚ ዕላማ ንምብጻሕ ድማ ብዙሕ መገዲታት ኣሎ።
ኩሎም ተመሃሮ ካብቲ ዘሎዎም ኩነት ተበጊሶም፤ ናብቲ ክብጻሕ ዚኽእል ዝለዓለ ደረጃ መታን
ክስጕሙ፤ ኣብ ቤትትምህርቶም መሪሕነትን፡ ሓገዝን፡ ደራኺ ቅስቀሳን ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።
ቤትትምህርቲ ብፍላይ ናይቶም ብዝተፈላለየ ኩነታት፤ እቲ ዚድለ ናይ ፍልጠት ደረጃ ክበጽሑ ሽግር
ዘሎዎም ተመሃሮ፤ ፍሉይ ሓላፍነት ኣሎዎ። ስለዚ ድማ፡ እቲ ኣወሃህባ ቅርጸ-ትምህርቲ ንኹሎም ሓደ
ዓይነት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ብዙሓት ተመሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቶም እዋናት ሓገዝ
የድልዮም እዩ። ገለ ተመሃሮ ንሕጽር ዝበለ ጊዜ ሓገዝ የድልዮም፤ ካልኦት ግን ንንውሕ ዝበለ ጊዜ፤
ዳርጋ ኣብ ኩሉ ናይ ትምህርቶም ዘበን፤ ሓገዝ ዘድልዮም ተመሃሮ ኣይስኣኑን። ነቲ ነንበይኑ ዝኾነ ናይ
ቤትትምህርቲ ናይ ሓገዝ መደባት ሓላፍነት ዘሎዎ፤ እቲ ርእሰ-መምሃራን እዩ።
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ነንበይኖም ናይ ቤትትምህርቲ ናይ ሓገዝ መደባት
ናይ ትምህርቲ መደብ ምውጻእን ናይ ምትግባርን ሓላፍነትን ዘሎዎ፤ ኩሉ ጊዜ እቲ ቤትትምህርቲ እዩ።
ዋላ ነቲ ናይ ሓገዝ ንጥፈታት ናይ ቤትትምህርቲ፤ ንኣብነት ናይቲ ተወሳኺ ምልውዋጣትን ወይ ተወሳኺ
ፍሉይ-ሓገዛትን ውን ከምኡ እዩ።

ተወሳኺ ምልውዋጣት
እንተ ደኣ ሓደ መምህር ወይ ካልእ ሰራሕተኛ ቤትትምህርቲ፤ ሓደ ተመሃራይ ነቲ ክብጻሕ ዘሎዎ ደረጃ
ፍልጠት ከርክቦ ከምዘይክእል ዚእምት ሓደጋ ምስ ዚዕዘብ፤ እቲ ቤትትምህርቲ እቲ ምኽንያት እንታይ
ምዃኑ ከጽንዖ የድሊ። እቲ መጽናዕቲ፤ ኣብቲ ኣገባብ ኣመሃህራ ገለ ተወሳኺ ምልውዋጣት ከም ዘድሊ
ምስ ዚፍለጥ፤ እቲ ምልውዋጥ ብቐጥታ ክግበር ይግባእ።
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እቲ ተወሳኺ ምልውዋጣት ዚበሃል ዘሎ፤ ንኣብነት ነቲ ተመሃራይ ንጹር ዝኾነ መምርሒ ምሃብ ወይውን
ቅድሚ ሓደ ሓድሽ ትምህርቲ ምጅማር፤ ናይ ቃላት ወይ ኣምራት ወይ ናይ ተዛማድነት ኩነታት መግለጺ
ምሃብ ክኸውን ይኽእል። ካልእ ናይ ልምምድ ተወሳኺ ሓገዝ፤ ከም ምንባብ፡ ቁጽሪ ምስራሕ፡ ኣገባብ
ኣጸናንዓ ወይ ምሕባስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡውን ንኣብነት ተነቢቡ ናይ ዝተዳለወ ጽሑፋት ወይ
ዲጂታላዊ-መሳርሒታት ናይ ምርካብ ተወሳኺ ሓገዛትውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ምልውዋጥ
ውን፤ ሓደ ፍሉይ መምህር ተዳልዩ፤ ንውሱን ጊዜ ነቲ ተመሃራይ ዚሕግዞ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዞም
ግላዊ ምልውዋጣት እዚ፤ ኣብቲ ግላዊ ናይ ዕብየት-መደብ መዝገብ ዚሰፍር እዩ።
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ፍሉይ ደገፍ
ሓደ ተመሃራይ ተወሳኺ ምልውዋጣት ተጌሩ፤ ነቲ ክማላእ ዘሎዎ ናይ ፍልጠት ደረጃ ከማልኦ ከም
ዘይክእል ምስ ዚፍለጥ፤ እቲ ቤትትምህርቲ ፍሉይ ደገፍ የድልዮ ከይከውን፤ ናይቲ ተመሃራይ መጽናዕቲ
ይገብር። ብዙሕ ጊዜ ነዚ መጽናዕቲዚ ዘተግብር፤ መምህር ምስ ሰራሕተኛታት ጥዕና-ተመሃሮ ብምዃን
እዩ።
ትሕዝቶ ናይቲ መጽናዕቲ ድማ፤ ናይቲ ተመሃራይ ናይ ቤትትምህርቲ ኩነታትን ዝርዝር ኣድላይነት ናይቲ
ፍሉይ ደገፍን ዘጣመረ ስእሊ እዩ። ቤትትምህርቲ ኣብቲ ዚገብሮ መጽናዕቲ፤ ናይ ውላድካን ናትካን
ርእይቶታት ከካትት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ገለ እዋናት እቲ መጽናዕቲ ብቕልጡፍን ቅልል ብዝበለ ኣገባባን
ክፍጸም ይክኣል እዩ። እንተኾነ ገለ እዋናት ግን፤ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዚድለየሉ ኵነታት የጋጥም እዩ።
እቲ ኩሉ ጊዜ ተመራጺ ነገር፤ ምስ ወለዲ ተሓጋጊዝካ ምግባሩ እዩ፤ ይኹንእምበር ዋላኳ ወለዲ እንተ
ዘይደለዩ፤ እቲ ቤትትምህርቲ ትምህርቲ-ሓዘል (pedagogisk) ዝኾነ መጽናዕቲ ክገብር ይኽእል
እዩ።
እቲ ዚወሃብ ፍሉይ-ደገፍ ንንውሕ ዝበለ ጊዜን ዝሰፍሐ ትሕዝቶ ዘሎዎን እዩ። ንኣብነት ትሕዝቶ ናይቲ
ዚወሃብ ፍሉይ-ደገፍ፤ ሓደ ፍሉይ-መምህር ተመዲቡሉ ምስቲ ተመሃራይ ንነዊሕ ጊዜ ዚሰርሕ ወይውን
ኣብ ሓደ ፍሉይ ትምህርታዊ-ጉጅለ ክትምደብ ወይውን ሓደ ተኸታታሊ-ተመሃራይ ዝኾነ ሰብ ተዳልዩ፤
ምስቲ ተመሃራይ ዳርጋ ንምሉእ መዓልቲ ኪስዕቦ ዚውዕል ክኸውን ይኽእል።

እቲ ዚወሃብ ፍሉይ-ደገፍ ኣብቲ ዝርዝር ተግባራዊ-ፕሮግራም ይምዝገብ
እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ፤ ሓደ ተመሃራይ ፍሉይ-ደገፍ ከም ዘድልዮ ምስ ዘመልክት፤ እቲ
ቤትትምህርቲ ክውሰድ ናይ ዘሎዎ ዝርዝር ተግባራዊ-ፕሮግራም ቁ. 1 የዳሉ። እቲ መጽናዕቲውን እቲ
ተመሃራይ ፍሉይ-ደገፍ ኣየድልዮን እዩ ናብ ዚብል መደምደምታ ውን ኪበጽሕ ይኽእል እዩ። ብኡ
መሰረት ድማ እቲ ርእሰ-መምህራን ዝርዝር ተግባራዊ-ፕሮግራም ንኸይዳሎ ክውስን ይኽእል እዩ።
እቲ ዝርዝር ተግባራዊ-ፕሮግራም ናይ ትግባረ መደብ መሳርሒን፤ እቲ ቤትትምህርቲ እንታይ
ስጉምቲታት ክወስድ መዲቡ ከም ዘሎን ዘርእየካ እዩ። ኣብቲ ዝርዝር ተግባራዊ-ፕሮግራም፤ ውጽኢቱ
መዓስ ከም ዚግምገም ውን ሓበሬታ ክህልዎ ይግባእ። ዕላማ ናይቲ ግምገማ፤ እቲ ተግባራዊ-መደብ
ብኸመይ ከም ዝሰርሐ ንምርኣይ እዩ። እቲ ቤትትምህርቲ ናይ ሓደ ተመሃራይ ትሕዝቶ ፍሉይ-ደገፍ
ከውጽእ ከሎ፤ ብዝሒ ዓይነታት ትምህርቲ ወይ ትምህርቲታት ብዘየገድስ፤ ሓንቲ ዝርዝር ተግባራዊፕሮግራም ጥራይ እዩ ዘዳሉ። ንስኻን ውላድካን እዚ ዝርዝር ተግባራዊ-ፕሮግራም ክዳሎን ክግምገም
ከሎን፤ ተሳቲፍኩም ርእይቶኹም እተቕርቡሉ ዕድል ክወሃበኩም እዩ።
1

3 ምዕራፍ 8 ከምኡውን 9 §§ ሕጊ ቤትትምህርቲ 2010:800.
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ንውሳኔ ይግባይ ምባል
ንስኻ ወላዲ ወይ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ዘሎካን፤ ልዕሊ 16 ዓመት ዝኾኑ ተመሃሮን፤ ብዛዕባ ዝርዝር
ተግባራዊ-ፕሮግራም ናብ ብዓል-ስልጣን ኮሚቴ ጥርዓን ኣብያተትምህርቲ (Skolväsendets över
klagandenämnd) ይግባይ ክብሉ ይኽእል እዮም። ቤትትምህርቲ ዝርዝር ተግባራዊ-ፕሮግራም
ንኸየውጽእ እንተ ወሲኑ ውን፤ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባቲ ትሕዝቶ ዝርዝር ተግባራዊፕሮግራም ውን፤ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ።
ኣብቲ እተቕርቦ ጥርዓን፤ ነየናይ ውሳኔ ይግባይ ትብል ከም ዘሎኻን ስለምንታይ ይግባይ ትብል ከም ዘሎኻን
ክሰፍር የድሊ። ሓደ ተመሃራይ ክልተ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ዘሎዎም ወለዲ ምስ ዚህልውዎ፤ ነቲ ናይ ይግባይ
ጥርዓን ቅቡል መታን ክኸውን፤ ክልቲኦም ወለዲ ክሰምርዎ የድሊ።
ናይ ይግባይ ጥርዓን፤ ካብቲ እቲ ውሳኔ ንተምሃራይ ወይ ንወለዲ ዝተዋህበሉ ጊዜ ጀሚሩ፤ ኣብ ውሽጢ
3 ሰሙን ክቐርብ ይግባእ። ቤትትምህርቲ ውሳኔኡ ክቕይር ወይ ኣብ ውሳኔኡ ክጸንዕ ይኽእል እዩ።
ቤትትምህርቲ ኣብ ውሳኔኡ ክጸንዕ እንተ መዲቡ፤ እቲ ቤትትምህርቲ ነቲ ናይ ይግባይ ጥርዓን፤ ናብ
ብዓል-ስልጣን ኮሚቴ ጥርዓን ኣብያተትምህርቲ ይልእኮ። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ኣድራሻ
www.overklagandenamnden.se ክርከብ ይክኣል እዩ።
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ተወሳኺ ክተንብብዶ ትደሊ?
ሕጊ ቤትትምህርቲ (2010:800) ከምኡውን ቤትስልጣን ኣብያተትምህርቲ ዘዳለዎ
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram

ዚብል ጽሑፋት፤ ኣብ ናይ ቤትስልጣን ኣብያተትምህርቲ ኢንተርነት ኣድራሻ
www.skolverket.se tክትረክብ ኢኻ።
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