ትምህርት ሚኒስቴር
የስደተኛ ተማሪዎች የማዋሀጃ ክፍል
የትምህርት አካሄድ አስተዳደር

ኦገስት 6፥ 2020

ውድ ወላጆች፤
የትምህርት ስርዓቱ ለተማሪዎች፥ ለወላጆች፥ ለአስተማሪዎች እና ለእስራኤል ማህበረሰብ የመረጋጋት ምንጭ ነው። ስለዚህ ማክሰኞ
ሴፕቴምበር 1፥ 2020 በኮሮና ቫይረስ ውስጥ ሆነን በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መመሪያዎች መሰረት የትምህርት ስርዓቱን
እንጀምራለን።
ለሶስት ሁኔታዎች እንድንዘጋጅ ይጠበቅብናል፡
ሁኔታ ሀ - የትምህርት ማዕከላትን መክፈት - በጤና እገዳዎች ስር በመሆን ትምህርት ቤቶች ተከፍተው መስራት ይጀምራሉ።
ሁኔታ ለ - የተቀላቀለ ትምህርት - በትምህርት ቤቶች ውስጥ እና በርቀት ከቤት ውስጥ ሆኖ መማርን ያቀላቀለ።
ሁኔታ ሐ - ዝግ የትምህርት ማዕከላት - በሀገሪቷ ውስጥ በሙሉ ወይም በተወሰነ ቦታ ያሉትን ወይም አንድን ትምህርት ቤት በበሽታ
ምክንያት መዝጋት።
በተቀላቀለ የትምህርት ሁኔታ፡

የመዋለህፃናት ክፍሎች፡ አይከፈሉም፤ መሰረታዊ በሆነው የትምህርት ቤቶቸች መዋቅር ውስጥ በሳምንት ለ6 ቀን ጥናት ይኖራል።

ከ1ኛ እስከ 2ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች፡ አይከፈሉም፤ መሰረታዊ በሆነው የትምህርት ቤቶች መዋቅር ውስጥ በሳምንት ለ6 ቀን ጥናት
ይኖራል።

3ኛ - 4ኛ ክፍሎች - ለሁለት የተከፈለ ክፍል ውስጥ በመሆን በሳምንቱ ቢያንስ ለ5ቀን ከእሁድ እስከ ሀሙስ ድረስ በትምህርት
ማዕከላት ውስጥ ያጠናሉ። (በአንድ ክፍል ውስጥ እስከ 18 ተማሪዎች)።

5ኛ - 6ኛ ክፍሎች፡ በተቀላቀለ የትምህርት መስጫ መንገድ ማለትም በርቀት ትምህርት እና በትምህርት መስጫ ማዕከላት ውስጥ
በሳምንት ቢያንስ ለ2 ቀን ትምህርታቸውን ይከታተላሉ። (እስከ 18 ተማሪዎች በአንድ ክፍል ውስጥ)

7ኛ - 12ኛ ክፍሎች፡ በተቀላቀለ የትምህርት መስጫ መንገድ ማለትም በርቀት ትምህርት እና በትምህርት መስጫ ማዕከላት ውስጥ
በሳምንት ቢያንስ ለ2 ቀን ትምህርታቸውን ይከታተላሉ።.(እስከ 18 ተማሪዎች በአንድ ክፍል/ቡድን/ ሜጀር)

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መመሪያዎች
ሀ. የትምህርት ስርዓቱ ከጤና ሚኒስቴር መመሪያዎች ጋር ማለትም በፊት ጭንብል ላይ ትኩረት በማድረግ፥ በተማሪዎች መሃል
ማህበራዊ ርቀትን በመጠበቅ እና ንፅህናን በመጠበቅ፥ በእረፍት ሰዓት፥ በትምህርት እና በክፍት ቦታዎች በመምህራን መሃል
ርቀትን በመጠበቅ፤ተስማምቶ እንዲሄድ ሁሉም ጥረቶች ይደረጋሉ።
ለ. የጤና አዋጆችን መተግበር።

ትምህርት ሚኒስቴር
የስደተኛ ተማሪዎች የማዋሀጃ ክፍል
የትምህርት አካሄድ አስተዳደር
ሐ. የትምህርት ማዕከላት በትምህርት ማዕከላት መሃል መምህራንን መለዋወጥ ጨምሮ ማንኛውም ውጫዊ ተፅኖዎችን ለመቀነስ
ሁሉንም ጥረቶች ያደርጋሉ።

የተለዩ ግብረመልሶች፡
ሀ. የተለየ ትምህርት፡ አስተማሪዎች፥ የሚንከባከቡ፥ እና እረዳቶች ወደ ትምህርት ማዕከሉ በመምጣት ለቋሚ ተማሪዎች እና
ለቡድኖች በቋሚ ሰራተኞች አገልግሎት ይሰጣሉ።
ለ. ስደተኛ ተማሪዎች፡ ለስደተኛ ተማሪዎች እና ወላጆች መረጃ ማቅረብ እና ይህንንም በማህበረሰቡ ውስጥ ዶክመንቶችን
በማስተላለፍ፥ በትምህርት አማካሪዎች በማማከር፥ በመምራት እና በማገዝ ይከናወናል። ዶክመንቶች በተለያዩ ቋንቋዎች The
Division for Immigrant Students Integration website ማግኘት ይቻላል።
ሐ. በተጋላጭነት ውስጥ ላሉ ልጆች ያሉ ማዕከላት፡ በተለመደው ሁኔታ ትምህርታቸውን ይከታተላሉ
መ. አዳሪ ትምህርት ቤቶች፡ በተለመደው ሁኔታ ትምህርታቸውን ይከታተላሉ

