ከጥር 19, 2016 ጀምሮ ለመዋለ ህጻናት ይመዝገቡ፥ ይህ ለምን አስፈለገ?

በሃሳብ ደረጃ የቀረቡ መናገሪያ ነጥቦች
አስቀድሞ የመመዝገብ ጥቅሙ

አስቀድሞ ባለመመዝገብ ምክንያት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች

ለቤተሰቦች የሚኖረው ጥቅም

በቤተሰቦች ላይ የሚኖሩ ችግሮች

አንድ ቤተሰብ/እንክብካቤ ሰጪ አስቀድመው ከተመዘገቡ፥
• ከሌሎች ወላጆች፣ አስተማሪዎች ጋር ሊገናኙና ትምህርት
ቤቱን ዞረው ሊያዩ የሚችሉበት፣ በትምህርት ቤቱ ውስጥ
በሚካሄድ የመዋለ ህጻናት ፕሮግራም ላይ ሊጋበዙ ይችላሉ።
• በምዝገባው ሂደት ወቅት ለአስተርጓሚ መጠየቅ ይችላሉ።
• እንደ የክትባት ክሊኒኮች፣ የሳመር የምግብ ጣቢያዎችና
ሌሎችም የመርጃ ምንጮች ማወቅ ይችላሉ።
• ለምግብ፣ ለአውቶቡስ መጓጓዣና ከትምህርት ሰዓት በኋላ
ለሚኖሩ ፕሮግራሞች ለመመዝገብ ከትምህርት ቤታቸው
ግዜና ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።

ለልጆች የሚኖረው ጥቅም
አንድ ልጅ ከሰኔ በፊት ከተመዘገበ፥
• በመዋለ ህጻናት የመሸጋገሪያ ፕሮግራም ውስጥ ለመሳተፍ
እድል ሊያገኙ ይችሉ ይሆናል።
• ክፍሉ ለልጁ ተዘጋጅቷል - የየራሳቸው ሳጥኖች አሏቸው፣
የሚያስፈልጓቸው ነገሮች ተዘጋጅተዋል፣ እንደሚወደዱ
ያውቃሉ፣ እንዲሁም የክፍሉ አንድ አካል እንደሆኑም
ይሰማቸዋል።
• አስተማሪው ለተማሪው ዝግጁ ይሆናል፣ ስሙን ጠርቶ
ይቀበለዋል፣ እናም የትምህርት ዓመቱን ደግሞ በተገቢ
መንገድ ይጀምራሉ።

ትምህርት ቤቶች የሚያገኟቸው ጥቅሞች
ቤተሰቦች በተገቢው ግዜ ውስጥ ሲመዘገቡ፥
• ትምህርት ቤቶች ለስንት ተማሪዎችና ቤተሰቦች መዘጋጀት
እንዳለባቸው፣ ስንት አስተማሪዎች መቅጠር እንዳለባቸው፣
እና የትኞቹን ክፍሎች እንደሚጠቀሙ ማወቅ ይችላሉ።
• አስተማሪዎችና የትምህርት ቤቱ ባልደረባዎች፣ ትምህርት
ከመጀመሩ በፊት ከልጆቹና ከቤተሰቦች ጋራ ሊገናኙ ይችላሉ።
• ትምህርት ቤቶች በቅድሚያ የቤተሰቦች ፍላጎቶች እንዲያሟሉ
ለመርዳት ይችላሉ እንዲሁም ለልጆቹ ትምህርት ስኬታማነት
አብረው መስራት ይጀምራሉ።

ወላጆች/እንክብካቤ ሰጪዎች ለመመዝገብ በሚጠብቁበት ወቅት፥
• ስለ ትምህርት ቤቱ ለመማር ወይም ስለ ልጃቸው መረጃ ለማካፈል
ሲፈልጉ፣ ከአስተማሪ፣ ከትምህርት ቤት ጸሐፊ ወይም ከዲሬክተር
የሚፈልጉትን ያህል ግላዊ መስተንግዶ ላያገኙ ይችላሉ።
• በነጻ/በቅናሽ ዋጋ ለሚሰጥ ምግብ የሚያስገቡት ማመልከቻ
ተፈጻሚ እስከሚሆን ድረስ መጠበቅ ይኖርባቸዋል።  
• በትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ፣ የአውቶቡስ መጓጓዣየግዜ
ሰሌዳ እስኪሰናዳ ድረስ፣ ልጃቸውን ወደ ትምህርት ቤት ማመላለስ
ይኖርባቸዋል።

በልጆች ላይ የሚያስከትለው ችግር
ልጅዎ አስቀድሞ ካልተመዘገበ፥
• ወሳኝ በሆኑት የመጀመሪያዎቹ የትምህርት ቀናት ላይ አይገኙም።
• አዲስ ተጨማሪ አስተማሪዎች እስኪቀጠሩ ድረስ፣ ክፍሎች ከሚገባ
በላይ በተማሪዎች ይጣበባሉ።
• በመጀመሪያው የትምህርት ሳምንት ላይ የምዝገባ ቅጾች
እስከሚጠናቀቁ ድረስ ምግቦችን ወይም የአውቶቡስ መጓጓዣ
ላያገኙ ይችላሉ።
• አንዳንድ በጣም አስፈላጊ የሆኑ የማሕበራዊ ግንባታ/ እርስ በርስ
የመተዋወቂያ/የጓደኝነት ተግባሮች ላይ ሳይሳተፉ ሊቀሩ ይችላሉ።

ትምህርት ቤቶች የሚያጋጥሟቸው ችግሮች
ቤተሰቦች አስቀድመው ካልተመዘገቡ፥
• ትምህርት ቤቶች ለሚያስፈልጓቸው የአስተማሪዎች ቁጥር፣
የክፍሎች አቀማመጥ፣ የመጓጓዣ ፍላጎቶች እቅድ ማውጣት
አይችሉም።
• የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች፣ ዘግይቶ ለሚድረጉ ምዝገባዎች
መሰናዶ ይጨነቃሉ ስራ ደግሞ ይበዛባቸዋል።
• የትምህርት ቤቱ ባልደረባዎች፣ እንዴት አድርገው የበለጠውን
እርዳታ መስጠት እንዳለባቸው ለማወቅ ከቤተሰቡ ጋራ
አልተገናኙም።
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