Om hjemmeskole – tigrinja

ሓበሬታ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ገዛ
ቤት ትምህርታት ኖርዌይ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ተዓጽየን እየን። ዋላኳ እተን ቤት ትምህርታት
ይተዓጸዋ እምበር ትምህርቲ ግን ደው ኣይበለን። ቤት ትምህርታት ተዓጽዩ ማለት: መምህራንን ሰብ መዚ
መንግስቲ ኖርዌይን: ተማሃሮ ድመሃርሉ ካልእ መንገዲ ከናድዩ እዮም ማለት ኢዩ። ኣብ ኖርዌይ ተማሃሮ
ንሓድሕዶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ክራኸቡ ስለደይከኣሉ ትምህርቲ ክኸስርዎ ኣይክእሉን ኢዮም።

ናይ ገዛ ትምህርቲ እንታይ ኢዩ?
ናይ ገዛ ትምህርቲ ማለት ተማሃሮ ኣብ ገዛ ኮይኖም ድረኽብዎ ዕድል ትምህርቲ ማለት ኢዩ። እቶም
ተማሃሮ ትምህርትን ዕዮታትን ናይ ምርካቦም ሓለፍነት ድወስዱ ቤት ትምህርትን መምህራንን ኢዮም።
እቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ተማሃሮ ርክብ ብምግባር፣ ተማሃሮ እንታይ ክገብሩ ከምደለዎምን ብኸመይ
ከምድትግብርዎን ከምዝርድኦም ይገብር።

ናይ ገዛ ትምህርቲ ብኸመይ ይካየድ?
እቲ ትምህርቲ ብኸመይ ከምድካየድ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲን ካብ መምህር ናብ
መምህርን ይፈላለ ኢዩ። ተማሃሮውን ድተፈላለየ ዕዮታት ክወሃቡ ይኽእሉ።
ገለ መምህራን ብሓገዝ ድተፈላለዩ ፕሮግራማት ናይ ኮምፒተር፣ ታብሌት ኮምፒዩተርን ተንቀሳቓሲ
ተለፎንን ብምጥቃም ምስቶም ተማሃሮ ይዛረቡ። እቲ መምህር ምስ ኩሎም ተማሃሮ ክዘራረብ ይኽእልዩ
ኢልካ ርግጸኛ ሙዃን ኣይከኣልን ስለዚ እቶም ዝተረፉ ናይ መዓልቲ መደብ ትምህርቲ ብኢመይል ወይ
ብኻልእ ኣገባብ ይለኣኸሎም።

ስለምንታይ ኢዮም ገሊኦም ቤት ትምህርቲ ተዓጽዩ ከሎ ድኸዱ?
ንመብዛሕትኦም እቲ ቤት ትምህርታት ዕጽው እኳ እንተኾነ፣ ገለ ብዕድመ ድነኣሱ ተማሃሮ ግን
ንትምህርቲ ክኸዱ ይፍቀዶም ኢዩ። እዚኣቶም እቶም ወለዶም ኣብ ቀንድን ኣገዳስን ማሕበራዊ ዕዮታት
ድዓሙ ትካላት ድሰርሑ ኢዮም። እዚ ብኸመይ ከም ዝትግበር፡ ወለዲን ቤት ትምህርቲን ክራዳድኡ
ኣለዎም።
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ተማሃሮ መዓስ ኢዮም ናብ ቤት ትምህርቲ ድምለሱ?
እቲ ቤት ትምህርቲ ደጊሙ መዓስ ከምድኽፈት ድውስን መንግስቲ ኢዩ። እቶም ድነኣሱ ተማሃሮ ቀዲሞም
ናብ ትምህርቲ ከምድምለሱ ከኣ ወሲኖም ኣለዉ። እቶም ተማሃሮ ኣብ ክፍሊ፣ ኣብ ዕረፍቲን ካልእ
ትምህርቲ ድወሃበሉ ቦታታትን ንኣብነት ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ብሓንሳብ ክኾኑ ከምድኽእሉ
ሕግታት ክወጸሎም ኢዩ። እዞም ሕግታት ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ንሓድሕዶም ከይለባበዱ ክኽልክል
ኢዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ከኣ ተማሃሮ መዓስን ብኸመይን ናብ ትምህርቲ ከምድምለሱ ንወለዲ ሓበሬታ
ክህብ ኢዩ።

ተማሃሮ መዓልታዊ ክራኸቡ እንተዘይክኢሎም ብኸመይ ምስ ቤት ትምህርቶምን
ናይ ትምህርቲ መሓዙቶምን ርክቦም ክቕጽሉ ይኽእሉ?
ሕጂ እቶም ተማሃሮ ንመሓዙቶም ልክዕ ማዕረ ከም ቀደም ይረኽብዎም ስለደየለዉ፣ ርክቦም ንምቕጻል
ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ ክጥቀሙ ይኽእሉ ምኽንያቱ ወላኳ ቤት ትምህርቲ ይተዓጾ እምበር ንሓድሕድካ
ክትረአአ ጽቡቕ ኢዩ። እቲ መምህር ኣብ ተለፎን፣ ኮምፒተር ወይ ታብሌት ኮምፒዩተር ክምህር ከሎ
ካብቲ መምህር ኣድላዪ ምክትታል መታን ክረኽቡ እቶም ተማሃሮ ኣብ መስመር ክርከቡ ኣገዳሲ ኢዩ።

ንቀስ ብቐስ ምኽፋት ቤት ትምህርታት ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ
helsenorge.no ብምእታው ኣንብብ።
https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
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