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ስነ ሰርዓት ሕጊ ደንበ ንተሳተፍቲ ተመሃሮ ሳንድነስ ናይ ትምህርቲ መሰልጠኒ ማእኸል 

እዚ ናይ ጽሑፍ ሕጊ  ብ “ ሕጊ ብዛዕባ መስራታዊ ትምህርቲ ከምኡዉን ናይ ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ 
መምሃሪ 17.07.1998” |§ 2-9 ፤ § 2-10 ከምኡዉን  § 4አ-9 ፤ ኢንትሮዳክሽ( መዳለዊ-መደብ )ሕጊ 
§19. ኢዩ። 

ናይ ሳንድነስ ትምህርቲ መሰልጠኒ ማእኸል ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተመሃሮ ፤ ን ጽቡቅ አካላዊ ከምኡዉን 
አእምራዊ ማሕበራዊ ምቹእ ከባቢ ንኽከዉን መሰል አለዎም :: እዚ ድማ  ንጥዕና ፡ ንፍቶት 
(ንምፍታዉ) ከምኡዉን ንመምሃሪ(ዘምጽእ) ዘበግስ ኢዩ። (ንመምሃሪ ዝወጸ ሕጊ 9a) 

 አብ ሳንደነስ ናይ ትምህርቲ  መሰልጠኒ ማእኸል ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተመሃሮ 

.በቲ ዝተውሃበካ መዓልቲ ቆጸራ ተረኸብ ከምኡዉን ጽቡቅ ምድላዉ ግበር 

.በቲ ዝተወሃበካ መዓልቲ ቆጸሮ ናይ ገዛ ዕዩ አርከብ።. 

.ምቹእ (ጽፉፍ) ናይ ስራሕ ከባቢ ንኽህልዉና አበርክቶ ግበር። 

.ናይቲ ትምህሪቲ መምሃሪ(መሰልጠኒ) ፕሮፕግራም ዕላምኡ (ሽትኡ) አፍልጦ ክህልወካ ግበር። 

ናይ ኢንተርነት አጠቃቅማ IKT(ኢኽት) በቲ ናይቲ ትምህርቲ ማእከል ሕጊ(ደንብ) ተኸተል  

.አብቲ ንኽትሳተፍ ግዴታኻ ዝኾኑ ከም ጉዕዞ እግሪ.፤ ፋብሪካታት ምብጻሕ፤ ፕሮጀክት ክትከይድ 
አሎካ። 

አብዚ ትምህርቲ ማእኸል ዘይፍቀዱ 

.ሽጋራ አብ ውሽጢ ትምህርትን  ደገ መእተዊ  (ኮሪዶር) 

. መግቢ ካብ ቤት-መግቢ(ከንቲና) ወሲድካ አብ ክፍሊ ብዘይቆጸሮ ምብላዕ 

.ባእሲ ፤ ምፍርራሕ ከምኡዉን ምብጫዉ(ምልጋጽ) 

.ሞቢል ተሌፎን አብ ጊዜ ትምህርቲ ምጥቃም 

.ገጽካ ምሽፋን 

.ዘደንዝዙ አቁጽልታት(ዘስክር) ነገራት 

ብኩራት 

. ብኩራት (ብዘየገድስ ዝኾነ ምኽንያት) ይምዝገብ። 

.እንድሕሪ አብኩርካ መረጋገጺ ክተቅርብ አሎካ። 



.እንድሕሪ ትምህርቲ ዘይትመጽእ እንተኾንካ አቀዲምካ መልእኽቲ ናብ ትምህርቲ መሰልጠኒ ማእኸል 
ለአኽ (ክትህብ አሎካ) 

.ተሳታፋይ ኮርስ ዝኾነ ብዙሕ ጊዜ  ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ዘቡክር ቦትኡ ናይ ኮርስ ይሰእን(ይሕደግ) 

 

ሕጊ ምስ ዝጥሕስ ዝወሰዱ ስጉምትታት 

.ዝርርብ(ዘተ) ኩነታቱ ምጽራይ 

.ብዉዕል ኻልእ ዓይነት መቅጻዕቲ ወይ ናይ ዲሲፒልን(ሰነ-ሰርዓት) ስጉምቲ ብዉልቂ 
ይግበር(ይወሃብ)።ንአብነት ካብ ትምህርተ-ጊዜ ቁሩብ ሰዓታት(ምወጻእ) ዕረፍቲ ፤ እዚ መቅጻዕቲ 
ዝወሃብ ብዛዕባ እቲ ምለዓዓሊ (motivasjon) ከተሐስበሉ  ኢዩ። 

.ነቲ ተስታፋይ ካብ ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርቲ  ወይ ካብቲ ዝከታተሎ ኮርስ ምስጋግ(ምዉጻእ)። 

.ናይ ኢክት ኢንተርነት አጠቃቅማ ዝወጸ ሕጊ( ደንበ) ምፍራስ ካብ ናይ ትምህርቲ  መሰልጠኒ ማእኸል 
ንዝወሃብ ናይ IKT(ኢክት) አቅሑት መሳርሒ  ይኽልከል። 

                                                                                                              

 

ሳንድነስ ትምህርቲ መሰልጠኒ ማእኸል  ዝመልከት ወጺኡ ዘሎ ሕጊ(ደንበ)  ከምተላለኹዎን( 
(ከምተረድአንን) ከምዝቀብልክዎን  የፍልጥ። 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

ዕለት(መዓልቲ ) ከምኡዉን ፈርማ 

 

ዕለት(መዓልቲ)  ከምኡዉን ፊርማ  ናይ ዘዕብይዎ ወለዲ ተስታፋይ ኮርስ እንድሕሪ ትሕቲ 18 ዕድመ ዝኾነ  


