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Tigrinya 

ትግርኛ 

 

ናይ ሓደ ዓመት ደረጃ ምድጋም: ንስድራቤት ሓበሬታ  
እዚ ናይ ሓቅነት ወረቐት ብዛዕባ ናብ ዝቕጽል ዓመት ደረጃ ትምህርቲ ዝሓልፉ ተማሃሮ ንወለዲ ከምኡውን ተንከባከብቲ ሓበሬታ ይህብ።  

ናብ ዚመጽእ ዓመት ደረጃ ትምህርቲ ዕቤት 

ናይ ሓደ ዓመት ደረጃ ትምህርቲ ምድጋም ሓድ-ሓደ ጊዜ ካብ ምእዙዛቶም  ድሕሪት ንዝተረፉ ተማሃሮ ተወሳኺ 12 ወርሒ ብምምሃር 
ንቕድሚት ክስጉሙን ክምዕብሉ  ዝሕግዝ ከምዝኽእል ሓደ መንገዲ ይሕሰብ።  

ኮይኑ ግን፣ ዝተገብረ ምርምርን ከምኡውን ሓበሬታታት ብመብዛሕትኦም ጉዳያት ሓደ ዓመት ምድጋም ብዙሕ ጊዜ ንተማሃሮ ዘይጠቅምን፣ 
ከምኡ ከኣ ተማሃራይ በቲ ምህሮኡ ምምሕያሽ ኸርእይ ዝገብር ውጽኢታዊ ፍታሕ ከምዘይኮነ የርእዩ።. ሓደ ዓመት ዝደግሙ ተማሃሮ 
መብዛሕቲኦም:  

● ብትምህርቶም እምነት ይስዕኑ፣  ንቤት ትምህርቲ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ይማዕብሉ፣ ብርእሲ ምትእምማን ታሕቲ ሙኻን፣ ጨካን 
ከምኡውን ዘራጊ ጠባያት የርእዩ። 

● ትምህርቲ ከይወደኡ ካብ  ቤት ትምህርቲ ምውጻእ ከምኡውን ናብ ሳልሳይ ደረጃ ትምህርቲ (ዩንቨርስቲ) ንምኻድ ዘለዎም ዕድል 
ዝነኣሰ ይኽውን። 

●  ተወሳኺ ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቲ  ምስወደኡውን ካብ ምእዙዛቶም  ድሕሪት ይተረፉ። 

ሓደ ዓመት ምድጋም ፍሉይ ብዝኾነ ኩነታት ጥራይ ንሓደ ተማሃራይ መማረጺ ክኸውን ይኽእል። 

ተመሃሮና ከመዕብሉ ምድጋፍ 

ኣባይቲ ትምህርቲ ተማሃሮ ናይ ሓደ ዓመት ደረጃ ክደግሙ ምብርትታዕ ከይኾነስ: ጽቡቕ ኣብ ዝኾኑ መርትዖታት ዝተመርኮሱ ናይ ምምሃር 
ውጥናት ብምጥቃም ተማሃሮ ዘሎዎም ክፍተታት ንምዕጻው ከምኡውን ናይ ምምሃር ድሌቶም ንምምላእ ይሕግዙ።   

ብመንፈቕ 4: ኣባይቲ ትምህርቲ  ናይ ተማሃሮ ናይ መዓልቦ ደረጃታት ብምፍላይ: እዚ ማለት ካብቲ ዝተጸበየ ላዕሊ ዕቤት ወይ ከኣ ዝተጸበየ 
ዕቤት ከምዘርእዩ ወይ ከኣ ኣብ ድሕሪት ምህላኦም ብምግምጋም  የረጋግጹ። 

ከርኽቡ ንዝደልዩ ተማሃሮ: መደብ ናይ ቤት ትምህርትና ንዓታተን ብመንፈቕ 4ን ኣብዝመጽእ ዓመት ንክድግፍ ዝተዳለወ እዩ።   

ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ስለዘሎዎ ዕቤት ዘተሓሳስበኩም ነገር እንተድኣ'ሎ፣ ውላድኩም  ናብ ዝቅጽል ዓመት ደረጃ 
ንምዕባይ ድሉው ክኸውን እቲ ቤት ትምህርቲ ከመይ ከምዝሕግዝ ንምምይያጥ ናይ ወድኹም መምህር ወይ ከኣ  ናይቲ ቤት ትምህርቲ 
ርእሰ መምህር ኣዘራርቡ።  

ናይ ሓደ ዓመት ደረጃ  ምድጋም መምርሒ  

መምርሒ ናይ ቤት ጽሕፈት ትምህርትን ስልጠናን (Department of Education and Training) ብዛዕባ ሓደ ዓመት 
ምድጋም ከምዝስዕብ ይብል:-  

● ኣባይቲ ትምህርቲ ተማሓሮ ብስሩዕ ምስ መዛንኦም ጉጅለ ብሓንሳብ ናብ ዝቅጽል ዓመት ደረጃ ክሓልፉ ከተባብዑ ኣለዎም።  

● ሓደ ዓመት ምድጋም ፍሉይ ብዝኾነ ኩነታት ጥራይ ክኸውን ይኽእል። 

ብዝዕባ እቲ መምርሒ ንምንባብ, ናብ: https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy. ብጽሑ 

ርእሰ መምህራን ብዛዕባ ክፍሊ ምሕላፍ  ወይ ከኣ ምድጋም ደረጃ ሓደ ዓመት ናይ መወዳእታ ውሳነ ይህቡ። ንተማሃራይ ናይ ነዊሕ ጊዜ 
ረብሓ ብዝብል እቲ ርእሰ መምህር ናይ ሓደ ዓመት ደረጃ ምድጋም ኣድላይነት ተወሲኑ፣ እቲ ርእሰ መምህር ውላድኹም ሓደ ዓመት ክደግም 
ክትስማምዑ ይሓትኩም።  

 

ናይ ወላዲ/ተንኸባከብቲ ጥርዓን 

ውላድኹም ሓደ ዓመት ክደግም እንተሓቲትኩም እቲ ርእሰ መምህር ብዘቕረቦ ምኽንያትን መርትዖን  ውሳነ ሕጉሳት ተዘይኮንኹም: ናይ ቤት 
ትምህርትኩም ናይ ጥርዓን ፖሊሲ ብምጥቃም:  ኣቤቱታ ምቕራብ ትኽእሉ።  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy

