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እንኳን ወደ እንግሊዝ ሃገር በደህና 

መጡ 

ትምህርት በእንግሊዝ ሃገር 

 

ሁሉም ወላጆች ልጆቻቸዉ ደህነኛ፣ ጤናማ እና ደስተኛ የሆነ ህይወት 

እንዲኖራቸዉ ይመኛሉ። ነገር ግን የተለየ ህግ፣ የተለየ ስርአት፣ ከሰዎችም 

የሚጠበቀዉ ነገር የተለየ የሆነበት እና የተለየ ቋንቋ በሚነገርበት አዲስ ሃገር 

ላይ ሲኖሩ የተለያዩ እክሎች ያጋጥማቸዋል። ይህ ሊፍሌት እርሶ የልጆትን 

ትምህርት እና የወደፊት ራእይ ለመደገፍ ይረዳዎት ዘንድ  ግሊዝ ሃገር 

የትምህርት ስርአት አስፈላጊ መረጃ ይሰጣል። ይህ መረጃ የተመረጠዉ 

በእንግሊዝ አገር ጥገኝነት በጠየቁ ሰዎች ሲሆን ፤ መጀመሪያ ወደ እዚህ 

ሲመጡ ባዉቀዉ ይጠቅመኝ ነበር ካሏቸዉ ነገሮች በመነሳት ነዉ 

የተዘጋጀዉ።  

ትምህርት በእንግሊዝ ሃገር 

የትምህርት አመቱ ከሴፕቴምበር እስከ ጁላይ ሲሆን፤ 3 ተርሞች አሉት እነሱም ኦተም፣ ስፕሪንግ እና ሰመር 

ናቸዉ። በመካከላቸዉም አንድ ሳምንት የሚሆን የተርም እረፍት አለ። ትምህርት ቤቶች ከሰኞ እስከ አርብ 

ክፍት ሲሆኑ ፤ ከጠዋቱ 9 am ጀምረዉ 4 pm ላይ ቀኑ ይገባደዳል። 3 እና 4 አመት የሆናቸዉ ልጆች ፕሪ ስኩል 

ወይም መዋለ ህፃናት በሳምንት ለ15 ሰአታት መከታተል ይችላሉ ፤ ይህ 

ትምህርት ቤት ለመግባት ያዘጋጃቸዋል። አገልግሎቱ ነፃ ነዉ።በእንግሊዝ 

ህግ ከ5 እስከ 16 አመት ያሉ ልጆች የሙሉ ቀን ትምህርት መግባት 

አለባቸው እንዲሁም 16 እስክ 18 አመት የሆኑ ልጆች የሆነ አይነት 

ትምህርት ላይ ወይም ስልጠና ላይ መሆን አለባቸዉ።  

ከመንግሰት ፈንድ የሚሰጣቸዉ ትምህርት ቤቶች ዉስጥ ትምህርት ነፃ 

ነዉ። ብዙዎቹ ትምህርት ቤቶች ቅልቅል ናቸዉ፣ ወንድ እና ሴት 

ተማሪዎች አንድ ላይ ነዉ የሚማሩት።  

 

ወላጆች ልጆቻቸዉ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ የማድረግ የህግ ግዴታ አለባቸው። ይህ 

ምርጫ አይደለም። ከትምህርት ቤት መቅረት ልጆችን በትምህርታቸዉ ወደኋላ እንዲቀሩ 

ያደርጋቸዋል። ወላጆች ልጆች መቶ ፐርሰንት የሆነ አቴንዳንስ እንዲኖራቸዉ ይጣሩ። 

ልጆችን ካለጥሩ ምክንያት (ለምሳሌ ከታመሙ) እንዲሁም ትምህርት ቤቱን ሳያሳዉቁ 

ከትምህርት ቤት ማስቀረት የለቦትም ። ትምህርት ቤቶች የልጆችን መገኘት በቅርበት 

ይከታተላሉ እናም ልጆች ካለፈቃድ ወይም ካለ አጥጋቢ ምክንያት ከቀሩ እርምጃ 

ይወስዳሉ። ይህ ወላጆች ላይ ቅጣት እንዲጣልባቸዉ ወይም የፍርድ ቤት ማዘዣ 

እንዲወጣባቸዉ ሊያስደርግ ይችላል። ስለዚህ ልጆች ወደ ትምህርት ቤት የማይመጡ 

ወይም የሚዘገዩ ከሆነ  ወደ ትምህርት ቤቱን እስከ ጠዋት 8.30 am ምክንያቱን ያሳዉቁ። 

መደወል ያለቦትን ቁጥር ማወቅ እና በእንግሊዘኛ ‘ማይ ቻይልድ ‘የልጅ ስም’ ካንት ካም ቱ 

ስኩል ቱዴይ ቢኮዝ ዘይ አር ኢል’ (ልጄ (የልጅ ስም) ስለታመመ ወደ ትምህርት ቤት መምጣት 

አይችልም’) የሚለዉን አረፍተ ነገር በእንግሊዘኛ መናገር ይኖርቦታል። በትምህርት ቤቱ 

ከሚፈቀዱት በዐላት ውጪ ያሉት ቀናት ላይ እረፍት ለመዉሰድ ክትምህርት ቤቱ ፈቃድ ያስፈልጋል።በሁሉም 

ትምህርት ቤቶች ያሚሰጠዉ ዋናዉ ካሪኩለም በመንግስት የተደነገገ ነዉ። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ሌላ የትምህርት 

አይነት እና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉት። የትምህርት መጻፎች ከትምህርት ቤቱ በነጻ ይሰጣሉ።            

ሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ማድረግ አለባቸዉ። 

አዲስ ወይም ያገለገለ ዩኒፎርም መግዛት ይችላሉ። አንዳንድ 

ትምህርት ቤቶች፣ ካዉንስሎች እና እርዳታ ድርጅቶች የመግዣ 

ወጪዉ ላይ ሊያግዞት ይችላሉ። 

በሆም ኦፊስ S95 እገዛ ላይ ከሆኑ ልጆቾት ትምህርት ቤት ውስጥ 

የነጻ ምግብ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። የ S4 ድጋፍ ላይ ከሆኑ ይህ 

የሚወሰነዉ በትምህርት ቤቱ ወይም በአካባቢው ካዉንስል ውሳኔ 

ነዉ።    

ካዉንስሉ የተለይ የትምህርት ለሚያስፈልጋቸዉ እና የእንቅስቃሴ ችግር ላለባቸዉ ልጆች ነጻ የትራንስፖርት 

አገልግሎት ይሰጣል። በአቅራቢያቸው ያለዉ ትምህርት ቤት ከ 2 ማይል በላይ እና ከ 8 አመት በታች ከሆኑ 

ወይም እድሜያቸዉ ከፍ ያለ ሆኖ ትምህርት ቤቱ ከ 3 ማይል በላይ የሚርቅ ከሆነ የአግልግሎት ተጠቃሚ 

ሊሆኑ ይችላሉ። ልጆች በአውቶቢስ ወይም በባቡር ወደ ትምህርት ቤት የሚመላለሱ ከሆን ከ16 አመት በታች 

ለሆኑ የሚሰጠዉን የመጓጓዣ ካርድ በመግዛት የመጓጓዣ ወጪን መቀነስ ይችላሉ። 

 የእንቅስቃሴ ችግር ያለባቸዉ ወይም የመማር ችግር ያለባቸዉ ልጆች ተገምግመዉ የተለይ የትምህርት 

አገልግሎት እንዲያገኙ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። እንግሊዘኛ ለማይናገሩ ተማሪዎች ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ 

የቋንቋ ድጋፍ ይሰጣሉ። 

ልጆች ለትምህርት ትኩረት እንዲሰጡ እና ትምህርት ቤት ዉሰጥ እንዲሳተፉ በጣም ትናንሽ ልጆች በሌሊት 

ከ11 እስከ 12 ሰአታት የሚሆን እንቅልፍ ማግኘት አለባቸዉ አደግ ያሉ ልጆች ለ9 ሰአታት እንቅልፍ ማግኘት 

አለባቸዉ። 

 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የራሱ የሆነ ክፍለ ጊዜ፣ የትምህርት ቤት ዩኒፎርም፣ የትምህርት አይነት እና 

እንቅስቃሴዎች አሉት። ለተጨማሪ ዝርዝሮች የትምህርት ቤቱን ድህረ ገጽ ይመልከቱ እንዲሁም ልጆቾት ልዩ 

የሆኑ ቀናት እና እንቅስቃሴዎች እንዳያመልጧቸዉ በየጊዜው የሚወጣዉን በራሪ ጽሁፎችን ዘወትር ያንብቡ። 

ትምህርት ቤቶች የልጆችን እድገት ለመደገፍ ወላጆች ከነሱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዲመሰርቱ ይፈልጋሉ። 

ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት ሲያደርሱ እና ሲመልሱ አስተማሪዎችን ማናገር ይችላሉ፣ ልጆቾ እያሳዩት ስላለዉ 

እድገት ከአስተማሪዎች ጋር ለመወያየት፣ ጥያቄ ለመጠየቅ እና ሰለሚያስቧቸዉ ነገሮች ለመወያየት   የወላጆች 

ምሽት ላይም ይገኙ። 

ተጨማሪ መረጃ የሚከተለዉ ድህረ ገጽ ላይ ይገኛል https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-
education 

 

 

 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (ከ 5 እስክ 11 አመት ልጆች) ወላጆች 

ልጆቻቸዉን እንዲያመጡ እና እንዲመልሱ ይፈልጋሉ። እያንዳንዱ 

ትምህርት ቤት ልጆች ጠባቂ ባይኖራቸዉ ችግር የለዉም ብለዉ 

የሚያስቡበትን እድሜ የሚወስኑበት የራሳቸዉ ፖሊሲ አላቸው። 

ልጆቾን ሌላ ሰዉ ከትምህርት ቤት እንዲያመጣቸዉ ከፈለጉ ትምህርት 

ቤቱን ማሳወቅ አለቦት ምክንያቱም ትምህርት ቤቱ ልጆች ከማይታወቅ 

ሰው ጋር እንዲሄዱ ስለማይፈቅድ። 

ይህ የመጡበት ሃገር ከሚደረገዉ ነገር ጋር ሊለያይ ይችላል፤ እዛ ልጆች 

ከትንሽነታቸዉ ጀምሮ ከፍ ያለ ሃላፊነት ሊሰጣቸዉ ይችላል። ነገር ግን 

እንግሊዝ ሃገር ያለውን የተለየ አሰራር መረዳት በጣም አስፈላጊ ነዉ።  

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
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አንደኛ ደረጃ፡ ከ 5 እስከ 11 እድሜ (ከመግቢያ ክፍል 

እስከ ትምህርት አመት 6) 

ልጆች አንደኛ ደረጃ ትምህርትን የሚጀምሩት 5 አመት ሲሞላቸዉ ነዉ። 

ከመግቢያ ከፍል ይጅምራሉ፣ ከዛ ቀጥሎ ያሉት ክፍሎች ከ አመት 1 እስከ 

አመት 6 ናቸዉ። ልጆች አመት 2 እና አመት 6 ላይ ሳት የሚባል አገር አቀፍ 

ፈተና የወስዳሉ። ዉጤቱ ልጆች ወደ ሁለተኛ ደረጃ ሲገቡ ለተለያዩ 

የትምህርት አይነቶች ከእኩዮቻቸዉ ጋር ለመመደብ ይረዳል። 

ልጆች የቤት ስራ የሰጣቸዋል ይህንንም በሰአቱ እንዲያስገቡ ወላጆች 

እንዲደግፏቸዉ ይመከራል። 

እንግሊዘኛ የማይችሉ ወላጆች ልጆቻቸዉን ለመርዳት ይቸገራሉ ስለዚህ 

ትምህርት ቤቱ የቤት ስራ ክለብ ካለዉ እንዲጠይቁ ወይም በአካባቢዎት 

የቤት ስራ ላይ እገዛ የሚያደርግ ግሩፕ መሮሩን እንዲያጣሩ ይመከራሉ።  

ወላጆችም ምናልባት በአካባቢያቸዉ በሚገኘዉ ኮሌጅ እንደ እንግሊዘኛ፣ 

ንባብ እና ቁጥር ለመሳሰሉት ትምህርቶች ነጻ የሆነ የአዋቂ ትምህርት 

ተጠቃሚ መሆን የሚችሉበት እድል ሊኖር ይችላል።  

አብዛኛዉን ጊዜ አስተማሪዎች ለወላጆች የሚሆን ደብዳቤ በልጆች አማካኝነት 

ሊልኩ ይችላሉ ፤ ይህም ስለ የቤት ስራዉ መረጃ የሚሰጥ ደብዳቤ ሊሆን 

ይችላል። ልጆች ይህንን በቀላሉ ሊረሱ ስለሚችሉ እባኮን ሁልጊዜ ድባዳቤ 

መኖሩን ልጆቾን ይጠይቁ።  

 

 

 ሁለተኛ ደረጃ፡ ከ 11 እስከ 16 አመት (ከአመት 7 እስከ አመት 11) 

ልጆች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገቡት 11 አመት ሲሞላቸዉ ነዉ ፤ የሚጀምረዉም ከ አመት 7 ሲሆን የሚገባደደዉ 

ልጆች 16 አመት ስሞላቸዉ የትምህርት አመት 11 ላይ ነው። ለልጆች የትምህርት ቦታ እንዲሁ ስለማይሰጥ ወላጆች 

ለሚፈልጉት ትምህርት ቤት ማመልከት ይኖርባቸዋል። በማመልከቻዉ ሂደት ላይ እገዛ ለማግኘት እና ውሳኔ እንዴት 

እንደሚሰጥ ለማወቅ የልጆን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም በአካባቢዎ ያለዉ ካዉንስል ውስጥ የሚገኘዉን የአናሳ 

ብሄር ስኬት ቡድን/ኤትኒክ ማይኖሪቲ አቺቭመንት ቲምን እርዳታ መጠየቅ ይችላሉ። 

የትምህርት አመት 9 ላይ ማለትም ልጆች እድሜያቸዉ 13 ወይም 14 ሲደርስ ፤ ለአገር አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ፈተና ማለትም 

ለጂሲኤስኢ ፈተና የትኞቹን የትምህርት አይነቶች መፈተን እንደሚፈልጉ 

ይወስናሉ። እነዚህ ፈተናዎች የሚሰጡት የትምህርት አመት 11 ላይ 

ሲሆን ማለትም ልጆች 15 እና 16 አመት ሲሞላቸዉ ነዉ። ብዙ ግዜ 

ልጆች ከ 7 እስከ 12 የትምህርት አይነቶች ላይ ይፈተናሉ። 

የሚመርጧቸዉ ትምህርቶች እና የሚያመጡት ዉጤት ወደፈት 

መማር የሚችሉት ትምህርት እና መስራት የሚችሉትን ስራ ይወስናል። 

ለምሳሌ ይትኛው 6ኛ ፎርም ኮሌጅ መግባት እንደሚችሉ ፣ የትኛዉን 

ከፍ ያለ ትምህርት መማር እንደሚችሉ እና የትኛዉ የዩኒቨርስቲ 

ትምህርት ላይ ማመልከት እንደሚችሉ ይወስናል። የጂሲኤስኢ ዉጤት 

ከ 9 (ከፍተኛዉ) እስክ 1 (ዝቅተኛዉ) ይደርሳል። ሁሉም ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች ልጆች ስለወደፊቱ ህይወታቸው ዉሳኔ ላይ እንዲደርሱ 

ይረዳቸዉ ዘንድ ገለልተኛ የስራ ማማከር አገልግሎት ይሰጣሉ። ከ 14 እስከ 16 አመታቸዉ ባለዉ ጊዜ የቤት ስራ የሚሰሩበት 

ሰአት ከ 2 እስከ 3 ሰአታት የሚፈጅ ይሆናል ይህም ለጂሲኤስኢ ፈተና ለመዘጋጀት እንዲጠቅማቸዉ ነዉ። ትምህርት ቤቱ 

የቤት ስራ ክለብ ካለዉ እንዲያጣሩ ይመከራል ምክንያቱም ይህ ልጆች የመማሪያ ቁሳቁሶች እና ኢንተርኔት እንዲኖራቸው 

ይረዳል። ልጆች በተደጋጋሚ የቤት ስራ የማያስገቡ ከሆነ እንዴት ሊያሻሽሉ እንደሚችሉ ለመወያየት ወላጆች ይጠራሉ።          

ልጆችን ከጉልበተኞች/ከቡሊ፣ ክጥላቻ እና ኢንተርኔት ላይ ከሚደርስ ጥቃት መጠበቅ 

ልጆች ሌላ የትምህር ቤት ተማሪዎች እንዴት እንደሚያረጓቸዉ 

እንዲነግሮት ያበረታቱ። ሌላ ልጅ የሚጠምዳቸዉ፣ የአካል እና 

የስነ ልቦና ጉዳት የሚያደርስባቸዉ ከሆነ ይህ ‘ጉልበተኝነት’/

ቡሊይንግ ይባላል። በዘር ወይም በሃይማኖት ጥቃት 

የሚደርስባቸዉ ከሆን ‘ጥላቻ’/ሄት ያባላል። እነዚህ ሁለቱም 

ነገሮች ለልጆች ደህንነት ላይ ጉዳት ስለሚያስከትሉ መቆም 

አለባቸዉ። ጉዳዩን ለማስቆም በራሶት ልጆቹን ወይም ወላጆቹን 

ለማግኘት አይሞክሩ።  የክፍል አስተማሪዉን በማናገር ስለጉዳዩ 

ያሳዉቁ ወደፊትም ጉዳዩ እንዳይከሰት ትምህርት ቤቱ መዉሰድ 

ስላለበት እርምጃ ይወያዩ። ሁሉም ትምህርት ቤቶች የፀባይ ፖሊሲ 

እና ልጆትን የመከባከብ ሃላፊነት አለባቸዉ። ጥቃቱ ተመልሶ 

ከተፈጸመ የትምህርት ቤቱን ሃላፊ / ሄድ ኦፍ ይር ለማናገር ይጠይቁ። ፖሊስንም ማናገር ይችላሉ በተለይ እንደ ድብደባ፣ 

ስርቆት፣ ማስፈራራት፣ ትንኮሳ እና እንደ ጥላቻ ለመሰሉ ከፍ ላሉ ጥቃቶች። የጥላቻ ወንጀሎችን 101 ላይ በመደወል 

ቀጥታ ለፖሊስ ማመልከት ይችላሉ ፤ በሚያመለክቱበት ጊዜ ማንነቶትን የማሳወቅ ግዴታ የለቦትም። ሪፖርቱም 

ሚስጥረኝነቱ የተጠበቀ ነዉ። ወላጆች ልጆቻቸዉን እንዴት ከጉልበተኞች ለመጠበቅ እንደሚችሉ ተጨማሪ መረጃ 

ከፈለጉ  የሚከተለዉን ድህረ ገጽ ይጠቀሙ https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-

your-child-s-school-about-bullying/   

  

 

6ኛ ፎርም/ኮሌጅ (የትምህርት አመት 12 እስከ 13) 

 

ከ16 እስከ 18 አመት ድረስ ያሉ ልጆች የሆነ አይነት ትምህርት ላይ ወይም ስልጠና ላይ መሆን አለባቸዉ። አብዛኛዉ ልጆች  

ኤ − ሌቭል የሚባለዉን አገር አቀፍ ከፍተኛ ደረጃ ፈተናን ለዉሰድ 

ለማጠናት ወደ 6ኛ ፎርም ኮሌጅ ይገባሉ። እነዚህ ፈተናዎች ዩኒቨርስቲ ገብቶ 

የዲግሪ ኮርሶችን ለመዉሰድ አስፈላጊ ናቸዉ። አብዛዉ ተማሮ 3 ኤ ሌቭል 

ይወስዳሉ ፤ ይህም ወደ ዩኒቨርስቲ ለመባት ዝቅተኛዉ መስፈርት ነዉ። 

ፈተናዎቹ የሚሰጡት የትምህርት አመት 13 መጨረሻ ላይ ነዉ። ዉጤት 

የሚሰጠዉ ከ A* እስከ E ነዉ፣ A* ከፈተኛዉ ውጤት ሲሆን ግሬድ C 

ማለፊያዉ ነዉ። ሌሎች ተማሪዎች ደግሞ የአገር አቀፍ ሞያ መስፈርትን 

ለሟሟላት ወደ ኮሌጅ ይሄዳሉ። ይህም አፓረንትሺፕ እና ስልጠናን 

ያጠቃልላል ፤ ይህ ማለት ስራ እና ሙያን ማዳበሪያ ስልጠናን ከትምህርት 

ጋር የሚያጣምር ትምህርት ነዉ። ወይም ደግሞ በሳምንት ከ20 ወይም 

ከዚያ በላይ ሰአታት በመስራት ወይም በበጎ ፍቃድ በማገልግል እና በግማሽ ሰአት ደግሞ ትምህርት ላይ ወይም ስልጠና 

ላይ በመሆን ነዉ።   

 

ከ18 አመት በኋላ፡ ዩኒቨርስቲ፣ ቀጣይ የኮሌጅ ትምህርት፣ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 

ጥገኝነት ጠያቂዎች የአገር አቀፍ የተማሪ ብድር አገልግሎትን ማግኘት ስለማይችሉ በአመት እስከ £9,000 የሚደርሰዉን 

የዩኒቨርስቲ ክፍያን መሸፈን አይችሉም። ነገር ግን አንዳንድ ዩኒቨርስቲዎች ነጻ የጥገኝነት 

የትምህርት እድል/‘ሳንክችዌሪ ስኮላርሺፕ’ ይሰጣሉ። ጥገኝነት ጠያቂዎች መስራትም 

ስለማይፈቀድላቸዉ ልጆት በበጎ ፈቃድ የሚያገለግሉበት ቦታዎች እንዲፈልጉ 

ያግዟቸዉ። ይህ በመጠባበቅ ላይ እያሉ ትርጉም ያለዉ ስራ እንዲሰሩ ያስቸላቸዉ 

እንዲሁም ጠቃሚ የሆነ የግል ምስክር/ዋቢ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። የበጎ ፈቃድ 

አገልግሎት በዩኒቨርስቲዎች እና በቃጣሪዎች ዘንድ በጣም የሚከበር ነው። ጥገኝነት 

ጠያቂዎች በከፍተና የትምህርት ኮሌጆች ዉስጥ ትምህርት ነክ እና ሙያ ነክ የሆኑ 

ኮርሶችን ለመዉሰድ ብቁ ሊሆኑም ይችላሉ።  
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