
 
እንቋዕ ብድሓን መጻኩም ናብ ዓዲ እንግሊዝ 

 

ትምህርቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 
 
ምሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ኣብዚ ዝተጠቅሱ ነገራትን፤ ኣብታ ደቅኻ ከምይ ትዕቢ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ‘Parenting in the 

UK’ ትብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ North East Migration Partnership website፤ ማለት 

www.nemp.org.uk ክትረክብዎ ትክእሉ ኢኩም። 
 

ኩሎም ወለዲ ደቆም ሕጉሳትን ጥዕና ዘልዎምን፤ ኣብ ውሑስን ዕድል ዝመለኦ ናይ መጻኢ 

ሂወት ክነብሩ ይደልዩ። ግና ኣብ ሓዲሽ ሃገር ምስ ከዱ ቡዙሕ ብድሆታት እዩ ዘጋጥሞም። 

ከም ንኣብነት፦ ፍሉይ ሕጊ ስርዓት፤ ልምዲ፤ ኣካይዳ ከምኡ ውን ቋንቋ ይጸንሖም። እዛ 

ውልዶ ቆጽሊ ድማ ኣገደስቲ ዝኮኑ ነገራት ብዛዕባ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ናይ ትምህርቲ 

ስይስተም፤ ከመይ ምኳኑ ሓበሬታ ክትህበኩም እያ። እዚ ድማ ንደቅኩም ኣብ ትምህርቶምን 

መጻኢኦምን ከመይ ገይርኩም ከም ትሕግዝዎም ክትፈልጡ ኢኩም። እዚ ሓበሬታ ካብ 

ቅድሜኩም ዝነበሩ ሓተቲ ዑቅባ ዝተመርጸ እዩ። እዚ ማለት ንሶም እዚ ሓበሬታ ብኻ 

ኣቀዲምና ፈሊጥናዮ ነይርና ካብ ዝበልዎ እሞ ካልኦት ክፈልጥዎ ኣለዎም ካብ ዝበልዎ እዪ 

ተዋጺኡ። 

 
ትምህርቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ  

ናይ ትምህርቲ ወቅትታት ወይ ዓመታት ካብ መስከረም ክሳብ ሓምለ እዩ። ኣብ 3 እብረ ድማ ይክፈል - ቀውዒን ጽድያን ክረምቲን፤ 
ነፍሲ ወከፈን ድማ ሓደ ስሙን ዝከውን ናይ ፍርቂ ሰሚስተር ዕረፍቲ ኣለወን። ትምህርቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሳዓታት 9 ክሳብ 4 
ናይ ድሕሪ ቀትሪ ይማሃሩ።  
 
3 ን 4ን ዕድሚኦም ኣብ ናይ መዋእለ ህጻናት ን15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ይማሃሩ፤ እዚ ድማ 
ንናይ መጻኢኦም ትምህርቲ የዳልዎም። ብነጻ እዩ ድማ። ኣብ ክሊ ዕድመ 5 ክሳብ 16 ዘለዎ 
ኣብ ትሕቲ ሕጊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ትምህርቲ ክጽመዱ ኣለዎም። ካብ 
ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 18 ዘለዉ ድማ ኣብ ዝኮን ትምህርቲ ወይ ስልጠና ናይ ሞያ ክኣትዎ 
ኣለዎም። 
 
ትምህርቲ ነጻ እዩ መንግስቲ እዩ ዝምውሎ። መብዛሕተን ሕውስውስ ዝበላ እየን ማለት 
ኣወዳትን ኣውልድን ብሓደ እዮም ዝምሃሩ።  
 

ወለዲ ደቆም ኣብ ትምህርቲ ከም ዘኣትዉን ዝመላለሱን ክገብሩ  ሕጋዊ ሓላፍነት ኣለዎም። ምርጫ ኣይኮነነን 

ግድን እዩ።ካብ ትምህርቲ ምቡኳር ማለት ካብ ፍልጠት ምቅሳም ምቡኳር ማለት እዩ። ብዝተ ካእል መጠን 

100% ኣብ ትምህርቲ ክርከቡ ወልዲ ኽጽዕሩ ኣልዎም። ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ንደቅካ ክትሓድጎም ኣይትኽእለን 

ኢካ፤ ብዘይ ብቁዕ ምክንያትን፤ ንኣብነት ተተጸሊእዎም ብዘይ ናይቲ ዝመሃረሉ ቤትምህርቲ ኣቀዲምካ 

ምሕባርን ግን ክከውን የብሉን፤ ክትሕብሮም ኣሎካ። ከምዚ ተዘይ ገይሮም፤ ወለዲ ክቅጽዑን ናብ ቤት ፍርዲ 

ክውሰዱን እዮም። ቤት ትምህርታት ንናይ ተማህሮ ኣብ ክላስ ተሳትፎ ብጥብቂ እዮም ዝከታተሉ ስለ ዝኮነ 

ድማ እንድሕር ቆልዓካ ኣብ ክላስ ዘይመጽእ ብዘይ ቡቁዕ ምኽንያቱ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ 

ቆልዓካ ትምህሪቲ ዘይመጽእ ወይ ዝድንጉ ተኮይኑ ናብ ትምህርቲ ሳዓት 8:30 ደዊልካ እቲ ምክንያት ንግሮም። 

እታ ቁጽሪ ናይ ቤት ትምህርቲ ደሊካ ረኪብካ፤ ብእንግሊሽ ‘ ቆልዓይ ሎማ ዓንቲ ትምህርቲ ኣይመጽእን እዩ 

ተጸሊእዎ ኣሎ ’ ትብሎም። ዝኮነ ብኮራት ብጀካ ብትምህርቲ ዝተኣወጀ  በዓላት ተዘይኮይኑ፤ ካልእ ኩሉ 

መጀመርያ ፍቃድ ክትሓትት ኣሎካ። 
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ኩላተን ቤት ትምህርታት ብመንግስቲ ዝመደቦ መሰረትዊ ስርዓተ-ትምህርቲ ወይ ካሪክለም ዝኽተላ። ነፍሲ ወከፍ ቤት ትመህርቲ ናተን 

ፍልይ ዝበለ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ወይ ንጥፈታትት ይህባ እየን። መጽሓፍቲ ውን ብነጻ እየን ዝዕድላ። 

 
ኩሎም ተማሃሮ ናይ ቤት ምርቲ ዲቪዛ ክለብሶ ኣለዎም። ነዚ ዲቪዛ ሓድሽ ወይ 
ካብ ሓራጅ ማለት ካልእ ሰብ ዝተጠቅመሉ ክትዕድግ ትኽእለ። ንዋጋ ናይቲ ዲቪዛ 
ድማ ወይ እተን ቤት ትምህርታት ወይ ናይቲ ትነብርሉ ምምሕዳር ክትሕገዝ 
ትክእል ኢካ።  
እንድሕር ኣብ ትሕቲ ናይ ሆም ኦፊስ S95 ሓገዝ ኣለካ ኮይንካ፤ ውሉድካ ነጻ ናይ 
መግቢ ምውሳድ መሰል ኣልዎ ኣብ ቤት ትምህርቲ። ነቶም ኣብ ናይ S4 ሓገዝ 
ዘልዉ ግን እቲ ምምሕዳር፤ ወይ እቲ ቤት ምህርቲ ፍቅዳኛ ተኾይኑ ጥራይ እዩ 
ሓገዝ ዝዋሃቦም። ማለት ግድን ክሕገዙ ኣለዎም ዝብል መሰል የበሎምን። 
 
ምምሕዳር ወይ ኮንስል ናብ ቤት ትምሀሪ ንምኻደ ዝሽገሩ ቆልዑ ብነጻ ናይ መጓዓዚ ቀረብ  ቀረብ ውን ኣለዎ። ካልኦት ማለት ትሕቲ 8 
ዓመት ተኮይኖም፤ እሞ እቲ ቤት ትምህርቶም ልዕሊ 2 ኪሎሚተር እንተ ኮይኑ፤ ነዚ መሰል ናይ ነጻ ኣገልግሎት ኣልዎም። እንድሕር 
ልዕሊ 8 ዓመት ኮይኖም ትምህርቶም ድማ ልዕሊ 3 ኪሎ ሜተር ተኮይኑ፤ ነዚ ናይ ነጻ መሰል ውን ኣለዎም። እንድሕር ውሉድካ  
ኣውቶቡስ፤ ውይ ባቡር ዝጥቀም ኮይኑ፤ ናብ ትምህርቲ ክኸይድ ናይ ትሕቲ 16 መሕልፊ ወይ Under-16 Travel Pass  እንተ 
ገዚእካሎም፤ እቲ ክትከፍሎ ትኽእል ዋጋ ናይ መጓዓዚ ኽሕስረሎም ይኽእለ እዩ። 

 
ናይ ምምሃር ሽግር ወይ ናይ መጎዓዝያ ጸገም ዘለዎም ቆልዑ፤ መጀመርያ ሽግሮምን ዘድልዮም ሓገዝ ይምመ እሞ፤ ደሓር እቲ 
ዘድልዮም ነገራትን ቀረባትን ሓገዝን ይግበረሎም። ቤት ትምህርታት ውን ተውሳኺ ሓገዝ ይገበራ እየን፤ እንድሕር እቶም ቆልዑ ናይ 
ቋንቋ እንግሊሽ ጸገም ኣለዎም ኮይኑ። 

 
ኣብ ትምህርቲ መታን መስተውዓልትን ንቁሓትን ክኾኑ፤ ንኣሽቱ ቆልዑት ካብ 11 ክሳብ 12 ሳዓትታ ክድቅሱ ኣለዎም። ዕብይ ዝበሉ 
ተኮይኖም ድማ 9 ሰዓት። 

 
ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቶ ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ሰሊዳ ግዜ ፤ ናይ ትምህርቲ ዲቪዛ፤ ምርጫታት ናይ ዓውደ ትምህርቲ ካልእ ንጥፈታትን 
ኣለወን። ናይ ቤት ትምህርትካ መርበብ ሓበሬ ኣቲካ ተኸታትል ብ ኢንተርነት ዝህብዎ ደቅቅቲ ሓበሬታን ድማ ብስሩዕ ተኸታተሎ። 
ደቅካ ዝኾነ በቲ ትምህርቲ ዝወጽእ ፍሉይ ግዜታት ንጥፈታትን መታን ከይሓልፎም፤ ተገህካ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ቤት 
ትምህርቲ ክትካታተል ኣለካ። 
 
ቤት ትምሀርታት ንወልዶ ምስቶም ኣባላት ናይ ቤት ምሀርቲ ወይ መምሃራን ጹቡቅ ዝምድና ክህልዎም ይደልያ፤ መታን ናይ ደቆም ኣብ 
ትምህርቲ ዘልዎም ግስጋሴ ክዛራርቡ ፤ ጽቡቅ ገሮም ክማያይጡን ክሕገዙን። ንኣብነት ንውሉድካ ኣብ ትምህርቲ ከትብጽሖም ወይ 
ክትወስዶም ምስ መጻእካ፤ ወይ ኣብ ናይ ወለዲ ዝራኽብሉ ግዜ ምስ መማህራን ብዛዕባ ናይ ደቅካ ትምህርታዊ ግስጋሴ ስክፍታታትን 
ክትዛረበን ክትማያየጥን ትኽእል።  
 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቅ https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education  
 
ኣብ ናይ መባእታዊ ትምህርቲ ፤ ማለት ካብ ደቂ 5 ክሳብ 11 ዓመት ኣብ ዘለዉሉ ግዜ፤ 
ወለዲ ንደቆም ናብ ትምህርቲ ባዕሎም ክውሰድዎምን ከምጽእዎም ኣለዎም። ነፍሲ 
ወከፍ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ናተን ፖሊሲ ወይ መምርሒ ኣለወን:: መዓስ ሓደ 
ቆልዓ በይኑ ብዘይ ዘሰንዮ ካልእ ዓቢ ሰብ ክመጽእ ይክእል ንዝበል። ነታ ቤት 
ትምህርቲ ክትሕብራ ኣሎካ፤ እንድሕር ካልእ ሰብ ንዉሉድካ ካብ ትምህርቲ ክወስዶም 
መደብ ገይርካ ተኮይንካ። ምክንያቱ ዝኮነት ቤት ትምህርቲ ንዝኮነ ቆልዓ ምስ ጋሻ ሰብ 
ክኸይድ ሰለ ዘይትፈቅድ። 
 
እዚ ኩሉ ምስ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ቅቡል ዝባሃል ነገራት ዝጋራጮ ክከውን ይክእለ እዩ። 
ማለት ከም ንኣብነት፦ ቆልዑት ኣብ ዓድኻ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ሓላፍነት ዝስከሙ 
ተኮይኖም። ስለ ዝኮነ እዩ ድማ ነዚ ፍልይ ዝብል መገድታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ 
ክትርድኦን ሳዕቤናቱ ከም ወላዲ መጠን እንታይ ምኳኑ ክትፈልጦን ዘለካ። 
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ናይ መባእታ ትምህርቲ:ካብ ዕድመ 5 ክሳብ 11(6ይ ክፍሊ ዝኣትወሉ)  
ቆሎዑት ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ደቂ 5 ዓመት ምስ ኮኑ እዮም ዝጅምርዎ። 
ኣብ ናይ መቀበሊ ክላስ ወይ ክፍሊ ይጅምሩ ካብ ድሕሪኡ ድማ እቲ ዝማሃርዎ ካብ 
1ይ ክፍሊ እንዳበለ ክሳብ 6ይ ይቅጽል። ቆልዑ መልቀቂ ሃገራዊ ፈተና ይወስዱ 
እዮም ወይ ብSAT ዝፍለጥ ማለትዩ – ኣብ 2ይ ክፍልን  ኣብ 6ይ ክፍልን ይገበሩ 
ነዚ ፈተና። እቲ ዘምጽእዎ ውጺእት ድማ እንታይ ዓይነት ዓወደ ትምህርቲ ንመጻኢ 
የጽንዑ፤ ማለት ኣብ ካልኣይ ደርጃ ምስ ኣትዉ ይውስነሎም።   
 

 
 
ቆልዑት ተማሃሮ ኣብ ገዛ ንኽሰርሕዎ ዕዮ ገዛ ክውሃቦም እዩ። ወለዶም ድማ ኣብ 
ግዚኡ ስርሖም መታን ከረከቡ ኽሕግዝዎም ኣልዎም። ናይ እንግሊሽ ቋንቋ 
ዘይተኽእለ ተኾይናካ ኣሽጋሪ እዩ ነድቅኻ ክትሕግዞም። ስለ ዝኮነ ድማ በቲ ቤት 
ትምህርትካ ዝዳሎ ናይ ዕዩ ገዛ ክለብ ወይ ናይቲ ዞባካ ናይ ዕዮ ገዛ ሓገዝ ዝገበሩ 
ሰባት ተለዉ ሕተት ኢካ። ወለዲ ውን እንድሕር ክማሃሩ ደለዮም ንዖኦም ንዓበይቲ 
ተባሂሉ ዝዳሎ ናይ ነጻ ትምህርቲ ኣብቲ ትነብርሉ ኣካባቢ ሕትተ። ንኣብነት ናይ 
ቋንቋ እንግሊሽ፤ መሰረታዊ ናይ ሕሳብ ትምህርቲ፤ መሃይምነት ምጥፋእ ዝኣመሰሉ 
ክትረከብ ትኽእለ ኢካ። 

 

 
ሓንሳብ ሓንሳብ መማህራን ንደቅኻ ናብ ወለዲ ዝበጽሕ ደብዳቤ ይህብዎም እዮም። ኣብዚ ደብዳቤ ድማ ንዕዮ ገዛ ዝምልከት ሓበሬት ክህልዎ 
ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንድቅካ ሕተቶም ኢካ ብዛዕባ እዚ ደብዳቤ። ምኽንያቱ ብቀሊሉ ክርስዕዎ  ስለዝኽእሉ። 

 

ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ: ካብ ክሊ ዕድመ 11 ክሳብ 16 (ካብ 7ይ ክሳብ 11ደ ክፍሊ)  
ቆልዑት ደቂ 11 ዓመት ምስ ኮኑ  7ይ ክፍሊ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ይጅመሩ። ኣብ  11 ክፍሊ ድማ ይውድኡ ደቂ 16 ምስ ኮኑ። 

ንደቅኩም ብኽምኡ ኣውቶማቲካሊ ቦታ ኣይተሓዘሎም እዩ። ስለዚ ኣቀዲምኩም ኣባታ ትደለይዋ ትምሀርቲ ቦታ ኣሎ ድዩ የሎን  

ኣቀዲምኩም ሕተቱ። ነቶም ናይ መባእታ ቤት ትምሀርቶም ወይ ናይቲ ትነበረሉ ምምሕዳር ወይ ኳውንስል ናይ ቡዝሕነት ዓሌታት 

ዝጣበቅ ትካል ተወክስዎም ብዛዕባ እዚ ነገር። ንሳቶም እንታይ ዓይነት ፎርም ትመልእ፤ እንታይ ክትገበር ትክእለ፤ ኩሉ ክሕብሩካ እዮም 

። 

 
ኣብ 9ይ ክፍሊ ማለት ቆልዓካ ወዲ 13 ወይ 14 ዓመት ምስ ኮነ፤ እንታይ 
ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ከጸንዑ ይግብኦም ክሓርዩ ኣለዎም። እንድሕር 
ሰርቲፊኬት ናይ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝወድኡ ክወስዱ ኮይኖም፤ ብ GCSE 
ኣሕጽሮት ቃል ዝፍለጥ ማለት እዩ። እዚ ናይ ማትሪክ ፈተና ኣብ 11 ክፍሊ እዩ 
ዝፍጸም። ማለት ዕድሚኦም  15 ወይ 16 ምስ ኮኑ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 7 
ክሳብ 12 ዓይነታት ናይ ዓውደ ትምህርታት እዮም ዝወስዱ። ዝመርጽዎ 
ዓይነት ዓውደ ትምህርትን ዘምጽእዎ ነጥብን ናይ መጻኢ ዝወስድዎ 
ትምህርትታትን ዝኣትውዎ ስርሕ ክውሰነሎም እዩ። ሓደ ካብኡ ኣብየናይ 
ሻድሻይ ፎርም (6th Form) ኮሎጅ ይቅጽሉ፤ ኣብየናይ ዝልዓለ ዓውደ 
ትምህርቲ ይጸቅጡ፤ ኣብ ናይ ዩኒቨርስቲ ግዚኦም ንዝብል ሕቶታት የጠቃልል። 
ኣብ ሰርቲፊኬት ናይ ካልኣይ ደረጃ (GCSE) እቲ ዝልዓለ ነጥቢ 9 ክኽውን 
ከሎ እቲ ዝተሓተ ድማ 1 እዩ። ኩላተን ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ምህርታት 
ብዛዕባ ናይ መጻኢ ክትሰርሖ ትኽእል ምኽሪ ይህባ እየን። እዚ ድማ ንናይ 
ተማሃሮአን መጻኢ ምርጫታቶም ክሕግዝኦም እዩ።  
 
ናይ ገዛ ዕዮ ካብ 2 ክሳብ 3 ሳ ዓታት እንዳወሰኸ ይከይድ፤ ካብ 14 ናብ 16 ዓመት ኣብ ዝኸድሉ እዋን። እዚ ድማ ንናይ ማትሪክ ፈተነኦም 
ንኽዳለዉ ይሕግዞም።  ንቤት ምህርትካ ሕተት ኢካ፤ እንድሕር ድሕሪ ትምህርቲ ዝዋሃብ ናይ ዕዮ ገዛ ክለብ ኣልዎም ኮይኑ። ምኽንያቱ 
እዘን ክለባት ንቡዙሕ ክማሃርሉን ክምዕብሉሉን ዝክእሉ ናይ መርበብ ሓበሬታን ካልእ ምንጭታትን ኽረክቡ ስለ ዝሕግዞም። እንድሕር 
ሓደ ቆልዓ ብተደጋግሚ ዕዮ ገዛ ከይሰረሐ ዝመጽእ ኮይኑ፤ ቤት ምህርታት ንወለዶም ጸዊዖም ነቲ ጉዳይ ክመሓየሸሉ ዝክእል ነገራት 
ክድህሱሱ እዮም። 

ንደቅኻ ካብ ታህዲድ፣ ጽልእን ብኢንተርነት ዝግበር ዓመጽ ምሕላው 
 
ንደቅኩም ብዛዕባ ዝኮነ ኣብ ትምህርቲ ካብ ካልኦት መማህርቶም 
ዘገጥሞዎም ነገራትን ባህርያትን ክዛረቡ ኣታባብዕዎም። እንድሕር 
ዝኮነ ዘሻቅልን ዘሰክፍን ጠባያን ካብ ካልእ ቆልዓ፤ እሞ ንዕኦም 
ዕላማ ዝገበረ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን መጥቃቲ ዘውርደሎም 
ተሎ፤ እዚ ምስ ምድሃል ወይ ምስ ታህዲድ እዩ ዝቁጸር። እንድሕር 
ብሰንኪ ዓሌቶምን ሃይማኖቶምን ኮይኑ ዝወርዶም ዘሎ፤ እዚ 
መጥቃዕቲ ምስ ጽልኢ እዩ ዝቁጽር። ክልቲኡ ዓይነት መጥቃዕቲ 
ንጥዕነኦም ጉድኣት ዘውርድ እዩ፤ ጠጠው ድማ ክብል ኣለዎ። 
ንበይንካ ኮይንካ ነቲ ዘጥቅዕ ዘሎ ቆልዓ ክትረክቦ ወይ ምስ ወለዱ 
ክትራከብ ኣይትፈትን። ነታ መምህር ናይ ክላሶም መጀመርያ 
ክትዛረብ ኣለካ፤ መታን ክፈለጡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ታህዲድ፤ 
ድሕሪኡ እታ ቤት ትምህርቲ እንታይ ስጉምትታት ክውስዱ ኣለዎም 
ይዛተዩ፤ መታን ከምኡ ካልእ ግዜ ንኸይጋጥም። 
ኩላተን ቤት ምህርታት ብዛዕባ ናይቶም ተማሃሮ ጠባይ ከመይ ክከውን ኣለዎ መምርሒ ኣለወን ስለዚ ግዴታ ኣለወን ንደቅካ ከምቲ 
ዝግባእ ምክንኻን ክረክብ። እንድሕር እቲ ዓመጽ ቀጺሉ ናይቲ ቤትምህርቲ ሓላፊ ክትዛረቦ ሕተት። ካብዚ ሓሊፉ ውን ምስ ፖሊስ 
ክትዛረብ ትክእል ኢካ እንድሕር ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኮነ ዓመጽ ከም ስርቂ፤ ጎነጽ፤ምፍርራሕ፤ምግፋዕ ወይ ናይ ጽልኢ ገበን ወሪዱካ። 

ንጽል ኢ ዝምልከት ናብ ፖሊስ ብ 101 ደዊልካ ክትጠርዕ ትኽእለ ኢኻ። ነዚ ድማ ስማካ ከይነገርካ ኽትሕበሮም ትኽእል ኢካ። እቲ 
ዝሃብካዮ ጥርዓን ድማ ብስቱር ክትሓዝ እዩ።ንዝያዳ ሓበሬታ ወልዲ ንደቆም ከመይ ገይሮም ካብ ታህዲድ ይሕልውዎም ኣብዚ ታሕቲ 

ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ጠውቅ፦ https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-
child-s-school-about-bullying/ 
 
6ይ ፎርም/ ኮለጅ (ኣብ 12ን 13ን ዕድመ ንዘለዉ)  
ካብ 16 ክሳብ 18 ዘልዎ ዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ወይ ናይ ስልጠና ክህሉ ኣለዎ። ቡዙሓት ቆልዑ ናብ ሻድሻይ ፎርም ኮለጅ 

(6th Form College) ክማሃሩ ይኸይዱ እዮም፤ ንዝልዓለ ትምህርተ ወይ ብ ኤ 
ለቨል ( A levels) ዝፍለጥ ማለትዩ። እዚ ናብ ንኣብ ዩኒቨርስቲ ንዝዋህብ ዓውደ 
ትምህርታት ናይ ዲግሪ ክትኣቱ ይሕግዝ። መብዛሕትኦም ተማሃሮ ሰለስተ ኤ(3 A 
levels) የምጽኡ እዮም። እዚ ድማ እቲ ዝተሓተ ከተምጽኦ ዝግባኣካ እዩ፤ እንድሕር 
ናብ ዩኒቨርስቲ ክትኣቱ ኮይንካ። መርመራ ኣብ ኣብ መውዳእታ ናይ 13 ዓመት እዩ። 
ዝዋሃበካ ነጥበታት ብመዕቀኒ ካብ ኤ ናብ ኢ (A* to E scale) ማለት ኤ ምስ 
ኮኾብ (A*) እቲ ዝልዓለ ነጥቢ ሲ (C)  ድም መሕለፊ ነጥቢ እዩ። ካልኦት ተማሃሮ 
ድማ ናብ ኮለጃት እዮም ዝከዱ፤ ንካልእ ናይ ሞያ  ትምህርታት ክቀስሙ። ሓደ 
ካብኡ ኣፕርንቲሺፕ፤ ማለት ትምህርትን ስራሕን ብሓደ ኣዋሃሂዱ ዘሰለጥነካ ፤ ሓደ 
ኣማራጺ ወይ መገዲ ዓውዲ እዩ እዚ ድማ። ንኣብነት ኣብ ሰሙን 20 ሳዓት ስራሕ 
ብወለንታ ወይ ብክፍሊት ብከፊል ግዜ  

 ድማ ስልጠና ወይ ትምህርቲ ናይቲ ትሰርሖ ዘለካ ዝምልክተ ትወስድ።  
 

ድሕሪ 18: ዩኒቨርስቲ፤ ዝላዓለ ናይ ኮለጅ ትምህርቲ፤ ወለንተኛ ሙኳን 

ዕቁባ ሓተቲ ብመንግስቲ ዝምወል ናይ ልቃሕ መሰላት ኣለዎም። ክሳብ £9,000 ኣብ ዓመት ድማ ይበጽሕ፤ ስለዚ ክሽገሩ 

የብሎምን። ገለ ገለ ዩኒቨርስታት ግን ናይ ስኮላርሺፕ(Sanctuary Scholarship) ቦታ፤ ማለት ዘይክፈሎ ይህባ እየን። 
  
ሓተቲ ዑቅባ ስራሕ ሰለ ዘይፍቀደሎም ሓደ መገዲ  እንታይ ኣሎ፤ ደቅካ ኣብ ናይ ወለንተኛ 

ስራሕ ክትረክበሎም ትክእለ ኢካ። እዚ ድማ መልሲ ናይ ዑቅባ ምሕታቶም እንዳ ተጸበዩ 

ከለዉ፤ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ኣበርክቶ ንከበርክቱ ክሕግዞም እዩ። ከምኡ ውን ንመጻኢ ንሪፈረንስ 

ወይ መወከሲ ብዛዕባ ናይ ተመክሮኦምን ከእለቶምን ኮይኑ ክጠቅሞም  እዩ። ናይ ወለንተኛ 

ስራሕ ብዩኒቨርስትታትን ናይ መጻኢ ኣስራሕትኻን ብጣዕሚ ክብረት ኣለዎ። ሓተቲ ዑቅባ ኣብ 

ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ንናይ ሞያ ስልጠናን ከኣትዉ ኣብ ዩኒቨርስትታትን ኮለጃትን መሰል 

ክህልዎም ይኽእለ እዩ። 
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