ጽቡቕ ምእላይ ቅድሚ ትምህርቲ
ምጅማር ማለት: ንትምህርቲ
ጽቡቕ ምቅርራብ ምግባር ኢዩ
ሓበሬታ ንወለዲ

Tigrinya

ትግርኛ

ዝኸበርኩም ወለዲ
ውላድኩም ጽቡቕ ጥዕና ሃልይዎ ክዓብን አብ ሂወቱ ድማ ዕዉት ክኸውንን ትደልዩ ኢኹም::
ንናይ ዳሕረዋይ ዕድመ ምዕዋት አብ ትምህርቲ: እተን ናይ መጀመርያ ናይ ህጻን ዓመታት
ወሰንቲ ኢየን:: ጎኒ ጎኒ ንፍቕርን ድሕነትን: ሓደ ህጻን ካብ ብአጉኡ ርክብ ምስ ካልኦት
ህጻናትን: ምትብባዕን: ከምኡውን ተኽእሎ ቋንቋ ጀርመን ምምሃርን የድልይዎ::
ጉጅለ መጻወቲ ህጻናትን (Spielgruppen): መእለይ ህጻናትን (Kinderkrippen):
ናይ ቀትሪ አለይቲ ስድራቤታትን (Tagesfamilien): ንውላድኩም እዚ ዝተጠቐሰ ነገራት
ንኽረክብን: ንስኹም ክአ ብቕሳነት: ብዘይ ምሽቓልን: ስራሕ ንኽትከዱን ይሕግዙኩም::
ጉጅለ መጻወቲ ህጻናት (Spielgruppen) እንታይ ኢየን:
እንታይ አገልግሎት ከ ይህባ?
አብ ሓደ ጉጅለ መጻወቲ ህጻናት: ካብ 8 ክሳብ 10 ህጻናት ዕድሚኦም ካብ 3 ዓመት
ክሳብ ክሊ ዕድመ መዋእለ ህጻናት ዝርከቡ ህጻናት ይህልዉ:: እቲ ጉጅለ መጻወቲ ህጻናት
ብክኢላታት ዝምራሕ ኮይኑ: አብ ሰሙን ንብዙሕ ግዜን ንአስታት ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓት
ይካየድ:: እቲ ክፍሊት ወለዲ ባዕሎም ኢዮም ዝሽፍንዎ::
መእለይ ህጻናት (Kinderkrippen) እንታይ ኢየን:
እንታይ አገልግሎት ከ ይህባ?
አብ መእለይ ህጻናት: ዕድሚኦም ካብ 2 ወርሒ ክሳብ ክሊ ዕድመ መዋእለ ህጻናት ዘለዉ
ቆልዑት ብፍሉይ ትምህርቲ ዘወሰዱ ክኢላታት አለይቲ ይእለዩ:: እቶም ህጻናት ካብ
ፍርቂ መዓልቲ ስጋብ 5 መዓልቲ አብ ሰሙን: ምስ 10 ዝኾኑ ህጻናት አብ መእለይ ህጻናት
ይውዕሉ:: አብ ትሰርሑሉ እዋን: ውላድኩም ምስ ካልኦት ህጻናት ጽቡቕ ብድሕነት
ይእለ:: ጽቡቕ ንኽዓቢ ክአ ይሕገዝ:: ብዙሓት ምምሕዳራት (ገማይንደታት) ገለ ክፋል
ናይቲ ውጽኢታት ይሽፍና::
ናይ ቀትሪ አለይቲ ስድራቤት (Tagesfamilien) እንታይ ኢዮም:
እንታይ አገልግሎት ከ ይህቡ?
አብ ሓደ ናይ ቀትሪ ስድራቤት: ውላድኩም አብ ሓደ ገዛ ልክዕ ከም አብ ገዝኡ ይእለይ::
መብዛሕትኡ ግዜ ካልኦት ዝእልዩ ህጻናት ካማን አልዉ: ውላድኩም ምስኦም ክጻወት
ይኽእል:: ንስኹም ምስቶም አለይቲ ስድራቤት: ውላድኩም ዝእለየሉ ሰዓታት ትሳማምዑ::
እታ አላዪት አደ መብዛሕትኡ ጊዜ ፍሉይ ናይ ህጻናት አተአላልያ ትምህርቲ የብላን::
ይኹን እምበር ብምምሕዳር ክትትል ይግበረላ ኢዩ:: ሓደ ሓደ ገማይንደታት ገለ ክፋል
ወጻኢታት አብ ምሽፋን ይሳተፋ::
አብ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት አድራሻ www.lotse.zh.ch ተወሳኺ ሓበሬታን ከምኡውን
ነጻ ቦታ እንተሎን ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ:: ናይ ቀትሪ አለይቲ ስድራቤታት በዚ ዝስዕብ
ናይ ኢንተርነት አድራሻ www.vzt.ch/mitglieder ክትረኽቡ ትኽእሉ::
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