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ሓደ ሕጻን ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ኮይኑ፡ መዋእል ህጻናት ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ፡ቋንቋ ጀርመን ክርዳአ
ክኽእል ይግባእ፡፡ አፍልጦ ቋንቋ ጀርመን ሓደ ህጻን ውሱን ምስዝኸውን ግን፡ ግቡእ ድጋፍ ክግበረሉ
ናይግድን‘ዩ፡፡ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ከተማ ኩር አቐዲምካ ዝዋሃብ ደገፍ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን
(Sprachförderung) ዝባሃል ኣዳልያ ኣላ፡፡ ቁልዑ ሓደ ዓመት ቅድሚ መዋእል ሕጻንት (Kindergarten) ምጅማሮም ክልተ ግዜ ፍፍርቂ ማዓልት ኣብ ሰሙን፡ ኣብ ሓደ ቋንቋ ጀርመን ጥራይ
ዝዝረበሉ ቦታ ብሓባር ምስ ካሎኡት ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን ሕጻንት ክንክን ይግበረሎም፡፡ወለዲ
ብወገኖም ኣብ ሓደ ፕሮግራም ስልጠና ወለዲ (Elternbildungsprogramm) ይሳተፉ፡
ንውላዶም ድማ ንጡፋት ኮይኖም ኣብ‘ዚ ፕሮግራም ድጋፍ ቋንቋ ጀርመን ይሕግዝዎ፡፡ ከምዚ ዓይነት
ፕሮግራም ኣብ ሕጻንት እንታይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ፡ ወለዲ‘ኸ ብወገኖም ኣንታይ ክገብሩ ይግቦኦም፡
ወጻኢታቱ‘ከ ከምይ ይመስል? ብሕጽር ዝበል ከምዚ ዝስዕብ ክግለጽ ይካአል፡፡
ስለምታይ‘ዩ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ቅድሚ ምጅማር መዋእል ሕጻንት ንሓደ ቆልዐ አድላዪ ኮይኑ
?
ሓደ ሕጻን ኣብ ዓወደ ትምህርቱ ዕዉት ንኽኸን ዝበጽሖ ደረጃ አፍልጦ ቋንቋ ጀርመን ወሳኒ‘ዩ፡፡ ቁልዑ
ኣብ መዋእል ሕጻንት ኣብ ዝጅምሩሉ ግዜ ኣፍልጦ ደረጃ ቋንቋ ጀርመኖም ውሱን ምስዝኸውን፡ እቲ
ቅድመ ኩነት ከማልእዎ ዝግቦኦም ነገራት ስለ ዝጎድሎም፡ ምስቶም ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን ብጸቶም
ክናጻጸር ከለዉ ሕማቕ አጀማምራ ይምኮሩ፡፡ብኡ ምኽንያት ድማ ኣብ ምህናጽ ስሩዕ ትምህርቶም
መሰረት ይጎድሎም፡፡ ኣብ ከባቢኦም ዝዝረብ ቋንቋ ክሳብ ዝመልኩ ዓመታት‘ዩ ዝወስደሎም፡፡ ብቅዓት
ትምህርቶም ድማ አዕጋቢ አይከውንን፡፡ እዚ ብምርዳእ‘ዩ ድማ ንሓደ ሕጻን ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን
ቅድሚ ምጅማር ኣብ መዋእል ሕጻናት ማዕረ ክንደይ ጠቓሚ ምኻኒ፡፡
ብመሰረት ሕሉፍ ትዕዝብቲ ቤት ትምህርትታት ከተማ ኩር፡ ካብቶም ጀመርቲ መዋእል ሕጻንት ልዕሊ
20% እኹል ቋንቋ ጀርመን ከምዘይፈልጡ‘ዩ ዝሕብር፡፡ ስለ‘ዚ ነዚኦም ሕጻንት እዚአቶም ፍሉይ
ድጋፍ ክግበረሎምን ወለዶም ድማ ናይግድን ኣብ‘ቲ ዝዋሃብ ደገፋት ከሳትፍዎም ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ
ኩር ዓንቀጽ 39 ዝሰፈረ ሕጊ ክውን ንኽኸውን የኽእለና፡፡ ባይቶ ምምሕዳት ኩር ኣብ ዕለት 8 ጉንበት
2014 ኣብ ዝገበሮ ኣኸቡኡ፡ እዚ ፕሮግራም ቋንቋ ጀርመን ን ቤት ትምህርቲ „Deutsch für die
Schule“ ዝብል አርእስቲ ብወግዒ ከም ሕጊ ኣጽዲቕዋ፡፡
ንአሽቱ ሕጻንት ከምይ ገሮም ቋንቋ ጀርመን ይማሃሩ?
ንአሽቱ ሕጻናት ብመገዲ ዝገብርዋ ማዓልታዊ ርክባት ምስ ኣለይቶምን መሳቶኦምን ኣብ ዝኾነ ኩነታት
ቋንቋ ብቐሊል ይማሃሩ። ፍሉይ ስልጠና ዝወሰዱ ቡዛሓት ኪኢላታ ሰብ ሞያ ኣብ ሽፒልግሩፐ
(Spielgruppen), መውዓሊ ሕጻንት (Kinderkrippen) ወይ ድማ ኣብ አለይቲ ስድራቤታት
(Tagesfamilien) ብምኻን ንሕጻናት ብመገዲ ጸወታ ኣምሲሎም ደገፍ ምዕባለ ቋንቋ
የበርኩትሎም፡፡
ብዘይካ‘ቲ ዝዋሃብ ድግፍ ቋንቋ ጀርመን፡ ምስታፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀረብ ትምህርቲ‘ዚ ብዙሓት
ተወሰኽቲ ብልጫታት አለዎ፡፡አብቲ ዝሳተፍሉ ቦት ህጻናት ብሕንሳብ ከም ድጻወቱ ይግበር፡ ምስቶም
ካሎኦት ህጻናት ድማ ይዋሃሃዱ.፡ ናይ ገዛአ ርእሶም ባህሪ የማዕብሉ፡ ነብስኻ ናይ ምኽአል ብህሪ
ይማሃሩ። ንሕጻናት ኣብ ኩሉ መዳይ ምድጋፍ ወይ ወን ምሕጋዝ ውጺኢቱ ዓቢ ትርጉም ይህብ፡፡.

ውላደይ እኹል ቋንቋ ጀርመን ከምዝፈልትን ከምዘይፈልጥን ከመይ ጌረ ይግምግም?
ምህሩን ሰብ ሞያ ናይ ባሰል ዩኒቨርሲትይ ብሳይነሳዊ መስርሕ ዘምዕበልዎ ናይ ሕቶታት ወረቐታውቲ
አዳልዮም አለዉ። ብኡ መሰረት ድማ ወለዲ ደረጃ ፍልጠት ቋንቋ ጀርመን ውላዶም ብትኽክል
ንግምግሙ የኽእሎም፡ ወለዲ ንባዕሎም ምዕረ ክንደይ እፍልጦ ቋንቋ ጀርመን ኣለዎም ብዘይአገድስ፡፡
እቲ ሕቶታት ዝሓዘለ ወርቐታውቲ ብብዛሓት ቋንቋታት‘ዩ ተዳልዩ ዘሎ፡፡ ደቆም ሓደ ዓመትን ፈረቓን
ምእታው ኣብ መዋእል ህጻንታ ዝተረፎም ክሎም ወለዲ እቲ ሕቶታት ዝሓዘለ ወረቐታውቲ ብፖስት
ኣብ ጥሪ ክስደዶም‘ዩ።
ኩሎም ወለዲ ተቐማጦ ኩር (Chur)፡ ኣብ ዓመተ 2014 ዝተወልዱ ህጻናት ዘለዎም ነዚ ሕቶታት
ዝሓዘለ ወረቐታዊት ክሳብ ዕለት 05.02.2018 ዘሎ ግዜ ብሓቂ መሊኦም ክሰድዎ ናይ ግድን‘ዩ፡፡
እቲ ዝመለስኩምዎ ሕቶታት ብዩኒቨርስቲይ ባዝል ክግምገም‘ዩ፡. ብዛዕባ ውጺኢቱን ድሕሪኡ ዝግበር
ወይ ውን ዝቕጽል ነገርን ብዋሃብቲ አገልጉለት ማሕበራዊ ጉዳያት ኩር (Sozialen Diensten
Chur) ኣብ ወርሒ ማዝያ ብጽሑፍ ክሕበረኩም‘ዩም።.
ኣብ‘ዚ ናይ ሓበረታ አጋጣሚ ግዜ፡ ዝኾኑ ሕቶታትኩም ክንምልስ ደስ ይብለና፡፡ ብመሰረት ዝተረኽበ
ውጺኢት ናይ‘ቲ ዝተገብረ ትዕዝብትን ኣብ ምጅማር መዋእል ህጻንት ክህልዎ ዝግባእ አፍልጦ ቋንቋ
ጀርመን ብምግምጋምን፡ ፍልጠት ቋንቋ ጀርመን ሓደ ሕጻን እኹል ከምዘይኮነ እንተተረጋጊጹ፡ ኣብ‘ዚ
ቋንቋ ጀርመን ቤት ንትምህርቲ „Deutsch für die Schule“ ዝባሃል ፕሮግራም ንኽሳተፍ ለበዋ
ወይ ውን ምኽሪ ክዋሃበኩም‘ዩ፡፡.
ምኽሪ ወይ ድማ ለበዋ እንተ ተዋሂቡኒ – እንታይ ክገብር አለኒ ?
ሓደ ሕጻን ኣብ‘ዚ ፕሮግራም ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ክኸይድ ከምዘለዋ እንተተሓቢሩ፡ ወለዲ
ንውላዶም ዝሳማምዕ ቦታ ፕሮግራም ንምርካብ ክቓላጠፉ ኣለዎም፡፡ ሕሉፍ ተመኩሮ ከም ዝሕብረና፡
መብዛሕቶም ወለዲ ደቆም ኣብ ሽፒልግሩፐ (Spielgruppe) ከም ዝሰድዎም‘ዩ። ኣብ መውዓሊ
ሕጻናት (Kinderkrippen) ወይ ድማ ኣብ ስድራቤት ታሓዝቲ ሕጻናት (Tagesfamilien) እዚ
ዕድል ከም ዘሎ ክንሕብር ንፈቱ፡፡ ባዓል መዚ‘ዚ ፕሮግራም „Deutsch für die Schule“ ብወገኑ
ንወለዲ ኣብ ግዚ ምድላይ ቦታ ፕሮግራም ይታሓጋገዞም።.
ወለዲ ንውላዶም ቦታ ኣብ ዝረኽብሉ ግዜ፡ ምስ‘ቲ ሓላፊ ፕሮግርም ናይ‘ቲ ቦታ ብሓባር ኮይኖም እቲ
ዝግባእ ቅጥዕታት መሊኦም ናብ ባዓል መዚ‘ዚ ጠቕላሊ ፕሮግራም ክሰድዎ ይግባእ፡፡
ክንደይ ዝአክል ውላደይ ኣብ‘ዚ ፕሮግራም ክሳተፍ ኣለዎ?
ሕጻንት ሓደ ዓመት ቅድሚ መዋእል ሕጻንት ምጅማሮም፡ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ፈፍርቂ ማዓልቲ
ኣብ‘ዚ ፕሮግራም ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ክሳተፉ ይግደዱ። ፍርቂ ማዓልቲ ኣብ ሓደ ሽፒልግሩፐ
ማለት እንተ ወሓደ ሰልስተ ሳዓት ይወስድ፡፡እቲ ሕጻን ኣብ‘ቲ ፕሮግራም ወትሩ ክሳተፍ ግዴታ‘ዩ፡፡
ዕርፍቲ ከምቲ ልሙድ ዕርፍቲ ናይ ቤትትምህርታት ከተማ ኩር (Stadt Chur) እዩ፡፡ አቲ ቁልዓ
ኣብ‘ቲ ፕሮግራም ወትሩ ዘይ ሳተፍ እንተ ኮይኑ ወይ ውን እቲ ዝግባእ ክፍሊት እንተ ዘይተኸፊሉ፡
እቲ ቦታ ፕሮግራም ናብ ዝምልከቶ ባዓል መዚ ክሕብር ከም ምኻኑ፡ ወለዲ ክምዝሳማምዕሉ
የረጋግጹ፡፡

ወለዲ ክንደይ ይኸፍሉ?
ሓደ ሕጻን ኣብ‘ዚ ዝካየ ፕሮግራም‘ዚ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ማለት ኣብ ሽፒልግሩፐ (Spielgruppe) መውዓል ሕጻናት (Kinderkrippe) ወይ ውን (Tagesfamilie) እንተ ተሳቲፉ፡
ከተማ ኩር Stadt Chur ብወገኑ ኣብ‘ቲ ዝወጽእ ወጻኢታት ብመልክዕ ሕድገታት ካብ አታዊታት
ከተማ ከበርክት‘ዩ፡፡እዚ ሕድገታት‘ዚ ድማ ካብ‘ቲ ግብሪ ዝኽፈሎ ጽሩይ አታዊታት ወይ ውን
ርእሰማል ካብ 20 ክሳብ 80% ይኸውን። ወለዲ እቲ ካብ ቦታ ፕሮግራም ዝመጽእ ክፍሊት ብቕጥታ
ክኸፍልዎ ከምዘለዎም ይፍለጥ፡፡
እቲ ሕድገታት ከተማ ኩር ኣብ ትግባረ ክውዕል መታን፡ ቦታ ፕሮግራም ወይ ድማ ውላድኩም
ዝማሃረሉ ቦት ምስ ዋሃቢ አገልጉለት ማሕበራዊ ጉዳያት (Sozialen Diensten) ናይ ሓቢርካ
ምስሩሕ ስምምዕ አቐዲሙ ከማልእ ይግባእ፡፡ እቲ ሕጻን ናብ‘ቲ ቦታ ፕሮግራም ካብ‘ቲ ዝተጠቕሰ
ሳዓታት ንላዕሊ ወይ ወን ተወሳኪ ፍርቂ ማዓልቲ እንተከይዱ፡ እቲ ዝመጽእ ክፍሊት ወለዲ ባዕላቶም
ይኸፍልዎ፡፡.

ስልጠና ውለዲ ክባሃል ከሎ እንታይ ማልት‘ዩ?
ወለዲ ደቆም አብ‘ዚ ፕሮግራም „Deutsch für die Schule“ ዝሰዱ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ
2018/2019 ኣብ ሸሞንተ ግዜ ዝዋሃብ ስልጠነ ወልዲ ከሳተፉ ይግደዱ፡፡ እቲ ዝዋሃብ ሰልጠና
ወለዲ ንደቆም ኣብ ቋንቋ ጀርመን ዝማሃሩሉ ግዜ ከመይ ገሮም ከም ዝሕግዝዎም፡ ኣፍልጦ እቲ ስርዓተ
ትምህርቲን ካልኦት ጠቐምቲ አርእስትታት ንከማሓላልፍሎም ዝሕግዝ‘ዩ፡፡ እቲ ዝዋሃብ ስልጠና
ወለዲ( Elternbildungsangebot ) ንሕጽረት ኣፍልጦ ቋንቋ ጀርመን ዘለዎምን ኣብ ስራሕ
ዝንጠፉን ወለዲ ኣብ ግምት ብምእታ ዝተዳለወ‘ዩ፡፡ እዚ ስልጥና ወለዲ (Elternbildungsangebot) ብነጻ ይዋሃብ፡፡

ባዓል መዚ‘ ዚ ፕሮግራም ቋንቋ ጀርመን ንትምህርቲ „Deutsch für die Schule“:
Bettina Joos Lopez
Kornplatz 12, 7000 Chur
ስልኪ ተለፎን
081 254 46 24
ኢመይል E-Mail
deutschfuerdieschule@chur.ch

አድርሻ ፖስታ:
Deutsch für die Schule, Kornplatz 12, Postfach 810, 7001 Chur

www.integration-chur.ch

