
 

 

 
Bildungs- und Kulturdirektion 
Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung 
Abteilung Erziehungsberatung 

 

 

EB 

መገድታት ንወለዲ (Wege für Eltern) 

ብዛዕባ ምዕባለ ቆልዓኹም ትስከፉ ዲኹም? ቆልዓኹም ብርግጽ ሕጉስ 

ኣይከውንን‘ድዩ? ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ውጥረት ኣሎ‘ድዩ? ቆልዓኹም 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ጸገም ኣለዎ‘ድዩ? ንዓኹም ኣብዚ ኣለና። 

ባእሲ፣ ምሕንጋጥ፣ ፍርሒ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጸገም ዘሎ 

እንተኾይኑ ነቲ ቤተሰባዊ ህይወት ኣብ ውጥረት የእቱ እዩ ከምኡውን 

ንወለዲ ይርብሽ እዩ። ምናልባሽ ኣብ ቤተሰብ ምፍልላይ ተፈጢሩ ወይ 

ድማ ንቆልዓኹም ካልእ ኣሻቓሊ ኩነታት ይህሉ። ንድግፈኩም ኢና። 

ከምዚ ጌርና ብሓባር ንሰርሕ 

ኣብ ሓደ ናይ መጀመርታ ምይይጥ እቲ ዘጨንቐኩም ነጻሪ። ኣብዚ ንዓና ዘገድሰና ናትኩም ተሞክሮ፣ ስክፍታን ከምኡ 

ድማ ንምፍትሑ ዘለኩም ሓሳባትን እዩ። ምናልባሽ‘ውን ምስ ቆልዓኹም ንበይንና ንዛረብ ንኸውን። ድሕሪኡ ሓቢርና 

ብዛዕባ መፍትሒ መገድታት ክዕና ዝኽእላ ንማየጥ። ከቢድ ንዝኾነ ኩነታት‘ውን ንዓኹም ወይ ንቆልዓኹም ንውሕ 

ንዝበለ እዋን ኣብ ምኽሪ ወይ ኣብ ደገፍ ስነ ኣእምሮኣዊ ተራፒ ነሰንየኩም። ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ ብናትኩም ፍቓድ 

ካልኦት ሰብ ሙያ ነሳትፍ። ቤት ትምህርታዊ ጸገም እንተኾይኑ፣ ምሳኹምን ምስ መምሃራንን ተማይጥና፣ ንቆልዓኹም ቤት 

ትምህርታዊ ስጉምቲ ከነጀምር ንኽእል ኢና። 

በዚ ክትተኣማመኑ ትኽእሉ ኢኹም 

ናይ ካንቶን በርን ትምህርታዊ ኣማኸርቲ (EB) ሓደ ካብ ጽልዋ ነጻ ዝኾነ ማእከል ኣማኸርቲ እዩ። ስነ ኣእምሮኛታትና 

በዚ ሙያ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ዝፈጸሙ ክኾኑ ከለዉ ብተወሳኺ እውን ብቤት ትምህርታዊ ስነ ኣእምሮ ትምህርታዊ 

ኣማኻርነትን ዝሰልጠኑ ሰብ ሙያ እዮም፣ ብዙሕ ጊዜ እውን ብምፍዋስ ዝሰልጠኑ እዮም። ምስጢር ንምሕላው 

ይግደዱ እዮም። ንስድራቤት፣ ንመንእሰያትን ቤት ትምህርትን ዝወሃባ ኣገልግሎታት ካብ ክፍሊት ነጻ እየን። ናይ 

ትምህርታዊ ኣማኸርቲ ሓላፍነት ካብ ዕለት ልደት ጀሚሩ ክሳብ ምፍጻም መሰረታዊ ትምህርቲ ሙያን ማእከላይ ቤት 

ትምህርትን እዩ። 

ደውሉልና 

ወለድን መንእሰያትን ኣብ ቀረብኦም ናብ ዘሎ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ተሌፎን ደዊሎም ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም። 

ቤት ትምህርታዊ ጸገም ዘለኩም እንተ ኾይኑ፣ ብዛዕባ እቲ ኹነታት ብኽብረትኩም መጀመርታ ምስ መምህር 

ተማየጡ። እሱ ብናትኩም ፍቓድ ንቆልዓኹም ብጽሑፍ የመዝግቦ እዩ። ንዓኹም ብጀርመንኛ ንምምያጥ ዘጸግመኩም 

እንተ ኾይኑ፣ ሓደ ንዓኹም ብምትርጓም ክሕግዘኩም ዝኽእል ሰብ ተማሊእኩም እንተ መጻእኩም፣ ንሕጎስ ኢና። እንተ 

ዘይከኣልኩም፣ ንሕና ሓደ ተርጓማይ ክንጠልብ ንኽእል። 

መገድታት ምርካብ 

ትምህርታዊ ኣማኸርቲ ናይ ካንቶን በርን ምምሕዳር ትምህርቲ ሓደ ኣገልግሎት ኣዩ። 

www.be.ch/erziehungsberatung 
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