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 אוניברסיטת חיפה,הפקולטה למשפטים

የተከበራቹሁ ዜጎች
እስራኤል ሀገር የተመሰረተችው መቻቻል የሰፈነበት
ህብረተሰብ ለሁሉም ዜጋ ፍላጎቱን የሚያሟላበት እድል
አግኝቶ የተመቻቸና የተከባበረ ኑሮ ለመቀጠል ነው።
የእስራኤል ሀገር ራዕይ የተጠነሰሰው ከነብያት ራዕይ
በመነሳት ነው። እነሱ ተከባብሮ ተቻችሎ በእኩልነት
መኖር ለቀጣይ ሀገር መሰረት መሆኑን ስለምያምኑ ነበር።
“ፍትህ - ፍትህ ትከተልህ” የሚለው አባባል ለቀጣዩ ጥሩ
ዜና አብሳሪ ነበር። የእስራኤል ሀገር መመስረት ዜጎች
በእኩልነት የሚስተናገዱበት ብሩህ ተስፋ ያመቻቸ ነው።
ትምህርት ጤናማ ህብረተሰብ ለመመስረት መሰረት ነው።
“ትምህርት በህብረተሰብ መካከል ልዩነትን በማጥበብ
እንደ አገናኝ ድልድይ ሁሉም በመቻቻልና በመከባበር
የዲሞክራሲ መሰረታዊ ሀሳቦችን በስራ ላይ እንዲዉሉ
የሚረዳ ነው። ትምህርት አንድ ግለሰብ ፍላጎቱን አሳክቶ
ጤናማ ህብረተሰብ ለመመስረት የሚረዳ ነው። (የቀድሞው
የጠ/ፍ/ቤት ፕሬዜዳንት አህሮን ባራክ)
ያሰብነውን ግብ ለማሳካትና የእስራኤል ሀገር ራዕይን
እውን ለማድረግ ክፉ ነገሮችን ለማስወገድ እኩልነት
እንዲሰፍን፤ ማግለልን በግልፅ መዋጋት ይኖርብናል።
“ሁሉም በትምህርት” የሚባለው ተቋም ከሰብዓዊ መብት
ተሟጋች ድርጅቶች ጋር በመተባበር ጥላቻና አድልዎ
ከአእምሮአችን በማስወገድ እኩልነት ሰርፆ እንዲገባ
እንታገላለን። እኛም ይህ ጥረታችን እስራኤል ስትመሰረት
አንግባ ይዛው የነበረውን ራዕይ ለመመለስ ይረዳናል
እንላለን።

አድልዎ ደርሶብናል ብለው ካሰቡ ያነጋግሩን ልንረዳዎ
ዝግጁ ነን። ከ18/08/12 እስከ 30/08/12 ድረስ ሁሉም
እኩል የመማር ዕድል እንዲያገኝ መረጃ በቴሌፎን
ጥሪ የምንሰጥ ሲሆን እናንተም በልጆቻቹሁ ትምህርት
መብታችሁ ከትገፈፈ ወይም ቅሬታ ካላቹሁ ደውሉና
አነጋግሩን። ለተጨማሩ መርጃ የነፃ የስ. መስመር
1-700-700-696 ይደዉሉ።

አድልዎ/ጥላቻ እርሶን ብቻ ሳይሆን የሚጎዳው ሁላችንም
ነው።
ራቭ ሻይ ፒሮን
ሥራ አስኪያጅ

በትምህርት ዘርፍ አድሎዎ ስለመከላከል
በየትኛውም የትምህርት መማሪያ ቦታ በየትኛውም የዕድሜ
ክልል ያሉ ተማሪዎች ላይ አድሎዎ ማድረስ የተከለከለ ነው።
ክልከላው የተደነገገው በሚቀጥሉት ድርጊቶች ላይ ነው
1. ተማሪ በሚመዘገብበት ጊዜ፤ ት/ቤት ሲቀበሉት ሲያባሩት
2. በአንድ ት/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ለተወሰኑ ተማሪዎች
የተለየ የትምህርት አሰጣት ሂደት መዘርጋት
3. በአንድ ት/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ለተወሰኑ ተማሪዎች
የተለየ የመማሪያ ክፍል መክፈት
4. የተማሪዎች መብትና ግዴታዎች እንዲሁም የቁጥጥር ሂደትና
አፈፃፀሙን በተመለከተም ይካተታል።
ለምሳሌ ያህል የተከለከሉ የአድልዎ/ጥላቻ መነሻ ምክንያቶች
1. ማህበራዊ መሰረቱ (መደቡ) - ወላጆች በአቅም ማነስ
ምክንያት ለት/ቤት መክፈል የነበረባቸውን ክፍያዎች ባይከፍሉ
ት/ቤት ውስጥ በሚካሄዱ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተማሪው
እንዳይሳተፍ መከልከል አይቻልም።
2. የፖለቲካና ሀይማኖት አመለካከት - ለምሳሌ ያህል ወላጆች
የአክራሪ ፖለቲካ ቢድን ደጋፊ ቢሆኑ የህይማኖት
አመለካከታቸው ለየት ቢል ልጁን ት/ቤት አልመዘግብም ማለት
አይቻልም።
3. ዘር(የማህበረሰብ ቡድን) ጎሳ - ለምሳሌ ያህል ማንም ት/ቤት
ተማሪው ”አሽከናዚ” “ስፋራዲ” “ዐረብ” ወይንም “ከኢትዮጵያ
የመጣ አዲስ ገቢ” ስለሆነ አልመዘግብም ማለት አይቻልም።
4. ፆታ - በፆታ ምክንያት ሴት ተማሪዎችን የት/ቤት ሽርሽር
ላይ እንዳይሳተፉ መከልከል አይቻልም። ትምህርት ሚኒስተር

ልዩ ፈቃድ የሚሰጠው በሃይማኖት አጥባቂ ት/ቤቶች ወንድና
ሴት ተማሪዎች ክፍል ተለያይተው እንዲማሩ ነው።
5. ለተመሳሳይ ፆታ ዝንባሌ ማድረግ - ለምሳሌ ያህል አንድ
ተማሪ ለተመሳስይ ፆታ ካዘነበለ (ግብረ ሰዶማዊ) ት/ቤቶች
መብቱን ሊገፉት አይገባም።
6. አካለ ስንኩል - ት/ቤቶች ለአካለ ስንኩላን ተማሪዎችም ሆነ
ለወላጆች እንደልባቸው እንዲንቀሳቀሱ ሁኔታውን ማመቻቸት
ይኖርባቸዋል።

ት/ቤት የመመዝገቢያ መስፈርቶች
1. ለ1ኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ የመመዝገቢያው ሂደት
(መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ለሌላቸው 9ኛ ክፍል ጨምሮ) በሁለት
አይነት መንገዶች መመዝገብ ይቻላል።
ሀ) በምትኖርበት አካባቢ ተመርኩዞ የሚካሄድ ምዝገባ
በአካባቢው የሚመለከታቸው መ/ቤቶች ተማሪው በሚኖርበት
አካባቢ በሚገኝ ት/ቤት እንዲመዘገብ መላክ።
ለ)

በተመረጡ

ቦታዎች

የሚካሄድ

ምዝገባ

(የትምህርት

አሰጣጣቸው ፕሮግራም ከት/ሚኒስተር ፈቃድ ያገኙ)
የተመረጠ ቦታ ማለት - ተማሪው ሊመዘገብባቸው የሚችሉ ብዙ
አማራጮች ሲኖሩት ነገር ግን ብዙ ተማሪዎች ወደተወሰነ ት/
ቤት ብቻ ለምግባት ቢፈልጉና የአካባቢው የሚመለከተው መ/
ቤት የተመዘገቡትን ተማሪዎች በሙሉ ዕጣ በማውጣት መመደብ
ይኖርበታል። ከዚህ በተጨማሪም ይህ መ/ቤት በአካባቢው
በሚኖረው ህብረተሰብ መሰረት ት/ቤቶች ሁሉንም የህብረተሰብ
ክፍል ተማሪዎች ማካተት ይገባዋል።
2. አንድ ተማሪ በአካባቢው ስር ባሉ ወይም ከአካባቢው ራቅ
ባሉ ት/ቤቶች መመዝገብ ከፈለገ አካባቢው ባለ የሚመለከተው
መ/ቤት መጠየቅ ይችላል። ተቀባይነት ካላገኘ ግን አቅራቢያው
በሚገኝ የት/ሚኒስትር ቢሮ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። ያም
ሆኖ ግን ተማሪውን ለመቀየር ሆነ ለማስቀረት የመጨረሻውን
ውሳኔ የሚሰጠው በአካባቢው የሚገኝ የሚመለከተው መ/ቤት
ሲሆን የት/ቤቱን ጥራት ለመጠበቅ ጎበዝ ተማሪዎችን ወደ ሌላ

ቦታ ለማዛወር አልስማማም ማለት ይችላል።
3. ለ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች ስለመመዝገብ (ከ10ኛ ክፍል
ጀምሮ) መመዝገቢያ መስፈርት ውስጥ አልተካተተም ነገር
ግን በአካባቢው የሚመለከታቸው መ/ቤቶች በት/ቤቱ ውስጥ
አሰራር መሰረት አድሎዎና ዘረኝነት የተከለከሉ መሆናቸውን
በሚገልፀው

አንቀፅ

ተገዥ

ሆነው

መመዝገብ

ይችላሉ

በመረጣ ድልድል ማድረግ ስለመከልከሉ
1. በመመዝገቢያ መስፈርት ላይ ተማሪዎች ላይ አድሎዎ መፈፀም
የተከለከል መሆኑ እንደተቀመጠው በ1ኛ ደረጃና መለስተኛ 2ኛ
ደረጃ ት/ቤቶች ተማሪዎችን በትምህርት ውጤታቸው ወይም ሌላ
ቦታ ተፈትነው ባስመዘገቡት ውጤት መሰረት መርጦ መመደብ /
መደልደል የተከለከለ ነው።
2. ት/ሚኒስተር ባስተላለፈው ትዕዛዝ መሰረት በየትኛውም
ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች (ከ10 - 12 ያሉትን ጨምሮ) ከት/
ቤት ውጭ በተገኘ የፈተና ውጤት መሰረት ተማሪን መመደብ
አይቻልም።ወደ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት (10ኛ ክፍል ላይ) የትምህርት
ውጤት

ላይ

ተመርኩዞ

ተማሪውን

ለመመደብ/ለመደልደል

መሞከር ራሱም ትክክል እንዳልሆነ ነው።
3.

በማንኛውም

የመንግስት

ት/ቤቶች

ወላጆች

ለት/ቤት

የሚከፈል ክፍያ እንከፍላለን ወይም አንከፍልም በሚል ሰበብ
ተማሪን መርጦ መደልደል የተከለከለ ነው።

በመረጣ ድልድል ማድረግን በተመለከተ (ልዩ ቅድመ ሁኔታ)
1. ልዩ የሚባሉ የተወሰኑ ት/ቤቶች ( ለምሳሌ ያህል ኪነ-ጥበብ
ዘርፍ) ከት/ሚኒስተር ፈቃድ እስካላቸው ድረስ የሚቀበላቸውን
ተማሪዎች መምረጥ ይችላሉ። ምርጫው ግን በኪነ-ጥበቡ
ዘርፍ ብቻ እንጅ ልጁ ባገኘው ሌሎች የትምህርት ውጤቶች
በመመርኮዝ አይደለም።
2. የሀይማኖት ት/ቤቶች (ሃሪዲም) የት/ቤቱን የሀይማኖት
ስርዓት አይከተሉም ብለው የገመቷቸውን ተማሪዎች አለመቀበል
ይችላሉ። ይህ ግን አድሎን ሳያካትት በዘር ሀረጋቸው የኢኮኖሚና
ማህበራዊ መደባቸውን ተመርኩዘው ማግለለ የለባቸውም።
3. የመንግስት የሀይማኖት ት/ቤቶች ግን ራሳቸው መርጠው
ተማሪውን መደልደል አይችሉም። ነገር ግን ተማሪው በት/ቤቱ
ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚካሄደውን ስርዓት ማክበርና መከተል (ት/
ሚኒስተር ባሰፈረው ደንብ መሰረት) ለምዝገባ እንደ ቅድመ
ሁኔታ ማስቀመጥ ይችላሉ።
4.

የግል

ት/ቤቶች

የት/ቤት

ክፍያ

መጠየቅ

ይችላሉ።

(የወላጆችን ክፍያ በተመለከተ ህጉ የሚያዘውን በተግባር
ማዋል ይኖርባቸዋል)። መደበኛው የመመዝገቢያ መስፈርት
እነሱን አያካትትም። ቢሆንም ት/ቤታቸው ከሁሉም ህብረተሰብ
የተውጣጡ በተለያዩ ደረጃ ያሉ፤የተለያየ የገቢ ምንጭ ያላቸው
ወላጆች ልጆችን ማካተት ይኖርባቸዋል።
መታወቅ ያለበት - ይህ ዕድል ተማሪዎችን በዘር፤ በቀለም
(በቆዳ) በመጡበት ሀገር፤ ፆታ፤ የኢኮኖሚ መደብ፤ የፖለቲካ
ዕምነትና እንቅስቃሴ ምክንያት ማግለል የለባቸውም።

ተማሪን ስለማባረር
1. ከ1ኛ እስከ 6ኛ ያሉ ተማሪዎችን ያመጣችሁት ውጤት
ዝቅተኛ ነው ብሎ ከት/ቤት ማባረር አይቻልም።
2. ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችንም ቢሆን ከታች
ከተጠቀሱት ምክንያቶች በስተቀር ማባረር አይቻልም።
ሀ) ተማሪው በተሳተፈባቸው በትንሹ 70% የትምህርት ዓይነቶች
አጥጋቢ ውጤት ካላስመዘገበ (ከወደቀ)
ለ) ልጁ በትምህርቱ ሊወድቅ የቻለው በህይወቱ አስከፊ ሁኔታ
ደርሶበት ካልሆነ ማለትም - ወላጆቹ ከተፋቱ፤ በሽታ፤ የቅርብ
ቤተሰብ ሞት ሐ) ተማሪው ክፍል አልደግምም ካለ.
3. አንድን ተማሪ በስነ-ስርዓት ደንብ መተላለፍ ወይም
የትምህርት

ውጤት

ዝቅተኛ

መሆን

ምክንያት

ከት/ቤቱ

ለማባረርቢፈልግም ህጉ በሚያዘው መሰረት ወላጅና ተማሪው
የሚመለከተው ኮሚቴ ፊት በመቅረብ ሃሳባቸውን ካሰሙ በኋላ
ቢሆን ይመረጣል። ከዚህ በተጨማሪም ተማሪዎች ውሳኔው
ከተሰጠበት 14 ቀን ውስጥ በአቅራቢያው የት/ሚኒስተር ቢሮ
በመቅረብ አቤቱታቸውን ለሚመለከት ኮሚቴ ማቅረብ ይችላሉ።
4. ተማሪው እንዲባረር ከተወሰነ በአካባቢው የሚመለከታቸው
መስሪያ ቤቶች ለተማሪው ቅያሬ ት/ቤት የግድ ማዘጋጀት
ይኖርባቸዋል።

የወላጆች ክፍያ
1. በእስራኤል ከ5 አመት ጀምሮ (በአፀደ ህፃናት) እና በሁለተኝ
አደረጃ ት/ቤት (11ኛና 12ኛን ጨምሮ)ትምህርት የሚሰጠው
በነጻ ነው። በ3 ዓመት ዕድሜ ክልል ያሉ - ከ3 ዓመት ካሉ ህጉ
በነጻ እንዲማሩ በሚያዝባቸው ቦታዎችና ይህን የለውጥ ሂደት
በመከተል ላይ ባሉ መዋዕለህጻናቶች ትምህርት የሚሰጠው በነፃ
ነው። ከ2006 ዓ/ም ጀምሮም የእስራኤል ልጆች በሙሉ ነፃ
የትምህርት ዕድል እየተቀበሉ ነው። በግል ት/ቤቶች ማስተማር
እንፈልጋለን ካሉ ግን ት/ቤቱ የሚፈልገውን ገንዘብ መጠየቅ
ይችላል።
2. ት/ቤቶች ከወላጆች ገንዘብ መጠየቅ የሚችሉት ትምህርት
ሚኒስተርና በፓርላማ የትምህርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባፀደቃቸው
እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ለሚከፈል ክፍያ ብቻ ይሆናል። በ2012
ገንዘብ መክፈል ይኖርባቸዋል ተብለው ከተቀመጡ የተለያዩ በት/
ቤቶች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ከታች የተጠቀሱት ናቸው።
(የገንዘቡ መጠን ለ2012 የትምህርት ዘመን ነው)።
ሀ) ግዴታ የሚከፈል አጋጣሚ በት/ቤት ሊከሰት ለሚችል አዳጋ
ኢንሹራንስ ክፍያ 34 ሸቄል። ለጥርስ የኢንሹራንስ ክፍያ
(ከ5ኛ እስከ 9ኛ ክፍል ላሉት ብቻ 30 ሸቄል)።
ለ) በፍላጎት የሚከፈል ለተለያዩ ማህበራዊና ባህልዊ ነክ ጉዳዮች
- የመጨረሻ ዓመት መዝጊያ በዓል ዝግጅት ምሽት፤ በክፍሉ
ለሚዘጋጁ ምሽቶች፤ የትምህርት መፅሀፎች ለመጠቀም ለወላጆች
አገር አቀፍ ኮሚቴ፤ ለከተማው የወላጆች ኮሚቴ፤ ለተለያዩ
ሽርሽሮችና አገርክን እወቅ። ለእነዚህ የሚከፈለው ወላጆች
በፈቀዱት መጠን ነው። ወላጆች መክፈል ሳይችሉ ቀርተው
ልጁ በእነዚህ ፕሮግራሞች መሳተፍ ካልቻለ የኢኮኖሚ አቅሙ
አልፈቀደም ተብሎ ከማንኛውም እንቅስቃሴ ማገድ የተከለከለ
በመሆኑ ልጁ ት/ቤት ስር እስካለ ድረስ በተወሰኑ እንቅስቃሴዎች

ተሳታፊ እንዲሆን ት/ቤቱ ማመቻቸት ይኖርበታል። እነዚህ
ክፍያዎች ወላጆች በራሳቸው ፈቃድ ፍላጎት ብቻ የሚካሄዱ
ናቸው። ወላጆች መክፈል ሳይችሉ ቀርተው በተወሰኑ የት/ቤት
እንቅስቃሴ መሳተፍ ለማይችሉ ተማሪዎች ልጁ ት/ቤት እስካለ
ድረስ የኢኮኖሞሚ አቅሙ አልፈቀደም ብለው ከማንኛውም
እንቅስቃሴ ማገድ የተከለከለ ስለሆነ በተወሰኑ እንቅስቃሴዎች
ተሳታፊ የሚሆንበትን መንገድ ት/ቤቱ ማመቻቸት ይኖርበታል።
ዓመታዊ የክፍያ መጠንም 251 ሸቄል ከመዋዕለህፃናት ጀምሮ
እስከ 1373 ሸቄል ለ12ኛ ክፍል ሊደርስ ይችላል።
ሐ) የተለያዩ አገልግሎቶችን በራስህ ፍላጎት መክፈል ይህ ዕድል
የተሰጠው ወላጆች አጠቃላይ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሙሉ
ገንዘብ ከመክፈል ለተወሰኑት ብቻ ከፍለው ከወጪ እንዲቆጠቡ
ለማድረግ ነው። ይህ የወላጆችን ሙሉ መስማማት ይጠይቃል።
የሚፈቀደው የገንዘብ መጠንም በመዋዕለ ህፃናት 125 ሼቄል፤
በ1ኛ ደረጃ ት/ቤት 250 ሼቄል፤ በመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ
450 ሼቄል ለምሳሌ፡ ለተለያዩ የትምህርት ዓይነቶች፤ ለሁሉም
ዕኩል የሆነ ማህበራዊ ነክ ትምህርቶች፤ ለምግብ፤ ለት/ቤት
ልብስ(ዩኒፎርም) ወ.ዘ.ተ.
መ) በምግብ ክፍያ ስለመሳተፍ (ግዴታ አይደለም) ተማሪዎች
ከመደበኛው የትምህርት ጊዜ በተጨማሪ ረጅም ስዓት በት/
ቤት በሚውሉበት ጊዜ ት/ቤቱ ምሳ ያመቻቻል። ለዚህ ጉዳይ
የሚከፈለው የገንዘብ መጠንም ከ0 እስከ 5.5 ሼቄል ይደርሳል።
(በዓመት ወደ 1000 ይጠጋል)።
ሠ) ከመደበኛው የትምህርት ሰዓት በተጨማሪ የሚሰጥ የትምህርት
እርዳታ: ይህ የትምህርት አሰጣጥ ፕሮግራም ከት/ሚኒስተር
ፈቃድ የተሰጠውና ከመደበኛው የሳምንታዊ የትምህርት ሰዓቶች
15 ከመቶ እጅ (ማለትም ቢበዛ 5ሰዓት) ክፍያውም በዓመት
የተወሰነ በመቶ ሼቄል የሚቆጠር ሊደርስ የሚችል ነው።

ረ) የሀይማኖት ትምህርት የሀይማኖት ህግጋት በስራ ላይ
የሚዉሉባቸው ት/ቤቶች ከት/ሚኒስተር ፈቃድ ካገኙ ወላጆች
ት/ቤቱ ለሚሰጠው ተጨማሪ የሀይማኖት ትምህርት ፕሮግራም
5000 ሼቄል እንዲከፍሉ መጠየቅ ይቻላል።
3. ወላጆች የት/ቤት ክፍያዎች በገቢ ምንጫቸው ማነስ
ምክንያት መክፈል ካልቻሉ ተማሪዉን በት/ቤት በሚደረጉ
የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንዳይሳተፉ መከልከል አይቻለም።
4. ማንኛውም ተማሪ በመደበኛው የትምህርት ጊዜ በሚተላለፉ
እንደ

ከመደበኛው

የትምህርት

ሰዓት

በተጨማሪ

የሚሰጥ

የትምህርት እርዳታ ፕሮግራሞች አትሳተፉም ብሎ መከልከል
አይቻልም።
5. ወላጆች መክፈል በነበረባቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ልጁ
መሳተፍ ካልቻለ ት/ቤቱ የግድ ሌላ መሳተፍ የሚፈልግባቸውን
አማራጮች ማመቻቸት ይኖርበታል።
ት/ሚኒስተር

ወላጆቻቸው

መክፈል

ላቃታቸው

ተማሪዎች

የገንዘብ ድጎማ የሚሰጡ ተቋማት አዘጋጅቷል። የድጎማው
ተጠቃሚ ለመሆንም የምትማሩበትን ት/ቤት ጠይቁ።

ለት/ቤት መጓጓዣ የትራንስፖርት ክፍያ
1. ከቤታቸው ከ2 ኪ.ሜትር ርቀት በላይ በሚገኝ ት/ቤት
የሚማሩ ተማሪዎች (እስከ 4ኛ ክፍል ድረስ) እንዲሁም ት/ቤቱ
ከቤታቸው ከ 3 ኪ.ሜትር በላይ ከሆነ (ከ 5ኛ ክፍል በላይ) ወደ
ት/ቤት መጓጓዣ የትራንስፖርት ክፍያ ይሰጣል።
2. ወደ ት/ቤት ለመሄድ የሚሰጥ የትራንስፖርት ክፍያ (ት/
ቤቱ በከተማው ውስጥ ከሆነ) እንዲሁም ት/ቤቱ ድረስ የሚደርስ
የህዝብ ትራንስፖርት አውቶቡስ ካለ ለተማሪው የመጓጓዣ ቲኬት
ወይም ወደ ት/ቤት የሚያደርሰው የተደራጀ የትራንስፖርት
አገልግሎት (ሃሳዓ) ብቻ ነው።
3. ለት/ቤት መመላለሻ የትራንስፖርት ወጭ ት/ሚኒስተር
የሚሸፍን ከሆነ በአካባቢው የሚመለከታቸው መ/በቶች ከወላጆች
ለትራንስፖርት ብለው ገንዘብ መውሰድ አይችሉም።

ባግሩት (የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ) ፈተናዎች የመፈተን መብት
1. ማንኛውም ተማሪ ደረጃው በፈቀደውና ት/ቤቱ በተከታተላቸው
የትምህርት አይነቶች ባግሩት ፈተናዎች መቅረብ ይችላል። ነገር
ግን የት/ቤቱ የትምህርት ሀላፊዎች፤ ርዕሰ መምህር፤ የትምህርት
አማካሪዎች፤ የክፍል ሀላፊውና ፈተናውን ሊወስድ ያሰበው
የትምህርት ዓይነት አስተማሪ በፅሁፍ የልጁን አጠቃላይ ሁኔታ
ከበቂ ማስረጃ ጋር ካቀረበ በዚህ የባግሩት ፈተና ላይቀርብ
ይችላል።
2. ከዚህ በመነሳት ማንኛውም ተማሪ በመረጣቸው የትምህርት
አይነቶች (ማጋማ) ወይም እንደየችሎታው በቡድን በመሆን
ለባግሩት ፈተና ራሱን ማዘጋጀት ይሽላል። ይህን ሊያግደው
የሚችለው የትምህርት ሙያ አማካሪዎች በፅሁፍ ተማሪው ብቃት
ስለሌለው መፈተን አይችልም ካሉ ብቻ ነው።

ወላጆች በሰሩት ጥፋት ተማሪውን መጉዳት የተከለከለ ስለመሆኑ
1. በወላጆች ጥፋት (ስህተት) ምክንያት ማንኛውንም ተማሪ
መጉዳት በህግ የተከለከለ ነው። ለምሳሌ ያህል ወላጆች የስነምግባር ጉድለት ቢያደርጉ ልጁን መቅጣት አይገባም። ከዚህ
በተጨማሪም ወላጆች ለት/ቤቱ ያልከፈሉት ቀሪ ገንዘብ ቢኖር
ተማሪው የባግሩት ሰርፈትኬት(ማረጋገጫ ወረቀት) አትቀበልም
ማለት የተከለከል ነው።

“ሂኑህ ሜዩሃድ” (ልዩ የትምህርት አሰጣት)
1. በተለያዩ የአካል ችግር ምክንያት በትምህርታቸው ውስን
የሆኑ (የመማር ችግር፤ የአካል ጉዳት) ያለባቸው ተማሪዎች
ስለ ተማሪው ብቃት የሚወስኑ ኮሚቴዎች ፊት (ይህ ኮሚቴ
በየከተማው የት እንዲገኝ ማጣራት ያስፈልጋል) ልዩ ትምህርት
እንደሚያስፈልጋቸው ለማረጋገጥና ተያይዞ የሚገኙ መብቶች
ተካፋይ ለመሆን እንዲችሉ ኮሚቴው ፊት የመቅረብ መብት
አላቸው።
2.

ወላጆችም

የመግለፅ

በዚህ

ብሎም

ኮሚቴ

ተማሪው

ፊት

በልዩ

በሚሰጥበት ት/ቤት ብቻ መማር ወይስ
-

በመደበኛ

የመማሪያ

ክፍሎች

ቀርበው

ሃሳባቸውን

ትምህርት

ፕሮግራም

በጥምረት ማለትም
ወይም

-

በመደበኛ

ት/ቤት የልዩ ትምህርት መማርያ ክፍል ውስጥ ይማር የሚለውን
ውሳኔም ለመወሰን ነው።
3. ኮሚቴው የወሰነው ውሳኔ ላይ ቅሬታ ካላቹሁ በ21 ቀን
ውስጥ በአካባቢው የት/ሚኒስተር መ/ቤት በመቅረብ አቤቱታ
(ቅሬታችሁን) ማሰማት ትችላላቹሁ።
4. የልዩ ትምህርት ተማሪዎችን በመምረጥ የሚደለደለው በየት/
ቤቱ መዳቢ ኮሚቴ ሲሆን እሱም ስለ ተማሪው የትምህርት
ብቃት የሚውስነው ኮሚቴ በሰጠው ውሳኔ መሰረት ነው።
5. ስለ ተማሪው የትምህርት ብቃት ወሳኝ ኮሚቴ የወሰነው ውሳኔ
ላይ ቅሬታ ካላቹሁ በ21 ቀን ውስጥ በአካባቢው የሚገኘው የት/

ሚኒስተር መ/ቤት በመቅረብ ቅሬታችሁን ማቅረብ ትችላላቹሁ።
6. ማንኛውም ት/ቤት ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የተመቻቹ
ሁኔታዎችን ማቅረብ ይኖርበታል።
7. የልዩ ትምህርት አሰጣጥ ነፃ ሲሆን በግል ት/ቤቶችም
የሚካሄድ ቢሆን የወላጅ ክፍያ መስፈርቶችን ማሟላት ይገባል።

መብትህ ተነካ?
ከ18/08/12 እስከ 30/08/12 ድረስ ሁሉም እኩል የመማር
ዕድል እንዲያገኝ መረጃ በቴሌፎን ጥሪ የምንሰጥ ሲሆን
እናንተም በልጆቻቹሁ ትምህርት መብታችሁ ከትገፈፈ ወይም
ቅሬታ ካላቹሁ ደውሉና አነጋግሩን።

ለተጨማሩ መርጃ የነፃ የስ.
መስመር
1-700-700-696 ይደዉሉ።
በያዝነው

የትምህርት

ዘመን

በሃይፋ

ዩኒቨርስቲ

በህግ

ሃኩልቲ የትምህርት ፖሊሲና ህግ አስከባሪ ከሆነው ጠበቃ
ሄረን

ራይኽማን

ያላቹሁን

ችግር

በሙሉ

በድህረ-ገፅ

law.haran.@gmail.com መፃፍ ትችላላቹሁ።
*ይህ የተዘጋጀው መፅሔት ላለወት ቅሬታ መፍትሔ እንዲያገኙ
እንጂ በህግ አንፃር ማጣቀሻ ወይም ለክስ መመስረቻ ሂደት
ሊረዳወት አይችልም። ህግን በተመለከተ የበለጠ መረጃና ምክር
ለማግኘት የግል የህግ ባለሙያ ማማከሩ ይመረጣል።
“ፈራጆችሽንም እንደቀድሞ አማካሪውዎችሽንም
እንደመጀመሪያ ጊዜ መልሼ አስነሳለሁ ከዚያ በኋላ ተፅድቅ
ከተማ የታመነችም ከተማ ተብለሽ ትጠሪያለሽ ፅዮን በፍርድ
ከ እርሷም የሚመለሱ በጽድቅ ይድናሉ”
(ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ አንድ)
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