
በኮሮናቫይረስ(Covid-19) ምክንያት እቤት ሳለሁ እንዴት ትምህርቴን መቀጠል እችላለሁ? 
 
 ኢ-ትምህርት 
 
 አሁን ባለው ሁኔታ ትምህርት ቤቶቹ ሊዘጉ ይችላሉ ፣ ግን መማር መቀጠል አለበት።  ብዙ የትምህርት እንቅስቃሴዎች 
በይነመረብ በኩል ይቀጥላሉ።  የትምህርት ሚኒስቴር በሁሉም የዕድሜ ክልል ላሉ ሕፃናት የርቀት ትምህርት 
ፕሮግራሞችን ጀምሯል ፡፡ 
 
 ስለ የርቀት ትምህርት ትንሽ በተጨማሪ / እንዴት እንደሚሰራ / የትምህርት ሚኒስቴር ፕሮግራም ምን ይመስላል? 
 
 እርስዎ ወይም ልጆችዎ በርቀት ትምህርት እንቅስቃሴዎች ለመድረስ እና ለመሳተፍ እንዲቻል ይህ ያስፈልጋል ፡፡ 
 

- የኢሜይል አካውንት እንዲኖረን ለማድረግ ወይም ኣዲስ መክፈት ፡፡  ከ 5 ደቂቃዎች በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ 
የጂሜይል(gmail) ፣ ያሆ(Yahoo) ወይም ሌላ ነፃ የኢሜል አካውንት ሊኖርዎት ይችላል ፡፡  እንዴት እና 
እርስዎን የሚረዳዎት ማንም ከሌለዎት እዚህ በእንግሊዝኛ የተወሰነ ሊኖርዎት ይችላሉ- 
https://www.youtube.com/watch?v=eMS2iPtCxzg 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2jWkYJZfY 

 
- ከበይነመረቡ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖር ለማረጋገጥ።  ለኮሮናቫይረስ ምላሽ ለመስጠት አንዳንድ 
የቴሌኮሙኒኬሽኖች ነፃ ጥቅሎችን ይሰጣሉ ፡፡ 
 
 በክፍት የመጠለያ ጣቢያዎች ለሚኖሩ ነዋሪዎች ፣ ለጣቢያው መረጃ የ WhatsApp ቡድኖችን መከተል 
አስፈላጊ ነው ፡፡ 

 
 
ለልጅዎ ለትምህርት ቤት ተማሪ ሂሳብ እንዴት ማመልከት እንደሚቻል- 
 
ለእርስዎ ልጆች የትምህርት ቤት ተማሪ አካውንት ለማመልከት ፣ 
 የሚከተለው ያስፈልጋል 
 

- ወደ በይነመረብ መድረስ የሚችል መሣሪያ (ሞባይል ስልክ ፣ ላፕቶፕ ፣ ኮምፒተር ..) 
 

- የ ኢሜል አድራሻ 
 

- የእጅ ስልክ ቁጥር 
 
 ቅጹ በግሪክ ነው ፡፡  ሆኖም የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ፣ በክፍት የመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የስደተኞች 
ትምህርት ቤት ኣስተባበሪዎች እና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ሊረዱዎት ይችላሉ ፡፡  የተወሰኑት እርስዎን 
ለማነጋገር ይሞክራሉ። 
 
 የሚከተሉትን ማቅረብ አለብዎት: 
 
-የልጁ ስም እና የኣያትስም 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eMS2iPtCxzg
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2jWkYJZfY


-የትውልድ ቀን 
 
-የተመዘገበበት ትምህርት ቤት ስም 
 
- ደረጃ እና ክፍል 
 
-የመመዝገቢያ ቁጥር (arithmos mitroou)።  በልጅዎ የመጨረሻ የትምህርት ቤት ዘገባ ላይ ተጽፍዋል።  ማግኘት 
ካልቻሉ እባክዎን ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ ፣ የስደተኛ ትምህርት አስተባባሪዎች ወይም መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት 
ይረዱዎታል:: 
 
- የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ስም እና የአያትስም 
 
-የወላጅ ወይም አሳዳጊ ኢሜይል 
 
-ስልክ ቁጥር 
 
- ከ 7 በላይ የላቲን ቁምፊዎችን የያዘ የይለፍቃል(password)፣ ከነሱ ውስጥ ቁጥር ወይም ካፒታል ፊደል እና አንድ 
እንደዚህ ያለ ምልክት ነው! @ $ - 
 
 የተጠቃሚ ስም መፍጠር አያስፈልግዎትም ፣ ይህ በስርዓቱ በራስ-ሰር ይፈጠርለታል ፡፡ 
 
 ለምዝገባው ሊንክ (link) እዚህ ማግኘት ይችላሉ- 
https://register.sch.gr/students 

ለሁሉም ሰው አዲስ እውነታ ስለሆነ እባክዎን አሰራሩን በትዕግስት ይጠብቁ! 
 
ማን ሊረዳኝ ይችላል? 
 
 የሚኖሩት በከተማ ውስጥ ከሆነ ፣ ከትምህርት ቤቱ ጋር በስልክ ይገናኙ ፡፡  መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሊረዱዎት 
ይችላሉ ፡፡ 
 
 በክፍት የመኖርያ ጣቢያ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ በጣቢያው ተዋናዮች እና በስደተኞች ትምህርት አስተባባሪዎች 
ይነገርዎታል:: 
 
የግል ውሂብዎን መጠቀም 
 
 የግል መረጃዎ (ኢሜሎች ፣ ስሞች ፣ ወዘተ.) በትምህርት ቤቶች ለትምህርታዊ ዓላማዎች እና ለኢ-ትምህርት 
እንቅስቃሴዎች ለስላሳ እንቅስቃሴ ብቻ የሚጠቀሙበት መሆኑን ያረጋግጡ ፡፡ 
 
 
በይነመረብ ላይ ሌሎች የመማር እድሎች አሉ? 
 
 በኮሮናቫይረስ ምክንያት በመስመር ላይ ለልጆች እና ለአዋቂዎች ብዙ የመማር እንቅስቃሴዎች አሉ።  በክፍት የመኖርያ 
ጣቢያዎች እና በከተሞች ውስጥ መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ላልሰጡ ድርጅቶች (መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች) 

https://register.sch.gr/students/


ወይም ሌሎች ድርጅቶች መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ ፡፡  እባክዎ በዌብሳይት ፣ በፌስቡክ ገፃቸው ወይም በሌሎች 
ማህበራዊ ሚዲያዎች ያረጋግጡ ፡፡ 
 
https://www.dropbox.com/sh/jgjs2cztm6ekoiv/AACRRt4I1ee80MjiTY6KxKl7a?dl=0 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

https://languages.akelius.com/ 

https://www.duolingo.com/ 

- ትምህርታዊ ቴሌቪዥን :http://www.edutv.gr/ 
https://www.nafham.com/about_us?ref=hp 

http://www.edaskalos.gr/index.html 

https://www.mathgames.com/ 

https://www.khanacademy.org/profile/kaid_573473419964193975035251/courses 

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/ 

 

https://www.dropbox.com/sh/jgjs2cztm6ekoiv/AACRRt4I1ee80MjiTY6KxKl7a?dl=0
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flanguages.akelius.com%2F&data=02%7C01%7Costasz%40unhcr.org%7C538c94eef0a44a52d0cf08d7cf3aa3ab%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C1%7C637205723095188031&sdata=EFiH7CeN04Era2mOAMS3QKGNU63haaBGhAGeelMKKPI%3D&reserved=0
https://www.duolingo.com/
http://www.edutv.gr/
https://www.nafham.com/about_us?ref=hp
http://www.edaskalos.gr/index.html
https://www.mathgames.com/
https://www.khanacademy.org/profile/kaid_573473419964193975035251/courses
https://www.openbook.gr/menoume-spiti/

