ግዴታ ትምህርቲ ኣብ መባእታዊ ትምህርትን ፍሉይ መባእታዊ ትምህርትን
ኩሎም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ካብ 6 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ኣለዎም። ኣብ ሕገ
ትምህርቲ፣ ግዴታ ትምህርቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ከምኡ’ውን ግዴታ ትምህርቲ ማለት ንቆልዑትን መንእሰያትን ማንም ሰብ
ክወስደሎም ዘይክእል ናይ ትምህርቲ መሰል እዩ።
ግዴታ ትምህርቲ እንታይ ማለት እዩ?
ኩሎም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ህጻናት ዕድመኦም ካብ’ቲ 6 ዓመት ዝመልኡላ ዓመት ክሳብ 16 ዝመልኡ፣ ናብ ትምህርቲ
ክኸዱ ኣለዎም። ግዴታ ትምህርቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ እዚ ማለት ንቆልዑትን መንእሰያትን ማንም ሰብ ክወስደሎም
ዘይክእል መሰል ናይ ትምህቲት እዩ። ግዴታ ትምህርቲ ኣብ ምህሮ ናይ ህላወን ተሳታፍነትን ሓላፍነት ዘጠቓለለ እዩ።
ሓደ ዕዉት ናይ ህላወ ዕዮ፣ እቲ ቤት ትምህርት ናይ ተመሃሮ ብኩራት ተኸታትቲሎም ነቲ ናይ ሳሕቲ ብኩራት ናብ ናይ
ነዊሕ እዋን ብኩራት ንኸየስዕብ፣ ዝምርኮሰ ስራሕ እዩ። እቲ ናይ ተመሃራይ ብኩራት ምስዝነውሕ ነቲ ተመሃራይ ናብ
ትምህርቲ ንኽትመልሶ ይብርትዕ። ምእንቲ ነቲ ብኩራት ብሓደ ዕዉት ኣገባብ ምእላይ ኽከኣል እንድሕር ብዛዕባ ዝያዳ
ዝተኣሳሰረ ሽግር ኾይኑ ወይ እቶም ካልኦት ምንጭታት ናይ ብኩራት ምኽንያት ኣየኖት ከምዝኾኑ ነቲ ቤት ትምህርቲ
ብቕልጡፍ ክበርሃሉ ኣለዎ።
ናይ ቤት ትምህርትን ናይ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎን ሓላፍነት
ናይ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ሓላፍነት
ኣብቲ ሕገ ትምህርቲ እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ፣ እቲ ህጻን ናብ ትምህርቲ ክመጽእን ኣብ ትምህርቲ ክሳተፍን፣ ንጹር
ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ማለት ነቲ ህጻን ኣብ ገዛ ክትሕዞ፣ ወይ ብኻልእ ምኽንያታት እቲ ህጻን ናብ ትምህርቲ
ከምዘይመጽእ ምግባርን። ንኣብነት፣
እቲ ንምዕባይ ሓላፍነት ዘለዎ ሓላፍነቱ ስሒቱ ነቲ ህጻን ናይ ዕረፍቲ ዘቕረቦ መመልከቲ ዘይጸደቐሉ ክነሱ፣ ንገዛ ሒዙዎ
ንክኸይድ ምስዝመርጽ።
ናይ ቤት ትምህርት ሓላፍነት
እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ተመሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከምዘሎ ምቁጽጻር ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ቤት ትምህርቲ
እንድሕር ስድራቤት ናይ ብኩራት ዘየመልኪቶም እሞ እቲ ተመሃራይ ኣብኵሩ ንስድራ ክሕብሩ ኣለዎም፣ ዋላ’ውን ናይ
ነዊሕ ግዜ ብኩራት ከም ሕማማ ዝኣመሰለ ይኹን።
ሓላፍነት ናይ ቤት ትምህርቲ ነቲ ተመሃራይ መሰል ናይ ትምህርቱ ከማልኣሉ እዩ። እሱ ኸኣ እዚ ዝስዕብ የጠቓልል፤
• ብኩራት ተመልኪቱ ድዩ ኣይተመልከተን ብዘየገድስ፣ ብህጹጽ ናይ’ቲ ተመሃራይ ናይ ብኩራት ምኽናያታት
መርመራ ምክያድ።
• ምስ’ቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎን ካልኦት መንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር፣ እቲ ተመሃራይ ናብ ትምህርቲ
ክመጽእን ክሳተፍን ዝዕላሙኡ ንጹር ስጉምትታት ምውሳን። እዞም ስጉምትታት ምክትታል ክግበረሎምን
ኣድላዪ ምስዝኸውን ሓደሽቲ ውሳኔታት ክውሰድን።
• ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን ገዛን ካልኦት መንግስታውያን ትካላትን ዘሎ ተሓባባርነት ከምዝሰርሕ ምርግጋጽ።
ናብ ሽማግለን ማሕበረስብኣዊ ሰበ ስልጣናትን መመልከቲ
እንድሕር እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ነቲ ተመሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ናይ ንኸምጽኦ ጉድለታት ኣርእዩ፣ ወይ
እቲ ህላዌ ዘይተመሓይሹ፣ ወይ እቲ ብኩራት ምስዝበዝሕ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ብኩራት ናይ ተመሃራይ ናብ
ሽማግለ ትምህርቲ ከመልክት ኣለዎ። እዞም ጉዳያት እዚኦ ይምርመሩን ምክትታል ይግበረሎምን። እቲ ዕላማ፣ እቲ
ቤት ትምህርቲ ዝኣክል ስጉምትታት ወሲዱ እንድሕር ኮይኑን ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎን ሓላፍነቱ እንድሕር
ፈጺሙን፣ ገምጋም ናይ ምብጻሕ እዩ።
ሓለቓ ቤት ትምህርቲ እንድሕር እቲ ትመሃራይ ብምኽንያት ብኩራት ነቲ ናይ ፍልጠት ዕላማ ክበጽሖ ኣብ ስግኣት
ሃልዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ተመሃራይ ካልእ ሸቕላ ሃልዩ ናብ ናይ ማሕበረሰብኣዊ ሰበ ስልጣናንት ናይ ሻቕሎት ምልክታ
ኽገብር ኣለዎ።
ሓደጋ ናይ ክፍሊታዊ መቕጻዕቲ (ውንዙፍ ናይ ክፍሊት መቕጻዕቲ)
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እንድሕር እቲ ናይ ብኩራት ምኽንያት እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ነቲ ተመሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኽኸይድ
ሓላፍነቱ ስለዘይወሰደ ኾይኑ፣ እቲ ሓላፍነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ሽማግለ ነቲ ወላዲ ሓላፍነቱ ንኽወስድ፣ ውንዙፍ ናይ
ክፍሊት መቕጻዕቲ ከስፈርሉ ይኽእል። ውንዙፍ ናይ ክፍሊት መቕጻዕቲ ማለት ተመሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ
እንድሕር ዘይመጺኡ ናይ መቕጻዕቲ ምኽፋል ኣብ ሓደጋ ይኣትው።
ምስ መርመራ ናይ ግዴታ ትምህርቲ፣ እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎን ተመሃራይን ናይቲ ኹነታት ርእይቶኦም ክህቡ
ዕድል ይወሃቡ። ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ፣ ብዛዕባ እቲ ተመሃራይ ናብ ትምህርቲ ንኽኸይድ ዘሎ ጠለባት ሓበሬታ
ይወሃብ። ሽዑኡ እንድሕር እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ንተመሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ከምዝመጽእ ገይሩ እቲ
ጉዳይ ናብ ናይ ውንዙፍ ናይ ክፍሊት መቕጻዕቲ እይሓልፍን።
እንድሕር እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ንተመሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ከምዝመጽእ ዘይገይሩ፣ እቲ ኮምዩን ናብ
ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ክፍሊታዊ መቕጻዕቲ ንኽፈርዶ የመልክቱ። እቲ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ መርመራ ናይቲ
ጉዳይ ይገብርን እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ መቕጻዕቲ ንኽኸፍል ይውስንን። እቲ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ እዩ
ነቲ ኽፍሊት ዝጠልብ።
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