Tigrinya

መዋእለ ህጻናት

ቁጽርታት:
ትምህርቲ ኣብ ገዛ
ሓሳባት ኣብ ቤት ዝካየዱ ቁጽሪ ሓዘል ንጥፈታት
ብሓባር ኣንብቡ

መግብን ምኽሻንን

ቁጽሪ ናብ ገዛ ንምምጻእ መጻሕፍቲ ዝቐለሉን እናተዛነኻ ተምጽኣሎም
መንገድታት’ዮም። ከተንብብ እንከለኻ ከም’ዚኦም ሕቶታት
እናሓተትካ ነቲ ምዝንጋዕ ወስኸሉ፡ መን’ዩ ኔሩ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ’ዚ
ዝበጽሐ ሰብ? ክንደይ ሰባት ቡናዊ ሕብሪ ጸጉሪ ኣለዎም? ካብ’ቶም
ኣብ’ቲ ስእሊ ዘለው መን’ዩ እቲ ዝነውሐ ሰብ? ን ኣብ ገጽ ክንደይ ኢና
ዘለና? እቶም ገጻት ክትግንጽሎም እንከለኻ ቁጸሮም።

ንደቅኻ ቀመማት መግቢ ብማንካ፡ ጭልፋን ኩባያን ኣብ ምዕቃን
ክሕግዙኻ ሕተቶም። ኣየናይ’ዩ ከቢድ መታን ክርእይዎ ከልዕልዎ/
ሓፍ ከብልዎ ኣተባብዓዮም። መግብን መስተን ከመይ ጌርካ ብማዕረ
ክምቀል ከምዝከኣል ክሓስብሉ ሓግዞም። ንኣብነት ሳንድዊች ወይ
ፍረታት ኣብ ክልተ ምቐሎም’ሞ ከም’ዚ በል፡ እዚኣ ኣብ ክልተ ማዕረ
ቁራጻት ቆሪጸያ ኣለኹ፡ ፍርቁ ንዓኹም ፍርቁ ከኣ ንዓይ።

ብዛዕባ ግዜ ተዘራረቡ

መግቢ ብሓባር ስርሑን፡ ከምዚኦም ሕቶታት ሕተቶም፡

ደቅኻ ክልቲኡ ዓይነት መዐቀኒ ሰዓታት - ኣናሎግን (ዝዘውር ኢድ
ዘለዎን) ድጅታልን (ኣሃዛውን) - ከንብቡ/ክርድኡ ሓግዞም።
ንኣብነት፡ ሰዓት ክንደይ’ያ እታ ትፈትዋ መደብ ቴሌቪዥን ትጅምር?ን
ንኽንደይ ዝኣክል ንውሓት ግዜ’ያ እታ መደብ ትኸይድ?

• ክንደይ ሰብ’ዮም ዝበልዑ?

ስፖርት
ስፖርት ንሕሳብ’ውን ዘካትት ኣርእስቲ’ዩ፡ ክትዛረበሉ ከኣ ቀሊል’ዩ።
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ሕተት፡ እታ ጋንታ ክንደይ ሽቶታት
ኣመዝጊባ’ላ?ን እቲ ዝበዝሐ ጉያታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ መኖም’ዩ?
ንስኻ ከኣ ከም’ዚ ስዒቡ ዘሎ ክትገብር ትኽእል፡
• ኣብ ውጽኢት ሰሌዳ ዝርአ ዘሎ ነጥብን ሰዓትን ከተመልክት፡
• ኣ ብ ውድድራት ብዛዕባ ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ከተዕልል ቀዳማይ፡ ካልኣይ፡ ሳልሳይ … መጨረሻ
• ስፖርታዊ መዓልታትን ግዜያትን ኣብ ሓደ ማህደር ክትጽሕፍን
ብዛዕባ መዓልታት ናይ ሓደ ሰሙን፡ ኣዋርሕ ናይ ሓደ ዓመትን ወቕ
ትታትን ከተዕልልን።

• ክንደይ ሸሓኒታትን ኩባያታትን የድልዩና?
• ነብሲ ወከፍ ሸሓኒ ከይቆጸርካ እኹል ዝኾነ ክትቕርብ ትኽእል’ዶ?
ንሕና ሽዱሽተ ሸሓኒታት የድልየና፡ እዚ ከኣ 3ን ካልእ 3ን ማለት’ዩ።
• እንድሕሪ ንነብሲ ወከፍ ሳንድዊች 2 ቁራስ ባኒ/ሕምባሻ ኣድልዩና፡
ንኹልና ዝኸውን እኹል ባኒ ኣሎና ዲዩ?
ጠቕላላ ብዝሒ ሓደ እኩብ ኣቑሑት ዋላ እቲ ኣቀማምጣ
ናይቶም ኣቑሑት እንተቐያየርካዮ ከምዘይቅየር ንደቅኻ
ኣርእዮም። ገለ ካብ’ቲ ኣቑሑት ኣብ ሓደ መስመር ኣቐምጥ፡
ስዒብካ ሕቶ ኣቕርብ፡ ክንደይ ኣለው? ነተን ብመስርዕ
ዘቐመጥካየን ኣቕሑ ኣኪብካ ብጉጅለ ኣቐምጥ፡ ሕተት፡
ክንደይ ኣለው? እቲ መልሲ ሓደ ዓይነት’ዩ።

ዝያዳ ጽሑፋት
ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ገዛ ኣብ
education.wa.edu.au ክትረኽቡ ኢኹም።
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