REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire

Service organisation et planification

CLASSES D'ACCUEIL DU CYCLE D'ORIENTATION
Direction général e de l'ens eignement obligatoire

DGEO • Chemin de l'Echo 5A • 1213 Onex
Téléphone direct : 022/327.05.42
Téléphone réception : 022/327.04.00
Courriel : admissions.DGEO@etat.ge.ch

ናይ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ፡ክላስ ደ ኣከይ
ዕላማ
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ቤት ትምህርቲ መሰረታዊ ናይ ፈረንሳይኛ ትምህርቲ ካብ ደቂ 12 ዓመት ክሳዕ 15 ዓመት ዕድመን ዘለዎም ስደተኛታት ኣብ
ክላስ ደ ኣከይ ናይ 10ይ ክፍልን መበል 11 ክፍልን ከከምዕድሚኦም ንክመሃሩን፡ ከከምኣድላይነቱ ከኣ ኣብቲ ዘድሊ ደረጃ ትምህርቲ ንኽበጽሑ
ንምሕጋዝ እዩ።
ቦታ
እዘን ክፍልታት ናይ ክላስ ደ ኣከይ ኣብ ዝተፈላለያ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ (ሲክል ድ ኦርየንታስዮን) ይርከባ። እቶም
ስደተኛታት ተመሃሮ ዝምደበሉ ቤት-ትምህርቲ ብዝተኻእለ መጠን ናብቲ መንበሪ ኣባይቶም (ገዛውቶም) ዝቐረበ ቤት-ትምህርቲ
ይኸውን።እንተዀነ ግን ሓደሓደ ግዜ ናብ ርሕቕ ዝበለ ቤት-ትምህርቲ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ (C.O.)ይምደቡ ። ይኹን እምበር፡ብናይ ህዝቢ
መጐዓዝያ ኣውቶቡስ ብቐሊሉ ኪብጻሕ ዚኽእል ኣብያተ-ትምህርቲ አዮም ዝምደቡ።ካብዚ ዝተመደቡሉ ቤት-ትምህርቲ ናይ ኣከይ ናብ ክላስ
ኦርዲኔር (classe ordinaire) ክሰጋገሩ ከለዉ ኣብቲ ዘለውዎ ቤት-ትምህርቲ ናይ ምቕጻል ወይ ኣብቲ መንበሪ ኣባይቶም ዚቐርብ ቤትትምህርቲ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣለዎም።
ዝምድናታት ምስቶም ናይቲ ቤት-ትምህርቲ ተዋሳእቲ
እቲ ቤት-ትምህርቲ ምስ ወለዲ ስሩዕ ዝዀነ ዝምድናታት ኪህልዎ ይደሊ ወይ ይትምነ። ዝተፈላለየ ናይ ወለዲ ኣኼባታት ብምድላው ከኣ ጥጡሕ
ናይ ርክብ ባይታታት ይፈጥር።እቶም መምህራን ሕቶታት ንምምላስ ኩሉሳዕ ድሉዋት እዮም። ዋላውን ክሳዕ ኣብ ገዝኦም ደዊልካ ብዛዕባ ውላድካ
ናይ ምዝርራብ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ነፍስ-ወከፍ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ (C.O.) ናይ ስነ-ኣእምሮ ክኢላታትን(psychologue) ከምኡውን
ኮንሰየር ሶሻል (conseillère social) ንወለድን ንተመሃሮን ንምሕጋዝ ተዳልዮምሎም ኣለዉ።
ቍጽሪ ተመሃሮ
ኣብዘን ክፍልታት ናይክላስ ድ ኣከይ ቍጽሪ ናይ ተመሃሮ እንተበዝሔ 12 ኣብ ሓደ ክፍሊ እዩ። አዚ ከኣ ነቶም መምህራን ንነፍስወከፍ ተመሃራይ
ከከም ክእለቱ ካብ ቀረባ ክከታተልዎ መታን ከኽእሎም እዩ።
ዕለታትን ሰዓታትን ናይቲ መደብ ምህሮ
ዕለታት ምህሮ ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ሓሙስ፡ ዓርቢ፡ ምሉአመዓልቲ፥ ረቡዕ ከኣ ናይ ንግሆ አዩ። ሰዓታት ከኣ ንግሆ ካብ ሰዓት 7:50 ክሳብ 11:40
ድሕሪ ቀትሪ ከኣ ካብ ሰዓት 13:30 ክሳብ 16:40 እዩ።
መደብ
እቲ መደብ ኣዝዩ ብዙሕ ሰዓታት ናይ ፈረንሳይኛ ቋንቋ ትምህርቲ፡ ከምኡውን እዘን ዝስዕባ ዓይነት ትምህርቲታት ቁጽሪ (ሕሳብ) ፡ጂኦግራፊ፡
ጅምናስቲክ፡ እንግሊዝኛ፡ ቋንቋ ኣደ (ትግርኛ)፡ ከምኡ ድማ ንታሸዓይን ዓስራይን ቋንቋ ጀርመንኛ ይወሃቦም።
ፈተና (ኢቫልዋሲዮን)
እቲ ሚዛን (ኢቫልዋሲዮን) ምዕባለ ናይቲ ተመሃራይ ኣበይ በጺሑ ከም ዘሎ ዚሕብር ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ እዩ ዝካይድ እምበር ነጥቢ የብሉን።
በብቝሩብ ከኣ ኣብቲ ልሙድ ናይ ነጥቢ ስርዓት የምርሕ። እታ ዝበለጸት (ዝለዓለት) ነጥቢ 6 እያ።

Tigrigna

እቶም ተመሃሮ ኣብ ክላስ ደ ኣከይ ዚጸንሑሉ ግዜ
ኣብ ክላስ ደ ኣከይ ዚጸንሑሉ ግዜ፤ እቲ ንነፍሲ-ወከፍ ተመሃራይ ብምቹእ ኩነታት ናብቲ ስሩዕ ክፍሊ (ክላስ ኦርዲኔር) ንኽኣቱ ዝወስደሉ ግዜ
ይኸውን። ነፍሲ-ወከፍ ተመሃራይ ዝተፈላለየ ወርሓት ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝዀነ እዋን ናይቲ ዓመት ናብ ስሩዕ ክፍሊ (ክላስ ኦርዲኔር) ክሰጋገር
ይኽእል። እቲ ናብ ክላስ ኦርዲኔር ናይ ምኻድ ተኽእሎ ውሳኔ፡ በቲ ዳይረክተርን ተሓጋገዝቱን እዩ ዚውሰን።እዚ ድማ ካብቲ እቶም መምህራን
ዚህብዎ ገምጋምን ምስቶም ስድራቤት ብምስምማዕን እዩ ዚውሰን።
ናብ ስሩዕ ክፍሊ (ክላስ ኦርዲኔር) ምስግጋር
እቲ ናብ ክላስ ኦርዲኔር ምስግጋር ብዝተኻእለ መጠን እቲ ኣዝዩ ዚሰማምዖም ምቹእ ኩነታትን ክእለት ናይ ተመሃራይን ኣብግምት ብምእታው
(ተራእዩ) እዩ ዝካየድ። ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ (CO) ዚህቦ ትምህርቲ ናይ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣብዘን ዚስዕባ ናይ ሓፈሻዊ
መዳያት ዘምርሕ ሓፈሻዊ ፍልጠት ዝቐስመሉ እዩ።ንሳተን ከኣ ኣብ ኤኮል ደ ኩልቱር ጀረራል (ECG) ወይ አብ ኮሌጅ ናይ ጀነቭ (Collège)
ወይውን ኣብ ናይ ሞያ ትምህርቲ (ኢደ-ጥበብ፤ ኣርት፤ ንግዲ፤ ቴክኒክ፤ናብ ናይ ሓፈሻዊ ቴክኒክ) ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ወይ ኣብ ትካል ዚካየድ
ምቕሳም ትምህርቲ ኪኸውን ይኽእል።
ብኩራት ብዝምልከት
እቶም ተመሃሮ ሓደጋ ወይ ሕማም ምስ ዘጋጥሞም፡ ብዝቐልጠፈ እዋን ብስልኪ ነቲ መምህር ወይ ነቲ ሰክረታሪያ ናይታ ቤት-ትምህርቲ ምሕባር።
ኣስዒብካ እቲ ተመሃራይ ናብ ቤት-ትምህርቲ ኪምለስ ከሎ ብጽሑፍ ናይ ይቕሬታ መልእኽቲ ምጽሓፍ ።ብኩራት ካብ ሰለስተ መዓልቲ እንተደኣ
ተናዊሑ ምስቲ ጽሑፍ ሰቲፊኬት ናይ ሓኪም ምቕራብ ኣለዎም።
ብዝኾነ ምኽንያት መስ ሓኪም ቆጸራ እንተወሰድኩም ቅድሚ ዓሰርተ መዓልቲ ንቤት ጽሕፈት ብጽሑፍ ክተፍልጡ ኣሎኩም።
ጠቓምን ኣገዳስን ሓበሬታታት
ናይ ቤት-ትምህርቲ መሳርሒ፡ ኣብ ስዊስ ናይ መንግስቲ ቤት-ትምህርቲ ብነጻ እዩ። እቲ መሳርሒ ናይ ቤት-ትምህርቲ (መጽሓፍ፤ጥራዝ) እቲ ቤትትምህርቲ እዩ ነቶም ተመሃሮ ዚዕድሎም። እቶም ተመሃሮ ማህደር (ቦርሳ ናይ መጽሓፍቲ፤ ርሳስ፤ ወይፒሮ/ ብርዒ) ሒዞም ክመጹ ኣለዎም። ናይ
ምውስዋስ ኣካላት (ጂምናስቲክ) ዚምልከት ከኣ ማልያ (ቲ-ሸርት) ፤ባስኬት (ሳእኒ) ከምኡውን ኣካላቶም ምስ ተሓጸቡ ዚጥቀሙሉ መሓበሻ ወይ
ሽጎማኖ ሒዞም ኪመጹ ኣለዎም።
ናይ ሕማም እንሹራንስ ዝምልከትእንሹራንስ ናይ ሕማምን ሓደጋን ግዴታ’ዩ። ስድራ-ቤት ቑጠባ ዝዉሕዶም ምስ ማሕበራዊ ሓለፍቲ ናይ ኮለጅ
ቤት ጽሕፈት ተረኺቦም ካብ መንግስታዊ ካሳ ሓገዝ ክግበረሎም ክሓቱ ዪኽእሉ።
ናይ ህዝባዊ መጐዓዝያ፡ ወርሓዊ ናይ ህዝባዊ መጐዓዝያ ቲኬት (ኣቦንሞ) ብሕሱር ዋጋ ንመንእሰያት ናይ ምግዛእ ተኽእሎ ኣሎ።ነቶም ተመሃሮ
ኣብኩሉ ቦታታት ናይ ጀነቫ ብዘይ ስክፍታ ንኪንቀሳቐሱ ኸኣ የኽእሎም።
ቤት-ትምህርቲ ወለድቲ
ንስድራ-ቤት ተማሃሮ ናይ ፈረንሳ ትምህርቲ ተዳልዩሎም ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ንጸሓፊት ቤት ትምህርቲ በዚ ቁጽሪ ወይ ኢመይል ክትራኸቡ
ትኽእሉ። 022 327 05 30; email: ecoledeparents@etat.ge.ch
ምዝገባ ኣብ መባእታን ወይውን ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ II፡ ኣብቲ ናይ ግዜ ምዝገባ ከተምጽእዎ ዘለኩም ነገራት፤ ናይ መንበሪ ፍቓድ (ፐርሚ)
ናይ ኢንሹራንስ ማላዲ ከም ዘለኩም መረጋገጺ ወረቐት ወይ ካርድ።
ንቀዳማይ ደራጃ ካበ ኣርባተ ክሳብ ዓሰርተክልተ (4-12 ዕድሜ ) ተማሃሮ ስድራ ቤት ደቆም ሒዞም ናብ ጥቖኦም ዘሎ ቤት ትምህርቲ
እንተወሰድዎም እቲ ዳይረክተር ወይ ምሕደራ ቤት ትምህርቲ ባዕሉ ዘድሊ ገይሩ ክጽሕፎም ዪኽእል’ዩ።
ንካልኣይ ደራጃ (15-19 ዕድሜ) ተማሃሮ ንምሕደራ ኣተእናገድቲ ካልኣይ ደርጃ ቆጸራ ክትወስዱ ኣሎኩም። l'Accueil du Secondaire II
(ACCES II) - rue Rousseau 8, 1201 Genève - tél. 022 388 12 60
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