ናይ ትምህርቲ ጥቅሚ መሠረቱ፣ ሕግን ናይ ትምህርቲ መምርሒን
 ኩሉ አብ ትምህርቲ ዘሎ ክሰማምዓሉ አሎዎ እቲ መሰረታዊ ጥቅሚ ዝወሃብ አብ ናይ
ትምህርቲ መምርሕን፣መምሃሪ መደብን፣ነዚ መምሪሒ ተቋዉሞ ካብ ምርአይ ረሓቅ (ሕጊ11)
 እዚ ማለት እቲ ቤት ትምህርቲ፣ ክዓዪይ አሎዎ ንዲሞክራሲ ከምቲ ስዊድን ሕጊ ዝአምነሉ
 8§ ናይ ጽቅጠት ሕጊ(2008:567)አሎ ዉሳኔታት ዕላማ ዘሎዎ ንጽቅጠት ምቅላስ
ብኻሊእ ሸነኽ ምምዕባል፣ልክዕ መሰላትን ዕድላትን አብ ትምህርቲ መዳያት፣ብዘየገድስ
ጾታ፣ አከዳድና፣መንነት፣ወይ አረአእያ፣ዘርኢ፣ሀይማኖት ወይ ካልእ እምነት
ዘሎዎ፣አካለ-ስንክልና፣ሓደ ዐይነት ጾታ ምፍቃር፣ወይ ካልእ ጾታ፣ ወይ ብዘየገድስ ጾታ
ምፍቃር፣ወይ ዕድሜ::
ሕጊ(2014:960)
 እዚ ማለት ከአ ኩለን አዋልድ/አወዳት ወይ አንስቲ/ሰብኡት ኩሉ ሓደ መሰልን ዋጋን

አሎዎ፣ብዘይ አገድስ ጾታ፣ አፈላላይ ዘይብሉ፣መንነት፣ወይ አድልዎ፣ዘርኢ ምፍልላይ
ሀይማኖት ወይ ካልእ እምነት ዘሎዎ፣አካል ስንኩልነት ወሲባዊ ተጽዕኖ፣ወይ ዕድሜ
ብዘይአገድስ::
 6§ ትምህርቲ፣አብ ትምህርቲ-ክፍሊ ወይ አብ መዋዕሊ-ሕጻናት ክፍሊ ምስ ዋና አካየድቲን
ብሀይማኖት ፍልልይ ክህልዉ የብሉን፣ (ፍልልይ ሀይማኖት) ክህልዉ የብሉን፣ዝኾነ ብ
ሀይማኖት ጽሑፍ::
 ኩሉ ናትና ናይ ምምሕድዳር ትምህርትታት ብዋና አካየድቲ እዩ ዝሰርሕ(ሄደሙራ

ምምሕድዳር) እዚ ማለት ከአ ናይ ሀይማኖት ጽሑፍ ክህልዉ የብሉን::ብመምርሒ መሠረት
ናይ ቤት ትምህርቲ መዕጸዊ ዝፍጸም አብ ቤተ ክርስትያን እዩ፣ግን ጸሎት ወይ ቅዳሴ ዘይብሉ::
 ዝተፈለጠ ነገር እንድሕሪ ሓልዩ ናይ አድልዎን ወይ ሕጊ ምጥሓስ ተተራእዩ እቲ ሰብ
ብቁልጡፍ ንሓላፊ ትምህርቲ፣ዳይሪክተር የመልክት
 እዚ ማለት ሓላፊ ትምህርቲ፣ዳይሪክተር ብቁልጡፍ አጻርዩ እቲ ጉዳይ ንዋና አካየድቲ

የመልክት
(ንአካየድቲ)
 አብ ኩሉ ትምህርቲ ናይ ሥርዓት ሕጊ አሎ፣ብሓባር ኩሉ ምስ ተመሀሮ ኮይንካ ዝስራሕ

ንሰርሕ ሓደ ጊዜ አብ ዐመት::ደሓር እቲ ዳይሪክተር እዩ ዝዉስን ንናይ ሥርዓት ሕግታት:
 6§ዳይሪክተር ወይ መምህር ዪከታተሉ ንህጹጽን ጊዚያዊ ምስትኽኻል ዘድልዮ፣መሰል
ዘሎዎ ንኸዉሕሱ፣ ናይ ተመሃሮ ዉሕስነትን፣ምርግጋእ ትምህርቲን፣ወይ ከስተኻኽሉ ናይ
ተመሃራይ ራብሻን ባህርያት:: (ትምህርቲ ሕጊ) እዚ ማለት ከአ እቲ ተመሃራይ ካብ ቦታ

ዪእለይ፣መተሃራረሚ በትሪ ወይ ካልእ መሳሊ ዪተሓዝ፣እቲ ተመሃራይ ገዛኻ ኪድ ክበሃል
ዪከአል፣ድሕሪ ዝርርብ ምስ ወለዲ ወይ ድሕሪ መጽናዕቲ ናብ ካልእ ትምህርቲ ክፍሊ ቦታ
ክምደብ ዪከአል ንጊዚኡ::
 ብናይ ትምህርቲ ሕጊ መሰረት፣ትምህርቲን ገዛን ሓቢሮም ክሰርሑ የድሊ ንቆልዓ

ዝበለጸ፣እቲ ትምህርቲ ንወላዲ ዪሰምዖ ግን እቲ ትምህርቲ ፍልይ ዝበለ አካዪዳ ክገብር
አይክእልን እዩ፣ናይ ትምህርቲ ሕግን መምርሕን መምሃሪ መደብ ትምህርቲን እዩ
ዝኽተል::ፍልይ ዝበለ ምኽንያት ክህልዉ ይኽእል ንአካለ ስንኩላት ዝኾኑ ተመሃሮ፣
 ኩሉ ጽሑፍ ብፍሩይን ብጎኒ ተጻሒፉ ዘሎ መግለጺ ናይ ትምህርቲ ሕጊን መምሃሪ

መደብን እዩ::

