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ብዙሑነት ቋንቋታትን ንቋንቋ ኣዯን ዝምልከት 

ውላድኩም ብዘይካ ቋንቋ ሽወዯን ተወሳኺ ቋንቋ ኣብ ገዛ የዘውትር ድዩ? 

ምምሕዲር ሳሌም (ሳሌም ኮምዩን) ነቶም ኣብ ዯረጃ መዋእለ ህጻናትን መባእታን ማእከላይን ዯረጃ ዝመሃሩ ወጻእተኛ 

ድሕረባይታ ዘለዎም ሽወዯናውያን ቆልዑ ዯቕኹም ቋንቋ ኣዱኦም ክመሃሩ የፍቅድ።ዕላማ ናይዚ ትምህርቲ ቋንቋ ኣዯ ድማ 

ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት መሊኾም ከዘውትሩ ይሕግዞም።ብተወሳኺ ድማ ዝተፈላለዩ ባህልን ልምድን ምስ ወግዕታትን 

ክላለዩን ክፈልጡን ስለ ዝሕግዞም ውልቃዊ ድርብ ረብሓ መንነት ክህልዎም የኽእሎም።ቋንቋ ኣዯ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣገባብ 

ኣመሃህራን ውጥን ትምህርትን ይኽተል። 

ሓዯ ተምሃራይ ቋንቋ ኣዯ ክመሃር ክማልኦ ዘለዎም ረቛሒታት 

1, ሓዯ ወይ ክልተ ካብ ወለዱ ተዛረብቲ ናይቲ ክመሃሮ ዝሕሰብ ዘሎ ቋንቋ ምስ ዝኾኑ። 

3. አቲ ተምሃራይ መሰረታዊ ኣምር ወይ ፍልጠት ናይቲ ቋንቋ ምስ ዝህልዎ (ሓድሽ ጀማሪ ክኸዉን የብሉን) 

4.ብውሕደ ኣስታት ሓሙሽተ ቆልዑ ኣብ ምምሕዲር ሳሌም ክህልው ይግብኦም።ነዚ ዝኸውን መምህር ድማ እቲ ምምሕዲር 

ይቖጽር። 

ከም ተዛራባይ ቋንቋታት ሳሚስካ፡ፊንላድ፡ቶርነዲልስ ፊንላድ፡እብራይስጢ ኮምኡ እውን ሮማንያ ትፍለጥ እንተ ዯኣ ኴንካ ዋላ 

ካብ መጀመርታ ናይቲ ቋንቋ መሰረታዊ ኣፍልጦ ኮምኡ ውን መዓልታዊ ኣብ ቤትካ ኣይተዘውትሮ እምበር ክትመሃሮ መሰል 

ኣሎካ።ብዘይካዚ ነቶም ብመልክዕ ጡብ ኣዯ ኮይኖም ካብ ካልእ ሃገር ናብ ሽወዯን ዝመጹ ቆልዑ ነቲ ኣፎም ዝኸፈቱሉ ቋንቋ 

ኣዯ ክመሃርዎ መሰል ኣለዎም። 

ኣገባብ መስርሕ ኣመሃህራ 

መምህር ቋንቋ ኣዯ ካብቲ እቲ ህጻን ከም ቋንቋን መቦቆልን ምስ ባህልን ዝመጸሉ ዓዱ ዝመጸ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝተፈልጠ 

አዩ።ብተወሳኺ ድማ ጽቡቕ ምልከት ቋንቋ ሽወዯን ክህልዎ ድማ ይግባእ።መስርሕ ትምህርቲ ድማ ኣብተን ነዚ ትምህርቲ 

ብማእከል ዝተሓረያ ኣብያተ ትምህርቲ ይካየድ።ንኣገባብ ትምህርቲ ብዝጥዕምን ተምሃሮ `ውን ዝሓሸ ፍልጠት ዝቐስሙሉ ዯኣ 

እምበር ግድን ኣብቲ እቲ ተምሃራይ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ይመሃር ማለት ኣይኮነን። 

ኣብ ምምሕዲር ሳሌም (ሳሌምስ ኮምዩን) ዝዝውተሩ ብዝሒ ቋንቋታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። 

ቋንቋታት 

ኣልባንያ፡ዓረብ፡ሶርያ፡ቤንጋል፡ቦስኒያ፡ሰርቢያ፡ክሮኣት፡አንግሊዝ፡ፊንላንድ፡ፍራንሳ፡ግሪኽ፡ኩርድ፡ማንዲሪን፡ፖላንድ፡ሩስያ፡ሶማልያ

፡ስጳኛ፡ታይ፡ትግርኛ፡ቸክ፡ጀርመን ኮምኡ ውን ሃንጋሪ የጠቓልል። 

 

 

 

መመልከቲ 

ወለዱ ዯቆም ናብ ትምህርቲ ቋንቋ ኣዯ ክመሃሩ ምስ ዝዯልዩ ነቲ ብምምሕዲር ሳሌም ዝተዲለወ ቕጥዒ (ፎርም) ብምምላእ ናብ 

ሓለፍቲ ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ ህጻናት ከረክብዎ ይከኣል።ንሳቶም በቲ ልሙድ መስርሕ ጌሮም ናብቲ ዝምልከቶ ሓላፊ 

ከብጽሕዎ እዮም። 



ሓዯስቲ መጻእተኛታት ተምሃሮ ብዝምልከት 

ኣብ ምምሕዲር ሳሌም ንቋንቋ ሽወዯን ዘይመልኩ ሓዯስቲ መጻእተኛታት ተምሃሮ መቐበሊ ዝኸውን ክልተ ክፍሊ ማለት 

ንነኣሽቱን ማእከላይን ዕድመ ዘለዎም ተምሃሮ ዝቕበል ብ ኢንተርናሽናል ክላስ ዝፍለጥ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተምሃሮ 

ዝቕበል ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስኩግ ሴንግ ተዲልዩ ይርከብ።እዞም ሓዯስቲ ቆልዑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ዝመሃሩ`ኳ 

እንተ ኾኑ ብዝያዲ ግና ኣብ ምልከት ቛንቋ ሽወዯን ከም ዘተኩሩ ይግበር።ክሳብ ንክልተ ወይ ሰለስተ ክፍለ ዓመት ናይ ትምህርቲ 

ድማ ክጸንሑሉ ዝኽእሉ ኩነታት ይመዓራረየሎም።ብድሕሪኡ ግና ናብቲ ምደብ ክፍልታት ከከም ዝምልከቶም ከም ዝኣትዉ 

ይግበር። 

ንተወሳኺ ሓገዝ ትምህርቲ ዝምልከት 

እንተ ሓድሽ መጻእተኛ ናብ ሽወዯን ኴንካን እሞ ድማ ትምህርትኻ ብቋንቋ ሽወዯን ክትከታተል ዓቕሚ ዘይብልካ ኮይኑ እቲ 

ዝወሃብ ዓይነት ትምህርቲ ብሓገዝ ናይ መምህር ብቋንቋኻ ከም ትመሃሮ ይግበር።እዚ ድማ ተወሳኺ ሓገዝ ትምህርቲ (ስቱዱ 

ሃንድ ሌድኒንግ) ተባሂሉ ይጽዋዕ።እዚ ዓይነት ሓገዝ በቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝዉሰን። 

ንዝያዲ ሓበሬታ ምስ ትዯልዩ  

ናብ Anna Leven 

ወ/ሮ ኣና ለቭየን  

ሓላፊት ቋንቋ ኣዯን ተወሳኺ ሓገዝ ትምህርትን  

ብ ሞባይል 070/723 17 72  

ወይ ብመንገዱ ኢመይል  

Anna.leven@salem.se 

ክትጽሕፉ ትኽእሉ  

 

 


