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ብቕዓቶም ይፍለዩ 
ኣብ ዝኾነ ይኹን ሞያ ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለዎም ዶ? እንተድኣ ሃልይዎም ኣብ ስዊድን ከመይ ክጥቀሙሉ ከም 

ዝኽእሉ ክፈልጡ ይደልዩ ዶ? 

ዓርሰ ገምገጋም ብምውሳድ፣ ነቲ ስራሕ እንታይ ከም ዘድሊ ዘርኢ ሓፂር መምርሒ ክረኽቡ ይኽእሉ:: 

እቲ ዓርሰ ገምጋም ምስ ኣብ ስዊድን ዕዳጋ ሸቃሎ ዝርከብ ሞያ ዝተትሓሓዘ ቅጥዒ ብምምላእ ዝግበር እዩ:: 

እቶም መልስታት ንክሕግዝዎም ዝተሓሰቡ እንትኾኑ ኣብ ዋዕላኦም ድማ ስራሕ ቆፃሪኦም ብምኻን እቲ ዓርሰ 

ግምት መሕትቶም ምጥቃም ይኽእሉ:: እቶም መልስታት ነቲ ናይ ስራሕ ምቑፃር ግልጋሎት ዝቐለለ ይገብርዎ 

ንዕኦም እውን አየናይ ናይ ስራሕ ምቑፃር ግልጋሎት ከም ዝሕሾም ንምምራፅ ይጠቕሞም:: ኣብ ስዊድን 

ብቕዓቶም ከመይ ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ ወይ ብዛዕባ ከመይ ከም ዘነቀሳቐሱ፣ ሓበሬታ ምርካብ. ትምህርቶም፣ 

ምውዳእ. ስራሕ ልምዲ ምምዕባል ወይ ምርግጋፅ ኣብ ምፍላጥ ሓገዝ ከድልዮም ይኽእል:: 

እቶም ናይ ዓርሰ ገምጋም ሕቶታት ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ሞያታት ኣብ ዝደልይዎም ረቓሒታት 

መሰረት ዝገበሩ እዮም:: እቶም መልስታት ድማ ኣብ ፍልጠቶምን ናይቲ ሞያ ልምዶምን መሰረት ዝገበሩ 

እዮም:: 

ኩሎም ፍልጠቶምን ናይቲ ሞያ ልምዶምን ጥቕሚ ኣለዎም:: ናይ ዓርሶም ብቕዓት ይግምቱ:: 

እዚ ዓርሰ ግምት መፃኢ ሞያ ረቓሒታት አቲ መፃኢ ሞያ ይሽፍን፡  

 ህንፃ ብሕላፍነት ዝተረከበ ሰብ  

 ናይ ህንፃ ቴከኒካል ማናጀር  

 ናይ ህንፃ ማናጀር 

ናይቲ ሞያ ልምዶምን ብቕዓቶምን ንምግማት ካብ እዚ ትሐቶም ዘለዉ ደረጃታት ይጠቐሙ:: እዚ ምግባሮም 

ካብ ስራሕ ምቑፃር ግልጋሎት እቲ ዝበለፀ ሓገዝ ምርካቦም የረጋግፅ:: 

እዞም ዝስዕቡ ደረጃታት መሰረት ብምግባር ብቕዓቶም ምፍላይ ይኽእሉ፡ 

1: ስራሕ ልምዲ የብለይን  

 ኣብዚ ብተግባራዊ ልምዲ ዘይተደገፈ ፍልጠት ክህልዎም ይኽእል 

2: ዝተወሰነ ስራሕ ልምዲ  

 ኣብ ስልጠና ናይ ፈተነ ዕድል ረኺቦም ነይሮም  

3: መጠነኛ ዝኾነ ስራሕ ልምዲ 

 ናይ ሓደ ዓመት ስራሕ መረዳእታን ናይ መስራሓይ ምስክር ወረቐትን ኣለዎም 

4: ፅቡቕ ስራሕ ልምዲ 

 ናይ ሓደ ዓመት ስራሕ መረዳእታን ናይ መስራሓይ ምስክር ወረቐትን ኣለዎም 

5: ዓብይ ስራሕ ልምዲ 

 ብቐጥታ ኣብ ስራሕ ቦታ ከም ተቖፃፃሪ፣ ማናጀር ወይ ክኢላ ኮይኖም ከሕረዩ ኣለዎም 
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ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ሪል እስቴት ሴክተር 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

 ኣብ ምምዕባልን ምውዳብን ዕዮ ከምኡ እውን ምምሕዳርን ምእላይን ልምዲ ኣለዎም  

 ስራሕ ከመይ ክካየድ ከም ዘለዎ ናይ ምርዳእን ምስ መሳርሕቲ ብምትእስሳር ናይ ምብርትታዕን 

ልምዲ ኣለዎም  

 ናብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት/ጉጅለታት/ናይ ስራሕ ቦታታት/መሳርሕቲ ናውቲ ናይ ምምዳብ 

ልምዲ ኣለዎም 

ብዛዕባ ስራሕ ልምዶም ብዙሕ ከብራህርሁ እንተድኣ ደልዮም ኣብ ታሕቲ እቲ ቅጥዒ ዝርከብ ክፍተት ምጥቃም 

ይኽእሉ:: ኣብ እቲ ቦታ ልምዲ ሃልይዎም ግን ኣብ እቲ ዓርሰ ግምት መሕትት ብዛዕባ እዚ ልምዲ ሕቶ 

እንተዘይሃልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ:: 

ብዛዕባ ስራሕ ልምዶምን ፍልጠቶምነን መረዳእታ ከቕርቡ የኽእሉ ዶ? 
ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ስራሕ ምስክር ወረቐት?  

ናይ ስራሕ ምቑፃር ግልጋሎት ኣብ ምትርጋምን ምርግጋፅን ክሕግዞም እዩ::  
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ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ሪል እስቴት ሴክተር 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

 

ቅጥዒ ዓርሰ ግምት 

ናይ እቲ ሪል እስቴት ቦታ 

 

ነቲ ሞያ ኣድላይ ዝኾነ ግላዊ ባህርይ  1-5 (ካብ ምይም ስራሕ ልምዲ –ዓብይ ስራሕ ልምዲ) 

ግልጋሎትን ምርድዳእን 

1. ምስ ዓማዊል ብዝግባእ ክረዳዳእን ዝብልዎ ክሰምዕን 

ይኽእል:: 

             1              2              3              4              5       

2. ምስ መሳርሕቲ ብዝግባእ ክረዳዳእን ዝብልዎ ክሰምዕን 

ይኽእል:: 

             1              2              3              4              5       

3. ናይ እቲ ስራሕ ድሌታት ንምምላእ ኣብ ስርሐይ 

ብተዓፃፃፋይነት ክሰርሕ ይኽእል:: 

             1              2              3              4              5       

4. ናይ ዓማዊልና ድሌታት ንምምላእ ኣብ ስርሐይ 

ብተዓፃፃፋይነት ክሰርሕ ይኽእል:: 

             1              2              3              4              5       

ናይ ምምሕዳር ውጥረት 

5. ብዝተዋቐረ መንገዲ እየ ዝሰርሕ ::              1              2              3              4              5       

6. ይትልምን ይከታተልን::              1              2              3              4              5       

7. ብዙሕ ዕዮተት ብሓደ ግዘ ምስራሕ::              1              2              3              4              5       

8. ምስ ኣብ ካልእ ስራሕ ዘለዉ ናይ መርድዳእ ልምዲ ኣለኒ፡              1              2              3              4              5       

a) ሰራሕተኛታት ዕዮ             እወ          ኣይኮነን 

b) ኮንትራክተር             እወ          ኣይኮነን 

c) ተኻረይቲ             እወ          ኣይኮነን 

ነቲ ሞያ ኣድላይ ዝኾነ ስራሕ ልምዲን ብቕዓትን 1-5 (ካብ ምይም ስራሕ ልምዲ –ዓብይ ስራሕ ልምዲ) 

9. ናይ ምትላምን ንፅገናን ክንክንን ሓላፍነት ምውሰድን ልምዲ 

ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       

10. ምስ ናይ ስራሕ ምቁራፅ ፀገም ፈጠርቲ ነገራት ልምዲ 

ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       

11. ኣብ እዞም ዝስዕቡ ናይ ፍተሻ ስራሕ ሰሪሐ ነይረ፡              1              2              3              4              5       

a) ተኸላ              እወ          ኣይኮነን 

b) ናይ ሙቐት ኣጠቓቕማ ስርዓት::             እወ          ኣይኮነን 

12. ኣብ ናይ ህንፃ/ሪል እስቴት ቴከኒካል ስርዓት ክንክንን ዕዮን  

ሰሪሐ ነይረ:: 

             1              2              3              4              5       
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ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ሪል እስቴት ሴክተር 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

13. ኣብ ናይ ህንፃ/ሪል እስቴት ቴከኒካል ስርዓት ምትባዕ ሰሪሐ 

ነይረ::  

             1              2              3              4              5       

14. ኣብ ምምዕባል ዕዮን ክንክን ፍልምዶን ሰሪሐ ነይረ ከምኡ 

እውን ናይ በጀት ሓላፍነት ተረኪበ ሰሪሐ ነይረ:: 

             1              2              3              4              5       

15. ኣብ ናይ ህንፃ/ንብረት ፀገም ፈጠርቲ ፕሮጀክትታት ኣብ 

ምፅናዕ ሓለፍነት ወሲደ ሰሪሐ ነይረ:: 

             1              2              3              4              5       

16. ምስ ኣብ ንብረት ዝተትሓሓዙ ጉዳየት ከም ፋይናንስን 

ምምሕዳርን ኮይነ ሰሪሐ ነይረ:: 

            እወ          ኣይኮነን 

17. ኣብ ንብረት መሸጣ ከም ፋይናንስን ምምሕዳርን ኮይነ 

ሰሪሐ ነይረ:: 

            እወ          ኣይኮነን 

18. ናይ ኣመራርሓ ሓለፍነት ወሲደ ሰሪሐ ነይረ::             እወ          ኣይኮነን 

19. ኣብ ናተይ ግደ ምስ ተኻረይቲ ርክብ ፈጢረ ሰሪሐ ነይረ::             እወ          ኣይኮነን 

20. ናይ ሓምለዋይ መሬት መትከሊ ዕምበባ, ተኽልታትን 

ኣእዋምን ክንክን ማናጀር ኮይነ ሰሪሐ ነይረ:: 

             1              2              3              4              5       

21. ኣብ ክረምቲ ውርጪ ምውጋድን ኮረትን ሑፃን ተግባራዊ 

ምግባርን ኣብ ቁፅፅር ኣውዒለ ሰሪሐ ነይረ:: 

             1              2              3              4              5       

22. ጌጋተት ምልላይን ንእሽተይ ፅገናታትን ኣካይደ ሰሪሐ ነይረ::              1              2              3              4              5       

23. ኣብ ከም መእተዊ መንገድታት፣ ደረጃታት፣ ምድሪቤትን ኣብ 

ዚንጐ ኣብ ዝርከባ ኣናእሽተይ ክፍልታትን ዝኣመሰሉ 

ቦታታት ሰሪሐ ነይረ:: 

             1              2              3              4              5       

24. ናይ ተኻረይቲ ኣፓርታማታት ናይ ምፅጋን ስራሕ ሰሪሐ 

ነይረ:: 

             1              2              3              4              5       

25. እቶም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ነቲ ህንፃ ምፅራዮም ናይ 

ምርግጋፅ ሓለፍነት ወሲደ ሰሪሐ ነይረ:: 

             እወ          ኣይኮነን 

26. ፀገማት ናይ ምፍታሕ ልምዲ ኣለኒ::              እወ          ኣይኮነን 

27. ተኻረይቲ ኣፓርታማታት ለቒቖም እንትወፁ ነቲ 

ኣፓርታማታት ናይ ምፍታሽ ልምዲ ኣለኒ(እቲ ፈተሻ ብ ናይ 

እቲ ህንፃ ማናጀር እዩ ዝካየድ):: እዚ ካልኦት ነገራት ከካትት 

ይኽእል፡ 

 

a) ብበዝሒ ግልጋሎት ዝበፅሑ ጉድኣታት ምፍላይ             እወ          ኣይኮነን 

b) ሸናይ መወዳእታ ፅሬት ምፅዳቕ             እወ          ኣይኮነን 

c) ተኻረይቲ ክኸፍልዎም ዝግብኡ ናይ ብልሽት ካሕሳ 

ፈሊኻ ምውፃን 

            እወ          ኣይኮነን 

28. ኣብ እዞም ዝስዕቡ ዓይነት ህንፃታት ሰሪሐ ፡   
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a) ገዛ ምክራይ (ኣፓርታማታት)             እወ          ኣይኮነን 

b) ነፀላ ስድራቤታት ዝነብሩሉ ከባቢ             እወ          ኣይኮነን 

c) ቤት ትምህርቲ             እወ          ኣይኮነን 

d) ስፖርታዊ ድርጅታት             እወ          ኣይኮነን 

e) ሆስፒታላት             እወ          ኣይኮነን 

f) ዓበይቲ ትካላት             እወ          ኣይኮነን 

g) ዝነኣሱ ትካላት             እወ          ኣይኮነን 

h) ካልኦት ዓይነታት እንተሃልዮም – በጀኦም ይግለፁ:  

29. እዞም ዝስዕቡ ዓይነት ዕዮታት ኣካይደዮም እየ:   

a) ናይ መጠንቀቕታ ደወልን ኣተዓፃፅዋ መይላን ፈተሻ             እወ          ኣይኮነን 

b) ናይ መናፈሲን ሙቐትን መይላ ፈተሻ             እወ          ኣይኮነን 

c) ናይ ቁልፊን ካርድታት ቁልፊን ቁፅፅር             እወ          ኣይኮነን 

d) ናይ ዝተሰበሩ/ዝተበላሸዉ ኣቕሓታት ፅገናን 

መተካእታን 

            እወ          ኣይኮነን 

e) ናይ ቴክኒካዊ ኣቑሑ ብኣግባቡ ምስራሕ ምርግጋፅ             እወ          ኣይኮነን 

f) ንተኻረይቲ ምውጋድን ምፅብባቕን ምሕጋዝ             እወ          ኣይኮነን 

g) ብኮምፒዩተር ጌርካ መሳርሕታት ምዕዳግ             እወ          ኣይኮነን 

h) ናይ ሙቐት ተቐያየርቲ ምስ ኣውራጃ፣ ናይ ሙቐት 

መንፍሒታት፣ መሽረፈትን ካልኦት ቴክኒካዊ 

ኣቑሑታት ብምቅይያር ምምራሕ 

            እወ          ኣይኮነን 

i) ናይ ዝተፈላለዩ ህፃታት ጌጋታት ምፍላይን ምፅጋንን             እወ          ኣይኮነን 

30.  ከም ክብሪ ምስ ተኻረይቲ ርክብ ምፍጣር፡   

a) መንበሪ ገዛውቲ             እወ          ኣይኮነን 

b) ናይ ንግዲ ስራሕ             እወ          ኣይኮነን 

31. ብመዳይ ናይ ህንፃታት ሓይሊ ብቕዓን ኣጠቓቐማ ናውቲን 

ብቕዓት ናይ ምዕባይን ሓለፍነት ወሲደ ሰሪሐ:: 

            እወ          ኣይኮነን 
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ብዛዕባ ስራሕ ልምዶምን ፍልጠቶምነን ዝበለፀ መረዳእታ ከቕርቡ እንተድኣ ደልዮም በጀኦም ኣብዚ ይፅሓፍዎም:: 

 


