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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 ረቓሒታት ሞያ ግብርና ይሽፍን::  

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 ብዙሕ ዓመት ተግባራዊ ስራሕ ልምዲ ኣለዎም፣ ከምኡ እዉን ምስ ካልኦት እንትነፃፀር 

ብቑልጡፍ ዓርሶም ክኢሎም ስርሖም ከጅምሩ ይኽእሉ እዮም 

5: ዓብይ ስራሕ ልምዲ   

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

 ኣብ ምምዕባልን ምውዳብን ዕዮ ከምኡ እውን ምምሕዳርን ምእላይን ልምዲ ኣለዎም  
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ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ግብርና 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

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

ልምዲ ኣለዎ  

 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 

ግብርና 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

 

ቅጥዒ ዓርሰ ግምት 

ግብርና 

 

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

1. ምስ ዓማዊል ብዝግባእ ክረዳዳእ ይኽእል              1              2              3              4              5       

2. ኣብ ከበድቲ ኩነታት ተረጋጊዐ ምፅናሕ ይኽእል              1              2              3              4              5       

3. ኣብ ፅዕንቶ ኮይነ  ይሰርሕ 

4. ኣብ ስራሕ ቦታ ምዃን እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን 

ይርዳእን 

             1              2              3              4              5       

5. ንዓርሰይ ብናይ ስራሕ ቦታ ሕግታት ክግዛእ ክገብር ይኽእል               1              2              3              4              5       

6. ናይ ስራሕ ቦታይ ፅሩይን ፅፉፍን ጌረ ይሕዝ                1              2              3              4              5       

7. ዓርሰይ ክኢለ ናይ ስራሕን ውሳነታት ናይ ምውሳንን ልምዲ 

ኣለኒ 

             1              2              3              4              5       

ነቲ ሞያ ጠቐምቲ ዝኾኑ ስራሕ ልምዲን ብቕዓትን 1-5 (ካብ ምይም ስራሕ ልምዲ – ዓብይ ስራሕ ልምዲ) 

1. ኣብ ቀፃሊ መንደቕን ምድሪቤትን ድርዳረ ናይ ምግዳፍ 

ልምዲ ኣለኒ፡ 

 

a) ሑጡብ እወ          ኣይኮነን 

b) ኮንክሪት እወ          ኣይኮነን 

c) ናይ ፕላስተር ሰሌዳ እወ          ኣይኮነን 

d) ፕላስተር ዝተገበሮ ፀፍሒ እወ          ኣይኮነን 

e) ስራሕ ልምዲ የብለይን እወ          ኣይኮነን 

2. ኣብ ዓበይቲ ፀፍሒታት ከም መሐምበሲ ቀላይ ድርዳረ ናይ 

ምግዳፍ ልምዲ ኣለኒ 

 

a) ኮንክሪት እወ          ኣይኮነን 

b) ድርዳረ መጣበቒ እወ          ኣይኮነን 

c) ካብ ስሚንቶ ዝተሰርሐ ድርዳረ መጣበቒ እወ          ኣይኮነን 

d) ስራሕ ልምዲ የብለይን እወ          ኣይኮነን 

3. ኣብ ዓበይቲ ፀፍሒታት ከም መሐምበሲ ቀላይ ድርዳረ ናይ 

ምግዳፍ ልምዲ ኣለኒ 

እወ          ኣይኮነን 

4. ዓቐብ ቁልቁል ዝኾነ ምድሪቤት ናይ ምህናፅ ልምዲ ኣለኒ፡  
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ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ግብርና 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

a) ስሚንቶ እወ          ኣይኮነን 

b) ሓፁር ምምጥጣን እወ          ኣይኮነን 

c) ስራሕ ልምዲ የብለይን እወ          ኣይኮነን 

5. ኣብ ርሑሳት ክፍልታት ራሕሲ ናይ ምኽልካል ልምዲ ኣለኒ እወ          ኣይኮነን 

6. ናይ ፕላስተር ስራሕ ልምዲ ኣለኒ እወ          ኣይኮነን 

7. ሑጡብ ናይ ምንዳቕ ልምዲ ኣለኒ እወ          ኣይኮነን 

8. ናይ ብዙሕ ዓመት ናይ ግብርና ልምዲ ኣለኒ፡ 

 

 

_________ ዓመታት 

 

ብዛዕባ ስራሕ ልምዶምን ፍልጠቶምነን ዝበለፀ መረዳእታ ከቕርቡ እንተድኣ ደልዮም በጀኦም ኣብዚ ይፅሓፍዎም፡ 

 

 

 

 

 

 


