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ክእለታትካ ኣለሊ 
ኣብ ስዊድን ዘማዕበልካዮ ናይ ስራሕ ልምዲ ንኸመይ መገዲ ክትጥቀመሉ ከምዘለካ ክትፈልጥ ትደሊ ዶ? 

ርእሰ-ገምጋም ብምግባር፣ እቲ ስራሕ እንታይ ክእለት ከምዝጠልብ ዝገልጽ ስእሊ ክትረክብ ኢኻ።  

ብመገዲ ርእሰ-ገምጋም ኣቢልካ፣ ኣብ ዕዳጋ ዕዮ ስዊድን ምስ ዝርከቡ ስራሓት ዝተሓሓዝ ቅጥዒ ክትመልእ 

ኢኻ። እቶም መልሲታት ንዓኻ ደገፍ ዝኾኑኻ ኣብ ርእሲ ምዃኖም፣ እቲ ርእሰ-ገምጋማዊ ቅጥዒ ምስ ቆጻሪ 

ሰራሕተኛታት ኣብ እትገብሮ ዝርርብ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እቶም መልሲታትካ ንዓኻ ይኹን 

ንArbetsförmedlingen ካብ ናይ Arbetsförmedlingen ጻዕርታት ብቐሊሉ ክትመርጹ ዘኽእለኩም 

እዩ። ምናልባሽ ንኽእለታትካ ኣብ ስዊድን ብኸመይ ከምትጥቀመሎም፣ ብዝበለጸ ከመይ ጌርካ 

ከምእተማዕብሎም፣ ትምህርትኻ ከመይ ኣቢልካ ከምእተሐይሎ፣ ግብራዊ ልምዲ ከመይ ጌርካ ከምእተጥሪ፣ 

ወይ ድማ ተቐባልነት ከመይ ጌርካ ከምእትረክብ ብዝምልከት ደገፍን ሓበሬታን ከድልየካ ይኽእል። 

እቶም ኣብቲ ርእሰ-ገምጋማዊ ቅጥዒ ዘለዉ ሕቶታት መብዛሕትኡም ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ዕድላት ስራሕ ኣብ 

ዝጠልቡዎም ረቛሒታት ዝተመርኰሱ እዮም። መልሲታትካ ኣብቲ ስራሕ ኣብ ዘኻዕበትካዮ ፍልጠታትን 

ልምዲን ዝተመርኰሱ እዮም። 

ኩሎም ልምዲታትን ፍልጠታትን ኣብ ግምት ይኣትዉ እዮም። ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ድማ ንኽእለታትካ 

እትዕቅኖም። 

እዞም ዝስዕቡ ኣብዚ ዳህሰሳዊ መጽናዕቲ ከም ብቕዓት ዘረጋግጹ ረቛሒታት ይቑጸሩ: 

 ብዝኾነ መንገዲ ዝተጠርየ ንስራሕ ኣግራብ ዝምልከት ልምዲ 

 ከበድቲ ማሽናት ናይ ምዝዋር ልምዲ (ንኣብነት፣ ኤክስካቫተራት) 

 ምስ ኣግራብ ናይ ምስራሕ ድልየት 

ካብ Arbetsförmedlingen ብሉጽ ደገፍ ምእንቲ ክትረክብ፣ በዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ 

መለክዒታት ኣቢልካ ልምድኻን ክለታትካን ገምግም። 

ክእለታትካ ንምልላይ በዞም ዝስዕቡ መለክዒታት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ 

1: ልምዲ የብልካን  

 ክልሰ-ሓሳባዊ ፍልጠት ሃልዩካ ግብራዊ ልምዲ ግን ዘይክህልወካ ይኽእል 

2: ቁሩብ ልምዲ  

 ስልጠና ትወስደሉ ኣብ ዝነበርካ ግዜ ክትሰርሕ ትፍትን ኔርካ ኢኻ  

3: ጽቡቕ ልምዲ 

 ኣብ ውሽጢ እቲ ሓደ ዓመት ኣብ ኢንዱስትሪ ከምዝሰራሕካ ዝገልጹ መወከሲታትን ወረቓቕቲ 

ምስክርን ኣለዉኻ 

4: ልዑል ልምዲ 

 ናይ ብዙሕ ዓመት ግብራዊ ልምዲ ኣለካ፣ ስለዚ ብቕልጡፍ ንበይንኻ ስራሕ ክተሳልጥ ትኽእል 

ኢኻ 



2 

ርእሰ-ገምጋማዊ ቅጥዒ 

ኢንዱስትሪ ኣግራብ 

ኢንግሊዝኛ 

 

 

 

 

5: ኣዝዩ ዓሚቝ ልምዲ 

 ብቕጽበት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ከም ተቖጻጻሪ፣ ሓላፊ፣ ወይ በዓልሞያ ኮንካ ንምስራሕ ክትፍተን 

ትኽእል 

 ስራሓት ኣብ ምስራዕን ምምዕባልን ልምዲ ኣለካ ከምኡድማ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ልምዲ 

ኣለካ  

 ስራሕ ከመይ ክካየድ ከምዘለዎ ናይ ምግላጽ ልምዲ ኣለካ፣ ስለዚ ሰራሕተኛታት ከተዋፍርን 

ከተበራብርን ትኽእል ኢኻ  

 ጸጋታት ናይ ፕሮጀክትታት፡ ሰብኣዊ ጉጅለታት፣ መስመራት ንግዲ፣ ከምኡ’ውን ንሰራሕተኛታት 

ናይ ምውዳብ ልምዲ ኣለካ 

ልምድኻ ካብዚ ንላዕሊ ከተስፍሖ እንተደሊኻ ኣብ መወዳእታ ኣብ’ዚ ዳህሳሳዊ ቅጥዒ ንዘሎ ናጻ ናይ ጽሑፍ 

ቦታ ተጠቐም። ንኣብነት፣ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ልምዲታት እንተሃልዮምኻ’ሞ ንዕኦም ዝምልከቱ ንጹራት 

ሕቶታት ኣብቲ ርእሰ-ገምጋማዊ ጽሑፍ እንተዘይቀሪቦም።  

 

 

 

ንፍልጠትካን ልምድኻን መረጋገጺ ከተቕርበሉ ዶ ትኽእል፣ ንኣብነት ብወረቐት 

ምስክር ወይ ጭብጢ?  
ወረቐታት ምስክር ወይ ጭብጢታት እንተሃልዮምኻ፣ Arbetsförmedlingen ንዓኦም ኣብ ምትርጓም 

ክተሓባበረካ ይኽእል እዩ።  
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ርእሰ-ገምጋማዊ ቅጥዒ 

ኢንዱስትሪ ኣግራብ 

ኢንግሊዝኛ 

 

 

 

 

ርእሰ-ገምጋማዊ ቅጥዒ 

ኢንዱስትሪ ኣግራብ 

 

ኣገደስቲ ዓቕሚታት  1–5 (ልምዲ የለን – ዓሚቝ ልምዲ) 

1. ኣብ ስርሐይ ዘጋጥሙኒ ጸገማት ናይ ምፍታሕን 

ከከምኩነታቱ ናይ ባዕለይ ውሳነ ናይ ምውሳንን ልምዲ 

ኣለኒ። 

             1              2              3              4              5       

2. ምስ ካልኦት ናይ ምትሕብባርን ናይ ምልዛብን ልምዲ 

ኣለኒ።  

             1              2              3              4              5       

3. ስራሕ ጽፈት ናይ ባዕለይን ናይ ካልኦትን ናይ ምርግጋጽ 

ልምዲ ኣለኒ። 

             1              2              3              4              5       

4. ንኻልኦት መምርሒ ናይ ምሃብ ልምዲ ኣለኒ።              1              2              3              4              5       

5. ሙሉእ መዓልቲ ናይ ምስራሕ ብቕዓት ኣለኒ።              1              2              3              4              5       

6. ኣብ ዘጨንቕ ኩነታት ገዛእ-ርእሰይ ናይ ምርግጋእ ዓቕሚ 

ኣለኒ። 

             1              2              3              4              5       

7.  ‘ናይ ስራሕ ቦታ’ እንታይ ማለት ከምዝኾነን እንታይ 

ከምዘማልእን እፈልጥ – ንኣብነት፣ ከም ናይ ሓደጋ 

መከላኸሊ ክዳን ዝኣመሰሉ መሳርሒታት መከላኸሊ ሓደጋ 

ኣገዳስነቶም እፈልጦ – ከምኡድማ ኣብ ስራሐይ ከጋጥሙ 

ዝኽእሉ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ሓላፍነታትን ኣጋጣሚታትን 

ከመይ ገይረ ከወግዶም ከምዘለኒ እፈልጥ። 

             1              2              3              4              5       

8. ስርዓትን መምርሒታትን ናይ ስራሕ ቦታ ናይ ምኽባር 

ክእለት ኣለኒ። 

             1              2              3              4              5       

ነቲ ዓይነት ስራሕ ዘድልዩ ልምዲታትን ክእለታትን 1–5 (ልምዲ የለን – ዓሚቝ ልምዲ) 

9. ባዕለይ ናይ ምስራሕን ውሳነ ናይ ምውሳንን ልምዲ ኣለኒ።              1              2              3              4              5       

10. ኣብ ጉጅለኣዊ ስራሓት ምስ ካልኦት ተሓባቢርካ ናይ 

ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ። 

             1              2              3              4              5       

11. ተቖጻጻሪ ኮይነ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ።              1              2              3              4              5       

12. ኣብ ናይ ኣግራብ ስራሕ ተቖጺረ ይሰርሕ ነይረ፣ ወይ ድማ 

ባዕለይ ዝውንኖ ስራሕ ነይሩኒ። 

1              2              3              4              5       

2 ኣብ ካልኦት ኣግራብ-ጠቀስ ስራሓት ናይ ምስራሕ 

ልምዲ እውን ኣለኒ፣ ንኣብነት: 

           

a) ምውልዋል              እወ                                              ኣይፋል                  

b) ምትካል              እወ                                              ኣይፋል                  



4 

ርእሰ-ገምጋማዊ ቅጥዒ 

ኢንዱስትሪ ኣግራብ 

ኢንግሊዝኛ 

 

 

 

 

c) ምቕምቃም              እወ                                              ኣይፋል                  

d) ምዕቃብ ተፍጥሮ              እወ                                              ኣይፋል                  

e) ካልእ – ብኽብረትካ ግለጽ:  

 

 

 

3 ብደረጃ ኣገልግሎት ህዝቢ ኣብ ኣግራብ-ጠቀስ ስራሓት 

ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ፣ ንኣብነት:  
 

a) መደብ ምውጻእ              እወ                                              ኣይፋል                  

b) ዕድጊ ልሕጺ              እወ                                              ኣይፋል                  

c) ኣገልግሎት ምኽሪ              እወ                                              ኣይፋል                  

d) ካልእ – ብኽብረትካ ግለጽ:  

 

 

 

4 ብኢድ ብእትሰርሕ ሞተር ዘለዎም ኣቕሑት ተጠቒምካ 

ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ፣ ንኣብነት: 

 

a) ሰንሰለታዊ መጋዝ              እወ                                              ኣይፋል                  

b) መቐምቀሚ              እወ                                              ኣይፋል                  

c) ቆጥቋጢት              እወ                                              ኣይፋል                  

d) ካልእ – ብኽብረትካ ግለጽ:  

 

 

5 ከቢድ ማሽን ናይ ምዝዋር ልምዲ ኣለኒ፣ ንኣብነት:   

a) ትራክተር              እወ                                              ኣይፋል                  

b) ኤክስካቫተር              እወ                                              ኣይፋል                  

c) ዓጻዲት               እወ                                              ኣይፋል                  

d) መድማዲት/ተኻሊት              እወ                                              ኣይፋል                  

e) ተሰካሚት ኣእዋም /ናይ ጽዕነት ማኪና              እወ                                              ኣይፋል                  

f) ብስርዓተ ካቮ እትስሕብ ማኪና/ዊንች              እወ                                              ኣይፋል                  
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ርእሰ-ገምጋማዊ ቅጥዒ 

ኢንዱስትሪ ኣግራብ 

ኢንግሊዝኛ 

 

 

 

 

g) ሰፍሳፊት               እወ                                              ኣይፋል                  

6 ከበድቲ ማሽናት ናይ ምዕራይ/ምጽጋን ልምዲ ኣለኒ።               1              2              3              4              5       

7 ኣብ ፋብሪካ መጭደዲ ኣእዋም ወይድማ ካልእ ትካል 

ቀዳማይ ፍርያት ዕንጸይቲ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ። 

             1              2              3              4              5       

8 ጠቓሚ ክኸውን ዝኽእል ስልጠናዶ ወሲድካ ኔርካ? 

ኣብቲ ናይ ኣግራብ ኢንዱስትሪ፣ ንኣብነት፣ እዚ 

ዝስዕብ ስልጠና ተደላዪ እዩ: 

 

a) ዘዋሪ ማሽን ኣግራብ              እወ                                              ኣይፋል                  

b) ክኢላ ስነ-ህይወት/ባዮሎጂስት              እወ                                              ኣይፋል                  

c) ሓላዊ ኣግራብ/ዋርድያ ኣግራብ              እወ                                              ኣይፋል                  

d) መሃንድስ/ኢንጂነር              እወ                                              ኣይፋል                  

ካልእ ዝወሰድካዮ ተመሳሳሊ ስልጠና እንተሃልዩ፣ 

ብኽብረትካ ትሕዝቶኡ ግለጽ: 

 

 

 

 

9 ኣብ’ዚ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ልምዲ ኣለካዶ?              እወ                                              ኣይፋል                  

10 መልስኻ ‘እወ’ እንተኾይኑ፣ብኽብረትካ ብዛዕባኡ 

ግለጽ፦ 

 

 

 

ንኣግራብ ዝምልከት ስራሕ ምስራሕ እትፈትዎ ክነስኻ፡ 

ምስዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሕቶታት ዝዛመድ ልምዲ 

ዘይብልካ እንተኾይኑ፣ ኣብዚ ኢንዱስትሪ ንምስራሕ ከመይ 

ጌርካ ንቕድሚት ክትስጉም ከምእትኽእል ንምፍላጥ፡ ምስ 

ቆጻሪ ስራሕ ተዘራረብ።  
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ኢንዱስትሪ ኣግራብ 

ኢንግሊዝኛ 

 

 

 

 

 

ብዛዕባ ኣብዞም ሕቶታት ዘየለዉ ልምዲታት ወይ ፍልጠታት ክትገልጽ እንተደሊኻ፣ ብኽብረትካ ቀጺልካ ዘርዝሮም፦ 

 

 

 

 

 

 


