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ብቕዓቶም ይፍለዩ 

ቅጥዒ ዓርሰ ገምገጋም ንሓረድትን ስጋ መተርትን 

ቅድሚ ሐዚ ሓረድቲ ወይ ስጋ መተርቲ ኮይኖም ሰሪሖም ይፈልጡ ዶ እንተድኣ ዝፈልጡ ኮይኖም ኣብ ስዊድን 

ከመይ ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ ክፈልጡ ይደልዩ ዶ? ኣብ ስዊድን ናይ ሓረድትን ስጋ መተርትን ተጠላብነት 

ንሓፂር ገዘ ኮነ ንነዊሕ ልዑል እዩ:: እዚ ቦታ ንልምዲ ዘለዎም ሓረድትን ስጋ መተርትን ዋላ ዘደሊ እኳ እንተኾነ 

ልምዲ ዘይብሎም ግን ናብቲ ስራሕ ናይ ምእታው ድሌት ዘለዎም  ሓረድትን ስጋ መተርትን ዕድል ይህብ:: እቲ 

ናይ መጀመርያ ሰጉምቲ ዓርሰ ገምገጋም ምምላእ እዩ:: ሓደሓደ ሕቶታት ናብቲ ስራሕ ዘድልዩ መምርሕታት ናይ 

ስራሕ ምቑፃር ግልጋሎት ፅቡቕ ፍልጠትን መረዳእታን ይህብ፡፡  

እንተድኣ ቖፃሪኦም ብቕዓቶም መፍለዪ ኣቕሪብሎም ንልምዲ ዘለዎም ሓረድትን ስጋ መተርትን ስራሕ ናይ 

ምእታው ድሌት ዘለዎምን አብ ስራሕ ቦታ  መፍለዪ  ይረኽቡ:: 

እቶም ናይ  ዓርሰ ገምጋም ሕቶታት ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ሓረድቲ ወይ ስጋ መተርቲ  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፡፡  

እቲ ዓርሰ ገምጋም ምምላእ ዘድልዩ መምርሕታት 
እዚ ቅጥዒ እዚ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ዝሓዘ እዩ:: ካብ 1 ክሳብ 5 ካብ ዘለዉ መማረፅታት ብምምራፅ 

ይመልሱ:: ብጥንቃቐ ሕድሕድ ሕቶ ብምንባብ ቅኑዕ መልሲ ሃቡ::  

ዓርሰ ገምገጋም ምስ ኣማልኡ  ምስ ሓላፊኦም ይረዳኡሉ ንመፃኢ ኣብ ምትላም ንምስራሕ፡፡  

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:: 

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 



2 

ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ሓራድን ስጋ መታርን 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

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  

 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 

ሓራድን ስጋ መታርን 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

ቅጥዒ ዓርሰ ግምት 

ሓረድትን ስጋ መተርትን 

 

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

1. ዓርሰይ ክኢለ ናይ ስራሕን ውሳነታት ናይ ምውሳንን ልምዲ 

ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       

2. ምስ ካልኦት ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

3. ኣብ ፅዕንቶ ኮይንካ ናይ ምስራሕ ክእለት ኣለኒ              1              2              3              4              5       

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

5. ኣብ ስራሕ ቦታ ምዃን እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን 

ይርዳእን 

             1              2              3              4              5       

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

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

8. ብንቕሓት ይከታተልን ሓላፍነት ይወስድን::              1              2              3              4              5       

9. መምርሕታት ናይ ምንባብን ምክትታልን ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

10. ናይ ጉልበት ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

11. ኣብ ምሕራድ ወይ ስጋ ኣብ ምምታር ኣወንታዊ ኣረኣእያ 

ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       

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

12. ብዛዕባ መሰረታዊ ስራሕቲ ምምታር ስጋ ኣፍልጦ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

13. ብዛዕባ መሰረታዊ ስራሕቲ ምምታር ስጋ ኣፍልጦ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

14. ኣብ ምሕራድን ኣብ ስጋ  ምምታርን ከም ላዕለዋይ ተቖፃፃሪ 

ኮይንካ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       

15. ብዛዕባ ምስ ፅሬት ዝተትሓሓዙ ኣሰራርሓ ናይ 

ንግድ/ኢንዱስትሪ ምሕራድን ኣብ ስጋ ምምታርን ኣፍልጦ 

ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       

16. ኣብ ናይ ንግድ/ኢንዱስትሪ ምሕራድን ኣብ ስጋ ምምታርን 

ብዛዕባ ንጥቀመሎም ናይ መሳርሕታት ኣፍልጦ ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       

17. ብዛዕባ ኣብ ምዕሻግን ምልክት ምግባርን ስጋን ናይ እንዳ ስጋ 

ምርቲታትን ዘለዉ ሕግታትኣፍልጦ ኣለኒ:: 

             1              2              3              4              5       
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ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ሓራድን ስጋ መታርን 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

18. ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ ምፅራይ ስጋ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ 

(ንኣብነት ፔስ፣ማረላን ሲንግል ቴብል):: 

             1              2              3              4              5       

19. ናይ ተደጋጋሚ ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

20. ኣብ ኣናእሽተይ ስጋ ትካላት ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

21. ኣብ ኢንዱስትሪ ስጋ  ምምታር ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

22. ኣብ ኢንዱስትሪ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

ኣብ ምሕራድን ስጋ  ምምታርን ተግባራዊ ልምዲ 1-5 1-5 (ካብ ምይም ስራሕ ልምዲ – ዓብይ ስራሕ ልምዲ) 

 

23. ካራ ምጥቃም ምንም ኣይመስለንን::              1              2              3              4              5       

24. ኣብ ኢንዱስትሪ ስጋ ምምታር ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

25. ኣብ ናይ ምሕራድ/ስጋ ምምታር ዕዮታት ናይ ስንቂ 

መጓዓዓዚያን/ምትላምን ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::   

             1              2              3              4              5       

26. ሓሳማ ኣብ ምሕራድ ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::               1              2              3              4              5       

27. ናይ ሓሳማ ስጋ ምምታር ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::               1              2              3              4              5       

28. ነዞም ዝስዕቡ ናይ ሓሳማ ስጋ ምምታር ልምዲ ኣለኒ::  

a) ፖርክ ኮላር              እወ          ኣይኮነን 

b) ፖርክ ቾፕ              እወ          ኣይኮነን 

c) ፒክኒክ ሮስት             እወ          ኣይኮነን 

d) ደጋዊ እግሪ ሓሳማ              እወ          ኣይኮነን 

e) ዓፅሙ ዘወፀ ዘተጠበሰ ስጋ ሓሳማ              እወ          ኣይኮነን 

f) ዓይኒ ሓሳማ              እወ          ኣይኮነን 

g) ኣፃብዕቲ ሓሳማ              እወ          ኣይኮነን 

h) ፖርክ ሮስት              እወ          ኣይኮነን 

29. ምስ ሓሳማ ምስራሕ ምንም ኣይመስለንን::              እወ          ኣይኮነን 

30. በጊዕ ኣብ ምሕራድ ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::               1              2              3              4              5       

31. ና ይ በጊዕ ስጋ ኣብ ምምታር ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::               1              2              3              4              5       

32. ነዞም ዝስዕቡ  ናይ በጊዕ ስጋ  ምምታር  ልምዲ ኣለኒ፡   

a) ዓይኒ ጎኒ ዓፅሚ              እወ          ኣይኮነን 

b) ኣፃብዕቲ በጊዕ              እወ          ኣይኮነን 

c) ላዕለዋይ ጎኒ             እወ          ኣይኮነን 
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እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

33. ብዕራይ ኣብ ምሕራድ ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::                1              2              3              4              5       

34. ናይ ብዕራይ ስጋ ኣብ ምምታር ስራሕ ልምዲ ኣለኒ::              1              2              3              4              5       

35. ነዞም ዝስዕቡ ናይ ብዕራይ ስጋ ምምታር ልምዲ ኣለኒ፡  

a) ፕራይም ሪብ               እወ          ኣይኮነን 

b) ሲርሎይን ስቴክ              እወ          ኣይኮነን 

a) ዓፅሚ ዘይብሉ/ናይ ሽንጢ ስጋ              እወ          ኣይኮነን 

b) ዓፅሚ ዘይብሉ ደጋዊ ስጋ             እወ          ኣይኮነን 

c) ዓፅሚ ዘይብሉ ውሽጣዊ ስጋ              እወ          ኣይኮነን 

d) ዓይኒ ብዕራይ              እወ          ኣይኮነን 

e) ኣፃብዕቲ ብዕራይ              እወ          ኣይኮነን 

f) መቐመጫ ብዕራይ/ጫፍ መቀመጫ              እወ          ኣይኮነን 
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ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም 

ሓራድን ስጋ መታርን 

እንግሊዝኛ 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


