Självskattningsformulär
Vård och omsorg

Tigrinska

Sida: 1 av 3

ብቕዓቶም ይፍለዩ
ኣብ ናይ ደህንነትን ክንክን ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለዎም ዶ? እንተድኣ ሃልይዎም ኣብ ስዊድን ከመይ ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ
ክፈልጡ ይደልዩ ዶ? ዓርሰ ገምገጋም ብምውሳድ ነቲ ብዛዕባ ደሕንነትን ክንክን እንታይ ከም ዘድሊ ዘርኢ ሓፂር መምርሒ
ክረኽቡ ኽእሉ:: ናይ ጥዕና ጣብያ በዓል ሞያ ፍቓድ እንተድኣደደልዮም ን ብሄራዊ ቦርድ ጥዕናን ደህንነትን የዘራርቡ፡፡
እቶም መልስታት ንክሕግዝዎም ዝተሓሰቡ እንትኾኑ ኣብ ዋዕላኦም ድማ ስራሕ ቆፃሪኦም ብምኻን እቲ ዓርሰ ግምት መሕትቶም
ምጥቃም ይኽእሉ:: እቶም ሕቶታት ንክሕግዝዎም ዝተሓሰቡ እንትኾኑ ኣብ ዋዕላኦም ድማ ስራሕ ቆፃሪኦም ብምኻን እቲ ዓርሰ
ግምት መሕትቶም ምጥቃም ይኽእሉ::
እቶም ናይ ዓርሰ ግምት ሕቶታት ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ናይ ደህንነትን ክንክን ኣብ ዝደልይዎም ረቓሒታት መሰረት ዝገበሩ
እዮም:: እቶም መልስታት ድማ ኣብ ፍልጠቶምን ናይቲ ሞያ ልምዶምን መሰረት ዝገበሩ እዮም፡፡ ኩሎም ፍልጠቶምን ናይቲ
ሞያ ልምዶምን ጥቕሚ ኣለዎም ኣበይን ከመይን ብዘየገድስ፡፡ ናይ ዓርሶም ብቕዓት ይግምቱ::

ስራሕ – ልምዲ
ምስ ሽማግለታትን በፅሒታትን ስራሕ ልምዲ ኣለዎም ዶ?
እወ

ኣይኮነን

መልሶም እንተድኣ እወ ኮይኑ ተቖፂሮም ድዮም ረኺቦሞ?
ከመይ ክም ዝረኽብዎ የብራህርሁ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ከም ደህንነትን ክንክን ናይ ክንደይ ዓመት ስራሕ ልምዲ ኣለዎም?
0-1 ዓመት

1-2 ዓመት

2-5 ዓመት

5 ዓመት->

ምስ ሽማግለታት ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለዎም ዶ?

እወ

ኣይኮነን

ምስ ኣብ ገዝኦም ዝነብሩ ሰባት ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለዎም ዶ?

እወ

ኣይኮነን

ኣብ ሆስፒታል ከም ደህንነትን ክንክን ኮይኖም ሰሪሖም ይፈልጡ ዶ?

እወ

ኣይኮነን

ምስ ናይ ኣካል ፀገም ዘለዎም ሰባት ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለዎም ዶ?

እወ

ኣይኮነን

እወ

ኣይኮነን

ትምህርቲ
ብዛዕባ ደህንነትን ክንክን ጥዕና ስልጠና/ ትምህርቲ ወሲዶም ዶ?

መልሶም እንተድኣ እወ ኮይኑ ብዛዕባ ስልጠናኦም/ትምህርቶም ን ክንደይ ግዘ ክም ዝወሰደሎም የብራህርሁ፡፡

ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም
ደህንነትን ክንክን

እንግሊዝኛ
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________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
ብምኽሪ ቤት ስዊድን ንዝለዓለ ትምህርቲ ትምህርቶም ተገምጊሙ ኔሩ ዶ?

እወ

ኣይኮነን

ፍልጠቶምን ክእለቶምን ይገምግሙ፡፡ ነቲ ዝስማዕማዕ መማረፂ ጭረት ይግበሩ፡፡
1: ዋጋ፣ ኣቀራርባን ፍርዲን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ድሌት ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዚ ፍልጠት ድማ ኣብ ተግባር ከውዕሎ
እየ፡፡

2: ምርድዳእ
ኣብ ስርሐይ ናይ እቲ ሰብ ኩነታትን ድሌትን መሰረት ብምግባር ምስ ናይ ምርድዳእ
መንገድታት ክላመድ እየ፡፡

3: ደሕንነት ሕብረተሰብ
ከም ውልቀ ሰብን ምስ ካልኦትን ትርጉም ዘለዎ ነባራይነት ንኽህልዎም ክህብ ይኽእል፡፡

4: ከንክን ኣካል
ነቲ ውልቀ ሰብ ብ ግላዊ ክንክን፡ሽቓቕ ምጥቃም፣ ባኞ፣ ፅሬት ኣፍ፣ ክዳን ምኽዳንን
ምውፃእን ክድግፎም ይኸፍል፡፡

5: ምግቢ፣ ቀለብን ናይ ምግቢ ፅንዓትን
ናይ ምግቢ፣ ቀለብን ናይ ምግቢ ፅንዓትን ነቲ ውልቀ ሰብ ጥዕናን ድሕንነትን ዘለዎ ጥቕሚ
ይርዳእ እየ፡፡
ኣብ ናይ ምግቢ ሰዓትን ዝምቹ ቦታ ብምፍጣርን ክሕግዞም ይኸእል፡፡

6: ናይ ስራሕ ፅገና ክንክን
ሰባት ኣካል ምንቅስቓስ ንክገብሩ ከለዓዕሎምን ካልኦት ዘድልይዎም ነገራት ሓገዝ
ከቕርበሎምን ይኸእል፡፡
ሓደጋታት፣ ጉድኣታትን ዓፅሚ ስብራትን ንምክልኻል ደሕንነቱ ብ ዝተሓለወ ኩነታት
ክሰርሕ ይኽእ፡፡

2

ቅጥዒ ዓርሰ ገምጋም
ደህንነትን ክንክን

እንግሊዝኛ
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7: ጥዕናን ሕክምናዊ ክንክንን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

እወ ብመጠኑ

ኣይኮነን

ብኽለትን ተላበድቲ ሕማማትን ኣብ ተግባራዊ ስርሐይ ፅቡቕ ዝኾነ ጥዕና ኣተሓላልዋ
ብምጥቃም ከመይ ምክልኻል ከም ዝኽእል ይፈልጥ፡፡
ናይ ሕክምና ሞያዊ ተግባር ከካይድ ይኽእል
ከም ምልካዕ መጠን ረስኒ፣ ናይ ትርግታ ደም ሱር ምፍታሽ፣ ድፍኢት ደም ምልካዕ…

8: ስሩዕ እርጋን – ናይ ሽማግለታት ሕማም
እርጋን ኣብ ሽማግለታት ዘምፅኦ ኣካላዊ፣ ኣእምሮኣዊን ማሕበረ ሰባዊን ሳዕቤን ይፈልጦ
እየ፡፡
ናይ ሽማግለታት ጥዕናዊ ባህሪታት ክዕዘብን ከበረታትዕን ይኽእል፡፡
ብዛዕባ ናይ ሽማግለታት ናይ ህይወት ኩነታትን ድሌታትን ናይ እቶም ናይ ኣእምሮ ምስሓት
ሕማም ዘለዎም ዘሕላፍዎ መከራታትን ይፈልጥ፡፡

9: ብኣግባቡ ምስራሕ ዘይምኽኣልን ሳዕቤኖምን
ብኣግባቡ ምስራሕ ዘይምኽኣልን ከመይ ማሕበረ ሰባዊን ህይወተም ክጎድእ ከም ዝኽእልን
ይፈልጥ፡፡
ሰባት ኣብ ናይ ከባቢያዊ ተሳትፎታት ንክሳተፉ ከለዓዕሎምን ካልኦት ዘድልይዎም ነገራት
ሓገዝ ከቕርበሎምን ይኸእል፡፡
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