
ስራሕን ስልጠና 
ስራሕ ምርካብ ወይ ናይ ስልጠና ኮርስ ናይ ምጅማር 
ድሌት እንድሕር ሃሊይኩም፣ ክንሓግዘኩም ንኽእል ኢና። 
ብዝስዕቡ መንገድታት ምሕጋዝ ንኽእል:

• እንታይ ዓይነት ስልጠና ወይ ስራሕ ከምትደልዩ 
ንምውሳን

• ሓደሽቲ ክእለታት ንክትመሃሩ ዘሕግዘኩም ናይ 
ስልጠና ኮርስታት ንምፍላይ

• ናትኩም መዝገበ ክእለት (ሲቪ) ንምድላው

• ብናትኩም ሽም ምስ ኣዳለይቲ ስልጠና ኮርስታት ወይ 
ምስ መሳርሕቲ ምዝርራብ

• ንስራሕቲ ንምምልካት 

• ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ምልምማድን ምድላውን

• ናይ ባዕልኩም ስራሕ ንምጅማር ዘድልየኩም ነገራት 
ንምርካብ

• ኣብ ስራሕ ኣብ ትኾኑሉ እዋን ንምሕጋዝ። 

ኣብ መስጊዳት ብዝተፈጸሙ  
መጥቓዕቲ ብቐጥታ ንዝተጎድኡ ሰባት 

ካብዚኦም መማረጽታት ዝደልይዎ 
እንተሃሊዩ ወይ ካልእ ዝደልይዎ ነገር 
እንተሃሊዩ፣ ብኽብረትኦም ምስ ሓላፊ 
ጉዳይ ይዘራረቡ። 

ቋንቋ እንግሊዝ ምምሃር 
ወይ ምምሕያሽ 
ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ንምምሃር ወይ ንምምሕያሽ 
ዘሕግዘኩም ናይ ስልጠና ኮርስ ከነራክበኩም ንኽእል ኢና።

• እቶም ኮርስታት ናይ ምሉእ ጊዜ ወይ ናይ ትርፊ 
ሰዓት (ኣብ ሰሙን ንዝተወሰኑ ሰዓታት) ክኸውንን 
ብመሰረት ድሌትኩም ኣብ ዝተወሰኑ ክእለታት 
ዝጠምቱ እዮም:

• ምዝራብን ምስማዕን

• ምፅሓፍን ሰዋስው

• ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ኣጠቓቅማን ናይ ዝርርብ 
ክእለትኩም ምምሕያሽ

ናይ ጉጅለ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓታት ይወሃብ 
ወይ ናይ ምሽት ትምህርቲ ክትመሃሩ ትኸእሉ ኢኹም።

ዘድልየኩም ክእለታት 
ንምርካብ ዝወሃብ ሓገዝ 

ስራሕን ስልጠናን

ገንዘብኩም ምምሕዳር 

ፍቓድ መግንሒ መኪና 

እንግሊዝ ከም ካልኣይ ቋንቋ
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ፍቓድ መግንሒ መኪና 
ፍቓድ መግንሒ መኪና ንክረከቡ ከንሕግዞም ንኽእል 
ኢና። ሕጂ ዘለዎም ብርኪ ዝኾነ ይኹን ዋላ ቅድሚ ሕጂ 
መኪና ዘዊርኩም ዘይትፈልጡ ይኹን። ዝስዕቡ ሓገዛት 
ከነቐርበልኩም ኢና:

• ናይ መንገድ ሕጊ ምምሃር፣ ናይ ተምሃራይ መግንሒ 
ፍቓድ ፈተና ንምውሳድን ኣብ ኒውዚላንድ መኪና 
ንምዝዋር ምፍላጥ ዘድልየኩም ነገር ብምሉዕ

• ምስ ልምዲ ዘለዎም ኣሽከርከርቲ ንምዝዋር 
ምምሃር፣ ክእለት ምዝዋር ምዕባይን ኣብ መንገድታት 
በዓርሰ ምትእምማን ምዝዋር

• ደረት ዘለዉን ምሉእ ናይ መግንሒ ፍቓድ ቆጸራ 
ንምሃዝ

ናይ ባዕልኩም መኪና ኣየድልየኩም፣ ናይ መግንሒ 
ትምህርቲ እናተምሃርኩም ብናቶም መካይን ክትጥቀሙ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ምግናሕ ትምህርቲ ንስኦም ብመረጸኩዎ ጊዜ ኣብዝሓ 
ጊዜ ሓደ ሰዓት ይወስድ። ዝደለኹምዎ መጠን ሰዓት 
ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ገንዘብኩም ምምሕዳር
ንዓኹም ብዝስማማዕ መንገዲ ገንዘብኩም ንምምሕዳር 
ዘሕግዘኩም ሰብ ንክትረከቡን ንክትዘራረቡን ክንገብር 
ኢና። ሓገዝ ክትረክቡሎ ዝትኽእሉ ገለ ነገራት ዝስዕቡ 
እዮም:

• ናይ ባንኪ ሒሳብ ምኽፋትን ምጥቓም

• ገንዘብን ዝትቐበሉዎ ዝኾነ ክፍሊት ምምሕድዳር

• ናይ በጀትን ክፍሊት መፈጸሚ ትልሚ ምድላው

ንዓኹም ዝሰማማዕ ጊዜ ምርካብና ከነረጋግጽ ኢና። .

ብዛዕባ ገንዘብኩም ነቲ ሰብኣይ ዝትነግሩዎ ኩሉ ነገር 
ብውልቐን ብምስጢር ዝቕመጥ እዩ። ንካልእ ሰብ 
ኣየፍልጡን። 

ንስኹምን ስድራኹምን 
ንምሕጋዝ ኢና ኣብዚ 
ዘለና። 
ድሉው እንድሕር ኮይኖም፣ ዘድልይኦም ተግባራዊ 
ሓገዛት ምቕራብ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ቋንቋ 
እንግሊዝ ንምምሃር፣ ፍቓድ መግንሒ መኪና ንምርካብን 
ገንዘብኦም ንምምሕዳር ዝወሃብ ሓገዝ ይሓውስ። 
እንድሕር ደሊኦም፣ ስራሕ ንክትረክቡ ክንሓግዘኩም 
ንኽእል ኢና። እንታይ ከምዘድልየኩም ናይ ምውሳን 
መሰል ኣለኩም።

ወፃኢታት ምሽፋን ሓዊሱ ኩሉ ነገር ነዳልየልኩም። 
ካብኦም ዝድለ ነገር ድማ ምሳና ምዝርራብ እዩ። 
ድሌትኦም ንምምላእ ምስኦም ምስዝሰርሑ ትኽክለኛ 
ሰባት ከነራኽቦም ኢና። 

ሓገዝ ከምዝተውሃቦምን ናይ ምምቻው ስምዒት 
ንክስምዓኩም ንደሊ፤ ስለዚ፣ ኣብ ጉጅላዊ ትምህርቲ 
ንምስታፍ እንድሕር ደሊኦም፣ ምድላው ንኽእል ኢና። 
ናይ በይኖም ትምህርቲ እንድሕር ደሊኦም ድማ ነዚ 
ምግባር ይካኣል። ንዕኦምን ንስድርኦም ዝሓሸ ነገር 
ይምረፁ። 

ካብዚኦም መማረጽታት ዝደልይዎ 
እንተሃሊዩ ወይ ካልእ ዝደልይዎ ነገር 
እንተሃሊዩ፣ ብኽብረትኦም ምስ ሓላፊ 
ጉዳይ ይዘራረቡ። 


