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Tigrinja

ፕሮግራም ኢደ-ጥበብ። ናብቶም በእዳዎምን ብፈጠራዊ ሞያ ኢደ-ጥበብን ኪሠርሑ ዚደልዩ ዚቐንዐ’ዩ፣ ኣብ 

ሓያሎ ዝተፈላለዩ ጽላታት ሥራሕ ኢደ-ጥበብ ምምራጽ ይከኣል’ዩ፣ 

ነዚ ፕሮግራም’ዚ ዛዚምካ። ወይ ብቐጥታ ሥራሕ ትጅምር ወይ ከኣ ትምህርትኻ ኣብ ኮለጅ ሞያ ክትቅጽል ትኽእል፣ 

ትምህርትኻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትቅጽል’ውን ኮርሳት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ፣

ኃሙሽተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት

ጽርበት

•	 ብዛዕባ ሜላታት መፍረ። ንዋት። ማሽናትን። ኣቍሑን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም ሠራሕ-ጃልባ። ጸራባይ 

ኣቝሑን ካልኦት ናብ ዕንጨይትን መሣርሕታት ህንፃን ዘድሃቡ ሥራሓት ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣ 

ክኢላ ዕምባባ (ፍሎሪስት)

•	 ብዛዕባ ኣትክልቲ ገዛን ዝተኸምከሙ ዕምባባታትን። ከምኡ’ውን ከመይ ጌርካ ዚተፈላለዩ ኣቝሑ ተጠቒምካ 

ሥራሓት ዕምባባ ከም ተዳልውን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም ክኢላ-ዕምባባ (ፍሎሪስት) ክትሠርሕ 

ዕድል ይኸፍት፣ 

ክኢላ ቍንጅና (ፍሪሶር)

•	 ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ክንክናት ። ኣገባባት። ንዋትን ኣቝሑን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም ተልመደን ክኢላ 

ቍንጅና ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣

ንድፊ ዓለባ

•	 ብዛዕባ ኣቀነባብራን (ኣተሃናንፃ) ኣገባባት መፍረ። ንዋት። ማሽናትን ኣቝሑን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። 

ከም ተሓጋጋዚ ዕድጊ (ኢሾፕስኣሲስተንት)። ሰፋይ-ክዳን ከምኡ’ውን ንዓለባን ክዳውንትን ዚርእዩ ሥራሕ 

ዕድል ይኸፍት፣

ዝተረፉ ኢደ-ጥበባት

•	 በቲ ዚመረጽካዮ ዓይነት ቅዲ ብዛዕባ ዕማማት። ሜላታት። ንዋትን ኣቝሑን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ ከም 

ክኢላ ሥራሕ ጥርሙዝ። ኣንጠረኛ። ካይላ። ሠራሕ ኮረሻ። ሓጓዳይ። ኣጽራይ-ጠቐር (ሱታረ)። ክኢላ ቅዲ 

(ስታይሊስት)። ክኢላ ተፐሰርያን (ታፐትሴራረ)። ሠራሕ-ሰዓትን ከትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣.

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት 
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ። ብዛዕባ መሥርሕ ኢደ-ጥበብ። ኣወሃህባ ቅርጺ። ትካል ምክያድን ኣገልግሎትን ትመሃር፣ 

ሓሳባት ኣመንጪኻ ናብ ፍርያት ምቕያርን። ኣየናይ ኣቕሓን ንዋትን ከም ዘድልየካ ክትመዝንን። ከምኡ’ውን 

ቍጠባዊ መኽሰብ ክትመዝንን ትዕለም፣

ፕሮግራም ኢደ-ጥበብ። ናብ ሞያዊ 

ዲፕሎማ ዚመርሕ ፕሮግራም ሞያ እዩ፣

Hantverksprogrammet



ኣሠራርዓ ናይ’ዚ ፕሮግራም ከም’ዚ ዚስዕብ ይመስል
ኣብ ፕሮግራማት ሞያ። እቶም ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እዞም ዚስዕቡ እዮም። እንግሊዝኛ። 

ታሪኽ። ስፖርትን ጥዕናን። ሕሳብ። ሳይንስ። ትምህርቲ ሃይማኖት። ማኅበራዊ ሳይንስ። ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ 

ከም ካልኣይ ቋንቋ፣ ኣብ ፕሮግራማት ሞያ። ሓያሎ ትምህርትታት ሞያ ማለት ምስቲ ሞያ ፍሉይ ዝምድና ዘለዎም 

(ካራክተሽኤምነን ዚበሃሉ) ትመሃር፤ እቶም ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ እትመሃሮም ዓይነታት ትምህርቲ ኸኣ 

ይንክዩ፣ 

ምስ ፕሮግራም ዚዛመዱ ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ (ካራክተሽኤምነን) እዞም ዚስዕቡ እዮም።- መሪሕነት 

ዋኒን (ኣንትረፕረነርስካፕ)። ፍልጠት ኢደ-ጥበብን’ዮም፣

ኣብዚ ፕሮግራም ወሲኽካ ክትውሕልልን ፍልጠትካ ከተስፍሕን ዕድል ይወሃበካ፣ ትምህርቲ ምዕማቝ (ፕሮግራም 

ፎርዩፕኒን) ድማ ይበሃል፣ ምስታ ቤት ትምህርቲ ርክብ ጌርካ ኣየኖት ዓይነታት ትምህርቲ ኪውፍዩ ከም ዚኽእሉ 

ሕተት፣ 

ዝደለኻዮ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ዘኽእል ውልቃዊ ምርጫ’ውን ኣሎካ፣ ኣየኖት ኮርሳት ከም ዘለዉ 

ክትፈልጥ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሕተት፣

መልክዓት ሥራሕ
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ። እቲ ንክኢላታት ኢደ-ጥበብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ተማዕብል፤ ንሱ ኸኣ መሥርሕ 

ኢደ-ጥበብ’ዩ፣ ኢዚ ማለት ከኣ። ጠለባት ዓሚል ከተለሊ ምኽኣል። ውጥን ምውጻእ። ንዋት ብትኽክል ሓሪኻ 

ምጥቃም። ምቹእ ኣቕሓን ቴክኒክን ምምራጽ። ሥራሕ ምጽብጻብ። ከምኡ’ውን ሥራሕ ምትንታንን ምምዛንን 

ማለት’ዩ፣ 

ኣብ ኅብሪ። ቅርጽን ኣቀዋውማን ዘለካ ግንዛበ ተማዕብል፣ መሃዝነትካን ተበግሶ ናይ ምውሳድን ዓቕምኻን ተለማምድ፤ 

ኣብ ትካል ናይ ምክያድ ዕድላትካ ተወሳኺ ትምህርቲ ትቐስም፣ 

ሥራሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ) 
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ኢደ-ጥበብ በቲ ዚመረጽካዮ ሞያ ኢደ-ጥበብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሥራሕ 

ክትዓምም ኢኻ፣ ኣብዚ ሥራሕ’ዚ። በቲ ዝተመሃርካዮ ሥራሕ ንክትጅምር ዘኽእለካ ፍልጠት ከም ዚቐሰምካ 

ተርኢ፣

ኣብ ሥራሕ ዝተወዝዐ ትምህርቲ
ሓደ-ሓደ ክፋላት ናይ’ዚ ትምህርቲ እንተ ወሓደ ን 15 ሳምንታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ-ሥራሕ ይካየድ፤ ኣብ 

ሥራሕ ዝተወዝዐ ትምህርቲ (ኣርቤትስፕላትስፎርላግት ለራንደ APL) ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። እዚ ኸኣ ኣገዳሲ 

መዳይ ናይ’ዚ ትምህርቲ’ዩ። ኣብ APL ብምንጣፍካ ተሞክሮታት ትቐስም፤ ብተወሳኺ’ውን ድሒርካ ሥራሕ 
ኣብ እተናድየሉ ህሞት ዚጠቕመካ ርክብን ሌላታትን ተጥሪ።

ትምህርቲ ተልመደን
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ-ተልመደን (ለርሊንስኡትቢልድኒን) ምምራጽ ይከኣል’ዩ፣ 

እዚ ማለት ድማ። ሓደ ዓይነት ትምህርቲ እንዳቐሰምካ። እንተወሓደ ፍርቁ ክፋል ትምህርትኻ ኣብ ሓደ ወይ ሓያሎ 

ቦታታት ሥራሕ ተሕልፎ፣

ክትሓስበሉ ዘለካ
መሠረታዊ ብቕዓት ትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኪህልወካ ድላይ እንተሎካ። ኣቐዲምካ መደብ ትምህርቲ 

ከተውጽእ ኣገዳሲ’ዩ፣ ከምኡ እንተ ኾይኑ። ውልቃዊ ምርጫኻ (ኢንድቪድዌላ ቫለት) ተጠቒምካ። ፕሮግራም 

ምግፋሕ ከድልየካ’ዩ፣ ተወሰኽቲ ክልተ ኮርሳት ሽወደንኛ ወይ ከኣ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋን እንግሊዝኛን 

ምምሃር ከድልየካ’ዩ፣ ትምህርቲ ክትቅጽል መደብ እንተሎካ። ነማኻሪ ትምህርትን ሞያን (ስቱድየቬግሌዳረ) 

ረኺብካ ኣዛርብ፣

ብስም ውልቃዊ ምርጫ (ኢንዲቪዱወላ ቫል) ተወሳኺት ኮርስ ካብ ስፖርትን ጥዕናን ከምኡ’ውን ሓንቲ 

ኤስተቲካዊት ኮርስ ክትመርጽ ኵሉሳዕ መሰል ኣሎካ፣ 

ፕሮግራም ኢደጥበብTigrinja

ክተስትውዓል ዚግባእ
እቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትወካ መሰረታዊ ብቕዓት/ነጥብታት ንኽህልወካ ምስ ትደሊ፤ ብዛዕባቲ እትወስዶ ዓይነት 

ትምህርቲታት መደብ ክተውጽእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብቲ ውልቃዊ ምርጫ (individuella valet) ከምኡውን 

ነቶም ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ብቕዓት ዚህቡኻ ኣድለይቲ ዚበሃሉ፤ ብቤትትምህርቲ ዝተዳለዉ ብዕምቈት ዚጽንዑ 

ፕሮግራማት፤ ነቶም ኮርሳት እቲኦም መሪጽካ ክትመሃሮም የድሊ እዩ። እቶም ካልኦት ብተወሳኺ ኣድለይቲ ዝኾኑ 

ክትወስዶም ዚግበኣካ ክልተ ዓይነት ትምህርቲታት ድማ፤ እቲ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ወይ እቲ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን 

ከም 2ይ ቋንቋ ዚበሃልን፤ ከምኡውን እቲ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ትምህርቲን እዮም። እምበኣር ትምህርቲ ክትቅጽል መደብ 

ምስ ዚህልወካ፤ ብዛዕባ እዚ ጉዳያትዚ ብዝበልጸ ንምርዳእ፤ ምስ ኣማኻሪ ትምህርቲን ሞያዊ መስመራትን (studie- och 

yrkesvägledare) ርክብ ክትገብር የድሊ። 

ካልእ ተወሳኺ ኮርስ/ትምህርቲ ከም ምውስዋስ ኣካላትን ጥዕናን ዝኣመሰለ፤ ከምኡውን ኣብቲ ውልቃዊ ምርጫ ናይ 

ኤስቴቲክ ትምህርቲ ውን ክትመርጽ ኩሉ ግዜ መስል ኣሎካ።


