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Tigrinja

ፕሮግራም ሆቴልን ቱሪዝምን። ናብቶም ብቱሪዝምን። ንጥፈታት ሆቴልን ዋዕላን ኪሠርሑ ዚደልዩ ዚቐንዐ’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፣

ክልተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት

ሆቴልን ዋዕላን

•	 ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሆቴልን ኣብ ዋዕላታት (ኮንፈረንስ) ዚግበሩ ንጥፈታትን ትመሃር፣ ኣወሃንባ 
ኣገልግሎት። ኣቀባብላ ኣጋይሽን። ከመይ ጌርካ ኣኼባታትን ፍጻመታትን ወጢንካ። ወዲብካ ከም እተካይድ 
ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ኣብ ምቕባል ኣጋይሽ። ኣብ ምዝገባ (ቡኪን)። ኣብ ኣተኣላልያ ዋዕላን ኣተሓሕዛ 
ገዛን (ሃውስኪፒን) ዘለዉ ሥራሓት ዕድል ይኸፍተልካ፣

ቱሪዝምን መገሻታትን

•	 ብዛዕባ ሓበሬታ ቱሪዝም። ኣወጣጥናን ኣወዳድባን መገሻታት። ንጥፈታትን። ቦታታትን መንገድታትን መገሻ። 
ከምኡ’ውን ። ኣቀባብላን ኣወሃህባን ኣገልግሎት ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ኣብ ንጥፈታት። መገሻታት። 
ሓበሬታ ቱሪስት። ጋይዲን (ምምራሕ ቱሩስት)። ምዝገባን (ቡኪን) መሸጣን ንዘለዉ ሥራሓት ዕድል 

ይኸፍት፣

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ብዛዕባ ኣገልግሎት። ኣቀባብላ። ኮሙኒኬሽን። ማርኬቲን። ሸቐጥ። ቋንቋ። ቦታታትን መገድታትን መገሻን ትመሃር፣ 
ኣወጻጽኣ ውጥን። ኣወዳድባ። ቍጠባ። ጠለባት ደቅሰብ። ባህልታትን ትጽቢታት ኣገልግሎትን ከምኡ’ውን ነባሪ 
ምዕባለ ኣብ መዳያት ቱሪዝም ትመሃር፣

ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ ዓቢይ ሚዛን ዚወሃቦም። እቶም ኣብ ምህናፅ ምሉእ ጥዕናን ምክልኻል መጕዳእቲ-ሥራሕን 

ዘገድሱ ሕቶታት ሃዋህው ሥራሕ’ዮም፣ 

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።-: 
እንግሊዝኛ። መሪሕነት-ዋኒን (ኣንትረፕረኖርስካፕ), ሆቴል, ዋዕላን ፍጻመታትን, ኣገልግሎትን 
ቱሪዝምን’ዮም፣ 

ኣብዚ ፕሮግራም ብፍሉይ ክእለት ክትውሕልልን ፍልጠትካ ከተግፍሕን ዕድል ኣሎካ፣ ትምህርቲ ምዕማቝ ድማ 
ይበሃል፣ ነቲ ቤት ትምህርቲ ተወኪስካ ብዕምቈት ክትመሃሮም ትኽእል ዓይነት ትምህርትታት ዚውፍዩ እንተ 
ኾይኖም ኣረጋግጽ፣

ዝደለኻዮ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ዘኽእል ውልቃዊ ምርጫ’ውን ኣሎካ፣ ኣየኖት ኮርሳት ከም ዘለዉ 
ክትፈልጥ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሕተት፣

ፕሮግራም ሆቴልን ቱሪዝምን። ናብ ሞያዊ 
ዲፕሎማ ዚመርሕ ፕሮግራም ሞያ እዩ፣

Hotell- och turismprogrammet



መልክዓት ሥራሕ
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ። ምስ ሰባት ናይ ምርኻብን ተራኺብካ ምስ ኣጋይሽን ዓማዊልን ሞያዊ ዝምድና ናይ ምምዕባል 
ዓቕምኻ ተሰስን፣ ሓበሬታ ምንዳይን። ምትንታንን ምምዛንን። ከምኡ’ውን ሓላፍነትን ሚዛናዊ ፍርድን ክትወስድ 
ትመሃር፣

ብዛዕባ እቲ ትመሃሮ ትዛተን ተስተንትንን ንቐጸሊ ትምህርቲ ኣብ ሞያዊ ናብራኻ ድማ ትቀራረብ፣ 

ሥራሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ(ዪምናሴኣርበተ)
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ሆቴልን ቱሪዝምን። በቲ ዚመረጽካዮ ሞያ 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
ብቕዓት ትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኪህልወካ ድላይ እንተሎካ። ኣቐዲምካ መደብ ትምህርቲ ከተውጽእ 
ኣገዳሲ’ዩ፣ ኣብ ውልቃዊ ምርጫኻ (ኢንዲቪዱዌላ ቫለት)። እቶም ብቕዓት ትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ 
ንምርካብ ዘድልዩኻ ኮርሳት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፣ እዚኣቶም ድማ ትምህርቲ ሽወደንኛ። ትምህርቲ ሽወደንኛ 
ከም ካልኣይ ቋንቋን (ስቨንስካ ሶም ኣንድራ ስፕሮክ) ትምህርቲ እንግሊዝኛን’ዮም፣ 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 ሆቴልን ቱሪዝምንTigrinja


