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Tigrinja

ፕሮግራም ኢንዱስትሪ። ናብቶም ኣብ ፍርያት። ድሕነት መሥርሓት። ኣለይመለይን። ኣብ ሥራሕ ምልሓም ኣብ 
ኢንዱስትሪያዊ ቴክኒክ ኪሠርሑ ዚደልዩ ዚቐንዐ’ዩ፣ ኣብ ውጥንን ንድፍን ክሳብ መሥርሕን መፍረን ዘሎ ዕማማት 
ትካፈል፣  

ምእላይ ዝተራቐቑ ሲስተማት ቴክኒክ ትመሃር፣ 

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፣

ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት

ቴክኒክ ኣተኣላልያን ኣተሓሕዛን

•	 ብዛዕባ ስትራተጂያውን ቅጥዓውን ኣለይመለይ ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም መካኒክ ኣውቶሜሽንን 
(ምኽያነ) ኣለይመለይን ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣።

ቴክኒክ መሥርሕ

•	 ብዛዕባ ከሚካውን መካኒካውን መሥርሕ ኢንዱስትሪ። ቴክኒክ ቍጽጽርን ዓይነትን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። 
ከም ክኢላ ቨርኒቸ። ኣብ ከሚካዊ ኢንዱስትሪ ከም ክኢላ ላቦራቶርን ኦፐረይተር መሥርሕን ክትሠርሕ ዕድል 

ይኸፍት፣ 

ቴክኒክ መፍረን ማሽንን

•	 ከመይ ጌርካ ንዋት። መሣርሕታት ኢንዱስትርን ኣቝሑን ከም ትጥቀም ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም 
CNC-ኦፐረይተር (ሓጺንን ዕንጸይትን) ክኢላ ሓጺን (ግዩታረ)። ኦሪጊናላረ (ክኢላ ሥእሊ)። ማሽን-
ኦፐረይተር። ጸራባይ ማሽን። ክኢላ ማኅተም። ቴክኒክ መፍረ (ፕሮዱክሹን ተክኒከር) ኦፐረይተር ዕንጸይትን 

ጸራባይን ዚኣመሰሉ ሥራሓት ዕድል ይኸፍት፣ 

ተክኒክ ምልሓም

•	 ብዛዕባ ቴክኒክ ምልሓምን ኣጠቓቕማ ቀጸላ ሓጺንን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም ኣልሓማይ ክትሠርሕ 

ዕድል ይኸፍት፣

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ብዛዕባ ቴክኒክን መፍረን ትመሃር፣ ንዋታት። ኣቝሑን መሥርሓትን ትኣሊ፣ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጽላታት 
መፍረ። ውዳበ ሥራሕ። ቍጠባ መፍረ። ኣጠቓቕማ ሃለኽቲ ኣቝሑን ጸዓትን። ውሕስነት ዓይነት ፍርያትን 
(ክቫሊተትስሰክሪን) ትመሃር፤ ኣመራርጻ ኣቝሑ ኣገባባትን ቴክኒክን ብኸመይ ን ማኅበረሰብን ከባብን ከም 
ዚጸሉ’ውን ትመሃር፣ 

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

ዘገድሱ ሕቶታት ሃዋህው ሥራሕ’ዮም፣ 

ፕሮግራም ኢንዱስትሪ። ናብ ሞያዊ ዲፕሎማ 
ዚመርሕ ፕሮግራም ሞያ እዩ፣
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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።- መሥርሓት 
ቴክኒክ ኢንዱስትሪ። ሰብ ኣብ ኢንዱስትርን ፍልጠት መፍረ መሣርሕታት መፍረን’ዮም፣

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

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

ክትፈልጥ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሕተት፣

መልክዓት ሥራሕ
እዚ ፕሮግራም’ዚ ንውልቅኻ ወይ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ጠቐምቲ ግድላት ካብ ምፍታሕ ዚተበገሰ’ዩ፣ ተበግሶ 
ክትወስድን። ክእለት መሃዝነትካ ከተማዕብልን ትዕለም፤ ምስ ካልኦት ትካላት ብኸመይ ከም ትተሓባበርን ኣኽእሎ 
ትካል ምእላይን’ውን ትመሃር፣ መደብ ከተውጽእ። ዚመደብካዮ ሥራሕ ክትዓምምን። ክትስንድን ነቲ ሥራሕ 

ከተማዕብልን ትመሃር፣ 

ሥራሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ) 
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ኢንዱስትሪ። 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
መሠረታዊ ብቕዓት ትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኪህልወካ ድላይ እንተሎካ። ኣቐዲምካ መደብ ትምህርቲ 
ከተውጽእ ኣገዳሲ’ዩ፣ ኣብ ውልቃዊ ምርጫኻን (ኢንዲቪዱዌላ ቫለት)። እቲ ትምህርቲ ቤት ዚውፍዮ እንተ 
ኾይኑ ድማ። ኣብ ምዕማቝ ፕሮግራምን። 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፣  
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