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Tigrinja

ፕሮግራም መዓላ ባህርያዊ ሃብቲ። ናብቶም ብኣትክልቲ። እንስሳ። መሬት። ማይን ዱርን 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፣

ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት

እንስሳ

•	 ብዛዕባ እንስሳ። ባህርያት እንስሳን ኣብ መንጎ እንስሳን ሰብን ዘሎ ምጽልላው ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። 
ኣብ ንኣኻልብ ዚርእዩ ሥራሓት። ኣለይመለይ እንስሳ ኣብ ሕርሻ። ክንክን እንስሳን ኣፍራስን (ኣብ መዳያት 

ቅድድም ኣፍራስ) ሥራሕ ክትረክብ ዕድል ይኸፍት፣

ሕርሻ

•	 ብዛዕባ መሬት። ማይ። ኣትክልቲ። እንስሳ። ቍጠባን ቴክኒክን። ምድላው ኣገልግሎትን ጽልዋ ሕርሻ ኣብ 
ምዕባለ ገጠር ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ ኣብ ገጠር ንዚድለዩ ኣገልግሎታት። ኣብ መዳይ ሕርሻ ናብ ማሽናት 

(ማሺነር) እንስሳን ተኽሊ ምትካልን ዘድሃቡ ሥራሕት ክትረክብ ዕድል ይኸፍት፣ 

ጫካ

•	 ብዛዕባ ጫካ ከም ተጻዋሪ ጸጋ ተማሂርካ። ኣብ ቴክኒክን ሥነ-ፍጥረት (ባዮሎጂ) ዘሎካ ፍልጠት ተዕሙቝ፣ 
እዚ ኣንፈት’ዚ። ንሃድን። ንክንክን እንስሳ ዘገዳምን ዚምልከቱ ሥራሓትን ከምኡ’ውን ከም ዘዋሪ ማሽናት 
ጫካ (ስኩግስማሽንፎራረ) ከም ኣላይ-ጫካ (ስኮግስቮርዳረ) ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣ 

ጀርዲን

•	 ብዛዕባ መሬት። ኣትክልቲ። ኣትክልቲ ዚበቝሉሎም ከባብታትን። ጽልዋ ጀርዲን ኣብ ማኅበረሰብን ትመሃር፣ 
ትምህርቲ ሥነ-ፍጥረት (ባዮሎጂ) ቴክኒክን ቍጠባን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ኣብ ኣለይመለይ ከባቢ። 

ትካላት ጀርዲን። መፍረ ኣትክልትን (ኣብ ደገን ገዛን) ዘለዉ ሥራሓት ዕድል ይኸፍት፣

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ኣብ መዓላ ተፈጥሮ ዘሎካ ፍልጠት ተማዕብል፣ ኣብ ተፈጥሮ ንዘሎ ፍልልይን። ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንተፈጥሮ 
ብኸመይ ከም ዚጸልዉ ዓቢ ርድኢት ይህልወካ፤ ብተወሳኺ ድማ ትምህርቲ ሥነ-ፍጥረት (ባዮሎጂ)። ኢኮሎጂ። 
ቴክኒክን ቍጠባን ትዕለም፣

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፣ 

ፕሮግራም መዓላ ባህርያዊ ሃብቲ። ናብ ሞያዊ 
ዲፕሎማ ዚመርሕ ፕሮግራም ሞያ እዩ፣

naturbruksprogrammet



ምስ ፕሮግራም ዚዛመዱ ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ (ካራክተሽኤምነን) እዞም ዚስዕቡ እዮም።- 
ሥነ-ህይወት (ባዮሎጂ)። መሪሕነት ዋኒን (ኣንትረፕነርስካፕ) መዓላ ባህርያዊ ሃብትን’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
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ። ጸጋታት ተፈጥሮ ከመይ ጌርካ ብነባሪ ኣገባብ ኣብ መዓላ ከም ተውዕል ብነቐፌታዊ ዓይኒ 
ትመዝንን ትግምግምን፣ እዚ ፕሮግራም’ዚ። ንውልቅኻ ወይ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ጠቐምቲ ግድላት ካብ ምፍታሕ 
ዚተበገሰ’ዩ፤ ተበግሶ ናይ ምውሳድን ሓደስቲ ፈጠራውያንን መፍትሕታት ናይ ምርካብን ዘሎካ ዓቕሚ ተማዕብል፤ 
ትካል ከመይ ጌርካ ከም እተካይድ ድማ ትመሃር፣መደብ ከተውጽእ። ዚመደብካዮ ሥራሕ ክትዓምምን። ውጽኢቱ 
ከተረጋግጽን ትመሃር፣ 

ሥራሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ) 

ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም መዓላ ባህርያዊ ሃብቲ። በቲ ዚመረጽካዮ ሞያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሥራሕ 
ክትዓምም ኢኻ፣ ኣብዚ ሥራሕ’ዚ። በቲ ዝተመሃርካዮ ሥራሕ ንኽትጅምር 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 ኣግፊሕካ ምምሃር 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 መዓላ ባህርያዊ ሃብቲTigrinja

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።


