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ፕሮግራም ቬቬኤስን- ንብረትን
Tigrinja

ፕሮግራም ቬቬኤስን- ንብረትን። ናብ ሞያዊ
ዲፕሎማ ዚመርሕ ፕሮግራም ሞያ እዩ፣

ፕሮግራም ቬቬኤስን- ንብረትን። ናብቶም ኣብ ህንፃታት ዚርከቡ ሥርዓታት ቴክኒክ ከም ዋዒ። መረውሕ
(ቨንቲሌሽን) ማይን መትረብ ርስሓትን ከምኡ’ውን ኣብ ኣገልግሎት ዘይንቀሳቐሱ ንብረታት 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
ህንፃ
• ብዛዕባ ኣገልግሎት። ኣተኣላልያ። ክንክንን ከምኡ’ውን ምህናፅ ዝተፈላለዩ መርበባት ኣብ ጸዓተ-ቴክኒካውያን
ትካላትን ንጥፈታትን ንዓኣቶም ዚርእዩ ክፍለ-ኣካላትን (ኮምፖነንተር) ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም
ክኢላ ንብረት (ዘይንቀሳቐስ)። ኣላይ ንብረትን ኣአንጋድን ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣

ቴክኒክ ፖምፓ ቀዝሕን ዋዕን
• ብዛዕባ ኣተኣታትዋ (ኢንስታላሹን)። ኣገልግሎት። ኣተኣላልያን ክንክንን ንኣብነት መገድታት በረድ
(ኢስባኑር)። መውዓይቲ። መሣርሕታት ቀዝሕን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም ክኢላ ቀዝሕን
(ሺልቴክኒክ) ኣገጣጣምን (ሞንቶር) ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣

ቴክኒክ መረውሕ
• ብዛዕባ ኣገልግሎት። ኣተኣላልያ። ክንክን። ዓቐንን። ምትኽኻልን ዕማም መረውሕ (ቨንቲላሹን) ከምኡ’ውን
ኣደላልያ ጌጋን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ። ከም ክኢላ ቴክኒክ መረውሕ ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣

ቨቨኤስ (ሙቐት/ቨንቲሌሽን/ጽሬት)
• ብዛዕባ ኣተኣታትዋ (ኢስታላሹን)። ኣገልግሎት። ክንክንን መርበባት ዋዕን ጽሬትን ትመሃር፣ እዚ ኣንፈት’ዚ
ከም ኣገጣጣሚ ኣብ መዳያት ቬቬኤስ (ሙቐት/ቨንቲሌሽን/ጽሬት)። ቱቦታት ኢንዱስትሪ። ኣብ ምግላል
(ኢሶሌሪን) ቴክኒካውያን መሣርሕታት ክትሠርሕ ዕድል ይኸፍት፣

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ብዛዕባ ምትእትታው (ኢንስታላሹን)። ጌጋታት ምንዳይ። ዕረያ። ሥራሕ ምክያድ። ኣለይመለይ ምባል። መቖጻጸሪ
ቴክኒክን ምትኽኻል ጸዓትን ትመሃር፣ ምስ ካልኦት ሰባት ብኸመይ ከም ትራኸብን ንጠለባቶም ናይ ምርዳእ
ዓቕምኻ ተማዕብል፣ ብዛዕባ ኣመሓድራን ኣተሓሕዛን ህንፃታት። ትካላት ቴክኒክን ተክኒካውያን ሲስተምን እውን
ትመሃር፣ ከባቢ ክትዕቅብን ጸዓት ክትቍጥብን ዝተመሃርካዮ ፍልጠት ተዕሙቝ፣
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
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ፕሮግራም ቬቬኤስን- ንብረትን

(ካራክተሽኤምነን ዚበሃሉ) ትመሃር፤ እቶም ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ እትመሃሮም ዓይነታት ትምህርቲ ኸኣ
ይንክዩ፣
ምስ ፕሮግራም ዚዛመዱ ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ (ካራክተሽኤምነን) እዞም ዚስዕቡ እዮም።- ትምህርቲ
ኤለክትሪክ። ትምህርቲ ኣገባብ (ሲስተምክንስካፕ) ኣተሓሕዛ ኣቝሑን ንዋትን’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፣

መልክዓት ሥራሕ
ኣብዚ ፕሮግራም ንመራሕቲ ዋኒን። ዓደግትን። ዓማዊልን ኣገልግሎት ናይ ምሃብ ዓቕምኻ ተማዕብልን ትካል ከመይ
ጌርካ ከም እተካይድ ትመሃርን፣ ናጻ ኮይንካን ምስ ካልኦት ሓቢርካን ብሓደስትን ልሙዳትን ኣገባባት ትሠርሕ፣
መደብ ከተውጽእ። ዚመደብካዮ ሥራሕ ክትዓምምን። ክትስንድን ዓይነቱ ከተረጋግጽን ትዕለም፣

ሥራሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ)
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም 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፣
ክተስትውዓል
ዚግባእ
ክትሓስበሉ ዘለካ
እቲ
ናብ ዩኒቨርሲቲ
ዘእትወካ መሰረታዊ
ንኽህልወካ
ምስ ትደሊ፤ኣቐዲምካ
ብዛዕባቲ እትወስዶ
ዓይነት
መሠረታዊ
ብቕዓት ትምህርቲ
ኮለጅ ወይብቕዓት/ነጥብታት
ዩኒቨርሲቲ ኪህልወካ
ድላይ እንተሎካ።
መደብ ትምህርቲ
ትምህርቲታት
መደብ ክተውጽእ
ኣዝዩ ኾይኑ።
ኣገዳሲ ውልቃዊ
ነገር እዩ።ምርጫኻ
ኣብቲ ውልቃዊ
ምርጫ (individuella
valet) ከምኡውን
ከተውጽእ ኣገዳሲ’ዩ፣
ከምኡ እንተ
(ኢንድቪድዌላ
ቫለት) ተጠቒምካ።
ነቶም
ናብ ኣግፊሕካ
ዩኒቨርሲቲምምሃር
ንምእታው
ብቕዓት ዚህቡኻ
ኣድለይቲ
ብቤትትምህርቲ
ዚጽንዑ
ፕሮግራም
ከድልየካ’ዩ፣
ተወሰኽቲ
ክልተ ዚበሃሉ፤
ኮርሳት ሽወደንኛ
ወይ ከኣዝተዳለዉ
ሽወደንኛብዕምቈት
ከም ካልኣይ
ፕሮግራማት፤
ነቶም ኮርሳት
መሪጽካ ትምህርቲ
ክትመሃሮም
የድሊ እዩ።
እቶም
ካልኦት ብተወሳኺ
ኣድለይቲ ሞያን
ዝኾኑ
ቋንቋን እንግሊዝኛን
ምምሃርእቲኦም
ከድልየካ’ዩ፣
ክትቅጽል
መደብ
እንተሎካ።
ነማኻሪ ትምህርትን

ክትወስዶም
ዚግበኣካ ረኺብካ
ክልተ ዓይነት
ትምህርቲታት ድማ፤ እቲ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ወይ እቲ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን
(ስቱድየቬግሌዳረ)
ኣዛርብ፣
ከም 2ይ ቋንቋ ዚበሃልን፤ ከምኡውን እቲ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ትምህርቲን እዮም። እምበኣር ትምህርቲ ክትቅጽል መደብ
ምስ
ጉዳያትዚ ብዝበልጸ
ትምህርቲን
ሞያዊ
መስመራትንሓንቲ
(studie- och
ብስምዚህልወካ፤
ውልቃዊ ብዛዕባ
ምርጫእዚ(ኢንዲቪዱወላ
ቫል)ንምርዳእ፤
ተወሳኺትምስ
ኮርስኣማኻሪ
ካብ ስፖርትን
ጥዕናን
ከምኡ’ውን
yrkesvägledare)
ክትገብር
የድሊ።መሰል
ኤስተቲካዊት ኮርስርክብ
ክትመርጽ
ኵሉሳዕ

ኣሎካ፣

ካልእ ተወሳኺ ኮርስ/ትምህርቲ ከም ምውስዋስ ኣካላትን ጥዕናን ዝኣመሰለ፤ ከምኡውን ኣብቲ ውልቃዊ ምርጫ ናይ
ኤስቴቲክ ትምህርቲ ውን ክትመርጽ ኩሉ ግዜ መስል ኣሎካ።

