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Tigrinja

ፕሮግራም ሕክምናን ክንክንን ነቶም ኣብ መዳያት ክንክን ጥዕና። ሳይኪያትሪ ክንክን ኣረጋውያንን ስንክልና ዘለዎም 
ሰባትን ኪሠርሑ ዚደልዩ ዚቐንዐ’ ፕሮግራም’ዩ፣ 

ድኅሪ’ዚ ፕሮግራም ብቐጥታ ክትሠርሕ ወይ ትምህርትኻ ኣብ ኮለጅ ሞያ ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ኮለጅ ወይ 

ዩኒቨርሲቲ ክትቅጽል’ውን። ተወሰኽቲ ኮርሳት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፣ 

ዕድል ንውሕልነት (ስፐሲያሊሴሪን)
እዚ ፕሮግራም ኣንፈታት የብሉን፤ ብሞያ ክትውሕልል ግን ዕድላት ይህበካ፣ እዚ ፕሮግራም ኣብ መዳያት ስንክልና። 

ክንክን ጥዕና። ሳይኪያትሪ። ክንክን ኣረጋያንን ስንክልና ዘለዎም ሰባትን ሥራሕ ክትረክብ ዕድል ይህበካ፣ 

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ብዛዕባ ጥዕናን ጥዕና ምስኣንን። ምንካይ ኣካላዊ ዓቕሚ። ሕክምና። ፔዳጎጂ። ሥነ-ማኅበር (ሶሺዮሎጂ)። 
ሥነ-ልቦናን ፍልጠት ክንክንን ትመሃር፣ ናይ ደቂ-ሰባት ዚተፈላለዩ ድላያትን። ቅዲ ናብራ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ኣተናን 
ትመሃር፣ ከመይ ጌርካ ብውሕልነት ምስ ሰባት ከም ትራኸብ ከኣ ትመሃር፣

ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ ዓቢይ ሚዛን ዚወሃቦም ሕቶታት። 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።-: ጥዕና። 
ሕክምና። ትምህርቲ ወዲ-ሰብ። ሳይኪያትሪ። ሥነ-ልቦና። ማኅበራዊ ፍልጠት። ፔዳጎጂ (ሥነ-ትምህርቲ)። 
ሽወደንኛ። ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቃንቃ። ክንክንን’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። ኣብ ሥራሕ ሞያ ዘድልዩ ዕምማት ንኣብነት ሓገዝ ውልቃዊ ክንክን። ዕማማት ሕክምና። 
ዕማማት ገዛ። ዕማማት ምምሕዳርን ከምኡ’ውን ማኅበራውያን ዕማማትን ክትዓምም ትመሃር፣ እዚ ፕሮግራም’ዚ 
ንውልቅኻ ወይ ምስ ካልኦት ሓቢርካ እትፈትሖም ጠቐምቲ ግድላት ካብ ምፍታሕ ዚተበገሰ’ዩ፣ 

ተበግሶ ናይ ምውሳድን መሃዝነትን ብቕዓትካ ተማዕብልን፤ ከመይ ጌርክ ትካል ከም ዚእለ ድማ ትመሃር፣ 
ብተወሳኺ። መደብ ከተውጽእ። ዚመደብካዮ ሥራሕ ክትዓምምን። ክትስንድን ትመሃር፣

ፕሮግራም ሕክምናን ክንክንን ናብ ሞያዊ 
ዲፕሎማ ዚመርሕ ፕሮግራም ሞያ እዩ፣

Vård- och omsorgsprogrammet



ሥራሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ) 
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ሕክምናን ክንክንን። በቲ ዚመረጽካዮ ጨንፈር ሞያ ሥራሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ 
ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ) ትሠርሕ፣ ኣብኡ ድማ በቲ ዚተመሃርካዮ ሥራሕ ክትጅምር ዘድሊ ፍልጠት ከም 
ዚቐሰምካ ተመስክር፣

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 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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