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ወይንም ትምህርትን በሚፈለገው መንገድ 
እንዲያገኝ፣ አቅጣጫ የሚሰጥ እቅድ ነው።
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ገጽ 8
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በዚህ ዝርዝር መሠረት ቀበሌው ወይም 

ኮምዩኑ የዕቅድ ማስተዋወቂያ ፕሮግራሙን 

(introduksjons programmet) ማለትም 

ለነዋሪው ሰው የማስተዋወቅ ሃላፊነት አለበት። 

ይህም የኖርዌጅያንኛ ትምህርትን ፥የህብረተሰብ 

ትምህርት ዕውቀትና ቀጣይ ትምህርትን ወይም 

ሥራን ያጠቃልላል። ፕሮግራሙ በሙሉ ቀን 

የሚሰጥ ሲሆን ይህም ማለት በሥራ አለም ውስጥ 

በሰፊው የሚሰራባቸውን ህግጋትን የሚተገበርበት 

ይሆናል። ለፕሮግራሙ ማስተዋወቂያ 

ፕሮግራም የሚሰጠው መደጎሚያ ገንዘብ ቀረጥ 

የሚቆረጥበት ነው። በቂ ማስረጃ ሳያቀርቡ፣ 

በቅድ ማስተዋወቂያው ፕሮግራም ትምህርት ላይ 

የቀረ ሰው ከሚሰጠው መደጎሚያ ላይ ገንዘቡ 

ይቆረጥበታል። ከመደበኛው የትምህርት ሰዓት 

ውጭ ሌላ ተጨማሪ ሥራ መሥራት ይቻላል። 

ከዚህ የሚገኘው ደመወዝ ተቀናሽ አይሆንም። 

ብዙዎች ይህን የዕቅድ ማስተዋወቂያ ፕሮግራም 

ያጠናቀቁ ሰዎች፣ ሥራ ይዘውበታል ወይም 

ቀጣይ ትምህርታቸውን ቀጥለዋል። ይህ የእቅድ 

ማስተዋወቂያ ፕሮግራም የሚሰጠው ለሁለት 

ዓመት ሲሆን በተለየ ሁኔታ ግን ለሶስት ዓመት 

ሊራዘም ይችላል።

ዋናው የማስተዋወቂያው ፕሮግራም 
አጠቃላይ ደንብ የተቀረጸው 
እድሜያቸው ከ18 ጀምሮ 
እስከ 55 ዓመት ድረስ ለሆኑ 
ስደተኞች ነው። በኢምዲ እና 

በኮምዩኑ ወይም ቀበሌው  ስምምነት 
መሠረት እነኝህ ስደተኞች በኮምዩኑ 
ውስጥ ነዋሪ መሆን አለባቸው። ሌሎች 
ቡድኖችም በዚህ ፕሮግራም ውስጥ 
ሊካተቱ ይችላሉ። መብትዎትን 
ለማወቅ ግር ካለዎት፣ ኮምዩኑ በቅርበት 
ስለፕሮግራሙ ግንዛቤ ያስጨብጥዎታል። 
ማሳሰቢያ የማስተዋወቂያውን ፕሮግራም 
ሳያጠናቅቁ፣ ወደ ሌላ ኮምዩን 
ለቀው ከሄዱ፣ የማህበራዊ ድጎማንና 
የማስተዋወቂያ ፕሮግራሙን እገዛ የሚሰጥ 
መብትዎን ሊያጡ ይችላሉ።

በኮምዩን ወይም ቀበሌው 
ውስጥ ነዋሪ የሆነ ሰው 
በማስተዋወቂያው ፕሮግራም 
ላይ ያለው መብትና ግዴታ
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ለወደፊት ምን ማድረግ እንደሚፈልጉ 

ያውቃሉ? ወይም በኖርዌ ውስጥ ለርስዎ 

የሚሆኑ ምቹ አማራጮችን በእጅጉ ለመረዳት 

ይፈልጋሉ? ትውልድ አገርዎት ላይ ሲሰሩበት 

የነበረውን ሙያዎትን ወደ ኖርዌ ሲመጡ  

ሊሰሩበት ይችላሉ ብሎ ማረጋገጥ አይቻልም። 

የማስተዋወቂያው ፕሮግራም የሚረዳዎት 

የርስዎን የሙያና ክህሎት ወይም ችሎታ ዕቅድ 

ለይተው እንዲያውቁ የሚያግዝዎት ፕሮግራም 

ነው። ስለሆነም እይታዎትን በተገቢው ሥራና 

ወይም የትምህርት ፕሮግራም ላይ ያሳርፉ። 

ይህንንም ከዋናው ተቆጣጣሪ ወይም አቅጣጫ 

ጠቋሚ አማካሪዎ ጋር በጥብቅ ይወያዩበት። 

ሥራ በሚያመለክቱበት 
ጊዜ፣ ከአገርዎና፥ ክኖርዌይ 
ያገኙትን፣ የሥራ 
ልምድ እና የትምህርት 

ማስረጃዎትን፣ ከሲቪዎት (CV) 
ጋር በማያያዝ ማቅረብ እጅግ 
አስፈላጊ ነው።

የብቁነት ወይም 
ክህሎት መድረሻ/
አቅጣጫን 
አመላካች
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በአገርዎ ያካበቱትን ችሎታ ሊቀጥሉበት 

ይፈልጋሉ ወይስ በሱ ላይ ተጨማሪ ትምህርት 

ሊያክሉበት ይሻሉ? የፈለጉትን ቢመርጡ፣ 

በደንብ የተነደፈ ልዩ ዕቅድ ወይም ፕላን 

ያስፈልገዎታል። አላማዎትን ከግቡ ለማድረስ  

ግለሰባዊ እቅድ ወይም ፕላንዎትን፣ 

ፍላጎትዎትን፣ በምን ሥልጠና ላይ ተሰማርተው 

አላማዎትን ከግቡ ለማድረስ እንዲያስችልዎት 

ነው የማስተዋወቂያው ፕሮግራም ዓላማ። 

ይህንን ግለሰባዊ እቅድ ወይም ፕላን እውን 

ለማድረግ አንድ የፕሮግራም አማካሪ  

ይመደብልዎታል። ይህ የፕሮግራም አማካሪ 

በተጨማሪ  ለልልምምድ  በሚወጡበት የሥራ 

ቦታ፥ ትምህርት ቤት ወይም መንግሥታዊ 

ተቋማት ውስጥ ለርሶ ባስተባባሪነት ይመደባል።

ልምድዎትንና ክህሎዎትን 
ወይም ችሎታዎትን በቅጡ 
ለማከናወን፣ የትምህርት 
ብቃትዎትንም ለመተግበር 

ነው ዋናው የዚህ የማስተዋወቂያ 
ፕሮግራም ዋናው ዓላማ። ግለሰባዊ 
እቅድዎ ወይም ፕላንዎ፣ አንድ 
ርምጃ ወደፊት ለመጓዝ ይረዳው 
ዘንድ ኮምዩኑ ከጎንዎ ይቆማል። 
ግለሰባዊ እቅድን እውን ለማድረግ 
ብዙ ጊዜ የሚወሰነው በራስዎ 
ጥረትና አስተዋጽዎ ላይ ነው።

ግለሰባዊ እቅድ 
ወይም ፕላን
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ኖርዌ ውስጥ የተመቻቸ ኑሮ ለመኖር ከፈለጉ 

ዋናው ቁልፍ ነገር የኖርዌጅያንኛ ቋንቋና የኖርዌ 

ማህበረሰብ አሠራርን ጠንቅቆ ማወቅ ነው። ኮምዩኑ 

የኖርዌጅያንኛ ቋንቋንና እንዲሁም ለተወሰኑ ሰዓታት 

የህብረተሰብ ሳይንስን ትምህርት በአንድ በሚረዱት 

ቋንቋ ይሰጣል። ስለሆነም የኖርዌጅያንኛ ቋንቋንና 

የህብረተሰብ ሳይንስን ትምህርት ወይም እነኝህን 

ትምህርቶች የማወቅ ችሎታውዎትን የሚያረጋግጥ 

ፈተና መውሰድ አለብዎት።  

ኮምዩኑ በህጉ መሠረት ምን 
ያህል የቋንቋ ትምህርት 
ማግኘት እንዳለብዎት እንዲሁም 
ግዴታዎትን ያሳውቅዎታል። 

ብዙ መስርያ ቤቶች ሠራተኞቻቸው 
በቂ የሆነ የኖርዌጅያንኛ ቋንቋ ችሎታ 
እንዲኖራቸው ይጠይቃሉ። አንድ 
ሥራ ለማግኘትም የተለያዩ የቋንቋ 
ችሎታ መመዘኛዎችን ብዙ መሥርያ 
ቤቶች ያስቀምጣሉ። ይህም ምን 
ዓይነት ሥራ በምን ዓይነት የቋንቋ 
ችሎታ ላይ እንደማለት ነው። ለዚህም 
የችሎታ ማሳያ እንደ ችሎታዎ 
መጠን ፈተና እንዲወስዱ ይደረጋል። 
ብሄራዊ የቋንቋ ችሎታ መመዘኛ 
ፈተና በአመት ውስጥ በተለያዩ 
ጊዜያት ይሰጣል። ኮምዩኑ በዚህ 
ጉዳይ ላይ በተለያዩ ወቅቶች የሚሰጡ 
ፈተናዎችን ያሳውቅዎታል።

የኖርዌጅያንኛ ቋንቋ 
ልምምድና፣ የማህበረሰባዊ 
ትምህርት ጥናት ኖርዌጅያንኛ ቋንቋ 

መማር ትፈልጋላችሁ?

Evet!

Aiwa!

Yey!

Ba´leh! 
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ኖርዌጅያንኛ ቋንቋን በደንብ ለመማር ቁልፉ 

ነገር፣ ብዙ ጊዜ ቋንቋውን በሥራ ቦታዎች 

ላይ ልምምድ ማድረግ ነው። ኮምዩኑ የቋንቋ 

መለማመጃ ስፍራዎችን በማስተዋወቂያው 

ፕሮግራም ውስጥ ማካተት አለበት። ይህ 

ፕሮግራም በሚኖሩበት አዲስ ኮምዩን ወይንም 

መኖርያ ቦታ ሰዎችንና የሥራ ባህሪዎችን 

እንዲያውቁ ያደርግዎታል። አላማው 

ኖርዌጅያንኛ ቋንቋን በደንብ ለመናገር 

ቢሆንም፣ ይህ ማለት ግን ሁሉም መስርያ 

ቤቶች ቋንቋውን ለመለማመድ ተስማሚ 

ናቸው ማለት አይደለም። የኖርዌጅያንኛ ቋንቋ 

መምህርዎን ወይም የፕሮግራም አማካሪዎን 

ለርስዎ ተስማሚ የልምምድ ቦታ ለማግኘት 

የግድ ማናገር አለብዎት። ለወደፊት የቋንቋ 

ልምምድ ለማካባት የግድ በሥራ ቦታ መሆን 

የለበትም።

የቋንቋ ልምምድ ማለት 
በትምህርት መልክ የሚሰጥ 
ርዳታ ነው። በአንድ መሥርያ 
ቤት ውስጥ የሚደረግ የቋንቋ፡

ልምምድ ቋንቋውን በፍጥነትና 
በጥሩ ሁኔታ እንዲያስችል ይረዳል። 
የቋንቋ ልምምድ ቦታዎችን 
የመፈለግ ሃላፊነት ያለበት ኮምዩኑ 
ነው። የተለያዩ ኮምዩኖች የተለያዩ 
እቅዶች ሊኖራቸው ይችላል። 
በኮምዩንዎት ወይም በመኖርያዎ 
ሥፍራ የሚያገኙትን ርዳታ እንዴት 
እንደሚያገኙ የግድ መፈተሽ 
አለብዎት።

የቋንቋ 
ልምምድ
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የሥራ ልምምድ ማለት ምን እንደሆነ 

ያውቃሉ? ይህ የሥራ ልምምድ ነው፣ ሥራ 

ለማግኘት ወይም ትምህርት ለመቀጠል ዋናው 

ችሎታ ማዳበርያ መንገድ። ይህንንም እድል፣ 

የማስተዋወቂያው ፕሮግራም እስከሚጠናቀቅበት 

ድረስ ያገኛሉ። የሥራ ልምምዱ የተዘጋጀውና 

የሚሰጠው በሁለት ድርጅቶች ማለትም 

በኮምዩንና በናቭ ነው። እድሉን በናቭ በኩል 

ሲሰጥ የግድ በናቭ ውስጥ በሥራ አጥነት 

መመዝገብ ይጠበቅብዎታል። ናቭም አቅጣጫ 

ጠቋሚ አማካሪና መረጃ ስለተለያዩ የሥራ 

ቦታዎች ሊሰጥዎት ይችላል።

የሥራ ልምምዱ ዋና 
መነሻ ባለዎት የልምድ 
ወይም ክህሎት ችሎታና 
ካለዎትም ግለሰባዊ እቅድ 
ወይም ፕላን ጋር የተያያዘ 
ነው። የሥራ ልምምድ፣ 

የሥራ ዕድል ትምህርት ማግኛ 
ዘዴ ነው። ቋሚ ስራ ለማግኘት 
መለማማጃ ጊዜ ማለት አይደለም። 
የሥራ ልምምድ የሚካሄድበት 
ስፍራ፣ የግል ድርጅት ወይም 
መንግሥታዊ የሥራ ቦታ ነው። 
ለብቁነት ልዩ ፍላጎት ካለዎት፣ 
የሥራ ልምምዱ እንቅስቃሴ ልዩ 
ጥበቃ በሆነበት ሁኔታ ሊሆን 
ይችላል። ያገኟቸውን የትምህርት 
ሰነዶች በጥንቃቄ ያስቀምጡ፡ ሥራ 
በሚያመልክቱበት ወቅት ጠቃሚ 
ናቸው።

የሥራ ልምምድ
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በሚኖሩበት ቀበሌ ወይም ኮምዩን ውስጥ 

ማህበረሰቡን ለመጥቀም ምን አስተዋጽዎ 

አድርገዋል? ብዙዎች በተለያዩ ማህበራዊ 

ትሥሥር ውስጥ በመካፈል ለምሳሌ በማህበሮችና 

በስፖርት ክለቦች ውስጥ ልምዶች አካብተዋል፡

ይህም በህይወታቸው ውስጥ ቀጣይ ማህበራዊ 

ትሥሥሮችን ይፈጥርላቸዋል። በተጨማሪ 

ብዙዎች አዲስ መጤ የማስተዋወቂያውን 

ፕሮግራም የጨረሱ ነዋሪዎች በቀበሌው 

ወይም ኮምዩኑ ውስጥ ጠቃሚ ምክሮችን እግረ 

መንገዳቸውን ሊለግሱዋችሁ ይችላል። ከስደተኛ 

መምርያው በተጨማሪ ቀይ መስቀልን ወይም 

ከሌሎች ፍላጎቱ ካላቸው ሰዎች ጋር በመገናኘት 

የቀበሌውን ማህበራዊ ገጽታ ሊያሳዩዎት ይችላሉ። 

ይሞክሩ www.frivillighetsportalen.no ከዚህ 

ውስጥ ለርሶ የሚስማማዎት ካለ የፕሮግራም 

አማካሪዎትን ያወያዩ።

በኖርዌ ውስጥ ብዙ ሰዎች 
በበጎ ፈቃደኝነት ድርጅቶችና 
ቡድኖች ውስጥ፡ አባሎች 
ናቸው። ከፍላጎትዎ ጋር 
የሚጣጣመውን እንቅስቃሴ 
ይፈልጉ። በቀበሌዎ ውስጥም 

ንቁ ተሳታፊ ይሁኑ።

ማህበራዊ ትሥሥር 
ወይም መረብ
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ሥራ ለማመልከት ንቁ ተሳታፊ መሆን 

ይጠበቅብዎታል፡ አዲስ መጤ ለሆነ ሰው ኖርዌ 

ውስጥ በቀጥታ ሥራ ዓለም ውስጥ ለመግባት 

ጊዜ ይወስድበታል። የማስተዋወቂያውን 

ፕሮግራም የጨረሱ ብዙ ተሳታፊዎች ሥራ 

ያገኙት በስተመጨረሻ ነው። ኮምዩንዎ ወይም 

ቀበሌዎ ከናቭና ኢምዲ ጋር በመተባበር 

የተሳተፉበትን ዓላማ ግቡን እንዲመታ ከጎንዎ 

ይቆማሉ። ይህ ማለት ግን ሥራ ለማስያዝ 

ዋስትና አይሰጡዎትም። ሥራ የመፈለጉ 

ሃላፊነት የርሶ ነው። አንዳንድ ጊዜ የግማሽ ቀን 

ሥራ ሊወስዱ ወይም ለተወሰኑ አመታት ቋሚ 

ስራ እስከሚይዙ ቃል ብቻ ሊሆን ይችላል።

ብዙ ጊዜ አንድ ሰው 
የሚፈልገውን ሥራ 
እስከሚያገኝ ድረስ ፈታኝ 
ትግል/ተጋድሮት ሊገጥመው 

ይችላል። ሁሉም አይነት የሥራ 
ልምድ ቢኖር ጠቃሚ ነው። 
ይኽም ለወደፊቱ ብቃታዊ 
ተፎካክካሪ ለመሆን ይረዳል።

ማጠናቀቂያው ሥራ/ትምህርት
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