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በደህና መጡ!በደህና መጡ!
Amharisk



ኢንትሮ  ፕሮግራም ኢንትሮ  ፕሮግራም 
ምንድነው?ምንድነው?
የኢንትሮ  ፕሮግራሙ በኖርዌይ የሥራ ሕይወት ውስጥ ለመሳተፍ 
የሚያዘጋጅዎ የሥልጠና ፕሮግራም ነው ፡፡ ወደ ኖርዌይ የሚመጡ ከ 18 
እስከ 55 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ስደተኞች ሁሉ በመግቢያ ፕሮግራሙ 
መሳተፍ አለባቸው ፡፡ በኋላ ላይ ወደ ሀገር ለሚመጡ የቤተሰብ አባላትም 
ተመሳሳይ ነው ፡፡

በኢንትሮ ፕሮግራሙ አማካይነት የኖርዌጂያን ቋንቋ ይማራሉ እንዲሁም 
የኖርዌይ ህብረተሰብ ግንዛቤ ያገኛሉ ፡፡ ስለኖርዌይ የሥራ ሕይወት ሥልጠና 
እና ዕውቀት ያገኛሉ ፡፡ እንዲሁም ካስፈለጎት ትምህርት ማግኘት ይችላሉ ፡፡ 
ሲጨርሱ ሥራ ወይም ትምህርት ማግኘት ያለብዎት ግብ ነው ፡፡

የኢንትሮ ፕሮግራሙ በተቻለ ፍጥነት መጀመር አለበት ፣ እና የማዘጋጃ 
ቤትዎ(ኮሙነ) ነዋሪ ከሆኑ በኋላ ከሦስት ወራቶች ውስጥ አይዘገይም ፡፡

የኢንትሮ ፕሮግራሙ የሙሉ ጊዜ ነው።

ከእርስዎ ከእርስዎ 
የሚጠበቅብዎትየሚጠበቅብዎት
ለትምህርቶቹ መዘጋጀትዎ እና ምን 
እንደሚያደርጉ ለመማር ሃላፊነቱን 
መውሰድዎ አስፈላጊ ነው ፡፡

የፕሮግራም አማካሪዎ እና አስተማሪዎ 
ይረዱዎታል። እነሱ ምክር እና መመሪያ 
ሊሰጡዎት ይችላሉ። በመንገድ ላይ 
ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እነሱን ማነጋገሩ 
አስፈላጊ ነው።



የገንዘብ ድጋፍየገንዘብ ድጋፍ
በኢንትሮ ፕሮግራሙ ላይ እየተሳተፉ ገንዘብ ይከፈላል ፡፡ ይህ ድጋፍ 
የመግቢያ ጥቅም (ኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ) ይባላል፡፡

የኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ ክፍያ ማለት በሚሳተፉበት ጊዜ ገንዘብ ለማግኘት 
መጣጣር አያስፈልግዎትም ማለት ነው ፡፡

ዕድሜዎ ከ 25 ዓመት በታች ከሆነ እና ከወላጆችዎ ጋር አብረው የሚኖሩ 
ከሆነ ትንሽ ደመወዝ ይከፈሎታል።

ከኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ ክፍያ ላይ ግብር መክፈል አለብዎ። ግብሩ 
በቀጥታ ከክፍያዎ ላይ ይቆረጣል።

ሌላ የገንዘብ ድጋፍ ካገኙ አነስተኛ ክፍያ ሊከፈሉ ይችላሉ ፡፡ ይህ ለልጆች 
ጥቅም(ባርነትሪግድ) ወይም የገንዘብ ድጎማ ወይም ከፕሮግራሙ ውጭ 
ገንዘብ ካገኙ አይመለከትም።

የኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ የሚከፍለው ማዘጋጃ ቤቱ ነው ፡፡ የተሳሳተ 
መረጃ ከሰጡ ማዘጋጃ ቤቱ የኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ መልሰው እንዲከፍሉ 
ሊጠይቅዎት ይችላል ፡፡

በዓላት ፣ መቅረት እና ፈቃድ በዓላት ፣ መቅረት እና ፈቃድ 
መውጣትመውጣት
በዓመት ለአምስት ሳምንታት የእረፍት ጊዜ የማግኘት መብት አለዎት ፡፡ 
እንዲሁም ከህመም ፣ ከእርግዝና እና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ወይም እርስዎ 
የማይሳተፉበት ሌሎች አስፈላጊ ምክንያቶች ካሉ የእረፍት ጊዜ የማግኘት 
መብት አለዎት ፡፡ ይህንን ፈቃድ ብለን እንጠራዋለን ፡፡ ለፕሮግራም 
አማካሪዎ ፈቃድ መጠየቅ አለብዎት ፡፡

መቅረት በፕሮግራሙ አማካሪ ካልተፈቀደ ፣ ከየኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ 
ክፍያ ተቀናሽ ይደረጋል እናም በፕሮግራሙ ውስጥ ትንሽ ጊዜ ብቻ ያገኛሉ ፡፡

ፕሮግራሙን ካቋረጡ፣ በኋላ የመሳተፍ መብቱን ያጣሉ ፡፡ እንዲሁም 
የኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ ክፍያ ያጣሉ።



የኢንትሮ ፕሮግራሙ ምን ምን የኢንትሮ ፕሮግራሙ ምን ምን 
ማካተት አለበት፧ማካተት አለበት፧
የኢንትሮ ፕሮግራሙ ለሁሉም ተሳታፊዎች አንዳንድ የተለመዱ ይዘቶች 
ያሉት ሲሆን ሌሎች ይዘቶች ለእርስዎ ተስማሚ ናቸው ፡፡

•  ሁሉም ተሳታፊዎች የኖርዌጂያን ቋንቋ መማር አለባቸው ፡፡ አስተማሪዎ 
በኖርዌይ ቋንቋ ለስልጠና ግብ ማውጣት አለበት ፡፡ ይህ የኖርዌይ ቋንቋ 
በቀድሞ ትምህርትዎ ላይ የተመሠረተ ነው ፡፡

•  ሁሉም ተሳታፊዎችም ስለኖርዌይ ማህበረሰብ ማወቅ አለባቸው ፡፡ 
ስልጠናው በኅብረተሰብ ውስጥ ለመሳተፍ ቀላል ያደርግልዎታል ፡፡

•  ሁሉም ተሳታፊዎች በትምህርቱ «በአዲሱ ሀገር ውስጥ በሕይወት 
ማስተዳደር» ውስጥ መሳተፍ አለባቸው። ይህ ትምህርት በኖርዌይ ውስጥ 
ጥሩ ምርጫዎችን ለማድረግ እና እንዲያውም በራስዎ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ 
እንዲያሳድሩ ቀላል ያደርግልዎታል። እንዲሁም እርዳታ በሚፈልጉበት ጊዜ 
የት እንደሚያገኙ ማወቅ አለብዎት።



ልጆች ካሉዎት ወይም እየጠበቁ ከሆነ የወላጆች መመሪያም ማግኘት 
አለብዎት። በዚህ መመሪያ አማካይነት በኖርዌይ ውስጥ ወላጅ መሆን ምን 
ማለት እንደሆነ እና ለእርስዎ እና ለልጆችዎ ምን አቅርቦቶች እንደሚኖሩ 
ያውቃሉ ፡፡

የኢንትሮ ፕሮግራሙ እንዲሁ ለእርስዎ እና ለግብዎ የሚስማማ ይዘት 
ሊኖረው ይገባል ፡፡ ይህ በሥራ ሕይወት ወይም በትምህርት ውስጥ ያለ ክፍያ 
ተሳትፎ ሊሆን ይችላል ፡፡ በኢንትሮ መርሃግብር በሚሆኑበት ጊዜ ብዙዎች 
በሥራ ሕይወትም ሆነ በትምህርት ይሳተፋሉ ፡፡

እርስዎ እና የፕሮግራም አማካሪዎ የኢንትሮ ፕሮግራምዎ ምን እንደሚይዝ 
እና ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ አንድ እቅድ ለመፍጠር አብረው ይሰራሉ ፡
፡



የሥራ መመሪያየሥራ መመሪያ
በኢንትሮ ፕሮግራሙ ውስጥ ከመጀመርዎ በፊት የሙያ መመሪያን መቀበል 
አለብዎት ፡፡ ይህ ለወደፊቱ ለትምህርት እና ለስራ እድሎችዎ መመሪያ ነው ፡
፡

የሙያ መመሪያ ከትውልድ ሀገርዎ ስለ የሥራ ልምድ እና ትምህርት መረጃ 
መሠረት ነው ፡፡ የሙያ መመሪያን ከመቀበልዎ በፊት ይህ ፕሮግራም 
ተቀርጾለት መሆን አለበት ፡፡

የኢንትሮ ፕሮግራሙ የኢንትሮ ፕሮግራሙ 
የመጨረሻ ግብየመጨረሻ ግብ
የሥራ መመሪያ ከተቀበሉ በኋላ እርስዎ እና የፕሮግራሙ አማካሪ በኢንትሮ 
ፕሮግራሙ ወቅት ምን እንደሚያሳኩ መወሰን አለብዎ ፡፡ ይህ ከፍተኛ 
ትምህርት የመቀበል ግብ ወይም ሥራ የማግኘት ግብ ሊሆን ይችላል ፡
፡ እንዲሁም የትምህርት ኮርሱን በሙሉ ወይም በከፊል ለማጠናቀቅ ግብ 
ሊሆን ይችላል። ይህ የመጨረሻ ግብ ተብሎ ይጠራል ፡፡

የኢንትሮ ፕሮግራሙ የመጨረሻ ግብ የተቀመጠው ከአገርዎ ይዘው የመጡት 
ሙያዊ ልምዶች እና ትምህርቶች ከእርስዎ ጋር ባለዎት እና ለወደፊቱ ለስራ 
ምን እንደሚመኙ ነው ፡፡



የኢንትሮ ፕሮግራሙ ለምን የኢንትሮ ፕሮግራሙ ለምን 
ያህል ጊዜ ይቆያል?ያህል ጊዜ ይቆያል?
የኢንትሮ ፕሮግራሙ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ የሚወስነው የእርስዎ 
የመጨረሻ ግብ ነው ፡፡

ቀደም ሲል ከትውልድ ሀገርዎ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ካለዎት እና 
የመጨረሻው ግብ ለከፍተኛ ትምህርት ብቁ መሆን ወይም ሥራ ማግኘት 
ከሆነ የኢንትሮ ፕሮግራሙ እስከ ስድስት ወር ሊቆይ ይችላል ፡፡

የመጨረሻው ግብ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን መውሰድ ከሆነ የኢንትሮ 
ፕሮግራሙ እስከ ሦስት ዓመት ሊቆይ ይችላል ፡፡

የመጨረሻው ግብ ሥራ ማግኘት ከሆነ ፕሮግራሙ እስከ ሁለት ዓመት 
ሊቆይ ይችላል ፡፡

በአንዳንድ ሁኔታዎች በፕሮግራሙ ውስጥ ጊዜውን ማራዘም ይቻል 
ይሆናል ፡፡

የመጨረሻ ግብየመጨረሻ ግብ

ሥራ ወይም ሁሉንም የመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ወይም የከፍተኛ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ክፍሎች መጨረስ

ሥራ ፣ ወይም ለከፍተኛ ትምህርት ብቃት እስከ ስድስት ወር ድረስ

የፕሮግራሙ ርዝመትየፕሮግራሙ ርዝመት

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን መጨረስ እስከ ሦስት ዓመት

እስከ ሁለት ዓመት 



በኢንትሮ ፕሮግራሙ መልካም በኢንትሮ ፕሮግራሙ መልካም 
ዕድል እንመኝልዎታለን!ዕድል እንመኝልዎታለን!
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