
ናብቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም እንቋዕ ናብቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም እንቋዕ 
ብደሓን መጻእኩም!ብደሓን መጻእኩም!
Tigrinja



እቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም እቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም 
እንታይ ኢዩ?እንታይ ኢዩ?
እቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም ኣብ ስራሕ ኖርወይ ንኽትሳተፍ ዘዳልወካ 
መደብ ስልጠና ኢዩ ። ኵሎም እቶም ካብ 18 ኽሳዕ 55 ዝዕድሚኦም ናብ 
ኖርወይ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም ክካፈሉ ኢዮም። 
እዚ ነቶም ጸኒሖም ናብታ ሃገር ዝመጹ ኣባላት ስድራ ቤት እውን ዚምልከት 
እዩ ።

በቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም ኣቢልካ ኖርወይኛ ኽትመሃርን ብዛዕባ 
ሕብረተሰብ ኖርወይ ምርዳእ ክትረክብን ኢኻ። ብዛዕባ ስራሕ ኖርወይ 
ስልጠናን ፍልጠትን ክትረክብ ኢኻ ። ዘድልየካ እንተ ዀይኑ እውን 
ክትመሃር ኢኻ ። ምስ ወዳእካ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ እትወስዶ ዕላማ 
እዩ ።

መደብ ኢንትሮ ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ኺጅምር ኣለዎ ኣብ 
ምምሕዳር ከተማኻ ኻብ እትነብር ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ እውን እንተ ዀነ 
ኺጅምር ኣለዎ።

እቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም ናይ ምሉእ ግዜ ኢዩ።

ትጽቢታትካትጽቢታትካ
ነቲ ትምህርቲ ኽትዳሎን እንታይ ከም 
እትገብር ንምፍላጥ ሓላፍነት ክትስከም 
ኣሎካ። እቲ ኣማኻሪ ፕሮግራምን መምህርካን 
ክሕግዙኻ ኢዮም። 

ምኽርን መምራን ኪህቡኻ ይኽእሉ እዮም 
። ኣብ መገዲ ገለ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ 
ከተዘራርቦም ኣሎካ ።



ገንዘባዊ ደገፍገንዘባዊ ደገፍ
ኣብቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም ክትካፈል ከለኻ ገንዘብ ክትኽፈል ኢኻ። እዚ 
ደገፍ እዚ መእተዊ ጥቕሚ (ኢንትሮዱክሽዮን ስቶናድ) ተባሂሉ ይጽዋዕ ። 

እቲ መእተዊ ጥቕሚ ተሳትፎ ኽትገብር ከለኻ ገንዘብ ክትረክብ ኣየድልየካን 
እዩ። 

ትሕቲ 25 ዓመት እንተ ዄንካ እሞ ምስ ወለድኻ ትነብር እንተ ዄንካ ቍሩብ 
ኪንኪ እዩ ። 

ካብቲ ኣብ መእተዊ ዚርከብ ጥቕሚ ግብሪ ኽትከፍል ኣሎካ። እቲ ግብሪ 
ብኡንብኡ ኻብቲ እትኸፍሎ ገንዘብ ይንከ። 

ካልእ ገንዘባዊ ደገፍ እንተ ረኺብካ ዝወሓደ ደሞዝ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። 
እዚ ንቘልዑ ዚጠቅም ወይ ናይ ገንዘብ ደገፍ ዚህብ ኣይኰነን ፣ ወይ ከኣ 
ካብቲ መደብ ወጻኢ ገንዘብ ትረክብ እንተ ዄንካ ኣይምልከትን እዩ ። 

ነቲ መእተዊ ዚጠቅም ምምሕዳር ከተማ እዩ ። ግጉይ ሓበሬታ እንተ ሂብካ 
ምምሕዳር ከተማ ነቲ ኣብ መእተዊ ዚርከብ ጥቕሚ ኽትመልሶ ኺሓትተካ 
ይኽእል እዩ።

ዕረፍቲ፣ ምብኳር ከምኡውን ዕረፍቲ፣ ምብኳር ከምኡውን 
ፈቓድ ምዉሳድፈቓድ ምዉሳድ
ኣብ ዓመት ሓሙሽተ ሰሙን ዕረፍቲ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። 
ብዘይካዚ ምስ ሕማምን ጥንስን ሕርስን ወይ ምስ ካልእ ኣገዳሲ 
ምኽንያታት እተተሓሓዘ ዕረፍቲ ኽትረክብ መሰል ኣሎካ ። ነዚ ኸኣ 
ኢና ዕረፍቲ ኢልና እንጽውዖ። ኣማኻሪ ፕሮግራምካ ዕረፍቲ ንኽወስድ 
ክትሓትቶ ኣሎካ። 

እቲ ኣማኻሪ ፕሮግራም ነቲ ዕረፍቲ እንተ ዘይፈቒዱሉ ካብቲ መእተዊ 
እትረኽቦ ጥቕሚ ይንኪ ኣብቲ ፕሮግራም ድማ ዝወሓደ ግዜ ኽትረክብ 
ኢኻ። 

ነቲ ፕሮግራም እንተ ሰሪዝካዮ ጸኒሕካ ንኽትሳተፍ ዘሎካ መሰል 
ከተጥፍእ ኢኻ። ኢንትሮዱክሾንስቶናድ እውን ክትስእን ኢኻ ።



እቲ መደብ ኢንትሮዱክሾን እቲ መደብ ኢንትሮዱክሾን 
ፕሮግራም እንታይ ኪሕዝ ፕሮግራም እንታይ ኪሕዝ 
ኣለዎ?ኣለዎ?
እቲ ናይ ኢንትሮ ፕሮግራም ንዅሎም ተሳተፍቲ እተወሰነ ሓባራዊ ትሕዝቶ 
ኣለዎ ካልእ ትሕዝቶ ኸኣ ምሳኻ ተወሃሂዱ ኢዩ።

• �ኵሎም ተሳተፍቲ ኖርወይኛ ኽመሃሩ ኣለዎም። መምህርካ ነቲ ኣብ ኖርወይ 
ዚግበር ስልጠና ሸቶ ኼውጽእ እዩ። እዚ ኖርወይያዊ ሸቶ እዚ ኣብቲ 
ኣቐዲምካ እተማህርካዮ ትምህርቲ እዩ ዚምርኰስ ። 

• �ኵሎም ተሳተፍቲ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኖርወይ እውን ክማሃሩ ኣለዎም። 
እቲ ስልጠና ኣብቲ ማሕበረሰብ ንኽትሳተፍ ዝቐለለ ኪዀነልካ ኣለዎ ። 

• �ኵሎም ተሳተፍቲ ኣብቲ «ኣብ ሓዳስ ሃገር ናይ ህይወት ክእለት» ዘርእስቱ 
ኮርስ ክካፈሉ ኢዮም። እዚ ኮርስ እዚ ኣብ ኖርወይ ጽቡቕ ምርጫታት 
ንኽትገብር ዝቐለለ ይገብረልካ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ንዅነታትካ ይጸልዎ 
እዩ ። ሓገዝ ኣብ ዜድልየካ እዋን ኣበይ ከም እትረክብ እውን ክትፈልጥ 
ኢኻ።



ውሉድ እንተ ኣልዩካ ወይ ትጽበ እንተ ኣሊኻ ካብ ወለዲ መምርሒ ኽትረክብ 
ኣሎካ ። እዛ መሐበሪት እዚኣ ኣብ ኖርወይ ወላዲ ምዃን እንታይ ከም 
ዚመስልን ንዓኻን ንደቅኻን እንታይ ኣጋጣሚታት ከም እትኸፍተሎምን 
ትሕብረካ። 

እቲ ናይ መእተዊ ፕሮግራም ንዓኻን ንሸቶታትካን ዝሰማማዕ ትሕዝቶ 
ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወት ወይ ትምህርቲ ብዘይ ክፍሊት 
ምክፋል ክኸውን ይኽእል ኢዩ ። ብዙሓት ኣብቲ ናይ መእተዊ ፕሮግራም 
ዝዀኑሉ እዋን ኣብ ስራሕን ትምህርትን ይካፈሉ ኢዮም ። 

ንስኻን ኣማኻሪ ፕሮግራምካን ብሓባር ኴንኩም እቲ መእተዊ ፕሮግራምኩም 
እንታይ ከም ዚሕዝን ንኽንደይ ዚኣክል ግዜ ኸም ዚቕጽልን መደብ 
ከተውጽኡ ኢኹም።



መምርሒ ሞያመምርሒ ሞያ
ነቲ ናይ መእተዊ ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማርካ ናይ ስራሕ መምርሒ 
ኽትረክብ ኢኻ። እዚ ኸኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ እትረኽቦ 
ትምህርትን ስራሕን ዚገልጽ መምርሒ እዩ ። 

እቲ መምርሒ ሞያ ብዛዕባ ተመክሮ ስራሕን ትምህርትን ኣብ ዓድኻ 
ኣብ ዚርከብ ሓበሬታ እተመርኰሰ እዩ ። መምርሒ ስራሕ ቅድሚ 
ምርካብካ እዚ ካርታ እዚ ክዳሎ ኣለዎ።

ሸቶ ነቲ ናይ ኢንትሮ ሸቶ ነቲ ናይ ኢንትሮ 
ፕሮግራምፕሮግራም
ንስኻን ኣማኻሪ እቲ ፕሮግራምን መምርሒ ሞያ ምስ ተቐበልኩም 
ኣብቲ መእተዊ ፕሮግራም እንታይ ክትዓምም ከም ዘሎኩም ክትውስኑ 
ኢኹም። እዚ ሸቶ እዚ ዝለዓለ ትምህርቲ ንምርካብ ወይ ናብ ስራሕ 
ንምእታው ኪኸውን ይኽእል እዩ ። ንዅሉ ወይ ገለ ኽፋል ትምህርታዊ 
ትምህርቲ ምውዳእ እውን ሸቶ ኪኸውን ይኽእል እዩ ። እዚ ኸኣ ናይ 
መወዳእታ ሸቶ ተባሂሉ ይጽዋዕ ። 

ናይ መወዳእታ ሸቶ ናይዚ ፕሮግራም መእተዊ ኣብቲ ኻብ ዓድኻ 
ዝረኸብካዮ ተመክሮን ትምህርትን ከምኡውን ኣብ መጻኢ ስራሕ 
ንምርካብ ዘሎካ ባህጊ እተመርኰሰ ኢዩ።



እቲ ናይ መእተዊ ፕሮግራም እቲ ናይ መእተዊ ፕሮግራም 
ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ኢዩ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ኢዩ 
ዝቕጽል?ዝቕጽል?
እቲ ናይ መወዳእታ ሸቶኻ እቲ መደብ መእተዊ ንኽንደይ ዚኣክል 
ግዜ ኸም ዚቕጽል ይውስን። 

ካብ ዓድኻ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እንተ ረኺብካ ሸቶኻ ኸኣ 
ዝለዓለ ትምህርቲ ንምርካብ ወይ ናብ ስራሕ ንምብጻሕ እንተ ዀይኑ 
እቲ መደብ መእተዊ ኽሳዕ ሽዱሽተ ወርሒ ኺጸንሕ ይኽእል እዩ። 

እቲ ናይ መወዳእታ ሸቶ ዝለዓለ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንምርካብ 
እንተ ዀይኑ እቲ መደብ መእተዊ ኽሳዕ ሰለስተ ዓመት ኪቕጽል 
ይኽእል እዩ። 

እቲ ናይ መወዳእታ ሸቶ ስራሕ ምርካብ እንተ ዀይኑ እቲ ፕሮግራም 
ክሳዕ ክልተ ዓመት ኪቕጽል ይኽእል እዩ ።

ኣብ ገሊኡ መዳያት ነቲ ኣብቲ ፕሮግራም ዘሎ ግዜ ኸተናውሖ 
ትኽእል ኢኻ።

ናይ መወዳእታ ሸቶናይ መወዳእታ ሸቶ

ስራሕ ወይ ምሉእ ክፍሊ ወይ ኵሉ 
መባእታዊ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ንምርካብ 
ዜድሊ ብቕዓት

ክሳዕ ሽዱሽተ ወርሒ

ንውሓት እቲ ፕሮግራምንውሓት እቲ ፕሮግራም

እተማልአ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቲ

ክሳዕ ሰለስተ ዓመት

ክሳዕ ክልተ ዓመት



ኣብቲ ናይ መእተዊ ፕሮግራም ኣብቲ ናይ መእተዊ ፕሮግራም 
ጽቡቕ ዕድል ክትረክብ ንደሊ ኢና!ጽቡቕ ዕድል ክትረክብ ንደሊ ኢና!
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