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ምስራሕ ኣብ ሳምሃል
እንተ ደኣ ብሰንኪ ናይ ተፈጥሮ ናይ ምንቅስቓስ ጉድለት ኣለካ ንኽትሰርሕ ዓቕሚ ዘይብልካ ብመሰረ
ከምኡ ኸኣ ኣብ ስራሕ ዓለም ዘይትዋፈር እንተኾንካ ኣብ ውሽጢ ሳምሃል ዝብሃል ትካል ክትሰርሕ
ይፍቀደካ እዩ። እቲ ስራሕ ኸኣ ናትካ ዓቕሚ ተሞርዂሱ ንኽትምሃርን ንኽትምዕብልን ናትካ መንገዲ
እንዳተሰማመዐ እዩ ዝጓዓዝ። ኩሉ ጊዜ ኻኣ ኣብ ሓንቲ ናይስ ስራሕ ጋንታ ኣቲኻ ኸኣ ብሓንሳብ
ትሰራሕን ምስ ካሎኡ ትሳተፍ ሓላፍነት ትወስድን ከኣ። ዕላማ ናይዚ ኸኣ ንመጻኢ ኣብቲ ሓፈሻዉን
ልሙድን ዕዳጋ ስራሕ ንምስታፍ እዩ።

ኣብ ዉሽጢ ሳምሃል ንኽሰርሕ ይፍቀደኒ ዶ?
እንተ ደኣ ብሰንኪ ናይ ተፈጥሮ ናይ ምንቅስቓስ ጉድለት ኣለካ ንኽትሰርሕ ዓቕሚ ዘይብልካ ብመሰረ
ከምኡ ኸኣ ናዓኻ ዝሳማማዕ ስራሕ የድልየካ እንተ ኾይኑ ኣብ ሳምሃል ክትሰርሕ ይፍቀደካ እዩ። እዚ
ከተማልእ’ዉን ኣለካ
 ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ከም ኣናዳይ ስራሕ ዝተመዝገብካ
 ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድልካ እምብዛ ዝታሓተ ብሰንኩ ኸኣ ካልእ ስራሕ ንኽትረክብ ዘሸግረካ
እንተ ኾይኑ ወይ ዉን እቲ ንስኻ እትብህጎ ብኻሊእ መዳይ እንተዘይረኺብካዮን።

ክንደይ ዝኾዉን ሓገዝ ይፍቀደኒ?
ደሞዝ ክትወሰድን ካልእ ናይ ስራሕ ምቑጻር ሰነዳት ብመሰርት ሕጊ ናይ ማሕበራዊ ስምምዕ ናይቲ
ትካል ክትረክብ መሰል ኣለካ።

ኣብ ካልኦ ዋሃብቲ ስራሕ ንኽፍትን ይፍቀደኒ ዶ?
ኣብ ሳምሃል ተቖጺርካ እንከለኻ መሰልን ዕድልን ኣለካ ኣብ ካልእ ዋሃቢ ስራሕ ኬድካ ስራሕ
ክርፍትን። እንተ ተጣዒስካ ኸኣ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ሳምሃል ክትምለስ ትኽእል ኢኻ።
ካብ ሳምሃል ወጺኻ ንኽትሰርሕ ድልዉ እንተኾንካ ዝድሊ ሓገዝን ልምምድን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል
ኢኻ።

መን እንታይ ይገብር?
ኣብ ሳምሃል ምስራሕ ከምይ ምኻኑ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ንቤት ጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ተወከሶም
ኢኻ። ሽዑ ናትካ መራኸቢ-ስራሕ ኣብኡ ንኽትሰርሕ እንተኺእልካ ባዕሉ ይግምግሞ። ቅድሚ ስራሕ
ምቑጻርካ ምስ ናትካ መራኸቢ-ስራሕ ናብ ሳምሃል ኬድካ ኣብኡ ምስራሕ ክመይ ከምዝኾነ ክትፈልጥ
ብጽሓዮም።
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ቅድሚ ኣብ ሳምሃል ምጅማርካ ምሳኻን, ምስ ዋሃቢ ስራሕካን, ምስ ማሕበር ሰራሕተኛታትን
ክንሳማማዕ ኢና። ኣብቲ ስምመዕ ኸኣ እዚ ስራሕ ምቑጻር እንታይ ዕላማ ከምዘለዎ ክጽሓፍ ኣለዎ።
እንደገና’ዉን ኣብ ስራሕካ እንታይ ከም እትገብር, ከምይ ጌርካ ከም እትምዕብል ከምኡ ኸኣ ኣብ
ስራሕካ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘድልየካን ክጻሓፍ ኣለዎ።
ንስኻን ናትካ ኣዛዚ ሰራሕተኛን ኣብ ሳምሃል ብስሩዕ ናትካ ስራሕ ምቑጻር ክትካታተልዉን ከምኡ ድማ
ግላዊ ናይ ምዕባለ መደብ ከተውጽኡን ኣለኩም። ነቲ ናይ ምዕባለ መደብ ከኣ ብተኻታታሊ ርክብ
እንዳገበርኩም ስርዕዎ።

ሕግታት
ዓንቀጽ (2000:630) ብዛዕባ ናይ ፍሉይ ተግባራዊ ንናይተፈጥሮ ምንቅስቓስ ጸገም ከምኡ’ዉን
ጉድለት ስራሕ ንዘለዎ ሰራሕተኛ, ፍሉይ § 32, 33ን 34ን።

ዝያዳ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ብስልኪ ቁጽሪ 0771-416 416 ደዉለልና። ናብ ዝቐርበልካ ቤት
ጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ’ዉን ክትበጽሖም ተኽእል ወይ ከኣ ናብ መርበብ እቶ
arbetsformedlingen.se።

