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ናይ ሞያ መተኣታተዊ ስራሕ
እንተ ደኣ ዕድመኻ ትሕቲ 25 ኮይኑ፡ ከምኡ እውን ሕጽረት ናይ ሞያ ተመክሮ ኣለካን፣ ከምኡ’ውን
ብውሑዱ ሰለስተ ወርሒ ስራሕ ኣልቦ ጸኒሕካን፡ እዳተመሃርካን ናይ ስራሕ ልምምድ
ኣንዳገበርካን፣ መሃያ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ። መምርሕን ትምህርትንን ወሃብ ስራሕ ኢዩ
ዝምልከት፡ ነዚ ከኣ ክፍሊት ይወሃብ።

ናይ ሞያ መተኣታተዊ ስራሕ ክወሃብ ይኽእል ድየ?
እንተ ደኣ ዕድመኻ 15 ዓመት መሊእካ፣ ግን 25 ዓመት ዘይመላእካን ሓደ ናይ ሞያ መተኣታተዊ
ስራሕ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ እውን ተማልእ ኮይንካ፡

ሕጽረት ናይ’ዚ ሞያ ምስዝህልወካ

ስራሕ ኣልቦ ኾይንካ ጸኒሕካን፣ ብዝወሓደ ኣብ ውሽጢ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ እዋን፣ 90
መዓልታት ኣብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ተመዝጊብካ ጸኒሕካን።
እንተ ደኣ ድሮ ምስ’ቲ እትሰርሓሉ ወሃብ ስራሕ ቁጹር ጸኒሕካ፡ እቲ ሓድሽ ስራሕ ፍሉይ ሞያ
ክኸውን ኣለዎ። እንተ ደኣ ዝያዳ ሓበሬታ ደሊኻ ንወሃብ ስራሕካ ሕተት ወይ ምስ ቤት ጽሕፈት
ስራሕ ርኽክብ ግበር።

ክንደይ ክፍሊት ኢዩ ዝወሃበኒ?
ካብ’ቲ ስራሕ ክንደይ ክፋል ናይቲ ግዜ ንመምርሒ ወይ ንትምህርቲ ከምዝውዕል ብምብጋስ፣
75% (ካብ ሚእቲ) ካብ እቲ ናይ ሓባራዊ ስምምዕ ማሃያ/ደሞዝ ትወሃብ።

ዉሕስነት/መድሕን ኣለኒ ድዩ?
እቲ ኣብ’ቲ ቦታ ስራሕ ዘሎ፣ ኣብ ናይ ሓባራዊ ውዕል ዝምርኮስ ውሕስነታት ክትረክብ መሰል
ኣለካ።

እቲ ክፍሊት፣ ነዮኖት ዓይነታት ናይ ስራሕ ምቑጻር ኢዩ ዝምልከት?
እቲ ስራሕ ሓደ ናይ ሞያ መተኣታትዊ ስራሕ ኢዩ፣ ስለዚ ናይ ፍርቂ/ወይ ናይ ምሉእ ግዜ ክኸውን
ይኽእል ኢዩ።

ኣየኖት ወሃብቲ ስራሕ ኢዮም ክፍሊት ክወሃቡ ዝኽእሉ?
ወሃብ ስራሕ፣ ምእኩል ሓባራዊ ውዕል ናይ ሞያ መተኣታተዊ ስራሕ፣ ስምምዕ ክህልዎ ኣለዎ፡ ወይ
ብዛዕባ ናይ ሞያ መተኣታተዊ ስራሕ ምስ ሓደ ማእከላዊ ናይ ሓባር ውዕል ዝተኣሳሰር ሓደ
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ውንዙፍ ውዕል ክህልዎ ኣለዎ። እቲ ውዕል ምስዝተፈላለይ ቅርንጫፍ ፍሉይ ኮይኑ፡ ፍሉይ ቅድመ
ኩነት ከም ንኣብነት ዕድመን ካለኣይ ደረጃ ትምህርትን ክህልዎ ይኽእል። ንሓንሳብ ብዛዕባ ናይ
ሞያ ምትእትታው ናይ ዞባዊ ውዕል ኣብ መንጎ ወሃብ ስራሕን እቲ ዞባዊ ማሕበር ሰራሕተኛታትን
ክህልው ይጥለብ። ወሃብ ስራሕ ከኣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ከም ወሃብ ስራሕ ምዝጉብ ክኸውን
ኣለዎ፣ ከምኡ እውን ብዝወሕደ 15% (ካብ ሚእቲ) ካብቲ እዋን ስራሕ መምርሒ ወይ ትምህርቲ
ከውፍየልካ ኣለዎ።

ወሃብ ስራሕ ክንደይ ክፍሊት ኢዩ ዝወሃብ?
ወሃብ ስራሕ ዘወሃቦ ክፍሊት፡ ነቲ ናይ ወሃብ ስራሕ ክፍሊት ዝመዛዘን 31,42% (ካብ ሚእቲ)
ክፍሊት ኢዩ ዝወሃብ። ከምኡ እውን ወሃብ ስራሕ ናይ ምዕላም 115 ኮሮና ንመዓልቲ ኣብ ናይ
ምሉእ ግዜ ስራሕ ክፍሊት ይወሃብ።

እቲ ናይ ስራሕ ምቑጻር ንኽንደይ እዋን ክኸውን ይኽእል?
እቲ ናይ ስራሕ ምቑጻር፣ እንተውሓደ ንሽዱሽተ ወርሒ ክኸውን ኣለዎ።

እቲ ወሃብ ስራሕ ንኽንደይ ግዜ ክፍሊት ክወሃብ ይኽእል?
ወሃብ ስራሕ ንዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ክፍሊት ክወሃብ ይኽእል።

መን እንታይ ይገብር?
ንስኻን ወሓብ ስራሕን ብሓባር ኮይንኩም ሓደ ናይ ታዕሊም ወይ ናይ ትምህርቲ መደባት
ተውጽኡ። ደብድሕሪኡ እቲ ወሃብ ስራሕ ናብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ እቲ ደገፍ ንኽረክብ
የመልክት፡ ከምኡ ድማ ነቲ መመልከቲ ምስ’ቲ ናይ ታዕሊምን ወይ ናይ ትምህርትን መደባት
ኣተሓሒዙ ይሰዶ። ቤት ጽሕፈት ስራሕ ናትካ መመልከቲ ቅድሚ ምቕባሎም፣ ስራሕ ክትጅምር
የብልካን።
እንተ ደኣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ምዝጉብ ዘይኮይንካ፣ ንኽትምዝገብ ምሳና ርኽክብ ግበር።

ሕግታት
ውሳነ/ኣዋጅ (2013:11157) ብዝዕባ ደገፍ ናይ ሞያ መተኣታተዊ ስራሕ።
እንተደኣ ተገዳስነት ኣልዩካን ብዝያዳ ክትፈልጥ ደሊኻን፣ ኣብዚ ዝስዕብ ቁ/ስ 0771-416 416
ደውል። ከምኡ እውን ነቲ ነዕኻ ዝቐረበ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ክትበጽሕ፣ ወይ ኣብ ናይ ቤት
ጽሕፈት ስራሕ መርበብ ሓበሬታ ኣርበትስፎርመድሊንገን.አስአ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

