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ናይ ትምህርቲ ውዕል
ትምህርቲ ካልኣይ ደርጃ ኣቋሪጽካዮ ዲኻ? ወይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ፈጺምካ ኣይጀመርካን?
ሕጂ ብሓገዝ ናይ ትምህርቲ ውዕል፣ ኣብ ናይ ኮሙን ትምህርቲ ንዓበይቲ ወይ ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ፣
ብቕዓት ናይ ካልኣይ ደረጃ ክትቀስም ትኽእል ኢኻ። ከምኡ እውን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትኻ
እንዳ’ሰራሕካን ናይ ስራሕ ሂወት ተመክሮ እንዳቀሰምካን፣ ምስ ስራሕ ወይ ምስ ናይ ስራሕ
ልምምድ ከተወሃህዶ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ናይ ትምህርቲ ውዕል፣ እንታይ ኢዩ?
ሓደ ናይ ትምህርቲ ውዕል፡ ስምምዕ ኣብ መንጎኻን፣ ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ከምኡ’ውን
እትነብረሉ ኮሙንን/ምምሕዳርን፣ ንስኻ ኣብ ናይ ኮሙን ትምህርቲ ንዓበይቲ ወይ ኣብ ህዝባዊ
ኮለጅ ንኽትመሃር ምኽዋንካ ኢዩ። ፍርቂ ካብ’ቲ ግዜ ትምህርቲ፣ ምስ ስራሕ፣ ናይ ስራሕ
ልምምድ ወይ ምስ ካልኦት ናይ ስራሕ ዕዳጋ መደባት ከተወሃህዶ ትኽእል ኢኻ።

ኣነ’ኸ ናይ ትምህርቲ ውዕል ክወሃብ እኽእል’ዶ?
ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ እንድሕሪ ተማልእ ኮይንካ፣ ናይ ትምህርቲ ውዕል ክትወሃብ
ትኽእል ኢኻ






ኣብ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ምዝጉብ ኮይንካ
ዕድመኻ 20-24 እዩ
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፣ ብፍጹም የብልካን
ኣብ ዕማም ናይ መትከል እግሪ ኣይትሳተፍን
ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ኣብ መንጎ እቲ እትነብረሉ ኮሙንን/ምምሕዳርን
ስምምዕ ናይ ውስስእ ዘለዎ (ኣብ 2015 ንዞባዊ ስምምዕ ንኽእተው መደብ ምህላው
እኹል ኢዩ)

ገለ ክፍሊት ክወሃበኒ ድዩ?
እንተ’ደኣ ብውሑዱ 50% (ካብ ሚእቲ) ትመሃር ኾይንካ፣ ለቓሕ ካብ ማእከላዊ ናይ ትምህርቲ
ቦርድ/ሲአስአን/CSN ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ነቲ ትምህርቲ ምስ ስራሕ ተወሃህዶ እንተ’ደኣ
ኾይንካ ናይ እቲ ትሰርሓሉ ግዜ ደሞዝ ክትወሃብ ናይ ግድን ኢዩ። ናይ ስራሕ ልምምድ ወይ ኣብ
ካልእ መደብ ትሳተፍ እንተኾይናካ፡ ካብ ካሳ ውሕስነት ዝኽፈል መሰል ክፍሊት ናይ ንጥፈታት
ወይ ናይ ምዕብልና ክህልወካ ይኽእል እዩ።

እቲ ናይ ትምህርቲ ውዕል ንኽንደይ ግዜ ክህልወኒ ይኽእል?
ናይ ትምህርቲ ውዕል ክሳብ 25 ዓመት ትመልእ፣ ወይ ክሳብ ካልኣይ ደርጃ ትምርቲ ትውድእ
ክህልወካ ይኽእል።

ውሕስነት ኣለኒ’ዶ?
ናይ ትምህርቲ ውዕል ምስ ዝህልወካ፣ ውሕስነት ኣለካ። እቲ ውሕስነታት ምስ’ቲ ንጥፈትካ
ዝተተሓሓዘ (ትምህርቲ፡ ስራሕ ወይ መደብ) እዩ።
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ቦታይ ከጥፎኦ ይኽእል ድየ?
እንተ’ደኣ ትምህርትኻ እቋሪጽካዮ፣ እቲ ናይ ትምህርቲ ውዕል ጠጠው ይብል።

እንተ’ደኣ ቦታይ ኣጥፊአዮ፣ ናይ ትምህርቲ ውዕለይ ክምለሰኒ ይኽእል’ዶ?
መሊስካ ክትመሃር እንተደሊኻ ኩሉ ግዜ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ግን ውዕል ንኽትወሃብ ነቲ
ቅድመ ኩነት ከተማልኦ ከም’ዘለካ ሕሰበሉ።

መን እንታይ ይገብር?
ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ውዕል ዝያዳ ክትፈልጥ እንተደሊኻ፣ ርኽክብ ምስ ቤት ጽሕፈት ስራሕ
ግበር። ብድሕሪኡ ቤት ጽሕፈት ስራሕካ እንተደኣ ናይ ትምህርቲ ውዕል ይሰምማዕካ እተኾይኑ
ይግምግም።

ሕግታታ
መምርሒ (2015:502) ንምቕናስ ናይ መንእሰያት ስራሓ ኣልቦነት፣ ዝግበር ናይ ምውስሳእ ስምምዕ
ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ኮሙናትን/ምምሕዳራትን።

እንተ ደኣ ተገዳስነት ሃልዩካ ወይ ብዝያዳ ክትፈልጥ ደሊኻ ኣብዚ ቁ/ስ 0771-416 416 ደውለልና።
ከምኡ እውን ናብቲ ነዓኻ ዝቐረበ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ክትበጽሕ ትኽእል ወይ ኣብ
ኣርበትስፎርመድሊንገን.አስአ ኣቲኻ ረአ።

