ስራሕ ንዓኻ/ንዓኺ

ዝሰለጠ መገዲ ናብ ስራሕን ትምህርትን ብሓገዝ
"

ድጋፍን ጠለብ ስራሕን-ሰራሕተኛን ምዝማድን"

ድጋፍን ጠለብ ስራሕን-ሰራሕተኛን ምዝማድ
ናባና ምስመጻእካ እታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ናብ ሓድሽ ስራሕን ትምህርትን ሰጒምካ ኣለኻ ማለት ኢዩ።
ተሓባባሪኻን ናይ ስራሕ ምርካብ ኣማኻሪኻን ንዓኻ ዝሰማማዕ ስራሕ ንምርካብ ክድግፉኻ ኣብ ጐንኻ
ኣሎዉ። ናትና ዕላማ ንዓኻ ዝሰማማዕ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ብዝቐልጠፈ ምርካብ ኢዩ።
ብዝቐልጠፈ ግዜ ሓድሽ ስራሕ ክትጅምር ድሉው ዲኻ?	
  
ካብቲ ንዓኻ ዝሰማማዕ ዓይነታት ስራሕ ተበጊስና ርክባት ንምግባር ንሕግዘካ። ምስቶም ዝበዝሑ ጨንፈራት ስራሕን
ኣብቶም ዝበዝሑ ዞባታትን ዘሎና ሰፊሕ ርክባት ክትጥቀመሎም ኢኻ። እዚ ኩሉ ብዝተኻእለ ንዓኻ ዝሰማማዕ ስራሕ
ኣብ ሓጺር እዋን ንምርካብ ኢዩ። ናይ ስራሕ ምርካብ ኣማኻሪኻ መዓልታዊ ምስ ዝተፋላለዩ ወሃብቲ ስራሕ ስለዝራኸብ
ብእኡ መጠን ድማ እቲ ብዝሒ ወሃብቲ ስራሕ ኢናወሰኸ ኢዩ ዝኸይድ። ብቐጻሊ ዝተፈላለዩ ትካላት፡ ዘሎዎም ድሌት
ናይ ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ስለእንረክብ፡ ናትካ ድሌትን ዓቕምን ምስቲ ዘሎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ነዛምዶ። 	
  
ኣብ ናይ ምቅይያራት መድረኽ ዲኻ ዘለኻ?	
  ወ ይ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ከምእትደሊ ርግጸኛ
ኣይኰንካን?	
  
ንስኻን ናትካ ተሓባባሪ ብጐንኻ ብምዃን፡ እቶም ዘለዉ ናይ ስራሕን ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ብሓባር ተጽንዕዎም።
እቲ ሕጂ ንዓኻ ዘገድሰካ ትምህርትኻ ምቕጻል እንተድኣ ኰይኑ፡ ብናይ ትምህርትን-ሞያዊን (Studie- och
yrkesvägledare) ተሓባባሪኻ ሓገዝ፡ ብቕልጡፍ ኣብቲ ንዓኻ ዝሰማማዕ ትምህርቲ ንኽትጅምር ሓገዝ ትረክብ።
እቲ ሓገዝ ብከምዚ ቀጺሉ ዝስዕብ መስርሕ ይኸይድ
ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ "ሓገዝን ጠለብ ስራሕን ሰራሕተኛን ምዝማድ"	
  	
  ንምርካብ	
  ፡ ምስ ናትካ ተሓባባሪ ሰራሕተኛ ኣብ
መራኸቢ ስራሕን ሰራሕተኛን (handläggare på Arbetsförmedlingen)	
  ተዛራረብ	
  ። ወይ በዚ
nyttjobb@workforyou.se. ጽሓፈልና እሞ ንሕና'ውን ክንሕግዘካ ኢና። መይል ክትሰደልና ከሎኻ ኣበየናይ ሰፈር
ንዓኻ ዝቐረበ ምዃኑ ሓብረና'ሞ፡ ኣብቲ ከባቢኻ ካብ ዝርከቡ ሓደ ካብ ናትና ሰራሕተኛታት ብዝቐልጠፈ ደሃይ
ክገብረልካ ኢዩ።
ብደሓን የራኽበና!!
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ብዛዕባና
"Work for you" ካብ ዓሰርተ ዓመታት ንላዕሊ ከም መራኸቢ ስርሕን ሰራሕተኛን ኰይኑ	
  ሰሪሑ ኢዩ። ኣስታት 300	
  
ዝዀኑ ሰራሕተኛታት ከም ተሓባበርትን ኣማኸርትን ሞያ ዘሎዎም ኣሎዉ። እዞም ሰብ ሞያ እዚኣቶም ነዊሕ ናይ
ስራሕን ሰራሕተኛን ምዝማድ ተሞክሮ ስለዘሎዎም ሓደ ስራሕ ምስቲ ልክዕ ዝሰማማዕ ሰብ ንምርኻብ ብትግሃት
ይሰርሑ። ኩላትና ሰራሕተኛታት ሓደ ዝገብረና ናይ ሓባር ሮቓሒ ኣሎና። ንሱ ድማ ኣብ ሰብ ዘሎና ክቱር ተገዳስነትን
ዝዀነ ሰብ ዕቑር ዓቕሚ ከምዘሎዎ ስለ እንኣምንን ኢዩ። ካልእ ቋንቋ ዲኻ ትዛረብ?	
  ብዙሓት ናትና ሰራሕተኛታት
ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክዛረቡ ስለዝኽእሉ ናይ ቋንቋ ሓገዝ'ውን ንህብ ኢና። ብዛዕባና ዝያዳ ኣብ
www.workforyou.se ኣንብብ።
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