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ቅቡል

ብቑዕ

ኣማኸርቲ ሞያዊ ስልጠና

ዕላማና እዚ ዝስዕብ እዩ፡
ኣብ ጀርመን ብ ሞያኹም ክትሰርሑ መታን
ክንተሓባበረኩም ኢና።
ነዞም ሕቶታት ክንምልሰልኩም ብቑዓት ኢና፡

ኣድራሻና
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ኣየንናይ ስራሕ እዩ ኣብ ጀርመን ምስ ናይ ወጻኢ
ሞያዊ ፍልጠት ዝመዛዘን፧
ተቐባልነት ሞያኹም ብኸመይ ትረኽቡ፧
ኣየኖት ዶክመንትታት ኢኹም ትደልዩ፧
ኣበይ ኬድኩም ኢኹም ከ ሞያዊ ስልጠናኹም
ተመስኩሩ፧
ክንደይ ክፍሊት ኣለዎ፧

ከነነጽሮ ዘለና ሕቶታት
ሞያዊ ትምህርትኹም ኣብ ጀርመን ከተመስክርዎ
ኣለኩም ድዩ፧
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ናይ ወጻኢ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ሀሰን ተቐባልነት
ምርካብ፡ ብሰለስተ ኣገባባት
ኣብ ጀርመን ክትሰርሑ ትደልዩ ዲኹም፧
ኣብ ሃገርኩም ዝኾነ ሞያ ተማሂርኩም ዲኹም ፧
ሞያዊ ትምህርትኹም (ስራሕኩም) ኣብዚ ተመስኪሩ
ድዩ፧

ከነሰንየኩምን ከነማኽረኩምን ኢና
መታን ሞያዊ ትምህርትኹም ኣብ ጀርመን ክምስከር፡
ክንተሓባበረኩም ኢና
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እዚ "ኣካል ሕብረተሰብ ብ ሞያዊ ብቕዓት (ኢ.ኩ.) " ዝብል መተባብዒ መደብ ብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ መነባብሮን ከምኡ ውን ብ ኤውሮፓዊ ማሕበራዊ ሓገዝ ዝተዳለወ እዩ።
እዚ ኣማኸርቲ ተቐባልነት ምስክር ብ መንግስቲ ሀሰን ብዝያዳ ድማ ብ ጨንፈር ስነ-ፍልጠትን ስነ-ጥበብን ዝተባባዕ መደብ እዩ።

ብ ሰለስተ መንገድታት ክንተሓባበረኩም ኢና
ምኽሪ ተቐባልነት ክርከብ
ምኽሪ ብዛዕባ ሞያዊ ስልጠናኹም
ፕሮጀክትታት ብዛዕባ ሞያዊ ስልጠናኹም

ምስ ምትሕብባር
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ወግዓዊ ተቐባልነት
ሓደ ሓደ ግዜ ብቕዓት ሞያዊ ክእለትኩም ኣብ ወጻኢ
ዝተገብረ ኣብ ጀርመን ተመዚኑ ክምርመር ኣለዎ። እዚ
ወግዓዊ ተቐባልነት ይበሃል። ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ
ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣለዉ።
እንታይ ተማሂርኩም ብዘየገድስ፡ እቲ ቅኑዕ መንገዲ
ከነርእየኩም ኢና።
ብቐጥታ ኣብ ስራሕ ምእታው
ሞያዊ ብቕዓትኩም ኣብ ጀርመን እንተ
ኣመስኪርኩሞ፡ ብኽእለትኩም ስራሕ
ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ሞያኹም ኣብ ዝተመስክሩሉ እዋን ድማ
እቲ ቕኑዕ መንገዲ ከነርእየኩም ኢና

ምኽሪ ሞያዊ ስልጠና

ፕሮጀክትታት ብዛዕባ ሞያዊ ስልጠና

ውልቃዊ ሓገዝ ነበርክት

ሞያኹምተመስኪሩ

እወ

ምኽሪ ሞያዊ ስልጠና

ምኽሪ ሞያዊ ስልጠና
ነዚ ሕቶኹም ሓቢርና ክንምልሶ ኢና፡
ኣየናይ ሞያዊ ስልጠና እዩ ዘድልየኩም ትሰርሕዎ ሞያ
ምሉእ ብምሉእ ኣብዚ ሃገር ተቐባልነት እንክህልዎ፧
ሓደ ሓደ ግዜ ሞያዊ ስልጠና ናይ ሓደ ስራሕ ኣብ
ወጻእን ኣብ ኣብዚ ሃገርን ይፈላለዩ ኢዮም። ከምኡ ምስ
ዝኸውን ትምህርቲ ክትውስኹሉ ኣለኩም ማለት እዩ።
ሞያዊ ስልጠና ክትወስዱ ኣለኩም። ንሕና ውን ሞያዊ
ብቕዓት ስልጠናኹም ኣብ ጀርመን ቅቡል ንኽኸውን
ክንተሓባበረኩም ኢና።
ነብርሃልኩም ነገራት፡
ኣየናይ ሞያዊ ስልጠና ን ሓደ ስራሕ ከምዘድልየኩም።
እቲ ዝጎድለኩም ትምህርቲ ብኸመይን ኣበይን ከም
ትመሃርዎ። ንኣብነት ቋንቋ ጀርመን።
ወጻኢታት ምሽፋን ብ መገዲ ጆብ ሰንተር ወይ ውን
ወከልቲ ቤት ጽሕፈት ዕዮን። ምኽንያቱ ሞያዊ
ትምህርቲ ስልጠና ብነጻ ኣይኮነን።
ሞያዊ ትምህርቲ ስልጠና ክትቀስሙ ከለኹም ዘሎ
ወጻኢታት ብኸመይ ይሽፍኖ ንዝብል ኣርእስቲ
ንኽምለስ ክንተሓባበረኩም ኢና።

ፕሮጀክትታት ብዛዕባ
ሞያዊ ብቕዓት ትምህርቲ

እንቋዕ ናብ ሞያኹም ተመለስኩም

ተቐባልነት ምርካብ

ሞያዊ ብቕዓት ስልጠናኹም ብዙሕ
ማዕጾታት ክኸፍተልኩም እዩ
ተቐባልነት ሞያኹም ምርካብ ግዜ ዝወስድ ስራሕ እዩ፡
እዞም 3 ስጉምትታት ናይ ምኽሪ ኣዝዮም ኣገደስቲ
እዮም። በዘን መንገድታት ኣቢልኩም ድማ ኣብ ጀርመን
ብ ሞያኹም ንኽትሰርሑ ጽቡቕ ዕድላት ክትረኽቡ
ኢኹም ። ካባና ድማ ሓገዝን፡ ምኽርን ናይ ሞያዊ
ስልጠና ዕድላትን ትረኽቡ።
ሞያዊ ስልጥናኹም ኣብ ጀርመን ከተመስክርዎ
ደሊኹ ም፧
ነዚ ዕላማኹም ንኽትወቕዑ ክንተሓባበረኩም ኢና።
መጺእኹም ምሳና ተዘራረቡ።

ሞያዊ ስልጠና ንምርካብ

ብሕታዊ ሓገዛት ውሕስነት ይህብ።

ኩሉ ሓበሬታትን ኣድራሻን ኣብ መርበብ ገጽ
ኢንተርነትና ትረኽብዎ ኢኹም።

..... ክንሕግዘኩም ኢና።
ንጹር ዝኾነ ዓይነት ናይ ሞያ ትምህርቲ ትረኽብሉ........
ኣብ ስራሕ ዓለም ብሞያኹም ትረኽብሉ ዕድላት።........

ንሞያዊ ስልጠናኹም ከተመስክሩ ዘድሊ ኣገባባት ዝምልከት
ሕቶታትኩም ኩሉ ክንምልሰልኩም ኢና።

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም፡
ናብ www.hessen.netzwerk-iq.de

ዝተፈላለዩ ሞያታት ትመሃርሉ መንገድታት ካባና ትረኽቡ።
ብኡ መሰረት ድማ ኣይ ወጻኢ ሞያዊ ትምህርትኹም
ይምስከር። ናኣብነት ን ምእላይ ኣረገውቲ ዝምልከት ስራሕ።
ብተወሳኺ ውን ኣብ ወጻኢ ናይ ዩኒቨርስቲ ማዕረግ ዘለዎም
ሰባት ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድላት ንኽረኽቡ ንተሓባበር ኢና።
ብ ውልቂ ነተባብዓኩም ኢና።
ሞያዊ ስልጠናኹም ኣብ ጀርመን መታን ክምስከር
ክንተሓባበረኩም ኢና።
እዚ ንገብሮ ናይ ሞያዊ ሓገዝ ድማ ብነጻ ኢና ንህብ።
ኣብቲ ንህቦ ትምህርቲ ውን ንፈተናታት ዝኽፈል የብሉን።
ኣብ ትመሃርሉ እዋን ሓደ ሓደ ግዜ ውልቃቂ ወጻኢታት
ውን ዝሽፈነሉ መገድታት ኣሎ።

ካብ መጀመርያ ኩሉ ምኽሪ ክንህበኩም ንኽእል ኢና።
ኣቐዲምኩም ትምህርትኹም ጀሚርኩሞ እንተኾንኩም ውን
ብዘየገድስ ክትመጹና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝኾነ እዋን
ሓገዝና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ወጻኢታት ሓገዝ
ትረኽብሉ ምኽሪ ውን ንህብ።
ነፍስወከፍ ስጉምቲ ትወስድዎ ውን ከነሰንየኩም ኢና።

