ያዊ

ቤት ጽሕፈት ምኽርን ሓበሬታን

ሓባሪ መንገዲ ናብ ስልጠናን ሞያን
ኣካዳምያዊ ሞያ ፣ ኣብ ዛር ስነ
ቍጠባዊ ኣካዳምያዊ ማሕበር

ስዒቦም ዘለዉ ኣድራሻታት ብዘይ ገለ ክፍሊት ጽፉፍ ሓበሬታን ምኽርን ብዛዕባ ሞያዊ ስልጠናን ላዕለዋይ
ትምህርትን ከምኡ ውን ተቐባልነት ናይ ሞያ ኣማራጺታት ክትረኽበሎም እትኽእል እዮም ።

ስልጠናን

Zum Eisenwerk 2
66538 Neunkirchen
info@asw-berufsakademie.de

ናይ ዛርላንድ ዩኒቨርሲቲ
ማእከላይ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምኽርን ሓበሬታን
Campus Center Geb. A 4.4
66041 Saarbrücken
Tel. 0681-3023513
www.uni-saarland.de

ማሕበር ምትሕግጋዝ ሰራሕተኛታት

ናብ

ሞ

ሓባሪ

ኣገልግሎት ስደተኛታትን ምውህሃድን
Lebacher Straße 161
66113 Saarbrücken
info@lvsaarland.awo.org

።

ናይ ጀርመን ቀይሕ መስቀል

ሞ

ያን

ናይ ሓበሬታ ሓገዝ
ንኣብ ዛርላንድ ዘለዉ ስደተኛታት

ንዝበዝሑ ስደተኛታት ኣብ ጀርመን እትው ምስ በሉ ዝለዓል ሕቶ ንቐጻሊ ብዛዕባ ሞያ እዩ ። ስዒቡ
ኣብ ሃገሩ እንከሎ ሞያ ኔርዎዶ ኣይነበሮን ፣ ወይ ድማ ኣብ ሞያዊ ስልጠና ምንባሩን ብሰንኪ ስደት
ኣቋሪጽዎ ድዩ ዝብሉ ሓሳባት ይለዓሉ እዮም ።

ኣብ ጀርመን ስደተኛታት ቅድሚኡ ዘይፈልጥዎን ብዙሕ ፍልልይ
ዘለዎን ስልጠናን ዓይነት ሞያን ከም ዝጽበዮም ተረዲኦም
ተቐሪቦሙሉ ክጸንሑ ኣለዎም ።

ናይ ትምህርቲ ሰነዳት ተቐባልነት ዝረኽቡሉ

ናይ ቴራፕን ምኽርን/ሓበሬታን ንስደተኛታት ።
Vollweidstraße 2
66115 Saarbrücken
info@lv-saarland.drk.de

ሚኒስትሪ ባህልን ትምህርትን
Trierer Straße 33
66111 Saarbrücken
Tel. 0681-50100

ማሕበር ድያኮኒ ኣብ ዛርላንድ
ወሃብቲ ኣገልግሎት ስደተኛታት
Zur Malstatt 4
66115 Saarbrücken
jugendberufsagentur-sb@dwsaar.de

ህዝባዊ
መናፈሻ

ናይ ዛርላንድ ናይ ቴክኒክን ስነ
ቀጠባንላዕለዋይ ትምህርቲ
ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሰክረታሪን
ምኽርን/ሓበሬታን
Goebenstraße 40 / Raum 2109
66117 Saarbrücken
stud-sek@htwsaar.de

ነቲ ኣብቲ ሕብረተ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ምውሕሃድ ዝብል ዕላማ ንምውቃዕ ፣ ቀጻልነት ዘለዎ
ስራሕን ብቕዓት ናይቲ ሰብን ዓበይቲ ጸገማት ንምስጋር ዓቢ ግደ ኣለዎ ። እዚ ማለት ናይ ቋንቋ
ፈተናታት ፣ ዘለዉኻ ናይ ትምህርቲ ሰነዳት ኣብ ጀርመን ተቐባልነት ናይ ምርካብ ፣ ኣማራጺ
ስልጠናታትን ወይ ድማ ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ ( ዩኒቨርሲቲ )
ትኸደሉ መንገዲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ምርድዳኣትን ንመንበሪኻ ዝኸውን ወጻኢታት ( ብሕጊ
ጀርመን 2 ን 3 ከም ዘፍቅዶ ፣ ባፈግ ( ንተመሃራይ ዝግበር ለቓሕ ፣ ንትምህርቲ ዝግበር ሓገዝ
) ዝኣመሰሉ እዮም ። ከምኡ ውን ብዙሓት ዝተፈላለያ ትካላት ሓበሬታ ይህባ እየን ። ኣብ ስዒቡ
ዝቐርብ ኣድራሻታት ተመልከት ።

ዋና መዓርፎ
ባቡራት

ፈደራላዊ ናይ ደለይት ስራሕን ኣስራሕትን መራኸቢ
ቤት ጽሕፈት
ናይ ስራሕን ሞያን ምኽርን ሓበሬታን
Hafenstraße 18
66111 Saarbrücken
www.arbeitsagentur.de

ጎደና መዓርፎ
ባቡራት

ህዝባዊ
ኣዳራሽ

ማሕበር ካሪታስ
ናይ መንእሰያት ስደተኛታት ኣገልግሎት
Johannisstraße 2
66111 Saarbrücken
bard@caritas-saarbruecken.de

ሓደስቲ ዝራኸብሉ ቤት ጽሕፈት
Nauwieserstraße 52
66111 Saarbrücken
www.ankommen-saarland.de

ቤት ምኽሪ ኢደ ጥበብ ዛርላንድ
Hohenzollernstraße 47-49
66117 Saarbrücken
info@hwk-saarland.de

ከባቢ ናውቪዘር

ቤተ ክርስትያን
ሉድቪክ

በቲ ካልእ ሸነኽ ኣብቲ መስርሕ ሞያ ናይ ምርካብ መሰረታዊ
ምዕባሌታትን ካልኦት ኣማራጺታትን ብግቡእ ምርዳእ
እዚ ሓበሬታ እዚ ነቶም ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑን ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ክኸዱ ዘይግደዱን
ስደተኛታት ጥራይ እዩ ዝምልከት ። እዚ ማለት ግን ትምህርታዊ ሓበሬታ ኣይምልከቶምን ዘይኮነስ
ትምህርታዊ ሓበሬታ ከም ዘወሃቦም ይግበር ። እዚ ነዞም ስደተኛታት ናይ ሓበሬታ ሓገዝን ኣብ
ምውህሃድ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘለዉን ስእላዊ ሓበሬታ ይህቦም ።

ዕዳጋ ቅዱስ
ዮሃንስ
ናይ ሳርብሩከን
ቤተ መንግስቲ

ንስደተኛታት ሓበሬታ ዝህቡ ኣካላት
ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ናይ
ወጻእተኛታት ብቕዓትን መረጋገጺ
እዚ ናይ ሳርብሩከን ሓበሬታ ዝህብ ኣካል ወይ ክፍሊ ፣ ናይ ስደተኛታትን ውህደትን ቤት ጽሕፈት
ከተማ ሳርብሩከንን ፣ ናይ ከተማ ሳርብሩከንን ናይ ዞባ ናይ ስራሕ ማሕበርን፣ ኣብ ጎድኒ ወለንታዊ
ማሕበርን ብሓብር ዘካይድዎ ንጥፈታት እዩ ።
Nauwieserstraße 52, 66111 Saarbrücken
ቍጽሪ ተሌፎን +49 681 3799264 • kontakt@ankommen-saarland.de
www.ankommen-saarland.de

ተወሰኽቲ ናይ ምኽርን ሓበሬታን ኣብያተ ጽሕፈታት ቀጺሎም ይስዕቡ
መርበብ ሓበሬታ ዛርላንድ
መጽናዕትን ምደባን ስደተኛታትን ዝተመዛበሉን

www.netzwerk-iq.saarland

ናይ ዛርላንድ ፈጠራን ምህዞን ቦታ
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken
werner.doerr@saar-is.de

ቤት ምኽሪ ንግድን ኢንዱስትሪን
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken
info@saarland.ihk.de

© ጽንሰ ሓሳብ ዘዳለዎ ማርቲን ዝቪክ ፣ ነቲ መደብ ዘወሃሃዶ ክርስትያን ባርት
ዝተርጎሞ ተስፋማርያም ሓጎስ
ናይ ክፍለ ሃገር ናይ ሰራሕተኛታት ወለንታዊ ዝተመዝገበ ማሕበር
ዝወጸሉ ወርሒ ግንቦት 2016
© Martin Zwick (Konzept), Christian Bart (Gestaltung)
und Hagos Tesfamariam (Übersetzung)
c/o LAG Pro Ehrenamt e.V.

ምስ መጻእካ/ኪ

መጀመርያ ክትኣቱ ከሎኻን ናይ
ዑቕባ ሕቶን

ናይ ምውህሃድ ኮርስ

ሞያዊ ሓበሬታታትን ተቐባልነቶምን

ናይ ብቕዓት ፈተና

እዞም ናይ ሞያ ሽቶታት ንጹራት ድዮም ?

ማሕበር ካሪታስ
ማሕበር ድያኮኒ ኣብ ዛርላንድ
ሓደስቲ ዝራኸብሉ ቤት ጽሕፈት

ናይ ሞያ ሓበሬታት

መንበሪ ገዛ

ምልከት ቋንቋ ቢ 1

መሰረታዊ ኣፍልጦ ሃገረ ጀርመንን ታሪኽ
ሕብረተሰብ ጀርመንን

ተቐባልነት

ኣማራጺ

እወ

ብርትዕ ዝበሉ ጽሑፋት ትርድኦምዶ ? ንቋንቋ
ጀርመንከ ጽቡቕ ጌርካዶ መሊኽካዮዶ

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ቅቡል ድዩ

ኣይፋልን

ኣማራጺ

ሓበሬታ ንላዕለዋይ ትምህርቲ

ናይ ስራሕ ቦታ

ምኽሪ

ኮለጅ ላዕለዋይ ትምህርቲ

ስራሕን ትምህርትን ዘጠቓለለ
ሞያዊ ስልጠና

ቴክኒካል ስልጠና
ኮለጅ

ትካላት

• ናይ ሞያ ቴክኒካል ኮለጅ
• ቴክኒካል ላዕለዋይ ኮለጅ
• ዝለዓለ ናይ ሞያ ቴክኒካል
ኮለጅ
• ኣዝዩ ዝለዓለ ሞያዊ
ትምህርቲ

ናይ ሞያ ኣብያተ
ትምህርቲ

ኣማራጺ

ሞያዊ ስልጠና ሰለስተ ዓመት ይውድእ

ኣብ መንጎ ክትወቕዖ ዘለካ ሽቶ ፣ ምስ ምሉእ ቅልጣፈ
እቲ ናይ ሞያዊ ስልጠና ተዛዚሙ ድዩ ?
እወ
ልምምድ

ኣብ ክልተ ዕላማ
ዝሓዘለ ላዕለዋይ
ትምህርቲ

እቲ ሽቶ
ተውቒዑዶ !

ላዕለዋይ ትምህርቲ ምስ
ተግባራዊ ሞያዊ ትምህርቲ ኣብ
ትካል

ዘለካ ሞያ ናብ ዝለዓለ ደረጃ
ንምብጻሕ ዝወሃብ ስልጠናታት

ላዕለዋይ ትምህርቲ
( ዩኒቨርሲቲ )
• ናይ ዛርላንድ ዩኒቨርሲቲ
• ናይ ቴክኒክን ስነ ቍጠባን ላዕለዋይ
ትምህርቲ
• ላዕለዋይ ትምህርቲ ናይ ሙዚቃ ዛር
• ላዕለዋይ ትምህርቲ ስነ ጥበብ ዛር

ትምህርቲ ወይ ድማ ምዝዛም
ሞያዊ ትምህርቲ ካብ ክልተ
ክሳብ ሰለስተ ዓመት ኣቢሉ
ይውድእ ።

ናይ ባቸለርን ሞያዊ ስልጠና
ምዝዛም ሹድሽተ ሰሜስተር
ኣቢሉ ይውድእ

ባቸለር እንተ ቀልጠፈ ኣብ ውሽጢ ሹድሽተ
ሰሜስተር ይውዳእ

ቴክኒካል
ኮአለጅ

ብክልተ
ዓውዲ ዝለዓለ
ፍልጠት ዘለዎ

ማስተሬት ዲግሪ

ኣይፋልን
ኣማራጺ

ልምምድ

ኣማራጺ

ኣብ ጀርመን ላዕለዋይ ትምህርቲ (ዩኒቨርሲቲ )
ንክቕበሉኻ ኣዝዩ ንኡድ ዝኾነ ምልከት ቋንቋ
ጀርመን ክህልወካ ኣለዎ ።

ናይ ሞያ ዝለዓለ
ብቕዓት ትምህርቲ

ኣማራጺ

ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ይውድእ

ብዘይ ሞያ ኣብ
ናይ ስራሕ ዓለም

ንስደተኛታት ሓበሬታ ዝህቡ ኣካላት

ላዕለዋይ ትምህርቲ

ምድላዋት ንላዕለዋይ ትምህርቲ ፣ ሓደ ዓመት
ኣቢሉ ይውድእ

ዘመሓየሽካዮም ምዕባሌታት

ኣገደስቲ ጽሑፋት ትርድኦምዶ ? ኣብ ውሽጡ
ንዘለዉ ሓሳባት ብግቡእ ትስንዶምዶ

ናይ ቋንቋ ጀርመን ፈተና

ምኽሪ

ናይ ዛር ስነ ቍጠባዊ
ኣካዳሚ-ሞያዊ
ኣካዳሚ

ናይ ሞያዊ ስልጠና ቦታ ዘራኽቡ

ጉድለታትካ ምትዕርራይ

ምልከት ቋንቋ ጀርመንደረጃ ሲ1

ሞያዊ ናይ ምሉእ
መዓልቲ ትምህርቲ

ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ናይ ወጻእተኛታት ብቕዓትን መረጋገጺ

መሰረታውያን ፍልልያት ኣለዉዶ ?
ምልከት ቋንቋ ጀርመንደረጃ ቢ2

ፈደራላዊ ናይ ደለይት ስራሕን
ኣስራሕትን መራኸቢ ቤት ጽሕፈት
ቤት ምኽሪ ንግድን ኢንዱስትሪን
ቤት ምኽሪ ኢደ ጥበብ ዛርላንድ

ዝዛምካዮ ትምህርቲ ፣ ተቐባልነት ናይ ትምህርቲ ሰነዳት ወይ ድማ ሞያዊ ክእለታት ። እዚ ድማ ብሕጊ
ዝተረጋገጽ ሞያ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ። ንዝያዳ ርድኢት ኣብቲ ናይ ዛርላንድ ብብዙሕ መምዘኒታት
ዝካየድ ተቐባልነትን ምኽርን መምርሒ ተመልከት

መሰረታዊ ኮርስ
ቅድሚ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ተቐባልነት ምርካቡ
እተካይዶም ግዝያዊ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ

መመልከቲ

ፈደራላዊ ናይ ደለይት ስራሕን
ኣስራሕትን መራኸቢ ቤት ጽሕፈት
ማሕበር ድያኮኒ ኣብ ዛርላንድ

ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ሓበሬታ
ኮርስ

ፈደራላዊ ናይ ደለይት ስራሕን
ኣስራሕትን መራኸቢ ቤት ጽሕፈት

ኣይፋልን

ምልከት ቋንቋ ኤይ 1 ን ኤይ 2

ቀለልቲ ዝኾኑ ጽሑፋት ምርዳእን ምስ ሰባት
ምርድዳእን

ስራሕ ምድላይን ፣ ዘራኽቡን

ፈደራላዊ ናይ ደለይት ስራሕን ኣስራሕትን መራኸቢ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ስደተኛታትን ምውህሃድን

ዕብየት ምርኣይን መሰረትን

ብመንግስቲ ወይ ወለንታውያን
ዝግበር ሓገዝ

ዘሎ ዓይነት ስራሕ

ናይ ሞያን ላዕለዋይ ትምህርትን ምኽሪ

ማዕረ እቲ ጌርካዮ ዘሎኻ ምልከት ቋንቋ ናብቲ
ልዕሊኡ ዘሎ መድረኽ ንኽትሰጋገር ይሕግዘካ

እወ
ማሕበራዊ ውሕስነት

ሞያዊ ስልጠናን / ዩኒቨርሲቲ ምቕጻል

ተመራጽነቱ ኣዝዩ
ውሑድ እዩ ።

ኣማራጺ

ሞያኻ ንምምዕባል ዝውሰድ
ትምህርቲ

ዝወስዶ ግዜ ኣርባዕተ
ሰሜስተር

ኣማራጺ

ኣማራጺ

ከምቲ ግቡእ ኣርባዕተ ሰሜስተር ይውድእ

