ትግርኛ – TIGRINJA

ብቛንቋ ስዊድን ንስደተኛታት ዝወሃብ
ከተማዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ (Sfi)
ብቛንቋ ስዊድን ንስደተኛታት ዝወሃብ ከተማዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ(Sfi)፡ ንኣኻ መሰረታዊ
ፍልጠት ቋንቋ ሽወደን እትደሊ ዘሎኻ እተዳለወ እዩ። ቋንቋ ሽወደን እትመሃር መታን ኣብ
መዓልታዊ ህይወትካ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብን ኣብ ናይ ስራሕ ህይወትካን ብቓልን ብጽሑፍን
ምስ ሰባት ንኽትራኸብ እዩ። ኣንቢብካን ጽሒፍካን ዘይትኽእል ምስ እትኸውን ንኽትመሃር ዕድል
ኣሎካ።

ኣብ sfi ነዚ ዚስዕብ ኢኻ እትመሃር
እቲ ዕላማ ነዚ ዚስዕብ ንምፍላጥ እዩ፣
• ብቛንቋ ሽወደን ምንባብን ምጽሓፍን
• ምዝራብ ምዝታይ ምንባብ ኣብ እተፈለየ ኣጋጣሚታት ድማ ምስማዕን ምርዳእን
• ኣደማምጻ
• ኣድላዪ መሳርሒ ምዝውታር
• ነቲ ቋንቋ ኣብ እተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ምዝውታር
• ቋንቋ ብኸመይ መገዲ ክትመሃሮ ትኽእል
• ሓደ ሰብ ሓሳባቱ ንምትሕልላፍ ዝጥቀመሉ ሜላ

ኤስኤፍኢ Sfi ናጻ እዩ
ኤስኤፍኢ Sfi ምምሃር ክፍሊት የብሉን። መጻሕፍትን ካልእ ናይ መምህሪ መሳርሒውን ከምኡ።
ቅሩብ ክፍሊት ግን ኣሎ። ኣብ ኤስኤፍኢ ክትምሃር ከሎኻ ካብ ማእከላዊ ትምህርታዊ ረድኤት
(CSN) ሓገዝ ኣይትረክብን ኢኻ።

ናይ ትምህርትን ሞያን መምርሒ
ንኣኻ ከም ተምሃራይ መጠን ናይ ትምህርትን ሞያን መምርሒ ኪወሃበካ እዩ። ብዛዕባ ትምህርትን
ብዛዕባ ናይ ስራሕ ዕድላትን ሓበሬታ ኪወሃበካ እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ትደሊዶ?
ኤስኤፍኢ ክትጅምር ምስ እትደሊ ንኮምዩንካ ተወከሶ። ናይ መራኸቢ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ
ኮምዩን መርበብ ሓበሬታ ይርከብ።

መንዩ ኤስኤፍኢ ኪወስድ ዘለዎ?
ካብ 1 ሓምለ መበል 16 ዓመት ምስ ወዳእካ ኤስኤፍኢ ክትጅምር ትኽእል። ንምጅማር
ናይ ዕድመ ደረት የብሉን። ኣብ ሽወደን እትቕመጥን እቲ ትምህርቲ ዚህቦ ናይ ቋንቋ ሽወደን
መሰረታዊ ፍልጠት ዘይብልካን ክትከውን ኣሎካ።
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እቲ ትምህርቲ ብኸምዚ ዝቖመ እዩ
ጥቕሚ ዝመልኦ ፍልጠትን ተመክሮን ኢኻ እትሕዝ፡ እዚ ድማ ኣብ ጥቕሚ ትምህርትኻ
ከተውዕሎ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ስልጠና ምሳኻ ኾይኖም እዮም ዚምድቡዎን ዚቕይሱዎን፡ ምስቲ
ናትካ ዝንባለን ተመክሮን ፍልጠትን ዕላማን ከም ዚዛመድ ኮይኑ ድማ ይቐርብ።
ኤስኤፍኢ ናብቶም እተፈላለየ ተመክሮን ኩነታት ህይወትን ፍልጠትን ዕላማን ዘለዎም ሰባት
ዝዓለመ እዩ፡ ስለዚ እቶም ኣብዚ ኮርስዚ ዚሳተፉ ተምሃሮ ብእተፈላለየ ቅልጣፈ እዮም ነቲ ኮርስ
ዚኽተሉዎ። በዚ ምኽንያትዚ እቲ ኮርስ ንእተፈላለዩ ሰባት ኣብ እተፈላለየ ግዜ እዩ ዚጅምርን
ዚውዳእን።
ኣብ ውሽጢ ብገምጋም ኣርባዕተ ሰሙናት፡ ናይ 15 ሰዓታት ንሰሙን ትምህርቲ ኺወሃበካ መሰል
ኣሎካ። እቲ ትምህርቲ ጽቡቕ ምስ ዚኸደልካ፡ እቲ ትምህርቲ ኪሓጽር ይኽእል እዩ።
ኤስኤፍኢ ምስ ስራሕ፡ ልምምድ/ፕራቲክ ወይ ምስ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ፡ ንኣብነት ምስ
ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ናይ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲ/ኮምቩክስ ከምኡውን ምስ ፍሉይ
ትምህርቲ ናይ ዓበይቲ/ኮምቩክስ ክትሕውሶ ትኽእል ኢኻ።
ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ምሉእ ወይ ክፋል ናይቲ ኮርስ ንምውሳድ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ኸኣ ኣብ
ስራሕ ኴንካ ምምሃር ይብሃል (apl)። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወት ንምስታፍ ዘድሊ
ናይ ሽወደን ቋንቋ ፍልጠት ንምኽዕባት ካብ ዘገልግሉ ሜላታት ሓደ እዩ።

ተኸታተልቲ ትምህርታትን ኮርሳትን
ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (Sfi) ሰለስተ ተኸታተልቲ ትምህርትታት ኣለዎ፡ 1፣ 2ን
3ን። ተኸታታሊ ትምሀርቲ 1 ናብኻ ከተንብብን ክትጽሕፍን ዘይትኽእል ወይ ኣዚዩ ሓጺር ናይ
ትምህርቲ ድሕረ-ባይታ ዘለካ ዘተኰረ ኪኸውን ከሎ ተኸታታሊ ትምህርቲ 3 ድማ ናባኻ ብዝያዳ
ናይ ትምህርቲ ልምዲ ዘለካ ዘተኰረ እዩ። ነፍስ ወከፍ ተኸታታሊ ትምህርቲ ብA, B, Cን Dን
ኮርሳት ይቐውም።
• ተኸታታሊ ትምህርቲ 1፦ ኮርስ A, B, Cን Dን።
• ተኸታታሊ ትምህርቲ 2፦ ኮርስ B, Cን Dን።
• ተኸታታሊ ትምህርቲ 3፦ ኮርስ Cን Dን።
እንተ ደሊኻ ድሕሪ ነፍስ ወከፍ ተኸታታሊ ትምህርትን ኮርስን ነቲ ትምህርትኻ ከተቋርጾ
ትኽእል ኢኻ። ግን ኣበየናይ ደረጃ ከም ትጅምር ብዘየገድስ ክሳብ ኮርስ D ክትምሃር ዕድል
ክወሃበካ እዩ።

ውልቃዊ ካሪክለም
ንስኻ ከም ተምሃራይ መጠን ናይ ውልቅኻ ካሪክለም ኪህልወካ እዩ። እቲ ቤትትምህርቲ ምሳኻ
ኾይኑ ነቲ ውልቃዊ ካሪክለም ኪውጥኖ እዩ። ኣብዚ ድማ ካልእ ገዲፍካ እዚ ዚስዕብ ይርአ፣
• ዕላማ ትምርትኻ ከምኡውን
• ስፍሓት ትምህርትኻ
ብዙሕ ኮርስ ክትወስድ እንተ ደሊኻ ወይ ድማ እናተመሃርካ ከሎኻ ነቲ ዕላማ ትምህርትኻ
ክትልውጦ እንተ ደሊኻ እቲ ውልቃዊ ካሪክለም ኪልወጥ ይከኣል እዩ።
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ነጥቢ
ኤስኤፍኢSfi ናይ ነጥቢ መምዘኒ A–F እዩ ዚጥቀም ማለት ልክዕ ከምቲ ንኣብነት ኣብ መባእታ
ቤትትምህርቲ፡ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ወይ ኣብ ትምህርቲ ንዓበይቲ/ኮምቩክስ ዝጥቀሙሉ።
A ዝለዓለ ነጥቢ ኪኸውን ከሎ F ድማ ዘየሕልፍ ነጥቢ እዩ። ኣብቲ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን
ዓይነት ትምህርቲ ግን ነጥቢ ኣይወሃብን እዩ።
ነጥቢ ኣብ ነፍስወከፍ መወዳእታ ኮርስ ይቐርብ። በዚ ኸኣ እቲ ፍልጠትካ ኣብ ሰርቲፊከት
ይምዝገብ።

ፈተና - ብኸምዚ ይካየድ
ኣብዚ ሃገር ትነብር እንተ ኾንካን ነጥቢ እንተ ደሊኻን ብሓደ ኮርስ ፈተና ንምውሳድ ተኽእሎ
ኣሎካ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ እቲ ፍልጠትካ ብመሰረት ካሪክለም ይግምገም ማለት እዩ። ኣብ
ኩሉ ነጥቢ ዚህብ ኮርሳት ፈተና ክትወስድ መሰል ኣሎካ። እቲ ፈተና ኣብቲ ዘዳለዎ ኮምዩን እዩ
ዚውሃብ።
ዛጊት ናይ መሕለፊ ነጥቢ እንተሎካ እቲ ቤትትምህርቲ ናይ መፈተኒ ክፍሊት ይወስድ እዩ። ዝለዓለ
ክፍሊት 500 ክሩነር እዩ።

ግምገማ – ነቲ ዝሓለፈ ፍልጠጥካ ኣምዝኖ
ነቲ ዝሓለፈ ፍልጠትካን ተመክሮኻን ንኸተገምግምን ንኸተመዝግብን ተኽእሎ ኣሎካ። ናይቲ
ግምገማ ዕላማ ብኸምዚ ዚስዕብ መገዲ ይጠቕመካ፣
• ትምህርቲ ንኽትጅምርን ቅድሚ ምጅማር ድማ መታን ነቲ ዝተመሃርካዮ ደጊምካ ከይትመሃሮ
ናይ ትምህርትኻ ትሕዝቶን ደረጃን ከም ዝሰማምዓካ ምግባር
• ነቲ ዝካየድ ዘሎ ትምህርቲ ከም ዝሓጽር ምግባር
• ኣብ ከም ንኣብነት ናይ ስራሕ ቃለምልልስ መታን ከተርእዮ፡ ነቲ ፍልጠትካ ምስናድ ወይ
ምምዝጋብ
ግምገማ ክትገብር ምስ እትደሊ ነቲ ኮምዩንካ ተወከሶ።

ኤስፍኢ Sfi ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ
ኤስፍኢ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ኮምዩን ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ ንኽትወስዶ ተኽእሎ ኣሎ ከመይሲ እቲ
ኮርስ ኣብ ኮለጅውን ይውሰድ እዩ። ኤስፍኢ ኣብ ኮለጅ ክትወስዶ ምስ እትደሊ እንታይ ዓይነት
ተኽእሎ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስቲ ኮምዩንካ ተዘራረብ።

