
እንቋዕ ናብዚ መደብ 
መላለዪ ብደሓን 
መጻእኩም!

መ
ደ
ብ
 መ

ላለ
ዪ



እዚ መደብ መላለዪ ነቶም መሰራታዊ ስልጠና 
ዘድልዮም ሰባት ናብ ትምህርቲ፡ ስልጠና 

ወይ ስራሕ ዓለም ንኽኣትዉ ተበግሶን እኹል 
መምርሕታትን ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። 

ውልቃዊ ንድፊ፡ 
ገጽ 8

ኣብ ምምሕዳር 
ምቕማጥ፡ 
ገጽ 4

ምልምማድ ቋንቋ፡ 
ገጽ 12

ናይ ስራሕ 
ተሞኩሮ፡ 
ገጽ 14

ማሕበራዊ 
መርበባት፡ 
ገጽ 16

ስራሕ፡ ቀጻሊ ትምህርትን፡ 
ስልጠናን፡ 
ገጽ 18

ብዛዕባ ቋንቋን ሕብረተሰብ 
ኖርወይን ምምሃር፡ 
ገጽ 10

ምምዳብ 
ክእለትኩም፡ 
ገጽ 6
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ምውህሃድ ናይ እቲ መደብ መላለዪ ናይ 

እቲ ምምሕዳር ሓላፍነት ኮይኑ እቲ መደብ 

ንናይ ኖርወይ ቋንቋ ክትመሃሩን ብዛዕባ 

ናይ ኖርወይ ሕብረተሰብ ክትፈልጡን 

ይሕግዘኩም። እቲ መደብ መላለዪ ናብ 

ስልጠና ወይ ትምህርቲ ክትኣትዉ ወይ 

ስራሕ ንኽትረኽቡ ክሕግዘኩም እዩ። እቲ 

መደብ መላለዪ ናይ ምሉእ-ግዜ መደብ 

ኮይኑ ብኸምናይ ንቡር ስራሕ ተመሳሳሊ 

ሕግታት ይቕየድ። ግብሪ ዝኽፈሎ ናይ 

መላለዪ ረብሓ ከትክፈሉ ኢኹም። ብዘይ 

ብቑዕ ምኽንያት እንተደኣ ኣብኩርኩም 

ካብቲ ረብሓ ክቕነሰኩም እዩ። ድሕሪ እቲ 

ሰዓታት ናይቲ መደብ ክትሰርሑ ይፍቀድ 

ኢዩ – እንተሰሪሕኩም ካብቲ ረብሓ  

ዝቕነስ ገንዘብ የለን። ብዙሓት ነዚ መደብ 

ዝወድኡ ሰባት ስራሕ ወይ ቦታ ኣብ 

ትምህርቲ ወይ ስልጠና ረኺቦም እዮም። 

እቲ መደብ ክልተ ዓመታት ይወስድ፡ ሓደ 

ሓደ እዋን እውን ክሳብ ሰለስተ ዓመት 

ክወስድ ይኽእል እዩ። 

ናይ ‘መላለዪ ሕጊ ኖርወይ’ ቀንዲ 
ዕላማ ነቲ መደብ መላለዪ ነቶም 
ካብ 18 ክሳብ 55 ዝዕድሚኦም 
ዑቕበኛታት ንኽዋሃቦም እዩ። 
ብተወሳኺ እቶም ኣብቲ መደብ 

ዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ብስምምዕ 
IMDiን ምምሕዳርን ኣብቲ ምምሕዳር 
ክቕመጡ ኣለዎም። ካልኦት ጉጅለታት 
እውን ኣብቲ መደብ ክሳተፉ ይኽእሉ 
እዮም። ብዛዕባ መሰላትኩም እንተደኣ 
ርግጸኛታት ዘይኮይንኩም ካብቲ 
እትቕመጡዎ ምምሕዳር ሓበሬታ 
ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣስተውዕሉ፡ 
ካብቲ እትቕመጡዎ ምምሕዳር ቅድሚ 
እቲ መላለዪ መደብ ምፍጻሙ እንተደኣ 
ቐይርኩም እቲ ኣብቲ መደብ ናይ 
ምስታፍ ዘለኩም መሰልን ከም ዑቕበኛ 
መጠን ዝወሃበኩም ካልእ መንግስታዊ 
ሓገዛት ናይ ምቕባል ዘለኩም መሰልን 
ይቕንጠጥ።

ኣብ ምምሕዳር ምቕማጥ – 
ነቲ መደብ መላለዪ ዝምልከቱ 
መሰላትኩምን ግቡኣትኩምን። 
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ኣብ መጻኢ እንታይ ክትገብሩ ከም 

እትደልዩ ትፈልጡዶ? ወይ ብዛዕባ ኣብ 

ኖርወይ ዘለኩም ዕድላትዶ ክትፈልጡ 

ትደልዩ? ኣብ ኖርወይ ምስ መጻእኩም 

ከምቲ ኣብ ዓድኹም ዝነበረኩም ስራሕ 

ክትሰርሑ ኣይትኽእሉን ትኾኑ። እቲ 

መደብ መላለዪ ንብቕዓትኩም ንምብራህን 

ንጹር ዝኾነ መስርሕ ስራሕ ንኽትሕንጽጹን 

ይሕግዝ። እዚ ድማ ንስራሕ፡ ንትምህርትን 

ንስልጠናን ምቹእ ዝኾነ ንድፊ (ውጥን) 

ንኸተዳልዉ ይሕግዝ። እቲ ንድፊ 

(ውጥን) ወይ ምስ መምህርኩም ወይ ድማ 

ምስቲ ናይ መደብ ኣማኻሪ ኮይንኩም 

ከተዳልውዎ ትኽእሉ። 

ካብ ዓድኹምን ኖርወይን 
ዘለኩም ናይ ቤት ትምህርቲ፡ 
ሞያ ስልጠና ወይ ስራሕ 
ሰነዳት ምዕቃብ ኣገዳሲ እዩ። 

ንስራሕ ክተመልክቱ ከለኹም 
እዞም ሰነዳትን CVን የድልዩኹም 
እዮም። 

ክእለታትኩም 
ምምዳብ
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እቶም ኣብ ዓድኹም ዝተመሃርኩሞም 

ክእለታት ክትጥቀምሎምዶ ትደልዩ 

ወይ ድማ ሓድሽ ክእለታት ክትመሃሩ? 

ዝወሰንኩም ወሲንኩም ንባዕልኹም 

ዝኸውን ንድፊ ከተዳልዉ የድሊ። እቲ 

ናይ መደብ መላለዪ ውልቃዊ ንድፊ ነቲ 

ዘድልየኩም ትምህርትን ናይ ሞያ ስልጠናን 

ከምኡውን ነቶም ዕላማኹም ንምውቃዕ 

ዘድልዩ ተበግሶታትን ንጥፈታትን ኣብሪሁ 

ይገልጽ። ነቲ ውልቃዊ ንድፊኹም 

ንኽትሰርዑ ንክሕግዘኩም ናይ መደብ 

ኣማኻሪ ክምደበልኩም እዩ። ሓደ ካብቲ 

ናይ እቲ ኣማኻሪ መደብ ሓላፍነታት ነቲ 

ካብቶም ብዙሓት ማሕበራት (ቆጸርቲ 

ስራሕ፡ ቤት ትምህርትታት፡ ህዝባዊ 

ኣገልግሎታት፡ ወዘተ) ዘድልዩኹም 

ንጥፈታትን ኣገልግሎታትን ንምውህሃድ 

እዩ።

ናይ ገዛእ ርእስኹም 
ተሞክሮን ክእለታትን 
ብምግንዛብ ናይ ስራሕኩምን 
ትምህርትኹምን ዕላማታት 

ምሕንጻጽ ናትኩም ሓላፍነት 
እዩ። እቲ ምምሕዳር ውልቃዊ 
ንድፊ ንምሕንጻጽ ምትሕብባር 
ክገብረልኩም እዩ። ዓወት ናይቲ 
ውልቃዊ ንድፊኹም (ውጥንኩም) 
ብቐዳምነት ኣብ ጻዕርኹም 
ይሙርኮስ።

ውልቃዊ ንድፊ 
(ውጥን)
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ኣብ ኖርወይ ጥጡሕ ዝኾነ ናብራ ንኽትነብሩ 

ቋንቋ ኖርወይን ኣሰራርሓ ሕብረተሰብ 

ኖርወይን ክትፈልጡ ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ። 

እቲ ምምሕዳር ትምህርቲ ቋንቋ ኖርወይን 

ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኖርወይ ኣስተምህሮታት 

ብትርድእዎ ቋንቋ ከቕርበልኩም እዩ። 

እቲ ኣስተምህሮ ቋንቋ ኖርወይን ብዛዕባ 

ሕብረተሰብ ኖርወይን ብስርዓት ክተዛዝሙዎ 

ኣለኩም። እንተዘይኮይኑ ድማ ናይ ቋንቋ 

ኖርወይ ብቕዓትኩም ዝመዝን ፈተና ክትፍተኑ 

ኣለኩም። እቲ ምምሕዳር ክሳብ ክንደይ 

ትምህርትን ስልጠናን ንኽትረኽቡ መሰል 

ከምዘለኩምን ከምኡውን ክሳብ ክንደይ ብሕጊ 

ክትወስዱ ግቡእ ከምዘሎኩምን ክሕብረኩም 

እዩ።

ብዙሓት ቤት ዕዮታት 
ዝቖጽርኦም ሰራሕተኛታት 
ናይ ቋንቋ ኖርወይ ብቕዓት 
ክህልዎም ይጠልባ። እቲ 

ዝጠልብኦ ናይ ቋንቋ ደረጃ ብቕዓቶም 
ክፈላለ ይኽእል። ከምኡውን እቲ 
ዝጥለብ ብቕዓት ብዝተፈላለየ ዓይነት 
ስራሓት ይቕየድ። ናይ ቋንቋ ኖርወይ 
ብቕዓትኩም ንምምስካር ፈተና 
ክትገብሩ ትኽእሉ። ኣብ ዝተፈላለዩ 
ኣጋጣምታት ዓመት ዓመት ሃገራዊ 
ፈተናታት ቋንቋ ይካየዱ እዮም። እቲ 
ምምሕዳር ብዛዕባ እቲ ፈተናታት 
ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል 
እዩ።

ናይ ቋንቋ ኖርወይን 
ሕብረተሰብ ኖርወይን 
ኣስተምህሮታት ቋንቋ ኖርወይ 

ክትመሃሩ ትደልዩዶ?

Evet!

Aiwa!

Yey!

Ba´leh! 
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ቋንቋ ኖርወይ ብጽቡቕ ንምምሃር 

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ሃዋሁው 

ልምምድ ምግባርዩ። ቋንቋ ኖርወይ 

ንኽትለማመዱሉ እትኽእሉ ቦታ ምርካብ 

ኣካል ናይቲ መደብ መላለዪ ኮይኑ ምርካቡ 

ድማ ናይተን ምምሕዳራት ሓላፍነት እዩ። 

እዚ ኣጋጣሚ ምስ ደቂ ዓዲ ንምልላይ 

ዕድል ይህበኩም፡ ከምኡውን ኣብቲ ሓድሽ 

ምምሕዳርኩም ምስራሕ ከመይ ከምዝመስል 

ንምፍላጥ ይጠቕመኩም። ኩሎም ስራሓት 

ኣይኮኑን ቋንቋ ኖርወይ ንምልምማድ 

ምቹእ ኣዋህው ዘለዎም። ቋንቋ ኖርወይ 

ንምልምማድ ንዓኹም ዝጥዕመኩም ቦታ 

ንምርካብ ምስ መምህርኩም/ኣማኻሪ 

መደብ ተመያየጡ። እቲ ቋንቋ ኖርወይ 

ትለማመዱሉ ቦታ ናይ ግድን ኣብ መጻኢ 

ኣብ ክትሰርሑሉ ትደልይዎ ዓውዲ ስራሕ 

ክኸውን የብሉን።

ምልምማድ ቋንቋ ኣገዳሲ ናይ 
ምምሃር ኣካል እዩ። ኣብ ቤት 
ዕዮ ኮይንኩም ምልምማድ 
ናይ ቋንቋ ኖርወይ ክእለትኩም 

ዝበለጸ ብቕልጡፍ ንምምሕያሽ 
ክሕግዘኩም እዩ። እቲ ምምሕዳር 
መለማመዲ ቦታ ክረኽበልኩም እዩ። 
ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ዝተፈላለየ 
ኣሰራርዓ ኣለዎም። ኣብ ትቕመጡዎ 
ምምሕዳር እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ 
ከምዘሎ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኣለኩም። 

ናይ ቋንቋ 
ምልምማድ

12 13



ናይ ስራሕ ተሞክሮ እንታይ ከምዝኾነ 

ትፈልጡዶ? ኣብ ንቡር ስራሕ ዝተመርኮሰ 

ሞያዊ ስልጠና ኮይኑ ስራሕ ወይ ቦታ 

ኣብ ስልጠና ንምርካብ ዘለኩም ዕድላት 

ንምዕባይ ዝዓለመ መደብ እዩ። ኣብቲ 

መዘምዘምታ ናይቲ መደብ መላለዪ 

ተሞክሮ ስራሕ ክወሃበኩም ይኽእል 

እዩ። እቲ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ወይ በቲ 

ምምሕዳር ወይ ከኣ ብNAV (ናይ ኖርወይ 

ናይ ዕዮን ድሕንነትን ኣገልግሎት) 

ክወሃሃድ ይኽእል። እቲ መደብ ብNAV 

ክዋሃሃድ እንተደኣ ኮይኑ ምስ NAV 

ከም ደላይ ስራሕ ኮይንኩም ክትምዝገቡ 

ይግባእ። ብተወሳኺ NAV ናይ ዝተፈላለዩ 

እማማት ዕዮ ዝገልጽ መምሪሕን ሓበሬታን 

ክህበኩም ይኽእል። ናይ ስራሕ ተሞክሮ 

ኣብቲ ዘለኩም ክእለታት ዝምርኮስ 

ኮይኑ ምስቲ ናይ ውልቃዊ ንድፊኹም 

(ውጥንኩም) ክተኣሳሰር ይግባእ። እቲ 

ናይ ስራሕ ተሞክሮ ብዛዕባ ሓደ ስራሕ 

ንኽትመሃሩ ዕድል ይህበኩም። ንቀዋሚ 

ስራሕ ከም ግዝያዊ ፈተነ ኣይኮነን።

እቲ ናይ ስራሕ ተሞክሮ 
ኣብ ንቡር ናይ ስራሕ 
ቦታ ኮይኑ ወይ ኣብ ናይ 
ብሕታዊ ወይ መንግስታዊ 
ትካል ይካየድ። ፍሉይ ዝኾነ 

ጸገም እንተደኣ ኣለኩም እቲ 
ናይ ስራሕ ተሞክሮ ኣብ ዕጹው 
ከባቢ ክካየድ ይኽእል። እቲ ኩሉ 
እትቕበሉዎ ሰንዳት ብጥንቃቐ 
ሓዙዎ። ስራሕ ክተመልክቱ 
ከለኹም ከድልየኩም እዩ።

ናይ ስራሕ 
ተሞክሮ
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ኣብቲ ትቕመጡዎ ማሕበረ ኮም እንታይ 

ዓይነት ኣበርክቶ ክትገብሩ ትኽእሉ? 

ብዙሓት ሰባት ኣብ ከም ናይ ስፖርት 

ክላባትን ካሎኦት ጉጅለታትን ዝኣመሰሉ 

ማሕበራዊ መዳያት ብምስታፍ ብዙሕ 

ረብሓ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። እዚ 

ንመጻኢ ዝኸውን ርክባት ንኸጥርዩ 

ሓጊዙዎም እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ብዙሓት 

ምምሕዳራት ነቲ መደብ መላለዪ ዝወድኡ 

ስደተኛታት ስለዝርከቡ ምኽሪ ክህቡኹም 

ይኽእሉ እዮም። ናይ ቀይሕ መስቀል ናይ 

ዑቕበኛታት መምርሒ ነቶም ስደተኛታትን 

ብዛዕባ ናይቲ ማሕበረ ኮም ዝተፋላለየ 

ገጻት ክሕብሩኹም ዝኽእሉ ካልኦት ውልቀ 

ሰባት ንኽትረኽቡ ክሕግዘኩም ይኽእል። 

ንዓኹም ዝኾኑ ዕድላት ንምርካብ 

ኣብ መርበብ ኢንተርነት ኣድራሻ 

www.frivillighetsportalen.no ተወከሱ 

ወይ ድማ ምስ እቲ መደብ ኣማኻሪኹም 

ተዘራረቡ። 

ኣብ ኖርወይ ብዙሓት 
ሰባት ኣባላት ወለንታውያን 
ማሕበራትን ጉጅለታትን 
እዮም። ዘገድሰኩም ነገር 
ኣላሊኹም ኣብ ከባቢኹም 

ዝርከቡ ጉጅለታት ከም ኣባላት 
ተሳተፉ።

ማሕበራዊ 
መርበባት
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ስራሕ ንምርካብ ባዕልኹም ንጡፍ ታራ 

ክትጻወቱ ኣለኩም። ሓድሽ ስደተኛ 

ስራሕ ንኽረክብ ብዙሕ ግዜ ክውድኣሉ 

ይኽእል። ብዙሓት ነቲ መደብ መላለዪ 

ዝፈጸሙ ሰባት ስራሕ ረኺቦም እዮም። 

እቲ ምምሕዳር ምስ NAVን IMDiን 

ብምትሕብባር ዕላማኹም ንምውቃዕ 

ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን 

ስራሕ ናይ ምርካብ ውሕስነት ክህበኩም 

ኣይክእልን እዩ። ስራሕ ናይ ምርካብ 

ሓላፍነት ናትኩም እዩ። ቅድሚ ቀዋሚ 

ስራሕ ምርካብኩም ግዝያዊ ስራሕ 

ንዝተወሰነ ዓመታት ንምስራሕ ፍቓደኛ 

ክትኮኑ ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ቅድሚ እቲ ትደልዩዎ 
ስራሕ ምርካብኩም ብዙሕ 
መሰናኽሎታት ክትረኽቡ 
ትኽእሉ ኢኹም። ኩሉ ናይ 

ስራሕ ተሞክሮታት ኣገዳሲ 
ኮይኑ ንኽእለታትኩምን ንመጻኢ 
ዕድላትኩምን ንምምሕያሽ 
ክጠቕመኩም እዩ።

ስራሓት፡ ቀጻሊ ትምህርትን፡ 
ስልጠናን
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IMDi Sør: 
ንኣውራጃታት:
Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark

IMDi Øst:
ንኣውራጃታት:
Oslo, Akershus, Vestfold, 
Østfold
 
IMDi Indre Øst: 
ንኣውራጃታት:
Hedmark, Oppland, 
Buskerud
  

www.imdi.no  www.nav.no  www.nyinorge.no  www.norge.no  www.inytt.no 

IMDi Nord: 
ንኣውራጃታት:

Finnmark, Nordland, Troms 

IMDi Midt-Norge: 
ንኣውራጃታት:

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 
Møre og Romsdal

IMDi Vest: 
ንኣውራጃታት:

Sogn og Fjordane, 
Rogaland, Hordaland

ስእ
ሊ
 (ዲ

ዘን
ዮ
): drivkraft.no  ስእ

ል
ታ
ት
: Bjørn Rune Lie  ተ

ሓ
ቲ
ሙ

: 07 gruppen  ISBN 978-82-8246-058-3 (ና
ይ
 ት

ግ
ር
ኛ
 ሕ

ታ
ም
) ISBN 978-82-8246-067-5 (ና

ይ
 ት

ግ
ር
ኛ
 PDF) ብ

ዝ
ሒ

 ሕ
ታ
ም
፡ 8,000  ዓመ

ት
 ሕ

ታ
ም
፡ 2011

ብ:- ቤት ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓውን (IMDi) ተሓቲሙ

ቴለፎን 24 16 88 00
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