
ስራሕ ንዘመልክቱ ትዝርጋሕ ወረቐት
ብስራሕ ምስ ማሕበረሰብ ምሕዋስ

ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቦታ ስራሕ 



ንሕና መን ኢና?
«Caritas Perspektive» ነቶም ንመሰጋገሪ ተቐባልነት ዝረኸቡን  (VA) ስደተኛታትን (FL)ምስ ስራሕ 
ንምርካብ ብዝምልከት ፍሉይ ክእለት ኣጥርዩ እዩ

መመልከቲ
መመልከቲ ንምጽሓፍ ዘገልግል ፎርሙላ ኣብ ኢንተርኔት ቀሪብናልኩም ኣለና። ነቲ መመልከቲ 
ባዕልኹም ክትመልኡ ትኽእሉ ኢኹም ኢልና ኢና ንሓስብ። ነቲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምግባርን 
ብኸምኡ ኸኣ ዕላማ ከም ዘለኩም ምርኣይን ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣና ወገን ስራሕ 
ንምርካብ፣ ክልተ ዓቢ ተራ ዘለወን መምዘኒታት ኣለዋ፣ እዚኣተን ከኣ ዕላማ ከም ዘለኩም ምርኣይን 
ቅሩብ ምዃንኩምን እየን።

Assessment/ ምጽራይ
ክእለትኩምን ዕላማ ከም ዘለኩምን ንምጽራይ ተባሂሉ ናብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ስራሕ ዝርርብን 
ፈተና ቋንቋን ክትዕደሙ ኢኹም። ኣብቲ ካልኣይ ስጉምቲ ከኣ ተግባራዊ ዝኾነ ምጽራይ ክንገብር 
ኢና።
ናይዚ ምጽራይ  ውጽኢት ነቲ ናትኩም ስራሕ ንምርኻብ ዘለኩም ብቕዓት ብሰለስተ ደረጃታት ገሚቱ 
ክምድብ እዩ፡   :

 ብቕዓት ስራሕ ንምርካብ ክብ ዝበለ  

 ብቕዓት ስራሕ ንምርካብ ማእከላይ

 ብቕዓት ስራሕ ንምርካብ ትሑት

በዚ ኣብዚ ተቐሪቡ ዘሎ ፕሮጀክት መሰረት ብምግባር፣ እስኹም ብውሑዱ ነቲ ማኣከላይ ዝኾነ 
ብቕዓት ስራሕ ምርካብ እንተምጺእኩም ጥራሕ ኢና ምሳኹም ብሓባር ንሰርሕ። ትሑት 
ዝኾነ ብቕዓት ምርካብ ስራሕ እንተምጺእኩም፣ እስኹም ነቲ ዘለኩም ክእለት በቲ ዘሎ ቐረባት 
ከተማሓይሹ እዩ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ። ነዚ ኸኣ፣ ኣብ መወዳእታ ምጽራይ ብቕዓት ነቲ 
ዝተሓባበረኩም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ደገፋዊ ርእይቶ ክንሰደሉ ኢና።

ምስ ማሕበረሰብ ናይ ምሕዋስ መደብ
እቲ ምጽራይ ዕውት ኮይኑ እንተተዛዚሙ፡ ምሳኹም ብሓባር ዄንና፣ ነቲ ዝቕጽል ዕላማን ስጉምታት 
ዝሰርዕ፣ ሓደ ምስ ማሕበረሰብ ናይ ምሕዋስ መደብ ክንሕንጽጽ ኢና። ኣብኡ ከኣ እንታይ ዓይነት 
ስራሕ ንዓኹም ከም ዝሰማማዕ? እስኹም ስራሕ ንምርካብ ካልእ ዘድልየኩም እንታይ ኣሎ? ዝብላ 
ሕቶታት ንምጽራይ ክንዓዪ ኢና።

መሃያ ትረኽቡሉ ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ
ድሕሪ እቲ ምጽራይ፣ ስራሕ ንምርካብ ጽኑዕ ዝኾነ ጻዕሪ ይጅመር። ኣብዚ እዋን ዝዉሰድ ስጉምቲ 
ነቲ ዘስርሕ ዘዕግብ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ነቲ ዝቕጽል ዓወት መፍትሑ እዩ። ናትካ ዓላማይ ስራሕ 
(Jobcoach) በዘን ዝቕጽላ ዕማማት ክድግፈካ ኣዩ። 

• ንውድድር ብቑዕ ዝኾነ ሰነድ ምቕራብ
• ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ስራሕ ናይ ሰብ ሙያ መጽናዕቲ
• ክፉት ስራሕ ከም ዘሎዎ ኣብ ዝተፈልጠ ምምልካት
• ነተን ዝሰማማዕ ስራሕ ዘለወን ትካላት ምሕታት
• ነተን ክግበራ ዝተመደባ ናይ ተሌፎን፣ ናይ ስራሕ ቃለመጠይቕ ከምኡውን ንምልላይ ስራሕ 

ተባሂሉ ዝፍተን መዓልታት ስራሕ ንምቅርራብ ብንጽል ዝግበር ጽዑቕ ልምምድ
• ኣብ ናብ ስራሕ ቃለመጠይቕ ምስናይ
 



መሃያ ትረኽቡሉ ስራሕ ድሕሪ ምርካብ ዝግበር ደገፍ
ስራሕ ድሕሪ ምርካብኩም እዉን ንዓኹም ብምኽርን ምስናይን ቀጺልና ክንድግፈኩም ኢና። እቲ 
ስራሕ ቀጻልነት ንኽህልዎን ዝተረጋገጸ ንኽኸውን ዝድግፋ ብዙሓት ዝኾና ስጉምታት ንቕርብ ኢና።  

• ከሎ ገና ነተን ዘጋጥማ ጸገማትን ምጉናጻትን ምምዝጋብ
• ፍልጠት ባህሊ ዘለዎም ተርጎምቲ ምድላውን ምኽፋልን
• ዝሕብራ ወረቓቕቲ ብዝተፈላለያ ቋንቋታት ምትርጓም
• ነቲ ዓላማኹም ኣብ ግብሪ ንምውዓልን ንኽትመልኩን ምሕጋዝ
• ወረቐት ለበዋ ምሓዝ
• ስጉምታት ምፍላምን ምቁጽጻርን

ንዓኹም ሰፊሕ ዝኾነ ስልጠናታት ቀሪብና ኣለና። እሱ ንዓኹም ቀስ ብቐስ ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ 
ናይ ስራሕ ዓለም ንኽትመልክዎ ዘኽእለኩም እዩ። ኣድላዪ ክኸውን ከሎ ከነማኽረኩም ኢና።

• ብዛዕባ መሰልን ግቡእን ሰራሕተኛ
• ብዛዕባ ሕቶታት ግብሪ
• ኣተሓሕዛ ክዳውንቲ ስራሕ
• ብዛዕባ መገዲ ስራሕ
• ቀጻሊ ዝኾነ ኣጋጣሚ ትምህርቲ ንምርካብ ብዝምልከት
• ምስ እተን ትካላት ተሰማሚዕና ደገፋውን ሙያውን ኮርስ ንምግባር ምምልካት ብዝምልከት
• ዕላምኡ ምስ ምምሕያሽ ቋንቋ ዝተተሓሓዘ ደግፍ ትረኽቡሉ መገዲ

ቀጻሊ ሓበሬታ?

Caritas Perspektive
Zähringerstrasse 25, Postfach, 3000 Bern 9
Telefon: 031 378 60 23 (Sekretariat) 
perspektive@caritas-bern.ch
www.caritas-bern.ch
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