
ናይ ቛንቛ ልምምድ ኣለ ኣን ቦርድ (Sprachtraining Alle an Bord!) – ) – እንታይ እዩ –

ስለምንታይ እዚ ልምምድ ንገብር ፧

ስለምንታይ

ቛንቛ ጀርመን ምጥቃምን ምምሃርን ሓደ ካብቶም ቐንዲ ዓወት ንምውህሃድ ምስ ሕብረተሰብ ዝሕግዝ እዩ።

ቛንቛ ጀርመን ምምሃር ማለት ፣ ቃላት ምጽሓፍ፣ ሙሉእ ሓሳባት ምምሃር፣ ከሙኡውን ምጥቃምን 

ምጽሓፍን ምንባብን እዩ። እዚ ማለት ነቲ ዘልኩም ኣፍልጦ ብግቡእ ምምሕያሽን ምርዳእን ኣገዳሲ እዩ።

ብሰንኪ ናይ ቛንቛ ሕጽረት ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘለው ዕድላት ንኽትሳተፉ ክዕንቅጸኩም ይኽእል ኣዩ 

ንኣብነት ከም ኣውስቢልዱንግ ፡ ስራሕ ንኽትረኽቡ ወይከኣ ነቲ ስራሕኩም ኣብ ዓውት ንኸተብጽሕዎ 

ትሽገሩ።

እንድሕር ኣብ ኣውስቢልዱንግ ወይከኣ ኣብ ስራሕ እንተለኹም ነቲ ናይ ቛንቛ ሽግርኩምን ከሙኡውን 

ብዛዕባ ስራሕ ዓለም ንኽትርዱ ምእንታን ኣብዚ ባኣና ዝወሃብ ናይ ቛንቛ ልምምድ ክትመሃሩን ክትሳተፉን 

ብኽብሪ ንዕድመኩም። እቲ ንገብሮ ንስደተኛታት ናይ ቛንቛ ሓገዛ ምስ ስራሕኩም ዝተሓሓዘ ትምህርቲ ፡ 

መደብ ስራሕ ከሙኡውን ከበድቲ ቓላት ንኽትርዱኡን ምስ መስራሕትኩም ብዘይ ጸገም ንኽትዛራረቡን 

ከሙኡወን ዘይምርድዳእ ኣብ መንጎኹም ምውጋድ ኢዮም።

እዚ ናይ ቛንቛ ልምምድ ነቲ ብመንግስቲ(BAMF) ) ወይ ካብ ስታፍ( STAF) F) ) ዝወሃበኩም ተውሳኺ 

ትምህርቲ ዳኣ እምበር ንዑኡ ኣይትክእን እዩ። እዚ ናይ ቛንቛ ልምምድ ንስራሕ ወይከኣ ኣውስቢልዱንግ 

ቦታ ንኽትረኽቡን ንኽትዳለውን ዝወሃብ ከሙኡውን ክሳብ እቲ ናይ ቐንዲ ቛንቛ ትምህርቲኹም ዝጅመር 

ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ። እቲ ዝተማሃርኩሞ ከምዘሎዎ ኮይኑ ተወሳኺ ትምህርቲ ኣብ ምጽሓፍን ኣዳማምጻን 

ኣቶኪርና ትምህርቲ ንህበኩም።  

እቲ     ዝበለጸ  
ምስቲ ትስርሕሉ ትካል ዝጠልቦን ሓቤሬታን ምስ ቛንቛ ልምምድ ግይርና ትምህርቲ ክንህበኩም ምስቲ 

ዘስራሓኩም ትካል ክንራኸብ ንኽእል ኢና። ከሙኡውን ዘልኩም ሕቶታትን ኣብ ስራሕ ምድላይን ፣ 

ኣውስቢልዱንግ(Ausbildung) ፣ ቫይታርቢልዱንግ(Weiterbildung) ፣ ምርዳእ ብዛዕባ ስራሕኩም 

ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና።

ከሙውን ምድላው ኣብ ናይ ስራሕ ቦታን ፡ ክትርድእዎ ዘልኩም ናይ ስራሕ ምልክታ ፣ ናይ ስራሕ 

ኩንትራት ምሱኡ ዝተተሓዘ ከም ሰራሓተኛ ግዴታኹምን መሰልኩምን ፡ መመልከቲ ስራሕ ምጽሓፍን ፡ 

ኣብ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ንኽትዳለው ንሕግዘኩም ኢና።

ልምምድ ምዝራብን ምርዳእን ምስ ዝተፋላለዩ ኣርእስቲ ዘተተሓዙ ንኣብነት

*ኣውስቢልዱንግ

* ውሕስነት ሰራሕ

*ተማሓላለፍቲ ሕማማት ምክልኻል

*ህጻናት ምእላይ

* ምጥዕዓም ስድራቤት ምስ ስራሕን ምስ ኣውስቢልዱንግ ከሙኡውን ናይ ቛንቛ ትምህርቲ...ወዘተ።

ልምምድ ብዛዕባ ኣዳማምጻ ቓላት ፣ ቓላት ምፍልጥ ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተወሃበኩም ዕዮ- ገዛን ጽሕፍ 

ምርዳእን ሕቶታት ምምላስን ፣ ሓቤሬታ ብዛዕባ ውሕስነት ኣብ ስራሕ ፣ ምርድዳእ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ።



ብኸመይ

እዚ ንህቦ ኣጎልግሎት ኣብ ዝጥዕመኩም ሰዓት ቡጉሩብ ይወሃብ። ኣብዚ ትምህርቲ ንኽትሳተፉ ዝኽልከለኩም

ዝኾነ ነገር የለን። ነቶም ኣብ ኣውስቢልዱንግ ፣ ኣብ ስራሕ ዘለኹም ኣብዚ ኮርስ ክትሳተፉ እትደልዩ ኣብቲ

ዝጥዕመኩም ሰሙናዊ ግዜኹም ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣቲ ድሌት ኣብቲ ውልቐ ሰብ ኢዩ ዝሙርኮን 

እቲ ትደልይዎ ትምህርቲ ኣብቲ ዘለኹሞ ቦታ ተዳሊልኩም ኣሎ።

እቲ ዝውሃበሉ መገድታት

እቲ ናይ ቛንቛ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ መገድታት ንህብ ንኣብነት ብኣካል መጺኹም ክትማሃሩ ትኽእሉ፣ 

ናይ ቛንቛ ካፈ ንደቒ ኣንስትዮ (Sprachcafe für F) rauen) ፣ ብኦንላይን (Online) ከሙኡውን ኣብቲ 

ድሌትኩምን ኣብዝጥዕመኩም ይሙርኮስ። ኣብገዛኹም ብዕልኹም ክትማህሩሉ እትኽእሉ መጻሓፍቲ ይኩን 

መሳርሒ ክንህበኩም ንኽእል ኢና።

ሕጂ ዝወሃብ ብኦንላይን

ብሰንኪ ኮሮና 19 ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብኦንላይን ትምህርቲ ቛንቛ ጀርመን ትምህርቲ ሂብናን ንህብን ኣለና። 

ብሰንኪ ኮሮና ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት ነቲ ዘለና ግዜ ብኣግባቡ መታን ክንጥቐመሉ ነቲ ዝተማሃርኩሞ 

ከይትርስዕዋ ምእንታን ብኦንላይን ምስ መምሃራናት ክትዛራረቡን ከሙኡውን ደስ እንዳ በለኩም ክትማሃሩን 

እትኽእልሉ መገዲ ኣድሊናልኩም ኣለና።

ብቐሊሉ ብሞባይልኩም ውይከኣ ብላፕቶብ ግይርኩም ምስ መምሃንርኩም ክትራኸቡን ክትላዋወጡን 

ብውልቂ ይኩን ብጉሩብ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ቛንቛ ጀርመን ብግቡእ ክትዛረቡን ከሙኡውን ምጽሓፍ ከትማሓይሹ ከሙኡውን ንፈተና A1- B2 

ንኽትዳለዉ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ንዝበለጸ ሓቤሬታ ኣብቲ ናይ ኢንተርነት ገጽና ከይድኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

https://www.alleanbord-sh.de/termine-aktuelles/artikel/news/jetzt-neu-bei-alle-an-bord-

arbeitsmarkt-und-sprache-individuelle-sprachfoerderangebote-zur-arbe/

ብተወሳኺ ኣብቲ ኢንተርነት ገጽ Homepage www.alleanbord-sh.de ሓቤሬታ ብዛዕባ ሰደተኛታትን 

ከሙውን ምኽርን ምስ ስራሕ ውይ ኣውስቢልዱንግ ዝተሓሓዝ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ

በዚ ዝስዕብ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ፦

 

https://www.alleanbord-sh.de/termine-aktuelles/artikel/news/jetzt-neu-bei-alle-an-bord-arbeitsmarkt-und-sprache-individuelle-sprachfoerderangebote-zur-arbe/
https://www.alleanbord-sh.de/termine-aktuelles/artikel/news/jetzt-neu-bei-alle-an-bord-arbeitsmarkt-und-sprache-individuelle-sprachfoerderangebote-zur-arbe/
http://www.alleanbord-sh.de/

