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ሞያዊ ስልጠና

ሞያዊ ስልጠና ማለት: 
ሓደ ናይ ሞያ ስራሕ ትምሃሩ።

ከመይ ጌርካ ይግበር እዚ? ኣብ ሓደ ቤት-ዕዮ/ትካል 
ተቆጺርኩም ትሰርሑ። ንምሳሌ ኣብ ሓደ ትካል ጽርበት 
ዕንጸይቲ። እቲ በዓል-ሞያ ጸራብ-ዕንጸይቲ ብዕንጸይቲ 
ከመይ ገርካ ከም ዝስራሕ የርእየኩም።

ሞያዊ ስልጠና ክበሃል ከሎ እውን:
ንቤት-ትምህርቲ ብምኻድ ኣብ ትምህርቲ ትካፈሉ። ኣብ 
ቤት-ትምህርቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ትምሃሩ። ንምሳሌ 
ሕሳብ፣ ፍዚክስ፣ ከምኡ‘ውን ጀርመን።

ንሞያዊ ምስ ስራሕኩም ዝተኣሳሰር: ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት 
እውን ትምሃሩ። ንምሳሌ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ዝተፈላለየ 
ዓይነት ዕንጸይቲ።
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„ምያዊ ስልጠና: ሓደ ሓባር መንገዲ 
ናብ ውሕስነት ዘለዎ መጻኢ እዩ - 
ንዓይን ንስድራይን!“

    ሞያዊ ስልጠና ዝወስደሉ ግዜ

ሓደ ሞያዊ ስልጠና 3 ዓመት ኣቢሉ ይወስድ.

2 ዓይነት ሞያዊ ስልጠና ኣሎ:

ኣብ ቤት-ዕዮ/ትካል ዝግበር ናይ ሞያ ስልጠና: እዚ 
እትገብርዎ ናይ ሞያ ትምህርቲ: ኣብ ሓደ ናይ ዕዩ ትካል 
ትምሃርዎ። ገለ 1 – 2 ግዜ ኣብ ሰሙን ከኣ: ናብ ቤት-
ትምህርቲ ትኸዱ።

ንምሳሌ ሓደ-ሓደ ናይ ዕዮ ሞያዊ ስልጠና:

• መሻጢ/ት
• ሸያጢ/ት
• ዕዩ እተሓሕዛ ናብራ-ገዛ
• በዓል-ሞያ ኣኣንጋዲ ኣጋይሽ
• ናይ ኢንዱስትሪ መካኒክ
• መካኒክ
• ነዳቃይ/ቂት
• ጸራባይ/ቢት
• ተከናካኒ/ት ጀርዲን
• ሰረሕተኛ ቤት-ሕብስቲ
• ሰራሕተኛ ውጽኢት ሓጺን
• ለማጻይን ለኻይ ሕብርን
• ነጋዳይ/ዲት ናይ ዝርርብ ሸመታ
• ሞያ ሰራሕተኛ ናይ መሓንበሲ ኣገልግሎት ወሃብቲ

.ትምህርታዊ ናይ ሞያ ስልጠና: ትምህርቲ ሞያዊ ስራሕ 
ኣብ ሓደ ቤት-ትምህርቲ ትምሃርዎ። እዚ ፍሉይ ናይ ሞያ 
ቤት-ትምህርቲ እዩ። ኣብ ሓደ ትካል ኣይትሰርሑን። 

ንምሳሌ ሓደ-ሓደ ናይ ስራሕ ሞያዊ ስልጠና:

• ናይ ኣመጋግባ ተሓጋጋዚ/ት
• ኣላይ/ት
• ተሓጋጋዚ/ት ኣላይ/ት ዓበይቲ
• ኣላይ/ት ዓበይቲ
• ናይ ጥዕናን ኣለይትን ናይ ሕሙማት ኣላይ/ኣላይት
• መሕረሲት/ኣላይ ሓራሳት
• ኣስተርጓሚ/ት
• ናይ ወጻኢ ቋንቋ ሰክረታሪ
• መምህር ስፖርትን ምውስዋስ አካላት
• ናይ ከባቢ ተክኒካዊ ክኢላ

Sእንታይ ማለት እዩ  “ኣብ ግዴታ ማሕበራዊ ውሕስነት ምጽማድ”? 
ማሕበራዊ ውሕስነታት: ሰብ ኣብ ሽግር ከይወድቅ ይሕግዝ። 

እዘን ዝስዕባ 5 ውሕስነታት: ሓደ ክፋል ካብኡ እየን: ናይ ጡረታ ውሕስነት፣ ናይ ሓደጋ፣ ናይ ሕክምና፣ 
ናይ ስራሕ-ኣልቦነትን ናይ ክንክንን: ውሕስነታት።

ብግዴታ ማሕበራዊ ውሕስነት ተጸሚዶም: ዝሰርሑ (SvB) ብመጠን %

ናይ ሞያ ክኢላታት 
(ናይ ሞያ ስልጠና ዝወድአ)

ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዝወድኡ ሞያዊ ትምህርቲ ዘይብሎም
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ካብ ሞያዊ ስልጠና እንታ ዓይነት ረብሓ 
ትረኽቡ?

• ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ተማሕይሹ።

• ሞያዊ ምዕባለ ኣብ መስርሕ ህይወትኩም።

• ዝያዳ ናይ ደሞዝ እትዋት ካብ ብዘይ ናይ ሞያ ስልጠና 
እትረኽብዎ።

• ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ: ኣብ ሞያዊ ስልጠና 
ትምህርትኹም እዋን: ደሞዝ ተእትዉ።

ቅድሚ ሞያዊ ስልጠና ምጅማርኩም: 
እንታይ የድልየኩም?

• .ሓደ ዝዛዘምኩሞ ደረጃ ትምህርቲ የድልየኩም። 
ምዝዛም ደረጃ ትምህርቲ ማለት: ካብ ሓደ ቤት-
ትምህርቲ ዝተዋሃብኩሞ ምስክር-ወረቐት ትሕዙ 
ማለት እዩ።

• ቋንቋ ጀርመን ብዘይ ጸገም ክትርድኡ ይግባእ።

•  ቋንቋ ጀርመን ብዘይ ጸገም ክትዛረቡን፣ ክትጽሕፉን 
ይግባእ።

• ሞያዊ ስልጠና: ክትገብርሉ እትኽእሉ ቦታ/ትካል 
የድልየኩም።

„ጉዕዘኹም ናበይ ገጹ ከም ዘምርሕ 

ዓይነት ዝዛዘምኩሞ  ትምህርቲ ወሳኒ 

ክኸውን ይኽእል እዩ።“

ብኸመይ መገዲ ሓደ ናይ ሞያ መሰልጠኒ: 
ቦታ ትረኽቡ?

ናይ ሞያ መስልጠኒ ቦታ ማለት:  ቦታ ኣብ ሓደ: ቤት-ዕዮ 
/ ትካል እዩ። እብዚ ቤት-ዕዮ / ትካል: ናይ ሞያ ስራሕ 
ትመሃሩ።

ናይ ሞያ መስልጠኒ ቦታ: ደሊኩም? 
ስለዚ: ሓደ ምልክታ ከተቅርቡ ይግባእ። 

ምልክታ ምቅራብ/ምጽሓፍ ማለት: ናብ ሓደ ቤት-ዕዮ / 
ትካል: ደብዳቤ ትጽሕፉ ማለት ኣዩ። ኣብቲ ትጽሕፍዎ 
ደብዳቤ: ስለምንታይ ኣብቲ ቤት-ዕዮ

/ ትካል: ክትሰርሑ ድልየት ከም ዘለኩም ትገልጹ። 
ምስኡ’ኸኣ: እንታይ ዓይነት ተመኩሮ ክእለታት ከም 
ዘለኩም ትገልጹ።

ድሕሪ ምዝዛም ሞያዊ ስልጠና እንታይ ይስዕብ?

ድሕሪ ምዝዛም ሞያዊ ስልጠና ሓንቲ „Gesellin“ ወይ ሓደ „Geselle“ ተባሂልኩም 
ትጽውዑ። ብዓወት ሞያዊ ስልጠና ዝዛዘሙ ውልቀ-ሰባት: ሓንቲ „Gesellin“ ወይ ሓደ 
„Geselle“ ተባሂሎም ይጽውዑ።

ድሕሪ ምዝዛም ሞያዊ ስልጠና: 3 ዝተፈላለየ ምርጫታት ኣለኩም:

1. ኣብ ሓደ ትካል ከም መጠን: ሞያዊ ስልጠና ዝዛዘመ ማለት „Gesellin“ ወይ     
„Geselle“ ተቆጺርኩም ትሰርሑ። ከም ልምዲ እውን: ተቆጺርካ ትሰርሕ ተባሂሉ 
ይዝረብ

2. ናይ ገዛእ ርእስኻ ትካል ተቅውም: እዚ‘ኸኣ ብሕታዊ ትካል መስሪትካ ተባሂሉ 
ይጽዋዕ።

3. ኣስራሒት ወይ ኣስራሒ ዕዮ ንምኻን በቂዕኩም። ሓንቲ ኣስራሒት „Meisterin“ 
ወይ ሓደ ኣስራሒ „Meisterin“: ካብ ሓደ ሓድሽ ሞያዊ ስልጠና ዝዛዘመ 
ሰራሕተኛ: ዝልዕል ፍልጠት ኣለዎ።

ሞያዊ ስልጠና

ተወሳኺ ትምህርቲ /
/መማዕበሊ ሞያ

ንምሳሌ: ኣስራሒ: ተክኒካዊ ክኢላ፣ 
ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ፣ ቀጻሊ 

መመዕበሊ ፍልጠት

ዋኒነ-ትካል/ብሕታዊ
ትካል 

ስራሕ
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ቃል መረዳእታ

ሓፈሻዊ ናይ ትምህርቲ ስልጠና
ፈለማ ኣብ ሓደ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ትምሃሩ። ኣብዚ ሓፈሻዊ ቤት-
ትምህርቲ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ (ሳብጀክት) ትምሃሩ። ንምሳሌ: 
ጀርመን፣ ሕሳብ ወይ ባዮሎጂ።

ሞያዊ ምሉእ መዓልቲ ትምህርቲ

ናይ ምሉእ መዓልቲ ትምህርቲ ማለት: ንምሉእ መዓልቲ: ዝኸይድ 
ትምህርቲ ትምሃሩ።

ናይ ምሉእ መዓልቲ ሞያዊ ትምህርቲ ማለት: ኣብኡ ንኣብ ትካል 
እትመሃርዎ ሞያዊ ስልጠና ዘገልግለኩም ፍልጠት ትቀስሙ። ወይ 
እውን ኣብ ሓደ ቤት-ትምህርቲ ንእትገብርዎ ሞያዊ ስልጠና 
ዝኾነኩም ትመሃሩ።

ቃል መረዳእታ

መሰረታዊ ደረጃ ትምህርቲ

ፈለማ ኣብ ሓደ መሰረታዊ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ፣ ኣብ ካልኣይ 
ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ሓባራዊ ቤት-ትምህርቲ: 
ትምህርትኹም ትከታተሉ። 
እዚ ነቲ ክትገብርዎ መዲብኩሞ ዘለኹም ሞያዊ ስልጠና: 
ንኽትዳለዉሉ ይሕግዘኩም። ወይ እውን ንሓደ ፍሉይ ናይ ሞያ 
ትምህርቲ።

ምዝዛም ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ

ፈለማ ኣብ ሓደ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ፣ ካልኣይ ደረጃ 
ቤት-ትምህርቲ ኣብ ተግባር ዘተኮረ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ሓባራዊ 
ቤት-ትምህርቲ: ትምህርትኹም ትከታተሉ። 
እዚ ንሞያዊ ስልጠና: ንኽትዳለዉሉ ይሕግዘኩም። ወይ እውን 
ንሓደ ፍሉይ ናይ ሞያ ትምህርቲ። ወይ እውን ንፍሉይ ላዕለዋይ 
ደረጃ ትምህርቲ።

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ

ኣብ ሓደ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ትምሃሩ፣ ወይ ከኣ ኣብ 
ናይ ሓባራዊ ቤት-ትምህርቲ: ትምህርትኹም ትከታተሉ። እዚ 
ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንመዕጻው/ንምዝዛም   ንኽትዳለዉሉ 
ይሕግዘኩም። ወይ ከኣ ንሞያዊ ስልጠና።

ኣብ ቤት-ዕዮ/ትካል ዝግበር ሞያዊ ስልጠና

ናይ ሞያ ስራሕ ኣብ ሓደ ቤት-ዕዮ/ትካል ትምሃሩ። ኣስታት 2-3 
ግዜ ኣብ ሰሙን ናብ ትምህርቲ ብምኻድ: ትምህርትኹም 
ትከታተሉ። እዚ ቤት-ትምህርቲ ናይ ሞያ ትምህርቲ ተባሂሉ 
ይጽዋዕ።

ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዝወሃብ ሞያዊ ስልጠና
ሞያዊ ስራሕኩም ኣብ ሓደ ቤት-ትምህርቲ ትመሃርዎ። እዚ ቤት-
ትምህርቲ ፍሉይ ናይ ሞያ ትምህርቲ እዩ ። ኣብ ሓደ ትካል ከኣ 
ኣይትሰርሑን።

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ -ዩኒቨርሲቲ

ኣብ ሓደ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትኹም 
ትከታተሉ።

ኣብ ግዜ መጽናዕትኹም: ብዛዕባ ሓደኣርእስቲ: ብጻዕቂ

ተወሳኺ ትምህርቲ  
/መማዕበል ሞያ ፍልጠት

ተጸሚድኩም ትሰርሑ።

ንስራሕኹም ዝኸውን ትምህርቲ ትቅጽሉ።

ናይ ስራሕ ዕዳጋ
ወይ ከኣ ሓደ ሓድሽ ነገር ትመሃሩ። 
ኣብ ዕዳጋ-ስራሕ ስራሕ ክትናድዩን ስራሕ ክትረኽቡን ትኽእሉ።

ጉዕዘኹም ናብ ናይ ስራሕ ዓለም

መማዕበሊ ስልጠና ትምህርቲ

መማዕበሊ ስልጠና ትምህርቲ

ኣብ ቤት-ዕዮ/ትካል ወይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዝወሃብ: ሞያዊ ስልጠና

መዛዘሚ መስረታዊ ደረጃ ትምህርቲ 
9 ዓመት ዝወስድ ትምህርቲ

መዛዘሚ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ 
10 ዓመት ዝወስድ ትምህርቲ

ሓፈሻዊ: ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን: ናይ ምሉእ እዋን ትምህርቲ

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ 
12-13 ዓመት ዝወስድ ትምህርቲ

ላዕለዋይ ደረጃት ትምህርቲ 
ዩኒቨርስቲ

  ናይ ስራሕ ዕዳጋ
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ሞያ ወርሓዊ ደሞዝ ብመጠን ኦይሮ (Euro)

1. ዓመት 2. ዓመት 3. ዓመት 4. ዓመት
ድሕሪ ሞያዊ 
ስልጠና

ብዘይ ሞያዊ 
ስልጠና

በዓል ሞያ 
ኣላይ/ት ዓበይቲ

976 1.037 1.138 2.479–2.733 2.113–2.302

ኣላይ/ት ዓበይቲ  
ነዳቃይ/ቂት

609–708 769–1.088 1.005–1.374 2.610 1.820

በዓል ሞያ 
ኢንዱስትሪ መካኒክ 
ኣብ ናይ ኢደ-ጥበብ

375–744 415–785 454–853 493–905 2.798–3.074 1.809

በዓል ሞያ 
ኢንዱስትሪ መካኒክ 
ኣብ ኢንዱስትሪ

860–957 918–1.007 977–1.096 1.008–1.155 2.798–3.074 1.809

ምንጽጻር: ክንደይ ናይ ደሞዝ እትዋት ክህልወኩም ከም ዝኽእል: ሓደ ሞያዊ ስልጠና 
እንተለኩምን: ከምኡ‘ኸኣ እንተዘይብልኩምን 

ኣብ ምሉእ ናይ ስራሕ ህይወትኩም: ብሞያዊ ስልጠናን: ከምኡ‘ውን ብዘይ ሞያዊ 
ስልጠና: ከምዚ ዝስዕብ ናይ ደሞዝ እትዋት ክትረኽቡ ትኽእሉ

ከም ተሓጋጋዚ/ት ብዘይ ሞያዊ ስልጠና

• ክሳብ ኣስታት 25 % ዝተሓተ ናይ ደሞዝ እትዋት: ካብ ሓደ በዓል-ሞያ ዘእትዎ።.
• ቤት-ዕዮ/ትካል ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ጸገም ምስ ዝኽሰት: ፈለማ ንስኹም ካብ ስራሕ ትሰናበቱ።
• ብስራሕ ምዕባለ/ዕርገት: ንኽትገብሩ ናይ ዕድል መገዲ የብልኩምን።

መረዳእታ ቃላት „ዘይተጻረየ ሕሳብ“„Brutto“ ን „ዝተጻረየ ሕሳብ“ „Netto“: ኣብ ስራሕ ተዋፊርኩም ትሰርሑ እንተ    
ኮይንኩም: ብመገዲ ፖስታ ናይ ዝሰራሕክምሉ ዝርዝር ደሞዝኩም ይመጻኩም። እዚ ሓደ ሰነድ እዩ: ኣብዚ ሰነድ ከኣ: 
ኣብ ወርሒ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ተእትው ዝብል ዝርዝር ኣሎ። ዘይተጻረየ ሕሳብ ደሞዝ „Brutto-Gehalt“ 
ከምኡ‘ኸኣ ዝተጻረየ ሕሳብ ደሞዝ „Netto-Gehalt“ ዝበሃል ኣሎ።

ዘይተጻረየ ሕሳብ ደሞዝ „Brutto-Gehalt“: ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ወሃብ ስራሕኩም ይኸፍለልኩም። ዝተጻረየ ሕሳብ 
„Netto-Gehalt“: ብልክዕ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ:  ኣብ ናይ ባንክኹም ሕሳብ ይመሓላለፈልኩም። ስለዚ እቲ ፍልልይ 
ኣብ መንጎ ዘይተጻረየ ሕሳብን፣ ዝተጻረየ ሕሳብን:  ዘሎ ድምር ናይ ዝተፈላለየ ዝተገብረ ክፍሊታት የጠቃልል።

ንምሳሌ ዝኽፈል ክፍሊታት: 
• ክፍሊት ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት 
• ሃገራዊ ክፍሊት ቀረጽ

ስለምንታይ እዚ ክፍሊታት: ክትከፍሉ? 
በዚ ኣታዊ ቀረጽ: ንምሳሌ ሃገር ንቤት-ትምህርቲ ወይ መንገድታት/ጽርግያ መስርሒ ይጥቀመሉ። ካብዚ ኸኣ ኩላትና ገለ 
ረብሓ ንረክብ።
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  ዝርዝር ስልጠና ሞያዊ ዕዮታት

ኣብ ጀርመን ኣስታት 350 ዝኾና: ናይ ሞያ ስልጠና ትምህርቲ ከተካይዱለን እትኽእሉ 
ዓይነት ዕዮታት ኣለዋ። ናይ ገዛእ-ርእስኹም ውሳኔ ክትገብሩ ትኽእሉ:

• እንታይ ደስ ይብለኩም?
• እንታይ ትመልክዎ ክእለት ኣለኩም?
• ኣብ እንታይ ተገዳስነት ኣለኩም?

ማእከላይ ገምጋም ሞያዊ ስልጠና ዘለዎም

ዘይ
ተ

ጻረ
የ 

ዓመ
ታ

ዊ
  
ደሞ

ዝ
 ብ

 ኦ
ይ

ሮ
 E

ur
o

ማእከላይ ገምጋም ሞያዊ ስልጠና ዘይብሎም

ማእከላይ ገምጋም ዘይተጻረየ ዓመታዊ ደሞዝ ብዘይ ሞያዊ ስልጠና 
ድምር ክሳም መበል 65. ዓመት ዕድመ ብዘይ ሞያዊ ስልጠና 
ድምር ክሳም መበል 65. ዓመት ዕድመ ብሞያዊ ስልጠና 
ፍልልይ ብዘይ ሞያዊ ስልጠናን ብሞያዊ ስልጠናን ክሳም መበል 65. ዓመት ዕድመ

17,962.00 €
909,628.00 €
1,156,234.00 €
246,606.00 €

ዕድመ
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ሕቶን መልስን

„እወ: ይከኣል እዩ። ክንተሓባበረኩም ንኽእል ኢና።  
ኣብ እንታይ ተገዳስነት ኣለኩም ክንርእይ ኢና። ንዓኹም 
ዝኸውን ሓድሽ ናይ ስራሕ ቦታ ክንረኽበልኩም ኢና።

„ክንተሓባበረኩም ንኽእል ኢና። 
ተወሳኺ ትምህርቲ ክወሃበኩም ኢዩ። 
ሓቢርና ክንክእሎ ኢና!“

„ክንተሓባበረኩም ንኽእል ኢና። መንግስቲ ደገፍ 
ብጣዕሚክገብረልኩም ይኽእል እዩ። ካብ መንግስቲ 
ሓገዝ ንኽትረኽቡ: ብዙሕ ሰነዳት ክትመልኡ ይግባእ። 
ኣብዚ ጉዳይ ክንተሓጋገዘኩም ንኽእል።“

እዚ ንዓይ ዝኸውን ኣይኮነን። ካልእ ናይ 

ሞያ ስልጠና ክገብር ይደልይ ኣለኹ። 

ይካኣል ድዩ

ደገፍን መልሲ  ንሕቶታትኩምን: ካባና ትረኽቡ:

• እንታይ ዓይነት ሞያ ስራሕ/ዕዩ ኣሎ?

• እዚ ሞያዊ ስልጠና ዝወሃበሉ: ኣብ ሓደ ቤት- 
ዕዮ/ትካል ድዩ: ወይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ?

• ቅድሚ ሞያዊ ስልጠና ትምህርቲ ምጅማረይ  
እንታይ ዘድሊየኒ ነገር ኣሎ?

• ከመይን መዓስን: መመልከቲ ከቅርብ?

• ሓፈሻዊ ኩነታተይ ኣብ ከመይ ሃዋህው ክህሉ ይግባእ?

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ኢንተርነት: ዝያዳ ሓበሬታታት ትረኽቡ።

www.planet-beruf.de  
ኣብዚ ንዓኹም ዘገድሰኩም ነገራት ድሕሪ ምሃብ: ምሳኹም ዝሰማማዕ ስራሕ ትረኽቡ። 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይ ኩሉ ክፍሊ  ስራሓት፣ መእተዊ፣ ናይ ደሞዝ፣ ጉዳይ መማዕበሊ ትምህርቲ

www.berufe.tv 
ፊልምን ሓጸርቲ ናይ ቪድዮ ፍልም ብዛዕባ ዝተፈላለየ: ዓይነት ስራሕ ኣብ ሃገረ ጀርመን።

ርክብ ምስ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ: ብመገዲ ናይ ነጻ:  
ምድዋል  

ኣብዚ ቁ. ስልኪ ብምድዋል 0800 4 5555 00 
ክግበር ይከኣል 

ወይ ኸኣ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ኢንተርነት 
www.arbeitsagentur.de

„እዚ ናይ ሞያ ስልጠና ጽቡቕ እዩ ኔሩ: 

እቲ ትምህርቲ ግን ብርቱዕ እዩ። እንታይ 

ክገብር ይክእል„?

„እዚ ናይ ሞያ ስልጠና ጽቡቕ እዩ ኔሩ: 

እቲ ገንዘብ ኣይኣክልን እዩ። እንታይ 

ክገብር ይክእል?



ኣዳላዊ
Regionaldirektion Baden-Württemberg 
der Bundesagentur für Arbeit 
Hölderlinstraße 36
70174 Stuttgart
ግንቦት 2016
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እሕታሚ: MKL Druck GmbH & Co.KG
Graf-Zeppelin-Ring 52, 48346 Ostbevern

ብቀሊል መገዲ ብሞባይል - ስማርትፎን 
QR-Code ብምጥቃም ብቅልጡፍ ምንባብ።




