
ዲጂታላዊምብቃዕን ምትእስሳር
ፕሮጀክትን

ስደተኛ ጓል ኣንስተይቲ

ክፍሊ 2 - ኣገልግሎታት ንምርካብ
ኦንላይንምዃን



እንቋዕ ደሓንመጻእኺ!

ሎምዓንቲ እንሮኦ :

• ኣብ UK ናይ ትምህርቲ ስርዓት

እንታይ ከምዝመስልን ክንርኢ ኢና፤

ከምኡ እውን ናይ ኦንላይን ዕድል

ነዚ ጠቓሚ ከምዝኾነ ክንመያየጥ

ኢና፤

• ብዛዕባ ኩነታት ስራሕ ኣብ UK ን

ግደን ተበጻሕነት ኦንላይንን

• ብዛዕባ መንበርን ግደ ተበጻሕነት

ኦንላይንን ክንመያየጥ ኢና



ዝትግበሩ ሕግታት

• ምሽጥር ምዕቃብ

• ውሑስ ቦታ

• ናይ ቴሌፎናት ድምጺ ምጥፋእ

• ምክብባር

• ነቓፊ ዘይምዃን

• ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ጊዜ ምዝራብ

• ኣብ እትዛረበሉ እዋን እቲ ዙም

(zoom)ምጥፋእ

• ክድገም እትደልዮ ነገር ምስዝህሉ

ሕተት!

• ዘይምፍለጥ ጸገም የብሉን



ናይ Zoom ባህርያት



ትምህርቲ ኣብ
UK
ኣብ UK ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ክልተ ዝተኸፈለ እዩ :

• ናይ ፈለማ ዓመታት

• መባእታዊ ትምህርቲ

• ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ብሕጊ ኣብ UK መባእታውን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ካብ 5*-16  ኣብ ዘሎ ዕድመ ይውሃብ፡፡

ኩሎም ኣብዚ ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ብመንግስቲ ኣብ ዝውሃብ ትምህርቲ ብናጻ ናይ ምምሃር መሰል

ኣለዎም፡፡

• ተወሳኺ ትምህርቲ

• ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ



Adult Education

ዲጂታልምዝንጋዕ

ናይአ ኦንላይ ትምህርቲ

ምዝገባታት
ናይ ዓበይቱ ትምህርቲ

ብዲጂታልምዕባይ

ኩሉሰብ ናይምምሃር
መሰል ኣለዎ



ስራሕ ኣብ UK

ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነገራትን ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣበይ ከምእትረክበ

ሕሰብ:

• ብዛዕባ ኣብ UK ስራሕ ምጅማር፣ መሰላትካን ዕድላትካን ክተፈልጥ እትደሊ እንታይ

እዩ?

• ሕቶ እንተለካ ወይ ምስ ኣስራጀ ሒኻ ጎንጺ ምስዘጋጥመካ ሓገዝ ንምርካብ ናብይ

ከምእትኸይድ ትፈልጥ ዶ?

• ኣብ UK ኣብ ስራሕ ማዕረ መሰል አለዎ ዶ?



ናይ ስራሕ ጅህታት

ናይ UK ሕግትታ ስራሕ ናይ ሰራሕተኛ መሰላትን ዝንኣሰ መሃያን የረጋግጹ :

• ሃገራዊ ዝውሓደመሃያ -ብዕድመኻመሰለት እቲ ኣስራሒኻ ክኸፍለካ

ዝግባእ መጠን ዝምልከት ዝርዝር

• ናይ ስራሕ ሰዓት እዋን ምሕደራ -ኣብ ውዕልካ ብግልጺ እንተድኣዘይሰፊሩ

ሓደ ዓብይ ሰብ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 40 ሰዓታት ኣይሰራሕን

• ናይ ጥዕናን ድሕነትን - ሕግታት ናይ ሰራሕተኛታት ድሕነት ንምሕላው

ዝተዳለው እዮም

• ዘይፈላልዩ ሕግታት - ኣስራሒኻ ብዘለካ ባህርታት(ዕድመ፣፣ዘርኢ፣

ጾታ፣ጾታውነት፣ ሃይማኖት፣ ኣካላዊ ድስክልና) ክፈልየካ ኣይኽእልልን፡፡,

• ዝኸፈሎም በዓላት፣ ናይ ሕማምን ወሊድን ወላድን ዕረፍቲ ሕግታት

ጻንሒትን ኣብዚ ኩነታት ሰራሕተኛታት ኣብ ዕረፍቲ ኮይኖም ዝህልዎም

ክፍሊትን ይገልጽ

• ናይ ጥሮታ ኣስተዋጽኦ ሕግታት ኣስራሒኻ ናይ ጥሮታ ምምዕራርይ

ክገብር ኣለዎ፡፡



COVID-19 እንታይ ቀይሩ?

ሓበሬታ ኣበይ ይርከብ?



መንበሪ ኣብ
UKሓቂ ሓሶት :

• ኩሉ ጊዜ ዩኒቨርሳል ክረዲት ትቕበል እንተድኣኮይንካ ናይ

መንበሪ ወጻኢታት ክሽፈነልካ እዩ፡፡

• ካውንስል መንበሪ/ ማሕበራዊመንበሪ( ብከባቢያዊ

ምምሕዳር ዝውነኑ መንበሪታት) መሰለክ ኮይኑ

እንተድሓቲትካ ኩሉ ጊዜ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ፡፡

• እቲ ካውንስል መንበሪ ኣልቦ አንተድኣኮይንካ ክሕግዘካ

እዩ፡፡

• ናብ ናይ ካውንስል መንበሪ ምምልካት እትኽእል ‘ 

ብጣዕሚ ከድልየካ ‘ እንከሎ እዩ፡፡

• ሓንሳእ ነቲ ካውንስል ድልየተይ ምስነገርክከ ኩሉ ነገር

ተኸታቲሎም ንመንበሪየይዝኸውን ቀዋሚ ቦታ

ይረኽቡለይ፡፡



ዛህራን ደቃን ናብ UK ብናይ ስደተኛ ስድራ ዳግምምጽምባር ቪዛመጺኦም፡፡

ዛህራ በዚ ናይ ቪዛ ምድብ ንመንበሪ ዝምለከቱ ሓዊሱ ህዝባዊ ፈንድታት

ከምዝውሃባ ትፈልጥ እያ፡፡ ሕጂመጻምዳ ኣብ ሓበራዊመንበሪ ይነብር ስለዘሎን

እቶም ስድራ ድማ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክነብሩ ስለዝግባእን ሓዱሽ ገዛ ክረኽቡ

ኣለዎም፡፡ ልዕሊመጠን ተጨናኒቖም ኣለው፡፡ ንሳን ስድራኣን ኣማራጺታትን

ምኽሪ ንምርካብን ሓዱሽ ገዛ ንምርካብን ናብቲ ከባቢያዊምምሕዳር ከይዶም፡፡

ዛህራ ብዛዕባ ኣብ UK እትነብረሉ ዝኾነ ቦታ ሓበሬታ ከመይ እትረክብ ሓቲታ፡፡

ኣብ ቀረባ እዋን ከምዝመጽአትን ቅድሚሕጂ ኣብ ካልእ ናይ UK ክፋል

ከምዘይነበረትን ሓቢራ፡፡ እቲ ካውንስል ኣብ ተጠባባቒት ኣቐሚጡ ንናይ

ካውንስል ኣቕሓታት ተወዳዳሪት ገይሩመዝጊብዋ፡፡ ተጨናኒቖም ከምዘለው

ብምግንዛብ ካብቲ ሆቴል 5 ማይል ርሒቑ ናብ ዝርከብ ናይ ህጹጽ እዋንመንበሪ

ከጓዕዞምን ኣብ ናይማሕበራዊመንበሪ ክወዳደሩ ክምዝግቦምን እዩ፤ ናይውልቀ

ክራይ ክሪኡ እውን ምዕድዎም፡፡



ናይ ስድራዳግምምጽምባርን ናይ ስድተሓ
ቪዛ ሰብዋናን

• ቅድሚበረራንድሕሪበረራን ኣጋራት ኣማራጺታቶምንምርኣይሕጋዊምኽሪ ክረኽቡ

ኣለዎም፡፡

• ናይ ስደተኛቪዛኩነታት ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለዎ

• ኣብ ገዛኻውሑስ ኮይንካምጽናሕ

• ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮመዕቖቢ ቦታ ርኣይ

• ካብቲ ከባቢያዊ ካውንስል ሓገዝ ድለይ፡፡

ናይመንበሪ ኣልቦነትምምልካት

• ንስኺሕጂመንበሪ የብልክን

• ናይኢሚግሬሽንኩነታትተማልእኢኺ

• ቀዳምነት እትህቢዮ ነገር ኣሎ፡፡ ብጾታኺሓዊሱ ኣብ ገዛ ጥቕዓት ይበጽሓኪ ኣሎ

• ኮነ ተባሂሉመንበሪ ኣልቦ ኣይኮንክን

• ከባቢያዎ ርክብ ኣለኪ: ንግዳያት ገዛ ጥቕዓት ኣይኮነን፡፡



ንናይ ካውንስልመንበሪምምዝጋብንምጭራትን



ናይውልቀ
ክራይ

• ክራዩ ክንደይ እዩ?
• ናይ ኣገልግሎታት ክፍሊታት ከ?
• ናይ ካውንስል ግበሪ ክንደይ እዩ ? 
• Iእቲ ኣቑሑታት ዝተማልኡ ድዮም?
• ናይውልቀ ኣካራይድዩ ወይ ብኤጄንሲ?
• ቁጠባይ ክዕቀብድዩ?
• እቲውዕል ንክንደይ ጊዜ ዝኣክል ይጸንሕ?



ናይ አንላይን ኣካውንት
ምኽፋት
• ናይ ተጠቃሚስም

• ኢመይል ኣድራሻ

• ናይመሕለፊ ቃል

• ናይ ድሕነት ሕቶታት

• ናይ ርክብ ዝርዝራት

• ነቲ ተግባራዊ ኣገልግገገት ካልእ እንታይ የድሊ?



መርበብ ሓበሬታ
ምትር ጓም

• -ብየማን ዘሎጠውቕ

• -ካልእ ቋንቋምረጽ (ኣብቲ
ጽሕፍ -ብእንግሊዝኛ
ተጻሒፎም ኣለው)

• - ኣብቲ ዝተተርጎመ በተን

ጠውቕ(Translate)
• - ኣውቶሜትድትርጉምከም

እቲብሰብዝግበር ትርጉም

ትኽክለኛ ወይ ግልጺ ክኸውን

ኣይኽእልን፡፡



መጠቓለሊ

ሎምዓንቲ:

• ዛዕባ ኣብ UK ዘሎ ኩነታት ትምህርቲ፣

ስራሕን መንበርን ቁልፊ ሓበሬታ

ተመያይጥና;

• ኢንተርኔት እዚ ንምርካብ ከመይ

ከምዝጠቀም ገለ ኣብነታት ተመያይጥና;

• ኣገልግሎታት ንምርካብ ናይ ኦንላይን

ኣካውንት ንምፍጣር ዘኽእሉ ኣብነታት

ርኢና

• ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ኣውቶሜትድ

ትርጉም ከመይ ከምዝኾነ ርኢና፡፡



ቁልፊ ቃላት

ኣውቶሜትድ– ካብ ሰብብኣውቶሜትድመሳርሒምውጋን፡፡

ግዴታዊትምህርቲ – ተምሃሮ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ክጸንሕሉ ዝግባእ ብሕጊ
ዝተቐመጠእዋን፡፡

ናይ ካውንስልመንበሪ– በቲ ከባቢያዊምምሕዳር ዝውነኑ፤ ጽርየትዘ ዘለዎን ብዋጋ
ተመጣጣኒ ዝኾነን፡፡

ናይ ስራሕሕጊ – ናይ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትንመሰል ዘመሓድርሕጋዊ
መምርሕታት ፡፡

ኦንላይን ኣካውንት– ንጹራት ኣገልግሎታት ንምርካብ .ናይውልቀ ዝርዝራት
ምምዝጋብ፡፡

ናይውልቀክራይ – ብውልቀዝውነን ከም ኣቕሓ ዝበለ ክፍሊት ዝፍጸመሉ ነገር፡፡

ህዝባዊፈንድታት– ኣብ ትሑት ኣታዊ ተደሪኹዝውሃብ ናይድህነት ሓገዝ፣ ጥቕምን

ናይመንበሪ ሓገዝን፡፡

ትርጉም – ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ትርጉምምሃብ ፡፡


