
ካባና እተላእከ ንሕቶታት ክትምልሽ ዚጥይቕ ደብዳበ ኣብ 
ገዛኻ መጺኡካ'ዶ? 

 

 
ንሕና፡ ኣብ ዮብቶርይ ስቶክሆልም ዘሎና፡ ንስኻ ኣብ ዝኾነ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ከም 
ዘይተመዝገብካ ወይ ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዲፕሎማ (gymnasieexamen) ከም 
ዘይብልካ ዚገልጽ ሓበሬታ ረኺብና። ንሕና ንመንእሰያት ንቕድሚት ንመርሖም፡ ከም 
ኣብነት፡ ንሕና ንትምህርትኻን ልምምድን ስራሕን ካልእ ምሳኻ ዚሳነ ነገራትን 
ብዚምልከት ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።  

 
ንስኻ ኣብ መዝገብና ስለ ዘሎኻ፡ ገለ ንኣኻ ዚምልከት ሕቶታት ክትምልሸልና ንደሊ። ነቲ ሕቶ በቲ ኣብ 
ታሕቲ ዘሎ መላግቦ/ሊንክ ብምጥቃም ኢኻ እትምልሾ። እቲ ኣብ ፎርም ዘሎ ሕቶ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ፡ 
ይኹንምበር ኣብ ናይዚ ገጽ ታሕተዋይ ሸነኽ ናቱ ትርጉም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።    

 
ነቶም ሕቶታት ብመገዲ ዚስዕብ መላግቦ ጌርካ መልሾ፥ 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e186ce7b42c1 

 
ካብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ምስክር (studiebevis) ኣሎካ'ዶ? 
ካብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ምስክር ወሲድካ እንተ ኾንካ፡ ከምዚ ዚስዕብ ኣርእስቲ 

ዘለዎ ደብዳበ ሰዲድናልካ ኣሎና፥ ''ሓድሽ ዕድል ንኣኻ፡ ናይ ትምህርቲ ምስክር ዝረኸብካ! ”En ny 
chans! Till dig som har fått ett studiebevis”.  

 
ናይ ትምህርቲ ምስክር ምስ ዚህልወካ ነቶም ሕቶታት መልሾም፥ 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3d396761d3fd 
 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e186ce7b42c1
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3d396761d3fd


ስለምንታይ ኢና ብዛዕባኻ ክንፈልጥ ዘድልየና? 
ንስኻ ኣብ ናይ ከተማ ስቶክሆም ህዝባዊ መዝገብ ተመዝጊብካ ዘሎኻ፡ 20 ዓመት ዘይመላእካ፡ ኣብ 2ይ 
ደረጃ ቤትትምህርቲ ዘይተመዝገብካ፡ ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዲፕሎም ዘይብልካ፡ በቲ ናይ 
ኮሙን ሓላፍነት ንጥፈታት (ሕጊ ትምህርቲ ምዕራፍ 29§9) ተመዲብካ ኣሎኻ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ 
ድማ፡ ከተማ ስቶክሆልም፡ ልክዕ ከምተን ካልኦት ናይ ሽወደን ኩሙናት ክትረኽበካን ሓገዝ ክትህበካን 
ሓላፍነት ኣለዋ ማለት ኢዩ።  

 
ነቶም ሕቶታትና ብምምላሽ፡ ንሕና ብዛዕባ ኩነታትካ ለውጢ እንተሎ ወይ ደገፍና ዘድልየካ ምዃኑ 
ሓበሬታ ኪህልወና ይኽእል። ነቶም ሕቶታትና ከይትምልሽ እንተ መሪጽካ፡ ብኻልእ መገድታት ክንደልየካ 
ቀጻሊ ክንፍትን ኢና። 

 
ክትራኸበና ትደሊ'ዶ? 
ንሕና ንሕቶታትካ ንምምላሽ ድሉዋት ኢና። ምስ ዘድሊ፡ ተርጓማይ ክንቆጽር ንኽእል ኢና። 
በዚ ዚስዕብ ርኸበና፥  
ኢመይል:kaa@stockholm.se 
ተለፎን: 08-508 35 700 

 
ናይቲ ናይ መልሲ ፎርም ትርጉም  

 
ኣብ ታሕቲ ክልተ ትርጉማት ኣለዉ፥  

- እታ ቀዳመይቲ ንኣኻ ነቲ በዚ ዚስዕብ ኣርእስቲ ደብዳበ ኣብ ገዛኻ መጺኡካ ዘሎ ኢያ፥ ”Ingen 
gymnasieexamen? Vi stöttar dig vidare i livet! ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዲፕሎማ 

የብልካን? ኣብቲ መጻኢ ህይወትካ ክንድግፈካ ኢና!” ወይ ከኣ በዚ ኣርእት'ዚ ”Går du inte i 
skolan? Vi stöttar dig vidare i livet! ናብ ትምህርቲ ኣይኣቶኻን? ኣብ መጻኢ ህይወትካ 

ክንድግፈካ ኢና!”.  

- እታ ካለአይቲ ድማ ነቲ ከምዚ ዚስዕብ ኣርእስቲ ዘለዋ ደብዳበ ኣብ ገዝኡ እተቐበለ ኢያ፥ ”En 
ny chans! Till dig som har fått ett studiebevis ንኣኻ ናይ ትምህርቲ ምስክር ዘሎካ፡ ሓድሽ 

ዕድል!” 

 
****** 
 
ነቶም ካብ KAA ደብዳበ ዝመጾም ዚምልከት ናይ ወብ ዚምላእ ፎርም 

 
ኣብዚ ናይ ወብ/መርበብ ሓበሬታ መጠየቕታ ፎርም'ዚ ነቲ ካብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተቐበልካዮ 
ደብዳበ ክትምልሸሉ ትኽእል።  
 
ስራሕ ምስ ዚህልወካ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ምላእ። ሕቶ ምስ ዚህልወካ፡ በዚ ዚስዕብ ርኸበና፥ 

08-508 35700 ወይ ድማ  kaa@stockholm.se.  

 
1. ውልቃዊ ሓበሬታ  

ኣስተውዕል! ነቶም ደብዳበ እተቐበሉ መንእሰያት ዚምልከት ውልቃዊ ሓበሬታ። 

 
ስም (ግድን ኪሕተት ዘለዎ)፥ 

mailto:kaa@stockholm.se
mailto:kaa@stockholm.se


ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት/ፐሾንኑመር (ግድን ኪሕተት ዘለዎ)፥ 

ቁጽሪ ተለፎን (ግድን ኪሕተት ዘለዎ)፥ 
ኢመይል፥  

 

2.እተመዝገብካሉ ክፍለ-ከተማ   

 
ኣድራሻኻ ዚርከቦ ክፍለ-ከተማ ምረጽ (ግድን ኪሕተት ዘለዎ) 
ብሮማ  

ኤንኸደ-ኦስትራ-ቫንቶር  

ፋሽታ  

ሃገርስተን-ኤልቭሾ 

ሃሰልቢ-ቨሊንግቢ 

ኩንግስሆልም  

ኖርማልም 

ሪንክቢ-ሺስታ 

ሻርፕነክ  

ሸርሆልመን  

ስፖንጋ-ተንስታ  

ሶደርማልም 

ኦስተርማልም 

ካልእ/ኣይፈልጥን 

 
 
3. ዲፕሎማ ኣሎካዶ፡  ምሉእ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ (ግድን ኪሕተት ዘለዎ) 
እወ፡ ካብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዲፕሎማ ኣሎኒ። እቲ ቤትትምህርቲ ድማ ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ ስሙ፥  

ኣይፋልን፡ ካብ 2ይ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ምስክር እዩ ዘሎኒ።  

ኣይፋልን፡ ኣነ ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ናይ ትምህርቲ ምስክር ይኹን ዲፕሎማ የብለይን።

  

ኣይፈልጥን።  

 
4. ስራሕ ኣሎካ'ዶ ? (ግድን ኪሕተት ዘለዎ) 
እወ፡ እመሃር እየ። እቲ ቤትትምህርቲ ............... ይብሃል 

እወ፡ እሰርሕ እየ። 

እወ፡ ካልእ ስራሕ ኣሎኒ፡ ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ ስሙ፥  

ኣይፋልን፡ ኣነ ኣይሰርሕን እየ፡ ኣይመርሃርን እውን እየ።  

 
5. ንትምህርቲ ወይ ስራሕ ንምድላይ ዚጠቅም ምኽራዊ መምርሒ ትደሊ ዲኻ (ግድን ኪሕተት 

ዘለዎ) 

እወ፡ በዚ ዚስዕብ ርኸቡኒ(ተለፎን ወይ ኢመይል): 

ይትረፈኒ Nej tack. 

 
5. ናብ ወላዲ ወይ ኣላዪ ዝቐንዐ ናይ መራኸቢ ሓበሬታ  
እቲ ሕቶ ነቶም ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም መንእሰያት ጥራይ ኢዩ ዚምልከት። ብወለንታ ዚምላእ። 

ስም ወላዲ ወይ ኣላዪ፥  



ቁጽሪ ተለፎን ወላዲ ወይ ኣላዪ፥  

ናይ ወላዲ ወይ ኣላዪ ኢመይል፥ 

ርእይቶ እንተሎካ፥   

 
ንኣተሓሕዛ ውልቃዊ ሓበሬታ ዚምልከት ሓበሬታ 

ናይ ዕዳጋ ስራሕ ቦርድ (Arbetsmarknadsnämnden) ናይቶም በዚ ናይ ወብ መጠየቕታ ዚእከቡ 

ውልቃውያን ሓበሬታታት ሓላፍነት ይወስድ። ኣብ stockholm.se/dataskydd  ነቲ ናይ ከተማ 
ስቶክሆልም ኣተሓሕዛ ውልቃዊ ሓበሬታ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።   

 
****** 
 
ንኣኻ ናይ ትምህርቲ ምስክር ዘሎካ ዚምልከት ናይ ወብ መጠየቕታ  

 
ኣብዚ ናይ ወብ መጠየቕታ ነቲ ካብ ከተማ ስቶክሆልም ዝረኸብካዮ ደብዳበ ክትምልሸሉ ትኽእል። 
 
ናይ መራኸቢ ሓበሬታኻ ምላእ፡ ከምኡውን ስራሕ እንተሎካ። ሕቶ ምስ ዚህልወካ በዚ ተወከሰና፥ 08-
508 35700 ወይ ከኣ  kaa@stockholm.se.  

 
1.ውልቃዊ ሓበሬታ   

 
ስም (ግድን ኪሕተት ዘለዎ)፥ 

ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት/ፐሾንኑመር (ግድን ኪሕተት ዘለዎ)፥ 

ቁጽሪ ተለፎን (ግድን ኪምለሽ ዘለዎ)፥ 
ኢመይል፥  

 

2. እቲ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ እተመዝገብካሉ ክፍለ-ከተማ  

 
ኣድራሻኻ ዚርከቦ ክፍለ-ከተማ ምረጽ (ግድን ኪሕተት ዘለዎ) 
ብሮማ  

ኤንኸደ-ኦስትራ-ቫንቶር  

ፋሽታ  

ሃገርስተን-ኤልቭሾ 

ሃሰልቢ-ቨሊንግቢ 

ኩንግስሆልም  

ኖርማልም 

ሪንክቢ-ሺስታ 

ሻርፕነክ  

ሸርሆልመን  

ስፖንጋ-ተንስታ  

ሶደርማልም 

ኦስተርማልም 

ካልእ/ኣይፈልጥን 

 
3. ስራሕ ኣሎካዶ? ግድን ኪሕተት ዘለዎ) 

https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/
mailto:kaa@stockholm.se


እወ፡ እመሃር እየ። እቲ ቤትትምህርቲ ድማ ----------- ይብሃል። 

እወ፡ እሰርሕ እየ። 

እወ፡ ካልእ ስራሕ ኣሎኒ፡ ንምጥቃሱ ድማ --------- ኢዩ። 

ኣይፋልን፡ ኣይሰርሕን እየ፡ ኣይመሃርን'ውን እየ።  

 
4. ንትምህርቲ ወይ ስራሕ ንምድላይ ዚጠቅም ምኽራዊ መምርሒ ትደሊ ዲኻ (ግድን ኪሕተት 

ዘለዎ) 

እወ፡ በዚ ዚስዕብ ርኸቡኒ  (ተለፎን ወይ ኢመይል)፥ 
ይትረፈኒ። 

 
ንኣተሓሕዛ ውልቃዊ ሓበሬታ ዚምልከት ሓበሬታ  

ናይ ዕዳጋ ስራሕ ቦርድ (Arbetsmarknadsnämnden) ናይቶም በዚ ናይ ወብ መጠየቕታ ዚእከቡ 

ውልቃውያን ሓበሬታታት ሓላፍነት ይወስድ። ኣብ stockholm.se/dataskydd  ነቲ ናይ ከተማ 
ስቶክሆልም ኣተሓሕዛ ውልቃዊ ሓበሬታ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።   

 

https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/

