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ሕቶታትን መልስታትን ብዛዕባ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ ኣብ ሱተነስ 

ማእከል ተጠቓቓምነት 
መልሲ ናይ’ቶም ልሙዳት ሕቶታት ብዛዕባ አስአፍኢ (ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ)። 

 

1. አስአፍኢ እንታይ እዩ? 

አስአፍኢ (ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ) ንኻልእ ናይ ኣደ ቋንቋ ንዘለዎም ዓበይቲ፡ ሓደ መሰረታዊ ፍልጠታት ናይ ቋንቋ ሽወደን ዝህብ 

ትምህርቲ እዩ።  
 

2. መን እዩ አስአፍኢ ክመሃር ዝኽእል? 

እንድሕር ኣብ ናይ ሱተነስ ኮሙን ህዝባዊ መዝገብ ምዝጉብ ኾይንካ፡ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ኣለካ፡ ዕድመኻ ብዝወሓደ 16 ዓመት ኮይኑን 

ናይ ቋንቋ ሽወደን ፍልጠት ዘይብልካ ኾይንካን፡ ኣብ ሱተነስ ማእከል ተጠቓቓምነት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። 
 

3. ናብ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ ብኽመይ የመልክት? 

ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ (አስአፍኢ) ኣብ ሱተነስ ኣብ ማእከል ተጠቓቓምነት ክትመሃር ምስእትደልይ ምስ’ቲ ናይ ትምህርትን-ናይ 

ሞያን መመርሒ ዝሕብር ብምብጻሕ ርክብ ትገብር ወይ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 0523-664657 ነቲ መመልከቲኻ ምእንቲ ክትገብር 

ደዊልካ ቆጸራ ትሕዝ። 
 

4. ኣበየናይ ኮርስ ናይ አስአፍኢ እየ ዝጅምር? 

ሰለስተ ዝተፈላለዩ መንገድታት ስለዘለዉ ካብ’ቲ ናይ ትምህርትኻ ትሕቲ ባይታ፡ ተመክሮታትካ፡ ህሉው ናይ ቋንቋ ክእለትካን እብቲ ዝርርብ 

ገምጋም ይውሰደሉ፡ ካብ ናይ ደረጃ መርመራን ካልኦት ምስክር ወረቓቕትን ብምብጋስ ኣብ ሓደ ካብኣቶም ክትጅምር ኢኻ።  

 

5. ናይ አስአፍኢ ትምህርተይ ምስ ወዳእኩ እንታይ ክመሃር ይኽእል? 

ናይ አስአፍኢ ኮርስካ ምስ ወዳእካ ናይ መባእታዊ ደረጃ ከምኡ’ውን ጸኒሕካ ናይ ካልኣይ ደረጃ ንጽላት ኮርሳት ንኣብነት ቁጽሪ፡ እንግሊዝኛ 

ከም ካልኣይ ቋንቋ ወይ ኣብ ፍሉያት ናይ ሞያ ትምህርትታትና ክትመሃር ትኽእል ኢኻ።  
 

6. ኣብ ሰሙን ክንድይ ሰዓታት እየ አስአፍኢ ዝመሃር?   

15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ናይ ምሉእ ግዜ ትምህርቲ እዩ ዝቑጸር። ካብኡ ሓሊፉ ምእንቲ ናይ አስአፍኢ ትምህርትታትካ ክትዕወት 

እንዳተመሃርካ ኣብ ገዛ ከተጽንዕ ትጽቢት ይግበረልካ እዩ።  
 

7. ነቶም ናይ አስአፍኢ ትምህርትታተይ ምስ ስራሕ ከሰማምዖም ይኽእል ድየ? 

ነቶም ናይ ቅድሚ ቐትሪ፡ ናይ ድህሪ ቐትሪ ከምኡ’ውን ናይ ሓደ ሓደ ናይ ምሸት ናይ አስአፍኢ ትምህርትታትካ ምስ ስራሕ ከተሰማምዖም 

ትኽእል ኢኻ፡ ግን ንስኻ ንናይ ቋንቋ ምዕባለኻ ዝምልከት ዕብይ ዝበለ ሓላፍነት ንኽትወስድ ተጸባይነት ይግበረልካ።  
 

8. መን እዩ ዝውስንን መዓስ እየ ናይ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ መርመራ ዝገብርን? 

ናይ’ቲ ኣብ መወዳእታ ናይ በ፣ ሰን ደን ኮርስ ዝግበር ሃገራዊ መርመራ መዓስ ከምእትገብር መምህርካ እዩ ገምጋም ዝወስድ። 

 

9. አስአፍኢ ተመሂርካ ንኽትውድእ ክንደይ ግዜ እዩ ዝወስድ? 

ውልቃዊ እዩ፡ ከምኡ’ውን ንስኻ ኢኻ ትውስን። አስአፍኢ ብቑልጡፍ ወይ ቀስ እንዳበልካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብ’ቶም ናይ 

ትምህርትታ ልምድን ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ትምህርትይታትካ ሓላፍነት ምውሳድን፡ ዕዮ ገዛን ካልእን እዩ ዝውስኖ።  
 

10.  አስአፍኢ ምስተመሃርኩ ምስክር ወረቐት ክወሃብ ድየ? 

ኣብ ምድምዳም ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ  አስአፍኢ-ኮርስ ምስክስር ወረቐት ትወሃብ ኢኻ። እቲ ናይ ምስክር ወረቐት መሳልል 6 ደረጃ እዩ 

እቶም ነጥብታት ከኣ A, B, C, D, E, F አን አፍን እዮም።  አ እቲ ዝተሓተ ክኸውን ከሎ ኣ ከኣ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ እዩ። አፍ ሃደ 

ዘይቅቡል ነጥቢ እዩ።  
 

11. አስአፍኢ ንምምሃር ገንዘብ ይኽፈሎ ድዩ? 

ኣይፋል፡ አስአፍኢ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ ግን ናይ መዝገበ ቃላት፡ ብርዕታትን ጥራውዝትን ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ። ካብ’ቲ ቤት ትምህርቲ 

ኮምፕዩተራት፡ ኣይፓድ፡ መዝገበ ቃላት ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ ከምኡ’ውን ካብ ክፍሊት ነጻ ኢንተርነትን ናይ መምሃሪ ናውትን ኣሎ።  

Tigrinja 
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12. ንአስአፍኢ መምሃሪ ሲአስአን ወይ ናይ መምሃሪ ደገፍ ክወሃብ ይኽእል ድየ? 

ኣይፋል፡ ንአስአፍኢ ንኽትመሃር ካብ ሲአንአን ደገፍ ኣይትወሃብን ኢኻ። 

 

13. አስአፍኢ እንዳተመሃርኩ ዕረፍቲ ክወስድ ይኽእል’ዶ?  

ምእንቲ ናይ አስአፍኢ ቦታኻ ንኸተዕቅብ እንተበዝሐ ክልተ ሰሙን ንዕረፍቲ ክትገይሽን ናጻ ክትከውንን ኣኽእሎ ኣለካ። መመልከቲ 

ናይ ካብ ሓደ ሰሙን ንታሕቲ ዕረፍቲ ናብ መምህር፡ ካብ ሓደ ሰሙን ንላዕሊ ናብ ሓለቓ ይግበር።  

 

14. እንድሕር ናብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ክመጽእ ዘይክእል ኮይነ እንታይ ይገብር? 

እንድሕር ናብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ክትመጽእ ዘይትኻል ኾይንካ ንመምህርካ ኩሉ ግዜ ክትሕብር ኣለካ። እንድሕር ሓሚምካ፡ 

ቆልዓ ክትኣልይ ኣብ ገዛ ተሪፍካ ወይ ካልእ፡ መልእኽቲ ብጽሑፍ ናብ 0721414500 ሽምካንን ምኽንያትን ትልእኽ።  

 

15. ክንደይ ግዜ እዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመጽእ ዘለኒ? 

እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት መምህር ዘለዎ ክፍሊ እዩ ዘወፍይ። ነቲ መደብካ ክትከታተል ኣለካ። እንድሕር ብኩራትካ 

ከይሓበርካ ክልተ ሰሙን ዘይመጺእካ ትስጎግ ኢኻ።  

 

16. ኣብ ልዕሊ ናይ አስአፍኢ ትምህርትታተይ እንታይ ሓላፍነት ኣለኒ? 

ኣብ’ቲ ናይ መምሃሪ ክፍሊ ነጢፍካ ብምስታፍን ኣብ ገዛኻ ብምጽናዕን ነቲ ናይ ቋንቋኻ ምዕባሌ ሓላፍነት ትወስድ። እንድሕር 

ንትምህርትታትካ ሓላፍነት ዘይወሲድካ ንኽትስጎግ ኣብ ስግኣት ትኣቱ።   

 

17. መምሃራንካ ኣብ ምንታይ ክሕጉዝኻ ይኽእሉ? 

ናይ’ቶም መምሃራን ዕማም ኣብ ናይ ቋንቋኻ ምዕባሌ ኣብቲ መምሃሪ ክፍሊ ምሕጋዝ እዩ። እንድሕር ንኣብነት ብዛዕባ ፋክቱር፡ ናይ 

ማኪና መዘወሪ ፍቓድ፡ ተለፎን፡ ክንክን ሕማም ወዘተ ሓገዝ ኣድልዩካ ወይ ሕቶታ ሃልዩካ ምስ ክፍሊ ምውህሃድ ርክብ ግበር።  

 

18. አስአፍኢ እንዳተመሃርኩ ኣብ’ቲ ቤት ትምህርቲ ኣየኖት ሕግታት እዮም ዝምልከቱ? 

• ነንሕድሕድካ ጽን ኢልካ ምስማዕን ነንሕድሕድካ ምክብባርን። 

• ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ምጻእ ከምኡ’ውን ብኩራትካ ሓብር። 

• ኣብ ግዜ ትምህርቲ ሽወደንኛ ጥራይ ክትዛረብ ፈትን። 

• ነታ ሞባይል ተለፎን ብዘይ ድምጽን ኣሊኻ ኣቐምጣን። 

• ብዘይካ ኣብ’ቲ ናይ ትምባኾ መትከሒ ትርብዒት፡ ትምባኾ ምትካኽ ክልኩል እዩ። 

• ናይ ትምህርትታትካ ሓላፍነት ውሰድን ነቲ ብቱኽ እዋን ሓልውን። 

• ነቶም ኣዳራሻትና ተኸናኸንም፡ ስልማትን ንዋትን። 

• ባዶ ተጻዋርነት ናይ ሓሽሻትን፡ ናይ ግህሰትን ምትላልን።  

 

19. ብማዕዶ አስአፍኢ ምምሃር ይከኣል’ዶ? 

 ብማዕዶ ዝወሃብ ኮርሳት የለን ግን ብገዛእ ርእስኻ ቋንቋ ሽወደን ክትመሃር ምስ እትደልይ ንኣብነት Digitala Spåret, Kreativpedagogik  

ከምኡ’ውን UR ከም ለበዋ ይወሃብ።  

 

20. ብዛባ ዝኾነ ነገር ምስ መን እየ ርክብ ዝገብር?  

ምስ መምሃራን ናይ አስአፍኢ ኣብ ርክብ ክትመጽእ ምስእትደልይ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 0721414500 ክትድውል ትኽእል ኢኻ። 

ንኣብነት ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ኣለዩካ፡ 

ሕቶታታት ብዛዕባ: መርበብ ብዙሃን ቁጽሪ ስልኪ 

ናይ ትምህርትን-ሞያን ወሃብ መምርሒ www.symbioscentrum.se 0523 664675 

ሰአስአን www.csn.se 0771 276000 

ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ www.arbetsformedlingen.se 0771 416416 

ምውህሃድ (AME) www.sotenas.se 0523 664743 

 

https://www.digitalasparet.se/
http://www.kreativpedagogik.se/

