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Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።



Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።



Oversetting til arabisk 
ي  م لك- التوجیە المهن  عرٌض مقدَّ

ي يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تتخذ الخيارات الجيدة  التوجيه المهن 
.المتعلقة بالتعليم والعمل

ي سوق العمل
.وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تبدأ مشوارك ف 

ي 
ف عن رغباتك وفرص التعليم والعمل ف  ي محتر یمکنك التحدث مع مرشد مهن 

وي    ج .الت 
؟ ي ما هو التوجيه المهن 

وي    ج ي الت 
.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 

ي حول كيف يمكنك استخدام  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 
ي 

، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  ة العملیة من بلدك األصىلي التعليم والختر
وي    ج .الت 

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  سیبدأ التوجيه المهن 
.

ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 
من هم المرشدون المهنيون؟

فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن  المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر
وي    ج ي الت 

.ف 
ي  ي مركز إرشاد مهن 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 
ي ألي شخص فوق سن 

وي    جالمجان  ي الت 
. ف 

الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

ي 
تك ف  يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

وي    ج .الت 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .أو  التعليم أو الختر
اف  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.بتعلیمك حنر تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
، سيقوم المرشد بتسجيل بعض  ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

ي ورد ذکرها خالل المحادثة .المعلومات النر
ي البلدية أو إدارة العمل 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()والرفاه االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر

  )بمديرية دمج المهاجرین والتنوع 
ي التالي (

ون  يد اإللكتر : عىل عنوان التر

•
•
•
•
•

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

እዞም ሓበሬታታት ብጀካ ምስቶም ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብዛዕባ ስልጠና፡ ምህሮን ስራሕን ዝልግሱልካ 
እንተዘይኰይኑ ንካልኦት ዝካፈል ኣይኰነን። 

እዞም ሓበሬታታት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዑቕባነትካ ንምርኣይን ንምውሳንን ዝውዕሉ ኣይኰኑን። 
ዕድመ ንሞያዊ መርሓ-ፍኖት  
ንዝርርብ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ተዓዲምካ ኣለኻ። 

እንተድኣ ንክትርከብ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ኣቐዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ዕለት 
ሰዓት
ቦታ 
እንተድኣ ንክትመጽእ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ሓብር ኢኻ። 
ንሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! 

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ብዛዕባኻ ዝምዝግቦም ሓበሬታታት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡ 
·   ተመክሮታት ምህሮታትን ስራሓትን 
·    ብቕዓታትን ዝንባሌታትን 
·    ኣብ ኖርወይ እትደልዮ ዓይነታት ምህሮታትን ስራሓታትን
·    ዘሎካ ምህሮ ተቐባልነት ንክረክብ ንክትሓትት ዘድልየካ እንተድኣ ኰይኑ 
·    ንመጻኢ ምህሮ፡ ስልጠና ወይ ድማ ካልእ ተዛማዲ  ክኸውን ዝኽእል እንተሎ።   
መሰላትካ 
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣሎካ። 
ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Oversetting 
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት - ዝወሃበካ ዕድል እዩ።

ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ንምህሮን ስራሓታትን ብዝምልከት ጥዑይ ምርጫታት ንክትወስድ የቃልለልካ።  
ጕዕዞ ስራሕ ዓለም ንምፍላም ድማ የቃልለልካ። 
ኣብ ትምህርትን ስራሕን ኖርወይ ዘሎካ ድሌታትን ዕድላትን ከመይ ይመስል ብዝብል ምስ ሓደ ክኢላ መራሕ-
ፍኖት ሞያ ክትዛራረበሉ ኢኻ።
ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እንታይ እዩ፧ 
ዕድላታትካ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትላለ እዩ እቲ ዕላማ። 
ከም ንኣብነት ዝተማሃርካዮን ንዘሎካ ተመክሮታት ስራሕ ሃገርካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ 
ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት።  

ደድሕሪ እቲ ብቕዓታትካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ cv.imdinett.no ምስ መዝገብካዮ እቲ ሞያዊ መርሓ-
ፍኖት ይጅመር። 

እቲ መራሕ-ፍኖት ሞያ ነቲ ምሳኻ ዘካይዶ ኣኼባ ንክዳለወሉ እዞም ሓበሬታታት እዚኦም እዩ ክጥቀም። 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ መን ኢዮም፧ 
መራሕቲ-ፍኖት ሞያ ክኢላታት መርሓ-ፍኖት ኰይኖም ብዛዕባ ምህሮታትን ሞያታትን ኣብ ኖርወይ 
ብዙሕ ኣፍልጦታት ዘሎዎም ኢዮም።  
መራሕቲ-ፍኖት ኣብ ሞያዊ ማእከላት ዝሰርሑ ኢዮም - ህዝባውያን ኣብያተ ጽሕፈታት ንኩሎም ኣብ 
ኖርወይ ልዕሊ 19 ዝዕድሚኦም ናጻ መርሓ-ፍኖት ዝልግሳ ኢየን። 
ንዓኻ ዝዀውን ረብሓታት 

ኣብዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብምስታፍ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህሮታትን ስራሓታትን ትወሃብ። 
ፍልጠትካን ተሞክሮታትካን ኣብ ኖርወይ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ብዝብል ምኽርታት 
ይልገሰልካ። 

እዚ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት እዚ ኣብቲ እትቕመጦ ንኡስ ዞባ ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትታትን 
ብዝበለጸ ኣገባብ ንክወሃበካ ዝዓለመ እዩ።

ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት 
ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
መዝገብ ሓበሬታታት ካብቲ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ዝተረኽበ 
ደድሕሪ እቲ ምስ ሓደ መራሕ-ፍኖት ዝርርብ ምክያድካ፡ ገለገለ ሓበሬታታት ካብቲ ዝርርብ ክምዝግብ እዩ። 

እዚ ምእንቲ እቶም እትረኽቦም፡ ካብ ንኡስ ዞባ ይኹኑ ካብ ናቭ (NAV) ምሳኻ ንዘካይድዎ ዝርርብ ንክዳለውሉ ተባሂሉ እዩ። 
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ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት ንኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
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እንተድኣ ንክትርከብ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ኣቐዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ዕለት 
ሰዓት
ቦታ 
እንተድኣ ምምጻእ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ሓብር ኢኻ። 
ንሞያዊ ምኽሪ/ንሞያዊ ኣንፈመርሓ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! 

እዞም ሓበሬታታት ብጀካ ምስቶም ሞያዊ ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስልጠና፡ ምህሮን ስራሕን ዝህቡኻ 
እንተዘይኰይኑ ንካልኦት ዝካፈል ኣይኰነን። 

እዞም ሓበሬታታት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዑቕባነትካ ንምርኣይን ንምውሳንን ዝውዕሉ ኣይኰኑን። 
ዕድመ ንሞያዊ ኣንፈመርሓ 
ንዝርርብ ሞያዊ ኣንፈመርሓ ተዓዲምካ ኣለኻ። 

እንተድኣ ንክትርከብ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ኣቐዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ዕለት 
ሰዓት
ቦታ 
እንተድኣ ምምጻእ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ሓብር ኢኻ። 
ንሞያዊ ምኽሪ/ንሞያዊ ኣንፈመርሓ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! 

እዞም ሓበሬታታት ብጀካ ምስቶም ሞያዊ ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስልጠና፡ ምህሮን ስራሕን ዝህቡኻ 
እንተዘይኰይኑ ንካልኦት ዝካፈል ኣይኰነን። 

እዞም ሓበሬታታት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዑቕባነትካ ንምርኣይን ንምውሳንን ዝውዕሉ ኣይኰኑን። 
ዕድመ ንሞያዊ ኣንፈመርሓ 
ንዝርርብ ሞያዊ ኣንፈመርሓ ተዓዲምካ ኣለኻ። 

እንተድኣ ንክትርከብ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ኣቐዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ዕለት 
ሰዓት
ቦታ 
እንተድኣ ምምጻእ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ሓብር ኢኻ። 
ንሞያዊ ምኽሪ/ንሞያዊ ኣንፈመርሓ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! 

እዞም ሓበሬታታት ብጀካ ምስቶም ሞያዊ ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስልጠና፡ ምህሮን ስራሕን ዝህቡኻ 
እንተዘይኰይኑ ንካልኦት ዝካፈል ኣይኰነን። 

እዞም ሓበሬታታት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዑቕባነትካ ንምርኣይን ንምውሳንን ዝውዕሉ ኣይኰኑን። 
ዕድመ ንሞያዊ ኣንፈመርሓ 
ንዝርርብ ሞያዊ ኣንፈመርሓ ተዓዲምካ ኣለኻ። 

እንተድኣ ንክትርከብ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ኣቐዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ዕለት 
ሰዓት
ቦታ 
እንተድኣ ምምጻእ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ሓብር ኢኻ። 
ንሞያዊ ምኽሪ/ንሞያዊ ኣንፈመርሓ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! 

እዞም ሓበሬታታት ብጀካ ምስቶም ሞያዊ ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስልጠና፡ ምህሮን ስራሕን ዝህቡኻ 
እንተዘይኰይኑ ንካልኦት ዝካፈል ኣይኰነን። 

እዞም ሓበሬታታት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዑቕባነትካ ንምርኣይን ንምውሳንን ዝውዕሉ ኣይኰኑን። 
ዕድመ ንሞያዊ ኣንፈመርሓ 
ንዝርርብ ሞያዊ ኣንፈመርሓ ተዓዲምካ ኣለኻ። 

እንተድኣ ንክትርከብ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ኣቐዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ዕለት 
ሰዓት
ቦታ 
እንተድኣ ምምጻእ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ሓብር ኢኻ። 
ንሞያዊ ምኽሪ/ንሞያዊ ኣንፈመርሓ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! 

እዞም ሓበሬታታት ብጀካ ምስቶም ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ብዛዕባ ስልጠና፡ ምህሮን ስራሕን ዝልግሱልካ 
እንተዘይኰይኑ ንካልኦት ዝካፈል ኣይኰነን። 

እዞም ሓበሬታታት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዑቕባነትካ ንምርኣይን ንምውሳንን ዝውዕሉ ኣይኰኑን። 
ዕድመ ንሞያዊ መርሓ-ፍኖት  
ንዝርርብ ሞያዊ መርሓ-ፍኖት ተዓዲምካ ኣለኻ። 

እንተድኣ ንክትርከብ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ኣቐዲምካ ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 
ዕለት 
ሰዓት
ቦታ 
እንተድኣ ንክትመጽእ ዘይጥዕመካ ኰይኑ ሓብር ኢኻ። 
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