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ንምርካብ ከመይ ጌርካ ካሜራ ናይ ቴሌፎን ወይ ታብሌት ክጥቀም ከም እትኽእል 
ንምፍላጥ ኣብ ኢንተርነት ኣንብብ። ነዚ ንኽትገብር ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትረክብ 
ኣለካ።
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13.13.  ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት

8.8.   ብዙሕነት ናይ ጾታዊ ባህርያት፡ 
ጾታዊ መንነት፡ ኣገላልጻ ጾታ ወይ 
ወሲባዊ ባህሪ

5. 5.   ካልኦት ሃገራት 
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12. 12.  ህጹጽ ናይ ምጥያስ ድጋፍ

ምልክታትምልክታት  

ኣብ’ዚ መጽሓፍ ፣ ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎም ምልክታት ክትርኢ ኢኻ። እዞም ምልክታት ምስ ስፍሕ ዝበለ 
መግለጺታቶም ቀሪቦም ኣለዉ። ነዚ መጽሓፍ እናረዓኻ ምስ ትቕጽል ብዛዕባ እዞም ምልክታትን ከምኡውን 
ትርጉማቶምን ብዝበለጸ እናተረድኣካ ክኸይድ እዩ። 
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ክትሓስበሎም ወይ ከተስተንትነሎም ዘለካ ሕቶታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ክትሓስበሎም ወይ ከተስተንትነሎም ዘለካ ሕቶታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ 
ሳንዱቅ ይርከቡ። ሳንዱቅ ይርከቡ። 

ክትዝክሮም ዘለካ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሳንዱቅ ይርከቡ።    ክትዝክሮም ዘለካ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሳንዱቅ ይርከቡ።    

ንጥፈታትንጥፈታት
   
ኣብ ሙሉእ ትሕዝቶ እዚ መፅሓፍ፡ ብዛዕባ ህይወት ካናዳ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝህቡኻ ክትግበሩ ዘለዎም 
ንጥፈታት ኣለው። መምርሒታት ኣብ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ንጥፈት ተጻሒፎም ኣለዉ። ነዚ ተጠንቒቕካ 
ኣንብቦ። ኣብ ገሊኡ ንጥፈታት ፡ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ብቐይሕ ተመሊሳትልካ ኣላ ፡ እዚ ድማ ነቲ ዝተረፈ 
ብኸመይ ከምትምልሶ ክትፈልጥ ክሕግዘካ እዩ። እቲ ንጥፈት ቅኑዕ መልሲ እንተሃልይዎ ፡ ነቲ ኣብ ታሕቲ 
እዚ ገፅ ተገልቢጡ ተጻሒፉ ዘሎ መፍትሕ መልሲ ርኣዮ። 
ኣብዚ መጽሓፍ ዘለዉ ንጥፈታት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ:

ሀ) ንጥፈታት ካርታሀ) ንጥፈታት ካርታ
 ኣብቲ ካርታ ዘሎ ቦታ ርኸብ እሞ ፡     ስኣል።

ለ) ንጥፈታት ምዝማድለ) ንጥፈታት ምዝማድ
 ኣብ መንጎ ቁጽርታትን ፊደላትን መስመር ሰዓል።

ሐ) ንጥፈታት ምልክት ምግባርሐ) ንጥፈታት ምልክት ምግባር
 ሕቶ ኣንቢብካ ኣብ ሳንዱቅ “   ” ምልክት ግበር

መ) ንጥፈታት ምክፍፋልመ) ንጥፈታት ምክፍፋል
 ነቲ ስእልታት ርኣዮ እሞ ፡ ኣብቲ ሳንዱቅ ምልክት ብምስኣል ከፋፍሎ።
    
ሠ) ባዶ ቦታ ንጥፈታት ምላእሠ) ባዶ ቦታ ንጥፈታት ምላእ
 ነቲ ተደልዩ ዘሎ ሓበሬታ ኣብቲ ተቀሚጡ ዘሎ መስመር ጽሓፍ።

ረ) ንጥፈታት ብቅደም-ተኸተል ስራዕረ) ንጥፈታት ብቅደም-ተኸተል ስራዕ
 ነዞም ሙሉእ ሓሳባት ኣንቢብካ ካብ ቀዳማይ ክሳብ መወዳእታ ቁጽርታት ኣብ ነፍስ-ወከፍ ሳንዱቅ 

ብምቕማጥ ብቕደም ተኸተል   ስርዓዮም። 
    
ሰ) ናይ ዛንታ ሰሌዳሰ) ናይ ዛንታ ሰሌዳ
 ነቲ ዛንታ ዝነግር ቅደም ተኸተል ናይ ስእልታት ተዓዘብ።
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ምዕራፍምዕራፍ 1 1

ሓፈሻዊ መግለጺ ካናዳሓፈሻዊ መግለጺ ካናዳ

11መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ  ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



ካናዳ ዝብል ስም ካብ ሁሮን-ኢሮኲዮስ (ቀዳሞት ኣህዛብ) 
“ካናታ” “[kanata]” ዝብል ቃል ዝመጸ እዩ። ትርጉሙ ድማ 
ውሑስ ቦታ ፡ ተቀመጥቲ ወይ ዓዲ ማለት እዩ።

ካናዳ ፕረዚደንት ዘይኮነ ቀዳማይ ምኒስተር’ዩ ዘለዋ። ሰምዊ 
ርእሲ-መንግስቲ ካናዳ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ከም ዘሎ ንጉስ 
ወይ ንግስቲ ናይ ካናዳ  እዩ/እያ። ንጉስ ወይ ንግስቲ ናይ ካናዳ  
ኣብ መንግስቲ ስልጣን የብሎምን።

ካልአይቲ ዝዓበየት ሃገር ምስ ብዙሕ መልከዓ ምድሪ ዘለዋ ሃገር እያ። ከከም ቦታኡ ድማ በረኸቲ ጎቦታት ፣ 
ሰፋሕቲ ሜዳታት ፣ ጫካታት ከምኡ’ውን ብዙሓት ቀላያትን ወሓይዝን ኣለዋ።

ቀዳሞት ተቐመጥቲ ኤውሮጳውያን ቅድሚ ምምጽኦም ፡ ኣብ’ዚ 
ሕጂ ካናዳ ተባሂሉ ዘሎ መሬት ደቀባት  ይቕመጡ ኔሮም። እዞም 
ደቀባት ቅድሚ ታሪኽ ናይ ቃልን ጽሑፍን ኣብ’ዚ መሬት ይነብሩ 
ኔሮም።  

ሎሚ   ናይ ካናዳ ማሕበረሰብ ብዕድመ ፣ 
ዓሌት ፣ ሃይማኖት ፣ ጾታ ፣ ወሲባዊ ዝንባለ 
፣ ክእለትን ቁጠባዊ ደረጃን ብዙሕ ዝዓይነቱ 
እዩ።

ስፍሓት ኣብ ግምት ብምእታው ውሑዳት ህዝቢ እዮም 
ኣብ ካናዳ ዝነብሩ። ናይ ካናዳ ግምት ብዝሒ ህዝቢ 
___________እዩ።

ምዕራፍምዕራፍ 1 1
ሓፈሻዊ መግለጺ ሓፈሻዊ መግለጺ 
ካናዳካናዳ

1.1   ነዚ ተዘረዚሩ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ካናዳ ትፈልጦዶ?ነዚ ተዘረዚሩ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ካናዳ ትፈልጦዶ?

22 ምዕራፍ 1 -ምዕራፍ 1 - ሓፈሻዊ መግለጺ ካናዳ
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1.1. “ኣብ’ዚ ሕጂ ካናዳ ዝበሃል ዘሎ መሬት መጀመርያ ዝነብሩ 
ዝነበሩ እቶም “ደቀባት ህዝቢ” እዮም።  ቅድሚ ነዊሕ  ጌዜ 
ቀዳሞት ኤውሮጳውያን ተቐመጥቲ ቅድሚ ምምጽኦም  
ኣብኡ ኔሮም። ናይ ባዕሎም  ቁጠባ ፣ ቋንቋን ባህልን 
ነይሩዎም። 

 ሎሚ ፡ ከባቢ 5% ናይ ህዝቢ ካናዳ ደቀባት እዮም። ኣብ 
ካናዳ ሰለስተ ተፈላጥነት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት 
ኣለዉ።

ሀ)  ቀዳሞት ህዝቢሀ)  ቀዳሞት ህዝቢ
 ብኣማኢት ዝቑጸሩ ዝተፈላለዩ ቀዳሞት ህዝቢ ኣለዉ። 

ሎሚ ፡ ሰባት ከይጠፍኡ ክጥቀሙሎም ዝፍትኑሎም ዘለዉ 
ካብ 60 ዝበዝሑ ናይ ቀዳሞት ህዝቢ ቋንቋታት ኣለዉ። 
ቀዳሞት ህዝቢ ኣብ ዓበይትን ነኣሽቱን ከተማታት ካናዳ 
ይነብሩ። ከባቢ ፍርቆም ዝኾኑ “ሕዙእ” ብዝብል ስያሜ 
ንኽጥቀሙሉ ተባሂሉ ኣብ ዝተፈለየሎም መሬት ይነብሩ። 
ብዙሓት ካልኦት ኣብ ርእሰን-ዘማሓድራ ግዝአታት ይነብሩ 
፡ በዚ መሰረት ኣብ ናይ ከባቢኦም ዘቤታዊ ጉዳያት ውሳነ 
ክውስኑ ይኽእሉ።

ካናዳ ብህዝቢ ዝምረጽ ወከልቲ-ህዝቢን ባይቶን ዘለዋ 
ዲሞክራሲያዊት ሃገር እያ።

ኣብ ካናዳ ልዕሊ 200 ቋንቋታት ይዝረቡ። 
እዚ ናይ ደቀባትን ከምኡ’ውን  ናይ ናብ ካናዳ 
ፈሊሶም ዝተጣየሹ ስደተኛታት ቋንቋታት 
የጠቓልል።

1.2    ናይ ካናዳ መስረትቲ ህዝቢናይ ካናዳ መስረትቲ ህዝቢ

ሰለስተ መስረትቲ ህዝቢ ኣለዉ፡ ንሳቶም ድማ ደቀባት ፡ 
ፈረንሳውያንን እንግሊዛውያንን እዮም። ይኹን እምበር ኣብ ታሪኽ 
ካናዳ ስደተኛታት’ውን  ሕብረተሰብ ካናዳ ኣብ ምህናጽ ቀንዲ ተራ 
ነይሩዎም እዩ።
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ለ)  ኢንዊትለ)  ኢንዊት
 ኣብ ሰፊሕ ክፋል ናይ ሰሜናዊ ኣውራጃ ካናዳ ክም 

ንኣሽቱ ሕብረተሰብ ኮይኖም ይነብሩ። ኢንዊት 
ብቋንቋኦም ኢኑክቲቱት “ህዝቢ” ማለት እዩ። 
ኢንዊት ፡ ኣብ  መሬት ፡ ባሕሪ ን እንስሳታት-መሮርን 
ዘለዎም ኣፍልጦ ኣብ’ቲ ንኽትነብረሉ ኣጸጋሚ ዝኾነ 
ናይ ኣርክቲክ ከባቢ ክነብሩ የኽእሎም። ሎሚ ከም 
ቀደም ንምግቦም ይሃድኑን ከም ካሪቡን ዓሳ ነባሪን 
ዝዓይነቶም ዓሳታት ይገፉን። 

ሐ) ሜቲስሐ) ሜቲስ
 መቦቆሎም ካብ ኤውሮጳውያን ነጋዶ ጸምሪን ካብ 

ናይ ቀዳሞት ህዝቢ ደቅንስትዮን ዝተወልዱ እዮም። 
ሜቲስ ፡ ኣብ ናይ ጸምሪ ንግዲ ዝግበረሎም መስመራት 
ናቶም ባህሊ ዘለዎም ዝተፈልዩ ህዝቢ ኮይኖም። ሎሚ 
ኣብ ካናዳ ብፍላይ ኣብ ኦንታርዮን ኣብ ምዕራባዊ 
ግዝኣታት ይነብሩ። 

 ኣብ መጀመርታ 1600ታት ኣብ’ዚ ሕጂ ካናዳ ተባሂሉ 
ዝጽዋዕ ቦታ ኤውሮጳውያን መጻእተኛታት ግዝኣታት 
ክሰርሑን ክነብሩን ጀሚሮም። መግዛእቲ ማለት ኣብ 
ካልኦት ህዝቢ ሰፊሮምሉ ዝርከቡ መሬት ምውናንን 
ምንባርን እዩ። በዚ መሰረት ደቀባት ህዝቢ ብ 
ኤውሮጳውያን ተቐማጦ ተገዚኦም’ዮም።  

2.2. “ፈረንሳውያን ካናዳውያን” ን ኣካድያውያን ፣ 
ኩወቤካውያንን ካልኦት ፈረንሰኛ ዝዛረቡ ኣብ ካናዳ 
ዘርከቡ ሕብረተሰባትን ዘካተቱ  እዮም። 

 
 ኣካድያውያን ሕጂ ኣብ ኣትላንቲክ ተባሂሉ ናይ ዝጽዋዕ 

ኣውራጃ ናይ ፈረንሳውያን ተቐማጦ ተወለድቲ እዮም። 
ሎሚ ናይ ኣካድያን ባህሊ ይደምቕ ኣሎን ምዉቕ 
ኣካል ፈረንሳይኛ ዝዛረቡ ክፋል ካናዳን እዩ።

 ኩወቤካውያን ኣብ ኩወቤክ ዝነብሩ ሰባት እዮም። 
መብዛሕትኦም ኣብ ሞንጎ 1600 ክሳብ 1700 ዓ.ም. 
ናይ ዝመጹ ፈረንሳይኛ ዝዛረቡ ተቐማጦ ተወለድቲ 
እዮም።  ኩወቤካውያን ፍሉይ መንነትን ባህልን 
ቋንቋን ኣለዎም። ኣብ’ዚ ግዜ ከባቢ ሓደ ሚልዮን 
ዝኾኑ ተዛረብቲ ቋንቋ ፍረንሳይኛ ካብ ኩወቤክ ወጻኢ 
ይነብሩ።  

3.3. “እንግሊዛውያን ካናዳውያን” ካብ 1600 ክሳብ 
1900 ናይ ዝመጹ እንግሊዛውያን ፡ ዌልሳውያን ፡ 
ስኮትላንዳውያንን ኣየርላንዳውያንን ተወላዶ እዮም።  
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ብዙሓት ደቀባት ናብ ኤውሮጳውያን ጽቡቕ ኣቀባብላ 
ነይሩዎም ፡ በዚ መሰረት ብሰላማዊ መንገዲ ምስኦም 
ይነግዱ ኔሮም።

ንኤውሮጳውያን ንናይ ካናዳ ናይ ሓጋይ ብርቱዕ ኩነታት 
ኣየር ከንብሮም ዘድልዮም ክእለታት እዞም ደቀባት 
ህዝቢ ኣምሂሮሞም።

ውዕላት ኣብ ሞንጎ ደቀባት ህዝቢን መንግስቲ ካናዳን 
ዝተገበሩ ስምምዓት እዮም። ቀዳሞት ነበርቲ ህዝቢ 
ከም መተካእታ ቅያር ናይ ሰፊሕ መሬቶም መብጽዓታት 
ቤት ትምህርትታት ፣ ዓመታዊ ክፍሊታት ከምኡ’ውን 
ንክሃድኑን ዓሳ ክገፉን ዘኽእሎም ገለ መሰላት 
ክወሃቦም ተሰማሚዖም። ደቀባት ህዝቢን መንግስቲ 
ካናዳን ብዛዕባ እዞም ውዕላት ዘለዎም ርድኢት ግን 
ይፈላለ እዩ። ካናዳ ነዞም ደቀባት ህዝቢ ዝተመባጽዐቶ 
ተግቢራቶ ዲያ ዝብል ሕቶ ክሳብ ሕጂ ኣካታዒ እዩ። 
ሎሚ ፡ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ደቀባት ህዝቢ ታሪኽ ምንባብ 
ብዛዕብኦም ዝሓሸ ርድኢት ክህልወካ ይሕግዘካ።

ካናዳ ምስ ደቀባት ህዝቢ ዘለዋ ዝምድና ብመሰረት 
ኣፍልጦ ምሃብ ፣ ምክብባር ፣ ምትሕግጋዝን ሽርክናን 
ንምሕያል ውፍይቲ እያ።

1.1. መሰል ውዕል 2.2. ናይ ምህዳንን ምግፋፍ ዓሳን መሰላት

3.3. መሰል መሬት 4.4. መሰል ርእሰ-ምምሕዳር

ናይ ካናዳ ሕጊ ንመሰላት ናይ ደቀባት ህዝቢ ኣፍልጦ ይህብ እዩ። ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፡
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ምስ ደቀባት ህዝቢ ኣብ ዝግበር ናይ ዕርቂ መስርሕ ኩሉ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሰብ ተራ ይጻወት እዩ። 

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናብ ዕርቂ ክመርሑ ይክእሉ’ዮም ተባሂሎም ዝምከሩ ምኽርታት ኣንብብ። ኣብ ካናዳ ምስ 
ኣተኻ ክገብሮም’ዬ ኢልካ ትሓስቦም ተግባራት “     ” ምልክት ግበር።

1.1. ብዛዕባ ደቀባት ህዝቢ ኣፍልጦኻ 
ኣስፍሕ

3.3. ናይ ደቀባት ህዝቢ ስነጥበባዊ 
ስራሓትን ቢዝነሳትን ደግፍ

2.2. ንደቀባት ህዝቢን ባህሎም ኣኽብር

4.4. ኣብ ናይ ደቀባት ህዝቢ ማሕበራዊ 
ፍጻመታት ተሳተፍ

ብዘየሐጉስ ኣጋጣሚ መንግስቲ ካናዳ መሰል ደቀባት ህዝብታት 
ኩሉ ግዜ ኣየኽብርን ነይሩ።

ኣብ 2008 መንግስቲ ካናዳ ናይ ሓቅን መተዓራረቕን 
ኮሚሽን ኣቚሙ። እዚ ጉጅለ ኣብ ሞንጎ ደቀባት ህዝቢ 
፡ መንግስቲ ካናዳን ካልኦት ካናዳውያንን ዘሎ ርክብ 
ዝሕክምን ምክብባር ዝሰፈኖ ንምግባር ይሕግዙ’ዮም 
ዝበሎም ሓሳባት ዝገልጽ ጸብጻብ ኣውጺኡ። እዚ መስርሕ 
“ዕርቂ” ዝበሃል ኮይኑ ቀጻሊ መስርሕ እዩ።
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መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ ካናዳ ካርታ ተዓዘብ። ትነብረሉ ቦታ ትፈልጦ እንተኴንካ ረኺብካ ናይ “    ” 
ምልክት ግበረሉ።

ካናዳ ብ ሰለስተ ውቅያኖሳት 
ዝተኸበት እያ።

ፓስፊክ 
ውቅያኖስ 

ኣትላንቲክ ውቅያኖስ

ኣርክቲክ ውቅያኖስ

ካናዳ ብሸነኽ ደቡብ ምስ ሕቡራት 
መንግስታት ኣሜሪካ ትዳወብ።  

ርእሲ-ከተማ ካናዳ ኦታዋ ትበሃል። ኣብ ሞንጎ 
ክፍለ-ሃገራት ኦንታርዮን ኩወቤክን ትርከብ።

፡ እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን ወግዓውያን ቋንቋታት ካናዳ 
እዮም። ብሕጊ መሰረት ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ሙሉእ 
ክፋላት ካናዳ ብክልቲኡ ማለት ፡ ብንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን 
ኣገልግሎታት ክህብ ይግባእ። ኩወቤክ ቋንቋ ፈረንሳይኛ 
ዝዝረበላ ክፍለ-ሃገር እያ። ናይ ብሩንስዊክ ወግዓውያን 
ቋንቋታት ፈረንሳይኛን እንግሊዝኛን እዮም። ኣብ ካልኦት 
ክፍለ-ሃገራትን ግዝኣታትን ዝርከቡ መብዛሕትኦም ሰባት 
እንግሊዝኛ ይዛረቡ። እዚ ይኹን እምበር ኣብ ካልኦት ክፋላት 
ካናዳ ፈረንሳይኛ ዝዛረቡ ሕብረተሰባት’ውን ኣለዉ።

ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ፈረንሳይኛ ዝዛረቡ ሕብረተሰባት ዝያዳ 
ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ Carte interactive sur les
collectivités francophones  ተመልከት፡

1.3    ናይ ካናዳ ካርታናይ ካናዳ ካርታ
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ፍ 1 - ሓ
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 መ
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 ካናዳ
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https://carte.immigrationfrancophone.ca/


መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ንናይ ካናዳ ምልክታት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ እቲ ምልክትን መግለጺኡን 
መስመር ብምስኣል ኣራኽብ።

ሀ)ሀ) ኣብ ናይ ሜቲስ ባንዴራ ኣሎ። 
ትርጉሙ ድማ ናይ ደቀባት 
ህዝቢን ኤውሮጳውያንን 
ባህልታት ሓቢሮመን ናይ 
ሜቲስ ህዝቢ ንዘልኣለም ክነብሩ 
ምዃኖምን ይገልጽ።   

ለ)  ለ)  ልሙድ ካብ ዝኾኑ ገረብ ናይ 
ካናዳ እዩ። እዚ ገረብ ጥዑም 
ፈሳሲ ከፍርይ ከሎ ኣቑጽልቱ 
ድማ ሕብሮም ይልውጡ። 
ኣብ ናይ ካናዳ ባንዴራ ይረአ 
እዩ። 

ሐ) ሐ) ናይ ቀዳሞት ኣህዛብ ምስ ፈጣሪ 
ዘሎ ርክብ ዝገልጽ ናይ ቅድስና 
ምልክት። ኣብ ጽምብላት 
ይጥቀሙሉ።   

መ)መ) ምእንቲ ናጽነት ካናዳ ተዋጊኦም 
ናይ ዝሞቱ መዘከሪ ምልክት

ሠ)ሠ)  ንግዲ ጸምሪ ካብ ነዊሕ ግዜ 
ጀሚሩ ንቁጠባ ካናዳ ኣገዳሲ’ዩ 
ነይሩ።

ረ) ረ) ናይ ኢንዊትኢንዊት ንመረዳድኢ 
ትጠቅም ቅርጺ እምኒ። መንፈሳዊ 
ምልክት ወይ ኣብ ኣርክቲካዊ 
ከባቢ ንምንባር ትጠቅም 
መሳርሒት‘ያ።

ናይ ንስሪ ክንቲትናይ ንስሪ ክንቲት

ምልክት መወዳእታ ኣልቦምልክት መወዳእታ ኣልቦ

ቆጽሊ ሜፕልቆጽሊ ሜፕል

ቢቨርቢቨር

ፖፒፖፒ

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ረ)፡ 3(ሀ)፡ 4(ለ)፡ 5(ሠ)፡ 6(መ)
1.4    ናይ ካናዳ ምልክታትናይ ካናዳ ምልክታት

Inuksuk
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መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ብዛዕባ ዝርከቡ ኣርባዕተ ወቕትታትን ኣብ ነፍስ-ወከፍ ዝሎ ኩነታት 
ኣየርን ኣንብብ።

ኣዝዩ ውዑይ (ልዕሊ 33 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ)

ምውቕ (19 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ -24 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ)

ቆራሪ (-9 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ - 5 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ)

ውዑይ (25ዲግሪ-ሰንቲግሬድ – 32 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ )

ዝሑል (6 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ -18 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ)

ኣዝዩ ቆራሪ (-19 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ - -10 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ) 

ብዘይ-መጠን ቆራሪ (ትሕቲ -20 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ)

ሓጋይሓጋይ

ክረምቲክረምቲ

ጽ
ድ

ያ
ጽ

ድ
ያቀው

ዒ
 

ቀው
ዒ

 

1.5    ወቕትታትወቕትታት
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ሀ)ሀ) ፍሩታን ኣሕምልትን ምእካብ

ለ)ለ) ዕንባባታት ምትካል

ሐ)ሐ) ብናይ ዓረብያ በረድ 
ምዝንጋዕ

ሠ)ሠ) ናብ ናይ ሽኮር ፋብሪካ 
ምብጻሕ (ሜፕል ፈሊሑ ናይ 

ሽኮር ሽሮፖ ዝስርሓሉ) 

መ)መ) ባህ ዘብል ሕብርታት 
ኣግራብ ምዕዛብ

ረ)ረ) ምሕንባስ

ሰ)ሰ) ምንሽርታት

ሸ)ሸ) ምዝዋር 11

22

33

44

ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ሰባት ኣብ ነፍስ-ወከፍ ወቕቲ ዝነጥፉሎም ብዙሓት ንጥፈታት ኣለው። 

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ወቕታዊ ንጥፈታት ትዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ንጥፈትን ዝግብኦ ወቕትን መስመር 
ብምስኣል ኣዛምድ። 

1.6    ናይ ነፍስ-ወከፍ ወቕቲ ንጥፈታትናይ ነፍስ-ወከፍ ወቕቲ ንጥፈታት
መልስታት፡ 1(ሐ፡ ሰ)፡ 2(ለ፡ ሠ)፡ 3(ረ፡ ሸ)፡ 4(ሀ፡ መ)

ሓጋይሓጋይ

ክረምቲክረምቲ

ጽድያጽድያቀውዒቀውዒ  
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ናይ ደቀባት ህዝቢ ምህዞታት 
ኣብ ናይ መጀመርታ ታሪኽ ካናዳ 
ዓብዪ ተራ ተጻዊቱ። ኣብ ካናዳ 
ኣብ ኩሉ ወቕቲ ሰባት ዝዛነዩሎም 
ንጥፈታት ኮይኖም ቀጺሎም 
ኣለዉ።

ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ሰባት ዓመት ሙሉእ ንጡፋት ኮይኖም ኣብ ነፍስ-ወከፍ ወቕቲ ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ሰባት ዓመት ሙሉእ ንጡፋት ኮይኖም ኣብ ነፍስ-ወከፍ ወቕቲ 
ግዳማዊ ንጥፈታት የዘውትሩ። ክዳንካ ብኣገባብ ምኽዳን ኣገዳሲ’ዩ።  ግዳማዊ ንጥፈታት የዘውትሩ። ክዳንካ ብኣገባብ ምኽዳን ኣገዳሲ’ዩ።  

ሀ)ሀ) ሻርባ

ለ)ለ) ጓንቲ

ሐ)ሐ) ካልሲን ጫማን

ሠ)ሠ) ቆቢዕ (ኣብ ካናዳ “tuque” 
ተባሂሉ ዝጽዋዕ)

ረ)ረ) ጎልፎን ጃኬትን

11
22

44

66

55

33

መልስታት፡ 1(ሠ)፡ 2(ሀ)፡ 3(ረ)፡ 4(ለ)፡ 5(መ)፡ 6(ሐ) 

ንቆራሪ ወይ ኣዝዩ ዝሑል ኩነታት ኣየር ልምዲ ዘይብሎም ሓደሽቲ መጻእተኛታት ናይ ካናዳ ሓጋይ ኣሰንባዲ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀሊል ንፋስ ንኩነታት ኣየር ኣዝዩ ዝሑል ከምስሎ ይኽእል እዩ። ምእንቲ ኽሞቀካ 
ደራሪብካ ተኸደን። 

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ዛሕሊ ዘስግኦም ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣካላትካ ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ክፋል ኣካላትን 
ንዑኡ ዝኸድኖ ክዳንን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

1.7  ንክረምቲ ተዳሊኻ ዶ?ንክረምቲ ተዳሊኻ ዶ?

መ)መ) ነዊሕ ትሕቲ-ክዳን ዝኽደን ክዳን
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1.1.

5.5.

9.9.

2.2.

6.6.

10.10.

3.3.

7.7.

11.11.

4.4.

8.8.

12.12.

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነቶም ሰባት ተዓዘቦም። ካናዳውያን’ዮም ኢልካ ኣብ ዝሓሰብካዮም ሰባት 
“    ” ምልክት ግበር።

1.8    ገጻት ካናዳገጻት ካናዳ
መልስታት፡ 1(     )፡ 2(     )፡ 3(     )፡ 4(     )፡ 5(     )፡ 6(     )፡ 7(     )፡ 8(     )፡ 9(     )፡ 10(     )፡ 11(     )፡ 12(     )
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ሓደስቲ መጻእቲ ክእለታቶም ሒዞም’ዮም ናብ ካናዳ ዝመጹ። 
ኣብ ሕብረተሰብ ዝገብርዎ ተሳትፎ ድማ ንናይ ካናዳ ዓወት ዓቢ 
ኣበርክቶ ኣለዎ። ይሰርሑ ፡ ግብሪ ይኸፍሉ ፡ ዕርክነት ይምስርቱን 
ኣብ ሕብረተሰቦም ይዋስኡን።  

ኣብ’ታ ሃገር ካብ ዝርከቡ 1 ካብ 5 ሰባት 
ካብ ካናዳ ወጻኢ ዝተወልደ እዩ።  

1.1.   ኣዘራርባኻን ኣኻውናኻን 
ኣኽብሮት ብዘለዎ መንገዲ 

ምግላጽ።

2. 2.  ካብ’ቲ ንስኻ ትነብረሉ ኣገባብ ዝፍለ 
እንተኾነ’ውን ሰባት ከም ድሌቶም 

ክነብሩ ናይ ዘለዎም መሰል ምኽባር።

3.3.  ሰባት ብዘይ ኣፈላላይ 
ብሚዛናዊ ኣገባብ ምዕንጋል።

ምስ ህይወት ናይ ካናዳ ኣብ ትላመደሉ ግዜ ኣእምሮኻ ንሓደሽቲ ሓሳባት ክፉት ምስ ህይወት ናይ ካናዳ ኣብ ትላመደሉ ግዜ ኣእምሮኻ ንሓደሽቲ ሓሳባት ክፉት 
ምግባር ፡ ተዓጻጻፊ ምዃንን ፍልልያት ምጽዋርን  ክሕግዙኻ እዮም።ምግባር ፡ ተዓጻጻፊ ምዃንን ፍልልያት ምጽዋርን  ክሕግዙኻ እዮም።

ኣብ ካናዳ ዘልዉ ሰባት ዕድመ፡ ጾታ፡ ዓሌት፡ ማሕበራዊ ደረጃ፡ ኩነታት ሓዳር ወይ ስድራቤት ፣ ቋንቋ ፣ 
ሃይማኖት ፣ ዜግነት ፣ ኩነታት ስደት ፣ ወሲባዊ ዝንባለን ክእለትን ስንክልናን ብዘየገድስ ናብ ካልኦት ሰባት 
ተጻዋርነትን ምክብባርን ከርእዩ ትጽቢት ይግበረሎም።
እዚ ድማ በዚ መሰረት ክትግበር ይኽእል፡
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መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ ብዙሕነት ጾታዊ ባህሪያት ፡ ጾታዊ መንነት ፡ ኣገላልጻ ጾታን ጾታዊ 
ዝንባለን ከምኡ’ውን መሰላት ኣንብብ።   

1.  1.  ባህርያት ጾታባህርያት ጾታ
 ምስተወልድና መብዛሕታኡ ጌዜ ብመሰረት ባዮሎጂካዊ ምልክታት 

ጾታ ይወሃበና እዩ። ብመሰረት ምስልናን ኣካላትና ዝቖሙሉ 
ኣገባባትን መብዛሒቱ ጊዜ ብሓካይምን ወለድናን ተባዕታይ   ወይ 

ኣንስታይ   ምዃንና ይንገረና። ገለ ሰባት ድማ ብተፈጥሮ ሕዋስ ናይ 

ተባዕታይን ኣንስታይን ባዮሎጂ   ሒዞም ይውለዱ። ኩላትና ጾታዊ 
ባህርያት ኣለና። ብዛዕባ ናትካ ሕሰብ።

ካናዳ ንብዙሕነት እተኽብር ሃገር እያ። ሕግታት ካናዳ 
ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ይምልከቱ። ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ 
ብዙሕነት ቀጺሎም ኣብ ዘለዉ ገጻት ናይ’ዚ መጽሓፍ  
ተመልከት።  

1.9    ብዙሕነትብዙሕነት

2. ጾታዊ መንነት2. ጾታዊ መንነት
 ናይ ባዕልና ኣንስታይ  ፡ ተባዕታይ  ፡ ክልቲኡ   ወይ ሓዲኦም’ውን 

ዘይኮነ   ጾታዊ ርድኢት። ጾታዊ ርድኢትና ምስ’ቲ ክንውለድ ከለና 
ዝወሃበና ጾታ ተመሳሳሊ ወይ ዝተፈላለየ ክኸውን ይክእል። ኩላትና 
ናይ ጾታዊ መንነት ኣለና። ጾታዊ መንነትና ንሕና ጥራይ ኢና ንፈልጦ 
ማንም ክነግረና ኣይክእልን። ናይ ጾታ ርድኢትና ክቕየር ይኽእል እዩ። 
ብዛዕባ ናትካ ጾታ ሕሰብ።

3. ኣገላልጻ ጾታ3. ኣገላልጻ ጾታ
 ጾታና ወይ ጾታዊ መነንትና ከመይ ከምንገልጾ። ናይ ጾታና መግለጺ 

ተባዕታዊ   ፡ ኣንስታዊ  ፡ ናይ ክልቲኡ   ሕዋስ ወይ ካልእ
  ክኸውን ይኽእል። ናይ ጾታና መግለጺ ከም ናይ ኣከዳድና ምርጫ ፣ 

ኣመሻሽጣ ጸጉሪ ፣ ምምልኻዕ ፣ ኣካላታዊ ቋንቋ ፣ ድምጺን ጠባይን 
የጠቓልል። ንጥቀመሉ ስምናን ክንድ-ስምን ጾታና ካብ ንገልጸሎም 
መንገድታት እዮም። ኣገላልጻ ጾታና ክቅየር ይክእል እዩ። ኩላትና 
ጾታና ብዝተፈላለየ መንገድታት ንገልጽ። ናትካ ጾታ ብከመይ ከም 
ትገልጽ ሕሰብ።

1414 ምዕራፍ 1 -ምዕራፍ 1 - ሓፈሻዊ መግለጺ ካናዳ

ም
ዕራ

ፍ 1 - ሓ
ፈ

ሻዊ
 መ

ግለጺ
 ካናዳ

ሓ
ፈ

ሻዊ
 መ

ግለጺ
 ካናዳ



ሀ)ሀ) ንዝተፈላለየ ጾታ ዘለዎምን ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎምን 
ሓዊስካ መርዓ ናይ ኩሉ ሰብ መሰል እዩ። 

ለ)ለ) ዝኾነ ጾታዊ መንነቱ ካብ’ቲ ምስ ተወለደ ዝተዋህቦ 
ጾታ ዝፈላለ ኮይኑ ምስ ዝስምዖ ጾታኡ ብሕጋዊ 
መንገዲ ክቕይር ይኽእል’ዩ። ናይ    ካናዳ ፓስፖርትን 
መንነት ወረቐትን ሰባት “ተባዕታይ” ፡ “ኣንስታይ” 
ወይ “ካልእ ጾታ”(   ) ክመርጹ የፍቅድ። 

ሐ)ሐ) ኣብ ካናዳ ሰባት ጾታዊ ዝንባሌኦም ፡ ጾታዊ 
መንነቶምን ጾታዊ ኣገላልጻኦምን ብዝመረጽዎ ኣገባብ 
ናይ ምግላጽ መሰል ኣለዎም። 

4. ጾታዊ ዝንባለ4. ጾታዊ ዝንባለ
 ናትና ኣካላዊ ፣ ፍቕራዊን ስምዒታዊን ስሕበት ናብ 

ካልኦት ሰባት። ናብ ካልእ ጾታ ዘለዎ ፣ ተመሳሳሊ ጾታ 
ዘለዎ ፣ ካብ ሓደ ጾታ ንላዕሊ ዘለዎ ወይ ጾታ ዘይብሉ 
ክንሰሓብ ንኽእል። ኩላትና ጾታዊ ዝንባለ ኣለና። 
ብዛዕባ ጾታዊ ዝንባለ ዘለና ርድኢት ክፈላለ ይኽእል 
እዩ። ናብ መን ከም ትሰሓብ ሕሰብ።

ኣብ ካናዳ ዘሎ ሕጊ ሰባት ብሰንኪ ጾታዊ ባህርያቶም ፡ ጾታዊ መንነቶም ፡ ኣገላልጻ ጾታኦምን ጾታዊ 
ዝንባሌኦምን ብዘይቅኑዕ ኣገባብ ከይረኣዩ ይከላኸል።

ኤውሮጳውያን ሰፈርቲ ቅድሚ ምምጽኦም ዝተፈላለየ ጾታዊ ኤውሮጳውያን ሰፈርቲ ቅድሚ ምምጽኦም ዝተፈላለየ ጾታዊ 
መንነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ካናዳ ይነብሩ ነይሮም። ሎሚ መንነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ካናዳ ይነብሩ ነይሮም። ሎሚ 
፡ ናይ ጾታ መንነቶም ካብ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ ወጻኢ ፡ ናይ ጾታ መንነቶም ካብ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ ወጻኢ 
ዝኾኑ ገለ ካብ ደቀባት ህዝቢ “ክልተ-መንፈስ” ዝኾኑ ገለ ካብ ደቀባት ህዝቢ “ክልተ-መንፈስ” 
ተባሂሎም ይልለዩ። ንገለ ካብ ደቀባት ህዝቢ ተባሂሎም ይልለዩ። ንገለ ካብ ደቀባት ህዝቢ 
“ክልተ-መንፈስ” መንፈሳዊ ትርጉም’ውን ኣለዎ። “ክልተ-መንፈስ” መንፈሳዊ ትርጉም’ውን ኣለዎ። 
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ስንክልና ዘለዎም ሰባት ማህሰይቲ ፡ ግዱብ ናይ 
ምንቅስቓስ ክእለት ከምኡ’ውን ናይ ተሳትፎ 
ግትኣት ኣለዎም። ገሊኦም ስንክልናታት ዝረኣዩ 
ክኾኑ ከለዉ ካልኦት ድማ ዘይረኣዩ ኣለው። 
ሓደ ሰብ ምስ ስንክልና ክውለድ ወይ ብሰንኪ 
መጉዳእቲ ፡ ሕማም ፡ ዕድመ ስንክልና ከጋጥሞ 
ይኽእል።  

ስንክልና ዘለዎም ሰባት ማዕረ ኩሉ ኣብ ካናዳ 
ዝነብር ሰብ ትሕዝቶ ህይወት ናይ ምስትምቓር 
መሰል ኣለዎም። ንስኻ ወይ ኣባል ስድራቤትካ 
ስንክልና ምስ ዝህልወኩም መሰልኩም 
ተጠቂምኩም ምስ ዝሕግዙኹም ሰባት ብዛዕባ 
ዘድልየኩም ነገር ተዘራረቡ። 

ኣብ ካናዳ ፣ ቢዝነሳት ፣ ቤት ትምህርትታት ፣ 
ትካላትን ከምኡ’ውን ሕብረተሰባት ድሌታት 
ናይ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ንምምላእ ይሰርሑ 
ኣለው።

ኣብ ካናዳ 1 ካብ 5 ሰባት እንተወሓደ ሓደ 
ስንክልና ኣለዎ። 

1.10    ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብ ካናዳ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብ ካናዳ
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ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፡

1.1. ብቐሊሉ ክእተው ዝከኣል ህዝባዊ ቦታታትን 
ህዝባዊ መጓዓዝያን ብምድላው 

3.3. ስንክልና ዘለዎም ሰባት ክሰርሑ ዝኽእሉሉ 
ከባቢ ምእንቲ ክኸውን ኣብ ናይ ስራሕ 
ቦታታት ለውጥታት ምግባር። 

2.2. ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብ ትምህርቲ ክሕግዙ 
ዝኽእሉ ናጻ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ወይ 
ገንዘባዊ ድጋፋት ምቕራብ። 

4.4. ኣብ ምቑጻር ስራሕ ፡ ትምህርቲ ፡ ገዛን 
ካልኦት ሸነኻት መዓልታዊ ሂወትን 
ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ስንክልና ዘለዎም ሰባት 
ምንጻግ። 

ንዓኻ ወይ ንኣባል ቤተሰብካ ስንክልና ምስ ዝህልወኩም ንዓኻ ወይ ንኣባል ቤተሰብካ ስንክልና ምስ ዝህልወኩም 
ንመእለዪ ዝኸውን ዋጋ ክሕግዘካ ዝኽእሉ ኣገልግሎታት ኣለዉ። ንመእለዪ ዝኸውን ዋጋ ክሕግዘካ ዝኽእሉ ኣገልግሎታት ኣለዉ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ንዝያዳ ሓበሬታ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ 
ብሕታዊ መወልትካ ተወከስ።  ብሕታዊ መወልትካ ተወከስ።  
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ሀ)ሀ) ምስ ዝሕግዞም ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ 
ምስ’ቲ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ብቐጥታ 
ተዛረብ።

ለ)ለ) ስንክልና ዘለዎ ሰብ ምንም ክገብር 
ኣይክእልን’ዩ ኢልካ ኣይትሕሰብ።

ሐ)ሐ) ነቲ ሰብ እምበር ነቲ ስንክልናኡ 
ኣይትርአ።

መ)መ) ብዘይ ፍቓዶም ንስንክልና ዘለዎ ሰብ 
ወይ መሐገዚ ንብረቶም ኣይትተንክፍ።

ሠ)ሠ) ከይተሓተትካ ካብ ትሕግዝ ሓገዝ 
ይደሊ እንተኾይኑ ንስንክልና ዘለዎ 
ሰብ ኣቐዲምካ ሕተት። 

ረ)ረ) ስንክልና ንዘለዎ ሰብ “ዘይጥዑይ” 
ኢልካ ኣይትጸውዕ። 

2.2.

1.1.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ረ)፡ 3(ሀ)፡ 4(ለ)፡ 5(ሠ)፡ 6(መ)
1.11    ርክባት ምስ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ስንክልና ዘለዎም ሰባትርክባት ምስ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ስንክልና ዘለዎም ሰባት

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣጋጣሚታት ናይ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ተዓዘብ። ንነፍስ-ወከፍ 
ኣጋጣሚ ምስ መግለጺኡ መስመር ብምስኣል ኣራኽቦ። 
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አድልዎ ንሰባት ካልኦት ሰባት ብናጻ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት 
ካብ ምግባር ይኽልክሎም። ንሓደ ሰብ ብአድልዎ ክትሪኦ ማለት 
ኣሉታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ ካልኦት ሰባት ፈሊኻ ክትርእዮ 
ማለት’ዩ። 

ኣብ ካናዳ ዘለዉ ሰባት አድልዎ ከምዘሎ ይፈልጡ’ዮም። ዋላ’ኳ ካናዳ 
ሕብረ-ብሄራዊትን ተቐባሊት ሕብረተሰብን እንተኾነት 1 ካብ 5 ሰባት 
አድልዎ ኣጋጢሙዎ ይፈልጥ እዩ።

ኣፈላላይ ብዝተፈላለየ መልክዓት ከጋጥም ይኽእል። ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት ከተለልዮ ቀሊል’ዩ ኣብ ካልእ 
ኣጋጣሚታት ድማ ሕቡእ ክኸውን ይኽእል።

አድልዎ ፡ ንዕቀት ወይ ጸርፊ ዘለዎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝቐጸለ ተሞኩሮ ክመስል ይኽእል። ካብዞም 
ጸርፍታት ነዚኦም ክመስል ይኽእል፡

1.1. ከም ዘይመስተውዓሊ ትሕሰብ

3.3. ብጌጋ ከም ናይ ኣገልግሎት 
ሰራሕተኛ ትረአ

2.2. ከም ተጠርጣሪ ትሕሰብ 

4.4. ኣገልግሎታት ኣብ ትረኽበሉ ግዜ 
ብዘይግቡእ ኣቀባብላ ትእንገድ

1.12    አድልዎ ኣብ ካናዳአድልዎ ኣብ ካናዳ

ብመሰረት ሕግታት ካናዳ ሰባት ብሰንኪ መንነቶም ብመሰረት ሕግታት ካናዳ ሰባት ብሰንኪ መንነቶም 
ብሕማቕ ወይ ብዘይ ኣገባብ ምእንጋድ ዘይሕጋዊ እዩ።ብሕማቕ ወይ ብዘይ ኣገባብ ምእንጋድ ዘይሕጋዊ እዩ።
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ሀ)ሀ) ብመሰረት ስንክልና ኣድልዎ 
ምግባር

ለ)ለ) ብመሰረት ዜግነት ኣድልዎ 
ምግባር

ሐ)ሐ) ብመሰረት ሃይማኖት ኣድልዎ 
ምግባር

“ካበይ ሃገር መጺእካ? ናብ ሃገርካ 
ተመለስ!”

“ጋንታና ተጻወትቲ ርእሶም 
ክሽፈኑ ኣየፍቅድን’ዩ። ክትጻወት 

ኣይትኽእልን ኢኻ።”

“መደየቢት ተሰቢራ ኣላ”

መልስታት፡ 1(ለ)፡ 2(ሐ)፡ 3(ሀ)
መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብነታት ናይ አድልዎ ተመልከት። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ኣብነትን ዓይነት 
ናይቲ አድልዎ መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

2.2.

1.1.

3.3.
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4.4.

5.5.

6.6.

7.7.

“ክልተ ሰብኡት ኣብ ህዝባዊ 
ቦታ ኢድ ን ኢድ ተተሓሒዞም! 

ዘይሓፍሩ!”

“ደቅንስትዮ ነዚ ስራሕ ክሰርሓ 
ኣይክእላን እየን።”

“ከማኻ ዓይነት ሰባት ኣብ’ዚ ዝኾነ 
ነገር ክገዝኡ ኣይክእሉን’ዮም! ”

“ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ’ዚ 
ምምጻእ እንተቀጺሎም እዚ 

ከባቢና ውሕስነት ኣይክህልዎን’ዩ። ”

መ)መ) ብመሰረት ጾታዊ ምንነት ኣድልዎ 
ምግባር 

ሠ)ሠ) ብመሰረት ጾታ ኣድልዎ ምግባር

ሰ)ሰ) ብመሰረት ዓሌት ኣድልዎ ምግባር

ረ)ረ) ንመን ከም እተፍቅር (ጾታዊ 
ዝንባለ) መሰረት ጌርካ ኣድልዎ 
ምግባር

መልስታት፡ 4(ረ)፡ 5(ሠ)፡ 6(መ)፡ 7(ሰ)
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መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ አድልዎ ብግቡእ ክትኣልየሎም ዘኽእሉኻ ምኽርታት ተዓዘብ። ኣብ ካናዳ ምስ 
ኣተኻ ክትገብሮም ኣብ ትኽእል ንጥፈታት “     ” ምልክት ግበር።

1.1. ብዛዕባ ሓያል ጎንኻ ሕሰብ። 

3.3. ዝከኣል ምስ ዝኸውን ነዚ ዘሸግረካ ዘሎ 
ሰብ ከቋርጽ ሕተቶ። 

2.2. ምስ ትኣምኖም ሰባት 
ተዘራረብ። 

4.4. ጸብጻብ ዘጋጠመ ኩነታት ፡ እንታይ 
ከም ዘጋጠመ ፣ ኣስማት ፣ ዕለት ፣ 
ሰዓትን ቦታን ጸሓፍ። እዚ ተደጋጋሚ 
ናይ አድልዎ  ተግባራት ምህላው ኣብ 
ምፍላጥ ክሕግዝ’ዩ።

ኣብ ካናዳ ብዛዕባ አድልዎ ዘለዎም ኮይኖም ዝተሰምዑኻ መስርሓት ወይ ተግባራት ብኣገባብ 
ክትሓትት መሰል ኣለካ። 

1.13    ኣተሓሕዛ ኣድልዎ ኣብ ካናዳኣተሓሕዛ ኣድልዎ ኣብ ካናዳ
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አድልዎ ሓንሳብ ሓንሳብ ናብ ጎነጽ ክመርሕ ይኽእል እዩ። ጎነጻዊ ኣፈላላይ ኣብ ካናዳ አድልዎ ሓንሳብ ሓንሳብ ናብ ጎነጽ ክመርሕ ይኽእል እዩ። ጎነጻዊ ኣፈላላይ ኣብ ካናዳ 
ልሙድ ተርእዮ ኣይኮነን። እዚ ዓይነት ጎነጽ ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ’ዩ።ልሙድ ተርእዮ ኣይኮነን። እዚ ዓይነት ጎነጽ ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ’ዩ።

5.5. ካብ ናይ ኣእምሮ ሰብ ሞያ ጥዕና 
ሓገዝ ሕተት።

7.7. ምስርጣይ እንተቐጺሉ ኣስራሒኻ ናይ 
ጸረ-ምስርጣይ ፖሊሲ ከም ዘለዎ 
ኣረጋጊጽካ ነቲ መምርሒታት ተኸተል።

6.6. ምኽሪ ምስ ትደሊ ናይ ህጹጽ ረድኤት 
ብዘይኮነ ካልእ መስመር ናብ ፖሊስ 
ክትድውል ትኽእል።

8.8. ኣብ ሓደጋ ምስ ትህሉ ናብ 911 ደውል።
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ኣብ ካናዳ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ጎሓፍ ኣብ ካናዳ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ጎሓፍ 
ምጉሓፍ ፡ ጡፍ ምባል ፡ ምሻንን ኣፍካ ምጉሓፍ ፡ ጡፍ ምባል ፡ ምሻንን ኣፍካ 
ከይሸፈንካ ምስዓል ወይ ምህንጣስ ከይሸፈንካ ምስዓል ወይ ምህንጣስ 
ከምዘይቅቡላት ተግባራት እዮም ዝውሰዱ። ከምዘይቅቡላት ተግባራት እዮም ዝውሰዱ። 

1.1. ኣብ መስመር ምስራዕ

3.3. ዓይኒ ንዓይኒ ምርእኣይ

5.5. ሃይማኖታዊ ክዳን ወይ ምልክታት 
ምኽዳን

7.7. ኣብ ህዝባዊ ቦታ ምጥባው

2.2. መጻምዲ ክሰዓዓሙ (እንኮላይ ሓደ 
ዓይነት ጾታ ዘለዎም መጻምዲ)

4.4. ንጓና ሰላም ምባል ወይ ፍሽኽ 
ምባል

6.6. ሓጺር-ስረን ቲሸርትን ምክዳን

8.8. ናይ ቱሽቱሽ መጥፍኢ ሕማቕ ሽታ 
ምጥቃም

ኣብ ካናዳ ፡ ካብ ንስኻ ወይ ትፈልጦም ሰባት ትገብሩዎም ነገራት ብዝተፈልየ ሰባት ኣብ ህዝባዊ 
ቦታታት ዝገብሩዎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ልሙዳት ዝኾኑ ባህርያት ተዓዘብ። ንዓኻ ሓደሽቲ ኣብ ዝኾኑ ባህርያት “   ” ምልክት 
ግበር። 

1.14   ኣብ ካናዳ ሰባት ዝገብርዎም ነገራትኣብ ካናዳ ሰባት ዝገብርዎም ነገራት
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ሀ)ሀ) ኣብ ትሕቲ ሕጊ ካናዳ ሰባት ገበነኛታት ምዃኖም ክሳብ 
ዘይተረጋገጸ ከም ንጹሃን’ዮም ዝሕሰቡ። 

ለ)ለ) ኣብ ካናዳ ፖሊስ ንኹሉ ብማዕረ ክርኢ ኣለዎ። ኣብ ግዜ 
ህጹጽ-ኩነት ክሕግዙ ይኽእሉ። 

ሐ)ሐ) ፖሊሳት ካብ ኩሉ ዓይነት ጾታ ኣለዉ።  

መ)መ) ፖሊስ ናይ ሕበረተሰብ ድሕነት ንምሕላው ፡ ገበናት 
ንምምርማርን ንግዳያት ናይ ገበን ንምሕጋዝን ይሰርሕ። 
ብመሰረት ሕጊ ሰባት ክኣስሩን ክኸሱን ይኽእሉ። 

1. ፈደራላዊ ሕጊ1. ፈደራላዊ ሕጊ
 እዞም ሕግታት ንነፍስ-ወከፍ 

ኣብ ካናዳ ዝነብር ሰብ 
ይመልከቱ። ናይ’ዚ ኣብነታት 
ናይ ስደተኛታት ሕግታት 
ግብሪ እቶትን እዮም።

2. ኣውራጃውን ግዝኣታዊን 2. ኣውራጃውን ግዝኣታዊን 
ሕግታትሕግታት

 እዞም ሕግታት ከም ኣውራጃ 
ወይ ግዝኣት ይፈላልዩ። 
ናይ’ዚ ኣብነታት መንበሪ ገዛ ፡ 
ትምህርትን ስድራቤትን እዮም።

3. ሕግታት ምምሕዳር ከተማ3. ሕግታት ምምሕዳር ከተማ
 እዞም ሕግታት ኣብ ውሱን 

ዓቢይ ወይ ንእሽተይ ከተማ 
ተግባራዊ ይኾኑ። ንከም 
ሕግታት ኣብ ድምጺ ፡ ሽጋራ 
ምትካኽ፡ ጓሓፍ ምጉሓፍ ወይ 
መኪና ምዕሻግ የጠቓልሉ።

ሕግታት ናይ ምፍላጥን ምርዳእን ከምኡ’ውን ምስትሰብሮም ንሳዕቤናቶም ሕግታት ናይ ምፍላጥን ምርዳእን ከምኡ’ውን ምስትሰብሮም ንሳዕቤናቶም 
ሓላፍነት ኣለካ።ሓላፍነት ኣለካ።

ኣብ ካናዳ ሰለሰተ ደረጃታት ሕጊ ኣለው።

1.15   ሕግታት ኣብ ካናዳ ሕግታት ኣብ ካናዳ
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1.16   ኣብ ካናዳ ዘይሕጋዊኣብ ካናዳ ዘይሕጋዊ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ዘይሕጋውያን ተግባራት ኣብ ካናዳ ተዓዘብ። ሳዕቤኑ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ምስ 
ዝኸውን “    ” ምልክት ግበር። እቲ መቕጻዕቲ ምእሳር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዝኸውን “     ” 
ምልክት ግበር።

1.1. ፍቓድ ዘይብልካ ብረት ምሓዝ 

2.2. መቐነት-ድሕነት ከይገበርካ ምዝዋር

3.3. ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሽጋራ ምትካኽ

4.4. ኣስጊልካ ከለኻ ምዝዋር

5.5. ፍቓድ ዘይብልካ ምህዳን ወይ ዓሳ ምግፋፍ

6.6. ዘይተደልየ ጾታዊ ምትንኻፍ ወይ ምትንባህ

7.7. ንካልእ ሰብ ወይ ኣባል ስድራቤት’ውን እንተኾነ 
ኣካላዊ መጉዳእቲ ምስዓብ 

መልስታት፡ 1(    )፡ 2(   )፡ 3(   )፡ 4(   )፡ 5(   )፡ 6(    ወይድማ     )፡ 7(    )
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8.8. ንሰራሕተኛ መንግስቲ ጉቦ ምሃብ

9.9. ዘይሕጋዊ መድሃኒታት ምሻጥ፡ ምጥቃም ወይ 
ምጉዕዓዝ

10.10. ኣብ ሓደ ግዜ ምስ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ 
ምምርዓው

11.11. ቆልዑ ምስ ዕርቃኖም ምስኣል ፡ ስእሎም 
ምውናንን ምምቕራሕን

12.12. ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ናይ ሓደ ነገር (ድራግ ፣ 
ኣልኮሆል ፣ መድሃኒታት) ኴንካ ተሽከርካሪ 
ምዝዋር

13.13. ንኻልኦት ንመርዓ ምግዳድ

14.14. ምስ ትሕቲ-ዕድመ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም

15.15. ደቀንስትዮ ምኽንሻብ

ካብዞም ናይ ካናዳ ሕግታት ኣየኖት እዮም ሓደሽቲ ንዓካ?ካብዞም ናይ ካናዳ ሕግታት ኣየኖት እዮም ሓደሽቲ ንዓካ?

መልስታት፡ 8(     )፡ 9(     )፡ 10(     )፡ 11(     )፡ 12(     )፡ 13(     )፡ 14(     )፡ 15(     )
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1.1. ልዕሊ 18 ዕድመ እንተዄንካ ንመንን መዓስን 
ትምርዖ ክትውስን። መጻምዲ ተመሳሳሊ ጾታ 
እንተሃለዎ’ውን።

2.2. ጥንሲ ምውራድ

3.3. ምህርትታት ካናቢስ ምጥቃም (ንዓበይቲ 
ጥራይ)

4.4. ኣልኮል ምጥቃም (ንዓበይቲ ጥራይ)

5.5. ሓደ ሰብ ዘይሓዊ ኣብ መወዳእታ’ውን ዝቐትል 
ሕማም ምስ ዝህልዎ ንምሟት ናይ ሓኪም 
ፍቓድ ምርካብ (ብዶክተር ተሓጊዝካ ምሟት) 

ኣብ ካናዳ ዘለዉ ሰባት ካብ ትነብረሎም ዝነበርካ ቦታታት ዝፍለ 
ናጽነታት ክህልዎም ይኽእል’ዩ። ኣብ ካናዳ ስለዝነበርካ ጥራይ ብዛዕባ 
እዞም ነገራት ምስኦም ክትሰማማዕ ወይ ንስኻ’ውን ክትገብሮም ኣለካ 
ማለት ኣይኮነን። ግን ዋላ ኣይትሰማማዕ ሰባት ነዞም ነገራት ናይ ምግባር 
መሰሎም ከተኽብር ኣለካ።

1.17    ኣብ ካናዳ ሕጋዊኣብ ካናዳ ሕጋዊ
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6.6. ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር መንግስቲ ምግባር

7.7. ቆልዑ ክህልዉኻ፡ ን መጻምዲ ዘይብሎም ወይ 
ተመሳሳሊ ጾታ ዝውንኑ መጻምዲ ሓዊስካ

8.8. ናይ ዝኾነ ሃይማኖት ተኸታሊ ክትከውን ወይ 
ሃይማኖት ዘይብልካ ክትከውን

9.9. ብሕጋዊ ኣገባብ ጾታኻ ምቕያር (ተባዕታይ   ፡ 
ኣንስታይ    ፡ ካልእ ጾታ    )

ኣብ ካናዳ ሓደ ሰብ እኹል ተባሂሉ ኣብ ካናዳ ሓደ ሰብ እኹል ተባሂሉ 
ዝሕሰበሉ ዕድመ 18 ወይ 19 ዓመት ምስ ዝሕሰበሉ ዕድመ 18 ወይ 19 ዓመት ምስ 
ገበረ እዩ። ካብ ሓደ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ገበረ እዩ። ካብ ሓደ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት 
ናብ ካልእ ድማ ይፈላለ’ዩ። ናብ ካልእ ድማ ይፈላለ’ዩ።  
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1. 1.   ናይ ኣባላት ስድራቤት ሓላፍነት 
ስለዝቕየር ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ 
ንስድራቤታት ይጸልው እዩ። እዞም ለውጥታት 
ድማ ኣጨነቕቲ ክኾኑ ይኽእሉ። 

2.   2.   ነዞም ለውጥታት ሽግር ንዘለዎም 
ኣባላት ስድራቤት ብከም ምዝርራብን 
ድጋፋት ብምሃብን ብጥዑይ ኣገባብ ምፍታሕ 
ይከኣል።   

3.   3.   ገሊኦም ሓደሽቲ መጻእተኛታት 
ወለዲ ኣብ ካናዳ ምንባር ከቢድ’ዩ ይብሉ እዮም። 
ነቲ ሓድሽ ባህሊ ደቆም ካብኦም ቀልጢፎም 
ይለምዱዎ። ወለዲ ፡ ምስ ገለ ገለ ደቆም 
ዝገብሩዎም ነገራት ከም ኣከዳድና ፡ ኣዘራርባን 
ተግባራትን ኣይሰማምዑን እዮም።   

ዋላ’ኳ ጭንቀት ይሃሉ ናይ ስድራቤት ጎነጽ ኣብ ካናዳ ዋላ’ኳ ጭንቀት ይሃሉ ናይ ስድራቤት ጎነጽ ኣብ ካናዳ 
ዘይሕጋዊ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ 
ኣብ’ዚ ኣንብብ፡ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

ኣብ ካናዳ ፡ ስድራቤታት ካብ’ቲ ትነብረሉ 
ዝነበርካ ቦታ ዝነበሩ ስድራቤታት ዝተፈልዩ 
ክመስሉኻ ይኽእሉ። ኣብ ነፍስ-ወከፍ 
ስድራቤት ሓላፍነት ናይ ነፍስ-ወከፍ ኣባል’ታ 
ስድራቤት ይፈላለ እዩ።  

1.18    ስድራቤታዊ ምትእስሳርስድራቤታዊ ምትእስሳር
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada/laws/family-law.html


ሀ) ሀ) ናይ ቆሎዓ ወይ ዓቢ ሰብ ድሌታት ሸለል 
ምባል 

ለ)ለ) ሰነዳት ምቁጽጻር ወይ ናይ ካላኦት ሰባት 
ገንዘብ ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም

ሐ)ሐ) ኣባል ስድራቤት ምህራም

መ)መ) ናይ ስድራቤት ክብሪ መምለሲ ኢልካ 
ንኣባል ስድራቤት ምቕታል 

ሠ)ሠ) ናይ ቃል ወይ ናይ ስምዒት ወይ ናይ 
ክልቲኡ ሃስያ ምግባር 

ረ)ረ) ንኣባል ስድራቤት ናይ ጾታዊ ንጥፈት 
ንኽገብር ምግዳድ

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብነታት ስድራቤታዊ ጎነጻት ትዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ኣብነትን 
መግለጺኡን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ረ)፡ 3(ለ)፡ 4(ሠ)፡ 5(ሀ)፡ 6(መ)
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መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



1.  ንናይ ህጹጽ እዋን ፖሊስ ንምርካብ ናብ 
911 ደውል።

2.  ንማሕበራዊን ጥዕናዊን ኣገልግሎታት 
ንምርካብ ናብ 211 ደውል ወይ 211.ca ኢልካ 
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድለይ።

3.  ኣብ www.sheltersafe.ca መጽለሊ 
ርኸብ።

4.  ኣማኻሪ ደሊኻ ምኽሪ ሕተት

ሓደ ሰብ ኣብ ሓዳሩ ክቕጽል ምስ ዘይደሊ ሓደ ካብቶም መጻምዲ ንፍትሕ ከመልክት ይኽእል። 
ኣብ ካናዳ ቤት ፍርዲ ጥራይ’ዩ ፍትሕ ከፍቅድ ዝኽእል። ወለዲ እንተተፋቲሖም ክልቲኦም ብዛዕባ 
ምክንኻን ደቆም ክሰማምዑን ብገንዘብ’ውን ክድግፍዎም ኣለዎም።

ኣብ ካናዳ ናይ ስደተኛ ደረጃኻ ክትዕቅብ ኢልካ ኣብ ገፋዒ ዝምድና ክተጸንሕ የብልካን። ናይ ኣብ ካናዳ ናይ ስደተኛ ደረጃኻ ክትዕቅብ ኢልካ ኣብ ገፋዒ ዝምድና ክተጸንሕ የብልካን። ናይ 
ቀዋሚ መንበሪ ደረጃኻ ከይትኸስር ኢልካ ምስ ዝመወለካ ሰብ (መጻምዲን ብጻይን ሓዊስካ) ቀዋሚ መንበሪ ደረጃኻ ከይትኸስር ኢልካ ምስ ዝመወለካ ሰብ (መጻምዲን ብጻይን ሓዊስካ) 
ክትጸንሕ የብልካን።ክትጸንሕ የብልካን።

ምፍርራሕ እንተበጺሑካ ፡ ብዝኾነ መልክዕ እንተተጎዲእካ ወይ ካብ ጎነጽ እንተሃዲምካ ነዚ ዝስዕብ ክትገብር 
ትኽእል ኢኻ።
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ሕግታት ካናዳ ንቆልዑ ካብ ሸለልትነትን ዓመጽን ይከላኸሉሎም። 
ኣብ ቆልዓ ዝወርድ ዓመጽ ምስዝህሉ ኩሉ ሰብ ናይ ምንጋር ሓላፍነት 
ኣለዎ። ስድራቤታት ንቆልዑ ክከናኸኑን ስድራቤቶም ብግቡእ 
ክጥርንፉን ዝወሃብ ድጋፍ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ሕጊ ንመንግስቲ 
ካብ ውሑስ ዘይኮነ ገዛ ቆልዑ ክኣሊ የፍቅደሉ እዩ። 

እዞም ዝስዕቡ ኣገባባት ኣተሓሕዛ ስነስርዓት ንቆልዑት ኣብ ካናዳ 
ቅቡላት ኣይኮኑን፡

1. ምህራም ፡ ምጉሳጥ ፡ ምቕጥቃጥ ፡ 
ምቕላዕ

3. ምግቢ ወይ ካልእ መሰረታዊ ነገር 
ምንፋግ

2. ንምህሳይ ወይ ንምቕታል ምፍርራሕ

4. ፍቕሪ ንምርኣይ ምእባይ ወይ ሸለል 
ምባል

ወላዲ ክገብሮ ዝኽእል ኣንብብ

1. ምስ ትሓርቕ ግዜ ወሲድካ 
ተረጋጋእ።

2. ኣብ ሞንጎ ቆልዑን ዓበይትን ኣብ ብስለት ፣ 
ዕድመ ፣ ፍልጠት ፣ ብርታዐን ተመኩሮን ዘሎ 
ፍልልያት ዘክር። 

1.19    ኣብ ካናዳ ንቆልዑ ስነስርዓት ምትሓዝኣብ ካናዳ ንቆልዑ ስነስርዓት ምትሓዝ
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3. ንቆልዓ ንክሃድእ ኣብ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ንደቓይቕ 
ንበይኑ ግደፎ።

5. ንጽቡቕ ጠባይ ሽልማት ሃብ።

7. ሽግራት ምስ ዘጋጥሙኻ ካልኦት 
ትረኽቦም ወለዲ ርኸብ።

4. ናይ ቆልዓ ኣድህቦ ናብ ካልእ ንጥፈት 
ምራሕ።

6. ናይ ዘይቅቡል ባህርያት ሳዕቤናት ንጹር 
ግበር።

8. ብዛዕባ ካልኦት ኣገባባት ኣተሓሕዛ ስነስርዓት 
ምስ ኣማኻሪ ተዘራረብ።

ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ስነስርዓት መትሓዚ ኣገባባት ኣብ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ስነስርዓት መትሓዚ ኣገባባት ኣብ 
ስድራቤትካ አየናይ ክሰርሕ ይኽዕል?ስድራቤትካ አየናይ ክሰርሕ ይኽዕል?

9. ሓለፋታት ከልክል ከምኡ’ውን/ ወይ ገደባት 
ኣቐምጥ
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ናብ ካንዳ ዝጣየሱ ክልተ ሰባት ርኸብ። ናብ ካናዳ ምስ ከዱ ሂወቶም ከመይ ይቕየር ኢሎም ከም 
ዝሓስቡ ተሓቲቶም ኔሮም። ነፍስ-ወከፎም ድማ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዝህልዎም ሓድሽ ሂወት ተስፋታቶምን 
ፍርሕታቶምን ገሊጾም።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ዛንታታት ኣንብብ።  ብዛዕባ ምንባር ኣብ ካናዳ ዘለዉኻ ተስፋታትን ፍርሕታትን “    ” 
ምልክት ግበር።

1.1. ምስ _____________________________________________ተላለ።
ዕድሚኡ 24 እዩ። ትምህርቱ ቅድሚ ምውዳኡ ካብ ሃገሩ 
ወጺኡ። ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ካብ ሃገሩ ወጺኡ ከም 
ስደተኛ እናነበረ ብነብሱ ይሓድር ነይሩ።

ናይ ምጥያስ ሕቶኡ ኣብ ካናዳ ተቐባልንነት ምስ ረኸበ ነዞም 
ዝስዕቡ ዝርዝር ኣዳልዩ፡  

ሀ) ሀ) ናይ ኣንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ 
ክእለቱ ንምምሕያሽ

ለ)ለ) ኣብ ውሑስን ድሕነት ኣብ ዘለዎ ሃገር 
ምንባር

ሐ)ሐ) ትምህርቲ ንምቕጻልን ንነብሱ 
ዝድግፈሉ ስራሕ ምርካብን  

ሀ)ሀ) ኣብ ካናዳ በይንኻ ምዃን

ለ)ለ) ነዊሕን ዝሑልን ሓጋይ

ሐ)ሐ) ቅድሚ ሕጂ ዝተማህሮም ትምህርትታት 
ኣብ ካናዳ ተቐባልት ዘይረኽቡ 
ምዃኖምን ከም ብሓድሽ ምጅማር 
ከድልዮ ምዃኑን

ፍርሕታቱ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

ምዕራፍምዕራፍ 2 2
መገሻመገሻ

2.1    ዳግመ-ምጥያስ ተስፋታትን  ፍርሕታትን ዳግመ-ምጥያስ ተስፋታትን  ፍርሕታትን 

ተስፋታቱ 
እዞም ዝስዕቡ 
እዮም፡

3636 ምዕራፍ 2 -ምዕራፍ 2 - መገሻ
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2.2. ምስ ______________________________________________________ተላለ።

ተስፋታታ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ ፍርሕታታ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

ሀ) ሀ) ንዕዓን ንደቃን ዝሓሸ ናይ መጻኢ ሂወት 
ክህልዎም

ለ)ለ) ሰላማዊ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምንባር

ሐ)ሐ) ኣብ ትነብረሉ ሓድሽ ሕብረተሰብ 
ጽቡቕ አቀባብላ ክግበረላን መሓዙት 
ክህልውዋን

ሀ)ሀ) ቋንቋታት እንግሊዝኛን ፈረሰንሳይኛን 
ኣይትዛረብን እያ

ለ) ለ) ካብ ሃገራን ስድራቤታን ኣዝያ ክትርሕቕ 
ምዃና

ሐ) ሐ) ንደቃ ብሓድሽ ባህሊ ከተዕቢ ምዃና

45 እዩ ዕድሚኣ። መጻምዳ ብሂወት የለን። ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ 
መዓስከር ስደተኛታት ትነብር ነይራ። ናይ ትምህርቲ ድሕረ-ባይታ 
የብላን። ናብ ካናዳ ምስ ክልተ ደቃ’ያ ትኸይድ ዘላ። 

ናብ ካናዳ ናይ ምጥያሽ ሕቶኣ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ነዞም 
ዝስዕቡ ዝርዝር ኣዳልያ ኣላ፡

ብዛዕባ ናብ ካናዳ ዝተሓዋወሰ ስምዒታት ናይ ተስፋን ፍርሕን ክህሉ ባህርያዊ እዩ።

ተቐሪቦም አብ ዘለው መስመራት ዘለዉኻ ተወሰኽቲ ተስፋታትን ፍርሕታትን ጸሓፍ።
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2.2    ጉዕዞኻጉዕዞኻ

ናብ ካናዳ ትገብሮ ጉዕዞ ነዊሕን ኣድካምን ክኸውን 
እዩ። ካብ ትነብረሉ ዘለኻ ሃገር ናብ ካናዳ ዝኸይድ 
ቀጥታ በረራ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ። ናብ መዕለቢኻ 
ንኽትበጽሕ ካብ ሓደ በረራ ንላዕሊ ክትወስድ ከድልየካ 
ይኽእል እዩ። በረራ ብዙሕ ሰዓታት ወይ ውሑድ መዓልታት 
ክወስድ ይኽእል እዩ። 

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ ዓለም ካርታ ተመልከት። ሕጂ ትነብረሉ ዘለኻ ቦታ ርኸብ እሞ “    ” ምልክት ግበረሉ። 
ካናዳ ብናይ ሜፕል ቆጽሊ ምልክት ተጌሩላ ኣሎ። ኣብ ሞንጎ እዞም ቦታታት መስመር ብምስኣል ኣራኽቦም።

እዚ ዝስዕብ ሓበሪታ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ጉዕዞኻ ኣገዳሲ እዩ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ጉዕዞኻ ዘሎ ሓበሬታ ምልኣዮ። ክሳብ ሒደት መዓልታት ቅድሚ ምብጋስካ 
ዝተርፉኻ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ዘይምፍላጥካ ንቡር እዩ። ኣብ ተዳልዩ ዘሎ መስመራት ነቲ ሓበሬታ ጸሓፍ ወይ 
ምስ ጉዕዞኻ ዝተተሓሓዙ መልስታት ብ “o” ምልክት ኣኽብበሎም።

1.  1.  ትብገሰሉ መዓርፎ ነፈርቲ፡

2.3    ጉዕዞ ናብ ካናዳጉዕዞ ናብ ካናዳ
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2.2. ናብ ካልእ በረራ ትሰጋገረሉ መዓርፎ 
ነፈርቲ፡

3.    3.    ካብ ዝተበገስካሉ ሃገር ክሳብ ካናዳ ትበጽሕ 
ዝወስደልካ ሰዓታት፡

4.4. መጀመርታ ኣብ ካናዳ ትዓርፈሉ መዓርፎ ነፈርቲ፡

5.5. መጨረሻ ትዓልበሉ መዓርፎ ነፈርቲ፡ 

6.6. ኣብ ካናዳ ትነብረሉ ንእሽተይ ወይ ዓቢ ከተማ፡

7.7. ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ናብ ትነብረሉ ከተማ ትኸደሉ 
ዓይነት መጓዓዝያ፡

ሀ)ሀ) ቶሮንቶ

ለ)ለ) ሞንትሪል

ሐ)ሐ) ቫንኩቨር

መ)መ) ካልጋሪ

ሀ)ሀ) ነፋሪት 

ለ)ለ) ናይ ውሽጢ ከተማ ኣውቶቡስ 

ሐ)ሐ) ናይ ግሊ ተሽከርካሪት ወይ ታክሲ
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1.1.  ቅድሚ ምብጋስካ ነዚ ናይ ልቓሕ ሰነድ ክትፍርም ክትሕተት 
ኢኻ። እዚ ሰነድ ኣብ ካናዳ ምስ በጻሕካ ትኸፍሎ ናይ ጉዕዞ 
ወጻኢታትካ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። እዞም ሰነዳት ሕጋውያን 
እዮም።

2.2.  ሓፈሻ እዚ ናይ ስደተኛ ልቓሕ ካብ መበገሲኻ ክሳብ ኣብ ካናዳ 
ትበጽሕ ዘሎ ናይ ጉዕዞ ወጻኢታትካ ይሽፍን።

3.3. ነዚ ልቓሕ ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ድሕሪ ሓደ ዓመት ክትከፍሎ 
ትጅምር።

4. 4.  እዚ ልቓሕ ወለድ የብሉን።

5.5.  ነዚ ልቓሕ መዓስ ምኽፋል ክትጅምር ከምዘለካ ፡ ክንደይ ግዜ 
ክወስደልካ ከምዘለዎን ብከመይ ክትከፍሎ ከምዘለካን ዝሕብር 
መልእኽቲ መንግስቲ ካናዳ ክሰደልካ 
እዩ። ብዛዕባ ናይ ስደተኛ ልቓሕ ሕቶ 
ምስ ዝህልወካ ናብ 1-800-667-7301 
ደውል ወይ ብኢመይል collection@
cic.gc.ca ጸሓፍ። ንዝያዳ ሓበሬታ 
ብዛዕባ ናይ ስደተኛ ልቓሕ ኣብ’ዚ 
ተመልከት፡

6.6.  ነዚ ልቓሕ ኣብ ምኽፋል ሽግራት ምስ ዝህልውኻ ንመንግስቲ 
ካናዳ ክትሕብር ኣለካ። ኣድላዩ ምስ ዝኸውን ወርሓዊ ዝኽፈል 
መጠን ንምጉዳል ዝሕግዝ ኣገባብ ክግበር ይከኣል እዩ።

መንግስቲ ካናዳ ብመንገዲ ናይ ስደተኛ ናይ ልቓሕ 
መደብ መሰረት ንናይ ጉዕዞ ወጻኢታትካ ኣብ ክንዳኻ 
ይሽፍኖ’ዩ። ነዚ ልቓሕ ደሓር ክትከፍሎ ኢኻ።  

2.4    ናይ ስደተኛ ልቓሕካናይ ስደተኛ ልቓሕካ

4040 ምዕራፍ 2 -ምዕራፍ 2 - መገሻ

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ

mailto:collection@cic.gc.ca
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/immigration-loans-program.html


1.1. ናይ ኢድ ሳንጣናይ ኢድ ሳንጣ
 እዚ ዓቐኑ ንእሽተይ እዩ። ተጓዓዝቲ ምስኦም 

ኣብ ነፋሪት ሒዞሞ ይድይቡ። ኣብ ትሕቲ ኮፍ 
መበሊ ወይ ኣብ ላዕሊ ክፋል ናይ ነፋሪት ኣብ 
ዘሎ ቦታ ክኣትው ክኽእል ኣለዎ።

2.2. ዝፍተሽ ዓቢ ባልጃ ዝፍተሽ ዓቢ ባልጃ
 መብዛሕትኡ ግዜ እዚ እቲ ዝዓበየ ሻንጣ 

ተጓዓዝቲ ሒዞሞ ዝመጽኡ እዩ። እቲ መንገዲ 
ኣየር ኣብ ናይ ነፋሪት ናይ መኽዘን ቦታ 
ይቕመጥ ተጓዓዝቲ ነዚ ሳንጣ ንመንገዲ ኣየር 
ኣብ ዝህቡሉ እዋን ቅብሊት ይወሃቦም’ዩ። 
ሳንጣኦም ከም ኣጋጣሚ እንተጠፊኡ ነዚ 
ቅብሊት ምስኦም ሒዞም ጸኒሖም ከቕርቡዎ 
ኣለዎም። ተጓዓዝቲ በረራ ኣብ ዝወድኡሉ ግዜ 
ሳንጣኦም ይርከቡ።

3.3. ውልቃዊ ንብረት ውልቃዊ ንብረት
 እዚኦም ነኣሽቱ ንብረታት ኮይኖም ከም 

ኣብ ቦርሳ ዘሎ ላፕቶፕ ፡ ቦርሳ-ሰነድ  ወይ 
ንእሽተይ ቦርሳ የጠቓልሉ። 

ዝፍተሽ ዓቢ ሻንጣ መብዛሕትኡ ግዜ ብዓቐን ፣ ቅርጺን ዝፍተሽ ዓቢ ሻንጣ መብዛሕትኡ ግዜ ብዓቐን ፣ ቅርጺን 
ሕብሪን ተመሳሳሊ እዩ። ናትካ ሻንጣ ከተለልዮ ኣለካ። ሕብሪን ተመሳሳሊ እዩ። ናትካ ሻንጣ ከተለልዮ ኣለካ። 
ኣብ ኩሉ ሻንጣታትካ ሙሉእ ስምካ ጸሓፈሉ። ብቐሊሉ ኣብ ኩሉ ሻንጣታትካ ሙሉእ ስምካ ጸሓፈሉ። ብቐሊሉ 
ከተለልዮ ዝሕግዘካ ኣብ ዓቢ ሻንጣኻ ዝኾነ ምልክት ከተለልዮ ዝሕግዘካ ኣብ ዓቢ ሻንጣኻ ዝኾነ ምልክት 
ወስኸሉ።ወስኸሉ።

2.5    ዓይነታት ሻንጣዓይነታት ሻንጣ
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ነፍስ-ወከፍ መንገዲ ኣየር ናቱ ዝኾነ ናይ ሻንጣ ገደባት ኣለዉዎ። ብዛዕባ ናይ ሻንጣኻ 
ገደብ ንምፍላጥ ኣብ ናይ ገያሾ መጽሓፍ ሓበሬታ ተወከስ ወይ ንሰራሕተኛታት IOM 
ተወከስ። እዞም ገደባት ነዞም ዝስዕቡ ይውስኑ፡

1.1. ናይ ዝኾነ  ተምጽኦ ሻንጣ እቲ 
ዝዐበየ  መጠን ዕቤት ብሴንቲ-
ሜተር። ንውሓት ፣ ጎድኒን 
ቁመትን ብምዕቃን ነዚ ዓቐን 
ክትረክቦ ትኽእል።

2.2. ናይ ነፍስ-ወከፍ ሻንጣ እቲ 
ዝዐበየ ዝፍቀድ መጠን 
ክብደት ብ ኪሎ-ግራም። 
ንነፍስ-ወከፍ ሻንጣ ኣብ 
ሚዛን ምምዛን ከድልየካ’ዩ።

3.3. ብመሰረት ዕድመ ንነፍስ-ወከፍ 
ሰብ ዝፍቀድ ቁጽሪ ሻንጣ።.

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ተዳልዮም ኣብ ዘለዉ መስመራት ንመንገድካ ዝፍቀዱ ናይ ሻንጣ ገደባት ጸሓፍ።

ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ትሕቲ 2 ዝዕድሚኦም 
ተጓዓዝቲ ናቶም ዝኾነ ኮፍ መበሊ ኣይሕዙን 
እዮም። ስለ’ዚ እዮም ፍሉይ መጠን ሻንጣ 
ዝፍቀደሎም። 

ብመንገዲ ኣየር ዝተቐመጠ ናይ ሻንጣ ገደብ ኣኽብር። እዚ ምስ ዘይትገብር መንገዲ ብመንገዲ ኣየር ዝተቐመጠ ናይ ሻንጣ ገደብ ኣኽብር። እዚ ምስ ዘይትገብር መንገዲ 
ኣየር ሻንጣኻ ዘይክቕበለካ ይኽእል ወይ ተወሳኺ ክፍሊት ከኽፍሉኻ ይኽእሉ። እዚ ኣየር ሻንጣኻ ዘይክቕበለካ ይኽእል ወይ ተወሳኺ ክፍሊት ከኽፍሉኻ ይኽእሉ። እዚ 
ክፍሊት መብዛሕትኡ ግዜ ክቡር እዩ።ክፍሊት መብዛሕትኡ ግዜ ክቡር እዩ።

1.1. 2ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ተጓዓዝቲ 2ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ተጓዓዝቲ
 ነፍስ-ወከፍ 2ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኡ ተጓዓዚ 

ክንደይ ካብ ነፍስ-ወከፍ ዓይነት ሻንጣ ሒዙ ናብ 
ካናዳ ክመጽእ ይፍቀደሉ? 

3.3. ዝፍቀድ ዝዓበየ መጠንን 
ክብደትን ናይ ነፍስ-ወከፍ 
ሻንጣ ክንደይ እዩ?

2.2. ትሕቲ 2 ዝዕድሚኦም ተጓዓዝቲ ትሕቲ 2 ዝዕድሚኦም ተጓዓዝቲ
 ነፍስ-ወከፍ ትሕቲ 2 ዝዕድሚኡ ተጓዓዚ 

ክንደይ ካብ ነፍስ-ወከፍ ዓይነት ሻንጣ ሒዙ 
ናብ ካናዳ ክመጽእ ይፍቀደሉ?  

2.6    ገደብ ሻንጣገደብ ሻንጣ
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ኣብ ናይ ኢድ ሻንጣኻ ሻንጣኻ 
ክቕመጡክቕመጡ ዝኽእሉ ነገራት 
ክቢ “     ” ሰኣል።

ኣብ ዓቢ ሻንጣኻ ክቕመጡሻንጣኻ ክቕመጡ 
ዝኽእሉ ነገራት ትርብዒት  
“    ” ሰኣል።

ውልቃዊ ንብረትካ ንዝበሃሉንብረትካ ንዝበሃሉ 
ነገራት ስሉስ ኩርናዕ “    ” 
ሰኣል። 

ክትውስን ከለኻ ናይ ነፍስ-ወከፍ ሻንጣ ናይ ዓቐንን ክብደትን ገደብ ኣብ ግምት ኣእትው።

1.1. ውሑድ ናይ ህጻን 
መግብን ጨርቂ-
ሽንቲን

7.7.  ክዳውንትን 
ጫማታትን 

8.8.  መጻወቲ ቆልዓ 9.9.  ሃይማኖታዊ ነገራት

5.5.  ካልኦት ኤለክሮኒካዊ 
መሳርሒታትን (ምስ 
110 – 120 ቮልት 
ዝሰማምዑ)

4.4.  ካሜራ 6.6.  ስልማት

2.   2.   ላፕቶፕን 
ታብሌትን

3.3.  ሞባይል ቴለፎንን 
ስማርት ቴለፎንን

2.7    ምስ ነፍስ-ወከፍ ሻንጣ እንታይ ይኣትው?ምስ ነፍስ-ወከፍ ሻንጣ እንታይ ይኣትው?
መምርሒታት ፡መምርሒታት ፡ ነዞም ነገራት ተዓዘብ።

መልስታት፡ 1(  )፡ 2(  )፡ 3(  )፡ 4(  )፡ 5(  )፡ 6(  )፡ 7(  )፡ 8(  )፡ 9(  )
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10.10.  ውልቃዊ ናይ 
ክንክን ንብረትታት 
(ሞዴስ ሓዊስካ)

13.13.  ሽጋራ (ክሳብ 200 
ጥቕሉል ሽጋራታት 
፡ 20 ሽጋራታት 
ከምኡ’ውን 200 
ግራም ስሩሕ 
ትምባኾ)

16. 16.  ሰነዳትን 
ሰርትፊኬታትን

19.19.  መጽሓፍትን 
መዝገበ-ቃላትን

11.11.  ውሑድ ዓቐን ናይ 
ፈሰስቲ ፡ ክሬም ፡ ጀል 
(ነፍስ-ወከፍ ትሕቲ 
100 ሚ.ሊ. ኣብ ጽሩይ 
መትሓዚ)

14. 14.  መመሸጢን 
መጽረዪ ስኒን

17. 17.  ግላዊ ስእልታት

20.20.  መአዘዚ ዘለዎም 
መድሃኒታት

12.12.  ፈሰስቲ ፡ ክሬም 
፡ ጀል (ነፍስ-
ወከፍ ልዕሊ 100 
ሚ.ሊ.) 

15.15.  ኣልኮል (ክሳብ 
8.5 ሊትሮ ቢራ ፡ 
1.5 ሊትሮ ወይኒ 
፡ 1.14 ሊትሮ 
ኣልኮላዊ መስተ)

18.18.  ገንዘብ

21.21.  ዕሹግ 
መግቢ

መልስታት፡ − 10 (  )፡ 11 (  )፡ 12 (  )፡ 13 (  )፡ 14 (  )፡ 15 (  )፡ 16 (  )፡ 17 (  )፡ 18 (  )፡ 19 (  )፡ 20 (  )፡ 21 (  )
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22.22. እዚ መጸሓፍ 

25.  25.  ክትድርቦም ትኽእል 
ክዳውንቲ

28.28.  መጽሓፍ ወይ መጽሄት

23.23.  ንመንገዲ ዝኾኑ ድምጺ 
ዘይብሎም መጻወቲ 
ቆልዑ

26.26.  ጽላላት (ኩነታት 
ኣየር መሰረት 
ብምግባር)

29.  29.  ናይ ቆልዑ መዛወሪ

24.24.  ዕሹጋት 
ቁርሲ

27.27.  ሰዓት

30.  30.  መኮሓሓሊ

ናብ ካናዳ ሒዝካዮ ኣብ ትመጽእ ናይ ገንዘብ መጠን ምንም አይነት  ገደብ የለን። ከም ስድራቤት ናብ ካናዳ ሒዝካዮ ኣብ ትመጽእ ናይ ገንዘብ መጠን ምንም አይነት  ገደብ የለን። ከም ስድራቤት 
ልዕሊ 10,000 ዶላር ካናዳ ሒዝካ ወይ ክንድኡ ዝዋግኡ መሳርሒ ሒዝካ ናብ ካናዳ ምስ ትኣትው ልዕሊ 10,000 ዶላር ካናዳ ሒዝካ ወይ ክንድኡ ዝዋግኡ መሳርሒ ሒዝካ ናብ ካናዳ ምስ ትኣትው 
ኣብ ናይ ካናዳ ጉምሩክ ክትሕብር ኣለካ። እዚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ናይ ካናዳ ጉምሩክ ክትሕብር ኣለካ። እዚ እንተዘይኮይኑ 
ብገንዘብ ወይ ብኻልእ ኣገባብ ክትቅጻዕ ትኽእል።ብገንዘብ ወይ ብኻልእ ኣገባብ ክትቅጻዕ ትኽእል።
 ናብ ካናዳ ብመልክዕ ጥረ ገንዘብ  ፣ መአዘዚ ገንዘብ  ፣ ቸክ   ናብ ካናዳ ብመልክዕ ጥረ ገንዘብ  ፣ መአዘዚ ገንዘብ  ፣ ቸክ  
፣ ኣክስዮን ከተምጽእ ወይ ካብ ባንክኻ ናብ ናይ ካናዳ ባንክ ፣ ኣክስዮን ከተምጽእ ወይ ካብ ባንክኻ ናብ ናይ ካናዳ ባንክ 
ክተመሓላልፍ  ድጋፍ ገንዘብ ናብ ካናዳ ክተምፅእ ትኽእል። እዚ ክተመሓላልፍ  ድጋፍ ገንዘብ ናብ ካናዳ ክተምፅእ ትኽእል። እዚ 
ተፍልጦ መጠን ገንዘብ ደሓር ንእትረኽቦ ደረጃ ገንዘባዊ ድጋፍ ተፍልጦ መጠን ገንዘብ ደሓር ንእትረኽቦ ደረጃ ገንዘባዊ ድጋፍ 
ክጸሉ ይኽእል።ክጸሉ ይኽእል።

መልስታት፡ − 22 (  )፡ 23 (  )፡ 24 (  )፡ 25 (  )፡ 26 (  )፡ 27 (  )፡ 28 (  )፡ 29 (  )፡ 30 (  )
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ናብ ካናዳ ከተምጽኦም ዘይትኽእል ነገራት ኣለው። ኣምጺእካዮም ምስ ዘይትሕበር ፡ ክትቅጻዕ 
ወይ ክትክሰስ ትኽእል።

ዘይፍቀዱ ገዲፍካዮም ክትመጽእ ዘለካ ነገራት እዞም ዝስዕቡ’ዮም፡

1.1. መግቢ (ስጋ፡ ጸባ፡ ውጽኢት 
ጸባን ፍሩታ/ኣሕምልቲን 
ሓዊስካ))

4.4. ምኡዝ-ተኽሊ ፡ 
ቀመማትን ኣዝርእቲን

7.7. ናይ ሰብ 
ኣዕጽምቲ

2.2. ኣትክልቲ 
፡ ሓመድን 
ዕንጨይትን

5.5. ዓበይቲ ኤለክትሮኒካዊ 
ንብረታት (ቴለቪዥናትን ናይ 
ገዛ መሳርሕን ሓዊስካ)

8.8. ተሽከርከርቲ

3.3. ቆርበት ሓዊስካ ክፋላት 
እንስሳታት

6.6. ብረት ፡ ጥይትን ኣጽዋርን

9.9. መድሃኒታት

2.8    ገዲፍካዮም ክትከይድ ዘለካ ነገራትገዲፍካዮም ክትከይድ ዘለካ ነገራት
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1.1. ፈሰስቲ ፡ ክሬማትን ጀልን (ነፍስ-ወከፍ ልዕሊ 
100 ሚሊ)

2.2. በላሕትን ሓደገኛታት ንብረታትን (መቑረጺ 
ጽፍሪ ፡ ክርቢት ፡ መወልዒ ፡ ንኣሽቱ ካራ ፡ 
ተባራዒ ነገራትን ናይ ስፖርት ንብረታትን)

3.3. ብሂወት ዘለዉ እንስሳታት ሒዝካ ናብ ካናዳ 
ኣብ ምምጻእ ገደባት ኣሎ። ናይ ኣገልግሎት 
እንስሳ ንምምጻእ ናይ መጓዓዝያ፡ ሕክምናዊ 
ሰነዳትን ክታበትን ክትከፍል ኣለካ።

4.4. ቆልዑ ሒዞም ዝጓዓዙ ሰባት ኣብ ናይ ኢድ 
ሻንጣኦም መግቢ-ቆልዓን ጸባን (ኣብ ነኣሽቱ 
መትሓዚታት) ክሕዙ ይፍቀደሎም ምዃኑ 
የረጋግጹ።

2.9    ኣብ ናይ ኣድ ሻንጣ ክልከላ ዝግበረሎምኣብ ናይ ኣድ ሻንጣ ክልከላ ዝግበረሎም
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ሀ)ሀ) ዓበይቲ ፡ ዘይሕጋውያን ወይ 
ኣብ ካናዳ ዝወሃቡኻ ንብረት 
ኣውጽኣዮም።

ለ)ለ) ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ 
ንብረታትካ ኣብ ናይ ኢድ 
ሻንጣኻ ኣቐምጦም።

ሐ)ሐ)  ኣገደስቲ ሰነዳትካ ኣክብ 
ኣባዝሓዮም ድማ።

መ)መ)  ሻንጣኻ ከተለልዮ 
ከምትኽእልን ክዕጸው 
ከምዝኽእልን ኣረጋግፅ።

ሠ)ሠ)  ክትጥርንፎም ትደሊ 
ንብረታትካ ብመስረት 
ኣገዳስነቶም ፡ ናይ ውሕስነት 
ገደባትን ክብደቶምን ጠርንፍ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ንምጉዓዝ ክትዳለወሎም ዘለካ ነገራት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ 
ንጥፈትን መግለጺኡን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ሠ)፡ 3(ሀ)፡ 4(መ)፡ 5(ለ)

ኣብ መዓልቲ መገሻኻ IOM ናይ IOM ምልክት ዘለዎ ሻንጣ ኣብ መዓልቲ መገሻኻ IOM ናይ IOM ምልክት ዘለዎ ሻንጣ 
ክህበካ እዩ። ኣብ ሙሉእ ጉዕዞኻ ነዚ ሻንጣ ኣብ ውሑስን ክህበካ እዩ። ኣብ ሙሉእ ጉዕዞኻ ነዚ ሻንጣ ኣብ ውሑስን 
ክረኣየሉ ዝኽእል ቦታን ኣቐምጦ።ክረኣየሉ ዝኽእል ቦታን ኣቐምጦ።

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

2.10    ቅድሚ ምጉዓዝካቅድሚ ምጉዓዝካ
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መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነቶም ሰነዳት ተመልከቶም። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ 
ሰነድን ስሙን መስመር ብምስኣል ኣራኽብ።

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

ሀ)  ሀ)  መረጋገጺ ቀዋሚ መንበሪ

ለ)ለ)  ካልኦት ሰነዳት ከም ናይ 
መውጽኢ ሃገር ፍቓድ ኣድላዪ 
ምስ ዝኸውን

ሐ)ሐ)  ፓስፖርት ወይ መጉዓዚ ሰነድ

መ)መ)  ቪዛ 49

ሠ)ሠ)  ትኬት መንገዲ ኣየር

ረረ)  ኣድላዪ ፣ምስ ዝኸውን ናይ 
ስደተኛ ሕክምናዊ ሰነድ

መረጋገጺ ቀዋሚ መንበሪ ወግዓዊ ናይ ስደተኛ ሰነድካ’ዩ። ምስ በጻሕካ ድሕሪ መረጋገጺ ቀዋሚ መንበሪ ወግዓዊ ናይ ስደተኛ ሰነድካ’ዩ። ምስ በጻሕካ ድሕሪ 
ብዙሓት ሰሙናት ናይ ቀዋሚ መንበሪ ካርድኻ ክትወሃብ ኢኻ።ብዙሓት ሰሙናት ናይ ቀዋሚ መንበሪ ካርድኻ ክትወሃብ ኢኻ።
ቀዋሚ መንበሪ ካርድኻ ንመረጋገጺ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ኣይትክኦን እዩ። ስለ’ዚ ቀዋሚ መንበሪ ካርድኻ ንመረጋገጺ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ኣይትክኦን እዩ። ስለ’ዚ 
ንመረጋገጺ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ሰነድካ ኣብ ውሑስ ቦታ ከተቐምጦ ኣለካ።ንመረጋገጺ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ሰነድካ ኣብ ውሑስ ቦታ ከተቐምጦ ኣለካ።

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(መ)፡ 3(ሠ)፡ 4(ረ)፡ 5(ሀ)፡ 6(ለ)
2.11    ኣብ ናይ IOM ሻንጣ እንታይ ሰነዳት ኣሎ?ኣብ ናይ IOM ሻንጣ እንታይ ሰነዳት ኣሎ?
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ኣብ ጉዕዞ ናብ ካናዳ መግሊጺ ጾታኦም ካብ’ቲ ኣብ ሰንዶም ተጻሒፉ ዘሎ 
ዝተፈልየ ንዝኾኑ ሰባት IOM ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ንናይ 
IOM ሰራሕተኛ ብውልቂ ኣዘራርብ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ተወሰኽቲ ክህልዉኻ ዝኽእሉ ሰነዳት ተመልከት። ኣብ ዘለዉኻን ምሳኻ ክትወስዶም ትደሊ 
ሰነዳትን “    ” ምልክት ግበር።

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ተዳልዩ ኣብ ዘሎ መስመራት ካልኦት ዘድልዩኻ ኣገደስቲ ሰንዳት ጸሓፍ።

2.2. ናይ ትምህርቲ ምስክር ወረቓቕቲ

4.4. ናይ ትውልዲ ምስክር 
ወረቓቕቲ

6.6. ናይ ኣገደስቲ ሰነዳት ትርጉም 
ጽሑፋት

1.1. ናይ መድሃኒት መእዘዚ ወረቓቕትን 
መዛግብትን 

3.3. ናይ ክታበት መዝገባት

5.5. ናይ መርዓ/ ፍትሕ ምስክር 
ወረቓቕቲ

2.12    እንታይ ዓይነት ሰነዳት ምሳኻ ተምጽእ?እንታይ ዓይነት ሰነዳት ምሳኻ ተምጽእ?
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ሀ)ሀ) ሓደገኛ ንብረት ኣብ ነብስኻን ኣብ 
ሻንጣኻን ናይ ዝደልዩ ሰራሕተኛታት 
መምርሒታት ተኸተል። ንስኻን 
ሻንጣኻን ብ ኤለክትሮኒካዊ መቋመቲ 
ምሕላፍ ከድልየኩም ይኽእል እዩ። 
ሓደገኛ ንብረት ንምድላይ ሰራሕተኛ 
ክትንክፈካ ይኽእል እዩ።

ለ)ለ) ሻንጣኻ መዚንካ ምልክት ግበረሉ። ናይ 
መስቀሊ ይሕለፍ ወረቐትን ናይ ሻንጣኻ 
ዝተመዝገበሉ ወረቐትን ተቐበል። 
ሻንጣኻ ምስ ሰራሕተኛታት መንገዲ 
ኣየር ግደፎ።

ሐ) ሐ) ቁጽሪ ናይ ኮፍ መበሊን መጸበዪን ቦታ 
ንክትፈልጥ ትኬትካ ተዓዘብ። ናብ 
ነፋሪት ትስቀለሉ ቦታ እዩ። ንዝኾነ 
መግለጺታት ብጥንቃቐ ስማዕ።

መ)መ) ብዛዕባ ኣብ ሻንጣኻ ዘለዉ ንብረታት 
ትሕተቶ መልስ። 

ሠ) ሠ) ዓቢ ሻንጣኻ ካብ’ዚ ዝንቀሳቐስ ቺንግያ 
ውሰድ። ሻንጣታት ይመሳሰሉ እዮም። 
ኣልዒልካ ትወስዶ ሻንጣ ናትካ ምዃኑ 
ኣረጋግጽ።

ረ) ረ) ካብ ሃገር ኣብ ትወጸሉን ናብ ሃገር 
ኣብ ትኣትወሉን ሰነዳትካ ንመርመራ 
ንሰራሕተኛ መንግስቲ ኣቕርብ።

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

ናብ ሓድሽ ገዛካ ካናዳ ኣብ ትኸደሉ ግዜ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ክትሓልፎም ዘለካ ብዙሓት መስርሓት 
ኣለው። በዞም መስርሓት ንልዕሊ ሓደ ግዜ ክትሓልፍ ከድልየካ ይኽእል እዩ።

ናይ መንገዲ ኣየር መፈተሺ ባንኮናይ መንገዲ ኣየር መፈተሺ ባንኮ

ናይ ስደተኛ መፈተሺ ነቑጣናይ ስደተኛ መፈተሺ ነቑጣ

ናይ ድሕንነት መፈተሺ ነቑጣናይ ድሕንነት መፈተሺ ነቑጣ

መበገሲ ማዕጾመበገሲ ማዕጾ

ናይ ጉምሩክ መፈተሺ ነቑጣናይ ጉምሩክ መፈተሺ ነቑጣ

ሻንጣ ትጠልበሉሻንጣ ትጠልበሉ

መልስታት፡ 1(ለ)፡ 2(ረ)፡ 3(ሀ)፡ 4(ሐ)፡ 5(መ)፡ 6(ሠ)

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ንናይ መዓርፎ ነፈርቲ መስርሓት ትዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ 
መስርሕን ናቱ መግለጺን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

2.13    ኣብ መዓርፎ ነፈርቲኣብ መዓርፎ ነፈርቲ

5151

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ

መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ጉዕዞኻ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ እዞም ዝስዕቡ መሳርሒታት ኣለዉ። 

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዘልው መሳርሒታት ትዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ 
መሳርሒን መግለጺኡን መስመር ብምስኣል ኣራኽብ። 

ዝንቀሳቐስ መኸዲዝንቀሳቐስ መኸዲ

መርኣዩ ሓበሬታመርኣዩ ሓበሬታ

ናይ ኣንፈት ምልክታትናይ ኣንፈት ምልክታት

መደየቢታትመደየቢታት

ኣውቶማቲክ ደረጃታትኣውቶማቲክ ደረጃታት

ናይ ሻንጣ ዓረብያናይ ሻንጣ ዓረብያ

ሀ)ሀ) ናይ በረራታት ግዜን ናይ 
መንገዲ ሓበሬታታት ከም”መዓስ 
ኣበይ የብጽሓን ካበይ ይብገሳን 
የርእይ 

ለ)ለ) ናይ ሻንጣ ዓረብያ ሒዝካ ኣብ 
ውሽጢ መዓርፎ ነፈርቲ ክትጓዕዝ 
እንተደሊኻን ንስንክልና ዘለዎም 
ሰባትን 

ሐ)ሐ) ናብ ክትክዶ ደሊኻ ዘለኻ 
ብምምልካት ይሕግዘካ

መ)መ) ሻንጣኻ ኣብ ውሽጢ መዓርፎ 
ነፈርቲ ከተጓዓዕዝ ይሕግዘካ

ሠ)ሠ) ኣብ ውሽጢ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ 
ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ክትከይድ 
ምስ ትደሊ

ረ)ረ) ነዋሕቲ ርሕቀታት ብቁልጡፍ 
ክትጓዓዝ ይሕግዝ

መልስታት፡ 1(መ)፡ 2(ረ)፡ 3(ሀ)፡ 4(ሐ)፡ 5(ሠ)፡ 6(ለ)
2.14    መሳርሒታት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲመሳርሒታት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

5252 ምዕራፍ 2 -ምዕራፍ 2 - መገሻ

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ



መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምሕላፍ ፍቓድ ወረቐት ከተርእይ ክትሕተት ኢኻ። ነፍስ ወከፍ ተጓዓዚ ነናቱ 
ኣለዎ። ኣብ ውሑስ ቦታ ብምቕማጥ ዓቅቦ።

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ንናይ መሕለፊ ፍቓድ ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ፊደል ናይ መሕለፊ ፍቓድን 
ምስኡ ዝዛመድ ስእልን መግሊጽን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

መልስታት፡ 1 (ለ); 2 (መ); 3 (ሠ); 4 (ረ); 5 (ቀ); 6 (በ); 7 (ሸ); 8 (ሰ); 9 (ሐ); 10 (ሀ)  

1. ናይ ተጓዓዚ ስም1. ናይ ተጓዓዚ ስም

2. ዕለት በረራ2. ዕለት በረራ

3. መበገሲ መዓርፎ ነፈርቲ3. መበገሲ መዓርፎ ነፈርቲ

4. መዕለቢ 4. መዕለቢ 
መዓርፎ መዓርፎ 
ነፈርቲነፈርቲ

5. ቁጽሪ ሴድያ5. ቁጽሪ ሴድያ

6. በረራ ዝጅመረሉ ሰዓት6. በረራ ዝጅመረሉ ሰዓት

7. መበገሲ ደገ7. መበገሲ ደገ

8. መስቀሊ ሰዓት8. መስቀሊ ሰዓት

9. ቁፅሪ በረራ9. ቁፅሪ በረራ

10. ስም መንገዲ 10. ስም መንገዲ 
ኣየርኣየር

2.15    ሓበሬታ ብዛዕባ ንምስፋር ምሕላፍሓበሬታ ብዛዕባ ንምስፋር ምሕላፍ

5353

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ

መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ካርታ ውሽጣዊ ምስሊ ነፋሪት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ክፋል ናይ 
ነፋሪትን ኣብ ካርታ ዝዕኡ ዝውክል ቁጽርን መስመር ብምስኣል ኣራኽብ።

ሀ)ሀ) ሽቓቕ ለ)ለ)  ናይ ህጹጽ ግዜ መውጽኢ

ሐ)ሐ)  ጣውላ መቐየሪ 
ሽንቲ ቆልዓ

ናብ ኮፍ መበሊ 22B(ለ)  
መስመር ሰኣል

መልስታት፡ (ሀ)3፡ (ለ)1፡ (ሐ)2
2.16    ነፋሪትነፋሪት

5454 ምዕራፍ 2 -ምዕራፍ 2 - መገሻ

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ



መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ኣብ ኮፍ መበሊ እንታይ ከም ዘሎ ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-
ወከፍ ስእልን መግለጺን መስመር ብምስኣል ኣራኽብ።

መዕቆሪ ተምላስመዕቆሪ ተምላስ

ጓንቴራጓንቴራ

“መቐነት ተቐነት” “መቐነት ተቐነት” 
ዝብል ምልክትዝብል ምልክት

መጸውዒ መልጎምመጸውዒ መልጎም

ሀ) ሀ) ድሕነትካ ንምሕላው 
ክትክተሎ ዘለካ መምርሒ

ለ) ለ) ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ኮፍ 
ኢልካ ክትጥቀመሉ ትክእል 
ጸፊሕ ቦታ

ሐ)ሐ) ናይ በረራ ሰራሕተኛ ኣድህቦ 
ትረኽበሉ ኣገባብ

መ) መ) ከተምልስ ምስ ትደሊ 
ትጥቀመሉ ፌስታል

መልስታት፡ 1(መ)፡ 2(ለ)፡ 3(ሀ)፡ 4(ሐ)

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

2.17    ኣብ ኮፍ መበሊኻኣብ ኮፍ መበሊኻ

5555

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ

መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



ሠ)  ሠ)  ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ብዛዕባ 
ድሕነት ዝነግረካ ንእሽተይ 
ወረቐት

ረ)  ረ)  ናይ ኢድ ቦርሳኻ ተቐምጠሉ 
ቦታ

ሰ)  ሰ)  ውሻጠ ጸልማት 
ምስዝኸውን ፡ ንምንባብ 
ወይ ካልእ ዕላማታት 
ትጥቀመሉ

ሸ)ሸ)  ፊልም ብምዕዛብ ፡ ሙዚቃ 
ብምስማዕ ወይ ጌም 
ብምጽዋት ግዜ ተሕልፈሉ 
መንገዲ

መብራህቲመብራህቲ

ናይ ውሽጢ ናይ ውሽጢ 
በረራ መዘናግዒበረራ መዘናግዒ

ልዕሊ ርእሲ ዝርከብ ልዕሊ ርእሲ ዝርከብ 
ናይ ሻንጣ መቐመጢናይ ሻንጣ መቐመጢ

ናይ ድሕነት መግለጺ ካርድናይ ድሕነት መግለጺ ካርድ

መልስታት፡ 5(ሰ)፡ 6(ሸ)፡ 7(ረ)፡ 8(ሠ)

ካብ ነፋሪት ከም ናይ ድሕነት ጃኬት ዝኣመሰሉ ናይ ድሕነት ንብረታት ምልዓል ካብ ነፋሪት ከም ናይ ድሕነት ጃኬት ዝኣመሰሉ ናይ ድሕነት ንብረታት ምልዓል 
ክልኩል እዩ።ክልኩል እዩ።

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

5656 ምዕራፍ 2 -ምዕራፍ 2 - መገሻ

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ



ኣብ ግዜ ምብጋስን ምዕላብን ከምኡ’ውን ብሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ምስ ኣብ ግዜ ምብጋስን ምዕላብን ከምኡ’ውን ብሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ምስ 
ትሕበር ምቐነትካ ተቐነት።ትሕበር ምቐነትካ ተቐነት።

1.1. መግብኻ ምብላዕን 
ብዙሕ ፈሳሲ 
ምስታይን.

3.3. ቆልዑት ብንጥፈታት 
ምጽማድን ኣብ 
ሴድያኦም ከይረበሸ 
ኮፍ ከምዝብሉ 
ምግባርን.

2.2. ምድቃስን ምዝናይን

4.4. ሽቓቕ ምጥቃም 5.5. ኣድላዪ ምስ ዝኸውን 
መድሃኒትካ ምውሳድ

6.6. ንኻልኦት ተጓዓዝቲ 
ብትሑት ድምጺ 
ምዝራብ

7.7. ናይ ሰራሕተኛታት 
መንገዲ ኣየር 
መምርሒታት 
ምኽታል

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ነፋሪት ኮይንካ ክትገብሮም ትክእል ንጥፈታት ተዓዘብ። ኣብ ግዜ በረራ 
ክትገብሮም ንዝመደብካዮም ንጥፈታት “   ” ምልክት ግበረሎም። 

2.18    ኣብ ነፋሪት ክትገብሮም ትኽእል ነገራትኣብ ነፋሪት ክትገብሮም ትኽእል ነገራት

5757

ም
ዕራ

ፍ 2 - መ
ገሻ

መ
ገሻ

መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



2.19    መን ክሕግዘካ ይኽእል?መን ክሕግዘካ ይኽእል?
መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ናይ ካናዳ ጉዕዞኻ ዝሕግዙኻ ሰባት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ 
ኩነትን ክሕግዘካ/ክሕግዙኻ ዝኽእል/ዝኽእሉ ሰብ/ሰባትን መስመር ብምስኣል ኣራኽብ። ገሊኦም 
ኩነታት ካብ ሓደ ቅኑዕ መልሲ ንላዕሊ ክህልዎም ይኽእል።

መልስታት፡ 1(ሠ)፡ 2(ለ ፡ ሐ ፡ መ)፡ 3(ሐ ፡ መ)፡ 4(ሀ ፡ ሠ)፡ 5(ሐ ፡ መ)፡ 6(ሐ ፡ መ)

ናይ መረጋገጺ ባንኮ ናይ መረጋገጺ ባንኮ 
ሰራሕተኛሰራሕተኛ

ናይ መዓርፎ ናይ መዓርፎ 
ነፈርቲ ድሕነትነፈርቲ ድሕነት

ሰራሕተኛታት ሰራሕተኛታት 
መዓርፎ ነፈርቲመዓርፎ ነፈርቲ

ናይ መዓርፎ ነፈርቲ ናይ መዓርፎ ነፈርቲ 
ናይ ሓበሬታ ቦታናይ ሓበሬታ ቦታ

ናይ በረራ ናይ በረራ 
ሰራሕተኛሰራሕተኛ

ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ይኹን ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ወይ ኣብ መሰጋገሪ ስድራቤትካ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ይኹን ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ወይ ኣብ መሰጋገሪ ስድራቤትካ 
ብሓንሳብ ከምዘሎዉ ኣረጋግጽ ንደቅኻ’ውን ተኸታተሎም።  ብሓንሳብ ከምዘሎዉ ኣረጋግጽ ንደቅኻ’ውን ተኸታተሎም።  

1.1. ኣብ ነፋሪት ከለኻ ትጠሚ ፣ ትጸምእ 
ወይ ሓገዛት የድልዩኻ።

2.2. ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ 
ናይ መጠንቀቕታ ድምጺ 
ይፍኖ እሞ ህጹጽ እዋን 
ይኸውን።

3.3. ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ 
ጠፊእካ።

4.4. ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ዘሎ 
ኮፍ መበሊኻ ካብ ናይ 
ስድራቤትካ ምስ ዝርሕቕ።

5.5. ናብ ትቕጽል ነፋሪት 
ክትከይድ ደሊኻ ግን 
መእተዊ በየን ምዃኑ 
ኣይፈለጥካን።

6.6. ኣብ ናይ ሻንጣ መጠየቒ ቦታ 
ኣለኻ ግን ሳንጣኻ ክትረኽቦ 
ኣይከኣልካን።

ሀሀ ለለ ሐሐ መመ ሠሠ
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2.20    ናይ ቀዋሚ መንበሪ ኩነታትናይ ቀዋሚ መንበሪ ኩነታት

ቀዋሚ ነባሪ ካናዳ ከምዝኾንካ ዝገልጽ ካርድ ክስደደልካ እዩ። ናይ ቀዋሚ መንበሪ ካርድ ተባሂሉ ድማ 
ይጽዋዕ። ኩነታት ቀዋሚ መንበሪ ግዚኡ ኣይሓልፍን’ዩ እታ ካርድ ግን ትሓርር እያ። ካርድኻ ግዚኣ ምስ 
ትውድእ፡ ምስ ትስረቕ ወይ ትጠፍእ ንሓድሽ ካርድ ከተመልክት ኣለካ። 

ናይ ቀዋሚ መንበሪ ካርድኻ ክሳብ ዝውዳእ ብዙሕ ግዜ ክትህብ ኣለካ።

ናብ ካናዳ ምሳኻ ዘይመጽእ ዘሎ ብጻይ፡ መጻምዲ ወይ ተጸጋዒ ዝኾነ ቆልዓ ወይ ውላድ ናብ ካናዳ ምሳኻ ዘይመጽእ ዘሎ ብጻይ፡ መጻምዲ ወይ ተጸጋዒ ዝኾነ ቆልዓ ወይ ውላድ 
ናይ ጓልካ ወይ ወድኻ ዝኾነ ኣለካ’ዶ? ኣብ መጻኢ ናብ ካናዳ ክመጽኡ ድዮም? ዝመጽኡ ናይ ጓልካ ወይ ወድኻ ዝኾነ ኣለካ’ዶ? ኣብ መጻኢ ናብ ካናዳ ክመጽኡ ድዮም? ዝመጽኡ 
እንተድኣ ኮይኖም ናብ ካናዳ ቅድሚ ምብጻሕካ ምስኦም ዘለካ ዝምድና ንመንግስቲ እንተድኣ ኮይኖም ናብ ካናዳ ቅድሚ ምብጻሕካ ምስኦም ዘለካ ዝምድና ንመንግስቲ 
ካናዳ ከተፍልጥ ኣለካ። ብዛዕባ ምስኦም ዘለካ ዝምድና ኣቐዲምካ ንመንግስቲ ምስ ካናዳ ከተፍልጥ ኣለካ። ብዛዕባ ምስኦም ዘለካ ዝምድና ኣቐዲምካ ንመንግስቲ ምስ 
ዘይትሕብር ንመጻኢ ምስ’ቲ ሰብ ኣብ ካናዳ ንኽትራኸብ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዘይትሕብር ንመጻኢ ምስ’ቲ ሰብ ኣብ ካናዳ ንኽትራኸብ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

ኣብ ካናዳ ምስ በጻሕካ ትወሃቦም ሰነዳት ኣብ ካናዳ ምስ በጻሕካ ትወሃቦም ሰነዳት 
ኣገደስቲ’ዮም። ኣብ ውሑስ ቦታ ድማ ኣገደስቲ’ዮም። ኣብ ውሑስ ቦታ ድማ 
ኣቐምጦም።ኣቐምጦም።

ኣብ ካናዳ ምስ በጻሕካ ምስ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ሓጻር ቃለ-መጠይቕ ክትገብር 
ኢኻ። ድሕሪኡ ሰነዳት ክትፍርም ክትሕተት ኢኻ።

እዚ ምስ ተወድአ ኣብ ካናዳ ንኽትነብር መሰል ዘለካ ቀዋሚ ትቐማጢ ትኸውን።
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ሀ) ሀ) ናይ ኩሉ ሰብ ሰብኣዊ መሰል 
ኣኽብር

ለ)ለ) ንነብስኻን ስድራቤትካን 
ደግፍን ግብሪ ክፈልን

ሐ)ሐ) ንኹሎም ሃይማኖታት ኣኽብር

መ)መ) ቆልዑት ይመሃሩ ምህላዎም 
ኣረጋግጽ

ሠ) ሠ) ናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶታት 
ኣኽብር

ከም ቀዋሚ ተቐማጢ ካናዳ ብዙሓት መሰላት ኣለውኻ። ምስዞም መሰላት ከኣ ሓላፍነታት 
ኣለውኻ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ከም ቀዋሚ ተቐማጢ ካናዳ መሰላትካን ሓላፍነታትካን ርአ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ 
መሰልን ምስኡ ዝዛመድ ሓላፍነትን መስመር ሰኣል።

መልስታት፡ 1(ለ)፡ 2(ሠ)፡ 3(ሀ)፡ 4(ሐ)፡ 5(መ)

ናይ ምስራሕ ወይ ናትካ ናይ ምስራሕ ወይ ናትካ 
ቢዝነስ ናይ ምውናንቢዝነስ ናይ ምውናን

ርእይቶኻ ከተስምዕርእይቶኻ ከተስምዕ

ንኹሉ ሰብኣዊ ንኹሉ ሰብኣዊ 
መሰላት መሰላት 

ሃይማኖትካ ክትክተል ሃይማኖትካ ክትክተል 

ነጻ ናይ መሰረታዊ ነጻ ናይ መሰረታዊ 
ህዝባዊ ትምህርቲህዝባዊ ትምህርቲ 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

2.21    መሰላትን ሓላፍነታትን ኣብ ካናዳመሰላትን ሓላፍነታትን ኣብ ካናዳ
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ረ)ረ) ከባቢኻ ምክንኻን

ሰ)ሰ) ናብ ካናዳ ዳግማይ ንኽትኣትው 
ክፍቀደልካ ቅቡል ናይ ቀዋሚ 
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ኣርኢ

ሸ) ሸ) ግብርታት ክፈል

ቀ)ቀ) ናይ ንብረት ቀረጻት ክፈል

መልስታት፡ 6(ቀ)፡ 7(ሸ)፡ 8(ረ)፡ 9(ሰ)

ከም ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ካናዳ ዝተጣየሹ ሰባት ናብ መበቆል ሃገሮም ምስ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ካናዳ ዝተጣየሹ ሰባት ናብ መበቆል ሃገሮም ምስ 
ዝምለሱ ናይ ሕጋዊ ቀዋሚ ምንባር ፍቓዶም  ኩነታት ብኣሉታ ክጽሎ ይኽእል። ኣብ ዝምለሱ ናይ ሕጋዊ ቀዋሚ ምንባር ፍቓዶም  ኩነታት ብኣሉታ ክጽሎ ይኽእል። ኣብ 
ዝምለሱሉ ግዜ ኣብ ናይ ካናዳ መዓርፎ ነፈርቲ ብናይ ክፍሊ ስደት ሰራሕተኛታት ዝምለሱሉ ግዜ ኣብ ናይ ካናዳ መዓርፎ ነፈርቲ ብናይ ክፍሊ ስደት ሰራሕተኛታት 
ሕቶታት ይሕተቱ ይኾኑ’ዮም። ናብ መበቆል ሃገሮም ንምንታይ ከምዝተመለሱ ኣብ ሕቶታት ይሕተቱ ይኾኑ’ዮም። ናብ መበቆል ሃገሮም ንምንታይ ከምዝተመለሱ ኣብ 
ዝሕተቱሉ እዋን ብሓቂ ክምልሱ ኣለዎም።ዝሕተቱሉ እዋን ብሓቂ ክምልሱ ኣለዎም።

ንብረት ክትውንንንብረት ክትውንን

ብህዝቢ ዝድጎም ናይ ጥዕና ብህዝቢ ዝድጎም ናይ ጥዕና 
ኣገልግሎታት ክትረክብኣገልግሎታት ክትረክብ

ኣብ ጽሩይን ንጥዕና ምቹእ ኣብ ጽሩይን ንጥዕና ምቹእ 
ከባቢ ክትነብርከባቢ ክትነብር

ካብ ካናዳ ወጻኢ ካብ ካናዳ ወጻኢ 
ክትጓዓዝክትጓዓዝ

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.
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2.22    ቀወምቲ ነበርቲቀወምቲ ነበርቲ

1.1. ኣብ ናይ ፈደራል 
ምርጫታት ከተድምጽ 
ኣይትኽእልን ኢኻ።

2.2. ንልዑል-ዝደረጃኦም 
ስራሓት መንግስቲ 
ከተመልክት 
ኣይትኽእልን ኢኻ።

3.3. ናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድካ ክትዕቅብ 
ንገለ ውሑድ መዓልታት ኣብ ካናዳ 
ብኣካል ክትህሉ ኣለካ።

ናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም 
ብከቢድ ገበን ገበነኛታት ኮይኖም ምስ ብከቢድ ገበን ገበነኛታት ኮይኖም ምስ 
ዝርከቡ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓዶም ዝርከቡ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓዶም 
ክኸስሩዎ ይኽእሉ።ክኸስሩዎ ይኽእሉ።

2.23    መዓስ ንዜግነት ካናዳ ከተምልክት ትኽእል?መዓስ ንዜግነት ካናዳ ከተምልክት ትኽእል?

ናይ ካናዳ ዜግነት ምስተወሃበካ 
ንናይ ካናዳ ፓስፖርት 
ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ቅድሚ ንናይ ካናዳ ዜግነት ምምልካት ነዞም ዝስዕቡ ከተማልእ ኣለካ፡

1.1. ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ካናዳ ክትህሉ 
ኣለካ። ንዜግነት መዓስ ከተመልክት 
ከምእትኽእል ንምፍላጥ ኣብ’ዚ 
ኣንብብ፡

2.2. እኹል ኣፍልጦ ናይ 
ቋንቋታት እንግሊዝኛን 
ፈረንሳይኛን ክህልወካ 
ኣለዎ።

3.3.  ብዛዕባ ካናዳ ኣፍልጦ 
ከምዘለካ መረጋገጺ ፈተና 
ምሕላፍ።

ከም ቀዋሚ ተቐማጢ ካናዳ ልክዕ ከም ዜጋታት ተመሳሳሊ መስላት ኣለካ፡ ብዘይካ ንስኻ  
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መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ  ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ 6363

ምዕራፍምዕራፍ 3 3

ድጋፋትን ኣገልግሎታትንድጋፋትን ኣገልግሎታትን



ምዕራፍምዕራፍ 3 3

ድጋፋትን ድጋፋትን 
ኣገልግሎታትንኣገልግሎታትን

ኣብ መጀመርታ ዝዓረፍካሉ መዓርፎ ነፈርቲ ናይ ስደተኛ መስርሓት ምስ ሓለፍካ ቀዋሚ ተቐማጢ ትኸውን። 
ከም ቀዋሚ ተቐማጢ ምስ ናይ ካናዳ ህይወት ክትለማመድ ዝሕግዘካ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዛት ክትረክብ 
ትኽእል።

እዞም ሓገዛት ዝመጽኡሉ ኣገባብ ከም ዓይነት መደብ ናይ 
ዳግመ-ምጥያስ ይፈላለ።   

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ዳግመ-ምጥያሽ ኣንብብ። ኣብ ምስ ናትካ ናይ ዳግመ-ምጥያሽ መደብ 
ዝዛመድ “   ” ምልክት ግበር።  

1.1. ናይ ብመንግስቲ ዝተደገፉ ስደተኛታት   ናይ ብመንግስቲ ዝተደገፉ ስደተኛታት  
(GAR/RPG) መደብ(GAR/RPG) መደብ

 ውልቀ-ሰባት ገንዘባዊ ድጋፋት ካብ መንግስቲ 
ይረኽቡ። ህጹጽ ናይ ምጥያስ ድጋፋት ካብ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ይረኽቡ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ 
ተመልከት፡:

ኣብ’ዚ ምዕራፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣገልግሎታት 
እዩ። ኣብ ካናዳ ምስ መጺእካ ደጊምካ ከተንብቦ ኣገዳሲ’ዩ።

3.1    ናይ ዳግመ-ምጥያስ መደባት ኣብ ካናዳናይ ዳግመ-ምጥያስ መደባት ኣብ ካናዳ
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2. ናይ ብሕታዊ ምወላ ስደተኛታት  2. ናይ ብሕታዊ ምወላ ስደተኛታት  
(PSR/PPPR) መደብ(PSR/PPPR) መደብ

 ውልቀ-ሰባት ብብሕታውያን 
ጉጅለታት ወይ ትካላት ይምወሉን 
ይድጎሙን። ውልቀ-ሰባት ገንዘባዊ 
ድጋፋት ካብ ብሕታውያን 
መወልቶም ይረኽቡ። ህጹጽ ናይ 
ምጥያሽ ደጋፋት ካብ ዝምውሉዎም 
ብሕታውያን መወልቲ 
ይረኽቡ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

3. ሓባራዊ ናይ ድጋፍ ምወላ (JAS/3. ሓባራዊ ናይ ድጋፍ ምወላ (JAS/
PAC) መደብPAC) መደብ

 ውልቀ-ሰባት ገንዘባዊ ሓገዝ 
ካብ መንግስቲ ይረኽቡ። ህጹጽ 
ናይ ምጥያሽ ድጋፋት ድማ ካብ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት 
ይቕበሉ። ኣብ ካናዳ ትወሳኺ 
ድጋፋት ዝህቡ ብሕታዊ 
መወልቲ ኣለዉዎም። 
ንዝያዳ ሓበሬታ አብዚ 
ኣንብብ፡:

4. ዝተወሃሃደ መደብ ቪዛ ቤት-4. ዝተወሃሃደ መደብ ቪዛ ቤት-
ጽሕፈት ረዲኤት (BVOR / ጽሕፈት ረዲኤት (BVOR / 
RDBV)RDBV)

 ውልቀ-ሰባት ገንዘባዊ ሓገዛት ካብ 
መንግስትን ካብ ብሕታውያን 
መወልቶምን ይረኽቡ። ህጹጽ 
ናይ ምጥያሽ ሓገዛት 
ድማ ካብ ብሕታውያን 
መወልቶም ይረኽቡ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ 
አብዚኣንብብ፡:

መደብ ናይ ዳግመ-ምጥያሽ ብዘየገድስ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ምጥያሽ መደብ ናይ ዳግመ-ምጥያሽ ብዘየገድስ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ምጥያሽ 
ኣገልግሎታት ካብ ብመንግስቲ ዝምወሉ ትካላት ክትረክብ ትኽእል። ኣገልግሎታት ካብ ብመንግስቲ ዝምወሉ ትካላት ክትረክብ ትኽእል። 
ንብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታውያን መወልትኻ ምስ’ዞም ንብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታውያን መወልትኻ ምስ’ዞም 
ኣገልግሎታት ከራኽቡኻ ሕተቶም። ንዝያዳ ሓበሬታ ምዕራፍ 3፡ ኣገልግሎታት ከራኽቡኻ ሕተቶም። ንዝያዳ ሓበሬታ ምዕራፍ 3፡ 
ንጥፈት 3.11 ተዓዘብ።ንጥፈት 3.11 ተዓዘብ።
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1.1. ቅድሚ ምምጻእካ ምስ ሂወት ናይ 
ካናዳ ኣብ ምልላይ ክሕግዙኻ 
ዝኽእሉ ነጻ ዝወሃቡ ናይ 
ብኣካልን ብመስመር ኢንተርነትን  
ኣገልግሎታት።  

2.2. ኣብ መስርሕ ስደተኛታትን ጉምሩክን ከምኡ’ውን 
ናብ ናይ መወዳእታ ምብጽሒኻ ዝሕግዙኻ ናይ ካናዳ 
መዓርፎ ነፈርቲ ኣገልግሎታት 

3.3. ናይ ካናዳ ጉዕዙኻ ወጻኢታት ዝሽፍን ናይ ስደተኛ 
ልቓሕ ካብ መንግስቲ ካናዳ። ነዚ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ 
ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምኽፋል 
ክትጅምር ኣለካ። 

4.4. ምሽፋን ግዚያዊ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ብ ብግዝያዊ 
ፕሮግራም ጥዕና ፈደራል (IFHP/ PFSI)። እዚ ክሳብ 
ናይ ኣውራጃኻ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ትረክብ ኣገደስቲ 
ዝኾኑ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት 
ይሽፍን። ገንዘባዊ ሓገዛት ካብ 
መንግስቲ ወይ ብሕታውያን 
መወልቲ እናተቐበልካ ከለኻ’ውን 
ሕክምናዊ ሓገዛት ይሽፍን’ዩ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣሃዱ 5 ተዓዘብ 
ወይ ኣብ’ዚ ኣንብብ።

ካብ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ይኹን ብሕታዊ መወልትኻ ትረኽቦ ናይ ህጹጽ 
ምጥያሽ ድጋፋት’ውን ውሱን እዩ። እዞም ድጋፋት ዝጸንሑሉ ንውሓት ግዜ ኣብ ናይ 
ዳግመ-ምጥያስ መደብ ይምርኮስ። ብመሰረት ዘለኻዮ ኩነታት ንውሓት ናይ ድጋፋት 
ይፈላለ እዩ።

3.3    ልሙዳት ናይ ዳግመ-ምጥያስ ኣገልግሎታትልሙዳት ናይ ዳግመ-ምጥያስ ኣገልግሎታት
ዝተኸተልካዮ ዓይነት መደብ ምጥያሽ ብዘየገድስ ኩሎም ቀወምቲ ነበርቲ ከም ስደተኛታት ናብ ካናዳ 
ዝተጣየሱ ነዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ክረኽቡ ይኽእሉ፡

3.2    ገደባት ናይ ህጹጽ ምጥያስ ሓገዛትገደባት ናይ ህጹጽ ምጥያስ ሓገዛት

ኣብ ካናዳ ትወሃቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ውሱን እዩ። 
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services/prepare-live.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html


መልስታት፡ 
 GAR/RPG 1(ሀ)፡ 2(ሀ)፡ 3(ሀ)፡ PSR/PPPR 1(ለ)፡ 2(ለ)፡ 3(ለ) JAS/PAC 1(ሀ)፡ 2(ሀ)፡ 3(ሀ) BVOR/ RDBV 1(ለ)፡ 2(ለ)፡ 3(ለ)
3.4    ህጹጽ ናይ ምጥያስ ድጋፋትህጹጽ ናይ ምጥያስ ድጋፋት

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ምስ ናትካ ናይ ምጥያሽ መደብ ዝዛመዱ “   ” ምልክት ግበር።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ከም ናይ ህጹጽ ምጥያስ ዝወሃቡኻ ድጋፋት ተዓዘብ። ኣብ ጎኒ ነዞም ድጋፋት 

ዝቕርበልካ “   ” ምልክት ግበር።

1.1. ኣብ ሓጋይ ምስ ትመጽእ ናይ ሓጋይ ክዳውንቲ መን ክቅርበልካ’ዩ?

ሀ)ሀ) ብመንግስቲ ዝድጎም ትካል ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ 
ካናዳ  ኣብ ሞንጎ 15 ጥቅምትን 15 ሚያዝያን 
ምስ ትበጽሕ ።

ለ)ለ) ብሕታውያን መወልትኻ ኣብ ናይ 
መወዳእታ መዕለቢኻ ምስ ትበጽሕ።

2.2. ኣብ ካናዳ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕለቢኻ ምስ በጻሕካ ናብ መጀመርታ ትነብረሉ ቦታ ንምኻድ ዘድልየካ 
መጓዕዝያ መን የዳልወልካ?

ሀ)ሀ) ዝመወለካ ብመንግስቲ 
ዝድጎም ትካል

ሀ)ሀ) ዝመወለካ ብመንግስቲ 
ዝድጎም ትካል

ለ)ለ) ብሕታውያን 
መወልትኻ 

ለ)ለ) ብሕታውያን 
መወልትኻ

3.3. መጀመርታ ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ግዚያዊ መንበሪኻ መን የዳልወልካ?
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ሀ) ሀ) መንግስቲ

ለለ) ብሕታዊ

ሐ)ሐ) ክልቲኦም መንግስትን ብሕታዊ መወልትን

መልስታት፡ 
GAR/RPG 4(ሀ)፡ 5(ሀ)፡ 6(ሀ)፡ PSR/PPPR 4(ለ)፡ 5(ለ)፡ 6(ለ)፡ JAS/PAC 4(ሀ)፡ 5(ሀ)፡ 6(ሀ)፡ BVOR/RDBV 4(ለ)፡ 5(ለ)፡ 6(ሐ)

4.4. ቀዋሚ መንበሪ ኣብ ምርካብን ፣ ሓደሽቲ ወይ ሰባት ዝተገልገሉሎም ንብረት ኣብ ምግዛእን 
መን ይሕግዘካ?

5.5. ኣብ ካናዳ ንምንባር ዝሕግዙኻ ተወሰኽቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ምጥያስ ሓገዛት ትረኽበሉ ቦታ መን 
ይመርሓካ?

6.6. ውሱን ገንዘባዊ ሓገዝ መን ክህበካ’ዩ?

ሀ)ሀ) ዝመወለካ ብመንግስቲ 
ዝድጎም ትካል

ሀ)ሀ) ዝመወለካ ብመንግስቲ 
ዝድጎም ትካል

ለ)ለ) ብሕታውያን 
መወልትኻ  

ለ)ለ) ብሕታውያን 
መወልትኻ  
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ኣብ ካናዳ ምቕባልን ናይ እንኳዕ 
ደሓን መጻእካ ኣቀባብላን።

ንዝወሃበካ ውሱን ገንዘባዊ ድጋፍ 
ከመይ ጌርካ ብሓላፍነታዊ ኣገባብ 
ከም ትጥቀመሉ።

ቀዋሚ መንበሪ ንምርካብን ናይ 
ክራይ ውዕል ኣብ ምርዳእን 
ዝሕግዘካ።

ኣብ መንበሪኻ ውሕስነትካ 
ትሕልወሉ ኣገባብ ዘርእየካ።

ኣብ ሓድሽ ሃገር ምንባር ምጅማር ግዜን ጻዕርን ይሓትት’ዩ።

እቲ ሓላፍነት ናትካን ናይ’ቶም ዝሕግዙኻ ዘለዉን እዩ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ንምጥያስካ ዝምልከቱ ሓላፍነታት ተመልከት። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ሓላፍነት ናይ ዝመወሉኻ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻን ናትካ ሓላፍነትን መስመር ብምስኣል እዛምድ።

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ሀ)፡ 3(መ)፡ 4(ለ)

ሀ) ሀ) ብዝወሃበካ ገንዘብ ክትነብር 
ብዘክእለካ መንገዲ ባጀትካ ኣዳሉ። 
ልዕሊ ዝግባእ ምስ ተጥፍእ ተወሳኺ 
ገንዘብ ኣይወሃበካን እዩ።

ለ)ለ)  ማዕጾኻ ዕጸው ንብረትካ’ውን 
ብውሑስ ኣገባብ ተጠቀም።

ሐ)ሐ)  ኩሉ ሳንጣኻን ሰነዳትካን ምሳኻ ሓዝ። 
ሰባት ምእንቲ ክረክቡኻ ክኽእሉ ናይ 
IOM ሳንጣ ክረኣየሉ ኣብ ዝኽእል 
ቦታ ኣቐምጦ።

መ)መ)  ትነብረሉ ቦታ ብጽሬትን ብጽቡቕ 
ኣገባብን ሓዞ። ናይ ክራይ ውዕልካ 
ተረዳኣዮን ኣኽብሮን።

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

3.5     ተራን ሓላፍነትንተራን ሓላፍነትን
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ሠ)ሠ)  ናይ ባንክ ሓበሬታ ኣብ ውሑስ ቦታ 
ኣቐምጦ። ኩሉ ናይ ባንክ ክፍሊታት 
ከምኡ’ውን ምስ ናይ ልቃሕ ካርድ 
ዝተሓሓዙ ናይ  ልቓሕ ክፍሊታት 
ክፈል።

ረ)  ረ)  ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ 
ከተመሓይሽ ምስ ትደሊ ናይ ቋንቋ 
ቤት ትምህርትታት ትኸታተል።

ሰ)  ሰ)  ኣብ ካናዳ ሕግታት መምርሒታትን 
ተኸተል።

ሸ)ሸ)  ኣብ ስድራቤትካ ዘለዉ ቆልዑ 
ናብ ቤት ትምህርቲ ኣመዝግቦም። 
ትምህርታዊን ማሕበራዊን 
ምዕባለታቶም ተኸታተል።

መልስታት፡ 5(ረ)፡ 6(ሸ)፡ 7(ሠ)፡ 8(ሰ)

ኣብ ስድራቤትካ ዘለዉ እኹላት ሰባት 
ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ክምዝገቡ 
ሓግዝ።

ኣብ ዘለኻዮ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት 
ዘሎ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ይሕግዘካ። 
ኣብ ስድራቤትካ ዘለዉ ቆልዑ ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ክምዝገቡ ሓግዝ።

ናይ ባንክ ሕሳብ ኣብ ምኽፋት 
ይሕግዘካ። ኣብ ካናዳ ገንዘብ 
ከመይ ከምትረክብን ከምትጥቀምን 
ይገልጸልካ።

ኣብ ካናዳ ኣገደስቲ ሕግታት 
መምርሒታትን ይገልጸልካ።

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.
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ሕጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ምስ ዘድሊ 
ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ንምርካብ 
ይሕግዝ።

ኣብ ሕብረተሰብካ ዘሎ ህዝባዊ 
መግጓዓዝያ ከመይ ጌርካ ከም ትጥቀመሉ 
ግለጽ።

ብዛዕባ ሓድሽ ትነብረሉ ዘለኻ 
ሕብረተሰብ ኣፍልጦ ምሃብ።

ኣብ ካናዳ ንኣገደስቲ ሰነዳት 
ንከተመልክትን ኣገዳስነቶም ኣብ 
ምግላጽን ይሕግዘካ።

ቀ) ቀ) ንበይንኻ ህዝባዊ መጓዓዝያ ተጠቀም። ክጠፍኣካ 
ስለዝኽእል ኣገደስቲ ኣድራሻታት ብምሓዝ 
ተዳሎ።

በ)በ) ኣብ ሓድሽ ትነብረሉ ሕብረተሰብ ንጡፍ ኩን 
ከምኡ’ውን ምስ ሰባት ተቐራረብ።

ተ)ተ) ሰነዳትካ ኣብ ውሑስ ቦታ ኣቐምጦም፡ ከመይ 
ከምትጥቀመሎም ፍለጥ ከምኡ’ውን ኣብ 
ግዚኦም ኣሐድሶም።

ቸ)ቸ) ንኣለርጂን ጠለብ ኣመጋግባን ዘጠቓለለ ህጹጽ 
ሕክምናዊ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ ንእትኣምኖ ሰብ 
ሓብር። 

መልስታት፡ 9(ቸ)፡ 10(ቀ)፡ 11(በ)፡ 12(ተ)

9.9.

10.10.

11.11.

12.12.

ኣየኖት ክልተ ህጹጽ ናይ ምጥያስ ድጋፋት’ዮም ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ?ኣየኖት ክልተ ህጹጽ ናይ ምጥያስ ድጋፋት’ዮም ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ?
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1.1.  ናብ ካልእ ሕብረተሰብ ክትቅይር 
ምስ ትሓስብ ምቁራጽ ናይ 
ገንዘባዊ ሓገዛት ወይ ህጹጽ ናይ 
ምጥያስ ድጋፋት ምእንቲ ከየጋጥም 
ቀልጢፍካ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ 
ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታውያን 
መወልትኻ ክትሕብር ኣለካ።

2.2.  ናብ ካልእ ቦታ ክትቅይር ምስ 
ትውስን ዝተፈለየ ማሕበረሰብ 
ትጋዐዘሉን መንበሪን ሓዊስካ ዘለዉ 
ኩሎም ወጻኢታት ሓላፍነት ናትካ 
እዩ።

3.3.  ናብ’ቲ ሓድሽ መዓልቦኻ ዝኸውን 
መኸዲኻን ግዚያዊ መዕቆቢኻን 
ክተዳሎ ኣለካ። 

4.4.  GAR/RPG፡ ገንዘባዊ ሓገዛት ኣብ 
ምርካብ ምድንጓያት ክህሉ ይኽእል 
እዩ።

5.5.  PSR/PPPR፡ መወልትኻ ኣብ 
ዝነብሩሉ ከባቢ ዘይትነብር 
እንተኾይንካ ገንዘባዊ ሓገዝ ወይ ናይ 
ምጥያሽ ድጋፍ ኣይምልከተካን’ዩ።

ኣብ ካናዳ ኣበይ ከምትነብር ክትመርጽ መሰል ኣለካ። ይኹንእምበር ናብ 
ናይ መጀመርያ መዓልቦኻ ክትከይድ ብፅኑዕ  ትምከር። ኣብኡ ብመጠን 
ናይ ምጥያስ ጠለባትካ ሓገዛት ክትረክብ ኢኻ። ቅድሚ ቦታ ምቕያርካ 
ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ኣብ ግምት ኣእትዎም፡

3.6    ለውጢ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቦ ለውጢ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቦ 
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ፍታሕ ንምርካብ ንስኻን መወልትኻን ሓገዝ ናይ 
መንግስቲ ካናዳ ክትሓቱ ትኽእሉ። ናብ መንግስቲ 
ብኢመይል IRCC.PSRCaseReview-
RevuedecasPSR.IRCC@cic.gc.ca 
ክትጽሕፍ ትኽእል።

ምስ መወልትኻ ተዘራረብ ከምኡ’ውን ንዝኾነ 
ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ሕቶታት ሕተት። 

 
ኣብ ትነብረሉ ሕብረተሰብ ናብ ዝርከብ ናይ 
ሓደሽቲ መጻእተኛታት ብመንግስቲ ዝድጎም 
ትካል ኪድ። አብኡ ዘሎ ናይ ምጥያስ ባዓል ሞያ 
ብዝጠቅሙ ምኽርታት ክሕግዘካ እዩ።

 

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ PSR/PPPR፡ ብዛዕባ መወልትኻ ዘተሓሳስብ ነገር ምስ 
ዝህልወካ ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ኣንብብ። ንንጥፈታት ብቕደም 
ተኸተል ንምስራዕ ካብ      ክሳብ  ኣብ ነፍስ-ወከፍ መምረጺ ሳንዱቕ 
ኣቐምጥ።

መልስታት፡ (ሀ) 3 ፡ (ለ) 1 ፡ (ሐ) 2

ሀ)ሀ)

ለ)ለ)

ሐ)ሐ)

PSR/PPPR፡ መወልትኻ ካባኻ ገንዘብ ኽሓቱ ወይ PSR/PPPR፡ መወልትኻ ካባኻ ገንዘብ ኽሓቱ ወይ 
ንክምውሉኻ ኣቐዲምካ ክትከፍል ኣለካ ክብሉኻ ኣይግባእን። ንክምውሉኻ ኣቐዲምካ ክትከፍል ኣለካ ክብሉኻ ኣይግባእን። 
ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ክንመልሰልካ ኢና ኢሎም ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ክንመልሰልካ ኢና ኢሎም 
እንተተመባጽዑልካ’ውን ዝኾነ ነገር እንተተመባጽዑልካ’ውን ዝኾነ ነገር 
ኣይትኽፈል። መወልትኻ ዝተወሰነ ገንዘባዊ ኣይትኽፈል። መወልትኻ ዝተወሰነ ገንዘባዊ 
ሓገዝ ክገብሩልካ ሕጋዊ ሓላፍነቶም ሓገዝ ክገብሩልካ ሕጋዊ ሓላፍነቶም 
እዩ።እዩ።

3.7    ምስ መወልትኻ ዘለካ ዝምድናምስ መወልትኻ ዘለካ ዝምድና
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ናይ መንነት ሰነዳትካ ናትካ እዮም። ዝኾነ ሰብ ማለት መወልትኻ ይኹኑ ፡ ናይ ምጥያሽ 
ሰራሕተኛታት፡ ኣባላት ስድራቤት ወይ ሰራሕተኛኻ ሰነዳትካ ክሕዙልካ የብሎምን። ከም ሓድሽ 
ቀዋሚ ተቐማጢ ካናዳ መሰረት እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ሰነዳት ድሕሪ ሓጺር ግዜ ምእታውካ 
ክትረኽቦም ኣለካ፡ 

1.1. ናይ ቀዋሚ መንበሪ ካርድ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ካርድ
 እዚ ቀዋሚ ተቐማጢ ካናዳ ከምዝኾንካ ወግዕዊ መረጋገጺ  

እዩ። እዚ ሰንድ ብፖስታ ክስደደልካ እዩ። እዚ ሰነድ ነቲ 
ናብ ካናዳ ክትኣቱ ከለኻ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝፈረምካዮ 
መረጋገጺ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ኣይትክኦን እዩ። ንክልቲኦም 
ክትዕቅቦም ኣለካ።

2.2. ናይ ማሕበራዊ መድሕን ቁጽሪ (SIN/NAS) ናይ ማሕበራዊ መድሕን ቁጽሪ (SIN/NAS)
 እዚ ቁጽሪ ኣብ ካናዳ ንምስራሕን ኣብ መንግስታዊ 

ፕሮግራማትን ጥቕምታትን 
ንምምልካት የድልይ። ነዚ 
ቁጽሪ ብጽቡቕ ኣቐምጦ 
ካልኦት ሰባት’ውን ክጥቀሙሉ 
ኣይተፍቅድ። ንዝያዳ ሓበሬታ 
አብዚ ተመልከት፡

3.3. ኣውራጃዊ ናይ ጥዕና ካርድ ኣውራጃዊ ናይ ጥዕና ካርድ
 ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት ንምርካብ ካብ ትነብረሉ 

ኣውራጃ ናይ ጥዕና ናይ መድሕን ካርድ የድልየካ። እዚ 
ካርድ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ትጥቀመሉ። ብዝተኻእለ መጠን 
ኣብ ዝመጻእካሉ ግዜ ንናይ ጥዕና ካርድ ኣመልክት።

ናይ ኣገደስቲ ሰነዳትካ ቅዳሓት ኣዳሉን ኣብ ውሑስ ቦታ ናይ ኣገደስቲ ሰነዳትካ ቅዳሓት ኣዳሉን ኣብ ውሑስ ቦታ 
ኣቐምጥን። ሰንዳትካ ምስ ዝጠፍኡ ወይ ዝስረቑ ዳግማይ ኣቐምጥን። ሰንዳትካ ምስ ዝጠፍኡ ወይ ዝስረቑ ዳግማይ 
ንከተስርሖም ክፍሊት ምኽፋል ከድልየካ’ዩ።ንከተስርሖም ክፍሊት ምኽፋል ከድልየካ’ዩ።

3.8    ኣገደስቲ ሰነዳት ኣብ ካናዳኣገደስቲ ሰነዳት ኣብ ካናዳ
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እዞም ትካላት ናይ ምጥያስ ወኪላት’ውን ዝበሃሉ ኮይኖም ኣብ ካናዳ 
ዝውቱራት እዮም። ንሓደሽቲ መጻእተኛታት ኣብ ሓድሽ ሕብረተሰብ 
ኣብ ምጥያስ ይሕግዙ። ከም ቀዋሚ ተቐማጢ ክሳብ ዜግነት ናይ 
ካናዳ ትሕዝ ነዞም ናይ ነዊሕ ግዜ ኣገልግሎታት ክትረክብ ትኽእል። 
እዞም ኣገልግሎታት ብነጻ እዮም ዝወሃቡ። ኣብዞም ዝስዕቡ ክሕግዙኻ 
ይኽእሉ፡ 

1.1. ብነጻ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርትታት 
ክትምዝገብ (እንግሊዝኛ/ ፈረንሳይኛ)

2.2. ስራሕ ከመይ ከም ትደሊ ክትመሃር

3.3. ምስክር ወረቓቕትኻ ከመይ አፍልጦ 
ከምትረኽበሎም ምምኻር

5.5. ኣብ ሕብረተሰብ ይሳተፉ 6.6. ናይ ምጥያስ ብድሆታት ይፈትሑ

4.4. ክእለታትካ ንኸተመሓይሽ ምሳኻ 
ይሰርሑ 

ናይ መንግስቲ ካናዳ ናይ ኢንተርነት መስመር 
ኣብ’ዚ ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት 
ንሓደሽቲ መጻእተናታት ዝሕግዙ ክትረክብ 
ትኽእል።

3.9    ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት     ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት     
       ንኹሎም ሓደሽቲ መጻእተኛታት       ንኹሎም ሓደሽቲ መጻእተኛታት
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ናይ ምጥያስ ኣገልግሎታት ብፈረንሳይኛ’ውን ኣለው። ህጹጽን ናይ ነዊሕ ግዜን ምጥያስ ኣገልግሎት 
ዝህቡ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ምስ ፈርንሳይኛ ዝዛረቡ ትካላት ወይ ምስ ኣብ ሕብረተሰብካ 
ብፈረንሳይኛ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ከራኽቡኻ ይኽእሉ። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ንሓደሽቲ መጻእተኛታት ብፈረንሳይኛ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ዝርከቡሉ ነዞም 
ዝስዕቡ ተወከስ፡

ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ንኩሎም ሓደሽቲ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ንኩሎም ሓደሽቲ 
መጻእተኛታት ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ኣለዎም። መጻእተኛታት ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ኣለዎም። 
ብሕታውነትካ ክዕቅቡልካ ኣለዎም። ብዛዕባ ንዓኻ ብሕታውነትካ ክዕቅቡልካ ኣለዎም። ብዛዕባ ንዓኻ 
ዝምልከቱ ሓበሬታታት ምስ ካልኦት ቅድሚ ምዝርራቦም ዝምልከቱ ሓበሬታታት ምስ ካልኦት ቅድሚ ምዝርራቦም 
ፍቓድካ ክረኽቡ ኣለዎም። ትኣምኖም ሰባት ምስ ትረክብ ፍቓድካ ክረኽቡ ኣለዎም። ትኣምኖም ሰባት ምስ ትረክብ 
ክሕግዙኻ ምእንቲ ዘሸግሩኻ ሓሳባት ወይ ብድሆታትካ ክሕግዙኻ ምእንቲ ዘሸግሩኻ ሓሳባት ወይ ብድሆታትካ 
ኣካፍሎም።ኣካፍሎም።

1.1. ን Carte interactive 
sur les collectivités 
francophones ኣብ’ዚ፡

2.2. ናይ መንግስቲ ካናዳ ዌብሳይት 
ኣብ’ዚ ፡

3.3. ንኣገልግሎታት ኣብ ኩወቤክ 
ንናይ መንግስቲ ኩወቤክ ናይ 
ኢንተርነት መስመር ኣብ’ዚ 
ተወከስ፡
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ሀ)ሀ)  ሓገዝ ንምርካብ ናይ መዓርፎ 
ነፈርቲ ኣገግሎታት መቐበሊ 
ሰራሕተኛታት ርኸቦምን ናይ IOM 
ሳንጣኻ ኣርእዮምን።

ለ)ለ)  ቅድሚ ቦታ ንምቕያር ምውሳንካ 
ሳዕቤናቱ ንክርድኣካ ካብ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ 
ብሕታዊ መወልትኻ ምኽሪ ሕተት።

ሐ)ሐ) ናብ ዝመወሉኻ ብመንግስቲ 
ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታውያን 
መወልትኻ ደዊልካ ብትሕትና ዘለዉ 
ሽግራት ግለጸሎም።  

መ)መ)  ደውለሎም፡ ኩነታትካ ግለጸሎም 
ቆጸራ ንምሓዝ ሕተት።

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ናይ ምጥያስ ኩነታት ኣንብብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ኩነታትን 
መፍትሒኡን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

ምስ መንበሪ ገዛኻ ዝተተሓሓዘ ብዙሕ 
ሽግራት ኣሎ።

ኣብ ካናዳ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ በጺሕካ 
ዝቕበለካ ሰብ ግን የለን።

ካብ ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ 
ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ንኣስታት 
ልዕሊ ሰሙን ዝኾነ ነገር ኣይሰማዕካን። 
ንኣገደስቲ ሰነዳት ምምልካት ክትጅምር ፡ 
ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርትታት ክትጅምር 
ወይ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ከተመዝግብ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ካልእ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ዓርኪ 
ኣለካ። ሽዑ ንሽዑ ናብ’ቲ ኣውራጃ ወይ 
ግዝኣት ክትከይድ ይደልዩኻ።

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ሀ)፡ 3(መ)፡ 4(ለ)

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

3.10    ናይ ምጥያስ ኩነታትናይ ምጥያስ ኩነታት
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ብዙሓት ከባቢታት ቀወምቲ ነበርቲ ሓዊስካ ኩሎም ሰባት ብሕሱር ዋጋ ወይ ብናጻ ክጥቀሙሎም 
ዝኽእሉ ኣገልግሎታት ይህቡ እዮም። እዚ ትነብረሉ ሓድሽ ከባቢ እዞም ናይ ነዊሕ-ግዜ 
ኣገልግሎታት ወይ ውሑት ካብኦም ክህልውዎ ይኽእሉ። 

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ንናይ ነዊሕ-ግዜ ናይ ምጥያስ ድጋፋት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ኣገልግሎትን ዝወሃበሉ 
ቦታን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

7.7.

ናይ ነጻ ኮምፕዩተራት፡ 
ኢንተርነት፣ መጻሕፍቲ፣ 
ጋዜጣታት፣ ሙዚቃታትን 
ፌልምታትን ኣገልግሎታት 
ርኸብ። ናይ ዝተፈላለዩ 
ጉጅለ መደባት ኣለዉ። 

ዝተፈላለዩ ስፖርትን 
መዘናግዒታትን ኣዘውትር።

ናይ መዛወሪ ግዜ ይሃሉኻን 
ንካልኦት ኣብ ሕብረተሰብካ 
ዘለዉ ርኸብን። ቆልዑ 
ብናይ ግዳም መጻወቲታት 
ክጻወቱ ይክእሉ እዮም።

እምነትካ ምስ ካልኦት 
ኮይንካ ተኸተል።

ካብ ሓደ ውሱን ሃገር ወይ 
ባህሊ ዝኾኑ ሰባት ርኸብ።

ቋንቋ እንግሊዝኛ/
ፈረንሳይኛ ወይ’ውን 
ክልቲኡ ብነጻ ተመሃር። 
ብዛዕባ ናይ ካናዳ ባህሊ 
ተማሃር ከምኡ’ውን ምስ 
ሓደሽቲ ሰባት ተላለ። ኣብ 
ገሊኦም ግዝኣታት ወይ 
ኣውራጃታት ናይ ቋንቋ 
ትምህርቲ እናተመሃርካ 
ገንዘባዊ ሓገዛት ተቐበል።

ብዛዕባ ናይ ካናዳ ታሪኽ፡ 
ባህሊን ስነጥበብን ተማሃር።

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ሠ)፡ 3(ሀ)፡ 4(ረ)፡ 5(ለ)፡ 6(ሰ)፡ 7(መ)

ሀ) ህዝባዊ መናፈሻታትሀ) ህዝባዊ መናፈሻታት

ለ) ባህላዊ ማእከላትለ) ባህላዊ ማእከላት

ሐ) ህዝባዊ ቤት መጻሕፍቲሐ) ህዝባዊ ቤት መጻሕፍቲ

መ) ቤተ መዘክራትመ) ቤተ መዘክራት

ሠ) ናይ ሕብረተሰብ ማእከላትሠ) ናይ ሕብረተሰብ ማእከላት

ረ) ናይ እምነት ቦታታትረ) ናይ እምነት ቦታታት

ሰ) ብመንግስቲ ዝድጎሙ ናይ ቋንቋ ሰ) ብመንግስቲ ዝድጎሙ ናይ ቋንቋ 
መምሃሪ ማእከላትመምሃሪ ማእከላት

3.11    ኣብ ሕብረተሰብካ ካልኦት ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ምጥያስ አገልግሎትኣብ ሕብረተሰብካ ካልኦት ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ምጥያስ አገልግሎት
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8.8.

9.9.

10.10.

11.11.

12.12.

13.13.

14.14.

ምስ ትጉሂ፡ ትሓስብ ወይ 
ትጭነቕ ምስ ትኣምኖ ሰብ 
ተዘራረብ። ጥዕናኻ ክትዕቅብ 
ዘኽእለካ ናይ ነጻ፡ ስቱርን 
ዘይትንቀፈሉን ኣገልግሎት 
እዩ።

ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዙ 
ጉዳያት ሕተት

ንኣብ ሓድሽ ሕብረተሰብካ 
ምስ ትምህርትን ስራሕ 
ምቑጻርን ዝተተሓሓዙ ናይ 
ነዊሕ ግዜ ናይ ምጥያሽ 
ድጋፋት ሕተት። 

ምስ ሕጊ ዝተተሓሓዙ ፍሉይ 
ጉዳያት ምኽርታት ሕተት።

ዝርዝር ተመኩሮ ኣብ 
ተዳልወሉ፡ ስራሕ ኣብ 
ትደልየሉ ከምኡ’ውን ናይ 
ስራሕ መእተዊ ቃለ-መጠይቕ 
ኣብ ትገብረሉ ሓገዝ ርኸብ።

ብመንግስቲ ወይ 
ብመወልትኻ ዝወሃበካ 
ገንዘባዊ ድጋፍ ዘድልየካ 
ምግቢ ክትገዝእ ምስ 
ዘይትኽእል ናይ ነጻ 
ምግቢ ተቐበል።

ኣብ ግዜ ሓደገኛ ኩነት 
ውሑስ መጽንሒ ምስ ትደሊ 
ደቅስ።

መልስታት፡ 8(ተ)፡ 9(በ)፡ 10(አ)፡ 11(ሸ)፡ 12(ቸ)፡ 13(ነ)፡ 14(ቀ)

ሸ) ሕጋዊ ናይ ሓገዝ ክሊኒክሸ) ሕጋዊ ናይ ሓገዝ ክሊኒክ

ቀ) መጽለሊታትን ውሑስ ገዛውትንቀ) መጽለሊታትን ውሑስ ገዛውትን

በ) ባንክታትበ) ባንክታት

ተ) ነጻ ናይ ኣእምሮ ሕክምናታትተ) ነጻ ናይ ኣእምሮ ሕክምናታት

ቸ) ናይ ስራሕ መቑጸሪ ማእከላትቸ) ናይ ስራሕ መቑጸሪ ማእከላት

አ) ብመስግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ንሓደሽቲ አ) ብመስግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ንሓደሽቲ 
መጻእተኛታትመጻእተኛታት

ነ) ናይ መግቢ ባንክታትነ) ናይ መግቢ ባንክታት
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1.1. ወግዓዊ ሓበሬታ ብዛዕባ መንግስቲ 
ካናዳን ኣገልግሎታት መንግስትን

2. 2.  ብዛዕባ ፈደራላዊ ኣውራጃዊ 
ከምኡውን ዞባኣዊ ረብሓታት ዚገልጽ 
ሓበሬታ

3.3. ንመጥፋእቲ ሓዊ፡ ኣምቡላንስ ወይ 
ፖሊስ ናብ 911 ደውል

4.4. ንዝተፈላለዩ ናይ 24 ሰዓታት ኣብ 
መዓልቲ ናይ ነጻ፡ ስቱርን ብብዙሕ 
ቋንቋ ዝወሃቡ ሓበሬታ ኣገልግሎታት 
ናብ 211 ደውል 

5.5. ሓበሬታ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ናብ 
ከባቢኻ ትዛወር  ድማ ካርታ ተወከስ

www.benefitsfinder.services.gc.ca

ንመጥፋእቲ ሓዊ፡ ኣምቡላንስ ወይ ፖሊስ ንመጥፋእቲ ሓዊ፡ ኣምቡላንስ ወይ ፖሊስ 
ንምርካብ ናብ 911 ደውል።ንምርካብ ናብ 911 ደውል።

ካርታታት

911 ደወል

211 ደወል

www.canada.ca ወይ ናብ 1-888-622-6232 
(ኣገልግሎት ማእከል ካናዳ) ደውል።

3.12    ነጻ ናይ ሓበሬታ ምንጭታት ኣበይ ክትረክብ ትኽእል?ነጻ ናይ ሓበሬታ ምንጭታት ኣበይ ክትረክብ ትኽእል?
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https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA
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ምዕራፍምዕራፍ 4 4
መንበሪ ገዛመንበሪ ገዛ

4.1    ግዚያዊ መንበሪግዚያዊ መንበሪ
ቅድሚ ናብ ካናዳ ምምጻእካ ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ 
ትካላት ወይ ብሕታዊ ትካላት ትነብረሉ ቦታ ንምርካብ 
ብዙሕ’ዮም ዝጽዕሩ። ተረካብነት ናይ ቀዋሚ መንበሪ ኣብ 
ሕብረተሰብካ ኣብ ግምት ብምእታው ንዝተወሰኑ ሰሙናት ኣብ ግዚያዊ 
መንበሪ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ። ዓይነታት ግዚያዊ መንበሪ ብመሰረት ናይ ዳግመ-ምጥያስ መደብ ይፈላለዩ። 

ቀዋሚ መንበሪ ኣብ ዝተረክበልካ ግዜ ካብ ናይ ግዚያዊ መንበሪ 
ብዝተኻአለ ፍጥነት  ክትወጽእ ትጽቢት ይግበረልካ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ሳንዱቅ ናይ ምስ ናይ ካናዳ ዳግመ-ምጥያስ መደብካ ዝዛመድ መደብ “    ”  
ምልክት ግበር። 

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ ግዚያዊ መንበሪ መግለጺታት ኣንብብ። ብመስረት ናይ ዳግመ-ምጥያስ መደብካ ኣብ 
ካናዳ ምስ በጻሕካ ክትጸንሓሎም ትኽእል ዓይነታት መንበሪ “     ” ምልክት ግበር።

1. ናይ መቐበሊ ማእከላት1. ናይ መቐበሊ ማእከላት

ናይ ሓባር መንበሪ ገዛ ንሓደሽቲ 
መጻእተኛታት ኣብ ትሕቲ GAR/RPG 
ፕሮግራም። ክፍልታት መሰረታውያን 
እዮም። ገሊኦም ማእከላት ናይ ሓባር 
መሕጸቢ-ሰብነትን መመገቢ ክፍልን 
ኣለዎም።

GAR/
RPG

PSR/ 
PPPR

JAS/ 
PAC

BVOR/ 
RDBV
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2. ናይ ሆቴል ወይ ሞቴል 2. ናይ ሆቴል ወይ ሞቴል 
ክፍልታትክፍልታት

3. ግዜያዊ ናይ ክራይ መንበሪ3. ግዜያዊ ናይ ክራይ መንበሪ

4. ካልእ ግዚያዊ መንበሪ 4. ካልእ ግዚያዊ መንበሪ 

መሰረታውያን ክፍልታት መብዛሕትኡ ግዜ 
ነፍስ-ወከፍ ክፍሊ ናቱ ሽቓቕ ዘለዎ ብዝመወሉኻ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ 
መወልትኻ ዝኽፈል።

ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ካናዳ ንዝመጽኡ ሰባት ተባሂሉ 
ብዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ 
ብሕታዊ መወልቲ ዝካረ ገዛ። መብዛሕትኡ ግዜ 
ንሓደሽቲ መጻእተኛታት ቦታ ምእንቲ ክትገድፍ 
ቀልጢፍካ ካብዚ ቦታ ክትወጽእ ኣለካ።

ምቹእ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ክሳብ ዝርከብ ግዚያዊ 
መዕቆቢ ከም ኣብ ናይ ዘመድ ወይ መዋሊ ገዛ 
ምንባር። 

ኣብ ግዚያዊ መንበሪ ኣብ ትጸንሓሉ ግዜ  ሕግታት ከተኽብር፡ መንበሪኻ ብጽሬትን ኣብ ግዚያዊ መንበሪ ኣብ ትጸንሓሉ ግዜ  ሕግታት ከተኽብር፡ መንበሪኻ ብጽሬትን 
ብጽቡቕ ኩነታት ክትሕዝን ንካልኦት ከይትርብሽን ትጽቢት ይግበረልካ።ብጽቡቕ ኩነታት ክትሕዝን ንካልኦት ከይትርብሽን ትጽቢት ይግበረልካ።

መልስታት፡ GAR/RPG (1,2,3); PSR/PPPR (2,3,4); JAS/PAC (1,2,3); BVOR/RDBV (2,3,4)
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ኣብ ካናዳ ሕሱር መንበሪ ገዛ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። 
ናይ ገዛ ኣማራጺታት ውሱናት ክኾኑ ይኽእሉ። 
ንመሰረታዊ ጠለባትካ ዘማልኡን ምስ ባጀትካ ዝኸዱን 
ውሱናት ኣማራጺታት ኣብ ምርካብ ዝመወሉኻ 
ብምንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታውያን 
መወልትኻ ክሕግዙኻ’ዮም።  ንሓድሽ ገዛካ ዝኸውን 
መሰረታውያን ናይ ገዛ ንብረት ኣብ ምግዛእ’ውን 
ክሕግዙኻ እዮም።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ህንጻታት ተዓዘብ። ኣብ ሳንዱቅ ናይ ኣብነታት ናይ ቀዳሞት ቀዋሚ መንበሪ ገዛ ዝኾኑ 
“      ” ምልክት ግበር።

1.1.

4.4.

7.7.

2.2.

5.5.

8.8.

3.3.

6.6.

9.9.

ቀዋሚ መንበሪ ገዛ ኣብ ትካረየሉ ግዜ ሰለስተ ኣብ ቀዋሚ መንበሪ ገዛ ኣብ ትካረየሉ ግዜ ሰለስተ ኣብ 
ግምት ከተእትዎም ዘለካ ነገራት ቦታ፡ ዋጋን ዓቐን ግምት ከተእትዎም ዘለካ ነገራት ቦታ፡ ዋጋን ዓቐን 
መንበሪ ገዛን እዮም። መንበሪ ገዛን እዮም። 

4.2    ቀዋሚ መንበሪ ኣብ ካናዳቀዋሚ መንበሪ ኣብ ካናዳ
መልስታት፡ 3; 4; 6; 7; 8 (    )
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መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ቀዋሚ መንበሪታት ኣንብብ። 

ኣብ ካናዳ ኣፓርታማታት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ ኣብ ካናዳ ኣፓርታማታት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ 
ክሳብ ሰለስተ መደቀሲ ክፍሊ ኣለዎም። ኣርባዕተ ወይ ክሳብ ሰለስተ መደቀሲ ክፍሊ ኣለዎም። ኣርባዕተ ወይ 
ልዕሊ ኣርባዕተ መደቀሲ ዘለዎም ልዕሊ ኣርባዕተ መደቀሲ ዘለዎም 
ኣፓርታማታት ክትረኽቦም ኣፓርታማታት ክትረኽቦም 
ኣጸጋሚን ክቡራትን እዮም።ኣጸጋሚን ክቡራትን እዮም።

ሀ) ሓጺር-ደርቢ ህንጻሀ) ሓጺር-ደርቢ ህንጻ
  እዞም ህንጻታት ነዋሕቲ ኣይኮኑን መብዛሕትኡ 

ግዜ ድማ መደያየቢ የብሎምን። ነፍስ-ወከፍ 
ደርቢ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣፓርታማ ክህልዎ 
ይኽእል።

ለ) ነዊሕ-ደርቢ ህንጻለ) ነዊሕ-ደርቢ ህንጻ
  እዚኦም ነዋሕቲ ህንጻታት ኮይኖም መብዛሕትኡ 

ግዜ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡ መደያየቢ 
ዘለዎምን ኣብ ነፍስ-ወከፍ ደርቢ ልዕሊ ሓደ 
ኣፓርታማ ዘለዎምን እዮም።

ሐ)  ናይ ካልኣይ ደርቢ ኣፓርታማታትሐ)  ናይ ካልኣይ ደርቢ ኣፓርታማታት
  እዞም ኣፓርታማታት ኣብ ልዕሊ መኽዘን ወይ 

ቤት ምግቢ ክኾኑ ይኽእሉ። ካብ ኣብ ነዊሕ-
ደርቢ ህንጻ ወይ ኣብ ሓጺር-ደርቢ ህንጻ ዝርከቡ 
ኣፓርታማታት ሕስር ዝበሉ ክኾኑ ይኽእሉ።

መ)  ናይ ትሕቲ ባይታ ኣፓርታማታትመ)  ናይ ትሕቲ ባይታ ኣፓርታማታት
  እዞም ኣፓርታማታት ኣብ ካናዳ ልሙዳት እዮም። 

ናይ ጸሓይ ብርሃን ከእትው ዝኽእሉ ነኣሽቱ 
መሳኹቲ ሃልይዎም ብከፊል ኣብ ትሕቲ ባይታ 
ይርከቡ። ናይ ትሕቲ ባይታ ኣፓርታማታት ካብ 
ካልኦት ዓይነታት ኣፓርታማታት ብዋጋ ሕስር 
ዝበሉ እዮም።

11. ኣፓርታማታት. ኣፓርታማታት

4.3    ዓይነታት ቀዋሚ መንበሪ ኣብ ካናዳዓይነታት ቀዋሚ መንበሪ ኣብ ካናዳ
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ሀ)  ንጽል መንበሪ ገዛታትሀ)  ንጽል መንበሪ ገዛታት
 መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ንጽል መንበሪ ገዛታት 

ሓደ ስድራቤት ጥራይ’ዩ ዝነብር። እዞም 
ዓይነታት ገዛ ንክትካረዮምን ክትገዝኦምን 
ክቡራት እዮም።

ለ)  ዝተላገቡ ገዛታትለ)  ዝተላገቡ ገዛታት
 ኣብ ዝተላገቡ ገዛታት ነፍስ-ወከፍ ገዛ ናቱ 

ዝኾነ ማዕጾ ክህልዎ ከሎ ምስ ጎኑ ዘሎ ገዛ 
ግን ናይ ሓባር መንደቕ ኣለዎ። ነፍስ-ወከፍ 
ገዛ ብዝተፈላለዩ ሰባት ክካረ ወይ ክውነን 
ይኽእል። 

ሀ) ብቐሊሉ ክዝውተር ዝከኣል ገዛሀ) ብቐሊሉ ክዝውተር ዝከኣል ገዛ
 እዚ ዓይነት መንበሪ ገዛ ንፍሉይ ድሌታት ናይ 

ምንቅስቓስ ሽግር ዘለዎም ወይ ንነብሶም ኣብ 
ምእላይ ዝሽገሩ ሰባት ይፈትሕ። 

ለ)   ሓባር ገዛለ)   ሓባር ገዛ
 እዚ ዓይነት ገዛ ኣብ ሓደ ከባቢ ብዝነብሩ 

ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት ይካረ። 
መብዛሕትኡ ግዜ ነፍስ-ወከፍ ንናቱ መደቀሲ 
ክፍሊ ክህልዎ ከሎ ክፋል ናይ ክራይ ድማ 
ይኸፍል።

22. ገዛውታት. ገዛውታት

3.3. ካልእ ቀዋሚ መንበሪ ገዛ ካልእ ቀዋሚ መንበሪ ገዛ

ንዓበይቲ ስድራቤታት ዝኸውን መንበሪ ንዓበይቲ ስድራቤታት ዝኸውን መንበሪ 
ገዛ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ገዛ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ 
ብሓንሳብ ክነብሩ ናይ ዝኽእሉ ሰባት ቁጽሪ ብሓንሳብ ክነብሩ ናይ ዝኽእሉ ሰባት ቁጽሪ 
ገደብ ኣሎ።ገደብ ኣሎ።
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ሀ)ሀ)  ካልኦት ዝተኻረይዎ ቦታ ዝውንን 
ሰብ

ለ)ለ)  ኣብ ናይ ገዛ ስራሓት ዝሕግዙ ናይ 
ኤሌክትሪክ ማሽናት። መብዛሕትኡ 
ግዜ ዝካረዩ ገዛታት ብዘይካ ኣካራዪ 
ዝውንኖም ዓበይቲ ንብረታት ብዘይ 
ንብረት እዮም ዝመጹ።

ሐ)ሐ)  ሓዊ ክህሉ ከምዝኽእል ከጠንቅቑኻ 
ዓው ዝብል ድምጺ ዘስምዑ 
ንብረታት 

መ)መ)  ንኽነብረሉ ንሓደ ቦታ ዝካረ ሰብ

ሠ)ሠ)  ብሰንኪ ሃንደበታዊ ሽግራት ከም 
ስርቂ፡ ጉድኣት ወይ ሓዊ ንዝወርድ 
መጉዳእቲ ዝኽፈል ክፍሊት

ረ)ረ)  ዝተጠቀምካሉ ፕላስቲክ፡ ታኒካ 
ወረቐት ወይ ጥርሙዝ ትጉሕፈሉ 
መትሓዚ። ብዙሓት ከተማታት 
ነዞም ነገራት ኣኪቦም ኣብ ጽቡቕ 
ዕላማ የውዕሉዎም። 

መልስታት፡ 1 (መ)፡2 (ሀ)፡ 3 (ለ)፡ 4 (ሠ)፡ 5 (ሐ)፡ 6 (ረ)

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ምስ መንበሪ ገዛ ዝተተሓሓዙ ቃላት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ቃልን 
መግለጺኡን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

ተኻራዪተኻራዪ

ዋና መሬትዋና መሬት

መሳርሒታትመሳርሒታት

ናይ ተኻራዪ ውሕስና ናይ ተኻራዪ ውሕስና 

ናይ ትኪ መለለዪናይ ትኪ መለለዪ

መጉሓፊ ቆፎመጉሓፊ ቆፎ

4.4    ኣገደስቲ ቃላት ምስ መንበሪ ገዛ ዝተሓሓዙኣገደስቲ ቃላት ምስ መንበሪ ገዛ ዝተሓሓዙ
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መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



ናይ ገዛ ሕግታት ናይ ተኻራዪን ዋና ገዛን መሰላትን ሓላፍነታትን 
ይነድፉ። ኣብ ነፍስ-ወከፍ ኣውራጃን ግዝኣትን ድማ ይፈላልዩ።

መልስታት፡: 1 (ሀ)፡ 2 (ለ)፡ 3 (ሀ)፡ 4 (ሀ)፡ 5 (ለ)

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

1.1. ሙሉእ ናይ ክራይ ክፍሊት ኣብ ግዚኡ ናይ 
ምኽፋል ሓላፍነት ናይ መን እዩ?

2.2. ብጽሑፍ መሰረት ብውሱን ዓቐን ናይ ክራይ 
ገንዘብ ናይ ምውሳኽ መሰል ዘለዎ ምን እዩ?

3.3. ንውሻጠ-ገዛ ብጽሬት፡ ብጽቡቕን ውሑስን 
ኣገባብ ምሓዝ ናይ መን ሓላፍነት እዩ?

4.4. ናይ ህንጻ ሕግታት ከም መጠን ድምጺ 
ዝኣመሰሉ ናይ ከተማ ሕግታት ናይ ምኽባር 
ሓላፍነት ዘለዎ መን እዩ?

5.5. ነቲ ህንጻ ብውሑስን ብጽቡቕ ኣገባብን ናይ 
ምሓዝ ሓላፍነት ናይ መን እዩ?

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ሕቶታት ኣንብብ። ናይ መን መሰል ወይ ሓላፍነት ምዃኑ ንምግላጽ ኣብ ዝምልከቶ  

“     ” ምልክት ግበር። ገሊኦም ሕቶታት ካብ ሓደ ንላዕሊ ቅኑዕ መልሲ ኣለዎም።

4.5    ናይ ገዛ ሕግታትናይ ገዛ ሕግታት
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6.6. ብተኻራዪ ዝወረደ ጉድኣታት ናይ 
ምኽፋል ሓላፍነት ዘለዎ መን እዩ?

7.7. ናይ ተካርዩ ዘሎ ገዛ ጉድኣታት 
ንምጽጋን ንምእታው ፍቓድ ክሓትት 
ዘለዎ መን እዩ?

8.8. ስሩዕ ናይ ምዕራይ መደባት ናይ 
ምምዳብን ምኽፋልን ሓላፍነት ዘለዎ 
መን እዩ?

9.9. ናይ ክራይ ውዕል ኣቐዲምካ ምቁራጽ 
ምስ ዝድለ መን’ዩ ነቲ ሕጊ ክኽተል 
ዘለዎ?

10.10. መን’ዩ ናይ ቀዳማይ ወርሒ ናይ 
ክራይ ክፍሊትን ናይ ውሕስነት ወይ 
መጉዳእቲ ተቐማጢ ገንዘብን ክሓትት 
ዘለዎ?

መልስታት፡ 6 (ሀ)፡ 7 (ለ)፡ 8 (ለ)፡ 9 (ሀ ፡ ለ)፡ 10 (ለ)

ዋና ገዛ ኣብ ክንዳኡ ኮይኑ ክራይ ዝእክበሉ፡  ነቲ ህንጻ ኣብ ጽቡቕ ዋና ገዛ ኣብ ክንዳኡ ኮይኑ ክራይ ዝእክበሉ፡  ነቲ ህንጻ ኣብ ጽቡቕ 
ኩነታት ዝዕቅበሉን ምትዕርራያት ዘካይደሉን ሰብ ክቖጽር ይኽእል። ኩነታት ዝዕቅበሉን ምትዕርራያት ዘካይደሉን ሰብ ክቖጽር ይኽእል። 
እዚ ሰብ’ዚ ናይ ንብረት ኣማሓዳሪ ይበሃል።እዚ ሰብ’ዚ ናይ ንብረት ኣማሓዳሪ ይበሃል።

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ሀ)ሀ) ተኻራዪ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ

ለ)ለ) ዋና ገዛ
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መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



4.6    ውዕል ክራይውዕል ክራይ

ውዕል ክራይ ኣብ ሞንጎ ተኻራዪን ዋና ገዛን ዝግበር ናይ ጽሑፍ ስምምዕ እዩ። ነዚ ውዕል ቅድሚ 
ምፍራምካ ኣንቢብካ ንኩሉ ክትርድኦ ኣለካ።

እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ኣብ መብዛሕትኦም ውዕላት ኣለዉ፡

ብዛዕባ ኣብ ኣውራጃኻ ወይ ዘለኻዮ ግዝኣት ናይ ገዛ ጉዳያት ዝምልከቶ ብዛዕባ ኣብ ኣውራጃኻ ወይ ዘለኻዮ ግዝኣት ናይ ገዛ ጉዳያት ዝምልከቶ 
ምምሕዳራዊ ኣካል ንምፍላጥ ንዝመወለካ ብመንግስቲ ዝድጎም ትካል ምምሕዳራዊ ኣካል ንምፍላጥ ንዝመወለካ ብመንግስቲ ዝድጎም ትካል 
ወይ ብሕታዊ መዋሊኻ ሕተት። ሕቶታት ንምሕታት ወይ ብዛዕባ መንበሪ ወይ ብሕታዊ መዋሊኻ ሕተት። ሕቶታት ንምሕታት ወይ ብዛዕባ መንበሪ 
ገዛ ቅሬታ ንምቕራብ ምስ’ዚ ትካል ከትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ገዛ ቅሬታ ንምቕራብ ምስ’ዚ ትካል ከትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። 

1.1. ስም ተኻራዪ

2.2. ስም ዋና ገዛ

3.3. ኣድራሻ ዝተኻረየ ገዛ

4.4. ንውሓት ውዕል፡ ዕለት ዘለዎ
5.5. መጠን ክራይን ናይ ክፍሊት 

ዕለትን

6.6. ተኻራዪ ወይ ዋና ገዛ ነዚ 
ውዕል ኣቐዲሙ ከቋርጽ ምስ 
ዝደሊ እንታይ ይኸውን?

7.7. ናይ ኤለክትሪክ፡ ማይን መሞቒን 
ክፍሊታት ንበይኖም ዝኽፈሉ 
ድዮም ወይስ ምስ ናይ ክራይ 
ክፍሊት እቱዋት እዮም?
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4.7    ኣብ ገዛኻ ብውሕስነት ምጽናሕኣብ ገዛኻ ብውሕስነት ምጽናሕ

ኣብ ገዛኻ ብውሕስነት ክትጸንሕ ዝሕግዙ ሓሳባት ኣብ’ዚ ኣለዉ። ነዞም ነገራት ከመይ 
ከም ተተግብሮም ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ 
ክትሓትት ትኽእል።

1.1. ማዕጾ ምዕጻው

2.2. ብቀጻሊ ናይ ትኪ መለለዪ 
ከም ዝሰርሕ ምፍታንን 
ናይ ህጹጽ እዋን መውጽኢ 
ምፍላጥን

3.3. ስልማትን ካልኦት ክቡራት ነገራትን 
ኣብ ውሑስ ቦታ ምቕማጥ

4.4. ጎረባብትኻ ምፍላጥ

5.5. ጓናታት ኣብ ገዛኻ 
ዘይምእታው

6.6. ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ 
ዘለው ጡርጡራት 
ሰባት ንዝምልከቶ 
ምንጋር

7.7. ናይ ተኻራያይ መድሕን 
ምግዛእ

8.8. ንብረታት ከመይ ብውሑስ 
ከምትጥቀመሎም ምሕታትን ኣብ 
ገዛኻ ሓደጋታት ምክልኻልን

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ሓድሽ ገዛኻ ብውሕስነት ክትጸንሕ ዝሕግዙ ምኽርታት ኣንብብ። ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ 
ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ክትሓቶም ዝመደብካዮም ናይ ውሕስነት 
ምኽርታት ብ  “     ”  ምልክት ግበረሎም።
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ጥዕናኻ ንምዕቃብ ትነብረሉ ገዛ ብጽሬት ምሓዝ ኣገዳሲ እዩ።

መምርሒታት፡ ኣብ ሓድሽ ገዛኻ ብውሕስነት ክትጸንሕ ዝሕግዙ ምኽርታት ኣንብብ። ኣብ ካናዳ 
ምስ ኣተኻ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ክትሓቶም 
ዝመደብካዮም ናይ ውሕስነት ምኽርታት ብ  “       ”  ምልክት ግበረሎም።

1.1. ቀጻሊ ጎሓፍ ምፍላይን 
ምውጻእን ኣብ ዝእከበሉ 
ግዜ ድማ ምጉሓፍ

2.2. ምኹስታርን ዶሮና 
ብናይ ቫኪዩሚንግ 
መሳርሒ ምጽራይን

3.3. ናይ ገዛኻ መናድቕ ምጽራይ

4.4. ኣቕሑት ምሕጻብ5.5. ክዳውንትን መንጸፍ 
ዓራትን ምሕጻብ

6.6. ሽቓቅ፡ ላቫንዲኖን 
ናይ መሕጸቢ 
ሰብነትን ምጽራይ

7.7. ከም ሞዴስን መጽረጊ ሽንቲ 
ቆልዓን ዝኣመስለ መጸራረዪ 
ንብረታት ኣብ ናይ ጎሓፍ 
ቆፎ ምጉሓፍ ኣብ ሽቓቕ 
ድማ ዘይምጉሓፍ

4.8    ገዛኻ ብጽሬት ምሓዝገዛኻ ብጽሬት ምሓዝ
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ምዕራፍምዕራፍ 5 5
ጥዕናጥዕና

5.1    ክንክን ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ካናዳክንክን ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ካናዳ

ነፍስ-ወከፍ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ንነበርቲ እቲ ከባቢ ብህዝቢ 
ዝድጎም ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ትህብ እያ። እዚ ኣገልግሎት 
ካብን ናብን ኣውራጃን ግዝኣትን ይፈላለ እዩ። ኣብ ካናዳ 
ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ክትወሃብ ከለኻ 
መብዛሕትኡ ግዜ ብቐጥታ ክትከፍለሎም 
ኣየድልየካን እዩ። እዞም ኣገልግሎታት 
ሰባት ብዝኸፍሉዎ ቀረጻት እዮም 
ዝድጎሙ። 

ገሊኦም ወጻኢታት ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት ሙሉእ ብሙሉእ ክሽፈኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ብከፊል ይሽፈኑ 
ወይ ጠቕላላ ኣይሽፈኑን እዮም። ሰባት ቀጥታ ክኸፍሉሎም ዘለዎም ኣገልግሎታት ጥዕና ነዞም ዝስዕቡ 
የጠቓልሉ፡

ንዝያዳ ሓበሬታ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ወይ ናይ ትነብረሉ 
ኣውራጃ ወይ ግዛኣት ዌብሳይት ተወከስ።

1.1. ብሕክምና ዝተኣዘዙ ናይ 
ዓይኒ መነጽራት

2.2. ናይ ስኒ ሕክምና 3.3. ብሓኪም ዝእዘዙ 
መድሃኒታት

4.4. ናይ ኣምቡላንስ 
ኣገልግሎታት

5.5. ንፍሉይ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ዘድልዮም 
ውልቀ-ሰባት ናይ ገዛ ናብዮት 

ብህዝቢ ዝድጎሙ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ንምርካብ ናይ 
ጥዕና ካርድ ክህልወካ ኣለዎ። ካብ ትነብረሉ ኣውራጃ ወይ 
ግዝኣት ንናይ ጥዕና ካርድ ከተመልክት ኣለካ። ንናይ ጥዕና 
ካርድ ንምምልካት ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ 
ትካላት ወይ ብሕታውያን ትካላት ክሕግዙኻ ሕተት።
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2.2. ኣብ ገሊኦም ኣውራጃታት ወይ ግዝኣታት 
ብምሕክምና ዝተኣዘዙ መድሃኒታት ወይ ናይ ስኒ 
ሕክምና ንገሊኦም ሰባት ብርትዓዊ ዋጋ ወይ ብነጻ 
ይወሃብ እዩ። ብዛዕባ እዚ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ 
ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ 
ተወከስ።

3.3. ኣብ ካናዳ መዓስ ቆልዑ ክትወልድን ክንደይ 
ክትወልድን ክትመርጽ ትኽእል። ብዛዕባ ውጥን-
ስድራቤት ዘለዉኻ ኣማራጺታት ምስ ሓኪምካ 
ተዘራረብ። ናትካ ሰብነት እዩ ስለ’ዚ ድማ 
መሰልካ’ዩ።

4.4. ብተፈጥሮ ሕውስዋስ ጾታዊ ባህርያት ሒዞም 
ዝውለዱ ህጻናት ብሕክምና ኣገዳሲ ኮይኑ 
እንተዘይተረኺቡ መጥባሕቲ ኣይገብሩን እዮም። 

5.5. ሰባት ጾታኦም ካብ’ቲ ኣብ ዝተወልዱሉ ግዜ 
ዝተዋህቦም ዝተፈልየ ምስ ዝኸውን ጾታዊ 
መንነቶም ንከረጋግጹ መጥባሕቲ ምግባር ሕጋዊ 
እዩ። 

ኣብ ነፍስ-ወከፍ ብህዝቢ ዝድጎም ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ኣብ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ብህዝቢ ዝድጎም ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ኣብ 
ትረኽበሉ እዋን ናይ ጥዕና ካርድኻ ከተርእይ ኣለካ። ናትካ ትረኽበሉ እዋን ናይ ጥዕና ካርድኻ ከተርእይ ኣለካ። ናትካ 
ናይ ጥዕና ካርድ ተጠቀም ካርድኻ ድማ ንካልእ ሰብ ናይ ጥዕና ካርድ ተጠቀም ካርድኻ ድማ ንካልእ ሰብ 
ኣይተለቅሕ።ኣይተለቅሕ።

1.1. ንስኻ ወይ ኣባል ስድራቤትካ ስራሕ 
ምስ ትጅምሩ ኣስራሒ ብኣውራጃ ወይ 
ግዝኣት ዘይሽፈኑ ተወሰኽቲ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎታት ይሽፍን ምዃኑ ሕተት። 
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5.2    ግዚያዊ ፕሮግራም ጥዕና ፈደራልግዚያዊ ፕሮግራም ጥዕና ፈደራል

ንናይ ኣውራጃዊ ወይ ግዝኣታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ድሕሪ ክንደይ ግዜ ክትጥቀም ከም ትኽእል ኣብ 
ካናዳ ብእትነብረሉ ቦታ ይውሰን።

ግዚያዊ ፕሮግራም ጥዕና ፈደራል (IFHP/PFSI) ክሳብ ናይ ጥዕና ካርድኻን ብህዝቢ 
ዝድጎም ኣገልግሎት ጥዕና ትረክብን ናይ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ጥዕና ወጻኢታት 
ይሽፍነልካ። ካብ መንግስቲ ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ገንዘባዊ ሓገዛት እናረኸብካ 
ከለኻ’ውን ወጻኢታት ናይ ተወሰኽቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት’ውን ይሽፍነልካ እዩ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

ኣብ ካናዳ ምስ በጻሕካ ናይ IFHP/PFSI ምስክር ወረቐት ክትወሃብ ኢኻ። እዚ ሰነድ’ዚ ኣብ ውሑስ ቦታ 
ኣቐምጦ።

ኣገልግሎት ወይ ምህርቲ ኣብ ዝደለኻሉ ምእንቲ ክፍሊታትካ ክዕጸዉልካ ናይ IFHP/PFSI ምስክር ወረቐትካ 
ንዝተመዝገበ ናይ ጥዕና ሰራሕተኛ ከተቕርብ ኣለካ። 
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html


ብመንገዲ IFHP/PFSI ተወሰኽቲ ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት ብኣውራጃዊ ወይ ግዝኣታዊ 
ኣገልግሎታት ዘይሽፈን ትረክብ። ንሳቶም ድማ ከምዞም ዝስዕቡ እዮም፡

IFHP/PFSI ክትጥቀም ከለኻ መጀመርታ ወጻኢታት ናይ ሓደ ፍሉይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት IFHP/PFSI ክትጥቀም ከለኻ መጀመርታ ወጻኢታት ናይ ሓደ ፍሉይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት 
ተሸፊኑ ምዃኑ ከተረጋግጽ ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ክትከፍለሉ ኣለካ ወይ ናይ ተሸፊኑ ምዃኑ ከተረጋግጽ ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ክትከፍለሉ ኣለካ ወይ ናይ 
ትነብረሉ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክትጽበ ኣለካ። ብ IFHP/ትነብረሉ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክትጽበ ኣለካ። ብ IFHP/
PFSI እንታይ ኣገልግሎታት ወይ ምህርትታት PFSI እንታይ ኣገልግሎታት ወይ ምህርትታት 
ተሸፊኖም ከምዘለዉ ንምፍላጥ ዝመወሉኻ ተሸፊኖም ከምዘለዉ ንምፍላጥ ዝመወሉኻ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ 
ታካላት ክሕግዙኻ ይኽእሉ። ን ብIFHP/ታካላት ክሕግዙኻ ይኽእሉ። ን ብIFHP/
PFSI ዝተመዝገቡ ሰብ ሞያ ጥዕና’ውን ኣብ’ዚ PFSI ዝተመዝገቡ ሰብ ሞያ ጥዕና’ውን ኣብ’ዚ 
ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።

1.1. ውሱን ናይ ምርኣይ ክንክን (ብሕክምና 
ዝተኣዘዙ መነጽራት)

2.2. ህጹጽ ናይ ስኒ ሕክምና

3.3. ናይ ኣእምሮ ሕክምና 
ኣገልግሎታት

4.4. ካልኦት ከም ናይ ኣምቡላንስ 
ኣገልግሎታት ፡ ብሕክምና 
ዝተኣዘዙ መድሃኒታትን ናይ 
ትርጉም ኣገልግሎታትን 

ካብ መንግስቲ ካናዳ ወይ መወልትኻ ገንዘባዊ ድጋፋት 
እናረኸብካ ከለኻ እዞም ድጋፋት ትረኽቦም ኢኻ። ናይ IFHP/
PFSI ሽፋን ምስ ወድአ ነዞም ተወሰኽቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት 
ክትከፍለሎም ኢኻ።
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መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ

http://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/en/search-ifhp-providers/


5.3    ንካልኦት ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ናበይ ትኸይድ?ንካልኦት ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ናበይ ትኸይድ?

ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ይህቡ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡  ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ 
ነፍስ-ወከፍ ወሃቢ ኣገልግሎትን መግለጺኡን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ። 

ናይ ስድራቤት ሓካይምናይ ስድራቤት ሓካይም

ናይ ሕብረተሰብ ሓካይም ኮማዊ ናይ ሕብረተሰብ ሓካይም ኮማዊ 
ማዕከል ጥዕናማዕከል ጥዕና

ናይ ህጹጽ ረኤት ክፍልታት ናይ ህጹጽ ረኤት ክፍልታት 

ሆስፒታላትሆስፒታላት

ኣብ ካናዳ ብዛዕባ ውልቃዊ ሕክምናዊ ሓበሬታኻ መን ክፈልጠልካ ኣብ ካናዳ ብዛዕባ ውልቃዊ ሕክምናዊ ሓበሬታኻ መን ክፈልጠልካ 
ከም ትደሊ ባዕልኻ ኢኻ እትውስን። ብድልየትካ ክሳብ ዘይነገርካ ከም ትደሊ ባዕልኻ ኢኻ እትውስን። ብድልየትካ ክሳብ ዘይነገርካ 
ወይ ክንገር ክሳብ ዘይፈቐድካ ንማንም ኣይንገርን እዩ። ብዛዕባ ወይ ክንገር ክሳብ ዘይፈቐድካ ንማንም ኣይንገርን እዩ። ብዛዕባ 
ጥዕናኻ ክትውስንን ንነብስኻ ክትጣበቕን ናትካ ሓላፍነት እዩ። ጥዕናኻ ክትውስንን ንነብስኻ ክትጣበቕን ናትካ ሓላፍነት እዩ። 

መልስታት፡ 1 (ለ)፡ 2 (መ)፡ 3 (ሀ)፡ 4 (ሐ)

ሀ)ሀ)  ዕቱብን ህጹጽን ናይ ጥዕና ጸገም ምስ ዘጋጥመካ 
ትኸዶ ክፋል ናይ ሆስፒታል። ብመሰረት ናይ 
ጥዕና ጸገም ናብ’ቲ ቦታ ባዕልኻ ክትከይድ 
ትኽእል ወይ ናብ 911 ብምድዋል ብኣምቡላንስ 
ክትከይድ ትኽእል።

ለ)ለ)  ናይ ሓፈሻዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ምኽርን 
ፍወሳን ዝህቡ ሰብ ሞያ። ናብ ክኢላ’ውን 
ክመርሑኻ ይኽእሉ እዮም። ናብ ካናዳ ቅድሚ 
ምብጻሕካ ዝወሰድካዮ ናይ ሕክምና ፈተነታትን 
ክታበታትን ውጽኢት የርኢ። 

ሐ)ሐ)  ዓበይቲ ናይ ኣገልግሎት ሕክምና ማእከላት 
ኮይኖም ዕቱብ ናይ ጥዕና ጸገማት ምስ ዝህሉ 
ከምኡ’ውን ፈተነ ወይ መጥባሕቲ ምስ ዘድሊ 
ትኸዶ።

መ)መ)  ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ናይ ስድራቤት 
ሓካይምን ነርሳትን ክረኽቡ ክኸዱሉ ዝኽእሉ። 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.
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ሠ)  ሠ)  ኣብ ዝተወሰኑ ሕማማት ዘተኩሩን ኣብ’ቲ ቦታ 
ዕሙቕ ዝበለ ናይ ፍወሳ ትምህርቲ ዘለዎምን 
ሓካይም። ናይ ስድራቤት ሓኪምካ መብዛሕትኡ ግዜ 
ናብዞም ሓካይም እዩ ዝልእከካ። ህጹጽ ዘይኮነ ውከሳ 
ናብዞም ሓካይም ብዙሓት ኣዋርሕ ይወስድ።

ረ)  ረ)  ስንኻ ምስ ትሓምም ክትከዶ ዘለካ። መብዛሕትኦም 
ካብዞም ኣገልግሎታት ብህዝቢ ዝድጎሙ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎታት ኣይሽፈኑን እዮም። ይኹን እምበር ገሊኦም 
ህዝባዊ ኣገልግሎታት ጥዓና ንገሊኦም ናይ ህጹጽ 
መጥባሕቲ ስኒ ኣብ ሆስፒታል እንተ ተገቢሩ ይሽፍኑ 
እዮም።

ሰ)  ሰ)  ንሂወት ዘየስግእ ሕማም ምስ ትሓምም፡ ናይ ስድራቤት 
ሓኪም ምስ ዘይህልወካ ወይ ናይ ስድራቤት ሓኪምካ 
ምስ ዘይህሉ  ትኸዶ ቦታ። ንክትከይድ ድማ ቆጸራ ምሓዝ 
ኣየድልየካ እዩ።

ሸ)ሸ)  ስምዒታዊ ሕማም ምስ ዝህልወካ ዝሕግዙኻ ሰብ ሞያ። 
እዚ ስምዒታዊ ሕማም ንናይ መዓልታዊ ሂወትካ ክጸሉ 
እንተጀሚሩ ካብ በዓል ሞያ ሓገዝ ሕተት።

ቀ)ቀ)  ብሕክምና ዝተኣዘዙ መድሃኒታትን ካልኦት ናይ ፍወሳ 
ምህርትታትን ክትገዝእ ትኸደሉ። ኣብ’ዚ ዘለዉ ሰብ ሞያ 
ጥዕና’ውን ብዛዕባ መድሃኒታት ዝመጹ ሕቶታት ክምልሱ 
ይኽእሉ ገሊኦም’ውን ክታበት ይሕዙ እዮም።

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

መልስታት፡ 5 (ሰ)፡ 6 (ሠ)፡ 7 (ረ)፡ 8 (ቀ)፡ 9 (ሸ)

ኣብ ካናዳ ናይ ስድራቤት ሓኪም ንምርካብ ግዜ ኣብ ካናዳ ናይ ስድራቤት ሓኪም ንምርካብ ግዜ 
ይወስድ እዩ። ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ንዝመወለካ ይወስድ እዩ። ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ንዝመወለካ 
ብመንግስቲ ዝድጎም ትካል ወይ ብሕታዊ መዋሊኻ ብመንግስቲ ዝድጎም ትካል ወይ ብሕታዊ መዋሊኻ 
ሕተት። ክሳብ ሽዑ ዝኾነ ህጹጽ ዘይኮነ ሕማም ሕተት። ክሳብ ሽዑ ዝኾነ ህጹጽ ዘይኮነ ሕማም 
ምስዝህሉን ሓኪም ክትርኢ ምስ ትደልን ናብ ቀጥታ ዝኽየድ ምስዝህሉን ሓኪም ክትርኢ ምስ ትደልን ናብ ቀጥታ ዝኽየድ 
ክሊኒክ ወይ ናይ ሕብረተሰብ ማእከል ጥዕና ክትከይድ ትኽእል።ክሊኒክ ወይ ናይ ሕብረተሰብ ማእከል ጥዕና ክትከይድ ትኽእል።

ቀጥታ ዝእተው ክሊኒካትቀጥታ ዝእተው ክሊኒካት

ክኢላታትክኢላታት

ሓካይም ስኒሓካይም ስኒ

ክኢላታት ስነ መድሃኒትክኢላታት ስነ መድሃኒት

ናይ ኣእምሮ ሕክምናዊ ኣገልግሎታትናይ ኣእምሮ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት
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ንሕክምናዊ ቆጸሮኻ ኣብ ግዜኻ ክትርከብ ኣገዳሲ 
እዩ። ደንጉኻ እንተመጺእካ ሓኪምካ ምርኣይ 
ክኣብየካ ይኽእል። ንክትከፍለሉ ዘለካ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎት ደንጒኻ ምስ ተመጽእ ኣገልግሎት 
ከይረኸብካ ክትተርፍ ግን ከኣ ክትከፍል ክትግደድ 
ኢኻ። ስለ’ዚ ቆጸሮካ ክትዝክር ክሕግዘካ ዕለትን ሰዓትን 
መዝግብ።

5.4    ሕክምናዊ ቆጸሮታትሕክምናዊ ቆጸሮታት

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ናይዚ ስድራቤት ተመኩሮ ምስ ሕክምናዊ ቆጸሮታት ተዓዘብ። 

1.1.

3.3.

5.5.

2.2.

4.4.

6.6.
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5.5   ኣእምሮኣዊ ጥዕናኣእምሮኣዊ ጥዕና

ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምስቲ ኣብ ህይወት ትገጥመሉ ከመይ ከም ዝስመዓካ፡ ከመይ ከም ትሓስብን 
ጠባይካን የመልክት። ከምኡ’ውን ንጭንቀት፡ ሕርቃንን ጓህን ከመይ ከም ተግጥሞ’ውን ይገልጽ እዩ።

1.1. ዝኾነ ሰብ ናይ ኣእምሮኣዊ ሕማም ከጋጥሞ ይኽእል 
እዩ። ንኩሉ ጾታ ፣ ዕድመ ፣ ደረጃ ትምህርቲ ፣ 
ደረጃ ኣታዊን ባህልን ዘለዎም ሰባት ይጸሉ።

2.2. ኣብ ካናዳ ኣብ ዝኾነ ዓመት 1 ካብ 5 ሰባት ናይ 
ኣእምሮ ሕማም የጋጥሞ።

3.3. ኣብ መበል 40 ዓመት ዕድመ ከባቢ 50% ናይ’ቲ 
ህዝቢ ናይ ኣእምሮ ሕማም ይህልዎም ወይ 
ነይርዎም ይኸውን። 

4.4. ናብ 211 ብምድዋል ወይ ኣብ መስመር ኢንተርነት 
ብምድላይ እንታይ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ሕክምና 
ኣገልግሎታት ከም ዘለዉ ርኸብ። ንዝኾነ ሓገዝ 
ንናይ ስድራቤትካ ሓኪም፡ 
ነርስ ወይ ማሕበራዊ 
ሰራሕተኛ ከተዛርብ ትኽእል። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ሓደሽቲ መጻእተኛታት ካናዳ 
ከመይ ጌሮም ናይ ኣእምሮ 
ጥዕናኦም ከምዝቆጻጸሩ 
ኣብ’ዚ ተመልከት፡ 

5.5. ናይ ኣእምሮ ሕክምና 
ንዘድልዮም ቆልዑ ናብ 
1-800-668-6868 ደውል 
ወይ ኣብ’ዚ ተመልከት፡
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5.6    ብድሆታት ንሓደሽቲ መጻእተኛታትብድሆታት ንሓደሽቲ መጻእተኛታት

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ንሓደሽቲ መጻእተኛታት ዝገጥሙዎም ብድሆታት ተዓዘብ። ኣብ 
ካናዳ ክገጥሙኻ ንዝኽእሉ ብድሆታት “    ” ምልክት ግበር።

4.4. ስራሕ ምርካብ 

1.1. ንሓደ ውሑስ ዘይኮነ 
ክፋል ናይ ዓለም፡ ገዛኻ፡ 
ስድራቤትካን ኣዕሩኽትኻን 
ገዲፍካ ምኻድ

7.7. ኩነታት ኣየር ምልማድ

5.5. ስድራቤትካ ምድጋፍ

2.2. ክትነብረሉ ትኽእል ቦታ 
ምርካብ

8.8. ኣብ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ 
ትምህርቲ ምጅማር

66. ኣብ ሓድሽ ሕብረተሰብ 
ምቕማጥ

33. ሓደሽቲ ኣዕሩኽ ምልላይ
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1.1. ጓሂ ወይ ተስፋ ምቑራጽ

4.4. ድቃስ ምስኣን

7.7. ምሕሳብ ወይ 
ምጭናቕ

2.2. ሕማቕ ሕልሚ ወይ ተዘክሮ

5.5. ድኻም ወይ ኣዚኻ 
ምህላኽ

8.8. ብሕትው፡ ንጹል ወይ 
ግሉል

3.3. ዘይምጥማይ

6.6. ምብስጫው ወይ 
ምሕራቕ

9.9. ንነብስኻ ናይ ምጉዳእ ወይ 
ምሟት ሓሳባት ምህላው

5.7    ሓገዝ መዓስ ትሓትት?ሓገዝ መዓስ ትሓትት?

ህይወት ኣብ ሓድሽ ሃገር ምጅማር ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ’ውን ንኽትለምዶ ግዜ 
ይወስድ እዩ። ኣብ ግዜ ምልምማድ ብዙሕ ስምዒታት ክስመዓካ ንቡር እዩ። እዚ ይኹን እምበር 
ስምዒታት ንናይ መዓልታዊ ምንቅስቓሳትካ ዝጸልዉ ምስ ዝኾኑ ሓገዝ ሕተት። ቀዳማይ ንነብስኻ 
ንምሕጋዝ ትወስዶ ስጉምቲ ምስ ትኣምኖ ሰብ ብዛዕባ ሽግራትካ ምዝርራብ እዩ። ንስኻ ወይ ትፈልጦ ሰብ ሓደ 
ካብዚኦም ምስ ዝስመዓካ ሓገዝ ሕተት፡
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ምስ ትጉሂ ወይ ትጭነቕ ንነብስካን ንኻልኦትን ዝሕግዙ ክትገብሮም 
ትኽእል ኣለዉ። ከም ዘዛንዩኻ ወይ ዘሐጉሱኻ ትፈልጦም ንጥፈታት 
ብምግባር ጀምር።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ንጥፈታት ተዓዘብ። ኣብ ምልምማድ ህይወት ናይ ካናዳ ዝገጥሙኻ ሽግራት ኣብ 
ምስጋር ሓገዝቲ እዮም ትብሎም ንጥፈታት “     ” ምልክት ግበር።

11. ምስ ሰባት ወይ ንሰባት መግቢ ምብሳል

3.3. ምስ ስድራቤትን ኣዕሩኽን 
ርክብ ምግባር

5.5. ዝተመጣጠነ መግቢ ምምጋብ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ 
ኣንብብ፡

2.2. ንኻልኦት ምሕጋዝ

4.4. ካብ ገዛ ወጺእካ ግዜ ምሕላፍ

5.8    ንነብስካን ንኻልኦትን ከመይ ጌርካ ትሕግዝ?ንነብስካን ንኻልኦትን ከመይ ጌርካ ትሕግዝ?
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6.6. ምጽላይን ምስትንታንን

8.8. ምስ ትኣምኖም ሰባት 
ምዝራብ

10.10. ናይ ባህልኻ ሸነኻት 
ምዝውታር

7.7. ስፖርት ምጽዋት ወይ ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ ምግባር

9.9. ኣብ ኣዎንታዊ ሸነኻት ህይወት 
ምድሃብ

1111. ንነብስኻ ግዜ ምሃብን ትዛነየሉ ነገር 
ከም መጽሓፍ ምንባብ ወይ ካልእ 
ነገር ምስራሕ

ናይ ስምዒት ጥዕናኻ ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኻ ኣገዳሲ ክኸውን ናይ ስምዒት ጥዕናኻ ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኻ ኣገዳሲ ክኸውን 
ከሎ ክልቲኦም ድማ ይተሓሓዙ እዮም። ልክዕ ከም ኣካላዊ ከሎ ክልቲኦም ድማ ይተሓሓዙ እዮም። ልክዕ ከም ኣካላዊ 
ሽግራት ስምዒታዊ ቃንዛ ክህልወካ ከሎ’ውን ሓገዝ ክትሓትት ሽግራት ስምዒታዊ ቃንዛ ክህልወካ ከሎ’ውን ሓገዝ ክትሓትት 
ይግባእ።ይግባእ።
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ሀ) ሀ)  ምስ ትሓምም መሸፈን ኣፍ ምጥቃም፡ 
ኣብ ግዜ ምስዓልን ምህንጣስን ኣፍካ 
ምሽፋን ከምኡ’ውን ድሕሪኡ ኢድካ 
ምሕጻብ።

ለ)ለ)  ክዳን፡ መመሸጢ ወይ ሽጎማኖ ምስ 
ካልኦት ሰባት ብሓባር ዘይምጥቓም።

ሐ)  ሐ)  ኣስናንካ ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ምምዋጽ 
ከምኡ’ውን መዓልታዊ ክሪ ጌርካ 
ምጽራይ 

መ)  መ)  መግቢ ቅድሚ ምድላውካ ወይ ድሕሪ 
ሽቓቕ ምጥቃምካ ብፍላይ ንከባቢ 
20 ሰከንዳት ኢድካ ብሳሙና ብስሩዕ 
ምሕጻብ። 

5.9    ናይ ጥዕና ጸገማት ብጽሬት ምክልኻልናይ ጥዕና ጸገማት ብጽሬት ምክልኻል

ጽቡቕ ኣካላዊ ንጽህና ንነብስኻን ንኻልኦትን ካብ ሕማማት ንምክልኻል ኣገዳሲ እዩ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ናይ ጥዕና ጸገማት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ናይ ጥዕና ጸገምን 
ኣገባብ ምክልኻሉን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ።

ስሕማቕ ናይ ኣፍ ሽታን ስሕማቕ ናይ ኣፍ ሽታን 
ምሕሳኽኒንምሕሳኽኒን

ኢንፍሉዊንዛ ፡ ውጽኣትን ኢንፍሉዊንዛ ፡ ውጽኣትን 
ፓራሳይትን ፓራሳይትን 

ምስፍሕፋሕ ሕማማትምስፍሕፋሕ ሕማማት

ቁማልቁማል

መልስታት፡ 1 (ሐ)፡ 2 (መ)፡ 3 (ሀ)፡ 4 (ለ) 

ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ሞዴስክ ምጥቃም ከምኡ’ውን  ጨርቂ-ሽንቲ ድማ ንቆልዑን ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ሞዴስክ ምጥቃም ከምኡ’ውን  ጨርቂ-ሽንቲ ድማ ንቆልዑን 
ንዓበይቲን ምጥቃም ንጽሬት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ገዛ ንዓበይቲን ምጥቃም ንጽሬት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ገዛ 
ወይ ኣብ  ዝተፈልዩ ቦታታት ከም ህዝባዊ ሽንት-ወይ ኣብ  ዝተፈልዩ ቦታታት ከም ህዝባዊ ሽንት-
ቤታት ብስሩዕ ይቕየሩ።ቤታት ብስሩዕ ይቕየሩ።

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.
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ምዕራፍምዕራፍ 6 6

ትምህርቲትምህርቲ
6.1    ትምህርቲ ኣብ ካናዳትምህርቲ ኣብ ካናዳ
ብመሰረት ሕጊ ካናዳ ቆልዑ ኣብ ካንዳ ክመሃሩ 
ኣለዎም። ከከም ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ድማ 
ቆልዑ ካብ 4 ክሳብ 6 ዓመቶም ምስ ኮኑ 
ትምህርቲ ይጅምሩ ክሳብ 16 ን 18 ዝኾኑ ከኣ 
ክቕጽሉ ኣለዎም።

ኣብ ካናዳ ሓላፍነት ናይ ትምህርቲ ናይ ኣውራጃታት 
ወይ ግዝኣታት እዩ። ስለ’ዚ ከም ትነብረሉ ቦታ 
መሰረት ነኣሽቱ ፍልልያት 
ክህልዉ ይኽእሉ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ 
ትነብረሉ ቦታ ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

ካናዳ ክልተ ወግዓውያን ቋንቋታት ኣለዋ፡ እንግሊዝኛን 
ፈረንሳይኛን። መብዛሕትኡ ግዜ ህዝባዊ ቤት ትምህርትታት ብሓደ 
ካብዞም ቋንቋ ትምህርቲ ይህባ።

ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ቤት ትምህርትታት፡ ትምህርቲ ብእንግሊዝኛ 
ይወሃብ ቁንቋ ፈረንሳይኛ ድማ ከም ካልኣይ ቋንቋ ይወሃብ። 
ኣብ ናይ ፈረንሳይኛ ቤት ትምህርትታት ድማ ቁንቋ እንግሊዝኛ 
ከም ካልኣይ ቋንቋ ይወሃብ። ፈረንሳይኛ ጠሊቐን ዝምህራ 
ቤት ትምህርትታት ድማ ናይ ክልቲኡ ሕዋስ ይህባ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ታካላት ወይ ብሕታዊ 
መወልትኻ ሕተት።

ናይ ግዛኣት ኩወቤክ ወግዓዊ ቋንቋ ፈረንሳይኛ ናይ ግዛኣት ኩወቤክ ወግዓዊ ቋንቋ ፈረንሳይኛ 
እዩ። ሓደሽቲ መጻእተኛታት ቆልዑ እዩ። ሓደሽቲ መጻእተኛታት ቆልዑ 
ትምህርቲ ብፈረንሳይኛ ናብ ዝወሃበሎም ትምህርቲ ብፈረንሳይኛ ናብ ዝወሃበሎም 
ቤት ትምህርትታት ይኸዱ። ኣብ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ይኸዱ። ኣብ ካልኦት 
ኣውራጃታትን ግዝኣታትን ብዛዕባ ብፈረንሳይኛ ኣውራጃታትን ግዝኣታትን ብዛዕባ ብፈረንሳይኛ 
ዝወሃብ ትምህርቲ ንምርካብ ኣብ’ዚ ርአ፡ዝወሃብ ትምህርቲ ንምርካብ ኣብ’ዚ ርአ፡
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6.2    ናይ ትምህርቲ ኣማራጺታት ንቆልዑናይ ትምህርቲ ኣማራጺታት ንቆልዑ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡  ቆልዑ ኣብ ካናዳ ንምምሃር ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ኣንብብ። ብትነብረሉ 
ቦታ መሰረት ይፈላለዩ እዮም። ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ 
ብሕታዊ ትካላት ክትሓቶም ዝመደብካዮም ናይ ትምህርቲ ኣማራጺታት “      ” ምልክት ግበር።   

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ትምህርቲ ናይ ትነብረሉ ግዝኣት ወይ ኣውራጃ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዌብሳይት 
ርአ፡፡

1. ህዝባዊ ቤት ትምህርትታት1. ህዝባዊ ቤት ትምህርትታት
ሀ) ሀ)  እዚ ኣብ ካናዳ ካብ ኩሉ ዓይነት ንላዕሊ ዝውቱር 

ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እዩ። ሰባት ብዝኸፍሉዎ 
ግብሪ’ዩ ዝድጎም። ኣውራጃታትን ግዝኣታትን 
ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርትታት ልዑል ዝደረጃኡ 
ትምህርቲ ምህላዉ የረጋግጹ። ኣብዞም ቤት 
ትምህርትታት ዝሰርሑ መምሃራን ምስክር 
ወረቐት ዘለዎም ክኾኑን መንግስቲ ዘውጽኦ 
ስርዓት-ትምህርቲ ክኽተሉን ይግብኦም።

ለ)  ፍሉይ ቤት ትምህርትታትለ)  ፍሉይ ቤት ትምህርትታት
 እዚ ኣብ ገሊኦም ኣውራጃታት ወይ ግዝኣታት 

ጥራይ ዝረከብ ብህዝቢ ዝድጎም ቤት 
ትምህርቲ እዩ። እብዞም ቤት ትምህርትታት 
ናይ ሮማን ካቶሊክ ሃይማኖት ትምህርቲ ኣካል 
ናይ ስርዓተ-ትምህርቲ እዩ።

2. ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት2. ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት
 እዞም ቤት ትምህርትታት ተማሃሮ ንክመሃሩ 

ስድራቤታት ገንዘብ ክኸፍሉ ይሓቱ። ገለ 
ካብዘን ቤት ትምህርትታት ብመንግስቲ ዝወጸ 
ሕግታት ይኽተላ። ካልኦት ናይ ግሊ ቤት 
ትምህርትታት ተማሃሮኦም እንታይ ከም ዝመሃሩን 
መን ከምዝምህሮምን ይመርጹ። ኣብዘን ቤት 
ትምህርትታት ሃይማኖት ኣካል ናይ ስርዓተ-
ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

3. ናይ ገዛ ትምህርቲ3. ናይ ገዛ ትምህርቲ 
 ገሊኦም ስድራቤታት ደቆም ኣብ ገዝኦም ክመሃሩ 

ይመርጹ። ከም መርኣያ ትምህርቲ ይረኽቡ 
ምህላዎም ተማሃሮ ምምዝጋብ የድልዮም እዩ። 
መብዛሕትኡ ወጻኢታት ስድራቤታት ይሽፍኑዎ 
ተማሃሮ’ውን እንታይ ከም ዝመሃሩ ይውስኑ። ንናይ 
ገዛ ትምህርቲ ዝግበር ቁጽጽር ካብን ናብን ኣውራጃን 
ግዝኣትን ይፈላለ።
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6.3    ህዝባዊ ትምህርቲ ኣብ ካናዳህዝባዊ ትምህርቲ ኣብ ካናዳ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ንዝርከቡ ቆልዑ ብዛዕባ ልሙዳት ተርእዮታት ናይ ትምህርቲ 
ኣንብብ።

1.1. ዓመታዊ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ነሓሰ ወይ 
ኣብ መጀመርታ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ወርሒ ሰነ 
ክውዳእ ከሎ ኣብ ሞንጎ ዓመታዊ ዕረፍቲ ኣለዎ። 
ኣብ ካናዳ ምስ በጻሕካ ዓመታዊ ትምህርቲ ጀሚሩ 
እንተጸናሓካ እኳ ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝበጽሐ 
ቆልዑ ከተመዝግብ ትኽእል ኢኻ።

2.2. ተማሃሮ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ብዘይካ ኣብ 
ህዝባዊን ቤት ትምህርታዊን በዓላት ናብ ቤት 
ትምህርቲ ይኸዱ።

3.3. መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑ ንኣስታት 7 ክሳብ 
8 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
የሕልፉዎ። ነዚ ኩሉ ግዜ’ዚ ቆልዑ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ብምጽናሕ የሕልፉዎ። 

4.4. ዋላ እኳ ቋንቋታት እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ 
ዘይዛረቡ እንተኾኑ ሓደሽቲ መጻእተኛታት ኣብ ምስ 
ዕድሚኦም ዝኸይድ ክፍሊ’ዮም ክኣትዉ ዝምደቡ። 
ነቲ ቋንቋ ንክመሃሩ ንዕኦም ዝኸውን ተወሳኺ 
ሓገዝ ኣሎ።

5.5. ንኣካላዊ፡ ጠባያውን ናይ ምምሃር ጸገማት ንዘለዎም 
ተማሃሮ ተወሰኽቲ ድጋፋት ኣለዉ። እዚ ሓገዝ 
ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ይወሃብ። 
ናብ ካናዳ ምስ መጻእካ ምስ’ቲ ቤት ትምህርቲ፡ 
ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ 
ብሕታዊ መወልትኻ ተዘራረብን ሓገዝ ሕተትን።
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6.4    መሰረታዊ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ኣብ ካናዳመሰረታዊ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ኣብ ካናዳ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ድረጃታት ተዓዘብ። ኣብ ገሊኦም ግዝኣታት ወይ 
ኣውራጃታት እዞም ደረጃታት ብቁሩብ ክፈላለዩ ይኽእሉ። 

መዋእለ ህጻናት፡መዋእለ ህጻናት፡ ካብ 3-5 ዝዕድሚኦም

መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ካብ 6-10 ዝዕድሚኦም (ክፍልታት 1-5)

ማኣከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ማኣከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ካብ 11-13 ዝዕድሚኦም (ክፍልታት 6-8)

ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ 14-18 ዝዕድሚኦም (ክፍልታት 9-12)

ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዲፕሎማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዲፕሎማ 

ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቆልዑ ንገሊኦም ሕማማት ክታበት ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቆልዑ ንገሊኦም ሕማማት ክታበት 
ከምዝተኸትቡ ከርእዩ ወይ ከም ዘይምልከቶም ከመልክቱ ከምዝተኸትቡ ከርእዩ ወይ ከም ዘይምልከቶም ከመልክቱ 
ኣልዎም። እዋናዊ ናይ ክታበት ሓበሬታ ክህልዎም ኣገዳሲ እዩ።ኣልዎም። እዋናዊ ናይ ክታበት ሓበሬታ ክህልዎም ኣገዳሲ እዩ።
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6.5     ኣብ ካናዳ ተማሃራይ ምዃንኣብ ካናዳ ተማሃራይ ምዃን

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ናይ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ተማሃራይ ምዃን ከመይ ከም ዝኾነ 
ኣንብብ። ካብ ኣብ ትነብረሎም ዝነበርካ ሃገራት ዝተፈልዩ ሙሉእ ሓሳባት “    ” ምልክት 
ግበረሎም። 

1.1. ተማሃሮ መብዛሕትኡ ግዜ ዲቪዛ ኣይክደኑን’ዮም።

2.2. መምህር ናብ ክፍሊ ክኣትው ከሎ ተማሃሮ 
መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኮፍ መበሊኦም ኣይትስኡን 
እዮም።

3.3. ጾታ፡ ናይ ባህሊ ድሕረባይታ ወይ ክእለት 
ብዘየገድስ ተማሃሮ ብሓባር የጽንዑን ዕዮታቶም 
ይሰርሑን።

4.4. ተማሃሮ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሰርሑዎ ናይ 
ቤት ትምህርቲ ስራሕ ኣለዎም። እዚ ድማ ዕዮ-ገዛ 
ይበሃል።

5.5. ተማሃሮ ንሓድሕዶም ክተሃሳሰዩ ወይ 
ብሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ክህሰዩ 
ኣይፍቀድን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ንካልኦት ብዕላማ 
ንዝሃሲ ጽንኩር ሳዕቤናት ኣለዎ።

6.6. ተኸተልቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝኾኑ ተማሃሮ 
ብሓንሳብ የጽንዑ። ንኩሎም ሃይማኖታት ድማ 
ብማዕረ ከኽብሩዎም ኣለዎም።

7.7. ተማሃሮ ካብ ገዝኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝበልዕዎ 
ምሳሕ ሒዞም ይመጹ።

ብዙሓት ህዝባዊ ቤት ትምህርትታት ንሓደሽቲ ብዙሓት ህዝባዊ ቤት ትምህርትታት ንሓደሽቲ 
መጻእተኛታት ስድራቤታትን ተማሃሮን ንኣሰራርሓ መጻእተኛታት ስድራቤታትን ተማሃሮን ንኣሰራርሓ 
ስርዓት ትምህርትን ከመይ ምስ ስርዓት ኣጸናንዓ ናይ ስርዓት ትምህርትን ከመይ ምስ ስርዓት ኣጸናንዓ ናይ 
ካናዳ ከምዝላመዱን ዝገልጹ ሰራሕተኛታት ኣለውዎም።ካናዳ ከምዝላመዱን ዝገልጹ ሰራሕተኛታት ኣለውዎም።
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8.8. ተማሃሮ ገሊኦም ዘድልይዎም ቀረባት 
ይቕረቡሎም’ዮም። ስድራቤታት ድማ 
ንገሊኦም ከም ቦርሳ፡ መጽሓፊ ጥራዝ፡ 
ባይንደርን መጉየዪ ጫማን ክገዝኡሎም 
ኣለዎም።

9.  9.  ተማሃሮ ኣካላቶም ከመይ ከምዝዓብዩን 
ዝልወጡን ይመሃሩ። ናይ ጾታ ትምህርቲ ተባሂሉ 
ይጽዋዕ። ንዝያዳ ሓበሬታ ነቲ ቤት ትምህርቲ 
ሕተት።

10.10. ተማሃሮ ከም ኣልኮል ወይ ሓሽሽ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ክጥቀሙ ኣይፍቀድን’ዩ። 

11.11. ተማሃሮ ሓሳባት ብምዝታይ፡ ብጉጅለታት 
ብምስራሕን ሕቶታት ብምሕታትን ይመሃሩ። 
መብዛሕትኡ ግዜ ተማሃሮ ንክሽምድዱ ጥራይ 
ኣይሕተቱን’ዮም። 

12.12. ተማሃሮ ብቋንቋታት እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ ወይ 
ብክልቲኦም የጽንዑ።

13.13. ተማሃሮ ካብ ክፍሊ ወጻኢ ኣብ ዝተመደቡ 
ንጥፈታት ይሳተፉ እዮም። ገለ ኣብነታት ስፖርት፡ 
ክለባት ወይ  ናብ ቤት መዘክራት ምዃድን እዮም። 
በዚ መሰረት እዮም ተማሃሮ ዝንባለኦም ዘማዕብሉን 
ኣዕሩኽ ዝፈጥሩን።

14.14. ተማሃሮን መምሃራንን ዝተፈላልዩ እዮም። ካብ 
ዝተፈላለዩ ዓሌታት፡ ሃይማኖታት፡ ጾታታት፡ ጾታዊ 
ዝንባለን ክእለታትን እዮም።

ኣብ ላዕሊ ካብ ዘለለኻዮም ፍልልያት ኣየኖት እዮም ንዓኻ ወይ ኣብ ስድራቤትካ ኣብ ላዕሊ ካብ ዘለለኻዮም ፍልልያት ኣየኖት እዮም ንዓኻ ወይ ኣብ ስድራቤትካ 
ዘሎ ተማሃራይ በዳህቲ ዝኾኑ? ብዛዕባ ሽግራትካ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዘሎ ተማሃራይ በዳህቲ ዝኾኑ? ብዛዕባ ሽግራትካ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ 
ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትካ ንገር።ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትካ ንገር።
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1.1. ናይ ቃል ምድሃል ዝበሃል ንሓደ ሰብ ብስም ምጽዋዕ፡ 
ከተፈራርሖ ወይ ብዛዕቧኡ ክትሓምይን እዩ። 

2.2. ኣካላዊ ምድሃል ድማ ምህራም ፣ 
ምትንኳል፣ ምቑንጣው ፣ ደድሕሪ 
ምጕያይ ፣ ምጉናጽ ፣ ናይ ካልኦት 

ንብረት ምስራቕ ወይ ምዕናው ወይ 
ዘይተደልየ ጾታዊ ምትንካፍ እዩ።

3.3. ስምዒታዊ ምድሃል ድማ ንሓደ ሰብ ካብ ጉጅለ ምንጻል 
ወይ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሰባት ምውራድ እዩ።

ምድሃል ኣብ ቤት ትምህርትታት ዝርአ ዘሕዝን ኩነት እዩ። ኣብ መላእ ምድሃል ኣብ ቤት ትምህርትታት ዝርአ ዘሕዝን ኩነት እዩ። ኣብ መላእ 
ካናዳ ዝርከባ ቤት ትምህርትታት ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ይሰርሓ ኣለዋ። ካናዳ ዝርከባ ቤት ትምህርትታት ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ይሰርሓ ኣለዋ። 
ንስኻ ወይ ትፈልጦ ሰብ ምድሃል የጋጥሞ እንተደኣሎ ምስ ትኣምኖ ሰብ ፣ ንስኻ ወይ ትፈልጦ ሰብ ምድሃል የጋጥሞ እንተደኣሎ ምስ ትኣምኖ ሰብ ፣ 
መምህር ፣ ርእሰ-መምህር ፣ ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት መምህር ፣ ርእሰ-መምህር ፣ ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት 
ወይ ብሕታውያን መወልትኻ ተዛረብ። ወይ ብሕታውያን መወልትኻ ተዛረብ። 

6.6     ምድሃልምድሃል

ምድሃል ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥም ዓይነት አድልዎ እዩ። ካብ ኩሉ ድሕረባይታን ሕብረተሰባትን 
ንዝመጹ መንእሰያት ይጸሉ። ዝያዳ ብዛዕባ ዓይነት ምድሃል ኣብ ታሕቲ ኣንብብ።

4.4. ማንዛዊ ምድሃል ድማ 
ኢንተርነት፡ ማሕበራዊ ሜድያታት 

ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ 
ተጠቂምካ ንሰብ ምህዳድ ፣ 

ምትሓት ፣ ወረ ምዝርጋሕ ወይ 
ምልጋጽ እዩ።
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6.7     ስድራቤትን ትምህርትንስድራቤትን ትምህርትን
ኣባላት ስድራቤት ናይ ተማሃሮ ትምህርቲ ንምድጋፍ ኣብ ትምህርቶም ንጡፍ ተራ ክጻወቱ ኣለዎም። 
እዚ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፡ 

ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ ስራቤትካ ምስ ዝህልዉ ብዘይ ክትትል ናጻ ክግደገፉ የብሎምን።

ቆልዑ ንምእላይ ኣማራጺታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

1.1. ኣብ ዕዮ ገዛታቶም ምሕጋዝ

1.1. ሓላፍነት ዘለዎ ኣባል ስድራቤት ክከታተሎም

2.2. ኣብ ሊቸንሳ ዘለዎ ናይ ቆልዑ ማእከል ክንክን ወይ 
መዋእለ ህጻናት ምምዝጋብ 

3.3. ኣብ ቤት እተመስረተ ክንክን ቈልዑ ምርካብ 

4.4. ተኸፊሉ ብሓላፍነት ዝከታተሎም ሰብ ምግባር

2.2. ምስ መምሃራኖም ምርኻብን 
ምዝርራብን

3.3. ኣብ ቤት ትምህርቶም 
ወልንተኛ ምዃን 

ዋጋ ናይ ቆልዓ ክንክን ኣገልግሎት ኣብ ነፍስ-ወከፍ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ይፈላለ እዩ። ኣብ ዋጋ ናይ ቆልዓ ክንክን ኣገልግሎት ኣብ ነፍስ-ወከፍ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ይፈላለ እዩ። ኣብ 
ገሊኦም ኣውራጃታት ወይ ግዝኣታት ብመንግስቲ ዝድጎም ማእከል ክንክን ቆልዓ ብርትዓዊ ገሊኦም ኣውራጃታት ወይ ግዝኣታት ብመንግስቲ ዝድጎም ማእከል ክንክን ቆልዓ ብርትዓዊ 
ዋጋ ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ ዋጋ ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ 
ትካላት ሕተት።ትካላት ሕተት።
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6.8     ኩነታት ተማሃሮኩነታት ተማሃሮ

6.9     እኹላት ተማሃሮእኹላት ተማሃሮ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ ተማሃራይ ኩነታት ኣንብብ። ንስካ ወይ ኣብ ስድራቤትካ ዘሎ ተማሃራይ 
ኣብዞም ዝስዕቡ ኩነታት እንተዝህሉ እንታይ ምገበርኩ ነይረ ኢልካ ሕሰብ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ እኹላት ሰባት ኣብ ካናዳ ዘጽንዑሉ ልሙዳት ምኽኒያታት ኣንብብ። ኣብ ከም እኹል ሰብ 
ኣብ ካናዳ ክትመሃር ትደልየሎም ምኽኒያታት “      ” ምልክት ግበር።

1.1. ተማሃራይ ናብ 
ቤት ትምህርቲ 
ምኻድ ይኣቢ።

2.2. ወዲ 15 ዓመት 
ተማሃራይ ኣብ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ናይ ስፖርት 

ጋንታ ምስ ተሓወሰ 
ውጽኢቶም ይትሕት።

3.3. ጽን ኢሎም ክሰርሑ 
እናተገብአ ከሎ ተማሃራይ 

ንመምህር ብምኹላፍን ምስ 
ኣዕሩኽቱ ብምዝራብን ጠባይ 

ኣኽፊኡ ኣሎ።   

4.4. 17 ዝዕድሚኡ 
ተማሃራይ ድሕሪ ቤት 

ትምህርቲ ናብ ኩሉ ጾታ 
ዝረከቡዎ ፓርቲ ተዓዲሙ 

ኣሎ።

1.1. ዘይወዳእካዮ ትምህርቲ ንምውዳእ

2.2. ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ 
ወይ ክልቲኡ ክእለትካ ከተመሓይሽ

3.3. ሰርቲፊኬት ፣ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ 
ብምርካብ ክእለትካ ከተዕቢ

ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንዘይወድኡ እኹላት ሰባት ዲፕሎማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንዘይወድኡ እኹላት ሰባት ዲፕሎማ 
ንክረኽቡ ዝሕግዙዎም ትምህርትታት ኣለዉ። እዞም ሰባት ዋላ እኳ ንክረኽቡ ዝሕግዙዎም ትምህርትታት ኣለዉ። እዞም ሰባት ዋላ እኳ 
ብገዛእ ቋንቋኦም ምንባብን ምጽሓፍን እንተዘይከኣሉ ካብዚኦም ብገዛእ ቋንቋኦም ምንባብን ምጽሓፍን እንተዘይከኣሉ ካብዚኦም 
ናይ ትምህርቲ መደባት ገሊኦም ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ መደባት ገሊኦም ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ትምህርቲ 
ይህቡ።ይህቡ።
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6.10     ናይ እኹላት ሰባት ናይ ቋንቋ መደብ ትምህርትታትናይ እኹላት ሰባት ናይ ቋንቋ መደብ ትምህርትታት
መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ንኣብ ካናዳ ቀወምቲ ነበርቲ ዝኾኑ እኹላት ሰባት ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝድጎሙ 
ናይ ቋንቋ መደብ ትምህርትታት ኣንብብ።

1.1. እንግሊዝኛን/ወይ ፈረንሳይኛን ንኽትመሃር 
ትምህርቲ ቛንቋ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

2.2. ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ንምጅማር መጀመርታ ነጻ 
ናይ ቋንቋ ግምገማ ክትገብር ኣለካ። ኣብ ካናዳ 
ምስ ኣተኻ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ 
ትካላት ወይ ብሕታውያን 
መወልትኻ ነዚ ግምገማ 
መዓስን ኣበይን ክትገብሮ 
ከምትኽእል ሕተቶም። 
ናይ በጺሕካዮ ዘለኻ ደረጃ 
ርድኢት ክህለወካ ምእንቲ 
ኣብ’ዚ ነብስኻ ፈትሽ፡

3.3. ትምህርቲ ሙሉእ-መዓልቲ፡ ገለ ሰዓታት ናይ 
መዓልቲ ፣ ኣብ ግዜ ቀትሪ ፣ ምሸት ወይ ኣብ 
ቀዳመ-ሰንበት ክኸውን ይኽእል።

44. ትምህርቲ ካብ ቋንቋ ወጻኢ ካልኦት ነገራት’ውን 
ይምህሩ እዮም። ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ 
ህይወት’ውን ክትመሃር ኢኻ።

5.5. ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ትወስደሉ ግዜ ናይ 
ቆልዓ ክንክን፡ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ትኬት ወይ 
ካልኦት ሓገዛት እንተደኣ ኣለዉ ሕተት።
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6.11     ቀወምቲ ነበርቲ ስለምንታይ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ይመሃሩ?ቀወምቲ ነበርቲ ስለምንታይ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ይመሃሩ?

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ቀወምቲ ነበርቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዝወስዱሉ ምኽኒያት ኣንብብ። ከም እኹል ሰብ ኣብ ካናዳ 

እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ ወይ ክልቲኡ ክተጽንዕ ትደልየሉ ምኽኒያታት “   ” ምልክት ግበር።

1.1. ስራሕ ንምርካብ 

2.2. ኣገልግሎታት ብቐሊሉ ንምርካብ

3.3. ህዝባዊ መጓዓዝያ ተጠቂምካ ኣብ ከባቢኻ 
ክትዛወር

4.4. ቆልዑ ኣብ ትምህርቶም ንምሕጋዝ

5.5. ኣብ ትነብረሉ ሕብረተሰብ ምስ ዘለዉ 
ካልኦት ሰባት ርክብ ንምግባር

6.6. ዜጋ ንምዃን ዘድልይ መዐቀኒ ክእለት 
ቋንቋ ንምሕላፍ

7.7. ትምህርትኻ ንምቕጻል
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6.12     ናይ ትምህርቲ ኣማራጺታት ንእኹላትናይ ትምህርቲ ኣማራጺታት ንእኹላት

1.1. እኹላት ተማሃሮ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቶም ምስ ወድኡ ኣብ ኮሌጃት፡ 
ኢንስቲትዩታት ወይ ዩኒቨርስቲታት 
ክመሃሩ ክመርጹ ይኽእሉ።

2.2. ቦታታት ውሱናት’ዮም ተቐባልነት’ውን 
ብውድድር እዩ። ኩሉ ካባኻ 
ዝጥለብ ከም ዘማላእካን ኣብ ግዚኡ 
ከምዘመልከትካን ኣረጋግጽ።  

3.3. እንታይ ከምተጽንዕ ቅድሚ ምውሳንካ 
ናይ ስራሕ ምርካብ ኩነታት ኣጽንዕ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ 
ብዛዕባ ኣብ ካናዳ 
ኣብ ኮሌጃት፡ 
ኢንቲትዩታትን 
ዩኒቨርሲቲታትን 
ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ 
ትምህርትታት 
ኣብ’ዚ ተመልከት።

4.4. ኣብ ካናዳ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ ስለዘለካ 
ስራሕ ናይ ምርካብ ውሕስነት ኣይህበካን 
እዩ። እዚ ይኹን እምበር ገሊኦም ስራሓት 
ንክተመልክት ጥራይ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ 
ዝሓቱ ኣለዉ።
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6.13     ናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክፍሊትናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክፍሊት

ንናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኽፈል ክፍሊት ከከም ትካል 
ትምህርትን መደብ ትምህርትን ይፈላለዩ።

ናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 
ዘሎ ክፍሊት ንምቅማር ሓገዝ 
ንምርካብ ናብ 1-888-815-4514 
ደውል ወይ እዚ ተጠቀም፡

ገንዘባዊ ሓገዝ ንናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብመሰረት ኣድላዪነት እዩ ዝወሃብ። ገንዘባዊ ሓገዝ በዞም 
ዝስዕቡ ክመጽእ ይኽእል፡

1.1. ደሓር ዝኽፈል ናይ ተመሃራይ ልቓሕ ካብ 
መንግስቲ 

2.2. ምኽፋል ዘየድልዮ ብሓገዝን 
ብስኮላርሺፕን ዝወሃብ

3.3. ደሓር ዝኽፈል ናይ ተማሃራይ ውልቃዊ 
ልቓሕ ካብ ባንክ። ናይ ውዕል ኵነታት ከም 
ናይ መንግስቲ ልቓሕ ኣይከውንን።  

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ገንዘባዊ ሓገዛት 
ንናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 
ኣብ’ዚ ተመልከት፡ 
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6.14     ደረጃታት ናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲደረጃታት ናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ናይ ካላኣይ ደረጃ ዲፕሎማናይ ካላኣይ ደረጃ ዲፕሎማ

ኮሌጅ፡ኮሌጅ፡  2-3 ዓመት ኢንስቲትዩት፡  ኢንስቲትዩት፡  1-3 ዓመት

ቅድመ-ዩኒቨርስቲ፡ቅድመ-ዩኒቨርስቲ፡
(ኣብ ኩወቤክ ጥራይ) 2 ዓመት

ዩኒቨርሲቲዩኒቨርሲቲ
ናይ ባቸለር ዲግሪ፡ናይ ባቸለር ዲግሪ፡  3-4 ዓመት

ናይ ማስተርስ ዲግሪ፡ናይ ማስተርስ ዲግሪ፡  1-3 ዓመት +

ናይ ዶክቶሬት ዲግሪ፡ናይ ዶክቶሬት ዲግሪ፡  3 ዓመታት +

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ናይ እኹላት ሰባት ደረጃታት ናይ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ተዓዘብ።  
ኣብ ገሊኦም ኣውራጃታትን ግዝኣታትን እዞም ደረጃታት ቁሩብ ክፍለዩ ይኽእሉ። “    ” ክፍሊት 
ዘይብሉ’ዩ፡ “    ” ትሑት-ክፍሊት’ዩ፡ “      ” ማእከላይ ክፍሊት ከምኡ’ውን “         ” ንልዑል 
ክፍሊት’ዩ።
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6.15  ከይዲ ገምጋም ሰነዳትከይዲ ገምጋም ሰነዳት

ካብ ካናዳ ወጻኢ ዝተመሃርካዮም ናይ ኮሌጅ፡ 
ኢንስቲትዩት ወይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትታት ኣብ ካናዳ 
ተቐባልነት ከይረኽቡ ይኽእሉዮም። ኣብ ካናዳ ኣብ ሓደ 
ዓውዲ ናይ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ንኽትቅጽል ናይ ቅድሚ ሕጂ 
ትምህርትኻ ክግምገም ኣለዎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ምስክር ወረቐት 
ናብ 1-416-962-9725 ደውል ወይ ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ደረጃታት ናይ ምስክር ወረቐት ግምገማ ተዓዘብ። ኣብ ካናዳ ቅድሚ 
ምምጻእካ ክትጅምሮም ኣብ ትኽእል ስጉምትታት “   ” ምልክት ግበር።

1.1. ነዞም ዝስዕቡ ዘጠቓለለ ዝከኣለካ ብዝሒ 
ሰነዳት ምእካብ፡
ሀ)ሀ)  ዲፕሎማታት ፣ ዲግሪታትን 

ሰርተፍኬታትን
ለ) ለ)  ናይ ትምህርቲ ትራንስክሪፕት
ሐ)ሐ)  መረጋገጺ ናይ ስራሕ ታሪኽ
መ)መ)  ናይ ኣስራሒ/ ተቖጻጻሪ ምውካስ

2.2. ክትመሃረሉ ትኽእል ቦታ ኣናዲ ከምኡ’ውን 
ዝምስጠካ መደብ ርኸብ። ብዛዕባ ናይ 
ምምልካትን ምቕባልን ጠለባት ኣንብብ።

3.3. እንታይ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ገምጋም 
ከምዝቕበሉ ንምፍላጥ ናብ ናይ መቐበሊ 
ቤት ጽሕፈት ደዊልካ ርኸብ።

4.4. ናይ ኣንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ ቋንቋ 
ግምገማ የድልየካ እንተኮይኑ ኣረጋግጽ።

ናይ ምስክር ወረቐት ግምገማ ግዜን ናይ ምስክር ወረቐት ግምገማ ግዜን 
ገንዘብን ይሓትት እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ገንዘብን ይሓትት እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ 
ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ብዝተመሃርካዮ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ብዝተመሃርካዮ 
ንምስራሕ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ኣብ’ዚ ንምስራሕ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ኣብ’ዚ 
ኣንብብ።ኣንብብ።
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ምዕራፍምዕራፍ 7 7

ስራሕስራሕ
7.1     ስራሕ ኣብ ካናዳስራሕ ኣብ ካናዳ

ብቁጠባ ብነብስኻ 
ትሓድር ክትከውን ስራሕ 
ምርካብን ኣብ ስራሕካ 
ምጽናሕን ኣገዳሲ እዩ።

ሓድሽ ሂወት ኣብ ካናዳ ኣብ ምጅማርን ስራሕ 
ኣብ ምርካብን ክእለት ቋንቋታት እንግሊዝኛን 
ፈረንሳይኛን ኣገዳሲ እዩ። ንሓበሬታ ብዛዕባ ናይ 
ቋንቋ ትምህርቲ ንሓደሽቲ መጻእተኛታት ምዕራፍ 
6፡ ንጥፈት 6.10 ተዓዘብ።   

ኣብ ካናዳ ኣብ ትበጽሓሉ እዋን መንግስቲ ካናዳ 
ይኹን ዘመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት 
ወይ ብሕታዊ ትካላት ናይ ስራሕ ውሕስነት 
ክህቡኻ ኣይክእሉን እዮም።

ኣብ ካናዳ ዘለዉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ናይ 
ሂወቶም ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ልሙድ 
ተርእዮ እዩ። ነዚ ድማ ንክእለቶም ከሐድሱን 
ንሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድላት ብቑዓት ንክኾኑን 
ይሕግዞም። 

ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ 
ብሕታዊ መወልትኻ ምስ ናይ ስራሕ ዝተሓሓዙ ብሕታዊ መወልትኻ ምስ ናይ ስራሕ ዝተሓሓዙ 
ኣገልግሎታት ከራኽቡኻ ሕተቶም።ኣገልግሎታት ከራኽቡኻ ሕተቶም።
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7.2     ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ምስራሕ እንታይ ይስመዓካ?ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ምስራሕ እንታይ ይስመዓካ?
መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ናይ ምስራሕ ኣረኣእያ ዝገልጹ ሙሉእ ሓሳባት ተመልከት። 
ትሰማማዕ እንተዄንካ ኣብ  “    ”  ሳንዱቅ “    ” ምልክት ግበር። ርግጸኛ እንተዘይኴንካ ድማ “ 

     ” ምልክት ኣብ “    ” ሳንዱቅ ግበር። ዘይትሰማማዕ ምስ ትኸውን “    ” ምልክት ኣብ “   ” 
ሳንዱቅ ግበር።

1.1. ስራሕ ብእትደልዮ መጠን ደሞዝ 
ጥራይ ኢኻ እትቕበሎ።

3.3. ንነብስኻን ንስድራቤትካን 
ንክትድግፍ ክትሰርሕ ኢኻ። 
ካልኦት ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩልካ 
ኣይትጽበይን ኢኻ።

4.4. ብወለንታ ቋንቋ ክትለማመድን 
ሓደሽቲ ሰባት ክትላለን ፍቓደኛ 
ኢኻ።

2.2. እቲ ስራሕ ካብ ዓቕምኻ 
ንታሕቲ’ውን እንተኾነ ትቕበሎ 
ኢኻ።
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7.3     ኣብ ካናዳ መን’ዩ ዝሰርሕ?ኣብ ካናዳ መን’ዩ ዝሰርሕ?

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ነዞም ሰባት ተዓዘቦም። ኣብ ካናዳ ክሰርሑ መሰል ኣለዎም ኢልካ ኣብ ትሓስቦም 
ሰባት “    ” ምልክት ግበር።

ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት ብመሰረት ጾታ ፣ ዕድመ ፣ ዓሌት ፣ ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታት ብመሰረት ጾታ ፣ ዕድመ ፣ ዓሌት ፣ 
ማሕበራዊ ደረጃ ፣ ኩነታት ሓዳር/ኩነታት ስድራቤት፣ ቋንቋ ማሕበራዊ ደረጃ ፣ ኩነታት ሓዳር/ኩነታት ስድራቤት፣ ቋንቋ 
፣ ሃይማኖት ፣ ዜግነት ፣ ኩነታት ስደት ፣ ጾታዊ ፣ ሃይማኖት ፣ ዜግነት ፣ ኩነታት ስደት ፣ ጾታዊ 
ዝንባለን ክእለትን ወይ ስንክልናን ብዘይኣገባብ ዝንባለን ክእለትን ወይ ስንክልናን ብዘይኣገባብ 
ንከይርእይዎም ዝኽልክሉ ሕግታት ኣለዉ።ንከይርእይዎም ዝኽልክሉ ሕግታት ኣለዉ።

መልስታት፡ 1(✔✔)፡ 2(✔✔)፡ 3(✔✔)፡ 4(✔✔)፡ 5(✔✔)፡ 6(✔✔)፡ 7(✔✔)፡ 8(✔✔)፡ 9(✔✔)፡ 10(✔✔)፡ 11(✔✔)፡ 12(✔✔)

1.1.

5.5.

9.9.

2.2.

6.6.

10.10.

3.3.

7.7.

11.11.

4.4.

8.8.

12 .12 .
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7.4     ስድራቤታትን ምቑጻር ስራሕንስድራቤታትን ምቑጻር ስራሕን
መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ’ዚ ስድራቤት ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ምቑጻር ስራሕ ኣብ ካናዳ ከመይ ከም 
ተቐየረ ኣንብብ።

ምስ______________________________________________________ ተላለ።

ኣብ ካናዳ ክመጽእ ከሎ ወዲ 60 ዓመት ነይሩ ውሉዱ ድማ ጓል 16 ዓመት ነይራ። ቅድሚ ሕጂ ካብ ሃገሩ 
ወጺኡ ሰሪሑ ኣይፈልጥን’ዩ ከምኡ’ውን ቋንቋታት እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን ኣይዛረብን እዩ። ኣብ ሃገሩ ዘለዉ 
ሰባት ደቂ 60 ኣብ ዝኾኑሉ ጥሮታ ከስተማቕሩ ዝጅምሩሉ ዕድመ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ኣብ ካናዳ እቲ 
ኩነታት ካልእ እዩ።

ስለምንታይ’ዩ ኣብ ካናዳ ክሰርሕ ዘለዎ?

1.1. ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ስለዘሎን ንሓድሽ ዝነብረሉ 
ሕብረተሰብ ከበርክት ስለዝደልን።

2.2. ውላዱ 18 ዓመት ምስ መልኣ ካብ ናይ ካናዳ ሓገዝ ቆልዓ 
ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘብ ስለዘቋርጽ።

3.3. ንናይ ጥሮታ መሰል ብቑዕ ኣይኮነን ከምኡ’ውን ንናይ 
ጡረታ-ሽምግልና ብቑዕ ክኸውን ብዙሕ ዓመታት ክጽበ 
ኣለዎ።

4.4. ጓል 16 ዓመት ውላዱ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትኣትው መደብ 
ኣለዋ። ንወጻኢታት ናይ ትምህርቲ ክሕግዛ መደብ ኣለዎ።

5.5. ዘቐመጦ ገንዘብ የብሉን።

ብከመይ’ዩ ናይ’ዚ ስድራቤት ኩነታት ምስ ናትካ ዝመሳሰል?ብከመይ’ዩ ናይ’ዚ ስድራቤት ኩነታት ምስ ናትካ ዝመሳሰል?
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መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ናይ’ዚ ስድራቤት ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ምቑጻር ስራሕ ኣብ ካናዳ ከመይ ከም 
ተቐየረ ተዓዘብ። 

ኣብ ናይ ካናዳ ናይ ስራሕ ቦታታት ጾታኦም ብዘገድስ ኣብ ናይ ካናዳ ናይ ስራሕ ቦታታት ጾታኦም ብዘገድስ 
ኩሎም ሰባት ሓደ ዓይነት መሰላትን ሓላፍነታትን ኩሎም ሰባት ሓደ ዓይነት መሰላትን ሓላፍነታትን 
ኣለዎም። ሓደ ዓይነት ስራሕ እናሰርሑ ጾታኦም ካልእ ኣለዎም። ሓደ ዓይነት ስራሕ እናሰርሑ ጾታኦም ካልእ 
ስለዝኾነ ጥራይ ዝተፈልየ ክፍሊት ምሃብ ዘይሕጋዊ ስለዝኾነ ጥራይ ዝተፈልየ ክፍሊት ምሃብ ዘይሕጋዊ 
እዩ።እዩ።

1.1.

3.3.

5.5.

2.2.

4.4.

6.6.
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1.1. ቁጽጽር ኣልቦ ስራሓት ቁጽጽር ኣልቦ ስራሓት
  እዞም ስራሓት ልቸንሳ፡ 

ሰርቲፊኬት ወይ ምዝገባ ኣይሓቱን 
እዮም። ዋላ እኳ ናይ ምቑጻር-ስራሕ ጠለባት ዝፈላለ 
እንተኾነ  ዝተወሰነ ደረጃ ናይ ክእለት ወይ ትምህርቲ 
ከተርእይ ግን ኣለካ። ኣስታት 80% ኣብ ካናዳ ካብ 
ዝርከቡ ስራሓት ቁጽጽር ዘይግበረሎም እዮም።

2.2. ቁጽጽር ዝግበረሎምቁጽጽር ዝግበረሎም ስራሓትስራሓት
 እዞም ስራሓት ኣብ ኣውራጃኻ ወይ 

ግዝኣትካ ካብ ዘሎ ተቐጻጻሪ ኣካል 
ልቸንሳ ይሓቱ እዮም። ተቖጻጻሪ 
ኣካል ህዝባዊ ወይ መንግስታዊ ትካል 
ኮይኑ ብዛዕባ ስራሕ ምስራሕ ሕግታት 
ዘውጽእ እዩ። ኣስታት 20% ኣብ ካናዳ 
ዝርከቡ ስራሓት ቁጽጽር ዝግበረሎም 
እዮም።

እዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ናይ ቁጽጽር ዝግበረሎም ስራሓት እዮም፡  

ልቸንሳ ንክትረክብ ፈተናታት ክትሓልፍን 
ክፍሊታት ንተቖጻጻሪ ኣካል ክትከፍልን 
ኣለካ።

9.9. ናይ ንግዲ ስራሓት 
(ኤለክትሪሻን ፣ 
ድራውሊኮ ፣ ሜካኒክ ፣ 
ሰራሕተኛ ቡምባ ማይ)

6.6. ኣተሓሕዛ ሕሳብ

3.3. ሕግን ሕጋዊ ኣገልግሎታት

8.8. ማሕበራዊ ስራሓት

5.5. ስነ-ምህንድስናን ጥበብ-
ህንጻን

2.2. ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት

7.7. ህንፀት አባይቲ 

4.4. ምምሃር

1.1. ኣገልግሎት ጥዕና

7.5     ዓይነታት ስራሕ ኣብ ካናዳዓይነታት ስራሕ ኣብ ካናዳ
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7.6     ቀዳማይ ስራሕካ ኣብ ካናዳቀዳማይ ስራሕካ ኣብ ካናዳ
ኣብ ካናዳ ናይ ብዙሓት ሰባት ቀዳማይ ስራሕ ቁጽጽር ዘይግበረሎም ስራሓት እዮም። ቀዳማይ 
ስራሕ ሓደ ሰብ ንመዋእል ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ምስራሕ 
ምጅማር እዩ።

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ኣብ ኩሉ ክሊ ናይ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ዝሰርሕዎም ቀዳሞት ስራሓት 
ተዓዘብ። ንነብስኻን ንስድራቤትካን 

ንምሕጋዝ አመልክተሎም’ዬ ኢልካ ኣብ ትሓስቦም ቀዳሞት ስራሓት “   ” ምልክት ግበር።

6.6. ናይ ጸጉሪ ስነጽባቐ 
ሰራሕተኛን ቀምቃማይን 

4.4. ናይ ህንጸት ሰራሕተኛ

5.5. ናይ መልክዓ ምድሪ 
ሰራሕተኛ

2.2. ተሓዝ ገንዘብ

3.3. ዋርድያ (ብረት 
ኣይሕዝን’ዩ)

1.1. ንብረት ኣበጻጻሒ
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1212. ናይ ክንክን ሰራሕተኛ

10.10. ናይ መግቢ ኣገልግሎት 
ሰራሕተኛ

11.11. ናይ ቤትመኽዘን ፀሃፊ

8.8. ሰፋዪ (ሳርቶ ፣ ሰፋዪት)

9.9. ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ

7.7. ናይ መስመር 
መገጣጠሚ ሰራሕተኛ
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7.7     ኣብ ካናዳ ስራህ ንምርካብ ዘጋጥሙ ብድሆታትኣብ ካናዳ ስራህ ንምርካብ ዘጋጥሙ ብድሆታት

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ሓደሽቲ መጻእተኛታት ኣብ ካናዳ ምስ መጽኡ ስራሕ ኣብ ምርካብ ዘጋጥሞም 
ብድሆታት ኣንብብ። ኣብ ዝቕጽል ገጽ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ሓደሽ መጻእተኛ ኣንብብ። ፊደል ኣብ 
ተዳልዩ ዘሎ ሳንዱቅ ብምጽሓፍ ብድሆታት ምስ ነፍስ-ወከፍ ናይ ሓድሽ መጻእተኛ ኩነት ኣዛምድ። 
ነፍስ-ወከፍ ኩነት ልዕሊ ሓደ ቅኑዕ መልሲ ኣለዋ።

ሀ)ሀ)  ኣብ እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ ትሑት ናይ 
ቋንቋ ክእለት

ለ)ለ)  አብ ካናዳ ናይምዕያይ ተመክሮ ዘይምህላው

ሐ) ሐ)  ምስ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ስራሕ ባህሊ ሌላ 
ዘይምህላው

መ) መ)  ካብ ካናዳ ወጻኢ ንዝነበረ ናይ ስራሕ ልምዲ 
ኣፍልጦ ዘይምርካብ 

ሠ)ሠ)  ኣብ ካናዳ ምስ ስራሕ ከራኸቦም ዝኽእል 
ብዙሕ ርክብ ምስ ሰባት ዘይምህላው

ሓደሽቲ መጻእተኛታት ኣብ ካናዳ ስራሕ ክደልዩ ከለዉ ካልኦት እንታይ ብድሆታት ሓደሽቲ መጻእተኛታት ኣብ ካናዳ ስራሕ ክደልዩ ከለዉ ካልኦት እንታይ ብድሆታት 
ይገጥምዎም ኢልካ ትሓስብ?ይገጥምዎም ኢልካ ትሓስብ?

ረ)ረ)  ንካብ ካናዳ ወጻኢ ዝተረኽቡ ደረጃ 
ትምህርትታትን ምስክር ወረቓቕትን ኣብ ካናዳ 
ተቐባልነት ዘይምርካብ
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1.1. እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን ዝዛረብ ሓድሽ 
መጻእተኛ ከምኡ’ውን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ 
ካናዳ ተቐባልነት ዝረኸበ። በቲ ዝተማህርዎ 
ዓውዲ ግን ሰሪሖም ዘይፈልጡ። 

3.3. ሓድሽ መጻእተኛ ከንብብ ወይ ክጽሕፍ 
ዘይክእል። ዝሰርሖ ስራሕ ብኢዱ እዩ። ቅድሚ 
ናብ ካናዳ ምምጽኡ ናይ ብዙሕ ዓመታት 
ተመኩሮ ዘለዎን ናቱ ዝውንኖ ቢዝነስ ዝነበሮን 
እዩ።

2.2. ሓድሽ መጻኢ ኮይኑ ክብ ዝበለደረጃ ትምህርቲ 
ዘለዎ ግን ከኣ ኣብ ካናዳ ተቐባልነት ዘይረኸበ። 
ካብ ካናዳ ወጻኢ ብዓውዱ ሰሪሑ ዝፈልጥ። 
ብዝተማህሮ ዓውዲ ኣብ ካናዳ ንክሰርሕ 
ፈተናታት ክሓልፍ ኣለዎ። ምስ ስርሑ 
ዝተተሓሓዙ ቴክኒካዊ ቃላት ብእንግሊዝኛ 
ወይ ብፈረንሳይኛ ኣይፈልጦምን እዩ። 

4.4. ሓድሽ መጻእተኛ ኮይኑ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቱ ዘይወድአ ግን ቁሩብ ፈረንሳይኛ 
ክዛረብ ዝኽእል። ኣብ ሃገሩ ንብዙሕ ዓመታት 
ዝሰርሐ። መብዛሕትኡ ዝረኸቦ ስራሕ ብመንገዲ 
ዝፈልጦም ሰባት እዩ።

ዋላ እኳ ከም’ቲ ቅድሚ-ሕጂ ትሰርሖ ዝነበርካ ዋላ እኳ ከም’ቲ ቅድሚ-ሕጂ ትሰርሖ ዝነበርካ 
ስራሕ ምርካብ ኣጸጋሚ እንተኾነ ኣእምሮኻ ስራሕ ምርካብ ኣጸጋሚ እንተኾነ ኣእምሮኻ 
ክፈትን ኣዎንታዊ ኣተሓሳስባ    ይሃሉኻን።  ክፈትን ኣዎንታዊ ኣተሓሳስባ    ይሃሉኻን።  

መልስታት፡  1 (ለ፡ ሐ፡ ሠ )፡  2 (ሀ፡ ለ፡ ሐ፡ መ፡ ሠ፡ ረ)፡ 3 (ሀ፡ ለ፡ ሐ፡ መ፡ ሠ)፡  4 (ሀ፡ ለ፡ ሐ፡ መ፡ ሠ)

ለ, ሐ, ሠ ለ, ሐ, ሠ 
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መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ብዛዕባ ስራሕ ከመይ ጌርካ ከምትደሊ ኣብ ካናዳ ኣንብብ። ኣብ ካናዳ ስራሕ 
ክትደልየሎም ኣብ ዝመደብካዮም መንገድታት “   ” ምልክት ግበር።

7.8     ኣብ ካናዳ ስራሕ ከመይ ትደሊ?ኣብ ካናዳ ስራሕ ከመይ ትደሊ?

ናይ ስራሕ መድለዪ ዌብሳይታት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣለው፡ www.jobbank.gc.ca/home ን 
www.workopolis.com 

ኣብ ካናዳ ስራሕ ትረኽበሎም ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ ካናዳ ስራሕ ትረኽበሎም ዝተፈላለዩ መንገድታት 
ኣለዉ። ዋላ እኳ ናይ መብዛሕትኦም ናይ ስራሕ ኣለዉ። ዋላ እኳ ናይ መብዛሕትኦም ናይ ስራሕ 
ክፉት-ቦታ መፋለጢታት ብኢንተርነት እንተኾኑ ክፉት-ቦታ መፋለጢታት ብኢንተርነት እንተኾኑ 
ገሊኦም ግን ኣብ ህዝቢ ብቐሊሉ ክረኽቦ ዝኽእል ቦታ ገሊኦም ግን ኣብ ህዝቢ ብቐሊሉ ክረኽቦ ዝኽእል ቦታ 
ኣይወዓውዑን እዮም።ኣይወዓውዑን እዮም።

1.1. ብመስመር ኢንተርነት ብናይ ስራሕ መቑጸሪ 
ዌብሳይታትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን 

2.2. ምስ ኣዕሩኽ ፣ ኣዝማድ ፣ ኣባላት ሕብረተሰብን 
መወልትን ርክባት ብምፍጣር

3.3. ናብ ብመንግስቲ ዝድጎም ትካል ብምኻድ

4.4. ምስ ንስራሕ ዝቖጽሩ ሰባት ብኣካል ምርኻብ

5.5. ናብ ናይ ስራሕ ምርኢታት ብምኻድ
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መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ቀዋሚ-ስራሕ ትጅምረሎም ኣማራጺታት ኣንብብ። ክትትግብሮም 
ኣብ ዝመደብካዮም ኣማራጺታት “   ” ምልክት ግበር።

7.9     ኣብ ካናዳ ቀዋሚ-ስራሕ ትጅምረሉ ኣማራጺታትኣብ ካናዳ ቀዋሚ-ስራሕ ትጅምረሉ ኣማራጺታት

1.1. ግምገማ ምስክር ብቕዓት ግምገማ ምስክር ብቕዓት
 ንካብ ካናዳ ወጻኢ ዘጥረኻዮ ትምህርትን 

ተመኩሮን ኣብ ካናዳ ተቐባልነት ንምርካብ 
ምምልካት።

2.2. መሰጋገሪ ስራሓት መሰጋገሪ ስራሓት
 ኣብ ሓደ ዓውዲ ልቸንሳ ክወሃበካ 

እናተጸበኻ ኣብ ካናዳ ናይ ስራሕ ተመኩሮ 
ንምቕሳምን ኣታዊ ንምርካብን ከምኡ’ውን 
ቋንቋ ንምልምማድ ኣብ ዝኾነ ስራሕ 
ምስራሕ።

3.3. ናይ መሰጋገሪ መደባት ናይ መሰጋገሪ መደባት
 ኣብ ዓውድኻ ናይ ካናዳ ተመኩሮ 

ንምቕሳም፡ ንስራሕ ዘድሊ ቋንቋ 
እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳይኛ ንምምሃር 
ከምኡ’ውን ናይ ስራሕ ቦታ ባህሊ ንምርዳእ 
ዝሕግዙ ስልጠናታት። 

4.4. ናይ መለማመዲ ስራሕናይ መለማመዲ ስራሕ
 ውሑድ ናይ ካናዳ ተመኩሮ ሃልዩካ ኣብ ናይ 

ሓጺር-ግዜ ፣ ብጀማራይ ደረጃ ኣብ ዓውድኻ 
ምስራሕ። ሓደ ኣብነት ናይ’ዚ ናይ ፈደራል 
መደብ ምልምማድ ንሓደሽቲ መጻእተኛታት 
እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣንብብ።
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/federal-internship.html


5.5. ናይ ካናዳ ትምህርቲ ናይ ካናዳ ትምህርቲ
 ኣብ ትደልዮ ስራሕ ብቑዕ ኾይንካ 

ክትሰርሕ ምእንቲ ኣብ ናይ ካናዳ ትካል 
ትምህርቲ ምምሃር።

7.7. ናይ ምዕዶ መደባት ናይ ምዕዶ መደባት
 ምስ ኣብ ትደልዮ ስራሕ ዝሰርሕ ዓላማይ 

ትራኸበሉ መንገዲ። እዚ ሰብ’ዚ ምኽርታት 
ይልግሰልካን ከምኡ’ውን ምስ ኣብ ዓውዲኻ 
ዝነጥፉ ሰባት ኣብ ምርካብ ይሕግዘካ።

6.6. ወለንታዊነት ወለንታዊነት
 ምስ ሰባት ዘለካ ርክባት እናሃነጽካ 

ግዚያዊን ዘይትክፈለሉን ስራሕ ብምስራሕ 
ናይ ካናዳ ተመኩሮ ትቐስመሉ እዩ። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

8.8. ናትካ ቢዝነስ ምጅማር ናትካ ቢዝነስ ምጅማር
 ኣብ ካናዳ ቀዋሚ ስራሕካ ናትካ ቢዝነስ 

ብምኽፋት ወይ ብነብስኻ ትሓድር ምዃን። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣንብብ።
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https://volunteer.ca/
https://www.canada.ca/en/services/business/start.html


ግምገማ ምስክር ብቕዓት ንናይ ቅድሚ-ሕጂ ዝነበረ ተመኩሮኻ 
ምስ ኣብ ካናዳ ዝተደንገጉ ናይ ስራሕ መቑጸሪ መለክዒ ዘወዳድር 
መስርሕ እዩ። ክእለትካ፡ ፍልጠትካ፡ ናይ ስራሕ ተመኩሮኻን ናይ 
ካልእ ሃገር ትምህርትኻን ዝግምገመሉ መስርሕ እዩ።

ናይ ምስክር ብቕዓት ግምገማ ንናይ ካናዳ ቆጸርቲ 
ሰራሕተኛ ብቕዓትካ ንክርድኡ ይሕግዞም። ናይ ምስክር 
ብቕዓት ገምጋሚ ትካል  ንናይ ትምህርቲ ምስክር 
ብቕዓትካ ብክፍሊት ክግምግም 
ይኽእል። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ምስክር ብቕዓት ኣብ ካናዳ ኣብ’ዚ 
ኣንብብ፡ 

ንወጻኢታት ናይ ግምገማ ናይ 
ምስክር ብቕዓትካ ኣብ ምሽፋን 
ዝሕግዙ መደባት ኣለዉ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

ንውጽኢት ናይ ምስክር ብቕዓት ግምገማ ኣብ ናይ 
ዝርዝር ተመኩሮ ሰነድካ ከተእትዎ ኣገዳሲ እዩ።

ሓደ ዓይነት ስራሕ ብመሰረት ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ሓደ ዓይነት ስራሕ ብመሰረት ኣውራጃ ወይ ግዝኣት 
ዝተፈላለየ ኣርእስትታትን ጠለባትን ክህልዎ ይኽእል። ዝተፈላለየ ኣርእስትታትን ጠለባትን ክህልዎ ይኽእል። 
ብቕዓትካ ምስ ጠለብ ናይ’ቲ ስራሕ ከምዝሰማማዕ ንምርግጋጽ ብቕዓትካ ምስ ጠለብ ናይ’ቲ ስራሕ ከምዝሰማማዕ ንምርግጋጽ 
ዝርዝር ዕማም ብጥንቃቐ ኣንብብ።ዝርዝር ዕማም ብጥንቃቐ ኣንብብ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ገምጋም ምስክር ብቕዓት 
ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

7.10     ኣገዳስነት ገምጋም ሰነዳትኣገዳስነት ገምጋም ሰነዳት
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https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/foreign-credential-recognition.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/foreign-credential-recognition/approved-projects.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/credential-assessment/process.html


ኣብ ዝርዝር ዕማም ናይ ቋንቋ ጠለባት ኣረጋግጽ። መብዛሕትኦም ኣብ ዝርዝር ዕማም ናይ ቋንቋ ጠለባት ኣረጋግጽ። መብዛሕትኦም 
ስራሓት እንግሊዝኛ ክትዛረብ ይጠልቡኻ። ኣብ ኩወቤክ ድማ ስራሓት እንግሊዝኛ ክትዛረብ ይጠልቡኻ። ኣብ ኩወቤክ ድማ 
ፈረንሳይኛ እዩ ብቐንዱ ዝጥለብ። ክልቲኦም ፡ ማለት እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛ እዩ ብቐንዱ ዝጥለብ። ክልቲኦም ፡ ማለት እንግሊዝኛን 
ፈረንሳይኛን ምፍላጥ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ስራሕ ክትረኽበሎም ፈረንሳይኛን ምፍላጥ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ስራሕ ክትረኽበሎም 
ዘኽእሉኻ ጸጋታት እዮም።ዘኽእሉኻ ጸጋታት እዮም።

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ኣብ መስርሕ ምምልካትን ምቑጻርን ስራሕ ዘለዉ ስጉምትታት ተዓዘብ። እዞም 
ስጉምትታት ከከም ዓይነት ስራሕ ቁሩብ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም።

7.11     መስርሕ ምምልካትን ምቑጻርን ስራሕመስርሕ ምምልካትን ምቑጻርን ስራሕ

11

44

55 

88 

22

33

66

77ድሕሪ ሒደት ግዜን ብዙሕ ፈተነታትን 
ናይ ስራሕ ዕድል ትረክብ። እንኳዕ 
ሓጎሰካ!

ብዙሓት ሰባት ቅድሚ ንቃለ-መጠይቕ 
ምጽውዖም ኣብ ብዙሓት ስራሓት ከመልክቱ 
ይደልዩ። ፈተነኻ ቀጽል!

ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ-መጠይቕ ንስኻ ነቲ 
ስራሕ ትኸውን ትኽክለኛ ሰብ ምዃንካ 
ኣረጋግጽ።

ንቃለ-መጠይቕ ንምጽዋዕ 
ቆጻራይ ይውስን።

ነቲ ስራሕ ንስኻ ስለምንታይ ዝበለጽካ ሰብ 
ምዃንካ ዝገልጽ ደብዳበ ጸሓፍ (መላለዪ 
ደብዳበ)። 

ስነዳትካ ስደድ። ሲቪካን መላለዪ 
ደብዳበኻን ንነፍስ-ወከፍ ስራሕ 
ኣዳልዎ።

ዝርዝር ናይ ስራሕ ተመኩሮታትካን 
ብቕዓትካን ኣዳሉ (ሲቪ)።

ስራሕ ድለይ።
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መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዝዝውተሩ ናይ ስራሕ ኣገባባት ኣንብብ። ኣብ ሳንዱቃት ናይ ምስ 
ኣብ ትነብረሉ ዝነበርካ ሃገራት ዝፈላለዩ ኣገባብ ኣሰራርሓ “     ” ምልክት ግበር።

7.12     ናይ ስራሕ ኣገባባት ኣብ ካናዳናይ ስራሕ ኣገባባት ኣብ ካናዳ

ነፍስ-ወከፍ ናይ ስራሕ ቦታ ናቱ ዝኾነ ባህልን ናይ ስራሕ ነፍስ-ወከፍ ናይ ስራሕ ቦታ ናቱ ዝኾነ ባህልን ናይ ስራሕ 
ትጽቢታትን ኣለዉዎ። ምስ ባህሊ ናይ ሓድሽ ስራሕ ትጽቢታትን ኣለዉዎ። ምስ ባህሊ ናይ ሓድሽ ስራሕ 
ቦታ ምልምማድን ናይ ስራሕ ቦታ ትጽቢታት ምምላእን ቦታ ምልምማድን ናይ ስራሕ ቦታ ትጽቢታት ምምላእን 
ስራሕ ኣብ ምዕቃብን ቀዋሚ-ስራሕ ኣብ ምምዕባልን ስራሕ ኣብ ምዕቃብን ቀዋሚ-ስራሕ ኣብ ምምዕባልን 
ኣገዳሲ እዩ።ኣገዳሲ እዩ።

1.1. ናይ ሙሉእ መዓልቲ ስራሕ መብዛሕትኡ 
ግዜ ኣብ መዓልቲ ን 8 ሰዓታት ካብ ሰኑይ 
ክሳብ ዓርቢ ከምኡ’ውን ኣብ ሰሙን 40 
ሰዓታት እዩ።

2.2. ናይ ከፊል-ግዜ ስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ 
እንተበዝሐ 16 ክሳብ 24 ሰዓታት ኣብ 
ሰሙን እዩ።

3.3. ገሊኦም ስራሓት ናይ እብረ ስራሕን ኣብ 
ቀዳመ-ሰንበት ምስራሕን ይጠልቡ። እዚ 
ማለት ድማ እቲ ናይ ስራሕ ቦታ ንልዕሊ 
8 ሰዓታት ወይ ክሳብ 24 ሰዓታት ኣብ 
መዓልቲ ይሰርሕ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ 
ግዜ ሰለስተ እብረታት ኣለው፡ ናይ 
መዓልቲ፡ ምሸታዊ ከምኡ’ውን ለይታዊ።  

4.4. ስራሕ ዝሰርሑን ቆልዑ ዘለዎምን 
ስድራቤታት ንክንክን ቆልዓ ወይ ናይ 
ድሕረ-ቤት ትምህርቲ ክንክን ክምድቡ 
ኣለዎም። ኣብ ካናዳ ቆልዑ ዝከታተሎም 
ዘይብሎም ንበይኖም ክግደፉ ኣይከኣልን 
እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ክንክን 
ቆልዑ ኣማራጺታት ምዕራፍ 6፡ ንጥፈት 6.7 
ተዓዘብ። 

5.5. ኣብ ካናዳ ደቅንስትዮ ንደቅተባዕትዮ 
ሰራሕተኛታት ክቆጻጸራ ልሙድ እዩ።
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7.13     ደሞዝካደሞዝካ

“ናይ ትሕቲ ጣውላ ስራሕ” ገንዘብካ ትቕበለሉ ግብሪ “ናይ ትሕቲ ጣውላ ስራሕ” ገንዘብካ ትቕበለሉ ግብሪ 
ግን ዘይትኸፍለሉ ዘይፍለጥ ስራሕ እዩ። እዚ ዓይነት ግን ዘይትኸፍለሉ ዘይፍለጥ ስራሕ እዩ። እዚ ዓይነት 
ስራሕ ዘይሕጋዊ እዩ። ንክልቲኦም ማለት ንቆጻራይን ስራሕ ዘይሕጋዊ እዩ። ንክልቲኦም ማለት ንቆጻራይን 
ተቖጻራይን ብርቱዕ ሳዕቤናት ኣለዎ።ተቖጻራይን ብርቱዕ ሳዕቤናት ኣለዎ።

1.1. ኣብ ካናዳ ኣስራሕቲ ዝተሓተ ገደብ ደሞዝ ክኸፍሉ 
ብሕጊ ይግደዱ። ዝተሓተ ገደብ ደሞዝ ኣብ ነፍስ-
ወከፍ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ይፈላለ እዩ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተሓተ ገደብ 
ናይ ደሞዝን ናይ ትነብረሉ 
ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ስራሓት 
መጠን ደሞዛትን ኣብ’ዚ 
ኣንብብ፡  

2.2. ኣብ ካናዳ ክትሰርሕ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ 
(SIN/NAS) ክህልወካ ኣለዎ።  ናትካ ናይ SIN/NAS 
ሓበሬታ ብሕጊ ምስ ትሕተት ጥራይ ኣቕርብ።

3.3. መብዛሕትኡ ግዜ ደሞዝካ ብጥረ-ገንዘብ ዘይኮነ ናብ ናይ 
ባንክ ሕሳብካ ብምምሕልላፍ ወይ ብቼክ ይወሃበካ።

4.4. ንነፍስ-ወከፍ ትኽፈለሉ እዋን ናይ ክፍሊት ጸብጻብ 
ክወሃበካ እዩ። ጽሩይ ዝኽፈለካ ገንዘብ ካብ ሙሉእ 
ዝጸሓፍ ደሞዝካ ይውሕድ። ካብ ሙሉእ ደሞዝካ ንናይ 
ግብሪ እቶት፡ ንናይ ጥሮታ ጥቕምታት ከምኡ’ውን ንናይ 
ንሰራሕተኛ መድሕንን ንናይ ጥዕና መድሕንን  ተባሂሉ 
ይጓደል እዩ።

5.5. ኣብ ካናዳ ብመንገዲ ናይ ካናዳ ናይ ጥሮታ መደብ ተባሂሉ 
ዝጽዋዕ ፕሮግራም ኩሎም ሰራሕተኛታት ካብ ደሞዞም 
ንህዝቢ ንጥሮታ ተባሂሉ ዝእከብ ገንዘብ የዋጽኡ እዮም። 
ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድመ ወይ ልዕሊኡ ንኣብ ካናዳ 
ንዝተወሰነ ግዜ ንዝተቐመጡ ሰባት ብጡረታ-ሽምግልና 
ዝፍለጥ መጠነኛ ኣበል ካብ መንግስቲ ይወሃቦም።  

6.6. ዓመት ዓመት ኣብ ሚያዝያ 30 ናይ ነፍስ-ወከፍ ዓመት 
ካብ ናይ ስራሕ ቦታኻ ናትካ ቲ4 (ጸብጻብ እቶትን 
ዝጎድልን) ተጠቂምካ ጸብጻብ ግብሪ እቶትካ ናይ 
ምቕራብ ሓላፍነት ኣለካ።
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8.1     ገንዘብ ኣብ ካናዳ ገንዘብ ኣብ ካናዳ 
ናይ ካናዳ ወግዓዊ ባጤራ ዶላር ካናዳ እዩ (CAD)። ኣብ 
ሓደ ዶላር 100 ሳንቲም (¢) ኣለው። ናይ ካናዳ ባንክ ክልተ 
ዓይነታት ገንዘብ ይዝርግሕ፡

ባጀት ምሓዝ ክንደይ ገንዘብ ከምዘለካን ክንደይ ከተውጽእ ባጀት ምሓዝ ክንደይ ገንዘብ ከምዘለካን ክንደይ ከተውጽእ 
ከምትኽእልን ኣብ ምፍላጥ ይሕግዘካ። ወርሓዊ ባጀት ከመይ ከምትኽእልን ኣብ ምፍላጥ ይሕግዘካ። ወርሓዊ ባጀት ከመይ 
ከምተውጽእን ከምትኽተልን ንክትመሃር ዝመውሉኻ ብመንግስቲ ከምተውጽእን ከምትኽተልን ንክትመሃር ዝመውሉኻ ብመንግስቲ 
ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ክሕግዙኻ እዮም።ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ክሕግዙኻ እዮም።

1.1. ናይ ወረቐት ገንዘብ መጠኖም ሓደ ዓይነት 
ክኸውን ከሎ ብዋጋኦም መሰረት ዝተፈላለየ 
ሕብርታት ኣለዎም።

2.2. ሳንቲማት ዝተፈላለየ መጠን፡ ቅርጺን ሕብርን 
ኣለዎም። ኣብ ድሕሪኦም ድማ ናይ ካናዳ 
ምልክት ኣልዎም።

ኣብ ካናዳ ወጻኢታት መነባብሮ ካብ ሓደ ኣውራጃን 
ግዝኣትን ናብ ካልእ ይፈላለ እዩ። ወጻኢታት መነባብሮ 
ኣብ ሞንጎ ዓበይቲ ከተማታትን ገጠራትን’ውን ይፈላለ 
እዩ። ኣብ ትነብረሉ ዘለኻ ከባቢ’ውን ዝምርኮስ እዩ። 

ኣብ ቀዋሚ መንበሪ ገዛኻ ምንባር ምስ ጀመርካ  
ንወጻኢታት ናይ መሰረታዊ መንበሪኻን ካልኦት 
ኣገደስቲ ወጻኢታትን ወርሓዊ ክትከፍል ኣለካ።
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8.2    መሰረታውያን ወጻኢታት መነባብሮ ኣብ ካናዳ እንታይ እዮም?መሰረታውያን ወጻኢታት መነባብሮ ኣብ ካናዳ እንታይ እዮም?

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ንመሰረታውያን ወጻኢታት መነባብሮ ኣብ ካናዳ ተዓዘብ ኣብ ሳንዱቅ ናይ ንዓኻ 
ሓድሽ ዝኾኑኻ ወጻኢታት “   ” ምልክት ግበር።  

1.1. መንበሪ ገዛመንበሪ ገዛ
 ወርሓዊ ዝዓበየ ወጻኢኻ እዚ እዩ። ቀንዲ ናይ 

ገዛ ክራይ ወጻኢታት ኮይኑ ናይ መድሕንን 
መተዓራረዪ ወጻኢታት’ውን ከጠቓልል 
ይኽእል።

3.3. መግቢ መግቢ 
 እዚ ዓቢ ክፋል ናይ ወጻኢታትካ ኮይኑ 

ንነብስኻን ንስድራቤትካን ንምምጋብ ተውጽኦ 
ወጻኢታት ይውክል።

2.2. ኣገልግሎታትኣገልግሎታት
 ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ካናዳ እዚ 

ንኤለክትሪክ፡ መውዓዪን ማይን የጠቓልል። 
ካብዚኦም ወጻኢታት ገሊኦም ምስ ናይ 
ገዛ ክራይ እቱዋት ክኾኑ ይኽእሉ። ናይ 
ኤለክትሪክን መውዓዪን ክፍሊታትካ ኣብ 
ግዜ ሓጋይ ክውስኹ’ዮም።

4.4. መጓዕዝያመጓዕዝያ
 እዚ ኣብ ከባቢኻ ንምጉዓዝ ትጥቀመሉ ናይ 

ህዝባዊ መጓዓዝያ ወጻኢታት የጠቓልል፡

5.5. መራኸቢመራኸቢ
 እዚ ብወርሒ ንዝኽፈሉ ናይ ሞባይል 

ወይ ናይ መስመር ቴሌፎን ኣገልግሎታት፡ 
ኣገልግሎታት ቴለቪዥንን ናይ ኢንተርነት 
ኣገልግሎታትን የጠቓልል፡
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6.6. ክንክን ቆልዓክንክን ቆልዓ
 ዝሰርሑ ወይ ዝመሃሩ ወለዲ ንደቆም 

ዝኸውን ወጻኢታት ናይ ክንክን ቆልዓ 
ኣገልግሎታት ክኸፍሉ ኣለዎም።

7.7. ካልኦት ወጻኢታትካልኦት ወጻኢታት
 እዚ ንወጻኢታት ናይ ክዳን ፣ መጽረይ 

ሽቓቕ፣ ናይ ትምህርቲ ቀረባትን ካልኦት 
ኣገደስቲ ነገራትን የጠቓልል።

8.8. ናይ ስደተኛ ልቓሕናይ ስደተኛ ልቓሕ
 ንጉዕዞኻ ብመንግስቲ ካናዳ ኣብ ክንዳኻ 

ዝተኸፍለ ገንዘብ።

ኣብ ካናዳ ሓደ ዓመት ምስ ገበርካ ልቓሕካ ብስሩዕ ወርሓዊ ኣብ ካናዳ ሓደ ዓመት ምስ ገበርካ ልቓሕካ ብስሩዕ ወርሓዊ 
ክፍሊታት ክትከፍል ምጅማር ናትካ ሓላፍነት እዩ። ጠቕላላ ክፍሊታት ክትከፍል ምጅማር ናትካ ሓላፍነት እዩ። ጠቕላላ 
ትእወዶን ወርሓዊ ክትከፍሎ ዘለካ መጠንን ዝገልጽ ጽሑፍ ትእወዶን ወርሓዊ ክትከፍሎ ዘለካ መጠንን ዝገልጽ ጽሑፍ 
ጸብጻብ ክወሃበካ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ምዕራፍ 2፡ ንጥፈት ጸብጻብ ክወሃበካ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ምዕራፍ 2፡ ንጥፈት 
2.4 ተዓዘብ።2.4 ተዓዘብ።

ወጻኢታትካ ኣብ’ዚ ክትግምግም ትኽእል ኢኻ፡
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8.3   ገንዘባዊ ሓገዛትካ   ገንዘባዊ ሓገዛትካ

መጠን ዝወሃበካ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ብዙሕ 
ረቛሒታት ከም ብዝሒ ስድራቤት ፣ ዕድመ ኣባላት 
ስድራቤት ፣ ትነብረሉ ቦታን ናይ ስድራቤትካ 
ጠለባትን ዝምርኮስ እዩ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ዝወሃበካ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትከፍሎም ዝሕግዘካ መሰረታውያን ወጻኢታትካ ተዓዘብ። ነቲ 
ዝዓበየ ወጻኢ “     ”፡ ንካልኣይ ዝዓበየ ወጻኢ “    ”፡ ንካልኣይ ዝተሓተ ወጻኢ “   ”፡ ንዝተሓተ 
ወጻኢ ድማ “  ” ጸሓፍ።

1.1. መራኸቢ

3.3. መንበሪ ገዛን ኣገልግሎታትን

2.2. መግቢ

4.4. መጓዓዝያ

ኩነታት ናይ ውልቀ-ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ተወሰኽቲ ኣበላት ክትረክብ ትኽእል። ኩነታት ናይ ውልቀ-ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ተወሰኽቲ ኣበላት ክትረክብ ትኽእል። 
እዚ ድማ ኣበላት ንዕሸል ፣ ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ሰባት ፣ ፍሉይ ኣመጋግባ ዘድልዮም እዚ ድማ ኣበላት ንዕሸል ፣ ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ሰባት ፣ ፍሉይ ኣመጋግባ ዘድልዮም 
ሰባት ንዘለዎም ስድራቤታት ወይ ንመንበሪ ገዛ ንምኽፋል ሰባት ንዘለዎም ስድራቤታት ወይ ንመንበሪ ገዛ ንምኽፋል 
ሓገዝ ንዘድልዮም የጠቓልል። ነዞም ተወሰኽቲ ኣበላት ሓገዝ ንዘድልዮም የጠቓልል። ነዞም ተወሰኽቲ ኣበላት 
ይግብኡኻ ምዃኖም ንምፍላጥ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ይግብኡኻ ምዃኖም ንምፍላጥ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ 
ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ሕተት።ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ሕተት።

መልስታት፡ 1 ($)፡ 2 ($$$)፡ 3 ($$$$)፡ 4 ($$)
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8.4     ገንዘብ ብከመይ ትቑጥብ?ገንዘብ ብከመይ ትቑጥብ?

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ገንዘብ ኣብ ካናዳ ከመይ ክምትቑጥብ ዝነግሩ ምኽርታት ኣንብብ። ኣብ 
ሳንዱቃት ናይ ንዓኻ ዝጠቕሙ ኮይኖም ዝተሰምዑኻ “   ” ምልክት ግበር።  

55. ኣብ ክንዲ መኪና ምግዛእ ህዝባዊ መጓዓዝያ 
ክትጥቀም’ውን ትኽእል ኢኻ።

4.4. ኣብ ክንዲ ክልቲኡ ናይ ሞባይል ወይ ናይ 
መስመር ቴሌፎን ምጥቃም ክትመርጽ 
ትኽእል። ናይ ነዊሕ ርሕቀት ጻውዒታት 
ክቡራት ክኾኑ ይኽእሉ ስለ’ዚ ቅድሚ 
ኣህጉራዊ ጻውዒት ምግባርካ መጠን 
ክፍሊት ከተረጋግጽ ኣለካ። ሕስር ዝበለ 
ናይ ነዊሕ ርሕቀት ጻውዒት ንምግባር 
ኢንተርነት ወይ ናይ መደወሊ ካርድታት 
ክትጥቀም ትኽእል። 

3.3. ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎም መኽዘናትን 
ምህርትታትን ክትደሊ  ከምኡ’ውን ርትዓዊ 
ዋጋ ዘለዎም መኽዘናት ኣብ መወዓውዒ 
በራሪ ወረቐት ክርትኢ ትኽእል።

2.2. ኣብ ቤት መግብታት ኣብ ክንዲ ምብላዕ 
መግብኻ ኣብ ገዛኻ ከተዳሉ ትኽእል።

1.1. ገዛ ወይ ኣፓርታማ ምስ ካልእ ሰብ 
ብሓንሳብ ተኻሪኻ ክፋል ናይ ክራይ 
ክትከፍል ትኽእል። 
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66. ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲን ኣብ 
ካልኦት ህዝባዊ ቦታታትን 
ዘለዉ ናጻ ናይ ኢንተርነት 
ኣገልግሎታት’ውን ክትጥቀም 
ትኽእል። 

7.7. ንቴለፎን ፣  ቴለቪዥን ፣ ኢንተርነት ፣ ኣቕሓ 
ገዛ ወይ መኪና ውዕል ቅድሚ ምውዖዓል 
ወይ ኣገባብ ኣከፋፍላ ቅድሚ ምስምማዕ 
ትሕዝቶ እቲ ውዕል ከተወዳድር ትኽእል። 
ክህልዉ ንዝኽእሉ ናይ ዋጋ ፍልልያት 
ምድላይ።

8.8. ናይ ኣገልግሎታት ክፍሊት ምስ ናይ ገዛ ክራይ 
እትው ዝኾኑ መንበሪ ገዛታት ክትደሊ ትኽእል። 
እዚ ውሱን ዋጋ ኮይኑ ባጀት ኣብ ምሓዝ 
ይሕግዘካ እዩ። እዚ ምስ ዘይከውን ክፍሊታት 
ናይ ኣገልግሎታት ከም ኣጠቓቕማ ናይ ውልቀ-
ሰብ ክፈላለ እዩ።

9.9. ኣብ ትነብረሉ ሕብረተሰብ ሕስር ዝበለ 
ኣገልግሎት ክንክን ቆልዑ እንተሎ ወይ 
ሓላፍነታት ምስ ካልኦት ወለዲ ክትማቐል 
ትኽእል እንተኾይንካ ንዝመወሉኻ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ 
መወልትኻ ሕተት።
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8.5     ምስ ገንዘባዊ ሓገዛት ዝተተሓሓዙ ትጽቢታትምስ ገንዘባዊ ሓገዛት ዝተተሓሓዙ ትጽቢታት

ዝወሃበካ ገንዘባዊ ድጋፍ ውሱን እዩ። ንመስረታዊ ነገራት ጥራይ’ዩ 
ክሽፍነልካ ዝኽእል። ክውንነታዊ ትጽቢታት ብዛዕባ ዝወሃበካ ገንዘብ 
ክትገብረሉ ትኽእል ነገራት ክህልወካ ምስ ኣብ ካናዳ ዘሎ ህይወት 
ንምልምማድ ክሕግዘካ’ዩ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ኩነታት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ ወከፍ ኩነትን ክውንታዊ ትጽቢታት መስመር 
ብምስኣል ኣዛምድ። 

ካብ መንግስቲ ወይ መወልትኻን ወይ 
ካብ ክልቲኦም ገንዘባዊ ሓገዝ ትረክብ 
ኣለኻ።

ኣብ ሞንጎ ገዛኻን ኣብ ከባቢኻ ክትከዶም 
ትደሊ ቦታታትን ዘሎ ርሕቀት ርሑቕ 
እዩ።

ዘይተመርዓኻን ቆልዑ ዘይብልካን ኢኻ 
ዝተወሰኑ ገንዘብዊ ሓገዛት ድማ ትረክብ 
ኣለኻ። 

ምስ ኣብ ካልእ ሃገር ዘለዉ ስድራቤትካ 
ክትዛረብ ደሊኻ ኣለኻ።

መልስታት፡ 1 (መ)፡ 2 (ሐ)፡ 3 (ሀ)፡ 4 (ለ)

ሀ)ሀ)  ገዛ ምስ ካልእ ሰብ ተኻሪኻ 
ክፋል ናይ ክራይ ክፍሊት 
ትኸፍል ኣለኻ

ለ)  ለ)  ምስ ስድራቤት ብኢንተርነት 
ወይ መደወሊ ካርድ ገዚእካ 
ብምድዋል ትራኸብ 

ሐ)ሐ)  ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝሓሰረ ናይ 
ምጓዓዚ ኣማራጺ እዩ። ናይ 
ወርሒ መሕለፊ እናገዛእካ 
ገንዘብ ክትቁጥብ ትኽእል 
ኢኻ።

መ)መ)  ኣብ ሃገርካ ንዘለዉ ስድራቤትካ 
ንክትሰደሎም ዘኽእለካ ዝኣክል 
ገንዘብ የብልካን 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.
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መልስታት፡ 5 (ረ)፡  6 (ሠ)፡ 7 (ሸ)፡ 8 (ሰ)

ካብ ካናዳ ወጻኢ ክትጓዓዝ 
ትደሊ

ወጻኢታትካ ካብ ወርሓዊ 
ትወሃቦ ገንዘብ ንላዕሊ እዮም

ናይ ነዊሕ ግዜ መደባትካ ናይ 
ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 
ንምውዳእን ገዛ ወይ መኪና 
ንምግዛእን እዮም።

መንበሪ ገዛ ኣብ ትነብረሉ 
ሕብረተሰብ ክቡር እዩ

ሠ) ሠ)  ኩሉ’ቲ ገንዘብ ቅድሚ መወዳእታ ናይ 
ወርሒ ተጠቂምካ እንተወዲእካዮ 
ተወሳኺ ኣይትወሃብን ኢኻ። ከመይ ጌርካ 
ወጻኢታትካ ከምተመሓድር ንምፍላጥ 
ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት 
ወይ ብሕታውያን መወልትኻ ኣዛርብ። 

ረ) ረ)  ጉዕዞ ክቡር’ዩ ዝወሃበካ ገንዘባዊ ድጋፍ ድማ ነዚ 
ንምሽፋን እኹል ኣይኮነን።  ኣቐዲምካ መደብ 
ክትምድብን ክትቁጥብን ኣለካ።

ሰ) ሰ)  መብዛሕትኡ ካብ ዝወሃበካ ገንዘባዊ ሓገዝ ንገዛ 
ክራይ ክኽፈለሉ እዩ። ብፍላይ ስድራቤታት 
ንወጻኢታት ናይ ካልእ መሰረታውያን ጠለባቶም 
ንምሽፋን ካልኦት ድጋፋት ከድልይዎም ይኽእሉ።

ሸ)ሸ)  ገንዘብ ክትቁጥብ ወይ ክትልቃሕ ወይ’ውን 
ክልቲኡ ከድልየካ ይክእል። ዝወሃበካ ወርሓዊ 
ናይ ገንዘብ ሓገዝ ነዚኦም ነገራት ንምሽፋን 
እኹል ኣይኮነን።  

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.
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8.6     ዕዳጋ ኣብ ካናዳዕዳጋ ኣብ ካናዳ
ክትዕድገሎም ዝበለጹ ቦታታት ክሳብ ትፈልጥ ቁሩብ ግዜ 
ክወስደልካ ይኽእል።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ክትዕድገሎም ትኽእል ዝተፈለዩ ቦታታት ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ-ወከፍ ቦታን 
ኣብኡ ክትገዝኦ ናይ ትኽእል ነገር መግለጺን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ። 

ዓበይቲ ድኳናትዓበይቲ ድኳናት

መሸጣ መድሃኒትመሸጣ መድሃኒት

ዓበይቲ መኽዘናትዓበይቲ መኽዘናት

መኽዘናት መመሓየሺ ናይ ገዛመኽዘናት መመሓየሺ ናይ ገዛ 
ንብረታትንብረታት 

ሀ) ሀ) ክዳን ፣ ጫማ ፣ ኣቕሑት ገዛ ፣ መሳርሒታት ፣ 
ናይ ገዛ ደቀቕቲ ኣቕሑትን ካልኦት ምግቢ ዘይኮኑ 
ነገራትን ዝሸጡ ዓበይቲ መኻዚኖታት።

ለ)  ለ)  እዚኦም ካብ ካልኦት ብዝበለጸ ዝውቱራት ዝኾኑ 
ናይ ምግቢ ድኳናት እዮም። ብዙሓት ከም ናይ 
መጽረዪ ምህርታት ፣ መኮሓሓሊ ፣ መጽሄታትን 
ዝውቱራት ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድልዮም 
መድሃኒታትን ይሸጡ።

ሐ)ሐ) እዞም መኻዚኖታት ገዛ ንምጽጋን ዘድልዩ 
ምህርትታት ከም መሳርሒታት ሳሕቲ ድማ ናይ ገዛ 
ኣቕሑት ይሸጡ።

መ)መ)  መብዛሕትኡ ግዜ እዞም መኽዘናት ብሓኪም ዝተኣዘዙ 
መድሃኒታት ዝዕደጉሉ ፋርማሲታት ኣለዎም። ብዙሓት 
ካብኦም’ውን ከም ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድልዮም 
መድሃኒታት ፣ መጽረጊ ሽንቲ ቆልዑን ፣ ናይ ደቅንስትዮ 
መጸራረዪታት ፣ መመላኽዒታት ፣ መጽሄታትን ምግብን 
ይሸጡ እዮም።

መልስታት፡ 1 (ለ)፡ 2( መ)፡ 3 (ሀ)፡ 4 (ሐ)

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.
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ናይ ካልኣይ ኢድ መኻዚኖታት ናይ ካልኣይ ኢድ መኻዚኖታት 

ናይ ማሕበራዊ ጉጅለ ናይ ምግቢ ናይ ማሕበራዊ ጉጅለ ናይ ምግቢ 
መኻዚኖታት መኻዚኖታት 

መሸጣ ጋራጅመሸጣ ጋራጅ

ብመስመር ኢንተርነት ዝግበር ብመስመር ኢንተርነት ዝግበር 
መሸጣ መሸጣ 

መልስታት፡  5 (ሸ)፡  6 (ሠ)፡ 7 (ሰ)፡  8 (ረ)

ምግቢ ትገዝኣሎም ቦታታትን ርትዓዊ ዋጋታት ክትረክብ ዝሕግዙኻ ምኽርታትን ምግቢ ትገዝኣሎም ቦታታትን ርትዓዊ ዋጋታት ክትረክብ ዝሕግዙኻ ምኽርታትን 
ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ 
ክሕብሩኻ’ዮም። መሸጣታት ኣበይ ከምትረክብ ፣ ናይ ክሕብሩኻ’ዮም። መሸጣታት ኣበይ ከምትረክብ ፣ ናይ 
ዋጋ-ምጉዳል ኩፖን ከመይ ከምትጥቀም ፣ ከመይ ዋጋ-ምጉዳል ኩፖን ከመይ ከምትጥቀም ፣ ከመይ 
ኣወዳዲርካ ከምትዕድግ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ብሕታዊ ኣወዳዲርካ ከምትዕድግ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ብሕታዊ 
መሸጣታት ክነግሩኻ’ውን ይኽእሉ’ዮም።መሸጣታት ክነግሩኻ’ውን ይኽእሉ’ዮም።

ሸ)ሸ)  እዞም መኻዚኖታት ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ከም 
ክዳውንቲን ካልኦት ናይ ገዛ ንብረታት ዝኣመሰሉ ንብረታት ብውሑድ ዋጋ 
ይሸጡ። ኣብ ካናዳ ሰባት ዝተጠቀሙሎም ንብረታት ምግዛእ ልሙድ እዩ። 

ሰ)  ሰ)  እዚኦም ዘይወግዓውያን ኮይኖም ሰባት ካብ ገዝኦም 
ዝተጠቀሙሎም ንብረታት ብውሑድ ዋጋ ዝሸጡሎም 
ናይ ግዳም ኣጋጣሚታት እዮም። ዕለትን ቦታን ኣብ’ቲ 
ከባቢ ምልክታ ብምግባር ይሕበሩ። 

ረ)  ረ)  ኢንተርነት ተጠቂምካ ንብረት ምግዛእ። ሸየጥቲ ከም 
ናይ ማንዛ መኻዚኖታትን ናይ ግሊ ካልኣይ-ኢድ 
መሸጣን ተጠቓልል። ንኣብ ካናዳ ዝርከቡ ሰባት 
ብመስመር ኢንተርነት ንብረት ምዕዳግ ልሙድ እዩ።   

ሠ) ሠ)  መብዛሕትኡ ግዜ እዞም መኻዚኖታት ዝተፈላለየ 
ናይ ባህሊ ድሕረ-ባይታ ብዘለዎም ሰባት እዮም 
ዝውነኑ። ንብረት ካብ ካናዳ ወጻኢ የምጽኡ። 
ኣብዞም መኻዚኖታት ካብ ሃገርካ ዝመጹ ናይ ምግቢ 
ምህርትታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.
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8.7     እንታይ የድልየካ ብመንጽር እንታይ ትደሊ?እንታይ የድልየካ ብመንጽር እንታይ ትደሊ?

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ነገራት ተዓዚብካ ዘድልዩኻ ድዮም ወይ ትደልዮም ወስን። ኣብ ዘድልዩኻ 
ክቢ “    ” ግበር ኣብ ትደልዮም ድማ ስሉስ ኩርናዕ “   ” ግበር። 

5.5. ዘምናዊ ናይ ሞባይል ቴለፎን

4.4. ክዳውንቲ

3.3. ዓቢ መንበሪ ገዛ

2.2. ዝተመጣጠነ መግቢ

1.1. መኪና
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ዘድልዩኻ ብመንጽር ትደልዮም ከተለልዮም ዘድልዩኻ ብመንጽር ትደልዮም ከተለልዮም 
ኣገዳሲ እዩ። ገሊኦም ትደልዮም ነገራት ኣገዳሲ እዩ። ገሊኦም ትደልዮም ነገራት 
ክቡራት ክኾኑ ይኽእሉን ክትገዝኦም ክቡራት ክኾኑ ይኽእሉን ክትገዝኦም 
ዝተወሰነ ግዜ ክትጸንሕ የድልየካ ዝተወሰነ ግዜ ክትጸንሕ የድልየካ 
ይኸውን። ይኸውን። 

10.10. ዕላመት ዘለዎም ክቡራት ጫማታት

9.9. ኣብ ቤት መግቢ ምምጋብ

8.8. ትነብረሉ ቦታ

7.7. ናይ ኣካልዊ ብቕዓት ክለብ ኣባልነት

6.6. ናይ ጽሬት መሐለዊ 
ምህርትታት
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8.8     ኣሰራርሓ ባንክ ኣብ ካናዳኣሰራርሓ ባንክ ኣብ ካናዳ

ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት 
ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ናይ ባንክ ሕሳብ ንክትከፍት መመልከቲ 
ኣብ ምምላእ ክሕግዙኻ እዮም።

ናይ ባንክ ሕሳብ ነዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ክትጥቀም የኽእሉኻ፡

5.5. ቼክ ምጽሓፍ4.4. ክፍሊታት ብናይ ኢንተርነት ናይ ባንክ 
ኣገልግሎት ምኽፋል

3.3. ኣብ መኽዘናትን 
ኢንተርነትን አቕሑ 
ንምግዛእ ዘገልግል ካርዲ 
ልቃሕ ምሃብ

2.2. ብቀጥታ ናብ ሕሳብ 
ዝኣተወ ገንዘብ ምቕባል

1.1. ኣውቶማቲክ ናይ ባንክ 
ማሽናት ክትጥቀም 

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ባንክ ሕሳብ ኣለዉ፡፡ ኣዝዮም ልሙዳት ዝኾኑ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

1.1. ናይ መኽፈሊ ናይ ባንክ ሕሳባት ናይ መኽፈሊ ናይ ባንክ ሕሳባት
 እዚኦም ወጻኢታት ንምኽፋል እዮም ዝጠቕሙ። ክራይን ካልኦት 

ወጻኢታትን ንምኽፋል ቸክ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። ናይ ባንክ 
ሕሳብ ደብተር ተጠቂምካ’ውን ካብ ሕሳብካ ገንዘብ ከተውጽእ 
ከምኡ’ውን ገንዘብ ከተመሓላልፍ ትኽእል ኢኻ።

2.2. ናይ ቁጠባ ናይ ባንክ ሕሳባት ናይ ቁጠባ ናይ ባንክ ሕሳባት
 እዚኦም ንናይ መጻኢ ዕላማታት ወይ ወጻኢታት ገንዘብ ንምቑጣብ 

ይጠቕሙ። ብመጠን ኣብዞም ናይ ባንክ ሕሳባት ተቐምጦ ገንዘብ 
መሰረት ባንክታት ወለድ ክኸፍሉኻ ይኽእሉ። 

ኣብ ናይ መኽፈሊ ናይ ባንክ ሕሳብካ ካብ ኣብ ናይ መኽፈሊ ናይ ባንክ ሕሳብካ ካብ 
ዘለካ ገንዘብ ንላዕሊ ኣብ ቸክ ከይትጽሕፍ ዘለካ ገንዘብ ንላዕሊ ኣብ ቸክ ከይትጽሕፍ 
ተጠንቀቕ። ነዚ ከም’ዚ ተርእዮ ሕጋዊ ተጠንቀቕ። ነዚ ከም’ዚ ተርእዮ ሕጋዊ 
ሳዕቤናት ኣለውዎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ሳዕቤናት ኣለውዎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ባንክ ሕሳባት ኣብ’ዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ባንክ ሕሳባት ኣብ’ዚ 
ኣንብብ፡ኣንብብ፡
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8.9     ናይ ልቓሕ ካርድናይ ልቓሕ ካርድ

8.10     ናይ ልቓሕ ታሪኽካናይ ልቓሕ ታሪኽካ

ብዙሓት ኣብ ካናዳ ዘለዉ ሰባት ንመብዛሕትኡ ዕዲጊታቶም ካብ ናይ 
መዓልታዊ ናይ መኽዘን ዕዲጊታት ክሳብ ንነገራት ካብ ኢንተርነት 
ምዕዳግ ናይ ልቓሕ ካርድ ይጥቀሙ።

1.1. ናይ ልቓሕ ካርድ ክትጥቀም ከለኻ ገንዘብ 
ትልቃሕ ኣለኻ ማለት እዩ። ናይ ልቓሕ 
ካርድ ዝሃበ ባንክ ወይ ትካል ካብ’ቲ 
ዝተለቃሕካዮ መጠን ወለድ የኽፍል። 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣንብብ፡

2.2. ናይ ልቓሕ ካርድታት ብጥንቃቐ ተጠቀመሎም። ናይ ልቓሕ 
ካርድ ክትጥቀም ከለኻ ብቐሊሉ ናብ ዕዳ ከእትወካ ይኽእል። 
ዝኾነ ነገር ብልቓሕ ቅድሚ ምዕዳግካ ኣብ ናይ ባንክ ሕሳብካ 
እኹል ገንዘብ ከምዘለካ  ወይ ምስ ተወሳኺ ልሙድ ወጻኢታትካ 
ሓዊስካ ወርሓዊ ክፍሊት ኣብ ግዚኡ ክትፍጽም ከምትኽእል 
ኣረጋግጽ።

ናይ ልቓሕ ካርድ ክፍሊት ከይከፈልካ ምስ ናይ ልቓሕ ካርድ ክፍሊት ከይከፈልካ ምስ 
ትተርፍ ባንክ ወይ ዘለቅሓካ ትካል ናይ መቕጻዕቲ ትተርፍ ባንክ ወይ ዘለቅሓካ ትካል ናይ መቕጻዕቲ 
ክፍሊት ከኽፍለካ እዩ። ክፍሊት ከኽፍለካ እዩ። 

ኣብ ካናዳ ጽቡቕ ናይ ልቓሕ ታሪኽ ንክትሃንጽ ቀዳማይ ኣብ ካናዳ ጽቡቕ ናይ ልቓሕ ታሪኽ ንክትሃንጽ ቀዳማይ 
ዕድልካ ንናይ ስደተኛ ልቓሕካ ብወርሓዊ ክፍሊታት ዕድልካ ንናይ ስደተኛ ልቓሕካ ብወርሓዊ ክፍሊታት 
ምፍጻም እዩ።ምፍጻም እዩ።

1.1. ልቓሕ ምስ ትጥቀም ከመይ ትከፍል ከም ዘለኻ ኣብ ናይ ልቓሕ 
ታሪኽካ ይምዝገብ እዩ። ንመጻኢ ልቓሕ ምስ ትሓትት ባንክታት 
ውሳኔኦም ናይ ልቓሕ ታሪኽካ መሰረት ጌሮም እዮም ዝውስኑ። 
ጽቡቕ ናይ ልቓሕ ታሪኽ ክህልወካ ምእንቲ ክፍሊታትካ 
ወርሓዊ ምሉእን ኣብ ግዚኡን ጌርካ ፈጽም። 

2.2. ናይ ክራይን ናይ ኣገልግሎታት ክፍሊታትን ወርሓዊ ኣብ ግዚኡ 
ክትፍጽም ኣለካ። ክፍሊታት ኣብ ምኽፋል ምስ ትድንጒ ኣብ ናይ 
ልቓሕ ታሪኽካ ክምዝገብ’ዩ ከምኡ’ውን ንስኻ ክትስጎግ ትኽእል 
ኢኻ።
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https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/services/financial-toolkit/credit/credit-3.html


8.11     ግብርታት ኣብ ካናዳ ግብርታት ኣብ ካናዳ 

ናይ ካናዳ ናይ ኣታዊ ትካል ንናይ ካናዳ ናይ ግብሪ ሕግታት ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል እዩ። 
ግብርታት ብ ናይ ፈደራል፡ ኣውራጃን ከተማን ምምሕዳራት ይእከቡ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ሰባት ዝኸፍሉዎም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ግብርታት ተዓዘብ፡፡ ኣብ ሞንጎ ነፍስ-
ወከፍ ግብርን መግለጺኡን መስመር ብምስኣል ኣዛምድ፡፡

ግብሪ ንብረታትን ግብሪ ንብረታትን 
ኣገልግሎታትን (ወይ ናይ ኣገልግሎታትን (ወይ ናይ 

መሸጣ) መሸጣ) 

ግብሪ ንብረት ግብሪ ንብረት 

ግብሪ እቶትግብሪ እቶት

ሀ)ሀ)  ገዛ ፣ ኣፓርታማ ወይ መሬት ምስ 
ዝህልወካ ነዚ ግብሪ ትኸፍል። ምስ ዝካረ 
ነዚ ንብረት ግብሪ ዝኸፍለሉ ዋና ገዛ እዩ።

ለ)ለ) እዞም ግብርታት ካብ ስራሕ ብእትረኽቦ 
ኣታዊ ወይ ጥቕምታት መሰረት 
ብመንግስቲ ይውሰድ። መብዛሕትኡ ግዜ 
ክፍሊትካ ቅድሚ ምቕባልካ’ዮም ዝንከዩ።

ሐ)ሐ)  ኣዚ ከም ተወሳኺ ዋጋ ናይ ትገዝኦም ንብረታት 
ወይ ትረኽቦም ኣገልግሎታት ትኸፍሎ ገንዘብ 
እዩ። ኣብ ካናዳ ንመሰረታዊ መግቢ ግብሪ 
የለን። ንከም ሽጋራን ኣልኮልን ዝኣመሰሉ ነገራት 
ተወሳኺ ግብሪ ኣሎ። 

መልስታት፡ 1(ሐ)፡ 2(ሀ)፡ 3(ለ)

1.1.

2.2.

3.3.

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ናይ ኣታዊ ትካልን ናይ 
ኢንተርነት ሕሳብ ንምኽፋትን ኣብ’ዚ ኣንብብ፡
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https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html


8.8. ካብ ጎደንና ፣ ጽርግያን 
ማርሻፔዲን በረድ ምእላይ

6.6. ህዝባዊ መናፈሻታት

4.4. ከም መጥፋእቲ ሓዊን ፖሊስን 
ዝኣመሰሉ ናይ ህጹጽ ግዜ 
ኣገልግሎታት 

2.2. ኣገልግሎት ጥዕና

7.7. ህዝባዊ መጓዓዝያታትን መቘም 
ማካይን

5.5. ናይ ሕብረተሰብ ኣገልግሎታት

3.3. ናይ ጎደናን ጽርግያን 
ጽገና 

1.1. መሰረታዊ ትምህርቲ

ኣብ ካናዳ ኩሉ ሰብ ግብሪ ይኸፍል እዩ። ግብርታት 
ኣብ ካናዳ ከም ዞም ዝስዕቡ ይኸፈል፡
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8.12     ኣታዊኻ ንናይ ግብሪ ምኽፋል ዕላማ ምቕራብኣታዊኻ ንናይ ግብሪ ምኽፋል ዕላማ ምቕራብ

8.13     ተወሰኽቲ ገንዘባዊ ሓገዛትተወሰኽቲ ገንዘባዊ ሓገዛት

ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻን ናይ ማሕበራዊ መድሕን ቁጽሪ (SIN/NAS) ምስ 
ሓዝካን ዝተወሃበካ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝርከቦ ጸብጻብ ግብሪ ኣታዊ 
ከተቕርብ ኣለካ። እዚ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ዓመት ካብ ወርሒ ለካቲት 
ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ይትግበር። ዋላ’ኳ ኣብ 
ካናዳ ንክፋል ናይ’ቲ ዓመት እንተነበርካ ወይ ኣብ’ታ ዓመት 
ዝኾነ ኣታዊ እንተዘይነበረካ ጸብጻብ ከተቕርብ ኣለካ። መጻምዲ 
ወይ ከም መጻምዲ ዝሕሰብ ሰብ ምስ ዝህልዉኻ ንሳቶም’ውን ፍሉይ 
ጸብጻብ ኣ ብነፍስ-ወከፍ ዓመት ከቕርቡ ኣለዎም።      

ናይ SIN/NAS ቁጽርኻ ምስ ረኸብካ ዝምልከቱኻ ሓገዛት ንምርካብ 
ኣመልክት። ጸብጻብ ግብሪ ኣታዊ ኣብ ግዜኡ ምቕራብ ዝምልከቱኻ 
ሓገዛት ኣብ ምርካብ ይሕግዘካ። 

ናይ ግብሪ እቶት ጸብጻብ ዘይምቕራብ ከም ናይ ካናዳ ናይ 
ቆልዓ ድጎማ ግብሪ ዝኣመሰሉ ሓገዛት ካብ ምርካብ ከተርፈካ 
ይኽእል። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ምቕራብ ጸብጻብ እቶት ንዝመወሉኻ 
ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ሕተትን 
ኣብ’ዚ ድማ ኣንብብ፡ 

ንከም ናይ ካናዳ ናይ ቆልዓ ድጎማ ግብሪ፡ ናይ ንብረትን ኣገልግሎትን 
ግብሪ ተመላሲ ገንዘብ ከምኡ’ውን ካልኦት ኣውራጃውን ግዝኣታውን 
ድጋፋት ዝኣመሰሉ ሓገዛት ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ 
ዝምልከቱኻ ሓገዛት ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ 
ብሕታዊ መወልትኻ ሕተት።

ዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ 
ምስ’ዚ ተተሓሒዞም ዝምልኡ ቅጥዕታት ኣብ ምምላእን ኣገደስቲ 
ሰነዳት ኣብ ምትሕሓዝን ክሕግዙኻ እዮም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱኻ ሓገዛት ኣብ’ዚ ኣንብብ፡
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ካናዳ ንጹር ዞባታትን መልክዐ-መሬትን 
ዘለዋ ዓባይ ሃገር እያ። ሰባት ኣብ ሞንጎ 
ዞባታትን ኣብ ከባቢኦምን ብዝተፈላለየ 
ኣገባባት ይጎዓዙ። ኣብ ካናዳ ክትጓዓዘሎም 
ትኽእል ብዙሓት ኣማራጺታት ኣለዉ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ኣገባባት ናይ መጓዓዝያ ኣንብብ። ኣብ ጎኒ እቶም ሓደሽቲ 
ዝኾኑኻ “   ” ምልክት ግበር።

1.1. ህዝባዊ መጓዓዝያህዝባዊ መጓዓዝያ
 ኣብ ኩሎም ዓበይቲ ከተማታትን መብዛሕትኦም ነኣሽቱ 

ከተማታትን ካናዳ እዚ ዓይነት መጓዓዝያ ኣለዎም። ኣብ 
ከባቢኻ ቀልጢፍካ ትዛወረሎም መንገድታት እዮም። 
ናይ’ዚኦም ኣብነታት ከም ኣውቶቡስ ፣ ባቡር ትሕቲ-
ምድሪ ፣ ቀላል ባቡርን ትራምን እዮም። ብመሰረት 
ትነብረሉ ቦታ ድማ ይፈላለዩ።

2.2. ብሽክለታ ብሽክለታ
 እዚ ኣብ ዓበይትን ነኣሽቱን ከተማታት ትዛወረሉ 

ጥዕና ዘለዎን ንምኽፋሉ ዝከኣልን ኣገባብ እዩ። ኣብ 
መብዛሕትኡ ጎደናታት ይፍቀዱን ናቶም ጸቢብ መንገዲ 
ዘለዎምን እዮም። ቆብዕ ብረት ክትጥቀም ከምዘለካ 
ይምከር።

3.3. ታክሲታትታክሲታት
 ኩሎም ዓበይትን ነኣሽቱን ከተማታት ሓደ ወይ ልዕሊ ሓደ 

ናይ ታክሲ ትካላት ኣለዎም። ኣውቲስታታት በቲ ከተማ 
ልቸንሳ ከም ዝተወሃቦም ዘመልክት ወግዓዊ ናይ መንነት 
ወረቐት ኣለዎም። ዋጋኦም ክቡራት እዮም። ዋጋ ናይ 
መንገድኻ ንምሕሳብ ናይ ኣውቶማቲክ ሜትሮ ኣለዎም። 
እቲ መጠን ክፍሊት ውሱንን ምዝርራብ ዘየድልዮን እዩ።

4.4. ንናይ ሓባር ጉዕዞ ናይ ሞባይል መተግበሪ ንናይ ሓባር ጉዕዞ ናይ ሞባይል መተግበሪ
 ኣዚ ቴክኖሎጂ ንተጓዓዝቲን ኣውቲስታታትን ብመንገዲ 

ናይ ሞባይል መተግበሪ የራኽብ። ናይ ጉዕዞ ዋጋ ካብ 
ናይ ታክሲ ይሓስር ነገር ግን ብመንግስቲ ቁጽጽር 
ኣይግበረሎምን እዩ። ነዞም ኣገልግሎታት ክትጥቀም ከለኻ 
ተወሳኺ ናይ ውሕስነት ጥንቃቐታት ግበር።

9.1    መጓዓዝያ ኣብ ካናዳመጓዓዝያ ኣብ ካናዳ
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ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ መጓዓዝያ ክትፈልጦ ዘለካ ብዙሕ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ መጓዓዝያ ክትፈልጦ ዘለካ ብዙሕ ኣሎ። 
ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣብ ካናዳ ምስ ኣተኻ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ 
መጓዓዝያ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ መጓዓዝያ ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ 
ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ሕተት።ትካላት ወይ ብሕታዊ መወልትኻ ሕተት።

5. ሞቶር-ብሽክለታ5. ሞቶር-ብሽክለታ
 እዚኦም ውሑድ ነዳዲ ይሓቱ ግን ከኣ 

ብሰንኪ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር ንውሱናት 
ኣዋርሕ ናይ ዓመት ጥርይ ኢኻ ክትጥቀመሎም 
ትኽእል። ንምዝዋር ፍሉይ ልቸንሳ የድሊ።

6.6. መካይንመካይን
 ኣብ ካናዳ ብመሰረት ቅዲ-ህይወት፡ ባጀትን ኣድላይነትን 

ክትመርጾም ትኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነታትን ዓቐናትን 
መካይን ኣለዉ። ምስ ምውናን መኪና ተተሓሒዞም 
ዝመጹ ተወሰኽቲ ወጻኢታት ከም ናይ መድሕን፡ ነዳዲን 
መጸገኒን እውን ኣለዉ።

7.7. መሰጋገሪት ጃልባመሰጋገሪት ጃልባ
 ኣብ ከም ኣትላንቲካዊ ከባቢታትን ብሪቲሽ ኮሎምብያን 

ዝኣመሰሉ ገማግማዊ ቦታታት እዞም ጃልባታት ዝውቱራት 
መጓዓዝያታት እዮም። ብዙሓት ንተሽከርከርትን ሰባትን 
ከመላልሱ ይኽእሉ።

8.8. ነፈርቲነፈርቲ
 ኣብ ካናዳ ነዋሕቲ ርሕቀታት ዝቐልጠፈ ትጓዓዘሉ 

ብነፋሪት እዩ። ካብ ብመኪናን ባቡርን ምኻድ ዝሓይሽ’ኳ 
እንተኾነ ዋጋኡ ግን ክቡር እዩ። ኩሎም ቀንዲ ከተማታት 
ናይ ካናዳ መዓርፎ ነፈርቲ ኣለዎም።

9.9. ባቡራት ባቡራት
 ናይ ባቡር መስመር ኣብ ኩሉ ሸነካት ናይ’ታ ሃገር 

ይዝርጋሕ። እዚ ይኹን እምበር ኩሎም ዓበይትን ነኣሽቱን 
ከተማታት ኣብ ካናዳ በዚ መስመር ዝተራኸቡ እዮም 
ማለት ኣይኮነን።

10.10. ናይ መንጎ ከተማታት ኣውቶቡስናይ መንጎ ከተማታት ኣውቶቡስ
 ኣብ ሞንጎ ከተማታት ክትጓዕዘሉ ትኽእል ዝሓሰረ ኣገባብ 

መጓዓዝያ እዩ። ብሰንኪ ራሕቂ ጉዕዞ ነዊሕ ክኸውን 
ይኽእል’ዩ። መኪና እንተዘይብልካ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ 
ነኣሽቱ ከተማታት ትጓዓዘሉ እንኮ ኣማራጺ እዩ።
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9.2     ናይ መጓዓዝያ ዋጋታትናይ መጓዓዝያ ዋጋታት
መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ዘለው ኣገባብ መጓዓዝያታት ተዓዘብ። ኣብ ልዑል ዋጋ ኣብ ዘለዎም 
ኣገባባት “    ”፡ ኣብ ማእከላይ ዋጋ ዘለዎም “   ” ከምኡ’ውን ኣብ ትሑት ዋጋ ዘለም “  ” 
ኣቐምጥ፡፡ 

1.1. ናይ ነዊሕ ርሕቀት ጉዕዞ

ሀ) ሀ) ነፈርቲ

ሐ)ሐ)  ናይ ከተማታት ኣውቶቡሳት

ለ)  ለ)  ባቡራት

መመ)  መሰጋገሪ ጃልባታት 

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ህዝባዊ መጓዓዝያ ፣ ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ህዝባዊ መጓዓዝያ ፣ 
ካርታታትን ትኬታትን ቴለፎን ብምድዋል ወይ ካርታታትን ትኬታትን ቴለፎን ብምድዋል ወይ 
ናብ ናይ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር መደየቢ ወይ ናብ ናይ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር መደየቢ ወይ 
ናብ ናይ ሓበሬታ ሳንዱቅ ብምኻድ  ወይ’ውን ናብ ናይ ሓበሬታ ሳንዱቅ ብምኻድ  ወይ’ውን 
ብመስመር ኢንተርነት ብምድላይ ክትረክብ ብመስመር ኢንተርነት ብምድላይ ክትረክብ 
ትኽእል።ትኽእል።

መልስታት፡ 1.(ሀ)  $$$ ፡ (ለ) $$-$$$፡ (ሐ) $ ፡ (መ) $$
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2.2. ናይ ሓጺር-ርሕቀት ጉዕዞ 

3.3. ጉዕዞ ብናይ ውልቂ ተሽከርካሪ 

ሀ)ሀ)  ታክሲታት

ሀ)ሀ)  ሞቶር-ብሽክለታ

ሐ)ሐ)  ህዝባዊ መጓዓዝያ 

ሐሐ)  መካይን

ለ)ለ)  ንናይ ሓባር ጉዕዞ ናይ ሞባይል 
ኣፕሊኬሽን

ለ)  ለ)  ብሽክለታ

መልስታት፡ 2 (ሀ) $$$፡  (ለ) $$፡  (ሐ) $:  3. (ሀ) $$፡(ለ) $፡ (ሐ) $$$
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9.3     ምጥቃም ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ካናዳምጥቃም ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ካናዳ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ሙሉእ ሓሳባት ብዛዕባ 
ኣጠቓቕማ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ካናዳ ኣንብብ። 
ኣብ ሳንዱቅ ናይቶም ንዓኻ ሓደሽቲ ዝኾኑ ሙሉእ 
ሓሳባት “ ✔ ” ምልክት ግበር።

5.5. ንብዕድመ ካባኻ ንዝዓብዩ ፣ ስንክልና 
ንዘለዎም ፣ ንጥኑሳት ወይ ነኣሽቱ ቆልዑ 
ንዝሓዘ ሰብ ኮፍ መበሊኻ ክትህቦም ኣለካ።

3.3. ብዙሓት ከተማታት ንተማሃሮን ልዕሊ 65 
ዝዕድሚኦም ሰባትን ናይ ዋጋ-ቅነሳ ዝገብራ 
ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣለወን።

1.1. ህዝባዊ መጓዓዝያ ንምጥቃም ክትኣትው ከለኻ 
ክትከፍል ወይ ትኬት ክትገዝእ ወይ መሕለፊ 
ክትረክብ ኣለካ።

4.4. ኣብ ኣውቶቡስን ኣብ ትራምን ንኣውቲስታ 
ክትወርድ ከም ዘደለኻ ክትሕብር ምስ ትደሊ 
ናይ መሐበሪ መልጎም ጽቐጥ። ኣብ ሓደ ቦታ 
ንምብጻሕ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ ኣብ ቅድሚት 
ኮፍ በል ከምኡ’ውን ንኣውቲስታ ተወከስ።

2.2. ኣብ ብዙሓት ዓበይትን ነኣሽቱን ከተማታት 
ናይ ምንቅስቓስ ጸገማት ንዘለዎም ሰባት 
ንምጉዓዝ ዘገልግላ ብፉሉይ ዝተማልኣ 
ኣውቶቡሳት ኣለዋ።
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11.11. ካብ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሱን 
ርሕቀት ንዝነብሩ ተማሃሮ ኣገልግሎታት ናይ 
ቤት ትምህርቲ ኣውቶቡስ ኣሎ። ካልኦት ናብ 
ቤት ትምህርቲ ንምምልላስ ህዝባዊ መጓዕዝያ 
ክጥቀሙ ይኽእሉ።

9.9. ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣድላዪ ምስ ዝኾኑ 
ከተበራብሮም ትኽእል ናይ ህጹጽ እዋን ሓበርቲ 
ኣለዉ።

7.7. ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ትሳፈረሉ እዋን 
መጀመርታ ንዝወርዱ ሰባት ክወርዱ ቀዳምነት 
ሃብ።

10.10. ንህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ትጽበዩሉ እዋን ንስኻን 
ካልኦት ተጓዓዝቲን ኣብ ሓደ መስመር ክትስርዑ 
ኣለኩም። 

8.8. ናይ ዝከፈልካሉ መረጋገጺ ኣብ ሙሉእ 
መንገድኻ ምሳኻ ሓዞ።

66. ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ትኬት 
ኣብ ትገዝኣሉ እዋን ኣውቲስታ 
ጥረ-ገንዘብ ስለዘይሕዝን ማልስ 
ክህብ ስለዘይክእልን ሽሩፍ ገንዘብ ምሓዝ 
ከድልየካ’ዩ።

ኣብ ብዙሓት ከተማታት ብእግሪ ምካድን ብሽክለታ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ብእግሪ ምካድን ብሽክለታ 
ምጥቃምን ይከኣል። እዚኦም ካብ መኪና ምዝዋር ወይ ምጥቃምን ይከኣል። እዚኦም ካብ መኪና ምዝዋር ወይ 
ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ብመንጽር ጥዕና ዝሓሹ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ብመንጽር ጥዕና ዝሓሹ 
ኣማራጺታት እዮም። ቆልዑ’ውን ብእግሮም ክኸዱ ወይ ኣማራጺታት እዮም። ቆልዑ’ውን ብእግሮም ክኸዱ ወይ 
ብሽክለታ ክጥቀሙ ይኽእሉ።ብሽክለታ ክጥቀሙ ይኽእሉ።
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9.4     ምዝዋር ኣብ ካናዳምዝዋር ኣብ ካናዳ

ኣብ ካናዳ ንመጀመርታ ግዜ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ንምርካብ ዘሎ መስርሕ ኣብ ትነብረሉ ኣውራጃ 
ወይ ግዝኣት ይምርኮስ ኣብ መብዛሕትኦም ኣውራጃታት ወይ ግዝኣታት ንካብ ኩሉ ጾታታት 
ዝኾኑ ሰባት ምምሃር ንምጅማር ሰባት ብውሑዱ 16 ዓመት ክመልኦም ኣለዎም።

መምርሒታት፡ መምርሒታት፡ ኣብ ካናዳ ናይ መኪና መዘወሪ ፍቓድ ንምርካብ ዝኽየዱ ደረጃታት ኣንብብ።  ኣብ ነፍስ-
ወከፍ ሳንዱቅ ካብ ቁጽርታት 11 ክሳብ 66 ብምቕማጥ ነዞም ደረጃታት ብቅደም-ተከተል ስራዕ። 

መልስታት፡  (ሀ) 3፡ (ለ) 1፡ (ሐ) 6፡ (መ) 2፡ (ሠ) 5፡ (ረ) 4

ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ ካልእ ሃገር ዝተወሃብካዮ ናይ መዘወሪ ፍቓድ እንተድኣ ኣለካ ናብ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ ካልእ ሃገር ዝተወሃብካዮ ናይ መዘወሪ ፍቓድ እንተድኣ ኣለካ ናብ 
ናይ ካናዳ ከተቐይሮ ወይ ኣብ ካናዳ ንሓጺር ግዜ ክትጥቀመሉ ትኽእል ትኸውን ናይ ካናዳ ከተቐይሮ ወይ ኣብ ካናዳ ንሓጺር ግዜ ክትጥቀመሉ ትኽእል ትኸውን 
ኢኻ። ብዛዕባ ኣብ ትነብረሉ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ዘሎ ኢኻ። ብዛዕባ ኣብ ትነብረሉ ኣውራጃ ወይ ግዝኣት ዘሎ 
ኣገባባት ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት ኣገባባት ንዝመወሉኻ ብመንግስቲ ዝድጎሙ ትካላት 
ወይ ብሕታውያን ትካላት ተወከስ።ወይ ብሕታውያን ትካላት ተወከስ።

መ)መ)  ናይ  ጽሑፍ  ፈተና ሕለፍ

ለ)ለ)  ቅጥዒ ምላእ

ሀ)ሀ)  ናይ ተማሃራይ ፍቓድ ርኸብ

ሠ)ሠ)  ናይ ጽርጊያ ፈተና ሕለፍ

ሐ)ሐ)  ናይ መዘወሪ ፍቓድ ርኸብ

ረ)ረ)  ናይ መዘወሪ ፍቓድ ቀልጢፍካ ንክትረክብን 
ንናይ ጽርጊያ ናይ መዘወሪ ፈተና ንምድላውን 
ናይ ምዝዋር ልምምድ ግበር
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9.5     መኪና ምግዛእመኪና ምግዛእ

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ’ዚ ሰብ እዚ ናይ መኪንና ምግዛእ ተመኩሮ ኣብ ካናዳ ተዓዘብ።

1.1.

3.3.

5.5.

2.2.

4.4.

6.6.

እዚ ሰብ እንታይ ብፍሉይ ኣገባብ ገይሩ ክኸውን ይኽእል?እዚ ሰብ እንታይ ብፍሉይ ኣገባብ ገይሩ ክኸውን ይኽእል?

167167

ም
ዕራ

ፍ
 9 - 

ም
ዕራ

ፍ
 9 - መ

ጓዓዝ
ያ

መ
ጓዓዝ

ያ

መላለዪ ካናዳ ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ናይ ተሳታፊ ናይ ተሳታፊ መለማምዲ መጽሓፍመለማምዲ መጽሓፍ



9.6     ምስ ምዝዋር ዝተሓሓዙ ሕግታትምስ ምዝዋር ዝተሓሓዙ ሕግታት
ናይ መኪና ምዝዋር ዝምልከቱ ሕግታት ኣብ ካናዳ ብጽኑዕ’ዮም ዝትግበሩ። 
ነዞም ሕግታት ምጥሓስ ከቢድ ዋጋ ዘለዎም መቕጻዕትታት የስዕብ። ከም 
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ፡ ክቡር ናይ መድሕን ዋጋታትን ንግዚኡ ክትዝውር 
ዘይምኽኣል ወይ መዘወሪ ፍቓድ ምምንጣል የጠቓልሉ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ናይ ምዝዋር ሕግታት ኣብ ካናዳ ተዓዘብ። ኣብ ሳንዱቃት ናይ ንኣኻ ሓደሽቲ ዝኾኑ 

ሕግታት “✔” ምልክት ግበር።

11. ኣብ ካናዳ ኣውቲስታታት ናይ መዘወሪ ፍቓድን ናይ 
መኪና መድሕን መረጋገጽን የድልዮም። እዞም ሰነዳት 
ዘይብልካ ምዝዋር ዘይሕጋዊ እዩ ኣውቲስታታት ድማ 
ኣብ ዝኸዱዎ ምስኦም ክሕዝዎ ኣለዎም።

3.3. ናይ ተማሃሮ ኣውቶቡሳት ቀይሕ መብራህቲ ምስ 
ዘብርሃን ናይ ኣውቶቡስ መሓውር ምስ ዝዝርጋሕን 
ኩሎም ኣውቲስታታት ካብአን ርሒቖም ጠጠው 
ክብሉ ይግባእ።

6.6. ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ካናዳ ውርጪን በረድን 
ኣብ ግዜ ምዝዋር ሓደገኛታት እዮም። ኣብ ገሊኦም 
ኣውራጃታትን ግዝኣታትን ናይ ሓጋይ ጎማ ምጥቃም 
ግዴታ እዩ።

22. ኣውቲስታታት ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ናይ ዝኾኑ ነገራት 
(ሓሽሽ ፣ ኣልኮል ፣ መድሃኒታት) ኮይኖም ክዝውሩ 
ኣይፍቀድን። 

55. ኣብ ዝኾነ መኪና ኣውቲስታ ይኹን ተሳፋሪ ኩሎም 
ሰባት ናይ ድሕነት መቐነት ክጥቀሙ ይግባእ። 

4.4. ተሽከርከርቲ ብየማን ይዝወራ። ኣውቲስታታት ንናይ 
ህጹጽ እዋን መብራህቲን ድምጺን ንዝገብራ ናይ ህጹጽ 
እዋን ተሽከርከርቲ ቀዳምነት ክህቡ ይግባእ።

7.7. ንኣሽቱ ቆልዑ ንድሕነቶም ክበሃል ኣብ ድሕሪትን ኣብ 
ፍሉይ ውሕልነት ዘለዎ መንበርን ኮፍ ክብሉ ኣለዎም። 
ምርጫ ናይ ዓይነት መንበር ኣብ 
ዕድመን ክብደትን ናይ ቆልዓ 
ይሙርኮስ። ንዝያዳ ሓበሬታ 
ብዛዕባ ናይ ቆልዓ መንበር ኣብ’ዚ 
ኣንብብ፡
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9.7     ልሙዳት ናይ ጽርግያ ምልክታት ኣብ ካናዳ ልሙዳት ናይ ጽርግያ ምልክታት ኣብ ካናዳ 

እዞም ምልክታት ናይ ጽርግያ ዋላ እኳ ኣብ ገሊኦም ቦታታት ቁሩብ ዝፍለዩ እንተመሰሉ ኣብ 
ኩሉ ክፋላት ካናዳ ክረኣዩ ይኽእሉ።

መምርሒታት፡መምርሒታት፡ ነዞም ምልክታት ጽርግያ ተዓዘብ። ኣብ ሞንጎ ነፍስ ወከፍ ምልክትን መግለጺኡን መስመር 
ሰኣል።

ሀ) ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያሀ) ሸታሕታሕ ዘብል ጽርግያ1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

ሐ)  ናይ ተማሃሮ መሳገሪሐ)  ናይ ተማሃሮ መሳገሪ

ለ)  ዝሳገር እንስሳለ)  ዝሳገር እንስሳ

ሠ)  ብሽክለታ ጥራይሠ)  ብሽክለታ ጥራይ

መ)  ናይ እግሪ መኸዲመ)  ናይ እግሪ መኸዲ

ቀጠልያ ቀጠልያ 
“ኪድ” “ኪድ” 
ማለት እዩ።ማለት እዩ።

ብጫ “ቀስ ብጫ “ቀስ 
በል” ማለት በል” ማለት 
እዩ።እዩ።

ቀይሕ “ደው ቀይሕ “ደው 
በል” ማለት በል” ማለት 
እዩ።እዩ።

ጽርግያ ክትሳገር ከለኻ ኣብ ጽርግያ ክትሳገር ከለኻ ኣብ 
ከባቢኻ ንዘሎ ናይ ትራፊክ ከባቢኻ ንዘሎ ናይ ትራፊክ 
መብራህቲ ኣስተውዕል።መብራህቲ ኣስተውዕል።

መልስታት፡ 1 (ለ)፡ 2 (ሀ)፡ 3 (ሠ)፡ 4 (ሐ)፡ 5 (መ) 
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ረ) ንየማን ምጥዋይ የለንረ) ንየማን ምጥዋይ የለን

ሸ)  ደው በልሸ)  ደው በል

ተ)  ገደብ ፍጥነት ብ ኪሊሜተር ተ)  ገደብ ፍጥነት ብ ኪሊሜተር 
ኣብ ሰዓትኣብ ሰዓት

ሰ)  ናይ ኣጋር መሳገሪሰ)  ናይ ኣጋር መሳገሪ

በ)  ብእግሪ ኣይትኺድበ)  ብእግሪ ኣይትኺድ

ቀ)  ኣውቶቡስ ጥራይቀ)  ኣውቶቡስ ጥራይ

ቸ)  ቀዳምነት ሃብ (መንገዲ ቸ)  ቀዳምነት ሃብ (መንገዲ 
ሃብ) ሃብ) 

ምስ ካልእ ተሽከርካሪ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመካ ወይ ኣጋር ምስ ምስ ካልእ ተሽከርካሪ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመካ ወይ ኣጋር ምስ 
ትሃርም ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ገዲፍካ ምዃድ ከቢድ ገበን ትሃርም ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ገዲፍካ ምዃድ ከቢድ ገበን 
እዩ። ፖሊስን ኣምቡላንስን ንምጽዋዕ ናብ ናይ ህጹጽ እዩ። ፖሊስን ኣምቡላንስን ንምጽዋዕ ናብ ናይ ህጹጽ 
እዋን ቴለፎን ናብ እዋን ቴለፎን ናብ 911911 ደውል።  ደውል። 

መልስታት፡ 6 (ቀ)፡ 7 (ሸ)፡ 8 (ረ)፡ 9 (ሰ)፡ 10 (ቸ)፡ 11 (በ)፡ 12 (ተ)

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

10.10.

11.11.

12.12.
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ጽቡቕ ዕድል ኣብ ካናዳ!ጽቡቕ ዕድል ኣብ ካናዳ!
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መዘከርታት፡መዘከርታት፡

B
D
w
b
U

B
D
w
b
U  

88 -  - 
e
v
‡
R

U
e
v
‡
R

U



ኩሎም ናብ ካናዳ ዝግበሩ ናይ ዳግመ-ምጥያሽ ኣገልግሎታት ብነጻ እዮም። ነፍስ-ወከፍ ናይ ዳግመ-ምጥያሽ ጉዳይ ፍሉይ እዩ። ኩሎም ናብ ካናዳ ዝግበሩ ናይ ዳግመ-ምጥያሽ ኣገልግሎታት ብነጻ እዮም። ነፍስ-ወከፍ ናይ ዳግመ-ምጥያሽ ጉዳይ ፍሉይ እዩ። 
ቅደም-ተኸተል ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ መስርሓት ክቀያር ይኽእል’ዩ።ቅደም-ተኸተል ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ መስርሓት ክቀያር ይኽእል’ዩ።

መስርሕ ዳግመ-
ምጥያሽ ጀምር

ኣብ ናይ መምረጺ 
ቃለ-መጠይቕ 
ተሳተፍ

ናይ ሕክምና ፈተነታት 
ወድእ

ኣድላዪ ክኸውን ከሎ 
ሓገዝ ሕተት

ብነብስኻ ትሓድር 
ክትከውን ዘኽእለካ 
ስጉምትታት ውሰድ

ንጡፍን ጥዑይን 
ኮይንካ ጽናሕ

ምስ ትነብረሉ 
ሕብረተሰብ (ከባቢኻ) 
ተላለ

ናይ ክንክን-ጥዕና 
ኣገልግሎታት 
ርኸብ

ንቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ንእኹላት ሰባት ድማ ኣብ 
ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ 
ኣመዝግብ

ጉዕዞ ናብ ጉዕዞ ናብ 
ካናዳካናዳ

ኣብ ካናዳኣብ ካናዳ

ቅድሚ ጉዕዞ ቅድሚ ጉዕዞ 
ናብ ካናዳናብ ካናዳ11

22

33
ንኣገደስቲ 
ሰነዳት 
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ፈጽም

ናይ መዓርፎ ነፈርቲ 
ሓገዛት ርኸብ

ኣብ ካናዳ ምብጻሕካብ ሓደ ናብ ካልእ 
በረራ ምስግጋር

በረራኻ ብምዝናይ 
ኣስተማቕር

ናይ መውጽኢ 
መስርሓት ፈጽም

ናይ መዓርፎ ነፈርቲ 
ተፍትሽ ሕለፍ

ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ 
ተመዝገብ

ናይ IOM ሻንጣኻ 
ተቐበል

ና ብመዓርፎ ነፈርቲ 
ኪድ

ንምጉዓዝ ተዳሎ
ናይ ቅድመ-
ምብጻሕ 
ኣገልግሎት ርኸብ

ተቐባልነት ርኸብ ናይ መመልከቲ 
ዳግመ-ምርመራ ሕለፍ

ተፍትሽ ሕለፍ11

88 77

11

66

22

556677

10109988

2211

55667788

1111101099

55

33

44

1111

33

44

1212

22 33 44



TIGRINYA

https://www.iom.int/coa

	00a AMHARIC_Cover & copyright
	00b AMHARIC workbook(FA) i-v
	01 AMHARIC workbook(FA)p 001-034
	02 AMHARIC workbook(FA)p35-62
	03 AMHARIC workbook(FA)p63-80
	04 AMHARIC workbook(FA)p81-92
	05 AMHARIC workbook(FA)p93-106
	06 AMHARIC workbook(FA)p107-122
	07 AMHARIC workbook(FA)p123-140
	08 AMHARIC workbook(FA)p141-158
	09 AMHARIC workbook(FA)p159-170
	10 AMHARIC workbook BCover



