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ቴማ ቍ. 1 ምጅማር 
ናብ ሃገረ-ሩማንያን ናብ’ዚ ንንጥፈታት ድሕረ-ምእታው-ሃገር ዝምልከት መላለዪ መደብን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!  

ዕላማ ናይ’ዚ መላለዪ መደብ እዚ ብዛዕባ ሃገረ-ሩማንያ ሓበሬታ ኣብ ምስናቕኩም፡ ብዛዕባ መነባብሮ ናይ ሩማንያ ዘድሊ 
መረዳእታ ንኽህልወኩም ኣብ ምሕጋዝኩምን ንዘለዉኹም ሕቶታት ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ምምላስን ዘተኰረ እዩ።  

ብዛዕባ’ቶም ክትፈልጥዎም ዘድልዩኹም ነገራት ብምልላይ ክንጅምር። ነዚ ኣብ’ዛ እትስዕብ ሰንጠረዥ ቀሪቡ ዘሎ ዓምዲ 
ተጠቒምኩም ሕቶታትኩም ዘርዝሩ። ንሕቶኹም ዝምልስ ሓሳብ ምስ ሰማዕኩም፡ ነቲ መልሲ ጽሓፍዎ። ኣብ’ዚ ልምምድ እዚ 
ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ገለ ቀለስቲ ሕቶታት ቀጺሎም ተዘርዚሮም ኣለዉ፦  

ብዛዕባ ሃገረ-ሩማንያ ድሮ እትፈልጦ ነገር እንታይ ኣሎ?  

እንታይ ጐዲሉካ ኣሎ?  

ንሃገረ-ሩማንያ ብዝያዳ ንኽትለምዳ እንታይ የድልየካ?  

ንዓኻ ብፍሉይ ዘገድሰካ ነገር እንታይ እዩ?  

ኣብ ምዝዛም ናይ’ዚ መደብ እዚ ንሕቶታትኩም ዳግማይ ብምምልካት ኵላቶም ከምዝተመለሱን ከምዘይተመለሱን ኣስተብህሉ።  

ብዛዕባ ሃገረ-ሩማንያ ክትፈልጥዎ እትደልዩ ነገር እንታይ እዩ?  

 

 

ሕቶታት መልስታት 
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ቴማ ቍ. 2 ሩማንያ – ሓፈሻዊ ስእሊ ዝህብ ትሕዝቶ 
 

ሩማንያ ኣብ ደቡባዊ-ምብራቕ ኤውሮጳ እትርከብ ሃገር ኰይና፡ ምስ ጸሊም ባሕሪ ከምኡ’ውን ምስ ቡልጋሪያ፡ ሰርቢያ፡ ሃንጋሪ፡  
ዩክረይንን ሩፓብሊክ ሞልዶቫን ትዳወብ። ብትርብዒት ኪ.ሜ. 238,391 ዝስፍሓቱ መሬትን መተነኛ (temperate) ክሊማን 
ትውንን። ቍጽሪ ነበርታ 19.5 ሚልዮን ዝበጽሕ ሃገረ-ሩማንያ፡ብዕብየታ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሻውዓይ ደረጃ 
ትሕዝ።እታ ዝዓበየት ከተማን ርእሰ-ከተማ ናይ’ዛ ሃገርን ቡካሬስት እያ። እዛ ከተማ እዚኣ 2.1 ሚልዮን ነበርቲ ዘለውዋ ኰይና፡ 
ካብ መላእ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ትስራዕ።  

መብዛሕትኦም ነበርቲ ናይ’ዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ከተማታት ዝነብሩ እኳ እንተዀኑ፡ ኣብ መላእ ዞባታት እተዘርግሓ ሓያለይ ገጠራዊ 
ዓድታት እውን ኣለዋ። ብዛዕባ ኵላቶም ዞባታት ሃገረ-ሩማንያ ቀስ-ብቐስ ክትፈልጡ ኢኹም።  
 

ንጥፈት 

ንሩማንያ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣገናዝቡ 

ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ እትነብሩሉ ክፋል ናይ ሩማንያ ንኸተርእዩ፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካርታ ተጠቐሙ።  

ነታ ናይ መበቆል ሃገርኩም ምስ ሩማንያ ምስእተገናዝብዋ ዕብየታ ክሳብ ክንደይ እዩ? ኣብ’ዚ ካርታ እዚ ክትስእልዋ ትኽእሉ ዶ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

እዚ ሕጂ ኣብ ሩማንያ እትነብሩሉ ዘለኹም ክፍሊ ሃገር፡ ምስ’ቲ ቅድሚ ሕጂ እትነብሩሉ ዝነበርኩም ቦታ ብምንጽጻር ብኸመይ 
ይመሳሰል ወይ ይፈላለ?  

ክሊማኡ?  
 

 

 

ህዝቡ? 

 

 

ቍጠባኡ?  

 

 

 

ቅርጺ መሬቱ?  
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ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካርታ ተመልከትዎ።ሃገረ-ሩማንያ ክንደይ ዝኣኽሉ ዞባታት ኣለውዋ? ኣብ ሓደ ካብ’ዞም ዞባታት በጺሕኩም 
ዶ ኣለኹም? እንታይ ዘገድሰኩም ነገር ረኺብኩም?  

 

 

 

 

 

 

 

 

ንጥፈት 

ሃገራዊ ኣቃውማን ፖለቲካዊ ስርዓትን  

ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት ኣብ ምምላስ፡ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ናይ ኢንተርነት ድዩስ ካልእ ዓይነት ምንጪ ሓበሬታ 
ተጠቐሙ (ማለት ቤት-ንባብ፡ ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ፡ ኣብ ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ዝርከቡ ትሕዝቶታት)፦  

ኣብ ሩማንያ፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ሓሙሽተ ዓመታት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ይካየድ። ዝቕጽል ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንመዓስ እዩ 
ክካየድ? ካብ ዓመተ-1990 ኣትሒዞም ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ዝተኻየዱ ፕረዚደንታዊ ምርጫታት ክንደይ እዮም?  

 

 

 

ኣብ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ፓርላማ ውክልና ዘለዎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣየኖት እዮም? ካብ ዓመተ-1990 ኣትሒዞም ኣብ ናይ 
ሃገረ-ሩማንያ ፓርላማ ውክልና ዝረኸቡ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣየኖት እዮም?  

 

ኣብ’ቲ እትነብሩሉ ናይ ሩማንያ ከባብያዊ ቤት-ምኽሪ ምምሕዳት ከባቢ ውክልና ዘለዎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣየኖት እዮም?  
 

 

 

ምስ ካልኦት ሰለስተ ተሳተፍቲ ናይ’ዚ መላላዪ መደብ ብምዃን፡ ኣብ’ቲ ዘጽግዓኩም ኮም ክመሓየሽ ኣለዎ እትብልዎ ሓደ ጉዳይ/ኵነት 
ኣለሊ። ብኽብረትኩም ስለምንታይ እዚ ምምሕያሽ እዚ ከምዘድሊ ከምኡ’ውን ነዚ ኵነት እዚ ንምምሕያሽ እንታይ ክትገብሩ ከምእትኽእሉ 
ገምጊምኩም ኣጻርዩ። ብኽብረትኩም፡ ከም ጕጅለ ንጥፈት መጠን፡ ብዛዕባ እዚ ምምሕያሽ/ለውጢ እዚ ንምጥባቕ ዝኣክል ውጥን 
ኣዳልዉ’ሞ፡ ኣብ መወዳእታ ናይ’ዚ መላለዪ መደብ ንህዝቢ ክፉት ብዝዀነ መልክዕ ኣፍልጥዎ (ማለት ኣብ ቅድሚ ጕጅለ፡ ዋላ እውን ኣብ 
ቤት-ጽሕፈት ከንቲባ)።  
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ቴማቍ. 3 ሩማንያ – ሃገር፡ባህልንህዝብን 
ኣብ ኵላቶም ዘበናት፡ ከምኡ’ውን ኣብ መላግቦታት ታሪኽ ግዝኣታት ሮማ፡ ቱርኪ፡ ሩስያ ድዩስ ኦስትሮ-ሃንጋሪያ፡ ታሪኽ ሃገረ-
ሩማንያ ስኹን ኣይነበረን። ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ሩማንያ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ከምኡ’ውን ኤውሮጳዊ ሕብረት 
(EU) እያ።  

ንጥፈት 

 

ስለምንታይ ኢና ታሪኽ ኣገዳስነት ኣለዎ እንብሎ?  
 

 

 

ብዛዕባ ፍጻሜታት ታሪኽ ናይ ሃገርኩም ሓሰቡ?ንህይወት ህዝብን ሃገርን ብኸመይ ጸልዮሞ?  

 

 

 

 

ሃገረ-ሩማንያ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት እያ። ኣብ’ዚ ቀጺሉ ቀሪቡ ዘሎ ካርታ፡ ነተን ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኰና 
መዳውብቲ ሃገራት ናይ ሩማንያ ኣለልይወን።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዛጊት ኣብ ሩማንያ ከመይ ዝኣመሰሉ ባህላዊ ልምድታት ተዓዚብኩም ኣለኹም? ኣብ’ዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሳናዱቕ ምልክት 
ቅኑዕ ግበሩ፦  

☐  ጽንብላዊ ሳዕስዒት                            ☐    ጕጅለ ሰብኡት ኮሊንዳት  

☐      ማርቲሶር                             ☐    ስርሓት ካይላ ሆረዙ 

☐      ሙሰኒቺ                             ☐    ሊ 

☐      ሕብሪ እተለኽዩ እንቋቝሖታት                ☐    ካልእ (ማለት ጽንብል መርዓ፡ ስርዓት ቀብሪ ወዘተ፤ 

ብኽብረትኩም ምልክት ግበሩ)፦  
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ምስ’ቲ ዝለመድኩሞ ኣካይዳ ብምንጽጻር፡ ኣየኖት ባእታታት ናይ’ዞም ባህላዊ ልምድታት እዚኣቶም እዮም ከም ልሙዳትን 
ፍሉያትን ክውሰዱ ዝኽእሉ?  

 

 

ኣብ ሃገርኩም ከም ህዝባዊ በዓላት ዝውሰዳ መዓልትታት ኣየኖት እየን? ኣየኖት ካልኦት መዓልትታት ከ ትጽንብሉ?  
 

 

 

ምስ ናይ ሩማንያ ህዝባውያን በዓላትን ካልኦት ጽንብላትን ብምንጽጻር፡ ከመይ ዝኣመሰሉ ተመሳሳልነታትን ፍልልያትን 
ከተለልዩ ክኢልኩም?  

 

ተመሳሳሊ ፍሉይ 

    

    

    

    

ተመሳሳልነት ፍልልይ 

    

    



9 

ቴማቍ. 4 ባህላዊተዋሳኢነትንረዓሚነትን 
መብዛሕትና ብዛዕባ ባህልና ህድእ ኢልና እንሓስብ ኣይኰንናን። ባህሊ ክበሃል እንከሎ ብዛዕባ ሓደ ጕጅለ ሰባት ዘለዎ ሓባራዊ 
ኣተሓሳስባን ተግባራትን፡ ከምኡ’ውን ንናይ ሓባር ልምድታትን ማሕበራዊ ትካላትን ዝገልጽ ኣምር እዩ። ብዛዕባ እቶም ኣብ 
ማእከል ጕጅለ ሰባት ዘለዉ ፍልጠታውያንን ሓባራውያንን ባህርያት፡ ማለት እንተላይ ንቀልባዊ እምነታት፡ ድማ የብርህ። 

ኣብ ገሊኣቱ፡ ኣባል ካልእ ባህሊ ምስ ዝዀነ ሰብ ምስተራኸብና ኢና - ንእንህቦም መልሰ-ግብርታትን ንእነንጸባርቖም 
ስምዒታትን ነስተብህለሎም። ካልእ ባህላዊ ድሕረ-ባይታ ምስ ዘለዎ ሰብ ንዝገበርኩሞ ርክብ ብትንታነኣዊ ኣገባብ 
ንምግምጋም ይሕግዝ እዩ ዝበልናዮ መላመዲ እንሆ። ብዛዕባ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ተመኵሮ ሕሰቡ፤ ነዚ ዚስዕብ ቅጥዒ መሕትት 
ካብ መርበብ ሓበሬታ ኣውሪድኩም ምልእዎ፦  

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf 
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ቴማ ቍ. 5 መዓልታዊ ህይወት ኣብ ሃገረ-ሩማንያ  
 

ናብ’ዞም ኣሳእል ተመልከቱ።እዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ከምእትገልጽ ግለጹ፤ ቀጺልኩም ኣብ የማናይ ሸነሕ ሕንጻጽ ስኣሉ፦  

ሓገዝ! 

ጽንብል 

መላለዪ 

መግቢ  

ድሕነተ-ውሕስነት 
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ቴማ ቍ. 6 መሰላትን ሓላፍነታትን 
ሩማንያ ንመሰረታውያንን ሰብኣውያንን መሰላት ኣብ ቅዋማ ዘስፈረት ዲሞክራስያዊት ሃገር እያ። ማዕረ-ማዕረ መሰላት፡ ጉዳይ 
ሓላፍነታት ኪለዓል ንቡር እዩ። መሰላትና ንክኽበሩልና ክንስከሞ ዘለና ቀንዲ ሓላፍነት፡ ሕጋጋት ሩማንያ ምኽባር እዩ።  
 

ንጥፈት 

ናይ ሩማንያ ሕጋጋት ካብ’ቶም ኣብ ሃገርኩም ዝሓደግኩሞም ይኹን ካብ ናይ ካልኦት ዝተቐመጥኩሙለን ሃገራት ሕጋጋት ፍልይ 
ዝበሉ ክዀኑ ዝከኣል እዩ። ቀጺሎም ገለ ካብ ሕጋጋት ናይ ሩማንያ ተዝርዚሮም ኣለዉ። እዞም ሕጋጋት እዚኣቶም ካብ ናይ 
ሃገርኩም ዝተፈለዩ፡ ምስ ናይ ሃገርኩም ተመሳሰልቲ ድዮም ወይስ ንባህልኹም ወይስ ንእምነትኩምን ዝብድሁ - ምልክት ግበሩ።  

 

  

 

  
ኵነት 

  
ተመሳሳ
ሊ 

  
ዝተፈለየ 

 
ንባህለይን እምነተይን ዝብድህ 

ንመንግስታውያን ይኹኑ ናይ ከባብያዊ ምምሕዳር ሓለፍቲ 
ገንዘብ (ብላዕ) ምሃብ ብፍጹም ክልኩል እዩ 

      

ኣባላት ፖሊስ ህዝባዊ ስርዓትን ድሕነት ዜጋታትን 
የውሕሱ 

      

ዘቤታዊ ጐነጽ ብፍጹም ክልኩል እዩ       

ኣብ ህዝባዊ ቦታ ካራሩ ኰነ ካልኦት መከላኸሊ ዕጥቅታት 
ተሰኪምካ ምኻድ ዝከኣል ኣይኰነን 

      

ንደቂ-ተባዕትዮ ይኹን ንደቀ’ንስትዮ፡ ገደብ ግዜ መርዓ 18 
ዓመት እዩ። 

      

ኣብ ኵላቶም ዕጹዋት ህዝባውያን ቦታታት፡ ኣብያተ-
ጽሕፈት፡ ህዝባውያን መጓዓዝያታት፡ መጻወቲ ቦታታት 
ናይ ህጻናት፡ ኣብያተ-ትምህርትን ሆስፒታላትን ሽጋራ 
ምትካኽ ፍቑድ ኣይኰነን። 

      

ዝዀነ ይኹን ሰብ ማኪና ንኽመርሕ፡ ናይ መምርሒ 
ፍቓድ ከውጽእ የድልዮ 

   

ከም ኣደንዘዝቲ ባእታታት ዝዝውተሩ ኣቝጽልቲ (ካናቢስ፡ 
ማሪዋና) ይኹን ናብ ልዑል ሓደጋ ዘቃልዑ ኣደንዘዝቲ 
ባእታታት (ሄሮይን፡ ኮኬይን፡ ኦፒዩም፡ ኣምፈትኣማይን) 
ምትካል፡ ምፍራይ፡ ኣብኦም ምርምር ምክያድ፡ ምሃብ፡ 
ምሻጥ ወይ ምዕዳግ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ። 

   

ደቂ-ተባዕትዮን ደቀ’ንስትዮን ሞሩያት መሰላትን 
ሓላፍነታትን ኣለውዎም 
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ብኽብረትኩም ኣርእስቲ ቍ.-2 ናይ ቅዋም ሃገረ-ሩማንያ ኣንብብዎ’ሞ፡ ኣብ ሩማንያ ኣብ ዝተቐመጥኩምሉ እዋን መሰላትኩም 
ንዝተኸብሩሎም ኵነታት ዘክሩ። መሰላትኩም ዘይተኸብሩሎም እዋናት ኣለዉ እንተዀይኖም፡ እንታይ ጌርኩም ኣለኹም?  
 

 

 

 

ኣገባብ ኣተሓሕዛ ደቂ  

ኣብ ሩማንያ፡ ንደቅኻ ብመግረፍቲ ወይ ብሓያል ማህረምቲ ቈልዓ ምእራም ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ። ወለዲ ከመይ ገይሮም 
ንደቆም ጐነጽ ብዘይተሓወሶ ኣገባብ ከምዝቐጽዑ ክመሃሩ ኣገዳሲ እዩ። መለሳ መግረፍቲ ዝውሰዱ መቕጻዕትታት ኩሉ ሳዕ 
ርትዓውያን ክዀኑ ይግባእ። ከም ካልእ ኣማራጺ ዝውሰዱ መቕጻዕትታት እዞም ዚስዕቡን ካልኦትን ኪዀኑ ዝከኣል እዩ፦  

• ተጸጋዕ (ታይም-ኣውት) – እዚ መቕጻዕቲ እዚ ዝውሰነሉ፡ ሓደ ህጻን ጌጋ ዝዀነ ነገር ምስዝፍጽም’ሞ ቀጺሉ 
መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ክነሱ እንደገና ምስዝገብሮ፡ ውሱን ንዝዀነ እዋን ኣብ ፍሉይ ክፋል ናይ ገዛ ንበይኑ 
ከምዝኸውን ይግበር (ኣብ መደቀሲ ክፍሉ እንተዘይኰነ ተመራጺ እዩ)። ወለዲ ነቶም በዚ ኣገባብ እዚ ክቕጽዑ ዘለዎም 
በደላት ኣነጺሮም ውሳኔ ክህቡሎም፡ ከምኡ’ውን ህጻናት ብዛዕባ እዞም ውሳኔታት እዚኣቶም መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም 
ንብጹር ከምዝበርሃሎም ከረጋግጹ ይግባእ።  

• ክሳብ ሰለስተ ፍቐድ – ወላዲ ውላዱ ምእዛዝ ኣብዩ ክተሃላለኾ እንከሎ ብዛዕባ ሳዕቤን ናይ’ቲ ተግባር እናሓበረ 
የጠንቅቖ’ሞ፡ እቲ ተግባር ናይ’ቲ ህጻን ምስዝቕጽል፡ ቀስ ኢልካ ክሳብ ሰለስተ ብምፍቃድ መጥንቀቕታ ይህብ (እዚ ኣብ 
ነኣሽቱ ህጻናት ጽቡቕ ዝሰርሕ ሜላ እዩ)።  

• ካብ ሓባራዊ ጸወታ ምኽልካል – እዚ ንህጻን ካብ ዝሃርፎም ማሕበራዊ ንጥፈታቱ ብምኽልካል ዝግበር መቕጻዕቲ 
እዩ። ሓደ ህጻን ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ክነሱ ደጊሙ ምስዝብድል፡ ወላዲኡ ንዝተወሰነ ግዜ (ንኣብነት፡ ን 
1-2 መዓልቲ) ምስ መጻውትቱ ካብ ምሕዋስ ክኽልክሎ ይኽእል።  

• ገለ መሰላት ምኽላእ (ንኣብነት፡ ቴሌቪዥን ምርኣይ/ብባምቡላ ምጽዋት/ኮምፕዩተር ምጥቃም/ብናይ ቪድዮ ጸወታ 
ምዝንጋዕ፡ ማለት ውሱን ንዝዀነ እዋን)።  

• ፍቓድ ወላዲ ምኽላእ (ዕብይ ኣብ ዝበሉ ህጻናት ጽቡቕ ክሰርሕ ዝኽእል ሜላ)።  

• ፍቓድ መዘና ምኽላእ(ኣብ ዝጐበዙ ህጻናት ጽቡቕ ክሰርሕ ዝኽእል ሜላ)።  

ህጻናት ብዛዕባ እቶም ከኽብርዎም ዘለዎም ሕጋጋት ናይ ቤቶም ርዱኣት ምእንቲ ክዀኑ፡ ወለዲ ነዞም ሕጋጋት እዚኣቶም 
ብዝግባእ ከነጽርዎም የድሊ። ኣብ’ዚ ከም ፍቱን ክውሰድ ዝከኣል ኣገባብ፡ ነፍሲወከፍ ሰብ ብዛዕባ ዘለዎ ትጽቢታትን 
ስክፍታታትን ዝዝትየሉ ናይ ስድራ-ቤት ኣኼባታት ምክያድ እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ፡ ብተወሳኺ፡ ህጻናት ኣብ ጉዳያት 
ስድራ-ቤቶም ገለ ኣበርክቶ ከምዘለዎም ንኽርድኦም ሓጋዚ እዩ።  

ምስ ደቅና ኣብ እንጋወረሉ እዋን ናይ ቍጥዐ/ሕርቃን ስምዒትና ንኽንገትእ ዝሕግዙና ገለ መገድታት፡ እዞም ዚስዕቡን 
ካልኦትን እዮም፦  

• መልሰ-ግብሪ ቅድሚ ምሃብካ ማይ ሰቲኻ ህድእ ኢልካ ምሕሳብ  

• ሓሙሽተ ሳዕ ብዕምቈት ኣተንፍስ። ትንፋስ ስሓብ። ትንፋስካ ንደገ ኣውጽኣዮ። ብቐስታ፡ ብህድኣት  

• ክሳብ 20 ቀስ ኢልካ ቍጸር  

• ክሕግዘካ ናብ ዝኽእል ፈታዊ ወይ ዘመድ ደውል  

• ብእግርኻ እናተዛወርካ ንፋስ ውሰድ  

• ጋዜጣ ድዩስ መጽሔት ኣንብብ ወይ ቴሌቪዥን ርአ  

• ገለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር  

• ብዛዕባ እቲ ጸገም ጽሓፍን 

• ጎቦ ኴንካ ተዛነ  

• ከዛንየካ ዝኽእል ሙዚቃ ስማዕ  
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ቴማ ቍ. 7 ትምህርቲ 
ናብ ሓዳስ ሃገር ከም ዝገዓዝኩም ሰባት መጠን ብዛዕባ እቲ ክህልወኩም እትደልይዎ መነብባሮ፡ ብዛዕባ ክትወፍሩሉ 
እትደልይዎ ዓይነት ስራሕ ድዩስ ብዛዕባ ስድራ-ቤትኩም ኣብ ማእከል ሓድሽ ኮም ከመይ ገይራ ከምእትጣየስ ሓሳብ 
ክህልወኩም ዝከኣል እዩ። ቋንቋ ሩማንያ ኣብ ምጽናዕ እትገብርዎ ውልቃዊ ጻዕርኹምን ንዘለዉ ዕድላት ትምህርቲ 
ክትጥቀመሎም ምኽኣልን፡ ኣብ ምጥጣሕ መነባብሮኹም ሓገዝቲ እዮም።  

ንጥፈት 

 

ቅርጺ ስርዓተ-ትምህርቲ ናይ ሃገረ-ሩማንያ  

ዕድመ ደረጃ ክፍለ-ትምህርቲ ርእይቶታት 

ትምህርቲ ንዓበይቲ 
ኣብ ኵላቶም ምስክር ትምህርቲ 
ዝወሃበሎም ደረጃታት ዝካየዱ 

ፕሮግራማት ስልጠና 

18+ 

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ - ናይ ዶክትረይት ትምህርቲ ናይ ዶክተረይት ዲግሪ 

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ - ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ናይ ማስተርስ ዲግሪ 

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ - ናይ ባችለር ትምህርቲ ናይ ባችለር ዲግሪ 

  ናይ ድሕረ-ካልኣይ-ደረጃ ግን 
ከኣ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ዘይኰነ 

ደረጃ ትምህርቲ (ምስክር 
ወረቐት ሞያዊ ትምህርቲ) 

15 to 18 

ላዕለዋይ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ሓፈሻዊ 
ትምህርቲ  
ናይ ክልሰ-ሓሳብ ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-
ትምህርቲ (መፋነዊ 
ፈተና ናይ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ትምህርቲ/
Baccalaureate) 

ላዕለዋይ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ሓፈሻውን ስነ-ኪነታውን ትምህርቲ 
- ናይ ቴክኖሎጂን ስነ-ኪነትን 
ኣብያተ-ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 
(ምስክር ወረቐት ሞያዊ ብቕዓት / 
መፋነዊ ፈተና ናይ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ትምህርቲ 

ስነ-ኪነታዊ ትምህርቲ 
(ምስክር ወረቐት ሞያዊ 
ብቕዓት) 

ካብ 9ይ ክሳብ መበል 12 ክፍሊ 

11 to 14 ታሕተዋይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (ጂምናዚዩም) ካብ 9ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ 

7 to 10 

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ 
መዳለዊት ዓመት ካብ 1ይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ 

6 መዳለዊ ደረጃ ትምህርቲ 

3 to 5 ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ደረጃ (ናይ መውዓሊ ህጻናት ትምህርቲ) ብክፍልታት ኣይዕቀንን እዩ 

0 to 3 ትምህርቲ ናይ ቀዳሞት ዓመታት ህጻንነትን ክንክንን ብክፍልታት ኣይዕቀንን እዩ 

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ 
መዳለዊት ዓመት 
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  ተመሳሳሊ ዝተፈለየ 

ኣብ ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርትን ዩኒቨርሲቲታትን፡ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ ብዘይክፍሊት እዩ ዝወሃብ 

    

ካብ 0 ክሳብ 3 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ተጠቀምቲ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ ናይ ቀዳሞት ዓመታት ህጻንነትን ክንክንን እዮም 

    

ኣብ ሞንጎ 6ን 18ን ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓባር 
ይመሃሩ፤ ሓደ ዓይነት ዓውድታት ትምህርቲ ድማ ይከታተልይ 

    

ኣብ ጂምናዚዩምን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ዝሳተፉ ነኣሽቱ 
ተማሃሮ፡ መጠኑ ካብ 1 ክሳብ 10 ዝፈላለ ነጥቢ ይወሃቡ 

    

ካብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ቴክኖሎጂካዊ ቤት-ትምህርትን 
ትምህርቶም ዛዚሞም ዝወጹ ነኣሽቱ ተማሃሮ፡ ኣብ መፋነዊ ፈተና ናይ ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝሓለፉ እዮም 

    

ወለዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ናይ ኣብያተ-ትምህርቲ ይሳተፉ 
(ንኣብነት፡ ኣብ ኣኼባታት ወለዲ፡ ኣኼባታት መማህራን፡ ዑደታዊ 
መገሻታት) 

    

ዓውደ-ኣዋርሕ ናይ ዩኒቨርሲቲታት፡ ዓመታዊ፡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 
ይጅምር 

    

ኣብ ሩማንያ ዕድላት ትምህርትን ስራሕን ንሓድሕዶም ኣዝዮም ዝተኣሳሰሩ እዮም። ንትምህርታዊ ጠለባትኩም ንምምላእ 
ከመይ ዝኣመሰለ ውጥን እዩ ዘለኩም?  

 

 

ንጥፈት 
ብዛዕባ ናይ መጻኢ ትምህርትን ዕድል ስራሕን ውጥን ምውጻእ  

ነዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ዕድላት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንዓኹም እንታይ ትርጉም ከምዝህቡኹም መብርሂ ሃቡ? 

 

ዓይነት ዕድል ንዓኹም እንታይ ትርጉም ኣለዎ? 

  

ኣብ ስነ-ኪነታዊ ስልጠና ምስታፍ (ኣብ ዓውድታት ኢደ-ስራሓትን 
ንግድን ፍሉይ ክእለት ሒዝኩም ንኽትወጹ ዘኽእል ዓይነት 
ስልጠና፤ ኣብ ተግባራዊ ሸነኽ ናይ ፍልጠት ሞያታት ዘተኰረ 
ኰይኑ፡ ኣብ ፍሉይ ዓውደ-ንግድ ቀጥታዊ መምርሒታት የስንቕ 

  

ኣብ ናይ ካልኣይ ዕድል ቤት-ትምህርቲ ምስታፍ (ናይ ካልኣይ 
ዕድል ቤት-ትምህርቲ ክበሃል እንከሎ ነቶም ካብ ስርዓተ-ትምህርቲ 
ተኣልዮም ዝጸንሑ ሰባት፡ ትምህርቶም ቀጺሎም ኣብ ማዕልቦኡ 
ንኸብጽሕዎን ናብ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ንኽቕጽሉን ዝሕግዝ 
እዩ፤ ንኣብነት ናብ ስነ-ኪነታዊ ትምህርቲ ወይ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቲ - ዋላ እውን ናብ ስራሕ ንምእታው) 

  

ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ካብ’ቲ ኣብ’ታ ኣትነብሩላ ዝነበርኩም ሃገር ዘሎ ስርዓተ-ትምህርቲ ብኸመይ ይመሳሰል 
ወይ ይፍለ? 
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ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምዝዛም(እዚ ዕድል እዚ ተጠቃሚ ናይ 
ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንምዃን ኰነ ኣብ ገለ ዓውደ-ሞያታት 
ንምእታው ናብ ዕዳጋ ዕዮ ንምጽንባር ዝሕግዝ እዩ፤ ንኣብነት 
ኦፐረይተር ተሌፎን ናይ ማእከል ጻውዒት፡ መሸጣዊ ነጋዳይ፡ ሸያጣይ 
ንምዃን ወዘተ። 

  

ምስ ሓደ ትካል/ውልቀ-ትካል ልምምዳዊ ስራሕ ንምስልሳል ዕድል 
ሃሰው ምባል (ልምምዳዊ ስራሕ ኣብ ሓቀኛ ሃዋህው ናይ ስራሕ 
ኣቲኻ ቀጥታዊ ተመኵሮ ንምጥራይ ይሕግዝ፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ 
ገዛእ-ርእስኻ ዝያዳ ግንዛቤ ንምውሳድ፡ ርክባት ንምምስራት፡ ናይ 
ገዛእ-ርእስኻ መርበብ ርክባት ንፍጣር ድዩስ ናይ ምሉኣት ሰዓታት 
ዕድል ስራሕ ንምርካብ ሓጋዚ እዩ። 

  

ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ምምዝጋብ (እዚ ብውልቂ         
ገዛእ-ርእስኻ ንምምዕባል/ሸቶታትካ ኣብ ምጭባጥ ዕድል ዝኸፍት 
ኰይኑ፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ዕዳጋ ዕዮ ንምጽንባር ኣድላዪ ዘበለ ላዕለዋይ 
ሞያ ንኽትውንን የኽእለካ) 
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ቴማ ቍ. 8 ጥዕና 
ልክዕ ከም ዜጋታት ሩማንያ፡ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ናይ ምዃን ዕድል ኣለኩም። ኣብ ሃገራዊ መደብ መድሕን 
ጥዕና ክትምዝገቡ፡ ወርሓዊ ክፍሊት መድሕን ጥዕና ክትፍጽሙ፡ ከምኡ’ውን ሓደ ሓፈሻዊ ሓኪም (GP) ክትሕዙ ግዴታዊ 
እዩ።  

ንጥፈት 
 

እዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ኵነታት ምስዘጋጥሙኹም እንታይ ትገብሩ? ካብ’ዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣማራጺታት ቅኑዕ እዩ 
ንእትብልዎ ምረጹ፦  

ከቢድ ቃንዛ ኵርምቲ ኣጋጢሙኩም፦  

• ናብ ሓፈሻዊ ሓኪምኩም ትድውሉ   

• ናብ ፋርማሲ ብምኻድ መድሃኒት ንኽትገዝኡ ትሓቱ  

• ናብ ሓኪም ስኒ ትድውሉ፣ ከመይ ከምዝስምዓኩም ትነግርዎን ምስኡ ቈጸራ ትሕዙን  

 

ውላድኩም ኣብ ትሬቶ ናይ ገዛኹም ንዝረኸቦም ከኒናታት ውሒጥዎም፦  

• ብቐጥታ ንቝጽሪ ተሌፎን 112 ደዊልኩም ትሕብሩ  

• ናብ ዝቐረበ ሆስፒታል ውላድኩም ሒዝኩም ትኸዱ  

• ገለ ነገር ምግባር ኣየድልየኩምን እዩ፤ ንውላድኩም ተምላስ ክገብረሉ ስለዝዀነ እቶም ዝወሓጦም ከኒናታት 
ክወጽኡሉ እዮም  

 

ካርድ መድሕን ጥዕና ከመይ ጌርኩም ትረኽቡ/ትሕዙ?፦  

• ካብ ኣሳላጢ ማሕበራዊ ጉዳያት ንኽወሃበኩም ትጽበዩ  

• ናይ መድሕን ጥዕና እጃም ክፍሊትኩም ኣማሊእኩም፡ ካርድ ንኽወሃበኩም ፋይል ጠለብ ትኸፍቱ  

• ቅኑዕ መልሲ የልቦን  

 

ናብ ዶክተር ቀሪብኩም ክትረኣዩ ምስእትደልዩ’ሞ ካርድ መድሕን ጥዕና ምስዘይህልወኩም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ?  

• ካልእ ዘድሊ ነገር የልቦን፤ ስምኩም ትሕብሩ’ሞ ዶክተር ንስምኩም ኣብ ማዕከን ውህሉል ሓበሬታ (ዳታ
-በይዝ) ክረኽቦ እዩ  

• ከፊልኩም ትሕከሙ  

• ናብ ገዛ ተመሊስኩም ካርድኹም ተምጽኡ  

 

እቲ ንቡር ኣገልግሎት መድሕን ጥዕና ክፍሊቶም ዘይሽፍነሎም ሰለስተ ኣገልግሎታት ጥቐሱ፦  
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ቴማ ቍ. 9 ዕድል ስራሕ  
ኣብ ሩማንያ ዘሎ ዕዳጋ ዕዮ ኣወዳዳሪ ስለዝዀነ፡ ዝወሃቡ ዕድላት ስራሕ ኣብ ተዛማዲ ተመኵሮን ወረቐት ትምህርትን 
ዝተመርኰሱ እዮም። ስራሕ ኣብ ምርካብ ምስ ብዙሓት ሰባት ምትእስሳር ምፍጣር ድማ ኣገዳሲ እዩ። ምልከት ቋንቋ ሩማንያ 
ኣዝዩ ልዑል ቦታ ዝወሃቦ ቅድመ-ኵነት እዩ። ስራሕ ንኽትረኽቡ ይኹን ምስ ናይ መጻኢ ዕድል ስራሕኩም ብዝተኣሳሰር ኣብ 
ስነ-ኪነታዊ ድዩስ ካልእ ሞያዊ ትምህርቲ ንኽትሳተፉ፡ ዲፕሎማታትኩምን ካልኦት ሞያውያን ወረቓቕትኹምን ኣብ ሩማንያ 
ተቐባልነት ክረኽቡ ይግባእ።  

ንጥፈት 

ነዞም ተዘርዚሮም ዘለዉ ሓሳባት ብምንባብ ‘ቅኑዕ’õወይ ‘ግጉይ’õኢልኩም መልስዎም።  

 

1. AJOFM ስራሕ ኣብ ምርካብ ክተሓጋገዘኒ ይኽእል እዩ 
ቅኑዕ ግጉይ 

2. ኣማኸርቲ ናይ ዘይመንግስታውያን ውድባትን ናይ G11 ስራሕ 
ክረኽቡለይ ኣለዎም 

ቅኑዕ ግጉይ 

3. ናይ ቋንቋ ሩማንያ ምልከት ስራሕ ኣብ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ 
ቅኑዕ ግጉይ 

4. ወለንተኛታት ሰራሕተኛታት ገንዘብ ይኽፈሉ እዮም 
ቅኑዕ ግጉይ 

5. ኣብ ሩማንያ ግብሪ ምኽፋል ኣየድልን እዩ 
ቅኑዕ ግጉይ 

6. ንደቂ-ተባዕትዮን ደቀ’ንስትዮን ኣብ ቦታ ስራሕ ምዕሩይ 
ኣተሓሕዛ ይግበረሎም 

ቅኑዕ ግጉይ 

7. ሓንሳብ ስራሕ ምስጀመርካ ብዛዕባኡ ን ምምሕዳር ግብርን 
ቀረጽን (Administratia Financiara) ክትሕብር ይግባእ 

ቅኑዕ ግጉይ 

8. ኣብ ቦታ ስራሕ ኣብ ሰዓትካ ምርካብ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ 
ኣይኰነን 

ቅኑዕ ግጉይ 

9. ህጻናት ትምህርቲ ገዲፎም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም 
ቅኑዕ ግጉይ 

10. ኣብ እዋንካ ክፍሊትካ ከምእትቕበል ርግጸኛ ንምዃን፡ 
ውዕል ስራሕ ክትፍርም ይግባእ 

ቅኑዕ ግጉይ 

ንጥፈት 

ኣብ ሩማንያ ዕድል ስራሕ ንምርካብ ውጥን ምውጻእ  

ኣብ ሩማንያ ከመይ ዝኣመሰለ ስራሕ ክህልወኩም ኢኹም እትደልዩ?  
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ነዚ ሸቶ እዚ ንምጭባጥ ብዝምልከት ውጥን ኣውጽኡ።  

 

             

እዞም ረቛሒታት እዚኣቶም አማልእ ድየ? እወ ኣይፋል 

ኩሎም ዓይነት ክእለታት ቋንቋ ሩማንያ     

ክእለታት ናይ ካልእ ቋንቋ     

ሞያዊ ብቕዓት ኣብ መዳይ ናይ’ቲ ዝድለ ዘሎ ዓይነት ስራሕ     

ተመኵሮ ኣብ መዳይ ናይ’ቲ ዝድለ ዘሎ ዓይነት ስራሕ     

ብዛዕባኻ ብቐረባ ክምስክሩ ዝኽእሉ ኣካላት     

ሰነድ ዝርዝራት ሞያዊ ድሕረ-ባይታ (ሲ.ቪ.)     

ናይ ቃለ-መሕትት ክእለት     

ብድሆታትን ሕጽረታትን ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃን     

ነዚ ዓይነት ስራሕ እዚ ከመይ ጌርካ ከምእትረኽቦ ዘብርህ 
ሓበሬታ 
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ቴማ ቍ. 10 መንበሪ ገዛ 
ኣብ ሩማንያ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንበሪ ገዛ ኣለዉ። ኣብ ማእከል ከተማ ዘለዉ ዓይነት መነብሪ ገዛ ካብ’ቶም ኣብ ወሰናስን 
ከተማ ኰነ ኣብ ዞባውያን ንኡሳን-ከተማታት ዘለዉ ዝተፈልዩ እዮም። እዞም መንበሪ ገዛውቲ ምናልባሽ ካብ’ቶም ቅድሚ ሕጂ 
ብተመኵሮ እትፈልጥዎም ዓይነት ገዛውቲ ፍልይ ዝበሉ ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። ዋጋ ክራይ ኰነ ምዕዳግ ገዛ ብተዛማዲ ክቡር 
እዩ።  

ንጥፈት 

እንታይ ምገበርኩም?  

ኵነት ቍ.-1፦ኣብ ናትካ ዓይኒ-ምድሪ ዝርከብ ባስካ ናይ ባኞ ብዘሰክፍ መልክዕ ይዝዕግ ኣሎ፤ ዋጋ ናይ’ቲ ዝሃልኽ ማይ ድማ 
ንስኻ ኢኻ እትኸፍሎ። ኣካራዪኻ ከዐርዮ ምዃኑ ነጊሩካ ከብቅዕ ከኣ ገለ ነገር ከይተገብረ ሰለስተ ኣዋርሕ ሓሊፉ።  

 

ኵነት ቍ.-2፦ ኣብ’ዚ እትነብረሉ ዘለኻ ኣፓርታማ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል ጸኒሕካ ኣለኻ። ዋጋ ክራዩ ዝሓሰረ፡ ዝሓሸን ናብ 
ቤት-ትምህርቲ ናይ ደቅኻ ዝቐረበን ካልእ ናይ ክራይይ ገዛ ረኺብካ። ግና ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ክራይ ኢኻ ፈሪምካ ዘለኻ።  

 

ኵነት ቍ.-3፦ኣብ ባሕቲ ጥሪ፡ ኣካራዪ ናይ’ቲ እትነብረሉ ገዛ ደዊሉ፡ ንሱ ባዕሉ ነቲ ዘለኻዮ ኣፓርታማ ክኣትዎ ከምዝደልን 
ኣብ መወዳእታ ናይ’ታ ወርሒ ክትወጽኣሉ ከምዘለካን ሓቢሩካ። ካልእ መንበሪ ገዛ ንምርካብ ተወሳኺ ግዜ ንኽህበካ 
ሓቲትካዮ ግና ንሕቶኻ ኣይተቐበሎን። ኣብ ዕለት 31 ናይ ጥሪ ናብ ገዛኻ እንተመጻእካ ኣካራዪኻ ኣብ ገዛኻ ይጸንሓካ። 
ንመፋትሕ ናይ’ቲ ገዛ ከምዝቕይሮ ድማ ይነግረካ።  
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ቴማ ቍ. 11 ገንዘብ 
ሓንሳብ መንበሪ ፍቓድ ምስሓዝኩምን ውልቃዊ ናይ ኮድ ቍጽሪ ምስወሰድኩምን፡ ኣብ ሩማንያ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ 
ትኽእሉ ኢኹም። ድሕር’ዚ ገንዘብኩም ናይ ምምሕዳርን ንኣታዊታትኩም ዝምልከት ውሳኔ ናይ ምግባርን ጉዳይ ንዓኹም 
ይግደፍ። ኣብ ሩማንያ፡ ጥረ ገንዘብ ምጥቃም ዝርግሐ ዘለዎ ገና ዝውቱር ኣካይዳ እዩ። ሕሳብ ናይ ባንክ ምጥቃም ዝያዳ 
ኣጸጋሚ ኰይኑ እንተረኺብኩሞ፡ ጥረ ገንዘብ እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም።  

 

ባጤራ ሃገረ-ሩማንያ  

ኣብ ናይ 100.00ሮን ባጤራ ሩማንያ ተሳኢሉ ዘሎ ውልቀ-ሰብ መን እዩ?ስለምንታይ ከ ህቡብ ኰነ?  

 

 

 

 

ኵላተን ናይ ባጤራ ሩማንያ ሰናቲም ብሓደ ወገነን ናይ ቀላጽም/ኣጽዋር ሽፋን ዘለወን እየን። እዚ ንምንታይ ዝውክል እዩ?  

ልክዕ ናብ ሩማንያ ምስኣተኹም ኣማኸርቲ ናይ ዘይመንግስታውያን ውድባት ክሕግዙኹም እዮም። ምስ ጠለባትኩምን ጠለብ 
ስድራ-ቤትኩምን ከምኡ’ውን ጠለብ ናይ መጻኢ ራእይኹም ብዝተኣሳሰር ኣታዊኹም ናይ ምምሕዳር ጉዳይ ግን ንዓኹም 
ዝሕደግ ሓላፍነት ይኸውን። ወጻኢታት መነባብሮ ኣብ ሩማንያ ካብ ዞባን ናብ ዞባን ካብ ከተማ ናብ ከተማን ዝፈላለ እዩ።  

ንጥፈት 
ብዛዕባ’ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ጉዳይ 
ሕሰቡ፦  

A.መጠን ወርሓዊ ኣታዊኹም ክንደይ እዩ? …………….ሮን 

B.መጠን ወርሓዊ ወጻኢታትኩም ክንደይ እዩ? ……………ሮን 

መግቢ …………… ሮን 

መንበሪ ገዛ …………… ሮን 

መሞቒ ከምኡ’ውን ኤሌክትሪክን ማይን …………… ሮን 

ክዳን …………… ሮን 

መጓዓዝያ …………… ሮን 
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እቲ ኣብ ዓምዲ “C” ዝርከብ መጠን ገንዘብ፡ ነቲ ከም ድልየትኩም ጌርኩም ንኽትጥቀሙሉ ዝሓደግኩሞ ገንዘብ እዩ። ንሕማቕ 
ግዜ ክዀነኩም ድዩስ ዓቢ ነገር ንምዕዳግ ወይ ገዛ ንምዕራይ ዘገልግለኩም ገንዘብ ክትዓቝሩ ክትደልዩ ዝከኣል እዩ።  

መድሃኒታት …………… ሮን 

መራኸቢታት …………… ሮን 

ካልእ (ጽሓፍዎም) …………… ሮን 

ጠቕላላ ወርሓዊ ወጻኢታት (ኣብ ዓምዲ “B” ንዅላቶም 
ደምርዎም) 

…………… ሮን 

C.ክትጥቀሙሉ እትኽእሉ ኣታዊ (A ዝጐደሎ B) …………… ሮን 
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ንጥፈት 

ባጀት ምውጻእ  

ብዛዕባ ምውጻእ ባጀት ክትሓስቡሉ እትኽእሉ መገዲ እንሆ።ነቶም ዝርዝራት ምስ ናይ እትኸፍልዎ መጠን ገንዘብ 
ኣስፍርዎም። ድሕሪ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ሓድሽ ገዛኹም ተረጋጊእኩም ክትነብሩ ምስጀመርኩም፡ ነዚ መሊስካ ክትፍትኖ 
እንከለኻ ፍሉይ ተመኵሮ ክኸውን ይኽእል እዩ።  

ሕጂ ኣብ 6 ኣዋርሕ  

ቀወምቲ ወጻኢታት– እዚኣቶም ግድን ክትከፍልዎም ዘለኩም ወጻኢታት እዮም 
(ማለት ክራይ፡ ኤሌክትሪክ-ማይ፡ መግቢ) ወይ ኣባኹም ድዩስ ኣብ ስድራ-
ቤትኩም ጸገም ከጋጥም ይኽእል እዩ። 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

ዘተዓጻጽፉ ወጻኢታት– እዞም ዓይነት ወጻኢታት እዚኣቶም ብመጠኑ ክንቈጻጸሮም 
እንኽእል እዮም። ነቲ ዓይነት ፍርያት ወይ ኣገልግሎት ብመሰረት መሰረታዊ 
ጠለባትና ንደልዮ ኢና፡ ኣብ’ቲ እንዕድጎ መጠንን ኣብ ኣጠቓቕማኡን ግና ክንውስን 
ንኽእል ኢና። (ንኣብነት - ቤት-ብልዒ፡ ኣገባብ መጓዓዝያ፡ ኢንተርነት፡ ተሌፎን፡ 
ንጥፈታት ግዜ ዕረፍቲ)። 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

ዘይተደልዩ ወጻኢታት– እዚኣቶም ድማ ምሉእ-ብሙሉእ ክንቈጻጸሮም እንኽእል 
ዓይነት ወጻኢታት እዮም። ክንገዝኦም ዘይንግደድ ክነስና ንኽንውንኖም 
እንደልዮም እዮም (ናይ ተድላ ማኪና ንምዕዳግ ዝግበር ውዕል መሸጣ፡ ብሉጽ 
ስም ዘለዎ ዓይነት ንብረት ጥራይ ምዕዳግ)። 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 
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ርእሰ-ገምጋም  
ብዛዕባ እዞም ቀጺሎ ዝጥቀሱ ጉዳያት ክሳብ ክንደይ ርእሰ-ተኣማንነት ይስምዓካ፦  

• ኣዚኹም እትተኣማመኑሎም ምስዝዀኑ፡ ኣብ ሳንቕ መስቀላዊ ምልክት ጽሓፉ  
• ብመጠኑ እትርድእዎም ግን ከኣ ገና ተወሳኺ ሓበሬታ እትደልዩሎም ጉዳያት ምስዝዀኑ፡ ኣብ ሳንዱቕ ንየማን ገጹ 

ዝቐነነ ትኹላዊ ሕንጻጽ ጽሓፉ  
• ብዛዕባኡ ብዙሕ ዘይትፈጡ ወይ ብፍጹም ኣፍልጦ ዘይብልኩም ምስእትዀኑ፡ ኣብ’ቲ ሳንዱቕ ኣይትጽሓፉ።  

ንነፍሲወከፍ ሳንዱቕ መስቀላዊ ምልክት ክትገብሩሉ ግዴታዊ ኣይኰነን።  

ሓፈሻዊ ስእሊ ናይ ሃገረ-ሩማንያ  

 

 

ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ ነዚ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ፦ ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም 
ዶ፦ 

 ነቶም መሰረት ዲሞክራስን 

ሕብረተ-ሰብን ናይ ሩማንያ 

ዝዀኑ ክብርታት ንፍለጦም 

 ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ሓገዝ 

ምሕታት ዘለዎ ኣገዳስነት ንገንዘብ 

 ኣብ መጀመርታ ደረጃ ናይ 

መስርሕ ምጥያስ ብድሆታት 

ከምዘለዉ ተገንዝቦ ይሃልወና 

  

 ንመነባብሮ ናይ ሃገረ ሩማንያ 

ብዝምልከት ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠት 

ሕቶታት ከተቕርቡ 

 ንዞባታትን ከባብያውያን 

ምምሕዳራትን ናይ ሩማንያ -ምስ ናይ 
ከተማታተን- ከተጽንዕወን 

 ንኣገደስቲ ታሪኻውያን ምዕራፋት ናይ 

ሃገረ-ሩማንያ ከተጽንዕዎም 

 ኣብ ሩማንያ ንዝተዓዘብኩሞም ገለ 

ፍሉይ ዝበሉ ጠባያት ክትጠቕሱ 

 ንዘለዉኹም ዲሞክራስያውያን 

መሰላትን ሓላፍነታት (ግቡኣት)ን 

ከተብርህዎም፡ 

 ነቶም ናይ ሩማንያ ቀንዲ ፖለቲካዊ 

ሰልፍታት ክትሰምይዎም 

 ንናይ ሩማንያ ቀንዲ ህዝባውያን 

በዓላት ክትጠቕስዎምን ስለምንታይ 
ከምዝበዓሉ ብዝምልከት መብርሂ 

ክትህቡን 

 ነተን ኣብ መስርሕ ምልላይ 

ዝሕግዛኹም መንግስታውያንን 

ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎትን ትካላት 

ክትፈልጥወን 

 ንኻልኦት ብኮም ደረጃ ዝወሃቡ 

መሰረታውያን እገልግሎታት 
ክትፈልጥዎም፤ ንኣብነት ክለባት 

ስፖርት፡ ማሕበራዊ ጕጅለታት 

 ኣብ ወግዓውያን ቅጥዕታት 

መሰረታዊ ሓበሬታ ምምላእ 

 ህዝባዊ መጐዓዝያ ምጥቃም 

 ኣብ ምርጫ ድምጺ ንምሃብ 

ምምዝጋብ 

 መግቢ ናይ ሩማንያ ምኽሻን 
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መሰላትን ሓላፍነታት (ግቡኣት)ን 

ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ ነዚ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ፦ ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ 

 ኣብ ሩማንያ ብመሰረት ሕጊ 
ኵላቶም ሰባት ማዕረ 
ምዃኖም ክትግንዘቡ 

 ንሕጋጋት ሩማንያ መሰረቱ ንዝዀኑ 
ኵነታት ናጽነት ክትግንዘቡ 

 ኣባላት ፖሊስ ክኽበሩ ደኣ’ምበር 
ክፍርሑ ከምዘይብሎም ምግንዛብ 

 ኵላቶም ዓይነት ዘቤታዊ ድዩስ 
ስድራ-ቤታዊ ጐነጽ፡ ከምኡ’ውን 
ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣንጻር ሕጊ 
ምዃኖምን ብዘይ ዝዀነ ተረፍ 
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከምዝቐርቡን 
ርዱእ ምዃን 

 እንተላይ ኣባላት ፖሊስ 
ዝርከብዎም ሓለፍቲ መንግስቲ 
ብላዕ ወይ ጉቦ ክቕበሉ 
ከምዘይክእሉ ምግንዛብ 

 ንዋንነትን ምምራሕን 
ብሕታውያን ማካይንል 
ከምኡ’ውን ንጾታውነት፡ ኣልኮል፡ 
ትንባኾን ጐነጽን ዝምልከቱ 
ሕጋጋት ከምዘለዉ ምፍላጥ 

 ሃይማኖታዊ ሕጊ ምስ ሕጊ 
ሃገረ-ሩማንያ ዝገራጮ 
ምስዝኸውን፡ ተተግባሪ 
ክኸውን ከምዘይክእል 
ምግንዛብ 

 ስነ-ሕጋዊ ደገፍ ምስዘድልየኩም፡ 
ነተን ክትውከስወን እትኽእሉ 
ትካላት ክትፈልጥወን 

 ንዅላቶም መልክዓት ናይ ዘቤታዊ 
ጐነጻዊ ተግባር ክትገልጽዎም፡ 
ከምኡ’ውን ምስ ኣተሓሕዛ ጉዳይ 
ዘቤታዊ ጐነጽ ብዝተኣሳሰር 
እንታይ ክግበር ከምዝከኣል 
ክትትንትኑ 

 ጸገም ምስዘጋጥመኩም ንፖሊስ 
ክትሕብሩ 

 ስነ-ሕጋዊ ደገፍ ምስዘድልየኩም 
ንዝምልከተን ትካላት/ውክልናዊ 
ትካላት ክትውከሱ 

 ምስ ኣተኣላልያ ዘቤታዊ ድዩስ ስድራ
-ቤታዊ ጐነጽ ብዝተኣሳሰር ሓገዝ 
ምስዘድልየኩም፡ ንዝምልከተን 
ትካላት/ውክልናዊ ትካላት 
ክትውከሱ 
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ትምህርቲ  

 

 

 

ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ ነዚ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ፦ ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ 

 ንሞያዊ ተራ ናይ ጕጅለ 
ተቘጻጻሪት ቤት-ትምህርቲ 
ክትግንዘብዎ 

 ቋንቋ ሩማንያ ምጽናዕ ኣብ መዳይ 
ተጠቃምነት ዕድል ትምህርትን 
ስራሕን ንዘለዎ ኣገዳስነት ከተድንቑ 

 ኣብ ሞንጎ ኣብ ህዝባውያንን ኣብ 
ናይ ውልቅን ኣብያተ-ትምህርቲ 
ምምሃር ንዘሎ ፍልልይ 
ክትግንዘቡ 

 ብመንግስቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ ናጻ ምዃኑ ክትርድኡ 

 ወለዲ ኣብ መዳይ ትምህርታዊ 
ህይወት ናይ ደቆም ንዝስከምዎም 
ሓላፍነታት ክትግንዘቡ 

 ናብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ይኹን 
ኪንዮኡ ናብ ዘሎ ደረጃ 
ትምህርቲ ዘብጽሑ መገድታት 
ከምዘለዉ ምግንዛብ 

 ንምስክር ወረቓቕቲ 
ትምህርትኹምን 
ዲፕሎማታትኩምን ናብ 
CNRED ኣረኪብኩም 
ተቐባልነት ከምዝረኽቡ 
ክትገብሩ ዕድል ከምዘሎ 
ክትፈልጡ 

 ቀንዲ ሞያውያን ቃላት ናይ 
ዓውደ-ትምህርቲ ክትጥቀሙ 

 ንስርዓተ-ትምህርቲ ናይ ሃገረ-
ሩማንያ ምስ ተመኵሮታትኩም 
ብምንጽጻር ከተገናዝብዎ 

 ብዛዕባ ንደቅኹም ናብ 
ቤት-ትምህርቲ ምልኣኽ 
ብዝምልከት ውሳኔ 
ክትህቡ 

 ነቶም ናብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ይኹን 
ኪንዮኡ ናብ ዘሎ ደረጃ ትምህርቲ 
ከብጽሑ ዝኽእሉ መገድታት 
ክትገልጽዎም 

 ነቶም ክመሃሩ ድልየት ዘለዎም 
ሰባት ክዀኑ ንዝኽእሉ 
ኣገልግሎታት ደገፍ ከተለልይዎም 

 ኣብ ናይ ወለዲን መማህራንን 
ክፍላተ-ግዜ ናይ ቃለ-መሕትት 
ክትሳተፉ 

 ኣብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ 
ትምህርታዊ ስልጠና ንምስታፍ 
መጽናዕቲ ከተካይዱ፡ 
ክትመርጹን ክትምዝገቡን 

 ንደቅኹም ኣብ ከባብያዊ ቤት-
ትምህርቲ ከተመዝግቡን 
ኣድላዪ ዘበለ ናይ ወረቐት ዕዮ 
ከተሰላስሉን 

 ወለዲ ብዛዕባ ብኵራት ደቆም 
ብዝምልከት ንቤት-ትምህርቲ 
ብጽሑፍ ምኽንያት ከቕርቡሉ 
ከምዘለዎም ርዱኣት ክትኰኑ 
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ጥዕና 

ዕድል ስራሕ  

 
 

 

ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ ነዚ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ፦ ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ 

 ገለ ኣብያተ-ትምህርቲ 
ውላድኩም ትምህርቲ ኣብ 
ዝጅምረሉ እዋን መረጋገጸ 
ሰነድ ክታበቱ ኪወሃበን 
ከምዘድልየን ምፍላጥ 

 መሰረታዊ ስርዓተ-ኣገልግሎት 
ክንክን ጥዕና ከምዘሎ ምግንዛብ 

 ብሙሉኣቶም ኣገልግሎታት ጥዕና 
ናጻ እዮም ማለት ከምዘይኰነ፡ 
ከምኡ’ውን ተጠቀምቲ ናይ 
ኣድላዪ ዝበሃል ጥዕናዊ ክንክን 
ንምዃን ኣብ ሃገራዊ ስርዓተ-
ጥዕናዊ መድሕን ነናትና እጃም 
ኣበርክቶ ክህልወና ከምዝግባእ 
ምግንዛብ 

 ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥዕናዊ 
መርመራ ንምክያድ ናበይ 
ከምእትኸዱ ከተብርሁ 

 ነቶም ብሃገራዊ ጥዕናዊ 
መድሕን ዝሽፈኑን ዘይሽፈኑን 
ወጻኢታት ሕክምና 
ከተብርህዎም 

 ኣብ ሞንጎ ህዝባውን ውልቃውን 
ኣገልግሎታት ጥዕና ንዘሎ ፍልልይ 
ክትገልጽዎ 

 ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ጥዕና 
ክትዝርዝሩን ከመይ ጌርኩም ኣብ 
ነፍሲወከፎም ዕድል ተጠቃምነት 
ከምእትረኽቡ ከተብርሁን 

 ንኣገዳስነት ምክልኻላዊ ሕክምና፡ 
ማለት እንተላይ ንክታበት 
ብዝምልከት መብርሂ ክትህቡ 

 ኣብ ዞባኹም ንዝርከቡ 
ኣገልግሎታት ኣእምሮኣዊ ጥዕናን 
ምኽርን ከተለልይዎም 

 ጠለባት/ግዴታታት ጥዕናዊ 
መርመራኹም ከተማልኡ 

 ብዛዕባ ጉዳይ ጥዕናኹምን 
ስድራ-ቤትኩምን ዝመጸ 
ብውልቅኹም ሓላፍነት 
ክትወስዱ 

 ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ፡ ብተሌፎን 
ናብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ህጹጽ 
ረድኤት ክትድውሉ 

 መሰረታውያን 
ጠለባትኩም ንምምላእ 
ኣድለይቲ ዘበሉ 
ኣገልግሎታት ጥዕና 
ክትጥቀሙ 

 ብዛዕባ ጥዕናዊ ጠለባትኩም 
ባዕልኹም ወይ ብመገዲ ናይ ቃል 
ተርጓሚ ክትዛረቡ 

ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ ነዚ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ፦ ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ 

 ንጠለባት ዕዳጋ ዕዮ 
ክትግንዘብዎም 

 ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርቲ 
ተቐባልነት ክረኽቡ ከምዝኽእሉ 
ክትግንዘቡ 

 ቋንቋ ሩማንያ ምጽናዕ ኣብ መዳይ 
ምርካብ ዕድል ስራሕ ንዘለዎ 
ኣገዳስነት ክትግንዘቡ 

 ዕድላት ስራሕ ነቶም ተዛማዲ 
ተመኵሮን ወረቐት ትምህርትን 
ዘለዎም ሰባት ዝወሃቡ ምዃኖም 
ከተድንቕዎ 

 ሰራሕተኛታት ኣብ ሩማንያ 
ንዘለውዎም መሰላትን 
ግዴታታትን ክትግንዘቡ 

 ስራሕ ኣብ ምድላይ ብዛዕባ 
ዝግበር ምቕራብ መመልከቲ ኰነ 
ኣብ መስርሕ ቃለ-መሕትት ግቡእ 
መረዳእታ ምህላው 

 ቀንዲ ሞያውያን ቃላት ናይ ዕድል 
ስራሕ ክትጥቀሙ 

 ነቶም ኣብ ሩማንያ ክርከቡ 
ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዕድላት ስራሕ 
ከተለልይዎ 

 ብዛዕባ ዕድል ስራሕ 
ክትረኽቡሎም እትኽእሉ 
መገድታት ክትገልጹ 

 ኣብ ቃለ-መሕትት ንምቕራብ 
ዝሕግዙኹም ናይ ዘረባን 
ዘይዘረባን ክእለታት ከተማዕብሉ 

 ኣብ መመልከቲታት ናይ ስራሕ 
ውልቃዊ ሓበሬታኹም ከተስፍሩ 

 ሰነድ ዝርዝራት ሞያዊ ድሕረ-
ባይታ ከምኡ’ውን መሰነይታ 
ደብዳቤ ከተዳልዉ/ክትጽሕፉ 

 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው 
ዕድላት ስራሕ ክትፍትሹ 

 መስርሕ ምጽዳቕ ተቐባልነት ናይ 
ወረቓቕቲ ምስክር ትምህርትን 
ዲፕሎማታትን ክትከታተሉ 
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መንበሪ ገዛ  
 

 

 

 

ገንዘብ  

 

ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ ነዚ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ፦ ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ 

 መንበሪ ገዛ ንምርካብ ክራይ 
ክትከፍሉ ከምዘለኩም፡ 
መጠን ክራይ ኣብ ሃገረ-
ሩማንያ ድማ ካብ ዞባ ናብ 
ዞባ ዝፈላለ ምዃኑ 
ክትግንዘቡ 

 ጉዳይ ጽርየትን ምውጋንን ናይ’ቲ 
እትካረይዎ መንበሪ ቦታ ንዓኹም 
ዝሕደግ ሓላፍነት ምዃኑ 
ክትግንዘቡ 

 እቲ ኣብ ሩማንያ እትሕዝዎ 
ቀዳማይ መንበሪ ቦታ 
ግዚያዊ ክኸውን ከምዝኽእል 
ብዝምልከት ርዱኣት 
ክትኰኑ 

 ቀንዲ ሞያውያን ቃላት ናይ 
መስርሕ ምውናን ገዛ ክራይ 
ክትጥቀሙ 

 ነቶም ዘድልዩኹም 
ኣገልግሎታት ኤሌክትሪሲቲ-
ማይ ክትጠቕሱ፤ ክፍሊቶም 
ናባኹም ዝሕደግ ሓላፍነት 
ምዃኑ ድማ ክትግንዘቡ 

 ንገለ ካብ’ቶም ብዛዕባ ክራይ 
መንበሪ ቦታ ዘወዓውዑ 
ትካላት ክትጠቕሱ 

 ከም ተኻራዪ መጠን 
ንዘለዉኹም መሰላትን 
ግዴታታትን ክትዝርዝርዎም 

 ናይ ኣካራዪኹም መሰላትን 
ግዴታታትን ክትዝርዝርዎም 

 ዘድልየኩም መንበሪ ቦታ 
ብመጽናዕቲ ፈቲሽኩም ክትረኽቡ 

 ኣገዳሲ ንዝበሃል ሓበሬታ ኣብ 
ናይ ክራይ ቅጥዒ ከተስፍሩ 

 ዘድልዩኹም ኣገልግሎታት 
ኤሌክትሪሲቲ-ማይ ከተእትዉ 

ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ ነዚ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ፦ ነዚ ክትገብሩ ክእለት ኣለኩም ዶ፦ 

 ንወጻኢታት መነባብሮ ናይ 
ሃገረ-ሩማንያ ከተድንቕዎ 

 ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ 
(ኢንተርነት) ዝወሃብ 
ኣገልግሎት ባንክ ልሙድ 
ምዃኑ ክትርድኡ 

 ጉዳይ ልቓሕ ንዘለዎ ኣገዳስነት 
በቲ ሓደ ወገን፡ ነቶም ዓበይቲ 
ዝበሃሉ ምስ ዕዳ ዝተኣሳሰሩ 
ጉዳያት ድማ በቲ ካልእ 
ክትግንዘብዎ 

 ብዛዕባ’ተን ልሙዳት ዝዀና 
ትካላት ባንካዊ ኣገልግሎትን 
ኣሰራርሓአንን ርዱኣት 
ክትኰኑ 

 ንባጤራ ናይ ሩማንያ 
ብዝግባእ ከተለልይዎን ምስ 
ባጤራ ዓድኹም ንዘለዎ 
ሸርፋዊ ምትእስሳር 
ክትፈልጥዎን 

 ወጻኢታት መነባብሮ ስድራ-ቤት 
ኣብ ምጕዳል ንዘለዉኹም ዕድላት 
ከተለልዩ 

 ንገንዘብን  ባንካዊ ኣገልግሎትን 
ዝምልከቱ ቀንዲ ሞያውያን 
ቃላት ክትጥቀሙ 

 ካብ ባንክ ገንዘብ ንምውጻእ ኰነ 
ዕድግታት ንምፍጻም ናይ ATM 
ከምኡ’ውን ናይ POS 
መሳለጥያታት ምጥቃም 

 መሰረታዊ ባጀት መነባብሮ ስድራ-
ቤት ምስላዕ 
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