
ናብ PASTIEL እንቋዕ 
ብድሓን መጻእካ

6.  ምኽሪ ክረክብ ይኽእል’ዶ፧?
ሓበሬታ ብዛዕባ መሰል ምርካብ ኣቐዲሙ ዝውሃብ ክፍሊት ካብ ናይ 

ከባቢኻ ቤት-ምኽሪ ከተማ/ወረዳ ክትረክብ ትኽእል።

7.  እንተድኣ ኣነ ከይሰርሕ ዓቕሚ ዘይብለይ ኮይነ ወይ ዝኾነ 
ክሰርሕ ኣይክእልን’የ ኢለ ዝሓስብ ኮይነ እቲ መላለዪ 
ቃለመጠይቕ ንኣይ’ውን ይምልከተኒ ድዩ፧
እወ፡ እቲ መላለዪ ቃለመጠይቕ ንኣኻ’ውን ይምልከተካ እዩ። 

እንተድኣ ናይ ስራሕ ግዴታ ዘይብልካ ኮይኑ ዝስምዓካ ኾይኑ፡ 

ሓሚምካ እንተሊኻ ወይ ካልእ ጸገማት ኣለዉኻ እንተኾይኖም፡ 

ንስኻ’ውን ናብቲ መላለዪ ቃለመጠይቕ ክትመጽእ ኣለካ። ኣብ 

ከምኡ ኲነት፡ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ መርትዖ ኣምጽእ፡ 

ከም ካብ ሕክምናዊ ክኢላታት ከምኡ ድማ/ወይ ትካላት ክንክን 

ኣእምሮኣዊ ጥዕና (GGZ/VNNN)፡ ናይ ምኽሪ ኣገባባት ምስ 

ውድባት፡ ከም፥ MEE, ZIENN, MW ዝኣመሰሉ። ኣብዞም ኣገባባት 

እዚኦም ብምምርኳስ፡ ናይ Pastiel ኣሰልጣኒ ስራሕ ንስኻ ማዕረ 

ክንደይ ኣብቲ መስርሕ ጒዕዞ ክትሳተፍ ግዴታ ከምዘለካ ክግምግም 

ክኽእል’ዩ።

8.  እንተዘይመጽየ እቶም ሳዕቤናት እንታይ እዮም፧
እንተድኣ፡ እዚ ኩሉ ክንሱ፡ ኣብቲ መላለዪ ቃለመጠይቕ ዘይተሳቲፍካ፡ 

ኣብቲ ክብደት ናይቲ ዘርኣኻዮ ጠባይ፡ መጠን ተሓታትነት ወይ 

ውልቃዊ ኲነታትካ ብምምርኳስ ጥቕምታትካ ከምዝጎድሉ ክግበሩ 

ይኽእሉ።

9.  መጻምደይ’ውን ኣብቲ መላልዪ ቃለመጠይቕ 
ክትሳተፍ(ክሳተፍ) ኣለዋ ድዩ፧
እንተድኣ መጻምድኻ/ኺ እውን ናይ ዕድመ ደብዳበ ተቐቢላ/ሉ ኣላ 

ኾይና/ኑ ጥራይ።

ተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ናይ ቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብን 
ተበታኒ ወረቐትና ኣብ www.pastiel.nl

ክትረኽቦ ትኽእል

ብኣካል ዝብጻሕ ኣድራሻ Pastiel Sneek
Tingietersstraat 1, 8601 WJ Sneek

T 0515 48 48 60

ብኣካል ዝብጻሕ ኣድራሻ Pastiel Joure
De Merk 29, 8501 AN Joure

T 0515 48 48 60

ብኣካል ዝብጻሕ ኣድራሻ Pastiel Franeker 
De Roede 1, 8801 RC Franeker 

T 0517 578 110

www.pastiel.nl



1.  ናብኡ ብኸመይ ይኸይድ፧ 
ንኣኹም እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ጒዕዞ እንታይ ምዃኑ ትውስኑ 

ባዕልኹም ኢኹም። ብሽክለታ፡ ኣውቶቡስ ባቡር ወይ ማኪና ክኸውን 

ይኽእል። ጽቡቕ ናይ መስመር መገዲ መግለጺታት ኣብቲ ናይ ANWB 

መርበብ ሃበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

2.  ንናይ ጒዕዞ ወጻኢታተይ ካሕሳ ክኽፈለኒ ድዩ፧ 
ብመገዲ ናይ ጒዕዞ ወጻኢታት ናይቲ ዝሓጸረ መስመር መገዲ ካሕሳ 

ክኽፈለኩም እዩ። እዚ ድሕሪ ምደባኹም ክቕመር/ክጽብጸብ እዩ። 

ነቶም ናይ ጒዕዞ ወጻኢታት እንተነውሐ ንክልተ ሰሙናት ባዕልኹም 

ኣቐዲምኩም ክትከፍልዎ ከድልየኩም እዩ።

3.  ንደቀይ ኣበይ ክገድፎም’የ፧  
ብዛዕባ መውዓሊ ቆልዑ እትምድቡ ባዕልኹም ኢኹም። ናይ መውዓሊ 

ቆልዑ ገንዘባዊ ኣበል ካብቶም ሰበ ስልጣን ግብሪ ንምርካብ 

ክተመልክቱ ኣለኩም። ኣብ ተኽእሎታት ምርካብ መውዓሊ ቆልዑ ኣብ 

ናይ ገዛእ ርእስኹም ከባቢ/ገዛውቲ ክትርእዩ ትምከሩ።

4.  ኣብ እዋን’ቲ ቃለመጠይቕ ድሮ ስራሕ (ናይ ከፊላዊ-ግዜ) 
ወይ ናይ ስራሕ ቃለመጠይቕ ኣለኒ። 

እንተድኣ እቲ ጒዳይ ከምኡ ኮይኑ፡ ንሓደ ናይ Pastiel ሰራሕተኛ ዝኾነ 

ሰብ ሓብሩ። እቲ ቅኑዕ ቊጽሪ ተሌፎን ንምርካብ ብኽብረትኩም 

ኣብ ድሕሪት ናይዚ ብሮሹር’ዚ ርኣዩ። ብድሕሪኡ ሓደ ሓድሽ ቆጸራ 

ክትሓዘልኩም እዩ። 

5.  ንጥቕመይ መኣስ ክቕበሎ እየ፧ 
 ናትካ ከባብያዊ ቤት-ምኽሪ ከተማ/ወረዳ ዝተፈልየ ዕድመ ናይ 

ምውሳድ ጥቕምኻ ክሰደልካ እዩ። እንተድኣ ብዛዕባ ጥቕምኻ ዝኾኑ 

ሕቶታት ኣለዉኻ ኮይኖም፡ ብኽብረትካ ንናትካ ከባብያዊ ቤት-ምኽሪ 

ከተማ/ወረዳ ርኸቦ።

ነቲ Participation Act (ናይ ተሳትፎ ሕጊ) ከምኡ ድማ ካብኡ ዝተላዕለ ከኣ 

ንምርካብ ጥቕሚ ይግባይ ክትብል ትኽእል። ናይ ከባቢኻ ቤት-ምኽሪ ከተማ/

ወረዳ ንናትካ ናይ ጽንባረ ፕሮግራም ኣብቲ Pastiel ኣመዚጊቡካ ኣሎ።

ምስ ብዙሓት ኣብ West-Fryslân ዘለዉ ከባብያዊ ኣብያተ-ምኽሪ ከተማ/ወረዳ 

ብሓባር ብምዃን፡ ነቶም ብመገዲ እቲ Participation Act (ናይ ተሳትፎ ሕጊ) ናባና 

ይግባይ ዝብሉ ሰባት ተወሳኺ ዋጋ ነቕርብ። ንሕና ክንሕግዘኩም ኣብዚ ድሉዋት 

ኣለና ዕላማና ከኣ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ስራሕ ከምትምለሱ 

ክንገብረኩም እዩ። ካብ ተመክሮና እዚ ዝስዕብ ክነረጋግጽ ንኽእል፥ ዝሰርሕ፡ 

ተመጣጣኒ ስራሕ!

መሰረታዊ መትከልና እቲ ቃለመጠይቕ ዝገበረልኩም ናይ ስራሕ ኣሰልጣኒ ኣብ 

መላእ’ቲ ጒዕዞ ኣሰልጣኒ ስራሕኩም ኮይኑ ክቕጽል እዩ።

እቲ መስርሕ Pastiel
እቲ መስርሕ Pastiel ብሓደ ካብ ናይ ስራሕ ኣሰልጠንትና ብዝግበር ናይ መእተዊ 

ቃለመጠይቕ ይጅምር። ኣብ እዋን እዚ ቃለመጠይቕ’ዚ፡ Pastiel ንኣኹም እንታይ 

ክገብረልኩም ከምዝኽእል ክንገልጸልኩም ኢና ከምኡ ድማ ብዛዕባ ምሳኹም 

ዝኸዱ ኣማራጺታት ክንዝቲ ኢና። ኣብ ኲነታትኩም ብምምርኳስ፡ ኣብ መንጎ 

ሓጺር ወይ ነዊሕ ጒዕዞ ክንመርጽ ንኽእል። ሓደ ካብቶም ኣማራጺታት work 
experience place (WEP, ናይ ተመክሮ ስራሕ ቦታ) ኮይኑ፡ ኣብ Pastiel ክኸውን 

ይኽእል፡ ግን ካብኡ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ኩባንያ’ውን ክኸውን ይኽእል። እዚ ኣብ 

ምጅማር ጒዕዞኹም ወይ ኣብ ዳሕረዋይ መድረኽብ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል 

ይኽእል።

Pastiel ዝተፈላለዩ ናይ ስልጠና ኮርሳትን ዓውደ መጽናዕትታትን’ውን የቕርብ 

እዩ። እቲ ናይ ‘ንስራሕ ኣብ መገዲ’ ዝብል ስልጠና መሰረታዊ ናይ ስልጠና ኮርስ 

እዩ። ንኣብነት፡ ዝርዝር ተመክሮ ህይወትኩም ኣብ ምድላው፡ ወይ፡ ምናልባት፡ 

ሞያዊ ናይ ምረጽ መርመራ ኣብ ምምላእ ክንሕግዘኩም ኢና። Pastiel ነቲ 

‘ማእከል-ስራሕ’ እውን የቕርብ’ዩ፥ ንሱ ሓደ ናይ ስልጠና ኮርስ ኮይኑ ኣብኡ 

ትኽፈልሉ ስራሕ ከመይ ገይርኩም ብዝበለጸ ክትደልይሉ ትኽእሉ መንገዲ ኣብ 

ምርካብ ንሕግዘኩም። ንኣብነት፡ ከመይ ገይርኩም ናብ ኣስራሒ ወይ ግዝያዊ 

ወኪል ትካል ስራሕ ክትድውሉ ትኽእሉ፧ ወይ እቲ ዝበለጸ ኣተሓሕዛ ናይ ስራሕ 

መመልከቲ እንታይ እዩ፧

ሓጺር ጒዕዞ

እቲ ሓጺር ጒዕዞ እንተነውሐ ሽድሽተ ኣዋርሕ ዝወስድ እዩ። ዝሰማማዕ ናይ 

ተመክሮ ስራሕ ቦታ ኣብ Pastiel/Empatec ወይ ኣብ ሓደ ናይ ካብአን ወጻኢ ዝኾነ 

ትካል ንምርካብ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል፡ ምእንቲ ኣብ ዓውዲ ክእለትኩም ናጻ 

ኾይንኩም ተመክሮ ክትቀስሙ። ከምኡ’ውን ናይ ከፊላዊ-ግዜ ወይ ምሉእ-ግዜ 

ትኽፈልሉ ስራሕ ንምርካብ ዝዓለመ ናብ ስራሕ ክተመልክቱ ኢኹም።

ነዊሕ ጒዕዞ

እቲ ነዊሕ ጒዕዞ እንተነውሐ 12 ኣዋርሕ ዝወስድ እዩ። ኣብዚ ካብቲ ብናይ 

ስልጠና ኮርስ፡ ማለት በቲ ምስ ባህግታትኩም፡ መዳያት ምዕባለን ኲንትኩምን 

ዝሳነ ኮርስ ትረኽብዎ መምርሒ ክትጥቀሙ ኢኹም። ኣብ ዝክኣለሉ ኣጋጣሚ፡ 

ዝሰማማዕ ናይ ስራሕ ተመክሮ ቦታ ኣብ Pastiel/Empatec፡ ወይ ኣብ ካብአን 

ወጻኢ ዝኾነ ትካል ክንደሊ ኢና። ኣብዚ ናይ ስራህ ተመክሮ (ምስ መምርሒ) 

ክትከስቡ ኢኹም። ከምኡ’ውን ናይ ከፊላዊ-ግዜ ወይ ምሉእ-ግዜ ትኽፈልሉ 

ስራሕ ንምርካብ ዝዓለመ ናብ ስራሕ ክተመልክቱ ኢኹም።

ምደባ
ናይ Pastiel ዕላማ ናብ ስሩዕ፡ ትኽፈልሉ ስራሕ ንኽመርሓኩም እዩ። ምደባ ኣብ 

ሓደ ዝሰማማዕ ኩባንያ፡ ኣብ ዝሰማማዕ መዝነት፡ እምብኣር እቲ ዝድለ መዕለቢ 

ነጥቢ ናይቲ መስርሕ Pastiel እዩ። ኣመሓደርቲ ሕሳብና ኣየኖት ኩባንያታት ነየኖት 

ሰራሕተኛታት ይደልዩ ምህላዎም ብልክዕ ዝፈልጡ እዮም። በዚ መንገዲ፡ ነቶም 

ንኣኹም ዝኾኑ ዝበለጹ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታት ክንውስን ንኽእል። ሓንሳብ 

ስራህ ድሕሪ ምርካብኩም፡ Pastiel ንተወሰኽቲ ሰለስተ ኣዋርሕ ክከታተለኩም 

እዩ።

ተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

www.pastiel.nl


