ቢሮክራሲኣዊ ስጉምቲታት ን…

ቪዛ ንጥርናፈ ቤተሰብ ምሕታት።ሓንሳብ ካብ መንግስቲ ናይ ተቀባልነት ወረቀት ምስ ሓዝካ ምስ ወኪል ዲፕሎማት ናይ
ጥልያን(አምባሲ ቆንስል ወይ ወኪል ቤት ጽሕፈት)ቪዛ ን ምሕታት ቆጸሮ ትሕዝ።እቲ ዲፕሎማቲክ ኣካል ኣብቲ ትነብረሉ
ሃገር ዘይ ርከብ እንተኾይኑ ኣብቲ ዝቀረበ ጐረቤት ሃገር ዝርከብ ዲፕሎማቲክ ኣካል ተመልክት። ትጽቢት ነዊሕ ኢዩ ቆጸራ
ንምሐዝ ከኣ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ብዝቀልጠፈግዝየ ምስ እቲ አምባሲ ቆጸሮ ትሕዝ።እቲ ዝተዋህበካ ናይ ተቀባልነት ወረቀት
ንሽድሽተ ወርሒ እዩ ዘገልግል ስለዚ አብ እዚ ውሽጢ ሽድሽተ ወርሒ ነቲ ኤምባሲ ተረክቦ ሓንሳብ ነቲ ኤምባሲ ምስ አረክብካዮ ግን
አገልግሎቱ ኣይወድቅን እዩ።
አብ ግዜ ቆጸራ ከተማልኦም ዝግባአካ ነገራት፣
-

-

ሐደ ፎቶ ኮፒ ፓስፖርት ናይ እቲ አብ ዓዲ ጥልያን ዝነብር ሰብ
ሐደ ፎቶ ኮፒን ኦርጂናልን ናትካ/ኪ/ኩም ፓስፖርትን ወይ ከአ ማዕሪኡ ዝኾነ ካልእ ሰነዳትን ተቅርብ
ምስ ደቅኻ እንተኾይኑ እቲ ምጥርናፍ ግን ፎቶ ኮፒን ኦርጂናልን ናይ ዕለተ ልደት ምስክርነት፣ አላይ/የዕባይ ምዃንካ
ሕጋዊ መረጋገጺ፣አላይ/ኦም ምዃንካ ዝተዋህበካ ናይ ውክልና መረጋገጺ ከተቅርብ ይግባእ ወይ ድማ ናይ DNA መርመራ
ክትገብር ትሕተት።
እቲ ምጥርናፍ ምስ ባዓልቲ ቤትካ/ኪ እንተኾይኑ ፎቶ ኮፒን ኦርጂናልን ናይ ቃልኪዳን መረጋገጺ ምስክርነት ተቅርብ።

ክትፈልጦም ዝግባአካ ነገራት፣
እቲ ዝዋሃበካ ቪዛ ንሐደ ዓመት እዩ ዘገልግል።
ኩሉ እቲ ምስ ናይ ቤተሰብ ምትእስሳር ዘረጋግጽ ሰነዳት ብሕጋዊ አካል ናብ ቋንቋ ጥልያን ተቶርጒሙ ክቀርብ ይግባእ።
ብጉድለት ሰነዳት ቪዛ ምስ ዘይፍቀደልካ ናይ ይግባይ መሰል አለካ።
ዋጋ ናይቲ ቪዛ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ፣ካልእ ግን ክትፈልጥዎ ዝግባእ እብ ውሽጢ እቲ ኤምባሲታት ወይ ቆንስላዊ ጉዳያት
ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ቆጸራ ንምሐዝ ገንዘብ ክሐትኹም ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ሕጋዊ አይኮነን፣ከምዚታት እንተአጋጢምኩም
ን CIR, UNHCR ወይ OIM ተመልክቱ።

ከመይ ጌርካ ናይ DNA መርመራ ትገብር።
እቲ ምስ ቤተሰብካ ዘለካ ምትእስሳር ዘረጋግጽ ዘቅረብካዮ ሰነዳት ዘጠራጥር ነገራት እንተድአ ሃልይዎ እቲ ወኪል ናይ መንግስቲ ጥልያን
ናይ DNA መርመራ ንኽትገብር ክሐተካ እዩ፣ እዚ መርመራ አብ OIM ዝብሃል ምስ መንግስቲ ጥልያን ስምምዕ ዘለዎ ትካል €230 euro
ናይ መርመራ 45 euro ክአ ናይ መመዝገቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክኸፍል ይሕተት።

ናይ DNA መርመራ ንምግባር
- ኣብቲ ትነብረሉ ሃገር ምስ OIM ንኽትምዝገብ ቆጸራ ትሕዝ።
- ሓንሳብ ቆጸራ ምስ ሓዝካ/ኪ ንስኻ/ኺ ነቲ ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ቤተሰብካን ን ናይ ምራቅ መርመራ ንኽትገብሩ ቆጸራ
ትሕዙ።
- እቲ ውጽኢት ናይ መርመራ ኸኣ OIM ናዓኻትኩምን ነቲ ወኪል መንግስቲ ኢጣልያን ክትልእኾ ኢያ።
እቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቐሰ ሰነዳት ከተማልኦ እንተዘይ ከኣልካ እዛ ናይ DNA ከም መፍትሒ ምርጫ ሓሲብካ ተጠቐመላ።

ከመይ ጌርካ ብምኽንያት ቤተሰብ ጥርናፈ መምበሪ ፎቃድ ትሓትት( permesso di soggiorno )።
ኣብ ዓዲ ጥሊያን ምስ ኣተኻ ብምኽንያት ቤተሰብ ጥርናፈ መቐመጢ ፍቃድ ትሓትት።
እዚ ፍቃድ እዚ ክሳብ ናይቲ ቤተሰብካ ኣብ ዓዲ ጥሊያን ዝቅመጥ መምበሪ ፍቃድ ዝወድቕ ኢዩ ዘገልግል። ናይ ነጻ ሕክምናን ናይ ምስራሕ
መሰል ይህበካ።
በዚ መምበሪ ፍቃድ፣
- ኣብ ውሽጢ ሕቡረት ኤውሮጳ ብዘይ ቪዛ ( ካብ 90 መዓልቲ ዘይ በዝሕ ) ክትንቀሳቐስ ትኽእል።
1

-

ኣብ ትምህርቲ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ሞያ ትምህርቲ ክትምዝገብ ትኽእል።
ቁጠባዊ ሓገዝ ካብ ትካላት ረድኤት( ሓገዝ ንቤተሰብ ወይ ካብ ስራሕ እንድሕር ወጺእካ ወዘተ… ) ትሓትት።

እዚ ፍቃድ ምስ ወደቐ መምበሪ ፍቃድካ/ኪ ናብ ናይ ስራሕ ወይ ክኣ ናብ ናይ ትምህርቲ ብምቅያር ከተሐድሶ ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ገርካ መምበሪ ፍቓድ ትሓትት።
ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ዝኣተኻሉ ምስ እቲ ኣብ ገዝኡ ተቐቢሉካ ዘሎ ቤተሰብ ምስኡ ከምዘለኻ ጽሑፍ ምስክርነት
ሒዙ ኣብ ኰስቱራ ( Questura ) ትቀርቡ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ 8 መዓልቲ ካብ ዝኣተኻሉ ግዜ ኣብ እዚ ሃገር ከምዘለኻ መረጋገጺ
ኣብ ፕረፈቱራ ( Prefettura Sportello Unico per l’immigrazione ) ብኣካል ትቀርብ።
ኣብዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ዝተፈላለየ ዝምላእ ፎርምታት “ kit “ ንመንበሪ ፍቃድ መጠየቂ ይዋሃበካ ከምኡ ውን ናይ ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት ጥዕና መመዝገቢ ኮዲቸ ፊስካለ “ codice fiscale “ ይወሃበካ።
እቲ ፎርምታት ( kit ) ምስ መላእካዮ ብፖስታ ን ኰስቱራ ( questura ) ትልእኾ። ናይ መልኣኺ ዋጋ € 30 አውሮ ኢዩ።
ሓንሳብ ምስ ለኣኽካዮ ን ናይ ዝለኣኽካሉ ሪቸቩታ ሒዝካ ኣብ ሙኒቺፒዮን ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ክትምዝገብ ትኽእል።

ምስ ንእሽተይ ወይ ትሕቲ ዕድመ እንድሕር መጺእኻ ኾይንካ
ንቆልዑትን ትሕት ዕድመን ነፍሱ ዝኸኣለ ብቤተሰብ ምኽንያት መምበሪ ፍቃድ (permesso di soggiorno) ይወሓቦም።
እዚ ፍቃድ ክሳብ 18 ዓመት ዕድመ ዝመልኡ የገልግል።
ልዕሊ ዕድመ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ብምኽንያት ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከሐድስዎ ይኽእሉ።
ኣብ ዝባን ቤተሰቦም እንድሕር ኮይኖም ዝነብሩ ብቤተሰብ ምኽንያት ከሐድሱዎ ይኽእሉ።
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እንኳዕ ኣብ ዓዲ ጥልያን ብ ደሓን መጻእኻ/ኺ
ንእሽተይ ታሪኻውን ጆግራፊካውን መላለዪ።
ዓዲ ጥልያን ኣብ ደቡብ አውሮጳ ትርከብ ሃገር ኢያ 60.6 ሚልዮን ህዝቢ ይነብረላ ሮማ ኸኣ ዋና ከተማ ኢያ።
ብ ሰሜን ምስ ፈረንሳይ ስዊዘርላንድ ኣውስትርያን ስሎቨንያን ትዳወብ፣ኣርባዕተ ወቅቲ ኣሎዋ ( ሓጋይ፣ክረምቲ፣ጽግያትን ቀውዒን ) እቲ
ኹነታት ኣየር ካብ ዞባ ናብ ዞባ ይፈላለ ኢዩ ንኣብነት ደቡብ ካብ ሰሜን ይመውቅ።
.

ኢጣልያ ሓንቲ ኣብ ስራሕ ዝተመስረተት ፓርላመንታዊ ረፓብሊክ ኮይና፣ እቲ ናታ ቁዋም ብ 1947 ዝጸደቐ መሰረታዊ ሕጊ ናይ ታ ሃገር
ኢዩ።
.

ጥልያን ዝበሃል
- ኣብኡን ኣድዩን ጥልያን ዜጋ ዝኾኑ
- ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝተወልደ ወለዱ ዘይፈልጥ ወይ ሃገር ዘይብሎም ፣ወይከኣ ናይ ወለዱ ዜጋ ብሕጊ ዘይብሉ እንተኾይኑ
18 ዓመት ምስ መልአ ናይ ጥልያን ዜጋ ክሓትት ይኽእል።
ናይ ወጻኢ ዜጋታት ን ሓሙሽተ 5 ዓመት ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝተቐመጡ ናይ ጥልያን ዜጋ ክሓቱ ይኽእሉ።

3

መሰረታዊ ናጽነት
ብናይ ጥልያን ቁዋም ብዓሌት፣ትውልዲ፣ሃይማኖት ወይ ጾታዊ ኣካይዳ ሰብ ምፍልላይ ፈጺሙ ኹልኩል ኢዩ።
ብሰንኪ እተን ኣብ ልዕሊ ዝተጠቐሳ ምኽንያታት ሰብ እንድሕር ፈላልዩካ ብ ሓይሊ ኣይትመልስ ናብ ፖሊስ ከይድካ ኽሰስ።

ናይ ምዝራብ መሰል
ኣብ ኢጣልያ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ፖሊቲካ ይኹን ሃይማኖት ብነጻ ክትዛረብን ርኢይቶኻ ክትህብን ሙሉእ መሰል ኣለካ።
ጋዜጣታት፣ረድዮ፣ተለቪዚዮን፣ኢንተርነት ከምድላዮም ክዛረቡን ክጽሕፉን መሰሎም ብሕጊ ሑሉው ኢዩ ወላ ን መንግስቲ ምንም
ከይፈርሑ ክነቕፉ ይኽእሉ።

ሃይማኖት
ናይ ጥልያን ቁዋም ኩሉ ሰብ ዝደለዮ ሃይማኖት ክኣምን ነጻ ኢዩ።ኢጣልያ ኣብ ሃይማኖት ዝተመርኰሰት ሃገር ኣይኮነትን ወላ ኳ
መብዛሕትኦም ጥልያን ናይ ካቶሊኽ ሃይማኖት ሳዓብቲ ይኹኑ። ብታሪኽ መሰረት ቤተክርስትያን ካቶሊኽ ብርቱዕ ምትእስሳር ምስ
መንግስቲ ጥልያን ኣሎዋ ኣብ ሮማ ኸኣ መንግስቲ ቫቲካን ይርከብ።
ገዛኢ መንግስቲ ቫቲካን ጳጳስ ኢዩ ወላ ኳ ብዙሕ ጽልዋ ኣብ ህዝቢ ጥልያን እንተ ኣሎዎ ካብ ሃይማኖት
ወጻኢ ምንም ስልጣን የብሉን። ኣብ ኢጣልያ ኩሉ ሰብ ዝደለዮ ሃይማኖት ክኣምን ነጻ ኢዩ። ካልእ
ሃይማኖት ዝኣምኑ ሰባት ምኽባር ይግባእ።

ማዕርነት
ኣብ ኢጣልያ ሰብኡት፣ደቀንስትዮ ወይ ካልእ ጾታዊ ስምዒታት ዘሎዎም ሰባት ኣብ ዓይኒ መንግስቲ ሓደ መሰልን ሓደ ግቡእን ኣሎዎም እቲ
መንግስቲ ኸኣ ብሓደ ዓይኒ ኢዩ ዝርእዮም። ኣብ ስራሕ፣ትምህርቲ ወይ ሕክምናን ፍልልይ የለን።
ጥልያን ሕብረተሰብ ግን ንሰብኡት ኢዩ ቀዳምነት ዝህብ ስለዚ ደቀንስትዮ ብፍላይ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ማዕርነት ንክረኽባ ብርቱዕ ቃልሲ
የካይዳ ኣሎዋ።
ቤተሰብ
ሕብረተሰብ ናይ ጥልያን ኣብ ቤተሰብ ዝተመስረተ እዩ።እዚ ቤተሰብ ክኣ ብመሰልን በቲ ማሕበረሰብን ዝተሓለወ ኢዩ፣ናይ ቀረባ ቤተሰብ
ዝበሃል ወላዲ ደቁን ደቂደቁን፣ ኣብ ናይ ጥልያን ቤተሰብ ኣባሓጎታት ሓውቦታት ዓቢ ተራ ኣሎዎም፣ብዝሒ ኣባላት ዘሎዎም ቤተሰብ
ውሑዳት ኢዮም ዝተጋፍሑ ቤተሰብ ግን ብዙሓት ኢዮም፣ ንኣብነት ተፋቲሖም ምስ ካልዕ ሓዳር ዝገበሩ ከሙኡውን ቆልዑ ዝውለዱ
ብዙሓት ኢዮም፣ድሕሪ 1974 ግን ፍትሕን ጥንሲ መከላኸልን ከምኡውን ጥንሲ ምውራድን ብወግዒ ተፈቂዱ፣ከሙውን ነዞም ተማሳሳሊ
ጾታ ዘለዎም ሰባት ሓዳር ንኽገብሩ ተፈቒዱ ግን ቆልዓ ከዕብዩ ኣይፍቀደሎምን ኢዩ።
ኣብ ልዕሊ ቃልኪዳንካ/ኪ ካልእ ምምርዓው ኩልኩልን ብሕጊ ጥልያን ድማ ዓቢ ገበን ኢዩ።

ባህልን ኣካይዳን ሕብረተሰብ ጥልያን
ኣገላልጻ ስምዒት ሕብረተሰብ ጥልያን
ከምጠባይ ኢጣልያውያን ዉዑያት ክፉታትን ፈተውቲ ሰብን ኢዮም፣ከም ኣብነት ናይ ምፍታው ስምዒት ኣብ ማእከል
ሕብረተሰብ ምርኣይ ልሙድ ኢዩ፣ንኣብነት ኣብ ጎደና ይኹን ኣብ መዘናግዒ ቦታት ዝተፈላለየ ዕድመን ጾታን ዘለዎም ሰባት
ኢድንኢድ ተተሓሒዝካ ምስዕዓምን ምትሕቑቛፍን ዝውቱር ኢዩ፣ክልተ የዕሩኽ ወይ ብቐረባ ዝፋለጡ ወላ ዝተፈላለየ ጾታ
ይኹኑ ሰላም ክበሃሃሉ ከለዉ ኣብ ምዕጉርቶም ይሰዓዓሙ፣እዚ ኸምዚ ዓይነት ሰላምታ እንተድኣ ዘይደለኹሞ ብኢድኩም
ጥራሕ ሰላም ክትብሉ ትእኽእሉ ኢኹም፣እንድሕር ሃይማኖትኩም ምስ ካልእ ጾታ ምትንኻፍ ዘየፍቅድ እንተኾይኑ ኣይትሰከፉ
ጥልያን ይርድኦም ኢዩ።
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ኣካዳድና
ኣብ ኢጣልያ፣ከምኡውን ኣብ መላእ አውሮጳ፣ከም ደስ ዝበለኩም ክትክደኑ ትኽእሉ ኢኹም፣ኣብዚ ተመርኲሰን ደቀንስትዮ ወይ
መንእሰያት ደቀንስትዮ ሓጺር ኢዱ ወይ ኢድ ዘይብሉ ማልያ ወይ ሓጺር ክዳን ተኸዲነን ክንቐሳቐሳ እንተርኣኹም ብዙሕ ኣይትገረሙ፣እዚ
ኢዩ ናይ ሎሚ ሞዳ ( ፋሽን )።ከምኡውን ኣማሻሽጣን ኣቋራርጻ ጸጉርን፣ገልዮም ሰባት ቀይሕ ወይ ሰማያዊ ቀለም ጸጉሮም ይልከዩ ንገጾም
መይካፕ ውን ይገብሩ።ስለዚ ንኸምዝዮም ዓይነት ሰባት ተኲርካ ምጥማት ካብ ስነስርዓት ወጻኢ ኢዩ ነትሰብ ውን ደስ ኣይብሎን ኢዩ።

ኣልኮላዊ መስተ
ኢጣልያዊያን ኣልኮላዊ መስተ ይፈትዉ ኢዮም ብፍላይ ቢራን ነቢትን፣ልሙድ ኢዩ ኣብ ግዜ ምስሀት ምስ መሓዙትካ ተራኺብካ መኽፈቲ
ሸውሃት ( ከባቢ ሰዓት 18,30 ክሳብ ሰዓት 21,00 ) ወይ ድሕሪ ድራር ሓቢርካ ምስታይን ምዕላልን፣ኣብ ግዜ ተዓዲምካ እንዳ ሰብ ኣብ
ትኸደሉ ከም ገጸበረኸት ጥርሙዝ ነቢት ወይከኣ ምቑር ሕብስቲ ( ቶርታ ወይ ዶልሺ ) ሒዝካ
ምኻድ ልሙድ ኢዩ።
ብተወሳኺ ክትፈልጦ ዘለካ ሰቲኻ መኪና ምዝዋር ብፍጹም ካብ ሕጊ ወጻኢ ኢዩ፣ከቢድ ሓደጋ
ክትፍጽም ትኽእል ፖሊስ ኢንተሒዙካ ኸኣ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ኣለካ ብተወሳኺ ኽኣ
መምርሒ ፍቓድካ ን ሽድሽተ ወርሒ የግድፉኻ።ስለዚ ተጠንቀቕ።
ርግጽ ኢዩ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ናይ ነፍስውከፍ ነጻ ምርጫ ኢዩ እንተዘይ ደለኻ ንኽትሰቲ ግድየታ የብልካን ብዙሓት ዘይሰትዩ
ጥልያንም ኣሎዉ።

ምትካኽ ሽጋራ
ካብ 2003 ብጽኑዕ ኩልኩ ኢዩ ምትካኽ ኣብ ውሽጢ ሰብ ብብዝሒ ዝርከበሉ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ናይ ስራሕ
ቦታ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ውሽቲ ባር፣ ኣብ ውሽጢ ቤትምግቢ ንዝኾነ ህዝቢ ዝርከበሉ ቦታ ( ሲነማ, ናይ
ህዝባዊ መጓዓዝያ )፣ፖሊስ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዝእከበሉ ቦታ ከተትክኽ እንተ ርዩካ ክሳብ 500 euro መቕጻዕቲ
ክትከፍል ትግደድ፣ብዝኾነ ምትካኽ ሽጋራ ሓደ ካብ ባህልታት ናይ ጥልያን ኮይኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ካብ 16
ዓመት ንላዕሊ ቕቡል ኢዩ፣ ኣብ መወዳእታ ኣትኪኽካ ምስ ወዳእካ ኣብ መሬት ክትድርብይ የብልካን ምኽንያቱ
ንተፈጥሮ ካብ 5 ክሳብ 12 ዓመት ዝኣክል ግዜ ንኽጠፍእ የድልዮ።

ስራሕ
ኣብ ዓዲ ጥልያን ን ኽትሰርሕ መምበሪ ፍቓድ የድልየካ፣ካብ 2007 ከኣ ንኽትሰርሕ ብውሑዱ ዕድሜኻ 16 ዓመት ክመልእ ኣሎዎ፣ካልእ
ኣብ ጥልያን ዝኾነ ሰብ ን 10 ዓመት ንኽመሃር ይግደድ፣ብሰንኪ ኩጠባዊ ውድቀት ብዙሓት ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ስለ ዘለዉ ስራሕ
ንምርካብ ቐሊል ኣይኮነን፣ብዙሕ ግዜ ብጸሊም ማለት ብዘይ ሕጋዊ ውዕል ከስርሑኹም ክፍትኑ ኢዮም፣ግን ብዝተኻእለ ካብ ከምዚ
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ዓይነት ስራሕ ክትርሕቑ ኢዩ ዘለኩም ምኽንያቱ ውሕስነት የብልኩምን ከምኡውን ናይ ሰራሕተኛ መሰልኩም ሕሉው ኣይኮነን ዘይሕጋዊ
ስራሕ ከኣ ብሕጋዊ መንገዲ ከተረኻኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ናይ ስራሕ ውዕል
ናይ ስራሕ ውዕል ማለት ኣብ ሞንጎ ኣስራሒን ሰራሕተኛን ዝግበር ናይ ስራሕ ስምምዕ ማለት ኢዩ፣በዚ ውዕል እዚ ሰርሕተኛ ብኽእለቱ
ማለት ብጉልበቱ ወይ ብፍልጠቱ ከበርክት ይግደድ እቲ ዘስርሖ ክኣ ብመሰረት ውዕሉ ንክኸፍሎ ይግደድ።
- ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ውዕል ስራሕ ( tempo indeterminato )
- ናይ ግዜ ገደብ ዘልዎ ውዕል ስራሕ ( tempo determinato )
- ናይ ሙሉእ ሰዓታት ስራሕ ማለት ንሰሙን 40 ሰዓታት ኢዩ ( Full-time )
- ሙሉእ ሰዓታት ዘይኮነ ስራሕ ማለት 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን ( Part-time )
- ካልእ እንዳ ተማሃርካ ትሰርሕ ወይ ትፍተን ወይ ድማ እንዳ ሰራሕካ ትመሃር ( tirocinio/periodo di prova/ apprendistato )
ኣዚ ዓይነት ስራሕ እዚ ስተማሃርካዮ ኣብ ግብሪ ምውዓል ወይከኣ ተማሂርካ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም
ንኽትሳተፍ ዝሕግዝ ኢዩ።
እቲ ስራሕ ዝህበካ ኣካል ነዚ ዝስዕብ ሓበረታ ንክህብ ይግደድ፣
- ናይ ኣስራሕን ሰራሕተኛን መንነት
- ናይ ስራሕ ቦታ
- ስራሕ ዝጅመረሉ ዕለት
- ኣብቲ ስራሕ ዝጸንሓሉ ናይ ግዜ ገደብ የፍልጥ
- ንመፈተኒ ስራሕ ናይ ግዜ ገደብ የፍልጥ
- ዓይነት ስራሕ
- ናይ ስራሕ ደረጅኡ የፍልጥ
- ክፍሊቱ መዓስን ብኸመይን ከምዝኸፍሎ
- ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ
- ዝሰርሓሉ ሰዓታት የፍልጥ
እቲ ዝበዝሐ ሰዓታት ክሰርሖ ዝግብኦ ከምቲ ሃገራዊ ናይ ስራሕ ውዕል ዝውስን ትካል (CCNL) ዝወሰኖ ኾይኑ ካብ 48 ሰዓታት
ተወሳኺግዜ ደሚርካ ኣብ 7 መዓልት ክዛይድ የብሉን።
ቅድሚ ውዕል ምፍራምኩም ተጠንቂእኩም ኣንብቡዎ፣እንድሕር ዘይተረዲኡኩም ከኣ ግዜ ወሲድኩም ንዝፈልጥ ሰብ
ሓቲትኩም ብግቡእ ክትፈልጥዎ ይግባእ።
ብዘይ ውዕል ምስራሕ ኣብ ጥልያንን ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ሕጋዊ ኣይኮነን፣ጉልበትካ ንኽምዝምዙኻ ዕድል ኣይትሃቦም።
ትፍተነሉ / ኣንዳ ተማሃርካ ትሰርሓሉ / ኣንዳሰራሕካ ትማሃረሉ ናይ ግዜ ገደብ።
ሓደ ሓደ ግዜ ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣገባብ ንዝተወሰነ ግዜ ንፈተናን ንናይ ስራሕ ልምምድን ሓጺር ግዜ
ኽትጸንሕ ትኽእል ኢኻ፣እዚ ግዜ ስራሕ ንኽትለምድን ምስቲ ዘስራሓካ ድማ ጽቡቕ ሌላ ንኽትገብር ይሕግዘካ፣
ብውሑዱ እዚ ናይ ፈተናን ልምምድ ስራሕ ካብ ሰለስተ ክሳብ ሽድሽተ ወርሒ ናይ ግዜ ገደብ ክህልዎ ይኽእል እቲ ንኽፍሊት ዝምልከት
ከኣ እቲ ዘስርሓካ ትካል ኢዩ ዝውስኖ ብውሑዱ ግን ናይ ጁባ ገንዘብ ዝኾነካ ኣንተወሓደ 400 euro ይግባኣካ ኢዩ።
ምስ ኩነታት ስእነት ስራሕ ኣብ ግምት ኣእቲኻ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣገባብ ኣቆጻጽራ ሰራሕተኛ ኢዮ መብዛሕቲኦም ዝጥቀሙ።
እቲ ዝታሓተ ክፍሊት ብመሰረት ውዕል ስራሕ ዝኣተኻሉ ደረጃ ኢዩ ዝውሰን፣ስለዚ እቲ ዘስራሓካ ኣካል ክንደይ ኣብ ሰዓት ከምዝ ኸፍለካ
ደረጃኻ ርኢዩ ኢዩ ዝውስኖ፣ዝኾነ ኰይኑ ክፍሊት ካብ 5 euro ንሰዓት ንታሕቲ ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ፣ማእከላይ ክፍሊት 1200/1400
euro ንሓደ ሙሉእ ሰዓት ዝሰርሕ ወይከኣ 700/800 euro ን ጎደሎ ሰዓታት ዝሰርሕ ኢዩ።
ሕጋዊ ዕረፍቲ
መሰል ዓመታዊ ዕረፍቲ ኣብ ዓንቀጽ 36 ቁዋም ናይ መንግስቲ ጥልያን ከም ዝተገልጸ ኣብ ዓመት 4 ሰሙን
ኢዩ ዝብል።
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ንሕማምን ንናይ ስራሕ ሓደጋን ዝምልከት
ሓደ ሰራሕተኛ ብሕማም ወይ ብሓደጋ ስራሕ ምኽንያት ካብ ስርሑ ምስ ዘብኩር ናይ ስራሕ ቦትኡ ንተወሰነ ግዜ
ንኸይሕደግ መሰል ኣሎዎ እቲ ግዜ ኸኣ ኩነታት ሕማሙን ወይ ጉድኣቱን እዩ ዝውስኖ፣ብሕማም ምስ ዝኾውን
ብዝቐልጠፈ ግዜ ነቲ ዘስርሖ ኣካል ክትሕብር ከምኡውን ናይ ሕክምና መረጋገጺ ሰነድ ከቅርብ ይግባእ፣

ንመሰል ሰራሕተኛታት ዝቃለስ ማሕበር (sindacati)
ሲንዳካቲ ማለት ማሕበር ሰራሕተኛታት ንመሰልን መብትን ናይ ሰራሕተኛ ኣብ ቦታ ስራሕን ኣብ ሕብረተሰብን
ዝቃለሱ ማሕበራት ኢዮም፣እተን ዝዓበያ ንመሰል ሰራሕተኛታት ዝቃለሳ ማሕበራት ኣብ ዓዲ ጥሊያን (CGIL,
CISL, UIL) ይበሃላ፣ኣብ ቦታ ስራሕኩም መሰልኩም እንተ ተጣሒሱ ኾይኑ ናብ ሓንቲ ካብ እዘን ማሕበራት
ከይድኩም ሽግርኩም ትገልጹ።
ሕጋዊ ናይ ስራሕ ውዕል እንተዘይብልኩም እዜን ኣብ ላዕሊ ተጠቐሳ ማሕበራት ወላሓንቲ ክሕግዛኹም ኣይክእላን ኢየን ብዘይካ
ነቲ ጸሊም ዘስራሓኩም ኣካል ምኽሳስ።

ናይ ስራሕ ተሞክሮን ናይ ትምህርቲኻ መረጋገጺ ሰነዳት
ኣብ ዓዲ ጥሊያን ክትመጹ ከለኹም ኩሉ ናይ ትምህርቲ ሰነዳት ናይ ስራሕ ተሞክሮ ዝምስክርነት ሰነዳት ትማልኡ ማለት ናይ ትምህርቲ
ወይ ናይ ዩኒቨርስቲ ዲፕሎማ ኩሉ ናይ ስራሕ ውዕላት ዝፈርምኩሞ ናይ ዘስሩሑኹም ዝነበሩ ኣካላት መሰነይታ ደብዳቤታት ወዘተ።
ኩሉ ናይ ስራሕ ክእለትኩም ዝምስክር ሰነዳት ተማልእዎ።
ሞያዊ ትምህርቲ ን ልዕሊ ዕድመ
ኢጣልያ ነቶም ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ሰነዳት ከማልኡ ዘይ ክእሉ ወይከኣ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ዘይብሎም ምምሕዳር
ከተማ ወይ ምምሕዳር ዞባ ናይ ትምህርትን እናዳ ተማሃርካ ትሰርሖ ስራሓት ክትሳተፍ ዕድል ይህበካ፣ብዛዕባ እዚ ዕድል ሰፊሕ መግለጺ
እንድሕር ደሊኻ ኣብ እዚ ላዕሊ ተጠቕሰ ዘሎ ቁጽሪ ካብ ሰዓት 8.30 ክሳብ 17.45 ክትድውል ትኽእል
ወይከኣ ኣብቲ ትነብረሉ ምምሕዳር ከተማ ዘለዉ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም መእተዊ መምርሒ ዝህቡ
(COL) ወይከኣ ኣብ ስራሕ ምርካብ ዝሕግዙ (Centro per l’impiego) ኣካላት ትኸይድ።

መምበሪ ቦታ
ገዛ ንኽትካረይ ናይ ክራይ ውዕል ክትፍርም ይግባኣካ፣ኣብዚ ውዕል እዚ ዝስዕብ ክጸሓፍ ኣሎዎ፣
- ንኽንደይ ግዜ ኢዩ ትውዕል
- ክንደይ ትሕጃ (deposito cauzionale) ትኸፍል፣መብዛሕትኡ ግዜ ትሕጃ ናይ ክልተ ወይ ተበዝሐ ሰለስተ ወርሒ ክራይ
ዝኣክል ኢዩ ገዛ ጨሪስካ ክትገድፎ ከለኻ እዚ ትሕጃ እዚ ይምለሰካ፣
- ክንደይ ኢዩ ናይ ወርሒ ክራይ (canone d’affitto) ነቲ ዋና ትኸፍሎ፣
- ንስኻ ወይ እቲ ዋና ገዛ ናይ ክራይ ውዕልኩም ከተፍርሱዎ ተደለኹም ክንደይ መጠንቀቕታ ግዜ (preavviso di recessione)
ኣለኩም።
እዚ ናይ ክራይ ውዕልዚ ብሕጊ ኣብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር (Agenzia delle Entrate) ክምዝገብ ኣሎዎ መመዝገቢ ዋጋ ኣካራይን ተኻራይን
ፈፍርቂ ኢዮም ዝኸፍሉዎ።
ቕድሚ ናይ ክራይ ውዕል ምፍራምካ ተጠንቂቅካ ኣምብቦ እንተ ዘይ ተረድኣካ ንዝርድኦ ሰብ ሕተት፣
ኩሉ ሻዕ ብሕጋዊ ውዕል ገዛ ተኻረዩ እንተዘይኮነ ነቲ ናይ ክራይ ገዛ ጸሊም ዕዳጋ ከም ምትብባዕ ኢዩ ዝቑጸር
ከምኡውን ኣብ ቅድሚ እቲ ዋና ገዛ ወላሓንቲ መሰልን ሓለዋን የብልኩምን።
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ኩነታት ክራይ ገዛ ኣብ ሃገረ ጥሊያን።
ኣብ ዓበይቲ ኸተማታት ጥሊያን ብርትዓዊ ዋጋ ክራይ ገዛ ንኽትረክብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ፣ካብኡ ዝገደደ ክኣ ንብዙሕ ስድራቤት ዘለዎም ገዛ
ንኽትረክብ ኣዝዩ ዝኸበደ ኢዩ፣ስለዚ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከባ ናኣሽቱ ከተማታት ወይ ዓድታት ገዛ
ንኽትካረ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ኢዩ፣ማዕረ ክንደይ ምዃኑ እቲ ፍልልይ ዋጋ ክትርዩዎ ኢኹም።
ን ኽራይ ገዛ ንምኽፋል ተዘይኪኢልኩም ኣብቲ ትነብሩሉ ምምሕዳር ከተማ ዝርከቡ ተሓጋገዝቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ተመልክቱ፣
እዞም ተሓጋገዝቲ ከኣ ነቲ ምምሕዳር ከተማ ሐገዝ ንኽራይ ገዛን ንኻልእን መኽፈሊ ንኽትረኽቡ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ይሓቱልኩም።
እዚ ክንብል ከለና ግን ሕጽረት ባጀት ስለዘሎ ኩሉ ሕቶ ይፈትሑልኩም ማለት ኣይኮነን፣ካልእ ግን ኣብ ሃገረ ጥሊያን ዝርከቡ ናይ
ግብረሰናይ ማሕበራት ክትሓቱ ትኽእሉ ( ቁጽሪ ቴሌፎኖም ከኣ ኣብ መጨረሻ ገጽ ኣለኩም )።
እንድሕር ኣዚኹም ናይ መደቀሲ ቦታ ተጸጊምኩም ግን ነቶም ኣብ ኡዋን ሓደጋ ዝተሓጋገዙ ኣካላት (sala operativa sociale) ትድውሉ
ንሶም ከኣ ግዜኣዊ ፍታሕ ይረኽቡልኩም ናይ ዞም ዝተሓጋገዙ ኣካላት ከኣ ቁጽሪ ቴሌፎኖም መጨረሻ ገጽ ናይዚ

ንህዝቢ ዝዕደል ክራይ ገዛ ዘይክፈሎ ገዛውቲ።
ኣዝዮም ዝተጸገሙ ሰባት ከእ ኣብቲ ናይ ብነጻ ዝዋሃብ ገዛውቲ መስርዕ ንኽምዝገቡ ክሓቱ ይኽእሉ፣ነዚ ከምዚ ዓይነት ገዛ ንኽትረክብ
ናብቲ ትነብረሉ ምምሕዳር ከተማ ዘሎ ተክኒካዊ ቤት ጽሕፈት ክትከይድ ኣሎካ፣ነዚ ንኽትረክብ ግን ነዊሕ ግዜ ኢኻ ትጽበ ምኽንያቱ
ብዙሓት ኢጣልያዊያንን ስደተኛታትን ቅድሜኻ ክህሉዉ ይኽእሉ ኢዮም።

ስርዓተ ክንክን ጥዕና።
ክንክን ጥዕና ኣብ ሃገረ ጥልያን ንኹሉ ሰብ ውሕስነት ዘለዎ መሰል ኢዩ፣ሃገራዊ ስርዓተ ክንክን ጥዕና (SSN / Sistema Sanitario
Nazionale) ንኹሉ ኣብዚ ዓዲ ዝነብር ሰብ ውሕስነት ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕና ንኽትረክብ ኣብዚ ስርዓተ ክንክን ጥዕና (SSN) ግዴታ
ክትምዝገብ ይግባእ።ደቂ ሃገርን ስደተኛን ማዕረ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ብነጻ ይረኽቡ፣ንሓደ ሓደ ኣገልግሎታት ግን ናይ ቲኬት (ticket)
ዝኽፈል ኣሎ ንሱ ኸኣ ነቲ ትረኽቦ ኣገልግሎት ንእሽተይ ክፍሊት ኢዩ፣እዚ ክፍሊት ከኣ ብመሰረት ኣታዊ ቤተሰብካን በቲ ዓይነት ትረኽቦ
ኣገልግሎት ሕክምና ኢዩ ዝውሰን፣ገልዩ ኣገልግሎት ግን ቲከቱ ክብር ዝበለ ኢዩ ንኣብነት ናይ ደም መርመራ፣መድሃኒት ፍልይ ዝበለ
መርመራታት ( ናይ ቆርበት፣ናይ ልቢ፣ናይ ሓንጐል፣ናይ ኣዕጽምቲ ወዘተ ) ብዙሓት ምስ መንግስቲ ስምምዕ ብምግባር ዝሓሰረ ናይ ቲከት
ዋጋ ዝኽፍሉ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ጌርካ ኣብ ሃገራዊ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ትምዝገብ (SSN)።
እብ SSN ንኽትምዝገብ ኣብቲ ትነብረሉ ምምሕዳር ከተማ ዘሎ ASL ትኸይድ፣ ዘድልየካ ኸኣ፣
- ሓደ ቅዳሕ ናይ መምበሪ ፍቓድካ፣ማዓልቱ ዝወደቐ እንተ ኾይኑ ግን ኣብ ናይ ምሕዳስ መስርሕ
ከም ዘሎ መረጋገጺ ዝተዋሃበካ
ሪቸቩታ ተቕርብ፣
- ኮዲቸ ፊስካለ (codice fiscale)
- ናይ እቲ ትነብረሉ ኣድራሻ መረጋገጺ ሰነድ (certificato di residenza )
እዚ ናይ SSN ምዝገባ ኸኣ ክሳዕ መምበሪ ፍቃድካ ዝወድቕ ኢዩ ዘገልግል፣ሓንሳብ ምስ ተመዝገብካ ኣብ ASL ከይድካ ናይ ቤተሰብ ሓኪም
ክትመርጽ ትኽእል፣ እዚ ሓኪም መርመራ ይገብረልካ መድሃኒት ይጽሕፈልካ ሰነዳትም የዳልወልካ፣ናይ ቤተሰብ ሓኪም ምምራጽ ግዴታ
ኢዩ።

ታሴራ ክንክን ጥዕና ( tessera sanitaria )
ታሴራ ክንክን ትዕና ሓደ ውልቃዊ ዝኾነ ሰነድካ ኢዩ፣እሱ ኸኣ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ጥዕናኻ ሓበሬታታት ዝሓዘ ኢዩ፣
እዚ ታሴራ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ን ሓሙሽተ ዓመትን ኢዩ ዘገልግል፣ክወድቕ ምስ ቀረበ ትካል ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ሓድሽ ታሴራ በቲ
ትነብረሉ ኣድራሻኻ ገሩ ይሰደልካ፣ኣፋውስ እንድሕር ገዚእካ እቲ ናይ መድሃኒት በዓል ሞያ ተሴራኻ
ስካን ንኽገብራ ይሓተካ ምእንታን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ካብ ትኸፍሎ ቀረጽ ክጎድለልካ።
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ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታታት
ነጻን ህጹጽን ኣገልግሎት ሕክምና ንኽትረክብ ናብ እዞም ዝስዕቡ ቦታታት ትኸይድ፣
- ኣብ ሆስፒታል፣ኣዚኽኣ እንተ ተወጺዕካ ኰይንካ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና (pronto soccorso) ትኣቱ፣
- ትካል ከባብያዊ ኣገልግሎት ጥዕና (ASL)፣ASL ማለት ሆስፒታላትን ማእከል ጥዕና ሕክምና ንኽትረክብ ውሕስነት ዝህቡ ኢዮም፣
ብተወሳኺ ከኣ ኣብ ASL ናይ ቤተሰብ ኣማኸርቲ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣካላት ኣለዉ፣ብተወሳኺ እዝዮም ትካላት ናይ ደቀንስትዮ፣ናይ
ስነማሕበራዊ ናይ ቆልዑት ኣገልግሎት ብነጻ ወይ ብውሑድ ክፍሊት ይህብ፣ከምኡውን ተሓጋገዝቲ ማሕበራዊ ጉዳያት (assistenti sociali
) ጸገም ተለኩም ይሕግዙኹም።

ትምህርቲ።
ኣብ ሃገረ ጥልያን ካብ 6 ክሳብ 16 ዕድሚኦም ዝኣኸሉ ሰባት ትምህርቲ ግዴታ ኢዩ።
ኣብ ሃገረ ጥልያን ትምህርቲ መስከረም ጀሚሩ ሰነ ኢዩ ዝዕጾ፣እብ ሃይማኖታዊ ናይ ካቶሊኽ በዓላት
ከኣ ቤት ትምህርትን ህዝባዊ ቤት ጽሕፈታትን ይዕጸዉ ኢዮም።ኣብ ሃገረ ጥልያን ናይ መንግስቲ፣ ናይ
ግሊ ገንዘብ ዝኽፈሎ፣ ወይከኣ ናይ ግሊኾይኑ ውሑድ ክፍሊት ዘለዎ ዝተረፈ ኸኣ ብመንግስትን ብናይ ግሊ ትምህርትቤት ዝምወል
ዓይነታት ትምህርቲቤታት ኢዩ ዘሎ።

ስርዓተ ትምህርቲ ጥልያን።
- ህጻናት ካብ 0 ክሳብ 3 ዓመት ኣብ መውዓሊ ህጻናት (asilo nido) ይእትዉ፣ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ኣብ ቤትትምርቲ ህጻናት
(scuola materna) ይኣትዉ። ነቲ ህጻን ኣብ ናይ መንግስቲ ቤትምህርቲ ከተመዝግቡ ተደለኹም ኣብቲ ትነብሩሉ ምምሕዳር
ከተማ ተመዝግብዎ፣ እቲ ምምሕዳር ከተማ ኸኣ ኣብቲ ናባኹም ዝቀረበ ቤትትምህርቲ የመዝግቦ፣ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ግን
ብዙሓት ሓተትቲ ስለዘለዉ ነዊሕ ትጽበ ወይከኣ ቦታ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ።
- ቆልዑ ካብ 5/6 ክሳብ 10/11 ዕድመ ዘሎዎም ኣብ መባእታ ትምህርቲ ያትዉ፣
- ካብ 10/11 ክሳብ 13/14 ዓመት ዕድሚኦም ከእ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ያትዉ፣
- መንእሰያት ካብ 14 ክሳብ 19 ዕድሚኦም ኣብ ኩሉ ዘማልእ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ቤት (liceo) ወይከኣ ኣብ ናይ ሞያዊ
ቤትትምህርቲታት(istituti tecnici) ይኣትዉ።እዚ ክልቲኡ ዓይነታት ቤትትምህርቲ ኣብ 5 ዓመት ኢዩ ዝውዳእ፣እዞም
መንእሰያት ናይ መልቀቒ ፈተና ( Maturità ) ይፍተኑ።
ቤት ትምህርቲ ሰዓት 8.00 ይጅምር፣ናብ መውዓሊ ህጻናትን ናብ መባእታዊ ቤትትምህርቲን ዝኸዱ ግን ከም ምርጫ ወለዶም ኰይኑ ወይ
ሙሉእ ግዜ ወይ ፍርቂ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዚ ማለት ከኣ ኣብ ቤትትምህርቲ ክሳዕ ሰዓት 13.00/13.30 ወይከኣ ክሳብ
16.00/16.30 ይውዕሉ።ቆልዑ ናይ ምሓዝ ጸገም እንተ ደኣ ኣለኩም ኣብ ብዙሓት ቤትትምህርቲታት ን ቅድሚ ሰዓትን ድሕር ሰዓትን
ነቶም ናይ ቤትትምህርቲ ሓለፍቲ ሓቲትኩም ከተመዝግቡዎም ትኽእሉ ኢኹም።እዞም ቆልዑት ኣብ ቤትትምህርቲ ዝምገቡ እንተ ኾይኖም
ናይ ምግቢ ክፍሊት ኣሎዎ፣ኣብቲ ትምህርቲ ዝጅመረሉ ግዜ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ እንተዘይብልኩም ካብ ክፍሊት ነጻ ንኽትኮኑ ክትሓቱ
ትኽእሉ ኢኹም ።
እዚ ኩሉ ዘማልአ ላዕለዋይ ቤትትምህርቲ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝፈልዮ ኣብ ጥልያን ኩሉ ዓይነታት ትምህርቲ ንኽትመሃር ኣየገድደካን
ኢዩ በቲ ንመጻኢኻ ዝመረጽካዮ ይውሰን፣እተን ክትመርጸን ትኽእል ዓይነት ትምህርቲ ሰለስተ ኢየን፣እሰን ከኣ liceo classico ኣብ ናይ
ስነጽሑፍ ዝተመርኰሰ፣liceo linguistico ኣብ ናይ ወጻኢ ሃገራት ቋንቋታት መጽናዕትን ዝተመርኰሰ፣liceo scientico ኣብ ስነፍጥረት
ዝተመርኰሰ ኢዩ፣ናይ ሞያዊ ቤት ትምህርቲ ግን ሓደ ንመንእሰያት ሞያዊ ስልጠና ዝህብ ትምህርቲቤት ኢዩ፣ ናኣብነት ናይ ሆተላትን
ቱሪዝምን ቤት መስተን ቤት ምግብን ሞያ ዝምህር ወይከኣ ንምሳሌ ናይ ጆመትራ ትምህርቲ ናብ ናይ ህንጻ ስራሕ ክዋፈሩ ሞያዊ ስልጠና
ይህብ።

9

ዩኒቨርሲቲ (università)
ኣብ ናይ መልቀቒ ፈተና ዝተዓወቱ ተማሃሮ ኣብ ዩኒቨርስቲ ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ዩኒቨርስቲ ክልተ ዓይነት ዲፕሎማ
ኢዩ ዝህብ፣
ናይመጀመርያ ደረጃ ዲፕሎማ (diploma di primo livello) ድሕሪ ሰለስተ ዓመት መጽናኦቲ ዝወሰድ፣ ካልኣይ
ዲግሪ (diploma di laurea magistrale) ኣዚ ኸኣ ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ ዓመት መጽናዕቲ ዝውሰድ ኢዩ፣ኣብ
መወዳእታ ዲግሪኻ (Laurea) ትሕዝ፣ ኣብ ኩሉ አውሮጳን መብዛሕቲኡ ሃገራት ዓለምን ኢዩ ዝሰርሕ ጥራይ ብሕጋዊ ኣካል ከተቶርጉሞ
ኢዩ ዘለካ።

ፕሮፈሾናል ስነጥበብ
ነዚ ዓይነት ትምህርቲ ካብ ተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ውልቀሰብ ኣካላት ዝወሃብ ዕድል ብነጻ ኣሎ፣ ኣብዚ ንኽትኣቱ ዘድልየካ ናይ
ሻምናይ ክፍሊን እኹል ክእለት ቓንቓ ጥልያን ኢዩ፣እዚ ትምህርቲ እዚ ምስ ወድኣእኻ
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ሮም እና ጣሊያን በየዕለቱ ህይወት
ማዓልታዊ ናብራ ኣብ ሮማን ኣብ ኢጣልያን
ኣብ ነጻ ጊዜኻ
ንህዝቢ ጥሊያን ኣብ ደገ ደገ ዘወር ዘወር ምባል ብጣዕሚ ኢዩ ደስ ዝብሎ ኣብ ጃርዲን ኢኹን ኣብ ፒያሳ ወይ ኣብ ኣፍደገ ባር፣ኣብ ሓጋይ
ቡዙሕ መሕለፊ ግዜ ኣብ ክፉት ቦታት መብዛሕቱኡ ግዜ ብነጻ ሙዚቃ ቲያትር ብተፈለየ ንቖልዑት ይርከቡ ኣብ ሓጋይ ቡዙሕ
ኣብ ሃህ ዝበለ መዳታት ሲነማታት ይኽፈት ንምሳልየ ኣብ ሮማ Cinema di Piazza San Cosimato ወይ Piazza Vittorio ፕሮግራምን
ዋጋታትን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይፈላለይ ኢዩ እንዳዞርኩም ሕተቱ
ኣብ ጃርዲን
ኣብ ሮማ ብዙሕ ንስፖርት ወይ ንቖልዑት መዘናግዒ ቦታታት ኣሎ፣ንምሳሌ ኣብ ሮማ ቪላ ቦርገሰ ( Villa
Borghese ), ቪላ ኣዳ ( Villa Ada ), ቪላ ፓምፊሊ ( Villa Pamphili ) ወይክኣ ጃርዲን ካፋረላ (parco
della Caffarella) ኣብዚ ኩሉ ንስፖርት ዝኸውን መሳርሒ ወይ ከኣ ናይ ቆልዑት መጻወቲ ትረኽቡ።

ኣኽላባት ኩሉግዜ ተኣሲሮም ክንቀሳቀሱ ኣሎዎም ነጻ ዝልቀቑ ኣብቲ ንዖም ዝተመደበ ቦታ ኢዩ ከምኡውን
ዝፈነዉዎ ቀልቀል ክት ኣርዩዎ ኣለኩም።

ስፖርት
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝካየደሉ ቦታታት ብዙሕ ኢዩ ገልዩ ናይ ውልቀሰባት ገልዩ ከኣ ናይ ሙኒቺፒዮ ኢዩ መመዝገቢ ዋጋ ናይ ሙኒቺፒዮ
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝካየዶ ቦታታት ኣብ ትምህርቲ ቤታት ኢዩ ዝርከብ ካብቲ ናይ ውልቀሰባት ቦታታት ከኣ ይሓስር ነቲ ፕሮግራም ዘካይዱ
ከኣ ናይ ስፖርት ግብረሰናይ ሰራሕተኛታት ኢዮም ዝሰርሑሉ ሰዓታት ትምህርቲ ምስ ተዓጽወ ካብ ሰዓት 16.30 ክሳብ ሰዓት 22.00 ኢዩ
መግለጺ ወይ ሓበሬታ ኣብቲ ትነብሩሉ ቦታ ሙኒቺፕዮ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም

ምግቢ
ኢጣልያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብምግቢ ተፈልጠት ኢያ ነፍስወከፍ ዞባን ከተማን ናቱ ምግቢን ፒዛን (pizza)
ኣሳራርሓ ይፈላለይ ኢዩ ጥልያን ብዙሕ ስጋ፣ፓስታን ፎርማጆ ምብላዕ ይፈትዉ ኢዮም ኣብ ሮማ ንምሳልየ
ዝተፈልጣ ምግብታት ካርቦናራ (carbonara) ኣማትሪቻና (amatriciana) ካቾ አ ፐፐ (cacio e pepe) ግሪቻ
(gricia) ትሪፓ (trippa) ኮዳ ኣላ ቫቺናራ (coda alla vaccinara) ኮራተላ ኮይ ፋጆሊ (coratella coi fagioli)
ኢየን ብሓፈሻ ባኢድካ ምብላዕ ከም ብዕልግና ኢዩ ዝሕሰብ ባህሊ ናይ ጥልያን ብፎርከታን ካራን ምብላዕ ኢዩ
ብኢድካ ክትበልዖ ትኽእል ፒሳን ባኒን ፓኒኖን ኢዩ
መጠንቀቅታ! መብዛሕትኡ ምግቢ ናይ ሮማ ብሓሰማ ኢዩ ዝስራሕ ሓሰማ ዘይትበልዕ እንተ ኾይንካ ቅድሚ ምእዛዝካ እቲ
ክትበልዖ ትደሊ ምግቢ ሓሰማ እንተ ኣሎዎ ሕተት

ማይ
ማይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት ኣብ ገዛ ወይ ተፈላለየ ቦታታት ብዘይ ስክፍታ ካብ ቡምባ ክትሰትዩዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ
ካልሲኡም (calcare) ስለዘሎዎ ሓንሳብ ሓንሳብ ሓባል ማይ ካብ ቡምባ ይወጽእ ወይከኣ ኣብ ቢኬርን ድስትን ኖራ ዝመስል
ኣሰር ይገድፍ ኣይትሰከፉ ንጥዕና ወላሓንቲ ጉድኣት ኣየምጽእን ኢዩ ኣብ መንገዲ ትረኽቡዎ ፈልፋሊ ማይ ከኣ ብዘይ
ስክፍታ ክትሰትዩዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ ምኽንያት ዘይስተ እንተኾይኑ ጽሑፍ ሓበረታ ትረኽቡ
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ናይ ጸሎት ቦታታ
ሮማ ናይ ሃይማኖት ካቶሊኽ ዋና ከተማ ኢያ ሎሚ ግን ብብዝሒ ኣይሁድን ኣስላምን ዝነብሩላ ዓለማዊት ከተማ ኮይና እዘን ሰለስተ
ሃይምኖታት ኣዜን ትኸባቢረን ይነብራ ኣብልዕሊ እዜን ተጠቕሳ ሃይማኖታት ከንሻ ወንግየላዊያን ኮምኡውን ናይ ርሑቕ ምስራቕ
ሃይማኖታት ከም ቡዲስት ይነብሩ ተፈልጣ ናይ ጸሎት ቦታት ኣብ ሮማ
ባዚሊካ ሳን ፔትሮ ፕያሳ ሳን ፔትሮ (Basilica di San Pietro-Piazza San Pietro)
መስጊድ ናይ ሮማ ቭያለ ደላ ሞስከኣ (Moschea di Roma – Viale della Moschea) ኣብዚ መስጊድ እዚ ዓርቢ ንግሆ ኣብ ፊት እቲ
መስጊድ ዕዳጋ ናይ ዓርቢ ኣሎ
ዓቢ ቤት መቕደስ ሮማ - ሉንጎተቨረ ደይ ቸንቺ (Tempio maggiore di Roma – Lungotevere dei Cenci)
ዓለማዊ ናይ ወንግየላውያን ቤተክርስትያን - ቭያ ጁሰፐ ክዮቨንዳ 57 (Chiesa Internazionale evangelica – Via Giuseppe
Ciovenda, 57)
ተፈላለዩ ዜጋታት ብሓባር ዝነብሩሉ ቦታታት
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት አስኲሊኖን ቶር ፕኛታራን (Esquilino e Tor Pignattara) ተፈላለዩ ዘጋታት ዝእከቡሉን ዝነብሩሉን ቦታታት ኮይኑ
ኣብ ፕያሳ ቪቶርዮ አማንወለ (Piazza Vittorio Emanuele) ኣብ ምእኸል አስኲሊኖ ጥቓ ስታዚኦነ ተርሚኒ (Stazione Termini) ዓቢ
ሓዲሽ ናይ አስኲሊኖ ሹቕ ዝበሃል ሹቕ ይርከብ እዚ ሹቕ ዚ ተፈላለየ ካብ ኩሉ ዓለም ዝመጸ ምግብታትን ቀመማትን ይሸይጥ ኣብ ልዕልዩ
ከኣ ክዳውንትን ኣጫርቕን ክትረኽቡ ትኽእሉ ዝኽፈተሉ መዓልቲታት ሰኑይን ሮቡዕን ሓሙስን ካብ ሰዓት 5.00 ክሳብ ሰዓት 15.00 ሶሉስን
ዓርቢን ቀዳምን ካብ ሰዓት 5.00 ክሳብ ሰዓት 17.00 ኢዩ
ቶርፒኛታራ ግን ካብ ማእከል ከተማ ርሕቕ ዝበለ ኢዩ ግን ብቐሊል ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ኣስላም
ኢዮም ብዙሓት ነኣሽቱ ዱኳናት የካይዱ ኣብዚ ዱኳናት ከኣ ካብ ኣሲያን ማእከላዊ ምብራቕ ዝመጸ ምግብታት ይሽጡ እቲ ዝዓበየ ሹቕ ኣብ
ቭያ ፍራንቸስኮ ላፓረሊ ይርከብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ካብሶኑይ ክሳብ ቀዳም ካብ ሰዓት 6.00 ክሳብ ሰዓት 14.00 ኢዩ

ጻዕቒ መካይንን ምጓዓዝያ ሲስተም
ሮማ ብጣዕሚ ጻዕቒ መካይን ዘሎዎ ከተማ ኢዩ ኑግሆን ምሸትን ሞቶርሳይክልን መካይንን ክውንጨፋ ትርየን ወይከኣ ብጻዕቒ መካይን
ተስሪዐን ጠጠው ኢለን ይረኣያ
መንገዲ ክተስግሩ ከለኹም በቲ ዝተመደበ መስገሪ ጥራሕ ስገሩ ቅድሚ ምስጋርኩም መካይን ከምዘይ ኣለዋ ኣረጋግጹ
ብህዝባዊ መጓዓዝያ እንድሕር ኮንኩም ትንቀሳቐሱ ኣቐዲምኩም ምብጋስ ይሕሸኩም ስለምንታይ ኣውቶቡስ ብዙሕ ግዜ
ክትጽበዩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከኣ ጻዕቒ መካይን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም

ኣውቶቡስ፣ ትራም መትሮ
ኣብ ሮማ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ክትቀሳቐስ ቀሊል ኣይኪነን ግንይከኣል ኢዩ ሰለስተ መስመር መትሮ ብዙሓት ኣውቶቡስ ሓደ ሓደ ትራም
ኣሎዋ ዋጋ ናይ ቲከት 1.50 አሮ ኢዩ ን 100 ደቒቕ ናኣውቶቡስን ትራምን ንሓንቲ ግዜ ኸኣ ንመትሮ የገልግል ናይ ወርሒ ወይ ናይ ዓመት
ተሰራ ኣብ ጋዜጣ ዝሽየጠሉ ቦታ ወይ ኣብ ሽጋራ ዝሽየጠሉ ቦታ ወይ ከኣ ኣብ ስታዚኦነ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ

ቲከትካ ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ ዘላ ማሽን ከተህርሞ ከምዘለካ ኣይትረስዕ ከየህረምካ እንተተረኺብካ መቕጻዕቲ ከምዘለካ
ክትፈልጥ ይግባእ
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ባቡራትን ካብ ሮማ ወጻኢ ዝንቀሳቐሳ ናይ ምጓዓዝያ ኣውቶቡሳት
ሮማ ካብ ኣብ ከባብያ ዘለዋ ከተማታትን ዓድታትን ብቀሊሉ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ወይ ባቡር ወይ ኣውቶቡ ተጠቂምካ ኣብ እተን
ዝዓበያ ስታዝዮነ ናይ ሮማ ( ተርሚኒ፣ ቲቡርቲና፣ኣናኚና፣ኦስትየንሰ ወዘተ…..) ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ንናይ ኣውቶቡስን ናይ ባቡርን ቲከት
ዋጋን ሳዓታትን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለይ ይኽእል ኢዩ ሓበሬታ እንድሕር ደኢኻ ኣብቲ ናይ ስተሽን ቲከት ዝቑረጾ ቤት ጽሕፈት
ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ወይ ከኣ ኣብ ኢንተርነት ኣብዚ ዝስዕብ ኣድረስ ኣቲኻ http://www.trenitalia.com ካልእ ከእ
http://www.cotraspa.it/. ዘድልየካ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ
ናይ ባቡር ቲከትካ ቅድሚ ኣብ ባቡር ምስቃልካ ኣህርሞ ናይ ኣውቶቡስ ከኣ ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ ተህርሞ

ንብሽክለታ ተወሰነ መንገድታት
ኣብ ዝኾነ ጽርጊያ ብብሽክለታ ምጓዓዝ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኢዩ ኣብ ሮማ ብዙሕ ንብሽክለታ ዝተወሰነ መንገድታት ኣሎ ከምኡውን ወሃብቲ
ኣገልግሎታት ነጻ ናይ ሓባር ብሽከታታት ተባሂለን ዝጽውዓ (bike sharing) ኣለዋ ክትጥቀመለን እንድሕር ደሊኻ መጀመርያ ትምዝገብ
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ንእሽተይ መምርሒ ቋንቋ ጥልያን

ኣብ ዓዲ ጥልያን ወግዓዊ ቋንቋ ጥልያን ኢዩ ግን ኣብ ብዙሕ ዞባታት ሰባት ናይቲ ዝነብሩሉ ዞባ ቋንቋ ኢዮም ዝዛረቡ እሱ ኸኣ ካብ ዞባ ናብ
ዞባ ካብ ቲ ወግዓዊ ቋንቋ ጥልያን ብጣዕሚ ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል ኢዩ ብተወሳኺ ክኣ ኣብ ዘን ዝስዕባ ኣውራጃታት ኣብ Valle
d’Aosta ፈረንሳይ ይዛረቡ ኣብ Trentino Alto Adige ጀርመን ይዛረቡ ኣብ Molise ናይ ክሮአሻ ቋንቋ ይዛረቡ ኣብ Siciia e Calabria
ናይ ኣባንያ ቋንቋ ይዛረቡ ኣብ Puglia ግሪኽ ኣብ Friui Venezia Giulia ናይ ስሎቨንያ ቋንቋ ይዛረቡ ኣብ ሮማ ቀደም ዝነበረ ሮማነስኮ
ዝበሃል ቋንቋ ተሪፉስ ሐጂ ዝዛረብዎ ኣብ ኣወዳድቓ ድምጺ ይፈላለ ንኣብነት ዘረባ ይቖርጹዎ ወይ ድርብ ፊደል ኣየድምጹዎን ወይከኣ ንጽል
ዝኾነ ፊደል ይድርቡዎ
መብዛሕትኡ ጊዜ ጥልያን ብኣገባብን ኣኽብሮትን ኢዮም ዝዛረቡ እንድሕር ምስቲ ዝዛረቡዎ ሰብ ናይ
ቀረባ ርክብ እንተዘይብሎም ንኣብነት ኣብ ፖስታ ቤት ኣብ ኰስቱራ ናይ ስራሕ ቦታ ብፍላይ እቲ
ንዛረቦ ሰብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎ እተኾይኑ

ከመይ ገርካ ሰብ ሰላም ትብል
ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ብልምዲ buongiorno ወይ buonasera ናይ ንጉሆ ወይ ምሸት እንተዀይኑ ወይ ከኣ ንኹሉ ዘጠቓልል salve
ይበሃል እንድሕር ኣቲ ሰላም ትብሎ ሰብ ጥቡቕ ርክብ እንተለካ ciao ይበሃል ርክብካ ምስ ወዳእኻ buona giornata; buona serata;
arrivederci/la ኢልካ ትፈላለይ ምስ ጥብቂ ርክብ ዘለካ ሰብ ግን ብ ciao ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ
ኣብ ነኣሽቱ ከተማታትን ዓድታትን ሰባት ወላ ዘይ ፋለጡ ሰላም ይበሃሃሉ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ግን ሰባት ዝሑላትን ዘይቀራረቡ ይመስሉ
ንምሳልየ ኣብ ውሽጢ መጓዓዝያ ጥቓኻ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሰባት ሓንቲ ዘረባ ከይተዛረቡኻ ይፈላለዩ!

ምስ ሰብ ከመይ ገርካ ትላለይ
ኣለስዮን መሓመድን ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ እንዳ የዕሩኽቶም ገዛ ይራኸቡ ዋና ገዛ ምስ ኣራኸበቶም መሓመድ Ciao io sono/mi chiamo
Mohamed, piacere di conoscerti (ቻው ኣነ መሓመድ ኢየ/ይበሃል ጽቡቕ ሌላ) Piacere mio, io
sono/ mi chiamo Alessio.(ነዓይ ከማን ጽቡቕሌላ ኣነ ኣለስዮ ኢየ/ይበሃል) እንዳዕለሉ ኣለስዮ ን
መሓመድ ንጽባሒቱ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ምስቲ ወሃቢ ስራሕ ከፋልጦ ስራሕ እንተረኸበሉ ይዕድሞ
ንጽባሒቱ መሓመድ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ኣለስዮ ይኸይድ Buongiorno Alssio, come stai (
ከመይ ሓዲርካ ኣለስዮ ከመይ ኣለኻ)?
Bene Mohamed, grazie! Tu come stai invece? – Bene grazie (ጽቡቕ መሓመድ የቐንየለይ
ንስኻኸ ከመይ ኣለኻ? ጽቡቕ የቐንየለይ) ድሕር ቁሩብ ድቓይቕ ዶክቶር ፍለውር (Dott. Fleur) እቲ
ናለስዮ ዘስርሖ ኣብቲ ናይ ኣለስዮ ቤት ጽሕፈት ይኣቱ
ሰላም ዶክቶር ፍለውር (Salve dottor Fleur) ምስ ዶክቶር ሮሚ ከፋልጠካ *lresento il dottor
Romi) ሕጂ ክገድፈኩም ኣገዳሲ ኣኸባ ስለዘለኒ ብሰላም የራኽበና ከመ ትሓድር ዶክቶር ፍለውር ኣነ
መሓመድ ሮሚ ኢየ ጽቡቕ ሌላ (Buongiorno dottor Fleur, io sono Mohamed Romi, piacere
di conoscerti! ደስ ይብለኒ ንበር (Piacere mio, prego si accomodi) - የቐንየለይ (La ringrazio)
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ናይ ምስጋና መግለጺ ኣገባብ
ዘረባ ምስ ወድአ መሃመድ ኣብ ናይ ኣለስዮ ቤት ጽሕፈት ይኸይድ እለስዮ ቡን ንስተዶ? ኣነ ኢየ ዘኸፍል (Alessio, andiamo a
prenderci un caffè? Offro io! የቐንየለይ መሓመድ ደስ እንዳ በለኒ ብጣዕሚ የመስግነካ (Grazie tante Mohamed, si, un caffè lo
prendo con grande piacere, grazie mille! ኣይ ጸገም የለን ( Figurati, non c’è di che).
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Sala Operativa Sociale del Comune di Roma: 800.44.00.22 – attiva 24h

Caritas Diocesana: 06.88.81.53.00

Centro Astalli: 06.69.70.03.06

Comunità di Sant’Egidio: 06.89.92.234

Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR): 06.69.20.01.14

Federazione Chiese Evangeliche Italiane (FCEI): 06.48.25.120
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Questa breve guida è stata realizzata dal Consiglio Italiano per i Rifugiati nell’ambito del progetto
“FAMI-glia”, in partenariato con il Centro Studi e Ricerche IDOS e la Fondazione Nazionale degli
Assistenti Sociali e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020. Il progetto
ha come obiettivo di supportare il processo di ricongiungimento familiare dei titolari di protezione
internazionale attraverso il confronto e lo scambio di buone pratiche sui servizi di sostegno
sperimentati in Italia, Olanda e Scozia, sia da attori pubblici che da organizzazioni del terzo
settore, in particolare per quanto attiene le misure di sostegno al nucleo familiare ricongiunto.

Testo a cura di: Alexia Duvernoy e Martina Daniele
Traduzione a cura di: Simon Efrem
Disegni a cura di: Paolo del Gallo di Roccagiovine
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