
 

  



 

 

በዱባይ የቤት ሰራተኛ፣ የአዋቂዎች እንክብካቤ አልያም 
የህጻናት እንክብካቤ ስራ የሚፈልጉ 
ከስራ ልምድዎትና ያለዎትን ክህሎት ጋር የሚጣጣም ስራ እናገኝሎታለን።  

የመጀመርያ ደረጃ ፡ የህጻናት ተንከባካቢ እና የኩሽና ስራ 

የስራው ገለጻ፡ 

ይህ ስራ የአንድ ቤተሰብ ቤት የማጽዳት፣ ምግብ 
የመስራት እና አጠቃላይ የቀን ተቀን ውሎአቸውን 
ማስተካከልን ያጠቃልላል። ለምሳሌ በአንድ   ቀን   ሊኖሩ 
የሚችሉ ስራዎች፡ ጥዋት ቁርስ ማብሰል፣ የተበላበት 
ሳህኖች ማጠብ፣ ቤቱን ማጽዳት፣ አልጋዎችን ማንጠፍ፣  

እቃዎች በየቦታቸው ማስቀመጥ፣ ልብሶች መተኮስ እና 
እራት ማዘጋጀት ያጠቃልላል።  

ከዛ ጎን ለጎንም ህጻናት በመንከባከብ ልያግዙ ይችላሉ። 
በዚሁ ዙርያ ልምድ የሌሎዎት ከሆኑ ከቤተሰቡ ተጨማሪ 
ድጋፍ እና ምክር እንድያገኙ ይደረጋል።  

የተሻሉ እና ልምድ ያላቸው ህጻናት ተንከባካቢ ሰራተኞች 
ሙሉውን ሀላፊነት ተሰጥተዋቸው ይሰራሉ። በቤተሰቡም 
በጣም ታማኝ የቤተሰቡ አባላት ተደርገው ይወሰዳሉ። 

 

 

የቤት ሰራተኛነት የወር ደሞዝ እና ጥቅማጥቅሞች 

 

በስራ ልምድ ላይ ተመስርቶ የወር ደሞዝ ከ800 የአረብ ድርሃም (220) ዶላር እስከ 1000 የአረብ ድርሃም 
(2700 ዶላር) ሊደርስ ይችላል።  

ነጻ መኖርያ፣ ምግብ፣ የጤና ዋስትና፣ የንጽህና ማስጠበቅያ እቃዎች፣ ኢንተርኔት፣ ቪዛ፣ ዱባይን የመዘዋወር 
ፈቃድ ይኖረዋል። 

መሰረታዊ (minimum) ነጥቦች 

የሚከተሉትን መሰረታዊ ነጥቦች የማያሟሉ ከሆነ 
ወደ ቃለ ምልልስ 

 የእንግልዝኛ ቋንቋ ማንበብ፣ መጻፍ እና መናገር 
የሚችሉ 

 ዕድሜአቸው ከ23-45 ባለው የዕድሜ ክልል 
ውስጥ የሆኑ 

 ከ9-12 የትምህርት ደረጃዎች የሆኑ 

ተመራጭ እንዲሆኑ የምያደርጉ ነጥቦች 

እነዚህ ነጥቦች ግዴታ አይደሉም፡ ይሁንና 
እንደ ተጨማሪ አቅም አስፈላጊዎች ናቸው 

 የአረብኛ ቋንቋ ክህሎት 
 በቤት ሰራተኛነት ወይም ደግሞ በኩሽና ስራ 

ላይ ልምድ መኖር 

 



 

መካከለኛ ደረጃ፡ የአዋቂዎች እንክብካቤ እና የህጻናት  ሰራተኞች 

የስራው ገለጻ፡ 

እንደ የአዋቂዎች እንክብካቤ ሰራተኛ መጠን ከእርስዎ 
የሚጠበቁ ስራዎች የታመመ፣ ወይም በዕድሜ የገፋ 
አልያም ደግሞ አካል ጉዳተኛ የሆነ የቤተሰቡ አባል 
መንከባከብን ነው። ስራው ምግብ ማዘጋጀት፣ 
የንጽህናቸው ሁኔታ መከታተል፣ ሲጸዳዱ ማገዝ፣ ማልበስ፣ 
እንዲሁም ሲበሉ እና ሲንቀሳቀሱ ድጋፍ ማድረግን 
ያካትታል። 

እንደ ህጻናት ተንከባካቢ ሰራተኛ መጠን ከእርስዎ 
የሚጠበቀው የቤተሰቡ ህጻናቶችን መንከባከብ ነው። 
ስራው ልጆቹን ማጫወት እና ወደ ትምህርትቤታቸው 
ሲሄዱ ማገዝን ያካትታል። ይህ ስራ በወር አራት ቀናትን 
ሌሊቱን ሙሉ መጠበቅን ያካትታል። 

 

አጠቃላይ የቤት ውስጥ ስራዎች ማለትም ምግብ ማብሰል እና ማዘጋጀት፣ ምግብ ማቅረብ እና ማጠብ ከሌሎች የተጠቀሱ 
ስራዎች ጎንለጎን አብረው የሚሄዱበት አጋጣሚም አለ። የአዋቂዎች እንክብካቤ እና የህጻናት እንክብካቤ ስራ ላይ የሚሰማሩ 
ሰራተኞች 50% የስራቸው አካል በእንደዚህ አይነቶቹ የቤት ውስጥ ስራ እና ምግብ ማብሰል ስራ ላይ ያውሉታል። 

 

 

 

የቤት ሰራተኛነት ወርሀዊ ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች: 

 

እንደ የስራ ልምዱ  እና ክህሎቱ ከ1,600 የአረብ ድርሃም (~USD 420)  የሚጀምር ይሆናል 

 

ነጻ የመኖርያ፣ ምግብ፣ የጤና ዋስትና፣ የንጽህና ማስጠብቅያ እቃዎች፣ ኢንተርኔት፣ ስልጠና፣ ቪዛ፣ ዱባይን 
የመዘዋወር ፈቃድ   

መሰረታዊ (minimum) ነጥቦች 

የሚከተሉትን መሰረታዊ ነጥቦች የማያሟሉ ከሆነ 
ወደ ቃለ ምልልስ 

 የእንግልዝኛ ቋንቋ ማንበብ፣ መጻፍ እና መናገር 
የሚችሉ 

 በነርሲንግ፣ ሚድዋይፈሪ፣ ሶሻል ኬር ወይም 
በተመሳሳይ ሞያ ከዩኒቨርስቲ የተመረቁ። 
ወይም ደግሞ  ከ3 አመት በላይ በተመሳሳይ 
ሙያ (ዉጪ ሀገ ቢሆን ይመረጣል) በምስክር 
እና በቪዛ መረጋገጥ የሚችል የስራ ልምድ 
ያለው። 

ተመራጭ እንዲሆኑ የምያደርጉ ነጥቦች 

እነዚህ ነጥቦች ግዴታ አይደሉም፡ ይሁንና 
እንደ ተጨማሪ አቅም አስፈላጊዎች ናቸው 

 የአረብኛ ቋንቋ ክህሎት 



 

በሞያ ደረጃ: ልምድ ያለው የቤት ሰራተኛ  

የስራው ገለጻ፡ 

ይህ ታማኝ እና ልምድ ያለው ሰው የሚፈልግ ቦታ ነው። 
ወደዚህ የስራ ቦታ ለመግባት ከልጆች እና አጠቃላይ 
ከቤተሰቦቹ የሚኖር ተግባቦት ሙሉ መሆን የግድ ይላል። 
በዚህ ቦታ የገባ ሰው ታማኝ፣ ሀላፊነት የሚሰማው እና 
ቤቱን ማስተዳደር የሚችል በአጠቃላይ ባለቤቱ በሌለበት 
ማሰተዳደር የሚችል ሰራተኛ መሆን ይጠይቃል።   

ጥሩ  የጊዜ አጠቃቀም  ስርዓት ያለው፣ መልካም የመናገር 
እና ሀሳብን የመግለጽ ክህሎት ያለው፣ በራሱ መንገድና 
ተነሳሽነት ስራዎችን ማከናወን የሚችል መሆን 
ይጠበቅበታል።  በተጨማሪም በሌሎች የቤት ስራዎች 
ማለትም ልብስ ማጠብ እና መተኮስ እንዲሁም ማብሰል 
እና ማጽዳት ላይ የተሻለ ክህሎት ሊኖረው ይገባል። 

የሚበላ ነገር ምን መሆን እንዳለበት ህሳብ ማምጣት፣ 
ቤተሰቡ ገበያ ወጥቶ የምግብ ዓይነት እና የምግብ 
እቃዎች እንዲገዙ የማድረግ ስራም የሱ ነው።  

 ቤተስቡን ሰፋ ባለ መልኩ ማገዝን ስለሚያካትት ለዚህ  
ስተጨማሪ ክፍያ ይኖራል። ይሄንን ተጨማሪ ስራ 
ሻንጣዎቻቸውን ፓክ ማድረግ፣ መኪና ማጽዳት፣ ልጆችን 
መንከባከብ እንዲሁም ሌሎች የቤት ሰራተኞችን 
ማስተባበርን ሊያካትት ይችላል። 

 

 

የቤት ሰራተኛነት ወርሀዊ ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች: 

 

እንደየ ስራ ልምዱ እና ክህሎቱ ከ1,800 የአረብ ድርሃም (~USD 480) የሚጀምር ይሆናል።   

 

ነጻ የመኖርያ፣ ምግብ፣ የጤና ዋስትና፣ የንጽህና ማስጠብቅያ እቃዎች፣ ኢንተርኔት፣ ስልጠና፣ ቪዛ፣ ዱባይን 
የመዘዋወር ፈቃድ 

መሰረታዊ (minimum) ነጥቦች 

የሚከተሉትን መሰረታዊ ነጥቦች የማያሟሉ 
ከሆነ ወደ ቃለ ምልልስ 

 የእንግልዝኛ ቋንቋ ማንበብ፣ መጻፍ እና መናገር 
የሚችሉ 

 በ 23-45 ባለ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ 

 በነርሲንግ፣ ሚድዋይፈሪ፣ ሶሻል ኬር ወይም 
በተመሳሳይ ሞያ ከዩኒቨርስቲ የተመረቁ። 
ወይም ደግሞ  ከ3 አመት በላይ በተመሳሳይ 
ሙያ (ዉጪ ሀገር ቢሆን ይመረጣል) በምስክር 
እና በቪዛ መረጋገጥ የሚችል የስራ ልምድ 
ያለው። 

ተመራጭ እንዲሆኑ የምያደርጉ ነጥቦች 

እነዚህ ነጥቦች ግዴታ አይደሉም፡ ይሁንና 
እንደ ተጨማሪ አቅም አስፈላጊዎች ናቸው 

 የዓረብኛ ቋንቋ ክህሎት 
 የዋና ክህሎት 
 የመጀመርያ ደረጃ የህክምና ረድኤት ስልጠና 
 ከፍተኛ የስራ ተነሳሽነት፣ ጠንካራ፣ የመግባባት 

ክህሎት እንዲሁም በራስ መተማመን 



 

 

አዲሱ ህይወትዎ በዱባይ: 

ዱባይ ላይ በመስራትዎ የሚገኙት ጥቅም 
ምንድነው?   

ዱባይ ላይ በመስራትዎ ከሚጋኙዋቸው ጥቅሞች አንዱ 
ጥሩ የሚባል ደሞዝ እየተከፈልዎት ይህ የሚባል ወጪ ግን 
አይኖርዎትም። ገንዘብ እያገኙ እያለ  የሚያወጡት ወጪ 
እዚህ ግባ የማይባል ስለሆነ ማጠራቀምና ወደ ሀገር ቤት 
መላክ ይቻላል።. ምክንያቱም ነጻ መኖርያ፣ ምግብ፣ የጤና 
ዋስትና፣ የንጽህና ማስጠበቅያ እውቃዎችና ኢንተርኔት 
አለልዎት። ኢቲካል ሪክርዩመንት ኤጀንሲ  (The Ethical 
Recruitment Agency፡ TERA) እነዚህ ወጪዎች 
በአሰሪዎቹ እንደሚሸፈኑ ያረጋግጥሎታል።    

ኢትዮጵያ ውስጥ እያሉ ደሞዛቸው ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ 
የሚውለውም ለቤት ኪራይ፣ ምግብ እና ተዛማጅ 
ወጪዎችን ነው። በዱባይ ግን እንደዚህ አይደለም ።  
በመሆኑም ዱባይ ላይ መስራት ጥሩ የሚባል ገንዘብ 
ለመያዝ በዚሁም ለራስዎ እና ለቤተሰብዎ መጻኢ ህይወት 
የተሻለ አማራጭ ተደርጎ ይወሰዳል።   

ይሄንን ስራ ለማግኘት የቅጥር ክፍያ እና ተጨማሪ ጉዞ 
አይጠይቅም። 

ስልጠናውና የስራው ሂደት ምን ያህል ግዜ 
ይወስዳል?   

ፓስፖርት እጅዎ ላይ ካለ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ሂደቱን 
አልቆ ራስዎን ለስራ ዱባይ ላይ ሊያገኙት ይችላሉ። 
አንዳንድ ጊዜ ተጨማሪ ጊዜም ሊወስድ ይችላል። ይሁን 
እንጂ ከወር ባነሰ  ግዜ ውስጥ ነው የሚያልቀው።    

አንዴ ፓስፖርት እንዳልዎት ካረጋገጡ ወይም ለመሄድ 
ከወሰኑ በቀጥታ ወደ የጤንነት ምርመራ ይሄዳሉ ። 
የጤንነት ምርመር ውጤት አዲስ አበባ በሚገኘው 
የዩናይት አረብ ኢመሬትስ ኢምባሲ ከተረጋገጠ በኋላ ቪዛ 
ይሰጣል። ቪዛ ከተሰጠዎት በኋላ ባለ አንድ ሳምንት ጊዜ 
ውስጥ   ለጉዞ መዘጋጀት ያስፈልጋል። 

 

 



 

በዚሁ የስራ ዕድል የሚጠየቅ ክፍያ 
ምንድነው?   

የስልጠና እና የአኮመዴሽን ወጪዎች የሚሸፈኑ ሲሆኑ 
ከዚሁ ጋር በተየያዘ ወጪ የሚባል ነገር አይኖርዎትም።  
እኛ እንደ ኢቲካል ሪክርዩመንት ኤጀንሲ የጉዞ ወጪዎትን 
እንከፍላለን። አንዴ ዱባይ ከ አሰሪዎች እጅ ከደረሱ በኋላ 
አሰሪውን ነው የጉዞ ወጪዎትን የሚከፍለን።   

የሚኖርዎት ክፍያ 

ለሚከተሉት ነገሮች ይከፍላሉ: 

 ለፓስፖርትዎ 

 ወደ ዱባይ ከመነሳትዎ  በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ  ያሉ 
የጉዞ ወጪዎች   

 ወደ ዱባይ ለመብረር እስከ የአየር ማረፍያው ያለ 
የትራንስፖርት ወጪ   

ምን አይነት ስልጠና እና ድጋፍ ያገኛሉ? 

ስኬታማ፣ ደስተኛና ባለ ሙሉ ጤናማ ስሜት እንዲሆኑ 
እንፈልጋለን። በመሆኑም በሁሉም አይነት መንገዶች 
እናግዝዎታለን።ስለሆነም የሚከተሉትን ስልጠና የድጋፍ 
አገልግሎት እንሰጣለን።   

 ወደ ዱባይ ከመብረርዎ በፊት የቅድመ በረራ 
ስልጠናና መረጃ መስጠት   

 ዱባይ ከደረሱ በኋላ በሀገሪቱ የመንግስት አካላት 3 
ቀናት የስራ መግባብያ ስልጠና   

 ለአንድ ወር የሚቆይ ተከታታይ የስራ ስልጠና   

 ከአስተባባሪዎ ጋር የሚሰጥ ተከታታይ የክትትልና 
ድጋፍ አገልግሎት  

ስልጠና ላይ እያሉ ይከፈላሉ? 

አይከፈሉም። ወደተፈለገው ቤተ ሰብ ሄደው ስራ 
እስኪጀምሩ ድረስ ክፍያ አይኖርም። ይሁንና አኮመዴሽን፣ 
ስልጠና፣ ምግብ፣ የጉዞ እና የንጽህና ማስጠብቅያ 
ወጪዎችን ይሸፈንሎታል። የመጀመርያ ደሞዝ 
ከማግኘትዎ በፊት ላሉ ወጪዎትን የሚሸፍን በቂ ገንዘብ 
ማግኘትዎ ይረጋገጣል። 

እንዴት ነው የሚከፈልዎት? 

ደመዎዝዎ መንግስት በሚፈቅደው ስርዓት መሰረት 
በየወሩ ወደ ባንክ ሒሳብዎ  በሙሉነት እና ብጊዜ እንዲገባ 
ይደረጋል። 

ኮንትራትዎ ምን ያህል ግዜ ይቆያል? 

ኮንትራክቱ የሚቆየው መጀመርያ ለሁለት አመት ነው። 
ተጨማሪ የስራ ዕድል ከተገኘ ቀድመን የምናሳውቅዎ 
ይሆናል። በዙርያውም እናነጋግርዎታለን። የመሰልዎትን 
ጥያቄ በማቅረብ መልስ እንድያገኙ እናደርጋለን፡ ከዛ በኋላ 
እንፈራረማለን። 

ስራውን ካልፈለጉት እና ወደ ሀገር ቤት 
መመለስ ከፈለጉስ?   

ስራዎትን በስድስት ወር ውስጥ ትተው መመለስ ከፈለጉ 
ወደ ዱባይ የመጡበትን የጉዞ ወጪ ለድርጅቱ 
ይመልሳሉ። ምክንያቱም ድርጅቱ እርስዎን ለማግኘት 
ለቪዛ እስከ 1000 የአሜሪካን ዶላር እንዲሁም 
የትራንስፖርቴሽን ወጪዎች አውጥተዋል።  ከዛ 
በተጨማሪም እርስዎን ወደ ዱባይ ለማዘዋወር ብዙ የጊዜ 
እና የገንዘብ ወጪ ስለምናወጣ ይሄኛው ፍትሀዊ ክፍያ 
ይሆናል። 

መብትዎትን ምንድናቸው? 

በዩናይት አረብ ኢመሬትስ እንደ አንድ ሰራተኛ ብዙ 
መብቶች አሉዋቸው። የሚከተሉት የተወሰኑ እና ጠቃሚ 
ነጥቦች ናቸው።   

 በሳምንት አንድ ሙሉ ቀን ዕረፍት አለ 

 ወደ አረብ ከመብረርዎ በፊት ኮንትራትዎ በራስዎ 
ቋንቋ የተጻፈ እና በራስዎ ቋንቋ የሚቀርብ ቅጂ እጅዎ 
ላይ ይኖርዎታል።   



 

 የደሞዝ ብዝበዛ የለም 

 የጉልበት ብዝበዛ የለም 

 ስራውን መተው እና ወደ ሀገር ቤት የመመለስ 
መብት 

 አሰሪዎችዎን የመቀየር መብት 

 ከመደፈር እና ተዛማጅ በደሎች ነጻ የመሆን መብት 

የመኖርያ ወጪ 

አሰሪዎት በዘመናዊው ቤታቸው ውስጥ የብቻዎትን ክፍል 
ይሰጥወታል። ይህ ያለ ምንም ወጪ ነው።   

በመጀመርያው ወር ግን በስልጠና ማእከል ውስጥ 
እንዲቆዩ ይደረጋል። 

ከሚሰጥዎት ክፍያ የሚቀነስ ነገር ይኖራል? 

የለም!.አሰሪዎት ከደመዎዝዎስ ምንም አይነት ቅነሳ 
አያደርግም፡ ኢ ህጋዊ ነው።   አሰሪዎት ከደመዎዝዎ 
የሚቀንሰው ነገር ካለ በቀጥታና በተቻለ ፍጥነት እኛን 
ማግኘት ግድ ይላል። 

ምን ዓይነት ድጋፍ ያገኛሉ? 

ዱባይ እንደደረሱ በሀገሪቱ መንግስት እውቅና የተሰጠው 
እና በሰራተኛና አሰሪ የማገናኘት ስራ ልምድ ያለው 
ተቋማችን ድጋፍ ይደረግሎታል።   .  

ይህ ተቋም ወደ አከሜድሽን በመውሰድ ከቀጥተኛው 
አስተባባሪዎት ጋር ያገናኝዎታል። እንዲሁም ስልጠና 
የሚሰጥበትን ቦታ ያሳይዎታል።  በመጀመርያው የዱባይ 
የስልጠናው ወር ከስልጠና በተጨማሪ ከሚሰሩበት 
ቤተሰብ ከሚመጡ አባላቶች ጋርም ትውውቅ  
በሚቀጥሉት ስድስት ወራቶች ውስጥ ደግሞ ተጨማሪ 
ስልጠናዎች ይሰጣሉ።  ከኤጀንስያችን ጋርም ክትትል 
ይደረጋል። በደህና ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ለማወቅም 
ክትትል እናደርጋለን።  

የስራ ሰዓትዎ ምን ይመስላል? 

በቀን ከ 10-12 ሰዓታት ይሰራሉ። በሳምንትም ስድስት 
ቀናት  ይሰራሉ። በሳምንት አንድ ቀን ከስራ ነጻ የሆነ 
የዕረፍት ቀን ይኖርዎታል። 

አሰሪዎትን ካልወደዱት ምን ያደርጋሉ? 

ሲጀምር የተሻለ አሰሪ የምንፈልግልዎት ይሆናል። ወደ ቤቱ 
ሳይሄዱም እናገናኝታቹኋለን። በዚህ ደረጃ ላይ እያሉ 
ያልተስማማዎት ነገር ካለ ከወዲሁ ሌላ ሰው ጋ እንዲሄዱ 
ይደረጋል። ከገቡ በኋላም ቢሆን ከአሰሪው ጋር 
በመስማማት ሌላ አሰሪ ጋ መሄድ ይቻላል። 

ከቤተሰብዎ ጋር እንዴት ይገናኛሉ?  

ቤተሰብዎትን ለማግኘት እንድያግዝዎ በቤቱ ነጻ 
የኢንተርኔት አግልግሎት ይኖርዎታል።  የራስዎ 
የኢንተርኔት መጠቀምያ ዕቃ ሞባይል ወይም ታብሌት 
ሊሆን ይችላል ቢይዙ ይመረጣል። አለበለዝያ ግን 
ከቤተሰቡ አባላት በመዋስ መውሰድ እና ከቤተሰብዎት 
መገናኘት ይችላሉ። 

በኮንትራቱ መጨረሻ ምንድነው 
የሚደረገው? 

ጥሩ ስራ ከሰሩ ኮንትራቱ ማሳደግ ይችላሉ። ወደ ሌላ አሰሪ 
መዘዋወርም ይቻላል።  ወደ ኢትዮጵያ መመለስ 
ከፈለጉም ይሆናል፡ ይደረጋል። 



 

አንድ ሰራተኛ በአቅም እና ክህሎት 
እየበለጸገ ሲሄድ ክፍያው ምን ይሆናል፧? 

እየጨመረ ይሄዳል! ዱባይ ላይ ያለ የኤጂንስያችን አካል 
በአቅም እና በክህሎት እያደጉ ለሚሄዱ ሰራተኞች በዛ ልክ 
ክፍያቸው ከፍ እንዲል ይሰራል።  

ዱባይ ላይ ከደረሱ በኋላ ኮንትራቱ 
የሚቀየርበት አጋጣሚ አለ? 

በፍጹም! እንደዚህ አይነት ነገር ካጋጠመ በቀጥታና 
በተቻለ ፍጥነት እኛን ማነጋገር ያስፈልጋል። 

የዚሁ ሁሉ ሂደት ክፍያ የሚፈጽመው ማነ? 

ስራ እስኪጀምሩ ድረስ ሁሉም ወጪዎች የሚሸፍነው እኛ 
ነን። አንዴ ስራ ላይ ከገቡ  የወጡትን ወጪዎች በአሰሪው 
የሚሸፈኑ ይሆናሉ።  

አረብኛ አለመቻል ችግር ነው? 

በፍጹም! ሁሉም በሚባል ደረጃ የአረብ ሰው እንግልዝኛ 
ይናገራል። የእንግልዝኛ ክህሎት ወሳኝ ነው።  አረብኛ ግን 
ተጨማሪ አቅም ነው።  

ቤተሰብዎት እና ጓደኛዎት ተመሳሳይ ስራ 
ማግኘት ይችላሉ? 

አዎን! መሰረታዊ ነጥቦች ማሟላት ከቻሉ እና 
ቃለመጠይቁን ካለፉ ተመሳሳይ ዕድል ማግኘት ይችላሉ።  
እኛን እንድያገኙ እና ይሄንን መረጃ እንድያውቁ ማድረግ 
ይቻላል።  

ዱባይ ምን ትመስላለች? 

ዱባይ በጣም ዘመናዊ፣ ደስ የምታሰኝ እና ሀብታም ከተማ 
ናት። ዩናይትድ አረብ ኢመሬትስ ወደ 9.5 ሚልዮን 
የሚጠጋ የህዝብ ብዛት ያላት ሲሆን  ከዚህ ቁጥር 1.5 
ሚልዮን ብቻ ናቸው ኢመሬቶች።   ቀሪው 7.8 ሚልዮን 
መጤ ነው።    

አንዳንዴ ወደ 25 ድግሪ ሴልስየስ የሚሆን የሙቀት ደረጃ 
ያላት ከተማ ናት ዱባይ። ሳመር አከባቢ ግን ወደ 40 ድግሪ 
ሴልስየስ የሚደርስ ሲሆን ቤት፣ መኪና፣ የገበያ ማእከላት፣ 
ባስ ማረፍያ አከባቢውች ወዘተ  አየር ኮንድሽነር ይተከላል።  
ዱባይ ዘመናዊ እና ውድ የማይባል የባቡር መንገድ አላት። 
ዱባይ ብዙ የሚታይ እንደ የአለሙ ትልቁ ህንጻ ቡርጅ 
ካሊፋ የመሳሰሉ ቦታዎች ያሏት ከተማ ናት።    

ዩናይት አረብ ኢመሬት የሙስሊም ሃገር ስለሆነ አልኮል 
በጥብቅ የተከለከለ ነው።  ይሁንና ብዙ የውጭ ሀገር 
ሰዎች የሚኖሩባት ከተማ ስለሆነች ደስ የምትል ከተማ 

ለምንድነው ብዙ ነገሮች በነጻ 
የሚቀርብልዎት? 

በአሁኑ ሰዓት በአረብ ኢመሬትስ፡ ሰራተኞች ለቪዛ፣ 
ትራንስፖርቴሽን እና የቅጥር ክፍያ ከሰራተኛው መቀበል 
አይፈቀድም። በህግ መሰረት እነዚህ ወጭዎች በአሰሪዎች 
ናቸው የሚሸፈኑት።      

አኮመዴሽን፣ ምግብ፣ የንጽህና ማስጠብቅያ መሳርያዎች 
በአጠቃላይ የኮንትራቱ ውል ውስጥ ስለገቡ በነጻ 
የሚሰጡ ናቸው። 

 

 

 

 



 

 

ምሳሌአዊ ገለጻ የአንድ ቀን ስራ  

6-11am                      
የጥዋት ሽፍጥ 

 ቁርስ መስራት 
 ቤት ማጽዳት 
 ማጠብ 

 

11am-3pm                    
ዕረፍት 

 ምሳ መስራት 
 ዕረፍት 

 

3pm-8pm                       
የማታ ሽፍት 

 ልብስ መተኮስ 
 ልጆች ማየት 
 እራት ማዘጋጀት 
 ማጠብ 

 

 

 

ስለ እኛ 
'ኢቲካል ሪኩዩርመንት ኤጀንሲ' (TERA) ስነምግባሩ የጠበቀ የቅጥር ስርዓት ለማከናወን ዝግጁ ነው።    
  

የቴራ (TERA) ዋና ተልእኮ ከሀገራቸው ወጥተው በመስራት ላይ ያሉ ሰዎች ከአሰሪዎቻቸው የተሻለ ጥቅም  እንድያገኙ ማገዝ 
ነው።  ከሀገር ውጪ መስራት የራስዎን ጨምሮ የቤተሰብዎ እና የአከባቢዎ የህይወት ደረጃ በማሻሻል በኩል ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
ይኖረዋል ብለን እናምናለን። ሰዎች እነዚህን ጥቅሞች እንዲረዱ ማገዝ እንፈልጋለን፤ ይህንንም ተግባራዊ ስናደርግ 
በአሰሪዎቻቸው በኩል ሊደርስ የሚችለውን ጥቃትና የጉልበት ብዝበዛም በመከላከል ነው፡፡ 


