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ኣብ ዱባይ ሰራሕተኛ ገዛ፥  ኣላይት ቆልዑ ወይ ኣላይት ቤት  
ንኽትኮኒ  

ምስ ናይ ስራሕ ልምድኽን/ተመኩሮኽን ብቕዓትክን ዝመጣጠን ስራሕ ክነተሓሕዘኪ ኢና!   

ጀመርቲ: ሰራሕተኛ ገዛን ከሻኒትን 

መግለጺ ዕማም: 

እጃም ናይዚ ምሕጋዝ ስድራቤት፡ ኣብ ምጽራይ ምኽሻንን 
ምክያድ መዓልታዊ ስራሓት ገዛን የጠቃልል። ካብ ዕለታዊ 
ተግባራት እዚ እጃም ምድላው ቁርሲ ስድራቤት፡ ምሕጻብ 
ናውቲ መግቢ፡ ምጽራይ ገዛ፡ ምንጻፍ ዓራውቲ፡ ምጽፋፍ 
ወይ ምውግጋን፡ ምስትራር ክዳውንትን ምድላው ድራርን 
የጠቓልሉ።  

ኣገዳሲ ምስ ዝኽውን’ውን ኣብ መሰረታዊ ክንክን ቆልዓ 
ሓገዝ ምብርካት ይጠልብ።  

ነዊሕ ናይ ስራሕ ልምዲ ዘይብልኪ እንተኾይኑ፥ ካብ 
እትሰርሕሎም ስድራ ሓገዝ ምኽርን መምርሕን ክዋሃበኪ 
እዩ። 

ዝበሰላን ምኩራትን ሰራሕተኛታት/ኣለይቲ ገዛ ኣዝየን 
እሙናት ኣባላት ስድራ ስለዝኾና ምሉእ ሓላፍነት 
ይወሃበን። 

 

 

ጥቕምታትን ወርሓዊ ጽሩይ ኣታውን: 

መበገሲ ዶሞዝ ካብ AED 800 (~USD 220) ክሳብ AED 1000 (~USD 270) ኣብ ተሞክሮን ብቕዓትን 
ብምምርዃስ።  

መንበሪ, ምግቢ, ኢንሹራንስ ጥዕና, መጸራረዪ ሰውነት, ናይ ገዛ ኢንተርነት, ስልጠና, ቪዛ, ፍቓድን መጓዓዝያ 
ናብ ዱባይን ብነጻ። 

ዝተሓተ ጠለባት: 

እዞም ጠለባት እንተዘይኣማሊእኺንቃለ መጠይቕ 
ኣይትምረጽን ኢኺ 

 እንግሊሽ ክተንብብ ክትጽሕፍን ክትዛረብን 
ትኽእል 

 ዕድሚኣ ካብ 23-45 ዓመት 
 ደረጃ ትምህርታ ካብ 9-12 ክፍሊ ዝበጽሐት 

ተደለይቲ/ ተወሰኽቲ ጠለባት: 

እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ክህልዉ ተወሰኽቲ ጸጋታት 
ደኣ እምበር ግድነት ኣይኮኑን: 

 ቋንቋ ዓረብ 
 ተመኩሮን ብቕዓትን ኣብ ምልዕዓል ገዛን  

ምኽሻኒን 

 



 

ማእከላይ ደረጃ: ኣላይት ቆልዑን ክንክንን 

መግለጺ ዕማም: 

ከም ውሃቢት ክንክን ዕማምኪ ንሕሙማን፡ ንዓበይቲን 
ስንኩላን ኣባላት ስድራ ምሕጋዝ እዩ። እቲ ስራሕ ኣብ 
ምድላው መግቢ ምትሕግጋዝ፡ ምእላይ ውልቃዊ ስነጥዕና 
ዓሚል፡ ኣብ ክፍሊ ምሕጸብ ሰብነት ምድጋፍ፡ ምልባስ፡ 
ምንቅስቃስን ምምጋብን ዓሚል የጠቓልል። 

ከም ኣላይት ቆልዑ ዕማምኪ ምክትታል ቆልዑ እዩ። እቲ 
ስራሕ ምጽዋት ቆልዑን ኣብ ትምህርቶምን ዕዮ ገዛን 
ምሕጋዝን የጠቓልል። እዚ ማለት ኣብ ወርሒ ስጋብ 4 
ለይቲ ምሓዝ ቆልዓ። 

 

ብሓፈሽኡ ኣብ ልዕሊ መዓልታዊ ንጥፈታት ገዛ ምምጋብን ምጽርራይን ምስ ግዴታት ምእላይ ገዛን ምኽሻን መግብን 
ይኸዱ።  ስጋብ 50% ግዜ ኣላይት ቆልዑን ወሃቢት ክንክንን ኣብ ምእላይ ገዛን ምኽሻንን ይውዕል። 

 

 

 

የቤት ሰራተኛነት ወርሀዊ ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች: 

 

መበገሲ ዶሞዝ ካብ AED 1,600 (~USD 420)  ኣብ ተሞክሮን ብቕዓትን ብምምርዃስ ክውስኽ ይኽእል። 

 

መንበሪ, ምግቢ, ኢንሹራንስ ጥዕና, መጸራረዪ ሰውነት, ናይ ገዛ ኢንተርነት, ስልጠና, ቪዛ, ፍቓድን መጓዓዝያ 
ናብ ዱባይን ብነጻ። 

   

ዝተሓተ ጠለባት: 

እዞም ጠለባት እንተዘይኣማሊእኺንቃለ መጠይቕ 
ኣይትምረጽን ኢኺ 

 እንግሊሽ ክተንብብ ክትጽሕፍን ክትዛረብን 
ትኽእል 

 ዕድሚኣ ካብ 23-45 ዓመት 
 ዩኒቨርስቲ ዲግሪ ብ ምእላይ ሕሙማት፡ ሞያ 

ሕርሲ፡ ማሕበራዊ ክንክን ወይ ተመሳሰልቲ ወይ 
ልዕሊ 3 ዓመታት ተመኩሮ ብተመሳሳሊ ክእለት 
(ብፍላይ ኣብ ወጻኢ) ብ ቪዛን መወከሲታት 
ዝተረጋገጸ 

ተደለይቲ/ ተወሰኽቲ ጠለባት: 

እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ክህልዉ ተወሰኽቲ ጸጋታት 
ደኣ እምበር ግድነት ኣይኮኑን: 

 ዓረብ 

 



 

ደረጃ ክኢላ: ምኩርቲ ናናይት (ኣላይት) ገዛ  

መግለጺ ዕማም: 

እዚ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እቲ ዝለዓለ ሕድርን 
ተመኩሮን ኣብ ስድራቤት እዩ።.እዚ እጃም ክወሃበኪ 
ብቕዕቲ ኣራኻቢት ህጻናትን ወለዲን  ክትኮኒ ይግባእ። 
ዋና/ዓሚል ኣብ ዘይብሉ እምንቲ ሓላፍነታዊት ገዛ፡ 
ቆልዑን ናይ ገዛ እንስሳትን ክተማሓድሪ ትኽእሊ ክትኮኒ 
ይግባእ።  

ብሉጽ ኣጠቓቕማ ግዜ፡ ልዑል ኣቀራርባ ክእለትን 
ብተበግሶኺ ተኣማሚንኪ ክትሰርሒ ትኽእሊ። ንእድቲ 
ኣብ ኩሉ ስርሓት ገዛ - ካብ ሕጽቦን ምስትራርን 
ክዳውንቲ ስጋብ ምኽሻንን ጽሬትን። 

ምድላው ዝርዝርን ንስድራቤት ዘገድሱ ሃለኽቲ ምዕዳግን 
ከምኡ`ውን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣቑሑ ክሽነ 
ትጥቀምን/ትመልኽን። 

ነታ ስድራቤት ዘድልዩ ሰፋሕቲ ተግባራት ገዛ ክትዓምላን 
ክትሕግዝያን ስለእትኽእሊ ዝያዳ ትኽፈሊ። ንኣብነት, 
ምዕሻግ ባልጃ፡ ምጽራይ መኪና፡ ምክንኻን ህጻናት፡ 
ምቁጽጻር/ምእላይ ካልኦት ኣገልገልቲ/ከደምቲን ሓፈሻዊ 
ክብክብ ገዛን። 

 

 

የቤት ሰራተኛነት ወርሀዊ ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች: 

 

መበገሲ ዶሞዝ ካብ AED 1,800 (~USD 480)  ኣብ ተሞክሮን ብቕዓትን ብምምርዃስ ክውስኽ ይኽእል።   

 

መንበሪ, ምግቢ, ኢንሹራንስ ጥዕና, መጸራረዪ ሰውነት, ናይ ገዛ ኢንተርነት, ስልጠና, ቪዛ, ፍቓድን መጓዓዝያ 
ናብ ዱባይን ብነጻ። 

ዝተሓተ ጠለባት: 

እዞም ጠለባት እንተዘይኣማሊእኺንቃለ መጠይቕ 
ኣይትምረጽን ኢኺ 

 እንግሊሽ ክተንብብ ክትጽሕፍን ክትዛረብን 
ትኽእል 

 ዕድሚኣ ካብ 23-45 ዓመት 
 ዩኒቨርስቲ ዲግሪ ብ ምእላይ ሕሙማት, ሞያ 

ሕርሲ, ማሕበራዊ ክንክን ወይ ተመሳሰልቲ ወይ 
ልዕሊ 3 ዓመታት ተመኩሮ ብተመሳሳሊ ክእለት 
(ብፍላይ ኣብ ወጻኢ) ብ ቪዛን መወከሲታት 
ዝተረጋገጸ 

ተደለይቲ/ ተወሰኽቲ ጠለባት: 

እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ክህልዉ ተወሰኽቲ ጸጋታት 
ደኣ እምበር ግድነት ኣይኮኑን: 

 ዓረብ 
 ክትሕንብስ ትኽእል 
 1ይ ረዲኤት ዝሰልጠነት 
 ልዑል ድርኺት፡ ሓያል ውልቃዊ ተበግሶ፡ ጽቡቕ 

ኣዘራራብን ተኣማማንን 

 



 

 

ሓዲሽ ሂወትኪ ኣብ ዱባይ: 

ኣብ ዱባይ ምስራሕ እንታይ ጥቕሚታት 
ኣለዎ?   

ኣብ ዱባይ ርቡሕ ደሞዝ ብዘይ ከበድቲ ወጻኢታት ወይ 
መዓልታዊ ሃለኽቲ ኣሎኪ። ኣዝዩ ውሑድ እንዳውጻኺ 
ፍረጻማኺ ክትክፈሊ ኢኪ፡ እዚ ኸኣ ገንዘብ 
ክትዓቕርን/ክተዋህልሊን ናብ ስድራኪ ዝለኣኽ ተወሳኺ 
ክትረኽብን ከኽእለኪ እዩ። እዚ ኸኣ ነጻ መንበሪ፡ መግቢ፡ 
እንሹራንስ ጥዕና፡ መነጻጽሂን ኢንተርነት ኣብ ገዛኪ 
ስለትረክቢ እዩ። እቲ ስነምግባራዊ መልማሊ ትካል - The 
Ethical Recruitment Agency (TERA) ኣስራሒኪ ነዞም 
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ይኸፍለልኪ ከምዘሎ ከረጋግጽ እዩ።  

ኣብ ኢትዮጵያ እናሰራሕኺ ደሞዝኪ ብተዛማዲ ዝተሓተን 
መብዛሕትኡ`ውን ኣብ መግቢ፡ ክራይን መኽፈሊ 
ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን ይሃልኽ። ኣብ ዱባይ ግን ከምኡ 
ኣይኮነን፥ ስለዚ ኣብ ዱባይ ምስራሕ ክትክፈልን ኣብ 
ዝሓጸረ ገንዘብ ክተዋህልሊን መጻኢ ሂወትክን ሂወት 
ወለድኽን ክትቅይሪ ከኽእለኪ እዩ። 

ስራሕ ንኽወሓሰልክን፡ መድለዪ ስራሕን ዋጋታት 
መጓዓዝያን ኣይትኸፍልን ኢኺ። 

ስልጠናን ምደባን ክንደይ ግዜ ይወስድ?   

ናይ ስራሕ ዕድል ምስ ኣጋጠመኪ ፓስፖርት እንተለኪ ኣብ 
ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣብ ዱባይ ክትበጽሒ ትኽእሊ። 
ሓደሓደ ግዜ ዝነውሐ ክወስድ ይኽእል, መብዛሕትኡ ግን 
ትሕቲ ወርሒ እዩ። 

ፓስፖርት ከምዘለኪ ወይ ክምዝጠለብኪ ምስ ኣረጋገጽና 
ሕክምናዊ መርመራ ይግበረልኪ።.ሕክምናዊ ምርመራኺ 
ብ ኢምባሲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ 
ተረጋገጸ ቪዛኪ ድሕሪ ውሑድ መዓልታት ይለኣኽ። ቪዛኪ 
ምስተላእኸ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ንኽትጉዓዚ ምድላዋት 
ክትገብሪ ይድለ። 

 

 



 

ኣብዚ ዕድል እንታይ እንታይ ዋጋታት 
ይጠቓለል?   

ክፍሊት መጓዓዝያን ቪዛን ክሽፈነልኪ እዩ፡ 
ንመንበሪ/መዕረፊ ትኸፍልዮ የለን። ንሕና, TERA, 
ንመጓዓዝያኺ ክንከፍሎ ኢና። ኣብ ዱባይ ኣብ ስራሕ 
ምስተመደብኪ ኣስራሒኪ ንወጻኢታት መጓዓዝያኺ ን 
TERA ክሕውያ እዩ።   

ንምንታይ ትኸፍሊ? 

እትኸፍልዮ ን: 

 ፓስፖርት;  

 ካብን ናብን መጓዓዝያ፡ ቅድመ ምፍናው ንስልጠናን 
ንሓጺር መግለጽን ኣብ ኢትዮጵያ 

 ናብ ዱባይ ኣብ እትኸድሉ ግዜ ክፍሊት መጓዓዝያ 
ካብ ገዛኺ ናብ ቦሌ ኣየርፖርት ኣዲስ ኣባባ   

እንታይ ስልጠናን ሓገዝን ክግበር እዩ? 

ዕውት፡ ሕጉስን ዕጋበት ዘልዎ ሂወት ክህልወኪ ስለእንደሊ 
ብኹሉ ንኽእሎ ዘበለ ክንሕግዝ ኢና። እዚ ዝስዕብ ስልጠናን 
ሓገዝን ክትረኽቢ ኢኺ።   

 ስልጠና ቅድመ ወፈራን ሓጺር መግለጺ ናብ ዱባይ 
ቅድሚ ምኻድኪን 

 ኣብ ዱባይ ናይ 3 መዓልታት ስልጠና ኣብ ምሕደራ 
ዘቤታዊ ሰራሕተኛ  ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 

 ንስራሕ ዝምልከት ጽዑቕ ስልጠና ንወርሒ ኣብ 
ዱባይ  

 ቀጻሊ ምኽሪ ካብ ንሓገዝን ንምኽርን እትረኽብዮ 
ተቖጻጻሪኺ  

ኣብ ግዜ ስልጠና ክትክፈሊ ዲኺ? 

ኣይፋል። ብዘይካ ነጻ መንበሪ፡ ስልጠና፡ ምግቢ፡ 
መጓዓዝያን መጸራረዪን ኣብ ግዜ ስልጠናኺ፥ ወርሓዊ 
ደሞዝ ስጋብ ናብ ስድራቤት ስራሕ ትምደቢ ኣይትኽፈልን 
ኢኺ። ቅድሚ ቀዳማይ ክፍሊት ደሞዝኪ ኣብ ስልጠና 
ንኹሉ ወጻኢታትኪ ዝሽፍን ብቑዕ ገንዘብ ከምዘለኪ 
ክተረጋግጺ ኣሎኪ። 

ብኸመይ ክትክፈሊ ኢኺ? 

ደሞዝኪ ናብ ደብተር ሕሳብኪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ 
ብምልኡን ኣብ ግዚኡን ምዃኑ ዘረጋግጽ ብመንግስታዊ 
ስርዓት ብቕጽበት ክቕመጠልኪ እዩ። 

ናይ ስራሕ ውዕልኪ ኽንደይ`ዩ መዓስ ከ 
ክትርእዮ ትኽእሊ? 

መበገሲ ናይ ስራሕ ውዕልኪ ንኽልተ ዓመታት እዩ። ናይ 
ስራሕ ዕድል እንተተቀቢልኪ ቅዳሕ ናይ ስራሕ ውዕል 
ኣቐዲሙ ክወሃበኪ እዩ። ኣብኡ ተሞርኵስና ነዘራርበክን 
ዝደለኽዮ ክትሓቲ ከኽእለክን እዩ። ስለዚ ቅድሚ 
ምፍራምኪ ክትብህግዮ የድሊ። 

ነቲ ስራሕ እንተጸላእክዮ እሞ ገዛኺ 
ክትምለሲ እንተደለኺ ኸ?   

ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ስራሕ እንተገዲፍክዮ 
ክፍሊት መጓዓዝያ ካብን ናብን ዱባይ ንዝወሰደትኪ ትካል 
ክትከፍልያ ትግደዲ። ኣብ ልዕሊ ክፍሊት መጓዝያ፡ ግዜናን 
ስራሕ ንምርካብ ወጻኢታት ገንዘብን ስለእንገብር፥ 
ንቪዛኺ $1000 ስለእንኸፍለልኪ ትሕውይና ክፍሊት 
ግቡእ ኮይኑ ይስመዓና።  ናብ ዱባይ ድልው ክትኮንን 
ንምደባን`ውን ግዜን ሓያሎ ገንዘብ ነውጽእ ኢና። 

እንታይ እንታይ መሰላት ኣለውኺ? 

ከም ናይ ቤት ሰራሕተኛ መጠን ብሕጊ ሕቡራት ኢማራት 
ዓረብ ብዙሓት መሰላት ኣለውኺ። ካብ እቶም ኣገደስቲ 
እዞም ዝስዕቡ እዮም፥   

 ናይ ሓደ መዓልቲ ዕረፍቲ ኣብ ሰሙን መሰል 

 ቅድሚ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምብጋስኪ፡ 
መሰል ብቛንቓኺ ምሕባርን ምቕዳሕ ናይ ስራሕ 
ውዕል  



 

 መሰል ዘይምስራቕ ዓስቢ/ፍረጻማ  

 መሰል ዘይምህላው ናይ ዕዳ ባርነት/ማእሰርቲ 

 መሰል ምቑራጽ ስራሕን ምምላስ ናብ ገዛኻን 

 መሰል ምቕያር ኣስራሕቲ  

 ካብ ዘለፋን/ዓመጽን ምዝመዛን ነጻ ናይ ምኳን 
መሰል 

ኣበይ እየ ክነብር? ክራይ ክኸፍል ድየ? 

ኣብ ስራሕ ምስተመደብኪ ኣስራሒኺ ኣብ ዘመናዊ ገዝኦም 
ክራይ ዘይክፈሎ ክትነብረሉ እትኽእሊ ናይ ብሕትኺ ክፍሊ 
ክህበኪ እዩ።  

ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ኣብ ዱባይ፡ ስልጠና እንዳወሰድክን 
ንምደባ እንዳተጸበኽን እንኮለኺ ኣብ መንበሪ ሰልጠንቲ 
ገዛ ክወሃበኪ እዩ። 

ካብ ደሞዝኪ ዝጎድል ኣሎ ዶ? 

የሎን። ኣስራሒኺ ካብ ደሞዝኪ ከጉድለልኪ ዘይሕጋዊ 
እዩ። ኣስራሒኺ ካብ ደሞዝኪ ዝወስድ እንተኾይኑ 
ንኽንሕግዘኪ ተቀላጢፍኪ ክትረኽብናን ክትሕብርናን 
ኣሎኪ። 

እንታይ ዓይነት ድጋፍ ኣሎኪ? 

ኣብ ዱባይ ምስ በጻሕኺ ወኪል ምደባ መሻርኽትና - 
መንግስቲ ዘጽደቖ ወኪል ምኒስትሪ ዕዮ ኣብ ምደባ 
ዘቤታዊ ሰራሕተኛታት ዝኻሃነ ክረኽበኪ እዩ። እቲ ትካል 
ናብ መንበሪኺ ብምውሳድ ምስ ተቖጻጻሪኺ - ረጊእኺ 
ክትነብሪ ዝሕግዘክን መነባብሮኺ ዘሪኤክን መኻሪኽን, 
ከራኹብኺ እዮም። ቀዳመይቲ ወርሒ ኣብ ዱባይ ኣብ 
ስልጠናን ርክብ ምስ ተመዲብኪ ክትሰርሓሎም ትኽእሊ 
ስድራቤታትን የጠቓልል። ኣብተን ቀዳሞት ሽዱሽተ 
ኣዋርሕ ስራሕኺ ቀጻሊ ድጋፍ ስልጠናን  ክለሳን ካብ 
ወኪል መሻርኽትና ክትረኽቢ ኢኺ። ክሉ ጽቡቅ ከምዘሎ 
ንምክትታልን ንምምርማርን ቀጻሊ ርክብ ክህልወና እዩ።  

ሰዓታት ስራሕኺ እንታይ ይመስል? 

መዓልታዊ ካብ 10 – 12 ሰዓታት ሽዱሽተ መዓልታት ኣብ 
ሰሙን ክትሰርሒ ኢኺ። ። ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ 
ዕረፍቲ/ ብዘይስራሕ ክትውዕሊ ኢኺ። 

 

ኣስራሒኺ እንተዘይፈተኽዮ ኸ? 

ቅድሚ ምምዳብኪ ምስ ቅኑዕ ኣስራሒ ክነራኽበኪ 
ንጥንቀቕ ኢና፥ ቅድሚ ምምዳብኪ ምስ ከስርሓኪ 
ዝኽእል ኩሉግዜ ከምትራኸቢ`ውን ንገብር ኢና። ኣብ`ቲ 
መድረኽ ኮለኺ ዝኾነ ዘተሓሳስበኪ/ ዘይነጸረልኪ እንተሎ 
ምስኦም ምስራሕ ዘይክትሰማማዒ ትኽእሊ ኢኺ። 
ሓንሳብ ኣብ ስራሕ ምስተመደብኪ፡ ኣስራሒ ክትቅይርሉ 
ትኽእሊ ብናይ ሓባር ውሳኔ ናይ ክልቴኹም 
ስለዘይምስምማዕኹምን እዩ ዝኸውን። 

ምስ ስድራቤትኪ ብኸመይ ቀጻሊ ትራኸቢ? 

ትሰርሓሎም ስድራ ኣብ ገዝኦም ነጻ ናይ ኢንተርነት ዕድል 
ክህቡኺ እዮም። ንዘሎ ናይ ኢንተርነት ዕድል ንምጥቃም 
ግን ናትኪ መሳርሒ/ቆፎ ተለፎን ክህልወኪ ይምረጽ፡ 
ይኹን ግን ኣድላዩ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ትሰርሓሎም ስድራ 
ሓደ ካብ መሳሪሒታቶም ክትጥቀምሉ ክፈቕዱልኪ 
ይኽእሉ እዮም። 



 

ኣብ ምውዳእ ውዕል ስራሕ እንታይ 
ትኸውን? 

ኣብ ስራሕኺ ጽቡቕ እንተፈጺምኪ ውዕል ስራሕኺ 
ክተናውሒ፡ ናብ ካልእ ኣስራሒ ክትሰጋገሪ ሕቶ ክተቕርቢ 
ወይ ናብ ገዛኺ ኢትዮጵያ ክትምለሲ ባዕልኺ ዝሕሸኪ 
ትመርጺ። 

እንዳሰሰንኪ/እንዳዓበኺ ምስ እትኸዲ 
ክትቅጽልን /ክትሓልፍን ክፍሊትኪ 
ክውስኽን ይኽእልን ዶ? 

እወ። ዝያዳ እንዳተሞከርክን እንዳመልኽክዮን ኣብ 
ዝኸድክሉ ኣብ ዱባይ ዝርከብ መሻርኽትና ትካል መስርሕ 
ትዓብይሉ/ትመሓየሸሉ ስርዓተ የፍቅድ።  

ኣብ ዱባይ ምስ በጻሕኺ ውዕል ስራሕኺ 
ክቕየር ይኽእል ዶ? 

ኣይቅየርን። እንተተቀይሩ ምሳና ቀልጢፍኪ ተራኸቢ። 

ንኹሉ ዋጋታት ምደባ መን ይኸፍሎ? 

ስራሕ ስጋብ ትምደቢ ስራሕ እተማጻልኪ ትካልና ንኹሉ 
ወጻኢታትኪ ትሽፍኖ። ናብ ስድራቤት ምስ ተመደብኪ 
እታ ስድራቤት ነታ ትካል ናይ መጓዓዝያኽን 
መመልመሊኽን ትሕውያ/ትኸፍላ።  

ዓረብ ዘይትዛረቢ እንተድኣዄንኪ ጸገም 
ክኸውን ይኽእል ዶ? 

ኣይፋሉን። ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 
እንግሊዝ እዩ ዝዛረብ። ስለዚ እንግሊዝ ግድነታዊ እዩ። 
ኣረብ ተደላዪ እኳ እንተኾነ ተወሳኺ ጸጋ እምበር 
ግድነታዊ ኣይኮነን።   

ስድራቤትክን ኣዕሩኽትኽን ከ ስራሕ 
ክረኽቡ ይኽእሉ ዶ? 

እወ, ዝተሓተ ጠለባትን ቃለምሕትት ስራሕን 
እንተሓሊፎም።  ንኽረኽቡና ተወከስዮምን ነዚ ሓበሬታ 
ነጻ ኵንኪ ኣካፍልዮምን።   

 

 

ዱባይ እንታይ ትመስል? 

ዱባይ ኣዝያ ዘበናዊት፡ ተደናቒት ሃብታም ከተማ እያ። 
ብዝሒ ህዝቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከባቢ 9.2 ሚልዮን 
እኳ እንተኾነ እቶም 1.5 ሚልዮን ጥራይ እዮም ደቂ 
ኢማራት፡ እቶም ዝተረፉ 7.8 ሚልዮን ወጻእተኛታትን 
ከማኺ ስደተኛ ሰራሕተኛታትን እዮም።  

ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምቆታማ ሃገር እያ፡ ምቖታ ሳሕቲ 
ትሕቲ 250 ሰንትግራድ ይወርድ። ኣብ ግዜ ክራማት 40 
ዲግሪ ንቡር እኳ ኣንተኾነ ዳርጋ ኩሉ መንበሪ ገዛውቲ፡ 
መካይን፡ ማእከል ዕዳጋታት፡ ማዕርፎ ኣውቶቡሳትን 
ባቡራትን መምጠን ኣየር ኣለዎ። ዱባይ ኣዝዩ ዘመናዊ 
ዝኾነ ክቡር ስርዓተ ቀጽሪ ኣለዋ። ዱባይ ብዙሕ ክትርእዮ 
ትብህግ ከም ናይ ዓለምና ዝነውሐ ህንጻ - ህንጻ ብሩጅ 
ከሊፋ ኣለዋ።  

ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እስላማዊት ሃገር ስለዝኾነት 
ኣልኮላዊ መስተ ብጽኑቅ ዝተመጠነ እዩ። ብሓፈሽኡ ግን 
ብዙሓት ወጻእተኛታት ስለዝነብሩላ ብመጠኑ ይፍቀድ 
እዩ። 

ንምንታይ እዮም ብዙሓት ነገረት ነጻ 
ኮይኖምልኪ? 

ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘቤታዊ ሰራሕተኛታት 
ክፍሊት ቪዛ፡ መጓዓዝያን ሞቕጸሪ ስራሕን ክኸፍሉ ሕጋዊ 
ኣይኮነን። ብሕጊ እታ ሃገር ነዚ ዝተጠቕሰ ኩሉ ኣስራሒ 
ክኸፍሎ ይግደድ።  

መቀመጢኺ፡ መግብኽን ናውቲ መጸራረዪን ብነጻ ዝኾነሉ 
ምኽንያት ኣብ ናይ ሽቕለትኪ ወጻኢታት ስለዝተገመተ 
እዩ። 



 

 

ኣብነት ናይ ስራሕ መዓልቲ  

6-11ቅ.ቀ                      
ናይ ንግሆ ክፍለ 
ግዜ 

 ምድላው ቁርሲ 
 ጽሬት 
 ምልቕላቕ/ምሕጻብ ኣቁሑ 
 ምጽፋፍ ምውግጋን 

11ቅ.ቀ-3 ድ.ቀ                    
ዕረፍቲ/ምቁራጽ 

 ምሳሕ 
 ዕረፍቲ 

 

3ድ.ቀ-8ድ.ቀ                       
ናይ ምሸት ክፍለ ግዜ 

 ምስትራር ክዳውንቲ 
 ምክንኻን ህጻን 
 ምድላው ድራር 
 ምልቕላቕ/ምሕጻብ ኣቁሑ 

 

 

 

 

ብዘዓባና 
ስነምግባራዊ መልማሊ ትካል - The Ethical Recruitment Agency (TERA) ፥ ኣብ ወግዓዊ/ኣገባባዊ  ምልመላ ዝተበጀወ 
እዩ።  

ተልእኾ TERA ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ዝያዳ ጥቀሚ ዝረኽብሉ ምድጋፍ እዩ። ስግር ባሕሪ ምስራሕ 
ንሰራሕተኛታት፡ ንስድራቤቶምን ሕብረተሰቦምን ዝቕይር ጠቕሚ ከምጽእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎና። ህዝቢ ነዞም 
ጥቕምታት ተገንዚቡ ካብ መዝማዚ ምልመላ/ቆጸራ ስራሕን ናይ ሽቕለት ምደባን ብምክልኻል ክንሕግዝ ንደሊ። 


