ሰነድ ውዕል ንምልመላ ሞያ
(§§ 10, 11 ሕገ ምልመላ ሞያ – BBiG)

ኣብ መንጎ መልማልን (ትካል)

ኣብ መንጎ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያን / ተመልማሊ ሞያን

ዕለት ትውልዲ:
ኣብ:
ሕጋዊ ወኪል :
ወለዲ (ኣቦን ኣደን)

ብሕጊ ዝተመደበ ወኮል

ኣደ ጥራይ

ኣቦ ጥራይ

ሰም ኣቦ, ስም

ስም ኣቦ, ስም
ጎደና
ኮድ ቦታ

ቦታ

ውዕል ንምልመላ ሞያ ኣብ
ንእትምልመለኡ ሞያ
-ከም ኣድላይነቱ - ዓይነት ሞያ/ ኣተኩሮ/ ወዘተ መዝግብ-

ኣብ § 104 Abs. 1 ሕጊ ምልመላ ሞያ (BBiG) ወይ ድማ § 122 Abs. 4 (HwO) ዝተሞርከሰ መምርሒ ኢደ-ጥበባውያን ኮይኑ ገና ስጋብ ዕለተ ሎሚ ሕጋዊ መስርሕ ዝኾነ ውዕል እዩ።

A. ምልመላ ሞያ ብዓይኒ መምርሒ ምልመላ ሞያ
ንምልመላ ዘድሊ ግዜ

ዓመት ይወስድ።

ኣዋርሕ ይጎድል።

ብምኽንያት (ንኣብነት፡ኣቐዲምካ ዝተመልመልካዮ ዓይነት ሞያ፡ ኣቐዲምካ ዝተመልመልካዮ፡ ተማሂርካ ዝወዳእካዮ ደረጃ ትምህርቲ ምስ ሰርቲፊኬት /ባጀላ

(ብኽብረትኩም እቲ ዘድሊ ሰነድ ብቕዳሕ ኣሰኒኹም ስደዱ።)
ስለዚ እቲ ምልመላ ሞያ ዝካየደሉ ግዜ
ካብ (ዝጅምረሉ)

ስጋብ (ዝውድኣሉ)

B. መፈተኒ ግዜ

ኣዋርሕ ይወስድ

(መፈተኒ ግዜ ግድነት ብውሕድ ሓደ ወርሒ እንተበዝሐ ድማ ኣርባዕተ ወርሒ ክኸውን ኣለዎ)

C. መመልመሊ ቦታ : ምልመላ ከምቲ መምርሒ ውዕል ኣብ ነጥቢ D ዝሕብሮ እዩ

ኮምኡውን ኣብ ነቲ ትካል ዝብጽሑ ንመመልመሊ ዝተመደቡ ህንጻታትንን/ ካልኦት ተመሳሳሊ መገጣጠሚ ናይ ስራሕ ቦታታት ይኾኑ።

D. ምልመላታት ኣብቲ ልሙድ ናይ ትካል መመልመሊ ቦታ ዘይኮነስ ካብኢ ምስ ዝኸውን

ኣብ ውሽጢ

ኣዋርሕ ዝወስድ ግዜ

E. እቲ መልማሊ ነቲ ተመልማሊ ኢደጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ብቑዕ ክፍሊት ኣገልግሎቱ ከማልኣሉ ኣለዎ። እቲ ብቑዕ ወርሓዊ ክፍሊት ብ …ኦይሮ ይግመት።
ኦይሮ

ቅድሚ እቲ ንቐረጽን ካልእን ዝቑረጽ ምጉዳሉ ኣብ ቀዳማይ ዓመት

ኦይሮ

ቅድሚ እቲ ንቐረጽን ካልእን ዝቑረጽ ምጉዳሉ ኣብ ካልኣይ ዓመት

ኦይሮ

ቅድሚ እቲ ንቐረጽን ካልእን ዝቑረጽ ምጉዳሉ ኣብ ሳልሳይ ዓመት

ኦይሮ

ቅድሚ እቲ ንቐረጽን ካልእን ዝቑረጽ ምጉዳሉ ኣብ ራብዓይ ዓመት

F. መዓልታዊ ቀጻሊ ናይ ምልመላ ግዜ

ሰዓታት ኣብ ውሽጢ

መዓልቲታት ኣብ ሰሙን

ሰዓታት ኣብ ውሽጢ

መዓልቲታት ኣብ ሰሙን

G. እቲ መልማሊ ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ / ንተመልማሊ ሞያ ኣብ ዕላዊ ውዕል ዝተሞርከሰ ዕርፍቲ ክምድበሉ ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዝስዕብ ዕላውን ግቡእን መሰል ዕርፍቲ
ኣለዎ።

ኣብ

ሰኑየ-ሰሉስ ወይ

ዝሰርሓሎም መዓልቲታት ኣብ ዓመት

ኣብ

ሰኑየ-ሰሉስ ወይ

ዝሰርሓሎም መዓልቲታት ኣብ ዓመት

ኣብ

ሰኑየ-ሰሉስ ወይ

ዝሰርሓሎም መዓልቲታት ኣብ ዓመት

ኣብ

ሰኑየ-ሰሉስ ወይ

ዝሰርሓሎም መዓልቲታት ኣብ ዓመት

ኣብf

ሰኑየ-ሰሉስ ወይ

ዝሰርሓሎም መዓልቲታት ኣብ ዓመት

H. ንሓበሬታ፡ ክትምርሓሉ ዘልካ ብሕጊ ዝጸደቐ ውዕል ንመሰል ሰራሕተኛን መሰል ወሃብ ስራሕን፡ ተወሳኺ ካልእ ውዕላትን

ሓፈሻዎ መምርሒታት

እቲ መልማሊ ምስቲ ተመልማሊ ኢደ ጥበብ/ ተምልማሊ ሞያ ሓቢሩ፡ ቅድሚ እቲ ሞያዊ ምልመላ ምጅማሩ፡ ትሕዝቶ ናይቲ ንምልመላ ሞያ ዝምልከት
ዋና ነጥብታት ውዕል ቃል ብቓል ሓደ ዝትሕዝቶኡ ኣብ ክልተ ሰነድ የስፍሮ፡ እቲ ሰነድ ወይ በቲ መልማሊን ተመልማሊ ኢደ ጥበብ/ ተመልማሊ ሞያን፡
ኣድላዩ እንተኾይኑ ድማ ብዕላዊ ሕጋዊ ወኪል ተመልማሊ ክፍረም ኣለዎ። መሰል ዕላዊ ውክልና ዝህልዎም ክልቲኦም ወለዲ ብሓባር፡ እንተድኣ መሰል
ውክልና ንሓዲኦም ጥራይ ብሕጊ ዝተዋህበ ዘይኮይኑ ብሓዲኦም፡ ወይ ድማ በቲ ብሕጊ ዝተመደበ ወኪል ይፍረም።. ንትምልመለሉ ሞያ መሰረት ዝኾነ
መምርሒ ኣብ § 25 HwO bzw. § 4 BBiG ዝተሞርከሰ ኮይኑ ኣካል ናይቲ ውዕል ንምልመላ ሞያ እዩ። ካብኡ ዝረሓቐ ለውጢ ኣብ ትሕዝቶ
ክሰፍር እንተኮይኑ ግድነት ብቕጽበትን ማሕበር ኢደጥበባዊ ሞያውያን ሃምቡርግ ክሕበር ኣለዎ።

§ 1 ንምልመላ ዘድሊ ግዜ
1.

ግዜ
ንምልመላ ዘድሊ ግዜ ኣብ መምርሒ ምልመላ § 27 b Abs. 1 HwO ማለት § 8 ክፋል. 1 BBiG ሰፊሩ ኣሎ፡ ብስም መልማልን ተመልማሊ ኢደጥበብን/ተመልማሊ ሞያን ክቕነስ
ይከኣል እዩ እንተድኣ ኣብዚ ዝሓጸረ ግዜ ብዓወት ክዛዘም ይከኣል እዩ ዝብል ዕግበትን ተረድኦን ኣሎ ኮይኑ።

2.

መፈተኒ ግዜ

ዕላዊ ኣብ ውዕል ዝተሞርከሰ ናይ ትምህርቲ ዝምድና ምስ መልማልን ተመልማልን ካብ መፈተኒ ግዜ ኣትሒዙ ይጅምር። ብውሕድ ሓደ ወርሒ
ኮይኑ ግን ካብ ኣርባዕተ ወርሒ ዘይበዝሕ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ምልመላ ኣብ ውሽጢ ናይ መፈተኒ ግዜ እንተድኣ ካብ ሓደ-ሲሶ ናይቲ ዝተመደበ
ግዜ ንላዕሊ ተቛሪጹ፡ እቲ መላመዲ ግዜ ብዓቐን ናይቲ ብኩራት ግዜ ይናዋሕ። (ብውዕል ዝተመደበ መላመዲ ግዜ ነጥቢ B ገጽ 1 ተመልከት).

3.

4.

ዕላዊ ኣብ ውዕል ዝተሞርከሰ ዝምድና መልማልን ተመልማልን ኣቐዲምካ ምስ ዝውዳእ
ማለት ተመልማሊ ኢደ-ጥበብ ሞያ /ተመልማሊ ሞያ ቅድሚ እቲ ተሰማሚዖም ዝመደቡዎ ናይ ምልመላ ግዜ ብፈተነ ሞያ / መደምደሚ
መርመራ ብዓወት ምስ ዝሓልፍ/ምስዝዛዝም፡ ነቲ ተመልማሊ ዘምጽኦ ውጽኢት ነጥብታት ሓቢርካ፡ ዝነበረ ዕላዊ ውዕል ዝምድና መልማልን
ተመልማልን ብዕሊ ይውዳእ።
ምንዋሕ ዕላዊ ኣብ ውዕል ዝተሞርከሰ ዝምድና መልማልን ተመልማልን
ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ / ተመልማሊ ሞያ፡ መደምደሚ ፈተና መርመራ ምስ ዘይዕወት ፡ ብወለንትኡ ነቲ ዕላዊ ኣብ ውዕል ዝተሞርከሰ
ዝምድና መልማልን ተመልማልን ስጋብ ዳግመ መርመራ ግን ካብ ንሓደ ዓመት ዘይነውሕ ግዜ ከናውሖ ይኽእል እዩ።

§ 2 መመልመሊ ቦታ

እቲ ምልመላ ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ይካየድ። እቲ ምልመላ ኣብቲ ትካል ኮምኡ ውን ኣብ በቲ ትካል ዝውነን ንመመልመሊ ተባሂሉ ዝተሰርሐ
ህንጻ ፣ መስርሕ ወይ ውን ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ቦታታት (ነጥቢ C ተመልከት) ይኸውን፡፡ እቲ ምልመላ ብሰንኪ ፍሉይ መደባት ወጻኢ ካብቲ
መመልመሊ ቦታ ክካየድ ይኸእል እዩ። ስጋብ እቲ መደባት ንምዕዋት ናይቲ ምልመላ ተባሂሉ ዝተመደበን ኣድላዪን ዝኾነ ( ውዕል ብዝምልከት
ነጥቢ D ገጽ 1 )።

§ 3 ሓላፍነታት መልማሊ

መልማሊ ዝስከሞም ሓላፍነታት
1.

ሽቶ ምልመላ

ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ /ተመልማሊ ሞያ፡ ሞያዊ ብቕዓት ኣማሊኡ ክሰርሕ ክኽእል ምግባር፡ ኮምኡ ውን ሞያዊ ትምህርቲ ብዓወት
ንምዝዛም ዘድሊ ኩሉ ብኣገባብ እቲ ሞያዊ ምልመላ መሰረትን ማለት መደብ ስራሕን መደብ ግዜን ሰሪዕካ ኣቕርብ (ማለት መደብ ዕዮ ምልመላ
ትካል) ንሱ ድማ ብኸመይ ኣገባብ ናይ ምልመላ ሞያ ሽቶኻ ከተዐውት ከምዘለካ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ።

2.

መልማሊ

ባዕልኻ ብሞያ ክትምልምል፡ ወይ ውን ነቲ ስራሕ ምልመላ ክገጥሞ ዝኽእል ዓቕሚን ፍልጠትን ዘለዎ ሰብ ክትቆጽር ይከኣል እዩ። እቲ መደባት
ግን ንተመልማሊ ብንጹር ብጽሑፍ ክሕብሮ ኣለዎ
3. መምርሒ ምልመላ ሞያ
ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ / ንተመልማሊ ሞያ ኣብ ምጅማር ምልመልኡ ነዚ መምርሒ ብነጻ ክህቦ ኣለዎ።
4.

መሳርሒታት ንምልመላ ሞያ
ንተመልመልቲ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልመልቲ ሞያ፡ ንመመልመሊኦም ዝኸውን ናውቲ ስራሕ፡ ብዝያዳ ዝስርሑ ነገራት ክቕርቡሎም ኣለዎም።
ብተወሳኺ ውን፡ ሞያ ንምምሃር ሓገዝቲ ዝኾኑ መሃርቲ መጽሓፍቲ ብነጻ ክቕረበሎም ኣለዎም፡፡ እቶም ትካላት ኮኑ እቶም ከይዶም ዝመሃሩለንን
ንፍርቂን ንመደምደምን መርመራ ዘጽንዑለንን ናይ ምልመላ ቤት/ትምህርቲታት ይምልከተን። ወላ እኳ እቲ መርመራ ድሕሪ ምውዳእ ናይ ውዕል
ግዜ ኣብ መንጎ መልማልን ተመልማልን እንተኾነ ኣድላይነት ምስ ዝህልዎ ክሕገዙ ኣለዎም።

5. ናብ ቤት ትምህርቲ ሞያ ምኻድ

እቲ ትካል ንተመልማሊ ኢደ ጥበብ ሞያንን /ተመልማሊ ሞያን መሰነዪ ምልመላ ንኽረክብ ናብ ቤት ትምህርቲ ሞያ ንኽኸይድ ካብ ስራሕ ነጻ
ግዜ ክህቦ ኣለዎ።
6. ኣብ ፕሮግራም መሰነዪ ምልመላ ዝግበረሉ ወጻኢ ካብቲ መመልመሊ ቦታታት ምስታፍ
ንተመልማሊ ኢደ-ጥበብ ሞያ/ ንተመልማሊ ሞያ ኣብ መሰነዪ ፕሮግራማት ወጻኢ ካብ መመልመሊ ትካል ንኽሳተፉ ምግባርን ነጻ ግዜ ምሃብን፡፡
እንተድኣ ብመምርሒ ዝተወሰነ ኮይኑ ወይ ድማ ኣብ ዓንቐጽ § 2 ዝተመደበ ውዕል ኮይኑ (ቁጽሪ D ገጽ 1 ተምልከት);

7.

ናይ ትምህርቲ ምስክር ወረቓቕቲ (ጸብጻብ ስራሕ)
ንተመልማሊ ሞያ ኢደ-ጥበብ/ንተመልማሊ ሞያ ኣብ ምጅማር ምልመልኡ ቀጻሊ እውን እቲ መሰነዪ ትምህርቱ ዝኾነ ጸብጻብ ስርሓቱ መመዝገቢ ደፍተር ብነጻ ክወሃቦን ብኣገባብ ጸብጻቡ
ይምዝግብ እንተሎን ምክትታል፡ ርኢኻ ናይ ምፍራም ሓላፍነት ኣሎ።
8.

ምስቲ ምልመልኡ ዝተተሓሓዘ ስርሓት
ንተመልማሊ ኢደ-ጥበብ / ንተመልማሊ ሞያ ንምልመል ኡ ዘማዕብሉን ምስቲ ጉልበቱ ዝመዛዘኑን ስርሓት ጥራይ ክምደቡሉ ኣለዎም።

9.

ሓላፍነት ኣለያ
ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ ብስነ-ስር ዓትን ክምልመልን ኮምኡ ውን ኣካሉ ከይጉዳእን ምሕላውን

10.

መርመራ ጥዕና ኣብ ሕክምና
መንእሰይ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ብመሰረት ሕጊ ኣለያ መንእሰያት §§ 32, 33 ሕክምና ከይዱ ናይ ዝተመርመረሉ ወረቐት ክረክብ ምግባር፡ ቅድሚ ምልመላ ምጅማሩ
ክምርመር ደጊሙ ውን እታ ቀዳመይቲ ዓመት ምልመልኡ ቅድሚ ምውድ ኣ ደጊሙ ክምርመር ምግባርን ምስክር ወረቐት ምቕባልን።

11.

ሓተታ ንምዝገባ
ብቕጽበት ድሕሪ ውዕል ንምልመላ ምፍርራም ከም ተመልማሊ ንኢደ-ጥበባዊ-ሞያ (ኣብ መዝገብ ናይ ተመልመልቲ ንሞያ) ኣብ ማሕበር ኢደ-ጥበባውያን ሃምቡርግ ምምዝጋብ፡ ንሱ ድማ ነቲ
ዝተፈረመ ውዕል ዝሓዘ ሰነድ ክኸውን ምሕታት። ትሕቲ ዕድመ (ትሕቲ 18) ዝኾኑ ተመልመልቲ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ /ትሕቲ ዕድመ (ትሕቲ 18) ተመልመልቲ ሞያ ተወሳኺ ብመሰረት § 32
ሕጊ ሓለያ መንእሰያት ኣብ ናይ ስራሕ ሓኪም ከይዶም ተመርሚሮም ዘምጽ እዎ ውጽኢት ወረቐት ዘሰነየ ሰነድ ክኸውን ኣለዎ።

12.

ምዝገባን ኣብ መርመራ ንምስታፍ ነጻ ካብ ስራሕ ሙኻን
ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ ምሕባርን ምዝኽኻርን ብእዋኑ ኣብ ተዳልዩ ዘሎ መርመራ ፍርቂ ግዜን መደምደሚ መርመራ ኢደ ጥበባውያን/ መደምደሚ መርመራ
ሞያውያን ን ኽምዝገቡ፡ ኮምኡ ውን ኣብ መርመራ ንኽሳተፉ ነጻ ግዜ ምሃብን። ትሕቲ ዕድመ (ትሕቲ 18) ዝኾኑ ተመልመልቲ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ /ትሕቲ ዕድመ (ትሕቲ 18 ተመልመልቲ ሞያ
ናብ 1 ክፋል ናይ ፍርቂ ግዜ መርመራ ወይ ውን ናይ መደምደሚ መርመራ ኢደ-ጥበባውያን/ መደምደሚ መርመራ ሞያውያን ኣብዝሳተፉሉ፡ ተወሳኺ ብመሰረት § 32 ሕጊ ሓለያ መንእሰያት
ኣብ ስራሕ ሓኪም ከይዶም ተመርሚሮም ዘምጽ እዎ ውጽኢት ወረቐት ተማሊኦም ክኸዱ ኣለዎም።
.

§ 4 ሓላፍነታት ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ
ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ ብተገዳስነትን ብሓላፍነትን ሞያዊ ሓላፍነቱ ንኸሰላስል ብቕዓትን ፍልጠትን ክድልብን ምልመልኡ ወዲኡ ሽቱኡ
ክወቅዕን ክዕወትን ክጽዕር ኣለዎ። ብዝያዳ ሓላፍነት ዝስከመሎም ነጥብታት ከምዚ ዝስዕብ እዮም፡
1.

ናይ ምጽናዕ ሓላፍነት
ኩሉ ንሞያዊ ምልመልኡ ዝምልከት ዝተዋህቦ ሓላፍነታትን ስርሓትን ብጥንቃቐ ከሰላስልን ከሳልጥን።

2.

ናይ ሞያ ቤት ትምህርቲ፡ መርመራታትን ካልኦት ስጉምትታትን
ኣብ ሞያ ቤት ትምህርትን መርመራታትን ኮምኡውን ካልኦት ካብቲ ትካል ወጻኢ ዝካየዱ ናይ ምልመላ ስልጠናታትን ክሳተፍ ሓልፍነት ኣለዎ። ናብኡ ንኽሳተፍ ብመሰረት § 3 Nr. 5, § 3
Nr. 6 ኮምኡ ውን § 3 Nr. 12ካብ ስራሓት ትካል ምልመላ ነጻ ግዜ ይወሃቦ።

3.

ምእዙዝነት ብመምርሒታት
ኣብ ግዜ ምልመልኡ ብመልመልቱን ብካልኦት ከም ኣለይቱ ዝተሓበርዎ ሰባትን ብዝወሃቦ መምርሒታት ምእዙዝ ኽውን ኣለዎ

4.

ናይ ስራሕ ትካል መምርሒታት
ብናይ ስራሕ ትካል መምርሒታት ምቕያድን ምኽባርን

5.

ሓላፍነት ጽፈት
ናውቲ ስራሕ፡ ማሽናትን ካልኦት መሳርሒታትን ብጥንቃቐ ምሓዝን ኣብቲ ዝተመደበሎም ስርሓት ምጥቃምን፡

6.

ሚስጥራት ትካል
ሚስጥራት ትካልን ናይ ውሽጣዊ መስርሓቱን ብትሕትና ምዕቃብ

7.

ናይ ትምህርቲ ምስክር ወረቓቕቲ (ጸብጻብ ስራሕ)
ተመልማሊ ነቲ ኣብ መምርሒ ዘሎ ሓላፍነት ጸብጻብ ስራሕ ቀጻሊ ብግቡእ ከማልእን ንመልማሊኡ ቀጻሊ ከቕርበሉ ሓላፍነት ኣለዎ።

8.

ሓበሬታታት
ኣብ ግዜ ብኩራት ካብ ምልመላ ኣብ ትካል ወይ ውን ካብ ቤት ትምህሪቲ ሞያ ወይ ውን ካብ ዝኾነ ትምህርታዊ ናይ ምልመላፕሮግራማት ንመልማሊኻ ምኽንያት መብኮሪኻ ብእዋኑ ምሕባር፡
ብምኽንያት ጥዕና ምጉዳል ወይ ውን ብሃንደበታዊ ሓደጋ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ፡ ኣብ §5 ብጥዕና ምኽንያት ንዘቦኾረ ክፍሊቱ ክቕጽለሉ ዝብል ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ናይ ሓኪም ወረቐት ክትሰርሕ
ከምዘይትኽእል ዝሕብር ከተቕርብ ኣለካ።

9.

መርመራ ጥ ዕና ሕክምና
ስጋብ ካልእ ኣብ ሕጊ ኣለያ መንእሰያት ዝተመርኮሰ መምርሒ ወሳኒ ዘይኮነ፡ ኣብ §32 ኮምኡ ውን 33 ሕጊ ኣለያ መንእሰያት ዝተመርኮሰ መርመራ ሕክምና ቅድሚ ምልመላ ሞያ ምጅማሩ
ኮም ኡ ውን ቀዳማይ ዓመት ምልመልኡ ቅድሚ ምውድኡ ደጊሙ ክምርመርን ምስክር ወረቐት ንመልማሊኡ ከቕርብ ኣለዎ።

መንእሰይ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ብመሰረት ሕጊ ኣለያ መንእሰያት §§ 32, 33 ሕክምና ከይዱ ናይ ዝተመርመረሉ ወረቐት ከረክብ ምግባር፡ ቅድሚ ምልመላ ምጅማሩ
ክምርመር ደጊሙ ውን እታ ቀዳመይቲ ዓመት ምልመልኡ ቅድሚ ምውድኣ ደጊሙ ክምርመር ምግባርን ምስክር ወረቐት ምቕባልን።

§ 5 መሃያን ካልኦት ማእለያታትን
1.

ብዝሒን ግዜ ክፍሊትን
መልማሊ ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ንተመልማሊ ሞያ ዝግብኦን ብቑዕ ዝኾነን ክፍሊት ከማልኣሉ ኣለዎ። እቲ ብዝሒ ክፍሊት ብሕጊ ውዕል ስራሕተኛን ወሃብ ስራሕን ብዕሊ ዝተመደበ
ኮይኑ ኣብ ነጥብታት H ገጽ 1 ክትምልከት ይከኣል እዩ። ካብቲ ብውዕል ዝተመደበ መዓልታዊ ናይ ምልመላ ግዜ ወጻኢ ዝኾነ ስራሕ ብፍሉይ ውዕል ክፍሊት ተራእዩ ይኽፈል ወይ ድማ ኣብ
ክንዲ ክፍሊት ነጻ ግዜ ሂብካ ይደላደል። እቲ ክፍሊት እንተደንጎየ ኣብ መወዳእታ ናይ ስራሕ መዓልቲ ናይቲ ወርሒ ክማላእ ኣለዎ። ንሕጋዊ ዕርፍቲ (ክፍሊት ኣብ ዕርፍቲ ግዜ) ዝምልከት
ቅድሚ ናብ ዕርፍቲ ምጅማሩ ይኽፈል። ንዝረፈላለየ ኢንቹራንስ (ጡረታ/ስራሕ ኣልቦናት ው.ዘ.ተ) ዝምልከት ክፍሊታት እዞም ተወዓዓልቲ ብሓባር ከምቲ ሕጊ ዝወሰኖ የማልእዎ።

2.

ንብረታዊ ክፍሊት
መልማሊ ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ ከብዱ ዘዐንገሎ ኮምኡውን/ ወይ ድማ መጽለሊ ገዛ እንተድኣ ኣማሊኡሉ፡ ኣብ ነጥቢ H ኣብ ገጽ 1 ተመዝጊቡ ዘሎ ቀያዲ እዩ። እቲ
ንብረታዊ ሓገዝ ምስቲ ገንዘባዊ ክፍሊት ኣብ ጸብጻብ ክኣቱ ይኽእል እዩ፡ እዚ ማለት 75% ናይቲ ብሕጊ ንጡራታ፡ ንስራሕ ኣልቦናትን ቀረጽን ዝኣመሰሉ ክፍሊታት ምቑራጾም ክኸውን ኣለዎ።
ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ኣብ ግዜ ምልመልኡ ንብረታዊ ክፍሊት ክቕበል ኣይግደድን እዩ (ንኣብነት ንዕርፍቲ ግዜ ወይ ውን ኣብ ሕክምና ኣብ ዝህልወሉ ግዜን ወ.ዘ.ተ.)
እዚ ግዜ እዚ ንብረታዊ ክፍሊት ብዝምልከት ኣብ ግምት ክኣቱ ኣልዎ።

3.
ካብ መመልመሊ ቦታ ወጻኢ ናይ ምልመላ ፕሮግራማት ወጻኢታት
መልማሊ ንካብ መመልመሊ ቦታ ወጻኢ ዝካየዱ ናይ ምልመላ ፕሮግራማት ብዓንቀጽ § 3 ቁጽሪ 6 መስረት ንተመልማሊ ክኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለዎ፡ እቲ ወጻኢ ስጋብ ብኻልእ መንገዲ
ዘይተሸፈነ። እዚ ድማ ንክፍሊት ናይ መደቀሲኡ፡ ወጻኢ ንመጉዓዝያ፡ ዝኣመሰሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ተመልማሊ ኣብ ዝገሾ ቦታ ክሓድር ኣድላይነት እንተድኣ ኣለዎ ኮይኑ፡ ክፋል ናይቲ
ወጻኢ ንመሕደርን መግብን ጸብጻብ ኣቕሪብ ኣቕሪቡ ንኽምለሰለኡ ክሓትት መሰል ኣለዎ። እቲ ወጻኢታት ካብቲ ንብረታዊ ክፍሊት ብኣብቲ ውዕል ሰፊሩ ዘሎ ሕጊ ካብ 75% ክሓልፍ የብሉን።
4.

ናይ ስራሕ ክዳውንቲ
ተመልማሊ ፍሉይ ንስራሕ ኣድላዪ ዝኾነ ናይ ስራሕ ክዳን ክገዝእ ዝግደድ እንተድኣ ኮይኑ፡ ብነጻ ክቕረበሉ ግድነት እዩ።

5.

ክፍሊት መሃያ ምቕጻል
ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ንተመልማሊ ሞያ ክፍሊት ይቕጽለሉ
ሀ) ብመሰረት ዓንቀጽ §3 ቁጽሪ 5.6. ን 12 ነጻ ግዜ ብዝምልከት ኮምኡ ውን፡ ብመሰረት §10 ክፋል 1. ነጥቢ 2 ሕጊ ኣለያ መንእሰያት ስራሕ፡ ተመልማሊ ደምዳሚ መርመራ ብጽሑፍ ንኽገብር
ነጻ ኣብ ዝወሃበሉ መዓልቲ ኮምኡ እውን ንሕክምና ኣብ ዝኸደሉ መዓልቲ፡
ለ) ስጋብ 6 ሰሙን ዝግመት ግዜ እንተድኣ
- ንምልመላ ስራሕ ድሉው ኮይኑ ግን ስራሕ ዘይተረኽበ
- ብገለ ውልቃዊ ምኽንያት ብናቱ ጌጋ ዝተበገሰ እንተዘይኮይኑ፡ ግን ንስራሕ ክወፍር እንተዘይክኢሉ ከማልኦ ዘለዎ ኩሉ ስጉምትታት ግን እንተ ኣማሊኡ
እንተድኣ እቲ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ ብናቱ ጌጋ ዘይኮነ፡ ብሕማም ምኽንያት ካብ ስራሕ ክቦኩር እንተ ተገዲዱ፡ ክፍሊት መሃይኡ ክቕጽል ኣለዎ።

§ 6 ግዜ ምልመላን ግዜ ዕርፍትን
1.

መዓልታዊ ግዜ ምልመላ
ክልቲ ኦም ሰብ ውዕል ንመዓልታዊ ግዜ ምልመላ ኣብ መምርሒ ሕጊ ኣለያ መንስሰያት ኣብ ስራሕ ብዝተሞርከሰ ኣገባብ ይሰማምዑ። ሕጊ ግዜ ስራሕ ማለት እቲ ኣብ ሕጋዊ ውዕል ወሃብ
ስራሕን ሰራህተኛን ሰፊሩ ዘሎ ቀያዲ መምርሒ (ነጥቢ F ቁጽሪ 1) ተመልከት። እቲ ግዜ ምልመላ ኣብ § 27b ክፋል 1 HwO §8 BBiG ናብ ፍርቂ ግዜ/መዓልቲ ክቕየር ይከእል እዩ።

2.

ዕርፍቲ
መልማሊ ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ንሕጊ ኣለያ መንእሰያት ስራሕ ዕርፍቲ ዝህቦ ሓላፍነት ኣለዎ ማለት በቲ ኣብ ውዕል ኣብ መንጎ ወሃብ ስራሕን ሰራሕተኛን ( ዕርፍቲ
ብዝምልከት ነጥቢ G ገጽ 1) ብምሙርኳስ። እቲ ምልመላ ዕለት 30.6. እንተድኣ ተወዲኡ፡ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ ናይ ሙሉእ ዓመት ዕርፍቲ ክወሃቦ መልሰል ኣለዎ።

§ 7 ምስንባት ካብ ስራሕ
1.

ኣብ መፈተኒ ግዜ ምስንባት
ኣብ መፈተኒ ግዜ እቲ ዕላዊ ኣብ ውዕል ዝተሞርከሰ ዝምድና መልማልን ተምልማልን ብዘይ እቲ ንሰርሓተኛ ንኽትሰናበት/ክትሰጉግ ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለካ ናይ ሓበሬታ ግዜ ምኽባርን ብዘይ
ብቑዕ ምኽንያት ምቕራብን ክፍጸም ይከእል እዩ።

2.

መሰናበቲ ምኽንያት
ድሕሪ መፈተኒ ግዜ ምውድኡ፡ ካብ ስራሕ ምስንባት ዝፍጸመሉ
ሀ) ብወገን መልማሊ ወይ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ብቑዕ ምኽንያት ምስዝህሉ ብዘይ እቲ ሕጋዊ ንምስጓግ ሰራሕተኛ ክማላ እዘለዎ ናይ ሓበሬታ ግዜ ክኸውን ይኸል እዩ።
ለ) ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ ነቲ ዝጀመሮ ዓይነት ምልመላ ክገድፎ ወይ ውን ናይ ምልመላ ቦታን ዓይነትን ክቕይር እንተ ወሲኑ፡ 4 ሰሙን ዝኸውን ናይ ምስንባት ግዜ
ኣብ ግምት ኣእትዩን ኣቐዲሙ ሓቢሩን ክሰናበት ይግደድ።

3.

ስርዓት ኣገባብ ኣሰናብታ
ብጽሑፍ ኣገባብ፡ እሞ ንኩነታት ነጥቢ 2 ዝምልከት እንተኾይኑ ናይ ግድን መሰናበቲ ምኽንያት ብምጥቃስ ክኸውን ኣለዎ።

4.

ስንብታ ተቐባልነት ዘይረኽበሉ
ስንብታ ተቐባልነት ዘይረኽበሉ፡ እንተድ ኣ እቲ ንመሰናበቲ ምኽንያት ዘይብቑዕ ኮይኑ፡ ወይ ውን ቀሪቡ ዘሎ ጉዳይ 2 ሰሙን ቅድሚ እቲ ስንብታ ምቕራቡ ዘጋጠመ እንተ ኾይኑ፡ ንምእላይ እቲ
ዘጋጠመ ብዓንቀጽ 9 ኣብ ዘተ ተኣትዩ እንተኾይኑ ስጋብ ውጽኢት እቲ መእለዪ ዘተ ዝቐርብ ጽሑፍ ስንብታ ደስኪሉ ይጸንሕ።

5.

ካሕሳ ጊዜ ከይኣኸለ እንተተሰናቢቱ
ውዕል ኣብ መንጎ ወሃብ ስራሕን ተመማልን ቅድሚ እቲ ናይ ፈተነ ግዜቅድሚ ምውድ ኡ እንተድ ኣ ተቛሪጹ፡ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ካሕሳ ክሓትት መሰል ኣለዎ፡ እቲ
ተሓታቲ እንተድኣ ናይቲ ምቁራጹ ሓላፍነት ክስከምን ክቕበልን ክኢሉ። ብምኽንያት ነቲ ዓይነት ምልመላ ገዲፉዎ ወይ ውን ናብ ካልእ ዓይነት ሞያ ክቕይር ወሲኑ ኮይኑ (ነጥቢ 2 b). እቲ ካሕሳ
ይሓርር እንተድኣ ኣብ ውሽቲ 3 ወርሒ ድሕሪ እቲ ምልመላ ምቁራጹ ዘይተጠሊቡ።

§ 8 ባጀላ (ሰርቲፊኬት)
ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ንተመልማሊ ሞያ ምልመልኡ ወዲኡ ኣብዝሰናበተሉ፡ እሞ ዝነበረ ውዕል መልማልን ተመልማልን ምስ ዝውዳእ፡ ባጀላ/ሰርቲፊኬት ሂቡ ከፋንዎ ኣልዎ፡ ንሱ ድማ
ብኮምፑተር ዝተጻሕፈ ጥራይ ክኽውንይ ፍጹም ኣይግብኣን እዩ። ወላ እቲ መልማሊ ባዕሉ ዘይመልመሎ ዩኹን ክፍርመሉ ይግደድ እዩ። ትሕዝቶ እቲ ባጀላ/ሰርቲፊኬት ዓይነት እቲ ሞያ፡
ንምልመላ ዝወሰዶ ግዜ፡ ውጽኢት እቲ ሞያ ማለት ዓይነት እቲ ዝተመልመሎ ሞያ፡ እቲ ዝቐሰሞ ፍልጠትን ብቕዓትን ዝሕብር ክኸውን ኣለዎ። ፍሉይ ብቕ ዓትን ፍልጠትን ብጠለበ ተመልማሊ
ክውሰኽ ይከእል እዩ። ጠባይን ስነ-ስር ዓትን ተመልማሊ ውን ብወለንታ ተመልማሊ ክምዝገብ ይከኣል እዩ።

§ 9 ምእላይ ግርጭት
ግርጭት ምስ ዘጋጥም ብመሰል እቲ ዘሎ ውዕል ኣብ መንጎ ተመልማልን መልማልን ቤት ፍርዲ ሰራሕተናታት ኣብ § 111 ክፋል 2 ሕጊ ሰራሕተኛታት ዝተመስረተ ቀዋሚት ሽምግለ ደዊልካ፡
ተካይድ እንተድኣ ኮምኡ ዝበለ ዝምልከቶ ቀዋሚ ሽማግለ ኣሎ ኮይኑ

§ 10 ኣብ ግብሪ ዝትርጎመሉ ቦታ
ኩሎም ኣብ ውዕል ዝተመርኮሱ ጠለበታት ኣብ ግብሪ ዝትርጎሙሉ ቦታ እብቲ መመልመሊ ቦታ እዩ። እቲ ንሞግቲ ዘዛርብ ቦታ መመልመሊ ሞያ ቦታ እዩ።

§ 11 ተወሳኺ ውዕላት
ሕጋዊ ዝኾኑ ተወሳኺ ስምምዓት ን ውዕል ኣብ መንጎ መልማልን ተመልማልን ዝምልከቱ፡ ኣብ ጽሑፍ ብምስፋር ጥራይ እዮም ክማልኡ ዝኽእል (ነጥቢ H ገጽ 1 ተመልከቱ)። ካብ ሕጋዊ
መምርሒ ወጻ ኢ ዝኾኑ፡ ጸረ-ጥቕሚ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ተመልማሊ ሞያ ዝኾኑ ወይ ውን ካብ ሕጊ ኢደጥበባውያን ዝኾኑ ውዕላት ክግበሩ ኣይፍቀድን እዩ።

ኣገዳሲ ሓበሬታን መግለ#ጺ ፈቓደኛነትን
ኣገዳሲት ኣማኻሪት ትካል ኣብ ሞያዊ ምልመላኻ ትተሓባበር ሃምቡርገር ኢንኑንገ እትበሃል (Hamburger Innungen) ኣብ ኩሉ ትሕዝታዊ ወይ ውን ንኣገባባት ዝፍረም ውዕል ኣብ መንጎ መልማልን
ተመልማልን ተማኽር - ብዘየገድስ ኣባልነት ኢንኑንግ ( Innungsmitgliedschaft) ይሃሉኻ ኣይሃልኻ፡ ሕጋውነት ተመዝጊቡ ዘሎ ውዕል ርእዮምን መርሚሮምን (ንኣብነት ተመሊኡ ዘሎ ነጥብታት ትኽክል
ድዩ ኣይኮነን፡ ሰነዳትካ ሙሉእ ድዩ ወይስ ዝጎደለ ኣሎ ) ኮምኡ ውን ናብ ዝምልከቶ ትካል ናይ ማሕበር ኢደ-ጥበባውያን ሞያውያን ሃምቦርግ ክፋል ተመልመልቲ ንኢደ-ጥበባውያን ሞያ ይልእኹልኩም።
ቅድሚ ነዚ ተዋሂቡካ ዘሎ ኣብ መንጎ መልማልን ተመልማል ሞያ ዘሎ ውዕል፡ ትኽክልንነቱ ንምርኣይ፡ ናብ ዝምልከቶ ኢኑንግ (Innung) ምልኣኽካ፡ መሰል ዕቃቤ መንነት/ሓበሬታታት ዝብል ሕጊ ስለ
ዘሎ፡ ኣቐዲምካ ንመልማሊኻ (ትካል) ኮምኡ ውን ንተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ሞያ/ ተመልማሊ ሞያ (ኣገዳስነት እንተለዎ ውን ንሕጋዊ ወኪሉ) ክትሕብር ትግደድ ኢኻ። ፈቓደም ንክማላእ፡ እንተዘየሎ
ብዘይ ፈቓዶም ኢንኑንግ (Innung) ክትርእዮ ኣይፍቀድን እዩ።
ፈቓደኛነት
ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ውዕል ኣብ እትፍርመሉ ግዜ እቶም ነዚ ኣብዚ ውዕል ዝተመልአ ብዛዕባኻ ዝምልከቱ ሓበሬታት እቶም ሰራሕተኛታትን ተመራመርቲ ናይት ትካል ኢኑንግ ( Innung) ንኽምልከትዎን ነዚ
ምልመላ ዝመልከቶም ክፋላት ክዝርጋሕን ተፍቅድ ኣለኻ ማለት እዩ። ምስናድን ምዕቃብን ናይ ንመንነትካ ዝምልከቱ ሓበሬታት ንሓለዋን ንምልመንላ ኮምኡ ውን ንምስክርነት ናይ ሞያ ምልመላኻ
ንኽጠቅም እዩ። ናብ ካል እ ሳልሳይ ኣካል ኣይክመሓላለፍንን እዩ። ድሕሪ ናብ ውዕል ዝተምርከሰ ናይ ምልመላ ግዜ ምዝዛሙ፡ እቲ ንዓኻ ዝምልከት ሰነዳት ኣብ ፍሉይ መኸዘኒ ን 60 ዓመት ዝግመት
ክዕቀብ እዩ ንዳግመ ምስክርነት ኣድላይነት ክህልዎ ስለዝኽእል።
(እንተድኣ እዚ ውዕል በታ ኢኑንግ (Innung) ትካል ክርአን ክጽናዕን ፈቓደኛ ዘይኬንካ ነዚ ነጥቢ እዚ ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ።

መልማሊ: (ማሕተምን ፌርማን)

ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ምያ / ተመልማሊ ሞያ (ክታም)
ሕጋውያን ወከልቲ ተመልማሊ ኢደ-ጥበባዊ ምያ / ተመልማሊ ሞያ
ኣቦን ኣደን
ወይ
ብሕጊ ዝተመደበ ወኪል

ቦታ, እለት
እዚ ውዕል እዚ ተራእዩ ተጸኒዑን ኣብ መዝገብ ናይ ው ዕል ኣብ መንጎ መልመልትን ተመልመልትን
ሰፊሩ እዩ።

(ክታም)
መትሓሳሰቢ ንዳገመ ኽርአ ዘለዎ ነጥብታት
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