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ልቓሕ ንፍቓድ መምርሒ
መኪና(ፓቴንቲ) – ስራሕ ንምርካብ
ከቃልል ዝኽእል ሓገዝ
ስራሕ ዘይብልካ ኮይኑ ሓደ ሓደ ጠለባት ምስ ተማልእ፡ንፍቃድ መምርሒ
መኪና(ፓቴንቲ) B ንምውጻእ ዝኸውን ልቓሕ ካብ ሲ.ኤስ.ኤን (CSN)
ክወሃበካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።2ይ ደረጃ ቤ/ት ዝወዳእኻን ዕድሜኻ
19 ወይ 20 ምስ ዝኸውንን እዉን እዚ ናይ ፓቴንቲ ልቓሕ ክፍቀደልካ
ይኽእል እዩ።ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብዙሓት ወሃብቲ ስራሕ እቲ ደላዪ ስራሕ
ፓቴንቲ ክህልዎ ስለ ዝጠልቡ፡ፓቴንቲ እንተለካ ስራሕ ክትረክብ ዝቐለለ
ይኸውን።

ክሳብ ክንድ’ዚ ክትልቓሕ ትኽእል
እንተ በዝሐ ክሳብ 15 000 ክሮኖር ክትልቃሕ ትኽእል።እቲ ገንዘብ ብኹሉ ዘይኮነ በቢ 5000
ክሮኖር ይኽፈለካ።እዚ ንመምሃሪ መምርሒ መኪና ዝኸውን ልቓሕ ክወሃበካ እንተ ኾይኑ
ግድን ምምሕዳር መጐዓዝያ ነቲ ቤ/ት ትራፊክ ዘፍቀደሉ ክኸውን ኣለዎ።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊ?
ኣብ csn.se/korkortslan
ኣቲኻ ኣንብብ ወይ ብቊጽሪ
ተሌፎን 0771-276 000
ደዊልካ ተወከሰና።

ልቓሕ መምርሒ መኪና ንመን ይፍቀደሉ?
ልቓሕ መምርሒ መኪና፡ስራሕ ዘይብልካ ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 18-47 ምስ ዝኸውን ወይ
ድማ ዕድሜኻ 19-20 ኮይኑ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ትምህርቲ ዝወዳእኻ
ምስ ትኸውን ይፍቀደልካ።
ስራሕ ዘይብልካ ኣብ መንጎ 18-47 ዕድመ ትርከብ እንተ ኾይንካ፡እቲ ነቶም ኣብ መንጎ 18-
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24ን ኣብ መንጎ 25-47ን ዝቐርብ ጠለብ ሓደ ኣይኮነን(ንምሉእ ሓበሬታ ኣብ ዝቕጽል ገጽ
ረአ)።ዕድሜኻ 19-20 ኮይኑ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ትምህርቲ ዝወዳእኻ
ምስ ትኸውን ንፓቴንቲ ዝኸውን ልቓሕ ክትወስድ መሰል ኣለካ።
እቲ ልቓሕ ንሽወደናዊ ደረጃ B ፓቴንቲ ይምልከት።ማለት ንኣሽቱ መካይንን ንኣሽቱ
ተጻዓንቲ መካይንን ንምምራሕ ዘኽእል ደረጃ።ቅድሚ ሕጂ ፓቴንቲ B ናይ ሽወደን ዝነበረካ
ክኸውን የብሉን።

ብኸምዚ ተመልክት

ትዕድልቲ ትምህርቲ ክህሉ ባይታ ነንጽፍ
csn.se
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ልቃሕ ፓቴንቲ ተመልክት ኣብ csn.se ኣቲኻ ኣብ ሚና-ሲዶር ዝብል ገጽ እዩ።
ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ክኸፍለካ ውሳነ ምስ ኣሕሊፉ ኣብ’ቲ ቤ/ት ትራፊክ ምስ ጀመርካ፡እታ
ቀዳመይቲ ክፍሊት ክትወሃበካ ከተመልክት ኣለካ ምኽንያቱ እቲ ክፍሊት ከየመልከትካ
ብቐጥታ ኣይመጽእን እዩ።ወጻኢታትካ ክንደይ ምዃኑ እቲ ቤ/ት ትራፊክ
ንሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ጸብጻብ ስለ ዝልእኸሉ፡ኣብ አእዋኑ እቶም ክፍሊታት ክወሃቡኻ
ከተመልክት ትኽእል።

እቲ ልቓድ ዝምለስ እዩ
እቲ ልቃሕ ዕዳ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ዝኽፈል እዩ።ናይ’ቲ ልቓሕ ወለድ’ውን
ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ይወስድ እዩ።መብዛሕቱ ግዜ 300 ክሮኖር ኣብ ወርሒ ትኸፍል።እዚ
ማለት 15000 ክሮኖር እንተ ተለቂሕኻ፡ልቓሕኻ ከፊልካ ክትውድእ 4 ዓመትን ሒደት
ኣዋርሕን ይወስደልካ።ነቲ ልቓሕ እንተ ደሊኻ ቅድሚ እዚ እዋን’ዚ ቀልጢፍካ እውን
ክትኸፍሎ ትኽእል ኢኻ።

ልቓሕ መምርሒ መኪና(ፓቴንቲ) ንምርካብ ዝሕተቱ ጠለባት
መሰል ልቓሕ መምርሒ መኪና(ፓቴንቲ) ክህልወካ እንተ ኾይኑ፡ካብ’ዞም ዝስዕቡ
ዝምልከቶም ጕጅለታት ኣብ ሓዴኦም ክትህሉ ኣለካ።
ስራሕ ዘይብልካ ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 18–24 ዓመት
ከም ደላዩ ዝራሕ ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ምዝጉብ ክትኸውን ኣለካ።ብተወሳኺ ሓደ ካብ’ዞም
ዝስዕቡ ጠለባት ከተማልእ ኣለካ፤
•

ኣብ መደብ ውሕስነት ስራሕን ዕብየትን(ዮብ ኦክ ኡትቬክሊንስ
ጋራንቲ) ወይ ኣብ ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት(ዮብ ጋራንቲ ፈር
ኡንግዶማር) ትሳተፍ ክትኸውን ኣለካ።እቲ ልቓሕ ተመልክተሉ ቅጥዒ
ናብ ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ኣብ ዝበጽሓሉ ዕለት፡ኣብ ሓዲኦም እዞም
መደባት ዝተመዝገብካ ክትኸውን ኣለካ።

•

ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ እቲ ልቓሕ ዘመልከትካሉ ቅጥዒ ናብ
ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ምምጽኡ፡ኣብ ናይ ቤ/ጽ ዕዮ መደብ መትከሊ
እግሪ ምቊራጽ ብዘይነበሮ ብውሕዱ ን3 ኣዋርሕ ዝተሳተፍካ
ክትኸውን ኣለካ።

ስራሕ ዘይብልካ ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 25–47 ዓመት
ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ከም ደላዪ ስራሕ ዝተመዝገብካ ክትኸውን ኣለካ።ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ እቲ
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ልቓሕ ዘመልከትካሉ ቅጥዒ ናብ ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ምምጽኡ፡እቲ ምዝገባ ምቊራጽ
ዘይነበሮ ብውሕዱ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሐ ክኸውን ኣለዎ።ብተወሳኺ ሓደ ካብ’ዞም ዝስዕቡ
ጠለባት ከተማልእ ኣለካ፤
•
•

ኣብ ብምሉኡ እቲ እዋን ስራሕ ዘይነበረካ ክኽውን ኣለዎ።
ኣብ’ቲ ብምሉኡ እቲ እዋን ኣብ ናይ ቤ/ጽ ዕዮ ገለ መደባት ተሳታፊ
ዝነበርካ ክትኸውን ኣለካ።

2ይ ደረጃ ቤ/ት ዝወዳእኻን 19 ወይ 20 ዝዕድሜኻን
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2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ዝወዳእኻ ክትኸውን ኣለካ።እቲ ልቓሕ
ተመልክተሉ ቅጥዒ ናብ ሲ.ኤስ.ኤን(CSN) ኣብ ዝበጽሓሉ ዕለት፡ኣብ መደብ ውሕስነት
ስራሕን ዕብየትን(ዮብ ኦክ ኡትቬክሊንስ ጋራንቲ) ወይ ኣብ ውሕስነት ስራሕ
ንመንእሰያት(ዮብ ጋራንቲ ፈር ኡንግዶማር) ተሳታፋይ ዘይኮንካ ክትኸውን ኣለካ።
ወላ’ውን ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ እቲ ልቓሕ ዘመልከትካሉ ቅጥዒ ናብ ሲ.ኤስ.ኤን(CSN)
ምምጽኡ፡ኣብ ናይ ቤ/ጽ ዕዮ መደብ መትከሊ እግሪ፡ምቊራጽ ብዘይነበሮ ብውሕዱ ን3
ኣዋርሕ ዘይተሳተፍካ ክትኸውን ኣለካ።
ምስ 2ይ ደረጃ ቤ/ት ተመሳሳሊ ዝቚጸር ትምህርቲ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ክኸውን ይኽእል፣
•

እቶም ኣብ 2ይ ደረጃ ቤ/ት ዝወሰድካዮም ዓውድታት ብውሕዱ
2500 ነጥብታት ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም።ብተወሳኺ ከም
ዝወዳእካዮም ሰነድን ደረጃ ነጥብኻን ክህልዎም ኣለዎ።

•

ኣብ ኣህጒራዊ(ኢንተርናሽናል) ቤ/ት ሽወደን ወይ ኣብ ካልእ ሃገር 2ይ
ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ከም ዝወዳእኻ ዘመልክት
ሰርቲፊኬት።

•

ናብ ላዕለዋይ ቤ/ት(ዩኒቨርሲቲ) ወይ ሞያዊ ኮሌጅ ንምእታዉ
መሰረታዊ ጠለባት ከም ተማልእ ዝሕብር ሰነድ ካብ ቤ/ት
ሓፋሽ(ፎልክ ሀግስኮላ) ክህልወካ ኣለዎ።

ምሉእ ዝርዝር ናይ’ቶም ምስ 2ይ ደረጃ ቤ/ት ዝዛመዱ ትምህርትታት ኣብ ልቃሕ መምርሒ
መኪና ዝምልከት ድንጋገ(2019:1118 10aይ ዓንቀጽ ሰፊሮም ዘለዉ ኣብ
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ትዕድልቲ ትምህርቲ ክህሉ ባይታ ነንጽፍ
csn.se
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