
 
 

 

 

 

ናይ ኣገልግሎት ኣወሃህባ ገምጋም ወዲእካዮ ኣለኻ!  

እዚ ሰነድ እዚ ነፍሲ ወከፍ ካብቶም ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ኣወሃህባ ኣገልግሎት ንምጥቃም እንታይ ክትፈልጥ ከምዘለካ 
ንምርዳእ ክሕግዘካ እዩ። ኣየናይ ሜላ ከም እትመርጽ ብዘየገድስ፣ እዚ ንዓወት ንምድላው ክሕግዘካ እዩ።   
  
ናይ ሰፈራ ሰራሕተኛ ንምርካብ ሓገዝ ምስ እትደልዩ፡ በጃኹም ኣብዚ ዝስዕብ ተወከሱ፦
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp  
  
ገና ናይ CLB እንግሊዝኛ ገምጋም እንተዘይገይርኩም፣ ቆጸራ ንምሓዝ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ዝርዝር ቦታታት 
ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፦  
https://www.language.ca/resourcesexpertise/for-language-
learners/#1473771803983-0f2b7a24-0d0f   
  
ኣብቲ እትመርጾ ኣቀራርባ ተመርኲስካ ኽትሓስበሉ ዘሎካ ነገራት እንሆ፦  
 

ኦንላይን ወይ ሃይብሪድ ኣገልግሎታት ክትጥቀሙ እንተ ወሲንኩም፣ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ፦  
  

1. ኣየኖት መሳርሒታት ከም ዘድልዩኻ ፍለጥ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኦንላይን ወይ ሃይብሪድ ፕሮግራም ክትሳተፍ 
ኮምፒተር ክህልወካ የድሊ። ሓደ ሓደ ግዜ፣ ታብሌት ወይ ስማርትፎን ተጠቒምካ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። 
ብዛዕባ ኣየኖት መሳርሒታት ከም ዘድልዩካን መሳርሒታት እንተድኣ ኣድልዩካ ክትልቃሕ ትኽእል ዲኻን ንወሃቢ 
መደብካ ሕተቶ።  

 
2. መሳርሒኻ መርምር። ካሜራ ኮምፒተርካን ማይክሮፎንካን ይሰርሕ ከምዘሎ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው 
ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ፦ https://www.loom.com/webcam-mic-test   

 

3. ናይ ኢንተርኔት ፍጥነት ኣረጋግጽ። ንቪድዮ ጻውዒት፣ ንዝወርድ እንተወሓደ 2 Mbps ንዝሰቐል ድማ 2 
Mbps ዝኸውን ፍጥነት ኢንተርነት ክህልወካ ዝበለጸ እዩ። ፍጥነትኩም ኣብዚ ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም፦ 
https://www.speedtest.net/   
 

4. እተወደብካ ኹን። ኣብ ገዛኻ ኣብ ኦንላይን መደባት ክትሳተፈሉ እትኽእል ቦታ ርኸብ። እቲ ቦታ ጽምው ዝበለን 
ብሕታውን እንተኾይኑ ዝበለጸ እዩ።   
 

5. መደብ ኣውጽእ። ኦንላይን ወይ ሃይብሪድ መደባት ሲንክሮናዊ (ኣብ ሓደ እዋን)ን ኣሲንክሮናዊ (ኣብ ዝተፈላለየ 
ግዜ)ን ንጥፈታት ከድልዮም ይኽእል። ብዙሓት ሰባት ነቲ ኣሲንክሮናዊ ዝብል ክፋል ንምምሕዳር ይጽገሞም። 
ንርእስኻ መደብ ከተውጽእ ፈትን። ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ኣብ ዘይደኸመሉ እዋን ስራሕካ ክትሰርሕ መደብ 
ግበር።  
 

6. ደገፍ ርኸብ። ብቴክኒካዊ ጸገማት ክሕግዘካ ዝኽእል ዓርክኻ ወይ ኣባል ስድራቤትካ ኣሎ ድዩ? ነቲ ናይ 
ፕሮግራም መምህርካ/መራሒኻ ሓገዝ ክህበካ ክትሓትቶ ትኽእልዶ? ኣብ ኦንላይን ከለኻ ንቘልዑ ኣብ ምክንኻን 
ሓገዝ ክትረክብ ትኽእልዶ? ንኽትዕወት እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዘድልየካ ሕሰብ።  
 

 

https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.language.ca/resourcesexpertise/for-language-learners/#1473771803983-0f2b7a24-0d0f
https://www.language.ca/resourcesexpertise/for-language-learners/#1473771803983-0f2b7a24-0d0f
https://www.loom.com/webcam-mic-test
https://www.speedtest.net/


 

 

 

ብኣካል ወይ ሃይብሪድ ኣገልግሎታት ክትጥቀሙ እንተ ወሲንኩም፣ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ፦  
 

1. ንመደባትካ እሞ ርኣዮ። ኣብ መደብካ ኽንደይ ዚኣክል ግዜ ኸተሕልፍ ከም እትኽእል ርአ። ብዙሓት ዓበይቲ 
ሰባት ንናይ ስራሕን ስድራ ቤትን ሓላፍነት እውን ግዜ የድልዮም እዩ። ናይ ክፍለ ግዜ ወይ ናይ ምሉእ ግዜ 
መደብ ንዓኻ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ኣብ ግምት ኣእቱ።  

 

2. ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ ክንክን ህጻናት ኣዳሉ። ገለ መደባት ክንክን ህጻናት ይህቡ። እንተዘይኮይኑ፣ ህፃን(ህጻናት) 
ዝከናኸን ማእከል መዓልታዊ መዕበዪ ህጻናት ወይ ዓርክኻ/ኣባል ስድራቤት ክትረክብ ከድልየካ እዩ። እዚ 
መርበብ ሓበሬታ እዚ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ፦ 
https://findingqualitychildcare.ca/finding-child-care/child-care-in-each-
province-and-territory  
 

3. መገድኻ መደብ ግበር።  መደብካ ኣብ ካርታ ረኸብ እሞ ብኸመይ ናብኡ ከም እትበጽሕ ኣንፈታት ረኸብ። 
ናብኡ ንምብጻሕ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስደልካ’ውን ምፍታሽ ጽቡቕ’ዩ። ነዚ መርበብ ሓበሬታ ክትጥቀሙሉ 
ትኽእሉ ኢኹም፦ https://maps.google.ca/   
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