የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተግባር ልምምድ ፕሮግራም መመሪያ፣
የኢፌዲሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዋናው መስሪያ ቤትና በሚሲዮኖች በተግባር ልምምድ ፕሮግራም
ለመሳተፍ ፍላጎት ላላቸው በውጭ አገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን መመሪያ
አዘጋጅቷል፡፡
በመመሪያው የተካተቱ ዋና ዋና ጉዳዮች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡
1. በተግባር ልምምድ ለመመረጥ መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች፣
 ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነ ወይም አግባብነት ባለው ህግ መሰረት የፀና የኢትዮጵያዊነት መታወቂያ
ካርድ ያለው ማነኛውም የውጭ ዜጋ ወይም አባቱ/እናቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ የውጭ አገር
ዜጋ፣ለዚህም በቂ ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፣
 በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ባችለር፣በማስተርስ ወይም በዶክትሬት ደረጃ በመማር ላይ ያለ
ወይም ከተመረቀ አንድ አመት ያላለፈው እና ማመልከቻውን ባሰገባበት ጊዜ ያለው አጠቃላይ
የትምህርት ውጤት አጥጋቢ የሆነ፣
 ተለማማጁ ባመለከተበት የሚኒስቴሩ መስሪያ ቤት ወይም ሚሲዮኑ የተወከለበት አገር ያለውን
የስራ ቋንቋ በአገባቡ የሚናገር፣የሚፅፍ እና የሚያነብ፣
 መሰረታዊ የኮምፒተር እና ኢንተርኔት እውቀት ያለው፣
 የሚያጠናው የትምህርት ዘርፍ ዓለም አቀፍ ግንኙነት፣ፖለቲካል ሳይንስ፣ህግ፣ታሪክ፣ዓለም አቀፍ
ንግድ፣ቋንቋ፣የአለም አቀፍ ንግድ እና ኢንቨስትመንት አስተዳድር፣ኢኮኖሚክስ የሆነ ወይም
በሚኒስቴሩ ከሚሰሩ ስራዎች ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያለው የትምህርት ዘርፍ ያጠና፣
2. የማመልከቻ አቀራረብ፣
 በሚኒስቴሩ ዋና መስሪያ ቤት የተግባር ልምምድ ለማድረግ የሚፈልግ ተለማማጅ ለዚሁ አላማ
የተዘጋጀውን የተግባር ልምምድ ማመልከቻ ቅፅ በመሙላት ለሚኒስቴሩ የሰው ሃብት ዳይሬክቶሬት
ጄኔራል ማቅረብ ይኖርበታል፣
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 ከኢትዮጵያ ውጭ በሚገኙ የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች ልምምድ ለማድረግ የሚፈልግ ተለማማጅ
ለዚሁ አላማ የተዘጋጀውን የተግባር ልምምድ ማመልከቻ ቅፅ በመሙላት ለሚሲዮኑ ማቅረብ
ይኖርበታል፣
 አመልካቹ ከማመልከቻው ጋር ከሚማርበት ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ የድጋፍ ደብዳቤና
የትምህርት ማስረጃ አያይዞ ማቅረብ አለበት፣
 አመልካቹ

ከኢትዮጵያ

ጋር

ያለውን

ግንኙነት፣ለመስሪያ

ቤቱ

ሊያደርግ

የሚችለውን

አስተዋፅኦ፣ከተማረው ትምህርት ጋር በተያያዘ ሊያገለግልበት የሚፈልገውን የስራ ዘርፍ፣የቋንቋ
ችሎታውን፣ያለውን ልዩ ብቃት እና ከተግባር ልምምዱ ሊያገኝ የሚጠበቀውን ፍላጎት የሚገልፅ
አንድ ገፅ አጭር ጹሑፍ ማቅረብ አለበት፡፡
3. የተግባር ልምምድ ጊዜ፣
 የክረምት የተግባር ልምምድ ጊዜ ለስምንት ሳምንት ሲሆን በሳምንት አርባ ሰዓት ይሆናል፣
 ከምረቃ በኋላ የሚደረግ የተግባር ልምምድ ለስድስት ወር ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ የሚታደስ
ይሆናል፣
 የተግባር ልምምድ ጊዜና የተለማማጆች ቁጥር የመስሪያ ቤቱን የመቀበል አቅምና የተለማማጁን
የትምህርት ዝግጅት ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚወሰን ይሆናል፡፡
4. የአሰሪው ግዴታዎች፣
 ተለማማጁ

የሚሰራበትን

የቢሮ

ቦታ

ማመቻቸትና

የሚገለገልባቸውን

እንደ

ወንበር፣ጠረጴዛ፣ኮምፒተር፣ወረቀት እና እስክርቢቶ የመሳሰሉትን መሳሪያዎች ማቅረብ፣
 ተለማማጁን እንደ አስፈላጊነቱ በአገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች፣ሲሚናሮችና የምክክር
መድረኮች እንዲሳተፍ ማድረግ፣
 ተለማማጁ የተግባር ስልጠናውን ሲጨርስ የግምገማ ውጤቱን ሞልቶ ለሚመለከተው አካል
ማስተላለፍ፣
 ለተለማማጁ የቅርብ ሱፐርቫይዘር መመደብ፣
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5. የተለማማጁ ግዴታዎች፣
 በመደበኛ የስራ ሰዓት በስራ ቦታ በመገኘት በአሰሪው የሚሰጠውን ስራ በአገባቡ መስራት፣
 የመስሪያ ቤቱን የመገልገያ መሳሪያዎች በአገባቡ መጠቀምና ልምምዱን ሲጨርስ መልሶ
ማስረከብ፣
 በስራው አማካኝነት ያገኘውን ሚስጢር መጠበቅና ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ ያለመስጠት፣
 የመስሪያ ቤቱን ህግ፣ደንብና መመሪያ ማክበር፣
 በተለያዩ ምክንያቶች ከስራ ሲቀር አስቀድሞ ለአሰሪው ወይም ለተመደበለት ሱፐርቫይዘር
ማሳወቅ፣
 ለስራው አግባብነት ያለው የስራ ልብስ ለብሶ መገኘት፣
 ከልምምድ በኋላ የተሟላ ሪፖርት ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡
6. የተለማማጁን ወጪ በተመለከተ፣
 የተግባር ልምምድ ፕሮግራም ክፍያ የማይጠየቅበት ፕሮግራም ነው፡፡
 ሚኒስቴሩ ወይም ሚሲዮኑ የተለማማጁን ምንም ዓይነት ወጪ አይሸፍንም፣
 አመልካቹ ከኢትዮጵያ ውጭ በሚገኙ የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች ልምምድ ለማድረግ የሚፈልግ
ከሆነ፣የጤና እና የአደጋ ኢንሹራንስ የማይሸፈን መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡
የተግባር ልምምድ ፕሮግራሙን ማመልከቻ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ፣
( Click Here to Download the Application Form )
ለበለጠ መረጃ በፖስታ፣በስልክ፣በፋክስ እና የኢሜይል አድራሻችን በመጠቀም ማብራሪያ ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡
Embassy Address:

1501-275 Slater Street, Ottawa Ontario
K1P 5H9 Canada
Tel (613) 565 6637 / Fax (613) 565 9175
Email: info@embassyofethiopia.net
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