ናይ ኢድ ሞያ
እንታይ እዩ?

ምዝጉባት ናይ ኢድ ሞያታት ዝኽፈሎም ስራሕቲ እዮም። ኣብዚ
ስራሕ እዚ ክትሰርሑ ከለኹም፣ ናይ ኢድ በዓል ሞያታት ካብ
ልምዲ ዘለዎም ናይ ኢደ ጥበብ ሰብ ሞያ ስልጠና ይወስዱ
ምስ ናይ መምሃሪ ክፍሊ መምርሒ። ናይ ኢድ ሞያ ብሓላፊ ወይ
ብማሕበር እዩ ስፖንሰር ዝግበር ብናይ ቀጻላይ ናይ ክፍሊት
ስኬል ድማ እዩ ዝኽፈል።

መዘኻኸሪ: ናይ Maryland ሸቅሊ ክፍሊ ንውልቀ
ሰባት ናብ ናይ ኢደ ጥበብ ሞያ ፕሮግራማት
አየእትዉን። ስፖንሰር ገባሪን/ወይ ሓለፍቲ ናይ ኢደ
ጥበብ ሰብ ሞያታት ብቀጥታ እዮም ዝቆጽሩ።
ናይ 2021 ሓፈሻዊ ናይ ዓመት ሙሉእ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ሸቅሊ ኢደ ጥበብ ፕሮግራም በጀት $2,637.107።
$1,913,356 (73%) ብዝተፈላልዩ ናይ ብዙሓት ዓመታት ናይ U.S. ናይ ሸቅሊ ክፍሊ ግራንትታት
ፈንድ ይግበር። እቲ ዝተረፈ $723,751 (27%) ድማ ብፌደራላዊ ዘይኮነ ምንጪ ፈንድ ይግበር።

እቲ ፍጹም ትቆጽርዎ

ሰራሕተኛ
ናይ ኢድ ሰብ ሞያ ምቁጻር ንምንትይ የድሊ?
•
•
•
•
•

ናይ ስራሕ ሓይሊኻ ንምህናጽ።
ናይ ንግዲኹም ወጻኢታት ንምቅናስ።
ምህርታውነት ንምውሳኽ።
ንናይ ሰራሕተኛ ምትካእ ንምትላም።
ናይ ፋይናንሳዊ ምኽንያታት ጥቅሚ ንምጥቃም።

ናይ ኢድ ስራሕ ሰብ ሞያታት ከመይ ክቆጽር
ይኽእል?
ስጉምቲ 1: ናብ ናይ ኢድ ሞያ ኣመላኻቲ ብ (410)7672246 ደውሉ።
ስጉምቲ 2: እዚ ናይ ኢድ ሞያ ኣመ፤አኻቲ ምስ ዘለዉ ናይ ኢድ ሞያ
ፕሮግራማት ከራኽበኩም እዩ ወይ ዝተስተኻኸለ ምዝጉብ ናይ ኢድ
ሞያ ፕሮግራም ክተዳልዉ ክሕግዘኩም እዩ።
ስጉምቲ 3: እዚ ናይ ፈቃድ ናይ ምርካብ ትልሚኹም ናብ ናይ
Maryland ናይ ኢድ ሞያን ስልጠናን ካውንስል ንምቅራብ
ምሳኹም ክንሰርሕ ኢና።
ስጉምቲ 4: ናይ ኢድ ሞያ ሰብ
ሞያታት ምምልማል ጀምሩ! ኣብ
መላእ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ
ማእኸላት ናይ ስራሕ ክእለት
ንምርካብ ክሕግዘኩም እዩ።

እቲ ፍጹም

ስራሕ

ናይ ኢደ ጥበብ ሰብ ሞያ ከመይ ክኾን
ይኽእል?

ንምንታይ ናይ ኢድ ሰብ ሞያ ትኾን?

ስጉምቲ 1: ናብ occupations.mdapprenticeship.com
ብምብጻሕ ናይ ምርካብ ትኽእልዎም ስራሕቲታት ንምርኣይ።

ዓብዪ ነገራት ሓሊምካ ሙሉእ ዓቅምኻ ክተሳኽዕ ድሉው እንተ
ኾይንካ፣ ናይ ኢድ ሞያ ስራሕ ንዓኻ እቲ ትኽክለኛ መማረጺ
ክኾን ይኽእል እዩ።

ስጉምቲ 2: ምስ ዘለዉ ናይ ኢድ ሞያ ስራሕ ዕድላት ዘራኽበኩም ናይ
ኢድ ሞያ ኣመላኻቲ ንምርካብ ናብ (410) 767-2246 ደውሉ ወይ
ናብ info@mdap- prenticeship.com ብጽሑ።

•
•
•
•
•

ስጉምቲ 3: ናብቲ ናይቲ ፕሮግራም ስፖንሰር ወይ ሓላፊ ብቀጥታ
ተመዝገቡ።

እንዳተመሃርካ ገንዘብ ንምርካብ።
ናይ ገንዘብ መታው ዓቅሚኻ ንምዕባይ።
ተደላዪ ንምዃን።
ናይ ኮሌጅ ዕዳ ንምውጋድ።
ሰብ ሞያዊ ርክባት ምህናጽ።

◼

18 ዓመትኩም ክትኮኑ ኣለኩም ◼ መጎዓዓዝያ ዘለኩም ◼ ሓሽሽ
ዘይትጥቀሙ ክትኮኑ ኣለኩም

ናይ ቤት ትምህርቲ ዲፕሎማ ክህልወኩም ኣለዎ (ብናይ ካልኣይ
ብርኪ ትምህርቲ ምረቃ፣ GED® ወይ NEDP)
◼ ዝስርሑ ስራሕቲ ንምስራሕ ዝኽእል ኣካላዊ ብቅዓት ክህልወኩም
ኣለዎ
◼

