
ትምህርቲ፡ኣብ ሽወደን ዘይኮነ 
ኣብ 
ካልእ ሃገር 
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክ (ኤስሰበ SCB) ሓደ መንግስታዊ 
በዓል መዚ ኾይኑ ኣብ ሽወደን ከፊል ሓላፍነት ናይ’ቲ ወግዓዊ ስታትስቲክ 
ኣለዎ። ስታትስቲክ ናይ ህዝቢ ደረጃ ትምህርቲ፡ ካብ ብዙሕ ሓደ ኣብኡ 
ዝጥርነፍ እዩ። እዚ መጽናዕቲ ስታትስቲክ ብዛዕባ ናይ ወጻእተኛታት 
ትምህርቲ ንምምሕያሽ እዩ ዝግበር ዘሎ። ስለዚ ናትካ መልሲ ተማሂርካ 
ኹን ኣይትኹን ብዘየገድስ ጠቓሚ እዩ። እንተበዝሓ ሓሙሽተ ሕቶታት 
እየን ዝምለሳ። 

መንዮም ክሳተፉ ዘለዎም? 
እዚ መጽናዕቲ ንዅሎም ኣብ መንጎ ክልል ዕድመ 20ን 59ን ዘለዉ፡ ኣብዚ 
መወዳእታ ዓመት ናብ ሽወደን ዝተሰዱ እሞ፡ ኣብ ናይ ኤስሰበ ናይ 
ትምህርቲ መዝገብ ሓበሬታ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቶም ዘየለ፡ 
ወጻእተኛታት ይስደድ። 

መልስኻ ኣገዳሲ እዩ 
ኣብዚ መጽናዕቲ ምስታፍ ዋላ ብድልየት ይኹን ተሳፍነትካ ግን ኣዚዩ 
ኣገዳሲ እዩ። ብሓገዝ ናይዚ መጽናዕቲ፡ ሽወደን ብመንገዲ ስደት ትረኽቦ 
ዓቕሚ ናይ ሰብ ዝሓሸ ስእሊ ይርከብ። 

እቲ ሓበሬታ ውሑስ እዩ 
ውጽኢት ናይ’ቲ መጽናዕቲ ክቐርብ ከሎ ንስኻ እንታይ ከም ዝመለስካ 
ኣይክንጸርን እዩ። ዝሃብካዮ መልሲ ብሕጊ ስትረት ሓበሬታ ውሑስ እዩ። 
ኵሎም ኣብ’ዚ መጽናዕቲ ዝሰርሑ ሰባት ድማ ሕጊ ስትረት ሓበሬታ 
ይምልከቶም እዩ። ምሉእ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ሽወደንኛነ እንግሊዝኛን 
ደብዳቤታት ኣሎ። 

ከምዚ ትገብር 
ኣብ’ዚ ገጽ ከም ሓገዝ ክትጥቀመሉ ትኽእል፡ትርጉም ናይ’ቲ መጠይቕ 
ኣሎ። ኣብ ላዕሊ ናይዚ መጠይ ቕ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ተጠቃማይ ስምን 
ቃል -ይሕለፍን ብምጥቃም፡ ነተን ሕቶታት ብመንገዲ ኢንተርነት 
መልሰን። 
 

ውጽኢት 



ውጽኢት ናይ’ዚ መጽናዕቲ ኣብ www.scb.se/uf0506 ትረኽቦ። 

ሓገዝ ትደሊ ዲኻ? 
ናይ ርክብ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ሽወደንኛነ እንግሊዝኛን ደብዳቤታት ኣሎ። 
 
ኣቕዲምና ንተሳታፍነትካ ብዙሕ ነመስግነካ። 
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