ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ሜትሮፖሊታን ቶሮንቶ፤ 729 ሴንት ክለር ኣቨንዩ ምዕራብ፡ ኣሃዱ 19፡ ቶሮንቶ፡ ኦንታርዮ፡ M6C 1B2 TEL. (416)
658 8580 ፋክስ (416) 658 7442 መርበብ ሓበሬታ (www.eccctoronto.ca;)

_________________________________________________________________

ዕድል ስራሕ
ECCC ኣብዚ ሓጋይ ዝቖጽሩ ኣርባዕተ ንጡፋት፡ ጸዓት ዘለዎምን ማሕበረሰብ ዘማእዝኑን መንእሰያት ይደሊ ኣሎ።
ሓጺር መግለጺ፡ ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን (ECCC): ኣብ ከባቢ ዓባይ ቶሮንቶ ንዘሎ ድሌታት
ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ ማሕበረሰባዊ ማእከል እዩ። ECCC ኣባላቱ ኣብ ሕብረተሰብ ካናዳ ዕዉት ምውህሃዶም
ንምርግጋጽ ዘድሊ ኣድላዪ ሓበሬታ ንምዕጣቕ ይጽዕር። ECCC ናይ ምትእትታው ቦታ ብምዃኑ፡ ድሌታት ዝተፈላለዩ
ዓማዊልና ዘማልእ ኣገልግሎት ብምሃብ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ንምሕያል ዝጽዕር እዩ። ካብዚ ሓሊፉ፡ ECCC ኩሎም
ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ቶሮንቶ ምቹእ ጥዕና፡ ጽቡቕ መንፈስን ክብርን ዝረኽብሉ መጻኢ ንምፍጣር ይሰርሕ ኣሎ።
በጃኹም ሪዝዩምኩምን ናይ ሽፋን ደብዳቤኹምን ናብዚ ኣካውንት ኢመይል ግበሩ፡ Info@eccctoronto.ca
እዞም ኣርባዕተ ስራሕቲ ንሓጋይ ስራሕ ጥራይ እዮም። ናይ መወዳእታ ዕለት 14 ሰነ 2022: ስዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ

1) መዓርግ ስራሕ፡ - ኣተሓባባሪ መደብ ምብጻሕ ክልተ ቋንቋታት
ኣተሓባባሪ መደብ ምብጻሕ ክልተ ቋንቋታት ኣብ ኣተገባብራ መደባት ማሕበረሰብ ናይ ምድጋፍን ምሕጋዝን ሓላፍነት ኣለዎ።
እዚ ምውህሃድን ምሃብን ናይ ፕሮግራም ደገፍ ዘጠቓልል ኮይኑ ሓደስቲ ናይ ምብጻሕ ንጥፈታት ምፍጣር ወይ ነቶም ዝነበሩ
ናብ ናይ ኦንላይን ቅርጺ ምትዕርራይ፣ ምእንጋድን ናይ ኦንላይን ናይ ምብጻሕ ንጥፈታትን ፍጻሜታትን ምውህሃድን ከጠቓልል
ይኽእል።
ግቡኣት
ንኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ዝዓለመ ሓደሽትን ዕዉታትን ናይ ምብጻሕ ጻዕርታት የዳሉን የተግብርን።
• ቀጻሊ ምልመላን ምዝገባን ሓደሽቲ ስራሕ ዝደልዩ ዓማዊል። ተበግሶታት ዕዳጋን ምብጻሕን ብስትራተጂካዊ ኣገባብ ናብ
ስደተኛታትን ዓማዊል መንእሰያትን ዝዓለመ ኮይኑ፡ ፍትሓዊ ተበጻሕነት ኣገልግሎት ንምርግጋጽ እዩ።
• ከም ኣድላይነቱ ሓደሽቲ ተበግሶታት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ናይ ዕዳጋ ሜላታት የተግብር።
• ማሕበራዊ መራኸቢታት መድረኻት፣ ሜላታት ርክብን ፈጠራዊ ጻዕርታት ዕዳጋን ብምጥቃም ሓደሽቲ ተሳተፍትን
መሻርኽቲ ማሕበረሰብን ይስሕብ።

• ንኣገልግሎታትን ተበግሶታትን ስራሕ ንቕሓትን ርኡይነትን ንምዕባይ ብኣካልን ቨርቹዋልን ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜታት
የስፋሕፍሕን የቕርብን።
• ዓማዊል ብኢንተርነት ምዝገባን ዝምልከቶም ወረቓቕቲ ኣብ ምእካብን ይሕግዝ።
• መንእሰያት ኣብ ምድላይ ስራሕ ምቑጻርን ምሕጋዝን።
• ንኤርትራውያን ትካላት ከም ኣብያተ መቅደስ ዝኣመሰሉ ንመደባት ECCC ዝምልከት ወረቓቕትን ካልእ መወዓውዒ
ጽሑፋትን ምፍጣርን ምዝርጋሕን።
• ንመንእሰያት ስራሕ ንምርካብ ምስ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ምዝርራብ።
• ንጥፈታት መንእሰያትን ሰሚናራትን ኣብ ምምችቻው ምሕጋዝ።
• ኣብ ውሽጢ ተዓዘብቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ንጥፈታት ሕብረተሰብ ንቕሓት ምዕባይ።
• ዕላማታት ናይቲ ትካል ንምዕዋት ምስ ውልቀሰባት፣ ጉጅለታትን ማሕበረሰባትን ምትሕብባር።
• ካልእ ክምደብ ዝኽእል ሓላፍነት ምፍጻም።
ብቕዓታት
•

ካብ 18-30 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም።
• ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ተማሃራይ ወይ 12 ክፍሊ ምሩቕ ኣብዚ ጽድያ ናብ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ክጽንበር መደብ
ዘለዎ።
• ኣብ መፋርቕ ሰነ ክጅምር ድሉው ዝኾነ
• ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ወይ ዝምልከቶ ዓውዲ መጽናዕቲ ይምረጽ
• ርድኢት ባህሊ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ዘለዎ ይምረጽ
• ርድኢት ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ሓደስቲ መጻእቲ ሓባራዊ ማሕበራዊ ቦታታት ዘለዎ
• ብዙሕ ቋንቋታት (ግድን ትግርኛን እንግሊዝኛን ዝዛረብ) ምዃን ሃብቲ እዩ።
• ፍልጠት ማይክሮሶፍት ኦፊስ፡ ዳታቤዛት፡ ኣፕሊኬሽናት ኢንተርነት፡ ከምኡ’ውን ሓደስቲ ሶፍትዌር ናይ ምምሃር
ዓቕሚ ዘለዎን
• ኣብ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ወይ ተዛመድቲ ንጥፈታት እንተወሓደ ናይ 6 ወርሒ ተመኩሮ ዘለዎ
• ናይ ርክብ፣ ምውዳብን ምውህሃድን ክእለት ዘርኣየ

2) መዓርግ ስራሕ፡ ኣካያዲ ስራሕ ማሕበራዊ ሚድያ
ኣካያዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዋጋ ንምቕራብ፣ ምትእስሳር ማሕበረሰብ ንምዕባይ፣ ንማሕበራዊ ሚድያ መድረኻትና
(ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር፣ ዩቱብ፣ ፒንተርስት፣ ሊንክድኢን ወዘተ) ስትራተጂ፣ ምፍጣር ትሕዝቶ፣ ዕብየት ናይ
ምምራሕ ሓላፍነት ክወስድ እዩ። ኣወንታዊ ጽልዋ ንምፍጣር ተልእኾና ንቕድሚት የስፍሕ። እዚ ውን ልዑል ተሳትፎ ዘለዎ ናይ
ኦንላይን ማሕበረሰብ ክብርታትናን ዕላማታትናን ዝካፈሉ ሰባት ንምምስራት፣ ንምሕብሓብን ንምስፋሕን ዝሕግዝ ዕድል እዩ።
ብደረጃ ምዕባለ ንምምዝጋብ፡ እቲ ምቹእ ኣመልካቲ ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ህንጡይነት ዘለዎ፡ ፈጠራዊ፡ ብስነ-ጽባቐ
ዝምራሕ፡ ዓቢ ኣፍራዪ ትሕዝቶ (ቪድዮ + ስእሊ)፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስነ-ህይወትን ትንታነታትን
ምሉእ ንቕሓት ዘለዎ እዩ።

ግቡኣት
• ECCC ዝጸንሐ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምዕራፍን ሓደስቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምፍጣርን።
• ሓድሽ ጽሑፍ ምፍጣርን መርበብ ሓበሬታ ECCC ምዕራፍን።
• ዝያዳ መንእሰያት ወለንተኛታት ንኽሰርሑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምጥቃም
• ጽሑፋት ቅኑዕ፡ ንጹር፡ ሕጽር ዝበለን ኣዘናጋዕን ምዃኑ ምርግጋጽ።
• ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዲጂታላዊ ዕዳጋ ስትራተጂን ናይቲ ትካል ዝኾነ ክፍተት ይትንትንን ይረክብን፡
ከምኡ’ውን ንዝድለዩ ሰራሕተኛታት ንምምሕያሽ ለበዋታት የቕርብ።
• ምስ ሓደ ናይ ማሕበረሰብ ጉጅለ ብምትሕብባር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግራፊክስ፣ ቪድዮታትን ካልኦት ዓይነታት
ትሕዝቶን ኣገዳሲ እታዎት ምሃብ።
• ኣብ ስእልን ቪድዮን ኣርትዖት ምሕጋዝ
• ኣብ ምፍጣር ፍላይርን ካልእ ናይ ምልላይ ናውትን ምሕጋዝ
• ተደጋጋሚ ምልጣፍ ምምሕዳር
• ንተኸታተልቲ ምላሽ ምሃብ
ብቕዓታት
• ካብ 18-30 ዓመት ዝዕድሚኦም ክኸውን ይግባእ
• ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ተማሃራይ ወይ 12 ክፍሊ ምሩቕ ኣብዚ ጽድያ ናብ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ክጽንበር መደብ
ኣለዎ።
• ምርዳእ ባህሊ ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ
• ርድኢት ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ሓደስቲ መጻእቲ ሓባራዊ ማሕበራዊ ቦታታት
• ፈጠራዊ፡ ብስነ-ጽባቐ ዝምራሕ፡ ከምኡ’ውን ኣብ እዋናዊ ዜናታትን ኣንፈታትን ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቐጻሊ
ናህሪ ዝሕዝን።
• ኣብ ምፍጣር ትሕዝቶ ሓያል፡ ብፍላይ ቪድዮ–ከም ኣድላይነቱ ብቐጻሊ ፊልም ክትስእል፡ ከተዐርዮን ክትልጥፍን
ትኽእል ኢኻ።
• ባዕሉ ዝጅምር፣ ልዑል ድራኸ ዘለዎን ተበግሶ ዘርኢን።
• ፍሉይ ተመኩሮ ዓማዊል ንምቕራብን ብኢንተርነት ማሕበረሰብ ንምዕባይን ኒሕ ዘለዎ
• ዝተረጋገጸ ናይ ርክብ፣ ውደባን ናይ ምውህሃድን ዓቕሚ ኣለዎ።
• ብዙሕ ቋንቋታት (ትግርኛ ወይ ዓረብ) ምዃን ሃብቲ እዩ።

3) መዓርግ ስራሕ፡ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ
እቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ንስደተኛታትን ስደተኛታትን ምስ ሰፈሮምን ውህደቶምን ጽቡቕ ሂወቶምን ዝድግፍ መደባት ናይ ምውጣንን
ምፍጻምን ሓላፍነት ክወስድ እዩ። ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ንዕላማታት መደብ፣ ድሌታት ዓማዊል፣ ጠለባት መዋሊ፣ ከምኡ’ውን ንኣቕርቦት
ECCC ዘዕግብ ንዓኻ ዝምጥን፣ ብስንባደ ዝተሓበረ፣ ከምኡ’ውን ብባህሊ ዝምጥን መደባት ክፈጥር እዩ።

ግቡኣት
•
•

ንሓደስቲ መጻእቲ ስድራቤታት ምስ ሰፈራ ዝተኣሳሰር ሓበሬታን ጸጋታት ስድራቤትን ብኢንተርነት ንምእካብ።
ረቂቕ ምድላው ትሕዝቶን ሰነድን

• ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ወለድን ህጻናትን ዝሕግዙ ጸጋታትን መሳርሕታትን ምፍጣር፣ ከምኡ’ውን ንሓደስቲ መጻእቲ
ኣንፈት ምሃብ።
• ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ወለድን ህጻናትን ዝሕግዙ ጸጋታትን መሳርሕታትን ምፍጣር፣ ከምኡ’ውን ንሓደስቲ መጻእቲ
ኣንፈት ምሃብ።
• ምስ ካልኦት ናይ ማሕበረሰብ መሻርኽቲ ትካላት ከም ቤተ-መጻሕፍቲ ብምትሕብባር፡ ኩሉ ተበጻሒ ዝኾነ ናይ
ኦንላይን ጸጋታትን ኣገልግሎታትን ማሕበረሰብ ንማሕበረሰብ ምቕራብ፡ ብፍላይ ኣብቲ መብዛሕትኦም ስደተኛታትን
ስደተኛታትን ዝነብሩሉ ከባቢ።
• ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ምርካብ ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ውሕስነትን ምሕጋዝ፡ ከምኡ’ውን ናይ መንግስቲ
ቅጥዕታት ምምላእ።
• ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ዝተፈላለዩ ቤት ጽሕፈታትን ቆጸራታትን ምውሳድ። ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ምንባብ
ኢመይላትን ፖስታን ምሕጋዝ።
• ሓደስቲ መጻእትን ሽማግለታትን ብኸመይ ኢንተርነትን ቴለፎንን ተለቪዥንን ከም ዚጥቀሙ ምምሃር፡ ከምኡውን
ኣብ ኣኼባ ዙም ብኸመይ ከም ዚሳተፉ ምምሃር።
ብቕዓታት
• ካብ 18-30 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም።
• ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ተማሃራይ ወይ 12 ክፍሊ ምሩቕ ኣብዚ ጽድያ ናብ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ክጽንበር መደብ
ኣለዎ።
• ኣብ MS Officeን ናይ ኢንተርነት ፕሮግራማትን ከም Outlook, Word, Excel, PowerPoint ዝኣመሰሉ
ድልዱል ናይ ኮምፒተር ክእለት ዘለዎ
• ርድኢት ብዛዕባ ዝተገለሉ ስደተኛታት
• ፍልጠት ባህሊ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳ
• ናይ ሰፈራ፡ መጽለልን ናይ መንበሪ ኣባይትን ተመኩሮ ተወሳኺ እዩ።
• ብሉጽ ዘርኣየ ናይ ርክብ፣ ምውዳብን ምውህሃድን ክእለት ዘለዎ
• ዝተረጋገጸ ናይ ርክብ፣ ውደባን ናይ ምውህሃድን ዓቕሚ ኣለዎ።
• ብዙሕ ቋንቋታት (ትግርኛ ወይ ዓረብኛ) ምዃን ሃብቲ እዩ።

4) መዓርግ ስራሕ፡ ኣመሓዳሪ መረዳእታ
እቲ ኣመሓዳሪ መረዳእታ ብፕሮግራም ዳታ ትንተና፣ ስታቲስቲክስ ምሓዝ፣ ፀብፃብ ምፍጣርን ምቕራብን ክድግፍ
እዩ። ምስጢራዊነት እናሓለወ ቅኑዕ መዝገብ ሓበሬታ ዓማዊል ምሕላውን ከም ኣድላይነቱ ኣብ እዋኑን ቅኑዕን
ዝተወደበን ኣገባብ ፕሮግራም፣ ምዝገባ ንጥፈታት፣ ስርሒታውን ስታቲስቲካዊ መረዳእታታትን ምፍራይን።
ግቡኣት
• ከም ኣድላይነቱ ግዝያዊ ጻዕርታት ምጽራይ ቅንዕና ዳታ
• ምውጻእን ምትንታንን ጸብጻብ
• ሰሙናዊ/ወርሓዊ ንዝምልከቶም ኣካላት ዝወሃብ ሓድሽ ሓበሬታ
• ዝኾነ ይኹን ናይ ምፍላጥ ሕቶታት ቅልጡፍ ፍታሕ ንምርግጋፅ ምስ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብስሩዕ ርክብን
ምውህሃድን ምግባር

• ሕግታትን ኣሰራርሓታትን ምሕደራ መረዳእታ ከምዝተኸተሉ ምርግጋፅ።
• ምሉእነትን ትኽክለኛነትን መረዳእታ ንምርግጋፅ መዓልታዊ ፀብፃባትን መተሓላለፍትን ምግምጋምን ምትንታንን።
• ምውህሃድ ምሕደራ መረዳእታ ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ
• ምውህሃድ ዲጂታላይዜሽን ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ
• ናይ ሓርድ ኮፒ ሰነዳት ናብ ሶፍት ኮፒ ምቕያር
• ብመፅናዕትን ካልኦት ኣሰራርሓታትን ኣቢልካ መረዳእታ ምእካብ
• ትንተናን ፀብፃብን መረዳእታ
ብቕዓታት
• ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም
• ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ተማሃራይ ወይ 12 ክፍሊ ምሩቕ ኣብዚ ጽድያ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንምጅማር
መደብ ኣለዎ።
• ምዕቡል ርድኢት ኣብ ፕሮግራማት ማይክሮሶፍት (ኣውትሉክ፣ ጋንታታት፣ ወርድ፣ ኤክሰል)
• ምርዳእ ባህሊ ማሕበረሰብ ኤርትራ ካናዳ
• ናይ መዓስከር ንጥፈታት ተመኩሮ ንብረት እዩ።
• ብሉጽ ናይ ግዜ ምሕደራ ዓቕሚ፡ ከምኡ’ውን ቀዳምነት ናይ ምሃብ ዓቕሚ
• ብሉጽ ናይ ምትእስሳር ክእለት።
• ኣብ ኣጸጋምን ኩሉ ግዜ ዝቕየርን ሃዋህው ቀዳምነታት ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ፡ ከምኡ’ውን ንዝርዝር ነገራት
ብጥንቃቐ ትኹረት ብምግባር ንጸገማት ምፍታሕ።
• ዝተረጋገጸ ናይ ርክብ፣ ውደባን ናይ ምውህሃድን ዓቕሚ ኣለዎ።
• ብዙሕ ቋንቋታት (ትግርኛ ወይ ዓረብ) ምዃን ሃብቲ እዩ።

ፈጸምቲ ኣካል ጋንታ: መሪሕነት ማሕበር (ECCC)
729 ST. CLAIR AVE. WEST, SUIT 19, M6C 1B2
Tell: 416 658 8580

