
በየናይ መንገዲ ምኻድ ይሓይሽ፧  
እዚ Matura-Navigator ኣብቲ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ 
ምቕጻል ዘሎ ዕድላት ኣንፈትካ ንኽትፈልጥ ይሕግዝ።

ዝያዳ ፍልጠት ንምድላብ  www.maturanavigator.ch

 ሓድሕዳዊ ነጸብራቕ ንመገድታት   
 ሞያዊ ስልጠና  

 ንናይ ኣንፈት መርኣዪ መደባትን ናይ   
 መእተዊ ፈተናን ዝምልከት ቆጸራታት

 ሓበሬታ ብዛዕባ ብቕዓትን ናይ   
 ምዝገባ መስርሕን

 መግለጺ ብተመሃሮን ተመሃሮን   
 ነበራትን

 መጺሄትን ሓበሬታን ብዛዕባ ናይ ሞያዊ  
 ስልጠና ተኽእሎታትን ቀንዲ ዓውደ  
 ትምህርትን፡ ናይ ሞያ ዓውድታትን   
 ኣንፈትን

 ናይ መጻኢ ናይ ዪኒቨርስቲ ዕድላትን ናይ  
 ስራሕ ኣንፈትን

ውልቃዊ ምኽሪ ብዛዕባ ሞያ፡ ላዕለዋይ ትምህርትን ተመክሮኻ 

ምስናድን ኣብ ካንቶን ሳንክት ጋለን (www.bslb.sg.ch) ከምኡ ድማ 

ናይ ምብራቕ ስዊዘርላንድ ማዕከን ትምርህቲ OBA።

ጂምናዝዩም
(Gymnasium)

ቪርትሻፍትስ ሹለ
(Wirtschaftsmittelschule, WMS)

በሩፍስ ማቱሪቴት
(Berufsmaturität, BM)

ኢንፎርማቲክ ሹለ
(Informatikmittelschule, IMS)

FMS

Gymnasium

WMS IMS

Berufsmaturität

Noemi 
BM 1, ናብ TALS ዘምርሕ

«ኣብ ስርሐይ ብሉጽ ክኸውን 

ኣገዳሲ እዩ ነዓይ። ኣብዚ ናይ 

ሞያ ስልጠናዊ ዓውዲ ከኣ 

ዝተፈላለዩ ናይ ትምርህቲ 

ዕድላት ይኽፈተለይ።»

Alexandru
ዓሚቕ ፍልጠት ናይ IMS-W          

«ኣብ ነፍስወከፍ መደብ 

ሓደ ነገር ይፍጠር። ኩሉ ነገር 

ክሰልጥ ከሎ ድማ ደስታን 

ሓጎስን ይስመዓካ። ናተይ 

ሕልመይ ከም ፕሮግራመር ኣብ  

IMS ኣግሂደዮ። ኣብ ነፍስወከፍ 

ናይ ኢንፎማቲክ መደባት ከኣ 

ንእሽቶይ ስጉምቲ ናብ ሸቶይ 

ይቐርብ።»      

Blerta 
FMS, ናይ ርክባትን ሓበሬታን 

ዓውደ ሞያ

«እዚ ዓወደ ዕዩ ርክባትን 

ሓበሬታን ጽቡቕ ጦብላሕታ 

ኣብቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ 

ርክባት መንገዲ ክገብር 

ይሕግዘኒ ከምኡ‘ውን ምስ ናይ 

ሓበሬታ መርበብ ብኸመይ 

ይከታተል የምህረኒ።»

Diana 
WMS-S

«አተን ክልተ ናይ ቋንቋ 

ፈረንሰኛን ኢንግሊዝን 

ዑደት እተን ደሚቐን ዝነበራ 

ኣብዚ ናይ WMS ግዜ እዩ። 

እቲ ሰፊሕ ዓውደ ትምህርቲ 

ኣብ ናይ ቁጠባ ፍልጠት 

ዘአንግድ ኣብ ልዕሊኡ 

ድማ ነቲ ንናይ ዪኒቨርስቲ 

ፍልጠተይ ከብቅዕ ዘዳለወኒ 

ካብቲ ዝተመሰጥኩሉ ነገር 

እዩ። ኣብታ ናይ ስራሕ ፈተነ 

(ፕራክቲኩም) ዝገበርኩላ 

ዓመት ድማ ስነሓሳብን 

ተግባራዊን ኣቀናቢረ 

ብቕዓተይ ክብ ከብል ክኢለ።»

ብቐጥታ ናብ ዪኒቨርስትን ካልኦት ሆኽ ሹለን 

ምእታው ከምኡ‘ውን ኣብ ሕብረተሰብ ኣገደስቲ 

ዕዮታት ንምንጣፍ ልዑል ኣበርክቶ ዝህብ መድረኽ 

እዩ። ዝኾነ ይኹን ካልእ ናይ ትምህርቲ ቦታ ክሳብ 

ክንድዚ ተኽእሎ ዘለዎን ጎኒ ጎኒ ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ 
ዝኾነ ትምህርታዊ ዓውድታት ዘለዎን ምስ‘ዚ 

ዝወዳደር ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘአንግድ የልቦን። 

እዚ ሰፊሕ መኣዝን ዘለዎን ሰፊሕ ሓፈሻዊ 

ፍልጠትን ድማ ስነፍልጠታዊ ትምህርቲ ዝኾነ 
ዓይነት ዓውዲ ኣብ ዪኒቨርስቲ ንኽትመሃር ዕድል 

ይህብ። ኣብ Fachhochschule (ፋኽ ሆኽ ሹለ) ዝኾነ 

ሞያዊ ስልጠና ክትወስድ ዕድል ይህብ።

እዚ ናይ ንግዲ ማእከላይ ትምህርቲ ሰፊሕን ናብ ናይ 

ዕዮ ዕላማታት ዘምረሐን ሞያዊ ስልጠናታት የአንግድ። 

ቀንዲ ጥልቕ ኢሉ ዘአንግዶ ባእታ ድማ ቋንቋ 

(WMS-S)ን ናይ ኮምፕዩተር ስነፍልጠትን (WMS-I)  
እዩ። እዚ ድማ ንናይ ንግዲን ሕሳብን ምስክር ወረቐት 

ዘለዎ ሞያ (ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎትን ምምሕዳርን) 

ከምኡ ድማ ናብ ናይ ቁጠባን ምኽርን ኣገልግሎትን 
ትምህርቲ (Typ Wirtschaft) የምርሕ ከምኡ ከኣ ኣብ 

ናይ ሕሳብን ንግድን ዕዮ የደላሉው ወይ ንናይ ፋኽ 

ሆኽ ሹለ ትምህርቲ የቀራርብ። ኣብ ዪኒቨርስቲ በዚ 

መገዲ ትምህርቲ ምስ ዝድለ ናይ ፍሉይ መእተዊ ፈተና 

ምግባር የድሊ። ናብ ናይ ምምህርና ምስ ዝድለ ድማ 

ቅድመ ኮርስ ብምግባር ክእተው ይከኣል። 

ሓደ ድልዱል ምስ ተግባራዊ ዕማም ዘማልእ 

መሰረታዊ ፍልጠትን ስፍሕ ዝበለ ሓፈሻዊ ፍልጠት 

ዘለዎን ምስሊ እዚ ቤት ትምርህቲ ሞያዊ ስልጠና 

እዩ። ንሱ ድማ ወይ ኣብ እዋን ስልጠና (BM 1) ወይ 

ድማ ደሓር ኣብ ካልኣይ መድረኽ ትምህርቲ (BM 2) 
ክውሰድ ይከኣል። እዚ BM ከኣ ናብ ኩሉ ፋኽ ሆኽ 
ሹለ ብዘይ መእተዊ ፈተና ማዕጾታት ይኸፍት። 

ድሕሪ ፍሉይ ፈተና ወይ ፓሰረለ ፈተና ምሕላፍ ከኣ 

በዚ መንገዲ ናብ ዪኒቨርስቲ ወይ ሆኽ ሹለ ክእተው 

ይከኣል። ኣብ ናይ ምምህርና ቤት ትምህርቲ‘ውን ከም 

ኣማራጺ ኣቐዲምካ ኮርስ ድሕሪ ምውሳድ ክእተው 

ይከኣል። 

ክልተ ኣርእስትታት ኣለዋ ብዑምቀትን ኣብ ናይ ስራሕ 

ዕዳጋን ክኢላታት ክትኮንዎ ትኽእሉ። ሓደ IMS-T 
ኮይኑ ኣብ ተክኒክ፡ ህንደሳ፡ ናይ ሂወት ስነፍልጠት 

(TALS) ኣብ ናይ ሞያን ቀጻልን ማእከል ስልጠና 

ራፐርስቪል ዮና ከምኡ ድማ IMS-W ኮይኑ ኣብ 

ቁጠባን ኣገልግሎትን ምኽርን Typ Wirtschaft (WD-

W) ኣብ ናይ ካንቶን ቤት ትምህርቲ ብሩል ሳክንት 

ጋለንን ሳርጋንስን ዝወሃብ እዩ። ኣብ IMS ምስኡ 

Berufsmaturität ከምኡ ድማ Eidgenössische 
Fähigkeitszeugnis (ሕጋውነት ዘለዎ ምስክር 
ወረቐት) (EFZ) Informatikerin/Informatiker 
ክግበር ይከኣል።

ፋኽ ሚትል ሹለ
(Fachmittelschule, FMS)

ኣቃቅማን ዕላማን ናይዚ ፋኽ ሚትል ሹለ ኣብ  ዓውዲ 

ጥዕና ፡ ማሕበራዊ፡ ምምህርና፡ ስነጥበብ፡ 
ርክባትን ሓበሬታን ዝዓነቶም ጽዑቕ ሓላፍነት 

ዘሰክሙ ባእታታት ዝዓለመ እዩ። ንሞያዊ ስልጠና 

ዝህባ Höheren Fachschule (ላዕለዋይ ፋኽ ሹለ) ፡ 

Pädagogischen Hochschule (ናይ ምምህርትና ቤት 

ትምህርቲ)፡ Hochschule der Künste (ናይ ስነጥበብ 

ቤት ትምህርቲ) ወይ ከኣ ኣብ (Fachhochschule) 

ፋኽ ሆኽ ሹለ ዝምችእ እዩ። ድሕሪ ሰለስተ ዓመት 

ብስዊዘርላንድ ደረጃ ብቕዓቱ ዝተመስከረ ምስክር 
ወረቐት ፋኽ ሚትል ሹለ ይወሃብ ከምኡ ድማ 

ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብቲ ዝመረጽኩሞ ዓውዲ 
ናይ ሞያ ክኢላ ክበሃል ይከኣል። 

Moritz
ጂምናዝዩም ኮይኑ ቀንዲ 

ሓይሊ ዘአንግዶ ዓውደ 

ትምህርቲ ፍዚክስን ማትስን 

ኮይኑ፡ 

«ፍዚክስ ድዩ ማትስ 

ብዘየገድስ ድማ ኣብዞም 

ዓውድታት መሰጥቲ 

ኣርእስትታት የምህር ከምኡ 

ድማ ጽምኢ ናይ ተክኒክ 

ፍልጠት የርዊ! እዚ ትምህርቲ 

መሰረታዊ ፍልጠት የአንግድ 

ንቀጻሊ ላዕለዋይ ትምህርቲ 

ድማ የቀራርብ።»

Tigrinya / ትግርኛ
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ጅምናዝዩም GYM
(ጂምናዝያለ ማቱሪቴት)

ፋኽ ሚትል ሹለ FMS
(ፋኽ ማቱሪቴት)

ናይ ቁጠባ ማእከላይ ደረጃ
ትምርህቲ WMS

(በሩፍስ ማቱሪቴት
ከምኡ ድማ EFZ)

ናይ ኮምፕዩተር
ስነፍልጠት ትምህርቲ IMS

(በሩፍክ ማቱሪቴት
ከምኡ ድማ EFZ)

ሞያዊ ስልጠና BM 1
(ጎኒ ጎኒ ኣስተምህሮ

ምስ EFZ)

ሞያዊ ስልጠና BM 2
(ድሕሪ ኣስተምህሮ)

ናይ ባችለር
ዪኒቨርስቲ/ETH

ናይ ምምህርና
ባችለር ሆኽ ሹለ

ባችለር
ፋኽ ሆኽ ሹለ

ናይ ማስተርይ
ዪኒቨርስቲ/ETH

ናይ ምምህርና
ማስተርስ ሆኽ ሹለ

ማስተርስ
ፋኽ ሆኽ ሹለ

ትሕቲ ጂምናዝዮም

ትምህርቲ EFZ

3. ላዕለዋይ ደረጃ
2. ላዕለዋይ ደረጃ
1ይ ላዕለዋይ ደረጃ

6. ቀዳማይ ክፍሊ

ተወሳኺ ዓውዲ
ናይ ዪኒቨርስቲ/ETH

ሓድሕዳዊ ኣቃውማ መንገዲ ሞያዊ ስልጠና ኣብ፡ 
www.maturanavigator.ch


