ኮምፕዩተር፣ ንውልቃዊ ዖቢየትን ንሌላ ምስ ቴክኖሎጂን ከምኡውን ኢንተግረሽንን ሓጋዚት ከም
ዝዀነት ዝእመን እዩ። ኮምፕዩተር፣ ትምህርቲ ክንቅጽል፣ ቋንቋ ኽንመሃር፣ ስራሕ ኽንረክብ
ከምኡውን ኣድላዪ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ንኽትረክብን ምስ ስድራ ቤትናን ንፈተውትናን
ርክባት ንምፍጣር ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዋ።

ብናጻ ንዝዕደላ 2ይኢድ ኮምፒተር ንምውሳድ እነማልኦ ቅጥዒ?
1ይ- ሓተቲ ዕቝባ (DPI) ወይ ተቐማጦ ላክሰምበርግ ኮይንና ተጠቀምቲ ናይ ማሕበራዊ ሓገዛት ማለት
REVIS ዲና?* 2ይ-ልዕሊ 18ተ ዓመት ዲና? *

እወ

ኖኖ
ነዚ መለክዒታት ኣየማላእናን ዲና፣ይኹን እምበር ኮምፕዩተር
ክንዕድግ ዘይንኽእል እንተዄና ብመገዲ፣
socialassistantከም ብኢመይል

ካብ ዲጂታል ኢንክሉዥን ኮምፕዩተር
ንምውሳድ ናይ መጀመርታ ኣመልካቲ ኣባል
ስድራ ቤትና ዲና?

እወ

computerwaitinglist@digitalinclusion.lu ተወከሱና

ኖኖ

ኢ-መይል ብኸምዚ ኣገባብ ናብ፣
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu:
1) ምርጫ ዓይነት ኮምፒተር: laptop, desktop, ወይ
ውን extra family desktop እዩ (ንዴስክቶፕ
ምጽባይ ኣዝዩ ዝሓጸረ ግዜ ይወስድ)
2) ሰም ኣቦ
3) ስም
4) ንቕመጠሉ ኣድራሻ
5) ቑጽሪ ቴሌፎን
6) ቑጽሪ ሲ ኤን ኢስ
7) ብቑዕ ምዃንካ ዘርኢ መርትዖ ኣቕርብ:
a. ንሓተቲ ዑቕባ: ቅዳሕ (ኮፕ) ናይ ሮዛ ወርቐት
b. ንተቐመጥቲ ሉክሰምበርግ:
- ቅዳሕ ናይ ማሕበራዊ ድኳናት ካርድ ፣ ወይ ናይ
ቀረባ እዋን ሪቪስ፣ ወይ ከኣ ካብ ሓጋዚ ማሕበራዊ
ጕዳያት ዝወሃብ መወከሲ።
- ጠለብና ላፕቶፕ እንተ ደኣ ኮይኑ ቅዳሕ ናይ ቀረባ
እዋን “Certificat de residence élargi”.

ተወሳኺ extra family desktop
ንነፍሲ ወከፍ ዓቕሚ ኣዳም ዝኣከለ ኣባል
ስድራበት ክተመልክት ዝካኣል እዩ

ምሉእ ምልክታ እንተ ሰዲድና ናይ
መረጋገጺ ኢ-መይል ክንቕበል ኢና።
ብትዕግስቲ እንዳ ተጸበና
computerwaitinglist@digitalinclusion.lu ኣብ ኮንታክት ኣድረስና
ንደምሮ።
ንኹሉ ምልክታትት ብመስር ዖም ኢና
ንከታተሎም።

ተራና ምስ በጽሐ ኮምፕዩተርና
ንኽንወስድ ብኢ-መይል ጻውዒት
ኪቐርበልና እዩ።

* እንተ ዳኣ (ኣልዪ ዘይብሎም ተናበይቲ) ወይ ውን ንጽል ወላዲ ዄንና ብዛዕባ ክህልወና ዝኽእል ኣማራጺታት ተወከሰና ።
.

ኮምፕዩተር ክትህልወኒ ዘለዋ ግን ስለምንታይ እየ?
ኮምፕዩተር ኣየድልየንን እዩ፣
ብስማርትፎነይ ገይረ ኢ-መይል ክጽሕፍን
ሓበሬታ ኽምርምርን እኽእል እየ።

ኮምፕዩተር ግና ካብዚ ንላዕሊ
ንኽሰርሕ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ።

ማሕበረሰብና እና በዝሐ ከም ኡውን ተክኖሎጂ እናማዕበለ ብዝኸደ መጠን፣ ስማርትፎን ዜድልየና ዘበለ
ኺሰርሐልና ኣይክእልን ይኸውን። ስለዚ ተማሃሮ ንኹን ስራሕ እንደሊ ወይ ውን ናይ ገዛእ ርእስና ስራሕ
ክንጅምር ተስፋ ዘሎና ንኹን፣ ኮምፕዩተር ኣብ ዝቕጽል ደረጃ ጉዑዞ ሂወትና ንኽንበጽሕ ኣዝያ ሓጋዚት ኢያ!

ኮምፕዩተር ግን ብኸመይ ክትሕግዘኒ ትኽእል?
ጽሑፍ: ነዊሕ ኢ-መይል ንምጽሓፍን ምልኣኽን ከምኡ

ውን

ወግዓዊ ደብዳበታትን ሰነዳትን ኣጣቢቕካ ንምልኣኽ።
ትምህርቲ ብ ኢንተርነት: ብኢንተርነት ዝወሃበና ዕዮ ገዛ
ንምስራሕ ብኢንተርነት ኣቢል ኽንማሃር ምስ እንደሊ።
ንምንዳይ ስርሕ: ሲቪ ንምጽሓፍ ብኢንተርነት ስራሕ
ንምርካብ ከም ኡውን ከም ዎርድን ኤክስሰልን ዝኣመሰሉ
መሳርሒታት ብምትእምማን ንምጥቓም ምስዚ ውን ሓድሽ ክእለት
ምእንቲ ኽንመሃር ብናጻ ብኢንተርነት ዚወሃቡ ኮርሳት
ንምክትታል።
ሓለቓ ገዛእ ረስኻ ንምኻን: ወብ ሳይት ንምድላው ናይ
ባንኪ ሕሳብና ንምምሕዳር ፍርያትና ብኢንተርነት ንምሻጥ ከም ኡውን ወረቐት ስራሕ ንግድና ንምምዝጋብን
ው.ዘ.ተ.ን።
ምምሕዳራዊ ዕዮታት: ወግዓዊ ወረቓቕቲ ንምምልክት ብዛዕባ ሕጋዊ መሰላትካ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ
መንግስቲ ወይ ካብ ካልኦት ውድባት ደገፍ ክንረክብ ንኽእል እንተ ዄንና ንምፍለጥ።

ጽቡቕ ካበይ ከም እትጅምር ግን ኣይንፈልጥን ንኸወን? እሞ!
ዲጂታል እንክሉዥን ኣብ መብዛሕትኡ እዚ ኣርእስትታት እዚ ናይ ኮምፕዩተር ትምህርቲ እዩ ዝድህስስ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን እንመሃሮ ኮርሳት ሓበሬታ ንምርካብ ወብ ሳይትና ወይ ፌስቡክ ገጽና ተወከሱ፦
www.digital-inclusion.lu or
https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/

