
ኣብ ጉወልፍ ወሊንግቶን ሓድሽ 
በጻሒ ዲኻ?

ኣብ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ሓድሽ ምስ 
እትኸውን ፣ናይ ቓንቓ መሰናኽላት ፣ስራሕ 
ንምርካብ ፣ ሕጽረት ማሕበራዊ ደገፋት 
በዳህቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ።መነባብሮኻ 
ተረጋጊእካ ምስቲ ሓዲሽ ሕብረተሰብ 
ክትራኸብ የድልየካ ።

ኣብ ካናዳ ብዙሓት ካብ ሓደሽቲ መጻእቲ 
፣ ከም ሓደ ኣገባብ ንሕብረተሰብ 
ንምብርካት፣ናይ ቓንቓ ዓቅሚ ንምምሕያሽ 
ከምኡ’ውን ናይ ስራሕ ተመኩሮ ንምቅሳም 
ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ክሳተፉ ይረኣዩ።
እዚ ረብሓታት ግን ነቶም ወለንተኛታት 
ጥራይ ኣይኮነን።ኣብ ካናዳ ዘሎዋ ናይ ስራሕ 
ቦታታትን ማሕበራትን ምስ ሓደሽቲ መጻእቲ 
ብምስረሓን ዓቢ ረብሓ ኣሎወን ፣ኣብ ስራሕ 
ሓድሽ ባህልታትን ምስ ዘተኣታትዋ ክዓብያን 
ክሕይላን ይኽእላ።

ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ብምስታፍካ 
ሕብረተሰብካ ክዓብን ክሕይልን ይኽእል።

ብመንገዲ PIN,
ተተሳቲፍካ
ነፍሲ-ወከፍ ሰብ
ይረብሕ!

ናይ ቓንቓ ክእለት ደልብ

ኣዕሩኽ ግበር

ዞባዊ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ርከብ 

ወለንታዊ ስራሕ 
ንሓደሽቲ መጻእቲ  
ኣብ ጉወልፍ ወሊንግቶን

PIN, ህዝብን መርበብ ሓበሬታን እቲ ቅኑዕ 
ወለንታዊ ስራሕ ንምድላይ ክሕግዘካ ይኽእል.

ወለንታዊ ተሞክሮ ስራሕካ 
ሎሚ ጀምሮ !
ብ ኣካል ክትበጽሑና ፣ ብመስመር ወይ ድማ 
ብምድዋል ክትረኽቡና ትኽእሉ ።

46 Cork St E, Unit #1 
Guelph, ON  N1H 2W8
Open Mon. – Fri., 9am – 5pm
(519) 822-0912

PINnetwork.ca

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርኸቡና!

መዋሊ :
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ካብ መሰናኽላት ዝያዳ ረብሓታት • PIN ርክባት ብምፍጣር ሕብረተ-ሰብካ ከም ገዛኻ ኮይኑ ንክስማዓካ 
ክገብር ይኽእል • ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብካ ብዙሕ ሓበሬታታት ይርከብ ; በሪ ናብ ሕብረተ-ሰብ • PIN ነብስካ 
ትጣየሰሉ እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ  •  ከባብያዊ ተሳትፎካ ንምድጋፍ ብንዋትን 
ይኹን ከምኡ’ዉን ነቲ መደብ ዘድሊ ነገራት ክንሕግዝ ንኽእል ኢና።

ኣብ ሕብረተሰብካ ሓዲሽ ዲኻ? 
ተሳታፊ ክትርከውን ትደሊ’ ዶ?

ኣብ ሓደ ከባቢ ሓዲሽ ምስ እትኸውን, ስራሕ 
ንምርካብ ናይ ቓንቓ ብቅዓት ኣብ ምምሕያሽ 
ከምኡ’ዉን ምስ ማሕበረ-ሰብ ርክባት ኣብ ምግባር 
ኣጸገምቲ ክኾኑ ይኽእል እዩም።

ወለንታዊ ስራሕ መልሲ ክኸውን 
ይኽእል እዩ !

ማሕበረ-ሰብካ ብጊዜካ፣ዓቅምኻ ከምኡ’ዉን 
ክእለትካ ክረብሑ እዮም። ሓዲሽ ክእለት 
ቓንቓ ብምምሃር፣ከባብያዊ ናይ ስራሕ ተመኩሮ 
ብምቅሳምን ምውካስን ከምኡ’ዉን ሓደሽቲ ኣዕሩኽ 
ብምግባር ክትዓቢ ኢኻ። 

ትርጉም ናይዚ ኣብ መርበብ 
ሓበሬታና ይርከብ !

ምርካብ ዕድላት ናይ ስራሕ ኣብ:

• ህንጻን ህንጻዊ ስራሓትን 

• ክንክን ህጻን

• ትምህርቲ 

• ጥዕናዊ ኣገልግሎታት 

• ማሕበራዊ ኣገልግሎታት

ንዓካ ብሉጽ ዝበልካዮ ምውሳን 

ናይ ግዜ መብጽዓ: ምስ መደባትካ ብዝሰማማዕ 
ውሱን ግዜ ፣ ብኣጋጣሚ ወይ ድማ ብቐጻሊ 
ናይ ወለንታዊ ስራሓት ትሰርሓሉ ግዜ ምረጽ ።

ናይ ግዜ መብጽዓ: ምስ መደባትካ ብዝሰማማዕ 
ውሱን ግዜ ፣ ብኣጋጣሚ ወይ ድማ ብቐጻሊ 
ናይ ወለንታዊ ስራሓት ትሰርሓሉ ግዜ ምረጽ ።

ዓይነት ግደ: ተገዳስነት እንተሎካ ብኽእለትካ 
ክትሰርሕ, ንኻልኦት ክትሕግዝ, ኣብ ፍሉይ 
ውጥናት ክትሳተፍ ወይ ንቦርድ ዳይረክተራት 
ክትጽምበሮም … ብዙሓት ዝተፈላለዮ ዕድላት 
ይጽበዩኻ ኣለዉ።

ስለምንታይ ናብ PIN ምምጻእ የድልየካ ? PINnetwork.ca
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