
በሕግ Aማካይነት ለAካል ጉዳተኞች Eኩል የሥራ ስምሪት Eድሎችን ማስከበር 
የትምህርትና የሥልጠና መመሪያ 

 

 

Aባሪዎች 

 

 Aባሪ መ  Aባሪ መ

 
Aማራጭ መልመጃ 
ተመጣጣኝ ማመቻቸትን የሚመለከት ጉዳየ ጥናት  
 
ኮነር 
 
ሜካኒካዊ መሣሪያ የሚሸጥ የAንድ መደብር ሥራ Aስኪያጅ የሆነው ኮነር ሥራውን 
የሚያፈቅርና በሚሠራው ነገርም በጣም ጎበዝ ነው፡፡ ሰዎችን የመምራት ችሎታ ያለውና 
በተጨባጭ የተረጋገጠ ከፍተኛ የሥራ Aፈጻጸም ለማሳየት የበቃ ነው ፡፡ የችርቻሮ ሥራን 
በሚመለከቱ ማናቸውም ጉዳዮች ዙሪያ Eውቀት ያለው ሲሆን Aብሮት የሚሠራውን Eያንዳንዱ 
ሰው Eምነት Eንዲያድርበት ያደርጋል ፡፡ የደንበኞች Aያያዙ Eጅግ በጣም ጥሩ ከመሆኑ በላይ 
ሌሎች የሽያጭ ዘዴያቸውን Eንዲያሻሽሉ ሥልጠና ይሰጣቸዋል፡፡  
 
ከስድስት ወራት በፊት በAንድ ግብዣ ቆይቶ መኪና Eየነዳ ወደ ቤቱ በመመለስ ላይ ሳለ ኮነር 
Aከርካሬውን ለጉዳት የዳረገ የመኪና Aደጋ ይደርስበታል፡፡ ከወገቡ በላይ ምንም Eንከን 
ባይደርሰበትም Aደጋው ከወገብ በታች ጉዳት ያደረሰበት በመሆኑ ዊልቼር ይጠቀማል፡፡ ብዙ ጊዜ 
ከፈጀ የAካል ቴራፒ Eና ተሀድሶ በኋላም ኮነር ወደ ሥራው የመመለስ ስሜት Aደረበት፡፡   
 
Eርስዎ የኮነር የወረዳ ሥራ Aስኪያጅ ነዎት፡፡ ቀጣዮቹን ሂደቶች ጋር ለመወሰን Eርሱ ከEርስዎ 
ጋር ለመገናኘት ጠይቆAል፡፡  
 
 
 
ይህን ጉዳይ በሚመለከት Eባክዎ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ/ያብራሩ  
 
1) ለኮነር የሚመጥኑ ጥቂት ተገቢ ማመቻቸቶች ምን ይሆኑ?  

2) ከላይ ከገለጿቸው ማመቻቸቶች መካከል ሁለቱን ይምረጡ፡፡ ለEያንዳንዳቸው፣  
 ሀ) የEነዚህን ማመቻቸቶች ተግባራዊነትና ውጤታማነት ለማረጋገጥ Eርስዎ Eንደ በላይ 
    ኃላፊ ምን ማድረግ Aለብዎት? 
 ለ) Eነዚህ ማመቻቸቶች የEያንዳንዳቸው ወጪ ምን ያህል ይሆናል (በግምት)?  

3) የኮነር ደመወዝ በዓመት 40,000 ዶላር ነው፡፡ በሳራቶጋ Iንስቲትዩት Aንድ ጥናት 
መሠረት Eርሱ ሥራውን ቢለቅ Eርሱን ለመተካት የEርሱን ዓመታዊ ደመዎዝ 1.5 Eጅ 
ወጪ ማውጣት ይጠይቃል፡፡ ይህም 60,000 ዶላር ማለት ነው፡፡ ሲነጻጸር የተገቢ 
ማመቻቸቶቹ  ወጪ ምን ያህል ይሆናል? ልዩነቱስ ምን ያህል ነው? 
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Aባሪዎች 

ተመጣጣኝ ማመቻቸትን የሚመለከት ጉዳየ ጥናት Aባሪ መ 
 
ጌራልድ 
 
የAንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርEሰ መምህር የሆነው ጌራልድ በስኬቶቹ ይኮራል፡፡ 
Aብሮት የሚሠራውን የEያንዳንዱን ሰው Eምነት ለማግኘት በቅቷል፤ የመምህራን ሙያ 
ለማዳበር Aዲስ ግኝት የሆኑ ፕሮግራሞችን ፈጥሮAል፤ በትምህርት ቤቱ ዋና ዋና የሕንፃ መልሶ 
ግንባታዎች/ Eድሳቶች ላይ ቁልፍ ሚና ተጫውቷል፡፡ ከስድስት ወራት በፊት ጌራልድ Aንድ 
ቀላል ምርመራ ሲያደርግ Aጠራጣሪ ነገር በመገኘቱ ለተጨማሪ ምርመራ ተልኮ ነበር፡፡ ከጥቂት 
ቀናት በኋላ ማንም ሰው ሊሰማቸው የማይፈልጋቸውን  «ካንሰር Aለብህ» የሚሉትን ቃላት 
ይሰማል፡፡   
 
ከሁለት ወራት ቀዶ ጥገና Eና ኬሞቴራፒ በኋላ፣ ጥቂት የኬሞቴራፒ ህክምና የቀረው ቢሆንም፣ 
ጌራልድ ወደ ሥራው መመለስ ይፈልጋል፡፡ Eርስዎ የEርሱ ትምህርት ቤት የሚገኝበት ወረዳ 
ኃላፊ ነዎት Eናም ወደ ትምህርት ቤቱ ስለመመለሱ ጉዳይ ከEርስዎ ጋር ተገናኝቶ ለመነጋገር 
ጥያቄ AቅርቦAል፡፡ 
 
 
 
Eባክዎ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በታች ለተመለከቱት ጥያቄዎች መልስ ይስጡ፡፡ 
 
1. ለጌራልድ ሊመጥኑ ይችላሉ የሚሉAቸው ጥቂት ተገቢ ማመቻቸቶች ምንድን ናቸው? 
2. ከላይ ከገለጹAቸው ማመቻቸቶች ውስጥ ሁለቱን ይምረጡ፡፡ ለEያንዳንዳቸው፤ 

ሀ. Eነዚህ ማመቻቸቶች ተግባራዊ መሆናቸውንና ውጤታማታቸውን ለማረጋጥ Eንደ                           
ኃላፊ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል፡፡ 

 ለ. የEነዚህ ማመቻቸቶች የEያንዳንዳቸው ወጪ ምን ያህል ነው? (በግምት) 
3. የጌራልድ ደመወዝ በዓመት 60,000 ዶላር ነው፡፡ በሳራቶጋ Iንስቲትዩት Aንድ ጥናት 

መሠረት፣ Eርሱ ሥራውን ቢለቅ Eርሱን ለመተካት የEርሱን ዓመታዊ ደመወዝ 1.5 Eጅ 
ወጪ ማውጣት ይጠይቃል፡፡ ይህም 90,000 ዶላር ማለት ነው፡፡ ሲነጻጸር፣ የተገቢ 
ማመቻቸቶቹ  ወጪ ምን ያህል ይሆናል? ልዩነቱስ ምን ያህል ነው? 
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Aባሪዎች 

 

ተመጣጣኝ ማመቻቸትን የሚመለከት ጉዳየ ጥናት Aባሪ መ
 
ሲንዲ 
 
የ50 ዓመቷ ሲንዲ፣ Aሁንም ገና ለጋ-ለግላጋ ናት፡፡ የAንድ በከፍተኛ ስኬታማነቱ የታወቀ 
በትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኝ የሴቶች ቅርጫት ኳስ ቡድን Aሠልጣኝ ነች፡፡ ለሲንዲ ሥራዋ 
ሕይወቷ ነው፡፡ በሰውነት ማጐልመሻ መስክ ውስጥ በመሆንዋ፣ ሲንዲ ጤንነቷን በሚመለከት 
ሁልጊዜ ክብር ይሰማታል፡፡ ስለዚህ ይታይባት የነበረው ድካም ከሚገባው በላይ ሥራ በማብዛቷ 
ብቻ Aለመሆኑን ባወቀች ጊዜ በጣም ደንግጣ ነበር፡፡ ሁለተኛው ዓይነት (Type II) የስኳር በሽታ 
ሆኖ ተገኘ፡፡  
 
ከAዲሱ የሕይወት ሁኔታዋ ጋር ራሷን ለማላመድ ለሁለት ሳምንታት ፈቃድ ወስዳ ካረፈች 
በኋላ፣ ወደ ሥራዋ ለመመለስ  የዩኒቨርሲቲው Aትሌቲክስ ዳሬክተር ከሆኑት ከEርስዎ ጋር 
ተገናኝታ ለመነጋገር ጠይቃለች፡፡    
 
 
 
Eባክዎ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በታች ለተመለከቱት ጥያቄዎች መልስ ይስጡ 
 
1. ለሲንዲ ሊመጥኑ ይችላሉ የሚሏቸው ጥቂት ተገቢ ማመቻቸቶች ምንድን ናቸው? 

2. ከላይ ከገለጹቸው ማመቻቶች ውስጥ ሁለቱን ይምረጡ፡፡ ለEያንዳንዳቸው፤ 
   ሀ. Eነዚህ ማመቻቸቶች ተግባራዊ መሆናቸውንና ውጤታማታቸውን ለማረጋጥ Eንደ                            
        ኃላፊ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል፡፡ 
 ለ.  የEነዚህ ማመቻቸቶች የEያንዳንዳቸው ወጪ ምን ያህል ነው? (በግምት) 

3. የሲንዲ ደመወዝ በዓመት 60,000 ዶላር ነው፡፡ በሳራቶጋ Iንስቲትዩት Aንድ ጥናት 
መሠረት፣ Eርሷ ሥራውን ብትለቅ Eርሷን ለመተካት የዓመታዊ ደመወዝዋን 1.5 Eጅ 
ወጪ ማውጣት ይጠይቃል፡፡ ይህም 90,000 ዶላር ማለት ነው፡፡ ሲነጻጸር፣ የተገቢ 
ማመቻቸቶቹ  ወጪ ምን ያህል ይሆናል? ልዩነቱስ ምን ያህል ነው? 
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በሕግ Aማካይነት ለAካል ጉዳተኞች Eኩል የሥራ ስምሪት Eድሎችን ማስከበር 
የትምህርትና የሥልጠና መመሪያ 

 

Aባሪዎች 

 
ተመጣጣኝ ማመቻቸትን የሚመለከት ጉዳየ ጥናት  Aባሪ መ 
 
ጌል 
 
የሥልጠናና  Aማካሪ ድርጅት ውስጥ ረዳት-Aስተዳዳሪ የሆነችው ጌል የቡድኑ በርካታ 
ፕሮጀክቶች ማEከል ሆና ራሷን Aገኘችው፡፡ የሥልጠናዎችን የጊዜ ሠሌዳ ታዘጋጃለች፣ 
የሥልጠና ፕሮጀክቶች ግስጋሴ ትከታተላለች፣ የግምገማ ዳታ ታስገባለች፣ በተለያዩ ኮሚቴዎች 
ውስጥ ታገለግላለች፡፡ Aንድ ቀን፣ ለAንድ ሥልጠና የሚያገለግሉ መጻሕፍት የያዙ ሳጥኖችን 
በመጫን  Eያገዘች ሳለች፣ ከAንድ መደርደሪያ Aናት ላይ Aንድ ሣጥን ወድቆ AEምሮዋን 
ለመሳት ባበቃት ከፍተኛ ኃይል ጭንቅላቷን መታት፡፡ የሥራ ባልደረቦቿ Aምቡላንስ ጠሩና 
ሆስፒታል ገባች፡፡ በምርመራው የጎላ የAንጎል ጉዳት Eንደደረሰባት ተረጋገጠ፡፡  
 
Eንደ Aብዛኞቹ የAንጎል ጉዳቶች በመላ የሰውነት ተግባሮችዋ ላይ የሚያስከትለው ለውጥ መጠን 
ጉዳቱ በደረሰባት የመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ ግልጽ Aልነበረም፡፡ ነገር ግን በሚቀጥሉት 3-4 
ሳምንታት ውስጥ ቀስ በቀስ ጌል የሰውነት ተግባሮችዋ ይበልጥ ወደ ቀድሞው ሁኔታቸው 
መመለስ ጀመሩ፡፡  
 
Aሁን ከሁለት ወራት በኋላ ጌል ወደ ሥራዋ ለመመለስ መሞከር ፈልጋለች፡፡ Eርስዎ የEርሷ 
ቅርብ Aለቃ በመሆንዎ ወደ ቀድሞ ሥራዋ የመመለሷን ጉዳይ በሚመለከት ለመነጋገር ከEርስዎ 
ጋር ለመገናኘት ጠይቃለች፡፡  
 
 
 
Eባክዎ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በታች ለተመለከቱት ጥያቄዎች መልስ ይስጡ፣ 
 
1. ለጌል ሊመጥኑ ይችላሉ የሚሏቸው ጥቂት ተገቢ ማመቻቸቶች ምንድን ናቸው? 
2. ከላይ ከገለጹAቸው ማመቻቸቶች ውስጥ ሁለቱን ይምረጡ፡፡ ለEያንዳንዳቸው፤ 

 ሀ. Eኒህ ማመቻቸቶች ተግባራዊ መሆናቸውንና ውጤታማታቸውን 
        ለማረጋጥ Eንደ ኃላፊ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል፡፡ 
 ለ. የEነዚህ ማመቻቸቶች የEያንዳንዳቸው ወጪ ምን ያህል ነው? (በግምት) 

3. የጌል ደመወዝ በዓመት 35,000 ዶላር ነው፡፡ በሳራቶጋ Iንስቲትዩት Aንድ ጥናት 
መሠረት፣ Eርሷ ሥራውን ብትለቅ Eርሷን ለመተካት የዓመታዊ ደመወዟን 1.5 Eጅ ወጪ 
ማውጣት ይጠይቃል፡፡ ይህም 53,000 ዶላር ማለት ነው፡፡ ሲነጻጸር፣ የተገቢ ማመቻቸቶቹ  
ወጪ ምን ያህል ይሆናል? ልዩነቱስ ምን ያህል ነው? 
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የትምህርትና የሥልጠና መመሪያ 

 

 

Aባሪዎች 

 

ተመጣጣኝ ማመቻቸትን የሚመለከት ጉዳየ ጥናት  Aባሪ መ
 
ሳንዲ 
 
በAንድ ዋነኛ ዩኒቨርሲቲ የባዮቴክኖሎጂ መምሪያ ውስጥ የቤተ ሙከራ (ላቦራቶሪ) ቴክኒሺያን 
የሆነችው ሳንዲ የምርምር ሂደቱን ማንኛውንም ዘርፍ ትወዳለች፡፡ ባሁኑ ጊዜ መረጃን 
ኮምፒውተር ውስጥ ከማስገባት ወነኛ ተግባርዋ Aልፋ ከመረጃ መሰብሰብ ግኝቶችን Eስከ ማሳወቅ 
ድረስ በማንኛውም የምርምሩ ሂደት ትሳተፋለች፡፡ Aብዛኛውን ሥራዋን የምታከናውነው 
በኮምፒውተር ቢሆንም በትንታኔና ለምርምር ቤተ ሙከራን በማዘጋጀት Aማካይነት ናሙናዎች 
ማከናወንን ጨምሮ በቤተ ሙከራ ምርምርም ደግሞ ትሳተፋለች፡፡ 
 
በAንድ ወቀት የጀርባ ህመም በድንገት Aጋጠማትና ሀኪሟ መንሥኤው ያልታወቀ የጡንቻ ስር 
መቃወስ Eንዳጋጠማት ነገራት፡፡ ምንም Eንኳ ምክንያቱን ማስረዳት ባትችልም Aንድ ነገር ግልጽ 
ነበር፤ ይኸውም ክስተቱ ሕይወቷን የሚያፋልስና በቀላሉ የሚወገድ Aለመምሰሉ ነው፡፡ ከሥራዋ 
የAራት ሳምንት Eረፍት ወስዳ የተለያዩ ዶክተሮች ዘንድ ሄዳ ብትመረመርም ሕይወቷን ወደ 
ነበረበት ለመመለስ ምን ማድረግ Eንደምትችል ተጨባጭ መልስ Aላገኘችም፡፡ ነገር ግን የችግሯ 
መንሥኤ ወይም መፍትሔ ምንም ይሁን ወደ ሥራ መመለሷ የፈውሱ ዋነኛ ክፍል ነው 
በማለት ወሰነች፡፡ ለዚህም ነው ወደ ሥራዋ ለመመለስ Eንዲረዷት ምን ማድረግ Eንደሚቻል 
ለመወያየት ከEርስዎ ከAለቃዋ ጋር የተገናኘችው፡፡ 
 
 
 
 
Eባክዎ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በታች ለተመለከቱት ጥያቄዎች መልስ ይስጡ፣ 
 
4. ለሳንዲ ሊመጥኑ ይችላሉ የሚሏቸው ጥቂት ተገቢ ማመቻቸቶች ምንድን ናቸው? 
5. ከላይ ከገለጹAቸው ማመቻቸቶች ውስጥ ሁለቱን ይምረጡ፡፡ ለEያንዳንዳቸው፤ 

 ሀ. Eኒህ ማመቻቸቶች ተግባራዊ መሆናቸውንና ውጤታማታቸውን 
        ለማረጋጥ Eንደ ኃላፊ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል፡፡ 
 ለ. የEነዚህ ማመቻቸቶች የEያንዳንዳቸው ወጪ ምን ያህል ነው? (በግምት) 

6. የሳንዲ ደመወዝ በዓመት 35,000 ዶላር ነው፡፡ በሳራቶጋ Iንስቲትዩት Aንድ ጥናት 
መሠረት፣ Eርሷ ሥራውን ብትለቅ Eርሷን ለመተካት የዓመታዊ ደመወዟን 1.5 Eጅ ወጪ 
ማውጣት ይጠይቃል፡፡ ይህም 53,000 ዶላር ማለት ነው፡፡ ሲነጻጸር፣ የተገቢ ማመቻቸቶቹ  
ወጪ ምን ያህል ይሆናል? ልዩነቱስ ምን ያህል ነው? 
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