
ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜ
ክፍሊ ኢንዳስትሪን ስራሕን

ዝምድናታትቶምን( DIER)



ንሕና መን ኢና ?

• ክፍሊ ኢንዳስትሪን ስራሕን

ዝምድናታትቶምን( DIER)
• ኣተግባሪ ሕጊ ንስራሕን ዝምድናታቶምን

• ምሕላው ረብሓታት ትካላት ኣብ ቦታ ስራሕ

• ምምዕባል ዝቡቅ ናይ ስራሕ ልምዲ



ኣገልግሎታትና

●ምክፍፋል ሓበሬታ

●ማዕዳ ብዛዕባ መሰላትን ግዴታታትን ስራሕ

●ትግባረ ሕጊ ስራሕ

●ምቅልጣፍ ኢንዲያስትሪያዊ ዝምድናታት



ኣገልግሎታትና

• ክፍሊ ኢንዳስትሪን ስራሕን ዝምድናታቶምን

ንሕቶታት ሰራሓይን ኣስራሓይን

ንምትሕግጋዝ ክልተ ነጻ መስመር ተለፎን

ኣለዎ

1575 ንሰራሕተኛታት

1576 ንኣስራሕቲ



ኣገልግሎትና
• ብመሰረት ዝተዋህበ ሕጊ ደሞዞም ንዘይተከፍሉ

ሕጋዊ መቅሹሽ ንዘይረከቡ ናይ መገሻ ዕረፍቲ ከም

ኡ ውን ካልኦት ዓይነታት ዕረፍቲ ክፍሊቶም

ንዘይረከቡ ንተሓጋገዝ

• ሰራሕተኛ ምስ ክፍሊ ስራሕን ኢንዳስትሪን

ዝምድናታቶምን ጉዳይ ክከፍት ይክእል

• ስመ ስዉር ክኮነሎም ንዝደልዩ ናይ ሰራሕተኛ

ጥርዓን ንምርምር

• ምስጢራውነት ዝተሓለወ እዩ



ኣገልግሎትና
• ገለ ኣብነታት ናይ ዘይ ስነ ምግባራዊ ክሲ ነዚ

ይመስሉ፡

• ግጉይ ኣከፋፍላ ደሞዝ ካብቲ ኣብ ኩንትራት

ዝተጻሕፈ ወይ ካብ ኡ ንታሕቲ

• ግጉይ ኣከፋፍላ ሞቁሹሽ

• ፐይስሊፕ ዘይ ምህላው

• ናይ መገሻ ፡ሕማም ፡ መጉዳእቲ ከም ኡ ውን ናይ

ወሊድን ዝኣመሰልይ ክፍሊት ዘይምሃብ

• ማዕረ ክፍሊት ንሓደ ዓይነት ስራሕ ዘይህላው



መን ዩ ተረባሓይ ናይ ኣገልግሎትና

• ሰራሕተኛታት

• ማሕበር ሰራሕተኛትታት

• ኣስራሕቲ

• ተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታት

• ስራሕ ናይ ምሉእ ግዜ ወይ ክፍለ ግዜ ክከውን

• ሰራሕተኛ ኣብ ዚ ዲፓርትመንት ክቀርብ ዝክእል ኣብዚ

ስራሕ ዝሰርሕ ወይ ድማ ክሰርሕ ጸኒሑ ዘቃረጸ ክከውን

ይክእል እዩ ።



ካልኦት ኣገልግሎታት

• ንካምፓኒታት ናይ መቅጻዕቲ ፍቃድ ምሃብ

• ትካላት ንፖሊሲ ሰዓታት ስራሕ ተግባራዊ ንምግባር ሕጋዊ

ፍቃድ ምሃብ

• ኣብ መንጎ ሰራሓይን ኣስራሓይን ንዝፍጠር ዘይ ምርድዳእ

ናይ ዕርቂ መድረክ ምቅራብ

• መርሕ ምውህሃድን ምጽራይ ተወከልቲን ኣብ ቦታ ስራሕ

• ምዝገባ ማሕበር ነጋዶ

• ምዝገባ ናይ ስራሕ ትካላት

• ናይ ማልታ ኣቶኩራዊ ነጥቡ ኣብ EU ,ELA ILO ከም ኡ

ድማ ይሮ ፋውንድን ዩ።



ኣገልግሎትና ንምጥቃም እንታይ የድሉ ? 

ዝኮነ ናይ ይግባኒ ሕቶ ክከፍት ዝደሊ ሰብ

• ኩንትራት ስራሕ

• ፐይስሊፕ

• ቅዳሕ ቸክ

• ናይ ባንክ ዋኒን

• ሓበሬታ ቦታ ስራሕ

• ሓበሬታ ኣስራሓይ

• ካብ ኣስራሓይ ዝተጻሕፈ ደብዳበ

• ዝኮነ ኖት ብሰራሕተኛ ዝተዓቀበ ብዛዕባ ሰዓታት ስራሕ

• ናይ ስራሕ ድሕረ ባይታ ( እዚ ብ ኢንተርነት ካብ ጆፕስ ፕላስ

ክረክብ ይከኣል)



ኣገልግሎትና ንምጥቃም እንታይ የድሉ ? 

ስመ ስዉር ጥርዓን ወይ ናይ ይግባኣኒ ሕቶ ምስ

ንከፍት እቲ ባዓል ጉዳይ ነዚም ዝሲዕቡ የማልእ፡

• ጽ ጹይ ሓበሬታ ብዛዕባ ስም ኣስርሓይ

• ቦታ ስራሕ ዝካየደሉ ዘሎ ወይ ዝነበረ

• ጽጹይ ሓበሬታ ነቲ ጉዳይ ዝሓሸ መርትዖ ንምርካብ

ዝሕግዙ ጉዳያት



ርከቡና ፡

ናይ ሓገዝ መስመር ( ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ   

8፡00-16፡00)

1575 ንሰራሕተኛታት

1576 ንኣስራሕቲ

Email: info.dier@gov.mt


