Tigrinja

ሓጺር ታሪኽ ሚሳ
“ሚሳ” ብ 1994 እተመስረተ ኮይኑ። ኣብዚ እዋን`ዚ ዝትፈላልይ ናይ ኣእምሮ ስንክልና (ኣውቲዝም) ዝለዎም ሰባት ብዝማዕብል
ኣተኣላሊያ እንዳታኣልዩ ዝትፍላለየ ናይ መእላይ ክፈልታት ዘሎዎ ትካል እዩ። ንጥፍታትና ድማ፡ ንዞባታት ስቶክሆሎም ፣ ስኰነን
ኡፕሳላን ይጥቓልል።
ሽምና፡ ሚሳ፡ ኣሕጽሮት ቃል (ሽወደን) ኾይኑ፡ ትርጉሙ ድማ ፥ መንግዲ (ሓባሪ) ኣስተምህሮ ዕብየት ምሃብ፣ ውልቃዊ ደገፍ ምሃብ፣
ከመይ ገይሩ ትኻፋላይ ናይ እቲ ሕብረተሰብ ክምዝኸውን ይገበር በኡ ኣቢሉድማ ክመይ ገይሩ ናብ ስራሕ ከምዝወፍር ይሕግዝ።
ብተወሳኺ “ሚሳ” ንማሕበራት፣ ኮሙናትን ትካላተ (ኩባኒያታት) ዓቅምታት ንክድልቡ ናይ ልምምድ መደባት ኣስትምህሮ ይህብ።
እዚ ናይ ልምምድ ስራሓት ድማ ኣብ ሽወደንን ኣብ ካላኦት ስሜን አውሮጳን ዝሽፍን`ዩ። ንሕና ክም “ሚሳ” ነቶም ዝተፈላለየ ዓይነት
ኣእምሮ ስንክልና (ኣውቲዝም) ዝወርዶም ውልቀስባት ናይ ስራሕ ዕድል ብዝቐለለ መንገዲ ንክረኽቡ ይገብር።

ምሰል
ኤልኤስኤስ (LSS) ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ሕግታት ሽወደን ኾየኑ። ኩሎም ከም ኣእምሮ ስንክልና (ኣወቲዝም)፣ ማህሰይቲ ሓንጎል ዛኣመሰሉን
ኣእምራዊ ስንክልና ዝልዎም ዜጋታት፡ ፍሉይ ሓገዝ ተገሩሎም በብዓቅሞም ኣብ ሕብረት ስብ ንኽካፍሉ ንዝሎዎም መሰላት ዝሕሉ ሕጊ
ኢዮ። ሚሳ (ትካልና) ኻኣ ነዚ ሕጊ እዚ ኣኽቢሩ ነዞም ዝትጥቀሱ ዕንቅፋታት ዝወረዶም ሰባት ናብ ስራሕ ክካፍሉሉ ዘኸእል ውልቃዊ ዝኾነ
ሓግዝ ንነፍሲወክፍ ንኽሕግዝ ይዕድም።

ኣግባብ ኣስራርሓና
ዝኾነ ጽገም ኣእምሮ ዝሎዎ ሰብ። ብዓቕሙ ክሰርሕን ንሕብረትስቡ እጃሙ ክበርክት ክምዝኽእል እምነትና
እዩ። እዚ ግን፡ ብቁዕ ሓገዝ ምስ ዘይፍልዩ ኢዩ። ናብ ስራሕ ምውፋር ማለት ድማ ምስ ሕብረተሰብ
ምውኅሃድ፣ ጸጋታትካ ምውሃድ፣ ሂወትካ ስሩዕ ንክኸውን፣ ዓቅመታትካ ምብርካት ክማኡ ኢሉ ድማ
ተኻፋልነትካ ማዕርነትካ ይረጋገጽ።
ኣገባብ ኣታኣላለያና (ኣሰራርሓና) እቲ ዝእለ ወልቅስብ ናቱ ተብሀቦ፣ ጸጋታት ኣለሊ ኣለሊኻ እቲ ድለይታቱ
ዝኣክል ሓገዝ ብምውሃብ ናብ ስራሕ ምውፋር። ኣብቲ ዝተዋፈረሉ ስራሕ ዝኾነ ይኹን ጸገም ምስዘጋጥሞ
ትካለና (ሚሳ) ኣብ ጎኑ ብምኻን ነቲ ጸገም ይፈትሕ። ክማኡ ድማ ምስ ዋሃቢ ስራሕ ቀጻሊ ዘኾነ ርክብ
ብምግባር ኩነታቱ/ታ ብምክትታለ ክምይ ክምዝምዕብለ (ክምዝማሓየሽ) ንሕግዝ።
ንሕና ክም “ሚሳ” ኣገባብ ኢሳ (ISA) (ሓገዝ ኣብ ስራሕ ንወልቅሰብ) ንኽተል። እዚ ማልት ከኣ፡ ንውልቀሰብ
ኣብ ስራሕ ሓገዝ ብምቕራብ ርግኣት ንክስምዖን እቲ ዝገብሮ ስራሕ ከኣ ነብሱ ተኣማሚኑ ዓቕሙ ብዝፍቅዶ
ባዕሉ ንክፍጽሞ ኢዩ። ኣብ ገለ እዋናት`ውን እቲ ዝዋሃብ ሓገዝ ብሩህ (ርዱእ) ዝኾነ ሓበሬታ ብምቕራብ ነቲ
ዝፍጸሞ ዕዮ ብዝቕለለ ኣገባብ ንክፍጸሞ ዝሕግዝ ይኽውን። ክምኡ`ውን ነቶም ውልቀሰባት ምስ መሳርሕቶም
ተራዳዲኦም ብውህደት ስርሖም ንምክያድ ንክብቕዖ ማሕበራዊ ሓገዝ ወይ ምልመላ (ልምምድ) ምቕራብ
ይኸውን። ስለ`ዚ ብኣገባብ “ኢሳ” እቲ ተራ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ንክሰርሖ ምቹእ ኩነታት ይፈጥር።
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Misa AB Korta gatan 7, 171 54 Solna, Sweden

46 (0)8 - 580 813 40 info@misa.se www.misa.se

