
Attachment 4 
 

 

በማስመሰል ቀድቶ የመማሪያ ክስተቶች ፕሮግራም 

 

ሃላፊነቶችና ከዚህ የሚጠበቅ ውጤት  

በቶሮንቶ ዩኒቨርስቲ፣ ከህክምና ፋኩሊቲ ምንጭ ከበሽተኛ ደረጃ አጠባበቅ ፕሮግራም የተወሰደ 

 

 

የጤና ጥበቃ ተማሪዎች እውቀት የሚዳብር በእንደ በሽተኛ የመሰሉ ነገሮች ላይ ልምምድ በማድረግ 
ነው። “በምእራባዊ ክልል- እያደገ ባለ ስሜታዊ ባህላዊ ቁጣ ላይ አስመስሎ ስልጠና በማካሄድ” ጥሩ 
ውጤት ለማግኘት ሲባል የጤና ተማሪዎች ብዛት ካለው ባህላዊ ህዝብ (ከስደተኞችና ማይግራንት 
መጤዎች) ጋር ተባብሮ ለመስራት የሚረዳ ትምህርት ፕሮጀክት በ Health Workforce Australia 
በኩል የገንዘብ እርዳታ ይቀርባል። 
 
የተማሪዎችን ፍላጎት ለማሟላትና ለሁሉም አካላት ለማስደሰት ሲባል በአስመሳይ በሽተኛ በኩል የርስዎን ደህንነትና መሻሻል 
ለማረጋገጥ ታዲያ በፕሮግራሙ ላይ ሲሳተፉ የሚመጣን ሃላፊነትና ሊከሰት የሚችል ግምቶችን አንብቦ መረዳቱ ጠቃሚ 
ነው።  
 
ማንኛውም ዓይነት ማስመሰያ ሥራ ከመጀመርዎ በፊት በዚህ ሰነድ ላይ እንዲፈርሙና በዚሁ ለመከተል ስምምነትዎን 
ይገልጻሉ።  
 
ማሳሰቢያ: በማንኛውም ማስመሰያ ሥራ ላይ መሳተፍ ካልፈለጉ፤ እባክዎ ከዚህ ጋር ያለውን አጠቃላይ የጊዚያዊ ሥራ ኮንትራት 
ሠራተኛ ቅጽ ብቻ ሞልቶ ማስገባትና ከዚያም በስልጠና ትምህርቱ ላይ ለተሳተፉበት ይከፈልዎታል። 
 

1)  ስለስልጠና ትምህርት 
በፕሮግራሙ ውስጥ ለመሳተፍ ቀደም ብሎ በቂ ስልጠና ይጠይቃል።  
• ለፕሮግራም በሚያስፈልጉ የስልጠና ትምህርቶች ላይ እሳተፋለሁ። 
• ስለታቀደው የማስመሰያ ሥራ ዓይነትና ዓላማና ግዴታን ለመወጣት በአግባብ መመሪያና ስልጠና ቀደም ብሎ 

እንደሚሰጥ እገምታለሁ።  
• በሚቀርበው አርእስት ላይ ደስተኛ ካልሆንኩ በተግባሩ ላይ እምቢ ማለት እችላለሁ። 
• በሁሉም የስልጠና ትምህርት ቀጠሮዎች ላይ በሰዓቱ እደርሳለሁ። 
• በስልጠና ትምህርቱ ላይ መገኘት ካልቻልኩ በተቻለ ፍጥነት ተገቢ ለሆነ የፕሮግራም ሃላፊ ስለማነጋግር ስለዚህ 

የመተካኪያ ትምህርተ ጊዜ ማግኘት ይችላል/ትችላለች።  . 
• በተጠየቀው ስልጠና ትምህርት ላይ በተከታታይ ካልተገኘሁ በፕሮግራሙ ላይ ችግር እንደሚፈጥርና በፕሮግራሙ 

ላይ በበለጠ ለመሳተፍ በቀጣይ መጠየቅ እንደማልችል ተረድቶኛል። 
 

2)  በማስመሰያ ሥራ ጊዜ ወይም በፊት 
• እንደ መሰልጠኔ መጠን ለእያንዳንዱ ተግባር ገለጻ አደጋለሁ። 
• ከማስመሰያ ሥራ ጊዜ ወይም በፊት “ተግባር ውጪ” ከተማሪዎች ጋር አልነጋገርም። 

 
3)  ከማስመሰያ ሥራ ጊዜ በኋላ 
• ከእያንዳንዱ የማስመሰያ ሥራ በኋላ ተገቢ የሆነ ማብራሪያ እጠብቃለሁ። 
• ይህ የመማር ሁኔታ እንደሆነ ተረድቶኛ እንዲሁም በተማሪ ሥራ ተግባር፣ በአላማውና ስልጠና እንደመውሰዱ 

መጠን እምነትን በተመለከተ ተገቢ አስተያየት ምላሽ መስጠት ከእኔ ይጠበቃል፤ ይህም በተማሪ ሥራ ተግባር እና 
በአጠቃላይ በፕሮግራሙ መሻሻል መንገድ ላይ ያተኮረ ይሆናል። 

• በእኔ ሥራ ተግባር ላይ ገንቢ የሆን ምላሽ አስተያየት ለመቀበል እንደምገምትና ከዚያም የኔን ሥራ ተግባር 
ባለማቋረጥ ለማሻሻል ተሳትፎ ካላቸው የሥራ ባልደረባ ጋር በጋራ እንሰራለን።  

 
4)  የተማሪ ግላዊነትና ሚስጢራዊነት 
ድህንነቱ በተጠበቀ የመማሪያ አካባቢ ላይ የተማሪዎችን ግላዊ መረጃ መጠበቁ አስፈላጊ ነው። ስለ ተማሪ መረጃ ያለ 
ተማሪው ስምምነት ፈቃድ ማውጣት ወይም ለሌላ ጉዳት ሊዳርስ በሚችል መግለጫ መስጠት አይገባም። እንዲሁም 
የጉዳይ ማቅረቢያ ቆሳቁስን በሚስጢራዊነት መጠበቁ በፈተና ውህደት ላይ ታማኝነትን ወይም የመማር ሂደትን ዋና 
ማስገኛ ነው። ምክንያቱም - 
• በማስመሰያ ሥራ ላይ በቀጥታ ከተሳተፉ የተማሪ ተግባር ብቻ እወያያለሁ። 
• ከማስመሰያ ሥራ ውጭ ከተሳተፈ ሰራተኛ ጋር ስለሥራ ጉዳይ በተያያዘ ስለማንኛውንም ቆሳቁስ አላካፍልም 

ወይም ውይይት አላደርግም። 
• ስለማንኛውም የማስመሰያ ሥራ በተመለከተ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ወደ ተገቢ የሆነ የፕሮግራም ሃላፊ እልከዋለሁ። 



 

 

 
5)  የርስዎ ግላዊነት 
የርስዎ ግላዊ የሆነ መረጃ እና የግላዊነት መብትዎን በአክብሮት እንጠብቃለን። እንደ: 
• ስለርስዎ በእኛ የተያዘ በጽሁፍ ተደርጎ [አድራሻና የስልክ ቁጥር ማስገባት ] የእኔን ግላዊ መረጃ ቅጂ ወረቀት 

እንዲሰጠን መጠየቅ እንደምችልና ታዲያ ስህተት ካለበት እርምት እንዲደረግበት መጠየቅ እችላለሁ። 
• በፕሮግራሙ ላይ በተሳታፊነት ላለመቀጠል ከመረጥኩ ታዲያ የግላዊ መረጃ እንዳለ ይቆያል ነገር ግን እርስዎ 

ካልተስማሙ በስተቀር ለሌላ አሳልፎ አይሰጥም። 
• የሰጠሁት ግላዊ መረጃ ሌላ የትምህርታዊ ተቋማትን ለማነጋገር እንዲሰጥ ተስማምቻለሁ ይህም ስለ ሌላ የበሽተኛ 

ማስመሰያ ሥራ በተመለከተ ከእኔ ጋር ለመደራደር ነው።  
 

6)  አጠቃላይ ሃላፊነቶችና የሚጠበቅ ነገሮች 
• በፕሮግራም ውስጥ የተሳተፉ ሰራተኞችና ተማሪዎች በሙሉ በአክብሮትና በማይናቅ መልኩ እንደሚያስተናግዱ 

እገምታለሁ። 
• በፕሮግራሙ ውስጥ ለመሳተፍ በጊዚያዊነ ሥራ በ Victoria University እንደተቀጠርኩ ይረዳኛል እንዲሁም 

Victoria University ከእኔ የሚፈልገው በኮንትራት ውል የተጠቀሱትን ሃላፊነቶችና የሚጠበቁ ነገሮችን 
በአክብሮት እንድከተል ስለመሆኑ ተረድቶኛል። 

• የበሽተኛ ማስመሰያ ሥራ ጊዜያዊ ስለመሆኑ እንደተረዳኝና የእኛን ፍላጎት ለማሟላት ጊዜው ይቀያየራል። 
የበሽተኛ ማስመሰያ ሥራ አስተማማኝ አይደለም። 

 
7)  በቪዲዮ ስለመቅዳት 
• በማስመሰያ ሥራ ጊዜ የእኔ ስእል እንዲወሰድና ለተማሪዎች መግለጫ ማቅረቢያ ሂደት ጊዜ እንዲታይ 

ፈቅጃለሁ።  
• ከማስመሰያ ሥራ በኋላ በቪድዮ የተቀረጹት ሰዎች ፈቃድ ካልሰጡ በስተቀር በቪድዮ የተቀረጸው ስእል 

ይሰረዛል።  
• በጽሁፍ ስምምነት መስጠት ሲጠበቅ ይህም በእኔ ቪዲዮ ይያዝና በማሳያ ሥራ የመረጃ ማቅረቢያ ጊዜ 

እከፍተዋለሁ። 
 
 
 
ከዚህ በላይ ያለው ሰነድ አንብቤ ተረድቻለሁ። 
 
ከዚህ በላይ ለተገለጸው ሃላፊነትና ስለሚጠበቅ ነገሮች ተስማምቸበታለሁ። 
 
ፊርማ           
 
ስም          
 
ቀን           
 
 
 

This project was possible due to funding made available by Health Workforce Australia. 
 

        

 


