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ብዛዕባBሰ:ናይምውህ3ድ-2ደትንግዴታንዝም:ከት
ሐበሬታ
ናብ ዝኸበርክን/ኩም ዓማዊ:፤
ብ’Bጽሐፍ ማሕበራዊ-ኮድ 1-B ..) Bሰረት፤ ንናብራኹም ውሕSነት ዝኸውን ማሕበራዊ-ሐገዝ ንኽወ3በኩም
አB:ኪትኩም S6ዘ6ኹም፤ አብ’ናይ ምውህ3ድ-2ደት ብዛዕባ Bሰላትኩምን ግዴታኹምን ዝም:ከት፤ ቁIብ
ሐበሬታ ክንህበኩም ንደ8። ብኽብረትኩም፤ ን’ናይ-ባዕ:ኹም ተገዳSነት ኢ:ኩም፤ ብፍላይ ድማ ወጻዓታት
ንምኽ:ካ:፤ እዚ ዝኽተ: ሐበሬታ ብጥንቃቐ አምብቡዎ።
ብ’Bጽሐፍ ማሕበራዊ-ኮድ 1-B..)Bሰረት፤ ንናብራኹም ውሕSነት ዝኸውን ማሕበራዊ-ሐገዝ ንኽፍቀደኩም፤
እዞም ዝኽተሉ ሕግታት ርጡብነት አ6ዎም :
ናብ Sራሕ-ዓ6ም ንምውህ3ድ፤ ቁጠባዊ ሐገዛት፤
አብ’:ዕ:’ቲ ንናብራኹም ውሕSነት ዝኸውን ማሕበራዊ-ሐገዝ፤ ናብ ግዴታ ናይ ማሕበራዊ-ውሕSነት ዘ6ዎ Sራሕ
ዘወ3ህድ ዕላማ ዘ6ዎ እንተድአ ኾይኑ፤ ን’አማኸርት’ን ን’ምርኻብ ዝሕግዙ አገግሎታትን፤ ቁጠባዊ ሐገዝ ኽትሐቱ
ትኽእሉ ኢኹም። እቲ Sራሕ ት)ዝ’ረኽበ:ኩም-ሰብ፤ አድላይነት- ወይድማ አየናይ አገ:ግሎት ንናይ Sራሕምውህ3ድ አድላዪ ምዃኑ ክውሰን እንከሎ፤ ናይ ምውህ3ድ ክእ6ትኩም ይኹን እቲ ዘ6ኹG ናይ ናብራኹነታትኩም፤ ብጥንቃቐ አብ ግምት ብድሕሪ ምእታው፤ አብ’ቲ ናይ ምውRን Sርሒቶም ከእትውዎ’ዮም።
ካሎት ክርከቡ ዝኽእሉ ሐገዛት ወይድማ ጥቕምታት፤ ብፍላይ-ድማ፤ ንBB:ከቲታትን አብ’Bጻውር ናይ Sራሕ
ዝግበር ቃ6-Bጠይቓት’ን ንምትግባር ዝኽፈሉ ናይ Bጉዓዓዚ ክፍ8ታትን ኢዮም። ብዘይካ’ዚ ድማ፤ ናይ’ቲ ዞባ ናይ
Sራሕ-ማእከ: ክራይS-ጆብ’ሰንተር) ናይ ከባቢ ከተማ-ፉ:ዳ ካ:እ ው:ቃዊ-ዝኾነ ሐገዝ የቕርብ’ዩ፤ እዚ ድማ፤ እቲ
Sራሕ ዝረኽበ:ኩም-ሰብ ወይድማ ኤይጀንሲ) ብአካ: ክትዘራረቡ እንከ6ኹም፤ ብዝያዳ ኽሕብረኩም ይኽእ:’ዩ።
ቁጠባዊ ሐገዛት ንምቕባ:፤ አቐዲምካ BB:ከቲ ዘቕረብካ ኽትከውን አ6ካ። እቲ :ክዕ ቅደም’ተኸተ: ናይ’ቲ
አከያይዳ ብዝም:ከት ሐበሬታ፤ እቲ Sራሕ ዝረኽበ:ኩም-ሰብ ወይድማ ኤይጀንሲ) ክህበኩም’ዩ። ሐደ
ክንሕብርብረኩም ንደ8 ነገር ግን፤ አቐዲምካ BB:ከቲ ከየቕረብካ ዝBጽእ ናይ ዋጋ ክፍ8ታት፤ ተቐባ:ነት
የብሉን።
አብ BSርሕ ናይ ምውህ3ድ ዘሎ Bሰረታዊ ግዴታታት፤
አብ’:ዕ8’ቲ Bሰረት ናይ ምትብባዕ፤ Bሰረት ናይ ጠ6ባት እውን፤ ብማዕረ ደረጃ’ዩ ዝረኤ። ንSኹምን ካ:ኦት
ክሰርሑ-ዝኽእሉ፤ Sእነት-ዘ6ዎም አባላት ናይ’ቲ ሕብረተሰብኩምን፤ ነቲ ናይ ሐገዝ-ትጽቢቶም Bታን
አብ’ዝቐ:ጠፈ ግዜ ኽውድኡዎ ወይድማ ኽቕንPዎ፤ እቲ-ዘሎ ዕድላት ብሙሉኡ ንኽጥቀሙሉ፤ ይግደዱ’ዮም።
Sራሕ-አ:ቦነትኩም ንኽውዳእን ነዚ ዕላማ’ዚ ንምድጋፍ ተባ2ሉ አብ’ቲ ዝቐርቡ:ኩም Bደባትን ናይ ምውህ3ድ
ምኽርታትን ብንጥፈት ምትሕብባር፤ ናትኩም ሐላፍነት ይኸውን።
ናይ Bጽናዕቲ ሰነድን Bረዳእታን፤
ምቕራብ ናይ’ዞም አብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘ6ው Bራዳእታታት፤ ሕቶታት ንኸይBጽእ ዝኽ:ክሉን ነቲ Sራሕ
ዝረኽበ:ኩም-ሰብ ወይድማ ኤይጀንሲ) ድማ፤ ነቲ ኹነታትኩም ንምምርማርን ዕላማ-ዘ6ዎ ናይ ምውህ3ድ-ምኽሪ
ንኽህበኩምን፤ ዘቃ:6ሉ’ዩ።

ብጥንቃቐ፤ ብ’ሙሉኡ ዝተB:ኤን ናይ Bጽናዕቲ ሰነድ፤

ሐድሽ ናይ BB:ከቲ ሰነድ፤

ናይ ቀደም / ነባር-ዝኾነ ክ:ከላ፤ ንአብነት ከም ናይ ጥዕና ጸገማት ወይድማ ናይ ሕጻናት አላዪ ዘይምህላው፤
ፍትሐውነት፤
ብ’ሕጊ Bጽሐፍ ማሕበራዊ-ኮድ 1-B .. Bሰረት፤ ብ’ናይ አእምሮ ወይድማ ብ’ናይ Sነ-አእምራዊ ክእ6ትኩም
ኽትሰርሑዎ ትኽእሉ ዝኾነ ዓይነት-Sራሕ ንኽትቅበሉ፤ ትግደዱ ኢኹም። አብ’ዚ ፍሉይ ዝኸውን፤ ንአብነት
እንትድአ፤

ነዚ Sራሕ’ዚ ምSራሕ፤ ነቲ አተዓባብያ ናይ ቆ:ዓ አብ’ሐደጋ’ዩ ዘእቱ እንተድአ’ኾይኑ፤
ሐበሬታ : አተዓባብያ ናይ ሐደ ሰ6Sተ-ዓBቱ ዘሕ6ፈ ቆ:ዓ፤ ከም :ሙድ፤ አብ’ሐደ ናይ ማዓ:ቲ-Bእ6ዪ
ሕጻናት ወይድማ አብ’ካ:እ ውሕSነት አብ’ዘ6ዎ ቦታ ክRብ ዘሎ እዋን፤ ናብ’ሐደጋ ዘእቱ አይኮነን።

ነዚ Sራሕ’ዚ ምSራሕ፤ ምS ምክንኻን ናይ ሐደ ቤተሰብ ክRማማዕ ዘይክእ: ምS’ዝኸውንን እቲ ኽንክን ድማ
ብኻ:እ Bንገዲ ኽርከብ ምS’ዘይክእ:ን፤

ነዚ Sራሕ’ዚ ምSራሕ ዝቃወም፤ ካ:እ አገዳሲ ምኽንያት ምS’ዝህሉ፤
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ሐደ ኻብ’ቲ አገዳሲ ዝኾነ ናይ ናይ Sራሕ ተቐርቦ Bንጸግቲ ምኽንያት ብፍላይ ተቐባ:ነት ክSእነሉ ዝኽእ: ኩነታት፤
እንተድአ፤

እቲ ቐሪቡ:ኩም ዘሎ Sራሕ፤ ከም’ቲ ቐደም ትሰርሑዎ ዝነበርኩም Sራሕ ወይድማ፤ ኸም’ቲ ዝተማ3ርኩG
ትምህርቲ አይኮነን፤

እቲ ናይ Sራሕ ቦታ፤ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ Sርሔይ ዝራሐቐ’ዩ ወይድማ፤ እቲ ናይ’ዚ Sራሕ-ኩነታት፤
ካብቲ ናይ ቀደም Sርሔይ ዝይሐይሸ’ዩ።
ናይ ም:ውዋጥ / 6ውጥታት ሐበሬታ፤
ብ’Bሰረቱ፤ ዝኾነ ዓይነት ሰብአዊ-6ውጥታት፤ ንአብነት ከም፤ Sርሕ-ምጅማር፤ ተወRኺ አታዊ ምግባር፤ ካብ
Sራሕ ምውጻእ፤ አድራሻ-ምቕያር ወዘተ…) ምS’ዝህ:ወኩም፤ አብ’ቲ ዝም:ከቶ አካ:፤ ማ6ት፤ ነቲ ሐገዝኩም
ዝሰርሖ-ጻሐፊ ወይድማ Sራሕ ዝደ:የ:ኩም-ዘሎ ኤጀንሲ)፤ አብ’ዝቐ:ጠፈ ግዜ ከተፍ:ጡዎ አ6ኩም።
ምS’ዚ አትሐሒዝና ኽንሕብረኩም ንደ8 ነገር፤ ማሕበራዊ-ሐገዛት ምድንጋርን ዘይሕጋዊ-Sራሕ ምSራሕን
ብዝም:ከት፤ ብቤት’ጽሕፈትና፤ ክኽሰS ይኽእ:’ዩ።
ምርካብኩም / ክትርከቡሉ-ትኽእሉ፤
ነቲ Sራሕ ዝደ:የ:ኩም-ዘሎ ኤጀንሲ) 2ብኩG አብ’ዘ6ኹም አድራሻ፤ አብ’ኩ6ን ናይ Sራሕ ማዓ:ታት፤ ብአክ:
ይኹን ብፖSታዊ-B:ክዕ ክትርከቡ ከምትኽእሉ፤ ከተረጋግጹ አ6ኩም።
ዕረፍቲ / ካብ’ቦታኻ ምርሐቕ፤
ምS’ቲ Sራሕ ዝደ:የ:ኩም-ዘሎ ኤጀንሲ) አቐዲምኩም ብድሕሪ ምSምማዕ፤ ካብቲ ከባቢኹም ካብ’ቲ ትነብIሉ
ቦታ)፤ አብ’ዓBት ን’2& ማዓ:ቲ አርሒቕኩም ንኽትከዱ፤ ዕድላት አ6ኩም። እቲ ፍቓድ ክወ3በኩም ዝኽእ: ድማ፤
እቲ ናትኩም ዘይምህላው፤ ነቲ Gያዊ ወይድማ ናይ Sራሕ-ምውህ3ድኩም ዘየታዓናቕፍ ምS’ዝኸውን ጥራሕ’ዩ።
ብኽብረትኩም፤ ሐደ-ሰሙን ቅድም’ቲ ካብ ቦታኹም ክትርሕቁ BዲብኩG ዘ6ኹም እዋን፤ አብ’ገዛና፤ አብ’ቲ ናይ
አገ:ግሎት-ክፍ8፤ ናይ “አብ’ቦታኻ ዘይምህላው” BB:ከቲ ከተቕርቡ አ6ኩም። እቲ ሐገዝ ምS’ተጀBረ፤
አብ’ውሽጢ እተን ናይ BጀBሪያ ሰ6Sተ-አዋርሕ፤ በቲ አድላዪ-ዝኾነ ናይ BጀBሪያ ምኽርታትን አብ’ምውRን
ናይ ምውህ3ድ ወዘተ… ምክንያት፤ ካብ ቦታኻ-ምርሐቕ፤ ብBሰረቱ አይካአ:ን’ዩ።
ዝኾነ ዓይነት ፍቓድ ዘይብሉ ዘይምህላው ወይድማ ካብ ቦታኻ-ምርሐቕ፤ ናይ ክንድ’ተን ዘይነበርኩም6ን
ማዓ:ቲ፤ ናይ Sራሕ-አ:ቦ ሐገዝ .. ክጎድ6ኩም’ዩ ኾምኡውን ካብ’ዚ ዝነቐሉ ዝያዳ-ክፍ8ታት፤ ንኽትB:P
ኽትሕተቱ ኢኹም።
ግዴታ ናይ ብ’አካ:-ምቕራብ / ናይ ዝርርብ-ዕድB፤
Sርሒት ናይ ምውህ3ድ ንምሕጋዝ፤ ብ’አካ: ምዝርራብ፤ ዘይተርፍ’ዩ። እቲ Sራሕ ዝደ:የ:ኩም-ዘሎ ኤጀንሲ)
ዕድB ኽሰደ:ኩም እንከሎ፤ አብ’ዚ ዝርርብ’ዚ ንኽትካፈሉ፤ ትግደዱ ኢኹም።
ክትሰርሕ-ዘይምኽአ:፤
ብSራሕ ምኽንያት ክትሰርሑ እንተድአ ዘይ’ኪ:ኩም፤ ካብ’ቲ ሕማም ዝጀBረሉ &ይ ማዓ:ቲ፤ አብ’ቲ
አብ’ዞባኹም ዝርከብ Sራሕ ዝደ:የ:ኩም-ቤ/ጽ ኤጀንሲ) አብ’ዝቐ:ጠፈ፤ ከተፍ:ጡዎ አ6ኩም። እቲ ናይ ሕክምና
ወረቐት ድማ፤ አብ’ውሽጢ ( ማዓቲ ከተቕርቡዎ አ6ኩም።
እዚ ብዛዕባ Bሰ: ናይ ምውህ3ድ-2ደትን ግዴታን ዝም:ከት ሐበሬታ ተረዲኡኒ’ሎ፤ ኾምኡውን ተቐቢ6ዮ አ6ኹ።

ዕለት፤

ሐበሬታ 0&/ ናይ ምውህ3ድ ናይ 0&-20&8

ክታም አመልካቲት/ቲ

