
ካብ ኖርውጃን ናብ ትገርኛ ዝተቶርጎመ  

ን ተመዝገብቲ 

መዘካከሪ ፦ ናይ  ቆልዓኩም  ናይ ባርናሃገ /መዋእለ ሕጻናት / ቦታ ንምሕታት  ናይ መወዳእታ መሕተቲ  ዕለት 

ሓደ መጋቢት ምኳኑ ክትርሰዑ አይብልኩምን  ።  

ቆልዓ አለኩም ዶ  አብ ወርሒ  መሰከረም  ወይ ጥቅምቲ ዝተወለደ እዚ ቆልዓኩም  ቅድሚ  ሓደዓመት  

ምምሉኡ ባርናሃገ / መዋእለ ሕጻናት / ክምዝገብን ቦታ ክረክብን ይክእል እዩ ። ቅድሚ እቲ ቆልዓ  ሓደ ዓመት 

ምኳኑ ዘሎ ግዜ  ቦታ ክረክብን ትምህርቲ ክጀምርን አይክእልን ። እቲ  አፍቲ ኮምን / ምምሕዳር / ዝርከብ 

ባርናሃገ /መዋእለ ሕጻናት / ደሕሪ ነቲ ሕጻንኩም  ናይ ባርናሃገ ቦታ ምሕታትኩም ቦታ  ከምዝረከበ ብጹሑፍ 

ክሰደልኩም እዩ ።እዚ  ምሰፍለጥኩምን አፍቲ ዝላአከልኩም  ደብዳቤ ትምህርቲ ዝጀመረሉ ዕለት ከፍልጠኩም 

እዩ  ሰለዝኮነ  እቲ ደብዳቤ ካብዝበጸሓኩም ዕለት ጀምርኩም አብ ሓደ ወርሒ ወሸጢ  እቲ ዝረከብኩሞ ዕድል 

ከምዝተቀበልኩሞ  ክትሕብሩ አለኩም ። 

ተመዝጊቦም  ሪጋ ዝጸበዩን ሕጻናት / ህጻውንቲ / 

 እቶም ዝተመዝገቡን ሪጋ ዝጸበዩ ን  ሕጻናት / ህጻውንቲ / እቲ ሕጊ ዝብሎን ዝጠልቦን ዘማሉኡ 

እንተዳአ ኮይኖም ናይ ባርናሃገ ቦታ  ናይ ምርካብ መሰል አለዎም  ። 

 ሕጻናት / ህጻውንቲ ኮይኖም ናይ ባርናሃገ ቦታ  ንክቅይሩ ሕቶ  ዘቅረቡ ።  

 

እቶም ዝተመዝገቡን እቲ ሕጊ ዝብሎን ዝጠልቦን ዘማሉኡን ሓተቲ ቦታ ቤት ትምሕርቲ / 

ባርናሃገ /  እት ዕድል ብቀዳምነት ይዋሃቦም ። ካልኦት ሓተቲ ቦታ ቤት ትምሕርቲ / ባርናሃገ 

ከምባርናሃገ ቦታ  ንክቅይሩ ሕቶ  ዘቅረቡ  ካልኦትን   ትርፊ ቦታ እንተሃልዩ ጥራሕ እቲ ዕድል 

ይዋሃቦም ። እቲ  ትርፊ ቦታ እቶም  ዝተመዝገቡን እቲ ሕጊ ዝብሎን ዝጠልቦን ዘማሉኡን 

ሓተቲ ቦታ ቤት ትምሕርቲ / ባርናሃገ ምሰረከቡ የብቅዕ ።  እቲ ዘሎ ትርፊ ቦታ  ደማ ይራአይ  

እሞ  ንዳሕረዎት ሰብ ዕድል ይዋሃብ። 

 

ናይ ውልቂ ባርናሃገታት / መንግሰታዊ ዘይኮና ባርናሃገታት / ናይ ባዕለን አሰራራሓ ክህልወን 

ከሎ  ግን ናይ  መንግሰቲ  ሕጊን ደምብን ብምክታልን ብምክባርን ክሰርሑ ክትትልን ቍጸርን  

ይግበረሎም እዩ ።  ከምኡ እወን ናይ መማሓደሪ ሕግን ደምብን አለወን ። 

 

ካብዞም ትሕት  ኢሎም ዝተዘርዘሩን ነዚአቶም ዝአምሰሉን ጉዳያት እንተዳአ ዝምልከተኩምን 

ትጠልቡ ን ኮይንኩም ናይ  ቆልዓኩም  ናይ ባርናሃገ /መዋእለ ሕጻናት / ቦታ ምሰሓተትኩም ናይቲ 

ጉዳይኩም መረዳእታ ዶክመንት ከም  ናይ ሕክምና መረዳእታኩም ናብቲ አብ ቀረባኩም ዝርከብ  

ኮምን / ምምሕዳር / ብ ፖሰታ ጌርኩም  ክትልእኩ አለኩም ።  

 ዓቅሚ ዘይብሉ ወይ ዓቅሚ ዝናአሶ ቆልዓ ዘለኩም /አካሉ ጎደሎ ዝኮነ / ወይ ካብ  ናይ ትካል 

ተጠባበቅቲ ሕጻናትን ትሕቲ ዕድመን /ባርና ቫርን /  ድጋፍ /ሓገዝ / ንክትረክቡ ውሳነ 

ዘለኩምን መረዳእታ ተቅርቡ ። 

 ወለዲ / ሰድራ ቆልዑት / ቆልዑትኩም ንክትአልዩ  ብ ምክንያት ሕማምን ዝተፍላለይ ጸገማትን 

ዝከብደኩምን ሓገዝ ዘድልዮኩምን እንተዳአ ኮይኑ አቀዲሞም ክሕብሩ አለዎም  ።  



 

ነቲ ዝረከብኩሞ ዕድል  ናይ ባርናሃገ / መዋእለ ሕጻናት / ቦታ መልሲ ማሃብ ከይትርሰዑ  

ኢኩም እቲ ዝረከብኩሞ ዕድል ትደልይዎ ምኳንኩም ክትሕብሩ አለኩም ። እቲ ትሕብሩሉ 

ዕለት ከይሓልፍኩም ተጠንቀቁ ኢኩም ። እቲ ሓበሬታ አፍቲ ናይ ባርናሃገ / መዋእለ ሕጻናት / 

መርበብ ሓበሬታ / ዌብ ሳይት / ብምእታው መልእክትኩም ክተማሓላልፉ ትክእሉ  ኢኩም ። 

ድሕሪ ምዝገባ  / ድሕሪ ምምዝጋብ / 

ቅድሚ እቲ ናይ ምዝገባ መወዳእታ  ዕለት ምብጸሑ እቲ ዝረከብክምዎ  ዕድል / ናይ ባርናሃገ 

ቦታ / ትደልይዎ ምኳንኩም ምሕባር ክትዝንግዑ  አይብልኩምን እዚ ድማ አፍቲ ናይቲ 

ባርናሃገ ዌኤብ ሳይት  / መርበብ ሓበሬታ / ብምእታው ኢኩም ትገብርዎ ። 

                   ድህሪ እቲ ምዝገባ  
ናይ ባርናሃገ ቦታ ንክትረክቡ ዶ  ሕቶ አቅሪብኩም አለኩም  እቲ ሕቶኩም ድሕሪ  እቲ ናይ 

መወዳእታ ዕለት ተባሂሉ ዝታሓበረ  ዕለት እንተዳአ ኮይኑ ሕጊ ሰለ ዘየሟላእኩም እቲ 

ዘቅረብኩምዎ  ሕቶ  ተቀባልነት አይክህልዎን ። 

 

 

       ካብ ኖርውጃን ናብ ትገርኛ ዝተቶርጎመ  

ከምዚ ብምግባ  ኢካ ታሓት  
 እቶም ክቅበሉኩም ዝክእሉ  / ንክቅበሉኩም ቦታ ዘለዎም /  ባርናሃገታት  ድለዮዎም   

 አፍቲ መሕተቲ ቅጥዒ / ፎርም / ክሳብ ሹድሸተ ባርናሃገታት ብዝርዝር ክተቅምጡ ትክእሉ 

ኢኩም  

 አብ ሓደ እዋን ሓደ  ቅጥዒ / ፎርም ጥራሕ እዩ  ክህልወኩም ዝክእል / ሓደ ግዜ ጥራሕ ኢካ 

ክተመልክት ትክእል / 

 አብ  ፍሬድሪክሰታድ ኮምን መንግሰታውን ውልቃወን ባርናሃገ ምምልካት / ቦታ ምሕታት 

ትክእሉ ኢኩም  ። ብዛዕባ  እቶም ዝተፍላለዩ  ባርናሃገታት ሓበሬታን አፍልጦን አብ  ዌኤብ 

ሳይት  / መርበብ ሓበሬታ / ብምእታው ኢኩም ክትረክቡ ትክእሉ  ። 

 ናይ መስፍርቲ ሮቅሓ  ዘሟላእኩም ኮይንኩም  ክትርከቡ አለኩም  ። 

 ቦታ መንግሰታዊ / ናይ ኮምን / ባርናሃገ ክፍቀድ ዝክእል ብወሳነ ፍሬድሪክሰታድ ኮምን እዮ 

እቲ ወሳነ ድማ ን አብ ፍሬድሪክሰታድ ኮምን ዝርከቡ ባርናሃገታት ይከውን ። እዞም ተዘርዘሩ 

ናይ መመዝገቢ ሮቅሓ ምሙላእ  ነቲ ቦታ ምርካብ አዝዩ  ይሕግዘኩም  እዩ  

 ወልቃዊ ባርናሃገታት  ናይ ባዕለን ናይ አቀባብላ  ሕግን አሰራራሓን አለወን እቲ ሕግታት ናይ 

አቀባብለእን አፍቲ ናይ ባዕለን ዌብሳይት / መርበብ ሓበሬታ / ክትረክብዎ  ትክእሉ ኢኩም ። 

 እቲ መሕተት ቦታ ባርናሃገ/ ሶከናድ / አብቲ ዌብሳይት / መርበብ ሓበሬታ ክትምዝግቦ አሎካ  

/ ናይ ሚሰጥር ኮድ አይከድልዮካን / 

 ናይ ማሕበራዊ ወሕሰና ቁጸሪ / personal nummer / ወይ  ንግዚኡ ዝተዋሃበካ ማሕበራዊ 

ወሕሰና ቁጸሪ / D -nummer / ናትካ ናይ ወላዲ ይኩን ናይ ተመዝገቦ ቆልዓ ክሕልወካ ናይ 

ግድን እዩ ። ብተወሳኪ ኢ-ሜይል ን ተንቀሳቃሲ ሰልኪ /mobil / ክህልወኩም  አለዎ  ። ናይ 



ማሕበራዊ ወሕሰና ቁጸሪ / personal nummer / አብ ምጸባይ እንተዳአ ትርከቡ ኮይንኩም ን 

ግልጋሎት ዋሃብቲ ሪጋ / ወረፋ / ምሕባር ይካአል እዩ ። 

           

                 ዌብሳይት / መርበብ ሓበሬታ ባርናሃገ  

 ባርናሃገ ዶ  ክትቅይሩ ደሊኩም አለኩም ？ 

 ቅድሚ ሕጂ ባርናሃገ ቦታ ዝነበረኩም ኮይንኩም ሕጂ ግን ባርናሃገ ዶ  ክትቅይሩ ደሊኩም 

አለኩም ከምዚ እንተዳአ ኮይኑ ሓድሸ መሕተቲ ቅጥዒ / ፎርም / ኢኩም ተቅርቡ / 

ከምባሓድሸ ኢኩም ተቅርቡ / 

ካብ ካልእ ቦታ ናብዚ ክትግዕዙ ዶ  ደሊኩም አለኩም ？ 

 ዋላ ደቅኩም አብ ፍሬድሪክሰታድ ኮምን ዝነብሩ አይኩኑ  አብ ፍሬድሪክሰታድ ኮምን  መንገሰታዊ 

ባርናሃገ ቦታ ባርናሃገ ምሕታት ትክእሉ ኢኩም  እንተኮነ ግና ቆልዓኩም አብ ፍረድሪክሰታድ ኮምን 

ትምሕርቲ / ባርናሃገ / አብዝጀምረሉ አድራሸኡ አበይ ከምዝከወን ምሕባር ከድሊ እዩ ። 
 ካብ ፍሬድሪክሰታድ ናብ ካልእ ቦታ / ኮምን / ትግዕዙ እንተሃሊኩም እሞ አብዚ ኮምን ናይ ባርናሃገ ቦታ 

እንተሃልይኩም ናይ ባርናሃገ ቦታኩም ምናልባሸ  ክትምለሱ ሰለትክእሉ ካፍቲ ዝጋዓዝክሙሉ ዕለት ን 

ሓደ ወርሒ ካብ ሲሰተም ከየውጻና ክንጸበየኩም  ኢና  እዚ ግን ባዕልኩም ክትሕብሩና አለኩም ። 

 ወልቃዊ ባርናሃገታት ነዚ ብዝምልከት  ፍትሓዊ ዝኮነ ናይ ባዕለን ሕግን አሰራራሓን አለወን ። 

                    ጥርዓን ምቅራብ  

አብዚ አሰራራሓ እዚ ጥርዓን እንተዳአ ክተቅርቡ ደሊኩም ኮምን ክተዘራርቡን ክትሕብሩን 

ትክእሉኢኩም  ። 

 

    ካብ ኖርውጃን ናብ ትገርኛ ዝተቶርጎመ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


