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ስራሕን ኣንፈወርሓ ንምሃብ ዝዋፈራ ኣሎዋ። ኣንፈመርሓ ንከትሕዛኻ ድማ ሓበሬታታት 
ብዛዕባ ብቕዓታትካ የድልየን እዩ፡ እዚ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኖርወይ ምስ ዝህልወካ እዩ።  

ኣብዚ ምዝገባ ዝመጻካ ሕቶታት ብዛዕባ  

እትኽእሎም ቋንቋታት  

መኣዲ ትምሀርቲ  

ተመክሮ ስራሓት  

ተዘውትሮም ዝነበርካ ዓይነታት ንጥፈታት  

ዝምባሌታትካ  

ድልየታትካ ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን  

ወላ ትምሃርቲ ወይ ስራሕ ኣይንበርካ፡ ክትምዝገብ ኣገዳሲ እዩ። እቶም ኣንፈመርሓ ዘትሕዙኻ 
ውጥን ስልጠናን ትምህርትን ስራሕን ንምውጻእ ክሕግዙኻ እንተድኣ ኰይኖም እንታይ ከም 
ትኽእልን ከም ትፈቱን ክፈልጡ ግድን እዩ።  

ምዝገባ ዘኸትሎ ረብሓታት  

ዝሓሸ ቀረብ ዕድላት ስልጠናን ምህሮን  

እቶም እትምዝግቦም ሓበሬታታት ቀረብ ዕድላት ስልጠናታትን ትምህርትን ብዝበለጸ ኣገባብ 
ንክወሃበካ ብዝብል ማዕላ ኢዮም ዝውዕሉ። ኣቐዲምካ ትምሀርቲ ዝነበረካ እንተድኣ ኰይንካ፡ 
እቲ ምህሮኻ ኣብ ኖርወይ ንክትሰርሓሉ ጸዲቑ ተቐባልነት ንክረክብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።  

ዝሓሸ ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስራሕን ንጥፈታትን ኣብ ኖርወይ።  

ሓበሬታታት ብዛዕባ ተመክሮታት ስራሕ፡ እተዘውትሮ ዝነበርካ ንጥፈታትን ትፈትዎ ነገራትን 
ነቶም ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስራሕን ንጥፈታትን ኣብ ኖርወይ ዘትሕዙኻ ኣገዳሲ ሓበሬታታት 
ኢዮም። እቶም እትህቦም ሓበሬታታት ንኣንፈመርሓ ጠለባትካ ንምቅዳው ክጥቀምሎም 
ይኽእሉ ኢዮም።  

እዚኦም መሰላትካ ኢዮም።  

ኣንፈወርሓ ኣንፈመርሓ 
እንታይ እዩ 
ብዝብል ኣብ ዝብል 
እዚኦም መሰላትካ ኢዮም እዚኦም ኢዮም መሰላትካ 
ኣክላ ኣካል 
ዑቕባነትካ ዑቕባነትካ 
ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ ሕጂ።  ሕጂ ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ።  
ድሕሪ እቲ ምስ 
ኣተኻ መግለጺ 
ፍቓድ ክትረክብ 
ኢኻ። ትሕዝቶ 
ዝርዝር እቲ 
መግለጺ ፍቓድ 
ኣጠቓቕማ 
ሓበሬታታት፡ 

ድሕሪ እቲ ምእታዉካ ሓደ ጽሑፍ ብዛዕባ ፍቓድ መግለጺ ክትርኢ ኢኻ። 
እቲ መግለጺ ፍቓድ ነቲ ሓበሬታታት ብኸመይ ኣብ ማዕላ ክውዕል ከም 
ምዃኑ፡ መነመን ክርእይዎ ከም ዝኽእሉን ብዛዕባ መሰላትካ ናይ 
ምቕያርን ምስራዝን ሓበሬታታት ብዝምልከትን ዝገልጽ እዩ። ክትምዝገብ 
እንተድኣ ኰይንካ ድማ እቲ ቅድመኩነታት ግድን ክትቅበሎ ኣሎካ። 

እኻ ኢኻ 
መልስታት  ንክመጹልካ መልስታት ንክመጹልካ 
ነተን  ኵናት ነተን ኵናት 
ኩለንእተንሕቶታት ኩለን እተን ሕቶታት 
ጥውቕ ጠውቕ 
«መእርምታ» «መአርምታ» 
ዛዝም ወድእ 
ምዝገባ ዛዝም «ምዝገባ ወድእ» 
ዛዝም ወድእ 
ድሕሪ  ምዝገባኻ ድሕሪ ምዝገባኻ 



 

 
 

 

ብቕዓታትካ ብከምዚ ዝስዕብ ኢኻ ትምዝግቦም 

ንክትምዝገብ ቍጽሪ-DUFን ኮድን ከድልየካ እዩ። ኮድ ካብ ሰራሕተኛታት እዚ እትቕመጦ መዓስከር  
እዩ ዝወሃበካ። ከምኡ እውን ኣብ ኢንተርነት ክትኣትወለን እትኽእል ስማርት ተሌፎን፡ ታብለት ወይ  
እውን ኮምፕዩተር ከድልያኻ ኢየን። ንክትምዝገብ ክትጥቀመለን እትኽእል ስማርት ተሌፎን፡ ታብለት  
ወይ እውን ኮምፕዩተር እንተዘይብልካ ንመዓስከርካ ተወከሶም። 

ንክትምዝገብ ኣስታት 30 ደቓይቕ ይወስደልካ። 

እዚኦም መሰላትካ ኢዮም።  

ብዛዕባኻ ዝምዝገብ ሓበሬታታት ንክትርእዮ መሰል ኣሎካ። ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት 
ንቤት ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።  

እቶም ሓበሬታታት ካብቶም ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስልጠና፡ ትምህርትን ስራሕን ዘትሕዙኻ 
ሓሊፉ ዝበጽሖ ኣክላ የለን። ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዕቕባነትካ ንምርኣይን ምውሳንን እውን 
ዝወዕሉ ኣይኰኑን እቶም ሓበሬታታት።  

ብቕዓታትካ ብከምዚ ዝስዕብ ኢኻ ትምዝግቦም  

 

 
1. መእተዊ  

ኣብ መርበብ ሓበሬታ www. Imdi.no/selvreg እቶ።  

ብክትምልሰሉ እትደልዮ ቋንቋ ምረጽ  

ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃበካ እዩ ሕጂ። እቶም ሓበሬታታት ምስ 
ኣምበብካዮም ኣብ "ቀጽል" ጠውቕ።  

ናትካ ቍጽሪ-DUFን ዝተወሃበካ ኮድን መዝጊብካ "ናብ ቅጥዒ እቶ" ጠውቕ።  

እዚኦም መሰላትካ ኢዮም።  

ብዛዕባኻ ዝምዝገብ ሓበሬታታት ንክትርእዮ መሰል ኣሎካ። ጌጋ ዝዀነ ሓበሬታታት 
ንቤት ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሓንን (IMDI) በዚ ኢ-ሜይል እዚ post@imdi.no 
ብምውካስ ንክእረመልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።  

እቶም ሓበሬታታት ካብቶም ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስልጠና፡ ትምህርትን ስራሕን ዘትሕዙኻ 
ሓሊፉ ዝበጽሖ ኣክላ የለን። ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዕቕባነትካ ንምርኣይን ምውሳንን እውን 
ዝወዕሉ ኣይኰኑን እቶም ሓበሬታታት።  

ብቕዓታትካ ብከምዚ ዝስዕብ ኢኻ ትምዝግቦም  
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እቶም ሓበሬታታት ካብቶም ኣንፈመርሓ ብዛዕባ ስልጠና፡ ትምህርትን ስራሕን ዘትሕዙኻ 
ሓሊፉ ዝበጽሖ ኣክላ የለን። ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዕቕባነትካ ንምርኣይን ምውሳንን እውን 
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cv.imdinett.no

ኣንፈወርሓ ኣንፈመርሓ 
እንታይ እዩ 
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ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ኣንፈወርሓ ኣንፈመርሓ 
እንታይ እዩ 
ብዝብል ኣብ ዝብል 
እዚኦም መሰላትካ ኢዮም እዚኦም ኢዮም መሰላትካ 
ኣክላ ኣካል 
ዑቕባነትካ ዑቕባነትካ 
ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ ሕጂ።  ሕጂ ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ።  
ድሕሪ እቲ ምስ 
ኣተኻ መግለጺ 
ፍቓድ ክትረክብ 
ኢኻ። ትሕዝቶ 
ዝርዝር እቲ 
መግለጺ ፍቓድ 
ኣጠቓቕማ 
ሓበሬታታት፡ 

ድሕሪ እቲ ምእታዉካ ሓደ ጽሑፍ ብዛዕባ ፍቓድ መግለጺ ክትርኢ ኢኻ። 
እቲ መግለጺ ፍቓድ ነቲ ሓበሬታታት ብኸመይ ኣብ ማዕላ ክውዕል ከም 
ምዃኑ፡ መነመን ክርእይዎ ከም ዝኽእሉን ብዛዕባ መሰላትካ ናይ 
ምቕያርን ምስራዝን ሓበሬታታት ብዝምልከትን ዝገልጽ እዩ። ክትምዝገብ 
እንተድኣ ኰይንካ ድማ እቲ ቅድመኩነታት ግድን ክትቅበሎ ኣሎካ። 

እኻ ኢኻ 
መልስታት  ንክመጹልካ መልስታት ንክመጹልካ 
ነተን  ኵናት ነተን ኵናት 
ኩለንእተንሕቶታት ኩለን እተን ሕቶታት 
ጥውቕ ጠውቕ 
«መእርምታ» «መአርምታ» 
ዛዝም ወድእ 
ምዝገባ ዛዝም «ምዝገባ ወድእ» 
ዛዝም ወድእ 
ድሕሪ  ምዝገባኻ ድሕሪ ምዝገባኻ 

ኣንፈወርሓ ኣንፈመርሓ 
እንታይ እዩ 
ብዝብል ኣብ ዝብል 
እዚኦም መሰላትካ ኢዮም እዚኦም ኢዮም መሰላትካ 
ኣክላ ኣካል 
ዑቕባነትካ ዑቕባነትካ 
ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ ሕጂ።  ሕጂ ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ።  
ድሕሪ እቲ ምስ 
ኣተኻ መግለጺ 
ፍቓድ ክትረክብ 
ኢኻ። ትሕዝቶ 
ዝርዝር እቲ 
መግለጺ ፍቓድ 
ኣጠቓቕማ 
ሓበሬታታት፡ 

ድሕሪ እቲ ምእታዉካ ሓደ ጽሑፍ ብዛዕባ ፍቓድ መግለጺ ክትርኢ ኢኻ። 
እቲ መግለጺ ፍቓድ ነቲ ሓበሬታታት ብኸመይ ኣብ ማዕላ ክውዕል ከም 
ምዃኑ፡ መነመን ክርእይዎ ከም ዝኽእሉን ብዛዕባ መሰላትካ ናይ 
ምቕያርን ምስራዝን ሓበሬታታት ብዝምልከትን ዝገልጽ እዩ። ክትምዝገብ 
እንተድኣ ኰይንካ ድማ እቲ ቅድመኩነታት ግድን ክትቅበሎ ኣሎካ። 

እኻ ኢኻ 
መልስታት  ንክመጹልካ መልስታት ንክመጹልካ 
ነተን  ኵናት ነተን ኵናት 
ኩለንእተንሕቶታት ኩለን እተን ሕቶታት 
ጥውቕ ጠውቕ 
«መእርምታ» «መአርምታ» 
ዛዝም ወድእ 
ምዝገባ ዛዝም «ምዝገባ ወድእ» 
ዛዝም ወድእ 
ድሕሪ  ምዝገባኻ ድሕሪ ምዝገባኻ 



ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ኣንፈወርሓ ኣንፈመርሓ 
እንታይ እዩ 
ብዝብል ኣብ ዝብል 
እዚኦም መሰላትካ ኢዮም እዚኦም ኢዮም መሰላትካ 
ኣክላ ኣካል 
ዑቕባነትካ ዑቕባነትካ 
ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ ሕጂ።  ሕጂ ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ምዝገባ ክወሃብ እዩ።  
ድሕሪ እቲ ምስ 
ኣተኻ መግለጺ 
ፍቓድ ክትረክብ 
ኢኻ። ትሕዝቶ 
ዝርዝር እቲ 
መግለጺ ፍቓድ 
ኣጠቓቕማ 
ሓበሬታታት፡ 

ድሕሪ እቲ ምእታዉካ ሓደ ጽሑፍ ብዛዕባ ፍቓድ መግለጺ ክትርኢ ኢኻ። 
እቲ መግለጺ ፍቓድ ነቲ ሓበሬታታት ብኸመይ ኣብ ማዕላ ክውዕል ከም 
ምዃኑ፡ መነመን ክርእይዎ ከም ዝኽእሉን ብዛዕባ መሰላትካ ናይ 
ምቕያርን ምስራዝን ሓበሬታታት ብዝምልከትን ዝገልጽ እዩ። ክትምዝገብ 
እንተድኣ ኰይንካ ድማ እቲ ቅድመኩነታት ግድን ክትቅበሎ ኣሎካ። 

እኻ ኢኻ 
መልስታት  ንክመጹልካ መልስታት ንክመጹልካ 
ነተን  ኵናት ነተን ኵናት 
ኩለንእተንሕቶታት ኩለን እተን ሕቶታት 
ጥውቕ ጠውቕ 
«መእርምታ» «መአርምታ» 
ዛዝም ወድእ 
ምዝገባ ዛዝም «ምዝገባ ወድእ» 
ዛዝም ወድእ 
ድሕሪ  ምዝገባኻ ድሕሪ ምዝገባኻ 



ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  

ድሕሪ እቲ ምስ ኣተኻ መግለጺ ፍቓድ ክትረክብ ኢኻ። ትሕዝቶ ዝርዝር እቲ መግለጺ 
ፍቓድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታታት፡ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣካላትን፡ መሰላትካ ብዛዕባ እርማትን 
ስረዛታትን ሓበሬታታትካ እዩ። ንክትምዝገብ እቶም እትሕተቶም ቅድመኩነታት 
ክትቅበሎም ኣሎካ።  

ፍቓደኛ እንተድኣ ኰይንካ ኣብታ ሓምላዊት መልጐም ጠውቕ።  

2. እቲ ምዝገባ ከምዚ እዩ ዝመስል።  

እቲ ምዝገባ ኣብ ሸውዓተ ክፋላት ዝተኸፍለ እዩ።  

መብዛሕቲኦም እቶም ሕረያ መልስታት ሓፈሻውያን ኢዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ሕቶታት፡ 
ከምኒ ሕቶታት ብዛዕባ ምህሮን ስራሕን ልክዕ ምስ ተመክሮታትካ ዝቃደው ርጉጻት 
መልስታት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ዝሓሹ እትብሎም ሕረያታት መልሲ 
ምረጽ።  

3. ብኸምዚ ዝስዕብ እኻ መልስታት ሕቶታት ትህብ 

ኣብዚ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕቶታት ኢዮም ዘሎው። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ሓንቲ 
ሕረያ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ብዙሓት 
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ቀለቤት ዘሎዎም ሓንቲ መልሲ ጥራሕ ኢኻ ክትሓሪ ትኽእል።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ርቡዕ ኵርናዕ  ዘሎዎም ብዙሓት ሕረያታት መልስታት ክትሓሪ 
ትኽእል ኢኻ።  

ኣብ ሕረያታት መልሲ ጻዕዳ ሳጹናት ዘሎዎም ሕረያታት መልስታት  ንክመጹልካ ግድን 
ኣብታ ኵናት ክትጥውቕ ኣሎካ።  

ንኩለን መልስታት ሕረያታት ንምርኣይ ነተን  ኵናት ጠውቀን። ኣብታ ሕረያ መልሲ 
ብምጥዋቕ ኢኻ መልሲ ትመርጽ።   

ንሓንቲ ሕቶ ምስ መለስካ እትቕጽል ሕቶ ብቐጥታ ኢያ ትርአ። ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ 
ዝተመለሱ ሕቶታት ይምርኰሱ ብምዃኖም ይፈላለዩ ኢዮም።  



5.

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
ከይጠወቕካያ ምዝገባኻ ኣይዛዘምን እዩ።  

8. ለውጥታት ድሕሪ  ምዝገባኻ ምውዳእካ  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
ከይጠወቕካያ ምዝገባኻ ኣይዛዘምን እዩ።  

8. ለውጥታት ድሕሪ  ምዝገባኻ ምውዳእካ  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
ከይጠወቕካያ ምዝገባኻ ኣይዛዘምን እዩ።  

8. ለውጥታት ድሕሪ  ምዝገባኻ ምውዳእካ  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
ከይጠወቕካያ ምዝገባኻ ኣይዛዘምን እዩ።  

8. ለውጥታት ድሕሪ  ምዝገባኻ ምውዳእካ  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
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እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
ከይጠወቕካያ ምዝገባኻ ኣይዛዘምን እዩ።  

8. ለውጥታት ድሕሪ  ምዝገባኻ ምውዳእካ  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
ከይጠወቕካያ ምዝገባኻ ኣይዛዘምን እዩ።  

8. ለውጥታት ድሕሪ  ምዝገባኻ ምውዳእካ  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
ከይጠወቕካያ ምዝገባኻ ኣይዛዘምን እዩ።  

8. ለውጥታት ድሕሪ  ምዝገባኻ ምውዳእካ  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ኣይመለስካያን ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ ጌና ከይመለስካያ ክትቅጽል ፈቲንካ ኣሎኻ ማለት እያ።  

እዛ ምልክት እዚኣ እዛ ሕቶ መሊስካያ ኣሎኻ ማለት እያ።  

ድሕሪ እቲ ነተን ኩለን ሕቶታታት ቀዳማይ ክፋል ምስ መለስካየን ንካልኣይ ክፋል 
ምኽፋት "ቀጽል"  እትብል መልጐም ተጠቐም። ምስ እትቕጽል ክሳብ እቲ በጺሕካዮ 
ዘለኻ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ብቐጥታ እዩ ዝምዝገብ።   

4. እዚ ምዝገባ ብኻልእ ቋንቋ ርኣዮ 

ትርጕም እዚ ምዝገባ ክመጻልካ ይኽእል እዩ። እቲ ትርጉም ማዕረ ማዕረ ሕቶታትካን 
መልስታትካን እዩ ዝርአ። ናብ እትደልዮ ቋንቋ ንምትርጓም ኣብ «Translate 
form» ጠውቕ። እቲ ትርጕም ንምሕባእ ድማ «Hide translation» ጠውቕ። 
እንተድኣ ስማርት ተሌፎን ትጥቀም ኣሎኻ ኰይንካ እቲ ምትሩጓም ኣይሰርሕን እዩ፡ ኣብ 
ኮምፕዪተርን ታብሌትን ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ።  

ዕረፍቲ ምዝገባ  

ኣብ መንጐ እቲ ምዝገባ ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ጨሪስካ ወጺኻ 
ኰይንካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ምዝገባ ኣቲኻ ንክትቅጽል ሓድሽ ኰድ ግድን ክወሃበካ 
ኣሎዎ።  

ጹማቕ  

ድሕሪ ኩለንእተንሕቶታት ምስ መለስካየን ናይ ዝመለስካዮ ጹማቕ ክወሃበካ እዩ። ዝዀነ 
ክትልውጥ እንተድኣ ደሊኻ ኣብ መአረምታ ጥውቕ «ምእራም»።  

7. ምዝገባ ዛዝም 

ምዝገባ ምስ ወዳእካ ኣብ «ምዝገባ ዛዝም» ጠውቕ። ምዝገባ ዛዝም እትብል መልጐም 
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