Tigrinja

ምቤትሕኣፖናነግክ ብኸም’ዚ ይሰርሕ - ምትሕብባር ኣብ መንጎ ቤት ትምህርቲ፡
ሕብረተሰብኣዊ ኣገልግሎት፡ ፖሊስን ናይ ነጻ ግዜ ክበብን
እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣብ ኢድካ ክትወሃብ ከለኻ ብዛዕባ ውላድካ ብዙሓት ተሻቒልና ኣለና ማለት እዩ፡ ግን ምእንቲ ጽቡቕ
ክኸውን እውን ብዙሓት ኢና ክንተሓጋገዝን ክንተሓባበርን ንደልይ።
ነቲ ናይ ምስምምዕ ፎርምና ብምፍራም (ኣብ ካልኣይ ገጽ ረአ) ምእንቲ እቲ ውላድካ እቲ ዝበለጸ ደገፍ ክወሃብ ሓቢርና
ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።
ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ሕቶታትን ዘተሓሳስብን ምስዝህልወካ፡ ምስ’ቶም ናይ ምቤትሕኣፖናነግክ ኣወሃሃድቲ ብዘይስክፍታ
ተዛረብ። ብዛዕባ ትሕዝቶ ስምምዕ ምግዳፍ ከምኡ’ውን ቀጺልና ብሐመይ ከምእንሰርሕ ዝያዳ ክገልጹ ይኽእሉ እዮም።
ኣብ ናይ ኦስተርሹንድ ኮሙን
ምቤትሕኣፖናነግክ ኣብ ክሊ ናይ ኦስተርሹንድ መንእሰያት ሓደ ናይ ሓበሬታ መለዋወጢ ቀዋሚ መድረኽ እዩ።
እቶም ናይ ምቤትሕኣፖናነግክ ኣባላት ናይ ሽቶ ጉጅለ ቆልዑትን መንእሰያትን፡ ኣብ መንጎ 12ን 16ን ዝዕድመኦም እዮም።
ሕብረተሰብኣዊ ኣገልግሎት፡ ቤት ትምህርቲ፡ ፖሊስን ናይ ነጻ ግዜ ክበብን ኩሉ ግዜ እዩ መሰረት ናይ
ምቤትሕኣፖናነግክ ዝኸውን፡ ግን ኣብ’ቶም ኣድላይነት ኣለዎም ኢሎም ዝግምገሙ ኩነታት ከምኡ’ውን እቲ ንኸዕብይ
ሓላፍነት ዘለዎ ተሰማሚዑ፡ ካልኦት እውን ክኣትውዎ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ሓባር ስምምዕ ምእንቲ ዝሓሸ ሓገዝ ኣብ ክሊ እቲ ቆልዓ
ብምቤትሕኣፖናነግክ ሓደ ሓባራዊ ስራሕ ኣብ ክሊ ውላድኩም ይፍጠር። ምእንቲ እቲ ቆልዓ ኣብ ዘየሐጕስ/ዘይምሹው
ኩነታት ከይወድቕ ንሕና እቶም ኣብ’ዚ ንሰርሕ ብናይ ሓባር ስምምዕ ኣብ ክሊ እቲ ቆልዓ ብእዋኑ ዝሓሸ ሓገዝ ከነወፍይ
ንኽእል ኢና።
እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ነቲ ምስጢር ምዕቋብ ይፈትሖ
ምቤትሕኣፖናነግክ እቲ ንኸዕብይ ሓልፍነት ዘለዎ እቶም ናይ’ቶም ሰለስተ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈታት ሰራሕተኛታት
ነቲ ምስጢር ምዕቋብ ክፈትሕዎ ከምዝኽእሉ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ብኽፉት ክዛረቡ ከምዝኽእሉ ብጽሑፍ
ምስዘፍቅድ እዩ ዝምስረት። እቲ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈት ምስጢር ምዕቃብ የብሉን።
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ስምምዕ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ - ፎርም
ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ
እዚ ሕብረተሰብኣዊ ኣገልግሎት፡ ቤት ትምህርቲ፡ ፖሊስን ናይ ነጻ ግዜ ክበብን (ምቤትሕኣፖናነግክ) ኣብ ክሊ ናይ
ውላደይ ኣድላይነት ንኽተሓባበሩ ይሰማማዕ እየ። ስለ’ዚ እቶም ተጠቒሶም ዘለዉ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት
ብምስጢር ምዕቃብ ከይተዓንቀፉ ብዝዕባ ውላደይ ሓበሬታ ንኽላዋውጡ የፍቅድ እየ።
እቲ ስምምዐይ ምእንቲ እቶም ዝተሓባበሩ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ብዝበለጸ ንውላድይ ክኽግዝዎ ንክኽእሉ
ንሓበሬታ ጥራይ እዩ ዝምልከት።
እዚ ስምምዕ ክሳብ __________________ ወይ ክሳብ ካልእ ስምምዕ ዝፍጠር እዩ ብቑዕ።
ነዚ ስምምዐይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክስሕቦ ይኽእል እየ።

ዕለትን ቦታን፡ __________________________
ኽታም ናይ ንኸዕብይ ሕላፍነት ዘለዎ፡
______________________________________/___________________________________

ሽም ብንጹር፡
Uppdaterad april 18

_______________________________________/___________________________________

ቁ.ስ.፡ ____________________ ሞባይል: _________________
ቁ.ስ.፡ ____________________ ሞባይል: _________________

ሽም ቆልዓ፡ ___________________________________________________________________
ናይ ቆልዓ ናይ ግሊ ቁጽሪ: _________________________________________________________
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