
 

 

1. ሥነ ሥርዓት 
 
• ማንኛውም የካምፑ ነዋሪ፤ ወይም ለጉብኘት ወደ ካምፑ የመጣ ሠው፡ የመኖሪያ ካምፑን 
የአኗኗር ህገ-ደምብ ማክበር ይኖርበታል። 

• ራዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ሙዚቃ ወይም ሌላ ድምፅ የሚያጫውት ነገር በሚከፍቱበት ጊዜ፡ 
ጎረቤትዎትን እና የካምፑን ነዋሪዎች፡ ድምፁ እንዳይረብሽ ጥንቃቄ ያድርጉ። 

• ካምፑ፣ ከምሽቱ 5 ሠዓት እስከ ንጋቱ 12 ሠዓት (23:00-06:00)ድረስ፤ ፀጥ ረጥ ያለ መሆን 
አለበት።  

• የአልኮል መጠጥ ወይም ሌሎች አደንዛዥ ነገሮችን፤ በካምፑ የጋራ መገልገያ ቦታዎች ላይ 
መጠቀም የተከለከለ ነው። 

• የካምፑ ቢሮ፡ ማንኛውንም በካምፑ ውስጥ የሚፈፀም የወንጀል ድርጊትን ለፖሊስ እና 
ለኢምግሬሽን ቅርንጫፍ ቢሮ (ኡ.ዴ.ኢ)ያሳውቃል። 

• ከካምፑ ውጭ ሌላ ቦታ ሄደው የሚያድሩ ከሆነ፤ ለካምፑ ቢሮ በቅድሚያ ማሳወቅ አለበዎት። 
እርስዎን ለመጎብኘት ወደ ካምፑ የሚመጣ እንግዳ ካለዎት፤ እንግዳዎት የመኖሪያ ካምፑን 
የአኗኗር ህገ-ደምብ ማክበር ይኖርባቸዋል። 

• የኢምግሬሽን ቢሮ (ኡ.ዴ.ኢ)፡ እርስዎ ጋር መጥቶ በእንግድነት የሚያድሩ እንግዳ፡ ለካምፑ 
ነዋሪዎች ደኅንነት የሚያሰጉ ከሆነ፤ ካምፑ ውስጥ እንዳያድሩ፤ ሊከለክል ይችላል። 

 
2. የመኖሪያ ክፍል እና የመገልገያ ዕቃዎች አጠቃቀም 

 
• የካምፑ የጋራ መገልገያ ቦታዎች (ሳሎን፣ ማዕድቤት፣ የመጫወቻ ቦታ ወዘተ)፤ ንፁህ እና 
በሥርዓት የተያዙ እንዲሆኑ የበኩልዎትን አስተዋፅዖ ያድርጉ። ቢስክሌት፣ የህፃናት መግፊያ ጋሪ 
እና የመሳሰሉት ዕቃዎች፤ የካምፑ ነዋሪዎችን መውጪያና መግቢያ እንዳይዘጉ ጥንቃቄ ያድርጉ። 

• የመኖሪያ ክፍልዎትን ንፁህና ያማረ ማድረግ የእርስዎ ኃላፊነት ነው። 
• ቆሻሻና የሚጣሉ ዕቃዎችን፡ በካምፑ የጋራ ቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስጥ ይጣሉ። 

የመኖሪያ ካምፑ የአኗኗር 
ህገ-ደምብ 

 
 
Amharisk 

 



• የካምፑ፣ የቤት ውስጥ የጋራ መገልገያ ቦታዎች፤ በየጊዜው መፅዳትና መታጠብ አለባቸው።
የተረኛ የማፅዳት ስም ዝርዝር ላይ፡ ተራዎትን በየጊዜው ማየት አለበዎት።

• የካምፑ ነዋሪዎች በሙሉ፤ የመኖሪያ ካምፑን፡ የቤት ውስጥና የውጭ፡ የጋራ መገልገያ ቦታዎችን
የማፅዳት ኃላፊነት አለባቸው። ማን፡ መቼ ተረኛ እንደሆነ፡ የስም ዝርዝር ይለጠፋል፤ ወይም
የስም ዝርዝሩ፡ ከካምፑ ቢሮ ይገኛል።

• የልብስ ማጠቢያ፣ የልብስ ማድረቂያ እና ሌሎች የጋራ መጠቀሚያ ማሽኖችን አጠቃቀም
ጠይቀው ይወቁ/ይማሩ። የልብስ ማጠቢያ እና ሌሎች የጋራ መጠቀሚያ ማሽኞችን/ዕቃዎችን
ለመጠቀም፡ ተራዎትን፣ ከስም ዝርዝሩ ላይ አይተው ይጠቀሙ።

• ሲጋራ፣ በጋራ መጠቀሚያ ክፍሎች ውስጥ ማጨስ ክልክል ነው።
«የቤት አከራይ እና ተከራይ ውል/ደምብ» ላይ ማጨስ ከተከለከለ፡ ይኼ ደምብ ይፀናል። 

• የቤቱ አከራይ፣ ሲጋራ በቤቱ/ክፍልዎ ውስጥ ማጨስ የለብዎትም ካለ፤ በቤቱ/ክፍልዎት ውስጥ
ሲጋራ ማጨስ አይፈቀድም።

3. ከካምፑ ሲለቁ

• ክፍልዎትን ወይም ይኖሩበት የነበረው ቤትን፡ ማፅዳትና ማሣመር ይኖርበዎታል።
• ከካምፑ ለቀው ከመሄድዎ በፊት፣ የክፍልዎትን/የቤቱን ቁልፍ ለካምፑ ቢሮ ወይም ሠራተኞች 
ያስረክቡ። የክፍልዎትን/የቤቱን ቁልፍ ከጣሉ ይከፍላሉ። ለቁልፉ የማስያዣ ቀብድ ከፍለው 
ከሆነ፤ ቁልፉን ሲያስረክቡ የከፈሉት የማስያዣ ቀብድ(ገንዘብ)፡ ይመለስልዎታል።
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