
 

 

1. ርግኣትን ስነስርዓትን  

• ብምልኦም ኣብ መዓስከር ዝቕመጡን ዝጸንሑን ብዘቤታዊ ሕጋጋት ክቕየዱ ኣለዎም።  
• ረድዮ፡ ቴሌቭዥን፡ ናውቲ ሙዚቃ ይኹን ካልእ ተመሳሳሊ ናውቲ ብምውላዕ ንጐረባብቲ ዘይምርባሽ።  
• ካብ ሰዓት 11.00 ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 6.00 ናይ ንግሆ ኣብዚ መዓስከር ርግኣት ክሰፍን ኣለዎ።  
• ኣብ ሓባራዊ ቦታታት ኣልኮላዊ መስተ ይኹን ወይ ካልእ ግዝዓት-ስኽራን ምስታይ ክልኩል እዩ።  
• ገበናት ምስ ዝፍጸሙ ብመዓስከር ንፖሊስ ይኽሰሱን ንዞባዊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ድማ 

ይመሓላለፉን።  
• በጻሕቲ ንክሓድሩ ኩሉ ግዜ ኣቐዲምካ ምስ መዓስከርካ ግድን ከተጻሪ ኣለካ። በጻሕቲ ኣጋይሽ ምስ 

ዝህልውኻ ንካልኦት ጐረባብቲ ክሓልዩ ከም ዘለዎም ከተረጋግጽ ክትክእል ኣለካ።  
• ሓደርቲ ኣጋይሽ ንድሕነት ካልኦት ተቐመጥቲ መዓስከር ተጽዕኖ ዝዀኑ እንተድኣ ኰይኖም ቤት ጽሕፈት 

ጉዳያት ወጻእተኛታት ንተቐመጥቲ ኣጋይሾም ንከየሕድሩ ክኸልእ ይኽእል እዩ።  

 
2.  ኣጠቓቕማ ክፍልን ናውትን  

• ሓባራዊ ክፍልታትን ከባብን ጽርየቱ ክሕሎ ኣለዎ። ብሽክለታታት፡ ዓረብያታት-ህጻናትን ካልእ 
ናዉታታትን ንካልኦት ተቐመጥቲ ዕንቅፋታት ከይኰኑ ኣወጋግን።  

• ጽርየን ጽፈትን ክፍልኻ ባዕልኻ ኢኻ ትሕሉ።  
• ጐሓፍን ርስሓትን ኣብ ናይ ኣባይቲ ሞግሓፊ ሳጹናት እዩ ክጕሓፍ ዘለዎ።  
• ሓባራዊ ውሽጣዊ ክፍልታት በብእዋኑ ስርዓቱ ሓልዩ ክሕጸብ ኣለዎ። ሓበራዊ ዝርዝር-መዝገብ ሕጽቦ 

ተራኻ መዓስ ከም ምዃኑ ዝሕብር ተሰሪሑ ኣሎ። ጸጸኒሕካ ግድን ክረአ ዘለዎ እዩ።   
• ኩሎም ተቐመጥቲ መዓስከር ንውሽጣዊን ንግዳማውን ክፋላት እቲ መዓስከር ንምጽጋን እጃሞም 

የበርክቱ እዮም። ነፍሰወከፍ ተቐማጢ ዝሳተፈሉ እዋን መዓስ ከም ምዃኑ ዝሕብር ዝርዝር-መዝገብ 
ዝወጸ ኣሎ።  

• ኣጠቓቕማ ሓጻቢት ማሺን ክዳውንዲን  ኣንቃጺት ማሺን ክዳውንትን ካልኦት ሓባራውያን ናውትን 
ተማሃር ኢኻ። ሓጻቢት ማሺን ክዳውንትን ካልኦት ሓባራውያን ናውትን ንምጥቃም ተራኻ መዓስ ከም 
ምዃኑ ዘርኢ ዝርዝር-መዝገብ ስለ ዘሎ ርኣዮ ኢኻ።   

• ኣብ ሓባራውዊ ክፍሊታት ሽጋራ ምትካኽ ክልኩል እዩ።  

ኣብ ዘቤታዊ ሕጋጋት ህንጻታት ክልከላ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ውዕል ክራይቤት ከም ሓደ ቅድመኵነት ምስ ዝቐርብ፡  

ዘቤታዊ ሕጋጋት መዓስከር  

 
 
Tigrinja 

 



• ዋናቤት ኣብ ክፍልኻ ሽጋራ ምትካኽ ክልኩል እዩ ኢሉ እንተወሲኑ ከተትክኽ ኣይፍቀደካን እዩ።

3. ምግዓዝ

• ቅድሚ ምግዓዝካ ክፍልኻ ወይ ባብካ ኣጽፊፍካ ኣጽርዮ።
• ቅድሚ ምኻድካ መፋትሕ ኣረክብ። ዝጠፍአ መፋትእ ግድን ክትከፍለሉ ኣለካ። እንተድኣ ትሕጃ 

መፍትሕ ኣትሒዝካ ኔርካ ኰይንካ፡ መፋትሕ ኣብ እተረክበሉ እዋን ትሕጃኻ ይምለሰካ እዩ።
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