ዓንቀጻት ማሕበር ስክየትተን ፋሚሊባርነህገር ኣቨድ ፦ ኣንከባክኬስኮገን ።

§ 1 ስራሕን ዋንነትን
ናይ ስድራቤት ሕጻናት ስክየተን ብሕታዊ ዝውነን ኰይኑ 2 ክፍልታት ዝሓቘፈ ኢዩ - ክፍሊ - ዋና - ሮዘንክኖፐን
ሜት ሃውገን ጆንሰን መገዲ ግሎስትሩፕ ። 13, 2013 ስክየተን ኣንክኬስኮጀን ኤሊዛቤት ቦርገርሰን ሄልለቪን 71,
2013 ስክየትተን
እቲ ኣባይቲ ሕጻናት በቲ "ምስ ኣባይቲ ሕጻናት ዚተሓሓዝ ሕጊ" § 1 እዩ ዚዓዪ። እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ንደቆም ምስ
ክርስትያናዊ መሰረታዊ ስርዓታት ተሰማሚዖም ንኺዓብዩ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ። ብዘይካዚ እቲ ኣባይቲ ሕጻናት
ብመሰረት እቲ እቶም ዋናታት ዘውጽእዎ መምርሒታትን ካልእ መሰናድዎታትን እዩ ዚዓዪ ። ስምረት፦ እቲ
ኽፍልታት ብኣመሓዳሪ ሊለስትሮም ነቶም ካብ 0 ክሳዕ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም 5 ቘልዑ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ።
መብዛሕትኦም ቈልዑ ልዕሊ 3 ዓመት ዝዕድሚኦም እንተ ዀይኖም ቍጽሪ እቶም ኣብ ሓደ ኽፍሊ ዘለዉ ቘልዑ 5
ክኸውን ይኽእል ኢዩ ። መብዛሕትኦም ቈልዑ ትሕቲ 3 ዓመት እንተ ዀይኖም ልዕሊ 4 ውሉዳት ኪህልዉ ይኽእሉ
እዮም ። ምምሕዳር ከተማ ሊለስትሮም ነቲ ናይ ስድራቤት ኣባይቲ ሕጻናት ናይ ምቍጽጻር ሓላፍነት ኣለዎ ።
§ 2 ዕላማ
ዕላማ እቲ ኣባይቲ ሕጻናት እዚ ዝስዕብ ኢዩ - • ንቘልዑ ምስ ካልኦት ቈልዑ ከምኡውን ምስ ዓበይቲ ኣብ ምጽዋትን
ምሕዝነትን ዘተኰረ ጽቡቕ ሃዋሁ ከም ዝህልዎም ምግባር ኢዩ ። • ቈልዑ ንኻልኦት ኪጻወሩን ኪከናኸኑን
ሓግዞም። • ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸወታታት ንኽትጻወትን ንጥፈታትካ ንኽትጻወትን ብዚሕግዝ ኣማራጺታት ጌርካ
ርእስኻ ምግላጽ። • ቈልዑ ኣብ ቲኦክራሲዊ ማሕበረሰብ ድሕንነት ከም ዝስምዖም ንምግባርን ባህርያት ናይቲ
ቘልዓ ንምምዕባልን ኢዩ። • ከከም ዕድመኦምን ሸቶታቶምን ድሌቶምን ኣብ ግዳም ኰነ ኣብ ግዳም ዚግበር
ንጥፈታት ንምቛም። • ኣብ መንጎ ውሉዳትን ወለድን ሰራሕተኛታትን ጽቡቕ ማሕበረሰብ ንምምስራት። እቲ
ኣባይቲ ሕጻናት ምስ ቤት ብሓባር ኰይኑ ነቶም ቈልዑ መግለጺታትን ትምህርትን ስነ-ምግባራዊ መምርሒታትን
ንኺህብዎም ይሕግዞም እዩ። እቲ ስነ-ምግባራዊ መምርሒ ኣብቲ ገዛ ኽትተኣሳሰረሉ እትኽእል ሓባራዊ መሰረት
እተመስረተ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ነቲ ኣብ ሕብረተሰብና ኣገዳሲ ዝዀነ ባህላዊ ስርዓታትን
ልምድታትን ኬመሓላልፍ እዩ።
§ 3 ክሪው
እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ሓጋዚ መምህራንን ኣባይቲ ሕጻናትን ኰይኑ ይዕድግ ። እቲ ዋና ኣብ ቤቱ ሓጋዚ እዩ ። እቲ ዋና
መዓልታዊ መጥባሕቲ ኺገብርን ምስ ወለዱ ኺራኸብን ሓላፍነት ኣለዎ።
§ 4 መእተዊ
እቲ ዋና ብመሰረት ሕጊ እቲ "ምስ ኣባይቲ ሕጻናት ዚተሓሓዝ ሕጊ" እዩ ዚእከብ። እቲ ቐንዲ መእተዊ ኣብ ዚግበረሉ
እዋን እተመደበ ኣባይቲ ሕጻናት ካብ ነሓሰ ኣትሒዙ ን1 ዓመት እዩ ዚምደብ ። እቶም ኣባይቲ ሕጻናት ነቶም ድሮ
ቦታ ዘለዎም ቀዳምነት ኪህብዎም ከለዉ ነቲ ቦታ ንኼሐድሱ ኣጋጣሚ ይወሃቦም ከም ዓመት ሕጻናት ድማ
ይሕደስ ። እቲ ሽልማት ብጽሑፍ እዩ ዚግበር ። ናጻ ቦታ ኽሳዕ ዘሎ መእተዊ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ኪግበር ይከኣል
እዩ። ምስ ምምሕዳር ከተማ ሊለስትሮም ምትሕብባር ገለ ኻብቲ ዘጠቓልል ነገራት እቶም ኣብ ናይ ስድራቤት ኣጸደ
- ሕጻናት ቦታ እተመደቡን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዝነብሩን ቈልዑ ትምህርቲ ንኽጅምሩ ኣብ ናይ ምምሕዳር ኣጸደ
- ሕጻናት ቦታ ከም ዝረኽቡ ምግባር ኢዩ ። እቲ ቘልዓ ወዲ 3 ዓመት ምስ ኰነ እቲ ናይ ስድራቤት ኣጸደ - ሕጻናት
ክሳዕ ወዲ 3 ዓመት ናይ ዕድመ ቀይድታት እንተድኣ ኣልይዎ ካብቲ ናይ ስድራቤት ኣጸደ - ሕጻናት ከም ዝግዕዝ
ውሕስነት ይወሶ ኢዩ ። እቲ ኣመልከትቲ ምስ ተቐበለ ብመሰረት እቲ "ኣብ ኣባይቲ ሕጻናት እንተ ተኣኪቡ ምስ
መስርሕ ጕዳያት ዚተሓሓዝ መምርሒታት" ይግባይ ናይ ምባሎም መሰል ኣለዎ። መእተዊ ዚግበረሉ መለክዒታት፦

እዚ ዚስዕብ ንጠፈር ናይ ምርጫ መሰላት ኪህልዎ ኣለዎ፦ • ስንኩላን ቈልዑ ካብቲ ኣብኡ ዝጸንሑሉ እዋን
ኪጥቀሙ ዚኽእሉ እንተ ዀይኖም cf. 1999/2020። ክፋል 13 እቲ ሕጊ ። • ነቶም ኣብ ስድራ ቤት ናቶም ዋና
ዘለዎም ቈልዑ ቐዳምነት ይወሃቦም እዩ ። • ነቶም ኣብ ክፍሊና ቦታ ኺረኽቡ ዚደልዩ ቘልዑ ቐዳምነት ኪወሃቦም
ኣለዎ። • ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊለስትሮም ዝነብሩ ቘልዑ ቐዳምነት ክወሃቦም ኢዩ እንተዀነ ግን ክንዮ ዶባት
ናይቲ ምምሕዳር ከተማ ክንከይድ ንኽእል ኢና። ሓደስቲ ቘልዑ ምቕባል ምስ ዕድመ እቲ ቘልዓ ምስ ዕድመ ናይቲ
ውልቀ - ሰብ ብሓፈሻ ከምኡውን ምስ ስምረት እቲ ኽፍሊ ብእተተሓሓዘ ክርአ ኣለዎ ።

§ 5 ናይ መወዳእታ / ናይ ስንብታ
እቲ ቦታ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ንኽልተ ወርሒ ዚኸውን መጠንቀቕታ ይውዳእ። እቲ መጠንቀቕታ ዚግበረሉ እዋን
ካብታ እቲ ሕጻን እቲ ቦታ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ኣባይቲ ሕጻናት ዘይጅምር እኳ እንተ ዀነ ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ
እታ ወርሒ ኣትሒዙ እዩ ዚጽብጸብ ። እቲ ብ1 ሚያዝያ ወይ ጸኒሑ ዚቕበል ዕርቂ ወርሒ ሓምለ ናይ ምኽፋል ግዴታ
ኣለዎ። ናብ ካልእ ኣባይቲ ሕጻናት ንምግዓዝ እውን ተመሳሳሊ ናይ ግዜ ምድንጓይ ይሓትት ። እቲ ዕዳ ብጽሑፍ እዩ
ዚፍጸም እቲ ኽፍሊት ድማ ኣብቲ ምልክታ ዚግበረሉ እዋን እዩ ዚፍጸም። እቲ ቦታ ብመሰረት እቲ ዅነታት እንተ
ዘይተጠቒምካሉ ንኣብነት • እቲ ኽፍሊት ዚዛዘመሉ ግዜ ኸም ዚሓልፍ / እቲ ኽፍሊት ከም ዘይተኸፍለ (cf. § 7)
ወለድኻ ደንጕዮም እንተ ኸፊሎም ክፍሊት ኖክ ኪኽፈል እዩ ። 400—መመላእታ ብቕልጡፍ ኪኽፈል እዩ። እቲ
ኽፍሊት እንተ ዘይተኸፍለ እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ብመሰረት እቲ ብዛዕባ ምድንጓይ ወለድ ዚገልጽ ሕጊ ደንጕዩ
ዚኽፈል ክፍሊት ኪሓትት ይኽእል እዩ። • ናይ መኽፈቲ ሰዓታት ዘይምዕዛብ (cf. § 6) ናይ መኽፈቲ ሰዓታት
ዘይምዕዛብ — ቈልዑ ኣብ ደገ ኼብጽሑኻ/ኺማልእዎም ከለዉ ኽፍሊት ኪኽፈል ይኽእል እዩ ። 400- ኣብ ሓደ ግዜ
ብቕልጡፍ ኪኽፈል እዩ። ተደጋጋሚ ምጕዳል ፍትሒ ስጋዊ ምጕዳል ፍትሒ ኼምጽእ ይኽእል እዩ እቲ ኣባይቲ
ሕጻናት ከኣ ብኡንብኡ ኺቋረጽ ይኽእል እዩ። እቲ ቦታ እንተ ተወዲኡ እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ነቲ ሓላዊ ኺሕብሮ ነዚ
ድማ ብጽሑፍ መመኽነይታ ኬቕርብ ከምኡውን ነቲ ሓላዊ ነቲ ኽፍሊት ዘይተኸፍለሉ ጕዳይ ንምእራም ናይ 14
መዓልቲ ግዜ ኺህቦ ኣለዎ። ከቢድ ሕማም ሓደጋታት ወይ ሞት ነቲ ዋና ወይ ንስድራቤት እቲ ዋና እንተ ጸልይዎ እቲ
ኣባይቲ ሕጻናት ምሉእ ብምሉእ/ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ኺዕጾ ይኽእል እዩ። ምስ ምምሕዳር ከተማ ሊለስትሮም
ብምትሕብባር ነቶም ቈልዑ ሓድሽ ቦታታት ንምርካብ ጻዕሪ ኽግበር ኢዩ ።
§ 6 ናይ መኽፈቲ ሰዓታት / በዓላት
እቲ ቘልዓ ኣብ ኣጸደ ሕጻናት ዚጸንሓሉ ሰዓታት ከም ዚኽፈት እዩ ዚንገር ። ከምዚ ኺበሃል ከሎ ወለድን ውሉዳትን
ካብ ቤት ሕጻናት ኪወጹ ኣለዎም ማለት እዩ ። ኣንባቆምኮገን ፦ ሰኑይ - ዓርቢ 07.30 – 16.15 ። እቲ ኣባይቲ ሕጻናት
ኣብ ህዝባዊ በዓላትን ኣብ ዕጹው መዓልትታትን ተዓጽዩ እዩ ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ኣብ ኣባይቲ ሕጻናት እዚ ዝስዕብ
በዓላት ይውዕል - እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ነቲ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊለስትሮም (ብጀካ እቲ ሓደ ወርሒ ዝወስድ ናይ
ክረምቲ በዓላት) ዝርከብ ናይ ቤት ትምህርቲ መስመር ኢዩ ዝስዕቦ ንዕጹው መዓልትታትን ንህዝባዊ በዓላትን
ድማ ይዕጾ። እዚ ኸኣ ኣብ እዋን ቀውዒ እቲ ቤት ትምህርቲ 1 ሰሙን ኣብ ቈራሪ ወቕቲ ኸኣ 1 ሰሙን ዜጠቓልል እዩ
። ወትሩ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መገዲ ቤት ትምህርቲ ርኣዮ። እቲ ናይ ክረምቲ በዓል 1 ወርሒ ኢዩ ብቐዳምነት
ድማ ኣብ ሓምለ ኢዩ ዝዛዘም እንተዀነ ግን ኣብ 15 ሰነ - 15 ነሓሰ ዝዀነ ይኹን ብዘየገድስ ኢዩ ዝዛዘም ። እቲ ዋና
ኣብ መወዳእታ መጋቢት በዓል ሓጋይ ከም ዚፈርስ ኪእውጅ እዩ። እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ኣብ ዓመት ሕጻናት 5 ኮርስን
መደብን ኪዕጾ እዩ። መዓልትታት መደብ በቲ ዋና እዩ ዚውሰን እንተ ወሓደ 1 ወርሒ ኣቐዲሙ ድማ ኣቐዲሙ እዩ
ዚሕብረና ።
§ 7 ናይ ወለዲ ክፍሊት
እቲ ኣብ ኣባይቲ ሕጻናት ዚኽፈል ክፍሊት ምስቲ መንግስቲ ዘውጽኦ ዝለዓለ ዋጋ ዚስዕቦ ምምሕዳር ከተማ
ሊለስትሮም ዚሰማማዕ እዩ ። እቲ ወለዲ ኣብ ኣጸደ - ሕጻናት ዘዕርፍዎ ክፍሊት ኣብ ወርሒ NOK 3315 ኢዩ እዚ
ድማ ብማኪና ኢዩ ዝኽፈል ። እቲ ወለዲ ዚኸፍልዎ ኽፍሊት ኣቐዲምካ እዩ ዚኽፈል ኣብቲ እተመደበሉ ዕለት ከኣ
ኣብ ሕሳብ ኪቕበል ኣለዎ። ቍጽሪ ሕሳብ ኣብቲ ውዕል ስለ ዘሎ እቲ ሕሳብ ከም ንቡር ምእንቲ ኸይሕተም ወርሓዊ
ኽፍሊት ብመሰረት ስምምዕ እቲ ቦታ እዩ ዚኽፈል። እቲ ኽፍሊት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኣብ 01 - ቀዳማይ
ኪቕበል ኣለዎ ። እዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቀዳመ-ሰናብቲ ወይ ኣብ ህዝባዊ በዓላት ወይ ኣብ ስራሕ ኣብ ዘይትሰርሕ
መዓልቲ እትውዕል እንተ ደኣ ዄንካ እቲ ኽፍሊት ካብታ ቕድሚኣ ዝነበረት ናይ መወዳእታ ናይ ስራሕ መዓልቲ
ነዊሕ ከይጸንሐ እዩ ዚኽፈል። ድሕሪ እዛ ዕለት እዚኣ ክፍሊት ኖክ ኪምልከቶ እዩ። 400- ብቕልጡፍ ኪኽፈል እዩ።
እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ምሉእ ብምሉእ ክኽፈል ኣለዎ እቲ ጠለብ ድማ ናብቲ ነቲ ጠለብን ነቲ እተኣከበ ኽፍልን
ዘመሓላልፍ ትካል ዕዳ ክለኣኽ ይኽእል ኢዩ። ብመሰረት እቲ ምምሕዳር ከተማ ሊለስትሮም ወትሩ ዘውጽኦ

መምርሒታትን ኵነታትን ከምኡውን ነቶም ብዙሕ ገንዘብ ናይ ምኽፋል ክእለት ዘይብሎም ስድራቤታት ዝወሃብ
ክፍሊት ሚዛኑ ዝሓለወ ኢዩ ። እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ዓመት ን11 ወርሒ ማለት እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ኣብ ዚዕጸወሉ
እዋን ወይ ከኣ እቲ ቘልዓ ብሰንኪ ሕማም/ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ ኣብ ዚቕመጠሉ እዋን ከምኡውን ኣብ ወጻኢ እቲ
ኣባይቲ ሕጻናት ንእተወሰነ መዓልትታት ዕረፍቲ ኣብ ዚግበረሉ እዋን እዩ ዚኽፈል። እቲ በዓል መዓስ ከም ዚቋረጽ
ብዘየገድስ ወርሒ ሓምለ ብዘይ ክፍሊት እያ እትኽፈል። እቶም ወለዲ ንውሉዶም ንእተወሰነ እዋን (ንኣብነት
ንበዓል) ካብ ኣባይቲ ሕጻናት ኬውጽእዎ እንተ መሪጾም እቲ ገንዘብ ኣይክፈሎምን እዩ። ንኣብነት ቈልዑ ኣብ
መፋርቕ ወርሒ ኣባይቲ ሕጻናት እንተ ጀሚሮም እውን ካብዚ እተፈልየ እዩ ።
§ 8 ቤት ምኽሪ ወለዲ ኣባይቲ ሕጻናት ኮሚተ ምትሕብባርን ተሳትፎ ቘልዑን (Cf. Section 4 እቲ ምስ
ኣባይቲ ሕጻናት ዚተሓሓዝ ሕጊ ኸምኡውን ምዕራፍ 2 እቲ ሕጊ § 4)
እቲ ናይ ወላዲ ቤት ምኽሪ ብዅሎም ወለዲ ውሉዳት ዝቘመ ኢዩ ። እቲ ኣቦ መንበርን ምክትል ተወካሊ እቲ
ዋዕላን ነቶም ወለዲ ወኪሉ ኣብ ኮሚተ ምትሕብባር ዩ. ኤስ. እቲ ዋና ኣብቲ ኮሚተ ንኽንደይ ዚኣክል ግዜ ኸም
ዚቕጽል ይውስን። እቶም ኣባላት ኮሚተ ምትሕብባር ኰይኖም ዘይተመርጹ ዋናታት ተዓዛቢ ዀይኖም ኣብ
ኣኼባታት ኮሚተ ኺእከቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ሕደ ቝጽሪ ተወከልቲ ናይቲ ዋና/ ሰራሕተኛን
ወለድን ዝሓቘፈ ኮሚተ ምትሕብባር ኣለዎ። ሓደ ኻብቲ ኮሚተ ምትሕብባር ዚዓይዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕዮ ኣባይቲ
ሕጻናት ስድራ ቤት ኣብቲ ብዛዕባ ኣባይቲ ሕጻናት ዚገልጽ ሕጊ ኸም ዚዓዪ ምግባር እዩ። ኣብ ኣባይቲ ሕጻናት ዘለዉ
ቘልዑ ብዛዕባ መዓልታዊ ንጥፈታት እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ርእይቶኦም ኪገልጹ መሰል ኣለዎም። ቈልዑ ኣብ መደብን
ገምጋምን እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ብንጥፈት ንኺሳተፉ ወትሩ ኣጋጣሚ ይወሃቦም እዩ ። ኣረኣእያ እቲ ቘልዓ ምስ
ዕድመኡን ብስለቱን ብምስምማዕ ክብደት ክወሃቦ ኣለዎ ።
ዓመታዊ መደብ 9
እቲ ዓመታዊ መደብ በቶም ዋናታት ምስቲ ቦርድ/ተቘጻጻሪ ሕክምና ብምትሕብባር እዩ ዚዳሎ። እቲ ዓመታዊ
መደብ ምስቲ ናይ ስድራቤት ኣገባብ ኣሰራርሓ ኣባይቲ ሕጻናት ዕድመ ቘልዑ ከምኡውን ምስ ቅርጺ እቲ ጕጅለ
ክላመድ ኢዩ። እቲ መደብ ምስ ናይ ሕጻናት ናይ ስነ - ስርዓት መደብ ሲ. ኤፍ. ክፍሊ 2 እቲ ምስ ኣባይቲ ሕጻናት
ዚተሓሓዝ ሕጊ። እቲ ተቐባልነት ዝረኸበ ዓመታዊ መደብ ንወለዲ ይዝርጋሕ ።
§ 10 መገሻታትን መገሻታትን
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ብሕቲ ማካይን ኣብ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ንምጕዕዓዝ የገልግላ እየን ። ድሕርዚ እቶም ቈልዑ
ምስ ዕድመ እቶም ቈልዑ ኣብ ዝሰማማዕ ኮፍ መበሊ ማኪና / ኮፍ መበሊ ይኣስሩ ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት
እቶም ቈልዑ ናይ ገዛእ ርእሶም ኮፍ መበሊ / መተርኣስ ሒዞም ይመጹ ። እቶም ወለዲ/ሓለውቲ ነቲ ኣብ ኣባይቲ
ሕጻናት ዚርከብ ኮፍ መበሊ ማኪና ኺጥቀሙሉ እንተ ደልዮም እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ነዚ እንተ ሂቡ ነዚ
ኺሰማምዑሉ ኣለዎም። ኣውቶቡስ ባቡር ወይ ታክሲ/ ማክሲ እውን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።
§ 11 ውሽጣዊ ቝጽጽር
እቲ ናይ ስድራቤት ኣጸደ - ሕጻናት ብመሰረት እቲ ኣብ ኣብያተ - ትምህርትን ኣባይቲ ሕጻናትን ብዛዕባ ኣከባብያዊ
ክንክን ጥዕና እተዋህበ ሕጊ ውሽጣዊ ምቍጽጻር ኣለዎ ። እቲ ነጥብታት ኣብ ዓመት ሓንሳእ ኣብ ሰሌዳታት
ይምርመር።
§ 12 ናይ ጥዕናን ጥዕናን ምቍጽጻር / ሕማም / መድሕን
እቲ ዋና ናይ ገዛእ ርእሱ ወይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕማም እንተድኣ ኣጋጢምዎ ነቲ ኣባይቲ ሕጻናት ኣብ ዓመት ክሳዕ 5
መዓልቲ ክዕጾ ይኽእል ኢዩ። ስድራ ቤት እቲ ዋና ወይ ወናኒ ኸቢድ ሕማም ሓደጋ ወይ ሞት እንተ ድኣ ተተንኪፉ
እቲ ናይ ስድራቤት ኣባይቲ ሕጻናት ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ክሳዕ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልትታት ክዕጾ ይኽእል
ኢዩ። ኣብ ከቢድ ኵነታት እቲ እዋን ክነውሕ ይኽእል ኢዩ ። እንተ ተኻኢሉ ኸኣ ካልእ ምስታ ሓጋዚት ዘይምህላው

ብመተካእታ ይሽፈን ። ሓደ ቘልዓ እንተ ሓሚሙ እቶም ቈልዑ ኣብ ግዳም ኰነ ኣብ ግዳም ኣብ ዚግበር ንጥፈታት
ክሳዕ ዚሳተፉ ኣብ ቤቶም ኪሕለዉ ኣለዎም። እቲ ቘልዓ ኣብ ኣጽደቕቲ ሕጻናት ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ዋላ ሓንቲ
ገንዘብ ኣይክፈለይን ኢዩ። እቲ ቘልዓ ብርቱዕ ቍሪ ትም ምባል ውጽኣት ወይ ረስኒ እንተ ኣጋጢምዎ ጥዕና ኸም
ዘይብሉ ዚሕብር ምልክት እንተ ኣርእዩ እቲ ቘልዓ ኣብ ኣባይቲ ሕጻናት ኪካፈል የብሉን። እቲ ቘልዓ ድሕሪ ረስኒ
ንተፍኣትን ውጽኣትን ናብ ኣባይቲ ሕጻናት ቅድሚ ምምላሱ ኣብ ቤቱ ኽልተ ጥዑይን ረስኒ ዘይብሉን መዓልትታት
ኪህልዎ ኣለዎ። እቲ ቘልዓ ናይ ዓይኒ ካታራክት እንተ ኣጋጢምዎ ሕክምና ኻብ ዚጅምር 24 ሰዓት ጸኒሑ ኣብ
ኣባይቲ ሕጻናት ቀልጢፉ ኺራኸብ ይኽእል እዩ ። ተመሓላላፊ ሕማማት ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ናብ ኣባይቲ
ሕጻናት ክቐርብ ኣለዎ ። ሓለውቲ ብዛዕባ ጥዕና እቲ ቘልዓ ኣብ ኣጸደ - ሕጻናት ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ጽልዋ ኽህልዎ
ዝኽእል ፍሉይ ኵነታት ናይ ምንጋር ሓላፍነት ኣለዎም ። ኣብ ቤት እቲ ቘልዓ ተመሓላላፊ ሕማም እንተ ኣጋጢሙ
እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ኪሕብር ኣለዎ። እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ብዛዕባ ጥዕና እቲ ቘልዓ ዘድልዮ ኣድላዪ ሓበሬታ ኣብቲ
ኣብ መንጎ ወለድን ክፍሊ ሕጻናት ዘሎ ውልቀ - ሰብን ዝግበር ውዕል ክግለጽ ኣለዎ ። እቶም ኣብ ናይ ስድራቤት
ኣጸደ-ሕጻናት ዘለዉ ቘልዑ ኣብ ጕዕዞና እውን ከይተረፈ ኣብ ናይ ሕጻናት መኽፈቲ ሰዓታት ብሓደጋ መድሕን
ይወሃቦም ኢዩ።

ክፍሊ 13 ናይ ምግላጽ ምስጢርን ግዴታን
ብመሰረት እቲ ኣብ ሕጊ ኣባይቲ ሕጻናት ዚርከብ ክፋል 20, 21ን 22ን እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ነቲ ንማሕበራውን
ድሕንነት ሕጻናትን ናይ ምግላጽ ምስጢር ኰነ ግዴታ ዚምልከት መሰናድዎታት ኪፍጽም እዩ። ወነንቲ ዀነ
ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ውሽጣዊ ህይወት እቲ ኣባይቲ ሕጻናት ምስጢር ናይ ምዃን ሓላፍነት ከም ዘለዎም
ኣስተብህል ። ወለዲ ናይ ገንዘብ ደገፍ ንምርካብ ምስ መዝገብ ቍጽጽር እተተሓሓዘ ሓበሬታ ክህቡ ይግደዱ ኢዮም
።
§ 14 ንውሓት ዓንቀጻት ማሕበር
እዚ ዓንቀጻት ሕብረት እዚ ኻብቲ እቲ መአረምታ እተገብረሉ ዕለት ኣትሒዙ ይዓዪ .m ። እቲ ዋና ነቲ ዓንቀጻት
ሕብረት የንብሮ ። እቲ ናይ ማሕበር ዓንቀጻት ምስ ተኣረመ ነቲ ናይ ሓጺር እዋን ተወካሊ ይቐርብ። ቅዳሕ ናይዚ
ሕጂ ዘሎ ዓንቀጻት ማሕበር ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ከተማ ሊለስትሮም ከምኡውን ምስ መእተዊ
ብእተተሓሓዘ ንወለዲ ቘልዑ ይለኣኽ ።
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