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መለኪዒኒታት ንምዝገባ ጉድኣት፥ ጽሟቕ
እዚ ሰነድ እዚ ሓጺር፡ ቀሊልን ብቀረባ ዚርከብን ጽሟቕ ትሕዝቶ ናይ ናይ መለኪዒታት ምዝገባ ጉድኣት
ዝሓዘ እዩ። እዚ ምሉእ ሰነድ ኣብዚ ዝስዕብ ክርከብ ይከኣል እዩ www.everycasualty.org.
እዚ መለኪዒታት ምዝገባ ጉድኣት ብመርበብ ሰራሕ መዝገብቲ ጉድኣት ናይ ነፍስ ወከፍ ዝተቖጽሩ ጉድኣት ብሉጽ
ልምምድ ንምግባር፡ ውህደት/ስኒት ንምምጻእ ንምትብባዕ ከምኡ’ውን ዝስፍሐ ዝበለ ኣጠቓቕማ ስራሕ
መዝገብቲ ጉድኣት ንምግባር ዝማዕበለ እዩ። ከም ናይ ስራሕ መሪሕነት ንምጥቃም ኮይኖም ኣይኮኑን
ተወጢኖም። ኣብ ክንድኡ፡እዚ መለኪዒታት ነቶም መዝገብቲ ጉድኣት ነቲ ኣገዳሲ መዳያት ናይ ጽቡቕ
ልምዲ/ተግባር ኣብ ግምት ንምእታው ከምኡ’ውን እዘን ልምድታ ኣብ ምምዝጋብ ጉዳኣት ናይ ገዛእ ርእሶም
ፕሮጀክታቶም ከመይ ኣቢሎም የተግብሩዎ ዝዓለመ እዩ።

ከምኡ’ውን ሞያውያን መዝገብቲ ጉድኣት ምሕጋዝ፡ እዘን መለኪዒታት ሓበሬታ ጉዳኣት ብዝቐለለ ኣገባብ
ንምጥቃምን ምክፍፋልን ዝዓለማ እየን። ነቶም ጉዳኣት ዚገልጽ ሓበሬታ ነቶም ኣብ መወዳእታ ዚጥቀሙ ሰባት
ነቲ ብእተፈላለየ ምንጪ ዝቐረበ ሓበሬታ ጉዳኣት ብከመይ ከም ዚጥቀሙሉ ንምውሳን ዚሕግዞም ሚዛናዊ
መለኪዒታት ክህብዎም ይክእሉ ኢዮም።

ተበጻሕነትን ኣጠቓቕማን እዚ መለኪዒታት ንምስፋሕ፡እዚ ጽሟቕ ትሕዝቶ ዘሎን ክህሉ ዝኽእልን መዝገብቲ
ጉድኣት ናብ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኮነ ሓያለ ቋንቋታት ተተርጒሙ ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታን ምንጭታትን፡
ብኽብረትኩም ንፍሲ ወከፍ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ጉድኣት ወይ ሓደጋ ተወከስ።

2

መትከላት ምምዝጋብ ጉድኣት
ኣብ ግዜ ምምዕባል እዘን መለኺዒታት ሓሙሽተ ቀንዲ መትከላት ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ይርከብ። ኩለን ኣብዚ
ቀሪበን ዝርከባ መለኺዒታት በዘን መትከላት ተገሊጸን ይርከባን፡ኣብ መላእ ስራሕ ናይ ዝኾነ ፕሮጀክት ድማ
ክረጋገጹ ከም ዘለወን ይግባእ።

1.

ዝኾነ ጉድኣት ዘይምስዓብ

ኣብ ልዕሊ ሂወታውያን ተወሳኺ ጉድኣት ዘይምስዓብ ኣዝዩ መሰረታዊ መትከል ናይ ምዝገባ ጉድኣት እዩ፡ ካብ
ሕክምናዊ ስነ-ሞግባራዊ ዝመንጨወ፡ ንዝተረፉ ኣርባዕተ መትከላት ክዕብልለን ይኽእል። ኣብ ኩሉ መዳያት
ምዝገባ ጉድኣት ዝትግበሩ መትካላት ኮይነን፡ ካብ ምእካብ ሓበሬታ ክሳብ ምውሓስ ፖሊሲታትን
ምሕታም/ምዝርጋሕ ሓበሬታ የጠቓልል።

2.

ግሉጽነት

መዝገብቲ ጉድኣት ብዝተኻእለ መጠን ብዛዕባ ኩሉ መዳያት ንጥፈታቶም፡እንተላይ ቅርጺ ትካላዊ፡ ስነ-ኣገባብን
ምውሓስ ፖሊሲታት ንሰራሕተኛታትን መሰኻኽርን ሓበሬታን ግሉጽነት ዝለዎም ክኾኑ ይግባእ። ግሉጽነት ኣብ
ሓበሬታ እምነት የሕድር ብምዃን፡ ብልክዕ ተተጒሙ ምህላዉ ንምርግጋጽ ይሕግዝ ከምኡ’ውን ሓጋዚ ምርምር
የተባብዕ ኢዩ።

3.

ብሰፊሕ ምጥቕላል

መዝገብቲ ጉድኣት ብፖሎቲካዊ መዳይ ገለልተኛታት ክኾኑ ኣይግበእን እዩ፡ እንተኾነ ግን ንኩሎም ወገናት
ብማዕርነት ገይሮም መግለጺታት እንዳ ተጠቐሙ ኣብ ውሽጢ ዓውዲ ናይቲ ፕሮጀክት ዝኽሰቱ ኩለን
ፍጻሜታትን ድንገታት ሞትን ንኸጠቓልሉ ክጽዕሩ ይግባእ። መዝገብቲ ጉድኣት ካብቲ መዝገቦም እንተ ደኣ ዝኮነ
ገዲፎም/ሰሪዞም ሓበሬታ ካብ መዝገቦም ነይናይ ሓበሬታ ምካኑ ስለምንታይን ከምኡ ከምዝገበሩ ብንጹር
ክገልጹ ይግባእ። ንኣብነት፡ ጸገማት ኣብ ምእካብ ሓበሬታ ካብ ማሕበረሰባዊ ጽልዋታት ምስ መዝገብቲ ጉዳኣት
ፖሎቲካዊ ወይ ማሕበረሰባዊ ዝተኣሳሰር ዝጻረሩ/ዝቃወሙ ከጠቓልል ይኽእል።

4.

ጽኑዕነት/ዘይቅየር

ጽኑዕነት፡ ብፍላይ ኣብ ኣገባባት ምእካብ ሓበሬታን ኣሰራርሓን፡ምዝገባ ጉድኣት ኣብ ኩሉ ግዜን ቦታን ትርጉም
ዘለዎ ምንጽጻር ንምጥቃም ወሳኒ እዩ። ደጋዊ ኩነታት ምቕያር ኣገባባት ክቕየሩ እንከለዉ፡ ብጥንቃቔ ኣብ ግምት
ክኣትዉ ከምኡ’ውን ስሩዕ ዓይነት ሓበሬታ ንምርግጋጽ ብንጹር ክሕበሩ ይግባእ።

5.

ሓላፍነት ምውሳድ

መዝገብቲ ጉድኣት ብዛዕባ ኩሎም እቶም ዝተጸልዉ ወይ ኣብ ስርሖም ዝተሳተፉ ኣካላት እንተላይ
ምንጭታቶምን ኣባላቶምን ሓላፍነት ክስምዖም ይግባእ። ኣብ መንጎ ወሃብቲ ሓበሬታን ተጠቀምቲ ሓበሬታን
ምትእምማን ንምህናጽ ምትግባር ሓላፍነት ብትዕዝብታዊ መዳይ ግሉጽነት ዘለዎ ክኸውንይግባእ።
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መሰረታውያን ዕላማታት ምእካብ ሓበሬታ ንመዝገብቲ ጉድኣት
መዝገብቲ ጉደኣት ብመሰረት ውሱናት ዕላማታት ናይቲ ፕሮጀክቶም ናይ ምእካብ ሓበሬታ ጠለባቶም ይዉስኑ
እዮም። እንተኾነ ግን፡ ኩሎም መዝገብቲ ጉድኣት ብጻዕሪ ከማልኡዎ ዝግባእ ዝተሓተ እኩብ እማመ ናይ
መሰረታዊ ሓበሬታ ኣሎ። እዚአን ድማ፥

መሰረታዊ ዕላማታት ምእካብ ሓበሬታ
ቦታ

ዝለዓለ ደረጃ ዝርዝር ምምዝጋብ ዝርከበሉ፡ ንኣብነት ስም ናይቲ ከተማ ወይ ዓዲ ወይ’ውን
ምሉእ ናይ ጂ.ፒ.ኤስ. ተሓባባሪ ምዃኑ ብዝተኻእለ መጠን።

ዕለት /
ግዜ

ዝለዓለ ደረጃ ዝርዝር ምምዝጋብ ዝተረክበሉ፡እንተላይ ዕለትን ግዜ ፍሉጥ ምስ ዝኸውን።

ምንጪታ
ት

ምንጪ ክፍልታት መዝገብ ከም ጸብጻባት ዜና፡ ወግዓውያን ሰነዳት፡ እኩብ ምንጭታት፡ወይ
ናይ ዓይኒ ምስክርነት። ምንጭታት ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ምዝገባ ጉዳኣት ዝተኣሳሰር ክዕቀብ
ይግባእ። ተነቀፍቲ ምንጭታት፡ ከም ናይ ዓይኒ ምስክርነት፡ ክሕለው ይግባእ።

ብዝሒ
ጉድኣታት

ምልላይ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ፍሉይ ፍጻሜ ምስ ዘይህሉ፡ክሳብ
ተወሳኺ ዝርዝር ዝርከብ፡ብዝሒ ግዳያት ከም ግዜኣዊ መዐቀኒ ይምዝገብ።

ስም

ስም ነፍስ ወከፍ ተጎዳኢ ምምዝጋብ፡ ብመንገዲ ቀረባ ፍልጠት ናይ ከባብያዊ ኣሰያይማ
ወግዕታት ምጥቃም። ዝተፈላለዩ ኣስማት ናይቲ ተመሳሳሊ ውልቀ ሰብ ከም ኣድላይነቱ ኣብ
ግምት ከም ዝኣቱ ምርግጋጽ(ንኣብነት፡ሳጓታት ወይ ናይ ኲናት ኣስማት)።

ዕድመ

ናይ ነፍስ ወከፍ ግዳይ ዕለተ ልደት፡ወይ ዕድመ ኣብ ግዜ ሞት ወይ ዝጠፋኣሉ ምምዝጋብ። እዚ
ሓበሬታ ምስ ዘይርከብ፡ ግሉጽን ስሩዕን መምዘኒ ብምጥቃም፡ እቲ ግዳይ ህጻን ድዩ ወይ
እኹል ሰብ ከም ዝነበረ ምምዝጋብ። ተወሳኺ ምድባት ከም ህጻን፡ ዕሸል፡ ትሕቲ-ዕድመ፡ ወይ
በጽሒ ብዚቃዶ መልክዕ ክጥቀም ይግባእ።

ጾታ

ጾታ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ዝተኻእለ እዋን ምምዝጋብ።

ዝርዝር
ኣማውታ

እቲ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ መንገድታት ክስራዕ ይከኣል፡ ንኣብነት ብብረት፡ ብሕክምናዊ ጠንቂ
ሞት ወይ መግለጺ ናይቲ ፍጻሜ።

ተዋሳእቲ
ዝተሳተፉ

ኣብቲ ፍጻሜ ዝተሳተፉ ጉጅለታትን/ ወይ ውልቀ ሰባትን ምምዝጋብ፡ እንተላይ ህሉው ግጭት
ናይ ወገናት ከምኡ’ውን ተሓተትቲ ጉጅለታትን ወይ ውልቀ ሰባትን።

4

መለኪዒታት ንምዝገባ ጉድኣት
1.

ትካላዊ ግሉጽነት

መዝገብቲ ጉድኣት ኩሉ ግዜ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም፡
●
●

ብዛዕባ ተልእኮኦምን ድሪኪትን ንምምዝጋብ ግሉጽነት ዘለዎም ክኾኑን ይግባእ።
ብዛዕባ ስነ-ኣገባብ ግሉጽነቶምን ንህዝቢ ክቃላሕ ምእንቲ ሓበሬታ ከቕርቡ ይግባእ።

መዝገብቲ ጉድኣት ከምዚ ክፍትኑ ይግባእ፡
●

ብዛዕባ ፖሎቲካዊ ወይ ካልእ ምትእሳርታት ኣብቲ ዝኣተዉዎ ናይ ስራሕ መብጽዓ ክጸልዎም ዝኽእል
ሓበሬታ ከቕርቡ ክፍትኑ ኣለዎም።

●

ትካላዊ ቅርጺ ናይ ትካሎም ግሉጽነት ዘለዎን ንኩሎም መሻርኽቲ ክባጻሕ ዝኽእልን ክግብሩዎ ክፍትኑ
ኣለዎም።

●

ብዛዕባ መወልቲ ግሉጽነት ዘለዎን ከምኡ’ውን ንህዝቢ ክባጻሕ ዝኽእልን ሓበሬታ ከቕርቡ ክፍትኑ
ኣለዎም።

2.

ስነ-ኣገባብ

መዝገብቲ ጉድኣት ኩሉ ግዜ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም፡
●

ናይ ሰነድ ጭብጥታትን ቃል ምስክርነትን ብከመይ ኣቢልካ ይተሓዝ ዝሕግዙ ንጹራት መሳርሒታት
ክህልዎም ይግባእ።

●

ጽቡቕ ዝተወሃሃደን ቐጻልነት ስርዓተ-ምምስራሕ ሓበሬታ ክህልዎም ይግባእ፣ንሰብኣዊ ፍርድን
ተዓጻጻፍነትን ዝኸውን ክፍሊ ድማ ትገድፍ ።

●
●
●
●

ስርዓታዊ ምዝገባ ዝርዝራዊ ጭራማት ሓበሬታ።
ናይ ዝተኣከበ ሓበሬታ ምርግጋጽን ምግምጋምን ኣሰራርሓ ክህሉ ይግባእ።
ኣብ መንጎ ምንጭታት ዝፍጠር ዘይምስምማዕ ምፍታሕ ስርዓት ክህሉ ይግባእ።
ቅዳሕ ምዝገባ ንምትዕርራይ ወይ ንምውጋድ መንገድታት ክህሉ ይግባእ።

መዝገብቲ ጉድኣት ከምዚ ክፍትኑ ይግባእ፡
●
●
●

ብዙሕ ናጻ ዝኮነ ምንጭታት ናይ ነፍስ ወከፍ መዝገብ ብዝተኻእለ መጠን ምጥቃም ይግባእ።
ንክሉ እቲ ኺረኽብዎ ዝኽእሉ ምንጭታት ከምኡ’ውን ሓይሎምን ሕጽረታቶምን ምፍላጥ ይግባእ።
ብዛዕባ እቲ ነፍሲ ወከፍ ምንጪ ዘተኣማምን ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝሕብር መመርመሪ ነጥቢ ጌርካ
ሕሰብ:ንኽትግምግሞ እውን ክፉት እዩ ።

●

ዋላ እውን እቲ ዝወሃብ ሓበሬታ ዝወሓደ ይኹን፡ኣድላዪ ሓበሬታ ክህብ ንዚኽእል ዝዀነ ይኹን ምንጪ
ኣይትነጽጎ።

●
●
●

ነፍስ ወከፍ ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ሰነድ ብግቡእ ምዕቃብ።
ናታቶም ሓበሬታ ምስ ዝተፈላለዩ ናጻ ምንጭታት ንምርግጋጽ ከነጽሩ ይግባእ።
ጽኑዕ ቀጻልነት ዘለዎ ምምዝጋብ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ኣሰራርሓ ክምስርቱ ይግባእ።
5

●

ኩሉ ዝተመዝገበ ሓበሬታ ንምስትኽኻልን ምእራምን ከፋት ክኸውንን ምስ ሓድሽ ሓበሬታ ክወሃሃድን
ይግባእ።

●

እቲ ስራሕ ንምቅላል ከምኡ’ውን ናይ ሰብ ጌጋታት ንምንካይ መስርሕ ምምዝጋብ ጉድኣት ኣብ መንጎ
ዝተፈላለዩ ሰባት ክምቀል ይግባእ።

●

ንሓደ ፍጻሜ/ወልቀ ሰብ ቅድሚ ምርግጋጽ ዝተመዝገበ ሓበሬታ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ንምምርማር
ኣባላት ክህሉዉ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ።

3.

ትርጉማትን ምምዳብን

መዝገብቲ ጉድኣት ኩሉ ግዜ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም፡
●

ብክፉት ዝተገልጸ መምዘኒ ዝጠቃላልን ዝግደፍን ብንጹር ምስራዕ።

●

ምስ ትሕዝቶን ዕላማ ዝከይድ ግቡእ መደቦምን ዝወሃሃዱ ትርጉማትን ምምራጽ ይግባእ።

●

ተበግሶ ምምዝጋብ ጉድኣት ቅድሚ ምጅማር፡መበገሲ ኣሃዱ ናይ ሓበሬታ ነጥብታት፡ምድባት
ከምኡ’ውን ትርጉማት ምውሳን ይግባእ፡ ብተወሳኺ’ውን ነዘን ነጥብታት ኣብቲ መስርሕ ምምዝጋብ
ቐጻልነት ዘለዎ መዳይ ከተግብሩዎ ይግባእ።

መዝገብቲ ጉድኣት ከምዚ ክፍትኑ ይግባእ፡
●

ኣብ ከምዚ ጉዳይ እቲ ዝምዝገብ ሓበሬታ “ዘይተረጋገጸ” ወይ “ግዝያዊ” ብዝብል ቅጽል ክምደብ ምርጫ
ክህሉ ይግባእ።

●

ናይቶም ሰባት ስርዓተ ሓበሬታ ክህነጽ እንከሎ ናይ ምድባት ጉዳያት ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ።

●

ብዝተኻእለ መጠን ኣማውታ ናይቶም ዘይተለለዩ ውልቀ ሰባት ብስፍሕ ዝበለ ክምዝገብ ይግባእ።

●

ዕድሎት ናይቶም ዘይተለለዩ ግዳያት ንምንጻር ምእንቲ ክሕግዝ ስርዓተ ሓበሬታ ናይ ዝጠፍኡ ሰባት
ክእከብ ወይ መወከሲ ክርከብ ይግባእ።

4.

ድሕነት/ውሕስነት

መዝገብቲ ጉድኣት ኩሉ ግዜ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም፡
●

ሓደጋታት ይቀያየር ምዃኑ ምስትውዓል ይግባእን ኣብ ዑደት ምምዝጋብ ጉድኣት ዝርከቡ ውሱናት
ሓደጋታት ምስ ነፍስ ወከፍ መድረኽ ምልላይ ይግባእ።

●

ንኩሉ ዕላማታት ናይቲ ሓበሬትኦም ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ካብ መሰኻኽር ግቡእ ፍቓድ ምሓዝ
ይግባእ።

●

ኣብ ዝመቸአ ግዜ ዝምድናታት ምስ ኩሎም ኣባላት/ሰራሕተኛታት ብመንገዲ ጽሑፍ ወይ ኣፋዊ
ውዕል፡ብምስጢራውነት ከምኡ’ውን ግሉልነት ብንጹር ክግለጽ ይግባእ።

●

ኩሎም ኣባላት ንምሕላዎም ዝተወስደ ናይ ውሕስነት መዐቐኒንምእታው ክፈልጡን ክርድኡን
ክሰማማዑን ከም ዘለዎም ይግባእ።

●

ናይ ውሕስነት ፕሮቶኮላት ንኣባላቶም ምቕራብ፡ እንተላይ ስልጠና ከም ኣድላይነቱ ክምዕብል ይግባእ።
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●
●
●
●
●
●

ንኣባላቶም ስነ-ኣእምሮኣዊ ድጋፍ ብዝተፈላለየ ደረጃ ክረክቡ ይግባእ።
ምእካብ ሓበሬታ ቅድሚ ምጅማሮም ውጥን ናይ ሓበሬታ ምዕቃብ ክህልዎም ይግባእ፡እንተላይ ናይ ድጋፍ ቀረብ።
ብዛዕባ ጉዳያት ውሕስነት ሓበሬታ ክዝረብ እንከሎ፡ሕጋውን፡ቴክኖሎጅካዊን ሰብኣውን ረቛሒታት ክግለጹ
ይግባእ፡እንተላይ ሕግታት ምዕቃብ ሓበሬታ።
ምስ ካልኦት መሻርኽቲ ሓበሬታ ከካፍሉ እንከልው፡ ዝሕተቱ ናይ ሓበሬታ ውሕስነቶም ብንጹር ክግለጽ ይግባእ።
ሓበሬታ ክጠሓስ ንዝህሉ ተኽእሎ ውጥን ምግባር።
እቲ ዝጥቀሙዎ መሳርሒታት ምስ መደባት ውሕስነት ሓበሬታ ዝሳነ ምዃኑን ዘይምዃኑን ብዝርዝር ምምካር።

መዝገብቲ ጉድኣት ከምዚ ክፍትኑ ይግባእ፡
●

●
●

ውሕስነት ናይቶም ኣብ ንጥፈታት ምምዝጋብ ጉድኣት ዝጥቕለሉ ሰባት ንምርግጋጽ ቀጻሊ ናይ ሓደጋ ገምጋም ምክያድ
ይግባእ።
ናይቲ ዝእክቡዎ ዓይነት ሓበሬታ ምስ እንታይ ሓደጋ ይተኣሳሰር ምዃኑ ምትንታን ይግባእ።
ዘድልዮም ሓበሬታ ከምኡ’ውን ብግቡእ ክዕቀቡ ዝከኣል ሓበሬታ ጥራይ ምእካብ።
ዓይነ መሰኻኽር ሓገዝ ከም ኣድላይነቱ ንምርካብ ናብቲ መዝገብቲ ጉድኣት ዝርከቡሉ ቦታ ንምምራሕ ካብ ወሃብቲ ሰብኣዊ
ረድኤት ከምኡ’ውን ደገፍቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ዝሰርሑሉ ከባቢ ክጥንቀቑ ይግባእ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ዝተፈላለዩ ደረጃታት ምርካብ ተነቀፍቲ ሓበሬታ ምድላው፡ብመሰረት ድልየት ፍልጠት።
እቲ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ዝተኣከበ ሓበሬታ ብከመይ ኣብ መዛግብ ከም ዝኣቱ ውጥን ምሕንጻጽ።

5.

ምዘርጋሕ ሓበሬታ ምዝገባ ጉድኣት

●
●
●

መዝገብቲ ጉድኣት ኩሉ ግዜ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም፡
●

ዝተሓትሙ ሓበሬታ ዘይብቑዕ ምዃኖም ምስ ተረጋገጹ፡ምእንቲ ብምሉኡ ዳግም ክረጋገጽ ምልክት ምሃብ።

መዝገብቲ ጉድኣት ከምዚ ክፍትኑ ይግባእ፡
●
●
●
●
●
●
●

ውሳኔታት ብዛዕባ ኣየናይ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ምስ ዝውሰድ፡ብኩሉ መንገድታት ሓበሬትኦም ጠቓሚ ንመንን ምዃኑ ኣብ
ግምት ምእታው።
ውሱናት ሓበሬታ ንኸይዝርግሑ/ከየሕትሙ ዝወሰንሉ ምኽንያቶም ምልላይ።
ምስ ዕላማታት ፕሮጀክት ዝሳነ ዝርጉሕ/ዝሓትመ ሓበሬታ ምእካብ፡ግን ድማ ነፍስ ወከፍ ግዳይ ንምልላይ እቲ ናይ
መወዳእታ ዕላማ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ምእታው።
ሓበሬትኦም ንምብጽጻሕ ኣዝዩ ተግባራዊ ኣገባባት ምልላይን ምግምጋምን።
ሓበሬትኦም በቲ ኣብ ዞባ ናቶም ዝነጥፉሉ ከባብያዊ ቋንቋታት ኩሉ ግዜ ምዝርጋሕ/ምሕታም።
እቲ ዕላማ ህዝቢ ኣብቲ ኣገዳሲ ሓበሬትኦም ንምስታፍ ናይ ኣስተምህሮ ንጥፈታት ዝተወስደ ተመጣጣኒ ዕማም ኣብ ግምት
ምእታው።
ናይ ስራሕ ምብዛሕ/ምኽዕባት ንምውጋድ ሓበሬትኦም ብዝሰፍሐ መጠን ክካፈሉ ከም ዘለዎም ምግባር፡ግን ድማ ከከም
ኩነታቱ መሰረት እቲ ዘቕርቡዎ መጠን ዝርዝር ክውስኑ ከም ዘለዎም ምግባር።
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