
 

ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ውጥን 

 

ንወለዲ ዝኾውን ናይ ኢንተርነት አገልግሎ ት ከም ምርጫ አብ ቲየቶ ኤዱከሺን አፕ ዝባሃል አቲኹም 

አብ ትሕቲ መኒ  መደብ ግዜ ሕጻናት/ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ውጥን ትአትዉ። ነዚ አገልግሎ ት ንምእታው 

ከም ወላዲ ንሎቭፕላነሪንግ ጽቐጥዎ። 

 

 

 

ከምዚ አብ ላዕሊ ዘሎ ውሽጢ ሳጡን ቀይሕ ምልክት እንተሃሊዩ እዋናዊ ዝኾነ ምዝገባ ከም ዘሎ 

ዝሕብር ስለ ዝኾነ። ነቲ ዘሎ ምዝገባ አጠቃሉሉዎ። 

 

ንጡፍ ምዝገባን ናይ ሕሉፍ ምዝገባ ታሪኽን 

 
አብዛ ታሕቲ ስእሊ ንጡፍ ምዝገባን ንመጻኢ ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ግዜን ከምኡ እውን ናይ ሕሉፍ ዝተ 

መዝገበ ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ግዜ የርእየካ። 

 
 

 

ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክሳብ ዝሃለወ ግዜ ንስኹም ከም ወለዲ ሕጻን ምንክብካብ ዘየድሊየኩም 

እንተ ኾይኑ ብኩራት ከተመዝግቡ ዕድል አለኩም።ንሱ ንኽተግብሩ አክቲቫ ረጂስትረሪንጋር ጽቐጥዎ። 



 

 
አብ ትሕቲ አርእስቲ ሂስቶሪክ ናይ ሕሉፍ ዝተመዝገበ ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ግዜ የርእየካ። እዚ ናይ ሕሉፍ 

ዝተመዝገበ ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ግዜ ክልወጥ አይከአልን እዩ ።ግን ከም ሐበሬታ ብዛዕባ ሕሉፍ 

ዝተመዝገበ ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ግዜ ይረአ።  

 

ንዕረፍቲ ግዜ መዓልቲ ተመዝገቡ 

አብዚ ወለዲ የመልክቱ ነተን መዓልቲታት ዉላዶም አብ ግዜ ዕረፍቲ ሕጻን ምንክብካብ ዘየድሊየሉ  

ግዜ ። 

 

 

 

ናይ መጨረሻ ምዝገባ መዓልቲ እቲ አገልግሎት ዝዕጸወሉ መዓልቲ እዩ ። ብድሕሪኡ ናይ ምምዝጋብ 

ዕድል የልቦን ። 
 



 

ዕረፍቲ ግዜ ዘርኢ ካብ አየናይ መዓልቲ ክሳብ አየናይ መዓልቲ ዘሎ  ግዜ ምዝገባ ትገብር ።ነቶም ናይ 

ሕጻን ምንክብካብ ዘየድሊዃ መዓልታት ትመርጸሉ።  

 

ሐበሬታ ብዛዕባ ምዝገባ ዘርኢ። 

  
 

 
 

አብዚ መቅጾሪ ዕለት ነቶም መዓልትታት ሕጻን ምንክብካብ ዘየድሊዃ ዕለታት አጸሊምካ ጽቐጦ።  

  

አብ ግዜ ዕረፍቲ ናይ ሕጻን ምንክብካብ ዘየድሊየኩም እንተኾይኑ ኩለን መዓልቲ ዝብል መልጎም 

ጽቐጥዎ። 

 

ኩሉ ዝመዝገብኩሞ ምስ ዘየድሊ ብመደምሰሲ ብምጽቓጥ ትድምስስዎ። 

ምዝገባ ምስ እትዉድእ ምዝገባ ዘረጋግጽ ሞልጎም ትጸቐጦ።ብድሕሪኡ እዛ አብ ታሕቲ ዘላ ምስሊ 

ትመጽእ ።ካብ ዝመዝገብኩሞ መዓልትታት ዝልወጥ እንተሃሊዩ ተመሊሱ ክሉወጥ ይካአል። 

 ብዉጽኢት እንተ  ዓጊብኩም ምዝገቫዂም ትሰዱዎ። .  

 

 



 

 

 

አስተውዕል! ምዝገቫ ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ውጥን ነቶም መዓልትታት ሕጻን ምንክብካብ ዘየድሊየኩም 

ዕለታት ምስ ሰደድኩሞ። ብድሕሪኡ ናብቲ ናይ መደብ ግዜ ሕጻናት አቲኹም ሕጻን ምንክብካብ 

ዘድሊዮ  ግዜ ትምዝግዎ።  

እቲ ሕጻን ወይ እቶም ሕጻናት ሙሉእ ሰሙን ዕረፍቲ ዘድሊዮም እንተ ኾይኑ ወይ እንተ ኾይኖም 

ሙሉእ ሰሙን ዕረፍቲ ዝብል ትመርጹ። 

 

ሐገዝ ምስ ዘድሊ? ን ናይ ዜጋ አገልግሎት ማእከል ተወከሱ  ብ ተለፎን 026-24 00 00 


