
 

 
ሓበሬታ ንሓተቲ ዑቅባ 

ዝኸበርኪ ወይዘሮ

ንስኺ ሓታቲት ዑቅባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዝተፈልየ ጸገም ትርከቢ ምኽንያቱ ኣብ ስደት ኮንኪ ቆልዓ ትጽበዪ

ስለዘለኪ። ሓዲሽ ቆልዓ ሓጎስ ተድላን ተስፋን እዩ ዘምጺእ ግን ከአ ምስኡ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ።ነቲ ቆልዓ

ዘድሊ ቡዙሕ ነገራት ክትገዚእ አድላዪ እዩ። ስለዚ ድማ መንግስቲ ጀርመን ኣታዊ ንዘይብሎም ሰባት ነቲ ቆልዓ

ዘድልዮ መባእታዊ ነገራት ንክሕግዞም ኣብ ሕጉ ኣስፊርዎ ኣሎ።

ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኩሎም ሓተቲ ዑቅባ ነቲ ቆልዓ ዘድሊ መባእታዊ ነገራት ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት

ብዘይኣፈላላይ ሓገዝ ዪቅበሉ። እዚ ገንዘባውን ነገራውን የጠቃልል።

ኣባናውን ማለት ኣብዚ ምኽርን ሓበሬታን ንነፍሰጾር ኣደታትን ስድራቤታትን ዝህብ ትካል መጺክን ሓገዝ

ክትሓታ ትክእላ ኢኽን።ንሕና ድማ ሕቶኽን ናብ ግብረሰናይ ማሕበራት ክንሰዶ ኢና።ብድሕሪኡ ንሶም ማዕረ

ኪንደይ ክሕግዚኩን ከምዚክእሉ ብደብዳቤ ከፍልጥኩን ኢዮም።

ኣስተውዕላ ፡እቲ ግብረሰናይ ቲካል ባዕሉ እዩ ምስ ናታትክን ዚከይድ ሓገዝ ዝውስነልክን። እዚ ውልቃዊ ሓገዝ

እዩ። እቲ ካብቲ ግብረሰናይ ቲረክቦ ሓገዝ ከምቲ ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት ትረክቦ ሓገዝ ብሕጊ ክትሓቲት

መሰል የብልካን። እቲ ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት ንረክቦ ሓገዝ ንኩሉ ይምልከቶ።



 

ነቲ መመልከቲ ዝከውን ዶክመንት ወይ ወረቃቅቲ አዘን ዚስዕባ ካባኪ ንደሊ፡

 

ወረቀት መንነት ኣብዚ ኣብ ገርመን ዝተወሃብኪዮ

 

ደብዳቤ ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት እቲ ቆልዓ መባእታዊ ነገራት ሓገዝ ከምዘድልዮ ዘረጋግጽ

 

ደብዳቤ ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይቲ ሓገዝ ዘረጋግጽ።

 

ናይ ኣደ መንነት ወረቀት፡

እቲ ግብረሰናይ ትካል ሓገዝ ክህበክን እንተፍቂዱ እቲ ገንዘብ ብቀጥታ ናብ ናታትክን ክንቶ ናይ ባንክ

ሕሳብ ክሰጋገር እዩ።ኮንቶ እንተዘይብልክን ከአ እቲ ገንዘብ ናባና ክሰድዎ እዮም።ንሕና ከኣ እቲ ገንዘብ

ምስተቀበልናዮ ብኡንብኡ ብተለፎን ወይ ድማብጽሑፍ ቆጸራ ገርና ገንዘብክን ከነረክበክን ኢና።

ነገራት ክትጥንቀቃለን ዝግብኣክን፡

 

እቲ ህጻን ምስተወልደ ሓንቲ ኮፒ ናይ ልደት ምስክርነት ወረቀት ክትህባና ኣለክን።

 

እቲ ዝዋሃበክን ገንዘብ ነቲ ቆልዓ ኣብ ዘድሊ ነገራት ጥራሕ ክጠፍእ ኣለዎ።

 

ኩሉ ነቲ ቆልዓ ዘጥፋእክንኦ ገንዘብ ፋክቱር መረጋገጺ ከተቅርባ ክትግደዳ ኢክን።እቲ ግብረሰናይ

ንምቁጽጻሩ ክኽእል ማለት ኢዩ።

ንሕና ብጣዕሚ ሑጉሳት ኢና እዚ ቁሩብ ሓገዝ ምስ ዚ ሓዲሽ ቆልዓ ናብራክን ከቃልል።ትካልና ማእከል

ምኽርን ሓበሬታን ዝኮነ ሕቶ ብዛዕባ ጥንሲ ፡ ሕርሲ፡ ክንክን ቆልዓ ፡ምክልካል ጥንሲ ክምልስ ድሉው ኢዩ።


