አዮዋ ጨንፈር ሰብአዊ መሰላት
ክፍሊ ትግባረ ማሕበረ ሰብአዊ ኣካላት
ናይ ትሑት አታዊ ናይ ጸዓት ምትሕግጋዝ መደብ
መስርሕ ጥርዓንን መጋባእያን

ሐገዝ ሐታቲ እቲ ዘቅረቦ ሕቶ ተቀባልነት ምስ ዘይረክብ ጥርዓን ከልዕል ይኽእል ወይ ዘይቅኑዕ አሰራርሐ ወይውን ዘይከውን አገባብ ብዘይምኽታል
ብቑዕ ውሳነ ንዝሓተቶ ሐገዝ ወይ አገልግሎት ምስዘይወሃብ፡፡ ጥርዓን አቅራቢ ካብታ መዓልቲ አወንታዊ ወይ አሉታዊ ውሳn ዝተዋህበላ መዓልቲ
ጀሚሩ ናይ ይግባይ ጥርዓን አብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብጽሑፍ ናብ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ብምቅራብ ወይ ብአካል ናብ ዝምልከቶ ተወካሊ
ዞባዊ ምምሕዳር (LAA) ብምቅራብ አብቲ ምልክታ ዝቀረበሉ ቦታ ጥርዓን ከቅርብ ይኽእል፡፡
አቲ ተወካሊ ዞባዊ ምምሕዳር እንተ ተቀቢልዎ ወይ ነጺግዎ ጥርዓን አብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናይ ምሉእ ጥርዓን ተቀባልነት፣ ጥርዓን አቅራባይ
ንዘቕረቦ ጥርዓን ከም ውዱቅ ክቅበሎ አለዎ፡፡ ጥርዓን አቅራቢ እንደገና ከም ብሐዲሽ አብ ውሽጢ 30 መዓልታት ከቕርብ ይኽእል፡፡
ይግባይ ንምባል፣ ጥርዓን አቅራቢ (ይግበአኒ በሃሊ) ናይ ግድን ጥርዓኑ ብጽሑፍ ንተወካሊ ዞባዊ ምምሕዳር ከቅርብ አለዎ፣ ከም ኡውን ጥርዓን
አቅራቢ ብከመይ መንገዲ እቲ ኩነት ክተሓዝ ከም ዘለዎ ከነጽር ይግባእ፣ ከምኡውን ካልእ ተወሳኺ ሐበሬታ ነቲ ውሳነ ብአሉታ ክጸሉ ዝኽእል
እንተሎ ክሕብር አለዎ፡፡ እቶም ይግበአና እዩ ዝብሉ ከንብቡ ወይ ክጽሕፉ ዘይኽእሉ ምስ ዝኾኑ እቲ ተወካሊ ዞባዊ ምምሕዳር ከንብቡ ፣ ክጽሕፉ፣
ወይ ብዛዕባ ጥርዓኖም ክርድኡ፣ ክሰምዑ፣ ከምኡውን ምስኡ ዝኸይድ አገባባት ክሕግዞም ይኽእል፡፡
እቲ ተወካሊ ዞባዊ ምምሕዳር ይግበአኒ በሃላይ ብዘቅረቦ መሰረት ብምርኣይ ውጽኢቱ አብ ውሽጢ 7 መዓልታት ብጽሑፍ ዕለት ምርኩስ ብምግባር
መአስ እቲ ይግባይ ከምዝተሓተተ (ናይ ቤት ፖስጣ ማሕተም ብፖስጣ ቤት ዝተሰደ እንተኾይኑ)፡፡
ይግባይ በሃላይ በቲ ዝተዋህቦ ውሳነ ምስዘይዕግብ፣ ጥርዓን አቅራባይ ከም ብሐዲሽ ንተወካሊ ዞባዊ ምምሕዳር አብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ብጽሑፍ
ናይ ይግባይ ጥርዓን ከቅርብ ይኽእል (ናይ ቤት ፖስጣ ማሕተም ብፖስጣ ቤት ዝተሰደ እንተኾይኑ) ከምኡውን ጉዳዩ ኣብ ዞባዊ ክፍሊ ዋኒን ወሳነ
ማሕበረ ሰብ ምእንታን ክስማዓሉ (DCAA)፡፡ ይግባይ በሃላይ ናይ ግድን ብጽሑፍ ንምንታይ እቲ ትካል ዝሃቦ ውሳኔ ከም ዘይተቀበሎ ብምግላጽ
ተወሳኺ ነቲ ውሳነ ብአሉታ ክጸሉ ዝኽእል ሐበሬታ እንተሎ ከቅርብ ይኽእል፡፡
ተወካሊ ዞባዊ ምምሕዳር ብሙሉኡ ነቲ ከስመዓሉ ዘቅረቦ ስምዕታ ንክፍሊ ዋኒን ማሕበረ ሰብ DCAA ከምኡውን ጉዳይ ዝስመዓሉ ቆጸራ መዓልቲ
አብ ውሽጢ 14 መዓልታት እቲ ጥርዓን ካብ ዝቀረበሉ መዓልቲ፡፡ ይግባይ በሃላይ ናይ ጽሑፍ ምልክታ ካብ ዞባ ናይ ይግባይ ጥርዓን ዝስመዓሉ
መዓልቲ ካብ ክፍሊ ስምዕታ ይቅበል፡፡ እቲ ምልክታ ዕለት፣ ግዜ፣ ከም ኡውን ቦታ የጠቃልል፡፡ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ አብ ዝጠዓሞ ግዜ ብተለፎን
ወይ ነቲ ሰብ ብአካል ብምቅራብ ክሰምዖ ይኽእል፡፡ ዳግማይ አብ ዝቀርበሉ፣ እቲ ሓበሬታ ብሙሉኡ ዳግም ብምኽላስ እቲ ክፍሊ ውሳነ አብ ውሽጢ
7 መዓልቲ መዕለቢ ይገብረሉ፡፡
እቲ ዓሚል ነቲ ናይ ክፍሊ ዋኒን ማሕበረ ሰብ DCAA ውሳn ምስዘይቅበል እንደገና ይግባይ ንናይ አዮዋ ጨንፈር ቁጽጽርን ጥርዓንን ከቅርብ ይኽእል
(DIA)፡፡ እቲ ዓሚል ናይ ግድን ጥርዓኑ ብጽሑፍ ንክፍሊ ዋኒን ማሕበረ ሰብ DCAA አብ ውሽጢ 7 መዓልቲ (ናይ ቤት ፖስጣ ማሕተም ብፖስጣ
ቤት ዝተሰደ እንተኾይኑ) ካብታ መዓልቲ ካብ ክፍሊ ውሳኔ ዝተቀበለላ መዓልቲ ከቅርብ አለዎ፡፡ እቲ ክፍሊ ነቲ ናይ ጥርዓን መስርሕ 481 - ምዕራፍ
10 ናይ አዮዋ ምምሕዳር ኮድ ብምርአይ ይከታተሎ፡፡
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