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Tigrigna 

አብ ሲያትል ከተማ ናይ ወረን ናይ ቴክኖሎጂ ርክብ ነበርቲ ክንደየናይ ክፉት  ምኳኑን ተቀባልነት 
ሪፖርት። 

ናይ ሲያትል ከተማ ነበርቲ ኢንተርኔት መራኽቢ ብልሃት ናይ መንግሥቲ ግልጋሎት (ሃገዝ) ንመረካብ ከንደየኖት ተረኺቦም 
አለው? 

ናይ ሲያትል ነበርቲ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ መራኽቢታት ብኮምፒውተር፣ ብኢንተርኔት፣ ብሴል-ፎን፣(ቴሌፎን) ብፌስ-ቡክ፣ ብትዊተር 
ከንደየናይ ከምዘጠቀሙ ንመርዳእ መጽናዕቲ ይግበር አሎ። 

ነዚ ብምርዳእ ነበርቲ ብኮምፒውተር ጥቅሚ ንምርካብ አብ መስመር ኽአትው እንከለውን አድላይ ዝኮነ ግልጋሎት (ሃገዝ) ንምርካብ 
ክፍትኑ ኸለው ዘጓነፎም ሽግር አስተውኢልና ነበርቲ መረድኢ ከመይ ጌሮም ክረኽቡ ከምዝኽእሉን ንመግንሥቲ ኾነ ንኮሚኒቲ 
ማሕበራት ርእይቶም ከመይ ክህቡ ክምዝ ደልዩ ምፍላጥ ንደልይ አለና። ካብዚ ንታህቲ ዝሰእብ ዓበይቲ ርክባት ብዝገበርናዮ መጽናእቲ 
በብኮሚኒቲ አብዝረኸብናዮ ትሕዝቶታት መሰረት አታሃባቢርና ዘሕለፍናዮ ርእይቶታትን ሓሳባት ይርከቡ አለው። ብ2013 ዓም ካብ 
2600 በቴሌፎን ሃቲትና ከምዝተረዳናዮን ብዝተፈላለዬ፣ ሽድሽተ ቋንቋታት ብዝገበርናዮ ትሽዐተ ዝተፈለለዩ ኮሚኒቲታት ተመሲጦም 
ብምስተውዓል፤ ብዝፍተፈላለዩ መጽናእቲታት ዕዋን ብስራዓት ንዘይተወከሉ ነበርቲ ጽቡቅ አብነት ብዘይበአቶም ከምዝገበሩ 
ረኺብናዮም አለና። ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ርኢቶታት ውጽኢታት አብ ሲያታል ብሃፈሻ ናይ መራኽቢ ቴክኖሎጂ ግልጋሎት ክንደይናይ 
ክፉት ምኳኑን ናይ ሰብ ተቀባልነት ዝተባሕለ ገፊህ ሪፓርት ሃደ-ክፍሊ እዩ። አብ ዝቅጽል ስጉምቲ ናብቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ምዕርነት 
ዲጂታል እድል ናይ ሲያትል ከተማ አተሃዳድራ ካብ ነበርቲ ዝተቀረበውን ርእይቶ ኢሂን አልካ ብምህሳብ በብሃደ ኮሚኒቲታት ከገብሮ 
ዝግብኦ ውሳኔታት ዌብ-ሳይት እቅዲ ከመይ ክምዝካየድ ከምዘለዎ፣በዚ እዋን እዚ ርኡይ ዝኾነ አንድን ደረትን ከይ ኮነ ናይ ዲጂታል 
መቋቋሊ  አዕርዩ ብዝተኻለ መጠን ንህጸብብ ዘኸእሎ፤ ካብ መራኽቢ ናይ ሽቦ መስመር ዓምታት (ዋነታትን) ኩባንያታት ምስካልኦት 
ብሕብረት (ብሓፈሻ) ንምስራህ የኽእሎ። ካብ 2000 ዓም ጀሚሩ እዚ ከተማ ናይ ዝአመሰለ መጽናእቲ ክካይድ ከሎ እዚ መበል 
አርባእተ ጊዜ እዩ። እዚ መጽናእቲ ዘተኻየደሉ ብሲታል ከተማ አተሃዳድራ ንመራኸቢ ቴክኖሎጂ ክፍሊ ናይ ኮሚኒቲ ቴክኖሎጂ 
ፕሮገራም ምርሒት ውሽጢ እዩ። 

ዓብይ (ርክብቶ) ነጥብታት 

 ናይ ሲያትል ናይ ግልጋሎት ኢንተርኔት (ሓገዝ) እንዳማዕበለ ሰለዝኸደ በብነፍስ-ወከፍ ገዛ (መናብሮ) ተጠቀምቲ ቁጽሩ 
እንዳማዕበለ ከይዱ አሎ፤ብመጽናእትና (ዝተኻፈሉ) 85% ብተመስጦ ጋንታ ኮይኖም ካብቶም ዘስተውአልናዮም ድማ ብሓደ 
መልከዕ ኾነ ብኻልእ አብ ገዝኦም ብኢንተርኔት መስመር ምእታው ዝኽእሉ ኢዮም። 
 

 ሲያታል  ናይ ትጓአዝቲ (ተንቀሳቀስቲ) ኢንተርኔት ኮሚኒቲ ኢዩ። በዚ ምኽንያት 72% ናይ ላፕ-ቶፕ ዓሚ (ዋና በዓል 
ንብረት) 66% ናይ ጎራሕ ሽቦ መስመርን (ስማርት ፎን) ንታብሌት ቴሌፎንን ናይ ኢድ-ኮምፒውተር ተጠቃሚ ስለዝኾነ 
55% ናይ ገዛ ዊን ድማ ናይ ኦፊቾ ኮምፒውተር ግልጋሎት ሓሊፎሞ ይርከብ። 
 

 ካብ ሲያትል ነበርቲ 89% ዝኾኑ ኩልሻዕ ሴል ፎን ተጠቀምቲ ኽኾኑ ኸለው፤ካብዚአቶም ድማ 58% ስማርት ፎን ዓሚ 
(በዓል ንብረት) ኢዩ። ብሓፈሻ ከተስተውዕሎ ከለኻ አዚዮም ዘስተውዓሉሎም ጋንታታ ብኢንተርኔት አጠቃቅሙኡ ውሑድ 
ከሎናይ ሴል-ፎን አጠቃቅሙኡ ግና ምስ ካልእ ተመሳሳሊ ኢዩ። 
 

 ነዚ መጽናእቲ ዘማላኽተና ናይ ማሕበራዊነት ምስታፍ (ምክፋል) ንሲያታል ነበርቲ ዋጋ ከምዘለዎ ቁም-ነገር ምኳኑ እንዳቀጸለ 
ኢዩ። ብቴሌፎን ምሕታት ብዘካዬድናዮ መጽናዕቲ ከምዝመለሱልና ካብ-ፍርቂ    ንላእሊ 53% ዝኾኑን ብኢንተርኔት 
መጽናእቱን ካብቶም ዝተሳተፉ ድማ 77% ብኮሚኒቲ ማሕበራዊ ናብራ ጉዳያት ውሽጢ ይሳተፉ አለው። 
 

 ብመጽናዕትና ተሳተፍቲ አባሃህላ ንኮሚኒቲ ይኹን ነዚ ኸተማ አተሃዳድራ ፍእትኦም ንመግላጽ፣ኢንተርኔት ዝሓሼ ከምዝኾነ 
ገሊጾም አለው። ብቴሌፎን ሕቶ ብምሕታት ካብቶም ዝመለሱልና ድማ 75% ዝኮኑ ብኢንተርኔት ካብቶም ዝተሳትፉ ሞንጎ 
87% ዝኾኑን፣ ብተመስጦ ዝስተዋአልናሎም ጋንታታት ሞንጎ 38% ዝኾኑ ብኢንተርኔት መስመር ኽትቀሙ ይመርጹ። ናይ 
ኮሚኒቲ ጉጂለን ብኢንተርኔት ምስታፍ ዝለአለ ተደላይነት አለዎ። መጽናእትና ብቴሌፎን ካብቶም ዝመለሱና ሞንጎ 58%ን  
ብኢንተርኔት መስመር ናይ መጽናዕቲ ተሳታፊ ካብዞም ዝኾኑ ሞንጎ 71% አቢሎም ብኢንተርኔት መስመር ንስታፍ ይመርጹ። 
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ብተመስጦ ዝስተዋአልናሎም ጋንታታት ምርጭኦም ዝተፈላለዬ ኸሎ ኮሚኒቲ ጉዳያት 38% ብኢንተርኔት ምስታፍ 36% 
ድማ ንኮሚኒቲ ንጉጂለ ምስታፍ ይመርጹ 31% ዝኾኑ ግና ብቴሌፎን ምሕታት ይመርጹ። 
 

 መረዳእታን ወረ-መፈለጥታን ካብዚ ኸተማ ከመይ ምርካብ ከዝደልዩ ኽገልጹ ኸለው ኢ-ሜል ከምዝመርጹ የርኢ። 
ምርጭኦም እውን ብኢ-ሜል ዊን ድማ ብቴክስት እንተረኸቡ ይመርጹ። ብቴሌፎን ብኢንተርኔት ብመጽናእቲ ካብቶም 
ዝተሳተፉ ሞንጎ 85% ዝኾኑ ብቴሌፎን፣ብኢ-ሜል፣ ዊን ድማ ብናይዚ ከተማ ዋና ዌብ-ሳይት እንተወጸ ዊን ድማ ፌስ-ቡክን 
ብኻልእ ወረ መተሓላለፊታት እንተበጽሆም ምርጭኦም ኸከውን ከሎ ብተገዳስነት ካብቶም  ዘስተዋልእዎም ድማ 60% 
ዝኮኑ ብተመሳሳሊ ብልሃት እንተበጽሆም ይመርጹ። 

 

 መዓንገሊ (ባህዘብል) ዝኾነ ተሳትፎ ተኻፋሊን ኽህልው ዓንድን ደረትን ዘይብሎ (ዝተስተኻኻለ) ናይ ምስልላጥ ብልሃትን 
ምግባር ብኢንተርኔት መስመርን ካብኡ እውን  ዝተፈልየ መገዲ ምክያድን የድልይ። ናይ ሲያትል ከተማ ነበርቲ ፌስ-ቡክን፣ 
ትዊተርን በምጥማር ይጥቀሙአለው። እንተኾነ ግን ብሓፈሻ ኩሎም ነበርቲ በዚ ብልሃት ተጠቀምቲ ኢዮም ኢልካ ንምዕጻው 
የሸግር ኢዩ። ካብቶም ነበርቲ ሱሳን ሽድሽተን ካብ ሚእቲ ዝኾኑ ብፌስ-ቡክን 33% ድማ ብትዊተር ተጠቂሞም አለው። 
እንተኾነ ግን ካብቶም ብዙሓት ሕልፊ እቶም ቁሩባት በብመዓልቱን ይጥቀሙሉ አለው። 
 

 ነቶም ዓቅሞም ዘይፈቅዶሎም ነበርቲ ናይ ኮሚኒቲ ቴክኖሎጂ ክፉት ቦታታት ክህልዎም አድላይ ኢዩ። መጽናእትናን 
ብቴሌፎን ካብቶም ዝመልሱልና ሃደ ሕምሲት ብኢንተርኔት ዝተሳተፉ ድማ 45% ዝኾኑ አብ ቢት-መጻሕፍቲ ብዝርከቡሉ 
ኮምፒውተር ክጥቀሙ ኸለው 15% ድማ ብኮሚኒቲ ማእከል አብ ዝረከቡሉ ኮምፒውተር ተጠቀምቲ ኢዩም። ብኮሚኒቲ 
ማዕከል መስመር መርከቢ ቦታ ምህላው አዝዩ አድላይ ስለዝኾነ ብኹሉ አዚና ብዘስተውዓልናሎም ጋንታታት ብሥነሥርዓት 
ተረጋጊጹ አሎ። 
 

 ሕጂ እውን አንተኾነ ናይ ዲጂታልን ቴክኖሎጂ ንኹሎም ማዕረ ከምዝተባጽሐ አዚኻ ብምሕሳብ ናይ ኢንተርኔት 
አጠቃቀሙኡ እምበር ምዱብ ዝኾነ መጠቀሚ ቦታ እንተዘይተዋሕበ እውን ብኢንተርኔት ንምጥቃም መእተዊ ሥፍራ 
ምርካብን አጠቃቀሙኡ ምስ ብቁዕ ፍልጠት ግና ሰፊሕ ክፍተት ይረኤ አሎ። 
 

 ነዚ ቴክኖሎጂ ብትዕግስቲ ተቀቢሉ ናይ ምጥቃም ናይ ትምሕርቲ ደረጃ ዕድሚኦም ወሳኒ መሲሉ እንተተርኤ በቲ መጽናእቲ 
ኩነታት ናይ እቶት መጠን ናይ ዘርኢ ፍልልይ እውን ብተወሳኺ ከምዘሎ ብጋህዲ ይርኤ አሎ። አዚና ካብ ዘስተዋዓልናሎም 
ጋንታታት ከምዘተረዳእናዮ ቋንቋን መሰረታዊ ናይ ባሕሊ፣ፍልልይታት እዚህ ኹሉ የመልክት አሎ። 
 

 ብ2009 ዓም ከም ናይ ቀደም አብ መጽናእቲ ብጉሑድ ይረኤ ከምዝነበረ፣ ነዚ ቴክኖሎጂ ምቅባል ኾነ ረኺብካ 
ምጥቃም ብጾቶኦም ዘነበረ ፍልልይ ሕጂ እውን ብጉሑድ ዝረኤ ጉዳያት አይኾነን። 
 

 ናይ ብሮድ ባንድን ናይ ኬብል ቴሌቪዥን ዋጋ ጉዳያት ዘተሃሳስብ እንተኾነ እውን ናይ ብሮድ ባንድ ምትሕልላፍ 
ብቁልጡፍ ሃይሊ ብምዕባዩ ዝጠቀም ከምዝኾነ ብመጽናዕቲ ዝተሳተፉ ከምዝገለጽዎ መጠን በዚ ብልሃት 
ንምጥቃም ዘለዎም ድሌት ክንደየናይ ሃያል ምኳኑ ተረዲኡና አሎ። 
 

 ቅድሚ አርባዕተ ዓመታት ብኢንተርኔት ቪዲዮ ናይ ምርአይ ምርጫ አዝዩ እንዳዓበየ ስለዝኸደ ናይ ኬብል 
ቴሌቪዥን አሚላት ቁጽሪ ብ13% ነኪዩ አሎ። 
 

 ናይ ሲያታል ገቭ ዌብ-ሳይት ንኮሚኒቲ ሓገዝ አዝዩ ዝጠቅም ሳንጣ ብምኳኑ መብዛሕቶም ብሥነሥርዓት 
ይጥቀሙሉ አለው። ብናይ ቴሌፎን መጽናዕትታትና ካብቶም ዝተሳተፉ ክልተ-ስለሲት ብኢንተርኔት እንደሕሪ 
መሊሶምልና ድማ 85% እሞ አዚና ከምዘስተውአልናዮም ጋንታታት ፍርቆም አብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሲያትል 
ከተማ ዋና ዌብ-ሳይት ሪኦሞ አለው። 
 

 ናይ ሲያትል ቻነል ዝተባህለ ቴሌቪዥን ብዙሓት ተዓዘብቲ አለው። ብቴሌፎን መጽናዕቲ እንድሕሪ መሊሶምና 
51%ን ብኢንተርኔት እንድሕሪ መሊሶም ኸአ 66% ንሲያትል ቻነል ከምዝሪኡ ፈሊጥና አለና። ናይ ቆርበት 
ሕብሮም ጻእዳ ካብዘይኾኑ ሞንጎ ክልተ-ስልሲት ከየሰለሱ በብሰሙን ናይ ሲያትል ቻነል ተዓዘብቲ ከምዝኾኑ 
ብቴሌፎን ብዝገበሩዎ መጽናዕቲ ንምፍላጥ  በቂዕና አለና።  
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ብዛዕባ አዚ መጽናዕቲ ብጠቅላላ ዝተረኽበ ግፍሕ ዝበለ መግለጺ ብገፊሑም ካብ ቴክኒክ ሪፕርት ውሽጢ 
ተዘርዚሩ ይርከብ። 
 

ዝሓብናዩ ርእይቶ (ሓሳባት) 
ነዚ ሪፖርት ናይ ወረን ናይ ምርኽኻብ ቴክኖሎጂ መራኸቢ ክፍሊ ብዝግበሮ መጽና ዕቲ መሰረት  ከተምኡ ንኮሚኒቲ ኡ እንታይ 
ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከምዝኽእል ካብዚ ዝስኡብ መዕዳዊ ሃሳባት ከቅርብ ኢዩ። 

 ብሓፈሻ ሲያትል ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ስልጠት ከምዝወሰኽን መሰመር መእተዊ ስፍራታት ምእንቲ ከበዝሁ ብዳእሪ ምቅጻል። 
 

 ናይ ዕዳግኦም መጠን ንታሕቲ ንዝኮኑ ነበርቲ ብዓቅሞም (ብኽ እለቶም) መጠን ናይ ኢንተርኔትን መሳርሒ ምርጫታት 
ብምቅራቦም ንኽቀጽል ምብርትታ (ምትባባዕ) እቲ ዘቅርቡሎም መጠቀሚ አቁሑት ንዝጥቅመሉ ቀሊል ዝኾነ ዘየሽግር 
ንብዙሕ ቋንቋታት ዘገልገሉ ከምዝኾኑ ምርግጋጽ። 
 

 ንአርግቶትን ናይ ትምሕረቲ ደረጃኦም ውሑድ (ትሑት) ንዝኾኑ ዝጠቅም መሳሪያን ግልጋሎት  ከመይ ጌሮም ከዝጥቀሙሉ 
ፍልጠትን ዝጠዓዕም (ሰኒት) ምኳኑ ብዘበለጸ ምርግጋድ። 
 

 ብዛዕባ ኢንተርኔት መስመር አጠቃቅማ እኹልን ብቁዕ ፍልጠት ምእንቲ ኽህልምሞ ተመክሮ ንኽህልዎም ንኽቅጽል 
ምግባር። ቤት-መጻሕፍትን ናይ ኮሚኒቲ ማእከላት በብኮሚኒቲኡ አብ ዘለዎ፤ናይ ኮምፒውተር መለማመዲታትን ናይ 
ሲያትል ናይ መንግሥቲ ቤት ትምሕርቲታን በዚ ጻእሪ እዚ ቀንዲ ተዋነይቲ (ተወከስቲ) ከኾኑ ኢዮም። 
 

 ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ክእለትም ትሑታት ንዝኾኑ ኮሚኒቲታት ኩሎም ምንቅስቃስን ናብ ኩሉ ንኽባጽሕ ዳዕሪ ብዝበለጸ 
ምጥንካር። 
 

ኢ-ግልጋሎት አቀራረባን አከፋፍላን ሥርዓት 
 

 ብዝሕተሙ ብኢንተርኔት ዊን ደማ ብማሕበራዊ ወረ-መታሓለፍቲ ብሞቢል ቪዲዮ ኾነ ብኻልእ ወረ መብጽሒ ብልሃት 
ኩሉ ብምጥቃም ናይ ከተምኡ ወረታት ምትሕላልፍ ምቅጻል። 
 

 ናይ ወረ ምብጻሕ ነገር ክገፍሕ ምስ ኮሚኒቲ ጋንታታት ኮይንካ ሕብረት ምፍጣርን ምትሕብባ ርካ ምጥንኽኻር። 
 

 ናይ ኢንተርኔት ጥቅሚ አረአኢኻ ናይ መገልገሊ መሳራሒ ዋናን ዝትቆጠበ (ጽፉፍ) ግልጋሎት ዕቅዲ ክንደየናይ ብማዕረ 
ንሕዝቢ መገልገሊኡ ናይ ላዕሊ ንታሕቲ  ናይ ታሕቲ ንላዕሊ ብምግባር ከመይ ናይ ጥቅሚ ፍልልይ ከምዝፍጠር ምግማት። 
ሽሕ እኳ ናይ ኤሌክትሮኒክ ምጥቃቅም ክእለቶም ውሁድ ዝኾኑ ሰባት ቁጽሪ ንእሽቶ እንተኾኑ ወረ ምእንታን ኽበጽሖም 
ሰለዝደልዩ ነዞም ሰባት ብኻልእ ከምዝበጽሆም ምርግጋጽ። 
 

 ስማርት ፎን (ጎራሕ ቴሌፎን) ንዘይብሎም ድማ ናይ ቴክስት (ጽሑፍ መልዕኽቲ) ምእንታን ኽበጽሓሎም ግልጋሎቶም 
ምግፍሕፋሕ። 
 

 ሓድሽ ናይ ኢንተርኔት ግልጋሎት ንዕዳጋ  ከቅርብ ከሎን ኽዕምር ከሎን ናይ ብዙሓት ብሔር (ዘርኢ) ነበርቲ ተመክሮ 
ረኺቦም ካብ ግልጋሎት ንኽሳተፉ ዕድል ከምዝተወሓበ ምርግጋጽ ሓዲሽ ፕላን ክመሓዝን ከምዘኸውንን ከምዘይኽውንን 
ክፍተን ከሎ ዝተፈላለዩ ብሄር (ዘርኢ) ዓሚላት ከምዝጽንበሩ ምግባር። 
 

 ብሕጂ እዋን ዘሎን ሓዲሽ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ክዝርዝር ከሎ ናይ ነፍስ-ወከፍ ሰብን ናይ ባዕሉ መዝገብ  ከመይ 
ተሓልዩ ከምዝትሓዝን ብምስጢር (ብሕቡእ) ካልእ ከይረኽቦ ክንክን ከምዝግበረሉ ክንደዮናል መሐለውታ ንነበርቲ 
ምግላጽ። 
 

 ብሕዝቢ ናይ ኮምፒውተር መለማመዲ ማእከላት መጽዮም ብዛዕባ ናይ ባዕላቶም ጥዕና ጉዳያት ኾነ ብዛዕባ ሕጊ ጉዳይ 
ንዝጥቅ ሙሉ ኹሉ ተወሳኺ ብስነ-ሥርዓት አታሕዝዛን ብርቱዕ አታሃላልዋ ትምሕርቲ ምሓብ። 
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ናይ ኬብል ግልጋሎት 
 

 ናይ ኬብል ናብ ኩሉ ምብጽሑ ትሑት አብዝኾነሉ ከባቢ ናይ ዕዳጋ ምስፍሕፋሕ ከመይ ከምዝኸውን  ጥራይ ከምሕሳብ 
እዚ ናይ ኬብል ኩባንያ ናይ ዓማዊሉ ቁጽሪ መመዕበሊ ኦፊትኡ ተጠቂሙ። ንነባሮ ምምሓርን ዓማዊሉ ክኾነ ምግባር ነዘኢታት 
ዝአመሰለ ወረታት ኩሉ ብተፈላለየ ቋንቋታት ክዘጋጀውን በብ ማሕበራዊ ድርጅታት ናይ እንግሊዝ ክእለቶም ክንድቲ ንዝኾኑ 
ኩሉ ምብጻሕ። 

 

 ናይ ዓማዊላት ቁጽሪ ብምውሓዱ ዘሰዕቦ ለውጢ እንታይ ዝምኾነ ንምርዳእ ምፍታን። 
 

 ማሕበራዊ ሚዲያን (ወረ-መተሓላለፍን) ናይ ሕዝቢ ምስታፍ (ምክፋል)። 
 

 ናይዚ ከተማ ብሕዝባዊ ሚዲያ (ወረ-መተሓላለፊ) እንቀስቃሴ ብፍላይ ድማ ብፌስ-ቡክ ብዝበለጸ ምቅጻል። 
 

 ብዝተረኸበ መራኸቢ ብልሃት ኩሉ እዚ ብአ ብቴሌፎን፣ ብኢ-ሜል፣ ኾነ ብቴክስት ምስ ነገሮታት (ደቂ-ገዛውቲታት) እውን 
ብምኻብ ብምፍታን ምቅጻል ንገዚኡገና ምስ ሰባት ንመራኸቢ ኢ-ሜልን ሓንቲ  መራኸቢ ጌርካ ምቅጻል። ህዱድ 
መፈለጣታት ፣ መተሓሳሰቢታት ኽህልው ከሎ ብቴክስት (ስልኪ)፣ ብኢ-ሜል ወይ ድማ ብኻልእ ኤሌክትሮኒክ ብልሃት 
ምጥቀም ፈተውቲ ምስ ፈተውቶም፣ ምስ ጎርባብቲ ነቲ ወረታት ምእንቲ ኽቋረቱ ያበራታትኦም። 
 

 ዝተፈላለየ መገልገሊ  ብልሃታት ከምዝመሓዝን  ብምቅጻል ሓደስቲ ናይ ኤሌክትሮኒክ መምሓሪ (መሳተፊ) ናይ ፈለማ 
ጀመርቲን ምስትፈላለዩ (ግለ-ሰብ) ናይ ተሳተፍቲ ዕድል ጌርካ አብ ሓደ ጌርካ አዋሲብካ ብሓንሳብ ምስራሕ (ምቅያስ)። 
 

 እቲ ዘዓበየ ብሓንቲ ግፍሃት ምስ ዘለዎም ኮሚኒታት ነቲ መልእኽቲ ብቪዲዮ ጌርካ ምስቲ ዝወሓደ ብሓደ ግፍሓት 
እንተልዩዋዎም ሥራታት ደማ  ብኢንተርኔት መስመር ናይ ኮሚኒታት ጓጅለታት መብዝሕት ኦም ምእንቲ ክሳተፉ (ክምሃሩ) 
ጌርካ ናይ ኮሚኒቲ ጓድለ (አኼባ) ምክያድ ብዝበለጸ ምቅጻል። 
 

 ዝትፈላለዩ ቋንቋታት ምእንቲ ዝሪኦም ኽረኽቡ  ዳእሪ ምግባርን ናይ ትርጉምቲ ሥራሕ ብጉልህ መገዲ ክረኤ ምግባር። 
 

 ነዘን ዝተጻሕፉ መዝገብን ነዘን ዝተሓትማ ትሑዛት ኩለን አብ አኼቫ (ጉጅለ) ዕዋን ኮነ ወይ ድማ ዊን ቅድም አቢልካ ወይ 
ድማ አድሕር አቢልካ ናይ ኤሌክትሮኒክ ብመዝገብ መልከዕ ምህላው አቀዲም ምርግጋድ ናይ ምርአይ ክእለትም ድኩማት 
ዝኾኑ ኩሎም አጉሊሁ  ዘርኢ መረዴን ወይ ድማ መንበቢ ዘሌዳ አቅራብካ ምሕጋዝ። 
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