
ስርዓተ ገዛ 

ንመቐመጢታት ስደተኛታትን ሓተቲ ዑቕባን ገዛ ዘይብሎምን ናይ ዓዲ Odenthal 

መእተዊ ቃል 

ንመቐመጢ ካብ ምብራቕ-ኤውሮጳ ናብ ጀርመን ዝመጹን ሓተቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ዓዲ Odenthal መቐመጢታት 

ትመሓድር ኣላ፣ ንግዚኣዊ ምቕማጥ ነዞም ዓይነት ሰባት። ስለዚ መሰላትን ግዴታታትን ኣብ መንጎ ተቐማጥትን ዝምሓዳድር 

ስፍራን ብመትከላት ናይ ሓደ ግላዊ ውዕል ክራይ የለውን። 

ነቲ ኣጠቓቕማ ካብ ዓዲ Odenthal ዝተመሓድሪ ገዛታት ንሓተቲ ዑቕባን ካብ ምብራቕ-ኤውሮጳ ዝሃድሙን ስደተኛታትን 

ገዛ ዘይብሎምን ብሕጊ §2 ናይ ምስራሕን ምምሕዳርን ግዚኣውያን መቐመጢታት ኣብ ዓዲ Odenthal ካብ ዕለት 

16/07/1991 ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ብቑዕ ሕታም ዝስዕብ ስርዓተ ገዛን ኣጠቓቕማን ተወሲኑ እዩ፥ 

§1 
ሓፈሻውያን ግዴታታት 

ም ቕማጥ ኣብቶም ገዛታት ብሓድሕድ ምኽብባር ጥራይ እዩ ዝኸይድ። ዝኾነ ተቐማጢት / ዝኾነት ተቐማጢ ግዴታ 

ኣለዋ(ዎ) ኣብ ሓባር ክትሓባበሩ ኣለዎም እንተላይ ካልኦት ሰባት ከይህሰዩም ከይዕገቡን ከይርበሹን ዋላ ንብረት ከይበላሹን 

ሓደጋ ከይተገብረን ክነብሩን ክድህቡ ዓዲ Odenthal ብፍላይ ሰላማዊ፣ ካብ ዜግነትን ሃይማኖትን ጾታን ዘይተመርኮሰ 

ምትሕብባር እዩ ዝደሊ። 

§2 
ምቕባል 

1. ምምሕዳር ጉዳይ ኣገግሎት ንዜጋታት ምዕዳል ክፍልታት ብመምርሒ ተቐባልነት ይምድብ እዩ።  ባዕልኹም ምልውዋጥ ወይ 

ምቅያር ናይ ዝተውሃቡ ክፍልታት ፍቑድ ኣይኮነን። 

2. ምስላጥ ዕማማት እንተ ደኣ ኣድላይ ኮይኖም፣ ቅያራት ክግበሩ ውን ይከኣሉ እዮም።  

§3 
ምጥቓም ናይ ክፍልታትን ሓባር መሳርያታትን 

1. ጥራይ ዝተመደቡ ሰባት ኣብቶም ክፍልታት ክቕመጡ ይፍቐዱ እዮም። ዘይተመዝገቡ ሰባት ኣብቲ ቀጽሪ ክኣትዉ 

ኣይፍቐደሎምን እዮም። 

2. እቶም ተቐመጥቲ ዝተወሃቡሎም ክፍልታት መኽዘን ከምኡ'ውን ካብ ዓዲ ዝተውሃቡሎም ናውቲ፣ ኣቕሑ ወይ ዝተቐረቡ 

መሳርያታት ብክንክን ከምኡ'ውን ብጥንቓቐ ክሕዙዎም ኣለዎም። 

እዚ ከኣ ኣንተላይ ንሓባር ክፍልታት ከም ክሽነታት፣ ክፍልታት ምሕጻብን ክፍልታት ሳኒተርን ከምኡ'ውን ኣብ ቦታ ደገ ይበቕዕ 

እዩ። 

ዝኾኑ ክፍልታት ግዛ ብእኹል ክትናፈሱዎም ኣለኩም። ኣብ ረበሻታት ወይ ዓገባት ናይቲ ዝተቐረበ መሳርሒታት 

ኤለክትሪክ፣ ከተጥፍኡዎም ኣለኩም ከምኡ'ውን እቲ ኣላይ (ሰራሕተኛ ሶሽያል፣ ኣላይ ገዛ፣ ሰራሕተኛ ቤትጽሕፈት) ወይ 

መተካእትኡ ክትሕብሩዎ ኣለኩም። 



ምንጻፋት፣ ምንጻፍ ድርኵዂት፣ ምንጻፍ ባይታ፣ ክዳውንቲ፣ ወዘ ተ፣ ምጽራዮም ወይ ምህራሞም ጥራይ ኣብ ቦታታት ቀጽሪ 

ይፍቐድ እዩ። 

ንምሕጻብ ክዳን ዝተቐረቡ ክፍልታት ምሕጻብ ክዘውተሩ ኣለዎም። እቶም ተቐመጥቲ  ብዛዕባ'ቲ ኣጠቓቕማ ክሰማምዑ እንተ 

ደኣ ዘይኪኢሎም፣ እቲ ኣላይ መደብ ኣጠቓቕማ ክገብር እዩ። ክዳውንቲ ጥራይ ኣብቶም ዝተሓስበሎም ቦታታት ከተንቕጹዎም 

ይፍቐደልኩም። ምስጣሕም ምስራዕን ክዳን ኣብ መስኮታትን እንተላይ ምጥቃም ናይ መንቀጺታት ኣብ ቅድሚ መስኮት ፍቑድ 

ኣይኮነን። እንተላይ ኣብ ሰንበታትን መዕልቲ በዓላትን ክዳውንቲ ኣብ ደገ ምስጣሕ ወይ ምንባር ፍቑድ ኣይኮነን። 

ምሓዝ ዝኾነ ዓይነት እንስሳታት ኣብቶም ክፍልታት ከምኡ'ውን ኣብቲ ቀጽሪ መቐመጢታት ፈጺሙ ተኸልኪሉ እዩ። 

ፍሉያት ፍቓዳት ድማ ጥራይ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ካብ ምምሕዳር ኣገልግሎት ዜጋታት ክውሰኑ ይከኣሉ እዮም። 

ክፍልታትን ትካላትን ናይቲ ገዛ ብገንዘብን ንግድን ክጠቐም ኣይፍቐድን እዩ ወይ ሳልሳይ ኣካላት ቦታ ንክጥቐሙ 

ብገንዘብ ወይ ብነጻ  ምሃብ ውን ክልኩል እዩ። ምሕዳር  ናይ ሳልሳይ ኣካላት ካብ ሰለስተ መዓልቲ ንየው፣  ጥራይ ድሕሪ 

ፍቓድ ካብ ምምሕዳር ኣገልግሎታት ዜጋታት ይፍቐድ እዩ። 

ዓገባት ወይ ጉድለታት ኣብቲ ገዛ፣ ኣብ መሳርያታት ወይ ትካላውያን ኣቕሑ ነቲ ተሓታቲ ናይቲ ገዛ ወይ መተካእትኡ ብዝቐልጠፈ 

ክንገር ኣለዎ። 

እቶም ካብ ዓዲ Odenthal ዝተቐርቡ መሳርሒታትን ኣቕሑን ባዕልኹም እቲ ናውቲ/ኣቕሑ ካብቲ መቐመጢ ረዴት ከተልግሱ 

ኣይፍቐደልኩምን እዩ። ውልቃውያን ሕጊ ኣገባባት ምስቲ ኣላይ ገዛ ወይ መተካእትኡ ክትዘራርቡ ኣለኩም። 

ምዝዋር ኣብ ልዕሊ ቀጽሪ ብመካይን ብቱግቱጋትን ዚኣመሰሉ ዝኾኑ መካይን ፍቑድ ኣይኮነን። ምምሕዳር ኣገልግሎት ዜጋታት 

ኣብ ንጽል ጉዳይ ግን ፍቓድ ክህብ ይኽእል እዩ። 

መካይን ከኣ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ መቐመጢታት ጥራይ ኣብቲ ዝተመልከቱ ቦታታት ፓርኪንግ ክግበሩ ይፍቐድ። 

ምዕራይ ናይ መካይን ወይ ሞቶታት ፈጺሙ ተኸልኪሉ እዩ። 

እቶም ተቐመጥቲ ረድዮታት ወይ ተለቪዦናት እንተዘለዎም፣ ባዕሎም ብገንዘቦም ኣብቲ ዝምልከተሉ ትካል ረድዮን ተለቪዦንን 

ክምዝግቡ ኣለዎም። 

ተቐመጥቲ ድሕሪ መወዳእታ ውዕል ኣጠቓቕማ፣ ኣቕሑ ኣብ ገዛታት እንተ ደኣ ገዲፎም፣ ሽዑ እዞም ኣቕሑ ብዝለዓለ 1 

ሰሙን ክኽዘኑ እዮም። እቲ ወቕቲ ግዜ ምስ ሓለፈ ድማ እቲ ኣቕሑ ክጉሓፍ እዩ ዋግኦም ብወግዒ ዘይጠቕም ስለክኾኑ፣ 

ወይ ምናልባት ብሕግታት § 983፣ 979 ወዘተ ኣብ መጽሓፍ BGB ብጨረታ ክሸጡ እዮም። ካብኡ መኽሰብ እንተ 

ተወሲዱ፣ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክዕቀብ እዩ። እዚ ድማ ንክንክን ህንጻ ስደተኛታትን ሓተቲ ዑቕባን ገዛ ዘይብሎምን ክዘውተር 

እዩ። 

ኩሎም ተቐመጥቲ ወይ ኩሉ ዝተመሓደረ ገዛ ድሕሪ ምእታው ኣብ ገዛ መፍትሕ ኣፓርትመንት ክውሃቡ እዮም፣  ዋና 

ናይቲ መፍትሕ ዓዲ እዩ፣ ኣብ ምውጻእ ድማ ክምለስ ኣለዎ። 

ኣብ ኩሉ መቐመጢ ካብቲ ኣላይ ገዛ ተወሰኽቲ ሕግታት ኣጠቓቕማን ኣደብን ክውሰኑ ይከኣሉ፣ ኣብቲ ዝምልከት ገዛታት 

ውን ሓበሬታ ወረቐት ክስቐል እዩ። 

ተቐመጥቲ ግዴታ ምቝጽጻር ኣብ ልዕሊ ደቆም ከኽብሩ ኣለዎም። 

3. ኣብ ጥቓ'`ቲ መቕመጢ ዘለው መሳርያታት ትምህርትን ስፖርትን ጥራይ ድሕሪ ፍቓድ ካብ ኣላይ ገዛ ክዘውተሩ 

ይፍቐዱ። ፍቓድ ዘለዎም ተጠቐምቲ ናይዞም መሳርያታት (ትምህርታት፣ ማሕበራት፣ ፍቑዳት ጉጅለታት) ክሉ ግዜ 

ቅድም እዮም ዝመጹ፣ ክርበሹ ውን ኣይግባእን እዩ። 

ኣጠቓቕማ ስቴድዮን Dhünntal፥ 
ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 07:00 ክሳብ ሰዓት 17:30 ኣጠቓቕማ ቤት-ትምህርቲ 
ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 17:30 ክሳብ ሰዓት ዝለዓለ 22:00 ኣጠቓቕማ ማሕበር 
ኣብ ወጻኢ እዚኦም ግዜታት ካብቲ ዓዲ ዝተፈቐደ ፍሉይ ኣጠቓቕማ ናይቲ ቦታ ስፖርት ክሉ ግዜ ይቕድም። 



ኣጠቓቕማ ቀጽርታት ቤት-ትምህርትን ናይ ቤት-ትምህርቲ መሳርያታት ስፖርትን 

ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 07:00 ክሳብ ሰዓት 17:30 ኣጠቓቕማ ቤት-ትምህርትን OGSን 
ኣብ ወጻኢ እዚኦም ግዜታት ካብቲ ዓዲ ዝተፈቐደ ፍሉይ ኣጠቓቕማ ናይቲ ቦታ ስፖርት ክሉ ግዜ ይቕድም። 

§4 
ጽሬት ምሓዝ 

1. ባይታታትን ኣስካላታትን ናይ ሓባር ዝተጠቐሙ ገዛታትን ካብቶም ተቐመጥቲ ኩሉ ሰሙን እናቀያይሩ ክጽረዩ ኣለዎም። 

እቶም ተቐመጥቲ  ብዛዕባ'ቲ ተርታ ክሰማምዑ እንተ ደኣ ዘይኪኢሎም፣ እቲ ኣላይ መደብ ምጽራይ ክገብር እዩ። 

2. ክፍሊ ምሕጻብን፣ ስፍራታት ማይን፣ ሻምብቆታት ማይን፣ ናይ መሕጸቢ ክፍልታት፣ ናይ መንቀጺ ቦታን ዚኣመሰለ 

ነገርን ካብ ተቐመጥቲ ድሕሪ ምጥቓም ክጽረዩ ኣለዎም። ድርቀታት ብዝቐልጠፈ ከተልግሱዎም ኣለኩም -  እንተ ደኣ 

ብዝኾነ ሓገዝ ዘይተኸኣለ ኾይኑ - ነቲ ኣላይ ገዛታት ክትሕብሩ ኣለኩም። 

3. ተቐመጥቲ ገዛ ናይ ደገ መሬታት ኣብ ስሩዕ ግዜታት ብጽርየት ክሕዙ ኣለዎም። እቲ ናይ ደገ መሳርያታት ብጣዕሚ እንተደኣ 

ተርስሑ ኮንኩም፣ ብድሕሪኡ ነቲ ዝመጸ ርስሓት ብቕልጡፍ ከተልግሱ ኣለኩም። 

4. ኣራዊት እንተ ደኣ ተረጋጊጹ ኾይኑ፣ ምምሕዳር ኣገልግሎታት ዜጋታት ብዝቐልጠፈ ክንገር ኣለዎ። ንሳቶም ድማ 

ደሲንፈክሽን ምልጋስን ክገብሩ እዮም። ኣድላይ እንተ ኾነ ድማ፣ ዋላ ኣብ ምብካር ከምኡ'ውን ዋላ ተቐመጥቲ 

ከይፈተዉ ክፍጸም ይከኣል። 

5. ጎሓፋት ጥራይ ኣብ ዝተሓስበ ብርጭቆታት ጎሓፍ ትጉሕፉ፣ ኣብ ሽቓታት፣ ሻምብቆታት፣ መውጸኢታት ክትጉሕፉ ኣይፍቐድን 

እዩ። ከባቢ መገለላት ጎሓፍ ብጽሬት ክተሓዝ ኣለዎ። 

ኣረጊት ኣቕሑ ኣብ መገለላት ጎሓፍ ኣይከዱን እዮም። ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ቆጸራ ምስቶም ጎሓፍ ዘልግሱ ኣብ ጽርግያ ከተንብሩ 

ኣለኩም። ኣብቲ ኣብ መንጎ'ቶም ቆጸራታት ጎሓፍ ዘሎ ግዜ፣ ዝኾነ ንብረት ኣብቲ ቀጽሪ ምኽዛን ኣይፍቐድን እዩ። 

ዋላ'ቶም ናሕስታት ናይቶም ገዛታት ከም መኽዘን ስፍራ ክዘውተር ወይ ክተሓዝ ኣይፍቐድን። 

እቲ ምምሕዳር ብዛዕባ'ቶም ዝተፈላለዩ ግዜታት ምልጋስ ጎሓፍ ተረፍ፣ ቢዮ፣ ሪሳይክሊንግ፣ ወረቐትን ጎሓፍ ግዝፍን ብሰሌዳዊ 

ምልክታ ይሕብረኩም እዩ። 

§5 
ውሕስነት ትራፊክን ሓዊን 

1. ክሉ መቐመጢ ሓደ መጥፍኢ ሓዊ ኣለዎ። እቲ መጥፍኢ ሓዊ ንክውሰድ ድሉው እዩ ከምኡ'ውን ኣብ ቦታ መእተዊ ክኽዘን 

ኣለዎ። 

ኩሉ ኣብኡ ዝቕመጥ ሰብ ኣብ ኩነት ሓዊ፣ ኣጠቓቕማ ናይቲ መጥፍኢ ሓዊ ብትኽክል ክኽእልል ኣለዎ። 

ስለዚ ነቶም ተቐመጥቲ ብስሩዕ ግዜ (ብውሕዱ 1 ግዜ ኣብ ዓመት) ኣስተምህሮ ብዛዕባ ኣጠቓቕማን ዝውታረን ናይ 

ሓዊ መጥፍኢ ክውሃብ እዩ። ኣብዚ ፍጻሜ ድማ ክሉ ተቐማጣይ/ተቐማጢት ብውሕዱ ሓንሳእ ክ(ት)ሳተፍ ኣለዎ/ኣለዋ። 

እቲ ኣስተምህሮ ኣብ መዓልቲ መግለጺ በቲ ኣላይ ወይ ብመተካእትኡ ክግበር እዩ። 

ምንባርን ምዕቃብን ናይ ኣቕሑ - ከም ብሽግለታታት፣ ቆልዑ ሰረገላታት፣ ቦክሳት፣ ኣቕሑ ወዘተ - ኣብ ባይታታት ገዛን 

መገድታት ወይ ኣብቲ ቀጽሪ መቐመጢ ተኸልኪሉ እዩ። እንተ ኣድላይን ዝከኣለን ኮይኑ፣ ምምሕዳር ኣገልግሎታት ዜጋታት 

ብቑዓት ቦታታት ንምዛን ክሕብር እዩ። 

ትግቱጋትን ሞፐዳትን ሞፋታትን(ንእሽተይ ሞቶታት) ኣብ ውሽጢ መደያይቦ ዘለዎም ገዛታትን ባይታታትን መገድታትን 

ትሕተ-ቤትን ከተንብሩ ፍቑድ ኣይኮነን። 

ተቐመጥቲ ንቦታታት ደገ ኣብ ምሉእ ከባቢ ክፍልታቶም ካብ ውርጭን በረድን ነጻ ክገብሩ ኣለዎም ከምኡ'ውን ሰብ ሸተት 

ከይብል ነገር ክንስንሱ ኣለዎም። 

ክፍልታት መኽዘን ብምኽንያት ውሕስነት ሓዊ ኣብ ስሩዕ ግዜታት ከምኡ'ውን ብትእዛዝ ኣላይ ምዕሩይ ክግበሩ ኣለዎም። 

ክዘና ናይ ሓዊ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣቕሑ ከምኡ'ውን 



ክፉት ልቺ ፍቑድ ኣይኮነን። 

ብምኽንያታት ውሕስነት ሓዊ እቶም ኤለክትሪክ መሳርያታት ካብ ዓገብ ክትኸላኸሉ ኣለኩም። ቅያራት ጥራይ ድሕሪ ፍቓድ 

ምምሕዳር ኣገልግሎታት ዜጋታት ብቑዓት እዮም እንተላይ ጥራይ እቲ ስራሕ ካብ ሓደ ላይሰንስ ዘለዎ ኪኢላ ኤለክትሪከኛ 

ብምኽታል ሕግታት VDE ክግበር ይፍቐድ። 

ኣብቶም ክፍልታትን ኣብ ቀጽሪ ገዛታትን ጥራይ ጸገም ዘይብሎም VDE-ዝተመርመሩ መሳርሒታት ኤለክትሪክ ክጠቐሙ 

ይኽእሉ። 

2.  ዘለው ስፍራታት ሓውን ክሽነን ምስ ሕጋውያን ምጣነታት ክሰማምዑ ከምኡ'ውን ብፍላይ እኹል ውሕስነት ሓዊ ክህልዎም 

ኣለዎ። 

§6 
ዕቃበ በዓል ህንጻ 

1. ዕቃበ በዓል ህንጻ መቐመጢታት፣ መሳርያታት ሓባር ከምኡ'ውን ግዳማውያን መሳርያታት ዕማም ናይ ምምሕዳር ህንጻን 

ተክኒካውያን ኣገልግሎታትን እዩ። 

2. ናይ ጽባቐ ምዕራይ ኣብ ውሽጣዊ ክፍልታት - ከም ምሕዳስ ወረቐት መንደቕ ወይ ምልካይ ናሕስታት - ካብቶም 

ተቐመጥቲ - ድሕሪ ምዝርራብ ምስቲ ኣላይ - ብውልቂ ክግበር እዩ።  

3. ዓገባት ንምምሕዳር ኣገልግሎት ዜጋታት ብዝቐልጠፈ ክንገር ኣለዎ። ኩሎም ተቐመጥቲ፣ እንተ ደኣ ዝኽእል ኮይኑ፣ ኣድላይ 

ብቑዕ ስጉምትታት ምክልኻል ንክገብሩ ግዴታ ኣለዎም፣ መታን ዓገብ ወይ ዝያዳ ዓገባት ከይመጽእ። 

4. ናይ ህንጻ ቅያራትን ቅያራት ኣብ ትካላት ክንክንን ወይ ምስትኽኻል ተወሰኽቲ መሳርሒታት ወይ ኣቕሑ ፍቑድ ኣይኮነን። 

ንምስትኽኻል ኣንተናታት ፍቓድ ካብ ዓዲ Odenthal ኣድላይ እዩ። 

ብዘይ ፍቓድ ዝተስተኻኸሉ ኣንተናትን ሳተሊታትን ብገንዘብ ዋንኦም ካብ ዓዲ Odenthal ከልግሱ ይከኣሉ እዮም። 

ውሻጠታትን ኣጕዶታትን በዓቲታትን ካልእ ናይ ህንጻ መሳርያታትን ኣብ ቀጽሪ ገዛታት ክግበሩ ኣይፍቐድን እዩ። 

§7  

ምርባሽ ብዓውታ 

1. ኩሎም ተቐመጥቲ ንከኸባበሩ ግዴታ ኣለዎም። ዓውታን ዝርበሹ ዝኾኑ ድምጽታትን ኣብ ስፍራታት ምንባር ከምኡ'ውን 

ኣብ ስፍራታት ቀጽሪ ክግበሩ የብሉን፣ ብሕልፊ ኣብ ግዜ ቅሳነት ኣብ መንጎ ግዜታት ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00 Uhr 

እንተላይ ካብ ሰዓት 22.00 ክሳብ 7.00 Uhr ክልኩል እዩ። 

2. ኣብ ምክያድ ረድዮታትን ተለቪዦናትን፣ ባዚቃታት፣ መሳርያታት ሙዚቃን ወዘተ፣ ካብ ክፍሊ ዓውታ ንለዓሊ ክግበር 

ኣይፍቐድን፣ ካልኦት ሰባት መታን ከይተረበሹ። 

§8 
ተሓታትነት 

1. እቶም ተቐመጥቲ ንዓገብ ብሕጊ "ዜጋዊ መጽሓፍ ሕጊ" / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ተሓተትቲ እዮም። 

2. ንስኡናት ወይ ስቡራት ንብረት ዓዲ Odenthal ዝኾነ ተሓታትነት የብላን። 

3. ናይ ዝኾኑ ዝተገብሩ ጉድኣታት ኣብ ተቐመጥቲ ኣብቶም መቐመጢታት ዓዲ Odenthal ዋላ ብኸፊል ተሓታትነት ፈጺማ 

የብላን፣ ብዘይካ ብወሳንነት ወይ ብሸለልትነት ካብ ሓደ ሰራሕተኛ ዓዲ እንተ ደኣ ተገሩ። 

§9 
ፈጸምታ ውዕል ኣጠቓቕማ 



ኣብ ፈጸምታ ውዕል ኣጠቓቕማ እቶም ተቐመጥቲ ነቲ ባዶ ክፍልታት ብጽርየትን ከምኡ'ውን ምስ ዝኾነ መፍትሓትን ንብረትን 

ናውትን ብጽሑፍ ነቲ ምምሕዳር ኣገልግሎታት ዜጋታት ክግደፉ ኣለዎም። 

§ 10 
መሰል ቤት 

 

1.   ምምሕዳር ኣገልግሎታት ዜጋታት መሰል ገዛ ኣለዎም። ትእዛዛት ካብ ኣለይቲ / በዓል መዚታት (ኣገልግሎት ውሕስነት /         

      ሰራሕተኛታት ምምሕዳር / ኣለይቲ ገዛ / ሰራሕተኛታት ሶሽያል) ክኸተሉ ኣለዎም። 

2.   እቶም ሰብ መዚታት ናይ ምምሕዳር ኣገልግሎት ዜጋታት ኣብ ንቡራት ግዜታት ኣብ ክፍልታት መቐመጥን ኣብ ጥቓኡ ዘለው 
ክፍልታትን ንክኣትዉ መሰል ኣለዎም። ስለዚ ናይ መዕጻው-ሲሊንደር ባዕልኹም ከምኡ'ውን ብዘይ ፍቓድ ካብ ምምሕዳር 

ኣገልግሎታት ዜጋታት ክትቕይሩ ኣይፍቐደልኩምን እዩ። 

እቲ ምቅይያር ናይ ሸጎረ/መፍትሕ መዕጸዊታት ኣብ ዘይእሩም ምጥቓም ካብቶም ሰባት ናይ ዝተመልከቱ ገዛታት ብጸብጻብ 

ክጥለብ እዩ። 

§11 
ምልክታ 

ስርዓተ ገዛን ኣጠቓቕማን ኣብ ክሉ መቐመጢ ኣብ ማእኸላይ ቦታ ክስቐል ኣለዎ። ብተወሳኺ ኩሉ ተቐማቲ/ት ቅዳሕ ክውሃቡ ኣዩ - 

እንተዝከኣል ብእንግሊዝኛ፣ ፍራንስኛ ወይ ዓረብኛ ዝተጻሕፈ ሕታም - እቲ ሰነድ ከምተቐበሉ ምስተረጋገጸ፣ ክውሃቡ እዮም። 

§12 
ምጥሓስ  

ጥሕሰት ኣንጻር ስርዓተ ገዛ ብትምህርታዊ ስጉምታት ኣብ ክፍሊት መነባብሮ ወይ ብጋዕዚታት ናብ ካልእ መቐመጢታት 

ክቕጻዕ ይከኣል እዩ። 

ዝቒጻዕ ተግባር እንተ ደኣ ተገሩ (ንኣብነት ስርቂ፣ ንግዲ ድራግስ፣ ኣካላታዊ መጥቃዕቲ፣ ጥሕሰት መሰል ብረታት) ብመትከል 

ሪፖርት ኣብ ፖሊስ ክግበር እዩ ከምኡ'ውን መሰል ኣጠቓቕማ ናይቲ ዘሎ መቐመጢ ክድምሰስ እዩ። 

Odenthal፣ ዕለት 22ይ ሚያዝያ 2016 

ዓዲ Odenthal  ናይ 
ሓላፊ ምምሕዳር ከተማ 

 

 

 

 

Robert Lennerts 

 

 


