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DENACODE NUDDIS
መጽሓፍ-ሓበሬታ ንመጒዚታት
Nuddis እንታይ እዩ፧
Nuddis ኣሃዛዊ ስርዓት ናይ ተሳትፎ ኣብ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ
ኣብ ምምሕዳር ኸተማ Bollnäs እዩ። እቲ ዕላማ ናይቲ ኣሃዛዊ
ስርዓተ ተሳትፎ ምሕደራ ምደባ ከምኡ ድማ ተሳትፎ ቆልዑ
ንምስላጥን ንምርግጋጽን እዩ።
ብመገዲ Nuddis ኣቢሎም ስታፍ (ሰራሕተኛታት) ምውጣን
ንጥፈት ዘቀላጥፍ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድል ይረኽቡ። ንጹር
ናይ ተሳትፎ ሓበሬታ ናይቶም ቆልዑ፡ ናይ ምምጻእን ንገዛ
ምምላስን ግዝያት፡ ኣብ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ክንደይ ቆልዑ
ክምገቡ ምዃኖም፡ ወዘተ ክርከቡ ይኽእሉ። ነቶም ንጥፈታት
ብዝተኻእለ መጠን ብዝበለጸ ንምውጣኖም፡ ስታፍ
(ሰራሕተኛታት) ኣብ ግዚኡ ናይ ቆልዓኹም መደብ ግዜ ንምፍላጥ
ክሓትት እዩ።
Nuddis ናይ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ኣፕ (ሶፍትዌር) (ኣይፎን
ከምኡ ድማ ኣንድሮይድ) እዩ ከምኡ’ውን ኣብ ኣይፓዳት ክትጥቀመሉ ይክኣል። ከም ሕጋዊ መጒዚ/ት
ትገብርዎም ለውጥታት ብቕጽበት ነቶም ኣብቲ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ዘለዉ ስታፍ (ሰራሕተኛታት)
ክሕደስሎም እዮም። ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ምትሕልላፍ ብምስጢራዊ ኣጸሓሕፋ ዝሰፈረ እዩ ልዑል
ደረጀታት ውሕስነት ከኣ ኣለዎ። Nuddis ቀሊልን ብተጠቃሚ ከኣ ብቐሊሉ ርዱእ ንክኸውንን እዩ ተነዲፉ።

እዚ መጽሓፍ-ሓበሬታ’ዚ ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ ዕማማት እቲ ስርዓት ከምኡ ድማ ከመይ ገይርኩም
Nuddis ምጥቃም ከምትጅምሩ ዘቕርብ እዩ።

ኣብቲ ምጅማርን ምውዳእን ናይቲ መዓልቲ
ምዝገባ ናይ ቆልዓኹም ምምጻእን ናብ ገዛ ምምላስን ብናይ Nuddis ስታፍ (ሰራሕተኛታት) ኣብ ሓንቲ
ኣይፓድ ብዝግበር “ምትንካፍ” ናይቲ ቆልዓ ስእሊ ተመዝጊቡ ከምዝኣቱን ከምዝወጽእን ብምግባር
ይግበር። ነቲ ስእሊ ብምትንካፍ ተመዝጊብካ ምእታው/ምውጻእ ብኣኹምን ብቖልዓኹምን ምስቶም
ስታፍ (ሰራሕተኛታት) ብምዃን ይግበር፡ ንሳቶም’ውን ሓላፍነት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ምዝገባ ዝወስዱ
እዮም።

ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ Nuddis
ሓበሬታ ብዛዕባ ቆልዓኹምን መጒዚ/ትን ብቐጥታ ካብቲ በቲ ምምሕዳር ኸተማ ዝመሓደር መዝገብ
ተምሃራይ Skolplatsen ክኣቱ እዩ። ምእንቲ Nuddis ናትኩም ዝተሓደሰ ሓበሬታ ክሕዝ፡ ነቲ ሓበሬታ
ባዕልኹም ናብ Skolplatsen ክተእትውዎ ኣለኩም። እዚ ሓበሬታ’ዚ ሓድሽ ንክኸውን ሓላፍነት እትወስዱ
ንስኹም ኮይንኩም ክትቅጽሉ ኢኹም። ናብ Skolplatsen ብመገዲ እዚ ዝስዕብ URL ክትኣትዉ ትኽእሉ፥
https://bollnas.skolplatsen.se።
ከም ኣለርጂታት (ዘይምቅብባላት) ዝኣመሰለ ንጹር፡ ኣገዳሲ ሓበሬታ፡ ምስኻ/ኺ ከም መጒዚ/ት መጠን
ብምኽኻር ኣብ Nuddis ክምዝገብ እዩ።

እቲ ኣፕ (ሶፍትዌር) Nuddis
ነቲ ኣፕ Nuddis ናይ ቆልዓኹም መደብ ግዜ ናይቲ መዓልቲ ንምእታውን እቶም ስታፍ ኣብቲ መዓልቲ
ክፈልጥዎ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ንምስዳድን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ።
እቲ ንiOS (ኣይፎን ወይ ኣይፓድ) ዝኸውን ኣፕ ኣብቲ App Store ይርከብ። እቲ
ንAndroid (ኣንድሮይድ) ዝኸውን ኣፕ ኣብ Google Play ይርከብ።

ኣተኣታትዋ ናብቲ ስርዓት
ከም መጒዚ/ት፡ ናብቲ Nuddis ኣፕ ናትኩም BankID (ናይ ባንክ መለለዪ) ተጠቒምኩም ክትኣትዉ
ኢኹም ናይ ቆልዓኹም ሓበሬታ ጥራይ ኢኹም ክትርእዩ ክትክእሉ። ኣቲኽምሉ ኣብ ዘለኹም ናይ
ሕሳብኩም ስም ከትእትዉ ኣብ ዝተሓተትክምሉ እዋን፡ ነዚ ዝስዕብ ክተእትዉ ኢኹም፥ bollnas።
እንተድኣ እቲ ኣማራጺ ምጥቃም BankID ዘይብልኩም ኮይንኩም፡ ኣብ ቅድመ ቤት-ትምህርትኹም
ንዘለዉ ስታፍ ብምርካብ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣጠቓቕማ Nuddis ብመገዲ ኣይፎን/ኣይፓድ
እንተድኣ ነቲ ናይ Android (ኣንድሮይድ) ኣፕ ትጥቀሙ ኾይንኩም፡ ናብቲ ዝቕጽል ክፍሊ ኪዱ።
ናብቲ ናይ iOS ኣፕ ከም መጒዚ/ት ኣቲኹም ኣለኹም፡ ሓሙሽተ ዝጥወቑ ነገራት ክትርእዩ ኢኹም፥
Schedule (መደብ ግዜ), Overview (ሓፈሳዊ መግለጺ), History (ታሪኽ), My Profile (ናተይ ገጽታ)
ከምኡ’ውን Help (ሓገዝ)።
SCHEDULE (መደብ ግዜ)
ናይ ፈለማ ጽማቚ ናይቲ ናይ ቆልዓኹም ሓበሬታ ኣብዚ ይርአ። ንምርኣይ ሓደ ቆልዓ ሕረዩ ወይ ነቲ
መደብ ግዜ ቀይር።

ናብ ሓደ መደብ ግዜ ንምውሳኽ፡ ኣብቲ ዝግባእ ኣብቲ
ካላንደር ዘሎ ዕለት ጠውቑ ነቲ እቲ ቆልዑ ዝበጽሓሉን ናብ
ገዛ ዝውሰደሉን ግዜ ከኣ ምልእዎ፡ ከምኡ’ውን መን
ከብጽሖን ክወስዶን ምዃኑ ኣብቲ “Create (ፍጠር)” ዝብል
መልጎም ብምጥዋቕ ከኣ ወድኡ።
እንተድኣ ሓደ ዓይነት ግዝያት ንብዙሕ መዓልታት
ክትጥቀሙ ደሊኹም፡ ኣብቲ “Copy (ቅዳሕ)” ዝብል
መልጎም ጠውቑ። መጀመርታ ካብቲ ክትቀድሖዎ ትደልዩ
መዓልቲ ሕረዩ ብድሕሪኡ ከኣ ናብቶም ክትቀድሕዎም
ዝደለኹም መዓልታት ሕረዩ ኣብቲ “Next (ቀጽል)” ዝብል
መልጎም ከኣ ጠውቑ። እንተድኣ ብዙሓት ቆልዑ ኣለውኹም
ኮይኖም፡ ሽዑ ነቶም ተመሳሰልቲ ግዝያት ናብቶም ካልእ
ቆልዑ ክትቀድሕዎም ትኽእሉ። ደጊምኩም ነቲ “Next
(ቀጽል)” ዝብል መልጎም ጠውቑ ሕጂ ድማ ነቲ ግዜ ካብ ሓደ
መዓልቲ ናብ ሓደ ወይ ብዙሓት ካልኦት ቀዲሕክሞ ኣለኹም።
ነቶም ናይ ምሉእ ሰሙን ግዝያት ናብ ብዙሓት ተኸታተልቲ ሰሙናት ብተመሳሳሊ መንገዲ
ክትቀድሕዎም ትኽእሉ። ኣብቲ “Copy (ቅዳሕ)” ዝብል መልጎም ጠውቑ ብድሕሪኡ ከኣ “Whole week
(ምሉእ ሰሙን)” ዝብል ሕረዩ። ኣብቲ ዝቕጽል መድረኽ፡ ነቲ ነቶም ግዝያት ናብኡ ክትቀድሕዎም
ዝደለኹም ሰሙን ክትመርጹ ትኽእሉ፡ ከምኡ’ውን ኣየናይ ፍንታተ-ግዜ ግብራዊ ክትግበሩ ከምትደልዩ።

ምሕባር ብኲራት
እንተድኣ ቆልዓኹም ንዝኾነ ምኽንያት ንምሉእ መዓልቲ ቦኺሩ
ኣሎ ኮይኑ ብምኽንያት ሕማም ወይ ዕረፍቲ፡ እቶም ስታፍ
ነቶም ንጥፈታት ክውጥኑ ክኽእሉ ምእንቲ ነቶም ለውጥታት
ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ክትሕብሩ ትሕተቱ።
እቲ ምሕባር ብኲራት ኣብቲ schedule (መደብ-ግዜ) ናይቲ
ህሉው መዓልቲ ብምጥዋቕን ነቲ “leave (ዕረፍቲ)” ወይ ነቲ
“Absent/Sick (ኣብኲሩ/ሓሚሙ)” ዝብሉ መላጉም
ብምምራጽን ብድሕሪኡ ከኣ ኣብቲ “Change (ቀይር)” ጠዊቕካ
ብምውዳእን ይግበር።
ለውጥታትኩም ብቐጥታ ኣብቲ ኣብቲ ቅድመ ቤትትምህርቲ ዘሎ Nuddis ኣፕ ክሕደሱ እዮም ግን ኣብ እዋን
ብኲራት ርክብ ከመይ ክኸውን ከምዝደልይዎ ንምፍላጥ
ኣብ ቅድመ ቤት-ትምህርትኹም ምስ ዘለዉ ስታፍ
ተዘራረቡ። ምሕባር ብኲራት/ሕማም ወይ ምሕባር ዕረፍቲ
ነቶም ድሮ መደብ-ግዜ ተታሒዝሎም ዘለዉ መዓልታት

ነቶም ድሮ መደብ-ግዜ ተታሒዝሎም ዘሎ መዓልታት፡ ስታፍ ክፈልጥዎ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ዝሓዘ
ሓጺር መልእኽቲ’ውን ክትገድፉ ትኽእሉ። ነዚ ሓበሬታ’ዚ ናብዚ ዝስዕብ ስፍራ ከተእትውዎ ትኽእሉ፡
“Daily info for staff (መዓልታዊ ሓበሬታ ንስታፍ)”። ሓደ ኣብነት ናይ ኣገዳሲ ሓበሬታ እንተድኣ
መዘኻኸሪ! እቲ ዕላማ ናይ ምእካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታዝ ንምድራት ለበዳ ናይ ረኽሲ ኣብ መንጎ
ካልእ ኣብቲ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ዘለዉ ቆልዑ ጥራይ እዩ። ኣብዚ’ውን፡ እቲ ርክብ ብኸመይ ክካየድ
ከምዝደልይዎ ንምፍላጥ ምስ ስታፍ ዝርርብ ክትገብሩ ኣለኩም።
ቆልዓኹም ብምኽንያት ናይ ከብዲ ፍሉ ኣብኲሩ ኣሎ ኾይኑ እዩ።
OVERVIEW (ሓፈሻዊ መግለጺ)
ኣብዚ ሓደ ቀሊል ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ ቆልዓኹም መደብ-ግዜ ናይቶም ዝቕጽሉ ውሑዳት መዓልታት
ክትርእዩ ትኽእሉ።
HISTORY (ታሪኽ)

ኣብዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ሰሙናት ምስ ዝተመደበ መደብ-ግዜኹም ብምንጽጻር ብኸመይ ነቲ
ቖልዓ ኣብጺሕኩምን ንገዛ ወሲድኩምን ዘመልክት ስታትስቲክስ ክትርእዩ ትኽእሉ።
MY PROFILE (ናተይ ገጽታ)
ኣብዚ ኣብ Nuddis ዘሎ ናይ ርክብ ሓበሬታኹም ቅኑዕ እንተኾይኑ ክተረጋግጹ ትኽእሉ። እንተድኣ ዝጎደለ
ሓበሬታ ኣሎ ኾይኑ፡ ናብ Skolplatsen ብምእታዉ ኣብኡ ንሓበሬታኹም ኣሐድስዎ። Nuddis ብድሕሪኡ
በቲ ሓበሬታ እቲ ብቐጥታ ክሕደስ እዩ።

ኣጠቓቕማ Nuddis ብመገዲ እቲ ናይ Android (ኣንድሮይድ) ኣፕ
እቲ ናይ Android (ኣንድሮይድ) ኣፕ እዞም ዝስዕቡ ዝጥወቑ ነገራት ኣለውዎ፥ Schedule (መደብ-ግዜ)
ከምኡ’ውን Info (ሓበሬታ)።
SCHEDULE (መደብ-ግዜ)
ናይ ፈለማ ጽማቚ ናይቲ ናይ ቆልዓኹም ሓበሬታ ኣብዚ ይርአ።
ንምርኣይ ሓደ ቆልዓ ሕረዩ ወይ ነቲ መደብ ግዜ ቀይር።
ናብ ሓደ መደብ ግዜ ንምውሳኽ፡ ኣብቲ ዝግባእ ኣብቲ ካላንደር
ዘሎ ዕለት ጠውቑ ነቲ እቲ ቆልዑ ዝበጽሓሉን ናብ ገዛ
ዝውሰደሉን ግዜ ከኣ ምልእዎ፡ ከምኡ’ውን መን ከብጽሖን
ክወስዶን ምዃኑ ኣብቲ “Add/Change (ወስኽ/ቀይር)” ዝብል
መልጎም ብምጥዋቕ ከኣ ወድኡ።
ነቶም ናይ ምሉእ ሰሙን ግዝያት ናብ ብዙሓት ተኸታተልቲ
ሰሙናት ክትቀድሕዎም ትኽእሉ። ኣብቲ ነቲ ቊጽሪ ሰሙን
ዘመልክት ድሙቕ ሓምዂሽታይ መስመር ጠውቑ፡ ንኣብነት
ከም ኣብቲ ናይ ኣብነት ስእሊ ዘሎ ሰሙን 37 ብድሕሪኡ ናብ
ኣየኖት ሰሙናት ንእኡ ክትቀድሕዎም ከምትደልዩ ሕረዩ
ከምኡ’ውን እንተድኣ ኣብ ካብ ሓደ ቆልዓ ንላዕሊ ተግባራዊ
ዝኸውን እንተኾይኑ።
ምሕባር ብኲራት
እንተድኣ ቆልዓኹም ንዝኾነ ምኽንያት ንምሉእ መዓልቲ ቦኺሩ ኣሎ ኮይኑ ብምኽንያት ሕማም ወይ
ዕረፍቲ፡ እቶም ስታፍ ነቶም ንጥፈታት ክውጥኑ ክኽእሉ ምእንቲ ነቶም ለውጥታት ብዝተኻእለ መጠን
ቀልጢፍኩም ክትሕብሩ ትሕተቱ።

እቲ ምሕባር ብኲራት ኣብቲ schedule (መደብ-ግዜ) ናይቲ ህሉው መዓልቲ ብምጥዋቕን ነቲ “leave
(ዕረፍቲ)” ወይ ነቲ “Absent/Sick (ኣብኲሩ/ሓሚሙ)” ዝብሉ መላጉም ብምምራጽን ብድሕሪኡ ከኣ
ለውጥታትኩም ብቐጥታ ኣብቲ ኣብቲ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ዘሎ Nuddis ኣፕ ክሕደሱ
እዮም ግን ኣብ እዋን ብኲራት ርክብ ከመይ ክኸውን ከምዝደልይዎ ንምፍላጥ ኣብ ቅድመ
ቤት-ትምህርትኹም ምስ ዘለዉ ስታፍ ተዘራረቡ። ምሕባር ብኲራት/ሕማም ወይ ምሕባር
ዕረፍቲ ነቶም ድሮ መደብ-ግዜ ተታሒዝሎም ዘለዉ መዓልታት ክግበሩ የድሊ።
ኣብቲ “Change (ቀይር)” ጠዊቕካ ብምውዳእን ይግበር።
ነቶም ድሮ መደብ-ግዜ ተታሒዝሎም ዘሎ መዓልታት፡ ስታፍ ክፈልጥዎ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ዝሓዘ
ሓጺር መልእኽቲ’ውን ክትገድፉ ትኽእሉ። እዚ ብመገዲ እቲ “Comments (ርእይቶታት)” ዝብል ስፍራ
ይግበር። ሓደ ኣብነት ናይ ኣገዳሲ ሓበሬታ እንተድኣ ቆልዓኹም ብምኽንያት ናይ ከብዲ ፍሉ ኣብኲሩ ኣሎ
ኾይኑ እዩ።
መዘኻኸሪ! እቲ ዕላማ ናይ ምእካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታዝ ንምድራት ለበዳ ናይ ረኽሲ ኣብ መንጎ
ካልእ ኣብቲ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ዘለዉ ቆልዑ ጥራይ እዩ። ኣብዚ’ውን፡ እቲ ርክብ ብኸመይ ክካየድ
ከምዝደልይዎ ንምፍላጥ ምስ ስታፍ ዝርርብ ክትገብሩ ኣለኩም።

INFO (ሓበሬታ)
ኣብዚ ሓጺር ሓበሬታ ብዛዕባ Nuddis ኣሎ፡ ከምኡ’ውን እቲ ኣማራጺ ናይ ምውላዕ/ምጥፋእ
ምልክታታት ከምኡ’ውን ካብቲ ስርዓት ምውጻእ።

ተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
BankID (ናይ ባንክ መለለዪ) ናይ ምርካብ ኣማራጺ ዘይብለይ እንተኾይነ ብኸመይ ሓደ መደብግዜ ይውስኽ፧
እንተድኣ Bank ID (ናይ ባንክ መለለዪ) ናይ ምርካብ ኣማራጺ ዘይብልኩም ኮይኑ፡ ኣብ ቅድመ ቤትትምህርትኹም ንዘለዉ ስታፍ ኣዘራርብዎም ንሳቶም እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ክነግርኹም
እዮም።
ስለምንታይ መደባት-ግዜ ናይቶም ዝቕጽሉ ክልተ መዓልታት ክውስኽ/ክቕይር ኣይክእልን፧
ንጥፈታት ክውጥን ክኽእል ምእንቲ፡ እቲ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ብዛዕባ ዝኾኑ ለውጥታት እንተውሓደ
ቅድሚ 2 መዓልታት ክፈልጥ ኣለዎ። እንተድኣ ካብ ናይ ክልተ መዓልታት ምልክታ ኣብ ዝሓጽር ግዜ ሓደ
ለውጢ ክትገብሩ ደሊኹም፡ ኣብ ቅድመ ቤት-ትምህርትኹም ንዘለዉ ስታፍ ርኸብዎም።

ናብ ስታፍ ከመይ ገይረ መልእኽቲ ይሰድድ፧
ሕጽር ዝበሉ መልእኽታት ኣብቲ ኣፕ ክግደፉ ይኽእሉ። ነቲ መልእኽቲ ናብቲ ናይ ርእይቶታት ስፍራ
ኣእትውዎ፡ “Daily info for staff (መዓልታዊ ሓበሬታ ንስታፍ)” (iOS) ወይ “Comments (ርእይቶታት)”
(Android (ኣንድሮይድ))። እቶም መልእኽታት ነቶም ኣብቲ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ዘለዉ ስታፍ ኣብ
ጥቓ ኣብቲ Nuddis ኣፕ ዘሎ ናይቲ ቆልዓ ስእሊ ከም ናይ ዘረባ ዓፍራ ኮይኖም ክርኣይዎም እዮም።
ናይ ቆልዓይ ብኲራት/ሕማም ብመገዲ እቲ ኣፕ ክሕብር ይኽእል’ዶ፧
እወ፡ እዚ ይክኣል’ዩ። እቶም ስታፍ ነቶም ንጥፈታት ክውጥኑ ክኽእሉ ምእንቲ ንዝኾነ ብኲራት
ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ክትሕብሩ ትሕተቱ። “leave (ዕረፍቲ)” ወይ “Absent/Sick
(ብኲራት/ሓሚሙ)” ሕረዩ ከብ “Change (ቀይር)” ከኣ ጠውቑ።
ንቖልዓይ ኣመዝጊበ ምእታው/ምውጻእ እንተረሲዐ እንታይ ይገብር፧
ንስታፍ ርኸብዎም ንሳቶም ከኣ ክሕግዝኹም እዮም።

ስለምንታይ ብዛዕባ ምሕላፍ ግዝያት ኢመይላት ይቕበል ኣለኹ፧
እቲ ስርዓት ናብ ኢመይል ኣድራሻኹም መዘኻኸሪታት ክሰድድ እዩ። ሸውዓተ መዓልታት ቅድሚ ናይ
መወዳእታ ምደብ-ግዜኹም፡ እቲ ስርዓት ሕጂ ሓደ ሓድሽ መደብ-ግዜ ተእትውሉ ግዜ ምዃኑ ዝሕብር
መዘኻኸሪ ክሰድድ እዩ። እንተድኣ ነቶም መዘኻኸሪታት ክትቅበልዎም ዘይትደልዩ ኾይንኩም፡ ንኣብነት
ኣብ በዓላት፡ ቆልዓኹም ኣብቲ መደብ-ግዜ ከም ብኲራት ክምዝገብ’ዩ።
እቲ ብዛዕባ ቆልዓይ ዝነግር ሓበሬታ ንኽንደይ ግዜ ዝኣክል ኣብ Nuddis ክጸንሕ’ዩ፧
ሓበሬታ ብዛዕባ ቆልዓኹም ን3 ዓመታት ክዕቀብ’ዩ። ድሕሪ እቲ እዋን’ቲ፡ እቲ ሓበሬታ መንነት
ከምዘይገልጽ ክግበር እዩ ግን ንስታትስቲካዊ ዕላማታት ክጠቅም ምእንቲ ክዕቀብ’ዩ።

ነቲ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ርኸብዎ
ጒዳያት ደገፍ ናብዚ ዝስዕብ ክስደዱ ይኽእሉ፥ support.utbildningskontoret@bollnas.se
ብኽብረትኩም ንጹር መግለጺ ናይቲ ጸገም፡ ሓደ ነገር ምስ ዝበላሾ (ምስራሕ ምስ ዝእቢ) እንታይ
ከምትገብሩ፡ እንታይ ዓይነት ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ ታብለት ትጥቀሙ ምህላውኩም ከምኡ ድማ
ንሳ ኣቐዲማ ትሰርሕ እንተነይራ።

