ቀዳማይ መእተዊ ናብ መተግበሪ
ንናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ማመልከቻ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ንምምላእን ናብቲ መተግበሪ ንምእታውን አብ ታሕቲ ተገሊጾም ዘለው ደረጃታት ክትስዕቡ ይግባእ፡፡
አብ ነብስ ወከፍ ግዜ አብቲ መተግበሪ ክትአትዉ ከለኹም ደረጃ 1 ን 2 ክርአዩ እዮም

አስተውዕሉ፡ እንድሕር ትሕቲ ዕድመ ኮይንካ ትሕቲ 18 ዓመት ከምኡውን ንዓኻ ዝአሊ ናትካ ሓላፍነት ዝወሰደ ልዕሊ ዕድመ እንተዘይብልካ
ብመሰረት ሕጊ ናይ ግሪክ ነቲ ቅጥዒ መንነትካ ንክትመልእ አይትፈትን፡እቲ መስርህ ናይ ምምዝጋብ መንነት ምእንቲ ክውዳእ ናይ ግድን ናብቲ
ዝምልከቶ ናይ አገልግሎት አካል ከተመልክት አለካ፡፡
ደረጃ1: ምርግገጽ መንነት
ቁጽሪ ናይ ቅድመ ማመልከቻ ዑቅባ (ቅድመ ምዝገባ)

ካብቲ ዝምልከቶ ናይ አገልግሎት ትካል ዝተወሃበኩም ናይ ዑቅባ ቁጽሪ ናይ
ቅድመ ማመልከቻ (ቅድመ ምዝገባ)ምልእዎ፡፡እዚ ቁጽሪ ካብ ዝምልከቶ ናይ
አገልግሎት ትካል አብ ዝተወሃበኩም ወግዓውያን ሰነዳት ተጻሒፉ ይርከብ ፡፡
እተን ናይ መጀመርያ ክልተ (2)ፊደላት ናይ ሽም አቦ ሓጎ(ናይቤተሰብ ሽም) ብዓበይቲ

ሽም አቦ ሓጎ(ናይቤተሰብ ሽም)

ፊደላት ናይ ኢንግሊሽ ምልእዎ፡፡እቲ ትመልእዎ ሽም አብቲ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ምዝገባ
መስርሕ ዘመዝገብኩሞን ካብ ዝምልከቶ ናይ አገልግሎት ትካል አብ ዝተወሃበኩም

ወግዓውያን ሰነዳት ተጻሒፉ ከምዘሎ ክኸውን አለዎ፡፡

እተን ናይ መጀመርያ ክልተ (2)ፊደላት ናይ ሽምኩም ብዓበይቲ ፊደላት ናይ
ሽም

ኢንግሊሽ ምልእዎ፡፡እቲ ትመልእዎ ሽም አብቲ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ምዝገባ መስርሕ
ዘመዝገብኩሞን ካብ ዝምልከቶ ናይ አገልግሎት ትካል አብ ዝተወሃበኩም

ወግዓውያን ሰነዳት ተጻሒፉ ከምዘሎ ክኸውን አለዎ፡፡

ዕለተ ልደት

ቁጽሪ ተንቀሳቃሳይ ስልኪ

ማሽን አይኮንኩን

ዕለተ ልደትኩም ከምቲ አብ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ምዝገባ መስርሕ ንዝምልከቶ
አካል ከም ዘመዝገብኩሞን ክኸውን አለዎ፡፡ክትመልኡ ከለኹም በዚ መልክዕ
ምልእዎ ዕ/ወ/ዓዓዓዓ፡፡ ንአብነት 1 የካቲት 2000 ንምምላእ 01/02/2000
ወይድማ 1/2/2000 ብከምዚ ዓይነት ክጻሓፍ አለዎ፡፡
ናብቲ መተግበሪ ምእታው ንክትክእሉ ንሓደ ግዜ አብ ጥቅሚ ዝውዕል ኮድ
ምእንቲ ክለዓኽልኩም እቲ ትደልይዎ ናይ ግሪክ ቁጽሪ ተንቀሳቃሳይ ስልኪ
ይምልኡ ፡፡ምቅጻል ምእንቲ ክትክእሉ ነቲ ዝመጸኩም ኮድ አብ ደረጃ 2
ክትመልእዎ አለኩም፡፡
አብቲ ምስሊ ንዝራአዩ ዝተፈላለዩ ምልክታት ምልእዎ፡፡አብቲ ምልክት ንኡስ
ናይኢንግሊሽ ፊደላትን ቁጽርታትን ዘማለኤ እዩ ፡፡ነቲ ጽሑፍ ንምንባብ
ዝኸብደኩም እንድህር ኮይኑ <<ምሕዳስ captcha»ብምጥዋቅ ካልእ ጽሑፍ
ከምዝመጽእ ክትገብሩ ትክእሉ ኢኹም፡፡

ደረጃ 2 አተአታትዋ ኮድ
አብ መረጋገጺ መንነት አብ ገጸ መርአዪ(screen) ነቲ<መእተዊ> ዝብል ተጻዓንዎ ፡፡እቲ ምርግጋጽ መንነት ብዕዉት መንገዲ ምስተረጋገጸ አብ ደረጃ 1
ብዘፍለጥኩሞ ቁጽሪ ተንቀሳቃሳይ ስልኪ ዝተለአኸልኩም ንሓደ ግዜ ጥራይ ዘገልግል በዓል ሽዱሽተ አሃዝ ዝሓዘ ኮድ ክትመልኡ ክሓተኩም እዩ፡፡

ደረጃ 3 ቋንቋ
ንሓደ ግዜ ጥራይ ዘገልግል ኮድ ምምላእ ብዕዉት መንገዲ ምስተወደኤ ናይ ግድን ነቲ ቅጥዒ ንክትመልኡ እትደልይዎ ቋንቋ ክትመርጹ አለኩም፡፡

አስተውዕሉ ፡ እዚ ምርጫ ናይ መወዳእታ እዩ ፡፡ምናልባት ምምዝጋብ ትደልይዎ ቋንቋ ምቅያር እንድሕር ደሊኹም እቲ ዝመላእኩሞ ቅጥዒ ብሙሉኡ
ደምሲስኩም ከም ብሓድሽ ክትመልእዎ አለኩም፡፡

