
Tieto Edu ኣብሊኬሽን ናይ ቆልዑ 

ውጥን ንወለዲ 



 

ነታ ኣፕሊኼስን Tieto Edu ካብ ጎግል ፕለይ ወይ ድማ ካብ ኣፕ ስቶር ብባንክ ኣይዲ ናትኩም 

ብምኽፋት  ኣውርድዋ። 



 

ንናይ ቆልዑ ውጥን ሓፈሻዊ መርኣዪ 



 

መመዝገቢ ንናይ ቖልዑ ዉጥን 



 

ስም ቖልዓ መሪጽኩም ውጥን መዝግቡ 



 

መዝግቡ - ለኣኹ - ኣረጋግጹ 



 

ዝተፈላለዩ ኣገባብ መምርሒ ናይ ዉጥን መግለጺ። 

 

 

ንናይ  



 

መዝገባ ንቖልዑ ዉጥንን፣ ቕዳሕ ምግባር ንኣሕዋት 

ኣብዚ ኣብነት ምዝገባ ናይ ቆልዑ ዉጥን ናይ ቶቫ የርኢ። ናይ ሰሙን 37 ዘሎ ግዜ ተመዝጊቡ ኣሎ፣ 

ናይ ሕጂ ዘሎ ሰሙን ዉን ዕረፍቲ ክትምዝግቡ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብዚ ውን  ተወሳኺ ተኽእሎ 

”ቅዳሕ ውጥን ንኣሕዋት” ክግበር ይከኣል፣ በዚ ኣጋጣሚ ሊሳ። ለኣኽ ጠውቑ። 



 

እቲ ዉጥን ንኹሉ ሰሙናት ክደጋገም እንተ ኾይኑ። 

ወለዲ ብዝቐለለ መንገዲ ንሰሙን 39 ቀዲሑ ናብታ ተደልያ ዘላ ትመጽእ ሰሙን 

ክምዝግብ ይክእል ኢዩ። ንኹሎም ቦታታት ናይ ሰሙናት የመልክቱ። የረጋግጹ ዝብል 

ይጠውቑ ናብ ዝቅጽል ናይ ኣሰራርሓ ገምጋም ንምሕላፍ። 



 

እቲ ዉጥን ንዝተወሰኑ ሰሙናት ክደጋገም እንተ ኮይኑ። 

ንሰሙን 39 ክትቀድሕዋ ወይ ድማ 

ክትደግምዋ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት 

ሓደ ሰሙን ሕልፍ ኢልኩም ወይ ድማ ኣብ 

ሰሰለስተ ሰሙን እንድሕር ተኸታታሊ 

ውጥን ግዜ ሃልይኩም። 



 

ነቲ ውጥን ለኣኽዎ 

ንኽትቕይርዎ ይኹን 

ክትጠዓሱ ምስትደልዩ ዉን 

መስርሕ ኣለዎ። 

ናይቲ ሓድሽ ውጥን ሰሙናዊ ይቕርቡ፣ በዚ ግዜ ወን ነቲ ውጥን ንኣሕዋት 

ምቅዳሕ ይከኣል። ልኣኽ ዝብል ይጠውቑ። ሕጂ ክልቲኦም የሕዋት ሓድሽ ውጥን 

ኣለዎም። 



 

ክልተ ወለዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድራሻ ከምኡ ዉን ዝተፈላለዩ ግዝያት 

ንኣብነት ከመይ ይገብሩ ክልተ 

ብሓንሳብ ዘይ ነብሩ ወለዲ። ኣነ 

ከፊተዮ ኣትየ ናይ ኣንድረኣስ 

ግዜ ኣብ ሰሙን 33 ይርኢ። 

ኣብ ሰሙን 35 ሊሳ ምሳይ ኣላ 

ከምኡ ስለዝኮነ ነቲ ግዜይ 

ይርእዮ። 



 

ናይ ግዜ ምግርጫው ምስ እቲ ናይ ካልኣይካ ወላዲ ግዜ 

ኣነ ነቲ ውጥን ግዜ ናይ 

ሰሙን 37 ይምዝግቦ ወላ 

እኳ እቲ ካልኣየይ ወላዲ 

ኣቀዲሙ ይመዝግቦ። 

መጠንቀቕታ ይመጸኒ ናይ 

ግዜ ምግርጫው ከም 

ዝፈጠርኩ፣ ግን ነት ውጡን 

ይልእኾ። 



 

ነቲ ናይ ግዜ ግጭት ምድምሳስን ምስትኽኻልን 

ኣነ ነታ ሰሙን ናይ ግዜ 

ግጭት ዝተፈጥረት 

ክቕይሮ ፈቲነ ግን ኣብዩኒ። 

 

ብመጀምርያ ኣነ ነቲ 

መሊአዮ ዘለኩ ግዜይ በቲ 

ደምስስ ናይ ሕጂ 

መዓልታት ኣብ ሰሙን37 

ዘሎ ግዜይ ዝብል  

ክንድምስሶ ይግበኣና። 



 

ዉጥን መርኣዪ ንዝተፈላለዩ መዓልቲ ዘለዎም ወለዲ 

ንኣብነት እንድሕር ክልተ ወለዲ 

ሓንቲ መዓልቲ ጸቂጥካ ዉጥና ኣብ 

ሰሙን 36 ኣለዎም። 



 

ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ተወኣስኺ ክንገብሮ ንኽእል 

 ኣድራሻኹም ክትቆጻጸሩ ከሙ ዉን ክትቕይሩ፣ ብፍላይ ኢሜል ኣድራሻኩምን ቁጽሪ ተለፎንኩም 

 ብኩራት ናይ ደቕኹም ከተመልክቱ 

 መልእክቲ ንመባእታ ቤት ትምህርትን መውዓሊ ህጻናት ክትልእኩ 


