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ናይ ሕጋዊ መጉዝ ኣብ ክሊ ኦዲት ዝምልከት ሜሞረንደም 

 

ዝተኸበሩ/ራ  

 

ናይ ትምህርቲ ዳይረክቶሬት፡ ናይ ባህልን ኣትሌቲክስ ትእዛዝ መሰረት ብምግባር ኣብ ቤስል-ላንድሻፍት ወረዳ ዘለው 

ሕድሕድ ቤት ትምህርትታት ብኣርባዕተ ዓመት ፎረንሲክ ኦዲት ይካየደሎም፡፡ ናይዚ ኦዲት ዕላማ ድማ ናይዚ ቤት 

ትምህርቲ ፅርየት ንምርግጋጽን ንዕብየት መረዳእታ መሰረት ዝገበረ ፕሮፖዛል ንምቕራብ እዩ፡፡ እቲ ኦዲት ዝፍፀም ድማ 

ኣብ ፔዳጎጂ ዩንቨርስቲ FHNW ብዝተጣየሸ ናይ ኦዲት ጉጅለ እዩ፡፡   

 

እቲ ናይ ኦዲት ጉጅለ ሕጋዊ መጉዚ ንምድህሳስ ናይ ፅሑፍ መጠይቕን ኣብ ውሑድ ጉጅለ ቃለ መሕተት ወይ ናይ 

ቴሌፎን ቃለ መሕተት የካይዱ፡  

 

a) ንሕጋዊ መጉዝነት ናይ ብፅሑፍ ዝካየድ ዳህሳስ (መጠይቕ) 

• በይዝ’ኦም እዞም ጥያቂታት ተተኻኢሉ ኣብ መስመር ይወድኡ እዚ ዘይፍለጥና ስሩዕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክህሉ ይገብር 

እዚ ንምጥቃም እንድሕር ዘይትደልዩ፣ በይዝ’ኦም ናይ ወረቀት ፈተና ይወድኡ  

• ካብ ሓደ ንላዕሊ ዉላድ ተሃሊዎም፣ ንሕድሕድ ህጻን መጠየቂ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም 

 

ኣብ መስመር ፈተና  

(ን ኮምፒተር፣ ታብሊት እና ስማርትፎን) 

ብወረቀት ፈተና 

• እዚ ፈተና ብ 12 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክውሰድ 

ይከኣል፣ 

• ኣብዚ ናይ ጥያቂ ወረቀት ዘሎ ናይ ኢንተርኒት 

ኣድራሻ ይኽዱ ካብ’ኡ ኣብ  ኣብ “TAN/ፓስወርድ 

መጥቀሚ ቁጽሮም የእትዉ።  

• እዞም ጥያቂ ይመልሱ እና እዞም ጥያቂታት 

የጠናቅቁ ኣብ “ሰንድ” ዝብል ነኺ’ኦም  

• እዚ መፈተኒ ወረቀት የረክቡ 

• በይዝ’ኦም ፈተን’ኦም ንምጥቅላል ቀጢንን፣ ጸሊም 

ዝኾነ ቢሮ ይጠቀሙ 

• ዝወድእዎ ፈተና ዝጓሎም ወይም ወዶም ክህብዎም 

ንጥይቅ ንትምህርቲ ቤት ሒዞም ክመጹ፣ 

ዘይተኸፈተን ዘይተቀደደን፣ ስሞም ብዘይ ገልጽ 

መልክዕ  

• ናይ መምሀሪ ስታፍ እዞም ዝመጹ ደብዳቢታት 

ክስብስብ እዩ እና ከይ።ከፈተ ናብ ተቀባሊ ኣካል 

ከሕልፍ እዩ 

 

b) ንሕጋዊ መጉዝነት ናይ ብቃል ዝካየድ ዳህሳስ 

እቲ መጠየቕ ተጠቒምካ ካብ ዝካየድ ዳህሳስ ብተወሳኺ ንሕጋዊ መጉዝነት ቃለ መሕተት እውን ይካየድ እዩ፡፡ እዚ ዝካየድ 
ድማ ናይቶም ሕጋዊ መጉዚታት ርኢቶ ንምርዳእን ናይቲ ናይ ፅሑፍ ዳህሳስ ውፅኢት ብዝሓሸ መልክዑ ንምርዳእ እዩ፡፡ 
ስለዝኾነ ድማ እቶም ሕጋዊ መጉዝታት በዝሖም ብዘየገድስ ኣብቲ ቃለ መሕተት ክርከቡ ኣለዎም፡፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ 
ቃለ መሕተት ቆፀሮ ንምሓዝ እዚ ዝተተሓሓዘ ወረቐት ንክትጥቀሙ ንሓትት፡፡ 
ንትሕብብሮም ብጣዕሚ ነመስግን 
 
ናይኹም  
 
ንናይ ትምህርቲ መቀበሊ ዲፓርትመንት PH FHNW 
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