ቍጠባዊ ረድኤት እንታይ እዩ ?
ናብ ድሬኽስተደን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ። ኣብ ኣልብላሰርዳም ዶርድሬኽት ክትነብሩ ኢኹም፣
ሃርዲንክስቨልድ-ጊሰንዳም ሄንድሪክ-ኢዶ-ኣምባኽት ፓፐንድሬኽት ስሊድሬኽት ወይ ዝዊንድሬኽት። ኣብ
ኵሉ እዚ ምምሕዳራት እዚ ሶሻል ዲንስት ድሬኽስተደን (ኤስ. ዲ . ኣብ ታሕቲ ኣብ መዓልቲ ስርዓታት እንታይ
ምድላዋት ከም እትገብሩን ብኸመይ ብገንዘብ ከም እንሕግዘኩምን ክንገልጸልኩም ኢና።

ናይ ክፍሊት ደረሰይ(ሪሲት) ክትወሃቡ ኢኹም።
ኣብ እዋን ክፍሊት ንስኻን ማሕበራዊ ሰራሕተኛኻን እኹል ገንዘብ ምእንቲ ኺህልወኩም ነዚ
ዚስዕብ ሕቶታት ትሓትቱ ኢኹም ፦
ንጽገና ዚኸውን መመልከቲ፦
በዚ ረብሓ እዚ ኸኣ ንኸም ኣስቤዛ ናይ ተሌፎን ወጻኢታት ከምኡውን ኣቕሑ ገዛ ዝኣመሰለ
ኣድላዪ ወጻኢታት እትኸፍለሉ ወርሓዊ ገንዘብ ትረክብ። ነዚ ንመነባብሮ ዜድሊ ገንዘብ ኢልና
ኢና እንጽውዖ ።
ኣብ ፈለማ ንምክራይን ንምጽራይን ዚወጽእ ወጻኢታት ፍሉይ ሓገዝ ንምርካብ ኣመልከት፦
በዚ ረብሓ እዚ ነታ ሓዳስ ቤትካ ናይ መጀመርታ ክራይ ገዛ ኽትከፍል ትኽእል ኢኻ።
ብዘይካዚ ንቤትካ ዜድሊ ኣቕሑን ናውትን ከተዕጥቖ ትኽእል ኢኻ ።
ክንክንን ክራይ ገዛን ንምርካብ ኣመልኪትካ፦
ክራይ ገዛኻን መድሕን ጥዕናን ክትከፍል ዜኽእለካ ገንዘብ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል
ኢኻ። እዚ ኻብ መንግስቲ ዚኽፈሎ ገንዘብ እዩ ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንክራይ ገዛኻን
ንኽንክንካን ዚኸውን ገንዘብ ትረክብ ኢኻ።
ቍጠባዊ ረድኤት እንታይ እዩ ?
ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ቍጠባዊ ረድኤት እንታይ ምዃኑ እንደገና ተመያየጥና ። ንዓኻ
እንታይ ወጻኢታት ኢና እንኸፍል ዘለናን ነዚ ንምግባር እንታይ ገንዘብ ንጥቀም ከም ዘለናን
ክንገልጸልኩም ኢና ። ነዚ ጽሒፍና ድማ ኣብ መረጋገጺ ደዊልና ንምዝግበሉ ።

ቍጠባዊ ረድኤት እንታይ እዩ ?
ኵሉ እቲ ቐዋሚ ወጻኢታትካ ብኤስ. ዲ.
ኣብተን ናይ መጀመርታ ሒደት ኣዋርሕ ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ኬጋጥመካ እዩ ። ኣብዚ ኽንድግፍካ
ሕጉሳት ኢና ። ስለዚ ኸኣ ኢና እቲ ቐዋሚ ወጻኢታትካ ኣብተን ናይ መጀመርታ ሽዱሽተ ኣዋርሕ
ከም ዚኽፈል እነረጋግጽ። ኣብ ዕዳ ኸይትኣቱ ኽንዓግተካ ንደሊ ኢና ።
እቲ ኤስ. ዲ. ኤን. ኤ.

ናይ ጋዝ/ማይ/ ናይ ብርሃን

መድሕን ጥዕና

ክራይ

ኵሉ እቲ ቐዋሚ ወጻኢታትካ ምስ ተኸፍለ ዝተረፈ ገንዘብ ኣብ
ናይ ባንክ ሕሳብካ እዩ ዚቕመጥ። እዚ ህያው እጃምካ እዩ ነቲ ኻልእ
ወጻኢታትካ ንምኽፋልን ንምቝጣብን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ይቕበል።

=

ቍጠባዊ ሓይሊ
ኣብተን ናይ መጀመርታ ሽዱሽተ ወርሒ ንስኻን ማሕበራዊ
ሰራሕተኛኻን ብሓባር ኴንኩም ገንዘብ ከተመሓድሩን
ወጻኢታትኩም ክትከፍሉን ኢኹም።
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