ቦርዲ ስነ-ስርዓት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፐንሲልቫንያ
ኣብ ልዕሊ ዓቃብ ሕጊ ጥርዓን ምቕራብ
እዚ ዝተዓሸገ ፋይል እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓቃብ ሕጊ ወግዓዊ ኽሲ ንምቕራብ እትጥቀመሉ ናይ ጥርዓን ቅጥዒ
እዩ። እቲ ዝተዓሸገ ፋይል ትጽቢታት ዚገልጽ ወረቐት እውን እዩ።
ናይ ጥርዓን ቅጥዒ
ጥርዓን ኣብ ዌብ ሳይት ቦርዲ ስነ-ስርዓት ኣብ www.padboard.org ክትመልእ ትኽእል ወይ ኣብ ወረቐት
ብዝተዓሸገ ፋይል ከተቕርብ ትኽእል። ንዅሉ ኽፋላት እቲ ፎርም ምሉእ ብምሉእ ከም እትውድኦ ርግጸኛ ኹን።
ናይቲ ጥርዓን ዘቕረብካሉ ሓጺር መብራህርሂ ቕብሊት ካብ ቤት ጽሕፈት ኣማኻሪ ስነ-ስርዓት ኽትቅበል ኢኻ
ከምኡ ውን ንሕግታት ጠባይ ሰብ ሞያ ዝጥሕስ እንተ ዀይኑን መምርሒታት ተግሳጽ ከምዝተገበረን ንምውሳን
ግቡእ ስጕምትታት ክውሰድ እዩ።
ኵሉ ናይ ወረቐት ጥርዓን ናብቲ ዓቃቢ ሕጊ
ቤት ጽሕፈት ዝሕዘሉ ናይ ወረዳ ቤት ጽሕፈት
ክለኣኽ ኣለዎ።

ወረዳ I
1601 Market St.
Suite 3320
Philadelphia, PA 19103
(215) 560-6296

ወረዳ II
820 Adams Ave.
Suite 170
Trooper, PA 19403
(610) 650-8210

ወረዳ III
601 Commonwealth Ave.
Suite 5800
P.O. Box 62675
Harrisburg, PA 17106-2675
(717) 772-8572

ወረዳ IV
437 Grant St.
Suite 1300
Pittsburgh, PA 15219
(412) 565-3173

ኣተሓሕዛ ሰነድ
ነቲ ናይ ጥርዓንካ ሓሳባት ንምድጋፍ ነዚ ዚስዕብ ከጠቓልል ዝኽእል ቅዳሓት ናይ ኵሉ ሰነዳት ከተቕርብ ኣሎካ ፦
−
−
−
−
−

ውዕል ክፍሊት ከምኡ ውን ነቲ ጠበቓ ዚኽፈል ዝዀነ ይኹን ክፍሊት
ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ናይ ባንክ ጸብጻባት
ደብዳበታት፣ ኢ-መይል፣ ከምኡ ውን/ወይ ብሞባይል ዚለኣኽ መልእኽታትን ዘጠቓለለ ናይ ጽሑፋት ፋይል
መዘኻኸሪታት ዝርርብ
ቍጽሪ ኣጀንዳ ከምኡ ውን ሕጋዊ ስልጥን ቤት ፍርዲ ዘጠቓለለ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ኽሲ

ቅዳሓት ክትህብ እንተ ዘይክኢልካ በጃኻ ነቲ ኦርጅናል ጽሑፋት ክምለሰልካ ከም ዘለዎ ምስ ዝገልጽ መሕተቲ ለኣኽ።

ትጽቢታት
እንታይ ኢኻ ኽትጽበ ዘሎካ፧
• ነቲ ኣብ መጻኢ መወከሲ ዝኸውን ቍጽሪ ፋይልን ከምኡ ውን ናይቲ ጥርዓን ሓጺር መብራህርሂ
ቕብሊትን፣
•

ፍትሓውን ኣድልዎ ዘይብሉን መርመራ ብቤት ጽሕፈት ኣማኻሪ ስነ-ስርዓት (ODC) ዝተገበረ፣ ኣብኡ
ኸኣ ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ንምርካብ ምሳኻ፣ ምስ ዓቃቢ ሕጊ ከምኡ ውን ኣብ ገሊኡ መዳያት ምስ
ካልኦት ሰባት ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም።

•

ስሉጥ ኣመለኻኽታ ጥርዓንካ፣ ብዛዕባ ሕልኽላኻት እቲ ጕዳይ፣ ምትሕብባር ኵሎም ወገናት ከምኡውን
ንንውሕ ዝበለ ግዜ ነቲ መርመራ ኺጸሉ ዚኽእል ሰነዳት ምርካብ፣ ከምኡ ድማ

•

ብዛዕባ ኣመለኻኽታ እቲ ጥርዓንካ ወግዓዊ ምልክታ ንምርካብ።

እንታይ ኢኻ ኽትጽበ ዘይብልካ፧
• ብዛዕባ ሕጋዊ ጕዳይካ ኻብ ቦርድ ስነ-ስርዓት ወይ ካብ ODC ዝወሃብ ሓገዝ ወይ ምኽሪ፣
•

ካብ ቦርድ ስነ-ስርዓት ወይ ካብ ODC ናብ ጠበቓኻ ስጕምቲ ኽትወስድ ወይ ክትቍጠብ ዝሕብር
መምርሒ፣

•

ምስ ሕጋዊ ጕዳይካ ዝተሓሓዝ ብቦርድ ስነ-ስርዓት ወይ ብ ODC ምውካል፣

•

ጕዳይካ ንምፍታሕ ናብ ሓድሽ ጠበቓ ንምርካብ እቲ ቦርድ ስነ-ስርዓት ወይ ODC ዝህቦ መወከሲ፣ ወይ

•

ኣብ ጊዜ እቲ መስርሕ ገንዘብ ምኽፋል ወይ ካልእ ናይ ገንዘብ ካሕሳ *

ናይ ክርክር ክፍሊት
ናይ ክርክር ክፍሊት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓቃብ ሕጊ ዝገብሮ ስነ-ስርዓት ኣይፍታሕን እዩ።
ውልቀ-ሰባት ናይ ክርክር ክፍሊት ኪፍጽሙ ዘለዎም ኣብቲ ጠበቓ ዚዓየሉ ወረዳ ዝርከብ ናይ ማሕበር
ባር እዩ።

* ብሰንኪ እቲ ጠበቓኻ ዝገበሮ ሸፈጥ ገንዘባዊ ኽሳራ እንተ ኣጋጢሙካ ናብ ማዕከን ጠበቓታት ንድሕንነት

ዓሚል ፐንሲልቫንያ (PaLFCS) ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ጥርዓን ቅጥዕታትን ተወሳኺ ሓበሬታን
ኣብ ዌብ ሳይት PaLFCS ኣብ www.palawfund.com ክርከብ ይከኣል እዩ።

ቅጥዒ DB-2 (Tigrinya)
Rev. 12/13/2017

ቦርዲ ስነ-ስርዓት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፐንሲልቫንያ
ናይ ጥርዓን ቅጥዒ
(በጃኻ ጸሓፍ ወይ ኣሐትም)

ዕለት: __________________

ናትካ ሓበሬታ
ኣቶ/ወይዘሮ
ስም፡ ወ/ሪት፡ ስም ኣቦሓጎኺ: __________________ ስምኪ: _____________________ MI: ______ ድሕረ ጥብቆ: ______
ኣድራሻ፡ ጎዳና: __________________________ ከተማ፡ ________________________ ክልል: _______ ZIP: ___________
ቴለፎን: ___________________________________ ኢሜይል: ____________________________________________

ጥርዓን ዝቐርበሉ ዓቃብ ሕጊ:
ስም፡ ስም ኣቦሓጎ: _______________________ ስም: __________________________ MI: ______ ድሕረ ጥብቆ: ______
ኣድራሻ፡ ጎዳና: ___________________________ ከተማ፡ _______________________ ክልል: _______ ZIP: ___________
ቴለፎን: ___________________________________

ካውንቲ:___________________________________________

ምጒት፦
እቲ ጥርዓን ዝቐርበሉ ዓቃብ ሕጊ እንተ ተወኪሉ ወይ ኣብቲ ምጒት ንዓኻ ወኪልካ (ሲቪል ወይ ገበነኛ) እንተ ዀይኑ ብኽብረትካ መግለጺ፣ ቤት
ፍርዲ ከምኡውን ቍጽሪ እቲ ጕዳይ ኣቕርብ።

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ወይ ብዛዕባ እዚ ዓቃብ ሕጊ እዚ ዝቐረበ ጥርዓን፦
ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ወይ ብዛዕባ እዚ ጠበቓ እዚ ዝምልከት ኣብ ቦርድ ስነ-ስርዓት፣ ኣብ ናይ ማሕበር ባር ወይ ኣብ ናይ ክርክር ክፍሊት
ኮሚተ፣ ኣብ ዝዀነ ይኹን ናይ ወረዳ ፍትሒ፣ ቤት ፍርዲ፣ ወረዳ ዓቃብ ሕጊ፣ ወይ ኣብ ካልእ ትካል ወይ ቤት ጽሕፈት ጥርዓን ኣቕሪብካዶ
ትፈልጥ፧
እወ _ _ ኣይፋል _ _። ትኽእል እንተ ዄንካ ብኽብረትካ ነቲ ትካል ኣለልዮ ከምኡ ውን ዕለትን ባህርይን እቲ ጥርዓንካን ከምኡ ውን
እቲ ትካል ዝወሰዶ ስጕምትን ግለጽ፦

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

መምርሕታት፦
ጥርዓንካ ቕድሚ ምምርማሩ ብዛዕባ እቲ ጭብጥታት ዚገልጽ ብጽሑፍን ዝተፈረመሉን መግለጺ ናብ ቦርዲ ስነ-ስርዓት ክቐርብ ኣለዎ።
ስለዚ ኣብ ትሕቲ መግለጺ ጥርዓንካ ብኽብረትካ ፣ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ዕለታት፣ነቲ ምስ ጠበቓኻ ዝገበርካዮ ርክብ፣ ኣከፋፍላ ገንዘብ፣
ዕለታትን ንጠበቓ ዝኸፈልካዮ መጠን ገንዘብ፣ ኪፍጸም ዘለዎ ኣገልግሎት፣ ስማትን ኣድራሻን ናይ ካልኦት ኣብቲ ሕጋዊ ጕዳይ እተሳተፉ
ውልቀ - ሰባት፣ ከምኡውን ዘይ ስነ -ምግባራ ዊ ወይ ዘይ ሕጋዊ ኸም ዝዀ ነ ጌርካ እትኣምነሉ ነገራ ት ወይ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት
ሓዊስካ ሓቅታትን ኵነታትን እቲ ጥርዓንካ ምሉእ ብምሉእ ግለጽ።

ብኽብረትካ ቅዳሓት ኵሉ እቲ ምስ ጕዳይ ካ ዚተሓሓዝ ደብዳበታትን /ወይ ሰነዳትን ኣጣብቕ ። ኦርጂናል ሰነዳት ሰዲድካ ከምኡ ድማ

ናባኻ ክምለስ እንተ ደሊኻ ኣብዚ ርአ _______። ዝዀነ ይኹን ሰነድ እንተ ዘይኣጣቢቕካ ብኽብረትካ ምኽንያትካ ግለጽ፦

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

መግለጺ ጥርዓን፦ (መዘኻኸሪ:- ንዅሉ እቲ ምስ ጥርዓንካ እተተሓሓዘ ሓቅታትን ኵነታትን ምሉእ ብምሉእ ንምግላጽ ኣድላዪ ዝዀነ
ተወሳኺ ገጻት ኣእቱ።)

ምስጢራውነት፦
ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ኣማኻሪ ስነ-ስርዓት (ODC) ከምኡውን እቲ ቦርዲ ናይቲ ጥርዓን ምስጢራውነት ከምኡ ውን እቲ ምስኡ
እተተሓሓዘ መርመራታትን ስጕምትንክዕቅቡ ትጽቢት ይግበረሎም ኢዩ። እዚ ከኣ ክሳዕ ብፍሉይ ምስጢር ዘይኰኮነሉ ከምቲ ኣብ ሕጊ 402
ተገሊጹ ዘሎ እዩ። ሰራሕተኛ ODC ነቲ ምስ ጥርዓንካ ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ዘለዎ ጠበቓ ወይ ካልኦት ሰባት ቃለ-መጠይቕ ክገብረሎም ይኽእል
እዩ፣ እቲ ሓበሬታ ክገልጽ ምስ ዝፍቀደሉ ወይ ብመሰረት ሕጊ ቤት ፍርዲ ወይ ቦርድ ምስ ዚሕተት ከኣ ሓበሬታ ክነግር ይኽእል እዩ።

ብያነ፦
ትግባረ ሕጊ 209(ሀ) ዝዀነ ይኹን ሰብ ምስ ኣማኻሪ ስነ-ስርዓት ወይ ምስ ቦርዲ ዝዘራረብ ወይ ከኣ ብመሰረት ሕጊ ኣብ ቅድሚ ኮሚተ
ምስማዕ ጉዳይ ወይ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ምሕላው ኣብ ዝግበር መስርሕ ፍሉይ ክኢላ ምስክርነት ዚህብ እንተ ዀይኑ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ
ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ወይ ምስክርነት ተመርኲሱ ካብ ሲቪላዊ ኽሲ ናጻ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሕብር።

_________________________
(ዕለት)

___________________________________
(ክታምካ)

