ND ራያን ዋይት ክፋል B ናይ ፕሮግራም መሰላትን ሓላፍነታትን
ክፍሊ ጥዕና ሰሜናዊ ዳኮታ
ምክፍፋል ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ብደም ዚመሓላለፍ ሕማማት
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መሰላት ዓማዊል:ኣብ ናይ ND ራያን ጻዕዳ ፕሮግራም ክፋል B ተሳታፊ ኸም ምዃንካ መጠን፣ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብር መሰል ኣሎካ፦
• ብ ኣኽብሮትን፣ ክብርን፣ ሓልዮትን፣ ከምኡ ዉን ርሕራሐን ንሕዘኩም።
• ናይ ጕዳይ ምምሕዳር ኣገልግሎት ምርካብ ብኣኽብሮት፣ ክብሪ፣ ብሓልዮት ከምኡውን ብድንጋጽ ይትሓዙ።
• ብመሰረት ዓሌት፣ ሕብሪ፣ ጾታ፣ ብሄር፣ ሃገራዊ መበቈል፣ ሃይማኖት፣ ዕድመ፣ ጾታዊ ኣረኣእያ፣ ኣካላውን/ወይ ኣእምሮኣዊ ኽእለት ብዘይ ኣድልዎ
ዚወሃብ ኣገልግሎት ተቐበል።
• ንኣገልግሎት ምምሕዳር ጕዳይ ዚኸውን መደብ ኣብ ምድላዉ ምስታፍ።
• ብዛዕባ እቲ ኽትረኽቦ እትኽእል ኣገልግሎትን ኣማራጺታትን ምሕባር።
• ብኣካል ወይ ብተሌፎን ክትራኸብ ከለኻ፣ ምስ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ጕዳይ ክንደይ ግዜ ክትራከብ ኣለካ ኣብ ሓደ ስምምዕ ብጻሕ።
• ናይ ሕክምና መዛግብትኻን ናይ ጕዳይ መዛግብትኻን ብምስጢር ከም ዝትሓዝ ግበር።
• ብዛዕባ እቲ እትቕበሎ ኣገልግሎት ወይ እትንጸጎ ዘለኻ ኣገልግሎት ዘይተበራሃካ እንተሎ ኣቕርብ
ሓላፍነታት ዓማዊል፦
ኣብ ኖርዝ ዳኮታ ራያን ዋይት ፕሮግራም ቢ ተሳታፊ ኸም ምዃንካ መጠን ነዚ ዝስዕብ ሓላፍነት ኣሎካ፦
• ንኻልኦት ዓማዊልን ሰራሕተኛታትን እዚ ትካል እዚ ብኣኽብሮትን ብኣኽብሮትን ሓዞም።
• ምስጢር ካልኦት ኣብዚ ትካል እዚ እትረኽቦም ዓማዊል ሓልዎ።
• ኣካየድቲ ጕዳያት ሰራሕተኛታት ወይ ካልኦት ዓማዊል ኣካላዊ፣ ጾታዊ፣ ብዘረባ ከምኡ ዉን/ወይ ስምዒታዊ ማህሰይቲ ወይ ምጕብዕባዕ
ኣየጋጥሞምን እዩ።
• ንጕዳይ ዚምልከት መደብ ኣብ ምውጻእ ብእተኻእለካ መጠን ተሳተፍ።
• ኣካያዲ ስራሕ እቲ ጕዳይ ብዛዕባ መደብ ምምሕዳር ጕዳያትካ ወይ ብዛዕባ ዜድልየካ ለውጥታት ዜተሓሳስበካ ዝዀነ ይኹን ነገር ንገሮ።
• ብእተኻእለካ መጠን ቈጸራ ግበር ወይ ከኣ ብእተኻእለካ መጠን ተሌፎን ብምድዋል ግዜ ቘጸራ ኽትስርዝ ወይ ክትቅይር ጽዓር።
• ኣብ ኣድራሻኻ ወይ ቍጽሪ ተሌፎንካ፣ ኣታዊኻ ብዛዕባ ዝገበርካዮ ለውጥታ፣ ከምኡውን ነቲ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ጕዳይ ዚድውለልካ ወይ
ዚልእኮ ደብዳበታት ብእተኻእለካ ኽእለት ምላሽ ብምሃብ ምስ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ጕዳይ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ግበር።
• ካብቲ እቲ መግለጺ እተዋህበሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ወጻኢታትካ ኽትከፍል ዚሓትት ዝዀነ ይኹን ሕቶ ንኣመሓዳሪ ጕዳይካ ሃቦ
ከምኡ ዉን ዜድሊ ሰነድ ድማ ሃቦ።
• ካብ ካልእ መደባትን ኣገልግሎታትን ሓገዝ ንምርካብ ነቲ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ጕዳይ ዚህቦ መምርሒ ስዓቦ።
• ኣዘውቲርካ ናብ ሓኪምካ ብምኻድ ጥዕናኻን ሓሉን ጥዕናኻን ንምርግጋጽ ድማ እተኣዘዘልካ መድሃኒት ውሰድ።
• ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሽዱሽተ ወርሒ ብቕዓትካን ተሳታፍነትካን ኣብ ND ራያን ዋይት ክፋል B ፕሮግራም እንደገና ኣረጋግጽ። ንስኻ ብ 30
ኣፕሪል እንደገና ኽትምዝገብ ኣሎካ ከምኡ ዉን ብ 31 ኦክተበር ጋግማይ ክትምዝገብ ኣለካ ዓመታዊ ምስ ራያን ዋይት ብቑዕ ምእንቲ ኪኸው።
ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓበሬታ ተረዲአዮ እየ፣ ቅዳሕ መዛግብተይ ድማ ተቐቢለ እየ።
ክታም ዓማዊል/ሓላዊ

ዕለት

ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ ክታም

ዕለት
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