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ØSTJYLLANDS

አርዕስቲ 
ብዝዓባ አክረርቲ፣ምድላው ፣ዎገንንት ምግባር ከሙ እውን 

ሃይማኖታዊ ምክራርን ዝንባለታት 
ብዛዓባ አክረርቲ፣ምድላው ውይ ድማ ዎገንነት  ከሙ እዉን 
ሃይማኖታዊ ምክራርን አብ ዕለታዊ መኖባብሮካ ይትንፈከካ ዶ 

ዝርዝር 
ዓበይቲ ከሙ እውን ናእሽቱ መንዕስያት ቆሉዑ ሃደ ሃደ ግዘ ሃደገኛ  ዝኮነ 
ሃይማኖታዊ ዝንባለታት እንዳሃዙ ክመጹኡ ሰለዝከእክሉ አብ ደንማርክ ዘነብር 
ዝኮነ ስብ  እዚ ኩነታት እዳተራአየ ሱቅ ክትብል አይግባእን እዩ  
ምክትታል ሰለዝድልዮ ዎለዲ ደቆም ናብ ሃይማኖታዊ ምክክራርን ከሙ እውን ናብ 
ዎንጀል አቲዎም ከም ሺብር ዘመሰለ ህማቅ ነገር ከይገበሩ ምክክትታል ናይ ዎለዲን 
ከሙ እውን አብዚ አዲ ዝነብር ህበረት ስብ ሃላፊነት አለዎ 
. አብ ላዕሊ ዝተቀሱ ኩነታትን ከሙ እውን ዎለዲ ደቆም ናብ ህማቅ ዝንባለታት 
እንዳከዱ ከምዝኮነ ዝፈልጡ ኮይኖም፣ ደቆም ናይ ባህሪታት ልውጢ አርዕዮም፣ 
ካብ ሰብን ካብ በተሰብም እንዳተፈለዩ ዝውዕሉ ኮይኖም ከሙ እውን ናይ 
ደንማርክ ህግታት ዘያክብሩ ኮይኖም አብ ታህቲ በዘሎ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልኩም 
አበረታታት ምሃብ ተክእሉ ኢኩም 
.  ናይ ሃይማኖት ምክክራርን ዝግልጹ ሃበራታት ትሰም ዓለካ ዶ 
. ናይ ሃይማኖት ምክራርን ብተግባር ዝግልጹ ኩትታት ትሪዕ አለካ ዶ  
. ብዛዕባ ደቅካ ከሙ እውን በተሰብካ ከምዚ ዓይነት ዝንባለታት ትርዕይ ዶ ፣
የታህሰበካ ሎ ዶ 
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ ኮሙን ከሙ እውን 
ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት 
ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ 
ተክዕል ኢካ 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ ዝተቁዋመ ሰሪት 
ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 

አርዕስቲ 
ብዝዓባ አክረርቲ፣ምድላው ፣ዎገንንት ምግባር ከሙ እውን 

ሃይማኖታዊ ምክራርን ዝንባለታት 
ብዛዓባ አክረርቲ፣ምድላው ውይ ድማ ዎገንነት  ከሙ እዉን 
ሃይማኖታዊ ምክራርን አብ ዕለታዊ መኖባብሮካ ይትንፈከካ ዶ 

ዝርዝር 
ዓበይቲ ከሙ እውን ናእሽቱ መንዕስያት ቆሉዑ ሃደ ሃደ ግዘ ሃደገኛ  ዝኮነ 
ሃይማኖታዊ ዝንባለታት እንዳሃዙ ክመጹኡ ሰለዝከእክሉ አብ ደንማርክ ዘነብር 
ዝኮነ ስብ  እዚ ኩነታት እዳተራአየ ሱቅ ክትብል አይግባእን እዩ  
ምክትታል ሰለዝድልዮ ዎለዲ ደቆም ናብ ሃይማኖታዊ ምክክራርን ከሙ እውን ናብ 
ዎንጀል አቲዎም ከም ሺብር ዘመሰለ ህማቅ ነገር ከይገበሩ ምክክትታል ናይ ዎለዲን 
ከሙ እውን አብዚ አዲ ዝነብር ህበረት ስብ ሃላፊነት አለዎ 
. አብ ላዕሊ ዝተቀሱ ኩነታትን ከሙ እውን ዎለዲ ደቆም ናብ ህማቅ ዝንባለታት 
እንዳከዱ ከምዝኮነ ዝፈልጡ ኮይኖም፣ ደቆም ናይ ባህሪታት ልውጢ አርዕዮም፣ 
ካብ ሰብን ካብ በተሰብም እንዳተፈለዩ ዝውዕሉ ኮይኖም ከሙ እውን ናይ 
ደንማርክ ህግታት ዘያክብሩ ኮይኖም አብ ታህቲ በዘሎ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልኩም 
አበረታታት ምሃብ ተክእሉ ኢኩም 
.  ናይ ሃይማኖት ምክክራርን ዝግልጹ ሃበራታት ትሰም ዓለካ ዶ 
. ናይ ሃይማኖት ምክራርን ብተግባር ዝግልጹ ኩትታት ትሪዕ አለካ ዶ  
. ብዛዕባ ደቅካ ከሙ እውን በተሰብካ ከምዚ ዓይነት ዝንባለታት ትርዕይ ዶ ፣
የታህሰበካ ሎ ዶ 
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ ኮሙን ከሙ እውን 
ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት 
ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ 
ተክዕል ኢካ 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ ዝተቁዋመ ሰሪት 
ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 



?

አርዕስቲ 
ብዝዓባ አክረርቲ፣ምድላው ፣ዎገንንት 

ምግባር ከሙ እውን ሃይማኖታዊ ምክራርን 
ዝንባለታት 

ብዛዓባ አክረርቲ፣ምድላው ውይ ድማ 
ዎገንነት  ከሙ እዉን ሃይማኖታዊ ምክራርን 
አብ ዕለታዊ መኖባብሮካ ይትንፈከካ ዶ 

ዝርዝር 
ዓበይቲ ከሙ እውን ናእሽቱ መንዕስያት ቆሉዑ ሃደ ሃደ ግዘ 
ሃደገኛ  ዝኮነ ሃይማኖታዊ ዝንባለታት እንዳሃዙ ክመጹኡ 
ሰለዝከእክሉ አብ ደንማርክ ዘነብር ዝኮነ ስብ  እዚ ኩነታት 
እዳተራአየ ሱቅ ክትብል አይግባእን እዩ  
ምክትታል ሰለዝድልዮ ዎለዲ ደቆም ናብ ሃይማኖታዊ 
ምክክራርን ከሙ እውን ናብ ዎንጀል አቲዎም ከም ሺብር 
ዘመሰለ ህማቅ ነገር ከይገበሩ ምክክትታል ናይ ዎለዲን ከሙ 
እውን አብዚ አዲ ዝነብር ህበረት ስብ ሃላፊነት አለዎ 
. አብ ላዕሊ ዝተቀሱ ኩነታትን ከሙ እውን ዎለዲ ደቆም ናብ 
ህማቅ ዝንባለታት እንዳከዱ ከምዝኮነ ዝፈልጡ ኮይኖም፣ 
ደቆም ናይ ባህሪታት ልውጢ አርዕዮም፣ ካብ ሰብን ካብ 
በተሰብም እንዳተፈለዩ ዝውዕሉ ኮይኖም ከሙ እውን ናይ 
ደንማርክ ህግታት ዘያክብሩ ኮይኖም አብ ታህቲ በዘሎ ቁጽሪ 
ተለፎን ደዊልኩም አበረታታት ምሃብ ተክእሉ ኢኩም 
.  ናይ ሃይማኖት ምክክራርን ዝግልጹ ሃበራታት ትሰም ዓለካ ዶ 
. ናይ ሃይማኖት ምክራርን ብተግባር ዝግልጹ ኩትታት ትሪዕ 
አለካ ዶ  
. ብዛዕባ ደቅካ ከሙ እውን በተሰብካ ከምዚ ዓይነት 
ዝንባለታት ትርዕይ ዶ ፣የታህሰበካ ሎ ዶ 
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ 
ኮሙን ከሙ እውን ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን 
እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ 

አርዕስቲ 
ብዝዓባ አክረርቲ፣ምድላው ፣ዎገንንት ምግባር ከሙ እውን 

ሃይማኖታዊ ምክራርን ዝንባለታት 
ብዛዓባ አክረርቲ፣ምድላው ውይ ድማ ዎገንነት  ከሙ እዉን 
ሃይማኖታዊ ምክራርን አብ ዕለታዊ መኖባብሮካ ይትንፈከካ ዶ 

ዝርዝር 
ዓበይቲ ከሙ እውን ናእሽቱ መንዕስያት ቆሉዑ ሃደ ሃደ ግዘ ሃደገኛ  ዝኮነ 
ሃይማኖታዊ ዝንባለታት እንዳሃዙ ክመጹኡ ሰለዝከእክሉ አብ ደንማርክ ዘነብር 
ዝኮነ ስብ  እዚ ኩነታት እዳተራአየ ሱቅ ክትብል አይግባእን እዩ  
ምክትታል ሰለዝድልዮ ዎለዲ ደቆም ናብ ሃይማኖታዊ ምክክራርን ከሙ እውን ናብ 
ዎንጀል አቲዎም ከም ሺብር ዘመሰለ ህማቅ ነገር ከይገበሩ ምክክትታል ናይ ዎለዲን 
ከሙ እውን አብዚ አዲ ዝነብር ህበረት ስብ ሃላፊነት አለዎ 
. አብ ላዕሊ ዝተቀሱ ኩነታትን ከሙ እውን ዎለዲ ደቆም ናብ ህማቅ ዝንባለታት 
እንዳከዱ ከምዝኮነ ዝፈልጡ ኮይኖም፣ ደቆም ናይ ባህሪታት ልውጢ አርዕዮም፣ 
ካብ ሰብን ካብ በተሰብም እንዳተፈለዩ ዝውዕሉ ኮይኖም ከሙ እውን ናይ 
ደንማርክ ህግታት ዘያክብሩ ኮይኖም አብ ታህቲ በዘሎ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልኩም 
አበረታታት ምሃብ ተክእሉ ኢኩም 
.  ናይ ሃይማኖት ምክክራርን ዝግልጹ ሃበራታት ትሰም ዓለካ ዶ 
. ናይ ሃይማኖት ምክራርን ብተግባር ዝግልጹ ኩትታት ትሪዕ አለካ ዶ  
. ብዛዕባ ደቅካ ከሙ እውን በተሰብካ ከምዚ ዓይነት ዝንባለታት ትርዕይ ዶ ፣
የታህሰበካ ሎ ዶ 
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ ኮሙን ከሙ እውን 
ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት 
ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ 
ተክዕል ኢካ 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ ዝተቁዋመ ሰሪት 
ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 

አርዕስቲ 
ብዝዓባ አክረርቲ፣ምድላው ፣ዎገንንት ምግባር ከሙ እውን 

ሃይማኖታዊ ምክራርን ዝንባለታት 
ብዛዓባ አክረርቲ፣ምድላው ውይ ድማ ዎገንነት  ከሙ እዉን 
ሃይማኖታዊ ምክራርን አብ ዕለታዊ መኖባብሮካ ይትንፈከካ ዶ 

ዝርዝር 
ዓበይቲ ከሙ እውን ናእሽቱ መንዕስያት ቆሉዑ ሃደ ሃደ ግዘ ሃደገኛ  ዝኮነ 
ሃይማኖታዊ ዝንባለታት እንዳሃዙ ክመጹኡ ሰለዝከእክሉ አብ ደንማርክ ዘነብር 
ዝኮነ ስብ  እዚ ኩነታት እዳተራአየ ሱቅ ክትብል አይግባእን እዩ  
ምክትታል ሰለዝድልዮ ዎለዲ ደቆም ናብ ሃይማኖታዊ ምክክራርን ከሙ እውን ናብ 
ዎንጀል አቲዎም ከም ሺብር ዘመሰለ ህማቅ ነገር ከይገበሩ ምክክትታል ናይ ዎለዲን 
ከሙ እውን አብዚ አዲ ዝነብር ህበረት ስብ ሃላፊነት አለዎ 
. አብ ላዕሊ ዝተቀሱ ኩነታትን ከሙ እውን ዎለዲ ደቆም ናብ ህማቅ ዝንባለታት 
እንዳከዱ ከምዝኮነ ዝፈልጡ ኮይኖም፣ ደቆም ናይ ባህሪታት ልውጢ አርዕዮም፣ 
ካብ ሰብን ካብ በተሰብም እንዳተፈለዩ ዝውዕሉ ኮይኖም ከሙ እውን ናይ 
ደንማርክ ህግታት ዘያክብሩ ኮይኖም አብ ታህቲ በዘሎ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልኩም 
አበረታታት ምሃብ ተክእሉ ኢኩም 
.  ናይ ሃይማኖት ምክክራርን ዝግልጹ ሃበራታት ትሰም ዓለካ ዶ 
. ናይ ሃይማኖት ምክራርን ብተግባር ዝግልጹ ኩትታት ትሪዕ አለካ ዶ  
. ብዛዕባ ደቅካ ከሙ እውን በተሰብካ ከምዚ ዓይነት ዝንባለታት ትርዕይ ዶ ፣
የታህሰበካ ሎ ዶ 
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ ኮሙን ከሙ እውን 
ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት 
ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ 
ተክዕል ኢካ 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ ዝተቁዋመ ሰሪት 
ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 



!
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ 
ኮሙን ከሙ እውን ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን 
እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ 
ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ ተክዕል ኢካ 
 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ 
ዝተቁዋመ ሰሪት ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል 
ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 
ተልፎን ክትደውል እንተለካ መን ከብዝኮንካ ምግላጽ አይደሊን 
እየ እልካ ሹምካን ዝይምሃብ መሰል አለካ 
 
ኦሩስ ኮሙንን ኦሩስ ፖሊስ በሃባር ብምኩን ሰብ ናብ ሃይማኖታዊ 

ምክራርን፣ ዎንጅልን ንምክልካልን ሰውጽዕዎ አበረታት እዩ 
አላማ ናይዚ ሃበረታ እዚ ሰላምን፣ ቅሳነትን ከሙ እዉን ፍቅሪን 

ንህብረተሰብን ንምህላው እዩ 
 
 
 

አርዕስቲ 
ብዝዓባ አክረርቲ፣ምድላው ፣ዎገንንት ምግባር ከሙ እውን 

ሃይማኖታዊ ምክራርን ዝንባለታት 
ብዛዓባ አክረርቲ፣ምድላው ውይ ድማ ዎገንነት  ከሙ እዉን 
ሃይማኖታዊ ምክራርን አብ ዕለታዊ መኖባብሮካ ይትንፈከካ ዶ 

ዝርዝር 
ዓበይቲ ከሙ እውን ናእሽቱ መንዕስያት ቆሉዑ ሃደ ሃደ ግዘ ሃደገኛ  ዝኮነ 
ሃይማኖታዊ ዝንባለታት እንዳሃዙ ክመጹኡ ሰለዝከእክሉ አብ ደንማርክ ዘነብር 
ዝኮነ ስብ  እዚ ኩነታት እዳተራአየ ሱቅ ክትብል አይግባእን እዩ  
ምክትታል ሰለዝድልዮ ዎለዲ ደቆም ናብ ሃይማኖታዊ ምክክራርን ከሙ እውን ናብ 
ዎንጀል አቲዎም ከም ሺብር ዘመሰለ ህማቅ ነገር ከይገበሩ ምክክትታል ናይ ዎለዲን 
ከሙ እውን አብዚ አዲ ዝነብር ህበረት ስብ ሃላፊነት አለዎ 
. አብ ላዕሊ ዝተቀሱ ኩነታትን ከሙ እውን ዎለዲ ደቆም ናብ ህማቅ ዝንባለታት 
እንዳከዱ ከምዝኮነ ዝፈልጡ ኮይኖም፣ ደቆም ናይ ባህሪታት ልውጢ አርዕዮም፣ 
ካብ ሰብን ካብ በተሰብም እንዳተፈለዩ ዝውዕሉ ኮይኖም ከሙ እውን ናይ 
ደንማርክ ህግታት ዘያክብሩ ኮይኖም አብ ታህቲ በዘሎ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልኩም 
አበረታታት ምሃብ ተክእሉ ኢኩም 
.  ናይ ሃይማኖት ምክክራርን ዝግልጹ ሃበራታት ትሰም ዓለካ ዶ 
. ናይ ሃይማኖት ምክራርን ብተግባር ዝግልጹ ኩትታት ትሪዕ አለካ ዶ  
. ብዛዕባ ደቅካ ከሙ እውን በተሰብካ ከምዚ ዓይነት ዝንባለታት ትርዕይ ዶ ፣
የታህሰበካ ሎ ዶ 
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ ኮሙን ከሙ እውን 
ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት 
ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ 
ተክዕል ኢካ 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ ዝተቁዋመ ሰሪት 
ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 

አርዕስቲ 
ብዝዓባ አክረርቲ፣ምድላው ፣ዎገንንት ምግባር ከሙ እውን 

ሃይማኖታዊ ምክራርን ዝንባለታት 
ብዛዓባ አክረርቲ፣ምድላው ውይ ድማ ዎገንነት  ከሙ እዉን 
ሃይማኖታዊ ምክራርን አብ ዕለታዊ መኖባብሮካ ይትንፈከካ ዶ 

ዝርዝር 
ዓበይቲ ከሙ እውን ናእሽቱ መንዕስያት ቆሉዑ ሃደ ሃደ ግዘ ሃደገኛ  ዝኮነ 
ሃይማኖታዊ ዝንባለታት እንዳሃዙ ክመጹኡ ሰለዝከእክሉ አብ ደንማርክ ዘነብር 
ዝኮነ ስብ  እዚ ኩነታት እዳተራአየ ሱቅ ክትብል አይግባእን እዩ  
ምክትታል ሰለዝድልዮ ዎለዲ ደቆም ናብ ሃይማኖታዊ ምክክራርን ከሙ እውን ናብ 
ዎንጀል አቲዎም ከም ሺብር ዘመሰለ ህማቅ ነገር ከይገበሩ ምክክትታል ናይ ዎለዲን 
ከሙ እውን አብዚ አዲ ዝነብር ህበረት ስብ ሃላፊነት አለዎ 
. አብ ላዕሊ ዝተቀሱ ኩነታትን ከሙ እውን ዎለዲ ደቆም ናብ ህማቅ ዝንባለታት 
እንዳከዱ ከምዝኮነ ዝፈልጡ ኮይኖም፣ ደቆም ናይ ባህሪታት ልውጢ አርዕዮም፣ 
ካብ ሰብን ካብ በተሰብም እንዳተፈለዩ ዝውዕሉ ኮይኖም ከሙ እውን ናይ 
ደንማርክ ህግታት ዘያክብሩ ኮይኖም አብ ታህቲ በዘሎ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልኩም 
አበረታታት ምሃብ ተክእሉ ኢኩም 
.  ናይ ሃይማኖት ምክክራርን ዝግልጹ ሃበራታት ትሰም ዓለካ ዶ 
. ናይ ሃይማኖት ምክራርን ብተግባር ዝግልጹ ኩትታት ትሪዕ አለካ ዶ  
. ብዛዕባ ደቅካ ከሙ እውን በተሰብካ ከምዚ ዓይነት ዝንባለታት ትርዕይ ዶ ፣
የታህሰበካ ሎ ዶ 
እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ ኮሙን ከሙ እውን 
ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት 
ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ 
ተክዕል ኢካ 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ ዝተቁዋመ ሰሪት 
ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 
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እንታይ እሞ ክገብር 
እንድህር አብላእሊ ዝትጠቀሱ ኩነታት አሰትዊልካ ካብ ኦሩስ 
ኮሙን ከሙ እውን ካብ ኦሩስ ፖሊስ ናይ ምክሪን ከሙ እውን 
እንታይ ከምዝትገብር ሃበረታት ክተርክብ ትክዕ ኢካሞ አብ ታህቲ 
ዘለዉ ቁጽሪ ተለፎን ደዊልካ ሃበረታት ክትረክብ ተክዕል ኢካ 
 
ናይ ኦሩስ ፖሊስ ቁጽሪ 72 58 23 65 
ከሙ እውን እታ አዲ ንከምዚ አይነት ኩነታት ሃበርታ ንብሃብ 
ዝተቁዋመ ሰሪት ሰለዘሎ ተለፎን በምድዋል ሃገዝ ትረክብ ትክዕል 
ኢካ ቁጽሪ ተለፎን 41 74 90 90 
 
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ስዓት 22 ኩሉ ማዕልትታትን ክትድዉሉ 
ተልፎን ክትደውል እንተለካ መን ከብዝኮንካ ምግላጽ አይደሊን 
እየ እልካ ሹምካን ዝይምሃብ መሰል አለካ 
 

ኦሩስ ኮሙንን ኦሩስ ፖሊስ በሃባር ብምኩን ሰብ ናብ ሃይማኖታዊ 
ምክራርን፣ ዎንጅልን ንምክልካልን ሰውጽዕዎ አበረታት እዩ 

አላማ ናይዚ ሃበረታ እዚ ሰላምን፣ ቅሳነትን ከሙ እዉን ፍቅሪን 
ንህብረተሰብን ንምህላው እዩ 
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