መምርሒ ጥርዓን
1. መግለጺ

ኣዚ መምርሒ ከምዚ ዝስዕብ ማለት’ዩ
1. ኣልሳረ ኣካዳሚ፡ ውደባዊ ንጥፈታት ን ሕብረትን ናይ ስራሕ ቦታን ምቛም ዝዓለመ
2. ኣብ ሮተርዳም መዝገብ CoC ፍቕዲ 67377505;
3. AWB; ሓፈሽዊ ምሕደራ ሕጋዊ ኣሰራርሓ
4. ጥርዓን; ዝኾነ ዘይዕግበታዊ መግለጺ ካብ ዚተወሰነ ባህሪ፡ ፍጻመ ወይ ሸለልትነት ካብ ሰረሓተኛታት ኣልሳረ
ኣካዳሚ
5. ሰራሕተኛታት; ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ስራሕ ኣልሳረ ኣካዳሚ ዚሰርሕ፡ ብዘይ ኣገድስ ቕዋሚ ወይ ግዝያዊ ሰራሕተኛ
ኣልሳረ ኣካዳሚ
2. መሰል ጥርዓን
1 .ንኹሉ ኣብ ኣልሳረ ኣካዳሚ ጥርዓን ናይ ምምስራት መሰሉ ሕሉው’ዩ፡ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሌኻ ወይ ኣብ
ካልኦት ዝርኣዮ ኣቀራርባ ኣብ ፍሉይ ኩነታት
2. ጠባይ ሰራሕተኛ ኣብ ትሕቲ ተሓታትነት ኣልሳረ ኣካዳሚ ዝሰርሕ ነጸብራቕ ጠባይ ኣልሳረ ኣካዳሚ የርኢ
3. ትኽክል ኣተሓሕዛ
ኣልሳረ ኣካዳሚ ንትኽክል ኣተሓሕዛ ብቓልን ብጽሑፍን ዝቐረበ ጥርዓናት ንጠባያት ዝምልከት ይከታተል
4. ምስረታ ጥርዓን
1. ናይ ጥርዓን ጽሑፍ ክፍረምን ብውሕዱ ነዞም ዝስዕቡ ከማልአን ይግባአ፡
• ስምን ኣድራሻን ኣቕራቢ
•

ዕለት

•

መግለጺ ጠባይ ንጥርዕን ዝምልከት

2. ጥርዕን ብናይ ወጻኢ ቋንቋ ምስ ዝጸሓፍ ብትኽክል ንኽተሓዝ ምትርጋም የድሊ፡ ትርጋም ኣቕራቢ ክርአዮ
ይግባአ
3. ኣልሳረ ኣካዳሚ ንጽሑፋዊ ጥርዓን ተመሳሳልነት ዘይብሉ ምስ ኣብ ቀዳማይ ወይ ኣብ ካልኣይ ሕጥብ ጽሑፍ
ንዝቐረበ ንኸይተሓዝ ክውስን ይኽአል፡ ኣቕራቢ ኣብ ምኹንይ ዝኾነ ግዜ ጥርዓን ናይ ምውሳኽ ተኽአሎ ኣለዎ

5. ምትእትታው
1. ኣልሳረ ኣካዳሚ ድሕሪ ምርኣይ ጥርዓን ብዝዕግብ ንጠራዒ፡ ሓላፍነት ንተወሳኺ ሕቶታት ናይ መምርሒ

ዉዱቕ ይኸውን።
2. ኣልሳረ ኣካዳሚ ንጥርዓን ብዘዕግብ ኣገልጊለ ኣብ ዝበለሉ ንጠራዒ ሕቶ ኣብ ዘቕረበሉ/ትሉ ብ ጽሑፍ ይሕብር።
3. ጠራዓይ ብዝተገብረሉ ምድቕቓስ ምስ ዘይዓግብ፡ ንሱ/ሳ ብ መንጽር መምርሒ ክካታዕ ይኽአል።
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6. ምርግጋጽ ስነስርዓት
1. ኣልሳሪ ኣካዳሚ ንዝተቐበሎ ጽሑፍ ናይ ጥርዓን ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ናይ ስራሕ መዓልታት ብ ደብዳበ ወይ

ኢመይል የረጋግጽ።
2. ምርግጋጽ ስነስርዓት ነዞም ዝስዕቡ ይጠቅስ፡
ሀ. መደቓቕሲ ግዜ
ለ. ተወሳኺ መስርሕ
ሐ. ርክብ
መ. ተኽአሎ ምቕባል ስምዕታ ወይ ምቕጣብ ካብ ጣልቓ
3. ኣልሳሪ ኣካዳሚ ጥርዓ ብ ቐጥታ ናብ ዝተፈልየ ኣካል ንጹር መዝነት መስርሕ ዝተዋህቦ ይልአክን ብማዕረኡ

ንኣቕራቢ ሓበረታ ይህብን።
4. ኣልሳሪ ኣካዳሚ ትርጉም ዘይሓዘን መልሲ ዘይተዋህቦን ጥርዓን ንኣቕራቢ ብ ዝተኸኣለ ኣብ ዝቕልተፈ
ይመልስ።

7. ዘይኣድላውነት በዓል መዚ ጥርዓን

መስርሕ ጥርዓን ብ ሰራሕተኛ (ብ ቕዋሚ ወይ ግዝያዊ ዝተቖጸረ፡ ዝኾነ ምስ ባህርያት ጥርዓን ምትአስሳር
ዘይብሉ ወይ ኣባል ኮሚተ ጥርዓን ዘይኮነ) ይፍጸም.
8. ዘይግደታዊ ኣተኣላልያ
1. ኣልሳሪ ኣካዳሚ ነዞም ዚስዕቡ ጠባያት ዘጠቓለለ ጥርዓን ክኣሊ ኣይግደድን፡

ሀ. ብዝዕባ ጥርዓን ኣቐዲሙ ዝተመስረተን ዝተኣልየን ብመሰረት መምርሒ፡ ካብ መመልከቲ ዓንቕጽ 6
ቀዳማይን ካልኣይን ሕጡበ-ጽሑፍ ወጻኢ።
ለ. ጥርዓን ቅድሚ ምቕራቡ ልዕሊ ሓደ ዓመት ንዝወሰደ
ሐ. ተቓዉሞ ጠራዒ ኣንጻር ዓንቐጽ 1፡5 ቀዳማይ ሕጡበ-ጽሑፍ ናይ AWB ካብ ዘስፍሮ
መ. ይግባይ ናይ ጠራዒ ኣንጻር ዓንቐጽ 1፡5 ሳልሳይ ሕጡበ-ጽሑፍ ናይ AWB ካብ ዘስፈሮ ወይ ከስፍሮ
ዝኽአል
ረ. ኣሰራርሓ ብምቓም መዛረቢ ናይ ሓደ ፍርዲ ብካልአ ሕጋዊ ኣካል ወጻኢ ካብ ምምሕደራዊ ፍርዲ ምስ
ዝኸዉን
ሰ . መርመራዊ መስርሕ ብትአዛዝ ህዝባዊ ኣኽባር ሕጊ ወይ ናይ ክሲ መስርሕ ይካየድ
ክሳብ ዝሃለወ፡ ወይ ኢቲ ጠባይ ክፋል ናይ ተኸታታሊ ወይ መኽሰሲ ናይ ዘቕጽዕ በደል
ምስ ዝኸውን ከምኡ’ውን መርመራዊ መስርሕ ብትዛዝ ህዝባዊ ኣኽባር ሕጊ ይካየድ ክሳብ
ዝሃለወ ወይ አዋናዊ ናይ ክሲ መስርሕ ምስ ዝህሉ
2. ኣልሳሪ ኣካዳሚ ምአላይ ጥርዓን ዘየገዲዶ ምናልባት ኣገዳስነት ጠራዒ ወይ ብንጹር ዘይአኹል ሚዛን ጠባይ
ምስ ዝኸዉን።
3. ጥርዓን ምስ ዘይአለ ንጠራዒ ብዝተኻአለ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ብጽሑፍ ይሕበር፡ ንዝኾነ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ
ኣርባዕተ ሰሙን ድሕሪ ምቕባል ጥርዓን ይምልስ።
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9. ግዴታ ምልቃቕ ክሲ

ናይ ዝቐረበ ጥርዓን ተሓታቲ ኣካል ቕዳሕ ናይ ጥሪዓን ከምኡ’ውን መሰነይታ ሰነድ ይልኣኾ።
10. ናይ ስሞዕታ መስል
1. ኣልሳረ ኣካዳሚ ንኸሳስን ተኽሳስን ብተዘማዲ ናይ ምስማዕ ተኽአሎ የፍቅድ።
2. ኸሳሲ ምስማዕ ዝግደፈሉ ምናልባት ጥርዓን ብንጹር ምስ ዘይርከብ ወይ ኸሳሲ ናይ ምስማዕ መሰሉ ኽስማዕ

ምስ ዘይደሊ ምግላጹ።
3. ናይ ስምዕታ ጸብጻብ ይጥርንፍ።
4. ከሳሲ ቅዳሕ ጸብጻብ ናይ ሕቶታቱ/ታ ይወሃቦ/ባ።
11. ናይ ምድቕቓስ ግዜ
1. ኣልሳረ ኣካዳሚ ጥርዓን ኣብ ዉሽጢ ኣርባዕተ ሰሙን ድሕሪ ምቕባሉ የደቓቕሶ
2. ኣልሳረ ኣካዳሚ ምድቕቓስ ካብ ኣርባዕተ ሰሙን ዘይነዊሕ ከሰጋግሮ ይኽአል፡ አዚ ምስግጋር ብጽሑፍ ብምክፋል
ብ ፍላጥ ናይ ከሳስን ተከሳስን ይከዉን።
12. ምድቕቓስ
1. ኣልሳረ ኣካዳሚ ውጽኢት ናይ ዝተገብረ መርመራን ካልእ ተመሳሳሊ ዝተበጽሐ መደምደምታን መረጋገጺ ነቲ ከሳሲ
ብጽሑፍ ይሕብር
2. እቲ ምልክታ ተኽእሎ ናይ ስዒቡ ዝቐርብ ጥርዓን ብ ሃገራዊ ነጻ ጠበቓ የጠቓልል።
3. ኣንጻር ውሳኔ ኣታሓሓሕዛ ናይ ጥርዓን ብዛዕባ ጠባይ ናይ ኣልሳረ ኣካዳሚ ዝኾነ ተቓውሞ ወይ ይግባይ ክምስረት
ኣይክእልን።
4. እቲ ጥርዓን ብዘዐግብ መንገዲ እንተዘይ ተፈቲሑ፣ እቲ ተማሃራይ፣ ብነጻ ጥርዓኑ ናብ ቦርድ ዕርቂ Blik op Werk ከቕርብ
ይኽእል ።
13. ምርግጋጽ ሓበሬታ
ኣልሳረ ኣካዳሚ ነቲ መዝገብ ጥርዓን ዝቕበልዎ ይርእዮ ኣዩ። Alsare academy sees to the registration of the
complaints they received. እቲ መዝገብ ጥርዓን ድሕሪ ምቕባል ክሳብ ሓደ ዓመት ይስነድ፣ ብድሕሪኡ ክኣ ይዓኑ።
14. መሰጋገሪ ቀረባት
1. ድሕሪ ዕለት ምጅማር ናይዚ ሕጊ ዝተረከበ ጥርዓን፣ ዋላ ውን እቲ ዝምልከቶ ተግባር ቅድሚ እዚ ዕለት እንተተፈጸመ በዚ
ሕጊ መሰረት ይርአ።2. ቅድሚ ዕለት ምጅማር ናይዚ ሕጊ ዝተረከበ ጥርዓን፣ ክሳብ ዝክኣል ምስዚ ሕጊ ተሳንዩ ዝኸይድ ናይ
ምክትታል ተኽእሎ እሎ።
15. ሒደት ምስክር፣ ኣዋጅ፣ ትግባረ
1. እዞም ሕግታት ከም’ዚ ዝስዕብ ይግለጹ፥ ሕግታት ጥርዓን ኣልሳረ ኣካዳሚ።
2. እዞም ሕግታት እዚኣቶም ካብ ጥሪ 1, 2017 ጀሚሮም ኣብ ግብሪ ዝውዕሉሉ።
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