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ክፍሊት ሕሳብ ናይ ኤለክትሪክ 
 
 
ኣብዚ ጊዜ ኮሮና ቫይርስ ብዛዕባ ክፍሊት ናይ ኤለክትሪክ ትሕብር ቪድዮ ክንሰደልኩም ደሊና ኣለና። 

 
ናይ ኤሌክትሪክ ምኽፋል ክልተ መንገዲ ኣሎ። ሓደ መንገዲ ኣብ ነብሰ ወከፍ 2 ወርሒ ምኽፋል ክኸውን ከሎ፡ 
እቲ ካልኣይ መንገዲ ነቲ ኤለክትሪክ ቅድሚ ምጥቃምና ኣቐዲምና ምኽፋል እዩ። ኣቐዲምካ ምኽፋል ድማ 
ተባሂሉ ይጽዋዕ። 
 
ብዙሓት ሰባት ናይ ኣቐዲምካ ምኽፋል ሕሳብ ኣለዎም፡ እዚ ማለት ውሱን ዝኾነ ዓቐን ናይ ኤሌክትሪክ 
ኣቐዲምካ ምኽፋልን ደጊምካ እንተዘይ መሊእካዮ ወይ ካርዲ ካብ ፖስት ኦፊስ ወይ ድካን እንተዘይ ገዚእካን 
ብቕጽበት እቲ ኤሌክትሪክ ምስ ሕሳብካ ምስ ተወድአ ይጠፍእ። 
 
ኤሌክትሪካ ንምምላእ ሓድሽ ካርድ ክትገዝእ ዓቕሚ እንድሕር ዘይብልካ እሞ ኤሌክትሪክ ኣብ ገዛኻ እንድሕር 
ጠፊኡ፡ ናብ መስመር 103 ብምድዋል ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ብሰንኪ ኮሮና ናይ ኤሌክትሪክ 
ክትከፍል ዓቕሚ ከም ዘይብልካ፡ ብቴሌፎን ክትሕብሮም ትኽእል ኢኻ። ክሕግዙኻ ክፍትኑን ሓድሽ ኮድ ነቲ 
ዝጠፍአ ኤሌክትሪካ ንኽምለስ ክህቡኻን እዮም። ናይ ኤሌክትሪክ ድሓር ክትከፍሎም ክትከፍሎም ኢኻ። 
 
103 መስመር ናይ ትካል ኤለክትሪክ እያ። ሓደ ዓይነት መስመር ናይ ምሉእ እስራኤል እያ！ 
 
ቅድሚ ምድዋልካ ምሳኻ ክህልውኻ ዘለዎም ነገራት፡ 
 

1. ቁጽሪ ኮድ ናይ ሕሳብ ኤለክትሪካ 
2. ስም ወናኒ ናይቲ ሕሳብ ዝኾነ ሰብ ፍለጦ  
3. እቲ ሞነህ ኣበይ ከም ዘሎ ፍለጦ ምኽንያቱ ኣብ ቴሌፎን ምስኦም እናተዛረብካ ከለኻ ናብቲ ሞነህ 

ዘለዎ ቦታ ከይድካ ክትምልከት ከድልየካ ስለዝኽእል። 
 
እቲ ትካል ኤለክትሪክ ገለ ሕቶታት ክሓተካ ይኽእል እዩ፡ ነቲ ሞነህ ከትርእዮን ኣብኡ ዘሎ ሓበሬታ ክትነግሮ 
ክሓተካ ይኽእልን እዩ። 
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መምርሒታት ኣብ ዝርርብ ብተለፎንን ብኸመይ ምስ ዝኾነ ክትዛራረብ ከም ትኽእልን (ናይ ሂብሩ ምርጫ 
ብምምራጽ) 

1. 103 ደውል 
2. እንዳ ደወለት ተጸበ። ብዙሕ ናይ ሂብሩ ዝዛረብ ክህሉ እዩ (ናይ ሓደ ደቓይቕ ዝኸውን) ዝኾነ ነገር 

ክትገብር ግን ኣይየድልየካን እዩ። 
3. ብድሕሪኡ፡ ናይ ሂብሩ ወይ ዓረብ ንኽትዛረብ ምርጫ ክወሃበካ እዩ። ንሂብሩ 1 ጠውቕ፡ ንዓረብ 2 

ጠውቕ  
4. ብድሕሪኡ፡ ዕላማ መደወሊኻ ክሓቱኻ እዮም። ዝኾነ ነገር ምጥዋቕ ኣየድልየካን እዩ፡ ጥራይ ተጸበ። 
5. ብድሕሪኡ፡ 3 ምርጫታት ክህሉ እዩ። (1) ቁጽሪ ናይ ትዳዙት ኣቐምጥ (2) ቁጽሪ ቴሌፎንካ 

ኣቐምጥ (3) ቁጽሪ ሕሳብካ ኣቐምጥ 
6. ቁጽሪ 2 ኣብ ቴሌፎን ብምጥዋቕ ምርጫ ቅጽሪ 2 ምረጽ። 
7. ቁጽሪ ቴሌፎንካ ብምእታው ኣብ መወዳእታ # (ስላሚት) ጠውቕ 
8. ብድሕሪኡ፡ ምርጫታት ክትወሃብ ኢኻ። ቁጽሪ 9 ብምጥዋቕ ምርጫ ቁጽሪ 9 ምረጽ። እዚ 

ምርጫ እዚ ናብ ናይ ዓማዊል ኣገልጋሊ ሰብ ንኽሕግዘካ ክወስደካ።  
9. ነቲ ሰብ ኣብ ትዛረበሉ እዋን፡ ብምኽንያት ናይ ኮሮና ነቲ ናይ “ተሽሉም መሮሽ” ማለት ኣቐዲምካ 

ክትከፍል ከም ዝኸኣልካ ንገሮም። ክረዲት ካርድ (ናይ ሕሳብ ካርድ) ኣለካ ድዩ ኢሎም እውን 
ክሓቱኻ እዮም። 

10.ናብ እቲ ናትካ ሞነህ ክትከይድን ኣብኡ ዘሎ ሓበሬታ ክትነግሮምን ክሓቱኻን እዮም። ኣብ ”0“ 
ክልተ ግዜ ክትጥውቕ ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም፡ ከምኡ እውን “#” ብድሕሪኡ እቲ ዝረኣኻዮ 
ንገሮም። 

11.ብድሕሪ እዚ፡ ኤሌክትሪክ ንኽትስእ ሓድሽ ኮድ ክህቡኻ እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ክርእዩ እዮም። 
12.ሕጂ ክትከፍሎ ኣይከድልየካን እዩ፡ ኣብ መጻኢ ግን ክትከፍል ከድልየካ እዩ። 
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