
ስካላ ምስ እተፈላለዩ ስፖርተኛታትን ባህላውያንን ኣቕረብቲ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኦስትስቲንግሊንግወርፍ 

ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ትዓዪ እያ ። እዚ ኸኣ ምስ እተፈላለየ ንጥፈታት ንኽትፋለጥ የኽእለካ ። 

ንዓኻ ዚበቅዕ ንጥፈት ትርኢዶ ? ድሕሪኡ ብኸመይ ከም ዚዓዪ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ ። • ነቲ ኣብ ገጽ ሓፈሻዊ 

ትሕዝቶ ዚርከብ ንጥፈታት ርኣዮ ። ብዕድመ እናደፋእካ እውን ከተጻሪ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነቲ ኣብ ዕድመኻ ዝግበር 

ንጥፈታት ብኡንብኡ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ። • እቲ ወጻኢታት ኣብቲ ንጥፈታት ተዘርዚሩ ኣሎዶ ? ኣብ ትሕቲ 

'መዝገብ' 'ከም ተሳታፊ መዝገብ' ምረጽ። ብዙሓት ቈልዑ ኽትምዝገብ እንተ ደሊኻ ንነፍሲ ወከፍ ቈልዓ ሕሳብ 

ኪስራሕ ኣለዎ። ንነፍሲ ወከፍ ቈልዓ ፍሉይ ናይ password እንተ ተጠቒምካሉ ተመሳሳሊ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ 

ኽትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ እቲ ስርዓት ነቲ ኣድራሻ ኢ-መይል ኣለልዩ ንተጠቀምቲ ኽትልውጦ ትኽእል ኢኻ። 

ንኣብነት ቈልዓ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ናብ ዓረብያ ዕዳጋ ትኣቱ እሞ ኣብ ዓረብያ ዕዳጋ ንጥፈታት ትውስኽ፣ ድሕሪኡ 

ናብቲ ኣብ ላዕሊ ጸጋማይ ገጽ ዘሎ 2 ተጠቃሚ ትቕየር (እንደገና ኸይኣተኻ) ድማ ኣብ ዓረብያ ዕዳጋን ካልእ ከምኡ 

ዝኣመሰለ ነገራትን ንጥፈታት ትውስኽ። ድሉው እንተ ዄንካ ብ1x ብዓረብያ ዕዳጋ ኣቢልካ ብዙሕ ንጥፈታት 

ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ። ኣብታ ቐዳመይቲ ስክሪን ናይ ገዛእ ርእስኻ ስም ዲኻ እትኣቱ? • ጸብጻብ ኣሎካዶ? •ሕጂ 

ብኢንተርነት ክትምዝገብን ብኢንተርነት ክትከፍልን ትኽእል ኢኻ። ብኢንተርነት ኣቢልካ ገንዘብ ምኽፋል ኣጸጋሚ 

እንተ ዀይኑ በጃኻ ምስ ማርግሪት ፕላዚየር 06-12695984 ወይ mplazier@scala-welzijn.nl  ኣብ ሳጹን ሕሳብካ 

ብኢ-መይል ኣቢልካ ብዛዕባ ምዝገባኻ መረጋገጺ ኽትረክብ ኢኻ። ምስ ተመዝገብካ ኣብ ሕሳብካ ኸም 

እተመዝገብካ ዜረጋግጽ መረጋገጺ ኽትረክብ ኢኻ። ዕለትን ግዜን ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕካ ጽሓፍ። ኣብቲ ኣኼባ 

ኽትካፈል እንተ ዘይክኢልካ በጃኻ ነቲ ኣአንጋዲ ወይ ንማርግሪት ፕላዚየር 06-12695984 ንገሮ። ሓደ ንጥፈት እንተ 

ዘይተገይሩ ወይ ለውጢ እንተ ዘይተገይሩ እቲ ኣአንጋዲ ኺራኸበካ እዩ፣ ወይ ከኣ ብዛዕባ እዚ ለውጢ ዚግበረሉ ኢ-

መይል ኪቕበል እዩ። እዚ ኸኣ ኣብሳጹን ጶስጣ ናይ ስፖርት ፓስፖርትካ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብቲ ምስ ኢ-መይል 

እተተሓሓዘ ኣድራሻኻ እውን ኪበጽሕ እዩ። ነቲ እቲ መልእኽቲ ዜብቅዓሉ ሓሸርበሸር ኢ-መይል እውን ርኣዮ። ሕተታ 

? ንኽትምዝገብን/ወይ ገንዘብ ንኽትከፍልን ሓገዝ የድልየካ ድዩ? ኵሉ ኻልእ ሕቶታት እውን ኣሎ ። በጃኻ ምስ 

ማርግሪት ፕላዚየር ብናይ ተሌፎን ቍጽሪ 06-12695984 ወይ ከኣ ብጶስጣ ኽትራኸብ ትኽእል ኢኻ - 

mplazier@scala-welzijn.nl ተወሳኺ ሓበሬታ ኽንሓትተካ ኸለና ንዓኻን ነቲ ኣላዪን ክንሕብሮም ኣሎና። ናይ ገዛእ 

ርእስኻ ኢ-መይል ኣድራሻ ተጠቐም። እቲ መምርሒ መጽሓፍ ሕሳብ ብኸመይ ከም እትፈጥርን ንሓደ ንጥፈት 

ብኸመይ ከም እትምዝገብን ብንጹር ይገልጽ። ሕደ ኣድራሻ ኢ-መይል ዘለዎም ብዙሓት ቈልዑ እውን ክትምዝገብ 

ትኽእል ኢኻ። ይኹን እምበር ንነፍሲ ወከፍ ቈልዓ (ነፍሲ ወከፍ ሕሳብ) ፍሉይ ናይ password ክምረጽ ኣለዎ ። 

ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ። ሕሳብካ ምስ ኣረጋገጽካ (ኣብ ኢ-መይል ዘሎ ሊንክ ርአ) ብቐጥታ 

ኽትኣቱን ክትምዝግብን ትኽእል ኢኻ (ገጽ OVERVIEW OFFER)። እትፈትዎ ንጥፈት እንተ ኣልዩካ ኣብታ ሪጂስትር 

እትብሃል ጠውቕ። ድሕሪኡ ኣብቲ ስዒቡ ዚመጽእ ስክሪን ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ። እታ 'ክምዝገብ እደሊ እየ' 

እትብል ጠውቕ ኣብ ላዕሊ ዀነ ኣብ ታሕቲ እያ። ብኢ-መይልካ ኣቢልካ ዜድልየካ ሓበሬታ ኽትረክብ ኢኻ። 

ብኸመይ ከም ዚዓዪ ዝርዝር መግለጺ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ።  
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