ናይ ዕቑባ ኣተሓትታ ኣብ ዩከይ፡ ሓፈሻዊ ቃለመጠየቕ
ዕቁባ ምሕታት ወይ ሓፈሻዊ፣ ቃለመጠየቕ ዝበሃል፡ ሓታቲ ካብ ሆም ኦፊስ ( ናይ ዩከይ መንግስቲ ምስ ሓታቲ ዕቑባ
ዝግበር ርክብ እዩ) ምኽንያት ሕቶ ዑቑባ ብዝርዝር ክሓተካ እዩ።
ስለምንታይ ካብ ዓድኻ ከምዝወጻኻ ክትገልጽ ኣለካ፣ ንምንታይ ከ ኣብ ዓድኻ ድሕነት ዘይስመዓካ፥
ክትምለስ (ዋላ ናብ ካሊእ ክፋል ናይ ዓድኻ)።
ብጣዕሚ ነዊሕ ኣሸጋርን ረባሽን ቃለ-መጠየቕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኢዚ ካኣ እቲ ቐንዲ ክፋል ናይ ዕቑባ ጥያቔኻ
ክኽውን ይክእል እዩ።
ናይ ዑቑባ ሕቶ ቃለ መጠየቕ ኒዊሕ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሕቶታት እውን ክትሕተት ኢኻ። ሓደ ዓይነት
ሕቶ ብተድጋጋሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ።
ንኽትዛረበሉ ባጣዕሚ ዘሸግረካ ነገራት ክትሕተት ትኽእል ኢኻ።
ድልው ኩን።
ሕሰበ ኢኻ ብምልኡ እቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ን ሆም ኦፊስ ክትነግሮም ትደሊ። ኣቐዲምካ ምስ ዓርክኻ ልምምድ ክትገበር
ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ዘይነጸረ ነገር ክሕብሩኻ ይኽእሉ ኢዮም። ዘክር፣ እቲ ካብ ሆም ኦፊስ ቃል መጠይቕ ዝገብረልካ
ሰብ ብዛዕባ ሃገርካ ብጣዕሚ ውሑድ ኣፍልጦ ክህልዎ ይኽእ።
ናይ ዕቑባ ሕቶ ቃለመጠይቕካ ብ ድምጺ ከተሓዘልካ ክትሓትት ኣለካ።
እቲ ሕቶኻ ብጽሑፍ ክኸውን ኣልዎ 24 ሰዓታት ቅድሚ ኢንተርቢው ማለት እዩ(ወይ ሰለስተ መዓልቲ ኣቐዲምካ
እንድሕር ኣብ ቀይዲ ኣሊኻ)። እንድሕር ጠበቓ ኣሊዩካ ደብዳቤ ክጽሕፉልካ ክትሓቶም ኣለካ።
ናይ ድምጽ ሪከርድ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ሆም ኦፊስ ኣብ ቃለመጠይቕ ገለ ስልዝተዛረብካ ኣይተቐበልናካን
እንተኢሎምኻ እሞ ንስኻ ካኣ ከማኡ ከምዘይበልካ እንተኣረጋጊጽካ፡ብናይ ድምጺ ሪከርድ ጥራይ እዩ ክረጋገጽ ዝኽእል።
ቃል መጠይቕ ዝገበረሉ ቦታ ኣበይ ምኻኑን ብኸመይ ከምትኸይድን ኣረጋግጽ።
ወዲ ተባዕታይ ወይ ጋል ኣንስተይቲ ቃለመሕተት ክገብሩልካ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለካ፡ ወዲ ወይ ጓል
ኣስተርጋሚ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለካ። እዚ ምርጫ ብዝተኻእለ ኣቐዲምካ ክትሓትት ይግባእ።

እንድሕር ጠበቓ ኣሊዩካ ደብዳቤ ክጽሕፉልካ ክትሓቶም ኣለካ። ብዛዕባ ቃለ መጠየቕ ሕቶ እንተሊዩካ ክትሓቶም
ይግባእ። እንተድኣ መረጋግጺ (ንኣብነት ደኩመንትስ) ኣሎ ኮይኑ ን ሆም ኦፊስ ክትህቦም ትደልዮ ናይ ዕቑባ ሕቶኻ
ዘራጉድ፡ ኣቐዲምካ ከምዘለካ ከተፍልጥ ኣለካ።

ኣብ ግዜ ቃለ መጠየቕ
ቃለ መጠየቕ ኩሉ ግዜ ኣብ ንእሽቶ ክፍሊ ዴስክን ወንበርን ዘለዎ ይካየድ። ኣብ እቲ ክፍሊ ንስኻ፡ ሓታቲ ካብ ሆም
ኦፊስ ከማኡ ከኣ ናይ ሆም ኦፊስ ተርጋሚ (እንድሕር ኣድላዩ ኮይኑ)። እንድሕር ዓቕመ ኣዳም ዝኣኸልካ ኮይንካ ኣብ
ቃለመጠየቕ ግዜ ጠበቓኻ ምሳኻ ኣይክህሉን እዩ።
ሕቶታት ካብ ሆም ኦፊስ ንዝቐርበልካ ንጹርን ሰፊሕን ኩሉ ኣገዳሲ ሓቤሬታን ዘጠቓለለ ክኽውን ከምዘለዎ ዘክር።
ዘይክትእመን ስልትኽእል ድልዉ ኩን። ናይ ሆም ኦፊስ ሓተቲ ኣብ ግዜ ቃለ መጠየቕ ኣይምነካን እየ ክብሉኻካ ይኽእሉ
እዩም ( ኣብ ቃለመጠየቕ እንተዘይኢሎምኻ ኣብቲ ሕቶኻ ኣይተቐበልናዮን ዝብል ደብዳቤ ዝሰዱልካ ኣይኣመንናካ
ክብሉኻ እዮም)።
ኣብ ግዜ ቃለ መጠየቕ ጽቡቕ እንተዘይተሰሚዑካ ድኻም ወይ ሕርቃን ብሰንኪ ሓሳብ ናይ ቃልመጠይውቕ፡ ነቲ ቃል
መጠየቕ ዝገብረልካ ሰብ ክትነግሮ ይግባእ።
ኣብ ጊዜ ቃለ መጠየቕ ዕረፍቲ እንተኣድሊዩካ ክትሓትት ይግባእ-መሰልካ እዩ ፣ክትፈርሕ ኣይግባእን።
ምሕታት
እንተደኣ ኣብ ምትርጋም ጸገም ኣሎ ኢልካ ኣሚንካ ብቑልጡፍ ኣፍልጥ፡ ሕተት
እዚ ቃል መጠይቕ ሪከርድ ክግበር።
ድሕሪ ቃል መጠየቕ
ኣብ መወዳእታ ናይ ቃል መጠየቕ ቅዳሕ ናይ ድሚጺ ሪከርድን ናይ ጽሑፍን(ቃል-ብቃል ናይ ቃልመጠይውቕ)
ከምዝተዋህበካ ኣረጋግጽ።
ድሕሪ ቃል መጠየቕ ምገባርካ ብዝቐልጠፍ ምስ ዓርክኻ ፡ጎረቤትካ ክትዘራርብ ሓጋዚ እዩ።
ከመይ ከምዝስመዓካን፡ ወይ ዝኾነ ግጋ እንተኔሩ። ዘርዚርካ ጸሓፎ።
ጌጋ ኔሩ ዝበልካዮ ወይ ክኣ ክትብሎ ዝረሳዕካዮ።
እንድሕር ጠበቓ ኣሊዩካ ደብዳቤ ክጽሕፉልካ ክትሓቶም ኣለካ። ንገሮም
እንተድእ ዝኾነ ጸገም ተፈጢሩ። ብዛዕባ እዚ ክጽሕፉ ይኽእሉ እዮም ናብ

ሆም ኦፊስ ዝርክብ።
ድሕሪ ቃለ መጠየቕ ናይ ዕቑባ ጥያቔኻ ዝምልከት ውሳኔ ካብ ሆም ኦፊስ ክወሃበካ እዩ። ውሳኔ ኣብ ሓጺር ጊዜ ክውሃበካ
እዩ (ኣብ ውሽጢ ውሑድ ሰሙናት) እንተኾነ ግን ተኽእሎ ኣሎ ነዊሕ ኣዋርሕ ክትጽብ ቅድሚ ውሳኔ ምስማዕካ።

