
 

 

ሰላም፡ ተምሃሮ DPS ኣነ ኣንቶኒ ግሪን ይብሃል፡ ኣነ ከኣ ኣብ ፖይንቲዝ ካርየር ተክኖሎጂ ይሳተፍ። ሎሚ መዓልቲ ከኣ ከመይ ጌርካ 

ንናይ ትምህርቲ መጓዓዝያኹም ዞባዊ ብዓል መዚ ትራንሲት ንሱ ድማ RTA ዝብሃል ናይ ዓባይ ዳይተን ትጥቀሙ ንክትምሃሩ ክሕግዝ 

እየ። ካብ መስመር ምርካብ፡ ክሳብ እቶቡስ ምዝዋር፡ ከምኡከኣ ብውሕስነት ኣብ መዕለቢኻ ምብጻሕ፡ እዚ ቪድዮ ሎሚ RTA 

ንምጅማር ኩሉ ዘድልየኩም ክሽፍን እዩ። 

 

ንጀምር!  

 

 

መገዲ ምርካብ 

ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ ወይ ካልእ ዝኾነ ቦታ ዝወስደኩም መስመር ንምርካብ ብዙሕ ዝተፈላላየ መገድታት ኣሎ።  

 

ተለፎንኩም ትጥቀሙ እንተድኣ ሃሊኹም፡ ናትኩም ናይ ጎግል ወይ ኣፕል ማፕስ ኣፕ ርኸቡ ከምኡድማ መዕለቢ ፍርማታኹም ጽሓፉ 

ኢኹም። ሜላ ናይ መጓዓዝያኹም ናብ ምውሳድ ኣውቶቡስ ቀይርዎ፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣውቶቡስ ኣይከን ብምትንካፍ እዩ። ኻብዚ 

ቦታ እዚ ተበጊስካ ቴሌፎንካ ናብ መጸበዪ ኣውቶቡስ ካብ ኣውቶቡስ ወፂእኻ ከምኡውን ናብቲ ናይ መወዳእታ መዓርፎኻ ብእግርኻ 

ምኻድ ንመገድኻ ኸተርኢ እያ። 

 

እዚ ተመሳሳሊ መስርሕ ከኣ ኣብ ኮምፒተር ክግበር ይከኣል እዩ።  ብቐሊሉ ከኣ ናብ ናይ ጉግል ማፕ ኪዱ፡ ትበጽሕዎ ፈርማታትኩም 

ጽሓፉ፡ ሜላ ናይ መጓዓዝያ ከኣ ናብ ናይ ኣውቶቡስ ለውጥዎ፡ ከምኡከኣ ናይ መስመርኩም ኣማራጺታት ርኣይዎ።  እቲ ናይ መጀመሪ 

ቦታኹም እንተድኣ ሕጂ ዘይተመሊኡ ኮይኑ፡ ኣድራሻ ናይ ትርከቡሉ ናይ መጀመሪኹም ቦታ ክትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም።  

 

መስመራት ንምርኣይ ድማ እቲ ናጻ ናይ ትራንዚት ኣፕ ድማ ከተውርድዎ ትኽእሉ ኢኹም።  እቲ ክትወስድዎ ዘለኩም መስመር RTA 

ንምርኣይ ናይ ሕጂ ቦታኹምን ምዕለቢ ፈርማታኹምን ምልእዎ።  እዛ ናይ ትራንሲት(መገሻ) ኣፕ ከኣ ምእንቲ እታ ኣውቶቡስ ቅድሚ 

ምዕጻዋ ክትበጽሑ፡ መዓስ ናብ ናይ ኣውቶቡስ ደው መበሊ ብእግሪ ምኻድ ትጅምሩ ክትንነግረኩም እያ።  

 

ናይ ነፍሲ-ወከፍ ናይ RTA መስመር ሰለዳ ብዝርዝር ንምርኣይ እንተድኣ ደሊኹም፡ ነቲ ናይ RTA መርበብ ሓበሬታ ኣብ 

iriderta.org ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም። ካብኡድማ መስመራት ምረጹ፡ ከምኡድማ ማፕ፡ ናይ ፈርማታ ቦታታትን ሰዓታት 

ትበጽሓሉን ንምርኣይ ናብ ነፍሲ-ወከፍ መስመር ጠውቑ።  

 

ኣብ ናይ ኣውቶቡስ ደው መበሊ ምጽባይ 

ቅድሚ እታ ኣውቶቡስ ክትበጽሓሉ ዝተመደበትሉ ግዜ ብውሕዱ 5 ደቒቕ ኣቐዲምካ ኣብ ደው መበሊ ኣውቶቡስ ክትበጽሕ ጽቡቕ 

ልምዲ እዩ። ነታ ኣውቶቡስ እንዳተጸበኹም ድማ፡ ነቲ መራሕ ኣውቶቡስ ድማ ትጽበዩ ከም ዘለኹም ክፈልጥ ነብስኹም ከተርእዩ 

ኣገዳሲ እዩ። ዝበለጸ መገዲ ከምዚ ንምግባር ከኣ ድው ኢልኩም ኣውቶቡስ ክትመጽእ ክትቀርብ ከላ ምስ ርኣኹማ ድማ ኢድ 

ምውዝዋዝ እዩ። ቅድሚ ኣውቶቡስ ምስቃልኩም ገንዘብኩም ምድላው፡መሕለፊ ወረቐት ኣብ ኢድ ምሓዝ ዘክሩ ኢኹም።  

 

ምእታው ናብ እቶቡስን ምኽፋል ናይ ጉዖኹምን 

ናብ ኣውቶቡስ  ምስ ኣቶኹም፡ መሕለፊ ወረቐት ናብታ ኣንባቢት ክፍሊት ምትንካፍ ከድልየኩም እዩ። እቶም ናይ መሕለፊ ወረቐት 

ድማ ንዘይተወሰነ እዋን ናይ ጉዕዞ ን 31 መዓልቲ ናይ ግዜ የድልዩ እዮም። እቲንናይ 31 መዓልቲ ግዜ ከኣ ድማ ኣብ መጀመርታ ነቲ 

መሕለፊ ወረቐት ምስ ተንከፍኩም ይጅምር።  እንተድኣ ቅድሚ እታ ዝጸነሐት መሕለፊ ወረቐት ቅድሚ ምውዳቓ ሓዳስ መሕለፊ 

ወረቐት ተዋሂብኩም ክሳብ ተድልየኩም ነታ ሓዳስ ኣይትጀምርዋ። እዚ ከኣ ኣብ ምሉእ ትመጽእ ዘላ ወርሒ ዘይተወሰነ ጉዕዞ 

ንክህልወኩም ንክቕጽል ከረጋግጸልኩም እዩ። መሕለፊ ወረቐትኩም መዓስ ከም ዝጀመርክምዎ ምዝካር ከድልየኩም እዩ። ነዚ ንምግባር 

ከኣ ናይ መጀመርታ ስካን ዝገበርክምሉ ዕለትን ዝወድቀሉ ዕለትን ኣብቲ ካርድ ምልክት ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም።  

 

DPS ከኣ ን ተምሃሮ ወርሓዊ መሕለፊ ካርድታት ይህብ ኣሎ። መሕለፊ ካርድታት ከኣ ወርሓዊ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ካልኣይ ደረጃ ቤት 

ትምህርቲ ክውሃብ እዩ። እንተድኣ ደሊኹም ከኣ ንሓላፊ ቤት ትምህርቲ ኣዛርቡ። እዞም ካርድታት ከኣ ኣይምልኡን እዮም ድሕሪ 31 

መዓልትታት ድማ ዕለቶም ይወድቕ። 

 



 

 

ኣብ ኣውቶቡስ ምጉዓዝ  

ብኽብረትኩም ኮፍ መበሊ ሓዙ፡ ወይ ደው በሉ ከምኡከኣ መትሓዚ ኢድ ሓዙ ወይ ድማ እታ ኣውቶቡስ ክትከይድ ከላ ብውሕስ 

መትሓዚ ጨብጡ። ደው እንተድኣ ኢልኩም፡ ብኽብረትኩም ንድሕነትኩም ኣብ ቅዲሚ እታ ኣውቶቡስ ዘላ ድሕሪ እታ ብጫ መስመር 

ምጽናሕኩም ኣረጋግጹ።  

 

ካልኦት ሕግታት ናይ ጽርግያ ድማ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፡ 

● ዝኾነ ዓይነት ምትካኽ ኣይፍቀድን። 

● ምብላዕ ወይ ምስታይ ኣይፍቀድን። ኣብ ኣውቶቡስ መግቢ ወይ ዝስተ እንተድኣ ኣምጺኹም፡ ኣብ ዝተዓጽወ መትሓዚ 

ክኸውን ኣለዎ። 

● ሙዚቃ እንተድኣ ትሰምዑ ኣሊኹም ሀድፎን ግበሩ። 

● ሞባይል ተለፎን ጌርኩም ካብ ምዝራብ ተቖጠቡ።  

● ዓሚል ድማ ኣብ ሕማቕ ዘረባ ወይ ኣብ ረባሺ ባህሪ ክሳተፍ የብሉን። 

● ምዕናው ናይ RTA ንብረት ከኣ ተጻዋርነት ኣይግበሮን እዩ። 

● ዓማዊል ድማ ካልኦት ክሓልፉ ምእንቲ መተሓላለፊንናጻ ክገብርዎ ኣለዎም።  

● ውሱን ሰድያ እንተድኣ ኣሎ፡ ን ዓበይቲ ዓማዊልን ስንክልና ዘለዎም ካልኦት ሰባትን ኣብ ጥቓ ቅድሚት ኣውቶብስ ኮፍ 

ንኽብሉ ኣፍቅድ። 

 

ብኽብረትኹም ነዞም ሕግታት ኾነ ካልእ ብ መራሒኹም ዝውሃበኩም መምርሒታትን ተኸተልዎም። ሕግታት እንተድኣ 

ዘይተኸቲልክምዎም፡ ተጓዓዛይ ካብ ኣውቶቡስ ክወርድ ክግበር እዩ። 

 

ካብ ኣውቶቡስ ምውጻእ 

ኣውቶቡስ ኣብ ጥቃ መውረዲኹም ክትቀርብ ከላ፡ ኣብ ጎኒ ኣውቶቡስ ዘሎ ገመድ ብምስሓብ ን ኣውቲስታ ናይ ምውራድ ምልክት 

ግበሩሉ።   

 

ነቲ ገመድ ድማ ድሕሪ ነቲ ደው መበሊ ምሕላፍኩም ልክዕ ቅድሚ እታ ተድልየኩም ስሓብዎ።  ካብ ኣውቶቡስ ክትወጹ ከለኹም ናይ 

ድሕሪት ማዕጾ ጌርኩም ውጹ፡ እዚ ድማ ንዝኣትዉ ሰባት ብቕድሚት ን ክኣትው ን ምፍቃድ እዩ። መካይን ድማ ንናይ ትራንሲት 

መካይን ደው ከም ዘይብላ ዘክሩ - ብቕድሚ ኣውቶቡስ ፈጺምኩም ኣይትቑረጹ፡ ከምኡድማ ኩሎም ሕግታት ትራፊክ ድማ 

ተኣዘዝዎምን ንዝመጻ መካይን ድማ ድሕሪ ምውራድኩም ርኣዩ።  ካብ ኣውቶቡስ ምስ ወረድኩም፡ናብ ናይ መወዳእታ መዕረፊ ቦታ 

ምኻድ ክትቅጽሉ ትኽእሉ ኢኹም።  ብኽብረትኩም ድማ መሕለፊ ጽርግያታት  ክትሰግሩ ከለኹም ጥንቃቐ ኣዘውትሩ።  

 

 

ነታ ቀደማይቲ ትምህርቲ ዝጅመረላ መዓልቲ ምድላው። 

ኣብ ቀዳመ ሰንበት ድማ ኣውቶቡስ ምውሳድ ድማ ክትለማመድዎ ትኽእሉ ኢኹም፡ RTA ድማ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ክሳብ 4 መክከረም 

ናጻ ጉዕዞ ይህብ ስለ ዘሎ እዩ። RTA ድማ ኣብ ሰንበት 14 ነሓሰ ሓድሽ ሰለዳታት ከውጽእ እዩ። ነታ  ናይ መጀመርታ ናይ ቤት 

ትምህርቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ትኽክል ዝኾነ ናይ ኣውቶቡስ ሰዓታት ንምርግጋጽ ድማ ነዞም ሰለዳታት ከም ትርእይዎም ኣረጋግጹ። 

ቅድሚ እዛ መዓልቲ ነዚ ሰለዳታት እንተድኣ ሪኢኹሞ፡ እቲ ግዜ ድማ ልክዕ ኣይክኸውንን እዩ።   

 ብዛዕባ ምጥቃም RTA ተወሳኺ ሕቶታት እንተድኣ ኣሎኩም ኮይኑ፡ ብኽብረትኩም ኣብ iriderta.org ብጽሑ። 


