
 

በእስራኤል አገር 
የፍትህ ሚኒስቴር 

ለአካል ጉዳተኞች እኩል መብቶች ኮሚሽን 

 ציבותנ
 ויותשוויון זכ

 לאנשים עם מוגבלות

ለአካል ጉዳተኞች ተገቢ አገልግሎት 
?አገልግሎት የማግኘት መብትዎ ምንድን ነው 
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ለአካል 
ጉዳተኞች እኩል 

መብቶች ኮሚሽን 

በኮሚሽኑ ለአካል ጉዳተኞች እኩል መብቶች የተዘጋጀ 

የፍትህ ሚኒስቴር. 

ድረገፅ: negishut.justice.gov.il 

ኢሜል: pniotnez@justice.gov.il 

ስልክ: 02-5088001, ፋክስ: 02-6467596 

ጽሁፍ እና አርታኢ 
ዶ / ር ሊሮን ናታን, ወይዘሮ ናዕማ ማዞር, ጠበቃ ኤራን ታሚር, 
ጠበቃ ኢሪት ሻቪቭ ሻኒ, ወ/ሮ ሲጋል ጌርስቴል 

ግራፊክ ዲዛይን እና ስዕል-

ሜሮን ሳሶን 

ሃኢር ሃአቲካ ማተሚያ ውስጥ የታተመ፡ ማርች 2018 
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ማውጫ 

 

 

6 የፍትህ ሚኒስትሯ ማሳሰብያ

8 የፍትህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ ማሳ 
ሰቢያ 

10 የአካል ጉዳተኞች እኩል መብት ኮሚሽነር ማሳሰብያ 

12 ስለ መጽሔቱ እና አጠቃቀሙ 

17 ምዕራፍ አንድ: በአገልግሎት ሰጪው አሠራር ላይ የሚ 
ደረጉ ማስተካከያዎች 

18 ሳይጠብቁ አገልግሎትን ማግኘት  ተራ 

20 በእርዳታ እንስሳ እየታገዙ አገልግሎትን ማግኘት 

21 የአካል ጉዳተኛው በመረጠው አጃቢ መታገዝ 

23 በአገልግሎት ሰጪው በኩል አጃቢ መቀበል 

24 በኮምፕዩተር አገልግሎት በሚሰጥበት ጣቢያ ውስጥ 

25 ፎርም/ወረቀት የመሙላት እርዳታ 

26 እቃን በመፈለግና በመሸከም እርዳታ 

27 በመተዳደሪያ ደንቦች ውስጥ ያልተጠቀሱ ተጨማሪ የአገ 
ልግሎቱ አሠራሮች ማስተካከያዎች 

29 ምዕራፍ ሁለት: በአገልግሎት ቦታ ላይ ማስተካከያዎች

ገፅ ይዘት 
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30 ክፍትና ተደራሽ የሆኑ መተላለፊያዎች 

31 ምቹ መቀመጫ ለአካል ጉዳተኞች በመጠባበቂያ ክፍል 
ውስጥ እና በአገናኝ መንገዱ 

32 የጠራ ምልክት 

33 በጎላ ድምፅ መናገር 

34 በአገልግሎት ጣቢያዎች ውስጥ የመስሚያ መርጃ መሳ 
ሪያዎች 

35 ልብስ በመለኪያና መቀየሪያ ውስጥ የሚደረጉ ማስተ 
ካከያዎች 

36 አገልግሎቱ በሚሰጥበት ሕንፃ ውስጥ አካላዊ ማመቻ 
ቸት፡ በአቅራቢያው እና በመንገድ ላይ 

39 ምዕራፍ ሶስት: የተመቻቹ የመረጃ እና የግንኙነት 
ዘዴዎች 

40 በቃል የቀረበውን መረጃ መጻፍ ወይም መቅረጽ 

41 ቀለል ባለ ቋንቋና በተደራሽ መልኩ የተፃፈ መረጃ 

42 የተፃፈና የተቀረፀ መረጃን መቀበል 

43 ወደ ብራይል ወይም ለማንበብያ ፕሮግራም ምቹ በሆነ 
ፋይል መረጃን መቀበል 

44 በአገልግሎት ሰጪው ሰነድን ማስነበብ 

45 በብሬይል የታተመ መረጃ መቀበል 
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46 በሌላ የእገዛ መገናኛ በኩል አገልግሎቶችን መቀበል 

47 ውይይቱን ወደ ምልክት ቋንቋ መተርጎም 

48 አገልግሎት በስልክ፡በፋክስ፡በመልዕክት፡በፖስታ፡ 
በኢሜል፡ወይም በሌላ ዲጂታል ሚዲያ 

49 ምዕራፍ አራት: በአንዳንድ አገልግሎቶች ውስጥ ልዩ 
የሆኑ ማስተካከያዎች 

50 በሕክምና ኮሚቴዎች ውስጥ ማስተካከያዎች 

52 በህዝባዊ ዝግጅቶች የተደራሽነት ማስተካከያዎች 

54 በቴሌቪዥን የትርጉም ጽሑፎች እና የምልክት ቋንቋ 

56 በመዝናኛ እንቅስቃሴዎች እና ተደራሽ እንቅስቃሴዎች 
ማመቻቸቶች 

57 ምዕራፍ አምስት: እንዴት የሚገባዎትን መብቶች 

መጠየቅ ይችላሉ? 

60 አገልግሎት ለመቀበል የማመልከቻ ቅፅ ለአገልግሎት 

አቅራቢው 

61 አገልግሎቱን ካገኙ በኋላ ለአቅራቢው የቅሬታ ቅፅ 
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የፍትህ ሚኒስቴር የዜጎችን መብት ለማስከበር እና ለማስ 
ፋፋት ከፍተኛ አመለካከት አለው። በዚህም መሠረት የሚ 
ኒስቴሩ መስሪያ ቤት የአካል ጉዳተኞችን መብት ለማስከበር 
ይሰራል። የእስራኤል ህግ አካል ጉዳተኞች በህዝብ ቦታ እኩል 
ክፍሎችን ሊያጋሩ የሚችሉበትን ቦታ እና አገልግሎት እንዴት 
ማግኘት እንደሚቻል ይወስናል። በፍትሕ ሚኒስቴር ውስጥ 
የአካል ጉዳተኞች እኩልነት ኮሚሽን የሚሰሩ ሥራዎችን ለመ 
ደገፍ እወዳለሁ፡ በተጨማሪም ሁሉም ዜጎች መብቶቻቸውን 
የማወቅ እና እንዴት እንደሚጠይቁ ማወቁ በጣም አስፈላጊ 
ነው። 

የጋራ ጥረት ሁላችንም የምንኖርበትን አከባቢ ተደራሽ እና 
ጠቃሚ እንዲሆን ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት አለኝ። 

አየሌት ሻኬድ 

የፍትህ ሚኒስቴር 

የፍትህ ሚኒስትሯ ማሳሰብያ 
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የፍትህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ዋና 
ሥራ አስኪያጅ ማሳሰቢያ 

የፍትህ ሚኒስቴር እና የአካል ጉዳተኞች ኮሚሽን ለአካል ጉዳ 
ተኞች ኮሚሽን የበለጠ እኩልነት እና መቻቻልን ለመፍጠር 
ይሠራሉ። 

ለአካል ጉዳተኞች እኩል መብት ኮሚሽነሮች በሕግ፡ መረጃ፡ 
ስልጠና እንቅስቃሴዎች እና በእርምጃዎች አማካኝነት የአካል 
ጉዳተኞችን መብቶች ያበረታታል። አካል ጉዳተኞች በሁሉም 
የሕይወታቸው ዘርፎች ውስጥ ወደ እስራኤል ማህበረሰብ እን 
ዲቀላቀሉ ነው። 

የአገልግሎት አቅርቦት አስፈላጊነት ከማበረታታት በተጨማሪ 
ስለ መብቶች ግንዛቤን ማሳደግ እና ቀላል እና ግልጽ በሆነ 
መንገድ ማብራራት አስፈላጊ ነው። አገልግሎቱን የመቀበል 
መብትዎን ለመወሰን እንዲያግዝዎ በዚህ መጽሔት ውስጥ የተ 
ለያዩ መሳሪያዎችን ያገኛሉ። ተደራሽ የሆነ አገልግሎት እንቅፋ 
ቶችን ያስወግዳል፡ ለአገልግሎቱ እኩል እድል ይፈጥራል እና 

8 



 

የአካል ጉዳተኞችን ውህደት ለማመቻቸት ቁልፍ ነው። 

ይህ መጽሔት ይረዳዎታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡ የአካል ጉዳ 
ተኞች መብቶችን አስመልክቶ ለመረጃ እኩልነት ጠቃሚ አስ 
ተዋጽኦ ለሚያደርጉት የአካል ጉዳተኞች እኩል መብቶች 
ኮሚሽን ሰራተኞችን ማመስገን እፈልጋለሁ። 

ኤሚ ፓልሞር 

የፍትህ ሚኒስቴር መ/ቤ 

ዋና ሥራ አስኪያጅ 
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נציבות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 

የአካል ጉዳተኞች እኩል 
መብት ኮሚሽነር ማሳሰብያ 

በአሁኑ ጊዜ በእስራኤል ውስጥ አካል ጉዳተኞች አገልግሎት 
ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ተጠቃሚ ሊሆኑ እና አገልግሎቱን 
በበለጠ ሁኔታ መቀበል ይችላሉ። ይህ ሕጋዊ መብት ሲሆን 
ሁሉም በአንድ የማህበረሰብ ውስጥ እንድንካፈል ያስችለ 
ናል። 

የአካል ጉዳተኞች እኩል መብቶች ህግ፡ እንዲሁም የአካል 
ጉዳተኞች መብቶች ዓለም አቀፍ ስምምነት የአካል ጉዳተኞ 
ችን ሁሉ ሙሉ እኩልነት እና መብታቸውን የመጠበቅ መብት 
ተግባር ላይ ያውላል። ይህን በተግባር ለማድረግ ግን ማህበረሰ 
ቡን ለማረም እና መብቶችን ለማስከበር እርምጃ መውሰድ 
ያስፈልጋል። ተደራሽነት አገልግሎት እነዚህ መሰረታዊ መብቶ 
ችን እና የማህበራዊ ማካተቻ ትክክለኛ መንገድ ነው። 

ይህ አዲስ መስክ ነው፡ በደንብ ያልታወቀ ነው፡ እና ሁላች 
ንም የእያንዳንዳችን ህይወት እና የአንድነታችን ህይወት አካል 
በመሆን አስፈላጊውን ሚና መጫወት አለብን። መብቶች 
ዎን ይወቁ፡ ተደራሽ አገልግሎት ይጠይቁ፡ እና ችግር ካጋጠ 
ምዎት - ለአገልግሎት ሰጭውን ወይም የተደራሽነት አስተባ 
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ባሪውን ያነጋግሩ እና ችግሩን እንዲፈታሎት ይጠይቁ። አንዳ 
ንድ ጊዜ ተደራሽ ያልሆኑ አገልግሎቶችን የሚያስፈልገውን 
ነገር ስለማናውቅ ነው እና ሁላችንም በዚህ ማህበራዊ ለውጥ 
ውስጥ ወሳኝ ሚና እንጫወታል። የአካል ጉዳተኞች እኩልነት 
ኮሚሽን ይህን ግብ ለማሳካት በአገልግሎት ላይ ነው። 

ይህ ትንሽ መፅሐፍ ለእርስዎ ጠቃሚ ሆኖ እንደምታገኙት፡ 
ተደራሽ እና ያልተገደበ አገልግሎት ለማግኘት መሳሪያዎችን 
እንደሚያገኙ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ። 

አብራሚ ቶረም 

ለአካል ጉዳተኞች እኩል መብቶች ኮሚሽነር 

የፍትህ ሚኒስቴር መ/ቤ 
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ሰላም 

በማንኛውም ቦታ አንድ ከሕዝብ ወይም ከግል-መስሪያ 
ቤት ከመንግስት አገልግሎት, ከብሔራዊ ዋስትና, ማዘጋጃ 
ቤት, ባንክ, ከገበያ ወይም ከተለያዩ ቦታዎች - ከአገልግ 
ሎት ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ መሆን አለበት። አገልግሎቱ 
በስልክ, በኢንተርኔት ላይ ወይም በሌላ መንገድ ቢቀርብ 
እንኳ ተደራሽ መሆን አለበት። እያንዳንዱ ግለሰብ የአካል 
ጉዳትኛ ያልሆነው እንደ ሚቀበለው ሁሉ, አካል ጉዳተኞ 
ችም ከአገልግሎት አቅራቢው በምቾት እና በደህንነት አገልግ 
ሎቶችን በጥራት እና በእኩልነት ማግኘት ይችሉ ዘንድ ነው። 

ስለ መጽሔቱ እና አጠቃቀሙ 

ስለዚህ በሕንፃ መግቢያ እና ከሕንጻው ዉስጥ፡ ሊፍት ወይም 
አመቺ ደረጃ፡ ተደራሽ መፀዳጃ ቤቶች፡ ግልጽ ምልክቶች እና 
ከቦታው የመኪና ማቆሚያ መኖር አለበት። 

እንዲሁም ወደ አገልግሎቱ ቦታ የሕዝብ መጓጓዣም ለአካል 
ጉዳተኞች ተደራሽ መሆን አለበት። 
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በተጨማሪም፡ አካል ጉዳተኛ ግለሰብ ያለውን ፍላጎት በተዘ 
ጋጀ አገልግሎት የመቀበል መብት አለው። ስለዚህ፡ አገልግሎት 
ሰጭው፡ ያለውን አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ አለበት፡ አገል 
ግሎት ለመስጠት የተደራሽነት መሰናዶዎች እና ሰራተኞችንም 
ማስተማር አለበት። 

ይህ መጽሔት አካል ጉዳተኛ ግለሰብ መብት ያለው የአገል 
ግሎት ማስተካከያዎችን ይገልፃል። መጽሔቱ የህግ ምክር 
ምትክ አይደለም፡ እና ሁሉም መብቶች እና እነሱን ለመቀበል 
ሁሉንም ሁኔታዎች አያካትቱም። ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን 
የአካል ጉዳተኞች እኩልነት ኮሚሽን መረጃ ማዕከልን በሚ 
ከተለው የድህረ ገፅ አድራሻ ያነጋግሩ 

nnnnnnnn.nnnnnnn.nnn. 

nn 
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· የአገልግሎት ተደራሽነት ማስተካከያዎች ምንድን 
ናቸው? 

የተደራሽነት ማስተካከያዎች ማለት አገልግሎቱ በሚሰጥበት 
መንገድ ላይ አካል ጉዳተኛ እንደማንኛውም ሰው አገልግሎትን 
ማግኘት እነዲችል መደረግ ያለባቸው ለውጦች ናቸው፡፡ የአ 
ገልግሎት ተደራሽነት ማስተካከያዎች ምሳሌዎች እነሆ: ወደ 
የምልክት ቋንቋ ትርጉም፡ ቀላል በሆነ ቋነቋ መረጃ መስጠት፡ 
በአንድ የአገልግሎት ጣቢያ ውስጥ የመስማት ችግርን፡ በብሬ 
ይልን የታተሙ መረጃዎችን፡ እንቅስቃሴን ሊያውኩ ከሚችሉ 
ነገሮች ነጻ የሆነ መንገዶችን እና ሌሎችንም መስራት። 

ይህ መጽሔት የአካል ጉዳተኛ ግለሰብ መብት የሚ 
ሰጠውን የአግልግሎት ማስተካከያዎች ያብራራል። 

· ማስተካከያዎችን እንዴት ማግኘት ይቻላል? 

አንዳንድ ማስተካከያዎችን አገልግሎት ሰጭው አስቀድሞ 
መቅረብ አለበት። አንዳንድ ማስተካከያዎችን መጠየቅ 
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አለብን። ለምሳሌ ያህል፡ መንገድ የሚገልፅ ምልክት ቦታ 
ላይ መሆን አለበት፡ ነገር ግን ወደ ብሬይል ትርጉም መጠየቅ 
አለብን። 

ይህ መጽሀፍ የአገልግሎቱ ማስተካከያዎችን ለምን 
መጠየቅ እና መቼ እንደሚጠይቁ ይገልፃል። 

· ማስተካከያዎችን እንዴት ነው የሚጠይቁ? 

በዚህ መፅሔት መጨረሻ ላይ የአገልግሎት ሰጭውን እንዴት 
አገልግሎትን በተግባር እንዲያውል በምን አይነት መልኩ 
መጠየቅ እንዳለብዎ ማስረጃ ያገኛሉ። 
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משה 

ምዕራፍ አንድ 

በአገልግሎት ሰጪው አሠራር ላይ የሚ 
ደረጉ ማስተካከያዎች 

የአገልግሎት ሰጭዎች አገልግሎቱ በሚሰጥበት መሰረት 
ሂደቶች አሏቸው። ለምሳሌ ወደ ቃለ-መጠይቁ የተጠራው 
ሰው ብቻ ነውእንጂ የሚገባ ሌላ ሰው እንዲገባ አይፈቀድ 
ለትም፡ ወይም አገልግሎትን ለማግኘት በተራ ላይ መቆየት 
አለበት፡ እነዚህ ሂደቶች ለአንዳንድ የአካለ ጉዳተኛ ሰዎች 
አገልግሎት ሊከለከሉ ይችላሉ። ይህ ክፍል የአካል ጉዳ 
ተኞች አገልግሎቱን እንዲቀበሉ ለማስቻል አገልግሎት 
ሰጪዎች በሚሰጡት ማስተካከያዎች ላይ ያተኩራል። 
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 ሳይጠብቁ አገልግሎትን ማግኘት ተራ 

አገልግሎቱን ለመቀበል ወረፋ ካለው፡ ከዚህ በታች ከተጠቀ 
ሰው ዓይነት ወይም የአካለ ጉዳተኛ አጃቢ ለሆነ ሰው አገልግ 
ሎት ሰጪው አገልግሎቱን ወረፋ ሳያጠብቅ መስጠት አለበት። 
የአገልግሎቱ ሰጪ አካል ጉዳተኛ የሆነን አካል ጉዳተኛ ከወረፋ 
ነፃ የማጣራት መብት እንዳለው የሚያመለክት ትክክለኛ 
ማስረጃ እንዲያቀርብለት ሊጠይቅ ይችላል። ይህ የአካል 
ጉዳት የምስክር ወረቀት ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ ነው፡ 

1. በቢቱዋህ ሌኡሚ የአካል ወይም የአዕምሮ ህመምና 
ኦቲዝም ውስንነት ላለበት ግለሰብ ወይም በእነዚህ መስኮች 
ላይ 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የአካል ጉዳት ላለመሆኑ 
የታወቀ የአካል መታወቂያ ወረቀት። 

2. ለአካለ ጉዳተኛ፡ የአእምሮ ሕመም፡ ኦቲዝም ወይም የአ 
እምሮ ጉዳት ላለበት ልጅ ወይም በቢቱዋህ ሌኡሚ ሕገ-
መንግሥት ላይ በአስቸኳይ በአዕምሮ ጉዳት  ምክንያት በቢቱ 
ዋህ ሌኡሚ የአካል ጉዳት የምስክር ወረቀት። 
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3. በመከላከያ ሚኒስቴር በመልሶ ማቋቋሚያ ክፍል በኩል 
የአካል ጉዳተኛ ግለሰብ ሕግ የአእምሮ ወይም የአዕምሮ እክል 
ላለባቸው እና 50 ከመቶ ወይም ከዚያ በላይ የአካል ጉዳት 
ያለበት አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ግለሰቦች የአካል ጉዳት ማረጋ 
ገጫ ምስክር ወረቀት። 

·  ልብ በሉ! የማስረጃ ወረቀቱን ለአገልግሎት 
ሰጪው አሳይቶ ወረፋ ሳይጠብቁ እንዲያስገባዎ 
ይጠይቁ። 

ማስተካከያው በመኪና ተቀምጦ ለሚሰጥ አገልግሎት 
ለምሳሌ ጋዝ ማደያ ከመሳሰሉ ቦታዎች አይደለም። 
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በእርዳታ እንስሳ እየታገዙ አገልግሎ 
ትን ማግኘት 

በእርዳታ እንስሳ የሚታገዝ ግለሰብ እንደ ሬስቶራንት ወይም 
የባንክ ቅርንጫፍ በመሳሰሉት ከእነ እንሳሳው መግባት መብት 
አለው። 

መሪ ውሻ ያልሆነ ሌላ እንስሳ የእርዳታ እንሰሳ መሆኑን የሚያ 
ስረዳ ወረቀት ወይም ምልክት እንዲያቀርብ ሊጠየቅ ይችላል። 

እንሰሳት በሕጉ መሠረት ወደ ቦታው መግባት ካልቻሉ የአገ 
ሌግልት ሰጪው ተስማሚ የሆነ ቦታ እና የእንሰሳዉን ማቆያ 
ማዘጋጀት አለበት፡፡ 

ባንክ 
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 የአካል ጉዳተኛው በመረጠው አጃቢ 
መታገዝ 

በአጃቢ የሚታገዝ የአካል ጉዳተኛ በአገልግሎቱ አማካኝነት 
አጃቢውን አገልግሎቱ በሚሰጥበት ቦታ ሁሉ ለቃለ መጠይቅ፡ 
ለስብሰባ እና ለኮሚቴ ይዞት መግባት ይችላል። 

ከቦታው የመግቢያ ክፍያ ካለው፡ እንደ መዋኛ ቦታ ወይም 
መካነ አራዊት፡ ከሚከተሉት አንዱን ማስታወቂያ ከኖረው፡ 
ለአጃቢው መክፈል አያስፈልግም። 

1. በቢቱዋህ ሌኡሚ የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳትና 
ኦቲዝም ላለበት ሰው ወይም በእነዚህ መስኮች 50 በመቶ 
ወይም ከዚያ በላይ የአካል ጉዳት ያለበት ወይም ልዩ የአገልግ 
ሎት የሚሰጠው ወይም የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ለሚቀበል 
ሰው መታወቂያ ወረቀት የያዘ። 

2. የአእምሮ ሕመም ወይም የአእምሮ ጉዳት ወይም ኦቲዝም 
ላለባቸው ወይም በቢቱዋህ ሌኡሚ ሕገ-መንግሥት ላይ በቢ 
ቱዋህ ሌኡሚ የአካል ጉዳት የምስክር ወረቀት የያዘ። 
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3. በመከላከያ የማገገሚያ ክፍል ውስጥ በአካል ጉዳተኞች 
ሕጎች፡ የአእምሮ ወይም የአእምሮ ስንኩልነት ችግር ላለበት 
እና 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የአካል ጉዳት ያለበት 
አካል ጉዳተኛ ለሆነ ግለሰብ የአካል ጉዳት ወረቀት የያዘ። 

በተጨማሪም፡ አገልግሎት ሰጪው ከ12 ዓመት በታች ለሆኑ 
አጃቢ ተቆጣጣሪዎች ክፍያ ሊጠይቅ ይችላል። 

· ልብ በሉ! የአገልግሎት ሰጪው ለመቀመጫ ወን 
በሮች፡ ቦታዎች ወይም የግል አገልግሎት ለምሳሌ 
በፊልም ቤት ውስጥ ወይም በሆቴል ክፍል ውስጥ 
ለመግቢያ ክፍያ ሊጠይቅ ይችላል። 
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በአገልግሎት ሰጪው በኩል አጃቢ 
መቀበል 

አንድ አገልግሎት በመንግሥት ወይም በአካባቢ የመዘጋጃ ቤት 
የሚሰጥ ከሆነ፡ ከአንድ ፎቅ በላይ ባለበት፡ እና አገልግሎቱ 
የቀረበባቸው ክፍሎች፡ ቁጥር ከ 10 በላይ ከሆነ አገልግሎቱን 
ለማግኘት፡ ከቦታው ለመድረስ ከአገልግሎት ሰጪው ዘንድ 
መመሪያ የሚሰጥ ሰው ይጠይቁ። 

· ልብ በሉ! አጃቢ ሰው ካስፈለግዎ፡ ትንሽ ቀደም 
ብለው አገልግሎት ሰጭውን ያሳውቁ ወይም 
ይጠይቁ። 
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አገልግሎቱ በኮምፕዩተር ቦታ ውስጥ ከተሰጠ እና ለመስጠት 
በጣም አስቸጋሪ ከሆነ ከአገልግሎት ሰጪው እርዳታ ማግኘት 
ይቻላል። 

· ልብ በሉ! አገልግሎት ሰጪውን እርዳታ መጠየቅ 
አለብዎ። 

በኮምፕዩተር አገልግሎት በሚሰጥበት 
ጣቢያ ውስጥ 
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ከአገልግሎት ሰጪው የፎርም ወይም የወረቀት መሙላት 
እርዳታ ማግኘት ይቻላል። 

· ልብ በሉ! አገልግሎት ሰጪውን እንዲረዳዎ 
መጠይቅ ያስፈልጋል። 

ፎርም/ወረቀት የመሙላት እርዳታ 
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ገበያ በሚያደርጉበት ሰዓት፡ እቃን የማግኘት ችግር ከጋጠ 
ምዎ፡ ተቋሞችን በማሰራት፡ ምን እንደተፃፈበት የማንበብ 
ችግር ወይም ወደ መመዘኛው እቃውን ለመውሰድ ከከበድዎ 
እርዳታ መጠየቅ ይችላሉ። 

· ልብ በሉ! ገበያ ሲያደርጉ ከአገልግሎት ሰጪው 
እርዳታ መጠየቅ ያስፈልጋል። 

እቃን በመፈለግና በመሸከም እርዳታ 
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በመተዳደሪያ ደንቦች ውስጥ ያልተ 
ጠቀሱ ተጨማሪ የአገልግሎቱ አሠራ 

ሮች ማስተካከያዎች 

በመተዳደሪያ ደንቦቹ ውስጥ ከተገለጡት ማስተካከያዎች በተ 
ጨማሪ በአገልግሎት አቅራቢው ተወስዶ ተጨማሪ የአገልግሎ 
ቶች ቅደም ተከተልዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህም ለአካል ጉዳተ 
ኞች አገልግሎቱን እንዳይቀበል ያደርጉታል። ስለዚህ፡ የአካል 
ጉዳት ያለባቸው ሰዎች አገልግሎቱን በተመጣጣኝ፡ አመቺ፡ 
በጥራት እና ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ እንዲቀበሉት አገል 
ግሎት ሰጪው የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱን ማስተካከል 
አለበት፡ በደንቡ ውስጥ ያልተጠቀሱ ቢሆኑም። 

ለምሳሌ፡ የኮክሊአር ማስተካከል ወይም የልብ ቀዶ ጥገና 
የተሠራ ሰው ወደ የደህንነት ፍተሻ ማዞሪያውን ማለፍ አይ 
ችልም። ምንም እንኳን በማግኖሜትር ውስጥ የፈተና ሂደቱ 
በመመሪያው ውስጥ ባይጠቀስም፡አገልግሎት ሰጪው ይህ 
ሰው በእጅ እንዲመረመር ቅደም ተከተሎችን ማስተካከል 
ይገባዋል። 
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 የአገሌግሎት ሰጪው አገሌግሎት በሚሰጥበት ሕንፃ ውስጥ 
ማመቻቸት አለበት። ለምሳሌ፡ ሊፍቶችን የተመቻቹ ደረጃ 
 ዎችን፡ ተደራሽ መኪና ማቆሚያ፡ ተደራሽ መፀዳጃ ቤቶችን 
እና ሌሎችንም መስራት፡፡ በተጨማሪም እነዚህ ማስተካ 
 ከያዎች አገልግሎቱ በሚሰጥበት ቦታ መደረግ ያለባቸው 
 ማስተካከያዎች ይኖራቸዋል፡ ለምሳሌ ትክክለኛ ምልክት። 
ይህ ምዕራፍ አገልግሎቱ በቀረበባቸው ቦታ ማስተካከያ 

ዎች ያሳያል። 

ምዕራፍ ሁለት 

በአገልግሎት ቦታ ላይ ማስተካከያዎች 
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ክፍትና ተደራሽ የሆኑ መተላለፊያዎች 

በነፃነት እና ደህንነቱን በተጠበቀ ሁኔታ ለመንቀሳቀስ እንዲ 
ቻል አገልግሎት አቅራቢው አገልግሎቱ የቀረበው ቦታ ሰፊ 
እና ከነገሮች ነጻ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ለምሳሌ፡ የእ 
ንግዳ ማረፊያ ሕንፃው፡ መተላለፊያዎቹ፡ የመጠለያው ክፍል 
እና የመተላለፊያው ክፍል ሰፋ ያሉ እና እንደ ትራስ፡ ወንበ 
ሮች፡ ወይም ጋሪዎችን ከመሳሰሉ ቁሳቁሶች ነጻ መሆን አለባ 
ቸው። ስለዚህ ተሽከርካሪ ወንበር በተሽከርካሪ ወንበር እንቅስ 
ቃሴ ወይም በአጃቢው ተረጂ ግለሰብ እንቅስቃሴን ላለማስተ 
ጓጎል እና ለአንድ ሰው እንደ አንደኛ መርጃ መሣሪያን በመጠ 
ቆም እንቅፋት እንዳይሆን ነው። 
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ለአገልግሎቱ በመጠባበቂያ ቦታ ወንበሮች ለአካል ጉዳተኞች 
የተመቻቸ ሲሆን እንዲሁም ለተሽከርካሪ ወንበር የሚጠቀሙ 
ሰዎችን በነፃ መቀመጫዎች ማዘጋጀት አለባቸው። 

የእግር ጉዞ ርዝመቱ ከ 60 ሜትር በላይ በሚሆንበት ጊዜ፡ 
መንገድ ላይ ለማረፍ የተስተካከሉ ወንበሮች መኖር አለባ 
ቸው። 

የተመቻቹ ወንበሮች ማለት፡ በነሱ ላይ ሊተማመኑ እና ምቾ 
ትዎን, በትምምን እና ደህንነት በተጠበቀ ሁኔታ መነሳት የሚ 
ያስችሉ ናቸው። አራት እግር ያላቸው እና ሁለት መያዣዎች 
እና የእጅ መደገፊያዎች ያላቸው ናቸው። 

ምቹ መቀመጫ ለአካል ጉዳተኞች 
በመጠባበቂያ ክፍል ውስጥ እና በአገ 
ናኝ መንገዱ 



የጠራ ምልክት 

በአካባቢው እራስዎን ለመምራት እና በቀላሉ ለመድረስ 
ቦታውን ወይም የአገልግሎት ጣቢያ ለማግኘት በአገልግሎቱ 
በሚቀርብበት ቦታ ተስማሚ ማሳያ ሊኖር ይገባል። ምል 
ክቶቹ ቢያንስ በሚከተሉት መንገዶች ሊጠቁሙ ይገባል-
ተደራሽ መኪና ማቆሚያ፡ ተደራሽ መግቢያ፡ መረጃ መጠይ 
ቂያ፡ሊፍት፡ መወጣጫ ደረጃዎች እና መጸዳጃዎች። ምልክ 
ቶቹ ግልጽ፡ ትላልቅ በፊደላት ጽሁፉ እና ተቃራኒና በተለያየ 
ቀለም መሆን አለባቸው። 

መረጃ መጠየቂያ መረጃ መጠየቂያ 
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በአንዳንድ ቦታዎች በተራ ላይ ያለውን ቁጥር ያሳውቃል 
ወይም መመሪያዎችን እና መረጃዎችን የሚያቀርብ የህዝብ 
ድምፅ ማጉያ ስርዓት አለ። ምን እየተባለ እንዳለ መረዳት እን 
ዲችሉ በድምጽ ማጉያ ስርዓት ላይ ግልጽ እና ያለ ተጨማሪ 
ሙዚቃ መሆን አለበት። 

በቃል ማጉይ የተነገረው መረጃ፡ በጽሁፍም በአብዛኛ ቦታዎች 
ላይ መሰጠት አለበት። 

በጎላ ድምፅ መናገር 

12የአገልግሎት ተዎካዮች 

ቁጥር 156 
ወደ አገልግሎት 12 



 

በአገልግሎት ጣቢያዎች ውስጥ የመ 
ስሚያ መርጃ መሳሪያዎች 

በትላልቅ የአገልግሎት መስጫ ቦታዎች ውስጥ ቢያንስ 
አንድ የአገልግሎት ጣቢያ የመስሚያ መርጃ መሳሪያ ሊኖር 
ይገባል። 

ቦታው ያለ ክፍፍል ወይም በአገልግሎት አቅራቢውና በሚ 
ቀበለው አካል መካከል ከፊል የተጋረደ ከሆነ፡ ረዳት አገል 
ግሎት ማይክሮፎኑ፡ ውጫዊ እና የጆሮ ማዳመጫ ግንኙነት 
ሊኖር ይገባል። 

በአገልግሎት አቅራቢውና በአገልግሎት ተቀባዩ መካከል የተ 
ደረገ ክፍፍል ካለ፡ የጆሮ ማዳመጫው በሁለት በኩል የተስ 
ተካከለ መሆን አለበት ማይክሮፎኑና የድምፅ ማጉያውንም 
ጨምሮ። በተጨማሪም፡ የውስጥ ሽግግር እና የጆሮ ማዳመጫ 
ግንኙነት ሊኖር ይገባል። 

እያንዳንዱ የመስሚያ ቦታ በዚህ ምልክት መታየት አለበት፡ 
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በአገልግሎቱ ውስጥ እንደ አንድ አካል፡ እንደ አንድ ትልቅ 
የልብስ መደብር ወይም ስፖርት ቤት የመሳሰሉ ልብሶች የሚ 
ለኩበት ወይም የሚቀየሩበት ቦታ ቢያንስ አንድ ተደራሽ 
መለኪያ ክፍል ሊኖር ይገባል። በተገቢው ሕዋስ ውስጥ መሆን 
ያለበት፡ 

· በተሽከርካሪ ወንበር ለሚጠቀም ሰው ተጨማሪ ሰፊ ቦታ 

· ምቹ የሆነ ወንበር 

· ቢያንስ 50 ሴ.ሜ ስፋት እና ከመሬቱ ከ45-175 ሴንቲ 
ሜትር ከፍ ያለ መስታውት 

መለኪያ በመጋረጃ ወይም በክፍልፋዮቻቸው ወይም በጥም 
ራቸው ይጋረዳል።  በመለኪያው በር ውስጥ ከተሰራ መጸዳጃ 
እንዳለው ተደራሽ መሆን አለበት። 

ልብስ በመለኪያና መቀየሪያ ውስጥ 
የሚደረጉ ማስተካከያዎች 



 

 

 

 

 

አገልግሎቱ በሚሰጥበት ሕንፃ ውስጥ 
አካላዊ ማመቻቸት፡ በአቅራቢያው 
እና በመንገድ ላይ 

አገልግሎቱ የቀረበበት ቦታ ለመድረስ እና አገልግሎቱን ለመ 
ቀበል አገልግሎት ሰጪው ውስጥና በአካባቢው አካላዊ 
ማስተካከያዎችን ማድረግ ይኖርበታል። 

· መወጣጫና ሊፍቶች_ከፎቅ ወደ ፎቅ እና ደረጃ መውጣት 
የሚስችሉ 

· ተደራሽ መፀዳጃ ቤት_የአካል ጉዳተኛ መንቀሳቀስ የማይ 
ችል፡ በተሽከርካሪ ወንበር የሚንቀሳቀስ በሰው ወይም በሌላ 
ለሚታገዝ በቂ ስፋትና ከእቃዎች ነፃ የሆነ መፀዳጃ ቤት፡ 
፡ ከመፀዳጃ ቤቱ ተስማሚ መቀመጫና የእጅ መታጠብያ 
መኖር አለበት። 

· ወደ ሕንጻው መግቢያ መንገድ_ የአካል ጉዳተኞችን በቀ 
ላሉና አስተማማኝ በሆነ እንቅስቃሴ እንዲንቀሳቀሱ እና 
የዓይን ጉዳተኞችን ጨምሮ 

·

· ምቹ መግቢያ_ አብዛኛው ህዝቡ በሚገባበት 

ተስማሚ የሆነ ማቆሚያ_ ከተሽከርካሪዎች መግባትና 
መውጣት የሚያስችል ሰፊ ቦታ 
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 · ተደራሽ የሕዝብ መጓጓዣ_ አካል ጉዳተኞች ምቹ እና ደህ 
ንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ወደ መጓጓዣ ተሽከርካሪዎች እንዲገቡ 
የሚያስችል ተደራሽ የሕዝብ መጓጓዣ (ለምሳሌ፡ የአውቶ 
ቡሱ ሾፌር አውቶቡሱን ወደ መሬቱ ማቅረብ) እና ከነዚህም 
መካከል; ጣቢያዎችን የሚያሳዩ ምልክቶችን እና የድምፅ 
ማመልከቻወችንም ያካትታል። 

37 
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ምዕራፍ ሶስት 

የተመቻቹ የመረጃ እና የግንኙነት ዘዴዎች 
የአገልግሎት ሰጪዎች ብዙ ጊዜ የቃል ወይም የፅሁፍ መረጃ 
ይሰጣሉ። መረጃውን ለመስማት፡ መረጃውን ለማየት ወይም 
ለመረዳት አስቸጋሪ ከሆነ አገልግሎት ሰጪው አንድ ምቹ 
መንገድ መስጠት አለበት። ለምሳሌ፡ መረጃው በቃል ከተረዱ 
ወይም ማስታወስ ላይ ከባድ ከሆነ፡ መረጃውን በፅሁፍ ማግኘት 
ይቻላል። የተፃፈውን መረጃ ማንበብ አስቸጋሪ ከሆነ፡ መረጃው 
በቅጂ ማግኘት ይችላሉ። የሚቀጥሉት ገጾች እንዴት መረጃ 
ውን በተገቢው መንገድ እንደሚያገኙ ያብራራሉ። 

· ማወቅ ያስፈልጋል! 

በአገልግሎት አቅራቢ በኩል ሊሰጡ የሚችሉ የተለያዩ አማ 
ራጮች አሉ። ስለዚህ አንድን አካል ጉዳተኛ ግለሰብ አንዳንድ 
ማስተካከያ እንዲጠይቅ መጠየቅ ይችላል፡ ነገር ግን አገልግ 
ሎት ሰጪው የተለየ ምርጦችን ሊሰጥ ይችላል። ሆኖም ፍላጎቶ 
ቾንም ማሟላት ይጠበቅባታል። አገልግሎት አቅራቢው አካል 
ጉዳተኞች ከአካል ጉዳተኞች ጋር ከተነጋገረ በኋላ እና በአገ 
ልግሎት አቅራቢው ላይ ያለውን የቴክኖሎጂ ዘዴ መመርመር 
አለበት። ለምሳሌ፡ ተስማሚ በሆነ ሰነድ ውስጥ ሰነድ ከማቅ 
ረብ ይልቅ፡ አገልግሎት ሰጪው መረጃውን በተቀረፀ ፋይል 
ውስጥ ይሰጣል። ይህ ማስተካከያ ለአገልግሎቱ ተቀባዮች ተገ 
ቢነት እና አግባብ ያለው ሆኖ መኖሩን ያረጋግጣል። 



 በቃል የቀረበውን መረጃ 
መጻፍ ወይም መቅረጽ 

አገሌግሎት ሰጪው በአብዛኛው የቃል መረጃን ይሰጣሌ። 
መረጃውን ለመስማት፡ ለመረዳት ወይም ለማስታወስ አስ 
ቸጋሪ ከሆነ ወይም መከታተል ከባድ ከሆነ፡ አገልግሎት 
ሰጪውን በወረቀት ላይ ወይም በኮምፒተር ላይ መረጃዎችን 
እንዲጽፍ መጠየቅ ይችላሉ። በተጨማሪም የተቀረፀውን 
መረጃ ለማግኘት አገልግሎት ሰጪውን መጠየቅ ይችላሉ። 
መረጃውን ለመረዳት አስቸጋሪ ከሆነ መረጃው ቀለል ባለ 
ቋንቋ ማግኘት ይችላሉ። 

አገልግሎት ሰጪው እንደ ሳይንሳዊ ዘገባዎች የመሳሰሉ 
እንደ ህግጋትን ወይም የባለሙያ ቋንቋን የመሳሰሉ በቀላል 
ቋንቋ መረጃ መስጠት አይገደድም። 

· ልብ ይበሉ! አገልግሎት ሰጪው በቃል የተናገ 
ረውን በጽሁፍ ወይም በቀረፃ ወይም መረጃውን 
ቀለል ባለ መጠየቅ አለብ ዎ። 

የአገልግሎት ሰጪው በአጭር ጊዜ ውስጥ ማቅረብ አለበት 
ግን ማመልከቻውን ካስገቡ ከሦስት ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ 
ውስጥ። 
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 ቀለል ባለ ቋንቋና በተደራሽ መልኩ 
የተፃፈ መረጃ 
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አገልግሎት ሰጪው የታተመ መረጃ ካቀረበ ለምሳሌ የዜና መጽ 
ሃፍትን ወይም ስምምነትን ለማንበብ አንድ ችግር ሲፈጠር 
በቀላሉ ታትሞ የወጣ ወረቀት ሊጠይቁ ይችላሉ። ይህ ማለት 
ትላልቅ ፊደላትን፡ ከጀርባ ቀለም እና ከውስጣዊ ገጽታ ጋር 
በሚቃረን ጥላ ውስጥ ያለ ጽሁፍ ማለት ነው። መረጃውን 
ለመረዳት የሚከብድ ከሆነ፡ ቀለል ባለ ቋንቋ መረጃውን 
መጠየቅ ይቻላል። 

አገልግሎት ሰጪው እንደ ሳይንሳዊ ዘገባዎች የመሳሰሉ እንደ 
ህግጋትን ወይም የባለሙያ ቋንቋን የመሳሰሉ በቀላል ቋንቋ 
መረጃ መስጠት አይገደድም። 

· ልብ ይበሉ! መረጃው ከአገልግሎት ሰጪው 

በሚገኝ ቅርጸት እና በቀላል ቋንቋ መጠየቅ አለበ 
ዎት። 

 ם נותן השירות מספק
מידע מודפס, לדוגמה עלון 

 ו הסכם, ומתעורר 



የተፃፈና የተቀረፀ መረጃን 
መቀበል 

አንድን ሰነድ ለማንበብ ወይም ለመረዳት አስቸጋሪ በሚሆ 
ንበት ጊዜ በኮምፒተር ወይም ሌላ መሳሪያ ማዳመጥ እንዲ 
ችሉ በቅጂ መቀበል ይችላሉ። 

· ልብ ይበሉ! ከአገሌግልት ሰጪው ይህን ሰነድ 

በቅጂ መጠየቅ አለብዎት። 

አገልግሎት ሰጪው ቅጂውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማቅረብ 
አለበት ግን ማመልከቻውን ካስገቡ ከሦስት ሳምንት ባልበ 
ለጠ ጊዜ ውስጥ። 
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ወደ ብራይል ወይም ለማንበብያ ፕሮግ
ራም ምቹ በሆነ ፋይል መረጃን መቀበል 

 

አንድን ሰነድ ለማንበብ አስቸጋሪ ከሆነ በንባብ ፕሮግ 
ራም ወይም በብሬይል የተለወጠ የዲጂታል ፋይል ማግኘት 
ይችላሉ። 

· ልብ ይበሉ! እንደዚህ አይነት ፋይልን ከአገልግ 
ሎት ሰጪው መጠየቅ ይኖርብዎታል። 

አገልግሎት ሰጪው ፋይሉን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማቅረብ 
አለበት ግን ማመልከቻውን ካስገቡ ከሦስት ሳምንት ባልበለጠ 
ጊዜ ውስጥ። 
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ለአገልግሎቱ የሚሆን አንድ ሰነድ ማንበብ ካስፈለገዎት 
የአገልግሎት አቅራቢውን እንዲያነበው መጠየቅ ይችላሉ። 
ሰነዱ ከሶስት ገጾች በላይ ከሆነና የአገልግሎት አቅራቢው 
በቦታው ለማንበብ ካልቻሉ በሳምንት ጊዜ ውስጥ የተወሰነ 
ቀን እንዲነበብ ማስተካከል አለበት። 

· ልብ ይበሉ! ሰነዱን ለማንበብ የአገልግሎት አቅ 
ራቢውን ይጠይቁ። 

በአገልግሎት ሰጪው ሰነድን ማስነበብ 
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በብሬይል የታተመ መረጃ መቀበል 

ስለ አገልግሎቱ ወይም በጽሁፍ የተጻፈ መረጃን - በብሬይል 
የተፃፈ የጽሁፍ መረጃ መጠየቅ ይችላሉ። 

· ልብ ይበሉ! መረጃውን በብሬይል ለመቀበል ከአ 
ገልግሎት አቅራቢው ሊጠየቁ ይገባል። 

የአገልግሎት ሰጪው በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰነዱን በብሬይል 
ጽሁፍ መስጠት አለበት ነገር ግን ማመልከቻውን ከተረከበ 
ከሶስት ሳምንት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ መስጠት አለበት። 
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በሌላ የእገዛ መገናኛ በኩል አገልግሎ 
ቶችን መቀበል 

አገልግሎቱ በሚሰጥበት ጊዜ እንደ የመግባቢያ ሰሌዳ እንደ 
ሌላ የመገናኛ ሚዲያዎችን ለሚጠቀሙ ሰዎች ከአገልግሎ 
ቱን ተቀባይ የአማራጭ ድጋፎችን በመጠቀም መረጃውን 
መስጠት አለበት፡፡ 
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አገልግሎት ሰጭው በእሱ ምትክ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ 
ማቅረብ አለበት። መረጃው ውስብስብ፡ ውይይቱ ረዥም እና 
ርዕሰ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ከሆነ። ለምሳሌ፡ ከገንዘብ አገል 
ግሎት ወይም ከሕግ አገልግሎት ጋር ከተያያዘ። 

· ልብ ይበሉ! አገልግሎት ሰጪውን አስቀድሞ በተ

ገቢው ሰዓት አስተርጓሚ ይጠይቁ። 
 

ውይይቱን ወደ ምልክት ቋንቋ መተርጎም 
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አገልግሎት በስልክ፡በፋክስ፡በመልዕ 
ክት፡በፖስታ፡ በኢሜል፡ወይም በሌላ 
ዲጂታል ሚዲያ 

በአገልግሎቱን በአገልግሎቱ ባህሪ መሰረት አገልግሎትና አገ 
ልግሎትን በተመለከተ በስልክ, በፋክስ, በኤስኤምኤስ, 
በኢሜል ወይም በሌላ ዲጂታል መንገድ ሊገኝ ይችላል። 

· ልብ ይበሉ! ከእነዚህ አገልግሎቶች እንዲቀበሉ 

መጠየቅ አለብዎ። 

n 
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ምዕራፍ አራት 

በአንዳንድ አገልግሎቶች ውስጥ ልዩ 
የሆኑ ማስተካከያዎች 
ይህ መጽሐፍ በአብዛኛው በአገልግሎቱ ውስጥ ለተጠቃሚ 
ዎች ተደራሽነት ማስተካከያዎች ይዘረዝራል። ይሁን እንጂ 
እንደ በኢንተርኔት፡ በኤግዚቢሽን ቤተ-መጻህፍት፡ ሃይማኖ 
ታዊ ተቋማት፡ ማህበራዊ አገልግሎቶች፡ ሆቴሎች እና የመ 
ጓጓዣ እና የመኪና አከራዮች የመሳሰሉ ለአንዳንድ አገል 
ግሎቶች ልዩ ልዩ ተደራሽነት ማስተካከያዎች አሉ። በተጨ 
ማሪ ወደፊት በሚወጡ ደንቦች የጤና እና የጤና አገልግሎ 
ቶች ላይ ማስተካከያዎች ላይ ተግባራዊ ይሆናል። ተጨማሪ 
ለማንበብ ለሚፈልጉ አንባቢዎች የአካል ጉዳተኞች እኩ 
ልነት ኮምፒዩተሮች “ተደራሽ መረጃ ማዕከል” በሚከተ 
ለው አድራሻ እንዲጎበኙ ተጋብዘዋል: 

negishut.justice.gov.il 

በዚህ ምእራፍ ውስጥ በተለያዩ አገልግሎቶች ውስጥ ልዩ 
ልዩ ተቋማትን እንገልፃለን-የህክምና ኮሚቴዎች፡ የህዝብ 
ዝግጅቶች፡ የቴሌቪዥን ስርጭቶች እና የመዝናኛ እንቅስቃ 
ሴዎች እና ክበቦች። 



 ጽሑፍ፡ የምልክት ቋንቋ ወይም የመስማት ችሎታ 
እርዳታ። 

 

 

 

 በአካል ጉዳተኞች ምክክር ውስጥ በውይይቱ ውስጥ 
ከሚወክለው ግለሰብ በሚወያይበት ጊዜ ተጨማሪ ጊዜ 
የመቀበል ዕድል።

 

· 

· ውይይቱን የመቅረፅ ዕድል። 

· 

 

· 

በሕክምና ኮሚቴዎች ውስጥ ማስተካከ 
ያዎች 

በሁሉም አካላት ማለትም በቢቱዋህ ሌኡሚ ወይም በጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር በሁሉም የሕክምና ኮሚቴ ዙሪያ በሚደ 
ረገው ውይይት የአካል ጉዳተኞች በውይይቱ ውስጥ ምን 
እየተደረገ እንዳለ ለመረዳት፡ በውይይቱ ላይ ለመሳተፍ እና 
በውሳኔው ላይ የተደረጉ ውሳኔዎችን እንዲረዱ የሚያስችላ 
ቸውን የተለያዩ ማስተካከያዎች የማግኘት መብት አለው። 
እነዚህ ማስተካከያዎች ይገኙበታል፡ 

· በውይይቱ ውስጥ ስለተነሱት ሰነዶች እና ስለ ውሣኔዎች 
የተብራሩትን ቀላል ሰነዶች ማብራሪያ። 

· በቅድሚያ የተቀዱ ማስታወሻዎችን የማዳመጥ እድል። 

ስለ የውይይቱ መድረክ አጭር መግለጫ, በውይይቱ 
ውስጥ ያሉ ተሳታፊዎች አቀራረብ እና መቀመጫቸው። 
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· የውይይቱን ርዝመት ለአካል ጉዳተኞች ችሎታ ማስተካ 
ከል። በውይይቱ ውስጥ ምን እየተደረገ እንዳለ የሚያብራራ 
ሰው የማስገባት ዕድል። 

· ግለሰቡ በአብዛኛው የሚጠቀመውን ማንኛውንም እርዳታ 
እንደ አማራጭ የመገናኛ ድጋፍ ወይም የምልክት ቋንቋ። 

ወደ ኮሚቴው በሚጠራበት ጊዜ፡ ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ ማስተ 
ካከያዎችን የማግኘት, የተቻለውን ማስተካከያውን መግለፅ, 
የሚፈለገው ውይይት ማብራሪያ መስጠት, እና ለርሱ አስከ 
ባሪውን ለማምጣት መብት ያለው መሆኑን ማሳወቅ አለበት። 

· ልብ ይበሉ! የማስተካከያ ጥያቄውን ከኮሚ 
ቴው ውይይት ከመግባቱ በፊት በቂ ጊዜ ማስረከብ 

አለበት። 
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ስለ ዝግጅቱ ማስታወቂያ፡ 

በዝግጅቱ፡ 

በህዝባዊ ዝግጅቶች የተደራሽነት ማስ 
ተካከያዎች 

ስለ ስብሰባ፡ ስለ ዝግጅቱ፡ ወይም ስለ ሥርዓታዊ ዝግጅቶች 
በሚሰጥ ማስታወቂያ ላይ በድርጅቱ ላይ ስለተደረጉ ተደጋ 
ጋፊ ማስተካከያዎች መረጃን ማቅረብ እና ተጨማሪ የተጨ 
ማሪ ተደራሽነት ማስተካከያዎችን ለመጠየቅ 

በዝግጂቱ የመስማት ችሎታ እርዳታ ማቅረብ አለበት። 

በትልቅ ዝግጂቶች አብዛኛው የቃል ትዕይንት በሆኑ ትላልቅ 
ዝግጂቶች፡ የዝግጂቱ አዘጋጅ በኤሌክትሮኒክ ማሳያ ላይ 
የተጻፈ የጽሑፍ መግለጫ መስጠት አለበት። በወር በርካታ 
ተመሳሳይ ዝግጂቶች ካሉ በሁሉም ውስጥ የመግለጫ ጽሑፍ 
መኖር የለበትም። 

አካለ ጉዳተኛ ግለሰቦች ከጠየቁ የምልክት ቋንቋ ትርጉም 
መቅረብ አለበት። 

በአንዳንድ ሁኔታዎች ለምሳሌ እንደ ፊልም፡ ትንሽ ክስተት፡ 
ወይም አልፎ አልፎ የጎዳና ላይ ማሳያ፡ እነዚህ ማመቻቸቶች 
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አያስፈልጉም። 

· ልብ ይበሉ! ስራ ከመድረሱ በፊት የምልክት 

ቋንቋ ትርጉም ከዝግጅቱ አዘጋጅ ሊጠይቁ ይገባል። 

በቲያትር እና በፊልሞች ትኬቶችን ለትክክለኛው መቀመ 
ጫዎች እና ለየት ያሉ መቀመጫ ቦታዎች መጠበቅ ያስፈል 
ጋል ለምሳሌ በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ለሚገኝ ሰው ወይም 
መመሪያ ውሻ ላለው ሰው። በተጨማሪ፡ የተለየ ቦታ ከሚገኝ 
በት ቦታ አጠገብ ለአጋዡ መጠበቅ አስፈላጊ ነው። 

להיות  ו ל  להיות? 



በቴሌቪዥን የትርጉም ጽሑፎች እና 
የምልክት ቋንቋ 

በእብራይስጥ ወይም በአረብኛ የሚገኙ የቴሌቪዥን ፕሮ 
ግራሞች የቀጥታ ፕሮግራሞችን ጨምሮ የትርጉም ጽሑፍ 
ሊኖራቸው ይገባል። 

የሳተላይት ጣቢያዎች እና የኬብል ጣቢያዎች የትርጉም 
ጽሁፎች ሊኖራቸው ይገባል። በማዕከላዊው ጣቢያዎች እና 
በሌላ ሰርጦች፡ በተወሰኑ ፕሮግራሞችም ውስጥ። 

በልጆች ጣቢያ ውስጥ፡ ከተቀረፁት ፕሮግራሞች መካከል 
ግማሽ የሚሆኑት, በዕብራይስጥ እና በአረብኛ የጽሁፍ 
ትርጉም ሊኖራቸው ይገባል። 

መግለጫ ፅሁፎች ለጠቅላላ ህዝቦች ወይም በተመልካች 
ምርጫ ሊታዩ ይችላሉ። በአጠቃላይ ለህዝብ ይቀርባሉ 
እናም ክፍያ አይኖራቸውም። 

በስርጭት ባለሥልጣን ወይም በህዝብ ብሮድካስቲንግ ኮርፖ 
ሬሽን በኩል የሚተላለፍ ማናቸውም አስቸኳይ መልዕክት 
በትርጉም ጽሑፎች እና በምልክት ቋንቋ መተርጎም አለባ 
ቸው። ሌሎች ጣቢያዎች የመግለጫ ፅሁፎችን እና የምልክት 
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ቋንቋዎችን መጨመር ወይም በስርጭት ባለሥልጣን ወይም 
በህዝብ ማሰራጫ ኮርፖሬሽን የተላለፉትን የድንገተኛ መልእ 
ክቶች ማካተት ይችላሉ። 

በመግለጫ ፅሁፎች የተካተቱ ስለ ፕሮግራሞች መረጃ በቴሌቪ 
ዥን ስርጭት ጣቢያዎች ውስጥ ማግኘት ይቻላል። 

የቴሌቪዥን አስተላላፊ አካል ቢያንስ ቢያንስ ከፕሮግራሞቹ 
5 በመቶ ወደ የምልክት ቋንቋ መተርጎም አለበት። 

ערב טוב ושלום רב לכם, 
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በሳምንት ውስጥ ቢያንስ አንድ ቀን ለሚካሄዱ የመዝናኛ 
እንቅስቃሴዎች ወይም ትምህርቶች ተደራሽ ማመቻቸት 
መጠየቅ ይችላሉ። 
እንቅስቃሴው በቃለ-ድምጽ ከተሰጠ ከሚከተሉት መንገ 
ዶች በአንዱ ሊገኝ ይችላል- በፅሁፍ፡ የግል የድምጽ ማጎ 
ልበቻ ዘዴን መጠቀም፡ መመሪያውን በመቅረፅ፡ ግልጽ በሆነ 
ቋንቋ። 
በእንቅስቃሴው የተፃፈ መረጃ ከተሰጠ በሚከተሉት መንገ 
ዶች ማግኘት ይቻላል-በተገቢ ህትመት፡ በቅጂ፡ በዲጂታል 
ፋይል ውስጥ፡ ግልጽ በሆነ ቋንቋ። 

ማወቅ አለብዎ! ማስተካከያዎች በስፖርት ወይም 

የዳንስ ትምህርት አይሰጡም። 

በመዝናኛ እንቅስቃሴዎች እና 
ተደራሽ እንቅስቃሴዎች ወይም ሁግ 
ማመቻቸቶች 



 

ምዕራፍ አምስት 

እንዴት የሚገባዎትን መብቶች መጠየቅ 
ይችላሉ? 

ተገቢ መብቶችዎን በሙሉ ለመጠቀም፡ የመብቶችን አይነት 
ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ምን አይነትስ ማስተካከያ 
ዎች ለእርስዎ አሳሳቢ እንደሆኑ እና እንዴት እነሱን በተገ 
ቢው መንገድ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚችሉ ማወቅ አስ 
ፈላጊ ነው። ማስተካከያዎች እና መብቶችን በተሳካ ሁኔታ 
ለመጠየቅ እንዲችሉ የሚፈልጉትን አገልግሎት ማብራራ 
ትና ለመቀበል የሚያስቸግሮትን ማስተካከያ መግለጽ አስ 
ፈላጊ ነው። 

ለመዘጋጀት፡ የሚከተሉትን መንገድ እንዲከተሉ እንመክ 
ራለን፡ 

1. የተለያዩ መብቶችዎን መፈተሽ 

2. ለመጠየቅ የሚፈልጉትን መጻፍ 

ከአገልግሎት ሰጪው መጠየቅ ያለብኝ የሚያስፈልጉኝ ማስተካከያዎች 
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የተስተካከለ አገልግሎት ለመቀበል መብት አልዎት አገልግሎት 
ሰጭው ግዴታ ነው። አገልግሎት ሰጪው በአገልግሎቱ ውስጥ 
የተደራሽነት ማስተካከያዎች የሰራውን ማሳወቅ አለበት። ለእ 
ርስዎ ምቾት ሲባል ከአገልግሎቱ አቅራቢ በኩል አስተርጓሚ፡ 
በፋክስ፡ በስልክ፡ በኢሜል ወይም በማብራሪያው መጨረሻ 
ላይ በተያያዘ ቅጽ ማስተካከያዎችን መጠየቅ ይችላሉ። አስቀ 
ድመው ሊጠየቁ የማይገባ ብዙ ማስተካከያዎች መኖራቸውን 
መገንዘብ ጠቃሚ ነው። 

በአገልግሎት ወይም በአቅርቦት ውስጥ አስፈላጊውን ማስተካ 
ከያ ካላደረጉ ወይም ለእርስዎ ለመስጠት የማይፈልጉ ከሆነ 
- ማድረግ ያለብዎት ነገር አለ፡ 

እያንዳንዱ የባንክ ስብስብ ከ 25 በላይ ሰራተኞች እንደ 
ባንክ፡ የመንግስት ቢሮ፡ ወይም የአካባቢ መዘጋጃ ቤት የሚያገ 
ኙበት የተደራሽነት አስተባባሪ መሆን አለባቸው። የተደራሽነት 
አስተባባሪው እና እሱን እንዴት ማግኘት እንዳለበት በአገልግ 
ሎት አቅራቢው ድር ገፅ ላይ ሊታይ ይገባል። ችግር ካለ፡ የተደ 
ራሽነት አስተባባሪውን ያግኙ እና ችግሩን እንዲፈታ ይጠይቁ። 

የተደራሽነት አስተባባሪን የመመደብ ግዴታ ከሌለ ወይም 
ጉዳዩን መቆጣጠር ካልቻለ፡ ሥራ አስኪያጁን ጉዳዩን እንዲያ 
ስተካክል መጠየቅ ይቻላል። 
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ለዚህ አላማ አንድ ቅፅ ተያይዟል፡ ይህም ለአገልግሎት አቅራ 
ቢው ሊላክበት ይችላል። 

ተገቢውን ምላሽ ካላገኙ እኛ ለመርዳት ደስተኞች እንሆና 
ለን። ለአካል ጉዳተኞች የእኩልነት መብቶች ኮሚሽን ጽ/ 
ቤት በኢሜል 

pniotnez@justice.gov.il ,በስልክ 
02-5088001, እና በፋክስ 
02-6467596። በአገልግሎቱ ሰጪውን ከዚህ መጽሄት 
ባለው ፎርም በኩል ካነጋገሩ እባክዎን ያቅርቡትን እና ከአገ 
ልግሎት አቅራቢው የተቀበሉትን መልስ አብረው ይላኩልን። 
እንዲሁም በአካል ጉዳተኞች እኩል መብቶች ፌስቡክ ገጽ 
በኩል እኛን ተጋብዘዋል። 

n 
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አገልግሎት ለመቀበል የማመልከቻ 
ቅፅ ለአገልግሎት አቅራቢው 

ለክቡር 
ጤና ይስጥልኝ፡ 

ቀን ሰዓት 
ቦታ (አድራሻ) 
አገልግሎት ለመቀበል እመጣለሁ። የምፈልገው አገልግሎት 

አገልግሎቱን ስቀበል፡ የሚከተሉትን ችግሮች ሊያጋጥመኝ 

ይችላል: 

ከእርስዎ ጋር አገልግሎት ለማግኘት ስመጣ እባክዎ የሚከ 
ተለውን ተደራሽ ማስተካከያ ያሟሉ: 

ለተገቢ አገልግሎትና እንዲያሳውቁኝ እጠይቃለሁ፡ 
ስም 
ስልክ ቁጥ 
ኢሜል 
አድራሻ 
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አገልግሎቱን ካገኙ በኋላ ለአቅራቢው 
የቅሬታ ቅፅ 
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ለክቡር 
ጤና ይስጥልኝ፡ 

ቀን  ሰዓት 
ቦታ (አድራሻ) 
አገልግሎት ለመቀበል መጥቼ ነበር ። ያስፈለገኝ አገልግ
ሎት ነበር 

 

አገልግሎቱን ስቀበል፡ የሚከተሉትን 
ችግሮች አጋጥመውኝ ነበር: 

ከእርስዎ ጋር አገልግሎት ለማግኘት ስመጣ ያስፈለጉኝ 
ተደራሽ ማስተካከያ እኒህ ነበሩ: 

ለተገቢ አገልግሎትና እንዲያሳውቁኝ እጠይቃለሁ፡ 
ስም 
ስልክ ቁጥ 
ኢሜል 
አድራሻ 



     

 

    

   

     

    

 አገልግሎት ለመቀበል የማመልከቻ 
ቅፅ ለአገልግሎት አቅራቢው 

ለክቡር 
ጤና ይስጥልኝ፡ 

ቀን ሰዓት 
ቦታ (አድራሻ) 
አገልግሎት ለመቀበል እመጣለሁ። የምፈልገው አገልግሎት 

አገልግሎቱን ስቀበል፡ የሚከተሉትን ችግሮች ሊያጋጥመኝ 

ይችላል: 

ከእርስዎ ጋር አገልግሎት ለማግኘት ስመጣ እባክዎ የሚከ 
ተለውን ተደራሽ ማስተካከያ ያሟሉ: 

ለተገቢ አገልግሎትና እንዲያሳውቁኝ እጠይቃለሁ፡ 
ስም 
ስልክ ቁጥ 
ኢሜል 
አድራሻ 
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 አገልግሎቱን ካገኙ በኋላ ለአቅራቢው 
የቅሬታ ቅፅ 
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ለክቡር 
ጤና ይስጥልኝ፡ 

ቀን  ሰዓት 
ቦታ (አድራሻ) 
አገልግሎት ለመቀበል መጥቼ ነበር ። ያስፈለገኝ አገልግ 
ሎት ነበር 

አገልግሎቱን ስቀበል፡ የሚከተሉትን 
ችግሮች አጋጥመውኝ ነበር: 

ከእርስዎ ጋር አገልግሎት ለማግኘት ስመጣ ያስፈለጉኝ 
ተደራሽ ማስተካከያ እኒህ ነበሩ: 

ለተገቢ አገልግሎትና እንዲያሳውቁኝ እጠይቃለሁ፡ 
ስም 
ስልክ ቁጥ 
ኢሜል 
አድራሻ 



ለአካል 
ጉዳተኞች እኩል 

መብቶች ኮሚሽን 

,ለአካል ጉዳተኞች እኩል መብቶች ኮሚሽን 
የፍትህ ሚኒስቴር 

ረሆቭ ፃላህ አ_ዲን 29 እየሩሳሌም 
negishut.justice.gov.il 

ስልክ: 02-5088001 




