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ሕገ-ደንቢ 
 

ማሕበረሰብ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን  
 

መእተዊ 
 

ማሕበረሰብ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን፤ ካብዚ ንድሓር "ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን" 

እንዳተብሃለ ዝፅዋዕ ማሕበር ምግባረ-ሰናይ ብተወለድቲ ትግራይ መስሪትና ኣለና።  ቀንዲ ዕላማ 

ማሕበርና ኣብ ስደት ንዘጓንፉና ባህላዊ፣ ማሕበራዊን ቁጠባውን ከምኡ’ውን ካልኦት ሓፈሻዊ 

ጸገማት ሕብረተሰብና ብዑምቀት ብምልላይ ንምቕራፍ፤ ንከስቢ ዘይንቀሳቐስ ፖለቲካዊ ዕላማ 

ዘይብሉ ማሕበር እዩ። ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ንከተማ ዋሽንግተን-ዲሲ ሓዊሱ ከምኡውን ኣካል 

ግዝኣት ሜሪላንድን ቨርጂንያን ዝኾና ጎረባቢቲ  ከተማታት ዋሽንግተን-ዲሲ ዝሓወሰ ይኸውን። 
 

ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኣብ ኣባላቱ መሰረት ዝገበረ፤ ብዘይ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ 

ወይ ድማ ፓለቲካዊ መትከል፣ ፆታን ሃይማኖትን፤ ንኹሎም ተወለድቲ ትግራይ ኣፍደጊኡ ከፊቱ 

ሓንጎፋይ ኢሉ ዝቕበል ማሕበር እዩ።  ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ብመሰረት ሕገ ደንቡ ብዝተመረፁ 

መራሕቱን ይምራሕን ይማሓደርን።  
 

          ራእይ 

 

 ራእይ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ተወለድቲ ትግራይ ክብሪ፣ ባህጊ፣ ከምኡ’ውን ሓድጊ 

ትግራይ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብምዕቃብ፣ ኣባላት ብኹሉ መዳያዊ ናብራኦምን ሂወቶምን  

ሕጉሳት፣ ብስርሖምን ውልቃዊ ምንቅስቃሶምን ብሉጻትን ዕውታትን ኮይኖም ማእገር 

ስድረኦምን፤ ማእገር ማሕበረሰቦምን ከምኡ’ውን ብዓብዪኡ ማእገር ትግራይ ንክኾኑ ምግባር ።   

 

ተልእኾ  
 

ተልእኾ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኣባላቱ  

ተወለድቲ ትግራይ ብንጥፈት ምግልጋል፣ ምሕጋዝን ከምኡ’ውን ብዝክኣል ኩሉ ማሕበራውን 

ካልኦት ጸገማትን ፈተናታትን ንምፍታሕ ምፅዓር፣ ሰናይ ተበግሶን ድሌቶምን ምስላጥ፣ ብተወሳኺ 

ህጻውንቲ፣ መናእሰይ፣ ዓበይትን ኣረጋውያንን ዝሳተፉሉ ንምዕባለ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ 

ኢኮኖሚያዊን ባህላውን ከምኡ’ውን  ኩለ መዳያዊ ማሕበራዊ ምትእትታው ኣዝዩ ንኽድንፍዕ 

ባይታ ምፍጣር ይኸውን፡፡  
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ዓንቀፅ ፩ 

ሱም 
 

መፀውዒ ሱም እዚ ማሕበር “ማሕበረሰብ ትግራይ - ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን” ዝብል ይኸውን። 

መስርሒ ቋንቋ ማት- ዋዲሲን ከባቢኣን ትግርኛን እንግሊዝኛን ይኽውን። 

 

ዓንቀፅ ፪ 

ቤት ፅሕፈትን ኣድራሻን 
 

፪-፩ ፡ ቤት ፅሕፈት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኣብ 4304 Rhode Island Avenue, 

Brentwood, Maryland 20722 እዩ።  

 

፪-፪ ፡ ምንቅስቓስ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን እናዓበየ እንትኸይድን ዓቕሚ እንትፈቅድን፤ እቲ ቦርድ 

ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ክኸፍትን፤ 

ንስራሕቲ እቱ ማሕበረሰብ ዘሳልጡ ኣባላት ክምድብን ይኽእል እዩ። 
 

ዓንቀፅ ፫ 

ዕላማ 
 

፫-፩ ፡ ሓፈሻዊ ዕላማ  
 

፫-፩-፩ ፡ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኣብ ግልጋሎት ውሽጣዊ እቶት ኣሜሪካ  (Internal 

Revenue Services) ዓንቀፅ 501(c)(3) ብዝተገለፀ መሰረት ንመኽሰብ ጠጠው 

ዘይበለ ትካል ምግባረ-ሰናይ ማሕበረሰብ እዩ። 
 

፫-፩-፪ ፡ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ንኹሎም ተጋሩ ኣተኣኻኺቡ ዘለዎም ንዋት፣ ክእለት፣ 

ፍልጠትን ፍሉይ ሞያን ብምውዳድ ፤ ኣባላት እቱ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተጋሩን 

ደቆም/ስድረኦምን ኣብ ትምህርቲ፣ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ማሕበራዊን ቁጠባዊን 

ፀገማት ንምፍታሕ፤ 
  

፫-፩-፫ ፡ ምስ ተመሳሰልቲ ትካላት ማሕበረሰብ ዝምድናታት ምፍጣርን ምጥንኻርን፤ 
 

፫-፩-፬ ፡ ደቂ/ስድራ ኣባላት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ብስነ-ልቦናን ስነ-ምግባርን 

ትግራይ ብዝግባእ ተሃኒፆም ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ክኾኑን፤ ሓላፍነት 

ዝስምዖም ዜጋታት ክኾኑ ፤ ከምኡ’ውን  ንባህጊ፣ ባህሊ፣ ቋንቋታት፣  ሓድግን 

ተሞክሮን ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም ከፋልጡ ብዕቱብ ምምሃር።  
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፫-፪ ፡ ናይ ሓፂርን ነዊሕን እዋን ዕማማት 
 

፫-፪-፩ ፡  ዱልዱል ማእከል ማሕበረሰብ ትግራይ ምምስራትን፤ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉን 

ዓቕሚ እንትፈቅድ ድማ ተወሳኺ ጨንፈር ማእኸላት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን 

ከባቢኣን ምጥያሽ።  

  

 ማእከል ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ዝህቦም ግልጋሎታት፤ 
 

(ሀ) ንደቂ/ ስድራ ኣባላት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ዝሕግዝ ተወሳኺ 

ትምህርቲ (After School Program ) ብምጥያሽ፤ ህጻውንትን 

መናእሰይን  ባህሊ፣ ባህጊ፣ ቋንቋ፣  ተሞክሮን ሓድግታት  ስድረኦም 

ዝመሃሩሉን ዘጠናኽሩሉን፤  

(ለ)  ኣካላዊን ኣእሙራዊን ጥዕና ኣባላት ምሕብሓብ 
 

፫-፪-፪ ፡  ሓገዝ መሰረታዊ ትምህርቲ  
 

(ሀ) ምስ ዕለታዊ ሂወትን መነባብሮን ኣባላት ዝተሓሓዝ መሰረታዊ 

ሕግታት፣ መምርሒታት፣ ሰብኣዊ መሰላትን ፖሊሲታትን ኣሜሪካ፣ 

መሰሎምን ግቡኦምን ክፈልጡ ምሕጋዝ፤   
 

(ለ) ቋንቋ ትግርኛ፣ እንግሊዘኛን ካልኦት ቋንቋታትን፣  ኣጠቓቕማ 

ኮምፒዩተርን ትምህርቲ ሓላዋ ጥዕናን ከምኡ’ውን ግንዛበ ኣተሓሕዛ 

ገንዘብ (financial literacy)  ምሃብ፤ 
 

፫-፪-፫ ፡  ኣብ ልዕሊ ኣባል ሞት እንተጋጥም ምሕጋዝ  
 

፫-፪-፬ ፡  ኣብ ሞንጎ ኣባላት ዘይምርድዳእ እንተጓንፍ ንምፍታሕ ምፅዓር 
 

፫-፪-፭ ፡  ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ኣባላት ኣገደስቲ ሓበሬታ ስራሕ፣ ሓለዋ ጥዕና፣ 

ትምህርትን ሕግን ከምኡ’ውን ካልኦት ማሕበራዊ ግልጋሎታትን ምሃብ  
 

፫-፪-፮ ፡  ኣብ ኣባላት ንዝረኣዩ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ፀገማት ሰብ ሞያ ብምትሕብባር  

ጸገም ንምፍታሕ ዘኽእሉ ትልምታት ምሕንፃፅን ምትግባርን፤ ንኣብነት ከም 

ፌዴራል ትካል ዕቋርን ልቓሕን ማት-ዋዲሲን ከባቢኣንን ምጥያሽ ዘኽእል 

ትልሚ ምሕንፃፅን ምትግባርን፡፡  
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ዓንቀፅ ፬ 

ኣባልነት 
 

፬-፩ ፡ ሮቕሓ ኣባልነት  
 

፬-፩-፩ ፡  ካብ ስድራ ተጋሩ ተወላዲ/ት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን 

ዝነብር/እትነብር፣ ዕድመ 18 ዓመትን ልዕሊኡን፣  
 

፬-፩-፪ ፡  ን ሕገ ደንቢን ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ከምኡ’ውን  ተዛመድቲ  መምርሕታት 

ዝቕበሉ፤ ግቡእን ሓላፍነት ኣባልነት ብእዋኑን ብንጥፈትን  ዝፍፅሙ፤ 

ከምኡውን  ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ዘውርደሎም መደባትን መምርሕታትን 

ዘኽብሩን ዝቕበሉን ዝትግብሩን፤ 
 

፬-፩-፫ ፡ ቅጥዒ ኣባልነት ብዝግባእ መሊኦም ፈሪሞም ዝኣተው፤ 
 

፬-፩-፬ ፡  ብመሰረት ሮቕሓ ቁጽሪ ፬-፩-፩ ንመመዝገቢ ኣባልነት ንውልቀ ኣባል ዘይምለስ 

$50.00 (ዶላር ሓምሳ) ፤ንሰብ ሓዳር ዘይምለስ $100.00 (ዶላር ሚኢቲ) 

ይኸፍል። 
 

፬-፩-፭ ፡  ብመሰረት ኣንቀጽ ፬-፩-፬ ዓመታዊ ክፍሊት ንውልቀ ኣባል $290.00 (ዶላእ 

ክልተ ሚኢትን ቴስዓን)፤ ንሰብ ሓዳር $410.00 (ዶላር ኣርባዕተ ሚኢትን 

ዓሰርተን ) ይኸውን። 

 ኣገባብ ኣከፋፍላ ኣቀዲምካ ንዓመት ሓደ ሻዕ ወይ ድማ ኣብ ዓመት ክልተ ሻዕ 

ምኽፋል ይምረጽ። 
  

ዓንቀፅ ፭ 

መሰልን ግቡእን ኣባላት 
 

፭-፩ ፡ መሰል ኣባላት   
 

 ብመሰረት ሕገ ደንቢ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኣባላት ዝስዕቡ መሰላት ኣላዎም፤   
 

፭-፩-፩ ፡ ብማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኣብ ዝተዳለው ኣኼባታት ምስታፍን፣ መሰሎም 

ተጠቒሞም ብደገፍ ይኹን ብተቓውሞ ሓሳብ ምሃብን፤ 
 

፭-፩-፪ ፡ ኣብ ዝኾነ ሓላፍነት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ክመርፁ ወይ ንኽምረፁ ኮይኖም 

ክቐርቡ ይኽእሉ፤  
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፭-፩-፫ ፡  ኣብ ምንቅስቓስ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ዕላዊ  ጸብጻብ ፍይናንስ ከምኡ’ውን 

እውን ጸብጻብ ካላኦት ትካላዊ ከይዲ ስራሕቲ ኣመልኪቶም ኣብ ዝቐርቡ ሕቶን 

መብርህን ምቕራብ ይኽእሉ፤ 
 

፭-፩-፬ ፡  ብመሰረት ሕገ ደንቢ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ንዝወሃቡ ናይ ኣባልነት 

ረብሓታት ብዘይ ኣድልዎ ይረኽቡ፡፡ 
 

፭-፩-፭ ፡  ሞት ኣባል እንተጓንፍ፤ ሕገ-ደምብና ዝፈቅዶ ንሕጋዊ ወኪሉ/ላ ይውሃብ።

ሕጋዊ ወኪል ማለት ኣብ ቅጥዒ መመዝገቢ ኣባልነት ረብሓ ተኸፋላይ 

(designated beneficiary) ተባሂሉ/ላ ዝተፀርሐ/ት ሰብ ይኽውን።  

 

፭-፩-፮ ፡ ረብሓ ተኸፋላይ ዝፍፀም ብመሰረት ፭-፩-፭ ኮይኑ፤ ነበር ኣባል ቅድሚ 

ሕልፈተ-ሂወቱ/ታ ኣብ ዝነበራ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብዘይ ምቁሪፅ ወርሓዊ 

ክፍሊት ኣባልነትተፈፂሙ/ማ እንተንኔሩ/ራ ጥራሕ ይኽውን።  

  

፭-፩-፯ ፡  ሞት ኣባል እንተጋጥም መጠን ሃገዝ ገንዘብ ፡ ዶላር ፲ሽሕ ($10,000.00) 

ይኽውን። 

 
 

፭-፪ ፡ ሓላፍነትን ግድነትን ኣባላት 
  

 ሕድ ሕድ ኣባል እዚ ዝስዕብ ሓላፍነትን ግድነትን ይህልዎ፤ 
 

፭-፪-፩ ፡ ቅጥዒ መመዝገቢ ኣባልነት ብዝግባእ ብምምላእ፣ መመዝገቢን ወርሓዊን 

ክፍሊት ብግቡእን በእዋኑን ምኽፋል፡፡  
 

፭-፪-፪ ፡ ብማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኣብ ዝፅውዑ ኣኼባታትን ኣብ ዝወርዱ መደባትን 

ብንጥፈት ምስታፍ፡፡  
 

፭-፪-፫ ፡  ንሕገ ደንቢ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ከምኡ’ውን ተዛመድቲ መምርሒታትን 

ምኽባርን ምቕባልን፡፡ 

፭-፪-፬፡ ሞት ኣባል እንተጋጥም፤ ሕድሕድ ኣባል $50.00 (ዶላር ሓምሳ) ብምውፅእ፤

ብመሰረት ዓንቀፅ ፭-፩ ገንዘባዊ ሓገዝ ተፈፃሚ ንክኸውን ይገብር። 
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ዓንቀፅ ፮ 

ቅርፂ፣ ስልጣን ሓላፍነትን ስራሕን  

 ኣካየድቲ ኣካላት  
 

ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ቤት ምኽሪ፣ ቦርድ ዳይሬክተራት፣ ኮሚቴ ቁፅፅርን ዝተፈላለዩ ኮሚቴታትን 

ይህልውዎ፡፡ 
 

፮-፩ ፡ ቤት ምኽሪ (ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣባላት) 
 

፮-፩-፩ ፡ ቤት ምኽሪ ማለት ሓፈሻዊ ኣኼባ ኩሎም ኣባላት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን እዩ።  
 

፮-፩-፪ ፡  ቤት ምኽሪ ዝለዓለ ኣካል ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን እዩ። ንኣባላት ቦርድን ኮሚቴ 

ቁፅፅርን ይመርፅን፤ በቢ እዋኑ ንዝቐርብ ጸብጻብ የዳምፅን ይፍትሽን፤ እዋን 

ኣገልግልሎቶም ዘብቀዐ ኣባላት ብኽብሪ የሰናብትን። 
  

፮-፩-፫ ፡  ዓመታዊ ትልምን በጀትን፣ ከምኡ’ውን  ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ማት-ዋዲሲን 

ከባቢኣን ተመያይጡ የፅድቕ፡፡ 
 

፮-፪ ፡ ሓላፍነትን ብጽሒትን ስራሕ ኣባላት ቦርድ  
 

፮-፪-፩ ፡ ኣባላት ቦርድ ካብ 9 ክሳብ 21 ኣባላት እንትህልውዎ፤ ተፀዋዕነቱ ድማ ንቤት 

ምኽሪ ይኸውን። 
 

፮-፪-፪ ፡ ካብ ውሽጢ ኣባላት ቦርድ ፕረዚዳንት፣ ምክትል ፕረዚዳንት፣ ፀሓፊ፣ ሒሳብ 

ሹምን ተሓዚ ገንዘብን ይመርፅ።  
 

፮-፪-፫ ፡ ከምኡ’ውን  ካብ ውሽጢ ኣባላት ቦርድ፤ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት 

ይመርፅ።  
 

፮-፪-፬ ፡ ፕረዚዳንት 
 

(ሀ) ፕረዚዳንት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ዋና ሓላፍን/ሓላፊትን ሕጋዊ 

ተወካልን/ተወካሊትን ኣባላት ቦርድ ይኸውን/ ትኸውን። ስርሑ/ስራሓ 

እንተሳልጥ/እንትተሳልጥ ድማ ኩሎም ንፕረዚዳንት ዝወሃቡ ሓላፍነታት 

ይፍፅም/ ትፍፅም። ኣብ ገንዘብ፣ ንብረት፣ ስራሕቲ፣ መካየድቲ ስራሕን 

ሓፈሻዊ ምንቅስቓስን ንጡፍ ቁፅፅር ይገብር/ትገብር፤  
 

(ለ) ምስ ሒሳብ ሹም ብምኳን ብሱም ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ሒሳብ ባንኪ 

ይኸፍት/ትኸፍት፤ ገንዘብ የንቀሳቕስ/ተንቀሳቕስ፤    
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(ሐ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን። 
 

፮-፪-፭ ፡ ምክትል ፕረዚዳንት  
 

(ሀ) ፕረዚዳንት ኣብ ዘይህልወሉ/ዘይትህልወሉ ሓላፍነት ፕረዚዳንት 

ይፍፅም/ትፍፅም፤  
 

(ለ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንፕረዚዳንት፣ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን።  
 

፮-፪-፮ ፡ ፀሓፊ  
 

(ሀ) ፀብፃብን መዛግብትን ኣባላት፣ማሕተምን ንጥፈታት ቦርድን ብመዝገብ  

ይሕዝ/ትሕዝ፤ 
  

(ለ) ቃለ ጉባኤ (minutes) ኣኼባታት ቤት ምኽሪን ቦርድን ብዝግባእ ሰኒዱ/ዳ 

ይሕዝ/ትሕዝ፤ ቅዳሓት ቃለ ጉባኤ ብኣባላት ቦርድ ክፍረም 

ይገብር/ትገብር፤ 
  

(ሐ) ምልክታታትን ኣጀንዳታትን ኣኼባ ንሕድሕድ ኣባላት ቦርድ ክበፅሕ 

ይገብር/ትገብር። 
 

(መ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንፕረዚዳንት፣ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን።   
 

፮-፪-፯ ፡ ሒሳብ ሹም  
 

(ሀ) ገንዘብን ንብረትን ብዝግባእ ምትሓዙ ይቆፃፀር/ትቆፃፀር፤ 
 

(ለ) ምስ ፕረዝደንት ብምኳን ብሱም ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ሒሳብ ባንኪ 

ይኸፍት/ትኸፍት፤ የንቐሳቕስ/ተንቐሳቕስ፤  
 

(ሐ) እቶት ቲ’ማሕበር ይቆፃፀር/ትቆፃፀር፣ ንተሓዚ/ት ገንዘብ 

ይመርሕ/ትመርሕ፤ 
 

(መ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንፕረዚዳንት፣ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን፡፡ 
 

፮-፪-፰ ፡ ተሓዚ/ት ገንዘብ   
         

(ሀ) ገንዘብ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ተቐቢሉ/ላ ብሱም ቲ’ማሕበር ኣብ 

ዝተኸፈተ ሒሳብ ባንኪ በእዋን የእቱ/ተእቱ 
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(ለ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንሒሳብ ሹም፣ ንፕረዚደንት፣ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን 

ይኸውን 
 

፮-፫ ፡ ዕዮን ሓላፍነትን ኮሚቴታት 
 

ኮሚቴ መተኣኻኸቢ ሓገዝ፣ ኮሚቴ ትምህርትን ጥዕናን፣ ኮሚቴ ርክብ ህዝቢ (ሚድያን 

ኮምኒኬሽንን)፣ ከማኡ’ውን ኮሚቴ ባህሊ-ታሪኽን-ስነጥበብን ይህልውዎ፤ 
 

(ሀ)  ሕድ ሕድ ኮሚቴ ብኣባል ቦርድ ይምራሕ፡፡  
 

(ለ) ሕድ ሕድ ኮሚቴ ካብ ኣባላት ዝሕግዙዎ/ዋ ክምልምል ይኽእል እዩ።  
 

(ሐ) ኣብ ከይዲ ምዕባለ ቲ’ማሕበረሰብ ኣድላዪ ኮይኖም ዝተኣመነሎም ተወሰኽቲ 

ኮሚቴታት ብኣባላት ቦርድ ይጣየሻ፡፡  
 

(መ)  ሕድ ሕድ ኮሚቴ ናይ ባዕሉ ናይ ሓፂርን ነዊሕን እዋን መምርሒን መደብን 

ብምሕንፃፅ፤ ብቦርድ ምስ ፀደቐ ኣብ ግብሪ ይውዕል። 
  

(ሠ) ሕድ ሕድ ኮሚቴ ንዝሓንፀፆ መደብ መተግበሪ መጠን ገንዘብ፣ ሓይሊ ሰብን 

ካልኦት ንዋትን ከምኡ’ውን ግዘ ብንፁር የቐምጥ። 
  

(ረ) ውፅኢት ዝተሰርሑ ስሪሕቲ ሕድ ሕድ ኮሚቴ ናይ ባዕለን መዐቀኒ ንጥፈት ስራሕ 

ብምሕንፃፅ  ምደብ ስሪሕተን ገምጊመን ፀብፃብ የቕርባ።    
 

፮-፫-፩ ፡ ኮሚቴ መተኣኻኸቢ ሓገዝ 
 

(ሀ)  ሓገዝ ክተኣኻኸበሉ ዝኽእል መድረኻት የዳሉን የተግብርን፤ 
 

(ለ)  ወሃብቲ ሓገዝ ብምትእልላሽ ኮነ ዝተፋላለዩ ሜላታት መደንፍዒ እቶት 

ማሕበረሰብ ይምህዝን የተግብርን፤ 
 

(ሐ) ብኣባል ቦርድ እናተመርሐ ተፀዋዕነቱ ድማ ንፕረዚዳንትን ንቦርድን 

ይኸውን። 
 

፮-፫-፪ ፡ ኮሚቴ ትምህርቲን ጥዕናን 
 

(ሀ) ቋንቋ ትግርኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ከማኡ’ውን ካልኦት ቋንቋታ፤ ክእለት 

ኮምፕዩተርን፤ ሓገዝ ኣካዳሚን፤ ንደቅናን/ኣባላትን ንምምሃር ይጽዕር፤ 
 

(ለ) ትምህርትን ምኽርታትን ሓላዋ ጥዕና ንኣባላት ማሕበረሰብ ምሃብ፣ 
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፮-፫-፫ ፡ ኮሚቴ ርክብ ህዝቢ (public relations)  
 

(ሀ) መርበብ ሓበሬታ (website) ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ብምድላው 

ንጥፈታትን ሓበሬታታትን ንኣባላት ይዝርግሕ፤ 
 

(ለ) ዝተፈላለየ መራኸቢ ሓፋሽ ብምጥቃም ንዕላማን ምንቅስቓስን ማት-

ዋዲሲን ከባቢኣን የፋልጥ፤ 
 

(ሐ) ኣብ ሞንጎ ኣባላት ኮነ ስድራቤት ኣባላት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን፣  ጎንፅታት 

እንተጋጥም ንምፍታሕ ኣገልግሎት ሽምግልና ንምሃብ ይፅዕር። 
 

(መ) ብኣባል ቦርድ እናተመርሐ ተፀዋዕነቱ ድማ ንፕረዚዳንትን ንቦርድን 

ይኸውን፡፡ 
 

፮-፫-፬ ፡ ኮሚቴ ባህሊ፣ ታሪኽን ስነጥበብን 
 

(ሀ) ዝተፈላለዩ መድረኻት ብምድላው ብሓፈሻ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ታሪኽን 

ስነጥበብን ትግራይ፤ ብፍላይ ድማ ባህግታት ሓድግታት፣ ታሪኽን 

ከምኡ’ውን ስነጥበብን ትግራይ ምልላይ ምድንፋዕን፤ 
 

(ለ) ምርኢት ባህልን መድረኻት ስነ-ፅሑፍን ስነ-ግጥሚን ትግርኛ ምድላው፤ 
 

(ሐ) ንኣባላት ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ኮነ ካልኦት ህዝብታት ነበርቲ ኣሜሪካ፤ 

ባህልን፡ታሪኽ ፣ ቋንቋን ስነ-ፅሑፍ ትግራይ፣ ስነ-ስእሊ፣ሓድግታት ቅርስን 

ከምኡ’ውን፡ካልኦት፡ውርሻታት፡ትግራይ ንምፍላጥ ምርኢት 

(exhibition) ማእከል ምጥያሽ 
 

(መ) ብኣባል ቦርድ እናተመርሐ ተፀዋዕነቱ ድማ ንፕረዚዳንትን ንቦርድን 

ይኸውን፡፡ 
 

፮-፬ ፡ ኮሚቴ ቁፅፅር (audit)  
 

፮-፬-፩ ፡  ብቤት ምኽሪ ዝተመረፁ ሰለስተ ኣባላት ይህልውዎ፤ 
 

፮-፬-፪ ፡  ገንዘብን ንብረትን ይቆፃፀር፤ 
 

፮-፬-፫ ፡  ሕገ ደንቢ ምትግባሩ ይቆፃፀር፤ 
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፮-፬-፬ ፡ መሰል ኣባላት ብመሰረት ሕገ ደንቢ ብዘይኣድልዎ ምትግባሩ ይቆፃፀር፤ 
 

፮-፬-፭ ፡  ተፀዋዕነቱ ንቤት ምኽሪ ይኸውን።  
 

፮-፭ ፡ እዋን ግልጋሎት ቦርድ 
 

(ሀ) እዋን ግልጋሎት ቦርድ ክልተ ዓመት ይኽውን። 
 

(ለ) ይኹን እምበር ቤት ምኽሪ እንተ ኣሚኑሉ ንተወሳኺ ክልተ ዓመት ጥራሕ 

ክምረፅ/ክትምረፅ ይኽእል/ትኽእል፡፡                                       
 

ዓንቀፅ ፯ 

ምስንባት ኣባል 
 

ኣባል ካብ ኣባልነት ዝሰንናበት/እትሰናበት፤ 
 

፯-፩ ፡ ወርሓዊ ክፍሊት ኣብ ዓመት ንሽድሽተ ኣዋርሕ ብተኸታታሊ እንተዘይተኸፊሉ፤ 
 

፯-፪ ፡ ንሕገ ደንቢ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ዝጥሕስ/ትጥሕስ እንተኾይኑ/ና፤  
 

፯-፫ : ኣባል ብቡቐዕ መርተዖ ብጥሕሰት ሕገ ደንቢ እንትኽሰስ፤ ወይ ድማ ኣገደስቲ ንጥፈታት 

ብዝግባእ ኣብ ዘይፍጽም/ዘይትፍጽም ተኽሳሲ/ት ንዝቕረበ ክሲ ግቡእ መልሲ ብፅሑፍ፣   

ብኣካል ወይ ድማ ብቴሌፎን ንቦርድ ኣብ ውሽጢ 15 ናይ ስራሕ መዓልትታት መልሲ ይህብ።    

 

፯-፬ ፡ ብመሰረት ፯-፫ ተኸሳሲ/ት ኣባል ንቦርድ መልሲ ክሲ እንተዘይሃበ/ት እቲ ቦርድ ንኣባል  

ካብ እቲ ማሕበር ብጽሑፍ የሰናብት። 

ዓንቀፅ ፰ 

ኣኼባታት 
 

፰-፩ ፡ ኩሎም ኣኼባታት ብፓርላሜንታዊ ስነ-ስርዓት ይምርሑ፡፡  
 

፰-፪ ፡ ኣጀንዳ 
 

፰-፪-፩ ፡ ንምይይጥ ዝኸውን ኣጀንዳ ዝዳሎ ብፕረዚደንት፣ ሲሶ (1/3) ኣባላት ቦርድ 

ወይ ድማ ብሓምሳ ኣባላት ተፃሒፉን ተፈሪሙን ብዝቐረበ ምልክታ ይኸውን፤  
 

፰-፪-፪ ፡ ኣጀንዳ ሓፈሻዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ብውሑድ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናብ ኣባላት 

ክበፅሕ ይግበር፡፡  
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፰-፫ ፡ ስሩዕ ኣኼባ  
 

ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ብቦርድ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓትን ቦታን በብሽድሽተ ኣዋርሕ ኣፈላላይ 

ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ይግበር።  
 

፰-፬ ፡ ኣኼባ ኣባላት ቦርድ 
 

ኣባላት ቦርድ ብውሕድ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዘ ኣብ ዝተሰማምኡሉ ቦታን ሰዓትን ኣኼባ 

ይገብሩ፡፡  
 

፰-፭ ፡ ህፁፅ ኣኼባ  
 

ንምይይጥ ዝኸውን ኣጀንዳ ዝዳሎ ብፕረዚደንት፣ ሲሶ (1/3) ኣባላት ቦርድ ወይ ድማ 

ብሓምሳ ኣባላት ተፃሒፉን ተፈሪሙን ብዝቐረበ ምልክታ ይኸውን። 
 

፰-፮ ፡ ምልኣተ-ጉባኤ 
 

ብስሩዕ መፀዋዕታ ኣብ ዝተፀውዐ ኣኼባ 25%+1 (ዒስራን ሓሙሽተን ሚኢታዊ ሓደ 

ተወሲኹዎ) በዝሒ ኣባላት እንተተረኺቦም ምልኣተ ጉባኤ ተማሊኡ ይበሃል፤ ኣኼባ 

ይካየድ፣ ዘሕልፉዎ ውሳነ እውን ሕጋዊ ይኸውን፡፡ 
 

፰-፯ ፡ ክፉት ቦታ 
 

ኣብ ቦርድ ወይ ኣብ ኮሚቴ ኦዲት ክፉት ቦታ እንትፍጠር፤ ክሳብ ቀፃሊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ 

ዝካየድ፤ እቶም ዝተረፉ ኣባላት ቅድም ክብል ተጠባበቕቲ ተባሂሎም ካብ ዝተቐመጡ 

ይምልእዎ።  

 

ዓንቀፅ ፱ 

ሓፈሻዊ ዓንቀፃት 
 

፱-፩ ፡ ምፅሓፍ ቼክ ወፃእታት 
 

፱-፩-፩፡ ኣፈጻጽማ ወፃእታት 

 

ልዕሊ $500.00 (ዶላር ሓሙሽተ ሚኢቲ) ወጻእታት እቲ ቦርድ ፈሊጥዎ ዝውሰን ይኽውን። 

ቸክን ቫውቸርን ንወፃእታት ብፕረዚዳንት ወይ ፕረዚዳንት ኣብዘይህልወሉ ብምክትል 

ፕረዝዳንትን ሒሳብ ሹምን ዝፍረም ይኸውን፡፡ 
 

፱-፩-፪፡ ምጽዳቕን ኣፈጻጽማን ወጻእታት   
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ካብ ቀዋሚ ወጻእታት ወጻኢ ክሳብ  $500.00 (ዶላር ሓሙሽተ ሚኢቲ) ዝኾነ ክፍሊት  

ብውሳነ ፕረዚዳንት ወይ ክዓ ምክትል ፕረዝዳንትን ሒሳብ ሹምን ዝፍጸም ይኸውን፡፡ 
  

፱-፪ ፡ ዓመታዊ በጀት 
 

ዓመታዊ በጀት ማሕበር ካብ ዕላት ሓደ ጃንዋሪ ክሳብ 31 ዲሰምበር ይኸውን። 
 

፱-፫ ፡ ምርመራ መዛግብቲ  
 

ኣኼባ ቤት ምኽሪ ቅድሚ ምክያዱ ብውሑድ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣባላት ቦርድ ናይ ኦዲት 

ምርመራ ቅሩባት ኮይኖም ክፀንሑ ኣላዎም።  
 

፱-፬ ፡ ምሕዋይ  
 

ብሕታዊ ንብረት ኮነ ገንዘብ ኣባል ቦርድ ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕዳ ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን 

ንምሕዋይ ኣይትሓዝን።  
 

፱-፭ ፡ ትርጓመ ሕገ ደንቢ  
 

ናይዚ ሕገ ደንቢ ዓንቀፅ ናይ መወዳእታ ትርጉም ዝወሃብ ብውሳነ ኮሚቴ ኦዲት ይኸውን። 
 

፱-፮ ፡ ምምሕያሽ ሕገ ደንቢ 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ክልተ ሲሶ ዕላዊ ድምፂ መሰል ምምራፅ ብዘለዎም ኣባላት ክመሓየሽ 

ይክእል።  
 

፱-፯ ፡ ምፍራስ  
 

ማት-ዋዲሲን ከባቢኣን ክፈርስ ዝኽእል ብክልተ ሲሶ (2/3) ዕላዊ ድምፂ ብዘለዎም ኣባላት 

ውሳነ ጥራሕ ይኸውን፤ ዕዳን ልቓሕን እቲ ማሕበረሰብ ብቐዳምነት ይኽፈል።  ዝተረፍ 

ገንዘብን ንብረትን እቲ ማሕበረሰብ ተመሳሳሊ ዕላማ ንዘለዎም ትካላት ብሓገዝ 

ከምዝወሃብ ብሓፈሻዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ብክልተ ሲሶ (2/3) ዕላዊ ድምፂ ብዘለዎም 

ኣባላት ተወሲኑ፤ ኣብ ግልጋሎት ውሽጣዊ እቶት ኣሜሪካ (Internal Revenue Services) 

ዓንቀፅ 501(c)(3) ብዝተገለፀ መሰረት ዝተጣየሸ/ሹን ንመኽሰብ ዘይንቀሳቐስ/ሱን 

ትካል/ላት ጥራሕ ይኸውን፡፡  
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 19 ሕዳር 2008 ፀዲቑ ኣሎ 

ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
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እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 21 መስከረም 2010 ተመሓይሹ ኣሎ 

ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 21 ጥሪ 2010 ንካልኣይ ግዘ ተመሓይሹ ኣሎ 

ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 13 መስከረም 2011 ንሳልሳይ ግዘ ተመሓይሹ ኣሎ 

ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 2 ጥቅምቲ 2012 ንራብዓይ ግዘ ተመሓይሹ ኣሎ 

ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 13 ለካቲት 2014 ንሓምሻይ ግዘ ተመሓይሹ ኣሎ 

ዋሽንግተን ዲሲ 

ኣሜሪካ 
 

 


