
 
 

ሚስጢራውነትን በተመለከተ የወጣው መግለጫ 
(Declaration Regarding Confidentiality)  

 

 
የማሕበሩ መግለጫ፤ 
 
ይህ መግለጫ ሚስጥራውነትን በተመለከተ በፍቃድ በነጻ የሚሰሩ ሰራተኞችን ማወቅ ያለባቸው ዋናዋና ነገሮችን ይገልጻል። 
የማህበሩ ሙሉ መግለጫ ማንበብ ከፈለጉ፡ Eባክዎን የሰራተኛ Aባልን ይጠይቁ።  
 
1. Aንዳንድ መረጃዎችን በተመለከተ፡ ሚስጢራውነት መጠበቅ በጣም Aስፈላጊ መሆኑን ስለምናውቅ፡ ይህንን ነገር በስራ 

ላይ ለማዋልና ስርዓቶቹም ለመከተል በተቻለን መጠን ጥረት Eናደርጋለን።  
 
2. የAገልግሎቶቻችን ተጠቃሚ የሆኑት ሰዎች፡ ለሰራተኞች Aባላት ወይንም ደግሞ በፈቃደኝነት ለሚያገለግሉ ሰዎች 

በሚስጢር የሰጡት መረጃዎች፡ ለተፈለገው ዓላማ ብቻ መጠቀም Eንዳለባቸው Eናምናለን፤ ስለሆነም ሰራተኞቻችንና 
በፈቃድ የሚሰሩ Aባላቶቻችን የተሰጣቸውን ሚስጢር በማውጣት የሰዎችን ደህንነት ወይም የግል መብት Aደጋ ላይ 
መጣል የለባቸውም።  

 
3. ይህ ፖሊሲ፡ ከAገልግሎታችን ተጠቃሚዎች ጋር ፕሮፈሽናል የሆነ ግንኑነት በምናደርግበት ጊዜ የምናገኛቸው መረጃዎች 

በሙሉ የሚያመለክት ነው፤ ይህም በቃል፣ በጽሑፍና፣ Eንዲሁም በኮምፕዩተር የተቀዳ ሪኮርድ ሁሉ ያጠቃለለ ነው።   
 
4. ከኛ ጋር በፍቃድ በነጻ የሚሰሩ ሰራተኞች፡ የመረጃ መከላከያ Aንቀጽ 1998 (Data Protection Act 1998) 

ማስከበራቸውን ለማረጋገጥ የሚከተሉ ነገሮችን ማወቅ Aለባቸው፤   
• የግል የሆኑ ወይም ደግሞ ጥንቃቄ የሚስስፈልጋቸው መረጃዎች፡ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፤ 

o የዘርና የብሄር መነሻ 
o የሃይማኖት ወይም የባህል ወይም የፖለቲካ Eምነቶች 
o የንግድ ማህበር Aባልነት 
o የጾታ ትምህርት 
o የወንጀል መዝገብ ወይም ታሪክ 
o የጤንነት መዝገብ  
o የግል የሆነ ታሪክ ወይም የደመዎዝ መረጃ 

• በሚስጢር የሚያዙ መረጃዎች የሚከተሉ ነገሮችን ያጠቃልላሉ፤  
o የመኖርያ ቤት መረጃዎች (Aድራሻዎችና የስልክ ቁጥሮች)  
o የገንዘብ ወይም ሀብት ታሪክ 
o የAባልነት መዝገብ  
o የድጎማ መረጃዎች 

5. Aባሎቻችን፡ Eና በፍቃደኝነት የሚሰሩ ሰራተኞቻችን፡ ጥሩ Aገልግሎት መስጠታቸውን ለማረጋገጥ፡ በAንድነት ይሰራሉ፡ 
Eንዲሁም Eርስበርሳቸው ይተባበራሉ፤ በAስፈለገው ጊዜ ደግሞ ስለ ግርፖችና ስለ ግለሰቦች መረጃዎች ይለዋወጣሉ። 
Eንዲሁም መረጃዋችን በሚቆጣጠሩበት ጊዜና፡ ከግሩፕና ከግለሰቦች በሚሰሩበት ጊዜ የሚጠቀሙትን የAድራሻዎች 
ዝርዝር ሪኮርድ ይይዛሉ።  

 
በፈቃደኝነት የሚሰራው ሰራተኛ መግለጫ፤  
• በፈቃደኝነት የሚሰራ ሰራተኛ በመሆኔ መጠን፡ ስለሚስጢራውነት የሚገልጽ Eላይ የተጻፈውን መግለጫ Aምቢቤዋለሁ 

ተረድቼዋለሁኝ፤ በዚህ ዓይነት Aሰራር Eንድሰራም Eስማማለሁኝ። የፈቃደኝነት Aገልግሎት ማEከል ደንበኞች Eና 
የAገልግሎቱ ተጠቃሚዎች፡ የግል የሆኑትና ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ወይም በሚስጢር መያዝ ያለባቸው መረጃዎችን 
በሙሉ ሚስጥራውነታቸውን Eጠብቃለሁኝ።    

• የፈቃደኝነት ሰራተኞች ማEከል ደንበኞች Eና የAገልግሎቱን ተጠቃሚዎች የግል የሆነ፣ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው 
መረጃዎችን በሙሉ በሚስጢር Eጠብቃለሁ።   

• በፈቃደኝነት የሚሰራ ሰራተኛ Eንደመሆኔ መጠን፡ ካስፈለገ Eነዚህ ነገሮችን ከሌሎች በፈቃደኝነት የሚሰሩ ሰዎች ወይም 
የሰራተኛ Aባሎች ጋር ብቻ Eወያይበታለሁኝ።   

• ከማህበሩ ውጭ፡ ከማንኛውም ሰው ጋር በምነጋገርበት ጊዜ፡ ስለ ደንበኞች ወይም የAገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ስም 
ወይም ሌላ መረጃ Aላወራም።  

 
ስምዎ ይጻፉ          ቀን፡ 
 
ፊርማ    

Amharic


