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የአባላት መነሻ መረጃዎች ይመዝግቡ:: ይህም
የአባላትን አጠቃላይ የዕጣ መጠን፣ የተወሰደ
ብድር፣ ቅጣት የመሳሰሉትን ያካትታል
ሰማያዊውን የመደመር ምልክት በመጫን ስብሰባ
ይክፈቱ
ተሰብሳቢዎች የሚለውን በመጫን ’ሁሉም አሉ’
ብለው ይመዝግቡ
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በየሳምንቱ ወይም በየ15 ቀን የሚካሄደውን
የማህበሩን ስብሰባዎች ሁልጊዜ በስብሰባው
ወቅት ይመዝግቡ
ሰማያዊውን የመደመር ምልክት በመጫን ስብሰባ
ይክፈቱ
ሁሉንም የማህበሩ የስብሰባ እንቅስቃሴዎች
በጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያ ላይ ይመዝግቡ
አሁን ሳጥን ውስጥ ያለውን የብር መጠን
ያስገቡ
የስም ጥሪ በማድረግ የመጡ አባላትን
ይመዝግቡ
የተገዙ ዕጣዎችን ይመዝግቡ
የተመለሱ ብድሮች ካሉ ይመዝግቡ
አዲስ ብድሮች ካሉ ይመዝግቡ
ቅጣት ካለ ይመዝግቡ
ሳጥን ውስጥ ያለውን የብር መጠን
አረጋግጠው ስብሰባውን ይዝጉ

እያንዳንዱ አባል በዚህ ዙር የገዙትን የዕጣ መጠን
ይመዝግቡ
በአሁኑ ወቅት ብድር የወሰዱ አባላትን መረጃ
ይመዝግቡ
ማህበሩ በዚህ ዙር ከቅጣት የሰበሰበውን
አጠቃላይ ድምር ይመዝግቡ

የጃሚፔይ የስልክ
መተግበሪያ ተጥቃሚ
ለመሆን የሚያስፈልጉ
አምስት እርምጃዎች

ስም:
ስልጠናው የተጠናቀቀበት ቀን:
አሁን የቁጠባ ማህበሩ የጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያን
በስብሰባዎች ላይ ለመጠቀም ዝግጁ ነው!

ተጨማሪ መረጃ እና ምክር
www.jamiipay.com/help
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ለእራስዎ የጃሚፔይ አካውንት ይክፈቱ
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ለቁጠባ ማህበሩ የጃሚፔይ አካውንት
ይክፈቱ
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የጃሚፔይ አካውንት ለሁሉም የማህበር አባላት
ይክፈቱ

q በቅድሚያ የጃሚፔይ የስልክ መተግበሪያን
ከፕሌስቶር ያውርዱ

q ለቁጠባ ማህበሮ አካውንት ለመክፈት
ሰማያዊውን የመደመር ምልክት ይጫኑ

ሰማያዊውን የመደመር ምልክት በመጫን እያንዳንዱን
የማህበር አባል ይመዝግቡ

q የስልክ ቁጥሮን ወይም የኢሜል አድራሻዎትን
ወይም ልዩ የመለያ ስም ተጠቅመው ለእራስዎ
የጃሚፔይ አካውንትን ይክፈቱ

q አገር ይምረጡ

’አዲስ ተጠቃሚ’ የሚለውን ይምረጡ

q የቁጠባ ማህበሮን ስም ይመዝግቡ

የስልክ ቁጥር ወይም የኢሜል አድራሻ ወይም ልዩ የመለያ
ስም ተጠቅመው አባሉን ይመዝግቡ

q አካውንቶን የስልክ ቁጥር ተጠቅመው ከከፈቱ፣
4 ዲጂት ኮድ በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
ውዲያውኑ በመዘገቡት ስልክ ይደርሶታል

q የቁጠባ ማህበሮ በአድራጅ ድርጅቱ የተሰጠው
ቁጥር ካለ ይመዝግቡ

ቀጥለው የእባሉን ስም ከነአባት ይመዝግቡ

q ቀጥለው የእራስዎን እና የአባትዎን ስም ይፃፉ
q በመቀጠል በቀላሉ ሊያስታውሱት
የሚችሉት፣ቢያንስ 6 ዲጂት ያለው የይለፍ ቃል
ያስገቡ
q በመጨረሻም እንደ ቋንቋ እና ፆታ የመሳሰሉትን
የግል መረጃዎን ያስተካክሉ

አሁን የጃሚፔይ አካውንት ከፍተዋል:: የማህበሮን
አካውንት ቀጥለው ለመክፈት ዝግጁ ኖት!

q በቁጠባ ማህበሮን የአንድ ዕጣ ዋጋ ይመዝግቡ
q በቁጠባ ማህበሮን የአገልግሎት ክፍያን መጠን
ይመዝግቡ
q አሁን ለቁጠባ ማህበሮ አካውንት ከፍተዋል!
q በመጨረሻም ስለ ቁጠባ ማህበሮ ያሉ አንዳንድ
መረጃዎችን ያስተካክሉ :: ይህም የዙር ቁጥር፣
የብድር ጣሪያ፣ የመሰብሰቢያ ቀን እና ማህበሩ
በየስንት ጊዜ ስብሰባ እንደሚያካሄድ ያካትታል

አሁን አባላትን ለመጨመር ማህበሩ ዝግጁ ነው!

ለአባሉ የስልክ ቁጥራቸውን ተጠቅመው አካውንቶን
ከከፈቱ፣ 4 ዲጂት ኮድ በአጭር የፅሁፍ መልዕክት ለአባሉ
ውዲያውኑ በመዘገቡት ስልክ ይደርሳቸዋል
በመቀጠል አባሉ በቀላሉ ሊያስታውሱት
የሚችሉት፣ቢያንስ 6 ዲጂት ያለው የይለፍ ቃል ያስገቡ
የአባሉን ቁጥር እና የስራ ድርሻ ይመዝግቡ
በመጨረሻም እንደ ቋንቋ እና ፆታ የመሳሰሉትን የአባሉ
የግል መረጃዎች ያስተካክሉ

አሁን የማህበሩ አባላት ተመዝግበዋል:: የአባላትን መነሻ
መረጃ ቀጥለው ለመመዝገብ ዝግጁ ኖት!

