




እዚ ናይ ተገላፂ ሰሌዳ ዝተዳለወ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዝተረኸበ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብመዳይ ዓለምለኸ  ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ፕሮጀክት ኤንጅን ቁፅሪ ስምምዕነት	 	
AID – 663 – A – 16 – 00007 ኣቢሉ አዩ። ትሕዝቶ ናይዚ ተገላፂ ሰሌዳ ሙሉእ ብሙሉአ መርገፂ ዓለምለኸ ትካል መድሕን ህፃናትን ማን ኦፍ ግሩፕን እንትኾን ናይ ግድን 
መርገፂ ትካል ዓለም ለኸ ተራድኦ ኣሜሪካ ወይ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣየንፀባርቕን። 





 ክፍለ ግዘ 1መእተውን ሓፈሻዊ መግለፅን ፈለምቲ ሓደ ሽሕ መዓልታት

3. ንሕድ ሕድ ተሳተፍቲ  ኣብቲ ፍሊፕ ቻርት/ተቕላዕ ሰሌዳ  ዘሎ ምስሊ ብርኪ ዕብየት ዕምበባ ሱፍ ኣርእዮም ፡፡

  ልክዕ ከም ዕምበባ ሱፍ ቆልዓ/ህፃን ዝዓቢ በቢንኡሽተ እዩ ። ፤ቆልዑ/ህፃናት ኣብ እዋን እተን  ፈላሞት ሓደ ሽሕ 
መዓልትታት   ፍቕሪ፣ ፅቡቅ ክንክንን ኣመጋግባን  ክግብርልም ይግባእ።

  ከም ዕብየት ተኽሊ ዕንበባ ሱፍ ብተመሳሳሊ ኣብተን ፈለምቲ ሓደ ሽሕ መዓልታት ኣርባዕተ ብርክታት ዕብየት ኣለዉዎ ፡፡

  እቲ ፈላማይ  ብርኪ ዘርኢ እዩ ።እዚ እዋን ቆልዓ/ዕሸል ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ዝዓብየሉ እዩ ፡፡እዚ ድማ ካብ እተጥነስ 
ጀሚሩ ክሳብ ዝውለድ ዘሎ እዩ ፡፡

  	እቲ ካልኣይ ብርኪ  ድማ ቡቕሊ  እዩ። ካብ ዝተውለድ ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ዘሎ እዋን እዩ  ፡፡ 

  ሳልሳይ ብርኪ ኣጉሚ እዩ። እዚ እዋን ድማ  ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዘሎ ግዘ እዩ።

  ራብዓይ ብርኪ ድማ ዕምበባ እዩ ።እዚ እዋን ድማ ካብ 12  ወርሒ ክሳብ 24 ወረሒ  ዘሎ ዕድመ ህፃን እዩ ፡፡

4. ኣብ ሕድ ሕድ ርክብና /ዘተታት/ ብዛዕባ እዞም ኣርባዕተ ብርክታት ዕብየት ንደቅና ኣብ ሕድ ሕድ ብርኪ ክንህቦም ብዛዕባ 
ዝግበኣና ፍሉይ ክንክንን ኣመጋግባን ትኹረትን ክንመያየጥ ኢና  ፡፡

ብርኪ 3፡- ነኒባዕልኻ ናይ ምፍላጥ ፀወታ ምፅዋት 
ንበል፦	 ሓደ ፀወታ ብምፅዋት ሕድሕድና  ንላለ/ንፋለጥ ፤-

1. ሕድሕድ ጉጅለ ኣባል ሽሙ/ማ ብምፅራሕ ከምኡውን ኣበየናይ ብርኪ ዕብየት ዕንበባ ሱፍ ( ዘርኢ ፣ቡቕሊ ፣ኣጉሚ ን ዕንበባን )
ወላዲተ ወይ ድማ እኖሓጎ ምኻነንን ዘይምኻነንን ከፋልጣ ይሕተቱ።  ንኣብነት “ሽመይ ገነት ይበሃል።ኣዲኡ ንቡቅሊ  እየ። 

2. ነዚ ኣብነት ተጠቒሞም ሕድ ሕዶም ዓርሶም ከላልዩ ሕተቶም ፤

ይበሉ፡          ኣብዚ ፀወታ ምሳና ስለዝተሓወስኩም የቐንየልና በል/ሊ፡፡

            ቀንዲ ኣርእስቲ ናይዚ ዋዕላ /ክፈለ-ግዘ ዘድልዩ መሳርሕታት /ናዉቲ

  እተን ዓሰርተ ዋዕላ/ክፍለ-ግዘ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ሓደ ሽሕ መዓልታት

  እተን ቀዳሞት/ፈላሞት ሓደ ሽሕ መዓልታትን ኣርባዕተ ብርክታት ዕምበባሱፍ 

  ስሩዕ ምግቢታት  ብኮኸብ ምግብታት ወሳሲኽካ ምምጥጣን ከመይ ከምዝካኣል

  ፈለማ ሐደ ሸህ መዓልቲ ፖስተር

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ናብ  ሓፈሻዊ/ዕሙቕ ዝበለ መግለፂ ምዕቡል ዘተ- ማሕበረሰብ ብደሓን መፅእኹም  
ይበሉ፡	 ንኩሎም  ተሳተፍቲ እንኳዕ ናብ ቀዳማይ  ዙር  ክፍለ-ግዘ ዝተምሓየሸ/ዝማዕበለ ዘተ- ማሕበረሰብ ሓደ ሽሕ መዓልታት 

ኣኼባና  ብደሓን መፅእኹም 

1. ብሓፈሻ ናይ ፈለምሓደ ሽሕ መዓልታት ኣመልኪቱ ዝተምሓየሸ/ዝማዕበለ ዘተ- ማሕበረሰብ ዓሰርተ ክፍለ- ግዘታት ኣለዉዎ 
፡፡ በቢሰሙን እናተራኸብና ብዛዕባ ስርዓት ኣመጋግባ ደቅና/ዉላድና ብርቱዓትን ጥዕንኦም ዝተማልአን ከመኡዉን ብሩህ 
ኣእምሮ ዘለዎም ኮይኖም ንክዓብዩ ከመይ ከምንሕግዝ ክንመሃር/ክንዛተ ኢና ፡፡

2. ሽመይ ---------------------- ይበሃል። ኣነ ነዞም ዝተምሓየሸ/ዝማዕበለ ዘተ- ማሕበረሰብ  ፈለማሓደ ሽሕ መዓልታት ክፍለ 
ግዘታት ዘሳልጥ ወኪል  ንማሕበረሰባዊ ለዉጢ/መሳሌጢ እየ ፡፡

ብርኪ 2፡- ብዛዕባ ፈለምቲ ሓደ ሽሕ መዓልታት መብርሂ ምሃብ
ሕቶ:	 ኣብቲ ተቐለዓይ ሰሌዳ እንታይ ተራእይኩም/ ተዓዚብኩም 

መልሲ:	 ሕጉስ ስድራን ናይ ሱፍ ዕንበባን ዕብየት ብርክታትን

ይበሉ:	 ዝተመጣጠነ ምግቢን ዝግባእ ክንክንን ዘይረኸቡ ዕሸላት ፣ምስ ዝተመጣጠነ ምግቢን ዝግባእ ክንክንን ምስ ዝረኸቡ ዕሸላት 
እንትነፃፀሩ ዝግባእ ጥዕና ፣ጥንካረ ፣ብሩህ ህይወት ሃልዩዎም ንከይዓብዩ ን ከይነብሩን ይኽእሉ እዮም፡፡

1. ኣብቶም ፈላሞት ሓደ ሽሕ መዓልታት  ትኹረት እንገብረሎም ዘለና ምኽንያታት 

  ኣብ ህይወት ህፃናት እተን ፈለምቲ ሓደ ሽሕ መዓልታት ፍሉያት እየን ፡፡ ኣብ ፈለምቲ ሓደ  ሽሕ መዓልታት 
ዉሽጢንኣደታትን ህፃናትን ፍሉይ ክንክንን ትኹረትን ብምሃብ ፣ ደቅና/ዉላድና  ጥንኩራት፣ ጥዕንኦም ዝተማልአ 
፣ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎምን ዉፅኢታማን  ይኾኑ እዮም ፡፡

  እተን ፈለምቲ ሐደ ሽሕ መዓልታት እንብለን ካብ ፈለማ እዋን ጥንሲ ክሳብ እቲ ህፃን ክልተ ዓመት ዝገብር ዘለዋ እዋናት 
እየን ፡፡ ነዚ እዩ ኣብዚ ዘለና ጥኑሳት/ነፍሰፁራትን  ወይ ከዓ ስድራ ነፍሰፁር ኣዴታትን ዝኾና ወይ ከዓ ኣብ ስድራኹም  
ትሕቲ ክልተ ዓመት ቆልዓ ዘለኩም  ኣብዚ ዘተ ክትሳተፉ ዝተዐደምኩም ። 

  ኹሉ ኢትዮዽያዊ  ስድራ ሃፍታም ይኹን ድኻ ፣ ኣብ ከተማ ዝነብር ይኹን ኣብ ገጠር ጥንኩራት ፣ብርቱዓትን  ብሩህ 
ኣእምሮ ዘለዎም ቆልዑ ክኾኑን ዐብዮም ድማ ኣብ መንገዲ ሂወቶም ዕዉታት ክኾኑ ምግባር ይከኣል እዩ።

2. ብዛዕባ እዘን ጠቐምቲ ፈለምቲ ሓደ ሽሕ መዓልታት ብዝበለፀ ንምርዳእ/ንምግንዛብ ፤ተኽሊ ንተክል ከምዘለና ንሕሰብሞ 
ነዚ ድማ ብርክታት ዕብየት ዕምበባ ሱፍ  ከም ኣመጋግባ ኣደታትን ህፃናትን  ገይርና ክንወስድ/ክንፅዖ ንኽእል ኢና ፡፡ 





ሕቶ:	 ኣፍቲ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም አሎ

መልሲ:	 ስጋ፣ እንቋቁሖ፣ ፣ደርሆ፣ፀባ  ፣ቆስጣ ፣ካሮት ፣ጎመን፣ ኣራንሺ ፣ፓፓያ ዘይቲን ጠስምን እዮም 3 ኾኸብ፣2ኾኸብ፣1ኾኸብ

ብርኪ 4፡- ብዛዕባ ኾኸብ ምግቢታት ፅንሰ ሓሳብ ኣውግዑ  
ሕተት/ቲ:	  ኣዴታትን  ህፃናትን እኹል ዝኾነ ዝተመጣጠነ ምግቢ የድልዮም እዩ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ?  ኣደታት ኣብ እዋን 

ጥንሰን መጡበብቲ ከለዋን ክምገብኦም ዘለወን ምግብታት ኣየንኦም እዮም? / ኣይናይ ዓይነት  ምግቢ እዩ ስድራ ንዕሸል 
ዉላዶም ክዕድገሉ ዝግባእ ? 

1. ኣብተን ፈለምታ ሓደ ሽሕ መዓልታት ኣዴታትን ህፃናትን ዝተመጣጠነ ምግቢ የድልዮም እዩ፡፡

2. ኣፍቲ ተቀላዓይ ሰሌዳ ዘሎ ን ኣዴታት ምግቢ ምምጥጣን ዝሕግዝ ናይ ኾኸብ  ምግብታት ምስሊ ንኹሎም ተሳተፍቲ 
ኣርኢ። 

3. ዕለታዊ መግቢታት ማለት  መዓልታዊ ኣብ መኣዲና እንመገቦም ምግብታት እዮም።ከም እንጀራ ፣ሽሮ፣ብርሽን ፣ስርናይ 
፣ስገም፣ መሸላ፣ዓተር ፣ዓይነ ዓተር/ዓልቋይ /፣ሽምብራ ክክዕ፣መሸላ ባሕሪን በርበረን እዮም፡፡

4. ኮኸብ ምግብታት ጥዕናን ጥንካረናን ንምርግጋፅ ኣብ ዕለታዊ ምግብና ቀዳምነት ሂብና እንውስኾም ምግቢታት እዮም ፡፡ 

5. ኮኸብ ምግብታት ኣብ ነዘውትሮም ፣መዓልታዊ ምግብታትናን መማሸይን መፃንሕን ናን  ምውሳኽ ብፍላይ ንኣደታትን 
ህፃናትን ኣብ ፈለምቲ ሓደ ሽሕ መዓልታት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ፡፡

6.  ኮኸብ ምግብታት ብምጥቃም ብዛዕባ ብስነ-መዓዛ /ስነ-ኣመጋግባ ዝሃተፍሙ ምግብታት ተዛተዩ ፡፡ 

  በዓል 3 ኮኸብ መግቢታት እንብሎም ፤እዚኦም ካብ ውፅኢት እንስሳ ዝርከቡ ኮይኖም ንኣብነት እንቋቁሖ ፣ኣጅቦ፣ፀባ 

፣ርጉኦ፣ስጋ ፣ደርሆ 

  በዓል 2 ኮኸብ ምግቢ እንብሎም ፤ንኣብነት ሓምሊ ፣ቆስጣ ፣ዱባ፣ካሮት ፣ኮሚደረ ፣ኣራንሺ ዝሕብሩ ሽኮር ድንሽ ፣ዓይኒ 

ዓተር ዝመሳሰሉን ሓምለዋይ ሕብሪ ተክልታትን ኣወካዶ ፣ዘይትሁን፣ ኣናናስ ዝመሳሰሉ ፍረምረን እዮም።

  ፡በዓል 1 ኮኸብ ምግቢታት እንብሎም  ድማ ዘይቲ፣ መስሚ ፣ሱፍ ፣ኒሁግን እንጣጢእ  ዝኣመሰሉ  እዮም።

በል/ሊ: 	 ብዛዕባ ምምጥጣን ምግቢ ክነውግዕ ከለና እዞም ነውገዐሎም ዘለና ምግቢታት ምስቲ ዕለታዊ ስሩዕ  ምግቢታት ክንሓዉሶም 
ይግባእ ፡፡

ብርኪ 5፡- ብዛዕባ ምርባሕን ምምራትን ተዛረብ/ቢ
በል/ሊ:	 ንሕና መብዛሕቴና ገባራት ከም ሙኻና ንጥኑሳትን ዘጥብዋን ኣዴታት ከምኡውን ህፃውንትናን ኮኸብ ምግብታት ክረኽቡ  

እነኽእለሉ ወይ እነረጋግፀሉ መንገዲ እቲ ሓደ ነዚኦም ምህርቲታት ብ ምምራትን ብምርባሕን እዩ ፡፡ 

1. ንተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተት/ቲ

 ሀ “ኣየኖት ኮኸብ ምግብታት እዮም ስድራኹም ከርብሕዎምን ከምርትዎምን ዝኽእሉ”

 ለ ክንደይኹም ኢኹም ኮኸብ ምግብታት ዛጊድ ተምርቱን እተርብሑን? ኢድኩም ኣውፅኡ” 

 ሐ “ኣየኖት ዓይነት ኮኸብ ምግብታት ተምርቱን እተርብሑን? ዘርዝሮም/ርዩም”

ብርኪ 6፡- ብዛዕባ ምርካብን ምዕዳግን ተዛረብ/ቢ
 በል/ሊ:	 ስድራና ብፍላየ ድማ ጥኑሳትን መጥወዉቲ ኣዴታትን ዘጥብዋ ኣዴታት ከምኡውን ህፃውንትናን ኮኸብ ምግብታት 

ኣብ መዓልታዊ መኣዶምን ኣብ መፃንሒ/መማሸይን መፃንሕን  ምግቦምን ክውስኹ  እንኽእለሉ ወይ እነረጋግፀሉ ካሊእ 
መንገዲ ድማ ካብ ምህርቲ ሕርሻና እንረኽቦ እቶት  ብምጥቃም እዩ፡፡ ከም ዕፉን፤ስርናይ፤ ስገም፤ ጣፍ፤ መዓር፤ ሸምብራ፤ 
ቡና ዝኣመሰሉ ምህርቲ ዕዳጋ ብዙሕ ገንዘብ እንረኽበሎም እዮም፡፡ ገለ ካብዚ ገንዘብ ድማ ኮኸብ ምግብታት ንምዕዳግ 
ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና፡፡

1. ንተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተት/ቲ

 ሀ “ ኣየናይ ምህርቲ ዕዳጋ እዮ ስድራኹም ዘርብሕዎን ዘምርትዎን ዘለዉ”

 ለ “ክንደይኩም ኢኹም ተርብሕዎን ተምርትዎን ናይ ሕርሻ ውፅኢት ኣታዊ ንምርካብ እትጥቀምሉ? ”

ብርኪ  7፡- ሕቶታተ ምሕታትን መልሲ ምሃብን    
1. ሎምዓንቲ ኣብ ተዘራረብናሎም/ ተመያየጥናሎም ዛዕባታት ሕቶ/ ዘይበርሀልኩም እንተሃልዩ?

2. ንቶም ክትምልስዮም /ልሶም ትኽእል ሕቶታት መልሲ/ስ ነቶም ክትምልስዮም ዘይትኽእሊ/ል ዘርዝርዮም/ዝሮም  ፤መልሲ 
ንምርካብ ምስ ሱፐርቫይዘርኻ/ኺ  ፣ሰራሕተኛ ጥሙር ጥዕና ፣ ሰራሕተኛ ሕርሻ ወኪል ኣውግዑሉ ፤እቲ መልሲ ምስቶም 
ደቂ ጉጅለ ምዕብል ዘተ- ማሕበረሰብ ኣብ ቐፃሊ ርክብኩም ኣካፍሊዮም/ሎም ፡፡  

ብርኪ 8፡- ንገዛ ዝወስድዎም ናውቲታትን ዕዮታትን ኣከፋፍል/ሊ 
1. 	ንሕድ ሕድ ተሳታፊ መዛተይ ምስሊ ዝሓዘ ተለጣፊ ፖስተር ሓደ ሽሕ መዓልታት ሃቦም/ብዮም 

ብርኪ 9. መዕፀዊ  
1. ንሕድ ሕድ ተሳተፊ እቲ  ቐፃሊ ርክብና መዓዝ ከምዝኾነ ኣዘኻኽር/ሪ 

 በል/ሊ:	 ነዚ ዝመስል ምዕቡል ዘተ -ማሕበረሰብ ስለዘካየድና የቐንየልና ፡፡


