


ቀንዲ ኣርእስትታት እዚ ዝዘማ ዘድልዩ ናውቲ

  ዝሓለፉ ትሽዓተ ክፍለግዘታት ምክላስን/ምዝኽኻርን

  ብዛዕባ እተን ፈለማ 1000 መዓልትታት ዝጥምት /መልእኽቲ/ ምብፃሕ ግቡእነት/ውፉይነት/ድሉውነት/ ንሻልኦት ምትሕልላፍ

  ብተሳተፍቲ ዝወሃቡ ቃለ መሃላ ምምዝጋብ

  ቃለ መሃላ መመዝገቢ ቅጥዒ

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃእኹም 
ከምዚ ይበሉ፡-	 “ናብቲ ዓስራይን መወዳእታን ክፍለግዘ እተን ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት ኣኼባታት  እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም”፡፡ 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ቖልዑትና ድልዱላት፣ ጥዕንኦም ዝተሓለወን ብሩሃትን ኮይኖም ክዓብዩ ንምሕጋዝ ብዛዕባ ኣብተን ፈለማ ሓደ 1000 
መዓልትታት ክንገብሮም እንኽእሎም ገለ ፍሉያት ነገራት ክንመሃር ምፅናሕና  ከምእትዝክሩ ተስፋ ይገብር”፡፡ 

ብርኪ 2፡- ሕሉፍ ነፀብራቅ/ክለሳ ምቕራብ
ከምዚ ይበሉ፡-	“ዝሓለፈ ግዘ ኣብ ዘካየድናዮ ናይ ዘተ ኣኼባና፣ ስድራታት ንዕንበባ ንህፃናት ብደቂቑ ዝተኸተፉ ኮኾብ ምግብታት ክምገቡ 

ብምግባርን ኣብ መዓልቲ 3 ስሩዕ ብልዕታትን 2 ጠዓሞታትን ብምሃብ ኣቢልና ዕምባባ ህፃውንቲ ክዓብዩን ክምዕብሉን 
ምሕጋዝ ከምዝግባእ ዝምልከት ተማሂርና ነይርና፡፡’’

ከምዚ ይበሉ፡-	“ብዛዕባ ህፃናት ብትዕግስቲ ምምጋብን እንትንምግቦም ድማ ዕጉሳት ምዃንን ዝቐርበሎም ምግቢ ንኽውድኡ ምትብባዕ 
ከምዘድሊ እውን ተምሂርና ነይርና፡፡ 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ንፉዓት! ሕዚ ካብ ዝሓለፈ ዘተና ኣትሒዙ ዝኾኑ ካብዞም ተግባራት ኣብ ገዛ እንትንፍትን ዝነበሩና ተሞክሮታትን ልምድን 
እስከ ንለዋወጥ፡- 

1. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ነቲ ፖስተር ዕምባባ ንመፃምድን ካልኦት ኣባላት ስድራን ዘርአኹም?

2. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ነቲ ፖስተርን ዕምባባ ህፃናት ኣብ መንደቕ ገዛኹም ዝሰቐልኩም? 

3. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ዕምባባ ደቅኹም ኮኾብ ምግብታት ዘለዉዎም 3 ስሩዕ ብልዕታትን 2 
ጠዓሞታትን ኣብ መዓልቲ ምምጋብ ንኽትጅምሩ ነቲ ፖስተር ከም መምርሒ ዝተጠቐምኩምሉ?

4. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ካብ ዝሓለፈ ዝተራኸብናሉ እዋን ንደሓር ዕምባባ ቖልዓኹም ኣብ 
ነፍስወከፍ መዓልቲ ሓደ ተዋፅኦ እንስሳ ዝኾነ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢ ክትህቡ ዝኸኣልኩም?  

5. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ንዕምባባ ቖልዓኹም ኣብ ኩሉ ስሩዕ ብልዖም በዓል 2 ኮኾብ ምግብታትን 
በዓል 1 ኮኾብ ምግብታትን ክትውስኹ ዝኸኣልኩም?  

6. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ኣብ እዋን ብልዒ ንህፃናት ብትዕግስቲ እናጠበርኩም ንምምጋብ 
ዝፈተንኩም? እዚ እንተተግቢርኩም ድማ ከመይ ተፈፂሙልኩም?

የዘኻኽሩ፡	 ነዞም ሕድሕድ ነገራት ዝፈተኑ በዚሒ ተሳተፍቲ ኣብ ፀብፃብ መቕረቢ ቅጥዕኹም ፅሓፉ/መዝግቡ/ ፡፡

ብርኪ 3፡- ናየ ሎምዓንቲ ኣርእስቲ ምፍላጥ  
ከምዚ ይበሉ፡-	“ሎምዓንቲ ብሓባር ናይ ዘካየድናዮም ኣኼባታት ፈለማ 1000 መዓልትታት እቲ ናይ መወዳእታ ክፍለግዘ እዩ ክኸውን፡፡”

1. ናይ ሎሚ ክፍለግዘና ተሳተፍቲ ውልቃዊ ምስክርነቶም ዝገልፁሉ/እነዳመፀሉን ንዝተወሰኑ ብምስማዕ ብሓባር ካብ ዘካየድናዮ ናይ 
ፈለማ ኣኼባና ኣትሒዙ/ጀሚሩ/ ክሳዕ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ኹሉ ኣብ ምጥቕላል ዘድሃበ/ዘተኮረ/ እዩ ክኸውን፡፡  

መጠቓለሊን ውፉይነትን ቃለ ምእታዉን  ክፍለ ግዘ 10

2. ንሕድሕድ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ይሕተቱ፡- 

 ሀ ካብዞም ዝማዕበሉ 10 ክፍለ ግዘ ዘተታት ማሕበረሰብ ዛጊድ እንታይ ተማሂርኩም/ፈሊጥኩም/? መን ክነግረና 
ይኽእል ?

 ለ ኣብ ገዛኹም ምስ መፃምድኹምን ኣባላት ስድራኹምን ክትለማመዱዎም ዝጀመርኩምዎም ገለ ባህርያትን ተግባራትን 
ስርዓት ኣመጋግባ እንታይ እዮም? 

 ሐ ኣኼባታት እዘን ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት ክፍለግዘታትና ምክትታል እንካብ እትጅምሩ ንባዕልኹም፣ 
ንቖልዓኹምን ንስድራኹምን  ስርዓት ምግቢ ኣመልኪቱ እንታይ ሓዱሽ ነገር ረኺብኩም? 

 መ ገለ ካብዞም ዝመፁ ለውጥታት እንታይ ነይሮም?  

3. ነዞም ሕቶታት ንኽምልሱን ተሞክሮታት ገዝኦም ንኸካፍሉን ዝኽእሉ ሰባት ኣተባብዑዎም፡፡  

ከምዚ ይበሉ፡-	ኣብዚ ዝሓለፈ ግዘ ኣብ ዘካየድናዮ ናይ ዝተ ማሕበረሰብ  ኣኼባና፣ ብዛዕባ እተን ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታትን ሰናየ 
መልእኽትታት ዘመሓላልፉ ፍቃደኛታት ክንሓትት ኢና። እዚ ድማ   ናይ ዘርኢ፣ ቡቕሊ፣ ኣጉምን ዕምባባን ወለዲ ወየ እኖሓጎታት 
ኣብተን ፈለማ 1000 መዓልትታት ኣመጋግባ ጥኑሳትን መጥወዉቲ ኣዴታት ህፃናትን ስርዓት ምግቢ   ንምምሕያሽ ዝሕግዝዎም 
መንገድታት ንክመሃሃሩ ምግባር ይዉስኽ፡፡

ብርኪ 4፡-  ካብ ሕሉፍ ዘተታተ ማሕበረሰብ ምይይጣት ኣበይቲ ርእስትታት ምክላስ 
የርእዩ፡-	 ንኹሎም ተሳተፍቲ ተቐላዓይ ሰሌዳ  ዘለዉ ኣርባዕተ ብርክታት ተኽሊ ዕምባባ ሹፍ ኣርእይዎም እሞ እንትትገልፁሎም 

ሕድሕድ ንሕድሕድ ብርክታት ሓብሩሎም፡፡

ከምዚ ይበሉ፡-	ኩላትኩም እቶም ኣርባዕተ ብርክታት ተኽሊ ዕምባባ ሹፍን እንታይ ከምዝውክሉን ትዝክሩ ምዃንኩም ርግፀኛ እየ፡-

	ሀ “ዘርኢ”ጥንስን	ክሳዕ	ሕዚ	ኣብቲ	ማህፀን	ንዘሎ	ዘርኢ	ህፃን	ዝጥምት	እዩ፡፡	ብርኪ	ዘርኢ	ድቂ	ካብ	ዝተፈጠረሉ	እዋን	ይጅምር	
እሞ	ክሳዕ	መወዳእታ	ጥንሲ	ይፀንሕ፡፡	ኣብ	ግዘ	ጥንሲ፣	ኣዴታት	ዝተመጣጠነ	ምግቢ	ክበልዓ	ይግባእ	ምእንታን	ድልዱላትን	
ጥዕንአን	ዝተሓለወን	ክኾናን	ከምኡዉን		ቖልዕተን	እውን	እንተኾኑ	ድልዱል	ክኾኑ፡፡	

 ለ “ቡቕሊ”ሓደ	ህፃን	ካብ	ዝተወለደሉ	ጀሚሩ	ክሳዕ	6	ኣዋርሕ	ዘሎ	ዕድመ	ዝጥምት	እዩ፡፡	ኣብ	ብርኪ	ቡቕሊ	ካብ	ወሊድ	ጀሚሩ	
ኣብ	ዘሎ	ውሽጢ	ሓደ	ሰዓት	ልግዐ	ይወሃቦን	ንሽድሽተ	ኣዋርሕ	ዝኣክል	ድማ	ፀባ	ጡብ	ብብሕታውነት	ይወስድን፡፡		

 ሐ “ኣጉሚ”ሓደ	ህፃን	ካብ	6	ኣዋርሕ	ክሳዕ	12	ኣዋርሕ	ዘሎ	ዕድመ	ዝጥምት	እዩ፡፡	ኣብዚ	ብርኪ	ኣጉሚ	ቖልዑት	ተወሳኺ	ምግብታት	
ክዋሃቦም	ይግባእ፣	ሓፊስን	ልስሉስን	ጋዓትን	ከምኡ’ውን	ኮኾብ	ምግብታትን	ብምትእትታው/ክጅምሩ	ብምግባር/ምልምማድ/፡፡	

 መ ዕምባባ”ሓደ	ህፃን	ካብ	12	ኣዋርሕ	ክሳዕ	24	ኣዋርሕ	ዕድመ	ዝበፅሑ	ንዘሎ	እዋን	ዝጥምት	እዩ፡፡	ኣብዚ	ብርኪ	ዕምባባ	ህፃውንቲ	
ተወሳኺ	 ምግብታት	 ምምጋቦም/ምብልዖም/	 ክቕፅሉ	 ኣለዎም፡፡	 ወለዲ	 ንዕምባባ	 ደቆም	 ኣብ	 ነፍስወከፍ	 መዓልቲ	 3	 ስሩዕ	
ብልዕታትን	እንተውሓደ	2	ጠዓሞታትን	ከቕርብሎም	ይግባእ፣	ድልዱላትን	ጥዕንኦም	ዝተሓለወን	በልሐትን	ኮይኖም	ክዓብዩ	
ንምሕጋዝ፡፡





ብርኪ 5	ብ ኾኸብ ምግብታት ምግቢ ምምጥጣን  
የርእዩ፡- ካበቲ ተቀለዓይ ሰሌዳ ናይ ኾኸብ ምግብታት ምስሊ ንኾሎም ተሳተፍቲ የርእይዎም’ እንትሕብሩሎም ድማ ናብ ሕድሕድ ነጥብታተ  
ኣመላኽቱዎም፡- 

 ሀ ኾኸብ ዘይብሎም ምግብታተ  መብዛሕትኡ ግዘ ኣብ ስሩዕ ብልዕና እንምገቦም ቀንዲ ምግብታት ዝውክል እንትኸኑ 
እዚኣቶም ድማ ካብ ባሎንጓን ዓተርን ዝበሉ ጥረምረን ወይ’ውን እኽሊ ዝዳለዉ ምግብታት እዮም፡፡

 ለ ከም ፀባ፣ እንቋቑሖን ስጋን ዝኣመሰሉ ተዋፅኦ እንስሳ ዝኾኑ ምግብታት ዝውክል ድማ በዓል 3 ኮኾብ ምግብታት እዮም፡፡
 ሐ ከም ሓምሊ፣ ካሮት፣ ዱባ፣ ባናና፣ ፓፓያን ኣቮካዶን ዝኣመሰሉ ኣታኽልትታትን   ፍረምረን ድማ በዓል 2 ኮኾብ ምግብታት 

እዮም፡፡
 መ ከም ጠስሚ ብልዕን ካብ ሰሊጥ፣ እንጣጢዕ ወይ ኒሁግ ዝተዳለወ ዘይቲን ዝኣመሰሉ ስብሕን ቅብኣትን ድማ በዓል 1 ኮኾብ 

ምግብታት እዮም፡፡

ብርኪ 6፡- ስርዓተ ምግቢ ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ‘ንሕና’ ባህርያት 
ከምዚ ይበሉ፡-	“ኩላትኩም ስርዓተ ምግቢ ንምምሕያሽ   ንጥኑሳትን መጡበብቲ  ኣዴታትን፣ ከምኡ’ውን ንትሕቲ ክልተ ዓመት ዝኾኑ 

ህፃውንቲ  ዝሕግዙ ዝተወሰኑ  “ንሕና” ዝብሉ ባህርያት ኣብ ገዛ ምትግባርን/ምስራሕን/ ምልምማድን ከምዝጀመርኩም ተስፋ 
ይገብር፡፡ እዞም ዝስዕቡ ክትዝክሩዎምን ንምትግባር ክትዳለዉሎምን ዝግብእኹም ዝተወሰኑ/ገለ/ ስጉምትታት/ተግባራት/ 
እዮም፡፡

1. ንግስቲ ንህብና ኣብ ፈለማ እዋን ጥንሲ ዝኽሰት ምዕውልዋል ንምክልኻል መማሸይን  በብንእሽተይ እናደጋገማ ንኽበልዓ 
ንሕግዘንን ኣዴታት ድማ ‘ንኽልተ ይበልዓ ምህላወን’ ነዘኻኽረንን

2. ንግስቲ ንህብና ኣብ ዳሕረዋይ እዋን ጥንሲ ንጥንካረ ምግቢ ኣብዚሐን ክበልዓ ንሕግዘን ምእንታን እታ ኣዶ ብሰላም ክትሓርስ 
ኣዶን ቖልዓን ክልቲኦም ድልዱላት ክኾኑ ክኽእሉ፡፡ 

3. ሓራሳት ንግስቲ ኣናህብና ኣብ ዝወለዳሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ጡብ ምጥዋብ ንኽጅምራ ንሕግዘን፣ ልግዐ ከምዝህብኦምን 
ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ድማ ብብሕታውነት ጡብ ከምዘጥውባን  ነረጋግፅ፡፡

4. ዝተወሰኑ(ገለ) ስራሕቲ(ዕማማት) ገዛ ብምክፋል ወይ ብምብራይ ፃውራ ስራሕ ኣዶ ብምንካይ ንሕግዝ ክተዕርፍ፣ ክትበልዕን 
ቖልዓኣ ክትምግብን/ክተብልዕን/ከተጡቡበ  እኹል ግዘ ምእንታን ክትረክብ/ክህልዋ/፡፡ 

5. ምፃምዲ ሰብኡተ  ኣንስቶም ነፍስወከፍ መዓልቲ ብዙሕ ምግብን ዝያዳ ብባእታታት ዝለምዑ ምግብታት ምርካበን  ብዛዕባ 
ከረጋግፀሎም ዝኽእሉሉ መንገድታት ንዝትይን/ንመያየጥን/ ብሓባር ንውስንን፡፡  

6. ንደቅና ካብ ሽዱሽተ ወርሖም ጀሚሮም ምስ ብኾኾብ ምግብታት ዝማዕበለ ልስሉስን ሓፊስን ጋዓት ብምልላይ ተወሳኺ 
ምግብታት ክንህቦም/ንህቦም/ ኢና፡፡  

7. ደቅና ጡብ ምጥዋብና ክንቅፅለሉ ኢና፣ ነፍስወከፍ መዓልቲ 3 ስሩዕ ብልዕታትን 1-2 ጠዓሞታትን ካብ ምሃብ ብተወሳኺ፡፡  

8. ኩሉ መዓልቲ ኣጉምን ዕምባባን ቖልዑትና/ደቅና/ እንተውሓደ ሓደ ተዋፅኦ እንስሳ ዝኾነ በዓል 3 ኮኾብ ምብልዖምን ኣብ 
ነፍስወከፍ ስሩዕ ብልዒ እንተውሓደ ሓደ በዓል 2 ኮኾኾብ ምግቢ፣ ኣታኽልትታት ወይ ፍረምረን ምውሳኽና ክነረጋግፅ 
ኢና፡፡ ሓደ በዓል 1 ኮኾብ ምግቢ (ስብሒን ቅብኣትን) ኣብ ነፍስወከፍ ስሩዕ ብልዒ ንውስኽ ኢና እቲ ምግቢ ምእንታን 
ክልስልስን፣ ክምቅርን ነቲ ቖልዓ ድማ ተወሳኺ ጉልበት ምእንታን ክረክብ፡፡ 

ብርኪ 7፡- ግቡእነትን/ውፉይነትን/ድሉውነትን/ ናብ ገዛ ዝውሰዱ ተግባራትን/ዕዮታትን/ 
ከምዚ ይበሉ፡-	“ ብዛዕባ እተን ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት ካብ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ዝተምሃሩዎ ቁምነገራት ንጎረባብቶም፣ ስድርኦምን 

ኣዕሩኽቶምን/መሓዙቶምን/  ንኸብፅሑ ፈቃደኛ ዝኾኑ ተሳተፍቲ  ይደሊ/ይፈቱ/፡፡’’

 ሀ ምምጥጣን ምግቢ ንኣዴታትን ትሕቲ ክልተ ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃውንትን ከመይ ምምሕያሽ ከምዝከኣል 
ብዝምልከት ሓበሬታ  ንምብፃሕ ኣእዳዎም ዘውፅኡ በዝሒ ሰባት/ተሳተፍቲ/ ኣብቲ ናይ  ፀብፃብ መቕረቢ ቅጥዕኹም 
ፅሓፉዎ፡፡ 

 ለ ብዛዕባ ኣድላይነት እተን ፈለማ 1000 መዓልትታት ዝምልከት ሓበሬታ ካብ 5 ክሳበ 10 መሓዙቶም ወይ ድማ ኣብዘን 
ኣኼባታት  ንዘይተሳተፉ ጎረባብቶም መልእኽቲ ከመሓላልፉ ይኽእሉ ምኻኖም ንኹሎም ተሳተፈቲ  ሕተቱዎም፡፡   

ከምዚ	ይበሉ፡-	እንታይ	 ዓይነት	 ግቡእነት	 ከምእትፍፅሙ	 ቅድሚኡ	 እትፈልጡዎ	 ነገር	 እንተዘይሃልዩ፣	 ክሳዕ	 ሕዚ	 ዝዘተናሎም	 ‘ንሕና’	
ዝብሉ	ባህርያት	ኣብ	ልብኹም	ሓዙዎም፡፡	እዞም	ዝስዕቡ	ገለ/ዝተወሰኑ/	ኣብነታት	ግቡእነት/ድሉውነት/	እዮም፡-	

1. ንግስቲ ንህበይ ኣብ ፈለማ እዋነ ጥንሲ ምዕዉልዋል/ ጥዉልዉል ምባል ምቁፅፃር ምእንታን ክንክእል ንእሽተን 
መማሸይን  ደጋጊማ ክትምገብን ንክልተ ክትምግብ ንምግባር ቃል ይኣቱ 

2. “ደርሁትን ኸፍትን ካብ ህፃውንቲ ክርሕቑ ኩልግዘ/ኩልሻዕ/ ንምርግጋፅ ክውስን/ክውፈይ/ክዳለው/ እየ፡፡ 
ደርሁት ኣብቲ ሰፈር ደርሁት ክነብራ ክገብር እየ ኢለ ቃል ይኣቱ። 

3. ንምዕራፍን ህፃን ንምምጋብን እኹል ግዘ ንክህልዋ ናይ ገዛ ስራሕ ብምሕጋዝ ናይ ንግስት ንህበይ ናይ ስራሕ 
ፅዕንቶ ክንክይ እየ ኢለ ቃል ይኣቱ፡፡

4. ህፃውንቲን ንግስቲ ንህብይን  ኩልግዘ/ኩልሻዕ/ ብባእታታት ዝለምዑ ፍረምረን ኣትኽልትታትን ምእንታን  
ከም ድልየቶም ክረኽቡ ክኽእሉ ኾኸብ ምግብታተ ኣበ ገደናይ ክተክል እየ  ኢለ ቃል ይኣቱ፡፡’’ 

5. “ኸፍቲ ወይ ደርሁት ምስሓዝኩ ወይ’ውን ኣብ ሕርሻ ምስተዋፈርኩ ኣእዳወይ ብሳሙናን ማይን ምሕፃበይ 
ኩልግዘ/ኩልሻዕ/ ከምዘረጋግፅ ክውስን/ክዳለው/ እየ ኢለ ቃል ይኣቱ፡፡’’ 

6. “ቖልዓ ቅድሚ ምምጋበይ/ምብልዐይ/ ኣእዳወይ ብሳሙናን ማይን ምሕፃበይ ኩልግዘ/ኩልሻዕ/ ከምዘረጋግፅ 
ክውስን/ክዳለው/ እየ ኢለ ቃል ይኣቱ፡፡’’

7. “ንቖልዓይ ብሳሙናን ማይን ዝተሓፀቡ ፕላስቲክ ባምቡላታትን ደሕንነቶም ዝተሓለወ ኣቑሑትን ከምዝህቦምን 
ከምዘቕርበሎምን ብዓይኒምድሪ ክብከሉ ካብዝኽእሉ ኣቑሑት ክርሕቑ ንምግባርን ከምዘረጋግፀሎም  
ክውስን/ክዳለው/ እየ  ኢለ ቃል ይኣቱ፡፡’’ 

8. “ምድኽዳኽ ህፃውንቲ ንምንካይ ብዛዕባ ኣድላይነት እተን ፈለማ 1000 መዓልትታት ንኹሎም ዝፈልጦም 
ጎረባብተይ ምዝራበይ ከምዝቕፅለሉ ክውስን/ክዳለው/ እየ፡፡’’

ይዝኻኽሩ	 ኩሎም ተሳተፍቲ ቃል ምእታዎም ብምርግጋፅ ሕድሕዶም ዝኣተዉዎ ቃል ኣበ መመዝገቢ ቅጥዒ ምዝግብዎ

ይበሉ፡         		ብመሰረት	ኣብ	ላዕሊ	ዝቐረቡሎም	ኣብነታት	ተሳተፍቲ	ናይ	ባዕሎም	ግቡእነት/ድሉውነት/	ክገብሩ	ኣተባብዑዎም፡፡	ኩሎም	
ተሳተፍቲ	ተርኦም/ግደኦም/	ሓልዮም	ድሉውነቶም	ከምዝገለፁ	ኣረጋግፁ፡፡	

ብርኪ 8፡ መዕፀዊ
1. ንኹሎም ተሳተፍቲ ንንጡፍ ተሳትፎኦም የመስግኑ፡፡

2. ደሓን ኩኑ ይበሉ፡፡




