


 ክፍለ ግዘ  2ፈላማይ ዘርኢ/ ፈላማይ ድቂ

ቀንዲ ኣርእሰቲ ነዚ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ዘድልዩ ናውቲ 
  ንክልተ ምምጋብ ነታ ኣዶን ኣብ ማህፀን ኣብ ዕቤት ዘሎ (ዘርኢን)

  ኣብ ፈላሞት ናይ ጥንሲ ኣዋርሕ ሓገዝ ስድራ

  ጥዕና ዝተመልኦ “ መማሸይን መፃንሕን /መፃንሒ” 

  ክኒና ኣይረን ንጥንካረ ምዉሳድ 

  ምክልኻል ስምዒት ዕውልውል ምባል 

  ማህደር መምርሒ ስድራ 

  ክኒና  ኣይረን ፎሌትን ምዉሳድ መዛኻኸሪ ዕለተ መቁፀሪ 

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃኹም
1. “ናብ መበል ካልኣይ ዙር  ምዕቡል ዘተ -ማሕበረሰብ  ፈለማ ሓደ ሽሕ መዓልታት እንኳዕ ብደሓን መፃኹም ፡፡”

2. “ኣብቲ ናይ መፈለምታ ኣኼባና  ትዝክርዎ ኢኹም ካብ ዝተምሃርናዮም ብሉፃት ነገራት . ክንገብሮም ዝግብአና ኣብቶም መፈለምታ 
ሓደ ሽሕ መዓልታት ደቅና ጥንኩራት፣ጥዕንኦመ  ዝተማልአ ከምኡዉን  ብረህ ኣእምሮ ዘለዎም ቆልዑ ኮይኖም ንክዓብዩ ምምህሃርና 
ከምነስታውስ ተስፋ ገብር።” ናይ መፈለምታ  ሓደ ሽሕ መዓልታት ክንብል እንተለና እንታይ ማለት ከምዝኾነ ከዘኻኽረና ዝኽእል 
መን እዩ?

  	መፈለምታ እዋን ሂወት ሕንጦን ጥዕናን ብርትዐን ኣደ ንምርግጋፅ ዘኸእል ወርቃዊ ዕድል ከምዝኾነ፡፡ 

  ፈለማ ሓደ ሽሕ/1000 መዓልታት ፡ካብ ጥንሲ ጀሚሩ ህፃን ተወሊዱ ክሳብ ክልተ ዓመቱ ዝገብር ዘሎ እዩ።

  ፈለማ  ሓደ ሽሕ መዓልታት አርባዕተ ብርክታት ኣለዉና ፡ ልክዕ ከም ተኽሊ ዕምበባ ሱፍ ዘርኢ፣ይቦቅል፣ይልግልግ 
፣ይዕምብብ ፤ 

ብርኪ  2፡- ክለሳ ናይ ሕሉፈ ክፍለ ግዘ
1. “ኣብቲ ብሓባር ዘካየድናዮ ቀዳማይ ኣኼባና ናብ ገዛኹም ብዛዕባ መፈለምታ ሽሕ መዓልታት ምስልታት ዘለዎም ፖስተር ወሲድከም 

ዝጠቃዕኩምን  ምሰ ስድራኹም ዝተዛተኹም ክንደይኹም ኢኹም?

2. እዚ ዘተግበሩ ተሳተፍቲ ኣብቲ መመዝገቢ ቀጥዒ ክፍልግዘ ኽልተ ይመዝግቡ

ከምዚ ይበሉ፡	 እቶም ናይ ፈለማ ሓደ ሽሕ መዓልትታት ንስድራ “ዜና ብስራታተ ሓጎሰ” እዮም። ምክንያቱ ሓደ ስድራ ሃፍታም 
ይኹን ድኻ ኣብ ገጠረ ይንበር ኣብ ከተማ  ሕድሕድ ኢትዮጽያዊ ስድራ ዓብዮም ዕዉታተ መናእሰይ ዝኾኑ ጠንካራ ፣ 
ጥዕንኡ ዝተሓለወን ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎም ቆልዑት ናይ ምፍራይ ዕድል ኣለዎም።

ብርኪ 3፡- ብዛዕባ ናይ ሎምዓንቲ መመያየጢ ኣርእሰቲ ምዘኸኻር፦ስርዓተ ኣመጋግባ ኣበ እዋን መፈለምታ እዋን ጥንሲ

ሕቶ :	 ኣብቲ ተቀላዓየ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ

መልሲ :	 ነፍሰፁረ ኣዶን ኾኸብ ምግብታትን

“ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባና እንዛተየሉ ዛዕባ  ብዛዕባ ድቂ ሕነጦን ከምኡዉን እዚ ድቅ ብሩህን ጠንካራን ጥዕንኡ ዝተሓለወን ክኸዉን ንምግባር 
ኣደታትን ስድራን እንታይ ክገብሩ/ራ ከምዘለዎም ክንዘራረብ  ኢና። 

1. “መን ዩ ብዛዕባ ድቂ ሕንጦ ክነግረኒ ዝኽእል”  

  ድቂ ሕንጦ እንብሎ ኣበ ማህፀን ዉሽጢ ገና ኣበ ምዕባይ ዘሎ ጥንሲ እዩ።

2. ብዛዕባ `ንክልተ ምብላዕ ነውግዕ` እንታይ ማለት ምዃኑ ተንትንዮ/ኖ 

  ንክልተ ምብላዕ ምስ ኣብ ማህፀነ ዘሎ ዕብየት ቆልዓን ኣደን ይተኣሳሰር ፡፡ኣብቲ መግቢ ዘሎ ንጥረ ነገር እታ ኣደ ክትምገቦ 
ከላ ንባዕላን ንውላዳን እዩ ፡፡ እታ ኣደ እቶም ንጥረ -ነገራት እንተ ሓፂሮሙዋ ሳዕቤኑ ንባዕላ ጥንካረን ንቲ ህፃን ድማ ብግቡአ 
ንከይዓቢ የገብርዎ  ፡፡

  እዚ “ንክልተ ምብላዕ ” ማለት ክልተ ነገራት እዮም ፡፡ 

 ሀ ጥንስቲ ኣደ ኣብ መዓልቲ ካብቲ ቅድሚ ምጥናሳ  ብስሩዕ እትምገቦ እንትነፃፀር  ብበዝሕን ድግግምን  ወሲኻ ክትምገብ ኣለዋ ፡

 ለ ኣብ እዋን ብርኪ ንእሽተይ ድቂ እቲ ብጣዕሚ ኣድላይ ድማ ፣ ጥንስቲ ኣደ እቶም መዓልተዊ ትምገቦም  ኮኸብ መግቢታት 
ክትውስኽ ኣለዋ ፡፡ ኣብ ሕድሕደ እትምገቦ መኣዲ በዓል 2 ኮኸብ መግቢታት ማለትውን  (ፍራምረን ኣሕምልትን)  ዘካተተን  
በቢመዓልቱ ድማ በዓል 3 ኮኸብ መግቢ ማለትውን(ውፅዒት እንስሳ)  ክትምገብ ግድን እዩ ፡፡ 

3. ኣበቲ ተቀላዓይ ሰሌዳ ዘሎ መዓለታዊ ኣመጋግባ መዘኻኸሪ ምስሊ ንኩሎም ተሳተፍቲ የርእዩ ። ከምኡ ዉነ ካብቲ ጉጀለ ዘረድእ 
እንተሃልዩ ይሕተቱ። (2-3 ሰባት ከብራህርሁ ፍቐደሎም/ለን )

ይበሉ/ላ:	 ኾኾብ ዘይብሎም ምግብታት ነቶም ዕለታዊ መግቢታት ይውከሉ ። ዕለታዊ መግቢታት ማለት እቶም ኣብ ዕለታዊ 
መነባብሮ እንምገቦም መግብታትና እዮም ፡፡እዞም ምግብታት እንጀራ፣ሽሮ ፣ሕምባሸ ፣ቕጫ ፣ዓልቋይ፣ዓይኒ ዓተር ፣ 
ሽምብራ ፣ብርሽን ፣መሸላ፣በርበረ፣ስገም፣ ስርናይ እዬም ፡፡ ነፍሰ ፁር ኣደ ከም ኩሉ ሻብ/ግዘ ትምገቦ ወይ ደማ ወሲኻ 
እዞም መዓልታዊ መግቢታት ክትምገብ የድሊ፡፡ 

  “በዓል 3- ኾኸበ ምግብታት ” ውፅኢት እንስሳ እዮም ዝውክሉ ። በዓል 3- ኮኸብ መግቢታት ስጋ ፣እንቋቑሖ 
፣ፀባን  ዉጽኢት ፀባን (ርግኦንማንጨባን ) ዘካተቱ እንትኾኑ ፤ነፍሰ ፁር ኣደ ድማ ካብቶም 3 ኮኸብ መግቢታት 
እንተውሓደ ሓደ ግዘ  መዓልታዊ ክትምገብ ኣለዋ። 

  “በዓል 2- ኾኸብ ምግብታት ድማ” ንኣሕምልቲ ወይ ከዓ ሓምለዋት ተኽልታት ንኣብነት  ካውሎ፣ ሓምሊ ፣ቖስጣ 
፣ዱባ፣ካሮት ፣ኣራንሺ ዝሕብሩ ሽኮር ድንሽ ፣ኣቮካዶ፣ ኣራንሺ ፣ፓፓያ ፣ማንጎ፣ኣነናናስ፣ አፕል፣ሙዝ ዝመሳሰሉ 
ፍረምረ ይዉክሉ። “ነፍሰ ፁር ኣደ እንተውሓደ ሓደ ካብ ክልተ ኮኸብ ዓይነታት ምግቢ (ፍራምረ ወይ ከዓ 
ተኽልታት) ኣብ ሕድ ሕድ መኣዲ ወይ ድማ ኣብ መማሸይን መፃንሕን  ክትውስኽ ኣለዋ ፡፡

4. “ ንናይ ፈለማ ድቂ ሕንጠይን  ´ንክልተ ሰብ ንእትበልዕ ኣዶን በዚ ዝስዕብ መንገዲ /ሜላ ተጠቂምና ምግቢ ነመጣጥን ፡፡ 





ሕቶ:	 ኣበ ተቀለዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩመ ኣሎ 

መልሲ:	 ሰብኣይን ሰበይትን ፣እትምግብ ኣዶ፣ናይ ዳምዋሕዲ ክኒና ዕለት መቁፀሪን እዮም

ብርኪ 4፡- ኣናእሽቱ ጉጅለታት ምዉዳብ/ምምስራት 
ነፍሰ ፁር ኣዴታት ናብ ኩሉ ግዘ ብዝሓሸ መንገዲ ኣብ ኹነታት  ኣመጋግባን ዕለታዊ ምግበን ኮኸብ መግቢታት ኣብ ምዉሳኽ  ኣብ ዘጋንፈን 
ፀገማታን ብዝሓሸ ክመያየጣን ነቶም ፀገማት መፍትሒ ክንፅራን  ተዘራረቡ

ይበሉ፡	 ኣበ እዋን ጥንሲ ንኽልት ምብላዕ ኣብ ዝብል ነኒባዕልኹም ከመይ ከምትተሓጋገዙ ከምትኽእሉ ንዛተ። 

1. ከከም ኣቀማምጣና ኣባ ኣናእሽቱ ጉጅለታት  ክንመቓቕል ኢና፡፡  

  ሕድ ሕድ ጉጅለ ብዛዕባ ነፍሰፁር ኣዴታት ካብ ካልእ ግዘ ብዝሐሸ ክምገባን በቢመዓልቱ  ኣብ መኣዳን ኮኸብ መግቢታት 
ንምርካብ እንታይ ክገብራ ከምዘለወን ተመያይጥኩም ሓሳብኩም ግለፁ።  

2. ድሕሪ ናይ ግጅለ ምየይጥ ብምቅፃል“መብዛሕቲኤን ነፍሰ -ፁራት ኣበ እዋነ ጥንሲ ብእኹል መልክዑ ዘይምገባ  በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት 
ምኻኑ ይግለፃሎም፡ 

  ፅቡቕ ስምዒት ኣይህልዋን ፣ስምዒት ዕውልውል ይብላ 

  እቶም ኮኸብ ዓይነታት መግቢ (ከም ኣትኽልትን ደራሁን ) ኣብ ገዛ ኣይተኽላን ኣየርብሓን/ የብለንንውን  ፡፡

  ንኮኸብ መግቢ መዐደጊ ገንዘብ የብላን  ፡፡

  “ዝኾነ ኣባል ጉጅለ ባዕሉ ወይ ጥንስቲ ኣደ ብመጠን ብዝሕ ዝበለ ምግቢ ንክትምገብ ፣ብዝሕ ዝበለ ኮኸብ ምግቢ ክትወስድ 
ዝፈልጥ ኣሎ´ዶ?  እወ እንተኾይኑ ልምድታትኩም ምስቶም ካልኦት ኣባላት ጉጅለ  ተለዋወጡ ፡፡”

3. ኣብቲ ዓበይ ጉጅለ ምይይጥ ዘተይተካተቱ እዞም ስዒቦም ዘለዉ ሓሳባት ክለዓሉ ኣለዎም፡- 

  ነፍሰፁር ኣደ ስምዒት ዕውልውል ምባል በቢ ንኡሽተይን ብተኸታታሊን  ብምብላዕ/ምምጋብ ክትኸላኸሎ ትኽእል እያ ፡፡

  ኣደ /ሓማት ንታ ጥንስቲ ኣዶ ነቲ መድከሚን መሐከይን ዕዮ ገዛ  ብምሕጋዝ ክተዕርፋ ምግባር።ከምኡውን  ንታ ጥንሰቲ ኣደ 
ንክልተ ከምትበልዕ ምትብባዕ ፤መማሸይ/መማሸይን መፃንሕን /  ምግቢ ምብላዕ  ከምኡዉን ንስድራ ምግቢ  ክተዳልው  
ከላውን ነቲ ምግቢ ብመጠን ብዝሕ ዝበለ ክትጥዕም ምብርትታዕ  ፡፡

  ሰብኣይ  ኮኸብ መግቢታት ንበዓልቲ ቤቱ ክዕድግ ይኽእል  ወይ ከዓ እዞም መግብታት ኣብ ድሕሪ ቤቱ ይተክል ፤ምግቢ ኣብ 
ምግቢ ሰዓት ብዙሕን ተወሰኽቲ መግብታት ንክትበልዕን የተባብዓ ፡፡

 ብርኪ 5፡- ፡ኣብ ነፍሰፁር ኣዴታት ዘጋጥም ዋሕዲ ደምን ረብሓታት ኣይረን ፎሌት ክኒናንን  
1. “ሕዚ ድቂ ዘለወን ኣደታት ዝምልከት ሓደ ኣገዳሲ መንገዲ ክዛረብ እየ   ፡፡ንሱውን ብዛዕባ ዋሕዲ ደም እዩ ፡፡ ብዙሓት ሰባት ነዚ ዋሕዲ 

ደም ፣ሕፅረት ደም እናበሉ ይፅውዕዎ ፡፡ ”

2. ኣብ ነብስና ዝርከብ ደም ኣድላይ መጠን ኣይረን  እንተውሒዱዎ ደመ ዋሕዲ ይበሃል ፡፡ መብዛሕትኤን ጥኑሳት ኣደታት ደም ዋሕዲ ኣለወን 
፡፡ምኽንያቱ ጥንስቲ ኣደ ንኣካላታ ነቲ ሕንጦ ዝኸውን ብዙሕ ደም ትሰርሕ እያ ስለዚ ብዙሕ ደም /ኣይረን/ የድልያ  

3. ምልክታት ኣኒሚያ /ዋሕዲ ደም / እንታይ ዮም፡-

  ስምዒት ድኻም ብፍላይ ኣብ ዝሰርሓትሉ እዋን 

  ዕዉልዉል ምባለ ወይ ምድንዛዝ 

  ክትፍሕሽው ከላ 

  ፅቡቅ ስምዒት ዘይምህላዉስጥዕና 

4. እቲ ፅቡቕ ዜና ኣኒሚያ /ዋሕዲ ደም /ብምግቢን ክኒና ኣይረን ፎሌት በምውሳድ ብቐሊሉ ክንከላኸሎ ንኽእል እዩ።  

5. ገለ ምግብታት ሓፂን/ኣይረን / ኣለዎም ፤ንኣብነት ፀሊም ከብዲ፣ ኩላሊት ፣ዓተር ፣ኣሕምልቲ ከም ካውሎ ብውሽጦም ሓፂን/ኣይረን / 
ዝሓዙ እዮም ፡፡ ካውሎ ብበዝሒ እንተቢሊዕና እኹል ሓፂን /ኣይረን / ክህልወና ይኽእል እዩ ፡፡  

6. እቲ ዝቐለለ መንገዲ ነፍሰፁር ኣዴታት ትሕዝቶ ሓፂን/ኣይረን /ክረኽባሉ ዝኽእላ ካብ ክኒና ኣይረን ፎሌት እዩ እዚየውን ኣብ ጥዕና ኬላ/
ጣቢያ / እዩ ፡፡ እዘን ኣናእሽቱ ክኒናታት ኣብ እዋን ጥንሲ በቢመዓልቱ ድሕሪ ወሊድ ድማ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ይውሰዳ፡፡ መን ኣሎ 
ብዛዕባ እዘን ክኒናታት ኣፍልጦ ዘለዎ? ካብ 2-3 ሰባት ተሞክሮኦም ከካፍሉ/ላ ግበር/ሪ

7. ዉስናት ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ሳዕቤን ኣይረን ቅሬተኣን የቕርባ እየን ፡፡እዚ ግና በዞም ዝስዕቡ ዝተረዘርዘሩ ነገራት ክስተኻኸል ይኽእል 
እዩ ፡-

  እቲ ክኒና ቅድሚ ምድቃስ ምስ ቅልል ዝበለ ምግቢ ከም ምስ እንጀራ ወይ ፍራምረ ይወሓጥ ፡፡

  እታ ኣደ ድርቀት ዝስማዓ እንተኾይኑ ኣብዝሕ ኣቢላ ማይ ክትሰትን ኣሕምልትን ክትበልዕ ኣለዋ ፤ 

  ሰገረኣ ፀሊም ይኸውን እዩ ፤ብዛዕበ እዚ ከይተግደሽ እቲ ፀሊም ሰገራ ምልክት እቲ ክኒና እናሰርሐ ምኻኑ ዝሕብር ዮ፡፡ 

  ክኒና ኣይረን ፎሌትሓደ ሰዓት ቅድሚ ወይ ከዓ ድሕሪ ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ  ይውሰድ፡፡ ምኽንያቱም  ናይቲ ሓፂን /ኣይረን 
/ ምውህሃድ ስለዝንክዮ እዩ ፡፡ 

8. ደቂ ኣንስትዮ ኣይረን ፎሌት እንትወስዳ ኣብ ዉሑዳት ሰሙን ዝሓሸ ስምዒት ይስመዐን ፡፡ስለዚ ክኒና ካብ ምውሳድ ምቁራፅ ወይ 
ከዓ ናብ ጥዕና ጣቢያ ንቡዙሕ እዋን ምኻድ ከቋርፃ ክውስና  ይኽእላ፡፡ እታ ንግስቲ ንህቢ (ጥንስቲ ኣደን ዘጥብዋን) ግና ክኒና ኣይረን 
ፎሌት ብኣግባቡ በቢ ምሸቱ ኣብ እዋን ጥንሲን ድሕሪ ወሊድውን ምውሳዳ ተረጋግፅ ፡፡

9. ሰብኡተን/መፃምደንን ኣባላት ስድራን  ነታ ንግስቲ ንህቢ ኩሉ ሻብ ኣብ ምቕራብን ምዝኽኻርን ኣይረን ፎሌት ክሕግዝዋ ይግባእ ፡፡ 

10. ንቲ ጉጅለ መዘኻኸሪ ኣዋርሕ መቑፀሪ /ካላንደር/ ኣይረን ፎሌት ኣርእይዎ 

11. ሕዚ  ንሕድ ሕድ ኣብ ማህፀና ድቂ/ዘረኢ ወይ ሕንጦይ/ቢቕሊ ንዘለዋ ኣደ ወይ ንእኖ ሓጎ መዘኻኸሪ መቁፀሪ መዓልቲ /ካላንደር / ክህብ 
እየ ፡፡ 

  እዚ መቑፀሪ ኣዋርሕ ንታ ጥንሲ ንግስቲ ንህቢ ወይ ከዓ ትሕቲ ሰለስተ ወርሒ ዝዕድሚኡ ህፃንንዘለዋ  ጡብ ተጥቡው 
ዘለ ኣደ  ኣይረን ፎሌት  በቢ መዓልቱ ክትወስድ ከምዘለዋ ንምዝኽኻር እዩ ፡፡

  ብኽብረትኪ እቲ ክኒና ካብ ትካል ጥዕና ውሰዲ።ስድራ ድማ  መቑፀሪ ኣዋርሕ/ካላንደር / ይጠቐሙ  ፡፡

  እቲ ናይ ክኒና መቁፀሪ ኣብ መንድቕ ክጥቅዕዎ ግለፀሎም/ፅለን፡፡ ምኽንያቱም ኣይረን ፎሌት በቢ ምሸቱ ቅድሚ ድቃስ ግድን  
ከውሰድ ኣለዎ።በቢመዓልቱ እታ ንግስቲ ንህበ ክትወስድ ከላ አብቲ መቑፀሪ ኣዋርሕ ዘሎ ምስሊ ክቢ ቦታ  ምልክት ክቢ  
ይገበረሉ ን ይቁፀርዎን፡፡

  እታ ንግስቲ ንህቢን ስድራኣን በቢ መዓልቱ ንቲ መቑፀሪ ኣዋርሕ ክፍትሽዎን ንታ ኣደውን ኣይረን ፎሌት ምውሳዳ ከዘኻኽርዋ 
ኣለዎም ፡፡

  ሰብኡት ነታ ንግስቶም ክኒና እናተወድአ ምዃኑ እንተፈሊጦም ኣብቲ ቅድመ ወሊድ ክትትል ትገብረሉ ክሊኒክ ከይዳ ኣይረን 
ፎሌት ንክትወስድ ክሕግዙዋ ኣለዎም ፡፡ ንሳ ምናልባት ንቲ ክኒና ብዙሕ ዘይትግደስ ክትከውን ትኽእል እያ ፡፡

12. እቲ ናይ ኣይረን ክኒና ናየ ዉልቀ ሰብ ተሞከሮ ካብ  መምርሒስድራ ማስታወሻ እምዉሳደ የርእዩን የነብቡን።  

  ናይ ሰብኣይ/መፃምዲ ብሉፅ ተሞክሮ- ቅድሚ ምድቃሳ ኣይረን ፎሌት ክትወስድን  ንዘጋጥሙ ከም  ስምዒት ዕውልውልን 
ድኻምን  ኣብ ምእላይ ን ንግስቲ ንህቡ ኩሉ ግዘ  ይሕግዛ።

  ናይ ሓማዉቲ ብሉፅ ተሞክሮ- - መረዑተነ በትክክል  ኣይረን ፎሌት ንክወስዳን እኹል ዕረፈቲ ንክገብራን ኩልግዘ ዕዮ ገዛ 
ይሕግዛ ።

ምብርሂ-	 ኣብ እዋን ፈለማ ጥንሲ ጥዑይ ጠዓሞተ ወይ ደማ ነንኡሽተ ምግቢ ምምጋብ ቑፅሪ ሓደ ፍታሕ እዩ።
1. መማሸይን መፃንሕን   ስምዒት ዕውልውል ይቆፃፀረልና ፤

2. 	ኣበ እዋን መማሸይን መፃንሕን  ኮኸብ መግቢታት እንተመሪፅና ፅቡቕ እዩ ፡፡

3. ካብ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ፅቡቕ መማሸይን መፃንሕን  እንብሎም ክንግረና ዝኽእል ኣሎዶ? 

4. ፍራምረ ኣብ ዝኾነ እዋን ቕልል ዝበሉ መማሸይን መፃንሕን  እዮም ብፍላይ ቅድሚ ምውሳድ ክኒን ኣይረን





ሕቶ:	 ኣበ ተቀለዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩመ ኣሎ 

መልስ፡	 ኣሰራርሓ ሰፈር ደርሆ፣ ዕለተ መቁፀሪ ፣ ባልና ሚሽት

ብርኪ  6፡- ምርባሕን ምምራትን -ምርባሕ ናይ እንቋቑሖ ደራሁ 
ይግለጹ፡	 እዚ ቀፂሉ ዘሎ እቶም ናይ ዘተ መሳለጥቲ ጥራሕ ዝመያየጥሉ እዩ

1. መበገሲ ሓሳባት ብዛዕባ ምርባሕ ናይ እእንቋቑሖ ደራሁ (ክፋል ሓደ፡ መንበሪ ደራሁን ዘድልያ ናይ ደራሁ ዓሌትን )ከመይ መንበሪ 
ደራሁ ይስራሕ ካፍቲ መምርሒ ስድራ መዘኻኸሪ  ብርኪ ብብርኪ ተዛተዩ ።ተሳተፍቲ  ከመይ መንበሪ ደራሁ ከምዝስራሕ 
ምግንዛቦም ምርግጋፅን  ሓገዝ ተድልይዎም ድማ ናብ ሰራሕተኛ ኤክስተንሽን ሕርሻ ከይዶም ክዘራረቡ ምብርትታዕ።

ብርኪ 7፡- ብሓባር ምዝታይን ምውሳንን ፦ ግደ ምፅዋት ኣብ ኣናኡሽቱ ጉጅለታት ፤ዘተ ብዛዕባ 
አመጋግባ ንግስቲ ንህቢ 

1. “ሕዚ  እዋኑ ብዛዕባ ንግስቲ ንህቢ ብዛዕባ ኣመጋግባኣ ብተግባር ናብ ገዛ ብምኻድ ምስ ስድራ እንገብሮ ዘተ ነለማመደሉ እዋን እዩ።”  
ተሳተፍቲ ኣብ3 ኣናእሽቱ ጉጅለታት ምቐልዎም

2. ናይ ሰብኣይ ፣ ናይ ሰበይቲን እኖሓጎ ብዛዕባ ዝውክልዎ ግደ ምፅዋት  ዘርኢ ካርዲ ኣርእዮም። ኣብ ደረትና ከምነንጠልጥሎም  ንቲ 
ጉጅለ ምርአይ፡፡

3. •እቶም ምስ ስድራ  እንዛተየሎም ዋኒናት ኣብቲ ጉጅለ ክንለማመድ ኢና

  ንግስቲ ንህቢ ውስኽስኽ ኣቢላ ጣዕሞት ንክልተ ከመይ ከምትበልዕ፣ ንስድራ ምግቢ ከተዳልዉ ከላ ብምጥዓምን 
ብድሕሪኡ ድማ ምስ ስድራ ብበዝሒ ክትበልዕ ኣለዋ ፡፡

  ስድራ ከመይ ገይሮም እዮም እታ ንግስቲ ንህቢ ዝተፈላለዩ ኮኸብ መግቢታት በቢ መዓልቱ ክትብልዕ ዝገብሩ ? 

  ኣባላት ስድራ ብኸመይ እዩ በቢ ምሸቱ ክኒና ኣይረን ፎሌት ክትወስድን መቑፅሪ መዓልቲ ኣይረን ፎሌት ክትጥቀምን 
ክሕግዝዋ ዝኽእሉ? 

4. •ከከም ዓይነት ናይቲ ጉጅለ ተሳተፍቲ እዞም ኣበ ታሕቲ ዘለዉ መምርሒታት ብኸምዚ ይግለፁ ፡

 ሀ ሓደ ሰብ ባዕሉ ይትውን፡፡ ኣብ ጋህዳዊ ዓለም ሰብኣይ/ኣቦ ብምኻን ፡፡ እቲ ካሊእ ድማ ናይ  ኣደ/ሰበይቲ ሚና 
ይፃወት። 

 ለ ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ መፃምዲ ግደ ፀወታ ይፃወት  ካሊዕቲ ተሳታፊት ናይ ሰበይቲ መፃምዲ ግደ ፀወታ ትፃወት።

 ሐ እዚ ግደ ፀወታ ኩሎም ተሳተፍቲ ከመይ  ኩሉ ግዘ ምስ መፃምዶም ከምዘዛተዩ  ይሕብረልና ። 

 መ ይበሉ፡ ሕድሕድኩም በቢ ተራ ከመይ ጌርኩም ምስ ኣንሽትኩም ወይ ሓማትኩም ከምትዛተዩ   ክትለማመዱ 
ኢኹም። 

5. ንሰብኡት ፣ኣንሽቲ ፣እኖሓጎ ግደኦም ዝገልፅ ካርድታተ ዓድሎም/ሊዮም ፡፡ ኣብዚ ክልተ ሰባት እቲ ግደ ክፃወቱ ግበር/ሪ ፤እቶም 
ክለኦት ኣባላት ጉጅለ ሱቕ ኢሎም ይረኣዩ ብድሕሪዚ ድሕሪ ሓሙሸተ ደቒቕ እቲ ፀወታ ደው ይበልሞ እቶም ዝሪኡ ዝነበሩ ሰባት 
መን ፅቡቕ ከምዝተግበረ ሪኢቶ ይሃቡ ፡፡

6. እቲ ጉጅለ ንምሕጋዝ ይዘዋወሩ ።እተወሰኑ ናይ ግደ ፀወታ ይተዓዘቡ :ዝወሃቡ ግብረ መልሲ የድምፁ፡፡ በቲ ዝተግበሩዎ ናይ ዘተ 
ክእለቶም ፍትሕ ንክብሉን ክዘናግዑን ሓግዞም ፡፡ እዞም ክእለታት ብጣዕሚ ጠቐምቲ ኣብ ገዛውቶም ከይዶም ምስ ስድረኦም 
ንክጥቀሙሉ ከምዝሕግዞም ኣዘኻኽሮም ፡፡

7. ድሕሪ ዓሰርተ ደቒቕ ፡-አቶም ዘይሰርሑ ሰባት ነቲ ተራ ክሕዝዎ ንቶም ኣባላት ጉጅለ ሕተቶም ፡፡

8. እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክፋል ተራ ምትግባር ግደ ፀወታ  ፤- ኩሎም ሰባት ንግስቲ ንህቦም ካብ ካሊእ እዋን ብዝበለፀ ንክምገባን 
:ብዝብልፀ ድማ ኾኸብ ምግብታት ክረኽባን ሕድሕድ ምሸት ድማ ኣይረን ክኒና ብኣግባቡ ብምዉሳድ ደም ዋሕዲ ክከላኸላን 
ከምኡዉን   ምስኣባላት ስድርኣን ከመይ ንግስቲ ኣናሂብ ምሕጋዘ ዝኽእልሉ መንገድታት  ከምዝዛረቡ  ናይ ምልምማድ  ዕድል 
ምርካበ አዩ።   

9. ሕድ ሕድ ሰብ ክፃወት ዕድል ዝረክብ እንተኾይኑ ግድዑ ዓድምዎ ፡ ብድጋሚ ናብ ሓበራዊ መድረኽ ክመፁ ብምግባር እቶም 
ኣናእሽቱ ጉጅለታት ካብቲ ዘዝተፃወትዎ ተሞክሮ ንከካፍሉ ሰናይ ድሌቶም ሕተትዎም ፡፡

  ካብቲ ግደ -ፀወታ እንታይ ተማሂርና ?

  ንዓና ርክባትና ከመሓይሸልና ዝኽእል ከመይ ዝበለ ምኽሪ  ኢና ረኺብና ካብቶም ኣናእሽቱ ጉጅለታት ፡፡

  ንታ ንግስቲ ንህቢ ኣደ  ብዛዕባ ብልዒ ንክልተን ክኒና ኣይረን ፎሌት ክትወስድ ከንሕግዛ ንምኽእል ምስ ስድራና ንምዝታይ 
ዘኽእለና ምድላውዶ ረኺብና ፡፡

10. ናየቲ ዓበየ ጉጅለ ምይይጥ የሳልጡ ፡ኣብ እዋን እዚ ምይይጥ ዘይተመለሱ  ማሕለኻታትን ፀገማትን እንተልዮም ኣብ መዝገብ  
ኣስፍርዎም ፡፡ነቶም ኣባላት ጉጅለኻ/ኺ ንቲ ተቖፃፃሪ ወይ ከዓ ነታ  ጥሙር ጥዕና ሰራሕተኛኣብ ቐፃሊ ኣኼባ እዚ ምኽሪ ከምተካፍል 
ከምትሓትዋን ዝረኸብክምዎ ምላሽ ከምትነግርዎም ንገሮም/ሪዮምን ፡፡  

ብርኪ 8፡-  ዕዮታትን ናዉትን ናብ ገዛ ምውሳድ  
1. ናይ ኣይረን ፎሌት መቑፀሪ መዓልታት ፖስተር ነፍሰ ፁር ንዝኮና ተሳተፍቲ (ኣብ ቀረባ ንዝወለደት ኣይረን ፎሌት ስለትወስድ) 

ወይም ነፍሰፁር ዝኾነት ኣባል ስድራ ንዘላቶም ተሳተፍቲ ይዓድሉ፡፡ እቲ መቑፀሪ መዓልታት /ካላንደር / ከመይ ክጥቀማሉ 
ከምዘለወን ኣብራህርሀሎም ፡፡

 ሀ መቑፀሪ መዓልታት/ካላንደር / ናብ ገዛ ብምውሳድ ንመፃምዲ ወይ ካልኦት ኣባላት ስድርኣ/ኡ ከመይን ንምንታይ 
ከምዝጥቀምሉ ኣርእዩዎም ፡፡

 ለ እቲ መቑፀሪ መዓልታት  ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ኣብ ዝኽእል መንደቕ ገዛ ይስቐል ፡፡፡

 ሐ እቲ ፖስተር ኩሉ ግዘ በቢ ምሸት ናይ ኣየረን ክኒና ብዘይ ምቁራፅ ንምዉሳደ ክተስታዉሰሉ እተዳለወ ስለዝኾነ 
ንኣባላት ስደራ ንቲ መቑፀሪ መዓልታት/ካላንደር  ተጠቒሞም ክኒና ኣይረን ፎሌት በቢምሸቱ ክትወስዲ ክሕግዙኺ 
ሕተት/ቲ ፡፡

2. ሕድሕድ ተሳታፊ ዘተ ብዛዕባ ኣሰራርሓ ሰፈር ደርሁ ዝገልፅ መመርሒካብ ማህደር መምርሂ  ስድራ  ክረኽቡ  ከምዝኽእል 
ይንገርዎም።

ከምዚ ይበሉ፡	 እሰቲ ኢድኩም ኣልዕሉ መን እዩ ኣብ ቐፃሊ አኼባ ገገዛውትና  ምስ በዓልቲ ቤትና ምስ ኣዲኣ ወይ ከዓ እኖሓጎ ነዞም 
ዋኒናት  ክንለዋውጥን ክንዛተን  ከለና  ዋኒናትና ከመይ ከም ዝነበረ ብሰናይ ድሌቱ ዘቕርበልና?

  መዘኻኸሪ መቁፀሪ መዓልታት /ካንደር / ኣይረን ፎሌት 

  መምርሒ ኣሰራርሓ ሰፈር ደርሆ 

3. ኣብ ላዕሊ ንተዘርዘሩ ሕድሕድ ዋኒናት ኢድ ዘየዉፅኡ በዘሒ ተሳተፈቲ ይቁፀርዎመ እሞ ኣብ መመዝገቢ ቅጥኢ የስፍርዎ።

ብርኪ 9 ፡-  መዕፀዊ 
1. ሕድ ሕድ ሰብ ቐፃሊ ኣኼባ መዓዝ ይኸውን ብዝብል ኣዘኻኽሮም 

ይበሉ ፡የቐንየልና ነዚ ድሙቕን ዉዑይን ኣኼባ 


