


 ክፍለ ግዘ 3ዳሕረዋይ ዘርኢ(ዳሕረዋይ ጥንሲ)  

  ካብ ንባዕላተን ንኻልኦት ሰባት ቀዳምነት ክህባ ይደልያ፣ ኣሰብኡተን ወይ ካልኦት ኣባላት ስድርአን ካብ ባዕለን ንላዕሊ 
ዝበዝሐ ምብልዖም፣ ወይ ቐዲሞም ምብልዖም ከረጋግፃ ኣለወን፤ 

  ዓርሰን ናይ ምፍታው ስምዒት የብለንን፣ እሞ ካልኦት በዚ መንገዲ ንኽርድእወን ይደልያ፤ 

  ንኸዕርፋን ንኽበልዓን እኹል ግዘ የብለንን፡፡

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባና፣ ብዛዕባ እዚኦምን ካልኦትን ማሕለኻታትን ከምኡ’ውን ከመይ ክንኣልዮም ከምእንኽእልን 
ክንመያየጥ ኢና፡፡ “

2. “ንግስቲ ኣናህብ ኣብ ሰዓታት መዓዲ ብልዒ ስድራታት ይኹን ኣብ መማሸይን መፃንሕን  ዝብልዐሉ ሰዓታት ን ዓይነታት 
ምግቢ ምትላምን ምምይያጥን ክንለማመድ ኢና፡፡”

3. ንግስቲ ንህቢ ድልዱል፣ ጥዕንኡ ዝተሓለወን በሊሒን ቖልዓ ንክህልዋ ኣብ ምሕጋዝ ኣሰብኡት፣ ኣዴታትን ሓማውትን 
ክገብርኦ/ዎ ዝግበአን ብዙሓት ነገራት እውን ክንዝትይ ኢና”፡፡

ብርኪ 4፡- ኣብ እዋን ዳሕረዋይ ብርኪ ዘርኢ ጥንሲ  ብዛዕባ ግቡእ ስርዓት ኣመጋግባን ሓድሓደ 
ሓባራዊ ማሕለኻታትን ምዝርራብ

1. “ንግስቲ ኣናህብ ዋላ’ኳ ተወሳኺ መጠን ምግቢታት ይኹን ኮኾብ ምግቢታት ኣብዚሐን ክበልዓ ዝግብአን እንትኾነ፣ ነዚ ንምግባር 
ግና ሓሓሊፉ ማሕለኻታት የጋጥመን እዩ፡፡   

ንኣብነት፦	 ኣብ መበል ካልኣይን ሳልሳይን ብርኪ ኣዋርሕ እዋን ጥንሰን፣ ገሊአን ነፍሰፁር ኣዴታት ምግቢ ኣብዚሐን እንተበሊዐን፣ 
ወይዝተወሰነ ዓይነታት ምግቢ እንተበሊዐን፣ እቲ ቖልዓ እናገዘፈ ይዓቢ እሞ እዚ ኣብ ወሊድ ከፀግመልና እዩ ኢለን 
ይፈርሓ/ይሰግኣ/፡፡ ስለዝኾነ ድማ እዘን ነፍሰፁር ኣዴታት ኮነ ኢለን ምግቢ ምብላዕ ይንክያን፣ ከም ፍረታት ዝኣምሰሉ 
ኮኾብ ምግብታት ድማ ምብላዕ ክሓድግኦ ይኽእላ፡፡”

2. “ነፍሰፁር ኣዴታት እኹል ምግቢ ዘይበልዓ እንተኾይነንን፣ እሞ ድማ ኮኾብ ምግብታት ምብላዕ እንተሓዲገንኦ፣ እኹል ምግቢ/
ንጥረ ነገር ኣይረኽባን ማለት እዩ፡፡ ኣብ ሕርሲ ድማ ኣብ ክንዲ  ብቐሊሉ ዝገላገላ፣ ዘይተሓስበ ሓደጋ ምጭንጋፍ ወይ’ውን ሕማም 
ሕርሲ የስዕበለን እሞ እዚ ድማ /ናይ ባዕለን/ ኮነ ናይቲ ዝውለድ ቖልዓ ህይወት ንሓደጋ ይዳርግኦ፡፡

  ‘’ንግስቲ ኣናህብ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ክፋል ኣዋርሕ እዋን ጥንሰን ንናይ ባዕለን ጥንካረ ከምኡ’ውን ንጥንካረን ጥዕናን 
ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዘርኢ ህፃንን ብዙሕ ምግቢ ክወስዳ ይግባእ፤ 

  እኹል ምግቢ ዘይትበልዕን ኮኾብ ምግቢታት ዝኾኑ ፍረምረ ዘይትወስድን ንግስቲ ንህቢ ንባዕላን ነቲ ዘርኢ ህፃንን 
ጥዕንኦም ዝተማልአን ድልዱላትን ኾይኖም ንኽፀንሑ ዘድልዮም ፅቡቕ ስርዓት ኣመጋግባ ንኸይህልዎም ይገብር፡፡ 

  መጠን ዝውሰድ ምግቢታት ምውሳኽ፣ ብዙሕ ኮኾብ ምግቢታት ምብላዕ፣ ናይ ኣይረን ከኒና ምውሳድ፣ ክንክን ቅድመ 
ወሊድ ምክትታልን/ANC/፣ ንወሊድ ኣቐዲምካ ብዛዕባ ምድላው ምስ ሰብ ሓዳርና ምዝርራብ ዝምልከቱን ጉዳያት 
ኩሎም ሰላማዊ ዝኾነ ሕርሲ ንኽሕልው ዝሕግዙ ፅቡቓት መንገድታት እዮም፡፡

ቀንዲርእስታት ናይዚ ዘድለዩ ናውቲ

  ኮኾብ ምግብታት ዘለዎም ምግብታት ንኣዶታት ምምጥጣን ንኽልተ ምብላዕ 

  ንጥንካረ ምብላዕ(ድልድልቲ ኣዶ፣ ድልዱል ቖልዓ

  ጥዕንኡ ንዝተሓለወ  ሕርሲ ምድላው

  ፃዕቒ ስራሕ ንግስቲ ንህቢ ምክፋልን ሓገዝ ስድራን

  ናይ ንግስቲ ንህቢ ፀወታ ዝርዝር ኣመጋግባ መርሃ ግብሪ ምስ ናይ ፀወታ ምንፃፍ፣  እኮላይ  ካርድታት ምግቢን 

  ምምጥጣን ምግቢ ኣዶ ዝገልፅ ፖስተር

  ናይ ግደ ፀወታ ካርድታት ን 3 ኣናእሽተይ ግጅለታት 

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃእኹም 
ከምዚ ይበሉ፡	 “ናብ ሳልሳይ ክፍለ ግዘ ዝማዕበለ ዘተ- ማሕበረሰብ ኣብ ፈለማ ሓደ1000 መዓልትታት እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም፡፡” 

ብርኪ 2፡- ናይ ሕሉፍ ድግማ /ፅብረቃ ምቕራብ
ኣብ ዝሓለፈ ብሓባር ዘካየድናዮ ዘተ ክፍለ ግዘ ሓደ  “ዘርኢን ቡቕሊን ንዘለውኹም ኣባላት ስድራ ናይ ኣይረን ከኒና መዘኻኸሪ መቑፀሪ 
መዓልቲ እውን ሂበ ነይረ፡፡   

1. ንምዃኑ ክንደይ ኢኹም እስኪ ንመፃምድኹም ይኹን ንኻልኦት ኣባላት ስድራኹም ነዚ መዘኻኸሪ መቑፀሪ መዓልቲ ከመይ 
ከምዝጥቀማሉ ዘርአኹም?”

2. ንምዃኑ ክንደይ ኢኹም መምርሒ ሰፈር ደርሁ ኣሰራርሓ ንመፃምድኹም ወይ ን ኣባላተ ስድራኹም ዘርአኹም

3. ኣብ ክፍለ ግዘ 3 ዝማዕበለ ዘተ -ማሕበረሰብ ኣብ ዝተዳለወ ፀብፃብ መቕረቢ ቅጥዒ ክንደይ ሰባት ነዞም ነገራት ከምዝፈፀሙ ፅሓፉ፡፡

ከምዚ ይበሉ፡	 “ስርዓት ኣመጋግባ ንግስቲ ኣናህብ ንስድራታትኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፣ እቲ ምንታይሲጥኑሳትን ጡብ መጥወብቲ ኣንስቲ 
ንኽልተ ስለዝበልዓ፡፡ ስርዓት ኣመጋግባ ኣዶ ፅቡቕ ምስዝኸውን፣ እቲ ዝዓቢ ዘርኢ ህፃን ድልዱል፣ ጥዕንኡ ዝተሓለወን 
በላሕቲን እዮም ዝኾኑ፡፡”

ብርኪ 3፡- ናይ ሎማዓንቲ ኣኼባ ኣርእስቲ ምልላይ፡- ዳሕረዋይ ዘርኢ(3-9 ወረሒ ናይ ጥንሲ 
እዋን) ስርዓት ኣመጋግባ 

ሕቶ፦	 ኣብ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ  ይረኣየኩም

መልሲ፦	 ነፍሰፁር ኣዴታት

ከምዚ ይበሉ፡-	  “ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባና፣ ብዛዕባ ዘርኢ ህፃንን ኣብ እዋን ዳሕረዋይ ጥንሲ እዚ ዘርኢ ህፃን ብሩህ፣ ድልዱልን ጥዕንኡ 
ዝተሓለወን ኾይኑ ክዓብይ ንምሕጋዝ ነፍሰፁር ኣዴታትን ስድራታትን እንታይ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ምዝርራብና 
ክንቅፅል ኢና፡፡ “ዘርኢ ህፃን እንታይ ማለት ከምዝኾነ ንኹሉ ሰብ ከዘኻኽር ዝኽእል መን እዩ”?ነቲ ሕቶ ንኽምልሱ ካብ 
2-3 ዝኾኑ ሰባት ንኽሳተፉ ፍቐዱሎም፡፡

ከምዚ ይበሉ፡- ዘርኢ ህፃን እንብሎ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዝዓብይ ቖልዓ ማለትና እዩ፡፡ 

1. ይቐፅሉ፡- “ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባና፣ ብዙሕ ምግቢታትን እሞ ድማ ብዙሕ ኮኾብ ምግቢታትን ምብላዕ ኣመልኪቱ ኣብ ፈለማ እዋን 
ጥንሲ(1 ክሳብ 3 ወረሒ ዘሎ ድቂ) ነፍሰፁር ኣዴታት ዘጋጥምወን  ገለ ማሕለኻታት  ተመያይጥና ነይርና፡፡ መብዛሕቲኦም እዞም 
ማሕለኻታት ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ብርኪ ጥንሰን ዝቕፅሉ እዮም ዝኾኑ። ምኽንያቱ ንኽምልሱልና  ካብ 2-3 ዝኾኑ ሰባት ንኽሳተፉ 
ፍቐዱሎም፡፡ 

  ካብ ስድርአን ንበይነን ተፈልየን ንኽበልዓ፣ ንባዕለን ጥራሕ ምግቢ ንኸዳልዋ፣ ወይ’ውን ዝተፈለየ ወይ ድማ ካብ ካልኦት 
ኣባላት ስድርአን ዝሓሸ ምግቢ ንኽበልዓ ምቾት ኣይስምዐንን፤ 





ብርኪ 6፡- ምርባሕን ምዕባይን፡-  
1. ብዛዕባ“ቐለብ ደርሆ ከመይ ከምዝዳለው ዝገልፅ መምርሒ ካብቲ ማህደር መምርሒ ስድራ ማሰታወሻ ንተሳተፍቲ የንብቡሎም።ንፉዓት 

ኣሰብኡትን ስድራታትን ንንግስቲ ኣናህቦም ብውሑድ ሓደ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢ፣  ከም እንቋቑሖ ዝኣምሰለ፣ ነፍስወከፍ መዓልቲ 
ክበልዓ ከምዝሕግዝወን ግለፁሎም፡፡

2. ብዛዕባ ቐለብ ደርሆ ንምድላው ዘገልግሉ 9 ብርኪታት ኣንብቡሎም እሞ፣ እቲ ጉጅለ ነተን ደራሁት ንኽከናኸኑ ግበሩ፡፡ 

3. ብዛዕባ ምርባሕ ደራሁት ኣባላት እቲ ጉጅለ ዘለዎም ተሞክሮታት ንኸካፍሉ ሕተቱዎም፡፡

4. ደራሁት ዘየርብሑ እንተኾይኖም፣ ብዛዕባ እንቁላሊሕ ምግዛእ ዝምልከት ፍልጠት ንኽለዋወጡ ሓግዙዎም፡-  

 ሀ ደራሁት ወይ እንቋቑሖታት ኣበይ ከምዝገዝእዎን ዋጋ ደራሁት ወይ እንቋቑሖታት ክንደይ ከምዝኾነን ሕተቱዎም፡፡

ብርኪ 7፡-  ምድላው፣ ምዕቃብን ምቕማጥን 
 ከምዚ ይበሉ፡-	 ‘’ ቋንጣ ምድላውን ከይተበላሸወ ንኽቅመጥ ምግባርን  

1. ቅድሚ ምድላው ምግቢ፣ ኩልሻዕ ኣእዳውኩም ብሳሙናን ማይን ምሕፃብኩም ዘክሩ፡፡  

2. ንእሽተይ ስጋ ብምግዛእ፣ ወይ ሓዱሽ / ስጋ ብምጥቃም  ምዝልዛል፡፡

3. በርበረ ወይ ኣዋዘ፣ ዘይቲ፣ ዝተወሰነ ፅሟቕ ለሚን፣ ሓሩጭ ቕመምኮረሪማን ጨውን ብሓንሳብ ገይርና ንሓዋውሶ፤ 

4. እቲ ስጋ ምስ ሕዋስ በርበረ ብምሕሳይ ነቲ ስጋ ኣብ ቅመም ዘፍዝፉዎ 

5. ነቲ ስጋ ኣብ እኹል ንፋስ/ኣየር/ ዘለዎ ክፍሊ/ገዛ/ ኣልዕል ኣቢልኩም ኣብ ስልኪ ኣንጠልጥልዎ(ህፃውንቲ/እንስሳ ከይረኽቡዎ) ንቑሩብ 
መዓልቲታት ክደርቕ  ግደፍዎ/፡፡ 

6. ቋንጣ ኣብ ክራማት ክዳለው የብሉን፣ ምኽንያቱ ነቲ ስጋ ንምድራቕ እቲ ኣየር ኣዝዩ ዛሕሊ ስለዝህልዎ፡፡ 

7. ቋንጣ ኣብ ቀይሕ ፀብሒን ፍርፍርን ዝኣምሰሉ  ምግቢታት ክሕወስን ከም መማሸይን  ድማ ክብላዕን ይኽእል፡፡ 

ሕቶ፦	 ኣብ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ  ይረኣየኩም

መልሲ፦	 ኮኸብ ምግብታት ንእሽተይን ዓብይን ጎድጋዳ ሸሓነታትን፣ ደራሁ ፣ቀለብ ደራሁእተዳሉ ሰበይቲ ፣ሰፈር ደረሁን ፣ቃንጣን 
እንቓቁሖን

ብርኪ 5፡-ናይ ንግስቲ ንህቢ ኣዶ ዕለታዊ ዝርዝር ኣመጋገባ መርሃ ግብሪ (ፀወታ) 
1. “ንንግስቲ ኣናህብ ዕለታዊ መደብ ኣመጋገባ መርሃ ግብሪ ኣብ ምትላም ክሕግዘና ሕዚ ሓደ ዝተወሰነ ዘዋዝይ ፀወታ ክንፃወት ኢና፡፡”

2. ነቲ ጉጅለ መደብ ኣመጋገባ መርሃ ግብሪ ኣዶ ዝጥምት መፃወቲታትን ካርድታትኾኸብ ምግብንት ኣርእዩ እሞ እቲ ፀወታ ከመይ ምፅዋት 
ከምዝከኣል ግለፁሎም፡- 

  እቶም ሰለስተ ዓበይቲ መኣዲ/ሸሓነ ምግቢታት/(ቁርሲ፣ ምሳሕን ድራርን) ኣብ ሓደ መዓልቲ ንስድራ ዝቐርቡ ብልዒታት 
እዮም

  እቶም ክልተ ኣናእሽተይ  መኣዲ /ሸሓነምግቢታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝቐርቡ መፃንሕን መማሸይን  እዮም 

  ሕድሕድ ጉጅለ ነቶም ካርድታት ምግቢ ይምልከቱ እሞ ኣብ ስድርኦም ዘላ ንግስቲ ንህቢ ኣብታ መዓልቲ ንስሩዕ መኣዲ 
ብልዒ ይኹን መማሸይን  ክትወስዶ ዝግበኣ መማረፂታት ይዝትዩ፡፡ 

ዘክሩ፡-	 ንግስቲ ኣናህብ (ነፍሰጡርን ፀባ ጡብ ዘጥውባን) ኣብ መዓልቲ እንተውሓደ ሓደ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢ ክወስዳ ኣለወን፣ 
ብስሩዕ ሰዓት ብልዒ ወይ ኣብ መማሸይን ፡፡ ውፅኢት እንስሳ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢታት እዮም፡፡

ዘክሩ፡- 	 ንግስቲ ኣናህብ ብተወሳኺ ኣብ ስሩዕ ሰዓት ብልዒ እንተውሓደ ሓደ በዓል 2 ኮኾብ ምግቢ ክበልዓ ኣለወን፡- እዚኣቶም 
ናብቲ ብልዒ ዝሕወሱ ፍረምረን ኣትክልትታትን እዮም፡፡ 

3. ተሳተፍቲ ኣብ 3 ጉጅለታት ንባዕሎም ንኽውድቡ ሕተቱዎም፡፡ ፡ 

4. ፀወታ ትልሚ/መርሃግብሪ  መደብ ዝርዝር ብልዒ ኣዶ (ምንፃፍን ካርድታት ምግቢ ዝሓዘ ከረጢትን) ንሕድሕድ ጉጅለ ዓድሉ፡፡ 

5. ኣናተዛወርኩም እቶም ጉጅለታት ነቲ ፀወታ ከመይ ከምዝፃወቱዎ ዘለዉ ተዓዘቡ፡፡

6. ነቶም ካርድታት ምግቢ ብምርኣይ ብዛዕባ ናይ ንግስቲ ኣናህቦም ዕለታዊ መደብ ዝርዝር ብልዒ ንኽመያየጡን/ንኽዝትዩን/ብትኽክል 
ክትግበር ዝኽእል መማረፂታት ንኽወስዱን፣ ኣብ ምሉእ መዓልቲ ናብ ሕድሕድ ዓብይ መብልዒ ሽሓነን  ናብ ሕድሕድ ንእሽተይ 
ሽሓነን(መማሸይን ) እንታይ ክቐርብ ከምዝኽእል ንምምራፅን ኣተባብዑዎም፡፡

7. ድሕሪ 20 ደቓይቕ ኩሎም ናብቲ ዓብዪ ጉጅለ ንኽምለሱ ሕተቱዎም፡፡ኣብ ሕድሕድ ንእሽተይ ጉጅለ ንዘሎ ሰብ ኣብ ምይይጥ ዝረኸቦ 
ሓደ ነገር ንቲ ጉጅለ ከካፍል ሕተቱ፡፡

 ሀ ‘’ፀወታ ምድላው መደብ ዝርዝር ብልዒ ኣዶ ምፅዋትኩም ፈቲኹሞ’ዶ?

 ለ ነቲ ዕለት ዝተዳለወ ናይ ንግስቲ ንህቢ መደብ ዝርዝር ብልዒ ምድላው ብዝምልከት ዝቐለለኩም ነገር እንታይ ነይሩ?”

 ሐ ነቲ ዕለት ዝተዳለወ ናይ ንግስቲ ንህቢ መደብ ዝርዝር ብልዒ ኣብ ምድላው ኣብ ጉጅለኹም ዘጋጠምኹም ገለ ማሕለኻታት 
እንታይ ነይሮም?”

 መ ነቲ ዕለት ዝተዳለወ ናይ ንግስቲ ንህቢ መደብ ዝርዝር ብልዒ ኣብ ምድላው ትኽክለኛ ክትግበሩ ዝኽእሉ መማረፂታት 
ንምውሳድ ምእንታን ክሕግዘና ካብ ኣባላት ንእሽተይ ጉጅለና ዝረኸብናዮ ገለ ምኽሪ እንታይ ነይሩ?”

8. ነቲ ምይይጥ ንምጥቕላል ነዞም ናይ መወዳእታ ነጥብታት ጥቐሱ፡-

  እዚ ፀወታ ንነፍሰፅርን ፀባ ጡብ ዘጥውባን ኣንስቲ ዕለታዊ መደብ ዝርዝር ብልዒታት ከመይ ከምእነዳልው/ከምእንትልም/
ንምልምማድ ዝሕግዘና እዩ፡፡”

  “ንግስቲ ኣናህብ ኣብ ጠቕላላ እዋን ጥንሲ በብዕለቱ ዝተመጣጠነ ምግቢ ንኸዳልዋን ንኽምገባን ሓገዝ ኣሰብኡተንን ስድርአንን 
ይደልያ እየን፡፡”

  “ኮኾብ ምግቢታት ኣብ ገዛ ብቐሊሉ ዘይርከቡ እንተኾይኖም፣ ንግስቲ ኣናህብ ኮኾብ ምግቢታት ንምርባሕ፣ ንምዕባይ ወይ 
ንምዕዳግ ሓገዝ ኣሰብኡተን ክደልያ እየን፡፡”





ሕቶ፦ ኣብ ተቀላኢ ሰሌዳ እታይ ይረኣየኩመ ኣሎ

መልሲ፦ ኣነበሳ፣ ኣድጊ፣ መዓርን ማይን 

ብርኪ 8፡- ምምይያጥን ምውሳንን - ናይግደ ፅዋት
ከምዚ ይበሉ፡-	 “ሕዚ ንግስቲ ኣናህብ ብዙሕ ምግቢ ንኽበልዓ እሞ ንሳተንን ቖልዑተንን/ህፃዉነተንን ድማ ድልዱላትን ጥዕንኦም ዝተሓለወን 

ምእንታን ክኾኑ ብዛዕባ እንሕግዘሉ መንገድታት ኣመልኪትና ምስ ሰብ ሓዳረነነ/መፃምደንንን ስድራናን ከመይ ከምእንዘራረብ 
እንለማመደሉ ግዘ እዩ፡፡  

1. “ንግስቲ ኣናህብን ቖልዑተንን ብዙሕ ምግቢ ንኽበልዑ፣ ብዙሕ ንኸዕርፉን፣ ብዙሕ ኮኾብ ምግቢታት ንኽበልዑን ብዛዕባ እንሕግዘሎም 
መንገድታት/ሜላታት ምስ ስድርአን  ከመይ ፅቡቕ ምይይጥ ክህልወን ከምዝግባእ ንምልምማድ ኣብ ኣናእሽተይ ጉጅለታት ዝተወሰኑ 
ኣገባባት ግደ ምፅዋት ክንሰርሕ ኢና፡፡ ግና ኣቐዲምና፣ ኣብ ዓብዪ ጉጅለ ሓደ ኣገባብ ግደ ምፅዋት ክንሰርሕ ኢና፡፡” 

2. ሰለስተ ፍቓደኛታት ኣብ ቅድሚ እቲ ዓብዪ ጉጅለ ጠጠው ንኽብሉ ሕተቱዎም፡፡ ኣብ ክሳድ ነፍስወከፍ ፍቓደኛ ካርዲ ኣንጠልጥሉሎም፡-  

  ካርዲ ኣንበሳ ኣብ ክሳድ እቲ ቐዳማይ ፍቓደኛ ኣንጠልጥሉዎ’ሞ ከም ናይ ኣንበሳ ባህርይ ክዋሳእክትዋሳእ ከምዝኾነ/ት 
ሓብሩሉ/ላ፡፡ 

  ካርዲ ኣድጊ ኣብ ክሳድ እቲ ካልኣይ ፍቓደኛ ኣንጠልጥሉዎ’ሞ ከም ናይ ኣድጊ ባህርይ ክዋሳእ ክትዋሳእ ከምዝኾነ/ት 
ሓብሩሉ/ላ፡፡

  ካርዲ መዓርን ማይን ኣብ ክሳድ እቲ ሳልሳይ ፍቓደኛ ኣንጠልጥሉዎ’ሞ ከም ናይ መዓርን ማይን ባህርይ ክዋሳእ/ክትዋሳእ 
ከምዝኾነ/ት ሓብሩሉ/ላ፡፡ 

  እቲ ፀወታ ምስ ኣባላተ ጉጅለ ኣበ እተተሓባብርሉ እዋን ኣበዞም ዝስዕቡ ኣርእስቲ ትኹረት ሂቦም ክመያየጡ ግበር

  ነፍሰፁር ኣዴታት  ኾኸብ ምግብታት ክረኽባ እንታየ ክገብሩ ከምዝኽእሉ 

  ናተይ /ሰበይቲ/ ሰብኣየ /መረዓተ ንስኺ ኣነ  ኾኸብ ምግብታተ ኩሉ ግዘ ንምምጋበ  ምግብታት ዝርከቡሎም መንገድታት ንዛተ 

3. እቲ/ታ ቐዳማይ/ቐዳመይቲ ፍቓደኛ ኣብቲ ዝፃወቶ/ትፃወቶ ዝነበረ/ት ግደ ንኽፀንሕን/ንኽትፀንሕን ብምግባር ነዞም መግለፂታት ብምጥቃም 
ከም ኣንበሳ ብምምሳል ክዋሳእ/ክትዋሳእ ሕተቱዎ/ዋ(ኣዝዩ ተባኣሳይ/ሓያል/፣ ኣዝዩ ዘይዕጉስ፣ ዓው ዝብል)፡-  

4. እቲ/ታ ካልኣይ/ካልአይቲ ፍቓደኛ ኣብቲ ዝፃወቶ/ትፃወቶ ዝነበረ/ት ግደ ንኽፀንሕን/ንኽትፀንሕን ብምግባር ልክዕ ከም ናይ ኣድጊ ባህርይ 
ወኪሉ/ላ ነዞም መግለፂ ሓሳባት ከምዚ በምባል ንኽዋሳእ/ንኽትዋሳእ ሕተቱዎ/ዋ(ኣዝዩ ዘይተባዕ/ 

5. እቲ/ታ ሳልሳይ/ሳልሰይቲ ፍቓደኛ ኣብቲ ዝፃወቶ/ትፃወቶ ዝነበረ/ት ግደ ንኽፀንሕን/ንኽትፀንሕን ብምግባር ልክዕ ከም ናይመዓርን 
ፀባንባህርይ ወኪሉ/ላ ነዞም መግለፂ ሓሳባት ከምዚ በምባል ንኽዋሳእ/ንኽትዋሳእ ሕተቱዎ/ዋ(ዓርሰ-እምነት፣ ርህሩህን ሓላዪን፣ ካልኦት 
ሰባት ዝንእድዎ/ዘድንቕዎ/)፡-

6. ሕዚ ንኣባላት እቲ ዓብዪ ጉጅለ እንታይ ከምዝረአዩን እንታይ ከምዝሰምዑን ንኽገልፁ ሕተቱዎም፡፡ ነዞም ዝስዕቡ እውን ሕተቱዎም፡   

  እቶም ሰለስተ ፍቓደኛታት ግደኦም ብፅቡቕ/ብዝግባእ/ ተፃዊቶም’ዶ?

  ዝኾኑ ካብዞም ሰለስተ ዓይነታት ሜላታት ርክብ እትፈልጡዎም ሰባት ወይ ክሳዕ ሎሚ ዘካየድኩምዎ ዝርርባት ዓይነት 
የዘኻኽርኹም ድዮም?

  ኣየናይ ሜላ መራኸቢ (ኣንበሳ፣ ኣድጊ ወይ መዓርን ማይን) ዝርርብ/ምይይጥ / ንምልዕዓልን ምስ ሰብሓዳርናን ካልኦት 
ኣባላት ስድራን ፍታሓት ንምእላሽን ኣዝዩ ውፅኢታዊ መንገዲ ኢልኩም ትሓስቡ?

7. እቲ ናይ መዓርን ማይን ሜላ ርክብ ኣብዞም ኣኼባታት ዝተምሃርናዮም ምእንታን ናብ ገዛ ክንወስዶምን ምስ ስድራና ድማ 

ክንመያየጠሎምን ዘኽእለና እነማዕብሎ ፅቡቕ ክእለት ከምዝኾነ ግለፁሎም፡፡

8. ሕዚ ኣብ ኣናእሽቱ ጉጅለ ከም መዓርን ማይን መሲልና ክንለማመድ ከምዝኾንና ግለፁሎም፡፡ ተሳተፍቲ ኣበ 3 ኣናእሽቱ ጉጅለታት 

ንባዕሎም ክውድቡ ሕተቱዎም፡፡ 

9. እቶም ናይ ግደ ምፅዋት ካርድታተ ኣውፅኡዎ እሞ ንሕድሕድ እኩብ ጉጅለ ዓድሎም፡፡ነዞም ግደታት 2 ሰባት ብሓባር ብምዃን 

ከምዝፃወቱ፣ እቶም ካልኦት ኣባላት ጉጅለ ድማ ከምዝዕዘቡን፣ እሞ ድሕሪ 5 ደቓይቕ ድማ እቲ ግደ ምፅዋት ጠጠው ክብል 

ከምዘለዎ’ሞ እቶም ዝምልከቱ ዝነበሩ ሰባት ነቶም ክልተ ዝለማመዱ ዝነበሩ ግብረመልሲ ክህቡ ከምዘለዎም ነቶም ጉጅለታት 

ንገሩዎም፡፡ 

10. ድሕሪ 10 ደቓይቕ ኣብ ግደ ምፅዋት ሓደሽቲ ሰባት ተራ ንኽበፅሖም ንኽቀያየሩሕተቱዎም፡፡  

11. ኩሎም ግደ ምፅዋት ንኽሰርሑ ዕድል ምስረኸቡ ኣብቲ ዓብዪ ጉጅለ እንደገና ብሓንሳብ ንኽራኸቡ ዓድሙዎም፡፡ ካብቲ ግደ ምፅዋት 

ዝተረኽበ ገለ ተሞክሮ ዘካፍል ሓደ ፍቓደኛ ካብ ሕድሕድ ጉጅለ ሕተቱ፡-

  “ካብቲ ግደ ምፅዋት እንታይ ተማሂርና?” 

  “ናይ መዓርን ማይን ክእለታት ርክብና ንምምሕያሽ ክሕግዘና ምእንታን ካብ ኣባላት ንእሽተይ ጉጅለና ዝተቐበልናዮ ገለ 
ምኽሪ እንታይ ነይሩ?”

  “ንንግስቲ ኣናህብ ኣዴታት ንጥንካረ ንኽበልዓ፣ ናይ ኣይረን ከኒና ንኽወስዳ፣ ብዙሕ ንኸዕርፋን ንሰላማዊ ሕርሲ ድሉዋት 
ንኽኾናን ከመይ ምሕጋዝ ከምዝከኣል ምስ ኣባላት ስድራ ንምምይያጥ ብዝበለፀ ዝተዳለውና ኮይኑ’ዶ ይስምዐና?

ይበሉ፡-	 ኣዘኻኽሩ ናይ ግደ ፀወታ ኣድላይ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ “ንንግስቲ ኣናህብ ኣዴታት ንጥንካረ ኾኸብ ምግብታተ ብዝበለፀ 
ኽበልዓ፣ ናይ ኣይረን ከኒና ንኽወስዳ፣ ብዙሕ ንኸዕርፋን ከመይ ምሕጋዝ ከምዝከኣል ምስ ኣባላት ስድራ ንምምይያጥ 
ብዝበለፀ ዝተዳለወ እዩ

ብርኪ 9፡- ናብ ገዛ ዝውሰዱ ናውቲን ዝፍፀሙ ተግባራትን
1. ናብ ገዛ ዝውሰድ ምምጥጣን ምግቢ ኣዶ ዝገልፅ ናይ ግድግዳ ፖስተር ዓድሉ እሞ እቲ ፖስተር ድማ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነገራት 

ከምዘዘኻኽረና ግለፁሎም፡-- 

  ንግስቲ ኣናህብ በብመዓልቱ እንተውሓደ ሓደ በዓል 3 ከኾብ ምግቢ ክበልዓ ይግባእ፣ ኣብ ነፍስወከፍ ብልዒ ድማ በዓል 2 

ኮኾብ ምግቢ ክውስኻሉ ኣለወን፡፡ 

  ከምእዉን ንግስቲ ኣናህብ መማሸይን  ብበዝሒ ብምውሳድ፣ ኣብ ስሩዕ ሰዓታት ብልዒ ምስ ስድርአን እንተቐርባ ብዙሕ 

ብምብላዕን ንስድርአን ምግቢ እንተዳልዋ ምግቢ ብምጥዓምን በብመዓልቱ ዝበልዖኦ ምግቢ ክውስኻ እውን ይግባእ፡፡ 

  ኣባላት ስድራ ንንግስቲ ኣናህብ ብዙሕ ንኽበልዓ ከተባብዑወን ይግባእ፡፡

  ኣባላት ስድራ ብተወሳኺ ስራሕቲ ገዛ ብምክፋል ክሕግዙወን ይግባእ ንኸዕርፋን ንኽበልዓን ብዙሕ ግዘ ምእንታን ክህልወን፡፡ 

2. ቐለብ ደርሆ ከመይ ከምዘዳለው ዝገልፅ መምርሒ ካብ ማህደር መምርሒ ስድራ  ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ግለፁሎም፡

  እንቓቑሖ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢታት እንትኾኑ ፣ንግስቲ ኣናህብ ዝምገብኦ ኣዝዮም ምሩፃት እዮም፡፡ ምኽንያቱ እንቓቑሖ 

ንኣዶን ኣብ ውሽጢ ማህፀን ንዘሎ ቖልዑን ድልዱላትን ጥዕንኦም ዝተሓለወን ኮይኖም ንኽዓብዩን ይሕግዞም፡፡ 

  ደራሁ ዘፍርዩ ስድራታት ነታ ንግስቲ ንህቢን ንኣናእሽቱ ደቆምን/(ድሕሪ 6ኣዋርሕ ዕድመ) ዝኸውን እንቓቑሖ ክህልዎም እዩ፡

፡

3. ናየ ዉልቀ ሰባተ ተሞክሮ ካፍቲ  ማህደር መምርሒ ስድራ ዘለዎ ቦታ የመላኽቱ 

  ነፍሰ ፁር ኣዶ ምግቢ እትትበልዕ በቢ መዓልቱ ብዝሕ ዝበለ በዓል 3 ን 2 ን ኮኾብ ምግቢታት ን ኽልተ ክምግብ እዩ

    ብርኪ 10፡- መዕፀዊ
1. ቀፃሊኣኼባ መዓዝ ከምዝካየድ ንኹሎም ተሳተፍቲ ኣዘኻኽሩ፡፡

ይበሉ	 “ነዚ ዓብዪ ኣኼባ ብምክያድኩም የቐንየልና!”


