


ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣጠናኽሩዎም፡- 

 ሀ ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት  6 ወርሖም ምስኮኖም ልስልስ ዝበለ፣ ሓፊስ ጋዓትን ዝደቀቁን ዝለሓሙን ምግብታት ንምብላዕ ድልዋት እዮም

 ለ 	ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ብተወሳኺ እንተድልዮም ጡብ ምጥዋቦም ክቕፅሉ ይደልዩ እዮም- ፀባ ጡብ ሕዚ እውን እንትኾነ ንዓኣቶም 

ኣድላዪ እዩ፡፡  

ብርኪ 4፡- ብዛዕባ ሓፊስ ጋዓት፣ ዝተላሕሙ ምግብታትን ኮኾብ ምግብታትን ዝምልከት ገለፃ ስርዓት 
ኣመጋግባ ምይይጥ  

1. “ብዙሓት ኣዴታት ንእሽተይ ኣጉሚ ቖልዐአን ሓፈስቲ ምግቢታት ንምውሓጥ ዕድሚኦም ገና ኣይፈቕደሎምን ኢለን ይኣምናን ክስርንቖም እዩ ኢለን ይሰግዓን፡
፡ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኣዴታት ደቀን ክስርንቖም እዩ ኢለን ስለዝሰግዓ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ይገብራ ይኾና እየን:-

  እቲ ቖልዓ 7፣ 8፣ 9 ኣዋርሕ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክሳዕ ዝኸውን ተወሳኺ ምግቢታት ምሃብ ከደንጉይኦ ይኽእላ እየን፡፡ 

  ስብቆ ወይ ድማ ገዓት ብቐጢኑ ንቖልዑተን ከም ብሕታዊ መማረፂ ምግቢ ገይረን ይህቦኦም ፡፡ 

2. “ቖልዑት ኣብ 6 ወርሖም ልስሉስ፣ ሓፊስ ምግቢታት ምብላዕ ንምጅማር ድሉዋት እዮም፡፡ ካብ ፀባ ጡብ ብተወሳኺ ሕዚ ኣካላቶምን ኣእምሮኦምን ነዞም 
ምግቢታት ይደልይዎም፣ ምኽንያቱ ንምዕባይን ዝተመጣጠነ ምግቢን ይደልየ እዩ፡፡”

3. “ልስሉስን ሓፊስን ጋዓትን፣ ልስሉስ ዝደቐቑ ወየ ዝለሓሙ ምግቢታት ብዙሓት ኮኾብ ምግቢታት ሓዊስካ፣ ንኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ኣብ 6ተ ወርሖም 
ምብላዕ ንምጅማር ኣዝዮም ምሩፃት እዮም፡፡”

4. ነቲ ጉጅለ ነዞም ሕቶታት ሕተቱዎም፡- 

  ሓፊስን ልስልስ ዝበለን ጋዓት ካብ ቀጢንን ማይ ዝበዝሖ ስብቆን ንቖልዓ ዝሓሸ ዝኸውን ስለምንታይ እዩ?

  ንኣናእሽቱ ኣጉሚ ቖልዑትኩም ሓፊስ፣ ልስሉስ ጋዓት ንምሃብ ፈቲኑ ዝፈልጥ ሰብ ካባኻትኩም ኣሎ’ዶ? 

  	ናትኩም ውልቃዊ ተሞክሮ እንታይ ይመስል? ተሞክሮታቶም ንኸካፍሉ ን3-5 ዝኾኑ ሰባት/ተሳተፍቲ/ ፍቐዱሎም፡፡

5. ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣጠናኽሩዎም፡-

  እቲ ጋዓት ቀጢንን ማይ ዝበዝሖን እንተኾይኑ፣ ንኣናእሽቱ ኣጉምታት እኹል ዝኾነ ሓይሊን ምምጥጣን ምግቢን ዝህቦም ኣይኮነን፤ ምኽንያቱ 
ከብዶም ኣብ ክንዲ ብንጥረምግቢ  ብማይ ንኽመልእ ይገብር፡፡

  ብኮኾብ ምግብታት ዝማዕበለ ሓፊስ (ምጥን) ጋዓት ዝሓሸ ንጥረ ምግቢ ኣለዎ፡፡

  ልስሉስን ሓፊስን ጋዓት ንኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ምግቢ ከመይ ከምዝወሓጥን ከመይ ከምዝብላዕን ክፈልጡ ዝገብር እዩ፡፡  

  ኮኾብ ምግቢ ምጥሓንን ምልስላስን የድሊ  ቖልዓኹም ነቲ ምግቢ ብቐሊሉ ክሓይኮን ክውሕጦን ምእንታን ክኽእል፡፡

  ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ንመጀመርታ ግዘ እንትጅምሩዎ ነቲ ሓፊስ ጋዓት ዘይምፍታዎም ኣብ ገፆም እዩ ዝርአ/ዝፍለጥ/፡፡ ይኹን እንበር 
ብትዕግስቲ ይመግብዎም፡፡

  እቲ ህፃን ነቲ ገዓት ብቀሊሉ ንክዉሕጦ ዘይቲ ወይ ጠስሚ ምሕዋስኩም ኣረጋገፁ’

  ምግብ ካብ ሓዊ ምስወረደ ኣዮዲን ጨዉ ይሕወሱ ምኽንያቱ ንዕብየት ኣእምሮ ወሳኒ እዩ’  

 ክፍለ ግዘ 7ንእሽተይ ኣጉሚ (6-7 ኣዋርሕ) 

ቀንዲ ኣርእስቲታት እዚ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ዘድልዩ ናውቲ

  ልስሉስ፣ ሓፊስ ጋዓትን ልስሉስ ዝተጣሕኑ ኮኾብ ምግቢታት ከም ተወሰኽቲ ምግብታት (ካብ ጡብ ምጥዋብ ብተወሳኺ) ምልላይ

  ምይይጥ ምስ ኣባላት ስድራ ብዛዕባ ትልሚ በጀት ገዛን ምዕዳግ ኮኾብ ምግብታትን

  ማህደር መዘኻኸሪ ስድራ

  ካርድታት ግደ ምፅዋት ምንፃፍ ምስ ገነዘብ ካርድታት

  ን“ንእሽተይ ኣጉሚ’’ ተወሰኽቲ ምግቢታት ዝገልፅ ፖስተር

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃእኹም 

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ብዛዕባ ናይ ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት ብዝምልከት ንሻብዓይ ዙር ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ብደሓነ መፃኹም’; 

ብርኪ 2፡- ሕሉፍ ነፀብራቅ ምቕራብ 
1. “ኣብ ዝሓለፈ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ  ኣኼባና፣ ንኣጉሚ ቖልዑት ድሉዊ ንምዃን ስድራታት እንታይ ክገብሩ ከምዝግብኦምን፣ ከምኡ’ውን ብኣገባባት 

ዝተሓከመ ማይ፣ ፅሬየት ኸባብን ሓለዋ ጥዕናን ኣቢልካ ኣጉምታትን ዕምባባታትን ቖልዑት እንትዓብዩን እንትምዕብሉን ጥዕንኦም ከመይ ብቐፃልነት ምክልኻል 
ከምዝከኣል ብዝምልከት ተማሂርና ነይርና፡፡     

2. ተሳተፍቲ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ኣኼባ ወሰንቲ እዋናት ኢድ ምሕፃብ ተዘራሪብና  ነይርና ‘መኣዝ መኣዝ ከምዝኾነ ዝነግረኒ መን እዩ?

3. እቶም ዝስዕቡ ነጥብታት ንምምላሰ ተዘይኪኢሎም ገለፃ ብምሃበ የረድእዎም  

  ቅድሚ ምግቢ ምድላው፣ ምዕዳል ወይ ምብላዕ

  ዓይኒምድሪ ኣጉምታት ሕፃውንቲ ምሰወገድና

  ኸፍቲ ወይ ደራኹት ድሕሪ ምንካእ ወይ ምክንኻን፣ ወይ ድማ ስራሕቲ ሕርሻ ምስወዳእና 

ብርኪ 3፡- ናይ ሎማዓንቲ ርዕሲ ኣላልዩ፡- ንእሽተይ ኣጉሚ 

ሕቶ፡	 አብ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ

መልሲ፡	 ኾኸብ ምግብታት፣ ዘይቲ፣ ጠስሚ፣ ጨዉ፣ ኣብይን ንእሽተንን ሸሓነ

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ቖልዑትና 6 ኣዋርሕ እንትመልኦም፣ ንእሽተይ ኣጉምታት ቖልዑት ይኾኑ፡፡ ኸብዶም ዝደልደለ ኾይኑ ይዓብይን ኣካላቶም እውን እናገዘፈ ይኸይድን፡
፡ ብዛዕባ ሓደ ነገር ብዝያዳ ይሕንጠዩን ብዝያዳ ንጡፋት ይኾኑን፡፡”

1. “ናይ ሎማዓንቲ ርዕሲ ብዛዕባ ብርኪ ንእሽተይ ኣጉሚ እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ ቐለብ ቖልዓና ካልኦት ምግብታት እነተኣታትወሉ እዋን እዩ ዝኸውን፡፡”  

2. ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ፣ ፀባ ኣዶ ሕዚ እውን እንትኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኽፋል ቐለቦም እዩ ዝኸውን፤ ግና ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ንኻልኦት ምግብታት ድሉዋት እዮም፣ 
እዚ ድማ ኣካላቶምን ኣእምሮኦምን ፅቡቕ ኮይኑ እንዳዓበየን እንዳማዕበለን ንኽቕፅል ይሕግዝ፡፡ 

3. ነቲ ጉጅለ ምምጥጣን ምግቢ ዝገልፅ  ስዕሊ የርእዩዎም  በዓል 3 ፣2 ን 1 ኾኸብ ምግብታት ታይ ከምዝኾኑ ይንገርዎም’

4. እቲ ኣብዪ ሸሓነ ቁርሲ ምሳሕ ድራር እቶም ኣናእሽቲ ሸሓነ ድማ ናይ ንጉሆን ምሸትን መማሸይን  ከምዝውክሉ ነቶም ጉጅለ ኣዘኻኽረዎም’

ነዞም ነጥብታት ኣጠናኽሩዎም፡-  
  ናይ ኾኸብ ምልክት ዘይብሎም  ከም እንጀራ፣ ሽሮ፣ ስርናይ፣ ስገም፣ እንሰት/ቆጮ/፣ ኣዳጉራ፣ ባሎንጓ፣ ቀይሕ ዓተር፣ ዓይኒ ዓተር(ትምትሞ)፣ ብርስን፣ 

ባሕሪ/ዕፉን/ዒልቦ/ መሸላን ዝኣምሰሉ ምግቢታት እዮም፡፡” 
  በዓል 3 ኮኾብ ምግቢታት ድማ  ውፅኢት እንስሳ ዝኾኑ ምግቢታት እንትኾኑ ንሳቶም ድማ እንቁላሊሕ፣ ፀባ፣ ኣጅቦ፣ ርግኦ፣ ስጋ፣ ደርሆን ዓሳን 

ዉፅኢታቶምን እዮም ፡፡ 
  በዓል 2 ኮኾብ ምግቢታት ድማ  ሓምለዋይ ዝኾኑ ቖፅልታት ወይ ዝተፈላለየ ሕብሪታት ዘለዎም ኣትክልትታት/ቖፅለመፅሊ/፣ ከም ሓምሊ፣ ቆስጣ፣ 

ዱባ፣ ካሮት፣ ኮሚደረ፣ ልስሉስ/ሓዱሽ/ ኣራንሺ ሕብሪ ሽኮር ድንሽን ኣደጉራ ባሎንጓን እዮም፡፡ በዓል 2 ኾኸብ ምግቢታት እንብሎም እውን ከም 
ሙዝ፣ ኣቮካዶ፣ ኣራንሺ፣ ፓፓያ፣ ማንጎ፣ ቱፋሕን ነብሒን ዝኣምሰሉ ፍረምረ እዮም፡፡ 

  በዓል 1 ኮኾብ ምግቢታት ድማ ከም ዘይቲ ብልዒ፣ ጠስሚ፣ ሰሊጥ፣ ኒሁግ፣ እንጣጢዕን ሹፍን ዝኣምሰሉ ስብሒን ቅብኣትን ዘጠቓልሉ እዮም፡፡ እዚኣቶም 

ምግቢ እንትነብስል ናብ ብልዒታት ኣናእሽቱ ቖልዑት እንሕውሶም እዮም ኮላይ ድማ ሓይሊ ይህብዎም፡፡ 





ሕቶ፡	 ኣበ ተቐላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ

መልሲ፡	 በዓል ሓደ ኮኸብ ምግብታት፣ በዓል ክልተ ኮኸብ ምግብታት፣ በዓል ሰለስተ ኮኸብ ምግብታት፣ ጫማታት፣ ኽርቢት፣ ሜስ፣ቡና፣ባጃጅ፣ሳሙና

ደረጃ 5 ናይ ኣናእሽተይ ኣጉሚታት መምርሒ ፖስተር ብምርኣይ እዞመ ዝስዕቡ ነጥብታት 

ኣሳታፋየ ብዝኾነ መንገዲ መብርሂ ይሃቡ
  ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ካብ ፀባ ጡብ ብተወሳኺ  በቢመዓልቱ ካብ 2-3 ግዘ ስሩዕ ብልዒታትን/ምግቢታትን/ ከምኡዉን ሓደ  መማሸይን ን የድልዮም፡፡ 

  ኣብ ናይ መጀመርታ ሰሙን፣ ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ልስሉስ ን ሓፊስ ጋዓት ካብ 1-2 ማንካ ሰለስተ ግዘ  ኣብ መዓልቲ ክበልዑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ዕጉሳት ኩኑ፣ 
ምኽንያቱ ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ሓደሽቲ ጣዕሚ ምግቢታትን  ምስትምቓር ክሳዕ ዝለማመዱ ግዘ ይደልዩ እዮም፡፡  

  ኣብ ካልኣይ ሰሙን፣ ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት  ፍርቂ ናይ ቡና ፍንጃል ስሉስ፣ ሓፊስ ጋዓት ምስ ኮኾብ ምግቢታት ብምግባር 3 ግዘ ኣብ መዓልቲ ክምገቡ 
ይኽእሉ እዮም፡፡ 

  ኣብ ሳልሳይ ሰሙን፣ ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ሰለስተ ርብዒ(¾) ናይ ቡን ፍንጃል  ልስሉስ፣ ሓፊስ ጋዓት ምስ ኮኾብ ምግቢታት ብምግባር 3 ግዘ ኣብ መዓልቲ 
ክምገቡ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

  ኣብ ራብዓይ ሰሙን፣ ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ሓደ(1) ምሉእ ናይ ቡነ ፍንጃለ  ልስሉስ፣ ሓፊስ ጋዓት ምስ ኮኾብ ምግቢታት ብምግባር 3 ግዘ ኣብ መዓልቲ 
ክምገቡ ይኽእሉ እዮም፡፡  

  ነፍሲወከፍ ብልዒ ኮኾብ ምግቢ ክሓውስ ይግባእ፡፡ ንእሽተይ ኣጉሚ ቖልዓኹም እናገዘፈን እናደልደለን እንትዓብይ መጠን ምግቢ ቀስ ብቐስ ወስኹሉ፡፡ 

  ነቲ ምግቢ ንምምዕባልን ቐለበ ኣጉሚ ቖልዓ ንምምጥጣንን ኮኾብ ምግብታት ሓውሱ፡- ኣብ መዓልቲ እንተውሓደ ሓደ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢ  በዓል 2 ኮኾብን 
በዓል 1 ኮኾብን ምግቢታት እውን ሕውሱ፡፡ 

  ኣብዘድልየሉ እዋን ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዕት ጡብ ምጥዋቦም እውን ክቕፅልሉ ኣለዎም፡፡ 

ብርኪ 6፡- ብርክታት ኣደላልዋ  ተወሳኺ ምግቢ ዝገልፅ መምምሒ ምምይያጥ
1. ንነፍስወከፍ  ኣባል ጉጅለ እቲ ተወሳኺ ምግቢ ዝገልፅ መምርሒ ካብቲ ማህደር መምርሒ ስድራ ዝረኽቡሉ ቦታ የርእዩ

2. ሕድሕድ እዞም ብርክታት ዓው እንዳበልኩም ኣንብቡ፡፡ 

3. 	ኣባላት ጉጅለ ነዞም ዓው ኢልኩም ዘንበብኩሞም ብርክታት ንኽመያየጡሎም ኣተባብዑዎም፡፡

4. ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣጠናኽሩዎም፡-:

  ቅድሚ ምድላዉ ምግቢ ኢድና ብማይን ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብና ምርግጋፅ

  ጋዓት ብዝግባእ ሓፊስን ልስሉስን ክኸውን ይግባእ ብኽልቲኡ ኣፃብዕትኹም ንምልዓል ምእንታን ክትክእሉ 

  ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑትኩም ኣይውሕጡልኩምን ኢልኩም ኣይትጨነቁ፡፡ ዕጉሳት ኹኑ፣ ኣብ ሓደ ግዘ ንእሽተይ ምግቢ እንዳሃብኩም ኣለማምዱዎም፡- 
ቖልዑትኩም ክንደይናይ ዝኣክል ከምዝፈትዉዎ ክትርድኡ ኢኹም፡፡ 

  ኮኾብ ምግብታት ንኣናእሽቱ ኣጉምታት ህፃውንቲ ምልምማድ ኣድላዪ ከምዝኾነ ዘክሩ፡- ኣብ ናይቲ ቖልዓ ጋዓት ኣድቅቕ ኣቢልኩም ክሳዕ ዝልስልሰልኩም 
እንቁላሊሕ፣ አሕምልቲ ወይ ስጋ ናብቲ ናይቲ ቖልዓ ጋዓት ክትውስኹሉ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 

ብርኪ 7፡- ምርካብን ምዕዳግን ምፅዋት
ይምርሑ፡-	  “ናይ ምርካብን ምዕዳግን  ፀወታነ ” (ናይ ገንዘብ ኣካይዳን ምትላም በጀትን)፡፡   

መዘኻኸሪ፡-	 ነዚ ፀወታ ንምፅዋት ተሳተፍቲ ኣብ 3  ኣናእሽቱ ጉጅለታት ክትመቕሉዎም ከምዘለኩም ይእመን፡፡ 

ሕድሕድ ንእሽተይ ጉጅለ ዝፃወትሉ ነናይባዕሎም እኩብ ፀወታ (ሓደ መፃወቲ ምንፃፍን 56 ካርድታት ገንዘብ ኣብ ንእሽተይ ከረጢት) ክቕበሉ ይግባእ፡፡

1. 	ፀወታ ገንዘብ ምርካብን ምዕዳግን ንምፅዋት፣ ሕድሕድ ጉጅለ ነቲ መፃወቲ ምንፃፍ ኣብ መሬት ከንፅፍዎ  ይግባእ፡፡ እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ዙሪያ እቲ ምንፃፍ ክቕመጡ ይኽእሉ- 
ኣብ መሬት ወይ ኣብ ወናብር፡፡ 

2. ካብቲ ምንፃፍ ወፃኢ ዘለዉ ኣቑሑት ገዛ፣ ኮኾብ ምግቢታትን ኣቑሑት ሕርሻን ስድራታት ክዕድግዎም/ክሽምቱዎም/ ዝኽእሉ ኣቑሑት እዮም፡፡ 

3. 	ኣብ ውሽጢ እቲ መፃወቲ ምንፃፍ ዘሎ ኽቢ ድማ ስድራታት ናይ ሕርሻ ምህርቶም ዝሸጥሉ ዕዳጋ እዩ፡፡ ካርድታት ገንዘብ ኣብቲ ዕዳጋ እዮም ዝቕመጡ፡፡ 

4. ናይ ገንዘብ ካርደታተ ኣብቲ ዉሽጢ ዕዳጋ ተቐሚጦም ኣለዉ

5. ነቲ ፀወታ ንምፅዋት፣ ነፍስወከፍ ተፃወቲ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ መሸጣ እኽሊታት ይሸጡን ናይ ዝሸጡዎ ምህርቶም ዋጋ ገንዘብ ድማ ይረኽቡ፡፡ በቲ ዝረኽቡዎ ‘ገንዘብ’ ተፃወቲ ኣብቲ 
ካበቲ መፃወቲ ምንፃፍ ወፃኢ ዝተዘርዘሩ ዝኾኑ ኣቑሑት ከምድሌቶም ይዕድጉ፡፡  

6. ናይ መጀመርታ ተፃዋቲ/ት ተርኡ/ኣ (ግዲኡ/ኣ) ምስወድአ/ት ኩሎም እቶም ካርድታት ገንዘብ/ሰልዲ/ ነቲ/ታ ቐፃሊ/ት ተፃዋቲ/ት ይሓድጉሉ/ላ፡፡ 

7. ነፍስወከፍ ተፃዋትቲ በቲ ዝረኸብዎ ገንዘብ ዘድለዮ ንመዕዳገ ነፃ እዮም ‘ ካልአቶም ናይቲ ተፃዋታይ ድለየት ይኽተሉ

8. ነፍስወከፍ ተፃወትቲ ‘ፀወታ ገንዘብ ምርካብን ምዕዳግን’ ተፃዊቶም ተርኦም ምስወድኡ፣ ኣባላት ኣብ ንእሽተይ ጉጅለኦም ነፍስወከፍ ተፃዋቲ ምርጭኡ እንታይ ከምዝነበረን 
እንታይ ከምዝዓደጉን ክመያየጥሉ እዮም፡፡ 

9. ኣባላት ጉጅለ ንንግስቲ ኣናህቦም ወይ ንኣጉምታትን ንዕምባባታትን ዝበልዑዎ እንታይ ዓይነት ምግቢታት ክዕድጉሎም ከምዝደልዩ ይሕተቱዎም፡፡ ኣብ ሞንጎ እቶም 
ጉጅለታት ብምዝውዋር ተፃወትቲ በቲ ዝረኸቡዎ ገንዘብ/ሰልዲ/ ተጠቒሞም እንታይ ዓየነት ኣቑሑት ገዛ ከምዝዓደጉ ርአዩ፡፡ 

10. ስድራታት ቅድምያ በዛዕባ ዝህብዎም ኣድለይቲ  ምግቢታትን ኣቑሑት ገዛን ብምፍላይ ብምምይያጥ ምስ ጉጅለ  ሕጉሳት ኩኑ፡፡ ሕድሕድ ጉጅለ ስርዓት ኣመጋግባ ንግስቲ ኣናህብ፣ 
ኣጉምታትን ዕምባባታትን ህፃውንቲ ንምምሕያሽ ነቲ ዝረኸቡዎ ገንዘብ/ሰልዲ/ ከመይ ከውዕሉዎ ከምዝኽእሉ ዝነበሩ ኣርእይዎም፡፡ 

11. ኣባላት ጉጅለ ክትግበር ዝኽእል ነገር ንኽገብሩ፣ ዓቕሞም ዝፈቕደሎም ክዕድጉ ከምዝኽእሉ ንኽሓስቡን ኣብ ዕዳጋ ክሸጡዎም ዝሓስቡዎም ከምዝተለሙ ከመይ ከምዘረጋግፁ 
ኣተባብዑዎም፣ ስለዝኾነ ድማ ገንዘብ ክረኽቡን ኮኾብ ምግቢታት ክዕድጉን ምእንታን ክኽእሉን በዚ ኣቢሎም ድማ ኣብ ቐፃሊ ግዘ ዝሓሸ መማረፂታት ምእንታን ክወስዱ 

ኣበረታትዕዎም፡፡ 

ብርኪ 6፡- ብዛዕባ ምርካብን ምዕዳግን ዝምልከት ጉጅለ ምይይጥ ምምራሕ ፡ 
1. ነዞም ሕቶታት ኣሳታፋይ ብዘኾነ መንገዲ  ሕተቱ፡-  

  “ነዚ ፀወታ ብምፅዋትኩም እንታይ ተማሂርኩም?”

  “ብዛዕባ ገንዘብ ዝርከበሉን ኮኾብ ምግብታት ዝዕደጉሉን መንገድታት ዝምልከት ምስ መፃምደኹምን ካልኦት ኣባላት ስድራን ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኢልኩም 
ትሓስቡ’ዶ?”

  “ሰብኣይን ሰበይቲን ወይ ስድራታት ብዛዕባ እዞም ጉዳያት ክዘራረቡሎም ዝኽእሉሉ ምቹው ኩነታት ኣለዉ’ዶ ኢልኩም ትሓስቡ?”

  “ናይ ገዛ በጀት ንምምይያጥን ኣየነቶም ኮኾብ ምግብታት ከምዝግዝኡ ብሓባር ንምውሳንን *ሰብኣይን ሰበይቲን ኾሉ ስድራታት ዘጋጥሙዎም ገለ ፈተነታት እንታይ 
እዮም?

ይበሉ*፡	 ኣባላተ ስድራ ኣበ እቶቶም ብምምይያጥ ዝተወሰኑ ኾኸብ ምግብታት ንምዕዳግ ተረዳዲእኻ ምጥቃም ኣድላዪ እዩ’

ብርኪ 9 ፡- ናብ ገዛ ዝውሰዱ ናውቲን ዝፍፀሙ ተግባራትን
ከምዚ ይበሉ፡	 “ሎማዓንቲ ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ካብ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ጀሚሮም ምግቢ ክወስዱ ብዛዕባ ምግባር ተመያይጥና ኢና፡፡”

2. ብዛዕባ  ተወስኽቲ/ ምግቢታት ንኣጉምታት ቖልዑት ዝገልፅ ፖስተር ንኹሎም ኣባላት ጉጅለ ዓድሉዎም፡፡ 

3. 	እቲ ፖስተር ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ከምዘዘኻኽረና ግለፁሎም፡-  

  ንኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ልስሉስ፣ ሓፊስ ጋዓት ትኽክለኛ ብዝኾነ መንገዲ ክምገቡዎ ከመይ ምድላው ከምዝከኣል፡፡  

  ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ኣብ መዓልቲ ብውሑድ ሓደ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢ፣ ኣብ ሕድሕድ ብልዒ ድማ እንተውሓደ ሓደ በዓል 2 ኮኾብ ምግቢን ሓደ 
በዓል 1 ኮኾብ ምግቢን ምስ ጋዓት ተሓዊሱ ክምገቡ ይግባእ፡፡

  ኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ኣብዘድልዮም እዋን ካብዝወስዱዎ ፀባ ጡብ ብተወሳኺ ኣብ መዓልቲ 3 ግዘ  ክበልዑ መማሸይን ን ከወሰዱ ይግባእ፡፡ 

  ሓፊስን ልስሉስን ጋዓት ካብ ሓዊ ምስወረደ ኣዮዲን ዘለዎ ጨዉ ምዉሳኽ
4. ኣባላት ጉጅለ ንንእሽተይ ኣጉሚ ዝገልፅ ናይ ግድግዳ ፖስተርን ተዓፃፃፊ በራሪ ፅሑፍን ንመፃምድን  ንስድርኦምን ንኸርእዩን፣ ስድራታት ንኣናእሽቱ ኣጉምታት ቖልዑት ልስሉስን 

ሓፊስን ጋዓት ከምኡ’ውን ዝደቐቑ ኮኾብ ምግቢታት ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዘ ምብላዕ ንኽጅምሩ ብዛዕባ ክሕግዙሉ ዝኽእሉሉ መንገድታት ንምዝታይ ሕተቱዎም፡፡  
5. ብዛዕባ ኣደላልዋ ተወሳኺ ምግቢን ብዛዕባ ፅርየቱ ዝሓለወ ፀባ ከፍቲ ኣተሓላልባን ብርኪ ብብርኪ ካብቲ ናይ መመረሒ ስድራ ኣዘኻኽርዎም፡፡ 
6. ኣብ ላዕሊ ንዝተጠቐሱ ሕድሕድ ነገራት ንምትግባረ ኢዶም ዘውፅኡ ክንደይ ኣባላት ጉጅለ ከምዝኾኑ ቑፀሩ እሞ እቶም ቁፅርታት ኣብ መዘክር ደብተርኩም ኣስፍሩዎ፡፡

  ናይቲ  ጉጅለ ኣባላት ናይ ንእሽተይ ኣጉሚ ፖስተርን፣ ብዛዕባ ኣደላልዋ ተወሳኺ ምግቢ መምርሒን ብዛዕባ ፅርየቱ ዝሓለወ ፀባ ከፍቲ ኣተሓላልባን  መምርሒን 

ንመፃምዶምን ስድርኦምን ዘካፍሉ ኣብ  ኸባቢ ገዛዎቶ ዝተተግበሩን ኣብ ቀፃሊ ዘተ ከለሳ ዘቕርቡ ፍቓደኛታት ኢዶም ከውፅኡ ይሕተቱ ‘

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

2. ንንጡፍ ተሳትፎኦም ንኹሎም ኣመስግኑ፡፡ 


