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ሜላ ስግግር ስድራ/ገዛ ናይ ስልጠና ሓጋዚ ፅሑፍ
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1
ሜላ ስግግር ስድራ/ገዛ

ሽቶ: ዕላማ´ዚ ሜላ ስግግር ስድራ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ  ርክብ ስርዓተ ፆታ ስግግር 
ንምምፃእ ብፍላይ ከዓ ኣብ ተበፃሕነት፣ ዋንነትን ተጠቃምነትን ሃፍቲ፣ ክፍፍል ስራሕን 
ግንዛበ ምፍጣር እዩ። 

ዕላማ ስልጠና:  እዚ ስልጠና ኣብ ተግባር ዘተኮረን ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ 
ኣንስትዮን ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣወዳትን ኣዋልድን ዘሎ ርክብ ስርዓተ ፆታ ንምፍላይ 
ኩሎም ኣባላት ስድራ ኣሳታፊ ልምምዳት ዘካይዱሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ እዝ ስልጠና 
ኣባላት ስድራ፣

•	 ብብርኪ	ስድራ	ኣብ	ርክብ	ስርዓተ	ፆታ	ግንዛበ	ይህልዎም።	

•	 መን	ታይ	ይገብርን	ንሕድሕድ	ኣባል	ስድራ	ዝውሃቦ	መጠን	ፃዕቒ	ስራሕን	ምፍላይ	
ይኽእሉ።

•	 መን	ነየናይ	ዓይነት	ፀጋ	ተበፃሕነትን	ዋንነትን	ኣለዎ	ከምኡውን	ተጠቃምነቱ	ታይ	ይመስል	
ፈልዮም	ይፈልጡ።	



2
•	 ንህልውና	፣	ንጥዕና፣	ንትምህርትን	ስጡም	ርክብን	ስድራ	ኣብ	ዝህልዎ	ሳዕቤን	እኹል	

ኣፍልጦ	ይህልዎም።	

•	 ኣብ	ርክብ	ስርዓተ	ፆታ	ዘሎ	ክፍተት	ንምፅባብ	ንስድርኦም	መተግበሪ	ትልሚ	ይንፅሩ።	

ዘድሊ ግዘ:  ከከም ብርኪ ግንዛበ ኣባላት ስድራን ክእለት ምስላጥ ስልጠናን ካብ 1 
ክሳብ 2 ሰዓት የድሊ። 

ተበፃሕቲ: ኹሎም ኣባላት ስድራ 

ሚድያ: ናይቲ ኸባቢ ቋንቋ

ናይ ስልጠና ቦታ: ብመሰልጠናይ ምስ ናይቲ ከባቢ ኣመራርሓ በምትሕብባር ዝምረፅ 
ኮይኑ እዚ ስልጠና ዝካየደሉ ቦታ ኣብ ውሽጢ እቲ ቁሸት ይኸውን። 
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ናውቲ: ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ከም ፀፀር ውይ ከዓ እምኒ፣ ኔትዎርክ ንምስራሕ ዘድሊ 
በትሪ ወይ ከዓ ገመድ፣ ተተኻኢሉ ዝተፈላለየ ቀለም ዘለዎም ካርድታት ወይ ከዓ ወረቐት 
ምስ ማርከር/እስክርቢቶ። 

ብርክታት ምስላጥ ስልጠና

ሜላ ስግጋር ስድራ ኣብ እነካይደሉ እዋን እዞም ዝስዕቡ ብርክታት ምስዓብ የድሊ: 
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ብርኪ 1

• ከም 1) መራሒ ስድራ  2) ኣዶ/ኣቦ 3) ወዲ 4) ጓል ኮይኖም ክዋስኡ ዝኽእሉ 
ኣርባዕተ ወለንታውያን ፍለዩ። 

• ነቶም ወለንታውያን ኣብ ቅድሚ ተሳተፍቲ ብመስርዕ ኮፍ ክብሉ ንገርዎም። 

• ተሳተፍቲ ስልጠና ብቕርፂ ፍርቂ ወርሒ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም (ምቁርራፅ ንከይህሊ 
እቲ ንጥፈት ኣብ ገዛ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ  ፅላል ክካየድ ተመራፂ ይኸውን። 
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ብርኪ 2  

•	 ብቀዳምነት	ነቲ	ስራሕ	ንምስራሕ	ሓላፍነት	ዘለዎ	መን	እዩ	ኣብ	ዝብል	
ተሳተፍቲ	ክሰማምዑ	ድሕሪ	ምሕታት	ኔትዎርክ	ከመይ	ከምዝስራሕን	
ኣብ	ውሽጢ	እቲ	ክቢ	ፀፀር	ወይ	ከዓ	ዓተር	ምስ	ተነፃፃሪ	መጠን	
ፃዕቒ	ስራሕ	ወይ	ከዓ	ንሃፍቲ	ዘሎ	ተበፃሕነትን	ዋንነትን	ብምፅማድ	
ንተሳተፍቲ	የርእዩ።	
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ብርኪ 3 
•	 ኣብትርቲ	ብምጥቃም	ኔትዎርክ	ስኣሉ።	ብምቕፃል	ንተሳተፍቲ	ሽም	

ክህብዎም	ብምሕታት	ነቶም	ንጥፈታት	ዘርዝሩ።	መራሕቲ	ስድራን	
ስራሕቲ	ገዛን	ብምዝርዛር	ጀምሩ	ንኣብነት	ምስንካት፣	ማይ	ምሕዋር፣	
ዕንፀይቲ	ምእራይ፣	ቆልዑ	ምሕብሓብ	ወዘተ	ብምስዓብ	ድማ	ናይ	ሕርሻ	
ስራሕቲ	ንኣብነት	መጓሰ	እንስሳ፣	ምሕላብ፣	ምሕራስ፣	ፃህያይ	ወዘተ

•	 ኣብቲ	ፈላማይ	ንጥፈት	መን	ኣባል	ስድራ	እዩ	ንሕድ	ሕድ	ንጥፈት	
ሓላፍነት	ዝወስድ	ኣብ	ዝብል	ክሰማምዑ	ንተሳተፍቲ	ሕተቱ።	ኣብ	
ዘለዎም	ብርኪ	ሓላፍነት	(ኣቦ፣	ኣዶ፣	ወዲ፣	ጓል)	ብምድራኽ	ካብ	
ቁፅሪ	1–10	ንሕድ	ሕድ	ኣባል	ስድራ	መድቡ።	ኣብቲ	ንጥፈት	ዝዓዘዘ	
በዝሒ	ሓላፍነት	ዘለዎ	ኣባል	ስድራ	ምስ	ዝተሓተ	ሓላፍነት	ዘለዎ	ኣባል	
እንትነፃፀር	ዝለዓለ	ቁፅሪ	ይወሃቦ።	

•	 ኣብቲ	ስምምዕ	ዝተበፅሓሉ	ንሕድ	ሕድ	ኣባል	ስድራ	ዝተውሃበ	ቁፅሪ	
ብምድራኽ	ነቶም	ፀፀራት	ኣብ	ቅድሚ	ኣባላት	ስድራ	ኣቐምጡ።	
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•	 ኣብ	ቀንዲ	ንጥፈታት	ብምትኳርን	ኣጠቓላሊ	በዝሖም	ብምድራትን	

ኩሎም	ንጥፈታት	ምዝርዛርኩም	ቀፅሉ።	ግዘ	ኣብ	ግምት	ብምእታው	
ኣጠቓላሊ	በዝሒ	ንጥፈታት	ካብ	15	ክሳብ	20	ክበዝሑ	የብሎምን።	
ንሕድ	ሕድ	ንጥፈት	ነቶም	ብርክታት	ከይዲ	ድገሙ።
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ብርኪ 4
•	 ኩሎም	ኣባላት	ስድራ	ዘለቶም	ሃፍቲ/ዝርካቦም	ብምዝርዛር		ኣብ	ልዕል	

እዞም	ፀጋታት	መን	ነየናይ	ናይ	ምርካብ	፣	ኣየናይ	ናይ	ምቁፅፃር	ዕድል	
ኣለዎ	ኣብ	ዝብል	ንተሳተፍቲ	ሕተቱ።	እዚ	ልምምድ	ኣብ	ስድራ	መን	
ታይ	ይቆፃፀር	ከምኡውን	ኣብዞም	ፀጋታት	ውሳነ	ናይ	ምሃብ	ዓቕሚ	
ዘለዎ	መን	እዩ	(ደቂ	ተንስትዮ	ዶ	ደቂ	ተባዕትዮ?)	ኣብ	ዝብል	ዘተኩር	
እዩ።	መብዛሕቲኦም	ኣባላት	ስድራ	ንሕድ	ሕድ	ፀጋታት	ዝተወሰነ	ዕድል		
ከምዝህልዎም	ቅቡል	ብምግባር	ብመሰረት	ንሕድ	ሕድ	ኣባል	ስድራ	
ስምምዕ	ዝተገበረሎም	ቁፅርታት	ፀፀራት	ምቕማጥኩም	ቀፅሉ።	

•	 ዝርዝር	ንጥፈታትን	ፀጋታትን	ድሕሪ	ምዝዛም	ንተወከልቲ	ሕድ	ሕድ	
ስድራ	ንዕኦም	ዝምልከት	ፀፀራት	ክእክቡን	ክቆፅሩን	ሕተቱ።	
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12 ብርኪ 5 
•	 ቁፅሪ/ናይ	መወዳእታ	ውፅኢት	ሕድ	ሕድ	ኣባል	ስድራ	ንተሳተፍቲ	

ብምፍላጥ	ንምንታይ	ገሊኦም	ኣባላት	ስድራ	ካብ	ገሊኦም	ዝበለፀ	ፀፀር	
ክህልዎም	ክኢሉ	ኣብ	ዝብል	ንዘተን	ርእይቶን	ክፍቲ	ግበሩ።

•	 መሳለጢ	ስልጠና	እቲ	ውፅኢት	ንክምፅእ	ዘኽኣሉ	ምኽንያታት	ንክዕዘቡ	
ንተሳተፍቲ	የተባብዑ።	ንትንተና	ምኽንያትን	ውፅኢትን	ድማ	ኣንፈት	
የርእዪ።	መሳለጥቲ	ክሓትዎም	ዝግብኡ	ሕቶታት	እዞም	ዝስዕቡ	ክኾኑ	
ይኽእሉ፣	

o	 ብዛዕባ	እቲ	ልምምድ	እንታይ	ይስምዐኩም?	

o	 እንታይ	ተማሂርኩም?	

o	 ንምንታይ	ገሊኦም	ስራሕቲ	ደቂ	ኣንስትዮ	ይሰርሕኦም?	ንምንታይ	ደቂ	ተባዕትዮ	
ዘይሰርሕዎም	ብተመሳሳሊ	ናይዚ	ግልባጥ?

o	 ኣብ	ልዕሊ	ኣታዊ፣	ጥዕና፣	ትምህርቲ፣	ምምጥጣን	ፃዕቒ	ስራሕ	ዝህሉ	ፀልዋ	እንታይ	እዩ?

o	 ንሃፍቲ	ወይ	ከዓ	ፀጋታት	ዝሐሸ	ዕድል	ተጠቃምነትን	ዋንነትን	ዘለዎ	መን	እዩ?		ንምንታይ?

o	 ብመንፅር	ስጡም	ርክብ	ስድራ፣	ኣምራታይነት፣	ተሓታትነትን	ቁጠባን	ክህሉ	ዝኽእል	ፅልዋ	
እንታይ	እዩ?
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ብርኪ 6
ስለዚ መሳለጢ ክሓትዎ ዝግባእ፣ ነዞም ከም ውፅኢት ዝተረኸቡ  ንምፍታሕ እንታይ 
ክግበር ኣለዎ? ኣባላት ስድራ ነቲ መሪሕነት ክወስዱን ናይ ተግባር ስጉምቲ ከቐርቡን 
ኣለዎም። ኣብዞም ዝስዕቡ ኣድህቡ:

o	 ትሕዝቶ	ንጥፈታትን	መጠኖምን	ካብ	
ስድራ	ናብ	ስድራ	ይፈላለ።	

o	 ስድራታት	ብባዕሎም	ተበግሶ	መተግበሪ	
ትልሚ	ከውፅኡ	መሳለጥቲ	ክሕግዝዎም	
ይግባእ።	ናይ	ባዕሎም	መፍትሒ	
ክፅዕንዎም	ግና	ኣይግባእን።	

•	 ንተሳተፍቲ	ነቲ	ኩነታት	ብኸመይ	
ምቕያር	ከምዝኽእሉ	ክሓስቡ	
ክጅምሩን	መተግበሪ	ትልሞም	ንስድራ	
ከካፍሉን	ብምሕታት	ነቲ	ስልጠና	
ዛዝምዎ።	

መዘኻኸሪ:	 ግደታት	 ስርዓተ	 ፆታ	
ማሕበራዊ	 መሰረት	 ሃልይዎም	
ዝህነፁ	 እዮም።	 ኣብ	 ኣትዓባብያ	
ከይዲ	እንመሃሮም፣	ደቂ	ተባዕትዮን	
ደቂ	 ኣንስትዮን	 መንነት	 ስርዓተ	
ፆትኦም	 ዝላበሱሉ	 ከምኡውን	 ኣብ	
መንነት	 ስርዓተ	 ፆትኦም	 መሰረት	
ገይሮም	 ክነብሩ	 ዝመርሖም	 እዩ።	
እዚ	ድማ		ኣብ	ውሽጢ	ሕብረተሰብን	
ትካላትን	 ግደኦምን	 ሓላፍነቶምን፣	
ንፀጋታት	 ዝህልዎም	 ዕድል፣	
ዋንነት፣	 ዕድላትን	 ማሕነቖታትን	
ዝፀሉ	እዩ።	
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ኣብነት: 

ዝርዝር ስራሕን (ናይ ገዛን ናይ ደገን ስራሕትን) ፀጋታትን  

ስራሕቲ ደቂ	
ተባዕትዮ

ደቂ	
ኣንስትዮ

ኣወዳት ኣዋልድ

መግቢ ምስራሕ XXX XX

ክዳን ምሕፃብ XXX X XX

ምሕዋር ማይ

ማሕረስ

ፃህያይ

መኸዳ

ምእላይግ ጉሓፍ
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ምርባሕ	እንስሳ

መጓሰ

ምሕላብ ፀባ

ስራሕቲ ውፅኢት ፀባ

ካብ	ሕርሻ	ወፃኢ 
ኣናእሽቱ ንግዲ

ጥልፊ ወዘተ
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ፀጋታት	(ቀረብን	

ዋንነትን)
እንስሳ

መሬት

ገዛ

ናውቲ ገዛ

ገንዘብ
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