ኣብ ምብቃዕ ዜጋታት እጃሞም የወፍዩ !

ሚኒ ሚድያ ኣብያተ ት/ቲን

ፅጉማት ተምሃሮን ንምሕጋዝ ዝተዳለወ
ፕሮጀክት

 ሓፂር ሓበሬታ ብዛዕባ ማባት፦
- ንትርፊ ዘይንቀሳቐስ ገባሪ ሰናይ ህዝባዊ ማሕበር እዩ።
- ሕዳር 1988 ዓ/ም ተጣይሹ፣
- ቀንዲ ፍልፍል ኣታዊኡ ካብ ኣባላቱን ደገፍቱን ካብ ዝርከብ ኣታዊ፣
- ዋና ቤት ፅሕፈቱ መቐለ ኮይኑ ኣብ መላእ ክልላት ኢትዮጵያ’ውን

ኣባላትን

ጨንፈር ቤት ፅሕፈትን ክህልዎ እዩ።
- ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ተምሃሮ

ኣባላት እንትህልዎ ኣብ

በጀት ዓመት 2005 ዓ.ም ከዓ ልዕሊ ሓደን ፈረቓን ሚልዮን ኣባላት ዝሓዘ
ጠንካራ ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ ማሕበር ክኸውን እዩ።

 ዓበይቲ ፍፃመታት፦
 ንዕብየት

ቋንቋ

ትግርኛ

ዝሕግዙ

ክልተ

ዓበይቲ

መፅናዕታዊ ፅሑፋት ኣዳልዩ ንሕትመት ኣብቂዑ፣

ዋዕላታት

ብምክያድ

 ንፈለማ እዋን ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ብምጥያሽ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሙያ
ከየንቲ ኣፍሪዩ፣
 ክፍሊ ት/ቲ ክንክንን ሓድግን ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ንክጣየሽ መበገሲ
ሓሳብን ሞራላዊ ድጋፍን ፈፂሙ፣
 ብወራርን ስርቅን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝፀንሑ ሓድግታት ክምለሱ ገይሩ ፣
 ኣብ ምድሓን ጥንታዊ ገዳም ጉንዳጉንዶ ዓብይ እጃም ፈፂሙ፤
 ብርክት ዝበሉ ደረስቲ

መፃሕፍቶም ንከሕትሙን ንሰብ ሙያ ኪነ ጥበብ ድማ

መተባብዒ ሽልማት ኣተኣታትዩ፤
 ቋንቋታትን ባህላዊ ክብርታትን ዘዕብዩ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ኣካይዱ፣
 ተምሃሮ

ማእኸል

ዝገበረ

ልምዓታዊ

ባህሊ

ንምጥንኻር

ብስፍሓት

ተንቀሳቒሱ።

 ኣመራርሓን ኣሰራርሓን ማባት፦


በቢሰለስተ ዓመቱ ብዝካየድ ጉባኤን ላዕለዎት ኣመራርሓ ቦርድ ብምምራፅ
ይምራሕ፣

 ልምዓታዊ ባህሊ ንምህናፅ ቀንዲ ትኹረቱ ኣብ ተምሃሮን ኣብያተ ት/ትን
ገይሩ ይሰርሕ።
 ዕላማታት ፕሮጀክት፦
 ካብተን ኣብ ትግራይ ዝርካባ ልዕሊ ሓደ ሺሕ ዝኾና (50%) ሚኒሚድያ
ዘይብለን ኣብያተ ትምህርትታት ነተን ክልተ ሚኢቲ

ሚኒሚድያ ክማልአለን

ምግባር፣
 ካብቶም ኣብ መኣዲ ትመህርቲ ዝርከቡ ልዕሊ 1 ,250,000 ተምሃሮ እቶም
ሲሶ (400,000) ኣብ ትሕቲ ድኽነት ዝነብሩን ዓመታዊ ናውቲ ት/ቲ (ደብተር
፣ እስክርቢቶን ዲቪዛን (ዩኒፎርም) ንምርካብ ዝለዓለ ፀገም ስለዘለዎም ኣብ
ቐፃሊ ሰለስተ ዓመታት በብዓመቱ 40,000 (10%) ብትምህርቶም ብሉፃት
ንዝኾኑ ሓገዝ ናውቲ ት/ቲ ምሃብ፣
 ካብቶም ኣብ ዝተፈለላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ሃገርነና ዝመሃሩ ፅጉማትን ንፉዓትን
ተምሃሮ የኒቨርስቲ

ክልልና ን2,000 ንትራንስፖርት ት/ቲ መሳርሒን ንሻሂን

ዝኸውን ሓገዝ በቢዓመቱ ምሃብ ።

 ረቛሕታት መዐቀኒ ተሓገዝቲን መምልኢ ቅጥዕን፦
 50% ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ምግባር፣
 ፅጉማት ኮይኖም ካብ 1ይ-10ይ ደረጃ ዝወፁ ንፉዓት ተምሃሮ፣
 ኣብ ዩኒቨርስቲ ድማ ማእኸላይ ውፅኢት ካብ 2.5 ንላዕሊ ዘለዎም ፅጉማት
ተምሃሮን፣
 ምንም መሳርሒ ሚኒ ሚድያ ዘይብለን ኣብያተ ት/ቲ ቅድሚያ ይወሃበን፣
 ሕድ ሕድ ሓጋዚ ዝሕግዘሉ ቅጥዒ(ፎርም) ብማባት ተመሊኡ ኣብ መርበብ
ሓበሬታ ክሕበረሉ እዩ።

 ኣገባብ ኣመላምላን መረፃ ቦታን ፦
 ብሓባራዊ ኮሚቴ ወለዲ፣መምህራን ተምሃሮን ክምልመሉ ይግበር፣
 ለጋሲ ኣብ ዝመረፆ

ወይ ተሓርዩ ብዝዋሃቦ ከባቢ በቶም ረቛሕታት መሰረት

ሓገዝ ክገብር ይኽእል፣
 ዝሕገዛ

ኣብያተ

ት/ቲ

ብቢሮ

ትምህርቲን

ምምሕዳር

ወረዳታትን

ይምልመላ።

 ዝሓቶ በጀት ፦
 ቀዳማይ ብርኪ ተምሃሮ ንሓደ ተምሃሪ ናውቲ ት/ቲ

= 300 ብር

 ካልኣይ ብርኪ ተምሃሮ ንሓደ ተምሃሪ ናውቲ ት/ቲ

= 500 ብር =$28.02

 ንዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ንሓደ ተምሃሪ

=$16.82

= 1,300 ብር

=$72.87
 ንሓደ ቤት
=$1682.6

ት/ቲ ሚኒሚድያ መሳርሒ

= 30,000 ብር

 ለጋሲ ዝረኽቦ ረብሓ፦
 ዓቕሚ ኣብያተ ት/ቲ ብምጥንኻር ልምዓት ዓዱ የሳልጥ፣
 ንፅጉማት ብምሕጋዝ ዝለዓለ መንፈሳዊ ዕግበት ይረክብ፣
 ምስቶም ተሓገዝቲ ኣብያተ ት/ቲን ተምሃሮን ብቀጥታ ዝራኸበሉ ምችው
ኩነታት ይዳለወሉ።
 ናይቶም

ተሓገዘቲ ሓፂር ፕሮፋይል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማባት ይሰፍር፦

ፕሮጀክት መተሓባበሪ

-

ሙሉእ ሽምን ኣድራሻን፣

-

ስእልን ሓፂር መብርሂ ኩነታት ተሓገዝትን፣

ማሕበር ባህሊ ትግራይ

ኣ ድራሻ ፣ መቐለ

ኣድራሻ - ኣዲስ

ኣበባ ላይዘን ቢሮ
ቁ/ስልኪ 251 3 44 40 73 80/03 44 417819
ሞባይል +251914786278
Fax; 251 344407401
Po .Box 791 Mekelle – Tigray , Ethiopia
Website WWW.bahlitigrai.com
Email : petros@bahlitigrai.com
Or kwolday@yahoo.com

ስልክ ቁ. +251 115 339353
ፋክስ + 251 115 154186
ፓ.ሳ ቁ 17530 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
Email: sahlebem@yahoo.com

ኣድራሻ - ኣዲስ ኣበባ ላይዘን ቢሮ
ስልክ ቁ. +251 115 339353
ፋክስ + 251 115 154186
ፓ.ሳ ቁ 17530 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
Email: sahlebem@yahoo.com

