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ሕጊ
ኣብ መንጎ ወለድን መውዓል ሕጻናትን ዝግበር ምትሕብባር ኣብዚ ዝስዕብ ሰፊሩ ኣሎ፦ 

ሕጊ መውዓል ሕጻናት፦

ዓንቀጽ 1፦ ዕላማ

እቲ መውዓል ሕጻናት ምስ ወለዲ ብምትሕብባርን ብምርዳእን እቶም ቈልዑ ዘድልዮም ክንክንን 

ምጽዋትን ከም ዝረኽቡ ይገብር፡ ኵለ መዳያዊ ዕቤት ክግብሩ ዝሕግዞም ትምህርትን መዋቕርን ድማ 

የደንፍዕ።

ዓንቀጽ 4፦ ቤት ምኽሪ ወለድን ኮሚተ ምትሕብባርን

ምስ ወለዲ እቶም ቈልዑ ጽቡቕ ምትሕብባር ምእንቲ ኺህሉ፡ ነፍሲ ወከፍ መውዓል ሕጻናት፡ ቤት 

ምኽሪ ወለድን ኮሚተ ምትሕብባርን ኪህልዎ ኣለዎ።

እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ፡ ንወለዲ ዅሎም ውሉዳት ዝሓቘፈ ዀይኑ ሓባራዊ ረብሓታቶም ንምድን

ፋዕን እቲ ኣብ መንጎ መውዓል ሕጻናትን ጕጅለ ወለድን ዘሎ ምትሕብባር ኣብ መውዓል ሕጻናት 

ጽቡቕ ሃዋህው ከም ዘስፍን ክገብር ይሰርሕ። ልዕሊ እቲ ኣብ ዓንቀጽ 15 ዘሎ ብዛዕባ ወለዲ ዝኸ

ፍልዎ ዝለዓለ ናይ ክፍሊት ደረት ዝገልጽ መምርሒ ዝዀነ ክፍሊት ክህሉ ዝሰማማዕ ቤት ምኽሪ 

ወለዲ ጥራይ እዩ። 

እቲ ኮሚተ ምትሕብባር፡ ኣማኻርን ርክብ ዝፈጥርን ዘተሓባብር ኣካል ክኸውን እዩ። እቲ ኮሚተ 

ምትሕብባር፡ ነፍሲ ወከፍ ጕጅለ ብማዕረ ምእንቲ ኽውከል ንወለድን ንሰራሕተኛታት እቲ መውዓል 

ሕጻናትን ዝሓቘፈ እዩ። ወናኒ እቲ መውዓል ሕጻናት ብፍቓዱ ኺሳተፍ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ፡ 

ካብ ካልኦት ጕጅለታት ንላዕሊ ግና ክውከል የብሉን። እቲ ዋና መውዓል ሕጻናት ኣገዳሲ ጕዳያት 

ናብ ቤት ምኽሪ ወለድን ናብ ኮሚተ ምትሕብባርን ከም ዚቐርብ ኪገብር ኣለዎ።

ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ
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ምኽሪ ናይ መውዓል ሕጻናት 
ኮሚተ ወለዲ
ብተፈጥሮ፡ ወለዲ ኣብተን ናይ መጀመርታ ዓመታት ዕድመ ደቆም ብዛዕባኦም ይጭነቑ እዮም። 

እቶም ወለዲ ብማዕረን ብንጥፈትን ምስ መውዓል ሕጻናት ተሓባቢሮም ክዓዩ እዮም። ነዚ ንምፍጻም 

ከኣ፡ ወለዲ ካብ ምጅማር መውዓል ሕጻናት ኣትሒዞም ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ወለድን ኣብ 

ኮሚተ ምትሕብባርን ዘለዎም መሰላትን ሓላፍነታትን ጽቡቕ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣለዎም።

ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ (FUB)፡ ክልተ ፊልምታት ሓበሬታ ኣዳልዩ እዩ። እቲ ሓደ 

ፊልም ኣብ ናይ ወለዲ ኣኼባ፡ እቲ ሓደ ፊልም ከኣ ኣብ ኮሚተ ምትሕብባር ስልጠና ንምሃብ 

ምጥቃም ይከኣል እዩ። እዚ ፊልምታት እዚ ንወለዲ ጽቡቕ ሓበሬታ ይህቦም እዩ።

ጽቡቕ መዋቕር 

ንዕዮ ቤት ምኽሪ ወለዲ ዀነ ኮሚተ ምትሕብባር ዝኸውን ጽቡቕ መዋቕር ምህላው፡ ተሳትፎን ንጥ

ፈታትን ንምፍጣር ኣድላዪ እዩ። ነቲ ዕዮ ጽቡቕ ቅርጺ ንኽሕዝ ኪሕግዝ ዚኽእል ገለ ስጕምትታት 

እንሆ፦

• ቻርተር ቤት ምኽሪ ወለድን ኮሚተ ምትሕብባርን

• ቀዋሚ ጕዳያት ዘለዎ ዓመታዊ መደብ

• መደብ ኣኼባ ምሉእ ዓመት ኣብቲ ቀዳማይ ኣኼባ እዩ ዚቐውም

•  ኣቃውማ ናይቲ እተፈላለየ ንጥፈታት ክፈላለ ኣለዎ፦ ንኣብነት ኣብ ተገዳስነት፡ ድሕረ 

ባይታ፡ ምትእስሳር፡ መንበሪ ቦታ ከምኡውን ተመክሮ ናይቶም ናይ መውዓል ሕጻናት 

ወለዲ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ

• ስርዓታት ኣኼባ

• መስርሕ፦

 ቤት ምኽሪ ወለዲ > “ንቤት ምኽሪ ወለዲ ዝውክል ናይ ስራሕ ኮሚተ > 

ኮሚተ ምትሕብባር > ወናኒ

ኣብ ናይ ኮሙነ መውዓል ሕጻናት፦ 

ምምሕዳር > ፖለቲካዊ ቦርድ

ኣብ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ሕጻናት፦ 

ወናኒ/ትካል/ውድብ

ኣብ ሓድሕድካ ግልጽነትን ምትእምማንን 

ብምፍጣር ጽቡቕ ናይ ምትሕብባር ሃዋህው 

ክህሉ መሰረት ኣንብር። ጕዳያት ኰነ ጥርዓናት 

ብኸመይ ከም ዚተሓዝን ጽቡቕ ኣገባብ ኣዳሉ።
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ቤት ምኽሪ ወለዲ
ቤት ምኽሪ ወለዲ እንታይ እዩ፧

• ንዅሎም ወለዲ መውዓል ሕጻናት ዝሓቍፍ ብሕጊ ዝምረጽ ቤት ምኽሪ እዩ።

• ኣብ ኮሚተ ምትሕብባር (SU) ዝውከሉ ተወከልቲ ዝመርጽ ቤት ምኽሪ እዩ።

•  እቲ መውዓል ሕጻናት “ንቤት ምኽሪ ወለዲ ዝውክል ናይ ስራሕ ኮሚተ” (FAU) ዘለዎ እንተ 

ዀይኑ፡ ነዞም ኣብዚ ናይ ስራሕ ኮሚተ ዝኣትዉ ተወከልቲ ዝመርጽ ቤት ምኽሪ ወለዲ እዩ።

•  እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ዅሎም ወለዲ ናይቶም ወለዲ ዝሓቘፈ ቤት ምኽሪ ዀይኑ፡ ሓባራዊ 

ረብሓታቶም ኬደንፍዕ ኣለዎ።  እቲ ኣብ መንጎ መውዓል ሕጻናትን ጕጅለ ወለድን ዘሎ ምትሕ

ብባር ኣብ መውዓል ሕጻናት ጽቡቕ ሃዋህው ከም ዘስፍን ክገብር ይሰርሕ።

ቤት ምኽሪ ወለዲ እንታይ እዩ ዝገብር፧

•  ቤት ምኽሪ ወለዲ ብዛዕባ እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ዘለዎ ሓላፍነታትን ግዴታታትን ዝገልጽ 

ቻርተር ክህልዎ ኣለዎ።

•  ነቲ ካብ ኮሚተ ምትሕብባር (SU) ዝመጸ ጕዳያት ይመያየጠሉ። 

እቲ ጕዳይ ምስ ተመያየጡሉ ኸኣ፡ እቲ ውጽኢት ኮሚተ ምትሕብባር (SU) ይለኣኽ።

•  ልዕሊ እቲ ናይ ክፍሊት ደረት ብዛዕባ ዝዀነ ናይ ወለዲ ክፍሊት ክህሉ ዝሰማማዕ ቤት ምኽሪ 

ወለዲ ጥራይ እዩ። (ዓንቀጽ 20 ሕጊ መውዓል ሕጻናት)

ሓላፊ እንታይ እዩ ዚገብር፧

•  ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ነቶም ወለዲ መውዓል ሕጻናት፡ ቤት ምኽሪ ወለዲ እንታይ ምዃኑ 

ይሕብሮም፡ ቻርተር ቤት ምኽሪ ወለዲ ድማ ንዅሎም ወለዲ የፍልጦም።

•  ሓላፊ እቲ መውዓል ሕጻናት ኣብቲ ናይ ምይይጥ ጕዳይ ይሳተፍን የቕርብን። በዚ ኸምዚ 

እቶም ወለዲ ብዛዕባ ሓደ ጕዳይ ጽቡቕ ሓበሬታ ይረኽቡ።

•   እቲ ወናኒ መውዓል ሕጻናት ኣገዳሲ ጕዳያት ናብ ቤት ምኽሪ ወለድን ናብ ኮሚተ ምትሕብባ

ርን ከም ዚቐርብ ኪገብር ኣለዎ።

• ኣኼባታት ምእንቲ ኺግበር ምድላዋት ይገብር።

ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ
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ኮሚተ ምትሕብባር (SU)
ኮሚተ ምትሕብባር እንታይ እዩ፧

• ማዕረ ቝጽሪ ሰራሕተኛታትን ወለድን ዘለዎ ሕጋዊ ኮሚተ እዩ።

• እቲ ኮሚተ ምትሕብባር፡ ኣማኻርን ርክብ ዝፈጥርን ዘተሓባብር ኣካል እዩ።

• ወለዲ በቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ ኣቢሎም ኮሚተ ምትሕብባር ይመርጹ።

• ተወከልቲ ኮሚተ ምትሕብባር ምስጢር ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎም።

ኮሚተ ምትሕብባር እንታይ እዩ ዝገብር፧

•  ኮሚተ ምትሕብባር ኣብ መውዓል ሕጻናትካ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ መምርሒ ዝህብ ናይ ገዛእ ርእሱ 

ቻርተር ኺህልዎ ኣለዎ።

•  ነቲ ካብ ቤት ምኽሪ ወለዲ፡ ካብ ሰራሕተኛታት ከምኡውን ካብ ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ዝመጸ ጕዳያት 

ይፈትሖ።

•  ዓመታዊ መደብ እቲ መውዓል ሕጻናት የጽድቕ። ኣብ ዓንቀጽ 2 ሕጊ መውዓል ሕጻናት ኣብ ናይ መወዳእታ 

ሕጡብ ጽሑፍ ርአ።

• ነቲ ኣብ መንጎ ወለድን መውዓል ሕጻናትን ዘሎ ምትሕብባር ይሕልዎ።

•  እቲ መውዓል ሕጻናት ስሩዕ ስነ ትምህርቲ መውዓል ሕጻናት ዘይተማህሩ ሰራሕተኛታት ክቘጽር ክሓስብ 

ከሎ ርእይቶኦም ይህቡ። ኣብቲ ምስ ናይ ስነ ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ምቝጻር ዚተሓሓዝ ሕጊ፡ ኣብ ክፋል 

2 ርአ።

ሓላፊ መውዓል ሕጻናት እንታይ እዩ ዚገብር፧

• ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ንወለዲ ብዛዕባ ኮሚተ ምትሕብባር ሓበሬታ ይህብ።

•  ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ንኣባላት ኮሚተ ምትሕብባር (SU) ብዛዕባ ዕዮ ኮሚተ ምትሕብባር ስልጠና 

ይህብ። (ኣብዚ እቲ ብዛዕባ ዕዮ SU ዝገልጽ ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ (FUB) ፊልም ክርአ 

ይከኣል እዩ)።

• ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ኣብዚ ይሳተፍ፡ ከም ጸሓፊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

• እቲ ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ንኮሚተ ምትሕብባር (SU) ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ኣገዳሲ ነገራት ሓበሬታ 

ይህቦም፦

– ቍጠባ መውዓል ሕጻናት

– ባጀት

– ልሙድ ንጥፈታት

– ኵነታት ሰራሕተኛታት

– ናይ ወለዲ መጽናዕቲ

•  ኣየናይ ጕዳያት ከም ዝተሓዝ ከምኡውን መዓስ ኣብ ቻርተር ኮሚተ ምትሕብባር (SU)ን ኣብ ዓመታዊ 

መደብን ከም ዝኣቱ ሓበሬታ ይህብ።
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ንቤት ምኽሪ ወለዲ ዝውክል ናይ 
ስራሕ ኮሚተ
“ንቤት ምኽሪ ወለዲ ዝውክል ናይ ስራሕ ኮሚተ” (FAU) እንታይ እዩ፧

•  “ንቤት ምኽሪ ወለዲ ዝውክል ናይ ስራሕ ኮሚተ” (FAU) ብሕጊ ዘድሊ እኳ እንተ ዘይኰነ፡ ይምረጽ 

እዩ። ሓያሎ መውዓል ሕጻናት “ንቤት ምኽሪ ወለዲ ዝውክል ናይ ስራሕ ኮሚተ” (FAU) ይምስርታ 

እየን።

• ቤት ምኽሪ ወለዲ FAU ኪህልዎ ክመርጽ ይኽእል እዩ።

•  FAU መብዛሕትኡ ግዜ ኻብ ኵሉ ኽፍልታት እቲ መውዓል ሕጻናት ተወከልቲ ዝሓዘ እዩ።

•   FAU እቲ ኣብ መንጎ መውዓል ሕጻናትን ጕጅለ ወለድን ዘሎ ምትሕብባር ኣብ መውዓል ሕጻናት 

ጽቡቕ ሃዋህው ከም ዘስፍን ክገብር ይሰርሕ።

• ተወከልቲ FAU ምስጢር ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎም።

FAU እንታይ እዩ ዝገብር፧

•  FAU ብዛዕባ እቲ FAU ኣብ መውዓል ሕጻናት ዘለዎ ሓላፍነታትን ግዴታታትን ዝገልጽ ቻርተር 

ክህልዎ ኣለዎ።

• ሓባራዊ ረብሓታት ወለዲ ንምድንፋዕ ይሰርሕ።

•  ነቲ ናይ ወለዲ ጸብጻብ ናብ ኮሚተ ምትሕብባር (SU) የሕልፎ።

• ከከም ኣድላይነቱ ኣኼባታት ይገብር።

ሓላፊ እንታይ እዩ ዚገብር፧

•  እቲ ኣባይቲ ሕጻናት FAU እንተ ኣልይዎ ወይ እንተ ዘይብሉ ነቲ ናይ ንቤት ምኽሪ ወለዲ ይሕብር።

• ወለዲ ተወከልቲ ምእንቲ ኺመርጹ ይሕግዝ።

• ንወለዲ ብዛዕባ እቲ ናይ FAU ቻርተር ይሕብር።

• ዕዮ እቲ መውዓል ሕጻናት ኣብ ቻርተር ናይ FAU ኪግለጽ እዩ።

FAU እቲ ሕጊ መውዓል ሕጻናት ክቐውም ዝጠልቦ ግድነታዊ ኣካል ኣይኰ
ነን። ስለዚ፡ ኵሎም መውዓል ሕጻናት ኣይኰኑን FAU ዘለዎም።

ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ
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ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ 
(FUB)፡ ንዅለን መውዓል ንቤት ምኽሪ 
ወለድን ንSUን ዝኸውን ቻርተር ከውጽኣ 
ይመክር

እቲ ቻርተር ክወጽእ ከሎ፡ ኣብ መንጎ ኮሚተ ምትሕብባርን (SU) መውዓል ሕጻናትን ጽቡቕ ምት

ሕብባርን ጽቡቕ ምይይጥን ክህሉ ኣገዳሲ እዩ። ትሕዝቶ እቲ ቻርተር እንታይ ክኸውን ከም ዚኽእል 

ሓደ ኣብነት እንሆ፦

ቤት ምኽሪ ወለዲ

ኵሎም እቶም ኣብ ኣባይቲ ሕጻናት ውሉዳት ዘለዉዎም ወለዲ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ወለዲ 

እዮም። ቤት ምኽሪ ወለዲ ኣብ መንጎ ወለድን መውዓል ምትሕብባር ክህሉ ከምኡውን ሕጻናት ድሕ

ንነትን ምዕባለን ክረኽቡ ክዓዪ እዩ። ኣብ ኮሚተ ምትሕብባር ዝውከሉ ተወከልቲ ዝመርጽ ቤት 

ምኽሪ ወለዲ እዩ።

ኮሚተ ምትሕብባር (SU)

እቲ ኮሚተ ምትሕብባር (SU)፡ ኣማኻርን ርክብ ዝፈጥርን ዘተሓባብር ኣካል ክኸውን እዩ። እቲ 

ኮሚተ ምትሕብባር፡ ነፍሲ ወከፍ ጕጅለ ብማዕረ ምእንቲ ኽውከል ንወለድን ንሰራሕተኛታት እቲ 

መውዓል ሕጻናትን ዝሓቘፈ እዩ። ወናኒ እቲ መውዓል ሕጻናት ብፍቓዱ ኺሳተፍ ዚኽእል እኳ እንተ 

ዀነ፡ ካብ ካልኦት ጕጅለታት ንላዕሊ ግና ክውከል የብሉን።

ምርጫን ምስረታን

ሓድሽ ኮሚተ ምትሕብባር ዝምረጽ ኣብቲ ወለዲ ኣብ ምጅማር ሓድሽ ዓመት መውዓል ሕጻናት ዝገ

ብርዎ ኣኼባ እዩ።  ኣብኡ ኮሚተ ምትሕብባር ክምስረት ከሎ፡ መራሕን ምክትል መራሕን ጸሓፍን 

ይምረጽ።
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ሓላፍነት

ዕማም መራሒ ኮሚተ ምትሕብባር ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል እዩ፦

  ምስ ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ብምትሕብባር፡ ኣጀንዳ የዳሉን ንኮሚተ ምትሕብባር ይሰድደ

ሎምን።

 ኣቦ መንበር እቲ ኣኼባ ይኸውን።

 ምስ ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ርክብ ይገብር።

ሓላፍነታት ምክትል መራሕን ጸሓፍን፦

1. ኣብቲ ዝግበር ኣኼባታት ጸብጻብ ይሕዝ። ነቲ ጸብጻብ ከኣ ንወለዲ የፍልጦም።

ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ዘለዎ ግደ 

ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ኣብ ኣኼባታት ኮሚተ ምትሕብባር ይሳተፍን ኣገዳሲ ጕዳያት ንኮሚተ ምት

ሕብባር የፍልጥ። ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ምስ ኮሚተ ምት

ሕብባር ብምዝርራብ፡ ኣጀንዳ ከዳሉን ንኮሚተ ምትሕብባር 

ክሰድደሎምን ይኽእል እዩ።

ኮሚተታት 

እተፈላለየ ዕዮታት ወይ ፕሮጀክትታት ኣብ ዘለዎም መውዓል 

ሕጻናት፡ ቤት ምኽሪ ወለዲ ዝውክል ናይ ስራሕ ኮሚተ 

(FAU) (ብሕጊ ዘየድሊ) ካልእ ንኡስ ኮሚተታት FAUን 

ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። 

ኣኼባታት 

ኮሚተ ምትሕብባር ኣብ ዓመት x እተፈላለየ ኣኼባታት 

ይገብር እዩ። እቶም ወለዲ/መውዓል ሕጻናት ዝያዳ ኣኼባ

ታት ከም ዘድሊ እንተድኣ ርእዮም ክልቲኦም ነዚ ንምሕታት 

ኣጋጣሚ ኣለዎም።

ዕዮታት

•  ኣብ መንጎ ወለድን መውዓል ሕጻናትን ጽቡቕ ምትሕብባር ንኽህሉ ይጽዕር።

• ዓመታዊ መደብ እቲ ኣባይቲ ሕጻናት የጽድቕ።
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•  ቴማ ዘለዎ ምሸት የዳሉ፡ ምስ ወለዲ ብዛዕባ ጕዳያት መውዓል ሕጻናት ዝዛራረበሉ ናይ 

ምይይጥ ኣኼባታት እውን የዳሉ።

•  ናይዚ ዓመታዊ መደብ ርአ (ኵሎም SU ንዕዮኦም ዝኸውንን ነየናይ ጕዳይ ክርእዩ ኸም 

ዘለዎም ዝገልጽን ዓመታዊ መደብ ከውጽኡ FUB ይመክር)

ቍጠባ

ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ብዛዕባ ዕማም መውዓል ሕጻናት ንSU ይገልጽ። 

(እዚ ኣብ ዓመታዊ መደብ ዝኣቱ ቀዋሚ ጕዳይ ኪኸውን ይኽእል እዩ)

ምስጢር ናይ ምሕላው ሓላፍነት 

ሕጊ ምምሕዳር ካብ ዓንቀጽ 13a ክሳዕ ዓንቀጽ 13f ብዛዕባ ምስጢር ናይ ምሕላው ሓላፍነት ዝገልጾ ሕጊ፡ 

ነቶም ምስ ወለዲ ርክብ ዝገብሩን ንናይ መውዓል ሕጻናት ቤት ምኽርን ኮሚተታትን እውን ይምልከት 

እዩ። (ዓንቀጽ 20 ሕጊ መውዓል ሕጻናት)
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ኣብ SU ከጋጥም ዝኽእል ዘይምስምማዕ 

ኮሚተ ምትሕብባር (SU) ንጥቕሚ ዅሎም ሕጻናት ዝቘመ ሓድነት ዝፈጥር ኮሚተ እዩ ክኸውን 

ዘለዎ። ኣብ SU ንእተፈላለየ ሓሳባትን ንምይይጥን ቦታ ዕድል ዝህብል ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። ዘይም

ስምማዕ ምስ ዘጋጥም፡

እቶም ተወከልቲ ኣብቲ ዝመያየጡሉ ቀንዲ ጕዳይን ኣብቲ ንዅሎም ቈልዑ ብሓፈሻ ዝጠቕሞም 

ነገርን ከተኵሩ ኣለዎም። ኣብ መንጎ SUን ሓላፊ መውዓል ሕጻናትን፡ ኣብ መንጎ ኣባላት SU ወዘተ 

ንዘጋጥም እተፈላለየ ዘይምስምማዓት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ኣሰራርሓን እቲ ኮሚተ ምትሕብባር (SU) 

ከዳሉ ከም ዘለዎ FUB ይመክር።

ኣብ ቻርተር ዝግበር ምትዕርራያት

እቲ ቻርተር ኣብ ዓመት ሓንሳእ ክኽለስ ኣለዎ። እቲ ኣብ ቻርተር ክግበር እተሓስበ ምትዕርራያት 

ብጽሑፍ ንSU ክቐርብ ኣለዎ። እቲ እተመሓየሸ መአረምታታት ቤት ምኽሪ ወለዲ ኣብ ዝገብርዎ 

ኣኼባ ቀሪቡ ይጸድቕ ወይ ኣይጸድቕን።
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ጕዳያት
ሓድሓደ ግዜ፡ ሓደ ጕዳይ ንቤት ምኽሪ ወለዲ ወይስ ንSU ዝምልከቶ እንተ ዀይኑ ንምፍላጥ 

ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። 

ከም ሓፈሻዊ መምርሒ፡ እቲ ጕዳይ ንውሉድካ ጥራይ ዝምልከት እንተ ዀይኑ፡ ምስ ሓላፊ ስነ ትም

ህርቲ ወይ ምስ ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ጥራይ ክትዛራረበሉ ኣኻሊ እዩ። 

እቲ ጕዳይ ንብዙሓት ቈልዑ/ወለዲ ዝምልከት እንተ ዀይኑ ወይ ከኣ ዝያዳ መሰረታዊ ጕዳይ እንተ 

ዀይኑ ናብ ቤት ምኽሪ ወለዲ/SU ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ።

እቶም ወለዲ ብዛዕባ እዋናዊ ጕዳያት ካብ መውዓል ሕጻናት ሓበሬታ ይረኽቡ እዮም። SU ብጽቡ

ቕን ብሜላን ምእንቲ ኽዓዪ፡ ነቲ ጕዳያት ኣብ ዓመታዊ መደብ ከተእትዎ ጽቡቕ እዩ። 

ኣብ ቤት ምኽሪ ወለድን ኮሚተ ምትሕብባርን ክንመያየጠሉ እንኽእል ገለ ኣብነታት እንሆ፦

• ባጀት፡ ሕሳብ

• ዕማም

• ኣብ መውዓል ሕጻናት ዘሎ ጽፍፈት ስራሕ

• ስነ ምግባራዊ ስርዓታት

• ገምጋም ተጠቃሚ

• ሰራሕተኛታት

• ኣወዳድባ መውዓል ሕጻናት

• ሰዓታት ስራሕ

• ኣብ ግዜ ሓጋይ (ሳመር) ዝዕጸዋ መውዓል ሕጻናት

• መተካእታ ዝዀኑ ሰራሕተኛታት ምጥቃም

• ስነ-ማሕበራዊ ሃዋህው

• ኣብ መውዓል ሕጻናት ዘሎ ድሕንነት

•  ስሩዕ ስነ ትምህርቲ መውዓል ሕጻናት ዘይተማህሩ ሰራሕተኛታት ንምቝጻር ክሕሰብ 

ከሎ ርእይቶ ምሃብ

• ነቲ ዓመታዊ መደብ ምጽዳቕ

ኣብቲ ሕጊ ብፍላይ እተጠቕሰ ምስዚ ዝተሓሓዝ ጕዳያት፡ ባጀት፡ ዕማም፡ ከምኡውን ኣጠቓቕማ ቦታ 

እዩ።

ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ
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ሓበሬታ
ሓበሬታ ኣባላት ኮሚተ ምትሕብባር ንዝዀኑ ወለዲ

• ኣብቲ ማሕበረሰብ ተጸመዱ።

•  ኵሉ ናይ ኮሚተ ምትሕብባር ሰነዳትኩም ኣብ ሓደ ክትጥርንፍዎ ዝሕግዘኩም ኤለክትሮኒካዊ ወይ 

ናይ ወረቐት ፍጠሩ።

•  ምስ መውዓል ሕጻናት ብሓባር ኴንካ ተበግሶ ብምውሳድ፡ ንወለዲ ዘተሓሳስቦም ቴማ ዘለዎ ናይ 

ወለዲ ኣኼባ/ናይ ወለዲ ምሸት ኣዳሉ።

•  መራሒ ኮሚተ ምትሕብባር ኣብ መንጎ እቲ ምስ ኮሚተ ምትሕብባር ዝግበር ኣኼባታት ምስ 

ሓላፊ መውዓል ሕጻናት ጽቡቕ ምይይጥ ክገብር ኣለዎ። 

ብዛዕባ እቲ መውዓል ሕጻናት ዚዓይዎ ዘለዉን ንወለዲ ዜተሓሳስቦምን ጕዳያት እትዘራረበሉ ስሩዕ 

ኣኼባታት ኣዳሉ።

ንሓላፊ መውዓል ሕጻናት ዚኸውን ሓበሬታ

• ግልጽን ጽን ኢልካ እትሰምዕን ኩን።

•  ንወለዲ ብዛዕባ ቤት ምኽሪ ወለድን ኮሚተ ምትሕብባርን ጽቡቕ ሓበሬታ ሃብ፡ ንኣብነት ኣብቲ 

ናይ መጀመርታ ኣኼባታትን ኣብቲ ምስ ወለዲ ዚግበር ኣኼባታትን።

• ምስ መራሒ ኮሚተ ምትሕብባር ስሩዕ ኣኼባታት ግበር።

•  ንወለዲ ኣብ ናይ ወለዲ ኣኼባታት ወይ ኣብ ናይ ወለዲ ምሸት ክትመያየጡሉ እትኽእሉ ዛዕባታት 

ክሕብሩ ኣተባብዓዮም።

• ንቤት ምኽሪ ወለድን ንኮሚተ ምትሕብባርን ኣጸቢቕካ ተጠቐመሉ።

ንወናኒ መውዓል ሕጻናት ዚኸውን ሓበሬታ

• ኣብ ኣኼባታት ኮሚተ ምትሕብባር ተሳተፍ።

• ሓበሬታ እትህብ ኩን፡ ጽን ኢልካ ስማዕ፡ ሕዉስ ኩን።

•  ኣብ ናይ ኮሙነ መውዓል ሕጻናት ዝበዝሕ ግዜ ንኮሙነ ወኪሉ ኣብ ኮሚተ ምትሕብባር ዝካፈል 

ሓደ ፖለቲከኛ እዩ። እቲ ኮሙነ ነዞም ፖለቲከኛታት ናይ ምስታፍን ናይ ምስልጣንን ጽቡቕ 

ልማድ ክህልዎ ኣለዎ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ናውቲ ትምህርቲ

•  FUB ኣብ ናይ ወለዲ ኣኼባታት ክትጥቀመሉ እትኽእል ብዛዕባ ኮሚተ ምትሕብባር ዝገልጽ ናይ 

ሓበሬታ ፊልም ኣዳልዩ እዩ።

•  FUB ኣብ ኣኼባታት ኮሚተ ምትሕብባር ክትጥቀመሉ እትኽእል ስልጠና ዚወሃበሉ ናይ ኮሚተ 

ምትሕብባር ፊልምታት እውን ኣዳልዩ እዩ።
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ቤት ምኽሪ ወለድን ኮሚተ ምትሕብባርን 

ኣብ መውዓል ሕጻናት

ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ
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