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ኣፇፃፅማ ዓመታዊ ኮንፇረንስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ 2017 (ማልት/ሰአ)
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላትን ዯገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ!
ዓመታዊ ኮንፇረንስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ August 1, 2017 ኣብ Las Vegas, NV ብምክያድ
ዝላዓለ ወነ ቀስቂሱን ብሩህ ተስፋ ኣስኒቑን ክዛዘም ኪኢሉ።
ኣፍቱ ኮንፇረንስ ዲሬክተር ዓለም ለኸ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታዯለ ሓጎስ፣ ናይ ትግራይ መንግስትን
ውድብን ዯሊጌሽን ኣባላት፣ ናይ ማልት ሰሜን ኣሜሪካ ቦርድ ኣባላት፣ ተወከልቲ ጨናፍርን ዝተዓዯመ ህዝብናን ኣብ
ዝተረኸብሉ ዝተኻየዯ ኮንፇረንስ ኮይኑ ዓመታዊ ኣፇፃፅማ ስራሕቲ ቦርድ ማልት ሰሜን ኣሜሪካን መዯባት ዓለ ለኸ
ማልትን ቀሪቦም ክግምገሙ ክኢሎም።
ብወገን ማልት ሰሜን ኣሜሪካ ዝበለፀ ትኹረት ተዋሂብዎም ዝነበሩ ርእሰ ጉዲያት ጨናፍር ኣብ ምጥያሽን
ምጥንኻርን ዘድሐቡ ስራሕቲን ብተጋዲላይ ሙሴ ዝፅዋዕ ናይ ሸራሮ መሰናድኦ 2-ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ህንፀት ኣፇፃፅማን
ዝምልከቱ እዮም።
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከባቢ 20 ጨናፍር ኣጠናኺርካን መስሪትካን ኣብ ትግራይና ድኽነት ንምጥፋእ ኣብ ዝካየድ
ቃልሲ ብዝበለፀ ሩኡይ ተሳትፎ ንክገብራን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ህዝብና ኣብ ዙሪያ ጨናፍር ማልት ኣሲሉ ንክሳተፍ ዘኽእሉ
ናይ ምውዲብን ኣእሚንካ ኩለመዲያዊ ተሳታፋይ ንክኸውንን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብዝበለፀ ምስላጥ ከምዝግባእ ዝተአመነሉ
ጉዲይ ነይሩ።
ኣባላትስራሕ ፇፃሚት ሚቴን ቦርድ ማልት ሰሜን ኣሜሪካን 2016-2018

ናይ ማልት ሰሜን አሜሪካ ፕሮጀክት ዝኾነ ሸራሮ መሰናድኦ 2-ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣፋፃፅሙኡ ብዝምልከት
ዝርዝር ሓበሬታ ምስ ስእላዊ መግለፂኡ ቀሪቡ ዝተገምገመ እንትኾን ጨናፍር እስካብ ሎሚ ዘዋፅኦኦን ዝተርፇንን መጠን
ብቱ ዝቐረበ ፀብፃብ ንምርዲእ ተኻኢሉ። እቱ ፕሮጀክት 24.9 ሚሊየን ብር ($1.2 ሚሊየን ዶላር) ዝወዯአ ኮይኑ

ናይ ሰሜን አሚሪካ ብፅሒት $500 ሺሕ ዶላር ስለዝኾነ ጨናፍር ዝተመዯበለን መጠን ኣብ 2017-2018 ብዘሎ ጊዜ
ኣማሊአን ኣታዊ ንምግባር በርቲዏን ከምዝሰርሓ ቃል ዝኣተዋሉ ክንፇረንስ ነይሩ።
ናይ ማልት ሰሜን ኣሜሪካ ፕሮጀክት ዝኾነ ሸራሮ መሰናድኦ 2-ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብFeb, 2017 ተዛዚሙ

ዲሬክተር ዓለም ለኸ ማልት ብወገኖም ብፓወር ፖይንት ኣዯጊፎም ኣብ ዝሓለፇ ዓመት ዝነበረ መዯብ ኣፇፃፅማን
ናይ ሀይዚን ዝቕፅሉ ዓመታትን ልምዓታዊ ትኹረት ኣብ ፅሪየት ትምህርቲ ዘድሀቡ ኮይኖም ኣብያተ ትምህርቲ ሳይንስን
ቴክኖሎጂን መሰረት ብዝገበሩ ናውቲ ቤት ትምህርቲ ንምሙላእ ፅዕረት እናተገብረ ምዃኑን ቀፂሉ’ውን ከምዝስረሀሉን
ብምብራህ ማልት/ሰአን ተሳታፋይ ኮንፇረንስን ቀፂሉ ዝገብሮ ሓገዝ ምስ ፕሮግራምን መዯባትን ዓለም ለኸ ማልት
ዝተጠዓዓመ ከኸውን ከምዝግባእ ኣታሓሳሲቦም። ብ GFCT ሓገዝ ኣብ እንዲባጉና ዝተሰርሐ 2-ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ

ምስቱ ዕለታዊ ፕሮግራም ማልት ሰሜን ኣሜሪካ ተተሓሒዙ ኣብ መጨረሻ ኣብ መንጎ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን
ኣሜሪካ (ማተሰአ)ን ዓለም ለኸ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዝተፇረመ ናይ ተሓባቢርካ ምስራሕ ስምምዕ ኮይኑ ማተሰአ
ቅድሚ 6 ዓመት ብስሙ ዝጀመሮ ህንፀት ቤት ትምህርቲ ዯዯቢት (1 – 8 ክፍሊ) ንምስፍሕፋሕ(ተወሰኽቲ ክፍሊታት
ንምስራሕ) ዘልእኾ ገንዘብ ንምልኣኽን ማልት ኣብ ተግባር ንምውዓል ዝገብሮ ተሳትፎን ብዝምልከት’ዩ።

ፕሮግራም ዓመታዊ ኮንፇረንስ ማልት ሰሜን ኣሜሪካ ንምስኻዕ ፍሉይ ፃዕሪ ንዝገበርኩም ኣባላት ጊዚያዊ
መተሓባበሪት ኮሚቴ ማልት ጨንፇር ላስ ቬጋስ፣ ተጀሚሩ እስካብ ዝዛዘም ሙሉእ ተሳትፎ ንዝገበሩ ኣባላት ቦርድ
ማልት/ሰአ፣ ተወከልቲ ጨናፍር፣ ኣባላትን ዯጋፋይ ህዝብናን፣ ብፍላይ ድማ እንካብ ዓድና ተጓዒዞም ዝተረኸቡ ናይ
ዯሊጌሽን ኣባላት ብስም ቦርድ ማልት ሰሜን ኣሜሪካ እቱ ዝላዓለ ምስጋና ክነቕርበልኩም ንፇተው።
ኣብ ዓመታዊ ኮንፇረንስ ማልት ሰሜን ኣሜሪካ ዝተኻፇለ ህዝብና

ብዙ ኣጋጣሚ’ዙይ ኣብ ላስቬጋስ ዓመታዊ ኮንፇረስ ማልት/ሰአ ክትርከቡ ንዘይካኣልኩም ኣባላትን ዯጋፋይ
ህዝብናን፣ ኣብዚ ዝካየድ ናይ ልምዓት ርብርብ ኢድኩም ሓዊስኩም መዯባት ማልት ንምዕዋት ጨንፇርኩም ኣጠናኺርኩም
እቱ ልሙድ ሓገዝኩም ንኽትቅፅልሉ ናይ ልምዓት ውዲበኹም ፃዊዒታ እናቕረበት ብፍላይ ድማ ብርክት ዝበለ ህዝብና አብ
ዝርከበለን ከተማታት ዘለዋ ህዝባዊን ልምዓታዊን ማሕበራት ከም ኮሙኒቲ ትግራይ፣ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ
(ማተሰኣ)፣ ኣልሙናያትን ካልኦት ሙያዊን ፆታዊን ማሕበራት ኣባላት ኣብ ንኩልና ዝምልከቱ ልምዓታዊ መዯባት ንምስኻዕ
ኣብ ጨናፍር ማልት/ሰአ ተመዝጊብኩም ናይ ኣባልነት ወፇያኹም ንክትከፍሉ፣ ኣብ ዝካየደ ናይ ማልት ሓገዝ ምትእኽኻብ
በዓላት ዙሪያ ብምዕሳል ብዝበለፀ ንክትታሓባበሩ ቦርድ ማልት ሰሜን አሜሪካ ብኽብሪ ይሓትት። አብ ልምዓት ሃገርኩም
ኣስተዋፅኦ ዝገበርኩምን ቀፂልኩም እትፅዕሩ ዘለኹምን ዘለኽንን ኣባላትን ዯገፍትን ማልት ብስም እቱ ተረባሓይ ህዝብና
ዯጊምና ዯጋጊምና ዝዓበዬ ምስጋና ይብፃሕኹም ንብል።
ኣፇፃፅማ ሙሴ ሸራሮ መሰናድኦ 2-ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከም ዝስዕብ ብስእላዊ መግለፂ ዝቐረበ’ዩ።
ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ሸራሮ ተረኺቦም እምነ ሰረት እንተቕምጡ ዘርኢ

ኣብ እዋን ምቕማጥ እምነ ሰረት ህዝቢ ሸራሮ ሓጎሱ እንትገልፅ

ህንፀቱ ንክውዲእ ኣብ ዝተቓረበሉ እዋን

ብየማናይ እትረአ ህንፃ
ብሓፁር ዝተኸለለ ምዃኑ ዘርኢ

ቤት ጽሕፇት ሓለፍቲ ቤት ትምህርቲ እያ
ወሽጣዊ መርኣያ

ናይ ቤተ ሙከራ ህንፃ

ውሽጣኢ ክፍሊ

ናይ ዯቂ ተባዕቲዮ ሽቓቕ

ናይ ዯቂ ኣነስቲዮ ሽቓቕ

ናይ ምረቓ ዕለት ለካቲት 2/ 2009

እንኳዕ ዯስ በለኩም፥ እንካዕ ዯስ በለና! ሙሴ ሸራሮ፣ ፪ይ ብርኪ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ
ብለካቲት 2/2009 (Feb 9, 2017) ተመሪቓ

ሓቦ እዩ ሃፍትና፥ ሕብረት እዩ ሓይልና፥ ተዓዋቶ ኢና!!

ዲሬክተር ማልት ብሸራሮ ህዝቢ ጋቢ እንትሽለም

ንሕና’ባ የቕንየልና፡ ብኣኹም ኮሪዕና፤ ሓጊዝኩምና፤ ኣብ ልምዓት ዓድና ኢድና ክንሓውስ ዕድል ረኺብና!

ሸራሮ መሰናድኦ 2- ብርኪ ቤት ትምህርቲ February, 2017

ን ማልት/ሰአ እንካብ ሸራሮ ምምሕዲርን ቤት ጽሕፇት ትምህርቲን ዝተልኣኸ ናይ ምስጋና ወረቐት!

 ልምዓት = መፃኢ ዕድል ትግራይና

=

ልምዓት እዩ

ናይ ልምዓት ወፍሪና ን ምዕዋት ሓድነትና አጠናኺርና ክንቅፅል ኢና!!
ልምዓት ዓዱ ብዯቂ ዓዱ!!

ማልት ሃፍታ ኣባላታ!!

የቐንየልና!!!
ካብ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፇር ሰሜን አሜሪካ,

August 1, 2017

