
✔

✔

✔ ✔

✔

መደብ ንዓኹም ዝወሃበኩም ሓገዝመደብ ንዓኹም ዝወሃበኩም ሓገዝ
እቲ Salvation Army (ሳልቨሽን ኣርሚ) ዝበሃል ንሰባት ኣብ ናይ ዘመናዊ እቲ Salvation Army (ሳልቨሽን ኣርሚ) ዝበሃል ንሰባት ኣብ ናይ ዘመናዊ 
ናይ ሰብ ምጭዋይን ንሰባት ብግዲ ብዘይ ደሞዝ ምስራሕን ምብስባስን ናይ ሰብ ምጭዋይን ንሰባት ብግዲ ብዘይ ደሞዝ ምስራሕን ምብስባስን 
ዝወረዶም ዝተፈላለየ ሓገዛት ይህብ እዩ። እዚ ከኣ ሰባት ናትኩም ነጻነት ዝወረዶም ዝተፈላለየ ሓገዛት ይህብ እዩ። እዚ ከኣ ሰባት ናትኩም ነጻነት 
ብምቕንጣጥ መታን ንጥቕሞም ከውዕልዎ ንስኻትኩም ክትገብሮዎ ብምቕንጣጥ መታን ንጥቕሞም ከውዕልዎ ንስኻትኩም ክትገብሮዎ 
ዘይትደልዩ ነገራት ብግዲ ከትገብሩ ክትግደዱ ከለኹም ማለት እዩ።ዘይትደልዩ ነገራት ብግዲ ከትገብሩ ክትግደዱ ከለኹም ማለት እዩ።

ናብ እዚ ንሕና ናብ እዚ ንሕና 
ንህቦ ኣገልግሎት ንህቦ ኣገልግሎት 
እንቋዕ ብደሓን እንቋዕ ብደሓን 
መጻእኩምመጻእኩም

ዝወሃበኩም ዝወሃበኩም 
ሓገዝ ሓገዝ 

ሂወትኩም ንቕድሚት ሂወትኩም ንቕድሚት 
ክትዓጓዙ ንሕግዝክትዓጓዙ ንሕግዝ

መጻኢ ሂወትኩምመጻኢ ሂወትኩም

ዝኾነ ሰራሕተኛ ካብ  Salvation 
Army (ሳልቨሽን አርሚ) ምሳኹም 
ክራኸብ እዮም፣ ወይ ብቴሌፎን ወይ 
ከኣ ገጽ ንገጽ ምሳኹም ክራኸቡ 
እዮም።

11

ምስ እቶም ንዓኹም ዝሕግዙ ውልቃዊ 
ናይ ስራሕ ኣስፈጸምቲ ክትላለዩ ኢኹም 
፣ እዚ ከኣ ወይ ብገጽ ብምርኻብ 
ንስኹም ኣብ ሓደጋ ክትኣትውሉ 
ብዘይትኽእሉ መንገዲ ወይ ከኣ ኣብ 
ትነብርሉ ዘለኹም ቦታ ማለት ኢዩ። 

እቶም ውልቃዊ ናይ ስራሕ ኣስፈጸምቲ 
ዚያዳ ንዓኹም ዘድልየኩም ሓገዝ 
ብዛዕባ ደሕንነትኩም፣ ጥዕናኹም 
ወይ ከኣ ካልእናይ ገንዘብ ዘድልየኩም 
ሓገዛት ክፈልጡ እዮም።

22

ናይ ኣካላዊን ናይ ስነ 
ኣእምሮ ጥዕና ሕክምና 

ናይ ገንዘብ ሓገዝን ምኽርን

ሓገዝ ናይ መጎዓዓዚ ኣገልግሎት

እቶም ንዓኹም 
ክብለጽልኩምን 
ዝጎድእኹምን ኣብ 
ትሕቲ ሕጊ ንምቕራብ 
ኣብ ቤት ፍርዲ ቤት 
ምቕራብ ንሕግዘኩም።

ንዓኹም ዝሕግዙ ኣማከርቲ ወይ 
ከኣ ተረፒ ናይ ስነኣምሮ ዝሕግዝ።

ሂወትኩም ንቕድሚት ክትመርሑ፣ 
ዝተፈላለየ ምንቅስቓሳት 

ክገብሩ ዝሕግዝ ሓበሬታት ኣብ 
ኢንተርነት ኣቲኹም ክትሪኣዎ 
ትኽእሉን ስራሕ ከመይ ጌርኩም 
ክትረክቡ ከምትኽእሉን።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሰነዳት ወይ ከኣ 
ዶኩመንትታት ናብ እቲ ትርድእዎ ቋንቋ 
ዘተርጉመልኩም ክንረኽበልኩም 
ንኽእል ኢና፣ ከምኡ እውን 

እንግሊዘኛ ቋንቋ ትመሃርሉ ቦታ 
ክንሕብረኩም ንኽእል ኢና።

ኣድላይ ዝኾነ ምኽርታትን 
መምርሕታትን ንህብ

ሕጋዊ መሰልን ሓገዝን

ቆልዑት ትምህርቲ 
ክኸዱ መታን ሓገዝ

ጥርዓን ከተቕርቡ እንተ ድኣ 
ደሊኹም ክንሕግዘኩም

ኣገልግሎታት ምስትርጓምን 
ናይ ጽሑፍ ምትርጓም 
በቲ ትዛረብዎ ቋንቋ

ሃይማኖታዊን መንፈስን ናይ 
ባህላዊ መንፈስን ክትረኽቡ 
መታን ሓገዝ ንህብ።

ናይ መጻኢ ጊዜ መደብ

ደሕንነትኩም ዝተማልኦ 
ቦታ ክትነብሩ ሓገዝ ንህብ

ንዓኹም ዝሕግዝ ሓበሬታትንዓኹም ዝሕግዝ ሓበሬታት

ንሕና ንህቦ ሓገዝ ምስ ተወደአ ርእስኹም ኪኢልኩም ምንባር ምስቀጸልኩም ሕጂ 
እውን ሓገዛት ከድልየኩም ይኽእል እዩ፣ ንሕና ምስ እቶም ሓገዝ ክትረኽቡሎም 
ትኽእሉ ትካላታን ናታቶም መራኸቢ ዝርዝራትን ከኣ ክንህበኩም ኢና።

ምናልባት ከምዚ ዓይነት ጸገማት ኣጓኒፍኩም ይኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሃገር እንግሊዝ UK Government 
(ዩ.ከ ጋ ቨርንመንት) ነዚ ሓገዝ እዚ ክትረኽቡ መታን ክኽፈለልኩም ፣ እዚ ከኣ ናብ እቲ ሓገዝ ዝወሃቦ ክፍሊ ክትመሓለልፉ ኢኹም፡ 
መጸዊዒ ስሞም ድማ  National Referral Mechanism (NRM) (ናሽናል ሪፈራል መካኒዝም)። ሃገራዊ ናብ 
ሓገዝ ዝወሃቦ ክፍሊ ምትሕልላፍ። ንስኹም ከምዚ ዓይነት ጸገማት ከምዝወረደኩም ዘመናዊ ናይ ሰብ ምጭዋይን ጸገማት 
ከምዝወረደኩም ተሓቢሩና ኣሎ። እዚ ማለት ከኣ Salvation Army (ሳልቨሽን አርሚ) ንዓኹም ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም።  
እዚ መግለጺ ጽሑፍ እዚ ከኣ እንታይ ዓይነት ሓገዛት ካባና እንታይ ዓይነት ሓገዛት ክትረኽቡ ከምትኽእሉን ከመይ 
ከምዝሰርሕ ይገልጽ።

*እዚ መደብ ዝወጽእ ከኣ ፍልይ ዝበለ ንዓኹም 
ዝሕግዝ መደብ ክኸውን ኣለዎ፣ ንዓኹም 
መምርሒ ዝህብ፣ ሓገዝ ዝህብ በቲ ንዓኹም 
ዘድልየኩም ነገራት መሰረት ክኸውን ኣለዎ። 
ካባና ምስ ተፈለኹም ከኣ ሂወትኩም ርእስኹም 
ኪኢልኩም ክትነብሩ መታን ዝሕግዝ ኣብ 
ጽቡቕ መንገዲ ኢና ክንገድፈኩም ንደሊ። ኩሉ 
እቲ ንዓኹም ዘድሊ ነገራት ተማሊኢልኩም 
ርእስኹም ኪኢልኩም ክትነብሩ ዝሕግዝ መደብ 
ኢና ክንገብረልኩም ንደሊ። እዚ ከኣ ትነብርሉ 
ቦታ ሃልይኩም፣ እቲ መደብ ከኣ እንተወሃደ 
ሓንሳብ ንወርሒ ምሳኹም እንዳተራኸቡ ከመይ 
ከምዘለኹም ድሃይኩም ክንሓትት ኢና። ዝኾነ 
ዝተለወጠ ነገራት እንተ ድኣ ኣሎ ኮይኑ ከኣ 
ብኽብረትኩም ኣፍልጡና። ብድሕሪኡ ከኣ 
ንዓኹም ዝሕግዝ መደብ ከነውጽኣልኩም ኢና።

እዘን ኣብ ታሕቲ እዘን ኣብ ታሕቲ 
ተጠቒሰን ዘለዋ ነገራት ተጠቒሰን ዘለዋ ነገራት 

ንዓኹም ዝግበኣኩም ንዓኹም ዝግበኣኩም 
ነገራት እየን!ነገራት እየን!

ከመይ ከመይ 
ይሰመዓኩም ይሰመዓኩም 

ኣሎ?ኣሎ?

ደሕንነትኩም ደሕንነትኩም 
ዝተማልአ ድዩ?ዝተማልአ ድዩ?

ንሕና ብቑልጡፍ ንሕና ብቑልጡፍ 
ክንሕግዘኩም ክንሕግዘኩም 

ዝኽእል እንታይ እዩ?ዝኽእል እንታይ እዩ?

እቶም ናይ ስራሕ ኣስፈጸምቲ ከኣ ምሳኹም ኮይኖም 
ብምስራሕ ንዓኹም ዝሕግዝ መደብ ከውጽኡ እዮም*።
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እቶም ናይ ስራሕ ኣስፈጸምቲ ሓገዛት ዝህቡ 
በብጊዚኡ ምሳኹም ክራኸቡ ይኽእሉ። 

44 እቶም ናይ ስራሕ አስፈጻምት ሰራሕተኛታት እቲ 
ወጺኡ ዘሎ መደብ ኣብ ገግዚኡ እቲ ወጺኡ ዘሎ 
መደብ ክምርምርዎ እዮም፣ ከምኡ እውን እቲ ካባና 
ትረኽብዎ ሓገዝ ምስትወደአ (አብቀዐ) ኣብ ሂወትኩም 
ካብ እዚ ቀጺሉ ክተወስድዎ ዘለኹም ስጉምትታት 
ክግለጸልኩም እዩ።

55

ካብ NRM (ኤንኣርኤም) ደብዳቤ ክስደደልኩም ኣዩ። እቲ ደብዳቤ ከኣ 
እቲ ንዓኹም ዘጋጠመኩም ጸገማት ዘመናዊ ምጭዋይ ወሪድኩም ድዩ ዋላስ 
ኣይፋልን ከነረጋግጽ ኢና።

ንሕና ስጋብ ርእስኹም ኪኢልኩም ጥዕናኹም ዝተማልአ ዝኽውን ንሕና 
ክንሕግዘኩም ኢና።
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ርእስኹም ኪኢልኩም ምንባር ስጋብ 
ትጅምሩ እቶም ናይ ስራሕ ኣስፈጸምቲ 
ሰራሕተኛታት ኣብ ጎንኹም ኮይኖም 
ክሕግዝኹም ክቕጽሉ እዮም ፣ ኣብ ገግዚኡ 
ከኣ እቶም ሰራሕተኛ ምሳኹም እንዳተራኸቡ 
ክከታተልኹምን ክሕግዙኽምን እዮም።
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ከመይ ከመይ 
ኣለኹም?ኣለኹም?

ኣገዳሲ ዝኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ 
ሓብሬታትሓብሬታት

ዘድልየኩም ዘድልየኩም 
ሓገዝት ትረኽቡ ሓገዝት ትረኽቡ 

ዶ ኣለኹም ?ዶ ኣለኹም ?
ሂወትኩም ሂወትኩም 
ንቕድሚት ንቕድሚት 

ክትጎዓዙ ድሉዋት ክትጎዓዙ ድሉዋት 
ዶ ኣለኹም?ዶ ኣለኹም?

እቲ ናይ ሓገዝ መደብ እቲ ናይ ሓገዝ መደብ 
ዘውጽእናዮ ንዓኹም ዘውጽእናዮ ንዓኹም 
ተሰማሚዕኩም ዶ ?ተሰማሚዕኩም ዶ ?

ኩሉ እቲ ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ 
መደብ ዘውጻእናዮ መደብ ዘውጻእናዮ 

ኸ ሂወትኩም ኸ ሂወትኩም 
ንቕድሚት ክትመርሑ ንቕድሚት ክትመርሑ 

ዝተማልአ ድዩ?ዝተማልአ ድዩ?

 እንተ ድኣ እቶም 

ናይ NRM (ኤንኣርኤም) 
ብዛዕባ እቲ ዝወረደኩም መጥቃዕትን 

ምጭዋይን እኹል ጭብጥታት ሓበሬታትን 
ቀሪቡሎም ነቲ ጉዳይኩም ክቕበልዎ 
ይኽእሉ እዮም፣ እቲ ጉዳይኩም እንተ 
ድኣ ተቐቢሎሞ ከኣ ዚያዳ ተወሳኺ 

ሓገዛት ብ NRM (ኤናኣርኤም)  
ን 45 መዓልትታት ዝኣክል 
ክወሃበኩም ይከኣል እዩ። 

 

እንተ ድኣ NRM 
(ኤንኣርኤም) ብዛዕባ 

እቲ ጉዳይኩም ክውስኑ እኹል 
ሓበሬታ ዘይተዋህቦም ኮይኑ ከኣ ንሕና 
ብዛዕባ እቲ ዘመናዊ ናይ ሰብ ምጭዋይ 
ዝምልከት ዝወረደኩም መጥቃዕቲ ዚያዳ 
ሓበሬታ ክትህቡ መታን ክንሕግዘኩም 
ንኽእል ኢና፣ ከምኡ እውን ተወሳኺ 

9 መዓልቲ ሓገዝ ክንህበኩም 
ንኽእል።
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