
2 Falze horizontal, 3 Falze vertikal gem.  
beiliegendem Plan. 

Kontakt bei Fragen:  
grafisk. Atelier für visuelle Kommunikation.  
Daniel Misteli. Telefon 041 508 10 45,  
E-Mail daniel@grafisk.ch

ማሕበራዊ ሂወት ተሕልፍ;ሓላፍነት ትወስድ;ዘለካ ክእለት 
ምምሕያሽ;ዝተፈላለየ ምሥ ካልኦት ኬንካ ምድላው;ምሕዝነት ወይ 
ዕርክነት ምሕብሓብ;ዘይርሳዕ ምግባራት ምፍጣር;ብሐባር ንኹላትኻ 
ንጻ ጊዜ መደባት ምድላው-እዝንን ካልእን ተበርክት ዩንግቫኽት(ናይ 
አወዳት) ብላውሪንግ (ናይ ኣዋልድ) ብሓጺር ዩብላ ይብሃል::

እንታይ ይገብሩ ዩብላ እታይ ኢዩ መለለዪ ዩብላ

እታይ ትሕዝቶ ዩብላ

9000 መንእሰያት መራሕቲ ንሐድ 
ጽፉፍን ትርጉም ዘለዎን ነጻ ግዜ 
ምድላው
አብ ጎኒ አቅርቦት ዩንግቫኽት( ናይ ዓዋልድ) 
ብላውሪንግ (ናይ አዋልድ) ዳርጋ 9000 መነሰያትን 
ዓቅሚአዳም ዘአኸሉ መነሰያት አለዉ; እቶም 
ከም መራሕቲ- ዩብላን ሙሉእ ስዊስ ልዕሊ 20 
000 ቆሉዑ ጽፈትን ትርጉም ዘለዎን ነጻግዜ 
መሕለፊ የቅርብ:እቲ ተሳትፎ መነሰያት መራሕቲ 
አብ ብድልየት ዝተመስረተ ኮይኑ ብነጻ ግዜኦም 
ተወፋይነት ይገብሩ:: ዓመታዊ ዳርጋ 3 ሚሊዮን 
ሰዓታት ብተወፋይነት ይዋስኡ::

ሓግዝ ብመገዲ አካየዲ
አብቲ ናይ ተሳትፎ መሪሕነት ምራሕቲ ዩብላ 
ብዝተፈላለዩ ብአካየዲ ስራሕ ማዕከናት ዩብላ ሐገዝ 
ይግበረሎም. ብኽምኡ ከአ

ንናብ ማዕከን ሐደ ዩብላ-ሻር /ፕረሰስ ሐደ 
ሻር አካያድን ነቲ አክቲቪትን «ንላገር (መገሻ)» 
ተወሳኺ ታዕሊም(ትምርቲ) ይወ ቦም::

ዝተፈላለየን ብዙሕ አማራጺ ዘለዎ 
ኮርስታት 
እቶም አብ መሪሕነቶም ብቅዓትት መትአን ክህዎም 
እቶም ናይ ዩብላ ሓለፍቲ ይኹኑ ልዕሊኦም ዘለዉን 
ቀጻሊ ኮርስታት ይወስዱ የማሐይሹ

ከአ: ዩብላ አብ ድልዱልን ድልየታት ዘጽንዕ ናይ 
ኮርስ መደባትዩ ዝነብር::ብሐንሳብ ምስራሕ ምስ 
መንእሰያትን ሥፖርትን (S+J)ተወሳኺ ምስካልኦት 
ትካላት (SLRG,voila,mira) ወዘተርፈ እቲ 
ዓላማ ነቲ ጉሩፕ ጽቡቅ ዝበ ል ኮርስታአትንን 
መማሐየሺ ኮርስታትን አቅርቦት ይዳሎ:: ኮመኡ ክአ 
ኢዩ ባአፍልጦ; ንቆሉዑ-ከምኡውን ንመንእሰያት 
ዝመጣጠን ንነጻ ግዜ መደባት ምሉእ ብሙሉእ 
ዝረጋገጽ::

3.000.000 ሰዓታት
አብ ዩብላ መንእሰያትን ዓቅሚ ዓዳም ዝአኸሉ 
ምንእሰያትን ዓመታዊ 3 ሚሊዮን ሠዓታት 
ብተወፋይነት የገልግሉ:: 

29.000 ዓብባልላት
ዩብላ አብ ሙሉእ ስዊኢስ ልዕሊ 29’ 000 ትሑዛት 
አባላት አለዉዋ.ካብኦም::

20.000 ቆልዑን መንእሰያትን 
ኢዮም
ቶም ተከታታሊ አብ ግሩፕ ፕሮግራም 
ሰዓታት;ሻራንላስ(ናይ ኩሎም ግሩፐታት መደብ)ን 
ላገርን(መገሻ) ዝዋስኡ::

9000 መንእሰያትን ዓቅሚአዳም 
ዛአኸሉ መንእሰያትን
እዚኦም ከም ሓለፍቲ ኮይኖም ንዩብላ ተወፍዮም 
ዘገልግሉ ኢዮም::

4000 ኮርስትታትን መመሐየሺ 
ኮርስን
ዓመታዊ ንልዕሊ 140 S+J ኮርስታት ሌዕሊ 4000 
ምመነስያት ሐለፍቲ ይመ ሩን ቀጻሊ የመሐይሹን::

420 ሻረን (ዝተፈላለዩ ጉርፓት 
ብሐንሳብ)
ዳርግጋ 420 ዩብላ- ሻረን (ናይ ከባቢማሕበራት) 
አብ ሙሉእ ስዊስ «ነፃ ግዜ መዘናግዒን ትምርቲ 
ሂወትን»መደባት ይዳለወልካ ብኡቢሉ ከአ ጽፉፍ 
ንሂኢወትካ ሐጎስን መሐዙትን ተጥሪ::

400 ላገር(መገሻታት)
ዓመታዊ አብ ሙሉእ ስዊስ ልዕሊ 400 S+J- ላገር 
ይኸዱ; ጎኒጎኒ ቲ አክቲቪታት እቲ ዝበለጸ አገዳሲ 
መደባት ዩብላ-ሻር ኢዩ::

ናይ ግሩፕ ሰዓታት አብ ኡብላ መሳቱ ቆልኡ ምስ 
ሓላፍነት ዝተዋህባ ሰብ አብትቲ ናይ ጉሩፕ 
መደባት (ሰዓት) ትኸይድ: አብ ገረብ አጉዶ 
ምስራሕ ድዩ;ብኹሩሽ ዓቤቲ ቅርጽታት ሕብርሪ 
ምልካይ; አብ ሳዕሪ ቆጽለመጽሊ ምእካብ ሽሑር 
ክትፍትን; ብብሽክለታ ናብ ዝቕጽል ወሓዚ 
ማይ ምኻድ;አብ በረድ ሸተት ምባል(ሽሊተልን); 
ወይ ከአ አብ ሳመር ቢጃማ ፓርቲ ምግባር: 
እቲ ፕሮግራምማት በቶም ሓለፍቲ ኢዩ ዝዳሎን 
ዝምራሕን በቶም ቆሉዑ ከአ ይትግበር.ብርግጽ 
ዝበለጸን;ውጸኢታውን ዝተፈላለየ መደባትን 
አብነጻ ግዜ ይህሉ;ምስቲድልየት ናይቶም ቶምቆሉዑ 
ዝኸይድን ዘይርሳዕ ምግባራት ምስ መሓዙትን 
እዕሩኽን ዘርኢ::

ሻራአንላስ ((ኩሎም ጉሩብባት) 
ትአኪቦም ዝገብሩዎ መደባት)
ጎኒጎኒ ጉሩፐንሽቱንደ ወይ ተኸታታሊ መደባት 
ኩሎምም ጉሩፐታት ዛዓበዩን ዝነአሱን ብሓንሳብ 
አዝዩኡ ዝተፈላለየ መደባትን ምንቅስቃሳት 
ምስታፍ. ምህዳን አብ ማእከል ዐዲ; ፊልም ምርአይ 
አብ ናይ መነሰያት ቦታ;ሳመር ውድድር አብ ቤት 
ትምርቲ;አብ ብረድ ፋኑስ ሒዝካ ጉዕዞ; ቅድድም 
ምጥባስ (ሽላገን ብሮት) ውይ ጥውይውዋይ ባኒን 
ሰርቬላን(ስጋ) አብ በረኻ;አብ ሽዑ እንዳመሃዝካ 
ግዚያዊ ትያትር ምስራሕ አብ ቤተኽርስቲያን. 
ሰለስተ ስጋብ አርባዕተ ጊዜ አብ ዓመት ዩብላ 
ትዘናጋዕ ሓዱሽ ነገር ትጅምር አብ ዓብይ ከአ 
ተብጸሖ!

ላገር (መገሻ)
ዳርጋ አብ ነብስወከፍ ዩብላ-ጉሩፕ ላገር(መገሻ) 
ትዘዓበየ ነጥቢ ኢዩ: መብዛሕቲኡ ሳመር; አብ 
ገለገለ ሻረን (ጉሩፐታት)ሄርብስት ቪንተር(ግዜ 
በረድ) ወይከአ አብ ፍሩሊንግ(ጽድያ) ብሓንሳብ 
ኴንካ ንሰሙን ወይ ክልተ ቅነ ናብ ቴንዳ-ወይ 
እንዳጋይሽ: አብዚ ግዜ ዚ ከአ:   ናብ ፐ ናብ 
ዓለም ናይ ዩብላ ምጥሓልን ካብ መዓልታዊ ሂወት 
ርሒካ ፈቂድካ ዘይውዳእ አረስትታት ምዝናይ ምስ 
መሓዙትካ የዕሩኽካ ትሕልፍ::

ኣብ ሓደ ዩብላ ላገር(መገሻ) ዘሕልፍዎ ቅሉዑን 
መንሰያትን

 – ዝተፈላለየን-ምቅስቃስ ዝበዝሕ ጸወታ አብ ደገ.
 – ናይ እግሪ ጉዕዞ አብ ገረብን ካልእ ዓይነት 
ስፖርታዊ ንጥፈታት.

 – አብ ወሰናስን ነዳዲ ሓዊ አጣጢሕካ ቅዱስ ጊዜ 
ብሓንሳብ ተሕልፍ.
 – ጡዑምን ዝተመጣጠነ ናይ ላገር ትምገብ.
 – መፈስካ ረጊኡ ጽቡቅ ሃዋህው-እዋን.
 – ዝተፈላለየ ኢደ ጥበብ ምትግባር.
 – ብጉሩፕ ዝተፈላለየ ጸወታ.
 – ብዙሕ ካልእን!

ዩብላ እታይ ምዃኑ

እንታይ ኢዩ አቅርቦት ናይ ዩብላ

አብ ዩብላ 
ሓጎስን ሂወትን 

ዬዕርኽትን ተጥሪ

 – እምነት ዘለዎ ቦታ.እቲ ቆሉዑን መንሰያትን 
ብሓባር ልምዲ ዘጥርዩሉ ከለት ይሃልዎም 
አይሃልዎም; ዓድን  ይማኖቶምን ብብዝዘይ 
ምፍልላይ ቅቡላት ኢዮም. 
 ብሓንሳብ ምዃን

 – እዚ አጋጣሚ ዚ;ነጻ ኬንካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን 
ጸቅጢ ንነብስኻን ንሕብረተሰብን ተሳትፎ 
ተበርክት፣ብሓባር ትውስንን ሓላፍንተ ትወስድ. 
 ድምጽኻ ትህብ

 – ነጻ  ዋህው; ናይ ግሊ አተሓሳስባኻ ክትግብርን 
ነጢፍካ ንሰላምን ፍትሕን ምትሕግጋዝን ምቅላስ. 
 በምነት ምባር.

 – ሐደ መሰረት; አንጸባራቂ ዝኾነ ከለታት 
ትድህስሰሉን ትተዓጻጸፈሉን እግረመገድኻ ሐዱሽ 
ትፍትን. 
 ጥበበኛ ምዃን

 – እቲ ቦታ; ቆሉዑን መንእሰያትን ተፈጥሮ 
ዝነብሩሉን ዝድህስስሉን መታን ክከናኸኑዎ. 
 ተፈጥሮ ምድህሳስ

 – ዝተፈላለየን ትርጉም ዘለዎን አቅርቦት 
ምንቅስቃሳትን;ጎኒጎኒ ምዝንጋዕን ምሕጓስን እቲ 
ሓቂ ትርጉም ትምርቲ ሂወትዩ. 
 ናይ ሂወት መሐዙትን ሓጎስን  

ዩብላ እቲ ዛዓበየ ናይ ኮተሊኽ ቆሉዑን 
መንእሰያትን ማሕበር ስዊስ እዩ.አብ 450 ን 
ጉሩፐታት ቆልዑን መንሰያትን ብዘይ አፈላላይ 
ክእለት ዘለዎ ዘይብሉ; ሕብርን ሃይማኖትን 
ዝበለፀን ትርጉም ዘለዎ አብ ነጻ ግዜ አብቲ ናይ 

ግሩፐ ሰዓታትን ናይ ሓባር መገሻን (ፈሪየን ላገር) 
የሕልፉ:ትርጉሙ ከአ አብነጻ ግዜ ምዝንጋዕን ናይ 
ሂወት-ትምርት ምርካብን ኢዩ::
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