
ሓበሬታን ርክብን 
Jungwacht Blauring Schweiz | St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch | jubla.ch
FACEBOOK-F jublaschweiz |  @jublaschweiz | INSTAGRAM jublaschweiz |  jublaschweiz

ብሓባር ይስሕቁ፣ ዘይርስዑ እዋናት የሕልፉ፣ ኣብ ዙርያ እቲ ሓዊ 
ምዝማርን ምሕጓስን፣ ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ጸወታታት ምጥሓል፣ 
ኣብ ትሕቲ ኸዋኽብቲ ዝመልኦ ሰማይ ምዛርን ምድቃስን፣ ድንኳ
ናት ምህናጽን ኣብ ልዕሊ ሓዊ ምግቢ ምኽሻንን፣ ክቡር ካርታ 
ምስኣል፣ ልብስካ ምኽዳን፣ ርእስኻ ምትእኽኻብ ሓሳባት ምምዕባል፣ 
ሓላፍነት ምውሳድን ንቕድሚት ምስጓምን፣ ፍሉይ ህሞት ምብዓል፣ 
ንህይወት ዝኸውን ኣዕሩኽ ምርካብ - Jungwacht Blauring 
ነዚ ዅሉ ከምኡውን ብዙሕ ዝያዳ ነገራት ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ።

ዩብላ (Jubla)
ሓጐስ ህይወት ትፈጥር



ዩብላ መዘናግዒ ከምኡውን ቤት 
ትምህርቲ ህይወት ማለት ኢዩ
Jungwacht Blauring (ዩብላ) ክእለታት፣ 
መበቈል ወይ ሃይማኖት ብዘየገድስ ምስ 400 
ዝዀኑ ኣብቲ ኸባቢ ዝነብሩ ጕጅለታት ናይ 
ቈልዑን መንእሰያትን ማሕበር ኢያ። ዩብላ ተቐባ
ልነትን ኣኽብሮትን ሓድነትን እተመልክት እያ። 
ኣብ Jungwacht und Blauring ቈልዑን 
መንእሰያትን እተፈላለየን ምስ ዕድመ ዚሰማማዕን 
ግዜ የሕልፉ እዮም። ኰተቴታትን መንእሰያትን 
ኣዘውቲሮም ንጥፈታት ዩብላ የካፍሉ እዮም። ኣብ 

ናይ ምምሕዳር ስልጠናታት ይስልጥኑን ተወሳኺ 
ስልጠና ይወሃቦምን ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ድማ 
ይድግፍዎምን ኢዮም።

ዩብላ ብሉጽን ትርጕም ዘለዎን 
መዘናግዒ እያ

ብሉጽን ትርጕም ዘለዎን መዘና
ግዒ ንምግባር 10,000 መንእሰ
ያት መራሕቲ

ብድሕሪ እቲ Jungwacht Blauring ዘቕረቦ 
ዕድመ ኣስታት 10,000 መንእሰያትን መንእሰያት 
ብጹሓትን ኣለዉ። ኣብ መላእ ስዊዘርላንድ 
ብሉጽን ትርጕም ዘለዎን መዘናግዒታት ዚገብሩ 
ልዕሊ 22,000 ቈልዑ የቕርቡ እዮም። መብጽዓ 
ናይቶም መንእሰያት መራሕቲ ኣብ ትርፊ ግዜኦም 
ኣብ ዝግበር ናይ ፍታው / ወለንታ ዕዮ እተመር
ኰሰ ኢዩ። 

ካብ ካልኦት ሰባት ዚርከብ ደገፍ
መራሕቲ ዩብላ ኣብቲ ናይ መሪሕነት ንጥፈታቶም 
ካብ እተፈላለዩ ኣብ መራኸቢ ዩብላ ዝርከቡ 
ሰባት ደገፍ ይረኽቡ ኢዮም። 

ብሉጽ ስልጠናን ተወሳኺ ትምህ
ርትን 
ኣብ Jungwacht Blauring ስልጠናን 
ተወሳኺ ትምህርትን ቀዳምነት ይወሃቦ እዩ። ንመ
ንእሰያትን ውፉያትን ሰባት ኣብቲ ምስ ቈልዑ 
ዝፍጽምዎ ዕዮ የደልድሎም ንመዓልታዊ ናብራ 
ዩብላ ድማ ብኣወንታዊ መገዲ ንኽመልክዎ የኽእ
ሎም። ኣብ ስልጠናታት እቶም ተሳተፍቲ እተፈላለ
የን ድሕንነት ዘለዎን ናይ ምምሕዳር ንጥፈታት 
ብውዕዉዕ ስምዒት ምእንቲ ኽጥቀሙ ኣድላዪ 
ዝዀነ ሞያውን ማሕበራውን ምምሕዳራውን 
ክእለት የጥርዩ ኢዮም። እቲ ምስ 
መንእሰያት+ስፖርት(Jugend+Sport) ምስ 
ካልኦት ብጾትን ዚግበር ምትሕብባር ምስ ድሌት 
እቶም መራሕቲ ዚሰማማዕ ብሉጽ ኣጋጣሚ ይኸፍተ
ሎም እዩ።

ንጥፈታት ጕጅለ
ኣብ ዩብላ ኣብ ሓደ ኽሊ ዕድመ ዚርከቡ ቘልዑ 
ንጕጅለ ሰባት ኣዘውቲሮም ይእከቡ እዮም። ኣብ 
ጫፍ እቲ ጫካ ኣጕዶ ምስራሕ፣ ንሓደ ገዚፍ 
ማንዳላ ብቝራዕ ምቕባእ፣ ኣብ ሸኻ ስሒራዊ 
ፈውሲ ዝኸውን ኣትከል ምእካብ፣ ናብቲ ዝቐረበ 
ውሕጅ ብብሽክለታ ምዝዋር፣ ዓሚቝ ውርጪ 
ዘለዎ ዅድዅዶ ምውራድ ወይ ኣብ ክረምቲ 
ምሸት ናይ ፒጃማ ፌስታ ምውዳብ። እቲ ናይ 
ጕጅለ ንጥፈታት በቶም መራሕቲ እተወደበን ዝፍ
ጸምን ከምኡውን በቶም ቈልዑ ብንጥፈት 
ዝቐርጽ ኢዩ። እዚ ኸኣ ንረብሓታት እቶም ቈልዑ 
ዜማልእን ምስ ኣዕሩኾም ዘይርሳዕ ተመክሮታት 
ከም ዚህሉ ዚገብርን እተፈላለየ መዘናግዒታት 
ከም ዚህሉ ውሕስነት ይዀነና።

ፍጻሜታት
እቶም ቈልዑ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ጕጅለ ንጥፈ
ታት ምስ ኵሎም ኣባላት ክበብ ግዜ የሕልፉ 
ኢዮም። ከምዚ ኺበሃል ከሎ መንእሰያትን ዓበይ
ትን ብሓባር ኣብ እተፈላለየ ንጥፈታት ኪካፈሉ 
ይኽእሉ ማለት እዩ። ኣብታ ቝሸት ምሸት፣ ኣብ 
ናይ መንእሰያት ክፍሊ ሲነማ፣ ኣብ ናይ ክረምቲ 
ኦሎምፒክ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝግበር፣ ናይ 
መብራህቲ ጕዕዞ ብበረድ ወይ ኣብ ጫካ ኣብ 
ዝግበር ውድድር ማሕጸን ከምኡውን ናይ ተመን 
ውድድር ገይሮም ምህዳን። ዩብላ ኣብ ዓመት ካብ 
ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ሳዕ ከምዚ ትብል፥ ብሓን
ሳእ ተዘናግዑ፣ ሓድሽ ነገራት ደፍሩ፣ ዓበይቲ 
ነገራት ከኣ ፈጥሩ! 

መኽዘን
ዳርጋ ዅሉ ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ክበብ ነቲ መዓ
ስከር ከም ጕሉሕ ቦታ እዩ ዚቘጽሮ። መብዛሕትኡ 
ግዜ ኣብ ሓጋይ ኣብ ገሊኡ ክበባት ኣብ ቀውዒ 

ኣብ ቈራሪ ወርሓት ወይ ኣብ ጽድያ እውን ካብ 
ሓደ ክሳብ ክልተ ሰሙን ብሓባር ናብ ድንኳን 
ወይ ሰፈር ቤት ይኸዱ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ 
ኸምዚ ይበሃል፥ ካብ A ክሳብ Z ኣብ ዘሎ እዋን 
ኣብ ዩብላ ብምጥሓል ምስ ፈተውትኻ ኻብ መዓ
ልታዊ ህይወት ርሒቕካ ማእለያ ዘይብሉ ኣርእስት
ታት ዘለዎ ዕዮታት ግበር።

ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዩብላ ቈልዑን መንእሰ
ያትን ተመክሮ የጋጥሞም 

 → ኣብ ግዳም ዚግበር እተፈላለየን ምንቅስቓስ 
ዝመልኦን ጸወታታት።

 → ኣብ ተፈጥሮን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ስፖር
ትን ዚግበር ጕዕዞ።
 → ምቹእን ዜስተንትንን ምትእኽኻብን ኣብ 
ዙርያ እቲ ሓዊ ምዝማንን።

 → ጥዑምን ሚዛናውን ምግቢ። 
 → ዜዘናግዕ እዋን ጥዕና ዘለዎም ኣዋርሕ። 
 → መሃዚ ኢደ-ጥበብን ምስራሕን። 
 → ብዙሕ ዝዓይነቱ ናይ ጕጅለ ጸወታታት።
 → ከምኡ›ውን ብዙሕ ዝያዳ!

ዩብላ እትገብሮ

ንዩብላ ዚፈልያ እንታይ እዩ


