
ኣብ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ እትርከብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብሓገዝ 

ማረት ነዃል እምኒ ተጠቃሚት 24 ሰዓታት ሓይሊ መብራህትን ካልኦት ዘበነዎት 

እታወታት ትምህርትን ኮይና' 

 

ብምትሕብባት ማረትን ኤ ጎህን ናብ ቤት ትምህርቲ ነዃል እምኒ ዝተዘርገሐ መስመር ኤሌክትሪክ 

ኣብ ጣብያ ሓዱሽ ሂወት ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ ትርከብ ምሉእ 

ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ነዃል እምኒ ማረት ምስ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብምትሕብባር 

ብልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ዘበነዎት ናውቲ ትምህርቲ  ረኺባ' 

እቶም ብ570‚068 ብር ወፃኢ ናብታ ቤት ትምህርቲ ዝተኣታተዉ ናውትታት ትምህርቲ 

ኣብ 8ተ ዓይነታት ዝተኸፋፈሉ እዮም' ንሳቶም ካዓ ከባቢ ሓደ ኪ/ሜ ንውሓት ካብ ዋና 

መስመር ዝተዘርገሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ 100 መቐመጢ ተምሃሮ ዴስክታት፣ ሓሙሽተ 

መደርደሪ መፃሕፍቲ፣ ሓሙሽተ ንመምህራን ግልጋሎት ዝውዕሉ ጠረÆዛታት፣ ዝተማለአ 

ሚኒ ሚድያ፣ 3 ዘበነዎት ኮምፒተራት፣ ፕሪንተርን ሓደ መራብሒ ፈተናታት ማሽንን 



እንትኾኑ! ብፍላይ ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክ እታ ቤት ትምህርቲ ንእተሳልጦም 

ኩለመዳይ ንጥፈታት ወሳናይ እጃም ዘለዎ እዩ'  

   

 

እታ ቤት ትምህርቲ ብሓገዝ ካብ ዝረኸበቶም ናውትታት ብኽፋል 

ብዕለት 17 ጉንበት 2005 ዓ/ም ናይቲ ከባቢ ሕ/ሰብ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመፁ 

ተወለድቲ እቲ ከባቢ፣ ካብ ማረት ዝተወከሉ ኣካላት፣ መምህራንን ተመሃሮን ኣብ 

ዝተረኸብሉ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓን ምርኽኻብ ናውትን ታሕጓሶም ዝገለፁ ነበርቲ 

እቲ ከባቢ ማረት ቅድሚ ሕዚ ብዘሳለጠቶም መሰረተ ልምዓት ቀረብ ፅሩይ መስተ ማይ፣ 

ልምዓት መስኖ፣ ልምዓት ሕርሻ፣ ግልጋሎት ጥዕና ወዘተ ተረባሕቲ ምዃኖም ብምምስካር 

ሎሚ ቤት ትምህርቶም ኣብ ምሕጋዝ ዘርኣየቶ መሪሕ ተሳትፎ እዉን ማረት ቁልፊ 

ሓጋዚት ልምዓት ህዝቢ ምዃና ዘመስክርን ክምስገን ዝግበኦ ሰናይ ተግባር ምዃኑን 

ገሊፆም፡፡ 



ኣብታ ቤት ትምህርቲ 690 ተምሃሮ ብ22 መምህራን ተሓጊዞም ኣብ ምምሃር ምስትምሃር 

ከም ዘለዉ ዝገለፁ ርእሰ መምህር እታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገ/ኪዳን ብወገኖም ማረት 

ካብ መጀመሪያ ጀሚራ ንዝገበረቶ ትምህርታውን ልምዓታውን ኣበርክቶ ብሽም ማሕበረ 

ሰብ እቲ ከባቢ ዝተሰመዖም ልባዊ ታሕጓስ ገሊፆም፡፡ ገለገለ ዘዛራረብናዮም ተምሃሮ እታ 

ቤት ትምህርቲ ብወገኖም ሕዚ ረኺቦሞ ዘለው ናውቲ ትምህርቲ ምስ ስነ ሓሰሳባት 

ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘላልዮም ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ቀፃሊ ትምህርቶም ወሳናይ ለውጢ 

ከመዝግቡ ከም ዝሕግዞም ተዛሪቦም፡፡  

ማረት ምስ ቻሪቲ ዎተር (Charity: Water) ብምትሕብባር ቅድሚ 2 ዓመታት ዝኾዓተቶ 

ፕሮጀክት ቀረብ ፅሩይ መስተ ማይ ማሕበረ ሰብ ቤት ትምህርቲ ነዃል እምኒ ኣቐዲሙ 

ተጠቃሚ ፅሩይ መስተ ማይ ምዃኑ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ፡፡ 

 

ርክብ ህዝቢ ማረት 

 


