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ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ሃገራዊ ፈተና ዓሽራይ ክፍሊ 2006ዓም ልዑል ውፅኢት 

ዘምፅኡ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ሸሊማ፡፡ 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተበፃሕነት፣ ፍትሓዊ ዝርገሐን ፅሬትን ትምህርቲ ትግራይ 

ንምምሕያሽ ካብ ትጣየሽ ጀሚራ እንዳሰርሐትሉ ምምፀኣ ዝፍለጥ’ዩ፡፡ ማሕበር ልምዓት 

ትግራይ ፈለማ እንትጣየሽ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ማሕበረ  - ቁጠባዊ ፀገማት ንምፍታሕ 

ብምዕላም እንትኸውን፣ ብፍላይ ንምምሕያሽ ተበፃሕነትን ፅሬትን መውሃዊ ማሕበራዊ 

ግልጋሎታት ፍሉይ ጠመተ ሂባ ክትሰርሕ ፀኒሓ’ያ፡፡  

ትምህርቲ ካብ’ቶም ኣብ ትሑት ብርኪ ዝነበሩ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ክልል ትግራይ፣ 

እቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እንትኸውን፣ ነዚ ዘፈር ትኹረት ተወሂብዎን ልዑል ሃፍቲ 

እንዳተመደበሉን፣ ብማልት ይኹን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተሰሪሑ’ዩ፡፡ 

ብመሰረት’ዚ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ዓብይ ዝላ ክመዝገብን ብዙሓት ሰገናት ትግራይ 

ተቋደስቲ መኣዲ ትምህርቲ ንምግባር ተኻኢሉ’ዩ፡፡ 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብፍላይ ተበፃሕነትን ፍትሓዊ ዝርገሐን ትምህርቲ ትግራይ 

ንምምሕያሽ ዓሊማ ብዝወሰደቶ ስጉምቲ፣ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 570 ቀዳማይ ብርኪ 

ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናፅ በቢዓመቱ ልዕሊ 300,000 ተምሃሮ ግልጋሎት ዝረኽብሉ 

ኩነታት ኣመቻቺዋ’ያ፡፡  

 

ኣብ’ዚ ሐዚ እዋን ተበፃሕነትን ፍትሓዊ ዝርገሐን ትምህርቲ ክልልና ኣብ ዝሓሸ ብርኪ 

ዝርከብ እንትኸውን፣ ኣብ’ዚ መዳይ ሐዚ’ውን ዘይተዓመ ዕማም ከምዘሎ ክዝንጋዕ የብሉን፡፡ 

ሐዚ’ውን ኣብ ትግራይ ክሳብ 250 ዝበፅሓ ሙሉእ ብሙሉእ ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ 

ከምዘለዋ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ሓበሬታ የመላኽቱ፡፡ ብዙሓት ዕሸላት ሐዚ’ውን ኣደዳ 

ንፋስ፣ ፀሓይ፣ ቁርን ተናኸስቲ ነፍሳትን ኮይኖም ኣብ ምምሃር ይርከቡ፡፡ 
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ዋለኳ ብብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ንምርግጋፅ 

ተበፃሕነትን ፍትሓዊ ዝርገሐን ብዙሕ ስራሕ እንተተሰርሐ፣ ጠለብ ሕብረተሰብ ኣብ 

ዝርገሐን ተበፃሕነትን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሐዚ’ውን ብሰፊሑ ይለዓል’ሎ፡፡ 

ብመንግስቲ፣ ማልትን ካልኦት ማሕበራት ልምዓትን ኣብ ምርግጋፅ ተበፃሕነትን ፍትሓዊ 

ዝርገሐን ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተወገነ ስራሕ፣ ካልእ ጠለብ ከምዘምፅእ 

ርዱእ’ዩ፡፡ እቲ ሕቶ፣ ሕቶ ምርግጋፅ ተበፃሕነትን ዝርገሐን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ 

ትምህርቲ እንትኸውን፣ ብዙሕ ወፃእን ፃዕርን ዝሓትት ከምዝኾነ ኩሉ ዝርድኦ ሓቂ’ዩ፡፡ 

ኣብ 2005ዓም ብቢሮ ትምህርቲ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ከምዘርእዮ፣ ኣብ ትግራይ 

ብመንግስትን ውልቀን ዝውነና 148 ካልኣይን 2018 ቀዳማይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 

ከምዘለዋ’ዩ፡፡ ካብ መንጎ እተን 148 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ማልት ነተን 27 

ዝሃነፀተን እንትኸውን፣ ኣብተን 17 ድማ ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕቲ ሰሪሓ’ያ፡፡  

 

ካብዞም ኣሃዛት ንምርዳእ ከምዝከኣል፣ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ዝፈርዩ ተምሃሮ ናብተን 

ካልኣይ ብርኪ እንትኣትዩ፣ ኣብ ተምሃሮ  ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ተምህርቲ ዝህሉ ፃዕቂ 

ዓብይ ከምዝኾነ’ዩ፡፡ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክልልና ብምኽንያት ፅበት መምሃሪ 

ክፍልታት፣ ንተምሃሮአን ተወሰኽቲ ዳስ መምሃሪ ክፍልታት እንዳሰርሓ ከምህራ ምርኣይ 

ዝተለመደ እንዳኾነ ይኸይድ’ሎ፡፡ እዙይ ኩልና ክንሓስበሉን ክንሰርሓሉን ዝግባእ 

ተግባር’ዩ፡፡ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ኩላትና ኣብ ጎኒ መንግስትን ማሕበር ልምዓት ትግራይን 

ክንስለፍ ይግባእ!!  
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ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ክልል ትግራይ ብዙሕ እንዳሰርሐት 

መፂኣን ኣላን፡፡ ኣብዚ መዳይ ዝነጥፉ ዝተፈላለዩ ሙሁራን፣ ፅሬት ትምህርቲ ዝረጋገፅ 

ዝተፈላለዩ ረቋሒታት፣ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ተጣሚሮም እንትኸዱ’ዩ ይብሉ፡፡ ካብ መንጎ 

ረቋሒታቶም ምጣነ ተምሃሮን መምህራንን፣ ተምሃሮን ቤት ትምህርትን፣ ተምሃሮን 

መምሃሪ ክፍልታትን፣ ተምሃሮን ንቴክሰትን ሪፈረንስን መፃሕፍቲ፣ ድሌት ተምሃሮ፣ 

ተሳትፎ ሕብረተሰብ፣ ዓቕሚ መምህራን ወዘተ እንዳበሉ ይዝርዝሩ፡፡ ማሕበር ልምዓት 

ትግራይ ኣብዞም ልዕል ክብሉ ዝተሓበሩን ፅሬት ትምህርቲ ከረጋግፁ ይኽእሉ’ዮም ዝበሃሉ 

ባእታታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክትሰርሕ መፂኣ’ያ፡፡ 

ምልዕዓልን ምትብባዕን ተምሃሮ ካብቶም ፅሬት ትምህርቲ ከረጋግፁ ይኽእሉ’ዮም 

ተባሂሎም ዝእመነሎም ረቋሒታት እቶም ዝተወሰኑ ከምዝኾኑ ርዱእ’ዩ፡፡ ብመሰረት’ዚ 

ማልት ነዚ መስርሕ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ካብ 1990ታት ጀሚራ ኣብ ብሄራዊ ፈተናታት 

ልዑል ውፅኢት ዘምፅኡ ተምሃሮ መተባብዒ ሽልማት ክወሃቦም እንዳገበረት መፂኣ’ያ፡፡ 

ኮይኑ ግና ብፋይናንሳዊ ዓቕምን ካልኦት ምኽንያታትን እቲ ዝወሃብ ዝነበረ መተባብዒ 

ሽልማት ንንውሕ ዝበለ እዋን ተቋሪፁ ፀኒሑ’ዩ፡፡ 

 

ይኹን'ምበር ኣመራርሓ ማልት ንተምሃሮ ዝወሃብ መተባብዒ ሽልማት ዘለዎ ፋይዳ ኣብ 

ግምት ብምእታው፣ እዚ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ዘበን 2006ዓም ከምብሓዱሽ ተጠናኺሩ 

ክቕፅል ወሲኑ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ገይሩ’ዩ፡፡ እዙይ ኣብ መንጎ ተምሃሮን ኣብያተ 

ትምህርትን ክልልና ንሕንሕ ብምፍጣር፣ ፅሬት ትምህርቲ ክልልና ንምምሕያሽን 
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ቢቢዓመቱ ብዙሓት ብቕዓት ዘለዎም ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክልልና 

ንምርካብ ዝዓለመ ኣካይዳ’ዩ፡፡ 

ብመሰረት’ዚ ማልት ምስ ቢሮ ትምህርቲ ክልልናን ምምሕዳር ኩለን ዞባታት ትግራይን 

ብምዃን፣ ኣብ ሃገራዊ ፈተና ዓሽራይ ክፍሊ 2006ዓም 3.86ን ልዕሊኡን ነጥቢ ዘምፅኣ 

ደቂ ኣንስትዮን 4.00 ነጥቢ ዘምፅኡ ደቂ ተባዕትዮን ተምሃሮ፣ ካብ 7 – 14 ሕዳር 

2007ዓ.ም ከባቢ ሓደ ሚልዮን ብር በጂታ ሽልማት ክወሃቦም ገይራ’ያ፡፡ በዝሒ ተሸለምቲ 

ተምሃሮ ብብርኪ ክልል 1258 እንትኾኑ፣  ብዘሸለመኦም ተምሃሮ ብሚኢታዊ እንትነፃፀር 

ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፃ 21 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ’ውን ተቋደስቲ እቲ 

ሸልማት ኮይነን’የን፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንተሸለምቲ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን 

እዚ ዝስዕብ ሽልማት ብምድላው ክሽለማ ገይራ’ያ፡፡ 

i. ሽልማት ካብ ዝወሃበለን ከተማታት ንዝመፁ ተምሃሮ ብር 500.00 

ii. ካብ ካልኦት ከባቢታት እተን ከተማ ሽልማት ክወስዱ ንዝመፁ ተምሃሮ ብር 

600.00 

iii. ካብ ዞብአን ብምኢታዊ እንትነፃፀር ብበዝሒ ተምሃሮ ዘሸለማ ኣብያተ ትምህርቲ 

ላፕቶፕ ኮምፒተርን ሰርተፊኬትን 

iv. ብዘሸለመኦም ተምሃሮ ካልኣይ  ኮይነን ዝተሸለማ ኣብያተ ትምህርቲ 

ብር10,000.00ን ሰርተፊኬትን 

v. ብዘሸለመኦም ተምሃሮ ሳልሳይ ኮይነን ዝተሸለማ ኣብያተ ትምህርቲ ብር 

5,000.00ን ሰርተፊኬትን 

ዞባ ደቡብ ምብራቕ 

ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ሽዱሽተ ካልኣይ ብረኪ ኣብያተ ትምህርቲ ከምዘለዋ፣ ካብ ቢሮ 

ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይሕብር፡፡ ኣብ’ዘን ኣብያተ ትምህርቲ 

5,314 ተምሃሮ ኣብ ዘበን ትምህርቲ 2006ዓም ሃገራዊ ፈተና ዓሽራይ ክፍሊ 

ወሲዶም’ዮም፡፡ ካብ መንጎ እዞም ተፈተንቲ 11 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 56 ተምሃሮ 

ዝተዳለወሎም ሽልማት፣ 7 ሕዳር 2007ዓም ካብ ኢድ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ 

ክልል ትግራይ ኣይተ ገ/እግዚሄር ኣብርሃ ወሲዶም’ዮም፡፡ 

ኣብቲ ኣብ ከተማ ሃገረሰላም ዝተኻየደ ስነ - ስርዓተ ሽልማት ዝተረኸቡ ምክትል ኣማሓዳሪ 

ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ተኽለወይኒ ገ/መድህን ኣብ ዘስምዑዎ መደረ፣ ማልት 

ተሳልጦም ዘላ ሰራሕቲ ልምዓት ንብዙሓት ወገናት ዝረብሑ’ዮም ድሕሪ ምባል፣ ብዝበለፀ 

ስራሕታ ክትውግን ምእንታን ኩሉ ነባሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብብርኪ ውልቀ፣ 

ቤተ ሰብን ትካልን ኣባል ማልት ብምዃን ኣብ ጎና ክስለፍ ፀዊዖም፡፡ 

 

ብበዝሒ ዘሸለመኦም ተምሃሮ ብሚኢታዊ እንትነፃፀር፣ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፃ 

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ግጀት ተሸላሚት ላፕቶፕ ኮምፒተር፣ መረብ ሚኢቲ 

ተሸላሚት ብር 10,000.00ን ዕስራዓዲ ብር 5,000.00ን ተሸሊመን፡፡ 
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ዞባ ደቡብ 

ሽልማት ብሉፃት ተምሃሮ ዓሽራይ ክፍሊ ዞባ ደቡብ፣ 7 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከተማ 

ማይጨው ዝተሳለጠ እንትኸውን፣ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ 14 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ 

ትምህርቲ 141 ተምሃሮ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ዋና  ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ 

ትግራይ ኣይተ ሃይለ ኣስፍሃ ተቐቢሎም’ዮም፡፡ 

 

ብበዝሒ ዘሸለመኦም ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥላሁን ይግዛው፣ ቦራን 

ቀኛዝማች ድምፁ ኣማረን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፅአን ዝተዳለወለን ሽልማት 

ዝሃቡ ኣይተ ሃይለ፣ እዚ ሽልማት ኣብ መንጎ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ዝለዓለ 

ንሕንሕ ከምዝፈጥር ተዛሪቦም፡፡ ኣይተ ሃይለ ኣተሓሒዞም፣ ማልት ትውግኖም ስራሕቲ 

ንምድጋፍ ኩሉ ነባራይ ዞባ ደቡብ ኣባል ብምዃን ክድግፍ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም፡፡ 

ዞባ ምዕራብ 

ኣብ ዘበን ትምህርቲ 2006ዓም፣ ዞባ ምዕራብ 4672 ተምሃሮ ኣብ 12 ካልኣይ ብርኪ 

ኣብያተ ትምህርቲ ዘፈተነ እንትኸውን፣ ካብዚኦም 7 ደቂ ኣንስትዮ 3.86ን ልዕሊኡን 

ነጥቢ 28 ደቂ ተባዕትዮ ድማ 4.00 ነጥቢ ብምምፃእ ተዓወቲ ሽልማት ተምሃሮ ማልት 

ኮይኖም’ዮም፡፡ ተሸለምቲ ተምሃሮ ዞባ ምዕራብ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ 

ተሸለምቲ ዞባ 

ደቡብ ምብራቕ 
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ቤት ፅሕፈት ህወሓት እቲ ዞባ ኣይተ ኢሳያስ ዝተረከቡ እንትኾኑ፣ ብዝረኸብዎ ሽልማት 

ኣዝዮም ከምዝተሓጎሱ ገሊፆም፡፡ 

 

 
ኣብቲ መድረኽ መተባብዒ ሽልማት  ተረኺቦም ንተሸለምቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሽልማት 
ዝሃቡ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኣይተ ፍስሃ በርሀ ብወገኖም፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ 
ካብ ምብፃሕ ትምህርቲ ክሳብ መጓዓዝያ  ንዝገበረቶ ኣበርክቶ ድሕሪ ምንኣድ፣ ሐዚ’ውን 
ከምዚ ዝበለ ዝተቐደሰ ሓሳብ ኣብ ተግባር ምውዓላ ኣዝዩ ዝምስገን ተግባር’ዩ ክብሉ 
ገሊፆም፡፡ 
 

ዞባ ምብራቕ 

ሽልማት ብሉፃት ተምሃሮ ዞባ ምብራቕ፣ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ እቲ ዞባ ኣብ 

ዝተረኸብሉ 11 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተሳለጠ እንትኸውን፣ ኣብቲ ዞባ 

ካብ ዘለዋ 26 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 125 ተምሃሮ ተሸሊሞም’ዮም፡፡ ካብ 

ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፅንሰታ፣ ሓይቂ መስሓልን ውቕሮን 

ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ዝተዳለወለን ሽልማት ተረኪበን’የን፡፡ 

ተሸለምቲ ዞባ 

ምዕራብ 
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ኣብቲ መድረኽ መተባብዒ ሽልማት ተምሃሮ ዞባ ምብራቕ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ 

ክልል ትግራይን ኣባል ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ኣይተ ጎበዛይ ወልደኣረጋይ ኣብ 

ዘስምዑዎ መደረ፦ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዛጊድ ንህዝብን ሃገርን ዘሐብኑ፣ ስራሕቲ 

ልምዓት እናሰርሐት ምምፅኣን ብፍላይ ንዘፈር ትምህርቲ ልዑል ጠመተ ሂባ ትንቀሳስ 

ከምዘለን ብምግላፅ ፅርየት ትምህርቲ ክልልና ክመሓየሽ ትገብሮ ንዘላ ሰናይ ተግባር ብስም 

ተሸለምቲ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ብምምስጋን፣ ኩሉ ኣብ ጎኒ ማልት ተወዲቡ 

ከጠናኽራ ፀዊዖም፡፡ 

 

ዞባ ማእኸል 

ሽልማት ተምሃሮ ዞባ ማእኸል 11 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝተሳለጠ 

እንትኸውን፣ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከባ 32 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሃገራዊ 

ፈተና ዓሽራይ ክፍሊ፣ ብሉፅ ውፅኢት ዘምፅኡ 305 ተምሃሮ፣ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ 

ኢድ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ስርዓተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ባህታ ወ/ሚካኤል 

ተቐቢሎም’ዮም፡፡ 

ተሸለምቲ ተምሃሮ ዞባ ምብራቕ 
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ኣብ ሽልማት ስነ - ስርዓት ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ዞባ ማእኸል ተረኺቦም መደረ 

ዘስምዑ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ ሚኪኤለ ኣብርሃ ብወገኖም፣ እዚ ሽልማት 

ውፅኢት ከቢድ ፃዕሪ ተምሃሮ፣ መምህራንን ኣመራርሓን ኣብያተ ትምህርቲ ብምዃኑ፣ 

ኩሎም ኣካላት ክሕበንሉ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም፡፡ በቲ ተረኺቡ ዘሎ ሽልማት ተምሃሮ፣ 

መምህራንን ኣመራርሓን ከይተኹራርዑ፣ ኣብ ቀፃሊ ንዝሓሸ ውፅኢት ክሰርሑ ይግባእ 

ክብሉ ድማ ፀዊዖም፡፡ 

 

ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ 

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ስደተኛታት ኤርትራ ዝመሃሩላ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 

ማይ ዓይኒ ሓዊሱ 15 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ከምዘለዋን እዘን ኣብያተ 

ትምህርቲ ኣብ ዘበን ትምህርቲ 2006ዓም 10,971 ተምሃሮ ዓሽራይ ክፍሊ ከምዘፈተናን 

ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ፡፡ ካብ መንጎ ተፈተንቲ 3.86 ነጥብን ልዕሊኡን ዘምፅኣ 16 

ደቂ ኣንስትዮን 4.00 ነጥቢ ዘምፅኡ 75 ደቂ ተባዕትዮን ተምሃሮ፣ 12 ሕዳር 2007ዓም 

ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ፣ ብማልት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ 

ኢድ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣይተ እልፍዮስ ታደሰ ተሸሊሞም፡፡ 
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ኣብ’ቲ መድረኽ ንተሸለምቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ሽልማት ዝሃቡ፣ 

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣይተ ጎይትኦም ገብሩ እንትኾኑ፣ 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ህዝቢ ተወሊዳ ንህዝቢ ተገልግል ዘላ ናይ ልምዓት 

ማሕበር’ያ ምስበሉ፣ ሐዚ’ውን ስራሕታ ንምድጋፍ ኩላትና ኣብ ጎና ክንስለፍ ይግባእ 

ክብሉ ተላቢዎም፡፡ 

 

ካብ መንጎ ተሸለምቲ ተምሃሮ ተምሃሪት ዮርዳኖስ ዮውሃንስ ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት 

ትምህርቲ ሸራሮን ሽፈራው ተመስገን ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፍረ ስወኣት ሽረን 

ኣባላት ማልት ከምዝኾኑ ድሕሪ ምሕባር፣ ብዝተውሃቦም ሽልማት ኣዝዮም ከምዝተሓጎሱን 

ንቐፃሊ ካብዚ ብዝበለፀ ከምዝሰርሑን ገሊፆም፡፡ 

 

 

 

ተሸለምቲ ዞባ 

ሰሜናዊ ምዕራብ 
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ዞባ መቐለ 

ብመሰረት ዝወፀ መርሃ ግብሪ ሽልማት ናይ መወዳእታ ተሸለምቲ ተምሃሮን ኣብያተ 

ትምህርትን ዞባ መቐለ 'ዮም ኔሮም፡፡ 14 ሕዳር 2007 ዓ.ም መቐለ ኣብ ዝርከብ ፕላኔት 

ሆቴል ተረኺቦም ሽልማት ድሕሪ ምሃብ መደረ ዘስምዑ ዳይረክተር ዳይረክቶሬት ትልሚ 

ፕሮግራምን ምትእኽኻብ ሃፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ንጉሰ ከበዶምን ሓላፊ 

ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ትምህርቲ ዞባ መቐለ ኣይተ ፍስሃ ታደሰን እዮም፡፡ 

ኣይተ ንጉሰ ከበዶም ኣብ ዘስምዑዎ መደረ፦ ፅርየት ትምህርቲ ዝረጋገፅ ብዝተዋደደ ፃዕሪ 

ተምሃሮ፣ መምህራን ወለድን ኣብያተ ትምህርትን ስለዝኾነ ተዋዲድካ ምስራሕ ከምዘድሊ 

ብምትሕስሳብ፣ ብፍላይ ተምሃሮ መቐለ ካብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ኣብ ዝሓሸ ሃዋሁ 

ስለትርከቡ ዝያዳ ክትነጥፉን ልዑል ውፅኢት ክተመዝግቡን ትፅቢትና 'ዩ ኢሎም፡፡ 

 

 
ፅርየት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅ ቁፅሪ ሓደ ተዋሳእቲ ተምሃሮ ባዕልኹም ስለዝኾንኩም 

ልዑል ነጥቢ ብምምፃእ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣቲኹም ተነሓናሕትን ብሉፃትን ብምዃን 

ክልልኩም ክተፀውዑ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ፍስሃ ታደሰ፣ ዘረብኦም ብምቕፃል፦ ፅባሕ ከም 

ክልል ምስ ኣብ ሃገርና ዝርከባ ክልላት ተወዳደርቲ ኮይንና ክንወፅአ እንተኾይንና 

ተምሃሮና ትገብሩዎ ናይ ውድድርን ምህዞን ኩነት ወሳኒ እዩ ኢሎም፡፡ 

 

በዝሒ ተሸለምቲ በዞባ፣ ፆታን በዝሕን 
ሪጋ ዞባ በዝሒ ተሸለምቲ ተምሃሮ 

ደቂ  ተባዕትዮ ደቂ ተንስትዮ ድምር 
01 ደቡብ 118 21 139 
02 ደቡብ ምብራቕ 45 11 56 
03 መቐለ 229 278 507 
04 ምብራቕ 83 42 125 
05 ማእኸል 214 91 305 
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06 ሰሜናዊ ምዕራብ 75 16 91 
07 ምዕራብ 28 7 35 

ድምር 792 466 1258 
 

ሽም ዝተሸለማ ኣብያተ ትምህርትን ዝረኸበኦ ደረጃን 
ሪጋ ዞባ ተሸለምቲ ኣብያተ ትምህርቲ 

ደረጃ ሽም ቤት ትምህርቲ 
01 ደቡብ 1ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥላሁን ይግዛው 

2ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቦራ 

3ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀኛዝማች ድምፁ ኣማረ 

02 ደቡብ ምብራቕ 1ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ግጀት 

2ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረብ ምኢቲ 

3ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕስራ ዓዲ ዋጅራት 

03 መቐለ 1ይ ፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ 
2ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኤስ ኦ ኤስ 

3ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መርሲ ፉል ቁፅሪ ሓደ 

04 ምብራቕ 1ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፅንሰታ 

2ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓይቂ መስሓል 

3ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ውቕሮ 

05 ማእኸል 1ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኪዳነ ምህረት 

2ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣግበ 

3ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መዝብር ፍትዊ ወልዳይ 

06 ሰሜናዊ ምዕራብ 1ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፍረ - ስውኣት 

2ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ዳዕሮ 

3ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እንዳባጉና 

07 ምዕራብ 1ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከተማ ንጉስ 

2ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ካድራ 

3ይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዳንሻ 

 


