ተሳተፉ!

ብዙሓት ቆልዑት፣ መንእሰያት ከምኡድማ ዓበይቲ ናብ ቀይሕ መስቀል
ክጽምበሩ ንደሊ። እዚ በራሪ ወረቐት ብዛዕባ ቀይሕ መስቀል፣ ከመይ
ክትሳተፍ ከም እትኽእልን ከመይ ኣባል ክትከውን ከምእትኽእልን
ብዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ይህብ።

እንቋዕ ናብ ቀይሕ መስቀል
ደሓን መጻእካ!

እቲ ቀይሕ መስቀል ብዘይ ናይ ቋንቋ፣ ባህሊ፣
ዕድመ፣ ጾታ ወይከኣ ስንክልና ኣፈላላይ ንኹሉ
ክፉት እዩ።
እቲ ቀይ ሕ መስቀል ኣብ መላእ ኖርወይ ኣብ
ዝርከባ 381 ከባያዊ ጨንፈራት ዝተሓቖፉ
ብድምሩ አስታት 45,000 ወለንታውያን
ሓገዝቲ ዘለዉዎ ማሕበር እዩ። ብመሰረት
ስነ-ሓሳብ ቀይሕ መስቀል ንቀይሕ መስቀል
ወለንታዊ ኮንካ ምስራሕ ካብ ክፍሊት ናጻ
እዩ።

ኣብ ዝባን እዚ በራሪ ወረቐት ኣብ ከባቢኹም
ናይ ዝርከብ ጨንፈር ቀይሕ መስቀል ኣድራሻዊ
ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ቀይሕ መስቀል እንታይ እዩ?

ቀይሕ መስቀል ንካልኦት ሰባት ዝሕግዙ ሰባት
ዝተኣኻኸቡሉ ትካል እዩ። ዓንዲ ናይቶም
ንጥፈታት ከኣ እቶም ወለንታውያን እዮም።

ድለይን ኣድሕንን

ኣብቲ ናይ ምድሓን ኣገልግሎት ቀንዲ
ተዋሳእቲ እንኾነሉ ዓቕሚን ሞያን ኣለና።

ስደት

ደገፍን ምሕቛፍን ንዘድልዮም ስደተኛታት
ንሕግዝ፣ ሰብኣዊ ጠለባት ብምምላእ ከኣ
እጃምና ንገብር።

ድልውነት ንህጹጽ ረድኤት

ቅድሚ መዓት፣ ኣብ እዋን መዓት ከምኡድማ ድሕሪ መዓት ወይ
ቅልውላው መታን ክንርከብ ከባቢያዊ ዓቕሚን ናይ ህጹጽ
ረድኤት ድልውነትን ንሃንጽ።

ምዕባይ

ንህጻናትን መንእሰያትን ውሑስ፣ ክፉትን ሓቛፊን ዝኾነ
ኩነታት ክንፈጥር፣ ከምኡድማ ነቶም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት
ዝርከቡ ደገፍ ንብር።

ማሕበራዊ ምትሕቑቛፍ

ማሕበራዊ ርክባት ክምስርቱ ንዝደልዩ ሰባት ክፉታት
መተኣኻኸቢታት ብምድላው ሓደ-ን-ሓደን ርክብ ክገብሩ
ወይከኣ ሰንሰለታዊ ርክብ ክገብሩ ንሕግዞም።

ስለምንታይ ክትጽምበሩ ይግበኣኩም?

ወለንታዊ ተሳትፎ ምግባር ትምህርቲ እውን ሽልማት
እውን ትረኽቡሉ ተግባር እዩ።ንካልኦት ደገፍ ብምግባርካ
ካብ እትረኽቦ ዕግበት ብተወሳኺ ጠቓሚ ተመኩሮ እውን
ክትረኽበሉ ኢኻ።ኣብ መንጎ እቲ ደገፍ ዝህብን ደገፍ
ዝቕበልን ሰብ ዘሎ ርክብ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ዝተደረኸ
እዩ – ክልቲኦም ኣካላት ነንባዕሎም እዮም ዝጥቀሙ።ቀይ
መስቀል ሓደሽቲ ግዱሳት ወለንታውያን የድልይዎ እዮም።

ውሑስን እወንታዊን!

ቀይሕ መስቀል ሕድሕድ ሰብ እንታይነት ድሕረባይትኡ
ብዘየገድስ ወለንታዊ ኮይኑ እጃሙ ዘወፍየሉ ዕድል ይፈጥር።
ኣብ ንጹር መትከላዊ ኣሰራርሓን ተደሪኽና፣ ንኹሉ
ክንሓቁፍን ንኹሉ ውሑስን እወንታዊን ዕድላት ክንህብን
ብንቕሓት ንሰርሕ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ንምዕዋት፣
ቀይሕ መስቀል ናይ ወለንታውያን ፖሊሲ ኣዳልዩ ኣሎ። እቲ
ፖሊሲ ናይቲ ቀይሕ መስቀል ግቡአትን ናይቶም ወለንታውያን
ግቡኣትን ዝሓዘ እዩ።

ተሳተፉ፣ እጃምኩም ግበሩ
ከምኡድማ ምስ ሓደሽ ሰባት
ተላለዩ!

ኣብ ቀይሕ መስቀል ዝሰርሑ ወለንታውያን ኣብ
ናይ ባዕሎም ድሌታት፣ ግዜን ተመኩሮን ተደሪኾም
ለውጢ ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም። ኩሎም ሰባት
እንታይነት ድሕረባይትኦም ብዘየገድስ ኣብ ወለንታዊ
ንጥፈታት ዝሳተፉሉ ዕድል ንህቦም። እቲ ዋና ረቛሒ
ግዱስ ምዃንኩምን ንካልኦት ገለ ነገር ክትገብሩ
ምድላይኩምን እዩ። ንሰባት ናይ ምሕጋዝ ድሌት
እንተልዩኩምሞ፣ ኣብ ወርሒ ንቁሩብ ሰዓታት ወለንታዊ
ንጥፈት እንተጌርኩም፣ ከተማልኡዎም እትኽእሉ
ብዙሓት ጠለባት ኣለዉ። ምስ ሓዳሽ ሃገር ክለማመድ
ዝጸዓዓር ንዘሎ ሰብ፣ ኣብ እምባታት ንስጠፍአ ሰብ ኣብ
ምድላይ፣ ወይከኣ ዘዋግዖም ስኢኖም ኣብ ጽምዋ ምስ
ዝርከቡ ሰባት ኣብ ምዕላል ክትነጥፉ ትኽእሉ ኢኹም።
ትምህርቲ ዝመሃሩ ቆልዑት ገዛ ዕዮኦም ክሰርሑ
ክትተሓጋገዙዎም፣ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዝርከቡ
መቕርባትኩም ክትበጽሑ ወይከኣ ስደተኛታትን
ተዓቆብቲን ምስ ሓዳሽ ሃገሮም ኣብ ዝላለዩሉ እዋን
ከም መራሒ መንገዲ ኮንኩም ክትሕግዙ ትኽእሉ
ኢኹም። ብተወሳኺ ህጻውንቲ፣ በጽሒታት ከምኡድማ
ኣረግቶት ኣብ ምሕብሓብ ክትነጥፉ ትኽእሉ። ነቶም
ካብ ቤት-ማእሰርቲ ምስ ወጹ፣ ካብ ናይ ኣእምሮ ሕማም
ምስ ደሓኑ ወይከኣ ካብ ወልፊ መዕወኒ መስተ ወይ
ዕጸፋርስ ዝደሓኑ ሓድሽ ዕርክነታት ክምስርቱ ዝደልዩ
ሰባት እውን ክትተሓጋገዙ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ህይወት ተመኩሮን
ትምህርቲን!

ንሕና ከም መጠን ቀይሕ መስቀል ኩሎም ንጥፈታትና
ልዑል ጽፈት ዘለዎም ክኾኑ ስለንደሊ ንኹሎም
ወለንታውያን ስልጠና ንህብ ኢና። እቲ ስልጠና
ብዝተማልአ ኣብ መጽሓፍ ዝተደረኸ ናይ ስልጠና
መደብ እዩ ዝወሃብ። “መቕድም ናይ ቀይሕ መስለቀል
” ብዝብል ን 5-ሰዓት ዝወሃብ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ
ረድኤትን ሳይኮሶሻል ቀዳማይ ደረጃ ረድኤትን ዘድሃበ
ፈላማይ ናይ ስልጠና ኮርስ እዩ ዝጅመር።
እቲ ሰልጠና ኣብቲ ትካል ንዝካዱ እተፈላለዩ
ንጥፈታትን ተግባራትን ዝምልከት እዩ።

ናይ ኣባልነት ረብሓታት

ከም መጠን ኣባል፣ ንናይ ቀይሕ መስቀል ጻዕሪታት
ኢኹም ደገፍ ትህቡ።ኩሎም ኣባላት ናይ
ቀይሕ መስቀል መጽሄት ብፖስታ ክለኣኸሎም
እዩ።ብተወሳኺ በቶም ብዙሓት መወልትና
ኣቢሎም ዝወሃቡ ናይ ኣባልነት ረብሓታት
እትረኽበሉ ዕድል እውን ኣለካ። ኣብ ናይ
ቀይሕ መስቀል ንጥፈታት ዝሳተፉ ወለንታውያን
ኣባላት ክኾኑ ይተባብዑ፣ ይኹን እምበር ኣባል
ከይኮንካ ወለንታዊ ደገፍ ምግባር እውን
ይከኣል እዩ።

መሳርሒታትን ክዳውንቲን

ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ቀይሕ መስቀል
ንጥፈታት ንምስታፍ ከተማልኦ ዝግበኣካ ፍሉይ
ረቛሒ የለን። ይኹን እምበር መሳርሒኻን
ክዳውንቲኻን ግን ነቲ እትሰርሖ ስራሕ ዝምቹ
ክኸውን ኣለዎ። ናይ ነዊሕ ርሕቐት ጉዕዞ
ክትገብር እንከለኻ ነቲ ኩነታት ኣየር ክጻወር
ዝኽእል ክዳንን ጫማን ምግባር ኣገዳሲ እዩ።

ናይ ቀይ መስቀል መትከላት እዞም ዝስዕቡ እዮም:

ሰብኣዊነት // ኣድልዎ // ዘይሻራዊነት // ናጻነት // ወለንታዊ // ሓድነት // ዓለማዊነት

ናብ ቀይሕ መስቀል
ክትጽምበሩዶ ትደልዩ?
ርኸቡና!

ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ጨንፈር ቀይሕ መስቀል:
................................................................................................................................................................................
ክትረኽቡዎ ዘለኩም ሰብ:
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ቁጽሪ ተሌፎን/ኣድራሻ ኢ-ሜይል:
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