
 

 

 

 

 

ኣብ ምምሕዳር ከተማ Moosseedorf ናይ ኣኽብሮት ምትሕብባር 

ሓበሬታ ወረቐት 

 

 

ናይ መጀመርታ መርገጺ  

Moosseedorf ብብዙሕነት ዝልለ እዩ። ዝተፈላለየ ሃይማኖት፣ ኣተሓሳስባ፣ ኣገባብ ኣነባብራ፣ ቋንቋ፣ ምርጫን ድሌትን 

ዘለዎም ካብ ዝተፈላለየ ጂኦግራፊያዊ ዞባታት ዝመጹ ዝተፈላለየ ቋንቋ ኣደ ዘለዎም ሰባትን ጉጅለ ህዝብን ኣብ ውሽጢ ሓደ 

ሕብረተሰብ ብሓባር ይነብሩ። ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ጠለባት፣ ትፅቢታት፣ ክብርታትን ኣተሓሳስባታትን ከምኡ'ውን ምስኡ 

ዝተተሓሓዙ ወጥሪ ዘለዎም መዳያት ኣለዉ። ምምሕዳር ከተማ Moosseedorf ክኢላታት ኣብያተ-ጽሕፈት፣ ትልሂታት፣ 

ማሕበራት፣ ትካላት ከምኡውን ውድባት ነዚ እተሓላለኸ ብድሆታት እዚ የጓንፎ ኣሎ። እቲ ኣብቲ ኸባቢ ዝርከብ ቤት ምኽሪ 

ነዚ ዕላማ እዚ ይምርምሮ ኣሎ ነዚ ዕላማ እዚ ድማ ፕሮጀክት "ኣኽብሮት ዘለዎ ምትሕብባር" ጀመረ።  

 

ሓሳብን ዕላማን እቲ ፕሮጀክት  

Moosseedorf ብዙሕነት ዘለዎ፡ ክትነብረሉ ዝኽእልን ሰሓብን መንበሪ ማሕበረሰብ ስለዝኾነ ከምኡ ክቕጽል ይግባእ። ስለዚ 

ብድሆታት ብሓባር ምብዳህ፡ ከም ነበርትን ከም ሰበስልጣን ኮሙንን ንደስ ዘብልን ዘላቕን መነባብሮ ክንሰርሕ፡ ኣብ ስግር 

ወለዶታት ኣብ ምክብባር ምትሕብባርን ንሓድሕድካን ክንሳተፍ፡ ከምኡ’ውን ምስ ብጾት ደቂ ሰባት ርክባት ምዅስኳስ 

ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንዝቐርቡ ቅድመ-ምድላዋት ምውህሃድ፣ ጸጋታት ምጥርናፍን ኣብቲ ፕሮጀክት 

ንዘለዉ ነበርቲ ምሕዋስን እውን የጠቓልል። ኣብ ምርዳእ ፕሮጀክት ግን ተሳትፎ ማለት ንሕና ከም ህዝቢ ኣብቲ 

ሕብረተሰብ ናይ ምስታፍ መሰል ኣለና ማለት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነዚ መሰል ብንጥፈት ክንጥቀመሉን ክንሳተፍን ግዴታ ኣሎና 

- ንማሕበረሰብና፡ ንሓባራዊ ህይወትናን ንመጻኢናን። ኣብ መወዳእታ፡ ፕሮጀክት "ኣኽብሮታዊ ሓድነት"፡ ቅድመ-

ምድላዋት፡ ርኽበታቱን ስጉምትታቱን፡ ብኹሉ ደረጃታት ሕብረተሰብን ኩሎም ጉጅለታት ህዝብን ዝኸይድን ኣብ 

መሓውራት ሕብረተሰብ ዝተሰረተ መምርሒ ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ። እቲ ማሕበረሰብን እቲ ህዝብን ነቲ ኣብ መጻኢ 

ዜጋጥሞም ብድሆታት ብግቡእ ክዋጽኡሉን ብሓባር ክመልክዎን ይኽእሉ እዮም። 

 

መእተውን ምትግባርን  

እቲ ፕሮጀክት ኣብ ታሕሳስ 2021 ዝጀመረ ኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2023 ዝፀንሐ እዩ። ካብ ማእከላይ 

ከባቢታት እቲ ሕብረተሰብ (ፖለቲካ፡ ትምህርቲ፡ ኣከባቢ፡ ድሕነት፡ ትርፊ ግዜ፡ ባህሊ፡ ቤተክርስትያን፡ ቁጠባ) ብዝመጹ 

ወከልቲ ዝቖመት ኮሚተ ፕሮጀክት፡ ብኣኽብሮታዊ ምትሕብባር ብጽዑቕ ኣተሓሒዛ እያ። እምነ መሰረት ንናይ ኣኽብሮት 

ምትሕብባር ብመገዲ ናይ ሓሳብ ዓውደ መጽናዕቲ፣ ዳህሳስ/ድምጽን ዓውደ መጽናዕቲን እዩ ተዳልዩ። ውጽኢቱ ድማ ኣብ 

ማሕበረሰብ Moosseedorf ኣገደስቲ መትከላት፡ ክብርታትን ኣተሓሳስባታትን ዝሓዘ Leporello ኣብ ኣኽብሮታዊ 

ሓድነት እዩ። ኣብ Moosseedorf ንኣኽብሮታዊ ምትሕብባር እምነ ኩርናዕ ይፈጥር: 

 

ክብሪ 

ፍልልያት ነኽብርን ኣድናቖት ዝመልኦ ባህሪ ንገብርን። 

 



ምርኻብ 

ንውልቃዊ ርክባት ኣኽቢርና ኢና ንርእዮ። 

 

ትግሃትን ሓላፍነትን 

ሓላፍነት ከባቢና ንወስድ። 

 

ተሳትፎ ምግባር 

ኣብ ሕብረተሰባዊ ህይወት ብንጥፈት ንሳተፍ። 

 

 

ንሰባት ናይ ኣኽብሮት ምትሕብባር ንምዝኽኻር ዝዓለመ ጭርሖ እውን ተፈጢሩ፡ ብሓባር (miteinander) moosseedorf 

ዝብል እዩ። እቲ  

Leporello ናብ ሓያሎ ቋንቋታት ተተርጒሙ ናብ ነበርቲ፡ ፍሉያት ክፍልታትን ቁልፊን መርበብ ሓበሬታ ዘለዎምን ሰባትን 

ተዘርጊሑ። እዚ ናይ ሓበሬታ ወረቐት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት እውን ይርከብ። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2023 

ናይ ምክብባር ምትሕብባር ዝዓለመ ናይ ጎስጓስ ወርሒ ክካየድ ምዃኑን ድሕሪኡ ዓመታዊ ክካየድ ምዃኑን 

ተፈሊጡ። ወርሒ ስጉምቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ፕሮጀክት እዩ፣ ኩሎም ግዱሳት ወገናት - ማሕበራት፣ ኮሚሽናት፣ 

ውድባት፣ ስፔሻሊስት ክፍልታት፣ ትካላትን ውልቀ ሰባትን - ክሳተፉ ይኽእሉን ይግባእን። ኣብ ቀዳማይ ውድድር ማእከል 

ኣኼባን ረክያን(rekja) መሪሕነት ይሕዙ። 

 

ነበርቲ ብዘይካ ከም ውልቀ ሰባት፡ ኩለን ስፔሻሊስት ክፍልታት፡ ክለባት፡ ውድባት፡ ትካላትን ትካላትን ኣብ ናይ ገዛእ 

ርእሶም መሓውርን መዓልታዊ ስርሖምን ኣኽብሮታዊ ምትሕብባር መልሕቕ ክገብሩን ከተግብሩን ጻውዒት ይቐርብ! 

ምምሕዳር ከተማ Moosseedorf እውን ንተቐማጦኣ ብዙሕ ኣማራጺታት ደገፍ ይህቦም እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ 

ምምሕዳር ከተማ ኩሉ እቲ ናይቲ ክኢላን ዝኾነ ሕቶታት፣ ስክፍታታትን/ወይ ደገፍ ምስ ዘድልየኹምን ክትረኽቦም 

እትኽእሉ ቅድመ-ምድላዋት ናይቲ ክኢላን ኣድራሻታትን ክትረክቡ ኢኹም፦ https://www.moosseedorf.ch/de/ge-

meinde-politik/soziales/ 

 

እቲ ናይ ኣኼባ ማእከል (BeMo) ንኹሉ ሰብ ዝእከበሉ ቦታ እውን ዝህብ ኮይኑ ከም ርክብ ነጥቢ እውን የገልግል። 

ዝተፈላለዩ ፍጻሜታትን ቅድመ-ምድላዋትን ድሮ ተግባራዊ ኮይኖም ኣለዉ። ምስቲ ኣኽብሮታዊ ሓድነት ተተሓሒዙ፡ 

BeMo "ፌስቲቫል ጎረቤት" ዝብል ቅድመ-ምድላው እውን ኣበጊሱ ኣሎ። ሓገዝቲ መምርሒታት፡ ሓበሬታ ብዛዕባ 

ምዕዳግ ቀዋሚ ንብረትን ግብራዊ ምኽርታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ምምሕዳር ከተማ ወይ ብቐጥታ ኣብ BeMo 

ኣብቲ ቦታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ንኡስ ፕሮጀክት ኣኽብሮታዊ ምትሕግጋዝ ድማ ፕሮጀክት “ቁልፊ ሰባት” 

እዩ። ቁልፊ ሰባት እቶም ኣብ ውሽጢ ምድንፋዕ ውህደት ድልድል ዝሃንጹ እዮም። ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ኣነባብራን መበቆል 

ሃገሮምን ዝፋለጡን ኣብቲ ማሕበረሰብ ጽቡቕ ምትእስሳር ዘለዎምን እዮም። እቲ ሞያዊ ቤት ጽሕፈት ንጉዳያት 

ስድራቤት ኣብ ንኡስ ዕድመ እውን ኣብ BeMo ዝርከብ ኮይኑ፡ ንወለዲ ኣብ ዕማማት ኣተዓባብያኦም ብሓበሬታ፡ 

ምኽርን ምክልኻልን ይድግፎም። እቲ BeMo ንኹሎም ነበርቲ ዝቐርብ ኮይኑ፡ ብሓሳባቶምን እታዎታቶምን "ህያው" 

ክረክብን ዝያዳ ክምዕብልን ይኽእል። 

 

ሓባራዊ ኣተገባብራ ኣኽብሮታዊ ምትሕግጋዝ፣ ኣብ ክንዲ ጎኒ ንጎኒ ንሰርሕ ብሓባር ክንሰርሕ ብሃንቀውታ ንጽበ! 

 

ኮሚቴ ፕሮጀክት “ኣኽብሮታዊ ምትሕብባር” 

https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/
https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/

