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ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንማሕበረሰብ ፋክት ሺት  

 

  
 

  

 

 

 

ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
 

  

ዲሰምበር 13 2022 

ንማሕበረሰብ ፋክት ሺት  

 

  
 

  

 

 

 

ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንማሕበረሰብ ፋክት ሺት  

 

  

 

  

 

 

 

ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንማሕበረሰብ ፋክት ሺት  

 

  
 

  

 

 

 

ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንማሕበረሰብ ፋክት ሺት  

 

  
 

  

 

 

 

ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንማሕበረሰብ ፋክት ሺት  

   
 

  

 

 

 

ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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ንሕፅረት ሓይሊ ምድላው 
 እኹል ቀረብ ማይን መግብን ምድላው (‹‹ናይ ህፁፅ እዋን ቀረብ›› ዝብል ረኣይ)፡፡ 

 ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝተወሰነ እዋን ስድራኻ ንምክንኻን ንከእኽእለካ ጥንቃቐታት ግበር፡፡ 
መድሓኒት፡ ሓገዝቲ  ንፅሬት ዝሕግዙ ኣቕሑታት ንሓደ ሰሙን ኣብ መኽዝን ምቕማጥ፡፡ 
ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ መድሓኒት መረዳእታን ናይ መድሓኒት ትእዛዝ ወረቐት ከም ዝሓዝኩም 
ርግፀኛ ኩን፡፡ 

 ፋየር ፕሌስ ወይ ብዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስቶቭ እንተድኣ ኣለካ ዕንፀይቲ፡ ብሪኬት ወይ ከሰል ኣብ 
መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ ብተወሳኺ ንናይ መውዓይ ስርዓት መኽዝን ኣዳልው ንኣብነት ንናይ ዘይቲ 
መሞቒኻ፡ ፔታት ወዘተ ኣብ መኽዝን ኣቐምጥ፡፡ 

 ብባትሪ ብዝሰርሕ ሬድዮ ኣቢልኩም መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ካብ ሰበስልጣናት 
ኣገደስቲ መረዳእታት ክትረክብ ኢኻ፡፡  

 ብሽምዓ፡ ላምባዲናን (ናይ ባትርን ጋዝ ካርቴጅ)፡ጋዝ ካርቴጅ ዘለዎ ናይ ካምፒንግ ስቶቭ 
(ባርዕ ናይ ምልዓል ስግኣት ስለዘለዎ እኹል ኣየር ኣብ ዘለዎ ብጥንቃቐ ተጠቐም) ብተወሳኺ 
ድማ ብዘይ-ኤሌትሪክ ዝሰርሑ መብራህትን መግብኻ ክተምውቕ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 ኩል ግዘ ኣብ ገዛኹም ዝተወሰነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣቐምጡ፡፡ መብራህቲ እንተድኣ ጠፊኦም 
ከም ኤትኤምን ናይ ኤሌትሮኒክስ ናይ ክፍሊት መስርሓት ኣይሰርሑን፡፡ 

 

ብዘይካ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛ መሳርሕታት ፈትሾም፣ እንተኾነ ግና ከም መሰረታዊ 
ስርዓት (ኦክስጅን)፡ ኤሌትሮኒክ ዝዕፀው መሳርሕታት፡ ናይ ደረጃ ኣሳንሱር፡ ኤሌትሪክ ናይ 
ተሓከምቲ ዓራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፅግዕተኝነት ዝኾንካሎም መሳርሕታት ፈትሽ፡፡ 

 ኣብ ከተማኹም እቲ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ  ናይ ህፁፅ እዋን መራኸቢ ኣበይ ከም ዝኾነ 
ኣቐዲምኩም ንምፍላጥ ኣብhttp://www.notfalltreffpunkt.ch መረዳእታ ርኸቡ(በቲ 
ምምሕዳር ከተማ ዝሕተም ተተሓሓዚ በራሪ ወረቐት ረኣዩ)፡፡  

 ናይ ህፁፅ እዋን ጀነሬተርካን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዳዲ መኽዘን ብስሩዕ ፈትሾ፡፡  

 ኣገደስቲ ዘይኮኑ መሳርሕታት ኣጥፍኡ፡፡ እቲ መሳርሒ ኣብ ስታንድባይ ሞድ ከም ዘይኮነ 
ኣረጋግፁ፡፡ 
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