
ከምዝተረኸበ ዝሕሰብ ድጋፍ 

መብዛሕቲኡ ግዜ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ንስቓይ ብዓይንኻ ምርኣይ፣ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ሰዓታት፣ለውጢ ስራሕ ፣ናብ ዛንታታት ስነ-ኣእምራዊ 
ስምብራት  ምቅላዕን በዳህቲ ኩነታት ስራሕ ምህላውን ሓዊሱ ከቢድ  ናይ ነዊሕ እዋን ፀቕጢ የጋጥሞም እዩ ፡፡ከም ውፅኢት ድማ  ናብ ናይ ድኻም 
ሕያዋይነት ፣ ናይ ስራሕ ምስልቻው ፣ ካልአይ ደረጃ ስምብራታዊ ፀቕጢን ሞራላዊ ምጭንናቕን ንምቅላዕ ኣብ ስግኣት ዝርከቡ እዮም ፡፡ ካብቶም 
ንባዕልኹም ካብዞም  ስግኣታት ትሕልዉሉ ቀንዲ መንገዲታት እቲ ሓደ ከዓ ከምዝተረኸበ ዝሕሰብ ሓገዝ እዩ፡፡ከም ዝተረኸበ ዝሕሰብ 
ሓገዝ ማለት ሓደ ካብቶም ነቶም ትሑት መጠን ድኻም ሕያዋይነትን ናይ ስራሕ ምስልቻውን ዘርኣዩ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና 
ዝወሃብ ቀንዲ ናይ ድሕነት መሰረት እዩ፡፡     

ከምዝተረኸበ ዝሕሰብ ድጋፍ ማለት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝግደስሉ ወይ ዘፍቅርዎ ሰባት ከም ዘለዉ ገይሩ ናይ ምሕሳብ፣ብካልኦት ሰባት ዋጋ ናይ 
ምርካብን ተደላዪ ናይ ምዃን ስምዒት ናይ ምህላውን ከምኡ እውን ኣካል ናይቲ ሓበራዊ ሓጋዛይ መርበብ ናይ ምዃን ስምዒት እዩ፡፡1 ከምዝተረኸበ  
ዝሕሰብ ድጋፍ ዝሕዞም  ቀንዲ ባእታታት ንክልቲኦም ውልቃውን ሞያዊን ድጋፋት ብምክታት : 

ውልቃዊ ድጋፍ (ዘይስሩዕ) ሞያዊ ድጋፍ (ስሩዕ) 
ስድራ ናይ ሱፐርቫይዘር ድጋፍ 
መሓዙት ናይ ትካላት ድጋፍን ንድሕነት ዘለዎም ተወፋይነትን 
ስምዒታዊ ድጋፍ : ትስማዕ ከም ዘለኻን፣ ሓልዮትን ክንክንን ናይ 
ምርካብን ስምዒት  

ምስልጣን \ ምምዓድ 

ንዋታዊ ድጋፍ: ካልኦት ዝግደሱልካ ሰባት ዕማማት ኣብ ምክንዋን 
ክሕግዙኻ ከለው (ንኣብነት፣ኣብ ገዛ ምሕጋዝ ፣መልእኽቲ ምብፃሕ ) 

ሕክምናዊ ሱፐርቪዥን 

ናይ መሳርሕቲ ወይ መዘናዊ ድጋፍ 
ሓኪም ወይ መማኸሪ 

እቲ ቀንዲ ባእታ እቲ ሓገዝ ናይ ምርካብ ርድኢት እዩ፣ነቲ ምስ ስራሕ ተተሓሒዙ ዘጋጥምኹም ዝኾኑ ኣሉታዊ ፅልዋታት ንምክልኻል ዘኽእል ድጋፍ 
ናይ ምርካብ ስምዒት እዩ፡፡3  ካብ ክልቲኦም  ውልቃውን ሞያውን ሸነኻት ሓገዝ ናይ ምህላው  ርድኢት  ዝተመሓየሸ ናይ ኣእምሮ ጥዕና 
ውፅኢት የምፅእ ፣ ጥዑያት ናይ ምፅዋር ሜላታት የረጋግፅ ፣ ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ፀቕጢ ክቕንስ ይገብርን ከምኡ እውን ናይ ስራሕ ምስልቻው 
ይከላኸል እዩ ፡፡6 

         ድጋፍ ንምብራኽ ዘኽእሉ ሜላታት  ድጋፍኩም ንምብራኽ ካብ ዘኽእሉ እቲ ፈላማይ ብርኪ ነቲ ሕጂ ዘሎ መርበብኩም ምግምጋምን 
ኣየናይ ቦታታት እዮም ጥንኩራት ኣየናይ ከእዮም ክተበርኽዎም ዘለኩም ዝብል ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ፡፡ንባዕልኹም እትሓቱዎም ሓደ ሓደ ሕቶታት 
: 

 
ከምዝተረኸበ ዝሕሰብ ድጋፍ ማለት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝግደስሉ ወይ ዘፍቅርዎ ሰባት ከም ዘለዉ 
ገይሩ ናይ ምሕሳብ፣ብካልኦት ሰባት ዋጋ ናይ ምርካብን ተደላዪ ናይ ምዃን ስምዒት ናይ ምህላውን 
ከምኡ እውን ኣካል ናይቲ ሓበራዊ ሓጋዛይ መርበብ ናይ ምዃን ስምዒት እዩ፡፡1

ትርጉም 

   ድጋፍ ንምብራኽ ዘኽእሉ ሜላታት 



ሕቶታት  ክውሰዱ ዝኽእሉ ተግባራት  
ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥንኩር ዝኾነ ስሩዕ ናይ ድጋፍ መርበብ ኣለና 
ኢልኩም ትሓስቡ ዶ ?  
 

እንተዘይኮይኑ፣ነቶም ስሩዓት ድጋፋትኩም ዘበርኹ ክተኣታትውዎም 
እትኽእሉ ሃፍቲታት/ፀጋታት ኣለዉ ዶ?  

ኣማኻሪ ወይ ኣሰልጣኒ አለኩም ዶ ? እንተድኣ እዚ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል  እዩ ዝብል ተሰሚዑኩም 
ኮይኑ፣እቲ ትካልኩም ናይ ምስልጣን ወይ ምምኻር መደብ ኣለዎ ዶ ?  

ሓጋዛይ ዝኾነ ሱፐርቫይዘር ኣለኩም ዶ ? እንተድኣ  እወ፣ ኢልኩም ብዛዕባ እቶም ናይ ስራሕኹም   ባህሊታትን 
ትፅቢታትን ክትዛረብዎም ትኽእሉ ዶ ከምኡ እውን ምስቲ ህልዊ ናይ 
ስራሕ ኩነታት ንምፅዋር ዝሕግዝኹም ሜላታት ፈሊኹም ንክትፈልጡ 
ንክሕግዝኹም ሕተትዎም፡፡ እዚ ከዓ ናይቲ ስራሕ ሃዋህው ምምሕያሽን 
ሚዛን ስራሕ-ውልቀ ሂወት ምትብባዕ (ንኣብነት ናይ ስራሕ ዕማማት 
ምቕያር ፣ካብ ስራሕ ውፅእ ኢልካ ተዕርፈሉ ግዜ ክህልወኩም  
ምልባው ወይ ናይ ትርፊ ሰዓት ስራሕቲ ምቕናስ ፣ ኣብ ዘተታት 
ንክሳተፉ ምብርታዕ ወይ ኣብ ዝደልይዎ ፕሮጀክት ክነጥፉ 
ምግባር)  ዝብሉ ዘካተተ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡  
 

እንተድኣ ምስቲ ዘለኩም ግደ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ፣ ሕክምናዊ 
ሱፐርቪዥን ረኺብኩም ዶ ? 

እንተዘይኮይኑ፣ ኣብ ክንክናዊ ተግባራትኩም ክሕግዘኩም ዝኽእል  ሰብ 
ክትደልዩ ትኽእሉ ዶ ? ክንክናዊ ሱፐርቪዥን ተክኒካዊ ለበዋታት 
ክህበኩም ወይ  ኣሸገርቲ ዝኾኑ  ስነ-ምግባራዊ ውሳነታት ኣብ ምግባር 
ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ፡፡ብተወሳኺ ክንክናዊ ሱፐርቪዥን   ናይቲ 
እትሰርሕዎ ዘለኹም  ስራሕ ፅልዋን ድሕንነትኩም ክትድግፍሎም 
እትኽእልሉ ኣገባባትን እትዝትዩሉ ቦታ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ፡፡  

ካብ ከም መማኸሪ ወይ ሓኪም ካብ ዝርከቡ ድጋፋት ክትርብሑ 
ትኽእሉ  ዶ ?  

መማኸሪ ወይ በዓል ሞያ ስነ-ኣእምሮ ነቲ ስራሕኹም ስዒቡ የጋጥምኹም 
ንዝህልዉ ብድሆታት ተጋፊጥኩም ንክትሰርሑ ክሕግዘኩምን ኣብ 
ቦትኦም ኣዎንታዊ ዝኾኑ ናይ ምፅዋር ሜላታት ንክትጥቀሙ ክረድአኩምን 
ይኽእል እዩ ፡፡  

ድጋፍ ደሊኹም ክትከድዎም እትኽእሉ  መሳርሕቲ ኣለውኹም ዶ ? እንተዘይኮይኑ፣መሳርሕቲ  ክራኸብሉን ኒባዕሎም ክደጋገፍሉን ዝኽእልሉ 
ጉጅለ ኣብ ትካልኩም ክትጅምሩ ትኽእሉ ዶ?    

ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥንኩር ዝኾነ ዘይስሩዕ ናይ ድጋፍ መርበብ ኣለና 
ኢልኩም ትሓስቡ ዶ ?  
 

እንተዘይኮይኑ፣ ዘይስሩዕ ድጋፋትኩም ንምብራኽ እንታይ ክትገብሩ 
ትኽእሉ ? ሓገዝቲ መሲሎም ዝስምዕኹም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ሰባት 
አለው ዶ ? ምናልባት  መሓዛ ኣባል ስድራ ወይ ቅድሚ ሕጂ 
ትረኽብዎም ነበርኩም ሕጂ ግን ዝሰኣንኩሞም ወይ ሓገዝቲ ኮይኖም 
ዝስምዕኹም ሓደሽቲ ድጋፋት እንተሃልዮም፡፡  ንዓኣቶም ብምርካብ 
ሓጋዚ ዝኾነ ርክብ ክትምስርቱ ትኽእሉ ዶ ?    

ብውልቀኹም እቲ ዝበለፀ ሓጋዚኹም መን መሲሉ ይስምዐኩም ?  ድጋፍ ኣብ ዘድሌኩም እዋን መብዛሕቲኡ ግዜ ነዚ ሰብ/ሰባት 
ክትረኽብዎም ትኽእሉ ዶ ?  

ኣብዚ ግዜ እዚ ሓገዝቲ ክኾኑ  ዝኽእሉ  ትርኢዎም ድጋፋት 
ይህልዉ ዶ ይኾኑ ?   

ናይ ዘለውኹም ኩሎም ድጋፋት ዝርዝር ንምውፃእ ፈትኑ እሞ ምስቲ 
ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ድሌታትኩም ብዝበለፀ ክሕግዘኩም ዝኽእል ኣብ 
ወቕታዊ ኩነታትኩም  ዝያዳ ሓጋዛይ መን ክኸውን ይኽእል ፡፡    

 
ሓንሳብ ነቶም ዘለውኹም ድጋፋት ምስ ገምገምኩም፣ነቲ ድጋፍ ምትእትታውን ነቶም መርበባትኩም ከዓ ኣብ ዘድሌኩም ግዜ ምጥቃምን ኣገዳሲ 
እዩ፡፡     
 
 
 
                           
ኣራንያ መዋለዲት ኮይና ንቡዙሕ ዓመታት ሰሪሓን ኣብ ትሕቲ ዝውስኽ  ናይ ፀቕጢ መጠን ከዓ ነይራ እያ ፡፡ 
ብምኽንያት ሕፅረት ሰራሕተኛታት ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ሰዓታት ንክትሕዝ ብምጥያቓ ከዓ  ሕድሕድ ሰሙን ዝያዳ ተወሳኺ ስራሕ ኣለዋ 
እዩ፡፡ብተወሳኺ ካብቶም ዛንታት ናይተን ትሕግዘን ዘላ ደቂ ኣንስትዮ እውን ስምዒታዊ ፅልዋ ይበፅሓ ከም ዘሎ ኮይኑ እውን ረኺባቶ 
እያ፡፡መብዛሕትአን ከዓ ኣብ ገዝአን ብዛዕባ ዝበፅሐን ዘቤታዊ ግህሰት ይዛረባ ብምንባረን ኣብ ለይቲ ክትብህርር ጀመረት፡፡ንሳ ናይ ድቃስ 
ፀገም ዘለዋን ብቐፃሊነት ድኻም ይስምዓ ከም ዘሎን ኮይኑ ተሰምዓ፡፡  
 
ኣራንያ ፈለማ እዚ ስራሕ ክትጅምር ከላ  ምስ መሳርሕታ ኣዘውቲራ ተውግዕ ነይራ እያ፣ብዛዕባ ስራሕን ዝኾኑ ብድሆታትን ንምውጋዕ ሕድሕድ 
ሰሙን  ትረኽበን ናይ መዋልዳን ጉጅለ እውን ነይረንኣ እየን፡፡ ብተወሳኺ እውን መብዛሕትኡ ሰሙናት ትሕወሰሉ ናይ መሓዙት ጉጅለ 
ነይርዋ እዩ ፡፡ኮይኑ ግን ኣብዚ ቀረባ እዋን ብስራሕ እንዳተፀመደት ምስከደት ምስ መሳርሕታን መሓዙታን ኣዘውቲራ ምርኻብን ጠጠው ኣቢላ እያ 

ኣብነታዊ መፅናዕቲ  
 



፡፡ ሕጂ ከም ዝተገለለት ክስምዓ ጀሚሩን መሳርሕታ እውን ምስአን ንክትራኸብ ምእንጋድ ከምዝገደፋን ኣስተብሂላ እያ ፡፡ ካብ 
መሓዙታ እውን ካብ ትሰምዕ ከምዝፀንሐት ተሰሚዕዋ ከምኡ እውን ናይ ድጋፍ መርበብ ከምዘይብላ ክተስተብህል ጀሚራ ኣላ ፡፡  
 
ኣራንያ ንመሳርሕታ ክተውግዐን ወሰነት ንሰን እውን ምስአን እትራኸበሉ  ግዜ የብላን ኢለን ሓሲበን ከምዝነበራ ነገርኣ፡፡ነቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ 
እንግዶታት ብምግዳፋ ከምኡ እውን እቲ ዝነበረቶ ፀቕጢ  ብምግንዛብን ድፍኢት ክገብራላ ኣይደለያን ነይረን፡፡ ሕጂ እውን እንተኾነ 
ኣካል እቲ ጉጅለ  ክትከውን ከምእትደልን እንግዶተን ክቕፅላን እንተዘይ ተረኺባ ከዓ ድሕንነታ ንምርግጋፅ ክረኽብኣ ከምትደሊን 
ኣፍለጠተን ፡፡ ብተወሳኺ እውን ኣራንያ ምስ መሓዙታ ዝተዘራረበት እንትትኮን ብዛዕባኣ ተሻቒለን ከምዝነበራን ኮይኑ ግን ከመይ ጌረን 
ከምዝፈተሕኦ ከዓ ከምዘይፈልጣ ምንባረንን ነገርኣ ፡፡ ሕጂ ብዛዕባ ኣራንያ ከመይ ከምዘላን እንታይ ዓይነት ድጋፍ ክገብራላ 
ከምዝኽእላን ክዘራረባሉ ዝኽእላ ድራር የዳልዋ ኣለዋ እየን ፡፡ ኣራንያ ናይ ድጋፍ መርበባታ ንነዊሕ እዋን ኣብኡ ከምዘይነበረን ኮይኑ ግን 
ሽዑ እውን ክተምፅኦም እትኽእል ድጋፋትን ሃፍትታትን ከምዘለውዋ ሓሰበት ፡፡ 
 

               ናይ ድጋፍ መርበብኩም ምጥቃም   

ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ድጋፍ ክተካትቱ ከምትኽእሉ እትዛተይሉን  እንታይ ዓይነት ሓደሽቲ ድጋፋት ክተተኣታትዉ ከም ዘለኩም እትግምግምሉን 
ምስ መርበባትኩም ምርግጋፅ ቅንያት ፃንሒት  ምግባር ኣገዳሲ እዩ፡፡ሓደሓደ ግዜ ጥንኩር ዝኾነ ናይ ሓገዝ መርበብ ከምዘይብልኩም 
ገይርኩም ክትሓስቡ ትኾኑ ኢኹም፣  ግን ከዓ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ዘድለየኩም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ድጋፋት ኣለው እዮም ፡፡ነቲ 
ናይ ድጋፍ መርበብኩም ክንዲ ዝተኻእለ ብዝበለፀ መንገዲ ንምጥቃም ካብ ዘረጋግፅልኩም ገለ ቀንዲ ሜላታት ዘካትትዎም፡   

 

 

 

 

 

ኣድላይ ኮይኖም ኣብ ዝተረኸብሉ ንድጋፋትኩም ብምጥቃምን ንዓኣቶም ብስሩዕ ብምርካብን ኣቢልኩም፣ ነቶም ዘጋጥምኹም ዝህልዉ ናይ ፀቕጢ 
ፅልዋታት ምክልኻል ከምኡ እውን ከም ናይ ስራሕ ምስልቻውን ድኻም ሕያዋይነትን ዝበሉ ናይ ነዊሕ እዋን ፅልዋታት ምውጋድ ምጅማር ክትክእሉ 
ኢኹም፡፡    

 

ብርኪ 1: መርበባትኩም ገምግሙ፡፡ ኣበይ ክተጠንክሩዎም 
ትኽእሉ? 

ብርኪ 2: ናይ ድጋፍ መርበብኩም ኣዘውቲርኩም ተጠቐምሉ 
፡፡ ክሳብ ናብቲ ድጋፍ ዘድልዮን ናብ ናይ ስራሕ ምስልቻው
ዝተቓረብኩም ኮይኑ ክሳብ ዝስምዐኩም ኣይትግደፍዎ ፡፡

ብርኪ3 : ኣየናይ ዓይነት ደጋፍን መዓዝን ወስኑ? እንታይ 
ዓይነት ድጋፍን መዓዝ ብዝበለፀ ከምዝሕግዘኩም ዝርዝር 

ኣውፅኡ ፡፡ ንኣብነት፣እንተድኣ ኣብ ስራሕ በዳሂ ዝኆነ ጉዳይ
ሃልዩኩም፣ ምናልባት ንመሳርሕትኹም ምዝራብ ወይ ሱፐርቪዥን
ክግበረልኩምምድላይ ዝበለፀ ከምዝተደገፍኩም ስምዒት ክህበኩም

ይኽእል እዩ፡፡

 
ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ድጋፍ ክተካትቱ ከምትኽእሉ እትዛተይሉን  እንታይ ዓይነት ሓደሽቲ ድጋፋት 
ክተተኣታትዉ ከም ዘለኩም እትግምግምሉን ምስ መርበባትኩም ምርግጋፅ ቅንያት ፃንሒት  ምግባር 
ኣገዳሲ እዩ፡፡ 
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