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ዝርዝር ፕሮግራም  «SALUTE» 
 

ሓደ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረብ ሰብ ትላለዮ፣ ብኡኡ መሰረት ድማ ምስ`ቲ ሰብ ቋንቋ 

ጀርመን ትዛረቡን ኣብ ማዓልታዊ ንጥፈታትኩም ድማ ሓገዛት የበርክተልኩም 
 

ካብ`ዚ ፕሮግራም ናይ SALUTE  ሓደ ቋንቋ ጀርመን ሰብ ኣብ ማዓልታዊ ንጥፈታትኩም የሰንየኩምን 

ይሕግዘኩምን። እቲ ዝሕግዝ ሰብ ወላ ሓንቲ ዝግፈሎ ደሞዝ የለን፣ እቲ ዘበርክቶ ሓገዛት ደማ ኣብ ናይ ናጻ 

ግዚኡ እዩ። ምስ`ቲ ሰብ ብሓባር  ቋንቋ ክትዛረቡ ትክእሉ፣ ካልእ ሓገዛት እንተ ደሊኹም፣ ካብ`ቲ ሰብ 

ሓገዛት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንአብነት እቲ ሰብ ኣብ ወረቐት ምምላእ፡ ዕዮ ገዛ ምስራሕ፡ ድብዳቤ 

ምርዳእ ከምኡ ወን ከባቢኻ ምልላይ (ጠቐምቲ ማሕበራት፡ ካሎእት ቀረባት) ዝአመሰሉ። 

 

አብ ናይ መጀምሪጃ ርክብ ማሕበር Rote Kreuz Baselland ብዝበለጸ ንኽላለየኩምን ኩነታት 

ሁወትኩም ጽቡቕ ገሩ ርዲኢ መታን ክህልዎ ሓደ ሐደ ሕቶታት ክቕርበልኩም እዩ። ንስኹም ብወገንኩም፣ 

እንታይ ዓይነት ሓገዛት ከም ዘድልየኩም ኣብ`ቲ ናይ መጀምርያ ዝርርብ  ብዝርዝር ትገልጹ። ዝኾነ 

ዝይምቹእ ሕቶታት እንተ ቐሪብልኩም ንስኹም ድማ ብወገንኩም ክትምልስዎ እንተዘይደሊኹም፣ እት 

ሕቶ ክትምልስዎ ከምዝይትደልዩ ትገልጹ።  

 

ርክባትን ንውሓት 

ግዜን 

 

ምስ`ቲ አላይ ሰብ ሐደ ግዜ ኣብ ሰሙን ወይ ወን ኣብ ነብስወክፍ ማዓልቲ 

ትራኸቡ።እቲ ርክብ ክሳብ ሰለሰተ ሳዓት ይወስድ። እቲ ርክብ አበይ ቦታ ከም 

ዝካየድ እስኹም ትውስኑ። 

 

እቲ ናይ ምስናይ ርክባት  ወርሒ ይወስድ ወይ ወን ክነውሕ ይኽእል። ንዝኾነ 

ሕቶታትኩም ሰራሕተኛ ማሕበር Roten Kreuz Baselland ክትምልሰልኩም ኩሉ 

ግዜ ቅርብቲ እያ።  

 

ሕግታት 

 

 እቲ ናይ ምስናይ ርክባት ክሳብ 6 ወርሒ ወይ ድማ ዝነውሔ ከምዝኾነ ናዓኩም 

ግልጺ እዩ።ነዚ ናይ ምስናይ ርክባት ድማ ግዜ ክህልወኩም ናይ ግድን እዩ።  

 እቲ ምስ`ቲ አላዪ ሰብ ዝግበር ቆጸራ ከትኽብርዎ  አለኩም። እቲ አላይ ሰብ 

ምሳኹም ዝገብሮ ቆጸራ ኣብ`ቲ ናይ ናጻ ግዚኡ ብዘውጽኦ ውጥን እዩ።  

 ኣብ ዝተገብረ ቆጸራ ዘይ ጥዕመኩም ኮይኑ፣ ነቲ አላይ ሰብ ቅድሚ ሓደ ማዓልቲ 

አቐዲምኩም ክትሕብርዎ አለኩም። 

 እድራሻ ወይ ወን ቁጽሪ ስልኪ እንተ ቀይርኩም፣ ንሰራሕተኛ ማሕበር Roten 

Kreuz Baselland ክትሕበርዋ አለኩም። 

 እንተ እቲ ስሩዕ ርክባት ምስ`ቲ አላይ ሰብ ዘይቀጺሉ፣ ንሰርሕተኛ ማሕበር 

Roten Kreuz Baselland ከትሕብርዋ ናይ ግድን እዩ.  

 እንተ እቲ ናይ ምስናይ ርክባት ምስ አላይ ሰብ ከውዳእ ወይ ውን ሕቶን 

ጸገማትን ምስ ዘጋጥም፣ ምስ ሰርሕተኛ ናይ ማሕበር  Roten Kreuz 

Baselland  ክትዛረቡ አለኩም።  

 

መስርሕ መሰነይታ 

 

 መጀምርያ ንዝርርብ ናብ ቤት ጽሕፈትና ማሕበር Roten Kreuz Baselland 

ንሊስታል ትመጹ. ሰራሕተኛ  እቲ ማሕበር ሓበሬታታት ብዛዕባ ፕሮግራም  

SALUTE ትህበኩም። እቲ ሓገዝ የድልየኩም ዲዩ ወላስ አየድልየኩምን 

ናትኩም ውሳነ ይኸውን።   
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 ሰራሕተኛ ማሕበር  Roten Kreuz Baselland ናዓኹም ዝሳማማዕ ሰብ 

ተደልየልኩም። እቲ ናይ ምድላይ ግዜ ሰሙናት ወይ ወን ካስብ ክልተ ወርሒ 

ክወስይ ይኽእል እዩ። ናዓኹም ዝኸውን ሰብ ምስረኸብት ብስልኺ 

ክትረኽበኩም እያ። 

 ሰብ ምስ ተረኽበ ሰለስተ ሰባት ዝሳተፍዎ ርክብ ኣብ ማሕበር Roten Kreuz 

Baselland ይግበር፣  እዚ ማለት ድማ   ንስኻ/ንስኺ  ሰራሕተኛ ማሕበር 

Roten Kreuz Baselland ከምኡ ወን እቲ ተሓጋጋዚ ሰብኢኹም. አብዚ ናይ 

መጀመርያ ርክብ` ዚ ነቲ ተሓጋጋዚ ሰብ ክትላለይዎ ዕድል አለኩም። ከምኢ ወን 

እንታይ ሓገዛት ከም ዘድልየኩም ምስ`ቲ ሰብ ትዛራረቡ። ኣብ`ዚ ናይ መጀመርያ 

ርካብ``ዚ እስኹምን እቲ ሓጋዚ ሰብ ክልተኹም ንቀጻሊ ክትራኸቡ ደለት 

አልኩም ዲዩ ወስ የብልኩምን ትውስኑ።   

 ድሕሪ አርባዕተ ግዜ ርክባት ሰራሕተኛ Roten Kreuz Baselland  ብስልኪ 

ደዊል እቲ ርካብ ጽቡቅ ከም ዘሎ ተረጋግጽ። ክልተኩም ድማ  ብዛዕብ ምቕጻል 

እቲ ርክባት ትውስኑ። 

 

ወጻ ኢታት  እዚ ዝዋሃብ ሓገዝ ብነጻ እዩ። 

ኣብ ግዜ ርክባት ምስ`ቲ አሰናይ ሰብ እተውጽዎ ወጻኢታት ባዕልኹም ኢኹም 

ትሽፍንዎ። ብጣዕሚ ዘጸግመኩም እንተ ኾይኑ ግን ምስ ሰራሕተኛ ማሕበር Roten 

Kreuz Baselland ተዛረቡ ። 

 

ር ክባት ድለታትኩም ከተርእዩን ሕቶታት ከተቕርቡን ጽቡቕ እዩ። እንታይ ዓይነት ድሌታትን 

ክትበጽሕዎም እትደልዩ ዕላማታት ግለጹ።  

 

ነቲ ክትበጽሕዎ ዝደልየኹም ዕላማታት መታን ኣብ ሸትኡ ከተብጽሕዎ፣ ምስ` 

ዝአልየኩም ሰብ ኮይንኩም ክትሓስቡን አየኖት ስጉምትታት ከትወስዱን 

ከተቀድሙን ከምዘለኩም ብሓባር ክትዛራረቡ ጽቡቁ እዩ።እቲ ዝሕግዘኩም ሰብ 

ድማ ብቀሊሉ ድልየታትኩምን ዕላማታትኩም ይፈልጥ። ብኡኡ መጠን ድማ 

ምድላዋት ይገብርን ብዝበለጸ ክሕግዘኩም ይኽእልን።   

እቲ ዝሕግዝ ሰብ ክገብሮ ዝይክእል ወይ ወን ዘይ ደሊ እንተኾይኑ፣ ክትዛረብዎ 

አለኩም። ንስኹም ብወገንኩም እቲ ዝሕግዘኩም ሰብ ዝኾነ ነገር እንጻር 

ደልየታትኩም  ሓሳብ እንተ እቕሪቡ አይፋል ወይ ወን አይደልን ክትብሉ ክትክእሉ 

አለኩም። ከምዚ ዓይነት መግለጺታት ኣብ ስዊዝ ሉሙድ እዩ።.  

አብ ነብስ ወከፍ ርክባት ብዛዕባ ናይ ቀጻሊ ቀጸራታት ባሓብር ምስ` ቲ ተሓጋጋዚ 

ሰብ ውጥናት ይወጽእ። እቲ ተሓጋጋዛይ ሰብ ጻዕቂ ስርሑ ብዘይገድስ ምስኡ 

ንኽትራኸቡ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ልሙድ ነገር እዩ።  

ውሕስነ ት ምስጥር   

ምስ`ቲ ሓጋዚ ሰብ ርክባት ምስ ጀመርኩም፣ ሓጋዚኹም ሰብ ናዓነ እቲ ዝግበረልኩም 

ሓገዛት ከምይ ከምዘሎ ንምፍላጥ መታን፣ ምስኡ ሓበሬታ ክንላዋወጥ ፍቓድኩም 

ክህልወና ናይግድን እዮ።  

አብ ትሕቲ ሓገዝ  አገልጉለት ማሕበር ተራድኦ ናይ ገማይንደ  ትነብሪ እንተ ኮይንኩም፣ እዚ  

Rotes Kreuz Baselland ንአገልጉለት ማሕበር ተራድኦ ኣብ`ዚ ፕሮግራም SALUTE  ከም 

እትሳተፉ ክሕብርም እዩ። እዚ ማሕበር Rotes Kreuz Baselland ድማ ምስ ዝሕግዘኹም 

አገልጉለት ማሕበር ተራድኦ ሓበረታ ክላዋወጥ ከተፍቅድሉ ብትሕትና ይሓትት።እዚ ድማ 

ንአብነት ሕዲሽ ተለፎን ምስ ዝህልወኩም፣ ንሕና ድማ ብስልኪ ምስ ንስእነኩም፣ 

ብተወሳኺ ዘይኑጹርነት ምስ ዝህሉ፣ እቲ አገልግሎት ማሕበር ተርድኦ ድሮ ዝገበረልኩም 

ነገር እንተሃሊዮም፣እቲ ዝሕግዘኩም ሰብ ካልእ ፍልይ ዝበለ ሓገዝ መታን ክገብረልኩም። 
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ኣብ ኩሉ መዳያት እዚ ማሕበር Rote Kreuz Baselland ነተን ካሎኦት ዝሕግዛኩም 

ትካላት ብዝበልጽ  እንተ ፈሊጥወንን ሓበርታ ተለዋዊጡን፣ ናዓኩም ብዝበለጸ ረብሓን 

ሓጋዝንን እዩ። ስለ`` ዚ እዚ ማሕበር Rote Kreuz Baselland ንከምዚ ነገራት ከተፍቅድሉ 

ክሓተኩም ናይ ግድን እዩ። 

 

ብዘይ ፍቓድኩም ማሕበር Rote Kreuz Baselland ንዝኾነ ሰባት ወይ ውን ትካላት 

ብዛዕባኩም ሓበሬታ ከም ዘይህብ ከነራጋግጽ ንፈቱ።ንዓኩም ሓጋዚ ዝበልናዮ ነገር እንተ 

ህልዩ  ሓደ ሃደ ግዜ ማሕበር Rote Kreuz Baselland ንዓኩም ይውከስ።  

ማሕበር ከይሕ መስቀል ናዓኩም ክውከሰኩም ዝደሊ ንቨርቡንግ ወይ ወን መቃልሕ 

ዝኸውን ስእልኩም የድልዮ እዩ። ድልየት አለኩም ድዮ ወስ የብልኩም እስኩም ትውስኑ።.  
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