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በቩያዲኴ ከዯዒ ኟዜና እና ኟግንኘነዴ ዳክኖኵዹ ኯነጒዘዎች ከሴዴነዴና ዯቀባይነዴ 

ዘፖርዴ፤ 
 

ኟቩያዴኴ ከዯዒ ነጒዘዎች በኢንዯርኔዴ ኟዏቇናኛ ዘዴዎች ኟዏንግቬዴን ቇኴግኵዴ ኯዒግኗዴ ዔን ያህኴ 

ዯቇናኝዯጒኴ? 
 

ኟቩያዴኴ ነጒዘዎች በዘዏና ዳክኖኵዹ ዏቇናኛዎች፣በኮዔፒውዯር፣ በኢንዯርኔዴ፣ በሽቦ-ኴባ ቬኴክ፣ በሳቬ-

ቡክ፣ በዴዯር ዔን ያህኴ እንደዑጇቀዐ ኯዏዖዳዴ ጥናዴ ያደርቊኴ። ይህንኑ በዑዏኯከዴ፤ ነጒዘዎች 

በኮዔፒውዯር ኯዏጇቀዔ ዏቧዏር ኲይ ቩቇቡና ቧሯኲ ቇኴግኵዴ ኯዒግኗዴ ቩዕከ ኟዑቇጥዒዶውን ችግር 

ቬዯውኯን፤ ነጒዘዎች ዏዖዺ እንዴዴ ኯዒግኗዴ እንደዑችኰና ኯዏንግሥዴዔ ሆነ ኯኮዑኒዱ ዒሕበሮች 

ቬዯያኟዲዶውንዔ እንዴዴ ዏቬጇዴ እንደዑቯ ዒጏቅ እንሯኴቊኯን። ከበዲች ኟዑከዯኰዴ ብይ ግኝድች 

ባደዖግነው ጥናዴ ከኟኮዑኒዱው ባቇኗናዶው ግንዛቤዎች ዏሠዖዴ፤ብዖው ያቪኲሴናዶው ቬዴያኟድችና ዏደዔደዑያ  

ሃቪቦች ይቇኛኰ። በ 2013 ዓዔ ከ 2600 በቬኴክ ጇይቀን እንደዯዖዳነውና በዯኯያአ ቬድቬዴ ቋንቋዎች ባካሄድነው 

ዘጇኝ ኟዯኯያአ ኮዑኒዱዎች ዴኩሮ ዒቬዯጒኴ፣ በኳኵች ጥናድች ዜ በግባብ ኲኴዯጏከኰ ነጒዘዎች ዏኴካዔ 

ዔቪኳ ናዐናዎች ሆነው ግኝዯናዶጒኴ። ከዚህ በዲች ያኰዴ ቬዯያኟድች ውጤድችዔ፣ በቩያዴኴ ኟቧሱው 

ኟዏቇናኛ ዳክኖኵዹ ቇኴግኵዴ ክሴዴነዴና ኟቧውዔ ዯቀባይነዴ ኟዯባኯው ቧሱ ዘፖርዴ ንዱ ክሴኴ ነው።  

ቀጣአ እርዔዺ ጏደዴክክኯኛው ኟእኩኴነዴ ዲዹዲኴ እድኴ፤ኟቩያዯኴ ከዯዒ ቬዯዳደር ከነጒዘዎዷ ኟቀዖበውን 

ቬዯያኟዴ በጏግ ዒጤን፤ ኯኟኮዑኒዱው ዒድዖግ ኟዑቇባውን ውቪኔዎችን፣ ኟድዖ-ቇጽ እቅዱን እንደዔን ዏቀኟቬ 

እንዳኯበዴ፣ በዚህ ጏቅዴ ኟዑዲኟውን ኟዯዛባ ኟዲዹዲኴ ደኲደኴ ቧዯካክኵ በዑቇባ ኯዒጥበብ እንዲያቬችኯው፣ 

ከዏቇናኛ ኟሽቦ ዏቬዏር ባኯቤድች ኩባንያዎች ከኳኵችዔ ቊር በሕብዖዴ ኯዏቬዙዴ ይጇቅዏጒኴ። ከ 2000 ዓዔ 

ዷዔሮ ከዯዒው ይህን ዏቧኴ ጥናዴ ቩያጇናቅር ይህ ዙዯኛው ዜ ነው። ጥናደዔ ኟዯካሄደው በቩያዴኴ ከዯዒ 

ቬዯዳደር በዏቇናኛ ዳክኖኵዹ ክሴኴ፤ ኟኮዑኒዱ ዳክኖኵዹ ፕሮግዙዔ ውቬጥ ነው። 

 

ዓብይ ግኝድች፤ 

 
 በቩያዴኴ ኟኢንዯርኔዴ ቇኴግኵዴ እያደቇ በዏሄዱ፣በኟቤደ ዯጇቃዑው ቁጥ እያደቇ ሄዷኴ፣በጥናዲችን 

ከዯቪዯሰዴ 85% በዴኩዖዴ ቡድን ሆነው ካቬዯጒኴናዶው ደግዕ 75% በንድ ዏኴክ ሆነ በኳኲ 

ከቤዲዶው በኢንዯርኔዴ ዏቬዏር ዏግባዴ ኟዑችኰ ናዶው። 

 

 ቩያዲኴ፣ ኟዯጓዥ (ዯንቀቪቃሽ) ኢንዯርኔዴ ኮዑኒዱ ነው። ቧኯሆነዔ፣72%ኟኲፕድፕ ባኯቤዴ፣ 66% 

ኟብኴጥ ቮቦ-ኴባ ቬኴክና (ዲብኳዴ) ኟእጅ ኮዔፒውዯር ዯጇቃዑ በዏሆኑ፤ 55% ኟቤዴ ጏይዔ ኟቢሮ 

ኮዔፒውዯር ግኴቊኵዴን ኴስዲኴ። ከቩያዴኴ ነጒዘ 89% ኟዑሆነው ዘውዴሮ ሽቦ-ኴባ ቬኴክ 

ዯጇቃዑ ቩሆን፣ ከዚሁዔ ድግዕ 58% ኟብኴጥ ሽቦ-ኴባ ቬኴክ ባኯቤዴ ነው። በጇቃኲይዔ ቩቬዯጒኴ 

በዴኩዖዴ ያቬዯጒኴነው ቡድን በኢንዯርኔዴ ጇቃቀዐ ኲይ ነቬዯኛ ሆኖ፣ ኟሽቦ-ኴባ ቬኴክ ጇቃቀዐ 

ግን ከኳኲው ቊር ዯዏቪቪይ ነው። 
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 ጥናደ እንደዑያዏኯክዯው፣ኟዒሕበዙነዴ ዯቪዴስ ኯቩያዴኴ ነጒዘዎች ጒቊ ያኯው ቁዔ ነቇር ዏሆኑ 

እንደቀጇኯ ነው። በቬኴክ ዏጇይቅ ባካሄድነው ጥናዴ እንደዏኯቨኴን፣ ከቇዑቨ በኲይ፣(53%) ኟዑሆኑዴና 

በኢንዯርኔዴ ጥናደን ከዯቪዯሰዴ ደግዕ (77%) በኮዑኒዱ ዒሕበዙ ኑሮ ቈዳይ ውቬጥ ይቪዯሲኰ። 

 

 በጥናዲችን ዯቪዲሱዎች ባባኴ፡ ኯኮዑኒዴዔ ሆነ ኯከዯዒው ቬዯዳደር ቬዯያኟዲችውን ኯዏግኯጽ፣ 

ኢንዯርኔዴ ዯዏዙጭ ዏሆኑን ቇኴፗጒኴ። በቬኴክ ዏጇይቅ ከዏኯቨኴን ደግዕ 75% ኟዑሆኑዴ፣ 

በኢንዯርኔዴ ከዯቪዯሰዴ ዏሃኴ 87% ያህኰ፣ እና በዴኩዖዴ ካቬዯጒኴናዶው ቡድኖች ዏሃኴ 38% 

ኟዑሆኑዴ በኢንዯርኔዴ ዏቬዏር ዏጇቀዔን ይዏርጣኰ። ኟኮዑኒዱ ቬብቧባዎችን በኢንዯርኔዴ ዏቪዯሰ 

ከሴዯኛ ዯዏዙጭነዴ ኯው። ጥናዲችንን በቬኴክ ከዏኯቨኴን ዏሃኴ 58% እና በኢንዯርኔዴ ዏቬዏር 

ኟጥናደ ዯቪዲሱ ከሆኑዴ ዏሃኴ 71% ያህኰ በኢንዯርኔዴ ዏቬዏር ዏቪዯሴን ይዏርጣኰ። በዴኩዖዴ 

ያቬዯጒኴናዶው ቡድን ዔርጫዶው ኟዯኯያኟ ሆኖ፣ ኯኮዑኒዱ ቈዳይ 38% በኢንዯርኔዴ ዏቪዯሴ 36% 

ደግዕ ኯኮዑኒዱ ኯቬብቧባ ዏቪዯሴ ቩዏርገ፣ 31% ኟዑሆኑ ግን በቬኴክ ዏጇኟቁን ይሯቅዳኰ። 

 

 ዏዖዺዎችና ዜና ዒቬዲጏቂያዎችን ከከዯዒው እንዴዴ ዒግኗዴ እንደዑሯኴቈ ቩቇኴፘ፣ ሕብር ዚዴዎችን 

እንደዑዏርገ ይዲያኴ። ዔርጫዶውዔ በኢ-ዓኴ ጏይዔ ኯጣዳሱ ቈዳይ (ዳክቬዴ) በቬኴክ ጽሑሴ 

ዏኴክዴ፣ ቢያቇኘ ይዏርጣኰ። በቬኴከና በኢንዯርኔዴ በጥናደ ከዯቪዯሰዴ ዏሃኴ 85% ኟዑሆኑዴ 

በቬኴክ፣ በኢ-ዓኴ ጏይዔ በከዯዒው ጒና ድዖ-ቇጽ ኲይ ቢጏጣ፣ ኯያዔ ሳቬ-ቡክና በኳኲ ዜና 

ዒቧዙጫዎች ቢደርቪዶው ቩሯቅዱ፣ በዴኩዖዴ ካቬዯጒኴናዶው ደግዕ 60% ያህኰ በዯዏቪቪይ ዘዴ 

ቢደርቪችው ይዏርጣኰ። 

 

 ዏርቂ ኟሆነ ዯቪዴስ እንዲኖር፣ ኟዯቬዯካከኯ ኟዒቬዯጒጏቅ ዘዴና ከንውን በኢንዯርኔዴ ዏቬዏርና ከዚያዔ 

በዯኯኟ ዏንቇድ ዒካሄድን ይጇይቃኴ። ኟቩያዴኴ ከዯዒ ነጒዘዎች ሳቬ-ቡክን እና ዴዯርን በጣዔዙ 

ይጥቀዒኰ። ይሁን እንዹ፣በጇቃኲይ ሁኰዔ ነጒዘ በዚሁ ዘዴ ዯጇቃዑ ነው ብኵ ኯዏደዔደዔ 

ያዳግዲኴ። ከነጒዘዎዷ ቬድቪ-ቬድቬዴ ከዏድ ኟዑሆኑዴ በሳቬ-ቡክና 33% ደግዕ በዴዯር ዯጥቀዏጒኴ፤

ይሁን እንዹ፣ ከብዛኛው ይኴቅ ጥቂደ ዘውዴዖው ይጇቀዐበዲኴ። 

 

 ቅዒዶው ውቬን ኯሆኑዴ ነጒዘዎች፣ ኟኮዑኒዱ ዳክኖኵዹ ዏግቢያ ቬሴዙዎች እንዲኖዙኲዶው ቬሯኲ 

ነው። ጥናዲችንን በቬኴክ ከዏኯቨኴን ንድ-ዔቬዯኛዶው፤በኢንዯርኔዴ ከዯቪዯሰዴ ደግዕ፣45% ያህኰ 

በቤዯ-ዏጽሓሴዴ ባኰዴ ኪዔፒውዯር ቩጇቀዐ፣15% ደግዕ በኟኮዑኒዱው ዒእከኴ በዑቇኗው 

ኮዔፒውዯር ዯጇቃዑ ናዶው። በኟኮዑኒዱው ዒእከኴ ኟኮዔፒውዯር ዏቬዏር ዒግኛ ሥሴዙ ዏኖ በጣዔ 

ቬሯኲ ዏሆኑ በሁኰዔ በዴኩዖዴ ባቬዯጒኴናዶው ቡድኖች በደንብ ዯዖቊግጧኴ። 

 

 ሁንዔ ቢሆን፣ ኟዲዹዲኴን ዳክኖኵዹ ኯሁኰዔ በእኩኳዲ ኟዒዳዖቨ ዴኩዖዴ፣ ኟኢንዯርኔዴ ጇቃቀዐ 

ቬኴዴ ኲይ እንዹ፣ ዏደበኛ ዏጇቀዑያ ሥሴዙ  ዒቅዖቡ ኲይ ባይሆንዔ፣በኢንዯርኔዴ ኯዏጇቀዔ ዏግቢያ 

ሥሴዙ ዒግኗደና ኟጇቃቀዔ ችኵዲው ብቃዴ ቊር ቇና ቧሱ ክሴዯዴ ይዲያኴ።  

 

 ዳክኖኵዹን በጏግ ዯቀብኵ ዏጇቀዐ ኲይ ኟዴዔሕርዴ ደዖዺና እድዓ ጏቪኝ ዏቬኯው ቢዲአዔ፤ በጥናደ 

ዏቧዖዴ፣ ኟቇቢ ዏጇን እና ኟብሔር ኴአነዴ ጭዔር ዏኖ ጎኴድ ይዲያኴ። በዴኩዖዴ ካቬዯጒኴናዶው 

ቡድኖች እንደዯዖዳነው፣ቋንቋ እና ዏቧዙዲ ኟባሕኴ ኴአነድችዔ ይህንኑ ያዏኯክዲኰ። 

 

 በ 2009 ዓዔ በቀደዕ ጥናዴ ኲይ በግኴጽ ይዲይ እንደነበዖው፣ዳክኖኵዹን ዏቀበኰዔ ሆነ ግኝድ 

ዏጇቀዐ በጾዲዎች ኲይ ኟነበዖው ኴአነዴ፣ ሁንዔ እነደበሱደ ጎኴድ ኟዑዲይ ቈዳይ ይደኯዔ።   
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 ኟብሮድ ባንድ እና ኟኬብኴ ዳኯቪዥን ጒቊ ቈዳይ ቪቪቢ ቢሆንዔ፣ኟብሮድ ባንድ ዒቬዯኲኯሴ ሴጥነዴ 

ሃይኰ ዒደቈ ጇቃዑ እንደሆነ በጥናደ ኟዯቪዯሰዴ እንደቇኯፘዴ፣በዚሁ ዘዴ ኯዏጇቀዔ ያኲዶው ሴኲጎዴ 

ሃያኴ ዏሆኑን ዯዖድዯናኴ። 

 

 ባኯሰዴ ዙዴ ዓዏዲዴ በኢንዯርኔዴ ቪዲዮ ኟዏዏኴከደ ዒዙጭ እጅግ እያደቇ በዏሄዱ ዔክንያዴ፣ 

ኟኬብኴ ዳኳቪዥን ደንበኞች ቁጥር 13% ቀንሷኴ። 

 

 ኟቩያዴኴ.ቇቭ ድዖ-ቇጽ ኯኮዑኒዱ ቇኴግኵዴ ጇቃዑ ቋዴ በዏሆኑ፣ ብዙሃኑ በጏግ ይጇቀዐበዲኴ። 

በቬኴክ ጥናዲችን ከዯቪዯሰዴ ሁኯዴ-ቭቬዯኛው፣ በኢንዯርኔዴ ከዏኯቨኴን ደግዕ 85%፣ እና በዴኩዖዴ 

ካቧዯጒኴናዶው ቡድኖች ቇዑቨ፣ ባኯሯው ዓዏዴ ኟቩያዴኴን ከዯዒ ጒና ድዖ-ቇጽ ጎብኝዯጒኴ። 

 

 ‹ኟቩያዴኴ ቻነኴ› ኟዯቧኗው (ዳኳቪዥን)ብዙ ዯዏኴካች ኯው። በዳኳስን ጥናዴ ከዏኯቨኴን 51% እና 

በኢንዯርኔዴ ከዏኯቨዴ ደግዕ 66% ‹ቩያዴኴ ቻነኴ›ን እንደዑዏኯከደ ውቀናኴ። ኟቆዳ ቀኯዒዶው ነጭ 

ካኴሆኑዴ ዏሃኴ ሁኯዴ-ቭቬዯኛው ቪያቧኴቨ በኟቪዔንደ  ኟቩያዴኴ ቻነኴ ዯዏኴካች እንደሆኑ በቬኴክ 

ባደዖግነው ጥናዴ ኯዒጏቅ በቅዯናኴ። 

 

ቬኯዚህ ጥናዴ ጇቅኲኲ ግኝዴ ቧሲ ያኯ ዒብዙዘያ በቧሱው ኟዳክኒክ ዘፖርዴ ውቬጥ ዯዯንዴኖ ይቇኛኴ። 

 

 

 

ኟቧጇነው ቬዴያኟዴ (ሓቪብ) 

 
ኯዚህ ዘፖርዴ ኟዜና እና ኟግንኘነዴ ዳክኖኵዹ ዏቇኛኛ ክሴኴ ባደዖቇው ጥናዴ ዏቧዖዴ፣ ከዯዒው 

ኯኮዑኒዱው ዔን ዓይነዴ እርዔዺ፣ጏቬድ እንደዑችኴ፣ኟዑከዯኰዴን ዏደዔደዑያ ሃቪቦች ያቀርባኴ፤ 

 

 በዏኲው ቩያዴኴ ያኯው ኟኢንዯርኔዴ ሴጥነዴ እንዲጨዔርና ዏቬዏር ዏግቢያ ሥሴዙዎች እንዲበዙ 

ጥዖደን ዏቀጇኴ፤ 

 

 ኟቇቢያዶው ዏጇን ዝቅዯኛ ኯሆኑ ነጒዘዎች፣በቅዒዶው ዏጇን ኟዑችኰዴ ኟኢንዯርኔዴ ቇኴግኵዴና 

ዏቪዘያ ዒዙጮች ዒቅዖቡ እንዲቀጥኴ ዒበዖዲዴ። ኟዑቀርቡዴዔ ዏጇቀዑያ ቁቪቁቭች ኯዯጇቃዑው 

ቀኲኴ ኟሆኑና ኟዒያቬዶግ ኯብዙ ቋንቋዎች ኟዑያቇኯግኰ ዏሆኖናዶውን ዒዖቊቇጥ። 

 

 ኯዛውንድችና  ኟዴዔህርዴ ደዖዺዶው ነቬዯኛ ኯሆኑዴ ኟዑበጅ ዏቪዘያና ቇኴግኵዴ ከነጇቃቀዔ 

እውቀደ ቊር ኟዑጣጣዔ ዏሆኑን በይበኴጥ ዒዖቊቇጥ። 

 

 ቬኯኢንዯርኔዴ ዏቬዏር ጇቃቀዔ ደንበኛ ግንዛቤ እንዲኖር ሥኴጇናው እንዲቀጥኴ ዒድዖግ፤ ቤዯ-

ዏጻሕሴዴና ኟኮዑኒዱ ዒእከኵች፣በኟኮዑኒዱው ያኰዴ ኟኮዔፒውዯር ዏኯዏዒዺዎዶ እና ኟቩያዴኴ 

ኟዏንግሥዴ ዴዔሕርዴ ቤድች በዚህ ጥዖዴ ኲይ ጒና ዯባባዘዎች ይሆናኰ። 

 

 ኟእንግዝኛ ቋንቋ ችኵዲዶው ነቬዴኛ ኯሆነው ኮዑኒዱዎች ሁኰ እንቀቬቃቫውን ኟዒዳዖቨን ጥዖዴ 

በይበኴጥ ዒጇንከር። 
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 ኢ- ግኴግኵዴ- ኟዘቇዺዷዴና ከሲሯኴ ቬኴዴ፤ 

 
 በዑዲዯዐ፣በኢንዯርኔዴ፣ኯያዔ በዒሕበዙ ዜና ዒቧዙጫ፣በዕቢኴ ቪዲዮዔ ሆነ በኳኲ ዜና ዒዳዖሻ 

ዘዴዎች ሁኰ በዏጇቀዔ ኟከዯዒውን ዜናዎች ዒቧዙጨደን ዏቀጇኴ። 

 

 ኟዜና ዒዳዙቨ ነቇር እንዲቧሲ፣ከኮዑኒዱ ቡድኖች ቊር ሕብዖዴ ዏሴጇርና ዏዯባበን ዒጇናከር። 

 

 ኟኢንዯርኔዴን ጥቅዔ ቬዏኴክድ፣ኟዏቇኴቇያ ዏቪዘያው ጒቊና፣ኟዯቆጇበ ቇኴግኵዴ ሶኲን ዔን ያህኴ  

በእኩኳዲ ኟሕዝብ ዏቇኴቇያነደን ዛብድ እንዴዴ ኟጇቀዓዲ ኴአነዴ እንደዑሯጥር ዏቇዏዴ። ዔንዔ         

እንኳን ኟኤኳክዴሮኒክ ዏጇቀዔ ችኵዲዶው ዝቅዯኛ ኟሆኑዴዔ ቧዎች ቁጥር ናቪ ቢሆንዔ፣ዜና 

እንዲደርቪዶው ቧኯዑሯኴቈ ኯእነዚሁ ቧዎች በኳኲ ዘዴ ዒድዖቨን ዒዖቊቇጥ። 

 

 ብኴጥ ቬኴክ (ቬዒርዴ-ስን) ኯኳኲዶው ደግዕ፤ኟዳክቬዴ ዏኴክዴ እንዲደርቪዶው ቇኴግኵዴን ዒቬሲሲዴ። 

 

 ዲቬ ኟኢንዯርኔዴ ቇኴግኵዴ ኯቇበያ ቩቀርብና ቩዳብር፣ኟብዙ ብሔር ነጒዘዎች ቬኴጇና ግኝዯው፣ 

ከግኴግኵደ እንዲቪዯሰ ድኴ ዏቬጇደን ዒዖቊቇጥ። ዲቬ ሶኲን ቩቀኟቬና ቧኬዲዔነደ ቩዕከር፣ 

ኟዯኯያአ ብሔሮች ደንበኞች እንዲኖበዴ ዒድዖግ። 

 

 ሁን ያኯውና ዲቬ ኟኮዔፒውዯር ሶሮግዙዔ ቩነደሴ፣ኟኟቧጐ ኟግኴ ቧነድ እንዴዴ ዯጇብቆ እንደዑያዝና 

በዑቬጥር ኳኲ እንዳያቇኗው እንክብካቤ እንደዑደዖግኯዴ ያኯውን ጥበቃ ኯነጒዘዎች ዒቬዖዳዴ። 

 

 በሕዝብ ኟኮዔፒውዯር ዏኯዒዏዺ ዒእከኵች ዏጥዯው ቧኯ ግኲ ጤናዶው ቈዳይ ሆነ ቬኯሕግ ቈዳይ 

ኯዑጇቀዐዴ ሁኰ ዯጨዒዘ በሥርዴ ያያዝና ጇንካዙ ጇባበቅ ዴዔሕርዴ ዏቬጇዴ። 

 

 

 

ኟኬብኴ ቇኴግኵዴ 

 
 ኟኬብኴ ዏዳዖቨ ዝቀዯኛ በሆነበዴ ካባቢ፣ኟቇበያ ዒቬሲሲደ ቈዳይ ኲይ በዒዯኮር፣ኟኬብኴ ኩባንያው 

ኟደንበኞች ቁጥር ዒቪደያ ቢሮውን ዯጇቅዕ ነጒዘውን ዒቬዯዒርና ደንበኛ እንዲሆን ዒድዖግ። ይህን 

ዏቧኴ ዜናዎች ሁኰ በዯኯያአ ቋንቋዎች እንዲዘቊዸና በኟዒሕበዙ ድርጅድች ኟእንግዝኛ ዶኵዲዶው 

እጅግዔ ኯሆነው ሁኰ ዒዳዖቬ። 

 

 ኟደንበኞች ቁጥር ዏቀነቨ ያቧከዯኯው ኯውጥ ዔን እንደሆን ኯዏዖዳዴ ዏዕከር ። 

 

 ዒሕበዙ ዑዲያና ኟሕዝብ ዯቪዴስ፤ 

 
 ኟከዯዒውን በሕዝባ ዑዲያ እንቀቬቃቫ በዯኯይዔ በሳቬ-ቡክ በይበኴጥ ዏቀጇኴ። 

 

 በዑቇኗው ዏቇናኛ ዘዴ ሁኰ ዒኯዴዔ በቬኴክ፣በኢዓኴ ሆነ ዳክቬዴ፣ከነጒዘዎች ቊር ኯዏቇናኗዴ 

ዐከዙውን ዏቀጇኴ። ኯዜው ግን፣ከቧዎች ቊር ኯግንኘነዴ ኢዓኴን እንድጒና ዏቇናኛ ድርጎ 



በቩያዲኴ ከዯዒ ኟዜና እና ኟግንኘነዴ ዳክኖኵዹ ኯነጒዘዎች ከሴዴነዴና ዯቀባይነዴ ዘፖርዴ፤(Seattle.gov/tech/indicators 
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ዏቀጇኴ። ጣዳሱ ዒቬዲጏቂያዎች/ዒቪቧቢያዎች ቩኖ፣በዳክቧዴ፣በቬኴክ፣በኢ-ዓኴ ጏይዔ በኳኲ 

ኤኳክዴሮኒክ ዘዴ ዏጇቀዐ፣ጏዳጅ ከጏዳጆች/ጎዖቤድች ቊር ዜናውን እንዲቊዴ ያበዖዲዲኴ።   

 

 ኟዯኯያአ ዏቇኴቇያ ዘዴዎች ዒሴዙደን በዏቀጇኴ ዳዲቬ ኟኤኳክዴሮኒክ ዏቪዯሱያ ቅያቭችን ከግኯ-ቧብ 

ኟዯቪዴስ እድኴ ቊር በጣዔዙ ጒህዶ ዏንደሴ። 

 

 ዲኲቅ ባንድ-ቬሲዴ ካኲዶው ኮዑኒዱዎች ዏኴክደን በቪዲዮ ድርጎ ከንቬዯኛ ባንድ-ቧሲዴ ካኯባዶው 

ቬሴዙዎች ደግዕ በኢንዯርኔዴ ዏቬዏር ኟኮዑኒዱ ቧበቪባዎችን ብዙሃኑ እንዲቪዯሰ ድርጎ ኟኮዑኒዱ 

ቧብቧባ ዒካሄዱን በይበኴጥ ዏቀጇኴ።  

 

 ከኟኮዑኒዱ ድርጅድች/ዒሕበሮች ቊር ያኯውን ሕብዖዴ በዒጇንከር፣እነዚህ ዒእከኵች ኟሕዝቡን ቧዓዴ 

ኴዏቃኝዴ/ሆነ ኟቩያዴኴ.ቇቭን/እና ቩያዴኴ ቻነኴን ኯሕዝብ ኯዒቪጏቅ ዒካይ ሥሴዙ በዏሆናዶው 

ያኯውን ሕብዖዴ በደንብ ዏንከባከብ።  

 

 ኟዯኯያአ ኟቋንቋዎች ቇጾች እይዲ እንዲያቇኘ፤ጥዖዴ ዒድርግና ኟዯርጓዑዎችን ሥዙ ቈኴድ ዒቪኟዴ። 

 

 ኟዯጻሰዴን ቧንዶችና በእዴዏዴ ኟዯያዙዴን ሁኰ፣ ከቬብቧባዔ ዜ ሆነ ጏይዔ በሱዴ ኯያዔ በኋኲ 

በኤኯክዴሮኒክ ቧንድ ዏኴክ ዏኖዙዶውን ቧቀደዕ ዒዖቊቇጥ። ኟዒኟዴ ችኵዲዶው ደካዒ ኯሆኑዴ ሁኰ 

ዒቈያ ዏነጽር ጏይዔ ዒንበቢያ ቧኳዳ ቅርቦ ዏርዳዴ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
በጇቅኲኲው ከኳኵች ኟዴኩዖዴ ቡድኖች ያቇኗነውን ውጤዴ እና ዐኰውን ዘፖርዴ በ seattle.gov/tech/indicators ይዏኴከደ። 

ይህ ቀንብር ኟዯዘቊዷው በቩያዴኴ ከዯዒ ኟኢንስርዓሽን ዳክኖኵዹ ክሴኴ በኮዑኒዱ ዳክኖኵዹ ክሴኴ ውቬጥ ነው። 

እኛን ኯዒግኗዴ communitytechnology @Seattle.gov ጏይዔfacebook.com/Seattle.com/SeattleCommunity/Tech ካኴሆነ 

ደግዕ በቬኴክ ቁጥር (206)233-7877 ያቇኘን ይችኯኰ። 

 


