Drömmarnas Kontor (ሕልሚ, ሓሳብ ዘለዎም መንእሰያት ኣብ ግብሪ ንምትግባር ዝተሓባበር ቤ/ጽ)።
እዚ ቤት ጽሕፈት`ዚ ንመንእሰያት ሕልሞም (ሓሳባቶም) ኣብዚ ሕብረተሰብ ጠቓሚ ዝኾነ ኣብ ግብሪ
ንምትርጓም ዕደል ዝህብን ዝተሓባበርን ዝሕግዝን ኮይኑ፣ ንሕና መንእሰያት ተሓጋገዝቲ (ተሓባበርቲ) ንክልተ
ሸቶ ዘለና ኾንና ቀዳማይ ሓሳብ ዘሎዎም መንእሰያት ሓሳቦምን ሕልሞምን ዘማዕብሉሉ መገዲ፣ ካልኣይ እቶም
ኣብ ካልእ ንጥፈታት ክዋሱ ዝደልዩን እሞ ብኸመይ ዘይፈልጡ፣ ብንጹር ሓበረታን ሓገዝን ንገበርን ዝህብን
እዩ።
ብዙሓት መንእሰያት ኣብዚ ንጥፈታት ክሳተፉ ይደልዩ እዮም።
እዚ ትልሚ (projekt) እዚ ኣብ ወርሒ ሓደ 2016 ዝጀመረ ኾይኑ ብምጣኔ ሃብታዊ (finance) ሓገዝ
ብኣልመን ኣርቭ ፎንድ ዝተኸፈለ እዩ። ብስምምዕ ምስዛ ኣርቭ ፎንደን ዝተባህለት ብናቶም ሕግን መምርሕን
ኮይኑ ምስ ናህና ዕላማ ተዛሚዱ ንመንእሰያትና ምብርትታዕን ንጡፋት መንእሰያት ዜጋታትን ንኽኾኑን፣
ኮይኖም ከኣ ንሕብረተሰብ ዝጸልዉሉ መገዲ ዘተግበረ ብረዳ ባርነን (Rädda Barnen) ዝተገብረ መጽናዕቲ 60%
ካብቶም ዝተሓተቱ መንእሰያት ንዕኦም ዘገድስ ናይ ሂወቶም ርእሰ ውሳኔ ባዕሎም ክኸኑን ኣብዚ ኸኣ ዝኣክል
ሓይሊ ባዕሎም ክህልዎም መሪጾም።
ክንሕግዘካ ኢና።
ዕላማ ናይዚ ንጥፈታትሲ መንእሰያት ባዕላቶም ክመጹናን እሞ ከምኡ ብወገንና እነበርክቶ ናይ መገዲ
መምርሒታት ናብቲ ንሕብረተሰባዊ ዝጠቕም ሓሳባት ዝተዛመደ ኣብ ግብሪ ምትርጓሙ ይኸውን። ቕድሚ ሕጂ
ብኣና ዝተሰርሔ ክንጠቕስ እንተ ኾይኑ፣ ካብኣቶም ገለ፣ ናይ ሙዚቃ ክፍሊ ስራሕ (Workshop) ፍሉይ
ስራሓት ብዛዕባ ኣስትሮኖሚን (astronomi) ከማኡ ክትዕን ምምይያጥን ምስ ናይ ዞባዊ ፕለቲከኛታትን እዩ።
ኣብዚ ናይ ስራሕ ትንታኔታትና ንወገንና ነወፊዮ ኣብ ናይ ሓሳባት ምምዕባልን፣ ምምራሕን፣ ናይ ርክክብን ምስ
ካሎትን ምፍጣርን፣ ከምኡ እውን ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ሓተታ ንሕግዝን ንተሓባበርን ኢና። መንእሰያት
ኣብዚ ጉዳያት ምሳና ተሳቲፎም ዝኾነ ሓገዛትን መሳርያን ክንሕግዝ ኮለና ኣብ ሕብረተሰብ ምዕባለ ኣሰርን
ምንጽብራቕን ክገብሩን ብድልየትን ተገዳስነትን። ንሕና ንፈልጥ ኢና መንእሰያት ግዝዮም ኣብ ትርጉም ዘለዎ
ናይ መዘናግዒ ቦታን ክጥቀሙሉ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ። ሳሕቲ እዩ መንእሰያት ካብ ትምሀርቲ ወጻእ ዝኾነ ኣብ
ነብሶም ምዕባለን፣ ኣብ ናይ ሕብረተሰባዊ ርኽክብን ንመጻኢ ሂዎቶም ዝጠቕሞምን ዝንጸባርቕን ግዜኦም
ከጥፍእዎንቀጺሉ ኸኣ ኣብ መጻኢ ናይ ስራሕ ዓለምን ዝሕግዞም ክኸውን።
ናይ መንእሰያት ቃለ መጠይቕ ዝተገብረ፣ ሕልሞም ኣብ ግብሪ ዝቶተርጎመ ናይ መንእሰያት ቃለ መጠይቕ
ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ጠዊቕኩም ከተንብቡ ትኽእሉ፣ ኣብዚ ዓውደ ፋእሚ እውን መምርሕን ናይቶም
መገዲ ዝመርሑ ኣድራሻን ናይ መራኸቢ ሓበረታን ካብ ናይ ዕዳጋ፣ ቑጠባን ፍልጠትን ትምሀርትን ዘለዎም
ኮይኖም ከማኡ’ን ናይ ሕብረተሰብን ናይ ሕብረተሰብ ምትሕንፋጽን እዮም። ብኣና ኣቢልኩም ነቶም መራሕቲ
መገዲ መማህራን ምርኻብ ዝግበር መገዲ ስርሓትን ሓጺር ይኸውን። ኣብ ዓውደ ፋእሚ እውን ከተንብብዎ
ትኽእሉ ነገራት ናይ ካልኦት መንእሰያት ዝተገበረ ኣሰርን ተመኮን ስጋብ ክንደይ ጽልዋ ዘሕደረሎም ሰባትን
ሕልሞም ኣብ ግብሪ ዝተቶርጎመ መንእሰያት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብሓጺሩ ንሕና ሕልምኹም ኣብ
ጋህዲ ዝኾነሉ ንተሓባበርን ነከታተልን ኢና።
ተራኸቡና ኢኹም፣
ኣድራሻና - ኣብ Mästeriet På Ifanterigatan 10 ኣብ ከተማ ዠክሾ እዩ። ከምኡ’ን
Info@drommarnaskontor.se ን www.drommarnaskontor.se ን facebook ከማኡ`ን
instagram።

