ንንሕድሕና ተራኪብና ብሓባር ኮና ንጽብሎ ብዓል
ዝኸበርኩም ፍቁራት ወለዲ
19 Februar 2019 20:00 Uhr in Aula Ilanz
ዝኸበርኩሞ ፍቁራት ወለዲ

ሞሞሕዳር ኢላንዝ ሃደ ካብቶም ምስ ምዕባለ ዝተሓደሱ ከተማታት ኤዉሮፓ ኢዩ። ክሎም ምስ ግዜ ዝተሓደሱ
ከተማታት ብዝተፉላለዩ ምክንያት ኣብ ዝሓለፈግዜ ብዛዕባ መክንያት መሓደሲኦም ብዙሕ መጽናዕትን፣ ኽትዕን
ዝተኻዩደሎም ኢዬም።ኣብ ከተማ ኢላንስ ኣብ ወርሒ ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት ናይ መበል 500ዓመት ወርቃዊ ብዓል
ናይ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣሎና። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሰነ ልክዕ ዓርቢ ምዓልቲ ዕለት 21.06.2019 ኩለን ኣብ ከተማ
ኢላንስ ዝርከባ ቤት ትምህርትታት, ሓደ ኘሮጀክት ብምሕንጻጽ ናይ ኘሮጀክት መዓልቲ ኣዳልየን ኣለዎ:ነዚ ክዉን
ንምግባር ድማ ነንሕድሕደን ይራኸባ ኣለዎ፣ድሓር ድማ ብሓባር ኣብ ዝተዳለወ ብዓል ክጽብልኦ ኢየን። በዛ
ንሰደልኩም ዘለና ደብዳቤ ገርና ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ኘሮጀክት መዓልቲ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ከምኡ ድማ
ናይ ክብሪ ዕዱማት ምዃንኩም ንሕብር።

ናትና ራኢ

ዝተረጋገጹ ሓቅታት

ኣብቲ ማእከል ምጥርናፍ ወይ ምትእክካብ ስድራቤታት ዘሎ
መስርሕ ዝተሓደሰ
ኣይኮነን, እንተኳነ ግን ተመክሮታት ናይ ምልዉዋጥን: ከምኡ ድማ
ብሓባር ናይ ምዕባይን: ኩሎም ሃይማኖታት, ሃገራትን, ናኣሽቱ
ማሕበራት, መማህራራን: ቆልዑ ከምኡ ድማ ስድራቤታት።ኣብዛ
መዓልቲ እዚኣ ድማ, ሃይማኖት:ባህሊ: ክእለት ቛንቛ :ቡዙሑነት
ናይ ዝተፋላለዩ ማሕበረ ሰብ ብተኣማንነት ግቡእ ዝሓለወ
እዩ።ከምኡ ድማ ዘይመክንያታዊ ኣንጻር ወጻእተኛታትዝግበር ዘመተ
ዘጉደለ ተመክሮ ምልዉዋጥን: ሌላን ምሕዝነትን ነጥርየሉን
ዓቢኣጋጣሚ ኢዩ።

ምምሕዳር
ህዝቢ
ቤት ትምህርትታት
ጠቅላላ ናይ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ
ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
መባእታ ደረጃ ካብ 4-6 ዓመት ዝምሃርሉ
ሃገራዊ

ንሕና ንደልየኩም ኢና

ሓበረታ ናይ ምሸት

ክሳብ 2014 ዘሎ ግዜ ከተማ ኢላንስ ሕብረት ነርዋ ምስ ኩቁጸሩ
ዘይክእሉ፣ ባህላውያን ልምዳወያን
ኣጋባባት ነዚኣቶም ኣበርቲዕና ክንፈልጦም ይግብኣና። ቤት
ትምህርቲ ኢላንስ ድማ ንኩሎም ተቀማጥኣ
ነዚ ባህልን፣ ልምድን ብቀረባ ዘምጽኡለን ፣ኣብዚ ሕብረተሰብ
ዘስረጹን እናመጎሰት በዚ መክንያት ከም
ክኢላታት መውረስቲ ባህሊ ንዘለኩም ክእለት ብምግንዛብ ኣዝያ
ትደልየኩም።በጃኩም ሙጹና ፣ኣብዚ
ዝስዕብ ናይ ምሸታዊ መደብ ልክዕ ስዓት 20:00 ካባኹም
ንምሃሮ፣ፍልጠትና ንለዋወጠሉ ናይ
ምትእክካብ ስድራቤት ክኾነልና ከምኡ ድማ ክትሕጉዙና
ተክእሎታት ኣለኩም።

11. ለካቲት 2019 ኣብ ርዎይን
14.ለካቲት 2019 ኣብ ዱቪን
18.ለካቲት 2019 ኣብ ሩሻይን
19.ለካቲት 2019 ኣብ ኢላንስ
21.ለካቲት 2019 ኣብ ካስትርሽ
ነንሕድሕድና ተራኺብና ብሓባር ንጽብሎ
ብዓል

ብሓገዝኩም ድሙቅ ናይ ሓባር ናይ ምርካብ ብዓል ክኳነልና ኢዩ።

ንዕድሜና ከነኽብርን፣ከምኡ ድማ ንካልኦት ብዛዕባ እዚ ኘሮጀክት ክትሕብሩን
ብትሕትና ንሓትት።
መኽበርትኩም ናይ ምትእክካብ ናይ ስራሕ ኣዋሃሃዲት ኣባላት እዛ ጉጅለ
ኣብ ታሕቲ ተጠቂሶም ኣለዉ።
Ser Jan Andrea Bernhard, Lehrperson Rueun und Mitglied der Arbeitsgruppe Refo500
Nina Casanova, Lehrerin in Ruschein
Jürg Marguth, Schulsozialarbeit alle Standorte
Marc Pfister, Lehrperson Ilanz und Ressortleiter
Susanne Scharf, Lehrerin Oberstufe Ilanz

