ጋዜጣዊ መግለጫ
የኢትዮጵያ ዲያስፓራ ትረስት ፈንድ (ኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ) “ነገን እንገንባ” ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ዉስጥ ሶስት ሚሊዮን
የአሜሪካን ዶላር ወጪ በመመደብ አራት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ግንባታ ለመጀመር ወሰነ፡፡
እኤአ ጥር 28 ቀን 2022 ዓ.ም.

ውድ የኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ለጋሾች እና ደጋፊዎች፣
ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ለመቆም በገባነዉ ቃል መሰረት “ነገን እንገንባ” በተሰኘዉ የኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ፕሮጀክት ሶስት ሚሊዮን
የአሜሪካን ዶላር ወጪ በመመደብ በኢትዮጵያ በጦርነት በተጎዱ ክልሎች ዉስጥ አራት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን
ግንባታ ለመጀመር መወሰናችንን ስናበስርዎት በታላቅ ኩራት ነዉ፡፡ ዘላቂዉ ዓላማችን በኢትዮጵያ ዉስጥ የረጅም ጊዜ
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ማገዝ መሆኑን ብንገነዘብም፣ ይህ እርምጃ በጦርነቱ ምክንያት በወደሙት ትምህርት
ቤቶች ምክንያት የተከሰተዉን ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ አስተዋፅዖ እንደሚያደርግ እናምናለን። ይህ ፕሮጀክት በገጠር እና
በጦርነት በተጎዱ አካባቢዎች እጅግ አስፈላጊ የሆነዉን የትምህርት አቅርቦት ለማሟላት የበኩሉን አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ከኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በአጠቃላይ አራት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ማለትም ሁለት
በአማራ፣ ሁለት በአፋር ክልሎች የምንገነባ ሲሆን፣ እነዚህም ት/ቤቶች በአጠቃላይ 3,840 ተማሪዎችን ያስተናግዳሉ።
ከት/ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ለወራት ካካሄድነዉ የዳሰሳ ጥናትና ምክክር በኋላ ይህ ጅማሮ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት
ፈንድ ከተልዕኮዉ ጋር በሚጣጣም መልኩ በኢትዮጵያ ለተከሰተዉ ችግር የበኩሉን ምላሽ በመስጠት አሻራዉን ለማሳረፍ
መድረሱን ያሳየናል።
በሁለቱ ክልሎች የሚገነቡት የአራቱ ትምህርት ቤቶች ልዩ ቦታ መረጣ የሚከተሉትን መስፈርቶች ያገናዘበ ይሆናል፤
•

በትምህርት ቤቶች ውድመት ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸዉ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ዉጭ መሆናቸዉን

•

ለተቸገሩ ልጆች የትምህርት እድል ሊሰጡ የሚችሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ፍላጎት ከፍተኛ መሆኑን፣

•

ራቅ ባሉ አካባቢዎች የመሠረተ ልማት ባለመዘርጋቱ ብዙ የተቸገሩ ልጆች፣ በተለይም ልጃገረዶች፣ የሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ዕድል ለማግኘት ስለሚቸገሩ፣

•

ሴት ተማሪዎች ትምህርት ፍለጋ ከቤተሰቦቻቸው ርቀዉ በሚሄዱበት ወቅት ለደህንነት አደጋ፣ በተለይም ለሕገወጥ
የሰዎች ዝውውር ተጋላጭ መሆንን ያጠቃልላል።

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚገነባው የት/ሚኒስቴር የንድፍ እና የደረጃ መስፈርቶችን በማሟላት ተማሪዎች ደህንነታቸዉ
ተጠብቆ ትምህርታቸዉን የሚከታተሉበት ቦታ እንዲሆኑ ይደረጋል። በዚህም መሰረት እያንዳንዱ የመማሪያ ክፍል በቂ ስፋት
የሚኖረዉ ሲሆን፣ ት/ቤቱ አስፈላጊ የመምህራን እና የአስተዳደር ቢሮዎች፣ ቤተ መጻሕፍት፣ ቤተ ሙከራ፣ የመዝናኛ ቦታ፣
የምክር አገልግሎት መስጫ፣ የመጀመሪያ ደረጃ የህክምና እርዳታ መስጫ፣ መጸዳጃ ቤቶችና የዕቃ ማስቀመጫ ክፍሎች
ይኖሩታል።
ለለጋሾቻችን እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ልናረጋግጥ የምንፈልገዉ፣ ህዝብን ማዕከል ያደረጉ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ
የልማት ፕሮጀክቶችን የማገዝ ተልዕኳችን ከመቼዉም ጊዜ በላይ የጠነከረ መሆኑን ነዉ።

www.ethiopiatrustfund.org

ከኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ተልዕኮ ጋር በተጣጣመ መልኩ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በመቆም የመልሶ ግንባታ ጥረቶችን ሁሉ በምንችለው
እንደግፋለን።
ለሚያደርጉልን ድጋፍ ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን።
ለማንኛዉም ተጨማሪ መረጃ ወይም ጥያቄ የኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ድረ-ገጽን ይጎብኙ ወይም በ info@ethiopiatrustfund.org
ኢሜል ይላኩልን። ስለ ልገሳ ጥያቄዎች እባክዎትን በ donations@ethiopiatrustfund.org ኢሜይል ይላኩልን ወይም በ
1-888-829-0027 ይደውሉልን።

የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ
www.ethiopiatrustfund.org

www.ethiopiatrustfund.org

