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ስፖርታዊ ንጥፈታት 
ንምክያድ ድልየት ዶ ኣለካ?
Infofolder – Netværksforeningerne



ማእተዊ ምብሪሂ 

ናብ ስፖርት ምኻድ ንመንፊስካ የሕድስ ከምኡ ውን ምስ 
ሓደስቲ ሳባት ትላላ፣ ቋንቓ ትማሃር፡ ምስ ናይ ባህሊ 
ዴኒማርካ ዉን ዝሓሸ ላል ትገብር። ኣብ ዴንማርክ እቲ 
ዝበዝሐ ንጥፋታት፡ ብማሕባራት ኢዩ ዚካያድ።

ስለዚ እዚ ጽሑፍ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ዴንማሪክ 
እሞ’ድማ ድሌት ስፖርት ዘላዎም ሓፉሻዊ መብሪሂ 
ዝህብ ኢዩ። ኣብዚ ንዓኻ ዘኸውን ናይ ስፖርት ዓይነት 
ምኽርን ሓበሬታን ትረክብ። ብተወሳኻይ ድማ ከመይ ከም 
እትጀምር ምናልባት ከኣ ክትጅምር 

ከለኻ ንዘጋጥሙኻ ሕቶታት መልሲ ትህበካ። 

እዚ ጽሑፍ ሕጽር ብዝበለ መልክዑ ብዛዕባ ኣመሰራርታ 
ማሕበራት ፣ ኣብ እንታይ ዓይነት ኩነታት ውሽጢ 
ከምዝሰርሑ መግለጺ ይህብ።

ነዚ ጽሑፍ ኮሙነ ክተዛርቦም ከለኻ፣ ምስ ማሕበራት 
ክትዘራረብ እንከለኻ  ወይ ድማ ምስ ካልኦት ብዝዕባ 
ድሌትካ ናይ ስፖርትን ከመይ ከምትጅምርን ክትዘራረብ 
እንከለኻ  ትጥቀመሉ ። 
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1.	 ከም ዝምባሌኻ፡
ኣብ ዴንማርክ ቡዙሕ ዓይነት ስፖርት አሎ። ስለዝኾነ 
ድማ ኣይናይ ከም ዝሕሻካ ክትማርጽ ትኽእል ፡ 
ንኣብነት፦ ቴንስ፡ ምሕምባስ፡ ወይ’ከኣ ናይ ጉያ ልምምድ።

2.	 ተኽእሎታት
ተኽእሎታት ኣብ ከባቢኻ እንታይ ዓይነት ክላባት ከም 
ዘለዉ ሕተት፡ እቲ ክለባት ካባኻ ናይ ክንዳይ ኢዩ 
ርሕቅቱ፡ ወይ እዉን ኣብ ካባቢኻ ዘላዉ ማሕባራት 
ክትዉከስ ትኽእል። ልምምድ ኣበይ ይገብሩ ።.

 

ንስኻን ኮነ ደቅኻ ናብ ስፖርታዊ ንጥፉታት 
ዴንማርክ ብኸመይ ክትጅምር ትኽእል ።

ንስኻን ወይ ደቅኻን ደስ ዝብላኩም ዓይነት ስፖርት ክትመሪጹ ትኽእሉ። 

መጓዓዚ፦
: ንስኻ ኮነ ወይ ደቅኻ ናይ መጓዓዚ ካብን ናብን ክትንቀሳቐስሉ እትኽእሉ ኩነታት ክተናዲ ናትካ
ሓላፍነት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ፡ እቲ ስልጠና እትገብረሉ ቦታ ኣጋዳሲ ኢዩ። ርሕቀት ናይ እቲ
መሰልጣኒ ቦታ ኣብ ግምት ኣእቱ። ካብ እትነብረሉ ቦታ ክንዳይ ይወስድ፡ ብኸመ’ከ ትኸይድ።
ብእግርኻ’ዶ ክትከይድ ወይስ ብብሽክሌታ፧
ወይ በቲ መገዲ ኣዉቶቡስ ትኸይድ ድያ ምስ ሰዓታት ልምምድ’ከ ይሳማማዕ ድዩ፡?
ኣብኡ እትፈልጦ ሰብ ኣላካ’ዶ ማለት ምስ ዉላድካ ናብ ቦታ ልምምድ ምስኡ ብመኪና ዝማልኣካ? 

3.	 መጺኻ ተዓዝብ፦ 
ክተረጋግጽ እንተ ደሊኻ ኣብ ግዜ ልምምድ መጺኻ 
ክትዕዛብ ትኽእል። ሽዑ ምስ ኣሳልጣኒ ክትዛረብ ትክእል፡ 
ምናልባት እቲ ዓይነት ስፖርት ንዓኻ ወይ ንደቅካ 
ዝሰማማዕ ኮይኑ እንተ ረኺብካዬ።

4.	 ን ኣሰልጣኒን፡
ኣቦ መንበርን ናይ እቲ ክለብ ወይ ኣባላት ናይቲ ማሕበር 
ክትዉከስ እንተደሊኻ ቁጽሪ ቴሌፎን ወይ ኢመይል ሓዝ። 
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ምስ ማሕበራት ምርኻብ፡

5. ሰዓታት ልምምድ፡ 
ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ል ምምድ ነዓኻን ንደቅኻን ዝሰ ማማዕ
ዓይነት ስፖርት ምስ እትረክብ፡ ምስ ኣቦ መንበር እቲ
ማሕበር፡ ወይ ኣሰልጣኒ ብምርድዳእ ዘድሊ ሓባሬታ፡
መዓስ ከም እትጀምር፡ ኣብቲ ደሊኻያ ዘለኻ ዓይነት
ስፖርት ንምስታፍ ኣብታ ክለብ ቦታ ክትረክብ ትኽእል
እንተኾንካን ካልእን።

6. ዋጋ
ናይ ኣባልነት ዋጋ ክንደይ ምዃኑ ሕተት ፡ ቅድሚ 
ምጅማሪካ ብናጻ ንቁሩብ መዓልታት ክትርእዮ ዝካኣል 
እንተ ኾይኑ ሕተት። እዚ ቅድሚ ዉሳነ ምዉሳንካ ግበሮ 
(ከምኡ ምሕታት ኩሉ ግዜ ይካኣል እዪ)። 

ኣብ ዴንማርክ ቡዙሓት ንጡፋት 
ወገናት ኣብ ምሕጋዝ መንእስያትን 
ዓበይትን ኣብ ቁጣባዊ ማዳይ ይነጥፉ። ንኣብነት 
ጫማ ልምምድ ካልእን ይሕግዙ። (እቲ ሰብ ባዕሉ 
ክገዝእ ዓቅሚ ምስ ዝስእን)። 

ምናልባት ናብ ናይ ስፖርት ቦታ ንምጉዕዓዝ ዓቕሚ 
ዘይብልካ እንተዳኣ ኮንካ፡ ምስ ( DGI) ክፊሊ 
ስፖርትን ምዝንጋዕ እቲ እትነብረሉ ምምሕዳር 
ተዛተ ምናልባት ዝተሓጋገዝ ሰብ ክረኽብ ዝከኣል 
እንተኾይኑ። ወይ ከኣ ብካልእ መገድታት ትሕገዝ። 

ወራቃቕቲ ምምላእ ዝኸብደካ እንተ ኾይኑ ናብ 
ምምሕዳር/ካሙን ሒዝካዬ ምጻእ ምናልባት ፍታሕ 
ክረኽቡልካ ዝከኣላ እንተኾነ ተወከስ። 
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መጀመሪያ ልምምድ።

7. ናይ ቆጻራ ቦታ 
እቲ ኣድራሻ ናይቲ ቦታ ምስ ሓዝካ ኣበይ ከም እትራኸቡ
ምሕታት ኣይትረሰዕ፡ ኣበይ ይራኸቡ ኣብ ዉሽጢ እቲ 
ክለብ ድዮም ወይሲ አብ ደገ፡ ኣብ መካይን ደዉ ዝብላሉ 
ቦታ ድዮ ወይሲ ኣብ ክፊሊ መቐየሪ ክዳን። ንኣሰልጣኒ 
እትመጸሉ ቀዳማይ መዓልት ሓብሮ፡ ሽዑ ንሱ ባዕሉ 
ክቕበለካ ወይ ሓደ ካብ ኣባላት’ቶም ጋንታ ክገብረልካ ። 

8. ናይ ልምምድ ክዳን/ዕጥቂ፡
ኩሉ ግዜ ናይ ትሬኒን ዕጥቂ እንታይ ዓይነት ከም እተመጽእ 
ሕተት፡ ምኽንያቱ ናይ ዉሽጢ ገዛን ናይ ደገን ፍልልያት 
ስለ ዘለዎም። ሰለዚ ምሕታት ኣይትረስዕ።.

9. ዕጥቂ፡ 
ፍልይ ዝበለ ናይ ዉልቅኻ ዕጥቂ ዲዩ ዘድሊያካ ወይስ
ኣሰልጣኒ ሒዝልካ ክትጽእ ትደሊ፧ ወይ ፍልይ ዝበለ
ጫማ ዲዬ ዘድልየካ፧ ምናልባት ካብቲ ማሕበር ክትልቃሕ
ትኽእል ንመጀመርታ መዓልታት። ካብኡ ቀጺሉ እንተ
ተሰማሚዑካ፡ እሞ ክትቅጽል እንተ ወሲንካ ናትካ ዕጥቂ
ንምግዛእ ካብ ምምሕዳር/ኮሙን ሓገዝ ሕተት። እዚ 
ክትጅምር ከለኻ: 

10. ሓበሬታ
ሓበሬታ ብከመይ ከም ዝበጽሓካ ምስ ዝምልከቶም
ተረዳዳእ፡ ንኣብነት፦ ልምምድ እንተዳኣ ተቋሪጹ ወይ
ናብ ካልእ ግዜ እንተ ተሳጊሩ ኣሰልጣኒ ብናይ ተሌፎን
መልእኽቲ (ኤስ ም ኤስ) ወይ ናይ ፈይስ ቡክ ጉሩብ
ሓበሬታ የማሓላልፉ። ቋንቋ ዝብርትዓካ እንተኾይኑ 
ንኣሳልጣኒ ሓብር፡ ምናልባት ክሳብ ዳኒሽካ ዚማሓየሽ
ንስኻ ብእትርድኦ ቋንቋ ሓበሬታ ምእንቲ ክሰደልካ። 

11. ቡኩራት፡
ከተበኩር እንተዳኣ ደሊኻ ንኣሰልጣኒን ነቶም 
መጻዉትኻን ምሕባር ኣይትረስዕ። ምኽንያቱ ምምጻእካን 
ዛይምምጻእካን ንዑኦም ኣገዳሲ ኢዪ። 

12. ተዋሳኺ ንጥፊታት፡
ንስኻ ክትሳተፎም እትኽእል ተዋሳኺ ንጥፊታት
ኣብቲ ክለብ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ
ግዜ ክረምታዊ ዕሪፊቲ ወይ ገለ ማ ሕበራት ስብ ምስ
ዝጎድሎም። ሰለዚ ሓበሬታ ብኸመይ ከም እትረክብ
ሕተት። ማሕበር ማለት እኩብ ናይ ሓደ ዓይነት ሓሳብን
ዝንባለን ዘላዎም ሰባት ዘቁሙዎ ጉጅለ ማለት ኢዩ።
ንኣብነት ናይ ስፖርት፡ ማሕበራዊ ሂወት፡ ብሓባር ምግቢ
ምስራሕ፡ ናይ ጃሪዲን ስራሕ ምስ ኣኽላባት ምዝንጋዕ
ወዘተ ማለት እዩ። ማሕበር ናይ ሓደ ዓይነት ዝንባሌ
ዘላዎም ሰባት፡ እካ እንተ ኾኑ፡ ኣባል ማሕበር መን
ክኸዉን ይኽእል ዝብል ቅድመ-ኩነት ኣብ ሕጊ ክሰፍር
ኣይክእልን እዩ። ኣብ ዴንማርክ ግዴታ እዩ ማሕበር ንኹሉ
ክፉት ክኸዉን። እቶም ሓደ ዓይነት ዝንባሌ ዘለዎም፡ ወይ
ኣባል ማሕበር ክኾኑ ዝደልዩ። ኣብ ማሕበር ግድን ኣይኮነን
ንኩሉ ንጥፋታት ብሓንሳብ ከተማልኦ።
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ማሕበር ማለት እኩብ ናይ ሓደ ዓይነት ሓሳብን ዝንባለን
ዘላዎም ሰባት ዘቁሙዎ ጉጅለ ማለት ኢዩ። ንኣብነት ናይ
ስፖርት፡ ማሕበራዊ ሂወት፡ ብሓባር ምግቢ ምስራሕ፡ ናይ
ጃሪዲን ስራሕ ምስ ኣኽላባት ምዝንጋዕ ወዘተ ማለት እዩ።

ማሕበር ናይ ሓደ ዓይነት ዝንባሌ ዘለዎም ሰባት፡ እካ
እንተ ኾኑ፡ ኣባል ማሕበር መን ክኸዉን ይኽእል ዝብል
ቅድመ-ኩነት ኣብ ሕጊ ክሰፍር ኣይክእልን እዩ። ኣብ
ዴንማርክ ግዴታ እዩ ማሕበር ንኹሉ ክፉት ክኸዉን።
እቶም ሓደ ዓይነት ዝንባሌ ዘለዎም፡ ወይ ኣባል ማሕበር
ክኾኑ ዝደልዩ። ኣብ ማሕበር ግድን ኣይኮነን ንኩሉ
ንጥፋታት ብሓንሳብ ከተማልኦ። ኮሚተ ናይቲ ማሕበር እያ
እትዉስን፡ እንታይ ዓይነት ንጥፈት ከም ዚካየድን መዓስ
ከም ዝካየድን፡ ብኻመይ፡ ንመን ከኣ ከምዝኸዉን።

ኮሚተ ማሕበር
ኮሚተ ናይ ማሕበር ብኣባላት ናይቲ ማሕበር ይምረጹ፡
ኣባላት ማሕበር እንተ ወሓደ ኣብ ዓመት ሓንት ግዜ ክእከቡ
ይግባእ። ኣብዚ ኣኼባ እዚ እቲ ኣባል መሰል ናይ ምምራጽ
ኣለዎ። ኮሚተ መን ከምዝኻዉን። እታ እተመርጸት

ኮሚተ ስሩዕ ዝኾነ ኣኼባታት ተካይድ፡ ኣብዚ ኣኬባ ከኣ
ኣገደስቲ ዉሳነታት ተሕልፍ። ንኣብነት፦ እታ ማሕበር
እንታይ ዓይነት ንጥፉታት ክተካይድ ከም ዝኾነት ብኸመይ
ከም ዝካይድ፡ መደባት ትሰርዕ። ንእተወሳኑ መደባት ከኣ
ተግባርኡ ትከታተል።

ኣባል ማሕበር።
ኣባል ማሕበር ናይ ኣባልነት ክፊሊት ይኸፍል። እቲ
ዝኸፍሎ ክፍሊት ከኣ ንክራይ ቦታ፡ መብራህቲ፡ መዉዓዪ፡
ናይ መሰልጠንን ንብልጫታት ዝወጽእ ወዘተ ይዉዕል።
ክፍሊት ኣዚዩ ቡዙሕ ክኸዉን የብሉን። ማሕበበ ከም
ልሙድ ቀንዲ ሓገዛቱ ኣብ ኣባላቱ እዩ ዝምርኮስ፡
ንኣብነት ኣብ እተፉላለዩ ንጥፊታት ብነጻ ዝሕግዙ፡ ወላዲ
ደቆም ናብ ናይ ግጥም ቦታ ብናጻ የገዓዕዙን ወዘተ።
ማሕበር ብመገዲ ኣሰልጠንቲ ንዝተፋላለዩ ንጥፋታት
ዝበቅዑ ተናዲ ከም ኣብነት ናይ ንግድ ወይ ናይ ገንዝብ
ስፖርተኛታትን ናይ ማሕበር ስፖርተኛታትን፡ ኣባል
ማሕበር ንጥፋታቱ ብጉቡእ ምእንቲ ክካይድ ንዑኡ
ብዝምችእ ድማ ቦታ ተዳሉ።
 

ማሕበር እንታይ ማለት እዩ ? 
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ፍልልያት ኣብ ሞንጎ፡ ማሕበራትን 
ንግዳዊ ኣካላትን፡

ኣብ ሞንጎ ማሕበራትን ንግዳዊ ኣካላትን ፍልልይ ኣለዎ።
ኣብ ማሕበር ኣባል ናይ ሕብረተ ሰብ ዲኻ፧ እሞ ክፊሊት
ናይ ማሕበር ትኸፍል፡ እዚ ማላት እቲ ዝርከብ ረብሓ ወይ
ተወሳኺ ገንዘብ፡ ኣብ ረብሓ ናይ እቲ ማሕበር ይዉዕል።
ምንጪ እቶት ናይ ማሕበር ኣብ ወላንታዊ ስርሓት
ዝተሞርኮሰ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ፡ ብዝከኣላካ ዓቅሚ ኣብ
ወላንታዊ ስርሓት ማሕበር ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።
 
ኣብ ዝተፋላላዩ ንጥፈታት ንኣብነት፡ ከም ናይ ፊትነስ/
ምንቅስቃስ ኣካላት ዝኣማሰሉ፡ ናይ ንግድ ማሕበራት
ኣቀዲምካ ትኸፊል እቲ ረብሓ እዉን ነቲ ዋና ትካል
ይዉዕል። እዚ ከኣ እቲ ፍልልያት የርእየካ። ኣቐዲምካ
እንተዘይከፈልካ ኣብኡ ኣይትሳተፍን፡ እቲ ካልእ ዓይነት
ማሕበር ግን ደገፍ ካብ ምምሕዳር/ኮሙን ዝረክብ ኮይኑ፡
ተወሳኺ ኣታዊ እዉን ካብ ወላንታዊ ስርሓት ናይ ኣባላቱ
እዩ ዝረክብ። ማሕበር፡ ሓደ እኩብ ናይ ሰባት፡ ማሕበር

ክቁሙ ምስ ዝዳልዩ፡ እቲ ማሕበር ዕላምኡ እንታይ
ክኸዉን ከም ዘለዎ ይዉስኑ። በቲ ምምሕዳር/ኮሙን
ቅቡል ክኸዉን ከኣ ሃናጽን፡ ኣዘናጋዕን ዕላማታት ሒዙ
ዝቐረበ ክኸዉን ኣለዎ። ሲዒቡ ዝመጽእ ከጽድቅዎ ወይ
ከኣ ክነጽግዎ ዉሳነ ናይ ምምሕዳር/ኮሙን እዩ ዝከዉን።
እዚ ማለት ምምሕዳር/ኮሙን ናታ መለኪዒያት ኣለዋ፡ ኣብ
ልዕሊ ኩለን ቁቡላት ዚኾና ማሕባራት።

ማሕበራትን ምምሕዳር/ኮሙንን
ዝኾኑ ጉጅለታት ማሕበር ክምስርቱ ኣንተኾይኖም ብዝዕባ
ናይቲ ዝደልዩዎ ማሕበር ዕላማ ኣቐዲሞም ክሓስብሉን
ክውስኑ ኣሎዎም ምእንታ ጽቡቕን ፍሉጥን ማሕበር
ንኽኸውን ናይቲ ማሕበር ዋና ዕላምኡ ንህዝቢ ሐበሬታ
ዝህብ ዝዓይነቱ ክኸውን ኣሎዎ። ንማሕበር ምምስራት
ዝጽድቖ ምምሕዳር/ኮሙነንን እዩ። በዚ መገዲ ምምሕዳር/
ኮሙንን ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዘለዉ ዝጸደቑ
ማሕበራት መብርህን መግለጺ ክህልዎ።
 



in
fo
fo
ld
e
r

8
መወከሲ ኣካላት:

ምምሕዳር/ኮሙነ:

DGI Inklusion

ኣቦ መንበር ኮሚቴ: 

ኣሰልጣኒ:

ካልእ:	 	 	
   

ዴንማርካዊ ባህሊ ማሕበራት
ኣብ ዴንማሪክ ማሕበራት ዓቢ ክፉል ባህሊ እዚ ሕብረተ ሰብ ኢየን። ኣብ ዴንማርክ ልዕሊ ሓደ ሚልዬን
ማሕበራት ኣለዋ። ስለዚ ብርግጽ ኣብቲ እትነብርሉ ምምሕዳር/ኮሙን ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። በዚ ድማ ዝበዘሑ
ዴንማርካዉያን ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ኣብ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ማሕበራት ኣባላት እዮም።

ስለምንታይ ኢና በዘን ባህላዉያን ማሕበራትና እንኾረዕ
 � ኣብ ማሕበር፡ ማሕባራዊ ሂወትና ይዓብን ሓደስቲ ኣዕሩኽ ስለ እንጥርን።
 � ኣብ ማሕባሪ ነንሕድሕድና ንማየጥ ኣድላይ ዝኾነ ነጋራት ንዉስን።
 � ኣብ ማሕበራት መሰረት ዲሞክራሲ ስለ እንመሃር።
 � ኣብ ማሕበር ነንሕድሕድና ንከባበር ከምኡ እዉን መለክዒ ማሕባራዊ ሂወት ስለ እንመሃርን
 � ኣብ ኣባላትና ብምምርኳስ ብመንገዲ ማሕበር ኣቢልና ኣብ ሕብረተ ሰብና እወታዊ ለዉጢ ንምምጻእን
 � ኣፍረይቲ ንምዃን ስለ እንበቅዕ።
 � ኣብ ማሕበር ስፖርታዊ ብቕዓትና ብሓባር ነምዕብል፡ ከምኡ እዉን ስፖርታዊ ዝምባለታትና ነካይድ

ከምኡ ዉን ምዝንጋዕ፡


