ስለጎልኅድ ሰኮላርሽ ፕሮግራም ምን
ያህል ግንዛቤ አለዎት?
ጎልኅድ
•

•

•

ኦክቶበር 2፣ 19911 በ ዋሽንግተን ዲሲ፤
እንደበጎ አድራጎት ( 501-c NGO ) ሆኖ
ተመዘገበ፤ የመመዝገቢያ ማመልከቻው
መፈቀዱን የሚአረጋግጥ የምስክር ወረቀት
በዚሁ እለት አገኘ።
ከፕሮጆክቶቹ አንዱ የሆነውን - የስኮላርሽፕ
ፕሮግራም ለመስራት፤ በ 1996 ዓ/ም፤ ኮሚቲ
አቋቋመ፤
• ፕሮግራሙ ግልጽና ቀና አካሄድ እንዲኖረው፤
ከአጋሩ ጎልማ ጋር ፤ የሥራ ድረሻ ተከፋፉለ፤
በአሜሪካ የሚገኙ የጎንደር
ፍለሐገር ተወላጆችንና ሌሎችም
ማኅበሩን የሚደግፉ በማስተባበርና
እርዳታ የሚለግሱ ድርጅቶችን
በማፈላለግ ለ 76 ተማሪዎች
የገንዘብ ድጎማ በማድረግ ስራውን
ጀመረ።

ፕሮግራሙ
o የራሱ የባንክ ሂሳብ አለው፤ ለታክስ ቅነሳ
የሚአገለግል ደረሰኝ ይሰጣል።
o ሂሳቡን በውጭ አካል ያስመረምራል።
o ለፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ዓመታዊ ሙሉ ዘገባ
(እያንዳንዱ ለጋሽ ስም ከነክፍያው፣በፕሮግራሙ
የተሳተፉትን ት/ቤቶች ስምዝርዝር እና የስኮላርሺፕ
አሸናፊዎችን ስም ዝርዝር ያካተተ) ያቀርባል።
o ቻፕተሮች በየአካቢያቸው በሚአደርጉት
የተለያዩ ስብሰባዎች፤ የፕሮግራሙን እንቅስቃሴ
በስፋት ያስተዋወቃል።
o በሰ/አ ስፖርት ፌደሬሽን በዓላት ፕሮግራሙን
ያስተዋውቃል
o በማኅበሩ ልሳን - ልሳነጎንደር - ትልቅ ሽፋን
እየተሠጠው በየቤቱ መወያያ እንዲሆን ተጥሯል።
o ድኅረ-ገጽ፤ ከፍቶ ተደራሽነቱን ዓለም-አቀፋዊ
አድርጓል።

o ፕሮግራሙን በየጊዜው እየገመገመ መሻሻልን
ያደርጋል።
o በአሁኑ ጊዜ በ 45 ት/ቤቶች ለ 300
አሸናፊ-ተማሪዎች ስኮላርሺፕ ይሰጣል።

ጎልማ

የአዲስ አበባው ጎልማ ፕሮግራሙን ለመተግበር፤
ማነኛውም በጎአድራጎት ድርጅት (NGO) የሚአደርገውን
ውል ከመንግሥት ጋር ይዋዋላል፣ ከጎልኅድ የሚላክለትን
ገንዘብ ከባንክ፤ ዕቃዎችንከጉምሩክ እየተቀበለ ለጎንደሩጎልማ ያስተላልፋል፤
የጎንደሩ ጎልማ ከፍተኛ ውጤት ያመጡትን
ጎበዝ ተማሪወች፤ ከሌሎች መመዘኛዎች
ጋር በማወዳደር፤ በርዕሰ መምህሩ
የሚመራ፦ ከመምህራን፣ ከወላጆችና፣
ከተማሪዎች፤ የተወጣጣ ኮሚቲ
በማቋቋም፤ ለአሸናፊ ተማሪዎች ሽልማቱን
ያደርሳል።

የፕሮግራሙ ስኬት

o ለ4000 ተማሪዎች ስኮላርሺፕ በመስጠት ብዙ
ምሁሮችን ለማፍራት አስተዋጽዎ አድርጓል።
o ዳጐሰም - ሳሳ፤ ፕሮግራሙ ለሃያ ዓመታት
መቀጠል በመቻሉ ጽናቱን አስመስክሯል።
o
አሁን የአገር ቤት ደጋፊዎች ግማሹን
የስኮላርሺፕ የገንዘብ ድጋፍ በመስጠት 50 በመቶ
ባለቤትነት መውሰዳቸው
የፕሮግራሙን ተቀባይነት ይመሰክራል።
የፕሮግራሙን መታወቅም ከፍ ያደርገዋል።
o ምንም ችግር፤ በተለየም የገንዘብ ብክነት
ሳይታይበት፤ እስካሁን መዝለቁ ሌላው ስኬት
ነው።
o ክፍለ-ሃገሩን ለገጠመው ረድፈ ብዙ ችግሮች
የሕብረት መልስ ለማስፈለጉና የአንድነት ስሜት
በመፍጠር አስተዋፅዎ
አድርጓል።
o ሌሎች ማሕበረ ሰቦች በአራያነቱ ተመርተዋል።

ፕሮግራሙን በሰፊው ለማስተዋወቅና
እድገቱን ከፍ ለማድረግ፤

1. በአገር ቤት፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓና
አውስትራሊያ ፕሮግራሙን በሶሺያል ሚዲያና

በሌሎችም መንገዶች ለማስተዋወቅ እቅድ አለው።
2. የመንግሥት ያልሆኑ ለጋሽ ድርጅቶችን
ለማግኘት ልዩ ጥረት ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው።
የዚህ ጽሁፍ አላማ ፕሮግራሙ ስላለበት ሁኔታ
ለደጋፊዎቹ ለማስረዳትና አዲስ ደጋፊዎችንም ለማግኘት
ነው።
1. ባሁኑ ወቅት አንድን ተማሪ ለመርዳት
የሚያስፈልገው በዓመት $125 ዶላር ነው።
2. ስኮላርሺፑ በዓመቱ የሚያስፈልገው ባጀት
$37,500 ዶላር ነው።
የገንዘብ አስተዋፅዎ ለማድረግም ሆነ ጥያቄዎች ካላችሁ፤
GDCO, P. O. BOX 53336
Washington DC, 20009 መላክ ትችላላችሁ።
ድህረገፅ፦ www.gdco.info
ስልክ፦ 703 593 8169
ሜል፦ gdcona@gmail.com

Donor Information (please print or type)
Name
Address
Telephone

E-mail

I (we) pledge a total of $
to be paid: ☐now ☐monthly ☐quarterly ☐yearly.
Contribution $50 $75 $100 $125 $150 $200
other $
_

Signature

ግንዛቤን ከፍ ለማድረግ

To raise awareness

D
e
v

Gondar Development and
Cooperation Organization
(GDCO)
Scholarship Program
P. O. Box 53336
Washington, D.C. 20009
P

ገንቢ ግብአቶችን
ለማሰባሰብ
To generate
Constructive input
ትውውቅን ለማስፋት
To get to know
One another
ድጋፍን ለማጠናከር
To expand support

