
ስለምንታይ እዩ ምንቅስቓስ  
ኣብ እዋን ጥንስን፡ ብድሕሪኡን 
ኣድላዪ ዝኸውን?
ጥንስቲ ስለ ዝኾንክን ክትንቀቐሳ የብልክንን 
ማለት ኣይኮነን። በንጻሩ እኳ ደኣ ስሩዕ ምንቅስ
ቓስ ኣብ እዋን ጥንስን ብድሕሪኡን ንዓኽንን ን 
ውላድክንን ዋሕስ ጥዕና እዩ። ብዙሕ ዝንቀሳቐሳ 
ኣንስቲ ካብ ቃንዛ ሕቖን እግርን ኣብ እዋን ጥንሲ 
ክድሕና ይኽእላ።ንጻዕሪ ሕረሲ ብዝሓሸ ክጻወራን 
ብድሕሪ ሕርሲ ኸኣ ቀልጢፈን ክድልድላን፡ 
ዕለታዊ ሓላፍነታተን ብዝሓሸ ክመልካን ይኽእላ። 
ንናይ ግዜ ጥንሲ ናይ ምድራብ ስብሒ ሓደጋ ከኣ 
ዕድል ኣይህብኦን። ኣብ ርእሲ'ዚ ኣብ መዓልተ 
መዓልቲ ን 30 ደቃይቕ ነጢፈን ብምንቅስቓስ 
ንርእሰንን ንውላደንን ሰናይ ኣስተዋጽኦ ይፍጽማ፡ 
ንጥዕናዊ ሓደጋታት ከኣ ዕድል ይኸልኣ።  

ድልዋት ኣዴታት – ዕለተ ዕለት ናይ 30 ደቓይቕ  
ንጡፍ ምንቅስቓስ
እዋን ጥንሲ ንሓንቲ ኣደን ንኣካላን ፍልይ ዝበለ ኩነት እዩ። ሰብ መዚ ሓለዋ ጥዕና ግራውብዩንደን ብሓጹር መደብ  
ዕዮ ቢች ፊት «Bisch fit?» ኣቢሎም፡ ንጥዕናኽንን ንጥዕና ውላድክንን እኹል ምንቅስቕስ ብምትብባዕ  ክድግፍኹን 
ይፈትዉ። 

Tigrinya

ኣየኖት ዓይነታት ምንቅስቓሳትን  
በየናይ ዓቐንን ክገብር ይግብኣኒ?
ብመሰረቱ ዝኾነ ምንቅስቓስ ካብ ዘይምንቅስቓስ 
ይበልጽ። ጥንስኽን ሕልኽልኻት ዘይብሉ እንተ 
ደኣ ኮይኑ፡ መዓልተ መዓልቲ ከም ቃሕ ዝበለክን 
ክትንቀሳቐሳ ትኽእላ ኢኽን። ቆጻሪት ስጉምቲ 
ብምዝውታር ከኣ ንርእስኽን ኣተባብዓ። ኣብ 
ጅባኽን ወይ ከኣ ኣብ ትሕንገጥኦ ሳንጣኽን እንተ 
ደኣ ኣቐሚጥክንኣ፡ ምሉእ መዓልቲ ንስጉምትኽን 
ክትቆጽር ትውዕል።. ምሸት ነቲ ቁጽሪ ኣብ 
«Bisch fit?»- App (ብናጻ ኣብ ስማርትፎን 
ክራገፍ ዝኽእል ኮምፕዩተራዊ መጣቐሚ) ክትም
ዝግብኦ ትኽእላ። በዚ መጣቐሚ'ዚ ኣቢልክን ንኻ
ልኦት ዓይነታት ስፖርት ከም፡ ምሕምባስ፡ ፈኲስ 
ምዝዋር ቢቺክለታ፡ ሳዕስዒት፡ ወይ ከኣ ምውስ
ዋስ ኣካላት ናብ ዓቐነ ኣሃዱ ስጉምቲ ክትቅይርኦን 
ክትምዝግብኦን ትኽእላ ኢኽን። ዝያዳ ሓበሬታ 
ኣብ ፡ graubünden-bewegt.ch  ይርከብ።



ብናይ ካንቶን ግራውብዩንደን፡ ሓገዝ ንምውህሃድን ፈደራላዊ ናይ ምውህሃድ ለቓሕን (SEM).ዝተደገፈ 

ኣብ ዕለታዊ ናብራ ከመይ ኢልክን ዝያዳ ምንቅስቓስ ከም  
ትኽእላ ዝሕብር ምኽሪ

ምዝዋር በይንኽን፡ ምስ ቤተ ሰብ፡  
ወይ ከኣ ምስ ዓርከ መሓዛ  

10 ደቓይቕ.. = 1100 ስጉምቲታት

ምድያብ መሳልል፡ መደያይቦ
10 ደቓይቕ.. = 2150 ስጉምቲታት

ብእግርኽን ናብ ዕዳጋ ምኻድ
10 ደቓይቕ.. = 1100 ስጉምቲታት

ዕዮ ኣታኽልቲ
10 ደቓይቕ. = 1340 ስጉምቲታት

ምሕምባስ
10 ደቓይቕ.. = 1950 ስጉምቲታትናይ ኣውቶቡስ መዕረፊ

ኣቐዲምክን  ምውራድ 
10 ደቓይቕ.. = 1100 ስጉምቲታት

ኣስተርሒኽን ቢቺክለታ ምዝዋር
10 ደቓይቕ.. = 2280 ስጉምቲታት 



ናይ ድሉዋት ኣዴታት ስልጠናታት
ኣብ ናይ ድሉዋት ኣዴታት ስልጠና ብውሑዱ ን 30 ደቓይቕ ነጢፍክን እንተ ተንቀሳቒስክን፡ ንምብርታዕ ዙረት ደምክ
ንን፡ ንምፍናው ናይ ታሕጓስ ሆርሞን ኣብ ደምክንን እኹል እዩ።. መሰልጠንትኽን ኣብ ዘጠራጥረክን ነገራትን እናተባ
ብዓ፡ ንሕቶታትክን ንጹር መልሲታት እናሃባን፡ ጠቓሚ ምኽርታት እናለገሳን ክድግፋኽን ዘኽእለን ሞያዊ ፍልጠት 
ዘለወንን እየን። ምንቅስቓስ ዕግበት ከም ዝህብን፡ ብዓቐን ከኣ ዋላ እውን ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ ብሓቂ ከም ዝጠቅምን 
ንሕብረክን።. ድሕሪ ሕርሲ ተደጋጋሚ ስሩዕ ምንቅስቓስ ዘይተደልየ ክብደት ኣካል ንምጉዳል ይሕግዝ። ንምሕኩልተ 
መሓውር ከኣ የድልድል። ኩለን ኣንስቲ ብዘይኣፈላላይ ዕድመን መበቆልን ንኽሳተፋ ብኽብሪ ይዕደማ።  ምንቅስቃስ፡ 
ምስ መሓዙት ምርኻብ፡ ምስሓቕ፡ ድሉው ኣካል ምምዕባል ዘኽእል መራኸቢ።        

ኣብ መርበብና graubünden-bewegt.ch ኩሉ ዘድልይ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ድልዋት ኣዴታት ስልጠና፡ ኣመጋግባ 
ኣብ  እዋን ጥንሲ፡ ምጥባውን፡ ፈቓዲት ስጉምትን ትረኽባ። 

ብዛዕባ ፕሮጀክትና ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽባ'ዶ ትደልያ?
ኣብ Newsletter von «Bisch fit?»  ኣመልክታ፡፡ ነዛ ወረቐት እዚኣ መሊስክን  ልኣኻልና። ከም መግለጺ ምስጋና  
ከኣ ሓንቲ ናይ መስተዪ ጥርሙስ ክንልእከልክን ኢና። ዝሃብክንኦ ቃል ናብ ሳልሳይ ኣካል ከም ዘይመሓላለፍ  
ነረጋግጸልክን።

ስም ኣቦ

ኣድራሻ

ኢመይል

ስም

ናይ ፖስታ ኮድ፡ ቦታ

ብናይ ካንቶን ግራውብዩንደን፡ ሓገዝ ንምውህሃድን ፈደራላዊ ናይ ምውህሃድ ለቓሕን (SEM).ዝተደገፈ 



ጥዑይ ኣመጋግባ 
ጥዑይ ኣመጋግባ እንታይ ማለት እዩ? ብፍላይ ኣብ እዋን ጥንስን ምጥባውን ብዙሓት ኣንስቲ ዘቕርብኦ ሕቶ እዩ። 
"ኣመጋግባ ኣብ እዋን ጥንስን ምጥባውን' ዘርእስቱ ብፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት BLV ዝተዳለወ ንእሽቶ መጽሓፍ ብዛዕባ 
ድሕነት ኣመጋግባን  ስነ እንስሳዊ ሕክምናን ሰፊሕን ጠቓምን መረዳእታ ተቐሪቡ ኣሎ። እዚ ዝተጠቕሰ ንእሽቶ 
መጽሓፍ ምስዚ ጽሑፍ እዚ ተተሓሒዙ እንተ ዘይተዋህበክን  ካብ ናይ ኢንተርነት መስመራዊ ድኳንና ክትጠልብኦ 
ትኽእላ ኢኽን። እኹል ማይ ምስታይ ከም ዘድልይ ኣይትረስዓ። ማይ ካሎሪ ዘይብሉን፡ ዋጋ ዘይክፈሎን፡ ኣብ መዓል
ታዊ ህይወት ግን ጥዕናዊ  ኣስዋጽኦ ዘለዎ እዩ።  . 

ኣብ መርበብና graubünden-bewegt.ch ምስ ሓኻይም ኣዴታትን ኣምባሳዶራት ድልዋት ኣዴታትን ብምትሕብባር 
ዝተዳለወ፡ ኩሉ ንድልዋት ኣዴታት ዝምልከት መረዳእታ ኣመጋግባ ኣብ እዋን ጥንስን ምጥባውን፡ ፈቓዲት ስጉምትን 
ክትረኽባ ትኽእላ። 

ብናይ ካንቶን ግራውብዩንደን፡ ሓገዝ ንምውህሃድን ፈደራላዊ ናይ ምውህሃድ ለቓሕን (SEM).ዝተደገፈ 
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