
 

 
  
  
  
  

 

 

 
 የበዓል እርዳታ _ የኮሮና ን የችግር ወቅት መክንያት የአደረገ ልዩ የገንዘብ እርዳታ ለአዲስ ገቢዎች 
  
በአዲስ ዓመት ድባብ በኮሮና ጥላ ስር፣ 27 ሚሊዮን ሸቄል በዚህ ዓመት ወደ እስራኤል ለገቡ አዲስ ገቢዎቸ በኮሮና 
ምክንያት ችግር ለደረሰባቸው ይከፋፈላል። የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር ለአዲስ ገቢዎች እርዳታ የሚውል የ 27 
ሚሊዮን ሸቄል ባጀት ፈቅደዋል። ይህ እርዳታ የሚሰጠው በኮሮና የኢኮኖሚ ቀውስን ለመቋቋም በሚል የአዲስ ገቢዎች 
ጉዳይ ሚኒስተር ወ/ሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ በነደፉት እቅድ መሰረት በዚህ ዓመት ለመጡ አዲስ ገቢዎች የሚሠጥ ሲሆን 
እርዳታው በአስቸኳይ በሺ ለሚቆጠሩ አዲስ ገቢ ቤተሰቦች የሚሰጥ ይሆናል።  
 
ሚኒስተሯ ወ/ሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ ገንዘቡ በሁለት ጊዜ ብቻ በቀጥታ በባንክ ሂሳብ እንዲገባ በግላቸው ጥረት ያደረጉ 
ሲሆን የመጀመሪያው ክፍያ ከበዓሉ በፊት የሰጣል ይህም ለበዓሉ መዋያ ይሆን ዘንድ በማሰብ ነው። ምክንያቱም 
ከነባሩ ህብረተሰብ ጋር ሲነፃፀር የአዲስ ገቢዎች የስራ አጥ ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ነው።  
 
ወ/ሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር " በዚህ በኮሮና የችግር ወቅት ለአዲስ ገቢዎች ችግሩን ማቅለል 
በመቻሌ በጣም እደለኛ ነኝ።" ሃላፊነቴ ወደ እስራኤል የሚመጡ አዲስ ገቢችን መከባከብ ነው በተለይ በመጀመሪያ 
ዓመታቸው። የምመራው መስሪያ ቤት አዲስ ገቢዎችን በመንከባከብ የሚያደርገውን ስራ ይቀጥላል በተለይ በዚህ 
የኮሮና ችግር ወቅት የብዙ ዘመን ህልማቸውን እውን ለማድረግ ወደ እስራኤል ለመጡ አዲስ ገቢዎች።  
 
ሀገሪቱ ይህን የኮሮናን አስቸጋሪ ወቅት ለመቋቋም የምታደርገው ጥረት እንዳለ ሆኖ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር 
ወ/ሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ ለአዲስ ገቢዎች የወቅታዊ እርዳታ ሂደትን አስመልክቶ መስሪያ ቤቱ በሺ ለሚቆጠሩ አዲስ 
ገቢዎች እርዳታ የሚውል ባጀት አፅድቋል። ባጀቱ 27 ሚሊዮን ሸቄል ሲሆን ኢኮኖሚያዊ ዋስትና በሚል ሚኒስተሯ ወ/ሮ 
ፕኒና ታምኖ እሸቴ ከነደፉት ባለ 80 ሚሊዮን ባጀት የሚወሰድ ይሆናል። ሌላው የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር ወ/ሮ 
ፕኒና ታምኖ እሸቴ እንዳሉት" ለብዙ ሺ አዲስ ገቢዎች በባንክ ሂሳባቸው የሚተላለፍ ፈጣን እርዳታ በማምጣቴ በጣም 
ደስተኛ ነኝ። በእኔ የሚመራው የአዲስ ገቢዎች መስሪያ ቤት የአዲስ ገቢዎች የኢኮኖሚ ማስትና ከነባሩ ህብረተሰብ ጋር 
ስኬታማ መዋሃድን እና በአጠቃላይ ለምቾታቸው አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል።  
 
በዚህ በኮሮና ችግር ቀድመው ሰለባ የሚሆኑት አዲስ ገቢዎች ናቸው። የህም በሁሉም ዘርፍ ማለት ይቻላል ስለዚህ ይህ 
ለብዙ ሺ ቤተሰቦች በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳባቸው የሚተላለፈው የገንዘብ እርዳታ ትልቅ አስተዋዕፆ ይኖረዋል በተለይ 
በዚህ አስቸጋሪ ወቅት።  



 

 
  
  
  
  

 

የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መስሪያ ቤት በአዲስ ገቢዎች አስደሳች ጊዜም ሆነ በችግር ጊዜ ሁሌም ከጎናቸው ነው።  
 
እኔ እንደማስበው ሁሌም አዲስ ገቢዎችን መከባከብ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ነው በተለይ በእንደዚህ አይነት የችግርና 
የአደጋ ጊዜ የበለጠ አስፈላጊ ነው።  
 
ወደ ዚህ ሃላፊነት ሰሾም ወዲያው የ 500 ሸቄል እርዳታ እንዲሰጥ አድርጌአለሁ፣ ወዲያው ደግሞ 1500 ሸቄል ለአዲስ 
ገቢዎች እና ተመላሽ ነዋሪዎች እንዲሰጥ አድርጌአለሁ።  
 
በእኔ ጊዜ አንድም አዲስ ገቢ ኋላ አይቀርም ይህ ደግም እራሱን እያስመሰከረ የሚገኝ ተግባሬ ነው።  
 
ይህን የገንዘብ እርዳታ ለመቀበል፡  
 
ከ 01/09/2019 ጀምሮ እስከ 30/06/2020 የአዲስ ገቢ እውቅና የተሰጠው፡፡  
 
ወደ እስራኤል ከመጣ ጀምሮ በእስራኤል የሚኖር፡፡  
 
የአዲስ ገቢ እርድታ ወይም እንክብካቤ መቀበል የጀመረ፡፡  
 
ወደ እስራኤል ከመጣ ጀምሮ ይህ ወሳኔ እስከ ተላለፈበት ሰዓት ድረስ በእስራኤል የሚኖር፡፡ 


