
ጤና ይስጥልኝ

እኛ ማነን?

እኛ የኪኒንግ ፓርክ ኮምፕሌክስ እንባላለን

የኪኒንግ ፓርክ ኮምፕሌክስ ህንፃ በግላስጎው ደቡብ በኩል የሚገኝ በማህበረሰብ ባለቤትነት የተያዘ ቦታ ሲሆን፤

የተለያዩ የነፃ እና በዝቅተኛ ክፍያ ዝግጅቶችን ፣ክፍሎችን በሁሉም ዕድሜ ክልል ላሉ የማህበረሰቡ ክፍሎች

እናቀርባለን ፡፡

ቤታችን ረጅም የትምህርትና የክንውኖች ታሪከ ያለው የቆየ የትምህርት ቤት ህንፃ ነው፡፡ ይህ ቦታ

ማህበረሰባችን ያገለገለ በማህበረሰቡም ከመቶ ዓመታት በላይ ሲጠበቅ የኖረ ቦታ ነው፡፡

በህንፃችን ውስጥ ቢሮዎች እና ስቱዲዎች ያሏቸው የሌሎች የማህበረሰብ ቡድኖች፣ ድርጅቶች እና

አርቲስቶች የሚገለገሉበት ሰፋፊ ክፍሎች ቤቶች የየሚገኙበት ነው፡፡

ሳምንታዊ ክንውኖች

በእርስዎ ምርጫና ክፍያ በየሣምንቱ የማህበረሰብ ምግብን እናቀርባለን፡፡ ቀኑንና ሰዓቱን ሲያሳውቁን የሃላልና

የቪጋን አማራጮችንም ያገኛሉ፡፡

የእኛ የምግብ ዝግጅቶች ብዙውን ጊዜ ከእጅ ጥበባት እንቅስቃሴዎች፣ ከጨዋታ፣ ከፊልሞችና ከሌሎች

የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች ጋር ታጅበው የሚቀርቡ ስለመሆኑ አስደሳች ይሆንሎታል፡፡

ስለ ቅርብ ጊዜ የክንውን መርሃ ግብሮቻችን ማወቅ ከፈለጉ ሠራተኞቻችን ያነጋግሩ፡፡

በህንፃው ውስጥ ብዙ ሳምንታዊ በውጪ ድርጅቶና ግለሰቦች የሚዘጋጁ ትምህርቶችና ዝግጅቶች ሲኖሩ

እነዚህም አንዳንዶቹ በነፃ አንዳንዶቹ ደግሞ ለመሳተፍ ክፍያ የሚጠይቁ ይሆናሉ፡፡

ቦታዎችን ይከራዩ

ለዝግጀቶች፣ ለፓርቲዎች፣ ለስብሰባዎች እና ለማህበረሰብ ክንውኖች /እንቅስቃሴዎች/ የሚሆኑ የተለያዩ

ቦታዎች ያሉን ስለሆነ መከራየት ይችላሉ፡፡ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ እባክዎን ያነጋግሩን፡፡



የአባልነትና የበጎ ፍቃደኝነት እድሎች

የኪኒንግ ፓርክ ውስብስብ ህንፃ በአባላቱ የሚመራ ድርጅት ለማድረግ እየሰራን ነው፡፡ ከእኛ ጋር በፈቃደኝነት

ለመስራት ወይም በአባልነት መቀላቀል ፍላጎት ካለዎት እርስዎ ሊያበረክቷቸው ስለሚችሏቸው ክህሎቶች፣

ለመማርና ለማወቅ ስለሚፈልጉት ነገሮች ከቡድኑ አባላት ጋር መነጋገር ይችላሉ፡፡

ድጋፍና መመሪያ

አቅጣጫን በማሳየት እና መመሪያን በመስጠት ከሚቸገሩበትና ግራ ከተጋቡበት፣ ነገሮች ለምሳሌ የበጎ

አድራጎት ድጋፍ፣ ጥገኝነት፣ ትምህርት ስራና መዝናኛ እንዴት ማግኘት እንዲችሉ የምንችለውን ሁሉ

በማድረግ እናግዝዎታለን፡፡

ተደራሽነትና አካቶ

የምንሰጣቸውን አገልገሎቶች እንዲያገኙ እንቅፋት የሚሆንበት ማናቸው ነገር ካለ እንዲያነጋግሩን

እናበረታታዎታለን፡፡ ማንኛውም አስፋጊ ማስተካከያዎችን ለማድረግ እንደ ቡድን የተደራሽና አካታች የሆነ

ሰፊ የእውቀትና የልምድ አድማስ እንዳለን ስንገልፅ በትህትና ነው፡፡

እኛ የምንሰራው

እኛ ከሌሎች ጋር የሚገናኙበትን የሚደጋገፉበትን ክህሎቶችንና እውቀቶችን የሚጋሩበትን፣ የሚያጋሩበትን

እንቅስቃሴዎችንና ፕሮጀክቶችን የሚያደራጁበትን ቦታ ለማስፋፋትና ለማሳደግ እንሰራለን፡፤ በተለያዩ

ልምድና በጋለ ፍላጎት የተጣመረ ቡድን ስለሆንን እርስዎም ቢመጡ ይህንኑ ሰላምታና ድጋፍ እንደሚያገኙ

ተስፋ እናደርጋለን፡፡

የማህበረሰብ ካፌ

ስለሌሎች ድርጅቶችና አገልግሎቶች ውይይቶችን ለማድረግ ልምዶችንና ስጦታዎች ለመካፈል ቢያስፈልጎ

በቅርበት አብረነው ወደ ምንሰራበት ወደ ኬፒ ካሬ /KP Cafe/ ካፌ ብቅ ካሉ እዚህ ያገኙናል፡፡


