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ተርጏምትን ኣስማዕማዕትን 

1. ኣይተ ኣስመላሽ ባራኺ 
2. ኣይተ ኣሰገዯ ኣሳሂል 
3. ኣይተ ስዩም ሓጏስ 
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ግዯ ወለዱ ኣብ ምንቕቓሕ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት 

ትሕዝቶ 

 

       ርእሲ ገፅ 

ሓፇሻዊ መምርሒ ስልጠና   

ምግንዛብ ብርክታት/ዯረጃታት ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት  

ልምምድ ተግባር   

ቀንዱ መልእኽቲ   

ዝቐረበ ዝርዝር መረዲእታ ንመመያየጢ  

ምንቕቓሕ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት  

ልምምድ ተግባር    

ቀንዱ መልእኽቲ   

ዝቐረበ ዝርዝር መረዲእታ ንመመያየጢ  
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ሓፇሻዊ መምርሒ ስልጠና 
 

ዑላማ ስልጠና፡  ድሕሪ እዚ ስልጠና ወለዱ / መዕበቲ/ ኣካላዊ ምዕባለ ህፃናት ኣግባብነት 

ብዘለዎ ምንቕቓሕ ከመይ ከምዝምዕብል ይግንዘቡ፡፡   

ተሳተፍቲ  ስልጠና  

ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ክኾኑ ትፅቢት ዝግበረሎም መምህራን፣ ኣብ ትካላት መሓብሐቢ ህፃናት 

ዝስርሑ ሰራሕተኛታት፣ ከምእውን ወለድቲ/መዕበይቲ እዮም፡፡  

ምዝካር ሕሉፍ መዒልቲ ምይይጥ 

ሕድሕድ ሰልጣኒ ብዝሓለፇ ዝተምሃሮ ንምዝካር ክሕግዝ ኣብ በብስልጠና መጀመሪ ክልተ 

ተሳተፍቲ ዝሓፇ ምይይጥ ፍረ ሓሳባት ንከቕርቡ ምሕታት፤ንኣብነት 

1. ኣብ ዝሓለፇ ዝተመያየጥናሎም ነገራት እንታይ እንታይ ነይሮም? 

2. ብዝሓለፇ ካብ ዝተመያየጥናሎም ርእሰ ዋኑናት ብምዝካር ኣብ ገዛኹም ምስ ዯቅኹም 

እንታይ ገይርኩም? ዘጋጠመኩም ፀገም ከ ነይሩ ዶ?  

3. ዝሓለፇ ትምህርቲ ንጎረቤትኩምን ንመሳርሕትኩምን ኣማቒልኩም ዶ? 

ተፍትሽ ቅድመን ድህረን  ስልጠና 

ሕድሕድ ክፊል ስልጠና  ቅድሚ ስልጠና ምጅማሩ ንተሳተፍቲ ናይ ቅድመ ስልጠና ተፍትሽ 

ይወሃቦም፡፡ኣብ ስልጠና ዝረኸብዎ ፍልጠት ንምግምጋም ድማ ናይ ድህረ ስልጠና ተፍትሽ ኣብ 

ሕድሕድ ስልጠና መጥቕላል ይወሃብ፡፡ 

 

ኣጠቓላሊ ዯንብታት ስልጠና፤  

ኣብ መጀመርያ መዒልቲ ስልጠና ዝስዕቡ ናይ ስልጠና ዯንብታተት ንተሳተፍቲ የፍልጥዎም  

 ኮፍ ኣበሃህላ ስልጥና ብመልክዕ ፍርቂ ክቢ ብምስራሕ እንትዝኸውን ከም ዝምረፅ 

ምፍላጥ 

 ምፍላጥ/ምልላይ መማያየጥን ተሳተፍትን ስልጠና   

 ብስዒትኻ ምርካብ  

 ኣብ እዋን ስልጠና ሞባይል ስልኪ መፀወዑ ኣብ ምንቅጥቃጥ /Vibration/ ምቕማጥ 
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 ኣብ ሕድ ሕድ ናይ ስልጠና ክፍለ ግዘ ምርካብ  

 ፅቡቕ ተሳትፎ ምግባር  

 ናይ ካልኦት ሓሳብ ምኽባር  

 መረፃ ፅብረቓ ዘዘኻኽር ዘካይድ ሰብ፣ ኣብ ሕድሕድ ማዒልቲ ብዛዕባ ዝሓለፇ 

ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ንተሳተፍቲ ንምዝኽኻር ብሓፂር ገለፃ ዝገብሩ ክልተ ተሳተፍቲ 

ብምምራፅ ንሓሙሽተ ዯቒቓ ምምይያጥ 

  ናይ ስልጠና ቦታ ምስትኽኻል  ኣብ ሕድሕድ ማዒልቲ ስልጠና መጀመሪያ ንዒሰርተ 

ዯቒቓ ዛእክል ናይ ስልጠና መተሓባበርቲ ናይ ስልጠና ቦታ ንከማዒራርዩ ምግባር  

 ሰዒት ተቆፃፃሪ መምራፅ  

 

ዘድልዩ ናዉቲ መምሀሪ መስተምሃሪ  

 ብዯረጃ ዕድመ ህፃናት ዝተዲለዉ ዛንታታት ወይ ስእልታትን መፃሕፍቲን ታሪክ  

 ፅሩይ ናይ መፅሓፉ  ሰሌዲ / ፍሊፕ ቻርት  

 ማርከር  

 እስክርቢቶን ማስታወሻ ዯብተርን  

 በራሪ ፅሑፊት/ቡሮሸር  
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ግዯ ወለዱ ኣብ ምንቕቓሕ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት 
  ግዘ ምይይጥ 1   

ምግንዛብ ብርክታት/ ዯረጃታት ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት  
 

ዝተመዯበሉ ግዘ፡ ስልሳ ዯቒቓ  

 
መሳለጥቲ 
 ካብ እዙይ ንታሕቲ ዝቐረቡ መእተዊ ቁም ነገራት የንብቡ፡፡ ከምእውን ዝበለፀ ግልፂ 
ሓበሬታ ዝረኽብሉ ኣብዙይ ኣብ መወዲእታ ክፊል ምይይጥ ንመሳለጥቲ ተወሳኺ 
ሓበሬታ ዝብሉ ዝተቐመጡ ሓሳባት ይርኣዩ፡፡ 
 
 

ጠቐምቲ መዘከር መሳለጥቲ ቅድሚ ምይይጥ ዘንብብዎም  

 እዚ ዕድመ ህፃናት ዝዒበየ ኣካላዊ ዕብየት ለዉጢ ዝርእይሉ ዘበን እዩ፡፡  

 ኩሎም ህፃናት ኣብ ኣካላዊ ዕብየት ዘርእይዎ ለውጢ ተመሳሳሊ ኣይኮነን፡፡ ሓዯ ሓዯ 
ህፃናት ቅልጡፍ ኣካላዊ ምዕባለ እንተርእዩ ሓዯ ሓዯ ህፃናት ድማ ቅልጡፍ ዘይኮነ 
ኣካላዊ ምዕባለ የርእዩ፡፡  

 ህፃናት ዕብየት እንተርእዩ ናይ ጭዋዲታቶምን ኣዕፅምቶምን መጠን፣ ጥንካረን 
ዝፍፅምዎም ተግባራትን ይዒብይ፡፡ 

 ህፃናት ምስ ዕድሜኦም ብምንፅፃር ትፅቢት ዝግበረሎም ኣካላዊ ዕብየት እንተዘንጊዐ ሰብ 
ሞያ ጥዕና ምምኻር ይግባእ፡፡  

ክላስ ዝሓለፇ መርሃ ግብሪ ምይይጥ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 

ክልተ ተሳተፍቲ ናይ ሕሉፍ ምይይጥ ቀንዱ ቁም ነገራት ንከዘኻኽሩ ይተሓተቱ፡፡  

 

1. ኣብ ዝሓለፇ ዝተመያየጥናሎም ነገራት እንታይ እንታይ ነይሮም? 
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2. ናይ ዝሓለፇ ትምህርቲ ኣብ ከባቢኹምን ኣብ ስራሕ ቦታኹምን ዝርከቡ ሰባት 

ኣማቒልኩም ዶ? 

 

ዑላማታት ምይይጥ፡  

 ወለዱ መወዲእታ እዚ ምይይጥ ዯረጃታት/ብርክታት ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ይፍልዩ፡፡ 

ልምምድ ተግባር- ተግባራት ምፍላይ ብዕድመ  (ዑስራ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 
 
ህፃናት ዝስዕቡ ተግባራት ኣብ ኣየናይ/መኒኦም ክሊ ዕድመ ከምዝፍፅምዎም ወለዱ ክዛረቡ 

ይሕተቱ፡፡     

 

ብህፃናት ዝፍፀሙ ተግባራት ፡  

 ምቕናዕ ክሳድ ብዘይ ዯጋፉ  

 ንምስዒብ ነገራት ብዒይንኻ 

 ኣለሻ ኣቕሑት ይገብሩ 

 ምስሓብ/ምንፍሑቛቛ 

 ኮፍ ምባል ባዕሎም ክኢሎም  

 ምድያብን ምውራድን ዯረጃ  

 ጠጠው ምባል 

 ምስጓም 

 ምዕፃፍ ወረቐት ኣብ ማዕረ ቦታ 

 ምግንፃል ገፅ መፅሓፇ ሓዯ ብሓዯ 

 ምዝላል ብልዕሊ ኣቕሓ 

መሳለጥቲ  

ዑላማታት ይግለፅሎም 
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ህፃናት ኣብ ዝተፇላለዩ ብርኪ ዕድሜኦም ዝተፇላለዩ ኣካላዊ ምንቅስቓሳትን ተግባራትን 

ንክትግብሩ ትፅቢት ይግበር፡፡ እዚ  ህፃናት ትፅቢት ብዝተገበረሉ ብርኪ ይዒብዩ ምህላዎም 

ክነረጋግፅ ይሕግዘና፡፡ ኮይኑ ግና ኩሎም ህፃናት ተመሳሳሊ ዕብየት ክህልዎም ኣይኽእልን፡፡ ሓዯ 

መብዛሕቲኦም ህፃናት ቅልጡፍ አካላዊ ዕብየት እንተርእዩ ካልኦት ህፃናት ድማ ዘገምታዊ 

ዕብየት ከርእዩ ይኽእሉ፡፡  

 

ጉጅለ ምይይጥ (ዒሰርተ ዯቒቓ) 

ተፍትሽ፡ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 
 
ንተፍትሽ ዝቐርቡ ሕቶታት ኣብ ዕለቱ እንታይ ዛእክል ከምዝተምሃሩ ንምግምጋም እምበር 
ፇተና ከምዘይኮነ ንወለዱ ክግለፀሎም ይግባእ፡፡ ስለዚ ተሳተፍቲ ብርኪ ዕብየት ህፃናት ብምዝካር 
ዝፇልጥዎ ክገልፁ ምትብባዕከምእውን ኣብቲ ዕለት ዝረኸብዎ ፍልጠት ፍረ ሓሳብ ንክዝክሩ 
ምሕታት፡፡ ንተሳተፍቲ ዝወሃቡ ግብረ መልሰታት ምስ መዘክር መሳለጥቲ ዝተቐመጡ 
ክጠዒዏሙ ይግባእ፡፡ 

መሳለጥቲ 

ናይ ሎማዒልቲ ምይይጥ ኣብ ዙርያ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ጠመተ ከምዝገብር ብምግላፅ 

1. ተሳተፍቲ ብጉጅለ ንክጉጀሉ ምዝራብ 
2. ሓዯ ጉጅለ ምሰ ተወለደ ሰለስተ ወርሒ ዝኣኸሎም ህፃናት፣ ካልኣይ ጉጅለ ክልተ 

ዒመት ዘኣኸሎም ህፃናት ከምእውን ሳልሳይ ጉጅለ ኣርባዕተ ዒመት ዝኣኸሎም ህፃናት 
እንታይ እንታይ ዒይነት አካላዊ ምንቅስቓስን ተግባራትን ይፍፅሙ? ዝብሉ 
ተመያይጦም ክምልሱ ምግባር 

3. ሕድሕድ ጉጅለ ንካልኦት ተሳተፍቲ ሪፓርት እንተቕርብ ብተግባር ብምርኣይ ክኸውን 
ይግባእ፡፡ ስለዚ ኩሎም ተሳተፍቲ ህፃናት ኣብ ዝተገለፅሉ ብርኪ ዕድመ ዝፍፅምዎም 
አካላዊ ምንቅስቓሳት ወይ ተግባራት ንኩሎም ተሳተፍቲ ብምንቅስቓስ ምርኣይ ትፅቢት 
ይግበረሎም፡፡  
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ቀንዱ መልእኽቲ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ  
ቀንዱ መልእኽቲ የንብብሎም፡፡ 
 

 ወለዱ ህፃናት ኣብ ዝተፇላለየ ብርኪ ዕድመ ዝህልዎም ቀንዱ ቀንዱ ኣካላዊ 
ምንቅስቓሳት ወይ ተግባራት ምፍላጥ ይግበኦም፡፡ 

 
 

መጠቓለሊ(ኣርባዕተ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 
 
ኣብዚ ምይይጥ ወለዱ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ብርኪ ብብርኪ/ ዯረጃ ብዯረጃ / ከምዝረኣይዎ 
ምዝኽኻር ይግባእ፡፡ ብተወሳኺ ምስ ጎራብቶም፣ ምስ መሳርሕቶምን ብዝኾነ ኣጋጣሚ 
ዝረኸብዎ እውን እዞም ጠቐምቲ ሓበሬታታት ምልውዋጥ ከምዝገባእ ምትሕስሳብ ኣድላይ 
እዩ፡፡  

ብተወሳኺ ተሳተፍቲ ኣብቲ ምይይጥ ዝገበርዎ ተሳትፎ ምምስጋን የድሊ፡፡ 

 

መዘክር መሳለጥቲ 

መሳለጥቲ 

ኣብ መወዲእታ ምይይጥ መዘክር ምሓዝ ኣድላይ እዩ፡፡ ንምይይጥ ብዝገብርዎ ምድላው ወይ 

ኣብ ከይዱ እቲ ምይይጥ ነፂሮም ዝወፅኡ ኣብዚ ምዕራፍ ዘይተኻተቱ ወይ ንቐፃሊ ክፅንዐ 

ዝግበኦም ፍረ ሓሳባት ይትሓዙ፡፡ እዞም ፍረ ሓሳባት እዚ ሰነድ ንቐፃላይ ብዝበለፀ ንክመሓየሽ 

ይሕግዙ፡፡ ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ንመሳለትቲ ዝቐረበ ተወሳኺ ሓበሬታ 

 

አካላዊ ዕብየት ህፃናት 

ህፃናት ዕብየት እንተርእዩ ናይ ጭዋዯኦምን ኣዕፅምቶም መጠን፣ ጥንካረን ዝፍፅምዎም 
ተግባርን ይዒብይ፡፡ ስለዚ ህፃናት ምሰዒበዩ ብዙሕ ሕልኽላኽ ኣካላዊ ተግባራት ንክፍፅሙ 
ትፅቢት ይግበር፡፡ እዚ ካብ ህፃናት ትፅቢት ዝገበረሉ አካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዒለም ዝርከቡ 
ህፃናት ካብ ዝተወለደ ግዘ ጀሚሩ ብጥንቓቐ ብፅናዕ ዝተወሰዯ እዩ፡፡ ዕድመ ህፃናት ዒብይ 
ለውጢ ኣካላዊ ዕብየት ዝረኣየሉ ዘበን እዩ፡፡ ስለዙይ ምስ ዕብየት ጭዋዲታት ተተሓሒዙ 
እንታይ እንታይ ነገራት ምፍፃም ከምዝኽእሉ ብምዝርዛር ምስ ዕድሜኦም ዝርኣ ትፅብት 
ዝግበረሉ ኣካላዊ ዕብየት ብድምሩ ምቕማጥ ይካኣል 

ለውጢ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ተመሳሳሊ ኣይኮነን፡፡ህፃናት ካብ ህፃናት ይፇላለይ፡፡ሓዯ ሓዯ  
ህፃናት ቅልጡፇ ምዕባለ አካላዊ እንተርእዩ ካልኦት ድማ ቅልጡፍ ዘይኮነ ምዕባለ የርእዩ፡፡ 
ስለዚ እዚ ለውጢ አካላዊ ዕብየት ብርክታት/ዯረጃታት ከም ዒለም ለኸ ዘማእኸለ ዕብየት 
መርኣያ ተሓሲቡ ዝተወሰዯ እምበር ኩሎም ህፃናት ኣብ ዝተገለፁ ወርሓትን ዒመታትን 
ዝተቐመጡ ኩሎም ለውጥታት ኣካላዊ ዕብየት ብሓዯ ዒይነት ከርእዩ ትፅቢት ክንገብር 
ኣይግባእን፡፡ ኮይኑ ግና ህፃናት ትፅቢት ዝግበረሎም ኣካላዊ ዕብየት ኣብ ምርኣይ እንተዘንጊኦም 
ንሰበ ሞያ ጥዕና ምምኻር ይግባእ፡፡ 

 

ህፃናት ኣብ ሓዯ ወርሒ ዕድሜኦም፡ 

 ናብ ዯረት ኣፀጊካ እንትሕቆፈ ርእሶ ቅንዕ የብሉ፡፡ ኮይኑ ግና ዯጋፉ እንተዘይረኺቦም 
ይወድቑ፡፡  

 ሕቖኦምን ርእሶምን ሒዝካ እንትፃውቶም ኢዶምነ እግሮም የወዛውዙ፡፡ 

 ካብ ዑስራ ክሳብ ሰላሳ ሳንቲ ሜትሮ ርሕቐት ኣብ ዘለዎም ምንቅስቓስ ነገራት 
ብዒይኖም ይከታተሉ፡፡ 

 ኣእዲዎም ኩሉሻብ ከምዝተጨበጡ እዮም 

 ኣብ ኢዶም ዝወሃቦም ነገራት ምትሓዝ ይኽእሉ፡፡ ኮይኑ ግና ቀልጢፎም ይድርብይዎ፡፡ 
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ህፃናት ኣብ ክልተ ወርሒ ዕድሜኦም፡ 

 ዯቂሶም ርእሶም ናብ የማን ፀጋም ምዛር ይኽእሉ፡፡ 

 ብከብዶም እንትድቅሱ ንሓፂር ግዘ ርእሶም ኣቕንዕ የብሉ፡፡ 

 ኣቕሓ ንሓፂር ግዘ ምሓዝ ይኽእሉ፡፡ 

 ኣእዲዎም ኩሉሻብ ከምዝተጨበጡ እዮም፡፡ 

 በእዲዎም ይፃወቱ፡፡ 

 በጎኒ ኣቢሎም ናብ ሑቐ ይግልበጡ፡፡ 

 ምንቅስቓስ ነገራት ብዒይኖም ይከታተሉ፡፡ ተንቀሳቓሲ ስልክን መስተዋትን ተፇተውቲ 
መፃወቲኦም እዮም፡፡ 

ህፃናት ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዕድሜኦም፡ 

 ርእሶም ኣቕንዕ የብሉ፡፡ 

 ኣእዲዎምን ኣእጋሮምነ ብዝሓሸ ኩነታት ምቁፅፃር ይኽእሉ፡፡ 

 ኣእዲዎም ናብ ኣፎም ይገብሩ/የንኽኡ፡፡ 

 ኣእዲዎም ብጣዕሚ ዝተጨበጠ ዘይኮነስ ዝርግሕግሕ ዝበሉ እዮም፡፡ 

 

ህፃናት ኣብ ኣርባዕተ ወርሒ ዕድሜኦም፡ 

 ብከብዶም እንትድቅሱ ብኢዶም ተዯጊፎም ካብ ርእሶምን ዯረቶምነ ኣቕንዕ የብሉ፡፡ 

 ብሕቖኦም እንትድቅሱ ኣእዲዎም ናብ ዯረቶም የፀግዐ፡፡ 

 ተዯጊፎም ኮፍ እንትብሉ ርእሶም ባዕሎም ክኢሎም ቀጥ የብል፡፡ 

 ኣእዲዎም ይጭብጡ፡፡ 

 ብሓገዝ ሰባት ምጥቓዕ ይኽእሉ፡፡ 

 ኣቕሓ እንተተዋሂቦም ምትሓዝ ይኽእሉ፡፡ 

 ካብ ሑቐ ናብ ጎኒ ይግልበጡ፡፡ 
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ህፃናት ኣብ ሓሙሽተ ወርሒ ዕድሜኦም ፡ 

 ኣእጋሮም ናብ ኣፎም ብምፅጋዕ ኣፃብቲ እግሮም ይጠብዩ፡፡ 

 ብከብዶም እንትድቅሱ ናብ ሑቐኦም ይግልበጡ፡፡ 

 ብሓገዘ መዕበይቲ ኮፍ ምባል ይምእሉ፡፡ 

 ኣቕሓ ምልዒልን ምድርባይን ይኽእሉ፡፡ 

 ኣቕሑት ንምትሓዝ ኣእዲዎምን ኣፃብዕቶምን የዋድደ፡፡ 

 ጡጦ ብሓዯ ወይ ብክልተ ኣእዲዎም ይሕዙ፡፡ 

 

ህፃናት ኣብ ሽደሽተ ወርሒ ዕድሜኦም፡ 

 ብከብዶም እንትድቅሱ ናብ ሑቐኦም ወይ ብሑቐኦም እንትድቅሱ ናብ ከብዶም 
ይገላበጡ፡፡ 

 ብዯጋፉ ኮፍ ምባል ይኽእሉ፡፡ 

 ብከብዶም እንትድቅሱ ብኣእዲዎም ተዯጊፎም ይትስኡ፡፡ 

 ኣእዲዎም ኣቕሓ ንምትሓዝ፣ ንምውቓዕን ማይ ንምንዛሕ ምጥቓም ይኽእሉ፡፡ 

 ኣእዲዎም ወይ ባምቡላ ናብ ኣፎም የእትዉ፡፡ 

 ፀጉሪ፣ ገፅናን ብርጭቆ እንትሕዙ ቐንጭዎም ምትሓዝ ይኽእሉ፡፡ 

 

ህፃናት ካብ ሸውዒተ ክሳብ ትሽዒተ ኣዋርሕ ዕድሜኦም፡ 

 ብዘይ ሓገዝ ኮፍ ምባል፡፡ 

 እንተተዯጊፎመ ብእግሮም ጠጠው ይብሉ፡፡ 

 ብምስሓብ፤ ብምንፍሑቛቕ፣ ብመዒኮሮም ብምንፍሕቋቕ ወይ ብኻብዶም ብምዛር 
ምንቅስቓስ ይፍትኑ፡፡ 

 ኣቕሓ ካብ ሓዯ ኢዶም ናብ ካልእ ኢዶም ምምሕላፍ ይኽእሉ፡፡ 

 ዒባይ ኣፃብዕቶምን ሓባሪት ኣፃብዕትን ብምጥቃም ኣናእሽተይ ኣቕሓታት የልዕሉ፡፡ 
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 ክልተ ኣቕሑ የጋጭዉ፡፡ 

 

ህፃናት ካብ ዒሰርተ ክሳብ ዒሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ዕድሜኦም፡ 

 ብቐሊሉ ብኣብራኮም ወይ ብመዒኮሮም ምንፍሕቛቕ ይኽእሉ፡፡ 

 ብዘይ ዯጋፉ ጠጠው ይብሉ፡፡ 

 ጠረጴዛን ወንበርን ወይ ናይ መዕበይቲ ኢድ ሒዞም ብእግሮም ይንቐሳቐሱ፡፡ 

 ኣቕሑ ምትሓዝ ይገድፍዎ፡፡ 

 ጫፍ ዒባይ ኣፃብዕቶምን ሓባሪት ኣፃብዕትን ብምጥቃም ኣናእሽተይ ኣቕሑ የልዕሉ፡፡ 

 በእዲዎም ባምቡላ ብምጭባጥ ይፃወቱ፡፡ 

ህፃናት ካብ ኣሰርተ ሰለስተ ክሳብ ዒሰርተ ሸሞንተ ኣዋርሕ ዕድሜኦም፡ 

 ዯረጃ ንምድያብ ጎምባሕባሕ ይብሉ፡፡ 

 ዯረጃ ይድይቡ፡፡ 

 ብድጋፍ ናብ ሓዯ ኣንፇት ይኸደ፡፡ 

 በይንቶም ጠጠው ይስጉሙ፡፡ 

 ባሙቡላ ሒዞም ይስጉሙ፡፡ 

 ባሙብላኦም ምርጋፅን ምልዒልን ይፍትኑ፡፡ 

 ባሙቡላኦም ጠጠው ኢሎም እንተይወዯቑ ምርጋፅን ምትሳእን ይኽእሉ፡፡ 

 ሰለስተን ካብኡ ንላዕልን ድርዲር ይኽእሉ፡፡ 

 ብኣፃብዕቲ ተታሒዞም ዝብለዐ ምግብታት ይምግባ፡፡ 

ህፃናት ካብ ዒሰርተ ሸሞንተ ክሳብ ሰላሳን ሽደሽተን ኣዋርሕ ዕድሜኦም፡ 

 ኣብ ጉጅለ ፀወታ ብጉያ፣ ብፇረሰይ ጉያ፣ ብኣርባዕተ መሓውር፣ ብምንክልላው 
ከምእውን ብሽክርክሪት ፀወታ ይሳተፈ፡፡ 

 ዕንቅፊታት ብምእላይ ይጎዩ፡፡ 

 ኣብ ልዕሊ መሰላል ወይ ካልኦት መፃወቲ ኣቕሑት ይድይቡ፡፡ 
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 ባዒል ሰለሰተ ጎማ ብሽክሌታ ይዝውሩ፡፡ 

 እርሳስ ብትኽክል ይሕዙ፡፡ 

 ገፅ መፅሓፍ ሓዯ ብሓዯ ይገልፁ፡፡ 

 ናይ በሪ መትሐዚ ኢድ ወይ ናይ ወንበር መትሓዚ የዛውሩ፡፡ 

 ሓሙሽተን ካብኡ ንላዕሊ ድርዲር ይሰርሑ፡፡ 

 ባዕሎም ክኢሎም ምምጋብ ይጅምሩ፡፡ 

 

ህፃናት ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዒመት ዕድሜኦም  

 ዝተፇላለዩ ምንቅስቓስ አድ ዘለዎም ፀወታታት ይፃወቱ፡፡  

 ብቐሊሉ ኩዕሶ ምትሓዝ፣ምንክርራውን ምድርባይን ይኽእሉ፡፡  

 ኣብ መፃወቲ ቦታታት ምዝላልነ ምንጥልጣልን ይኽእሉ፡፡ 

 ኮፍ ካብ ዝበልሉ ብዘይ ምንም ዯጋፉ ይትስኡ፡፡  

 ናይ ገዘኦም ወይ ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዝበፅሕ ክፍሊ ኣካላት ሰብነቶም ስእሊ 
ይስእሉ፡፡ 

 ዒበይቲ መፍቱሓት ይቑልፈ፡፡  

 ትሽዒንትን ካብኡ ንላዕሊ ድርድር ይሰርሑ፡፡ 

 መቐስ ብምትሓዝ ቐለልቲ ቕርፅታት ይቆራርፁ፡፡  

ህፃናት ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ሓሙሽተ ዒመት ዕድሜኦም፡   

 ባዒል ሰለሰተ ጎማ ብሽክሌታ ብዘይምግጫው ይዝውሩ፡፡ 

 ዒብይ ኩዏሶ ምትሓዝ፣ምንክርራውን ምድርባይን ይኽእሉ፡፡ 

 ህድእ ኢልካ ምጉያይ ይጅምሩ፣ጠጠው የብሉ ከምእውን ኣንፇት ይልውጡ፡፡ 

 ናውቲ መፃወቲ ብዘይ ፀገም የውፅኡ፡፡ 

 መስመራት፣ ቀለልቲ ቅርፅታት ወሑዲት ፉዯላት ይስእሉ፡፡ 

 ባዕሎም ክኢሎም ክዲኖም ይኽዯኑን የዉፅኡን 
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 ናየ ሰባት ርእሲ፣ ኢድ፣እግሪን ሑቐ ምስሊ ዘርእይ ስእሊ ይስእሉ፡፡ 

 ኣብ ልዕሊ ዒብይ ወረቐት ቡርሽ ቀለም ይለኽዩ፡፡ 

ወለዱ ዝስዕቡ ናይ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት መግለፅታት ምርኣይ ይግበኦም፡፡ 
 
ሕንጠያት ህፃናት 
 

 ካብ ወሊድ ክሳብ ልክተ ወርሒ ዕድመ ዘለዎም ሕንጠያት ህፃናት ዕብየት ብዝተመልከተ 
ጠመተ ክዉሃብ ዝግበኦ ኣብ ልዕሊ ዕብየት ጭዋዲታት እዩ፡፡ ሕንጠያት ህፃናት 
ኣፃብዕትና ኣብ ከብዱ ኢዶም እንተእቲይና ኣጥብቕ ኣቢሎም ክሕዙና ይግባእ፡፡ ከንፇር 
ሕንጠያት ህፃናት ጫፍ ብኣፃዕብቶም እንትነኽኡ ኣፎም ናብ ኣፃብዕቲ ኣንፇት የዝሩ፡፡ 

 ሕንጠይ ህፃናት ኣብ ሰለስተ ወርሖም ኢዶም ሒዝና እንተተሲእናዮም ርእሶም ኣቕንዕ 
የብሉ፡፡ 

 ኣብ ሽደሽተ ወርሖም መዯገፉ ገይርካ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ፡፡ ርእሶም ኣቕንዕ አቢሎም 
ኮፍ ይብሉ፡፡ 

 ኣብ ሓዯ ዒመት ድማ ጎምባሕባሕ፣ ኣብ ርሕቐት ዝተቐመጡ ነገራት ምንካእ ከምእውን 
ብዯጋፉ ጠጠው ምባል ይኽእል ፡፡ 

 ካብ ድሕሪ ዒመትን ሽደሽተ ኣዋርሕን ብባዕሎም ጠጠው ይብሉ፡፡ 
 
 
ተንከል ከል ዝብሉ ህፃናት 
 

 ኣብ ክልተ ዒመቶም ምስጓም፣ ዝዯልይዎ ነገር ምእላሽ፣ ምድፊእ ወይ ምድርባይ 
ይኽእሉ፡፡ 

 
ኣብ ቀዲማይ ቁልዕነት 
 

 ኣብ ሰለስተ ዒመቶም ቀጥ ኢልካ ምስጓም፣ዯረጃ ምድያብ፣ዯረጃ ምውራድን ብዝትፇላለዩ 
ነገራት ምፅዋት ይኽእሉ፡፡ 

 ኣብ ዒርባዕተ ዒመቶም ምዛር/ምሽክርካር፣ ናብ ላዕልን ንቕድሚት ምዝላል፣ ሓፇ ሓፇ 
ምባልከምእውን ኣእዲዎመ ምሕፃብ፣ ፆጉሮም ምስንታርን ባዕሎም ብምምጋብ ዒርሶም 
ይረድኡ፡፡ 

 ኣብ ሓሙሽተ ወይ ሽደሽተ ዒመቶም ፀወታ ዝላ ገመድ ምኽኣል ይግባእ፡፡  
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ምንቕቓሕ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት 

ግዘ ምይይጥ 2 

ዝተመዯበ ግዘ ፡ ስልሳ ዯቒቓ 

 

 
መሳለጥቲ   
ካብ እዙይ ንታሕቲ ዝቐረቡ መእተዊ ቁም ነገራት የንብቡ፡፡ ከምእውን ዝበለፀ ግልፂ 
ሓበሬታ ዝረኽብሉ ኣብዙይ ኣብ መወዲእታ ክፍሊ ምይይጥ ንመመያየጢ ተወሳኺ 
ሓበሬታ ዝብሉ ዝተቐመጡ ሓሳባት ይርኣዩ፡፡ 
 
 

መሳለጥቲ ቅድሚ ምይይጥ ከንብብዎ ዝግባእ ጠቐምቲ መዘክር 

ወለዱ ምስ ዯቆም ብሓባር ኣብ ዝፃወትሉ ግዘ ኣካላዊ ምዕባለ ህፃናት ይምዕብል፡፡ ካብ 
ሕብሕቢኢተይ፣ ርእየካ ርእየኪ ዝብል ፀወታ ጀምርካ ክሳብ ምድፍፊእ ዝበፅሕ ዝግበሩ 
ፀወታታት ኣብ ልዕሊ ኣካላዊ ምዕባለ ህፃናት ኣወንታዊ ግዯ ይፀወት፡፡ 

ፀዋታ ጭዋዲታት ህፃናት ካብ ምምዕባል ብዝስገረ ፅዕንዕን ዝብል ብምውጋድ ስምዑት ምብርባር 
ይፇጥር፡፡  

ሓዯጋ ከብፅሑ ዝኽእሉ ነገራት ንኣብነት፡ ዝተልሓፁ ገመዲት ኤሌክትሪክ፣ ላማ፣ ካራ፣ 
መድሓኒታት ካልኦት ነገራት ህፃናት ኣብ ዘይረኽብዎ ቦታ ብጥንቃቐ ምቕማጥ፣ፅሩይ ከባቢ 
ብምፍጣር ህፃናት ብነፃነት ተንከስ ከስ፣ምግልብባጥን ምጉያይን ከምዝኽእልሉ ምእዊ ዝኾነ 
ምፍጣር ይግባእ፡፡ 

ኣብ እዋን ፀዋታ ዯቐቕት/ኣናእሽተይ ነገራት ናብ ኣፎም ብምእታው ብምውሃጥ ሓዯጋ 
ከይበፅሖም ናይ ቐረባ ክትትል ምግባር የድሊ፡፡  
 
ህፃናት ኩሎም ተግባራት ትፅቢት ብዝግበረሉ መልክዕ ምፍፃም እንተዘይክኢሎም ግቡእ 
መተባበዑን መሰተኻኸልን ብምሃብ ይሓግዝዎም፡፡ 
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ክላስ ዝሓለፇ መርሃ ግብሪ ምይይጥ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 

ክልተ ተሳተፍቲ ናይ ሕሉፍ ምይይጥ ቀንዱ ቁም ነገራት ንከዘኻኽሩ ይተሓተቱ፡፡  

 

1. ኣብ ዝሓለፇ ዝተመያየጥናሎም ነገራት እንታይ እንታይ ነይሮም? 

2. ናይ ዝሓለፇ ትምህርቲ ኣብ ከባቢኹምን ኣብ ስራሕ ቦታኹምን ዝርከቡ ሰባት 

ኣማቒልኩም ዶ? 

 

 

ዑላማታት እዚ ምይይጥ፡ ኣብ መወዲእታ እዚ ምይይጥ ወለዱ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት 

ንምንቕቓሕ ዘኽእሉ ክእለት ይህልዎም፡፡ 

ተግባራዊ ልምምድ፡ ጉጅለ ስራሕ (ስልሳ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 
 
ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ንምምዕባል ወለዱ ብዙሓት ተግባራት ክፍፅሙ ትፅቢት ይግበረሎም፡፡ 
ወለዱ ኣብ መዒልታዊ ምንቅስቓስ ምስ ህፃናት ብዝህሉ ርክብ/ መስተጋብር ብዙሕ ኣካላዊ 
ዕብየት ህፃናት ዘማዕብሉ ተግባራት ይፍፅሙ፡፡ ኣብ  ምይይጥ እዞም ኣብ ለዕሊ ዝተገለፁን 
ካልኦት ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ንምምዕባል ዝሕግዙ ተግባራት ዙርያ ከምዝመያየጡ ምፍላጥ፡፡  

ተሳተፍቲ ብጉጅለ ብምዲብ ዝስዕቡ ሓሙሽተ ሕቶታት ንክሰርሑ ክዲለዉ ምግባር፡፡ ኩሎም 
ጉጅለታት ዝመያየጥዎ ፍረ ሓሳባት ዝትሕዝን ዘቕርብን ሓዯ ሰብ ምምራፅ ከምዝግባእ 
ክግንዘቡ ምግባር፡፡ 

 

  

መሳለጥቲ 

ዑላማታት የብራህርህሎም  
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ሕቶታት መሳለጥቲ ጉጅለ 

1.ናይ ክልተ ወርሒ ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ኣካላዊ ዕብየት ወይ ምንቅስቓስ ንምዕባይ 
እንታይ ምግባር ትኽእሉ? 

2.ናይ ሸውዒተ ወርሒ ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ኣካላዊ ዕብየት ወይ ምንቅስቓስ ንምዕባይ 
እንታይ ምግባር ትኽእሉ? 

3.ናይ ክልተ ዒመት ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ኣካላዊ ዕብየት ወይ ምንቅስቓስ ንምዕባይ 
እንታይ ምግባር ትኽእሉ? 

4.ናይ ሓሙሽተ ዒመት ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ኣካላዊ ዕብየት ወይ ምንቅስቓስ ንምዕባይ 
እንታይ ምግባር ትኽእሉ? 

5. ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ወይ ምንቅስቓስ ዝዒግቱ ፀገማት ንምትራፍ  እንታይ ምግባር 
ኣለና? 

ሓበራዊ ምይይጥ፡  

መሳለጥቲ 
 
 ከካብ ጉጅለኡ ዝተወከሉ ኣባላት በብተራ ዝተውሃቦም ሕድሕድ ሕቶታት መልሲ ምግላፅ 

ይግበኦም፡፡ ንሕድ ሕድ ጉጅለ መቕረብቲ ስሰለስተ ዯቒቓ ጥራሕ ብምፍቓድ መልሲ ጉጅለኦም 

ንከቕርቡ ከምእውን ክልተ ተሳተፍቲ ርኢቶ ንክህቡ ወይ ሕቶ ከቕርቡ ይፍቐድሎም፡፡  

መሳለጥቲ ከም መጠቓለሊ ናይ ጉጅለ ሓሳብ ምጥንኻር ወይ መስተኻኸሊ ምሃብ ትፅቢት 

ይግበረሎም፡፡ ነዚ ዝሕግዝ ኣብ መመያየጢ  መዘከር ዝተፅሓፈ ሓሳባት ኣቐዱምካ ብምንባብ 

ምድላው የድሊ፡፡ 

 

ተፍተሻ ፡ (ሓሙሽታ ዯቒቓ) 
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መሳለጥቲ 
 
ንተፍትሽ ዝቐርቡ ሕቶታት ኣብ ዕለቱ እንታይ ዛእክል ከምዝተምሃሩ ንምግምጋም እምበር 
ፇተና ከምዘይኮነ ንወለዱ ክግለፀሎም ይግባእ፡፡ ስለዚ ተሳተፍቲ ብርኪ ዕብየት ህፃናት ብምዝካር 
ዝፇልጥዎ ክገልፁ ምትብባዕ ከምእውን ኣብቲ ዕለት ዝረኸብዎ ፍልጠት ፍረ ሓሳብ ንክዝክሩ 
ምሕታት፡፡ ንተሳተፍቲ ዝወሃቡ ግብረ መልሰታት ምስ መዘክር መመያየጢ ዝተቐመጡ 
ክጠዒዏሙ ይግባእ፡፡ 

 

ቀንዱ መልእኽቲታት (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 
ቀንዱ መልእኽቲታት የንብብሎም፡፡ 
 

 ህፃናት ብነፃነት ንምፅዋት፣ ንምክርራው፣ ንምድህሳስን ንምስጓም ጥዐይን ፅሩይን ቦታ 
ይዯልዩ፡፡ ህፃናት ዝፃወትሉ ቦታ ካብ ምድጃ፣ካብ ማይን ቡኹዕን ኣቕሑት ከምእውን 
ሓዯጋ ካብ ዘስዕቡ ተባራዕቲ ነገራት ነፃ ምዃኖም ምርግጋፅ 

 ህፃናት ዝፃወትሉ ኩዕሶን ካልኦት መፃወቲታትን ምሃብ 
 ብምውዲድ ኣፃብዕቲ ኢድን ዒይንን ንክፃወቱ ፀፀር፣ መፃሕፍቲ ህፃናት፣ ስእሊ ንምስኣል 

እርሳስን ወረቐትን ከምእውን ክድርዯሩ ባሊቃታት/ኣረሸንታ ብምሃብ ክፃወቱ ንምግባር 
ምሕጋዝ፡፡ ፀፀርን ካልኦት ዝመስሉ መፃወቲታት ናብ ኣፎም፣ ኣፍንጨኦም፣ እዝኖም 
ወዘተ ክኣትዉ ስለዝኽእሉ ህፃናት እንትፃወቱ ናይ ወለዱ እኹል ክትትል ክግበረሎም 
ይግባእ፡፡  

 ህፃናት ዝረኸብዎ ነገር ብምትሳእ ናብ ኣፎም ብምእታው ከይጉዯኡ ምክትታል 
 ህፃናት እንትምገቡ ንባዕሎም ከየርስሑ ምብርትታዕ ከምእውን ምውዲድ ኢድን ዒይኒን 

ብምትሕብባር ልምዱ ኣመጋግባ ከመሓይሹ ምሕጋዝ 
 ህፃናት ብቐሊሉ ክዲኖም ምኽዲንን ምውፃእን ንክኽእሉ ብቐሊሉ ዝኸፍትዎን 

ዝቑልፍዎን ክዲን ምሃብ 

 

መጠቓለሊ(ኣርባዕተ ዯቒቓ) 

መሳለጥቲ 
 
ኣብ እዋን ምይይጥ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ጠቓሚ መረዲእታ ከምዝረኸቡ ይግመት፡፡ 
ብተወሳኺ ወለዱ ብዛዕባ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ዝረኸብዎ ጠቐምቲ ሓበሬታት ንጎረባብቶም ንከረድኡ 
ምዝራብ የድሊ፡፡ ብተወሳኺ ኣብ መንዯሮም ዯቆም እንታይ ዒይነት ምንቅስቓስ ከምዝገብሩ ምክትታልን 
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ኣድላይ ድጋፍ ንክገብሩ ምትሕስሳብ ኣድላይ እዩ፡፡  

ብምቕፃልእውን ዕለታዊ ፍረ ሓሳብ እቲ ምይይጥ ንምዝኽኻር  ዝሕግዝ በራሪ ወረቐት ንወለዱ ምሃብ 
የድሊ፡፡ ወለዱ ዝወሃብዎ ወረቐት ብጥንቓቐ  ብምሓዝ ምስ ስድረኦምንምስ ጎረባብቶምን  ብሓባር 
ከንብቡ መተሓሳሰቢ ምሃብ ይግባእ፡፡  

ኣብ መወዲእታ ተሳተፍቲ ኣብ ናይ ለማዒልቲ ምይይጥ ንዝገበርዎ ተሳትፎ ምምስጋን የድልይ፡፡ 

 

 

መዘክር መሳለጥቲ 

መሳለጥቲ 

ኣብ መወዲእታ ምይይጥ መዘክር ምሓዝ ኣድላይ እዩ፡፡ ንምይይጥ ብዝገብርዎ ምድላው ወይ 

ኣብ ከይዱ እቲ ምይይጥ ነፂሮም ዝወፅኡ ኣብዚ ምዕራፍ ዘይተኻተቱ ወይ ንቐፃሊ ክፅንዐ 

ዝግበኦም ፍረ ሓሳባት ይትሓዙ፡፡ እዞም ፍረ ሓሳባት እዚ ሰነድ ንቐፃላይ ብዝበለፀ ንክመሓየሽ 

ይሕግዙ፡፡  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 

ንመሳለጥቲ ዝቐረበ ተወሳኺ ሓበሬታ 
 

ወለዱ ንዕብየት ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ምዕባለ  እንታይ ምግባር ይግበኦም? 

ወለዱ ምስ ዯቆም ብሓባር ኣብ ዝፃወትሉ ግዘ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ምዕባለ ህፃናት ይምዕብል፡፡ 
ካብ ሕብሕቢኢተይ፣ ርእየካ ርእየኪ ዝብል ፀወታ ጀምርካ ክሳብ ምድፍፊእ ዝበፅሕ ዝግበሩ 
ፀወታታት ኣብ ልዕሊ ኩለመዲያዊ ምዕባለ ህፃናት ኣወንታዊ ግዯ ይፀወት፡፡ 

ሓዯጋ ከብፅሑ ዝኽእሉ ነገራት ንኣብነት፡ ዝተልሓፁ ገመዲት ኤሌክትሪክ፣ ላማ፣ ካራ፣ 
መድሓኒታት ካልኦት ነገራት ህፃናት ኣብ ዘይረኽብዎ ቦታ ብጥንቃቐ ምቕማጥ፣ፅሩይ ከባቢ 
ብምፍጣር ህፃናት ብነፃነት ተንከስ ከስ፣ምግልብባጥን ምጉያይን ከምዝኽእልሉ ምችዊ ዝኾነ 
ምፍጣር ይግባእ፡፡ 
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ኣብ እዋን ፀዋታ ዯቐቕት/ኣናእሽተይ ነገራት ናብ ኣፎም ብምእታው ብምውሃጥ ሓዯጋ 
ከይበፅሖም ናይ ቐረባ ክትትል ምግባር የድሊ፡፡ ህፃናት ኩሎም ተግባራት ትፅቢት ብዝግበረሉ 
መልክዕ ምፍፃም እንተዘይክኢሎም ግቡእ መተባበዑን መሰተኻኸልን ብምሃብ ይሓግዝዎም፡፡ 
 

ወለዱን መዕበይትን ምሰ ህፃናት እንትፃወቱ ዯድሕኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ንምስላጥ ከምእውን 
ጭዋዲታት ንክጥንክሩ ይሕግዝ እዩ፡፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ህፃናት ካብ ዝተወለድሉ ግዘ 
ይጅምር፡፡እዙይ ምንቅስቓስ ንክይሰላቸዉ ይሕግዘ፡፡ ጭዋዲታተ ሑቐ ብብቕዒት እንተጠንኪሩ 
ህፃናት ኣብ ሽደሽተ ወርሒ መተርኣስ ተዯጊፎም ኮፍ ይብሉ፡፡ ጭዋዲታት ሑቐ እንተጠንኪሩ 
ህፃናት ባዕሎም ክኢሎም ኮፍ ምኽኣል፣ፍሓኽን ምስጓምን እንትጅምሩ ዒብይ ሓገዝ 
ይግብረሎም፡፡ ጭዋዲታት ሑቐ ህፃናት ብእኹል ኩነታት ምጥንካር ፍሓኽ እንትጅምሩ 
ብመዒኮሮም ኮፍ ብምባል ወይ ብኢዶምን ብጉልበቶምን ጠጠው ብምባል ታተ ክብሉ 
ይሕግዞም፡፡ ፍሓኽ ኣብ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ብጣዕሚ ኣድላይ ብርኪ ዕብየት እዩ፡፡ 

ህፃናት አካላዊ ዕብየት እንተርእዩን ቅልጡፍ ምንቅስቓስ እንትጅምሩ ከባቢኦም ካብ ሓዯጋ 
ፅሩይ ምዃኑ ምርግጋፅ ይግባእ፡፡ ብተወሳኺ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ኣካል ብጣኝሚ ክበዝሕ 
የብሉን፡፡ ብዙሕ ምንቅስቓስ ኣካል ምግባር ከክንዱ ምንቅስቓስ ኣካል ዘይምግባር ዛእክል 
ጉድኣት ኣለዎ፡፡  

ሓዯሓዯ ግዘ ህፃናት ከቢድ ዝኾነ፣ ዘይተለመዯን ዕረፍቲ ዘይብሉ ምንቅስቓስ ከርእዩ ይኽእሉ፡፡ 
ብዙሕ ግዘ ብጣዕሚ ዘይተለመድን ዕረፍቲ ዘይብሉን ምንቅስቓስ ዘርእዩ ዝተሰላቸውን ብፅቡቕ 
ኩነታት ኣእምሮ ወይ ኣካላዊ ዕብየቶም ወይ ብክልቲኦም ዘይተነቓቐሑ ህፃናት እዮም ፡፡ 

ውሕዲት መጀመርያ ዒመታት ህፃናት እንኮላይ ምዕባለ ኣእምሮን ኣካላዊ ዕብየትን ዝረአይሉ ግዘ 
እዮም፡፡ ብፅቡቕ ኩነታት ዝተመገቡ ህፃናት ኣእምሮኦም ሓዊሱ ዝተነቓቐሐ ኣካላዊ ዕብየት 
ይህልዎም፡፡ ኣእምሮ ህፃናት ብትኽክል እንተተነቓቒሑ ብቐሊሉ ዝተፇላለዩ ክእለቶም 
ከማዕብል ዝኽእል እንትኸውን ኣካላዊ ምዕባለኦም እውን ዝተቐላጠፇን ዝተስተኻኸለን 
ንክኽውን ይሕግዝ፡፡  

 

ምንቕቓሕ ኣካላዊ ዕብየት ሕንጠይ ህፃናት  

ካብ ውልዯት ክሳብ ክልተ ወርሒ 

 ህፃናት ኣፃብዕቲ ምትሓዝ ክኽእሉ ኣብ ከብዱ ኢዶም ኣፃብዕትና ብምቕማጥ ክለማመደ 
ምግባር 
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 ህፃናት ሓቒፍና ገፅና ካብ  የማን ናብ ፀጋም ከምእውን ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ  
ምንቅስቓስ ይግባእ፡፡ ብተወሳኺ መስታዋት ወይ ዯሚቕ ሽብሪ ዘለዎም ነገራት 
ብምጥቃም ተመሳሳሊ ምንቅስቓስ ምግባር ይካኣል፡፡ 

 ህፃናት ሐቒፍና ሒዝና ከምእውን ርእሶም ዯጊፍና ሒዝና ርእሶም ክንቀሳቕስዎ 
ምንቕቓሕ 

 

ካብ ሰለስተ ክሳብ ሽደሽተ ኣዋርሕ 

 ህፃናት ርእሶም እንተይዯገፍና ኣቕንዕ ኣቢልና ብምትሓዝ ርእሶም ክንቀሳቕሱ 
ምንቕቓሕ፣ ርእሶም ብጣዕሚ ንድሕሪት ክሳብ ዘይከዯ ዘይምድጋፍ 

 ምግልባጥ ንጎኒን ርእሲ ምልዒል ክለማመደ ብከብዶም ምድቃስ 
 ኣብ መንድቕ ዝተሰቀሉ ነገራት ካብ የማን ናብ ፀጋም ብምንቅስቓስ ክሳድ ህፃናት 

ምንቅስቓስ ምንቕቓሕ ይከኣል፡፡  

 ፅሩይ ኣእዲውና ኣብ ከብዱ ኢድ ህፃናት ብምቕማጥ ህፃናት ኢዯ ምትሓዝ ክለማመደ 
ምግባር ይካኣል፡፡ብምቕፃል ድማ ማነካ ዝመሳሰሉ ነገራት ብምሃብ ኣእዲው ህፃናት 
ኣቕሓ ምሓዝ ክለማመደ ምግባር ይካኣል፡፡ 

 ህፃናት ኣቀማምጠኦም ብምድጋፍ ብቐዲምነት ርእሶም ብምቕፃል ላዕለዋይ ክፍሊ ኣካላት 
ሰብነቶም ጥንካረ ንምዕባይ ይሕግዝ፡፡ 

 ኣብ ጎኒ ህፃናት ዝተፇላለዩ ነገራት ብምቕማጥ ኣእዲዎም ዘርጊሖም ንክሕዙ ምድባር 
ይካኣል፡፡  

ካብ ሸውዒተ ክሳብ ዒሰርተ ክልተ ወርሒ 

 ህፃናት ብዘይምንም ዯገፍ ብምዒኮሮም ኮፍ ክብሉ ምግባር 

 ኣብ ምድርቤት ብከብዯም ክድቅሱ ብምግባር ኣብ ርሕቐት ዘብለጭልጭ ወይ ድምፂ 
ዘስምዕ ነገር ብምርኣይ ናባና ክምፅእ ምግባር ህፃናት ንምፍሓቑ ክነቓቓሕ ይገብር፡፡ 

 ህፃናት ብምድጋፍ ብእግሮም ጠጠው ክብሉ ቀስ ብቀስ ምስጓም ክፍትኑ ምግባር  

 ዝተፇላለዩ ዕንፀይቲ ባዕሎም ንባዕሎም ብምግጫው ህፃናት ድምፂ ክስምዐን ተግባሩ 
ክርእዩን ከምእውን ህፃናት ተግባሩ ብተመሳሳሊ መንገዱ ክፍፅምዎ ምግባር ምንቅስቓስ 
ኣእዲው ህፃናት ንምንቕቓሕ ይሕግዝ፡፡ 
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 ህፃናት ብጣዕሚ ዝሕጎስሉ ነገር ኣብ መንድቕ ብምንጥልጣል ህፃናት ንምትሓዝን 
ንምንካእን ክፍትኑ ይገብር፡፡ ኮይኑ ግና ዝንጥልጥል ነገር ብጣዕሚ ክርሕቕ ምግባር 
ኣይግባእን፡፡ 

 ማይ ብሸንኬሎ መሊእካ ኣብ ጥቓ ህፃናት ብምቕማጥ ማይ እንዲነዝሑ ክፃወቱ ምግባር 
ምንቅስቓስ ኣእዲው ህፃናት ንምንቕቓሕ ይሕግዝ፡፡ ኮይኑ ግና ህፃናት ጉድኣት 
ከየጋጥሞም ኣብ ቀረባ ብምዃን ምክትታል ይግባእ፡፡ 

 ኣብ ምድርቤት ዝተፇላለዩ ነገራት ብምቕማጥ ህፃናት ከልዕሉን ክድብርዩን ብምግባር 
ምንቅስቓስ ኣእዲው ህፃናት ምንቕቓሕ ይሕግዝ፡፡ 

ካብ ዒሰርተ ክልተ ክሳብ ዒሰርተ ሸሞንተ ኣዋርሕ 

 ህፃናት ዝፇትውዎ ነገር ብምድርባይ ክቐልቡ/ክሕዙ/ ምብርትታዕ ምንቅስቓስ ኣእዲው 
ህፃናት ምንቕቓሕ ይሕግዝ፡፡ ፀወታ ምሃብን ምቕባልን ምስ ህፃናት ንምፅዋት 
ዝተፇላለዩ ነገራት ዯጋጊም ምድርባይ የድሊ፡፡ 

 ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዝኾኑ ሽሃነታት ወይ ሰፉሕ ኣፍ ንምድርዲር ዝምቺ 
ጠርሙዝ ሓዯኡ ኣብ ልዕሊ ሓዱኡ ብምድርዲር ምፅዋት ምንቅስቓስ ኣእዲው ህፃናት 
ንምንቕቓሕ ትሕድዝ፡፡ 

 ህፃናት እንትንምግብ ንክሕግዙ ምትብባዕ ዝተዋዯዯ ምንቅስቓስ ኣእዲው ህፃናት 
ንምንቕቓሕ ይጠቅም፡፡ 

 ኣእዲው ህፃናት ብምትሓዝ ሓቢሮምና ክስጉሙ ምግባር  

 

ምንቕቓሕ ኣካል ተንከል ተንከል ዝብሉ ህፃናት  

ምንቅስቓስ ኣእዲው ህፃናት ምምዕባል እንተጀሚሩ ወለዱ ንህፃናት ዝተፇላለዩ ተግባራት ከመይ 
ከምዝፍፀምዎ ምርኣይ ይግባእ፡፡ ንኣብነት ሽሃነ ወይ ፍንጃል ኣተሓሕዛ ምምሃር ግቡእ እዩ፡፡ 
ህፃናት ዝዒቕሞም ጥራሕ ከልዕሉ ልዕሊ ዒቕሞም ከየልዕሉ ምግባር ይግባእ፡፡ ወለዱ ወይ 
መዕበይቲ ህፃናት ሓድሽ ፀባይ ወይ ምንቅስቓሳት ምርኣይ ዝኽእልሉ ኣጋጣሚ ምህላዉ 
ምርግጋፅ ይግባእ፡፡ እዚ ኣናእሽተይን ዒበይትን ጭዋዲታት ንምዕባይ ዘኽእል ተግባራት 
ንምፍፃም ዕድል ይህቦም፡፡ ህፃናት ብወለድን ብመዕበይትን ዒብይን ናይ ቐረባ ክትትል ኣብ 
ገምገም ሩባ፣ ኣብ ፀግዑ  እቶን ወይ ኣብ ጥቓ ሓዊ ኣብ ቅድሚት ህፃናት ጠጠው ክብሉ 
ይግባእ፡፡ እዚ ህፃናት ሓዊ ከምዘቃፅል ከምእውን ሩባ ሓመሳ ዝኽእሉ ዒበይቲ ሰባት 
እንተዘይኮይኖም ንህፃናት ጉድኣት ከምዘብፅሑ ምምሃር ይሕግዝ፡፡  
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ወለዱ ወይ መዕበይቲ ህፃናት ከባቢኦም ብምድህሳስ ዝዒብይሉ ምችዊ ከባቢ ምፍጣር ይግባእ፡፡ 
ህፃናት ኣብዚ ዕድሜኦም ኩዕሶ ምድርባይን ምውቓዕን ምምሃር ይካኣል፡፡ እዚእውን ጭዋዲታት 
ንምዕባይ ይጠቕሞም፡፡ ካልእ ኣድላይ ፀወታ ሕብሕብኢተይ እዩ፡፡ ሕብሕብኢተይ ምፅዋት 
ምእላሽን ምርካብን ጥራይ እንትይኮነስ ባዕሎም ንባዕሎም ዝተሓበአ ንምእላሽ እንትጓየዩ 
ጭዋዲታት ንክምዕብሉ ይሕግዝ፡፡ 

ምንቕቓሕ ኣካላዊ ዕብየት ቀዲማይ ቁልዕነት 

ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ንምንቕቓሕ ዝስዕቡ ተግባራት ምጥቓም ይኽእሉ፡፡ 

 ወለዱን መዕበይትን ህፃናት ኩልሻብ ንቑሓት ኮይኖም ዝፃወትሉ ናይ መነባብሮ 
ኩነታታት  ምፍጣር ትግባእ፡፡ ህፃናት ኩልሻብ ኮፍ ክብሉ ምትብባዕ የብሎምን፡፡ 

 ኣብ ቀዲማይ ቁልዕነት ዝርከቡ ህፃናት ኩልሻብ ምፅዋት የብሎምን ካብ ገዛ ወፃኢ ፅሩይ 
ኣየር ዝረኽብሉ ቦታ ክኸውን ኣለዋ፡፡ ካብ ገዛ ወፃኢ ምፅዋት ብነፃነት ናብ ዝዯለይዋ 
ኣንፇት ብምንቅስቓስ ዝተፇላለዩ ፀዋታታት ንምፅዋት ይሕግዞም፡፡  

 
 ወለድን መዕበይትን ምስ ህፃናት ብሓባር ምፅዋት ኣለዎም፡፡ ህፃናት እንትፃወቱ ኣብ 

ማዕዶ ጠጠው አልካ ካብ ምርኣይ ብሓባር ምፅዋት ኣብ መንጎ ወለድን ህፃናትን ፅቡቕ 
ረኽቢ ይፇጥር፡፡ 

 
 ካልእ ዘሐጉስ ፀዋታ ካብ ሑፃ ወይ ካብ ዝኣረጉ ጋዜጣታት ዝተፇላለዩ ቕርፅታት 

ምስራሕ እዩ፡፡ እዚእውን ህፃናት ኣእዲዎም ዝተፇላለዩ ቕርፅታት ንምስራሕ 
እንትጥቀሙ ናይ ኣእዲው ጭዋዲታት ንክምዕብሉ ይሕግዞም፡፡ 

 
 ህፃናት ኣብዚ ዕድሜኦም ባዕሎም ንሓዯጋ እንተይተቓለዐ ሓዯሽቲ ተግባራት ንክፍትኑ 

ምትብባዕ ኣለዎም፡፡ ስለዚ ህፃናት ዯጋጊሞም/ኩልሻብ ጉያ፣ ዝላ ከምእውን ኣብ ልዕሊ 
ኣቕሑ ምድያብን ምውራድን ክለማመደ ምብርትታዕ የድሊ፡፡ 

 
 ወለዱን መዕበይትን ኣብ ውሽጢ ገዛ ስራሕ እንትስራሕ ህፃናት ኣቕሓ ከቀባብሉና 

ከምእውን ሓዯ ኣቕሓ ኣበ ሓዯ ቦታ ንከቐምጡ ምሕታት ኣለዎም፡፡ 
 

 ህፃናት ክዲኖም ባዕሎም ክኽዯኑን ከውፅኡን ምትብባዕ ኣለዎም ፡፡ 
 

 ህፃናት ኣቕሑቶም ሒዞም እንትፃወቱ እንትዘሉን እንትጎይን፣እንትድይቡን እንትወርደን 
ኣናእሽተይ ጭዋዲታት ትጥቀሙ፡፡ እዚይእውን ጭዋዲታት ኢድን እግርን ክምዕብል 
ይሕግዞም፡፡ 
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ግዯ ወለድን መዕበይትን ንቕልጣፇ ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ክፍፅምዎም ዝግባእ ኣጠቓላሊ 
ተግባራት 

 ህፃናት ብነፃነት ዝንቀሳቐስሉ፣ ዝንከባለልሉ፣ ዝንፊሐኹሉን ዝስጉምሉን ካብ ሓዯጋ 
ነፃ፣ ፅሩይን ላዕልን ታሕትን/እትውን ውፅእንዝበለ ቦታ/ዘይብሉ ቦታ ምድላው ግቡእ 
እዩ፡፡ 

 ብቐሊሉ ጭዋዲታት ኢድ ዘፍታሕትሑ ከም ኩዕሶ ዒይነት ምፃወቲታት ምሃብ ግቡእ 
እዩ፡፡ 

 ህፃናት ሓድሽ ዝተምሃርዎ ክእለት ንከማዕብሉ ካብ ወለድን መዕበይን ምረጋገፂ 
ቃላት/ድምፂ ምስማዏ ወይ ክምስምባል ምርኣይ ይዯልዩ፡፡ ስለዚ ንምንቅስቓሶም ግቡእ 
መተባበዑ ምርኣይ ይድልዩ፡፡ 

 ህፃናት ብዝተውሃቦም መፃወቲ ሕጉሳት ምዃኖም ምርግጋፅ ግቡእ እዩ፡፡ 

 ህፃናት ፀጉርኹም ወይ እዝንኹም ብምስሓብ እንትፃወቱ ተዒገስዎም፡፡ እዚ ኩነታት 
ብንእሽተይ ኣፃብዕቶምን ጭዋዲኦምን ከምይ ምትሓዝ ከምዝካኣል ዝተምሃርዎ ሓድሽ 
ክእለት እናተለማመደ ምዃኖም የርእይ፡፡ ስለኡይ ኣሸበሸብ/ምናልባት መነፀር 
ዝትጥቀሙ እንተዃይኑ ብቐሊሉ ከይስበር ኣቐዱምካ ምውፃእ ግቡእ እዩ፡፡ 

 ምውዲድ ጭዋዲታት ህፃናት ዝምዕብል ቕርፂ ንምፍላይ ዘኽእሉ ባምቡላ፣ መፃሕፍቲ 
ህፃናት፣ እርሳሳት፣ ወረቐት ስእሊን መፃወቲታት ምሃብ የድሊ፡፡  

 ኩሉሻብ ህፃናት ብቐሊሉ ዘልዕልዎን ናብ ኣፎም ዘእትይዎን ነገር ምርሓቕ የዯሊ፡፡ 

 ዋላ እኳ ንመጀመርያ ግዘ ኣፀጋሚ እንተኾነ ህፃናት ባዕሎም ክምገቡ ምግባር ኣብ መንጎ 
ኣእዲዎም፣  ዒይኖምን ሻሃነ ምግብን ዝህልው ምውዲድ ክመሓየሽ ይሕግዝ፡፡ 

 ንህፃናት ብቐሊሉ ዝልጎም ክዲን ብምሃብ ምኽዲንን ምውፃእን ክለማመደ ምግባር፡፡ 

 


