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  ርእሲ                                                               ገፅ                                                                                                                                                                                                  
ሓፇሻዊ መምርሒ…………………………………………………………………………….. 

ዑላማ ስልጠና………………………………………………………………………………… 

ክፍሊ ሓዯ፡ ረብሓ ሓለዋ ዴሕንነት ህፃናት  …………………………………………………. 

ንህፃናት ዜጎዴኡ ተግባራት…………………………………………………………………….. 

1. መጥቃዕቲ ኣካል …………………………………………………………………… 

2. መጥቃዕቲ ስምዑት ኣእምሮ ………………………………………………………. 

3. ፆታዊ መጥቃዕቲ………………………………………………………………… ... 

4. ዕሽሽነት………………………………………………………………………….. 

ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜፍፀሙ ጎዯእቲ ተግባራት ስዕብዎ ጉዴኣት እንታይ እዩ?  ..................... 

ቀንዱ መልእኽቲ…………………………………………………………………………………. 

ክፍሊ ክልተ፡ ወለዱ /መዕበይቲ ብኸመይ ዴህንነት ህፃናት ምርግጋፅ ይኽአሉ?.......................... 

ዕላማ እቲ ምይይጥ…………………………………………………………………… 

ቀንዱ መልእኽቲ………………………………………………………………………………….. 

ተወሳኺ መረዲእታ ንመሳለጢ……………………………………………………………………. 

ህፃናት ጉዲኣት ከይብፅሖም መላኽቱ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ምፍላጥ……………….  

ህፃናት ካብ ጥቕዒት ንምክልኻል እንታይ ምግባር የዴሊ?......................................................... 

ኣብ ህፃናት ዜበፅሕ መጉዲእቲ ንምክልኻል ክጥዕም ንወለዱ ተወሰኽቲ ሓበሬታት………………. 

ሓለዋ ዴህንነት ኣናእሽተይ ህፃናት………………………………………………………………… 

ኣብ ህፃናት ሃንዯበታዊ ሓዯጋ ንዜበፅሕ ጉዴኣት ወለዱ ክፍፅምዎም ዜግባእ ዴልውነትን  

ስጉምትን ………………………………………………………………………………………….. 

 

  

 

 



4 

 

ግዯ ወለዱ ካብ ዜተፇላለዩ ሓዯጋታት ምሕላውን ዴሕንነት ህፃናትን  

ዕላማ እቲ ስልጠና ፡  ኣብ መወዲእታ እዙ ስልጠና ወለዱ/መዕበይቲ  

 ዴሕንነት ህፃናት ብኣግባቡ ንምንክንኻንን ህፃናት ካብ ዜተፇላለዩ ሓዯጋታትን ጥቃዕትን 
ንምሕላው እንታይ ምግባር ከምዴልይን ከምዜክኣልን ግንዚበ ይጭብጡ፡፡   

ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና  

ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ካብ ዜተፇላለዩ ትካላት / ቢሮታት መምህራን፣ኣብ ትካል መሐብሐቢ 

ህፃናት ዜስርሑ ሰረሐተኛታት  ከምእውን ወለዱ ወይ መዕበይቲ ህፃናት ክኾኑ ይኽእሉ 

እዮም፡፡  

ክለሳ/ምእያም / 

ኣብ መጀመርያ እቲ ስልጠና ሕዴ ሕዴ ሰልጣኒ ብዜሓለፇ ዜተምሃርዎ ንምዜካር ንክሕግዜ 

ክልተ ተሳተፍቲ ብምሕራይ ናይ ዜሓለፇ ምይይጥ ፍረ ሓሳብ ንከቕርቡ ኣቐዱምካ ምሕታት 

የዴሊ፡፡ 

 ንኣብነት፡- 

1. ኣብ ዜሓለፇ ዜተመያየጥናሎም ነገራት እንታይ እንታይ ነይሮም? 

2. ኣብ ዜሓለፇ ካብ ዜተመያየጥናሎም ርእሰ ዋኒናት ኣንፃር ኣብ ገዚኹም ምስ ዯቕኹም 

እንታይ ገይርኹም? ጋጠመኩም ፀገም ነይሩ ዯ?  

3. ናይ ዜሓለፇ ትምህርቲ ነጎረበትኹም ኣማቕለኩም ወይ ኣካፉልኩሞም ድ? 

 

ተፍትሽ ቅዴመን ዴህረን ስልጠና 

ሕዴ ሕዴ ናይ ስልጠና ክፍሊ ቅዴሚ ስልጠና ምጅማሩ ንተሳተፍቲ  ቅዴመ ስልጠና ተፍታሽ 

ይወሃቦም፡፡ኣብ ስልጠና ዜረኸብዎ ፍልጠት ንምግምጋም ዴማ  ዴህረ ስልጠና ተፍታሽ ኣብ 

ሕዴ ሕዴ ስልጠና መወዲእታ ይወሃብ ፡፡ 
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ሓፇሻዊ ዯንብታት ስልጠና፤  

 

 

 

 ናይ ሰልጠንቲ ኮፍ ኣበሃህላ ብመልክዕ ፍርቂ ክቢ ብምስራሕ እንትዜኸውን ከም ዜምርፅ 

ምፍላጥ 

 መሳለጢን ተሳተፍትን ምፍላጥ ምክያዴ   

 ብስዒትኻ ምርካብ  

 ኣብ እዋን ስልጠና ሞባይል ስልኪ ዴምፂ ኣልባ ምግባር  

 ኣብ ሕዴ ሕዴ ናይ ስልጠና ክፍለ ግ ምርካብ  

 ፅቡቕ ተሳትፎ ምግባር  

 ናይ ካልኦት ሓሳብ ምኽባር  

 መረፃ  መኻኸራይ፣ ኣብ ሕዴ ሕዴ መጀመርያ ማዒልቲ ብዚዕባ ዜሓለፇ ዜተምሃርዎ 

ትምህርቲ ንተሳተፍቲ ንምዜኽኻር ብሓፂር ገለፃ ዜገብሩ ክልተ ተሳተፍቲ ብምምራፅ 

ንሓሙሽተ ዯቒቓ ምምይያጥ 

  ናይ ስልጠና ቦታ ምስትኽኻል  ኣብ ሕዴ ሕዴ ማዒልቲ ስልጠና መጀመሪያ ንዒሰርተ 

ዯቒቓ ዚእክል ናይ ስልጠና መተሓባበርቲ ናይ ስልጠና ቦታ ንከማዒራርዩ ምግባር  

 ሰዒት ተቆፃፃሪ መምራፅ  

  

ዴልዩ ናዉቲ   

 ብዯረጃ ዕዴመ ህፃናት ዜተዲለዉ ነበረያ ነበረ ወይ ናይ ታሪክ መፃሕፍቲን ስእልታት 

 ፅሩይ ናይ መፅሓፉ  ሰሌዲ / ፍሊፕ ቻርት  

 ማርከር  

 እስክርቢቶን ማስታወሻ ዯብተርን  

 በራሪ ፅሑፊት/ቡረሸር  

ኣብ ሕዴሕዴ ስልጠና ዜተሓዜ መከርታ 

ኣብ ሕዴ ሕዴ ስልጠና መወዲእታ መሳለጢ ብዚዕባ ከይዱ ምይይጥ ኣመልኪቱ መከርታ 
ክሕዘ ትፅቢት ይግበር፡፡ንምይይጥ ብዜገብርዎ ምዴላው ወይ ኣብ ከይዱ ምይይጥ ውፅእ 

መሳለጥቲ 

ኣብ መጀመርያ መዒልቲ ስልጠና ዜስዕቡ ናይ ስልጠና ዯንብታተት ንተሳተፍቲ የፍልጥዎም  
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በሉ ሓሳባት ግን ዴማ ኣብቲ ምዕራፍ ክካተቱ ዜነበሮ ሓሳባት ኣብ ካልእ ግ ክፅነዐ 
ዜግበኦም ፍረ ሓሳባት ኣበ መከርታ ምሓዜ፡፡እዝም ፍረ ሓሳባት እዙኦም ኣብ ናይ 
መሰልጠነቲ ስልጠና አዋን ምይይጥ እንዲተገበረ እዙ ሰነዴ ንቐፃላይ ብዜበለፀ ንክምዕብል 
ይሕግዜ፡፡፡   

 

ተግባር 1፡ ምእያም ዜሓለፇ መርሃ ግብሪ ምይይጥ (ሓሙሸተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

1. ኣብ ዜሓለፇ ዜተመያየጥናሎም ነገራት እንታይ እንታይ ነይሮም? 

2. ኣብ ስልጠና ዜረኸብክምዎም  ፍልጠት ንካልኦት ሰባት ኣማቒልኩም ድ? 

 

ክፍሊ ሓዯ፡ ረብሓ ዴሕንነትን ሓለዋን ህፃናት  

ተግባር ክልተ፡ ጉጅለ  ምይይጥ    

 

 

 

 

 

 

 

መብዚሕቲኦም ህፃናት ኣብ ገዚ ወይ ምስ ስዴራ እንተኾይኖም ዴህንነቶም ዜተሓለወ ገይሮም 

ይሕስቡ፡፡ኮይኑ ግና ሓዯ ሓዯ ስዴራ ኣበ ውሽጢ ገዚን ኣብ ከባቢኦምን ንህፃናት ዴሕንነት 

ስግኡ ኩነታት ይሃልዉ ኣይሃልዉ ብትልሚ ክትትል ኣይገብሩን ፡፡ ስግኡ ኩነታት 

እንተልዮም ወይ ወለዱ ናይ ህፃናት ዴሕንነት ንምሕላው እኹል ጠመተ እንተይሂቦም ናይ 

መሳለጥቲ 

ክልተ ፍቓዯኛታት ተሳተፍቲ ናይ ዜሓለፇ ናይ ምይይጥ ፍረ ሓሳባት ንከኻኽሩ 
ብዜስዕብ ኩነታት ይጠይቑ 

 

 ከውይይት አስቀዴሞ የህፃናት ዯህንነትእና ጥበቃ ለምን እነዯሚያስፇልግ ከዙህ 

በታች የተቀመጡ ነጥቦችን ለተሳታፉዎች ያንብቡላቸው 

 

 

መሳለጥቲ  

 ተሳተፍቲ ሓሳቦም ንምይይጥ ንክዲለዉ ክሕግዜ ዴሕንነትን ሓለዋን ህፃናት 

ንምንታይ ክምዜዴልይ ካብዘይ ንታሕቲ ብዜተቐመጡ ነጥብታት ንተሳተፍቲ 

ይገለፀሎም፡፡ 
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ህፃናት ዴሕንነት ኣብ ሓዯጋ ይወዴቕ፡፡ዴሕንነቱ ይተሓለወ ከባቢ ዜባሃል ኣብ ልዕሊ ህፃናት 

ሓዯጋ ስዕብ ቦታ እንትኸዉን እዩ፡፡  

 

ዴሕንነት ሓለዋ ህፃናት ማለት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጉዴኣት ከይበፅሕ ዜውሰዯ ናይ ምክልኻል 

ስጉምቲ ወይ ኣብ ልዕሊ ህፃናት እንዲበፅሐ ለዋ ጉዴኣት ጠጠው ክብል ዜፍፀም ተግባር እዩ፡፡   

 ህፃናት ባዕሎም ክኢሎም ናይ ምክልኻል ዒቕሚ ስለይብሎም ዴሕንነቶም ምሕላዉ 
ናይ ወለዴን ዜነብርሉ ማሕበረሰብ ዋኒን እዩ፡፡  

 ወለዱ ኣብ ልዕሊ ዯቆምን ህፃናትን ክበፅሑ ዜኽእሉ ሓዯጋታት ከመይ ምክልኻል 
ከምእውን ከመይ ካብ ሓዯጋ ምህዲም ከምዜኽእሉ ምምሃር ትፅቢት ይግበረሎም፡፡    

 ወለዱ ኣብ ልዕሊ ዯቆም ናይ ህፃናት ዴሕንነት፣ ኽብርን ዕብየትን ዜጎዴኡ ዜተፇላለዩ 
ሕማቕ ተግባራት ከይበፅሕ ግቡአ ጥንቃቐን ክትትልን ምግባር ይግበኦም፡፡    

 ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ እንትኸደን ካብ ቤት ትምህርቲ እንትምለሱ ዜተፇላለየ 

ሓዯጋታት ከይረኽቦም ኣቐዱሞም ምጥንቃቕ ግቡእ እዩ፡፡  

 ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብዜተፇላለዩ ሰባት ኣካላዊ፣ስምዑታዊ ከምእውን ፆታዊ መጥቃዕቲ 
ይበፅሖም፡፡    

 ሓዯ ሓዯ ወለዱ ንህፃናት ስርዒት ንምምሃር ብምሕሳብ ብበትርን/ጨንገርን ብመዕጥቖ 
ስረ ይገርፈ/ይውቅዐ /፣ብኢዴ ፅፍዑት ይዋቕዐ፣ ኣዳታትእውን ብኩርኩሚት ይዋቐዒ፣ 
ይራገፃ፣ ይቕነጭዋ፣ ብፀርፍን ብዋዕታን ይኹርያ፣ ብፀርፍን ብምፍርራሕን የዲናግፃ፣ 
ብገመዴ ብምእሳር፣ ብዜረሰነ ሓፂን ብምርሻሽ/ምትካስ/ ከምእውን በርበረ ብምዕጣን 
ይቐፅዒ፡፡    

 ካልኦት ሰባት ዴማ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣእምሮ፣ዕብየት፣ጉልበትን ህይወትን ዜላዒለ 
ሓዯጋ ከብፅሑ ዜኽእሉ ጎዲእቲ ተግባራት ይፍፅሙ፡፡ 

ዑላማታት ምይይጥ  
 ተሳተፍቲ ኣብ መወዲእታ እዙ ምይይጥ ፡ 

 ኣዯላይነት ዴሕንነትን ሓለዋን ህፃናት ብምግንዚብ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜበፅሑ ተግባራት ዜንክየሉ 

ሜላ/ስልቲ ይዚረቡ፡፡    

 ንህፃናት ዴሕንነት ኣስገእቲ ዜኾኑ ተግባራት ይፍልዩ፡፡ 

 ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዴሕንነት ሓዯጋ ዜብፅሑ ነገራት ብምፍላይ ናይ መፍትሒ ስጉምትታት 

ይገልፁ፡፡ 
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ንምይይጥ ተሳተፍቲ ዜቐርቡ ሕቶታት፡ 

1. ካብ ዜስማዕክምዎ ዚንታ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዴሕንነት ሓዯጋ ከስዕቡ ዜኽእሉ ኩነታት ኣየኖት 
እዮም? 

2. ኣብ ውሽጢ ዚንታ ዜተገለፁ ህፃናት መወዲእቶኦም እንታይ ዜኾውን ይምስለኩም? 

 

ዚንታ ሓዯ - ዯስታ 

ዯስታ ካልኣዩ መልክዏኛ ወዱ 4 ዒመት ህፃን እዩ፡፡ወለደ ኩሉሻብ ይባኣሱ እዮም፡፡ዯስታ ካብ ክልተ 
ዒመቱ ጀሚሩ ኣቦኡ ኩልሻብ ንኣዱኡ ዋዕ ኢሎም እንዲተፃረፈ እንትወቕዕወን ይርእይ፡፡ኣዱኡ 
እንትውቐዒ ዋዕ ኢለን ዴምፂ የስምዒ፡፡ዯስታ እውን ናይ ኣዱኡ ዋዕ ዜብል ዴምፂ ብምስማዕ ዋዕ ኢሉ 
ዴምፂ የስምዕ፡፡በዙ ዜተልዒለ ንኣቦኡ ምፍራሕ ይጅምር፡፡ብተወሳኺ ኣቦኡ ንትሕዜዎ ዋዕ ዜበለ ዴምፂ 
የውፅእ፡፡ኣብ ቀረባ ዴማ ኣብቲ ከባቢ ዜርከቡ ሰባት ዴምፆም ዋዕ ኣቢሎም እንትዚረቡ እንተሰሚዐ ዋዕ 
ብምባል ይበክይ፡፡ኣዱኡ ዜበክይ ወዲ ንምጥባር ብጣዕሚ ትፅገም፡፡ 

 

መሳለጥቲ 
ናይ ምይይጥ ዕላማታት ንስልጠና ተሳተፍቲ የንብብሎም 

 

መሳለጥቲ 

1. ተሳተፍቲ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ክውዯቡ ይግበሩ 

2. ሕዴ ሕዯ ጉጅለ ናይ ባዕሎም መመያየጢ ይመርፁ፡፡ ከምእውን ናይቲ ምይይጥ ቃለ 
ጉባኤ ዜፅሕፍን ቀፂልዉን ንተኣከብቲ እቲ ነበረ ምይይጥ ቁምነገር ቕርብ ሰብ ሓዯ 
ከካብ ጉጅለኡ ምምራፅ ይግባእ፡፡፡  

3.ንሕዴ ሕዴ ጉጅለ ዜተፇላለዩ ሓፀርቲ ዚንታታት ዜገልፁ ፅሑፊት ብምሃብ እቲ ዚንታ 
ኣንቢቦም ቕዴሚ እቲ ዚንታ ብምምይያጥ ንዜቐርብሎም ሕቶታት መልሲ ንክህቡ 
ይግበሩ፡፡ 

ናይ ምይይጥ ተሳተፍቲ ቀፂሉ ብዜቐርቡ ኣርባዕተ ተጎንፎታት ምስ ኣንበቡ ሕዴ ሕዴ 
ጉጅለ ዜስዕቡ ሕቶታት ንክምልሱ ይንገርዎም፡፡ 
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         ዚንታ ክልተ - ሙሉ ብርሃን 

ወይሮ ሙሉ ብርሃን ኣድ ሰለስተ ቆለዐት  እያ፡፡ባዒለ ገዚኣን ብምማቱ ቆለዕታ ዜተዕብዮም መዒልታዊ 
ስራሕ እንዲሰርሐት እያ፡፡ናብ ስራሕ እንትትኸይዴ እቲ ናይ መወዲእታ ዜተወለዯ ውላዲ ሒዚ እዩ፡፡ናብ 
ስራሕ እንትትከይዴ ገኣ ከይስረቓ ስለዜትፇርሕ በሩ ኣፅያ ክልተ ዯቓ ዴማ ኣብ ጎረበት ከይድም 
ክፃወቱ ትገብር፡፡ጎራብታ ቆልዕታ ንክከታተላላ ትዚረበን፡፡፡ 

ቆለዐት ወይሮ ሙሉ ብርሃን ኣዯኦም ክሳብ ትመፅእ ኣብ ቅዴሚ ገኦም እንዲተፀዋቱ ይፅበይዋ፡፡ሓዯ 
ሓዯ ግ ዴማ ኣብ መንገዱ ወዱቑ ዜርከብ ጓንቲ፣ጥርሑ ናይ ማይ መትሓዙ ፕላስቲክ፣ ወረቀት 
ከምእውነ ናይ ሕክምና መርፍእ እንዲኣከቡ ብምምፃእ ይፃወቱ፡፡ኣብ ላስቲክ ከረፂት ዜርከቡ ዜተበላሸዉ 
ምግብታት እንዲልዏሉ ይምገቡ፡፡ኣብ መንገዱ ኮይኖም ዒበይቲ ህፃናት እንዲተፃረፈ ዜስምዕዎ ሕማቕ 
ቃላት ንሳቶም እውን እንትባኣሱ ይጥቀምሉእዮም፡፡ 

ዚንታ ስለስተ- ጀሚላ  

ጀሚላን ፍላይ ማንታ ሓዋ ከዴር ዯቂ ሸውዒተ ዒመት እዮም፡፡ ከዴር ኩሉ ግ ምሰናይ ጎሮቤት ቆለዐት 
እንትፃወት ጅሚላ ግን ኣብ ገዚ ውሽጢ ዜስረሑ ስራሕቲ ንኣዳኣ ክትሕግዜ እምበር ካብ ገዚ ክትወፅእ 
ኣይፍቐዯላን፡፡ኮይኑ ግና ኣብ ገዚ ስራሕ እንዴሕር የለ ጀሚላ ንዯገ ወፂኣ ምስ ንከዴር ዯገ ወፂኣ 
ክትፃወት ኣዳኣ ትፍቕዯላ እያ፡፡ ዜነብርሉ ከተማ ሰብ ዕግርግር ዜበዜሖ ብምዃኑ መፃወቲ ሜዲ 
/ጎልጎል/ የለን ፡፡ ስለዘይ ቆለዐት ካብ ቤት ትምህርቲ መልሲ ጣዒሞቶም/መማሸይኦም/ በሊዖም ኣብ 
መንገዱ ላዕልን ታሕትን ይጎዩ ከምእውን ኣብ ኩሉ ቦታ እንዲተፃወቱ የምስዩ፡፡በቲ መንገዱ ብዜተፇላለየ 
ኣንፇት ብዘሓት ሰባት፣ኣኽልብቲ፣ኣእደግ፣ኣብዕር፣ ኣላሕምን ተሽከርከርትን ይመሓላለፈ፡፡ቆለዐት ዴማ 
ኩሉሻብ ኣብ ሓፁርን ኣብ ወሰን መንገዱ ዜተተኸሉ ተኽልታትን እንዲተንጠላጠሉን እንዲተራገሑ 
የምስዩ፡፡ከዴርን መሓዘቱን እንዲተራገሑ ዜረኣዩ ሓዯ ሓዯ መንገዯኛታት ከይፃለኡ ይመኽርዎም፡፡ሓዯ 
ሓዯኦም ዴማ እንዲሰሐቑ በሉ ዯኣ አጀኹም እንዲበሉ የበራተትዕዎም ነበሩ፡፡ውሕዲት ሰባት ዴማ 
ብጣዕሚ ብምግራፍ ይቐፅዕዎም ነበሩ፡፡ 

ዚንታ ኣርባዕተ-  ሚሚን ሓጋዙ መምህራን  

ሚሚ ጓል ሸውዒተ ዒመት ኮይና ናይ 1ይ ክፍሊ ተምሃሪት እያ፡፡ ሚሚ ምስ ወለዲን ክልተ ዒበይቲ 
ኣሕዋታን እያ ትነብር፡፡ አቦ ሚሚ ካህን እንትኾኑ ኣዳኣ ዴማ ኣብ ገዚ ውሽጢ ሎ ሓላፍነት ገዚ 
ብምውሳዴ የማሓዲዴራ፡፡ ኣቡ ዜበሃል ኣብ ጎረበተን ዜርከብ ናይ 8ይ ክፍሊ ተምሃራይ ንሚሚ ኣብ 
ሰሙን ሰለስተ ማዒልቲ ክትፅንዕ ይሕግዚ፡፡ኣቡ ወዱ 15 ዒመት ቆልዒ እዩ፡፡ሚሚ ትምህርታ ክተፅንዕን 
ከምእውን ገዚ ዕየ ክትሰርሕን ኣቡ ይሕግዚ፡፡ኣቡ ፅቡቕ ቆልዒ ብምዃኑነ ንሚሚ ብምሕጋዘን ዜተልዒለ 
ወለዴቲ ሚሚን ሚሚን ንኣቡ ይፍትውዎ፡፡ኣቡ ንሚሚ ክተፅንዕ ዜሕግዚ ኣብ መዯቀሲ ዒራት ሚሚ 
ከፍ ኢሎም እዩ፡፡ ኣቡ ንሚሚ ገዚ ዕዮ ንክስርሕ ዜሕግዚ ብጣዕሚ ተፀጋጊዖም ኮፍ ብምባል ከምእውን 
ክትፅሕፍ እንተላ ንምሕጋዜ ብማእግራ ኣበሉ ኢዲ ብምሓዜ እዩ፡፡  

ሓዯ ሓዯ ግ ዴማ ዜተኸዯነቶ ሱረ ይሕዜ፡፡ብተወሳኺ እውን ከናፍራን ኣጥቧታን ይዴህስስ ፡፡ ኣቡ 
እንትነኻኽአ ሚሚ ዴሰ ይብላ ፡፡ 
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ንምይይጥ ተሳተፍቲ ዜቐርቡ 2 ሕቶታት፡ 

1. ካብ ዜሰማዕክምዎ ዚንታታት ኣብ ልዕሊ ዴሕንነት ህፃናት ሓዯጋ ከብፅሑ ዜኽእሉ 
ፍፃመታት መኒኦም እዮም? 

2. ኣብቲ ዚንታ ዜተጠቐሱ ህፃናት መወዲእተኦም እንታይ ክኸውን ይኽእል? 

 

ምዴማፅ ሪፖርት ጉጅለ  (ዑስራ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ተፍትሽ ፡ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

መሳለጥቲ 

ክልተ ተሳተፍቲ ብምምራፅ  ብዚዕባ  ዴሕንነትን  ሓለዋን  ህፃናት እንታይነትን 
ረብሓታትን ብሓፂሩ ከብራህርሁ ይሕተትዎም፡፡ንተፍትሽ ዜቐርቡ ሕቶታት ተሳተፍቲ ኣብ 
ዕለቱ እንታይ ዚእክል ከምዜተምሃሩ ንምግምጋም እምበር ፇተና ከምይኮነ ንወለዱ 
ክገልፅሎም ይግባእ፡፡   

 

መሳለጥቲ፡ 

1. ተሳተፍቲ ኣብ ላዕሊ ዜቐረቡ ሕቶታት ምሰ ተመያየጡ ብተወከልቶም ኣቢሎም በብተራ 
ዜበፅሕዎ መዯምዯምታ /መልስታት/ ንተሳተፍቲ ምግላፅ ይግበኦም፡፡  

2. ንሕዴ ሕዴ ጉጅለ መቕረብቲ ሓሙሽተ ሓሙሽተ ዯቒቓ ጥራሕ ብምፍቓዴ ናይ ጉጅለኦም 
መልሲ ከቕርቡ ምግባር 

3. ሓዯ ኣቕራቢ ኣቕሪቡ ምስወዯአ ክልተ ተሳተፍቲ ርኢቶታት ክህብ ወይ ዯማ ሕቶታት ከቕርብ 
ይፇቐዴሎም፡፡፡  

ኣብ ልዕሊ ተሳተፍቲ ዜሃብዎ ርኢቶታት መመያየጢ መስተኻኸሊ ወይ መጠናኸሪ ሃሳብ ምቕራብ 
ይግባእ፡፡ 
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ህፃናት ዜጎዴኡ ተግባራት 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜበፅሕ ዒይነታት መጥቓዕቲ  

 

1. አካላዊ ምጥቓዕቲ፡ ወለዱ ወይ መዕበይቲ ህፃናት ብምውቓዕ ወይ ብምቑሳል ጉዴኣት 

ከብፅሑ ይኽእሉ፡፡ ኣካላዊ ምሰቓይ ቅንጭዊት፣ ፅፍዑት፣ ምውቓዕ፣ ምጉናፅ፣ 

ምሕራር፣ ህፃናት ምዴርባይን ዜምሳሰሉ እዮም፡፡  

 

2. መጥቓዕቲ ስምዑት ኣእምሮ፡  ብምፍላጥ ንምጉዲእ ተባሂሉ ወይ ብይ ምፍላጥ ነቲ 

ህፃን ስነ ስርዒት ንምምሃር ተባሂሉ ዜግበር ፀርፉ፣ምዴፊእ/ምዜላፍ፣መዴሃልትን 

መርገምን ዜኣምሰሉ ነገራት ስምዑት ኣእምሮ ብቐሊሉ ይጎዴኡ፡፡ እዙ ኩነታት 

እንተበፅሖም ህፃናት ብባዕሎም ናይ ምትእምማን ስምዑት ከይህልዎም ይገብር፡፡ 

ስምዑታዊ ምስቓይ፣ብዚዕባ ንባዕሎም ኣትሒትካ ምርኣይ ስምዑት ክህልዎምን 

ከምእውን ንባዕሎም ይረብሑ ገይሮም ክወሰደ ይገብሮም፡፡ ህፃናት ኣብ ከባቢኦም 

ዴሕንነት ከይስመዖም ይገብር፡፡ ህፃናት ናብ ሕማቕ ባህሪ ካብ ዜዯፇፍኡ ነገራት እቲ 

ሓዯ መጥቓዕቲ ስምዑት ኣእምሮ ሓዯ እዩ፡፡ 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ዴሕንነት ህፃናት፣ጥዕና፡ክብርን ዕብየቶም ዜጎዴእ ሕማቕ ኣተሓሕዚ /ኣተዒባብያ/ ከይዱ ኩሉ 
ሕፃናት ምስቓይ ይባሃል፡፡ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜበፅሕ ዜተፇላለዩ ተግባራዊ ምስቓያት ኣለዉ፡፡ 
ሓዯ ሓዯ እዋን ኮነ ተባሂሉ ብዕላማ ዜፍፀሙ ህፃናት ናይ ምስቓይ ተግባራት ከምለዉ ኮይኖም 
ዒበይቲን መናእሰይን ብይምፍላጥ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ተግባራት መጥቃዕቲ ይፍፅሙ፡፡ ህፃናት 
ምጥቃዕ ዴንጋገታት ሕጊ ምጥሓስ እዩ፡፡ኣብ ልዕሊ ህፃናተ ዜበፅሑ ዜተፇላለዩ ተግባራዊ 
መጥቃዕቲታት ኣለዉ፡፡ እዙኦምእውን፡ አካላዊ መጥቃዕቲ፣ መጥቓዕቲ ስምዑት ኣእምሮ፣ 
ወሲባዊ መጥቓዕቲ ዕሽሽ ምባል ማለት እዩ፡፡ 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣካላዊ መጉዲእቲ ብፅሑ ተግባራት ኣካላዊ መጥቃዕቲ ይበሃሉ፡፡ 

እቶም ተግባራት ዜፍፀሙ ኮነ ተባሂሉ ህፃናት ንምጉዲእ ወይ ህፃናት ንምቕፃዕ 

/ንምስትኽኻል/ ብዜብል ሰበብ ክኾኑ ይኽእሉ፡፡ 

ብይ ምፍላጥ እዙ ተግባር ዜፍፅሙ ሰባት ምኽንያቶም ህፃናት ፅቡቕ ስነ ምግባር 

ንምምሃር ዜረብሕ ምችዊ ናይ ጥፍኣት መሰተኻኸሊ ሜላ ከምዜኾነ ይዚረቡ፡፡ ኮይኑ ግና 

ብኣካላዊ መቕፃዕቲ/ምሰቓይ ዜመፅእ ናይ ስነ ስርዒት መስተኻኸሊ ከምየለነ እኳዲኣስ ነቲ 

ህፃነ ንሕማምን ካልኦት ኣካላዊ መጉዲእቲ ብምስዒብ ተወሳኺ ኣበቲ ህፃን ናየ ባህሪ ፀገም 

የስዕብ፡፡ ህፃናት ስነስርዒተ ዜነምህረሉ ስሕተት ዜኾነ ተግባር ካብ ትኽክለኛ ፇሊካ 

ብምምሃርን ቅቡቕ ክትትል ብምግባር እምበር ህፃናት ብሕማምን ብፍርሓትነ ክነብሩ 

ብምግባር ኣይኮነን፡፡  አካላዊ መጥቃዕቲ ስነ ስርዒት ካብ ምምሃር ብግልባጡ ህፃናት 

ይጎዴእ፡፡ህፃናት ብኣካላዊ መቕፃዕቲ ገይርካ ንምስትኽኻል ዜፍፀሙ ተግባራት ህፃናት 

ይኮነ ልምዱ ክሓዴሮመ ይገብር፡፡ ካብ ምቕንጫውን ምኩርኳምነ ጀሚሩ ንህፃን ብልሒ 

ብለዎም ነገራት ምቁራፅን ምውጋእን ከምእውን ብዜወዒየ ነገር ምቅፃል ዜመሳሰሉ 

ተግባራት ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህፃናትኣካላዊን ናይ ባህሪ ፀገም የስዕብ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጥቕዒት ስምዑት ኣእምሮ ብፅሑ ዒበይቲ ሰባት ጥራሕ እንተይኮኑስ ናይ 
ዕዴመ መሰተኦም እውን እዮም፡፡እዙ ካዒ ኣብ ስዴራ ወሽጢን መፃውቲ መሓዜቶም እውን 
ክፍፀም ይኽእል፡፡  ኩሉሻብ ህፃናት ምውራዴ፣ ምዴፊእ፣ ምግላል፣ ምውቓስ፣ ምፍርራሕ 
ከምእውን ምስ ኣሓቶን ኣሕዋቶም ይግባእ ውዴዴር ምግባር ህፃናት ብስምዑት ምስቓይ 
እዩ፡፡ ህፃናት ብስምዑት ምስቓይ ንህፃናት ፍቕሪ፣ ስምዑታዊ ዴጋፍን ኣመራርሓ ይምሃብን 
የጠቓልል፡፡ 

ኣብ ህፃናት ዜርአ ነዊሕ ናይ ስነ ልቦና  ፀገም ምስ ጥቕዒት ስምዑት ኣእምሮ ክተሓሐዜ 
ይኽእል እዩ፡፡ ንኣብነት ብይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ህፃናት ዜለዒለ ውፅኢት ትምህርቲ ንፅበይ 
እንተኾይንና ህፃናት እቲ ውፅኢት ከምፅኡ እንተይክኢሎም ብቕዒት ከምይብሎም ዯጋጊምና 
ክንዚሮቦም እንተኾይንና  ስምዑቶም ይጉዲእ፡፡ በዙእውን ብቕዒት የብለይን ዜብል ኣተሓሳስባ 
ብምሕሳብ ንነዊሕ ግ ዜርአይ ናይ ስነ ልቦና ፀገም ክህሰዩ ይኽእሉ፡፡ 
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3. ፆታዊ ጥቓዒት 

 

 

 

 

 

 

 

 

ፆታዊ ጥቕዒት ህፃናት ብዜተፇለለየ መንገዱ ክፍፀም ይኽእል፡፡ ንኣብነት፡ 

1. ምስ ህፃናት ፆታዊ ርክብ ምፍፃም 

2. ክዲን ህፃናት ብምውፃእ ብልዕቲ ምርኣይ ወይ ምንኽኻእ 

3. ክዲንካ ኣውፂእካ ብልዕቲ ንህፃናት ምርኣይ 

4. ህፃናት ተግባራት ፆታዊ ርክብ፣ ብልዕቲ ርእዩ ስእልታት ወይ ምስልን 

ዴምፅን/ቪዱዮ/ ክርእዩ ምፍቓዴ   

5. ህፃናት ንንግዱ ፆታዊ ርክብ  ምጥቃም 

6. ህፃናት ክዲኖም  ከውፅኡ ብምግባር ብልዕቲ ብምስሊ ምቕራፅ  

7. ህፃናት ናይ ካልኦት ሰባት ብልዕቲ ክነኻኽኡ ምብርትታዕ ወይ ምግዲዴ 

8. ህፃናት ኣብ ተግባራት ፆታዊ ርክብ ንክሳተፈ ምብርትታዕ ወይ ምግዲዴ  

9. ስእሊታት ፆታዊ ርክብ ምርኣይ፣ፉልምታት ወይ ንህፃናት ምይይጥ ፆታዊ ርክብ 

ክሰምዐ ምግባር 

ኣብ ላዕሊ ዜተርሩን ዜመሳሰሉ ተግባራት ኩሉ ናይ ህፃናት መሰል ብምጥሓስ 

ዜፍፀሙ ናይ ጥቕዒት እዮም፡፡ 

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ዒበይቲ ሰባት ወይ ብዕዴመ ልዕል ዜበሉ ቆለዐት ምስ ህፃናት ተግባራት ፆታዊ 
ርክብ/ወሲባዊ ተግባር/ እንተፇፂሞም ፆታዊ ጥቓዒት ይበሃል፡፡ኣብ ልዕሊ ህፃናት ፆታዊ 
ጥቕዒት  ዜፍፅሙ ሰባት ህፃናት ብምጥባርን ብምትላል፣ ብምዴላል፣ ብምፍርራሕ 
ወይ ብምግዲዴ ክኸውን ይኽእል፡፡ 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ሸለልትነት (መሰረታዊ ዴሌታት ህፃናት ምላሽ ይምሃብ ወይ ህፃናት ካብ ሓዯጋን 

ጥቕዒትን ይምሕላው) 

 

መሰረታዊ ዴሌታት ህፃናት ማለት  ምግቢ፣ ክዲን፣ መፅለሊ፣ ዴቓስ፣ ሕክምና፣ ትምህርቲን 

ዜመሳሰሉን ከይረኽቡ ምግባር፣ ፍቕሪ ይምሃብ ከምእውን ካብ ጥቕዒት ይምሕላው 

ንዴሌታት ህፃናት ምላሽ ይምሃብ ወይ ሸለልትነት እዩ፡፡ እዙይ ብምፍላጥ ወይ ብይምፍላጥ 

ክፍፀም ዜኽእል ጥቕዒት ህፃናት እዩ፡፡ ዴሌት ህፃናት ምላሽ ይምሃብ ወይ ሸለልትነት 

ምርኣይ ኣብ ኣእምሮ ህፃናት ጉዴኣት የስዕብ፡፡ በዘይ ዒይነት ዜዒበዩ ህፃናት ምስ ካልኦት 

እንትነፃፀሩ ብትምህርቶም ኮነ ብማሕበራዊ ንጥፇቶም ዜንጉዕ ናይ ምዃን ዕዴሎም ዜስፍሐ 

እዩ፡፡  

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ኣወዲት ይኹን ኣዋልዴ ህፃናት ኣብ ዜኾነ ክሊ ዕዴመ ፆታዊ ጥቕዒት ክበፅሖም 
ይኽእል፡፡ብዘሐ ግ ህፃናት ብዜፇልጥዎን ብዜኣምንዎን ሰብ ፆታዊ  ጥቕዒት 
ክፍፅመሎም ይኽእል፡፡ ጥቕዒት ፆታዊ ርክብ ዜበፅሖም ህፃናት ብዜተፇላለየ 
ምኽንያት ዜበፅሖም ጥቕዒት ኣይዚረቡ፡፡ መብዚሕቲኡ ግ ብባህሊ ከምዘይ ዒይነት 
ጥቕዒታት ክዜረቡ ስለይበረታታዕ ህፃናት ንክዚረቡ ይሓፍሩ፡፡ ጥቕዒት ዜበፅሖም 
ህፃናት እቲ ጉዲይ ንዜኾነ ስብ ከይዚረቡ ብጥቕዒት ፇፃሚ ምፍርራሕ ስለዜግበረሎም 
ንወለዴቶም እንተኾነእውን ዜበፅሖም ጥቕዒት ኣይዚረቡን፡፡ብተወሳኺ ጥቕዒት 
ዜበፅሖም ህፃናት ንዜበፅሖም ፀገም ባዕሎም ተሓተቲ ብምግባር፣ንባዕሎም ፀገም 
ፇጣሪ ገይርካ ብምውሳዴን ካብ ወለድም ዜበፅሖም ኹራ ብምፍራሕ ብዚዕባ ዜበፅሖም 
ጥቕዒት ምዜራብ ኣይዯልዩን፡፡ 

መሳለጥቲ 

ሸለልተኝነት ወለዱ ንዯቆም ክገብርዎ ዜግባእ ግቡእ ምክንኻን ብይምፍላጥ ወይ 
ብለዎም ናይ ገንብ/መነባብሮ ፀገም ክፍጠር ይኽእል፡፡ 
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ኣብ ልዕሊ  ህፃናት ዜበፅሕ ጎዯእቲ ተግባራት ሰዕብዎ ሳዕቤን እንታይ እዩ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቁልፍ መልእኽቲታት(ሓሙሸተ ዯቒቓ)   

 

 ህፃናት ኣብ ዜውዕልሉ ቦታ ሓዯጋ ክበፅሖም ይኽእል፡፡ 

 ሓዯ ሓዯ ዒበይቲ ሰባት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዴሕንነት፣ ፀባይን ህይወትን ዜፍፅምዎም 

ሓዯጋ ስዕብ ተግባራት ህፃናት ምስቓይ ይባሃል፡፡ ህፃናት ይምሕብሓብ ወይ 

ዕሽሽ ምባል ምስቓይ ህፃናት  የስዕብ፡፡ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜፍፀሙ ጎዯእቲ 

ተግባራትን ዜርኣይ ሸለልትነትን ኣብ ምዕባይ ዜርከቡ ህፃናት አካላዊ፣ 

ስምዑታዊ፣ ፆታዊን ኣእምሮኣዊ ምዕባለን ናብ ፀገም የእትው፡፡ 

 ቕንጭዊት፣ ፅፍዑት፣ ምውቓዕ፣ ምጉናፅ፣ ምቅፃል ወይ ምዴብራይ አካላዊ ስቕያት 

እዩ፡፡ 

መሳለጥቲ 

ኩሎም ዒይነታት ምስቓይን ዴሌት ህፃናት ምላሽ ይምሃብ ኣብ ልዕሊ ህፃናት በሰላ 

የዕርፍ፡፡ እቶም በሰላታት  አካላዊ፣ ስምዑታዊ ወይ አካላዊን ስምዑታዊን ክኾኑ 

ይኽእሉ፡፡ ከምተሳቕዮ በዜሕን ክብዯትን  እቲ በሰላ እስካብ ህይወት መወዲእታ 

ክበፅሕ ይኽእል፡፡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ስምዑታዊ ኣእምሮ ዜበፅሑ በሰላታት ናይ 

ህፃናት ስምዑት መንነት፣ማሕበራዊ ርክብ፣ ኣብ ስራሕን ትምህርትን ውፅኢታዊነት 

/ተዒዋታይነት ብዜኸፍአ ከበላሽዉ ይኽእሉ፡፡  

 

መሳለጥቲ 

ቁልፉ መልእኽቲ ይገልፅሎም 
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 ኩልሻብ ህፃናት ምንሻው፣ ምዴፊእ፣ ምውቓስ፣ ምፍርራሕ፣ ምግላል ከምእውን ምሰ 

ኣሕዋቱን አሓቱን ይግባእ ውዴዴር ምግባር ቆለዐት ናይ ኣእምሮ ስሚዑት 

ስቓይ እዩ፡፡ 

 ህፃናት ብምትላል ወይ ብምግዲዴ ዜፍፀም ፆታዊ ርክብ ህፃናት ብፆታዊ ርክብ 

ምስቓይ እዩ፡፡ ህፃናት ብፆታዊ ርክብ ምስቓይ በዝም ዜስዕቡ ተግባራት ይግለፅ፡ 

 ንህፃናት ብዚዕባ ፆታዊ ርክብ ምውጋዕ 

 ብስምዑት ፆታዊ ርክብ ናይ ህፃናት ስውነት ምንኽኻእ 

 ንህፃናት ናይ ዒበይቲ መራበሒ ኣካላት ምርኣይ፣ናይ ፆታዊ ርክብ ስእሊ 

ምርኣይ 

 ተግባራት ፆታዊ ርክብ ዜገልፁ ዚንታታት ይምውጋዕ 

 ህፃናት እንዲረአዩ ተግባር ፆታዊ ርክብ ይምፍፃም 

 መሰረታዊ ዴሌታት ማለት ምግቢ፣ ክዲን፣ መፅለሊ፣ ዴቃስ፣ ሕክምና፣ትምህርትን 

ዜመሳሰሉነ ክረኽቡ ምግባር ከምእውን ካብ ጥቕዒት ሓለዋ ይግባር ንህፃናት 

መልሲ ይምሃብ ወይ ዕሽሽተኛነት እዩ፡፡ 

ኩሎም ዒይነታት ምስቓይን ንህፃውንቲ መልሲ ምኽላእን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ልዒለማዊ በሰላ 
የሕዴር፡፡ ሓዯ ሓዯ በሰላታት ኣካላዊ እንትኾኑ ስምዑታዊ በሰላታት ግና ክሳብ መወዲእታ 
ህይወትካ ዜሓልፍ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ብምዕራፍ መንነት ህፃናት  ከይተረፇ ኣብ ሓዯጋ የእቲ፡፡ 

መጠቓለልን ገዚ ዕዮን (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ኣብ እዋን ምይይጥ ተሳተፍቲ ኣብ ዘርያ ዴሕንነትን ሓለዋን ህፃናት ጠቓሚ መረዲእታ 
ከምዜረኸቡ ይግመት፡፡ ብተወሳኺ ናይ ባዕሎም ተጓንፎ፣ዜዒበይሉ ኩነታትን ሓዙ ኣብ 
ከባቢኦም ኣብ ህፃናት ዜበፅሕ ሎ ሓዯጋታት ምስ ጎረባብቶም ጠቓሚ መረዲእታታት 
ተለዋዊጦም፡፡ ወለዱ አዙ ብዜምልከት ምስ ጎረባብቶምን ከባቢኦምን ዜርከቡ ማሕበረሰብ 
ብሓባር  መረዲእታ ክለዋወጡ ምዜራብ የዴሊ፡፡  

ብምቕፃልእውን ዕለታዊ ፍረ ሓሳብ እቲ ምይይጥ ንምዜኽኻር  ዜሕግዜ በራሪ ወረቐት 
ንወለዱ ምሃብ የዴሊ፡፡ወለዱ ዜወሃብዎ ወረቐት ብጥንቓቐ  ብምሓዜ ምስ ስዴረኦም፣ ምስ 
ጎረባብቶምን ማሕበረሰብ ከባቢኦምን ብሓባር ከንብቡ ዕዮ ገዚ ምሃብ ይግባእ፡፡ ኣብ መወዲእታ 
ተሳተፍቲ ኣብ ናይ ሎማዒልቲ ምይይጥ ንዜገበርዎ ተሳትፎ ምምስጋን የዴልይ፡፡ 
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መሳለጢ መከርታ ይትሓዘ 

 

 

 

 

 

ክፍሊ ክልተ፡-  ወለዱ/መዕበይቲ ብከመይ ዴሕንነት ህፃናት ምርግጋፅ ይኽእሉ? 
 ንምይይጥ ዜተመዯበ ግ ፡ ስለሳ  ዯቒቓ 

ተግባር 1፡ እያሞ መርሃ ግብሪ ሕሉፍ ምይይጥ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

ንተሳተፍቲ ምይይጥ ዜቐርቡ ሕቶታት 

1. ኣብ ዜሓለፇ ዜተመያየጥናሎም ነገራት እንታይ እንታይ ነይሮም? 

2. ኣብ ከባቢና ኣብ ልዕሊ ዴሕንነት ህፃናት ፀገም ስዕቡ ነገራት ብዜምልከት ብመስረት 

ዜተገበረ ምይይጥ ኣብ ገዚኹምን ከባቢኹምን እንታይ እንታይ ተግባራት ፇፂምኩም? 

3.  ተሞክሮኹም ንጎረባብትኹምን ንማሕበረሰብ ከባቢኹምን ኣማቒልኩም ድ? 

 
ዑላማ ምይይጥ 
  
ተሳተፍቲ ኣብ መወዲእታ እዙ ምይይጥ፡- 

መሳለጥቲ 

ኣብ መወዲእታ ምይይጥ ዜተረኸቡ ጠቓሚ ትምህርትን ወይ ሓዯሽቲ ተመክሮታትን 
ብዜምልከት መሳለጢ መከርታ ክሕዘ ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ንቐፃላይ ኣብ ናይ መሳለጥቲ 
ስልጠና ግ ዋና ዋና ሓሳባት ንምዜካርን ተዲልዩ ዜነበረ ማንዋል ንምምሕያሽ ዜሕግዜ 
ሓሳባት ንምትእኽኻብ ይጠቕም፡፡ 

መሳለጥቲ 

ቅዴሚ ዕለታዊ ምይይጥ ምጅማር ክለተ ተሳተፍቲ ይምርፁእሞ ኣብ ዜሓለፇ ምይይጥ 
ዜተልዒሉ ቀንዱ ቀንዱ ፍረ ሓሳባት ንክገልፁ ኣብ ታሕቲ ዜተቐመጡ ሕቶታት 
የቕርብሎም፡፡ 
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 ወለዱ/መዕበይቲ ከመይ ዴሕንነት ህፃናት ክረጋገፅ ከምዜኽእል ይገልፁ፡፡ 

 ወለዱ/መዕበይቲ ከመይ ሓዯጋ ስዕቡ ነገራት ምክልኻል ከምዜኽእሉ ይዚረቡ፡፡ 

ተግባር ክልተ፡ መበገሲ ዕለታዊ ምይይጥ (ዒሰርተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

ዕለታዊ መሳለጥቲ ርእሰ ዋኒንና ብዚዕባ ዴሕንነትን ሓለዋን ህፃናት እዩ፡፡ 

 

 ብተወሳኺእውን ወለዱ ንህፃናት ከመይ ካብ ሓዯጋ ስዕቡ ኩነታት ምክልኻል ከምዜኽእሉ 

ግንዚበ የጨብጥ፡፡  

 ዕለታዊ መሳለጢ ርእሰ ዋኒንና ወለዱ ከመይ ዴሕንነት ህፃናት ክምዜረጋገፅ ከምዜኽእሉ 

ይፍትሽ፡፡ 

 ህፃናት ካብ ጥቕዒት ንምክልኻል ብመጅመርያ  ባዕላትና ካብ ምጥቓዕ ህፃናት ነፃ 
ክንከውን ይግባእ፡፡  

 ንህፃናት ይስማዕመዐ ጎዯእቲ ኣመል/ፀባይ/ እንተልዮምና ዒርስኻ ንምልዋጥ ምምሃር 
የዴልየና፡፡  

 ኣብ አተሓሕዚ ህፃናት ፀገም ለዎም ወለዱ ስብ ሙያ ከመይ ስምዑቶም ክቆፃፀሩ 
ከምዜኽእሉ ብምምሃር ክሕግዜዎም ይኽእሉ፡፡ 

  ጥቕዒታት ንኣብነት፡- አእምሯዊ ጥቃት ወይ ንቆለዐት ዴሌቶም ምላሽ ይምሃብ 
ዴማ ዒብይ በሰላ ይገዴፍ፡፡  

 በሰላ ስምዑት አእምሮ ህፃናት ንምክልኻል ኣብ ህፃናት ፀገም ስዕቡ ኩነታት ምፍላይን 

እቶም ኩነታት ምልዋጥ ግቡእ እዩ፡፡ ብዜኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጥቕዒት ክፍፅም 

ይኽእል፡፡ንኣብነት ብዒበይቲ ህፃናት፣ ብመዴ፣ ብስዴራ፣ብጎረቤት፣ብመምህራንዜምሳሰሉ 

ፀገም ይፍፀም፡፡  

 

 

መሳለጥቲ 

 ካብዙ ንታሕቲ ዜተገለፁ ነጥባት ንተሳተፍቲ የንብብሎም ፡፡ 
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ተግባር 3፡ ጉጅለ ምይይጥ (ዑስራን ሓሙሽተን ዯቒቓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ፡ 

 ቅዴሚ ምይይጥ ንመበገሲ ዜኸውን ንተሳተፍቲ ዜስዕብ መተኣታተዊ ሓሳብ የቕርቡ፡፡ 

ክቡር ሃፍቲ ህዜቢ ህፃናት እዮም፡፡ ኮይኑ ግና ኩሉሻብ ባዕሎም ካብ ሓዯጋ ናይ ምክልኻል 
ዒቕሚን ክእለትን የብሎምን፡፡ ስለዘይ ዴሕንነት ህፃናት ምሕላው ከምእውን ንባዕሎም ካብ 
ሓዯጋ ምክላኻል ክእለት ምምሃር  ናይ ወለዴን መምህራንን ሓላፍነት እዩ፡፡ ሕዴ ሕዴ 
ስዴራን ቤት ትምህርትን ህፃናት ብዚዕባ ዴሕንነትን ምክልኻልን ስጉምትታት ከምህር 
ኣለዎ፡፡ ወላዱ ኣብ ዘርያ ህይወት ዯቁ ሎ ነገር ኩሉ ብንቕሓት ምክትታልን ህፃናት 
ቕርብዎ ሓሳብ ብውነ ምዴማፅ፡፡ ሰለይ ህፃናት ዒርሰ ምትእምማን ክህልዎምን ባዕሎም 
ከጋጥምዎም ካብ ዜኽእሉ ሓዯጋታት ምክልኻል ክኽእሉ ምምሃር ይግበአና፡፡ 
ብተወሳኺእውን ገዚና ስግኣት ይብሉን ናይ ህፃናት ዴሌት ዜማለአሉን ሓገዜ ዜረኽብሉን 
ክኸውን ይግባእ፡፡  

ትካል ሕቡራት መንግስታት ብውፀኦን ሃገርና ተቐቢላ ብፅዯቐቶን ስምምዕነት መሰል 
ህፃናት ሕዴሕዴ ሰብ ንህፃናት ምሕብሓብን ሓለዋን ናይ ምሃብ ሓላፍነት ከምለዎ 
ተሓንፂፁ እዩ፡፡ እዘይ ኣካል ሕገ መንግስቲ ሃገርና ዜኾነ ስምምዕነት መሰል ህፃናት  
ኩሎም ህፃናት ምግቢ፣ ክዲንን መፅለልን ናይ ምርካብ መሰል ከምለዎም የረጋግፅ፡፡ 
ህፃናት ዜኾነ መጉዲእቲ፣ በዯል ወይ ጥቕዒት ከይበፅሖም ሓለዋ ክግበረሎም መሰል 
ኣለዎ፡፡እዙ መሰል ንክኽበር ወለዱ ምስ ህፃናት ብሓባር ክሰርሑ ግቡኦም በለ ክፍፅሙ 
ይግባእ፡፡ 

1. ተሳተፍቲ ኣብ ሰለሰተ ከም ዜጉጀሉ ምንጋር፡፡ 

2. ንሕዴሕዴ ጉጅለ ዜተፇላለዩ ሓፀርቲ ዚንታታት ዜሐዘ ክልተ ሓፀርቲ ፅሑፊት 
ምሃብ፡፡ 

3. ጉጅለታት እቲ ዚንታ ኣንቢቦም ምስ ተመያየጡ ካብ እዘይ ንታሕቲ ዜቐረቡ ሕቶታት 
መልሲ ንክህቡ ይንገርዎም፡፡ 

4. ሕዴሕዴ ጉጅለ መሳለጢ ይመርፁ ከምእውን ተሓዙ ቃለ ጉባኤ ይመርፁን እቲ ፀሓፉ 
ንተሳተፍቲ በቶም ኣባላት ጉጅለ ዜቐረበ ሓሳባት ጉጅለኡ ወኪሉ የቕርብ፡፡ 
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ዚንታታት ኣመልኪቱ ንጉጅለ ዜቐርቡ ሕቶታት 

1. ካብ ዜስማዕክምዎ ዚንታ ኣብ ልዕሊ ዴሕንነት ህፃናት ሓዯጋ ከስዕቡ ዜኽእሉ ኩነታት 
ኣየኖት እዮም? 

2. ኣብቲ ዚንታ ዜተገለፁ ህፃናት መወዲእተኦም እንታይ ክኸውን ይኽእል? 

 

ዚንታ ሓዯ - ኣተዒባብያ በርሀ 

በርሀ 4 ዒመት ስለ ዜኣኸሎ ናብ ቤት ትምህርቲ ቅዴመ ስሩዕ ክኣትይ እዩ፡፡ በርሀ ሓያልን 
ዜዯለዮ ነገር ብጉልበቱ ዜፍፅምን ህፃን እዩ፡፡በርሀ ናይ ሓዉ ተስፊይ ይኹን ናይ ካልኦት 
መፃወቲታት እንትዯልዩ ከይደ ብሓይሉ የሕዴጎም፡፡ ህፃናት እቲ መፃወቲኦም ኣይንህብን 
እንተይሎም በርህ ሃቡ ኢሉ ይውቕዖም፡፡ ስለዙ ኣዱኡ ንበርህ ክትቆፃፀሮ ኣይካአለትን ፡፡ናየ 
ጎረቤት ህፃናት ወለዱ ንበርሀ ኣባ ቅርታ ኣቕሪቦም፡፡ በዙ ዜተበገሰ ኣቦኡ ንበርሀ ኣብ ባዒልቲ 
ገኦምን ወድምን ሕርቓን/ምንዲዴ ኣምፅኦም፡፡  በዙ ዜተሰአ ንበርህ በብማዒልቱ ይውቕዕዎ፡፡ 
ብተወሳኺ ንባዒልቲ ቤቶም ብኣግባቡ ስለይቐፃዕክዮን ስርዒት ሰለየምሃርክዮን እዩ ብምባል 
ይኹርይዋን ይወቕዕዋን፡፡ ተጓናፃነት በርህ ግን ካብ እዋን ናብ እዋን እንዲወሰኸ ከዯ፡፡  

 

ዚንታ ክልተ- ርክብ ሚሚን ሓጋዙ መምህራን የአስጠኚዋ ግንኙነት 

ሚሚ ሓዙ ጓል ዒሰርተ ክልተ ዒመት ቆልዒ ኮይና ናይ ሓምሻይ ክፍሊ ተምሃሪት እያ፡፡ ሚሚ 
ፅብቕቲ ቆልዒ ኮይና ካብ ምስ ካብ ምስ ኣዋልዴ ምስ ኣወዲት እያ ምፅዋት ዜትፇትው፡፡ ሚሚ 
ኣብ ዑስራታት ዕዴመ ከባቢ ሎ መልክዏኛ ቋንቋ እንግሊዜኛ መምህራ ብጣዕሚ ትፇትዎ 
እያ፡፡ ቋንቋ እንግሊዜኛ መምህራ መምህረይ/ጋሼ/ ብምባል ትፅውዖ፡፡ ሚሚ ብትምህርታ 
ንፍዕቲ ተምሃሪት ስለ ዜኾነት መምህራ ኣብ ክፍሊ ብጣዕሚ እዩ ዴንቓ፡፡ ገዚ ዕዮ ከምስርሓ 
ሓሲቡ ናብ ቢሮ ክሉሻብ ይፅውዒ፡፡ ሚሚ ንጓል ሸሞንተ ዒመት ሓፍታ ገነት ምስ መምህራ 
ፍቕሪ ከምዜሓዚ ትዚረባ፡፡ ብተወሳኺእውን ንገነት ኣብ ቤት ትምህርተን ተምሃራይ  ሻብዒይ 
ክፍሊ ዜኾነ ሓዯ ተምሃሪ እውን ፍቕሪ ከምዜሓዚ ነጊራታ፡፡ 

ሚሚ ንገነት ጥራይ ዜባኖም ዜወፅኡ  ሓዯ ወዴን ጓል እንዲተሰዒዏሙ ርእይ ስእሊ ተርእያ፡፡ 
ሚሚ ንሓፍታ ብዘሕ እዋን ምስ መምህራ/ጋሼ/ ኣብ ቢሮኡ ውሽጢ ከምእውን ምስ ኣብ 
ሻብዒይ ክፍሊ ዜመሃር ተምሃራይ ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ጥራያ ከምትኾውን ትዚረባ፡፡  

ዴሕሪ ንእሽተይ እዋን ዴማ ሚሚ ንከንፇራ ልፒስትክን/ዜቕባእ ቀለምን/ኣዜማርቶን ንምልካይ 
ንኣዳኣ ፍቓዴ ትሓትት፡፡ ሚሚ ክትኳሓሓል ግ ስለዜወስዲ ቤት ትምህርቲ ብእዋንካ ኣብ 
ምርካብ ምርፊዴ ትጅምር፡፡ ሚሚ ኩልሻብ ኣኼባ ስዴራ እንትህሉ ከክንዱ ምሰ ዕዴመ መሰተኣ 
ምሰ ዒበይቲ ኣወዲት ምዃን ትዯሊ፡፡ 
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ምቕራብ ሪፖርት ጉጅለ  (ዒሰርተ ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተፍትሽ ፡ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

ቁልፍ መልእኽቲታት(ሓሙሸተ ዯቒቓ)   

 

 

 ወለዱ ህፃናት ትኽክለኛ መረፃ ንከካይደ ምዴላው ይግባእ፡፡ 

•ኣብ ገዚ ውሽጢ በብዕለቱ ህፃናት ጋጠሞም ነገር ኣብ ዜዚረብሉ ግልፂ ምይይጥ ዜካየዯሉ 
መዴረኽ ምፍጣር ኣዴላይ እዩ፡፡  

•ወለዱ ኣብ ዯቆም ጥቕዒት ከምዜበፅሓ ምጥርጣር እንተሓዱርዎም ብሜላ ንምሕጋዜ ምፍታን 
ግቡእ እዩ፡፡ ወለዱ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጥቕዒት ምስ ዜፍፅሙ ሰባት ምዜርራብ 
እንተኽኢሎም ወይ ጥቕዒት እንትፍፀም ንፖሊስ ወይ ኣብ ከባቢኦም ንዜርከብ ናይ 
ህፃናት ጥቕዒት ምክልኻል ሓላፍነት ለዎ ኣካል ሓበሬታ/ጥቆማ/ እንተሂቦም ንዯቆም 

መሳለጥቲ 

 ካብ መንጎ ተሳተፍቲ ኣካላዊ፣ ስምዑታዊን ፆታዊ ጥቕዒት ህፃናት ከመይ ምክልኻል ከምዜካኣል 
ይሕተቱ፡፡ 

ንተፍትሽ ዜቐርቡ ሕቶታት ኣብ ዕለቱ እንታይ ዚእክል ከምዜተምሃሩ ንምግምጋም እምበር ፇተና 
ከምይኮነ ንወለዱ ክግለፀሎም ይግባእ፡፡  

 

መሳለጥቲ፡ 

1. ተሳተፍቲ ኣብ ላዕሊ ዜቐረቡ ሕቶታት ምስ ተመያየጡ ብተወከልቶም ኣቢሎም 
በብተራ ምልሶም ንካልኦት ተሳተፍቲ ክገልፁ ይግባእ፡፡  

2. ንሕዴሕዴ መቕረቢ ጉጅለ ሰሰለስተ ዯቒቓ ጥራይ ብምፍቓዴ ናይ ጉጅለኦም መልሲ 
ከቕርቡ ይግበሩ፡፡ 

3. ሓዯ መቕረቢ ምስወዯአ ክልተ ተሳተፍቲ ሪኢቶ ወይ ሕቶታት ከቕርቡ 
ይፍቐዯሎም፡፡  

መሳለጢ ተሳተፍቲ ኣብ ዜተውሃበ ርኢቶ መስተኻኸሊ ወይ ዜተውሃበ ሓሰብ መጠናኸሪ 
ይግበኦም፡፡ 

መሳለጥቲ 

ቁልፉ መልእኽቲታት ይገልፅሎም 
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ጥራሕ እንተይኮነስ ንዯቂ እቲ ዜነብርሉ ማሕበረሰብ እውን ካብ ጥቕዒት ምክልኻል 
ይኽእሉ፡፡፡ 

• ኣብ ገዚ ይኹን ካብ ገዚ ወፃኢ ዒበይቲ ሰባት ወይ ብዕዴመ ልዕል ዜበሉ ሰባት ምስ 
ዯቅኹም ብጣዕሚ ዜቐረበ ርክብ እንትፇጥሩ ፇለማምንም ዒይነት ምፍጣጥ 
እንተይኣርአኹም ብጥንቃቐ ምክትታል ግበሩ፡፡ ዯቅኹም ምስ መን እንታይ ብምግባር 
ግኦም ከምሕልፍዎ ፍለጡ፡፡ እዙ ክትትል ኣብ ልዕሊ ዯቅኹም  ክመፅእ ዜኽእል ሓዯጋ 
ንክትጥንቀቑ ይሕግዜ፡፡ 

• ልምዱ ማዒልታዊ ውዕሎኹም ምዜራብ ኣማዕብሉ፡፡ ዯቅኹም ተመሳሰሊ ልምዱ 
ከምናትኹም ከማዕብሉ ኣተባብዕዎም፡፡ ዯቅኹም ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ እንታይ 
ከምዜሰርሑን ምስ መን ከምዜፃወቱን ሕተትዎም፡፡ ካልኦት ሰባት እንታይ ከምዜሰርሑ፣ 
እንታይ ከምዜረኣዩን ካልኦት እንታይ ከምዜሰንዐ ንክገልፁ የተባብዕዎም፣ይሽልምዎም፡፡ 

መጠቓለልን ገዚ ዕዮን  (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ መከር ይትሓዘ 

ኣብቲ ምይይጥ መወዲእታ ዜተረኸቡ ጠቓሚ ትምህርትን ወይ ሓዯሽቲ ተመክሮታትን 
ብዜምልከት መሳለጢ መከርታ ክሕዘ ይግባእ፡፡ምኽንያቱ ንቐፃላይ ኣብ ናይ መመያየጥቲ 
ስልጠና ግ ዋና ዋና ሓሳባት ንምዜካርን ተዲልዩ ዜነበረ ማንዋል ንምምሕያሽ ዜሕግዜ ሓሳባት 
ንምትእኽኻብ ይጠቅም፡፡ 

መሳለጥቲ 

ተሳተፍቲ ኣብ እዋን ምይይጥ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜበፅሑ ሓዯጋታት ከመይ ምክልኻል 
ከምዜኽእል ጠቐምቲ መረዲእታ ከምዜረኸቡ ይግለፅሎም፡፡ 

ብተወሳኺ ናይ ባዕሎም ተጓንፎ፣ ዜፇፀምሉ ኩነታትን ሓዙ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ልዕሊ ህፃናት 
ዜበፅሑ ሓዯጋታት ምስ ጎረባብቶም ጠቓሚ ሓበሬታታት ተለዋዊጦም፡፡ ወለዱ እዙ ብዜምልከት 
ምስ ጎረባብቶምን ማሕበረሰብ ከባቢኦምን መረዲእታ ምዜራብ የዴሊ፡፡  

ብምቕፃልእውን ዕለታዊ ፍረ ሓሳብ እቲ ምይይጥ ንምዜኽኻር  ዜሕግዜ በራሪ ወረቐት ንወለዱ 
ምሃብ የዴሊ፡፡ ወለዱ ዜወሃብዎ ወረቐት ብጥንቓቐ  ብምሓዜ ምስ ስዴረኦም፣ ምስ 
ጎረባብቶመምን ማሕበረሰብ ከባቢኦምን ብሓባር ከንብቡ ናይ ገዚ ስራሕ ምሃብ ይግባእ፡፡ ኣብ 
መወዲእታ ተሳተፍቲ ኣብ ናይ ለማዒልቲ ምይይጥ ንዜገበርዎ ተሳትፎ ምምስጋን የዴልይ፡፡ 
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ተወሳኺ ሓበሬታ ንመሳለጢ 

ወለዴ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? 

 

 

 

 

 

 

 

1. ምዴላው፡ ወለዱ ዯቆም ግቡእን ትኽክለኛን ምርጫኦም ንክውስኑ ፅቡቕ ትምህርትን 

ኣመራርሓን ናይ ምሃብ ግዴነት ኣለዎም፡፡ ስለዙ ወለዱ ምሰ ዯቆም ምዜርራብ 

ምኽኣሎም ዒብይ ጅማሮ እዩ፡፡ ወለዱ ምሰ ዯቆም ባህሊ ምምይያጥ እንትፇጥሩ ህፃናት 

ባዕሎም ንምሕጋዜን ከምእውን ወለዱ ንዯቆም ንምርዲእ ኽእሎም ፅቡቕ መንገዱ 

ይፇጥሩ፡፡ 

2. ምሕታት፡ ህፃናት ካብ ወለድም ተፇልዮም ኣብ ዜፀንሕሉ ግ ምስ መን እንታይ 

እንዲገበሩ/እንዲተራረቡ ከምነበሩ ብፍቕርን ብዜተረጋገዏን ኩነታት ናይ ምሕታት 

ልምዱ ክነብሮም ይግባእ፡፡ ብዘሕ ግ ህፃናት ሰብ ኣይጎዴኦምን ዜብል ኣመለኻኽታ 

መዏሸዊ ክኸውን ይኽእል፡፡ ህፃናት ካብ ገኦም ወፃኢ ኣብ ዜፀንሕሉ ግ ብዚዕባ 

ዜነበርዎ ኩነታት ምሕታት፣ዜተፇፀሙ ፀገማት ወዴያውኑ ፇሊጥካ ንምእራምን 

ንቐፃሊ ከጋጥም ዜኽእል ፀገምእውን ንምክልኻል ይጠቅም፡፡ 

3. ምዴማፅ፡ ወለዱ ዯቆም ብባዕሎም ምልዕዒል በብዕለቱ ዜዚረብዎም ነገር ብውነ ምዴማፅ 

ይግባእ፡፡ ወለዱ ሓዯ ሓዯ ግ ህፃናት ፇጢሮም ዜዚረብዎ ዜመስል ነገራት ናይ ሓቂ 

ክኸውን ስለ ዜኽእል ጥንቃቐ ምግባር የዴሊ፡፡ 

4. ምፍላጥ/ምርዲእ፡ ወለዱ ብዚዕባ ዯቆም ፀባይ ምፍላጥ/ምርዲእ ይግበኦም፡፡ምስ ዯቆም 

ብሓባር ዜውዕሉ ህፃናትን ዒበይትን ፀባይ ብውነ ምፍላጥ/ምርዲእ ይግበኦም፡፡  

መሳለጥቲ 

ህፃናት ዜነብርላ ዒለም ንምፍላጥ ዜዒበየ ዴሌት ኣለዎም፡፡ ስለዙ ኩልሻብ ዕብየቶምን 
ዴሕንነቶምን ምስ ዜፍትን ምርጫኦም ይጋፇጡ፡፡ወለዱ ዯቆም ካብ ሓዯጋ ንምክልኻል 
ዴሕንነት ዯቆም ብዜምልከት መርሃ ግብሪ ብምሓዜ ምትግባር ይግባእ፡፡ መርሃ ግብርና 
ዜስዕቡ ሓሙሽተ ተግባራት ክትሕዜ ይግባእ፡፡  

ስዑቦም ዜተርሩ ሓሙሽተ ነጥባት ንተሳተፍቲ የንብብሎም፡፡ ወለዱ እዘይ ምፍፃም  
እንተኽኢሎም ዴሕንነት ዯቆም ኣብ ጥዕና ለዎ ኩነታት ምዃኑን ይምዃኑን 
ምግንዚብ ይኽእሉ፡፡ 
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5. ምምሃር፡ ወለዱ ዯቆም ንክርዯእሎም ምምሃር ይግባእ፡፡ህፃናት ካብ ጥቕዒት ናይ 

ምክልኻል ትምህርቲ ዜጅምር ብዚዕባ ክፍሊ ሰብነት ምፍላጥ እንትጅምሩ እዩ፡፡ህፃናት 

ዕዴሜኦም ዜረቦም ምርዲእ ክሳብ ዜጅምሩ  ካልኦት ሰባት ክነኽእዎም ይግባእ ክፍሊ 

ኣካላት ሰብነት ብግልፂ ክንገሮም ይግባእ፡፡ ህፃናት ክገብርዎም ዜግበኦምን ክገብርዎ 

ይግበኦምን ነገራት ክማሃሩ ይግባእ፡፡ ህፃናት ዜረኣይዎ፣ ዜስምዕዎ፣ ዜገበርዎ፣ 

ዜተዚረብዎ፣ካልኦት ዜገበርዎን ዜተዚረብዎን ንወለዱ ምዜራብ ኣዴላይ ምዃኑ ምምሃር 

ግቡእ እዩ፡፡ እዘይ ህፃናት ህፃናት ብዚዕባ ውዕሎኦም ዜተፇጠሩ ፍፃመታት፣ ሓሳባትን 

ስምዑታትን ንክለዋወጡ የኽእሎም፡፡ 

 መጉዲእቲ ኣብ ህፃናት ከምዜበፅሐ መላኽት ምልክታት መጠንቀቕታ ምፍላጥ 
  

ጉዯኣት ዜበፅሖም ህፃናት ርእይ ምልክታት መጠንቀቕታ ምፍላጥ ብቕልጡፍ ኣዴላይ 
መስተኻኸሊ/እርማት ንምሃብ ንህፃናት ካብ ፀገም ንምንጋፍ ዜሐሸ ኣጋጣሚ ይፇጥር፡፡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ሓበሬታ- ተዋዋሪ መልእኽቲ፡ ህፃናት ግልፂ ብይኮነ ምኽንያት ናብ መሓዚ ወይ ቤተሰብ 
ንምኻዴ ዴልየት ይክርእዩ ይኽእሉ እዮም፡፡ብይተለመዯ ኩነታት ንዜተወሰነ ሰብ 
ክትቐርቦ  ይምዴላይ (ቀዯም ዜቐርብዎ ዜነበሩ ስብ ምርሓቕ) ወይ ብተፀቀራሪ ቅዴሚ 
ሓዙ ተቐራሪብካዮ ይትፍልጥ ሰብ ብሃንዯበት ፍሉይ ቕርርብ ምፍጣር ካልእ ሓበሬታ 
እዩ፡፡ 

መሳለጥቲ 

መጥቃዕቲ ህፃናት መብዚሕቲኡ ግ ግልፂ ኣይኮኑን፡፡ ምልክታት መጠንቀቕታ ምምሃር 
ብዜተኽኣለ ቅልጣፇ ፀገም ንምፍላይን ከምእውን ጥቕዒት ዜተፇፀመሎም ህፃናትን 
ንጥቕዒት ፇፀምቲ ዴልዮም ክትትል ንምግባር የኽእል፡፡ ብዚዕባ ጥቕዒት ህፃናት ምስ 
ህፃናት ምዜርራብ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ፡፡ ሜላታት ካብ ሰብ ሙያ 
ምርካብ ኣዴላይ እዩ፡፡ 

ጥቕዒት ህፃናት ንምክልኻል ወለዱ ክወስዴዎ ዜግባእ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ኣብ ገዚ 
ግልፂ ምይይጥ ምግባር እዩ፡፡ ህፃናት ኩልሻብ ብዚዕባ ዜበፅሖም ጥቕዒት ይክዚረቡ 
ይኽእሉ፡፡ ስለዘይ ወለዱ ካልኦት ምልክታት ብኣቓልቦ ምዕዚብ ይግባእ፡፡  ጥቕዒት ህፃናት 
ንምፍላይ ካብዙ ንታሕቲ ዜተርሩ ነጥብታት ምስ ተሳተፍቲ ተመያየጡ፡፡ 
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ጫፍ ዜወፅኡ ፀባያት ምርኣይ፡ ብጣዕሚ ምንፅርፃር ወይ ሓዯ ነገር ብጣዕሚ ምዴላይ፣ 

ብጣዕሚ ስኽ ምባል ወይ ብጣዕሚ ኮራያይ ምዃን ህፃናት ጉዴኣት ከምዜበፅሖም ከርእየና 

ይኽእል፡፡  

 ምሰ ወለዱ ወይ መዕበይቲ ርክብ ለካ ይምምሳል 

 ግቡእ ይኮኑ ነገራት ምርኣይ፤ ንኣብነት ከም ዒብይ ሰብ ንካልኦት ህፃናት ምሕብሓበ 

ወይ ከም ህፃን ቆልዒ ምውዜዋዜ፣ኣፃብዕቲ ምጥዋብ፣ምሕራቕ ከም ምልክት ክረኣዩ 

ይኽእሉ፡፡ 

 

ሓበርቲ ምልክታት ጥቕዒት ኣካል 

 ተዯጋጋሚ ቑስሊ ወይ ምልክት ወይ በሰላ 

 ተመሳሳሊ ቕርፂ ለዎ ቑስሊ ኣብ ኢዴን ከብዱ ከባቢን ይርአ 

 ሰባት ከይነኽእዎም ምህዲም፣ብሃዯበታዊ ምንቅስቓስ ምዴንጋር ወይ ንገዚ ክትከይዴ 
ምፍራሕ 

 ቑስልካ ንምሽፊን ግቡእ የኮነ/ይዕቅንካ ክዲን ምክዲን ንኣብነት፡- ኣብ እዋን ዋዕዪ 
ነዊሕ ኳሌታ ለዎ ሸሚዜ /ካምቻ/ ምክዲን፡፡ 

 

ሓበርቲ ምልክታት ፆታዊ ጥቅዒት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ምብፃሑ   

 ብይተለመዯ ኩነታተ ንክትስጉምን ኮፍ ንክትብልን ምፅጋም  

 ምስ ዕዴሜኦም ይኸይዴ ፍልጦ ፆታዊ ርክብ ወይ ዴሌት ምርኣይ 

 ኩሉ ግ ንቑሕ ምዃን ከምእውን ሕማቕ ነገር ከምዜስዕብ ሓሲብካ ንቑሕ ምዃን 

 ናይ ምምርዒው ባህሪ ምርኣይ 

 ብይተፇለጠ ምኽንያት ንዜተወሰነ ሰብ ጠቕሊልካ ምፅላእ 

 ኣብ ቅዴሚ ካልኦት ሰባት ክዲን ክትቕይር ይምዴላይ ወይ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቐስ 
ይምስታፍ 

 ኣብ ብልዕቲ ከባቢ ከም ምብሕጫርን ምቕያሕን ዜመሳሰሉ ምልክታት ይረኣዩ 

 ብይተሓለወ ኩነታት ኣብ መዯቀሲኻ ምሻን፣ ዴሌት ምግብን ምዴቃስን ምስኣን 
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 ጥቕዒት ብፀሐሎም ስበ እንትርእዩ ምፍራሕን ምዴንጋፅን 

 ካብ ካልኦት ሰባት ዒርስኻ ምግላል  

 ንባዕልኻ ምፅላእን ብዚዕባ ባዕልኻ ፅቡቕ ስምዑት ይምህላው (ንባዕልኻ ምዴርባይ) 

 ካብ ገዚ ምጥፊእን ዜምሳሰሉ ምልክታት ፆታዊ ጥቕዒት ከምዜበፅሖም የመላኽት፡፡ 

 

ሓበርቲ ምልክታት ጥቕዒት ምላሽ ይምሃብ ንዴልየት ህፃናት 

 

 ክዲን ብኣግባቡ ይምኽዲን፣ ክዲን ብጣዕሚ ምርሳሕ ወይ ንወቕቱ ይስማዕማዕ ክዲን  

 ብተዯጋጋሚ ፀገም ፅሬት ምርኣይ ንኣብነት ምርሳሕ፣ ጨጉሪኻ ጭፍጭርር 
ምባልምይምሕፃብን፣ ፅፍሪ ኢዴን እግርን ምንዋሕ፣ብግልፂ ዜፍለጥ ጨና ሰብነት  

 ሕክምና ረኸበ ሕማምን ኣካላዊ ቑስልን 

 ብተዯጋጋሚ ዜቐርበካ ምስኣን፣ ህፃናት ፅቡቕ ኣብ ይኮነ ቦታታት ወይ ኩነታት ክፃወቱ 
በይንቶም ምግዲፍ 

 ብተዯጋጋሚ ካብ ቤት ትምህርቲ ምርፊዴ ወይ ምትራፍ 

 ውፅኢት ትምህርቲ እንዲቐነሰ ምምፃእ ብምልክትነት ክውሰደ ይካኣል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ወለዱ ኣብ ላዕሊ ዜተርሩ ምልክታት ብተዯጋጋሚ እንትርእዩ ዯቆም ናቶም ሓገዜ 
ከምዜዴልዮም የረዴእዎም፡፡ ወለዱ ምሰ ዯቆም ብዚዕባ ውዕለኦም ብፍቕርን ብትዕግስትን  
ብዚዕባ ውዕለኦም ምዜርራብ ይግባእ፡፡ ወለዱ ፀገም ዯቆም እንተፇሊጦም ከመይ 
ክልውጥዎም ከምለዎም ምሕሳብ ይግበኦም፡፡ወለዱ  ዯቆም ምሕጋዜ እንተይክኢሎም 
ኣብ ቐረበኦም ዜርከብ ትካል ጥዕና ብምውሳዴ ሰብ ሙያ ሕክምና  ምምኻር የዴሊ፡፡ 
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ህፃናት ካብ ጥቕዒት ንምክልኻል እንታይ ምግባር የዴሊ? 

 

 

 

 

 

 ንህፃናት ግ ክንህብ ኣለና፡፡ 

 ኩሉ ግ ካብ ጥቕዒት ነፃ ምዃኖም ክነረጋግፅ ንኽእል ኣለና፡፡ 

 ወለዱ ኣብ ልዕሊ ዯቆም ብተዯጋጋሚ ዜርእይዎም ፅቡቕ ይኮነ ምልክታት ወይ 
ጥቕዒት ምብፃሑ መላኽት ምልክታት ብምፍላይ ግቡእ ሐገዜ ምሃብ የዴሊ፡፡  

   

ምክልኻል ፆታዊ ጥቕዒት ህፃናት   

 

ፆታዊ ጥቕዒት ምስ ጉዴኣት ኣካል ኣስዑቡ ብፅሖ ጉዴኣት ስምዑት ብጣዕሚ ዒብይ እዩ፡፡  

 ፆታዊ ጥቕዒት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ናይ ሕፍረትን ገበነኛን ስምዑት ይፇጥር፡፡ 

 ህፃናት ብዜበፅሖም ጥቕዒት ባዕሎም ይነቕፈ፡፡ 

 ሕፍረት ፆታዊ ጥቕዒት ህፃናት ዜበፅሖም ንወለድም ከይዚረቡ ይገብሮም፡፡ 

 ንወለድም ወይ ንመዕበይቶም ከምይኣምነዎም፣ ከምዜሓርቕሎም ወይ ስዴራ 
ብምኽንያት ናሃቶም ክፇላለይ ይኽእል ብምባል እንዲሃሰቡ ይጭነቑ፡፡ 

 ንባዕሎም ምፅላእ ክሳብ ምሟት ዜብል ውሳነ ይውስኑ፡፡ 

 ንከቢዴ ሕማም ኣእምሮ ክሳጠሑ ይኽእሉ፡፡ 

 

 

 

መሳለጥቲ 

ኣብ ልዕሊ ህፃናት  ጥቕዒት ከይበፅሕ ዜተፇለየ ስጉምቲ ካብ ወለዱ ወይ መዕበይቲ 
ትፅቢት ይግበር፡፡ ተሳተፍቲ እቶም ስጉምትታት ምርዲእ ንክኽእሉ ካብዙ ንታሕቲ 
ዜተርሩ ባዕልኹም ኣቐዱምኩም ብምፅናዕ አመያይጥዎም፡፡ 
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ምሃብ ጠመተ ፀገም ህፃናት  

 ብዘሕ ግ ንወለዱ ዯቆም ዕሽሽ ዜብሉ ምዃኖም ንምርዲእ ቀሊል ኣይኮነን፡፡ ኮይኑ ግና 
ዕሽሽ ዜብልሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ ንኣብነት፡- 

o ሓዯ ሓዯ ግ ወለዱ ዒብይ ጉዴኣት የጋጥሞም ወይ ምርባሽ ስምዑት ይበፅሖም 
እሞ ዯቆም ምሕብሓብ ይኣብዮም፡፡  

o ሓዯ ሓዯ ወለዱ ዴማ ብኣልኮል ወይ ብጫት ወይ ብካልኦት መዯንዜቲ ዒወናት 
ወልፉ ብምትሓዝም ዯቆም ኣብ ምንታይ ኩነታት ውሽጢ ከምለዉ 
ኣየስተውዕሉን፡፡  

o ልዕሊ ዒቕሚ ስራሕ ዜበዜሖም ወለዱ ናይ ዯቆም ፀገም ጠመተ ይክህቡ 
ይኽእሉ፡፡ 

ወለዱ ኣብ ህፃናት ጥቕዒት ከምዜበፅሐ ጥርጣረ እንትሓዴሮም ክገብርዎ ዜግባእ እንታይ እዩ? 

ወለዱ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጥቕዒት በፂሑ ዜብል ጥርጣረ እንተሓዱርዎም ኣቐዱሞም፡ 

 ህፃናት ምሕብሓብን ምርግጋዕን ይግበኦም፡፡  

 ኣብ ጎኒ ህፃናት ጠጠው ምባል ይግበኦም፡፡ 

 ዴሕንነት ህፃናት ንምሕላው ዋኒኑ ንዜምልከቶም  ሕጋዊ ኣካላት ምፍላጥ ይግበኦም፡፡ 

 ካብ ባዒል ሙያ ሕክምና ሓገዜ ምሕታት ይግባእ፡፡  

 

መሳለጥቲ 

ህፃናት ዜበፅሖም ጥቕዒት ብባዕሎም ምፅእዎ ከምዜኾነ ወይ ብይተፇለጠ ምኽንያት 
ከምዜመፅኦም ይስምዖም፡፡  

እዘይ ኣመለኻኽታ ንምቕያር ወለዱ ኣብ ውሽጢ ስዴራ ግልፅነት፣ ናይ ፍቕሪ/ምትሕልላይ/ 
ርክብ ከምእውን ኣብ ግ ዴራር ብዚዕባ ማዒልታዊ ውዕሎኦም ልምዱ ምዜራብ ከማዕብሉ 
ይግባእ፡፡ ወለዱ ንምእማን ፀግመሎም ኩነታት ኣብ ዜፍጠረሉ እዋን እቲዋኒን ብኣግባቡ 
ምፅናዕ ይግበኦም፡፡  

ወለዱ ካብ ህፃናት ዜስምዕዎ  ነገር እንተይመርመሩ ዕሽሽ ምባል ወይ ከም ሓሶት ምውሳዴ 
ኣይግበኦምን፡፡ 
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ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ንወለዱ  ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜበፅሑ ጉዴኣታት ንምክልኻል 

 ወለዱ ኣብ ውሽጢ ስዴራ ማዒልታዊ ውዕሎኦም ብምዜራብ ንህፃናት ግልፅነት 
ብምምሃር ኣብነት ክኾኑ ይግባእ፡፡ ህፃናት መዒልታዊ ውዕሎኦም ክዚረቡ ምትብባዕ 
ይግባእ፡፡ 

 ህፃናት ኣብ ሕማቕ ተጓንፎ ምስታፎም እንትዚረቡ ንክትነቕፎም ወይ ዋዕ ኢልካ 
ክትዚረቦም ኣይግባእን፡፡ ህፃናት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ብምስታፎም እንዴሕር ትሓርቑ 
ወይ እንዴሕር ዋዕ ኢልካ ትዚረብ እንተኾይምኻ ንቐፃሊ ከምዘይ ዒይነት ኣጋጣምታት 
ኣይዚረብኹምን፡፡ 

 ህፃናት ሕማቕ ኣጋጣምታት ምስታፎም እንትዚረቡ ልክዕ ከም ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሖም 
ከምእንገብሮ ክተበረታትዕዎም ይግባእ፡፡ ይኹን እምበር ዜተፇፀመ ሕማቕ ነገር 
ብህዴእታን ብመንፇስ መሓዚነት መንገዱ ብዜርዜር  እንታይ ከምዜተገበረ፣ መዒዜን 
ኣበይን ከምዜተገበረ ከምእውን ምስ መን ከምዜተፇፀመ  ምምርማር ይግባእ፡፡ ኣብዙ 
ህፃናት ከይተሰናበደ እቲ ዜተፇፀመ ሕማቕ ርግዕ ብምባል ክገልፁ ይግባእ፡፡ ካብ ህፃናት 
ዜተረኸበ መረዲእታ ንቐፃሊ እንታይ ክግበር ከምለዎ ንምውሳን ይሕግዜ፡፡ 

 ኣብ ገዚኹም ከባቢ ዒመቑቲ ጓዲጉዱ መውረዱ ውሕጅ ወይ መወገዱ ፇሰስቲ ትቦታት 
ወይ ይተዯፇነ ጉዴጓዴ እንተልዩ ምዴፊኖም ምርግጋፅ ኣዴላይ እዩ፡፡ 

 ተለኳኮስቲ/ተቐፃፀቲ/ ምዴጃታት፣ ኣብ ገዚ ውሽጢ ዜዲለዉ መሰተታት ኣልኮል፣ 
ክርቢታት፣ በለሕቲ ነገራት፣ መዴሓኒታት ከምእውን ምህርቲ መሓለውቲ ውልቐ ፅሬት 
ህፃናት ኣብ ይረኽብዎ ቦታ ምቕማጥ የዴልይ፡፡ 

 ህፃናት ምንቅስቓስ ኣካል ዜሰርሕሉን ዜፃወትሉን ቦታ ምምራፅ ግቡእ እዩ፡፡ 

 ህፃናት መንገዱ መኪና ከመይ ከምዜስግሩ ምክትታልን ምምራሕን ይግባእ፡፡ 

 ግልጋሎት ዜህቡ ናይ ኤሌክትሪክ ሶኬታት ምሽፊኖም ይግባእ፡፡ 

መሳለጥቲ 

ጥቅዒት ዜበፅሖም ህፃናት ዋኒኑ ንዜምልከቶ ሕጋዊ ኣካላት ምፍላጥ ዜኸፍአ ጥቕዒት 
ከየስዕበሎም ንምግባር የኽእል፡፡ ፆታዊ ጥቕዒት ዜበፅሓ/ዜብፅሖ/ ህፃን ብቕልጡፍ ናብ 
ትካል ጥዕና ብምውሳዴ ኣዴላይ ምርመራ ብምግባር ህፃናት ክበፅሕዎም ካብ ዜኽእሉ 
ሕማም ፆታዊ ርክብ ምክልኻል ይካኣል፡፡ 
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 ወለዱ ፀባይ ውላዴ ጎረቤት፣ ውላዴ መዴን መሓዚን ምፍላጥ ይግበኦም፡፡ 

 ንህፃናት ከም ለውዜ ሸሚጥ ወይ ካልኦት ክቢ ቅርፂ ለዎም ምግብታትን ዯረቕ 
ከሬሜላ ምሃብ ኣይግባእን፡፡ 

 ህፃናት ኣብ ከባቢ ማይ ወይ ኣብ ውሽጢ ማይ ገዱፍካ ምኻዴ ስለይግባእ ብሓባር 
ምስኦም ምፅናሕ ኣዴላይ እዩ፡፡ 

 ህፃናት ሓዙልካ/ ሓቒፍካ ውዕይ ነገር ምሓዜ ፇፂሙ ኣይግባእን፡፡ 

 ቐለልቲ ቑስልታት ቅልጡፍ ሕክምና ንምሃብ ናይ መጀመርያ ሓገዜ ሕክምና መውሃቡ 
ሳፁን ኣብ ገዚኻ ምቅማጥ የዴሊ፡፡ 

 ዜቆሰሉ ወየ ዯሞም ዜፇስስ ህፃናት ንምሕጋዜ ጓንት ወይ ከረፅቲ ላስቲክ ምጥቃም ካብ 
ህፃናት ናብ ወለዱ ወይ ካብ ወለዱ ናብ ህፃናት ብቐሊሉ ዜመሓላለፈ ገርምታት 
ንምክልኻል ይሕግዜ፡፡ 

 

ብይተፇለጡ ሰባት ዜፍፀም ጠለፊን ፆታዊ ጥቕዒትን ንምክልኻል  

 ህፃናት ኣብ ይፇልጥዎ ቦታ በይኖም ይምግዲፍ 
 

 ህፃናይ ኣብ ዕዲጋ፣ ሃየማኖታዎ ቦታታትንካልኦት ቦታታትን በይንቶም ይምግዲፍ  
 

 ህፃናት ኩሉ ግ ኣበይ ከምለዉ ምፍላጥ 
 

 ህፃናት ካብ ክልተ ዒመትን ሽደሽተ ወርሕን ጀሚሩ ምስ ይፇልጥዎም ሰባት ክራረቡ 
ፅቡቕ ይምዃነ ምዜራብ የዴሊ፡፡ ህፃናት ይፇልጥዎም ሰባት ክወስዴዎም እንፍትኑ 
ወዴያው እምቢ ክብሉ ወይ ዋዕ ኢሎም ዴምፂ ከስምዐ የስልጥንዎም፡፡ 

 

ህፃናት ካብ ሓውን ምቅፃልን ምክልኻልን 

 ክርቢትን ካልኦት ሓዊ መቐፃፀልቲ ነገራት ኩሉ ህፃናት ኣብ ይርኽብዎ ምቕማጥ፡፡ 
 

 ምዴጃ ህፃናት ኣብ ይርኽብዎ ቦታ ምቕማጡ ምርግጋፅ፡፡ 
 

 ኣናእሽተይ ህፃናት ኣብ  ምግቢ መዲለዊ ቦታ ይምምፅኦ ምርግጋፅ፡፡ 
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 ንህፃናት ብዜዋዒየ የማይ ምሕፃብ እንትዯልዩ ኣቐዱዎም ዋዕዪ እቲ ማይ ብዜባን 
ኢድም ምፍታሽ፡፡ 
 

 ግልጋሎት ይህቡ ናይ ኤሌክትሪክ ሶኬታት ወንበር፣ጠረጴዚን ዜተፇላለዩ  ነገራት 
ብምጥቓም ኣብመንዴቕ ለው ምሽፊን ይግባእ፡፡ 
 

 ህፃናት ኣብ ዜፃወትሉ ከባቢታት ኩሉ ዜፇልሓ ማይ ምቕማጥ ግቡእ ኣይኮነንው፡፡ 

  

ህፃናት ካብ ሓዯጋ መርዙ ምክልኻል    

 ኣብ ገዚ ወሽጢ ዜርከቡ መርዚማ ነገራት ፇልይካ ምቕመቀጥ፡፡ 
 

 ኣብ ገዚ ወሽጢ ዜርከቡ መርዚማ ነገራት ህፃናት ኣብ ይረኽብዎ ቦታ ምቕማጡ 
ምርግጋፅ፡፡ 
 

 ኩሎም መዴሓኒታትን ናውቲ መዴሓኒታትን ህፃናት ኣብ ይረኽብዎ ምቕማጥ፡፡ 
 ህፃናት ብጀካ ምግቢ ካልኦት ነገራት ናብ ኣፎም ንከየእትዉ ምምሃር ብመርዚማነገራት 

ዜምፅኡ ሓዯጋታት ንምክልኻል  ጠቓሚ እዩ፡፡ 

 

ህፃናት ካብ ሓዯጋ ምጥላቕ ማይ ምክልኻል 

 ህፃናት በይንቶም ፇፂምካ ኣብ ሽንት ቤት ይምግዲፍ፡፡ 

 ማዕፆ ሽንት ቤት መቆለፉ ብምዴላው ኣብ ውሽጢ ሰብ ኣብ ይብሉ ግ ብዯገ ምቁላፍ፡፡ 

 ኣብ ሩባ ወይ ከባቢ ዒይኒ ማይ ወይ ጉዴጓዴ ማይ ቐረባታት ዜኾኑ ቦታታት ምስ 
ህፃናት ብሓባር ምፅናሕ ይግባእ፡፡ 

 ኣብ ከባቢኹም ዜርከቡ ጉዴጓዴ ማይ ሓፁር ክስረሐሎምን ኩሉሻብ ንክሕለዉ ምስ 
ከባቢያዊ ምምሕዲር ምዜርራብ ኣዴላይ እዩ፡፡ 

 

ህፃናት ካብ ሓዯጋ መኪና ምክልኻል 

 ኣብ ምስጋር መንገዱ መኪና ኣእዲው ኣናእሽተይ ህፃናት ምሓዜ፡፡ 
 



32 

 

 ህፃናት ዒርሶም ክኢሎም መንገዱ መኪና ምስጋር ምኽኣሎም ንምፍላጥ ፅርግያ 
እንትሰግሩ ምርእይ፡፡ ዕዴሜኦም ትሕቲ ሓሙሽተ ዒመት ዜኾኑ ህፃናት ፅርግያ 
በይንቶም ክሰግሩ ይምፍቓዴ፡፡ 
 

 ህፃናት ፅርግያ እንትሰግሩ ብቐጥተኛ መንገዱ ምጥቓም ክኽእሉ ምምሃር ግቡእ እዩ፡፡ 
 

 ወለዱ ሕግታት ትራፉክ ብምኽባር ንህፃናት ኣብነት ምዃን/ፀጋየ መንገዱ ሒዜካ 
ምጉዒዜ፣ግቡእ መስገሪ መንገዱ መስመር/ዛብራ/ ስዑብካ ምስጋር ክለማመደ ምግባር 
ይግባእል፡፡ 
 

 ህፃናት ብቕዒት ምንቅስቓስ ኣካል ዜገብርሉን ዜዚናገዕሉን ዴሕንነት ዜተሓለወ ቦታ 
ምምራፅ ኣዴላይ እዩ፡፡ 
 

 ህፃናት ፅርግያ እንተቋርፁ የማን ፀጋም ብምርኣይ ከምእውን ተሽከርካሪ መኪና የለ 
ምዃኑ ብምርግጋፅ ክኸውነ ከምለዎ ምምሃር ኣዴላይ አዩ፡፡ 
 

 ህፃናት ኣበ መንገዱ መኪና ከይፃወቱ ምምኻር የዴሊ፡፡ 
 

 ህፃናት ብመኪና እንትጓዘ ኣብ ቅዴሚት ወንበር ወይ ጋቢና ወንበር ይምጭቃም ግቡእ 
እዩ፡፡ 

 
 
ሓለዋ ዴሕንነት ዕሸል ህፃናት 

ኩሎም ተግባራት ምክልኻል ንህፃናት ኣዴለይቲ እንተኾኑ እውን ጥዕናን ምክንኻን ዕብየት 
ህፃናት ዴማ ብጣኽሚ ኣዴላይን ጠመተ ዴልዮ ዋኒንነ እዩ፡፡  

 

 ህፃናት ካብ ውሽጢ ገዚ ሐዯጋ ብፅሑ ነገራት ምክልኻል  

 ኣብ ውሽጢ ገዚ ሓዯጋ ናይ ምብፃሕ ዒቕሚ ለዎም ነገራት ኣለዉ፡፡ 

 ህፃናት ሓዙልካ ወይ ሓቑፍካ ዉዕይ ነገራት ምሓዜ ኣይግባእን፡፡ 

 ኣብ ጥቓ መዯቀሲ ህፃናት ብርጭቆ፣ኣትኽልቲ ወይ ገይፃ መይፂ ይምቕማጥ 
ምኽንያቱ ኣብ ርእሲ ህፃናት ከይወዴቕ ምጥንቓቕ ኣዴላይ እዩ፡፡ 

 ወንበርን ጠረጴዚታትን ተረጋጊዖም ምቕማጦም ምርግጋፅ ባእ፡፡ 
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 ንህፃናት ብዜዋዏ የማይ ምሕፃብ እንትዯልዩ ኣቐዱዎም ዋዕዪ እቲ ማይ ብዜባን 
ኢድም ምፍታሽ፡፡ 

 ህፃናት ካብ ቁፅፅር ዒይንኹን ወፃኢ ዜኾነ ቦታ ንበይንቶም  ይምግዲፍ ፡፡ 

 

 ምክልኻል መሕነቕቲን ምዕፊንን ህፃናት 

 ዕሸል ህፃናት እንትዴቅሱ ብሹቐኦም ጥራይ ምዴቃስ፣ ትርኣስ ይምግባር፡፡ 

 ዕሸል ህፃናተ ኣብ ዜዯቅስሉ ከይዕፇኑ ብቐሊሉ ተጠምጢሞም ፀገም ይፇጥሩ 
ቐርጭራጭ ጨርቅታት ስፖንጂ መሳሊ ነገራት ከብ መዯቀሲኦም 
ምርሓቕ፡፡ ኣብ ጎኒ ህፃናተ እንተይሃልይኩም ካብ ጎኒ ህፃናት ትርኣስ፣ 
ኮበርታ ወይ ባምቡላታት ኣበ ዜዯቀሱ ህፃናት ዘርያ ይምቕማጥ 

 ኣብ ገዚኹም ኣብ ሕዴ ሕዴ ውሽጢ ክፍሊ ሳናቲም፣ መሳምር፣ ፀፀራትን፣ 
ሽንጣራት፣ መፊትሕን ካልኦት ኣናእሽተይ ነገራትን ረኺቦም ናብ ኣፎም 
ከየእትዉ ክፍሊ ምፅራይ  

 ህፃናት ዒቂንካ ምኹላስና ምርግጋፅ 

 መዴሓኒታት፣ ቅባኣታትን  ኬሚካላትን ህፃናት ኣብየርክብዎ ቦታ ምቕማጡ 
ምርግጋፅ 

 

ወለዱ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብሃንዯበት ንዜበፅሕ ሓዯጋ ክገብርዎ ዜግባእ ምዴላውን 
ስጉምትን 

 ወለዱ ወይ መዕበይቲ ንንእሽተይ ቁስልታት ቀሊል ሕክምና ንምግባር ኽእል ናይ 
መጀመርያ ሕክምና ሓገዜ መውሃቢ ሳንፁን ኣብ ገኦም ምዴላው ይግባእ፡፡  

 ጉዴኣት ዜበፅሖም ህፃናት ዴጋፍ ብዒል ሙያ ክሳብ ዜረኽቡ ወለዱ እዘይ ናይ መጀመርያ 
ሕክምና ሓገዜ መውሃቢ ሳፁን ብምጽቓም ሓገዜ ክገብርሎም ይግባእ፡፡ 

 ናይ መጀመርያ ሕክምና ሓገዜ መውሃቢ ካብ ባኮ ወይ ካብ ላስተክ ምዴላው ይካኣል 
እዩል፡፡ ናይ መጀመርያ ሕክምና ሓገዜ መውሃቢ ሳፁን ኣብ ውሽጡ ጡጥ፣ መዏሸጊ ቑስሊ 
ፕላስተር፣ ካብ ቤት መዴሓኒት ዜግአኡ ቐስልን ጭሕጋግን ንምፅራግ ገልግል ጂቪን 
ከምእውንንቑስሊ መሸፇኒ ዜኸውን ፅሩይ ጨርቂ ምቕማጥ የዴሊ፡፡  
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 ናይ መጀመርያ ሕክምና ሓገዜ መውሃቢ ሳፁን ህፃናት ኣብ የርክብዎ ቦታ ምቕማጥ 
ይግባእ፡፡ናይ መጀመርያ ሕክምና ሓገዜ መውሃቢ ሳፁን ውሽጢ ዜርከቡ ነገራት ዜተጎዴኡ 
ህፃናት ናብ ትካል ጥዕና ክሳብ ዜበፅሑ ዜህሉ ምፍሳስ ዯም ንምክልኻል ይሕግዜ፡፡  

 ዜተጎዴኡ ህፃናት ንምሕጋዜ ዜፇሶም ዯም ጠጠው ንምባል ኣብ ዜግበር ፃዕሪ ግቡእ 
ጥንቓቐ ምግባር ይግባእ፡፡  

 ወለዱ ዜዯምይ ክፍሊ ኣካላት ሰብነት እንትነኽኡ ኣእዲዎም ብፅሩይ ፕላስቲክ ምሽፊን 
የዴሊ፡፡ እዘይ እውንካብ ህፃናት ናብ ወለዱ ወይ ካብወለዱ ናብ ህፃናት ብቐሊሉ 
ዜመሓላለፈ ጀርምታት ንምክልኻል ይሕግዜ፡፡  

 ወለዱ ዯምይ ቑስሊ፣ ይተሸፇነ ቑስሊ፣ ናይ ቆርበት ቑስሊ፣ ዜተቐዯዯ ቆርበት ወይ 
ዯም ብዜነኽኡ ጨርቕታትኣእዲውና ብፅሩይ ፕላስቲክ ምሽፊን የዴሊ፡፡  

 ህፃናት ናይ ካልኦት ሰባት ዯምን ፇሳሲ ሰብነትን ፇፂሞም ክነኽኡ ከምይባእ ምምሃር 
ይግባእ፡፡ 

 


