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መእተዊ  
 
ኣብ ሃገርና ንጥዕና ኣእምሮ ዜተውሃቦ ቆሊሕታ ካብ ግ ናብ ግ እናተመሓየሸ ዜመፅእ 

ል እንትኸውን ኣብ ሃገርና ል ሽፊን ግሌጋልት ጥዕና ኣእምሮ ሕዙ እውን ገና ብዘሕ 

ዜተርፍ እዩ፡፡ ኣብዜሓ ኢትዮጵያዊ ንሕማም ኣእምሮ ዜግሌገል ወይ ዜጥቀሞ ሕክምና 

ብኣብዜሓ ሕዙ እውን ብባህሊዊ ሜሊ እዩ፡፡ ናይዙ ቀንዱ ምኽንያት እቲ ሕብረተሰብ 

ኣፌሇጦ ኣብ ሇዎ ግሌጋልት መናዊ ሕክምና ንኣእምሮ ተበፃሓይነት ብይምህሊው፣ 

ረብሕኡ ብዜግባእ ክግንብ ይምኽኣለ እዩ፡፡ ብፌሊይ ብዚዕባ ጥዕና ኣእምሮ ህፃናትን 

መናእሰያትን ል ግንዚበ ኣዜዩ ኣብ ትሑት ብርኪ ምዃኑ ሰጊሩ ፇር ግሌጋልት እውን 

ውሱን እዩ፡፡  

ብብርኪ ዒሇም ብተዯጋጋሚ ዜተኻየዯ ፅንዒት ከምረጋገፆ ኣብ ኩለ ማሕበረሰብ ዜርከቡ 

ህፃናት ካብ ሚእቲ እቶም ዒሰርተ ሓሙሽተ ህፃናት ብዜተፇሊሇዩ ፀገማት ባህሪ ይጥቅዐ፡፡ 

ከም ኢትዮጵያ ዜበሇ ገና ኣብ ምምዕባሌ ዜርከባ ሃገራት ዴማ ካብ ሇዉ በዜሒ ህዜቢ 

ፌርቂ ዜኣክሌ ዕዴሚኦም ትሕቲ 18 ዒመት እዮም፡፡ ስሇዜኾነ መናእሰያት ኣብ ስራሕቲ 

ሕርሻን ካሌኦት ምህርትታትን ዜካየደ ምንቅስቓሳት ዜገብሩዎ ወይ ሇዎም ተሳትፍ 

ዜሇዒሇ እዩ፡፡  

ናይ ሓዯ ህፃን ፀገም ባህሪ ኣብ ባዕለ እቲ ህፃን፣ ስዴራን ማሕበረሰብን ዜተፇሊሇዩ ፀገማ 

የስዕብ፡፡ ካብዙ ሓሉፈ ተሪፈ ኣብ ቁጠባ ሃገር እውን ዒብዪ ጉዴኣት ከምዜስዕብ 

ይእመነለ፡፡ ኣብ ዒሇምና ሇው ዒበይቲ መንግስትታት ነዙ ጉዲይ ዒብዪ ትኹረት 

/ቆሊሕታ ብምሃብ ምንቅስቓስ እናገበሩ ይርከቡ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ‘ውን ቅዴሚ 20 ዒመታት 

ዜውሃብ ል ትኹረት ካብ ግ ናብ ግ እናተመሓየሸ መፂኡ እዩ፡፡  

ኣብ ሃገርና ባህሪ ዒበይቲ ሰባትን ህፃናትን ብውሱን ዯረጃ ንምግማት ኽእለ ፅንዒታት 

ኣብ ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ተኻይደ ነይሩ፡፡ ውፅኢት መፅናዕቲ ከምርኣዩ ኣብ ሃገርና 

ዜተርኣዩ ፀገማት ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ካሌኦት ሃገራት ምስ ዜተርኣየ ወይ ዜተረኸበ 

ውፅኢት ተመሳሳሌነት ኣሇዎ፡፡ 

ኣብ ሃገርና ል ዒብዪ ሕፅረት ግሌጋልት ጥዕና ኣእምሮ ንምቕራፌ ይሕግዜ እዩ ብዜብሌ 

ኣተሓሳስባ ኣብ ትሕቲ ቢሮ ትምህርቲ ክሌሌ ትግራይ ዜተሓቖፈ ኣፀዯ ህፃናት ዜርከቡ 

ህፃናትን ወሊዱን፣ ከምኡ’ውን መምህራን ኣፀዯ ህፃናት ኣብ ግሌጋልት ጥዕና ኣእምሮ 

ንክሳተፈ ኽእሌ ፕሮጀክት ተግባራዊ ኣብ ምግባር ይርከብ፡፡ እዙ ፕሮጀክት ብስኩሌ 



5 
 

ሬዱነስ ኢኒሼቲቭ (ስሬኢ)፣ምስ ቢሮ ትምህርቲ ክሌሌ ትግራይ ብምትሕብባር ዜካየዴ 

ኮይኑ፣ ወፃኢ እዙ ፕሮጀክት ብግራንዴ ቻሇንጅስ ካናዲ (Grand Challenges Canada) 

ዜበሃሌ ትካሌ ረዴኤት መንግስቲ ካናዲ ዜሽፇን እዩ፡፡ ኣብዙ ፕሮጀክት መምህራንን 

ወሊዴን ብዚዕባ ጥዕና ኣእምሮን ሕማም ኣእምሮን ሰሌጠና ንክወስደ ክግበር እዩ፡፡ 

ዜስሌጠኑ መምህራንን ወሊዱን ጥዕና ኣእምሮ ብምግፊሕ፤ ከምኡ’ውን ሕማም ኣእምሮ 

ብምክሌኻሌን ብምሕካምን ተግባራት ንክሳተፌ ትሌምታት ተታሒዝም እዮም፡፡  

ኣብ ሊዕሉ ዜተሓበረ ፕሮጀክት ብተግባር ንምፌፃም ኣዴሇይቲ እዮም ተባሂልም ካብ 

ዜተዲሇዉ ሰነዲት እዙ ፀገማት ኣእምሮ ዜምሌከት ዜተዲሇወ መሰሌጣኒ ማንዋሌ ይርከብ፡፡ 

እዙ ማንዋሌ ዜተዲሇወ ብሰብ ሞያ ሕክምና እዩ፡፡ ብዚዕባ ተግባራዊነቱ ኣብ ትሕቲ 

ስ.ሬ.ኢ ሇዉ ኣብያተ ትምህርቲ ዜርከቡ መምህራን ል ተሞክሮ ውፅኢታዊ ከምዜኾነን 

ሇውጢ ከምምፅእን ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ እዩ፡፡  

ዕሊማ እዙ መፅሓፌ ዜሰሌጠኑ መምህራንን ወሇዱን/ መዕበይቲን ንከሰሌጥንለ ዜተዲሇወ 

እዩ፡፡ በዙ መሰረት ስሬኢ ዜሰሌጠኑ መምህራንን ወሇዱን ግንዚበ ጥዕና ኣእምሮ ኣብ 

ሕብረተሰብ ንምግፊሕን ንምስራፅን ይኽእለ፡፡ ከምኡ’ውን ፀገም ኣእምሮ ሇዎም ውሌቀ 

ሰባት ኣገዲሲ ክንክን ንምግባር ይኽእለ እዮም ኢለ ይኣምን፡፡ ኣብዙ ስሌጠና ዜጋፊሕ 

ፌሌጠትን ክእሇትን ብዚዕባ ጥዕና ኣእምሮ ካብ ምስራፅ ብተወሳኺ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ 

ሇዎም ህፃናትን ኣባፅሕን ግቡእ ሕክምና ኣብ እዋኑ ንክረኽቡ የኽእሌ፡፡ እዙ ዴማ 

ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዜመፅእ ጉዴኣት ብዜሇዒሇ ይንክይ እዩ፡፡ ስኩሌ ሬዱነስ 

ኢኒሼቲቭ እዙ መፅሓፌ መምርሒ ንመምህር ተሓሳቢ ብምግባር ኣዲሌዩ ንተጠቀምቲ 

ክቐርብን ክባፃሕን ስሇዜገበረ ዜሇዒለ ታሕጓስ ይስምዖ፡፡  

 

ድ/ር ምኒሌክ ዯስታ ኣረጋው  

በዒሌ ሙያ ሕክምና ስነ-ባህርን መራሒ ፕሮጀክትን 
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ሓፇሻዊ መምርሒ 

ዑሊማ ስሌጠና 

 

እዙ ስሌጠና ዜስዕቡ ዑሊማታት ኣሇዎ፡- 

 መምህራንን ወሇዱን ኣብ ህፃናትን ዒበይትን ዜረኣዩ ቀንዱ ቀንዱ ፀገማት ጥዕና 

ኣእምሮ ንክፇሌጡን ፀገም ሇዎም ብኣግባቡ ንክሕብሐቡን፣ 

 ኣዴሊዪ እንትኾን ወሇዱን መምህራንን ፀገም ሇዎም ሰባት ናብ ብዒሌ ሙያ 

ሕክምና ንክሌእኹ ብኽእሌ ተሓሳቢ ተገይሩ ዜተዲሇወ እዩ፡፡ 

 

ትሌሚ ስሌጠና  
ሕዴ ሕዴ ክፊሌ ስሌጠና ቅዴሚ ምጅማር ንተሳተፌቲ ተፌትሽ ቅዴመ- ስሌጠና ክወሃቦም 

ይግበር፡፡ እዙ ስሌጠና ኣብ ኩለ ክፊሌ ሕብረተሰብ ውሽጢ ብሰፉሑ ይርከብ እዩ ተባሂለ 

ዜግመት ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ዜዴህሰስ እዩ፡፡ እዝም ፀገማት ጥዕና ኣእምሮ ዴማ ዜስዕቡ 

እዮም፡፡ 

 

1. ዴብርት  

2. ሓሳብ፣ ትሌሚን ፇተነን ዒርስኻ  ምጥፊእ   

3. ጭንቀት  

4. ዴሕሪ መጉዲእቲ/ ሓዯጋ ዜመፅእ ፀገም ባህሪ  

5. ሳይኮሲስ 

6. ኣሌኮሆሌን ካሌኦት መዒወኒ ሱሳትን ተተሓሒዘ ዜፌጠሩ ፀገማት  

7. ኤፒላፕሲ 

8. ሌዐሌ ምስኣን ትኹረትን ይምርግጋእን  

9. ኮዱ 

10.  ዕቡይነት  

11. ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ እዮም፡፡ 
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ሕዴ ሕዴ ኩነታት ዜምሌከት ሰሌጠንቲ ክፇሌጡዎም ይግባእ ዜተብሃለ ብመሌክዕ ንኡስ 

ርእስን ርእስን ዜተቐመጡ ኮይኖም፤ እኹሌ ግንዚበ ንምስራፅ እኹሌ ተባሂለ ብሰብ ሙያ 

ጥዕና ኣእምሮ ዜተገመተ ክፌሇ ግ ተሓቢሩ እዩ፡፡ ሰሌጠንቲ ኣብ ኣዋን ሰሌጠና 

ዜጨበጥዎ ፌሌጠትን ክእሇትን ንምግምጋም ኣብ ሕዴሕዴ ቅዴመን ዴሕረን ስሌጠና 

ተፌትሽ ይክያዴ፡ 

 

ተሳተፌቲ ስሌጠና 

ኣብ ስሌጠና ተሳተፌቲ  ንክኾኑ ትፅቢት ዜግበረልም መምህራን፣ ኣብ ትካሊት መሐብሐቢ 

ህፃናት  ዜሰርሑ ሰራሕተኛታት፣ ከምኡ’ውን ወሊዱን መዕበይትን እዮም፡፡ 

ሓፇሻዊ መምርሕታት ስሌጠና  

ኣብ መጀመሪ ስሌጠና ዜስዕቡ ሕግታት ስሌጠና ንተሳተፌቲ ይፇሌጡዎም፡፡ 

 ኣቀማምጣ ሰሌጠንቲ ብፌርቂ-ክቢ ንክቕመጡ ምግባር፣  

 ምፌሊጥ መሳሇጥን ተሳተፌትን ምክያዴ፣  

 ኣብ ሰዒትኻ ምርካብ /ምኽባር ሰዒት/፣ 

 ኣብ እዋን ስሌጠና ሞባይሌ ምዕፃው /ዴምፂ ኣሌቦ ምግባር/ 

 ኣብ ሕዴሕዴ ክፌሇ ግ ስሌጠና ምርካብ፣ 

 ንቑሕ ተሳትፍ ምግባር፣ 

 ምኽባር ሓሳብ ካሌኦት ሰባት ፣ 

 ክፌሇ ግ ክሇሳ- ኣብ ሕዴሕዴ መጀመርታ መዒሌቲ ናይ ዜሓሇፈ ዜተምሃሩዎም 

ዜምሌከት ብሓፂሩ ገሇፃ ክገብር ዜኽእሌ ተሳታፉ ምውካሌ፡፡ 

 ቦታ ሰሌጠና ምምችቻው- ኣብ ሕዴሕዴ መዒሌቲ ን 10 ዯቒቓ ዜኣኽሌ እቲ 

መተሓባበሪ ስሌጠና ቦታ መሰሌጠኒ የመቻቹው፣  

 ኣብ እዋን ስሌጠና ተቖፃፃሪ ሰዒት ምምራፅ፡፡  

ኣዴሇይቲ ናውትታት 
 ንፁህ መፅሓፌ ሰላዲ /ፌሉፕ ቻርት/፣ 

 ማርከር፣ 

 ብርዕን መክር መትሓዙን ዯፌተር ንተሳተፌቲ ምዴሊው ፣ 

 በረርቲ ፅሑፊት፡፡ 
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ምዕራፌ ሓዯ 

ሕማም ዴብርቲ 
እዙ ምዕራፌ ተሳተፌቲ ብዚዕባ ሕማም ዴብርት ንክፇሌጡን ንክፇሌዩን ይሕግዜ፡፡ 

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶ ወረቓቕቲ ምዕዲሌ 15 ዯቒቓ 

ንመእተዊ ዜኸውን ዚንታ 1ን 2ን ምንባብ 7 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ  ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መግሇፂን  ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥን  

15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታታት ዜምሌከት  

መግሇፂ ምሃብ  

ምንባብን ምምይያጥን  15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት  ምምራሕ ፅውውት  20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎም ዜኽእለ ነገራትን 

ቁሌፉ መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ሕቶ ወረቓቕቲ ምዕዲሌ  15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ -1  
 
ትርሓስ ጓሌ 35 ዒመት ዕዴመ ሇዋ ኣድ ክሌተ ህፃናት እያ፡፡ ንሓዯ ወርሒ ዜኣክሌ 

ሕማም ርእሲን ፀገም ዴቃስን ነይሩዋ፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ ዴላት ምግቢ ምንካይ፣ ብቐሉለ 

ምዴካም፣ ኣብ ውሽጢ ገዚ ንምስራሕ ዴላት ምንካይ ይረኣያ፡፡ ንዯቃ ብዜኾነን ብይኮነን 

ትኹርዮም፡፡ ኣብ ዯቃ እተርእዩ ኹራ/ቁጠዏ ኣዴሊዪ ከምይኮነ ንባዕሊ ትናሳሕ ፡፡ 

ትርሓስ ንዯቃ ክትብሌ እምበር ናብርኣ ኣብ ገዲም ንክኾን ትመርፅ፡፡ ሓዯ ሓዯ ግ 

ንምንታይ ኮን እዩ እንተይ ተወሇዴኩ ተዜተርፌ ትብሌ፡፡ 
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መእተዊ ዚንታ -2 

ናሆም ዕዴሚኡ 16 እንትኸውን ዯረጃ ትምህርቱ 9ይ ክፌሉ እዩ፡፡ ኣብ ቀረባ ግ ስዴርኡ 

ኣብ ናሆም ባህሪ ምቅይያር ምስትውዒሌ ጀሚሮም፡፡ ብቐሉለ ይሓርቕ፣ ካብ ኩለ ግ 

ብዜተፇሇየ ምስ ስዴርኡ ብዘሕ ኣይፃወትን፡፡ ናብ ገዚ እንትኣቱ ሰሊምታ እንከይሃበን 

ዴራሩ ከይበሇዏን ናብ መዯቀሲ ኣቲው በሪ ይዒፁ፡፡ ወሊዱ ፀገሙ እንታይ ከምዜኾነ 

እንትሓትዎ ምንም ዒይነት ፅቡቕ ስምዑት ከምይስምዖን ኩለ ነገር ከምፅሌኦን 

ሓቢሩልም፡፡ ዴላት ምግቢ የብለን፡፡ እኹሌ ዴቃስ ኣይረክብን ል፡፡ ንነገራት ትኹረት 

ምሃብ ስሇዜኸበድ ውፅኢት ትምህርቱ እናተሓተ ከይደ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

 ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ ዚንታ ትርሓስ ንከንብብ ይግበሩ፡፡ ብምቕፃሌ ካሌእ 

ተሳታፉ ዚንታ ናሆም ከንብብ ይግበሩ፡፡ 

 ብምቕፃሌ ተሳተፌቲ ዜስዕቡ ሕቶታት ይሕተትዎም’ሞ ዜህብዎ መሌሲ 

ንምሃብ ኣቲ ዜተዲሇወ ሰላዲ ይፅሓፈ፡፡ 

1. ዒይነት ሇውጢ ባህሪ ትርሓስ ወይ ናሆም ሇዎ ሰብ ርኢኹም ትፇሌጡ 

ድ? 

2. ትርሓስ ወይ ናሆም እንታይ እንታይ ፀገማት ኣሇዎም? ናይ ሕዴ ሕዴ 

ሰብ ዚንታ ፀገም ካብ ዜቐርቡ መሌስታት ፇሉኻ ነኒበይኖም ምስፊር፡፡ 

3. ከም ትርሓስ ወይ ናሆም ዒይነት ፀገም ሇዎም ውሌቀ ሰባት 

ብዜምሌከት ሰባት እንታይ ይብለ? 

 መሳሇጥቲ ዴሕሪ ተ ዜተሌዒለ ነጥብታ ብዚዕባ ትርሓስን ናሆምን 

ሇዎም ፀገማት መግሇፂ ይሃቡ፡፡ 

 ተሳተፌቲ ግሌፂ ይኮነልም ነጥቢ እንተል ንክሓቱ ዕዴሌ ይሃብዎም፡፡ 
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ዕሊማ ስሌጠና ሕማም ዴብርቲ 

 

ሰሌጠንቲ ዴሕሪ እዙ ትምህርቲ ፡-  

 ምሌክታት ሕማም ዴብርት ይፇሌጡ፡፡ 

 ኣገባብ ብሇዎ ኣብ መንጎ ግዙያዊ ይምምችቻውን ሕማም ዴብርትን ሇዎ 

ኣፇሊሇይ ይርዴኡ፡፡ 

 ሕማም ዴብርት ሇዎም ሰባት ረዴኤት ምግባር ይኽእለ፡፡ 

 ሕማም ዴብርት ሇዎም ሰባት ናብ በዒሌ ሙያ ሕክምና ምሌኣኽ ይኽእለ፡፡ 

 

 

 

 

ትርጉምን መብርህን 

ዴብርቲ ማሇት ይተሇመዯ፣ ከቢዴ ስምዑት ሓን ወይ ክትሕጓስ ይምኽኣሌ፡፡ 

ከምኡ’ውን ብይተሇመዯ ኩነታት ንነገራት ልና ዴላት ምስኣን እዩ፡፡ እቲ ሕማም ኣብ 

ሕፃናት፣ መናእሰይ ከምኡ’ውን ዒበይቲ ይረኣይ፡፡ ይኹን እምበር ምሌክታት እቲ ሕማም 

በቢዕዴመ ክሌሌ ዜተፇሊሇየ ክኾኑ ይኽእለ፡፡ 

ኣብ ህፃናት  

 ሕጉስ ይምኳን፣ ኮራይ/ቁጡዕ ምዃን፣  

 ካብ መሓዘት ብዜተፇሇየ ምብካይ፣ 

 ምፅዋት ይምዴሊይ፣ 

 ዕዮ ክፌሌን ዕዮ ገዚን ብኣግባቡ ይምስራሕ፣ 

 ተበግሶ ምስኣን፣  

 ንነገራት ዴላት ምስኣን፣  

 ስምዑት ዴኻም፣ ካብ ረባ ምቑጣብ፣ 

 ብይተሇመዯ ኩነታት  ዴቃስ ምስኣን ወይ ምብዚሕ፣  

 ሕማም ኣካሊዊ ስምዑት ፣ ንኣብነት ሕማም ርእሲ፣ ሕማም ከብዱ፣ 

 ዴላት ምግቢ ምስኣን ወይ ኣብ ሓዴ ሓዱኦም ብዜዒበየ ዴላት ምግቢ ምውሳኽ፣ 

መሳሇጥቲ  

ብዚዕባ ሕማም ዴብርት ዕሊማታት ስሌጠና ምስተነበበልም ንክመያየጡ ይግበሩ፡፡ 
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 ክብዯቶም ትፅቢት ካብዜግበረለ ንታሕቲ ምዃን ወይ ምውሳኽ፣  

 ንክትመውት ምምናይ፣ 

 ብስራሕ፣ ብትምህርቲን ማሕበራዊ ህይወትን ዜሇዒሇ ምዜባዕ ምህሊው፡፡  

መናእሰይን ዒበይትን 

 ስምዑት ሓን ወይ ዴላት ምስኣን፣ 

 ዴላት ምግቢ ምስኣን ወይ ምውሳኽ፣ 

 ክብዯት ሰውነት ምንካይ ወይ ምውሳኽ፣ 

 ዴቃስ ምስኣን ወይ ምብዚሕ፣ 

 ሓሳብ ወይ ኣብ ኣራርባ ምዜሓሌ/ ዴኹም ምዃን፣ 

 ስምዑት ምዴካም፣ 

 ንባዕሌኻ ዋጋ ይብሌካ ጌርካ ምርኣይ ወይ ስምዑት ጥፌኣተኛነት ምህሊው፡፡ 

 ትኹረት ምስኣን፣ ንነገራት ንምውሳን ምፅጋም፣ 

 ባዕሌካ ንምጥፊእ ምሕሳብ ወይ ሞት ምምናይ፣ 

 ኣብ ስራሕ፣ ትምህርቲ፣ ማሕበራዊ ህይወት ዜሇዒሇ ምዜባዕ ምህሊው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ሕዴሕዴ ምሌክት ሕማም ዴብርቲ እናንበቡ ይግሇፁ፣ ካብዙ ንታሕቲ ዜተርሩ 

ትኹረት ይሃቡ፡፡ 

 ብዯረጃ ሕማም ንምርኣይ እቶም ምሌክታት በቢ መዒሌቱ ዜበዜሕ ግ 

እናተርኣዩ ንኽሌተ ሰሙን ክፀንሑ ይግባእ፡፡ ከምኡ’ውን ኣብ ስራሕ፣ 

ትምህርቲ፣ ዕሇታዊ ማሕበራዊ ርክብ ፅሌዋ ክሕዴሩ ኣሇዎም፡፡ 

 ኣካሊዊ ስምዑታት ሕማም ንኣብነት ሕማም ርእሲ፣ ሕማም ከብዱ፣ ወይ ዴማ 

ብሓፇሽኡ “የሓመኒ እዩ ል” ምባሌ ክህለ ይኽእሌ፡፡ 

ህፃናት ስምዑቶም ብዜተፇሊሇዩ ቃሊታት ንምግሊፅ ክፅገሙ ስሇዜኽእለ ወሇዱ ንዯቖም 

ዜፅገሙ፣ ስምዑት ታሕጓስ ከምሇዎም ብመሌክዕ ዋዚ ምስ ቁምነገር ክሓቱዎም 

ከምሇዎም ይንገርዎም፡፡ 
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ሕማም ዴብርቲ ኣብ ስራሕ ወይ ማሕበራዊ ህይወት ስዕቦ ፅሌዋ 

 ኣፇፃፅማ ትምህርቲ ምቕናስ፣  

 ምስ መሓዘቱ ከምኡ’ውን ስዴርኡ ሇዎ ርክብ ምዜባዕ፣ 

 ኣብ ዒበይቲ ኣፇፃፅማ ስራ ምቕናስ፣ 

 

 

ኣብ ህፃናት ዜረኣይ ሕማም ዴብርቲ መግሇፂ ምሌክትታት ዜበዜሕ ግ ኣብ መናእሰይን 

ዒበይትን ከምዜረኣዩን ይኹን’ምበር ዒበይቲ እዝም ምሌክታት ካብ ህፃናት ብዜሓሸ 

ብፅቡቕ ኩነታት ምግሊፅ ከምዜኽእለ ይገሌፁ፡፡ 

 

መሳሇጥቲ  

ሕማም ዴብርቲ ኣብ ስራሕን ማሕበራዊ ህይወትን ስዕቦ ፅሌዋ ንምርኣይ እዝም 

ዜስዕቡ ኣብነታት ይጠቐሙ፡፡ 

ምቕናስ ኣፇፃፅማ ትምህርቲ 

ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ብዜግባእ ዜሳተፌ ዜነበረ ህፃን ስቕ ዜብሌን ምስ ህፃናት  

ይተኣታተውን እንትኾን፤ ንፅንዒት ሇዎ ዴላት እንትትሕት ኣፇፃፅማ ትምህርቱ’ውን 

ይዯክም፡፡  

ምስ መሓዘቱ ከምኡ’ውን ምስ ስዴርኡ ሇዎ ርክብ ምዜባዕ  

ብጣዕሚ ተኣታታዊ ዜነበረ ህፃን ንመሓዘቱ፣ ከምኡ’ውን ኣባሊት ስዴርኡ ኩልም 

እንትርሕቕ፣ ብሕታውነት እንተብዜሕ፤  

ዒበይቲ ኣፇፃፅማ ስራሕ ምቕናስ 

ኣብ ስርሑ ምስጉን ዜነበረ ሰብ ዴላት ስራሕን ብቕዒትን እንትወርዴ ወይ እንተንኪ  

ንዯቖም ዜፅገሙ፣ ስምዑት ታሕጓስ ከምሇዎም ብመሌክዕ ዋዚ ምስ ቁምነገር 

ክሓቱዎም ከምሇዎም ይንገርዎም፡፡ 
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ሕማም ዴብርቲ(ፅዕንዕን) ብዜተፇሊሇዩ ምኽንያታት ንፌጠሩ ይኽእለ፡- 

 ተፇጥሮኣዊ (ንኣብነት፡- ኣብ ሰዉነትና ውሽጢ ዜርከቡ ንጥረ ነገራት እንትዚበዐ 

ሓዯሓዯ ኣካሊዊ ሕማማት) 

 ስነ-ሌባናዊ 

 ማሕበራዊ  

 

መሳሇጥቲ  

ኣብ መንጎ ዒበይትን ህፃናትን ል ኣፇሊሊይ ምሌክት የረዴኡ፣ 

ህፃናት፡- ህፃናት ብዜበሇፀ ስምዑቶምን ብኣካሊዊ ምሌክታት ይገሌፁ፡፡ ንኣብነት 

ሕማም ርእሲ፣ ሕማም ከብዱ፡፡ 

መናእሰይ ወይ ዒበይቲ፡- ስምዑቶም ብዜሇዒሇ ይገሌፁ፡፡ ስምዑት ተስፊ ምቑራፅ፣ 

ዒርስኻ ናይ ምጉዴእ ዴላት፣ ስምዑት ምዴሊይ ሞት ክገሌፁ ይኽእለ፡፡ 

ካብዙኦም ብተወሳኺ ርእሰይ የቃፅሇኒ፣ ይወረኒ፣ ኣብ ውሽጢ ርእሰይ ዜኾነ ነገር 

ይኸዯኒ፣ ሽምጠይ የሓመኒ፣ ይቖርፀኒ ካሌኦት ዜኣመሰለ ኣካሊዊ ምሌክታት 

ክዚረቡ ይኽእለ፡፡ ስምዑቶም ንምስትኽኻሌ /ንምምዕርራይ ብዜብሌ ምኽንያት 

ኣብ ውሽጢ ሱስ ክኣቱ ይኽእለ፡፡ ካብ ገዚ ምጥፊእ /ምዞር፣ ኣብ ስርሖም ወይ 

ትምህርቶም ምዴካም ወይ ምትሓት ይበፅሖም፡፡ 

 

መበገሲ ሕማም    

መሳሇጥቲ  

ብዚዕባ ሕማም ዴብርቲ(ፅዕንዕን) መበገሲ ቅዴሚ ምግሊፅኩም፡-  

1. ምኽንያት መሌዒሉኡ ንተሳተፌቲ ይሕተቱዎም፡፡ ዜሃብዎ መሌሲ 

ይፅሓፌዎ፡፡ 

2. ኣብ ታሕቲ ዜተርዝሩ መበገሲኦም ይርዜሩ፡፡ 
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ይኹን’ምበር ሕማም ዴብርቲ በዝም ዜስዕቡ ምሌክታት ኣይመፅን  

 መታት 

 ሌክፌቲ 

 እርግማንን ቡዲን  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ብዚዕባ መእተዊ ዚንታ መግሇፂ ምሃብ  

1. ከም ትርሓስ ወይ ናሆም ዒይነት ምሌክት ሇዎ ሰብ ርኢኹም ትፇሌጡ? 

          ሀ. እወ           ሇ. የሇን 

2. ሀ. ትርሓስ እንታይ ዒይነት ፀገም ኣሇውዋ? 

          ሇ. ናሆም እንታይ እንታይ ፀገማት ኣሇውዎ? 

3. ሰባት ከም ትርሓስን ናሆምን ዜበለ እንተጓንፌ /እንትዕብ/ እንታይ ይሓስቡ? 

መሳሇጥቲ  

ሕዴሕዴ ምኽንያት ከምዜስዕብ ይግሇፁ፡- 

ብምኽንያት ተፇጥሮ  

ምኽንያት ተፇጥሮ እዝም ዜስዕቡ የካትት፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ሰዉነትና ዜርከቡ ንጥረ ነገራት እንትዚብዐ፣ 

 ሓዯሓዯ መዴሓኒታት፣  

 ኣሌኮሌ፣ ሱስ ስዕቡ ዕፃት ዴብርት ከስዕቡ ይኽእለ፣  

 ሓዯሓዯ ኣካሊዊ ሕማማት፣  

 ሓዯሓዯ ውሽጢ ዯዌ ሕማማት ንሕማም ዴብርቲ የቃሌዐ፤ ንኣብነት 

ሕማም ስካር፡፡ 

ስነ-ሌባናዊ ምኽንያታት፡- ሓዯሓዯ ውሌቀ ተጓንፍታት ኣብ ስነ-ሌቦና ስዕቡዎ 

ፅሌዋ (ንኣብነት፡ ዜፇትውዎ ሰብ ምስኣን፣ ፌትሕ፣ ስዯት፣ ወተ) ንሓዯ ሓዯ 

ውሌቀ ሰባት ከቢዴ ፅዕንቶ ስነ-ሌቦና ይፇጥር፡፡ 

ማሕበራዊ መበገሲታት፡- ሓዯ ሓዯ ማሕበራዊ ምዜባዒት (ንኣብነት፡- ሕብረተሰባዊ 

ጎንፂን ይምርዴዲእን፣ ምፌንቓሌን ካሌኦትን ዜኣመሰለ ማሕበራዊ ፀገማት) 
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ትምህርታዊ ፅውውት 

ኣድ ወዱ 16 ዒመት ዕዴሚኡ ወዲ ሇውጢ ባህሪ ከምምፅአ ኣስተውዑሊ እያ፡፡ ስሇዜኾነ 

ክተራርቦ ትፌትን፣ ዜተርኣዩ ሇውጥታት ባህሪ ዴማ ብሕታውነት፣ ዴላት ምግቢ ምቕናስ፣ 

ኮራያይ/ቁጡዕ ምዃንን ዴቃስ ምስኣንን እዮም፡፡  

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ዚንታ ዜሓመመ ኣብ ቅዴሚ ተሳተፌቲ ምስ ዜተውሃበ መሌሲ ብምግንዚብ ይግሇፁ፡፡ 

መሌሲ  

2.  ሀ. ሕማም ርእሲ፣ ፀገም ዴቃስ፣ ዴላት ምግቢ ምስኣን፣ ብቐሉለ ምዴካም፣ ኣብ ገዚ 

ንምስራሕ ዴላት ምስኣን፣ ኮራያይ/ቁጡዕ ምዃን፣ ስምዑት ጣዕሳ/ፀፀት፣ ካብ ስራሕ 

ምትራፌን ከይዱ ህይወት ምፅሊእ፡፡ 

   ሇ. ኮራያይ/ቁጡዕ ምዃን፣ ኣብ ዜኾነ እዋን ምስ ስዴራ ዜርርብ ይምዴሊይ፣ 

ምሕጓስ ይምኽኣሌ፣ ኩለ ነገር ምፅሊእ፣ ፀገም ትኹረት፣ ኣፇፃፅማ ትምህርቲ ምውራዴ፣ 

ዴላት ምግቢ ምንካይ፣ ዴቃስ ምስኣን፡፡ 

3. ካብዙ ቀፂለ ዜተርሩ ሕማም ዴብርት መበጊሲኡ ብዜምሌከት ኣብ ሰባት ል 

ግጉይ ግንዚበ እዩ፡፡ 

 ብሩኩስ መንፇስ ይመፅእ  

 ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓሊሇፌ 

 ብሕክምና ኣይዴሕንን 

ናይዙ ሓቂ ግና ሕማም ዴብርቲ በቶም ኣብ ሊዕሉ ዜተሓበሩ ማሇት ብሩኩስ መንፇስ፡፡ 

ካብ ሰብ ናብ ሰብን ምትሕሌሊን ብሕክምና ምዴሓንን ዜብሌ ጌጋ ምዃኑ እዩ፡፡ 
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ወሇዱ እንታይ ምግባር ይኽእለ? 

ዜረኣዩ ምሌክታት ሕማም ዴብርቲ (ፅዕንዕን) ምዃኖም ምርግጋፅ፣ እቲ ፀገም ምስተረጋገፀ 

ነቲ ውሌቀ ሰባት ምቕራብ፤ (እቲ ውሌቀ ሰባት እንትቐርቦ ፅቡቕ ገፅ (ፌሽክታ) ከም 

የርእዩ)፣ ኣዜዩ ከም ዜቑጥዐ ምግንዚብ)፣ ዒገርገር እንትብለን እንትህለኽን ምዕጋስ፣ ኣብ 

ትምህርቲ /ኣብ ስራሕ ዴጋፌ ምሃብን ኣዴሊዪ ክንክንን ምግባር (ብፅሬት፣ ብኣቕርቦት 

ምግቢ፣ወተ)  

 

እዝም ዜስዕቡ ፀገማት ዜረኣዩ እንተኾይኖም ናብ ጥዕና ትካሌ ምውሳዴ 

 ምግቢ ይምምጋብ፣ ኣብ ሓፂር ግ ብዜሇዒሇ ዯረጃ ክብዯት ምንካይ፣  

 ዕብየት ናብ ዴሕሪት ምምሊስ (ንኣብነት ዯቂ ሽዴሽተ ዒመት ህፃናት ቅዴም 

ክብሌ የርእይዎ ዜነበረ ሇይቲ ኣብ መዯቀሲኦም ሽንቲ ምሻን) 

 ንተኸታታሉ ዕሇታት ዴቃስ ምስኣን፣ 

 ንባዒሌኻ ወይ ንካሌኦት ናይ ምጉዴእ ሓሳብ ወይ ፇተነ፣ 

 ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ስራሕ ዒብዪ ፅዕንቶ ምፌጣር (ውፅኢት ትምህርቲ 

ምቕናስ)  

 ምሌክታት ሕማም ይምምሕያሽ፣ 

 

 

 

መሳሇጥቲ   

 ክሌተ ፌቓዯኛታት ሰባት ወሲድም እቲ ሓዯ ከም ህፃን እቲ ካሌኣዋይ ዴማ ከም ኣድ 

ግዯ ንክፃወቱ ይግበሩ፡፡  

 ኣድ ናይቲ ወዱ ምኽንያት ሇውጢ ባህሪ ንምፌሊጥ ትፅዕር፣ 

 እቲ ህፃን ሇዎ ውሽጣዊ ስምዑት የንቱው፡፡ 

 ኣድ ናብ ጥዕና ትካሌ ንምውሳዴ ኣብ ምርዴዲእ ትበፅሕ፡፡ 
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ቁሌፉ መሌእኽትታት 

 ሕማም ዴብርቲ ኣብ ብዘሓት ሰባት ዜረኣይ ፀገም እዩ፡፡ 

 ሕማም ዴብርቲ ሕክምና ኣሇዎ፡፡ 

 ሕማም ዴብርቲ ብእዋኑ እንተይተሓኪሙዎ ኣብ ትምህርቲ፣ ስራሕ ከምኡ’ውን 

ኣብ ናይ ስዴራን ማሕበራዊን ርክባት ዒብይ ጉዴኣት የምፅእ እዩ፡፡ 

 መዴሓኒታት ሕማም ዴብርቲ ብትእዚዜ ሓኪምን ክትትሌን ክሳብ ዜተወሰዯ እዋን 

ፀገም ሱስኝነትን /ፅግዕተኝነትን ኣየስዕብን፡፡ 

 መዴሓኒታት ሕማም ዴብርቲ ጉዴኣት ኣእምሮ ኣየምፅእን፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ወሇዱ ክገብሩዎ ዜኽእለ ነገራት እናንበቡ ይግሇፁልም፡፡ 

ንተሳተፌቲ ምሌክታት ሕማም ዴብርቲ ምፌሊጥ ሇዎ /ዜህቦ ረብሓ የረዴኡዎም፡፡ 

ንኣብነት ምሌክት ሕማም ዴብርቲ ፇሌዩ ዜፇሌጥ ወሊዱ ንውሊደ ክሕግዜ፣ ከሓክምን 

ቀሌጢፈ ናይ ምፌዋስ ዕዴለን ክሰፌሕ ይኽእለ፡፡  

 ዜሇዒሇ ናይ ምቅሊዕ ተኽእል ሇዎም ክፌሌታት ኣካሌ ትኹረት ምሃብ ከምዜግባእ 

የረዴኡዎም፡፡ ንኣብነት፡- ኣካሊዊን ስነ-ሌቦናዊን ጥቕዒት ዜበፅሖም ህፃናት፣ 

ወሇድም ብሞት ዜሰኣኑ ወይ መሇድም ዜተፇሇዩዎም ህፃናት፣ 

 ተሳተፌቲ ከመይ ዒይነት ህፃናት ናብ ትካሌ ጥዕና ምሌኣኽ ከምዜግባእ ኣብ ሊዕሉ 

ዜተሓበሩ ምሌክታት ቆሊሕታ ብምግባር ይሕተቱዎም? 

 ምሌክታት ሕማም ዴብርቲ ብተዯጋጋሚ እንተተርእዮም እቲ ዜፌወስ ወይ 

ዜሕከም ሰብ ብበዒሌ ሙያ ክረኣይ ይግባእ፡፡ ንክረኣዩ ገዴደ ከቢዴ ምሌክታት 

ዴብርቲ ዜምሌከት ምይይጥ ግበሩ፡፡ (ንኣብነት፡- ህይወትና ናይ ምጥፊእ ሓሳብ) 

 

መሳሇጥቲ   

ቁሌፉ መሌእኽትታት የንብቡልም፡፡ 
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ምዕራፌ ክሌተ 

ዒርሰ ቅትሌት ሓሳብ፣ ትሌምን ፇተነን 

 

እዙ ምዕራፌ ብዚዕባ ዒርሰ ቅትሇት ሓሳብ፣ ትሌምን ፇተነን የምህር፡፡ 

 

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት ምዕዲሌ 15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታ  ምንባብ  7 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን 4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብራርህን ምቕራብ፣ ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ብዚዕባ መእተዊ ዚንታ መብራርሂ 

ምሃብ 

ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት  ፅውውት ምምራሕ 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎም ዜግበኦም 

ነገራትን ቁሌፉ መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን 10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ሕቶታት ወረቐት ምዕዲሌ 15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ  

ሜሮን ጓሌ 15 ዒመት ዕዴመ ባፃሒት(ጎረዝ) መንእሰይን ተምሃሪት 10ይ ክፌሌን እያ፡፡ 

ሜሮን በረኪና ሰትያ ዒርሳ ንምጥፊእ ፇተነ ዴሕሪ ምክያዲ ናብ ትካሌ ጥዕና ተወሲዲ፡፡ 

እታ ሓኪም ንምንታይ ፇተነ ቅትሇት ክተካይዴ ከምዜፇተነት እንትሓታ ዜሃበቶ ምሊሽ 

ዴማ ዒብዪ ሓዋ ብተዯጋጋሚ ብዜኸፇአ ኩነታት ሰሇዜወቕዒን ህይወት ከምዜመረራን 

ተዚሪባ፡፡ ንወሊዱት ኣዱኣ ብዚዕባ ኩነታት ሜሮን እንትሕተታ፤ ካብ ዜሓሇፇ ወርሒ ጀሚሩ 

ሜሮን ዜበዜሕ ግ ከምትቑዜም፣ በይና ከምትበኪ፣ ከምኡ’ውን ምግቢ ምምጋብ ብጣዕሚ 

ከምዜነከየት ገሉፀን እየን፡፡ መምህራና ዴማ ኣብ ክፌሉ ሇዋ ተሳትፍን ውፅኢት ፇተናን 

ካብ ግ ናብ ግ እናወረዯ ከምዜመፀ ገሉፆም፡፡  
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ዕሊማ ምዕራፌ 

ኣብዙ ምዕራፌ መወዲእታ:- 

 ብዚዕባ ዒርስኻ ምጥፊእ ተተሓሒዘ ፀገማት ፇሌዮም ይፇሌጡ፣  

 ዒርሶም ንምጥፊእ ሓሳብ ወይ ትሌሚ ሇዎም ውሌቀ ሰባት ብፌሊይ ህፃናትን 

መናእሰይን ምፌሊይ ይኽእለ። 

 ባዕልም ንምጥፊእ ሓሳብ ትሌሚ ሇዎም ውሌቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዚ ክግበር 

ሇዎ ክንክን ወይ ጥንቓቐ ይፇሌጡ። 

መሳሇጥቲ   

ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ ነዙ ዚንታ ከንብብ ይሕተቱ፡፡ 

ካብዙ ቀፂለ ሇዉ ሕቶታት ንተሳተፌቲ ይሕተቱዎም፡፡ ዜቐርቡ መሌስታት ኣብ ሰላዲ 

ይፅሓፈዎም፡፡ 

1. ከም ሜሮን ዒይነት ህፃን ወይ ካሌእ ሰብ ኣጋጢምኩም/ኣባፂሕኹም ድ ትፇሌጡ? 

2. ሜሮን እንታይ እንታይ ዒይነት ፀገማት ኣሇዋ? 

3. ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ከምዙ ዒይነት ፀገማት ዜበፅሖም ሰባት ኣባፂሕኩም ድ 

ትፇሌጡ? 

 

መሳሇጥቲ 

 ዕሊማ እዙ ምዕራፌ የንብቡልም 

 ዒርሰ ቅትሇት ዜምሌከት ኣፌሌጦ ወይ ግንዚበ ሇዎም ይሕተቱ 

 ዜሃብዎ መሌሲ ኣብ ፀሉም ሰላዲ ይፅሓፈዎ 
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 ባዕልም ንምጥፊእ ሓሳብ ትሌሚ ሇዎም ውሌቀ ሰባት ኩለ ግ ናብ ጥዕና ትካሌ 

ምሌኣኽ ከምዴሉ ይፇሌጡ። 

 

ትርጉምን መብርህን 

ሞት ምምናይ፣ ባዕሌኻ ናይ ምጥፊእ ሓሳብ፣ ባዕሌኻ ናይ ምጥፊእ ፇተነ ምክያዴ፣ ወይ 

ምትግባር ኣብ ዒበይቲ፣ መናእስይን ህፃናትን ሓዊሱ ክፌፁም ዜኽእሌ ተጓንፍ እዩ። 

ምሌክታት 

 ውሌቀ ሰባት ባዕልም ንምጥፊእ ዜተፇሊሇዩ መንገዴታት ይጥቀሙ። ንኣብነት ኣብ 

ሃገርና ዜተሇመደ ባዕሌኻ ናይ ምጥፊእ መንገዴታት ዒርስኻ ምስቃሌ፣ መርዙ 

ምስታይ፣ ናብ ገዯሌ ውሽጢ ምእታው ወይ ናብ ውሕጅ ምእታው ከምዜኾኑ 

ይፌሇጥ። 

 ህፃናት ወዱ ሰብ ብሞት ተፇሌዩ ዜተርፌ ስሇይመሰልም ምስ ዒርሶም ብዜፇጥርዎ 

ሞገት ወይ ጎንፂ ባዕልም ንምጉዲእ ክዯፊፌኡ ይኽእለ። 

 ዜበዜሕ ግ ባዕልም ንምጥፊእ ሓሳብ (ትሌሚ) ሇዎም ሰባት እዙ ሓሳባቶም 

ዜሕብር ምሌክት ንኣባሊት ስዴራ፣ ንዒርኪ፣ ንመምህር ወይ ንሓኪም ፌንጪ ክህቡ 

ይኽእለ እዮም።   

 

እዙኦም ምሌክታት መጠንቀቕታ ዜስዕቡ ክኾኑ ይኽእለ። 

1. ሃንዯበት ንትምህርቲ ወይ ንስራሕ ግዱ ይብልም (ኣፇፃፅማ ስራሕ/ 

ትምህርቲ ብሃንዯበት ምቕናስ)፣ 

2. ብዚዕባ ሞት ወይ ዒርስኻ ብዚዕባ ምጥፊእ ዯጋጊምካ ምሌዒሌ፣ 

3. ሃንዯበታዊ ባህሪ ሇውጢ (ኩለ ግ ኣብ ወሽጢ ዴብርቲ ዜነበረ ሰብ 

ብሃንዯበት ሕጉስ ምዃን)፣ 

4. ንዒርስካ ብዜጎዴኡ ተግባራት ናይ ምፅማዴ ዜተሇመዯ ባህሪ፣ 

5. ፅቡቕ ይኮነ ርክብ ስዴራ/ምርሓቕ፣ ምብኣስ/ 
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6. ንሓዯጋ ቃሌዐ ባህርታት ምንፅብራቕ/ ብኣብነት ካብ መጠን ዜሓሇፇ 

መስተ ምውሳዴ፣ ሓዯጋ ብኸትሌ ኩነት መኪና ወይ ብሽክሌታ ምዜዋር፣ 

ምግሊብ እንስሳ፣ ስዱ ፆታዊ ርክብ፣ ወተ/ 

7. ኣብ ሰፇር ወይ ቤት ትምህርቲ ዜበፅሕ ኣካሊዊን ወሲባዊን ጉዴኣት ተጠቃዑ 

ምኻን፣ 

8. የቛርፅ ምሌክታት ሕማም ዴብርቲ ንተኸታታሉ ሰሙናት ምርኣይ፣ 

9. ንብረት ብይኣግባብ ምብኻን ወይ ምሃብ፣ ወተ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ምሌክታት መጠንቀቕታ ብዜምሌከት ብዜስዕብ መሌክዐ መግሇፂ ይሃቡ:- 

1) ኣፇፃፅማ ትምህርቲ ብሃንዯበት ምትሓት  

 ቅዴሚ ሐዙ ኣብ ትምህርቶም ንፊዒት ዜነበሩ ተምሃሮ ትምህርቶም ዕሽሽ 

እንትብለን፤ ምንቅስቓሶም እንትዲኸም፣ ካብ ክፌሉ ምትራፌ እንተብዜሑ 

2) ብዚዕባ ሞት ወይ ብዚዕባ ባዕሌካ ንምጥፊእ ዯጋጊምካ ምሌዒሌ  

 ብረባ፣ ብፅሑፌ ወይ ብስእሉ እዙ ስምዑት ዯጋጊሞም እንተንፀባርቑዎ  

3) ሃንዯበታዊ ሇውጢ ባህሪ 

 ገሇሌተኛ፣ ብሕታዊ ወይ ቁጡዕ ምዃን፣ ወይ ዴማ ካሌኦት ኣፀገምቲ 

ባህርታት ምርኣይ ምጅማር (ሃንዯበታዊ ሰታይ ምዃን ወይ መዒወኒ ዕፅ 

ምጥቃም) 

 ቅዴሚ ሕዙ ምስ ይቀራረብዎምን ዕፅን ኣሌኮሌን ምስ ዜጥቀሙ ህፃን 

ሓደሽ ርክብ እንትጅምሩ 

4) ጥዕና ይብለ ርክብ ስዴራ  

 ምሌክታት ኣካሊዊ ጥቕዒት:- ኣብቲ ውሌቀ ሰብ ተዯጋጋሚ ዜኾኑ ኣካሊዊ 

ጥቕዒት ምሌክታት እንትረኣዩ ንኣብነት ዜሓበጠ ወይ ዜተበሊሸወ ገፅ፣ 

ምግሊፅ፣ 
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መበገሲ 

ዜበዜሕ ግ ዒርስኻ ናይ ምጥፊእ ሓሳብን ፇተነን ዜረኣይ ዴብርቲ ወይ ውለፌ ምስ 

ምዃን ተኣሳሲሩ ዜሇዒለ ፀገማት ኣእምሮ እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

መሳሇጥቲ  

ብቕሌጡፌ ናብ ሓኪም ምውሳዴ ግዴን ዜኾኑ ምሌክታት:- 

 ብዚዕባ ዒርሰ ቅትሇት ብግሌፂ ምዜራብ ወይ ምፅሓፌ ፣ 

 ቃሌ ብቃሌ “እንተትሞት ይሕሸኒ ነይሩ”፣ “ብህይወት ምንባር እንታይ ዋጋ ኣሇዎ!” 

ዜኣመሰለ ኣበሃህሇታት ምጥቃም 

 ዒርስኻ ምግሊሌ ካብ ስዴራ፣ ዒርኪ፣ ማሕበራዊ ተሳትፍ፣  

 መንገዱ ዒርሰ ቅትሇት ምዴሊው ወይ ምፌታን፣ 

መሳሇጥቲ 

መበገሲኦም ቅዴሚ ምዜራርብኩም ከምዙኦም ዒይነት ሕማም ብምንታይ ምኽንያት 

ይመፅእ ኢልም ከምዜሓስቡ ካብ ርኢቶ ሰሌጠንቲ ይሕተቱ። 

እዝም ዜስዕቡ ኩነታት ንፀገም መበገሲ ክኾኑ ከምዜኽእለ ይዚረቡዎም። 

 ሕማም ዴብርቲ 

 ተጠቀምቲ ኣሌኮሌ ወይ መዒወኒ ዕፃት 

 ካሌኦት ሕማም ኣእምሮ፣ ስነ ሌቦናዊ ፅዕንቶን ማሕበራዊ ፀገማትን 
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መግሇፂ ዚንታ  

ሕቶታት  

 ሜሮን እንታይ እንታይ  ፀገማት ኣሇውዋ? 

 ከምዙ ዒይነት ፀገም ዜበፅሖም ሰባት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ብኸመይ ይረኣዩ? 

ትምህርታዊ ፅውውት  

ህይወት ጓሌ 13 ዒመት ዕዴመ ባፃሒት መንእሰይ እያ። ሓዯ መዒሌቲ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ 

እናሃሇወት ካብ ጥዕና ጣብያ ንወሊዱት ኣዱኣ ዜተኣ መዴሓኒት ብበዜሒ ሒዚ መምህራ 

ስሇዜረኸባ ናብ ርእሰ መምህር ወሲዴዋ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

መሳሇጥቲ  

 ሜሮን እንታይ እንታይ ፀገማት ኣሇውዋ? 

o ባዕሌካ ንምጥፊእ ምፌታን፣ ተጠቃዑ ኣካሊዊ መህሰይቲ ምኳን፣ ምትካዜ፣ 

ምብካይ፣ ዴላት ምግቢ ምቕናስ፣ ኣፇፃፅማ ትምህርቲ ምቕናስ፣ 

 ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ከምዙ ዒይነት ፀገም ዜበፅሖም ሰባት ከመይ ይረኣዩ? ኣብ 

ሕብረተሰብና ዜረኣዩ ምሌክታት ብሌምዱ ይዜረቡ:- 

o ሓዯ ግ ዒርሱ ምጥፊእ ዜፇተነ ሰብ ባዕለ ምጥፊኡ ኣይተርፌን፣ 

o ባዕለ ንምጥፊእ ዜፇተነ ሰብ ሓጥያተኛ እዩ፣ 

o ባዕለ ንምጥፊእ ዜፇተነ ሰብ ንስዴራኡን ወይ ንዯቁ  ይሓስብ ዒርሱ ዜፇቱ 

ሰብ እዩ፣ 

o ባዕልም ንምጥፊእ ዜፌትኑ ሰባት እናፇሇጡ እንተፇራርሑ እዩ፡፡  
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መምህራን እንታይ ክገብሩ ይኽእለ? 

 ብዚዕባ ዒርሰ ቅትሇት ምሕታት 

o ብዚዕባ ዒርስኻ ምጥፊእ ውሌቀ ሰባት ምሕታት ባዕልም ናይ ምጥፊእ ሓሳብ 

ንክህሌዎ ኣይገብርን። የግዲስ ብዚዕባ ዒርስኻ ምጥፊእ ምሕታት ከምዙ ዜበሇ ሓሳብ 

ይሃሌዎም ኣይሃሌዎም ፇሉጡ ናይ ምክሌኻሌ ስጉምቲ ንምውሳዴ ኽእሌ 

ብሕታዊ መንገዱ እዩ። ሕቶታት ብዜተፇሊሇዩ መንገዴታት ምቕራብ ይከኣሌ 

ንኣብነት ዜኣክሌ:- 

 ብዜዯቀስኩዎ ተዜተርፌ ይሐሽኒ ዜብሌ ስምዑት ተሰሚዐኩም’ድ ይፇሌጥ? 

 ምንባር ዋጋ የብለን ዜብሌ ስምዑት ተሰሚዐኪ ድ ይፇሌጥ? 

 ኣብ መነባብሮይ ጋጥሙኒ ፀገማት ኣፀገምትን መፌትሒ ይብልምን ስሇዜኾኑ 

ሞይተ እንዜገሊገሌ ይሐሽኒ ዜብሌ ስምዑት ተሰሚዐኪ ይፇሌጥ ድ? 

 እቲ/ታ ውሌቀ ሰብ ካብዝም ሕቶታት ውሽጢ ንዜኾነ እወ ዜብሌ ምሊሽ እንተሂቡ/ባ 

ናብ በዒሌ  ሙያ ጥዕና ኣእምሮ ምውሳዴ የዴሉ፡፡ 

o ባዕለ ንምጥፊእ ዜሇዒሇ ዜንባሇ ሇዎ ሰብ ንበይኑ ይምግዲፌ፣ ረዴኤት ክሳብ 

ዜረክብ ሓቢርካዮ ምስኡ ምዃን፡፡  

o ምስ ካሌኦት መምህራን፣ ስዴራን ሰብ ሙያ ሕክምናን ሓገዜ ምሕታት፣ 

o ብቕሌጡፌ ናብ ትካሌ ጥዕና ምውሳዴ 

መሳሇጥቲ  

እቲ ዚንታ ንተሳተፌቲ የንብቡልም። ከምኡ’ውን ክሌተ ፌቓዯኛታት ናይታ ርእሰ 

መምህርን ህይወትን ገፀ ባህሪ ንክፃወቱ ይምረፁ፡፡ 

   1. ህይወት ንምዜራብ ዴሌውቲ ኣይኮነትን 

   2. እታ ርእሰ መምህር ካብታ ህፃን ብኸመይ ሓበሬታ ንምርካብ ከምትፌትን ንምርኣይ 

ክፌትኑ ይግበሩ 
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ስዴራ እንታይ ክገብር ይኽእሌ? 

 እቲ ውሌቀ ሰብ ኣብ ሓዯጋ ከምል ምርዲእ። ስምዑቱ ሳዕቤን ሕማም ከምዜኾነ 

ምርዲእ፡፡ 

 ዒርሱ ንምጥፊእ ዜሇዒሇ ዜንባሇ ርኢ ሰብ ንብሕትኡ ይምግዲፌ፣ ረዴኤት ክሳብ 

ዜረክብ ሓቢርካዮ ምዃን፣ 

 ኣዴሊዪ ምኽሪ ምሌጋስ (ተስፊ ምቑራፅ ዜበዜሕ ውፅኢት ዴብርቲ እዩ። ተስፊ 

ንዜቆረፅለ ነገር መማረፂ መፌትሒ ከምዜህለን ሓገዙ በዒሌ ሙያ ብቕሌጡፌ ምርካብ 

ከምዴሉን ከምዜግባእን)፣ 

 ክንክን ምሃብ፣ 

 ዒርስኻ ንምጥፊእ ስዕቡ ነገራት ካብ ከባቢ ምርሓቕ፣  

 ብሕፁፅ ናብ ትካሌ ጥዕና ምውሳዴ፣ 

 

 

 

 

ቁሌፉ መሌእኽትታት 

 ሰባት ዒርሶም ንምጥፊእ ዜሓስብዎ ወይ ዜፌትንዎ መብዚሕትኡ ግ ምስ ሕማም 

ኣእምሮ ብፌሊይ ምስ ሕማም ዴብርቲ ዜተተሓሓዘ እዮም። 

 ዜበዜሕ ግ ዒርሶም ንምጥፊእ ሓሳብ /ትሌሚ ሇዎም ሰባት ነዙ ሓሳቦም ዜሕብር 

ኣንፇት ይህቡ፣ 

 መምህራንን ስዴራን ምሌክታት መጠንቀቐታ እንትሪኡ ብህፁፅ ሓገዜ ሓኪም 

ክእሌሹ ይግበኦም። 

 ዒርስኻ ናይ ምጥፊእ ሓሳብ /ትሌሚ ብሕክምና ምክሌኻሌን ምትራፌን ይከኣሌ። 

 

   

መሳሇጥቲ  

ቁሌፉ መሌእኽትታት የንብቡልም 
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ምዕራፌ ሰሇስተ 

ሕማም ጭንቀት 

እዙ ምዕራፌ ሰባት ብይ ምኽንያት ወይ ካብ መጠን ንሊዕሉ ዜያዲ እንትጨንቆም ወይ 

ዴማ ካብ መጠን ንሊዕሉ ስግኣት፣ ፌርሒን ጭንቀትን እንትፅገሙ ከመይ ምፌሊይን 

ምሕጋዜን ከምንኽእሌ የርኢ። 

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታት  ምንባብ 20 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታ መብርሂ ምሃብ ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎ ዜኽእለን ቁሌፉ 

መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ምብታን ሕቶታት 

ወረቐት  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ 1 

ማቴዎስ ተምሃራይ ቅዴመ ስሩዕ ትምህርቲ (ኣፀዯ ህፃናት) እዩ፡፡ ዕዴሚኡ ወዱ 5 ዒመት 

እዩ፡፡ ኣዱኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ምዃዴ ከምይዴሉ ይዚረባ እየን፡፡ ኩለ ግ ጓሓት 

ናብ ቤት ትምህርቲ እንትወስድ ኢደ ሒዚ ገዱፊቶ ከይትኸይዴ ይሌምና፡፡ ብግዱ 

እንትኸይዴ ብጣዕሚ እዩ ዜበኪ፡፡ ማቴዎስ ምሸት ናብ መዯቀሲ ኣሌጋ በይኑ ንምዃዴ 
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ፌቓዯኛ ኣይኮነን፡፡ ወሇደ ገዱፈ ንፀወታ ዋሊ እንተኾነ ናብ ዯገ ኣይወፅእን፡፡ ንምንታይ 

ከምይወፅእ እንትሕተት ካብ ገዚ እንትወፂኡን ካብ ገፅ ወሇዱ እንተሪሒቑ ክጠፌእ 

ከምዜኽእሌ ሇዎ ፌርሒ ይገሌፅ፡፡ 

መእተዊ ዚንታ 2 

ብርሃኑ ወዱ 16 ዕዴመ እዩ፡፡ ዴሕሪ ክሌተ መዒሌቲ ሃገርሇኸ ፇተና 10ይ ክፌሉ ክወስዴ 

እዩ፡፡ ብርሃኑ ናብ ፇተና ብዜግባእ ከምይተዲሇወ ይስምዖ፡፡ ብጣዕሚ ጨኒቑዎ እዩ ል፣ 

ኣብ ሓፂር ግ ብዘሕ ነገር ክሽፌን ከምሇዎ ይስምዖ፡፡ በዙ ዜተሌዒሇ ፌርሒ ይስምዖ፡፡ 

ናብቲ ናብዙ ይብሌ፣ ሌቡ ብቅሌጣፇ ህርመት ከምዜወሰኸት ይስምዖ፡፡ ትኹረት ገይሩ 

ምንምፅናዕ ከቢዴዎ እዩ ል፡፡ ኩለ ግ ኣብ ውሽጢ ህይወቱ ወሳኒ ዜኾነ ኩነታት 

እንትቐርብዎ ተመሳሳሉ ስምዑት ከምዜስምዖ ይገሌፅ፡፡ 

መእተዊ ዚንታ 3 

ሳራ ጓሌ 17 ዒመት ህፃን እያ፡፡ ናብ ግብዣ ምኻዴ ትዯሉ እያ፣ ምስ ናይ ቀረባ መሓዘታ 

እንትኾን ማቻ ይስምዒ፡፡ ዕደም ጋሻ ሰብ እንተሌዩ ብጣዕሚ ስሇ እትፇርሕ ምዜራብን 

ምብሊዕን ይከብዲ፡፡ ብቐረባ ምስ ይትፇሌጦም ሰባት እንትኸውን “ሕፌር ነገር ምግባር 

ወይ ክፌፅም ይኽእሌ እየ” ኢሇ ስሇትፇርሕ ብስግኣት ትምሰጥ፡፡ ስሇዜኾነ ከምዙ ዒይነት 

ኩነታት ክገጥማ ናብ ዜኽእለ ቦታታት ካብ ምዃዴ ኣብ ገዜኣ ኮፌ ምባሌ ትመርፅ፡፡  

መእተዊ ዚንታ 4 

ኣይተ ገብሩ ዕዴሚኦም 32 እንትኾን ሙያኦም ዴማ መምህርነት ኮላጅ እዩ፡፡ በዒሌ 

ሓዲርን ኣቦ ክሌተ ህፃናት እዩ፡፡ ካብ ዜሓሇፇ ዒመት ጀሚሩ ብዚዕባ ኣፇፃፅማ ስራሕ 

ምጭናቕ ጀሚሩ ኣል፡፡  

ብኣፇፃፅማ ስርሑ ምስጉንን ዜፌተውን እንትኾን ሕዙ ሕዙ ክእሇት ምምሃርን ዴሌውነቱን 

ምጥርጣር ኣምፂኡ ኣል፡፡ ዋሊ’ኳ ባዕለን በዒሌቲ ገዜኡን ፅቡቕ ዜበሃሌ ኣታዊ 

እንተሃሇዎም፣ ይተሓሰበ ነገር ኣጋጢሙ ገዚናን ንብረትናን እንተሰኣናኸ? እናበሇ 

ይጭነቕ እዩ፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ ኣይተ ገብሩ ዜበዜሕ ግ ቁጡዕን ውጥረት ጥቅዖን ሰብ 

ኮይኑ ኣል፡፡ ህፃናት ኣኪቡ ኣብ ሓዯ ነገር ትኹረት ምግባር ይኸብዴ እዩ፡፡ ብፌሊይ 
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ሇይቲ ሇይቲ ዜተፇሊሇዩ ሓሳባት ካብ ምውፃእን ምውራዴን ዜተበገሰ ህራስ ኣይወስዯንን 

እናበሇ ተፀጊሙ እዩ፡፡ ቀትሪ ቀትሪ ዴማ ዕረፌቲ ናይ ምስኣ ስምዑት ይስምዖ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዕሊማ ምዕራፌ  

ኣብዙ ምዕራፌ መወዲእታ ተሳተፌቲ ፡-  

 ጥዕና ይብለ ጭንቀት ጥዕና ምስ ሇዎ ጭንቀት ፇሌዮም ይፇሌጡ፣ 

 ዜተፇሊሇዩ ሕማማት ጭንቀትን ፌርሒን ፇሌዮም ይፇሌጡ፣  

 ተሳተፌቲ ሕማም ጭንቀትን ፌርሒን ሇዎም ሰባት መሰረታዊ ሓገዜ ምግባር 

ይኽእለ፡፡ 

 ነዝም ሰባት መዒዜ ናብ ትካሌ ሕክምና ምሌኣኽ ከምዴሉ ይፇሌጡ፡፡ 

 

 

መሳሇጥቲ  

 ሓዯ ፌቓዯኛ(ብዯላት) ተሳታፉ ነቲ ዜቐረበ ዚንታ ንከንብብ ይሕተቱዎ፡፡ብምቕፃሌ 

ካብዙ ንታሕቲ ሇዉ ሕቶታት ንተሳተፌቲ ሓቲቶም መሌሶም ኣብ ሰላዲ 

ይፅሓፌዎም፡፡ 

1. ከም ማቴዎስ፣ ብርሃኑን ኣይተ ገብሩን ዒይነት ባህሪ ሇዎ ህፃን ወይ ሰብ 

ኣጋጢሙኩም ‘ድ ይፇሌጥ?  

2. ካብ ኣርባዑትኦም ሰብ ዚንታ ሕማም ሇዎ መን እዩ? 

3. ፀገማቶም እንታይ እንታይ እዩ? 

4. ሰባት ብዚዕባ ከምዙኦም ዒይነት ህፃናት/ ሰባት እንታይ ይብለ? 

 ተሳተፌቲ ብዚዕባ ዜቐረበ ዚንታ ሕቶ እንተሉዎም ይሕተቱዎም፡፡  

 ካብቲ ዚንታ እንታይ ከምተረዴኡን ኣብ ማቴዎስ፣ ብርሃኑን ሳራን ከምኡ’ውን 

ኣይተ ገብሩ ኣብ መንጎኦም ል ኣፇሊሇይን ሓዴነትን ይሕተቱዎም፡፡ ዜሃብዎ 
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ትርጉምን መብርህን 

ፌርሕን ጭንቀትን ኣብ ኩለ ሰብ ክረአ ዜኽእሌ ተፇጥሯዊ ስምዑታት እዮም፡፡ ሰብ 

ሓዯገኛታት ዜኾኑ ኩነታት እንተጋጥም ምፌራሕን ምጭናቕን ኣዴሇይቲ ነፀብራቕ 

እዮም፡፡ ንኣብነት ተናኻሲ ከሌቢ፣ ብቅሌጡፌ እናተሽከርከረ ዜመፅእ መኪና፣ ወተ፡፡ 

ከምዙ ዒይነት ጭንቀት ወይ ፌርሒ ሰውነትና ዒርሱ ካብ ፀገም ንምውፃእ ንክዲል 

ይገብር፡፡  

ብይምኽንያት ዜፌጠር ጭንቀት ካብ መጠን ዜሓሇፇ ምጭናቕ ወይ ካብ መጠን ዜሓሇፇ 

ስግኣት ግና እቲ ውሌቀ ሰብ ትኹረት ንክስእን ስሇዜገብሮ ንሓዯጋ ይቃሊዕ ወይ ዜዴሇይ 

ስጉምቲ ምውሳዴ ንከይኽእሌ ይገብር፡፡  

ሱቕ ኢሌካ ምጭናቕ ወይ ካብ መጠን ዜሓሇፇ ስግኣት ሇዎም ሰባት ቀፂልም ዜስዕቡ 

ኣካሊዊ ምሌክታት ይረኣዮም፡፡ 

 ርእስኻ ምዞር ወይ ጭዉ ምባሌ፣  

 ሕርመት(ወቅዑት) ሌቢ ብቕሌጡፌ ምውቃዕ፣ 

 ትንፊስ ምስኣን፣  

 ምርሃፅ፣ 

 ምንቅጥቃጥ፣ 

 ኣብ እግሪ ወይ ኢዴ ስምዑት ተዜታ ምህሊው፣ 

 ይምርግጋዕ፤ ኢዴ ወይ ካሌእ ነገር ምዴራዜ፣ 

 ኣፌ ምዴራቕ፣ ኣብ ከብዱ ማቻ ምስኣን፣ ዕውሌውሌ ምባሌ፣ 

 ሽንቲ ወይ ሓርኢ ቀሌጢፈ ምምፃእ፣ 

 ከብዴኻ ጭንቕ ምባሌ፣ ከምኡ’ውን ኣካሊትና ምውጥጣር፡፡ 

 

መሳሇጥቲ 

 ዕሊምኡ የንብቡልም፣ 

 ጥዕና ይብለ ጭንቀትን ፌርሕን ዜፇሌጥዎ ይሕተቱ፣ 

 መሌሲ ኣብ ቻርት ወይ ሰላዲ የስፌርዎ፣ 
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ዒይነታት ሕማም ጭንቀት  

 ጭንቀት ምፌሊይ (ካብ ወሇዱ ወይ መዕበይቲ እንትፌሇዩ ዜፌጠሩ ሕማም 

ጭንቀት)፣ 

 ፍቢያ (ኣብ ውስን ነገራት ብምፌራሕ ወይ ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ መስተጋብር 

እንትኾን ዜፌጠር ሕማም ጭንቀት)፣ 

 ኩለ መዲያዊ ጭንቀት (ብዚዕባ ዜተፇሊሇዩ ነገራት ኣብዙሕካ ናይ ምጭናቕ 

ሕማም)፣ 

1. ጭንቀት ካብ ሰብ ምፌሊይ  

ካብ መዕበይቲ ወይ ወሇዱ እንትፌሇዩ ካብ መጠን ንሊዕሉ ጭንቀት ወይ ስግኣት፡- 

 ብጣዕሚ ካብ ዜቐርበኩም/ ዜቐርብዎ ሰብ ብቐረባ እንተይኮይኑ ምዴቃስ ወይ 

ምስቲ ዜቐርብዎ ሰብ እንተይኮይኑ ምስ ካሌእ ናብ ዯገ ምውፃእ ይምዴሊይ 

 ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻዴ ዴላት ይምህሊው፣  

መሳሇጥቲ  

ጭንቀት እንታይ ከምዜኾነ ብቐሉሌ ቋንቋ የብርሁልም /ይግሇፁልም  

ጥዕና ሇዎን ይብለን ጭንቀት /ስግኣት 

ፌርሒ ሓዯጋ እንተጋጥመና ሰውነትና ዜስምዖ ጥዕና ሇዎ ምሊሽ እዩ፡፡ ጥዕና ይሕሌዎ 

ካብ መጠን ሓሉፈ ኣብ ኣካሊትናን ኣእምሮናን ፅዕንቶ እንትፇጥር ወይ ዕሇታዊ 

ምንቅስቓስ እንትህውኽ እዩ፡፡ 

 

መሳሇጥቲ  

ዒይነታት ሕማም ጭንቀት ንተሳተፌቲ የንብቡልም፡፡ ካሌኦት ዒይነታት ከምሇዉ 

ይኹን’ምበር ኣብዙ ስሌጠና ከምይካተቱ ንተሳተፌቲ ይዚረብዎም፡፡ 
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 ብቐረባ ምስ ዜፇሌጥዎ ሰብ እንትፌሇዩ ኣካሊዊ ሕማም ምህሊው ንኣብነት 

ሕማም ርእሲ፣ ቁርፀት ከብዱ፣ ምዕውሌዋሌ፣ 

 ምስ ቀረባ ወሇዱ/ መዕበዪ እንትፌሇዩ ወይ ክፌሇዩ እንትብለ ምብካይ፣ ዒው 

ምባሌ፣ ምንጥሌጣሌ፣ ንከይኸደ ምሌማን፣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ፍቢያ (ነገራት ወይ ኩነታት ግቡእ ብዜኾነ ኩነታት ኣኽቢዴካ ምፌራሕ) 

ሓዯ ሰብ ሕማም ፍቢያ ኣሇዎ ዜበሃሌ እቲ ውሌቀ ሰብ ንዜተወሰኑ ነገራት፣ ፌፃመታትን 

ዜዯጋገምን ግቡእ ይኮነ ፌርሒ እንትህሌዎን እዝም ነገራት ወይ ኩነታት እንተጋጥምዎ 

ኣብ ጥዕና ይብለ ጭንቀት እንትኣቱ እዩ፡፡ ፍቢያ ሇዎ ሰብ ካብ ፌርሕ ነገር 

ንምውጋዴ ወይ ካብ ዜፇረሖ ነገር ንምርሓቕ ከቢዴ ቃሌሲ የካይዴ፡፡ 

 

መሳሇጥቲ  

 እዝም ምሌክታት ካብ 1-2 ዒመት ዕዴመ  ሇዉ ህፃናት እንተተራእዩ ጥዕና 

ሇዎ ከይዱ ዕብየት ከምዜኾነ ንተሳተፌቲ ይንገርዎም፡፡ ካብዙ ዕዴመ ገዯብ 

ወፃኢ ግና እዙ ኩነታት እንተተራእዩ ከም ፀገም ይረኣይ፡፡ ንኣብነት ወዱ 4 

ዒመት ህፃን ምስ ኣዱኡ ተጣቢቑ ወይ ተፀጊዐ ምስ ካሌኦት ሓቢሩ ምፅዋት 

እንተኣብዩዎ፡፡ 

 እቲ ፀገም ሕማም እዩ ንምባሌ ካብ ኣርባዕተ ሰሙን ንሊዕሉ ክፀንሕ ኣሇዎ፡፡  

 ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻዴ ኣይፊለን ዜብሌ ህፃን ኩለ ናይ ምፌሊይ ስግኣት 

ኣሇዎ ማሇት ከምይኮነ ኣፀቢቖም ይንገሩዎም፡፡ ንኣብነት ዜኣክሌ ውስኑነት 

ዕብየት ኣእምሮ ሇዎም ህፃናት ወይ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ጥቕዒት 

ዜተፇፀሞም ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻዴ ፌቓዯኛታት ክኾኑ ይኽእለ፡፡ 
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ዒይነታት ፍቢያ  

1.  ውሱን ፍቢያ/ፌርሒ፡- ኣብ ተመሳሳሉ ዕዴመ ክሌሌ ሇዉ ሰባት ይፇርሕዎ 

ውሱን ነገር ካብ መጠን ንሊዕሉ ምፌራሕን ዜፌራሕ ነገር እንተጋጥም ወይ 

እንትሕሰብ ጥዕና ይብለ ጭንቀት ምእታው (ኣብነታት ኣብ ታሕቲ ይርኣዩ)፡፡ 

 

2. ፍቢያ /ፌርሒ ማሕበራዊ ፌፃመ፡- ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት ወይ ዴማ ምስ ካሌኦት 

ኾይንካ ዜፌፀሙ ተግባራት እንትፌፀም ወይ ንምትግባር እንትሕሳብ ብተዯጋጋሚ 

ዜረኣይን ካብ መጠን ዜሓሇፇ ፌርሒን፡፡ 

 

 ኣብ ማሕበራዊ ፌፃመታት ፌርሒ ዜረኣዮም ሰባት ዜረኣይ ቀንዱ ስግኣት፣ ኣብ 

ጥቓ/ቀረባ ካሌኦት ሰባት ንባዕሇይ ክዋርዴ እየ ወይ ካሌኦት ከምይቕበሌዎ ኮይነ 

ክርከብ እየ፣ ብኻሌኦት ብዕሉ ክግምገም እየ ዜብሌ እዩ፡፡ በዙ ምኽንያት 

ማሕበራዊ ኩነታት ምርሓቕ ወይ ዴማ ኣብ ጥቓ ካሌኦት ምስራሕ ነቲ ውሌቀ ሰብ 

ካብ መጠን ዜሓሇፇ የጨንቆ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ከምዙ ዒይነት ፀገም ሇዎ ሰብ ዜፇሌጡ እንተኾይኖም ተሳተፌቲ ይሕተቱዎም  

 ተሳተፌቲ ጥዕና ሇዎን ተቐባሌነት ሇዎ ፌርሒን ሕማምን (ዕሇታዊ ምንቅስቓስ 

ዜህውክ ፌርሒ) ፇሌዮም ምፌሊጥ ምኽኣልም የረጋግፁ፡፡ 

 ህፃንትን መናእሰይን ብትምህርቲ ውፅኢታዊ ይምዃን ንማሕበራዊ ፌፃመ ፍቢያ 

/ፌርሒ ሓዯ ምኽንያት ክኸውን ይኽእሌ፡፡ 
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1. ውሱን ፌርሒ 

ካሌኦት ኣብ ተመሳሳሉ ዯረጃ ዕዴመ ሇዉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይፇርሕዎ ነገር ካብ 

መጠን ንሊዕሉ ምፌራሕ፡፡ ኣብቲ ዜፌራሕ ከባቢ እንትኸውን ጥዕና ይብለ ምሌክታት 

ጭንቂ የሪኡ፡፡ 

 እዙ ፀገም ሇዎም ህፃናትን ዒበይትን ጨንቆም ነገር ወይ ኩነታት ንምርሓቕ 

ይፅዕሩ፣ 

 ብኣብዜሓ ጨንቖም ነገር ወይ ኩነታት፣  

o ዜተፇሊሇዩ እንስሳ 

o ዯም /መርፌእ 

o በሪኽ ቦታ  

o ብቐሉለ ክውፃእ ይክኣሌ ዕፁው ቦታ (ንኣብነት ሉፌት፣ ኣብ ኣውቶብስ ኮይንካ 

ምኻዴ)፣ 

 

2. ምሌክታት ማሕበራዊ ፌርሒ፡-  

ቀዲማይ ቁሌዕነት (ካብ 3-6 ዒመት) ንሊዕሉ 

 አብ ቅዴሚ ሰባት ምብሊዕ ወይ ምዜራብ ምፌራሕ፣  

 ኣብ ማሕበራዊ ጉዲያት ምስታፌ ምፌራሕ፣ ንኣብነት ሌዯት፣ ጥምቀትን ካሌኦት 

ሰብ ዜበዜሖም በዒሊት ይምርካብ፣ 

መሳሇጥቲ  

ሕማም ፌርሒ /ፍቢያ ኣል ንምባሌ ዜረኣዩ ምሌክታት እንተነኣሰ ንሽዴሽተ ወርሒ 

ክፀንሑ ከምሇዎምን ምስ ዕዴመ ተመጣጣኒን ተቐባሌነትን ይብልም ክኾኑ 

ከምይብልም ንተሳተፌቲ ይንገሩዎም፡፡ 
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 ኣብ ገዚ ጋሻ እንትመፅእ ምሕባእ፣ 

 ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ኣይሳተፌን፣  

 ካሌእ ሰብ ኣብ ጥቕኦም ምህሊው ፌርሒ ይውስኹ፣ 

 ኣብ ዜፇርሕለ ኩነታት እንትርከቡ ጥዕና ይብለ ጭንቀት ኣሇዎም፣ ይበኽዩ፣ 

ይሓርቁን ይቕብጥበጡን፣ 

 ካብ ከባቢ ይሕርቑ፡፡ 

 

ምስ ዒበይቲ ህፃናትን ሰገናትን መናእስይን 

 

 ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻዴ ፌቓዯኛታት ኣይኮኑን፡፡ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ 

ተሳትፍኦም ብጣዕሚ ስቕ ዜብለ እዮም፡፡ 

 ኣብ ቅዴሚ ሰባት ምፅሓፌ፣ ምንባብ፣ ሓበራዊ ሽንቲ ቤት ምጥቃም ኣየዴሌዩን፡፡ 

 ዒይኒ ንዒይኒ ምግጥጣም ኣይዯሌዩን፣ ዒይኖም ይሓስዩ፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ወይ ብኣጋሽ ሕቶ እንትሕተቱ ይጭነቑ ስምዑት ምጭናቕ 

ይረኣዮም፡፡ 

 

ኣብ ዒበይቲ  

 ሓሊፌነት ምውሳዴ ኣይዯሌዩን፡፡  

 ሰብ ኣብ ዜተኣከበ /ኣብ ጥቓ ሰብ ከምህሩ ወይ ክዚረቡ ኣይዯሌዩን፣፣  

ዒበይትን መናእሰይን እዙ ፌርሒ (ፍቢያ) ንምፅዋር ብመሌክዕ ኣሌኮሆሌ ወይ ብኻሌእ 

መዒወኒ ዕፅ ወሌፉ ይተሓዘ፡፡ 

3. መናእሰይ እዝም ፍቢያ ንምፅዋር ብኣሌክሆሌ ወይ ብኻሌእ ዕፅ ይተሓዘ 

ምሌክታት ኩለ ዒይነት ጭንቀት  

ኣብ ህፃናትን ሰገናትን 

 ብዚዕባ ዜተፇሊሇዩ ጉዲያት ምስ መሓዘቶም ብዜበሇፀ ይጭነቑ፣  

 ብዚዕባ ኣፇፃፅማ ትምህርቶም፤ ብዚዕባ ዴሕንነት ዒርሶምን ብዚዕባ ስዴርኦምን ወይ 

ክስዕቡ ዜኽእለ ሓዯጋታት ካብ መጠን ንሊዕሉ ይጭነቑ፣ 
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 ጨንቆም ጉዲይ ይፇሊሇ እምበር ምጭናቆም ግና ኩለ ግ ል እዩ፡፣ 

 እዙ ፀገም ኣብ ስራሕን ትምህርትን ሇዎም ትኹረት ብምቕናስ ኣብ ዜተፇሊሇዩ 

ምንቅስቓሳት ዴኹማት ወይ ዜዯኸሙ ንክኾኑ ይገብር፡፡ 

 ካብ ምጭንናቆም ዜተበገሰ ኩለ ግ ረጋግዖም ሰብ ስሇዴሌዮም ኣብ ማሕበራዊ 

ርክቦም ክንዴቲ ዜዴሇ ኣይምዕብለን፡፡ 

ኣብ ዒበይቲ  

 ብዚዕባ ዜተፇሊሇዩ ነገራት ብዜሇዒሇ ዯረጃ ምጭናቕ፣  

 ጭንቀት ንምቁፅፃር ወይ ንምርግጋእ ምፅጋም፣  

 ዕረፌቲ ምስኣን፣  

 ብቐሉለ ሰውነት /ኣካሌ/ ምዜሓሌ፣  

 ቁጡዕ ምኻን፣  

 ምውጥጣር ጭዋዲታት፣  

 ፀገም ዴቃስ (ሕሌሚ ፣ ሃተፌተፌ ምባሌን ብተዯጋጋሚ ምንቃሕን) 

መበገሲኡ  

 እዝም ዜተፇሊሇዩ ዒይነታት ሕማም ጭንቀት ዜመፁ ብምኽንያት ተፇጥሯኣዊ፣ ስዴራን 

ካባቢን እዩ፡፡ 
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ብዚዕባ መእተዊ ዚንታ መግሇፂ ምሃብ 

1. ከም ማቴዎስ /ብርሃኑ፣ ሳራን ኣይተ ገብሩን ዒይነት ባህርይ ሇዎ ህፃን/ሰብ 

ኣጋጢሙኩም ወይ ኣዕቢኹም ‘ትፇሌጡ? 

2. ካብ ኣርባዑትኦም ሕማም ሇዎ መን እዩ? 

3. ፀገማቶም እንታይ እንታይ እዩ? 

4. ሕብረተሰብ ብዚዕባ ከምዙ ዒይነት ህፃናት/ ሰባት እንታይ ይብለ? 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ   

መበገሲኡ ወይ መንቀሉኡ ቅዴሚ ምዜራቦም ከምዙኦም ዒይነት ሕማም ብምንታይ 

ምኽንያት ክመፅእ ይኽእሌ ኢልም ንክሓስቡ ይሕተቱዎም፡፡  

እዝም ቀፂልም ቀሪቦም ሇው ኩነታት ነቲ ፀገም መበገሲ ክኾኑ ከምዜኽእለ 

ይንገሩዎም፡፡ 

 ተፇጥራዊ፡- ሓዴ ሓዯ ሰባት ብተፇጥርኦም ንጭንቀት ተቓሊዕቲ ክኾኑ 

ይኽእለ፡፡  

 ብዯረጃ ስዴራ፡- ወሇዱ ባዕልም ተጨነቕቲ እንተዴኣ ኮይኖም ከምኡ እውን 

ወሇዱ ዯቆም ዜጭነቁ ንክኾኑ ዜምዕደ፣ በረታትዐ እንዴሕር ኮይኖም፣ 

ዜተፇሊሇዩ ፀገማት ስዴራ የስዕብ፣  

 ከባቢያዊ፡- ፅዕንቶ ዜፇጥሩ ተጓንፍታት ህይወት፣ ምስ መጥቃዕቲ ዜተሓሐዘ 

ተጓንፍታት፣ ስዯትን ኲናትን ወተ እዮም፡፡ 
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መመያየጢ  

 

 

 

 

 

ትምህርታዊ ፅዉዉት  

መሳይ ወዱ ሸውዒተ ዒመት ህፃን እዩ፡፡ ተምሃራይ ቀዲማይ ክፌሉ እዩ፡፡ መሳይ ኣብ 

ፇተና ምፅኦ ውፅኢት ካብ ካሌኦት ዜሓሸ ዋሊ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ሇዎ ተሳትፍ 

ግን ብጣዕሚ ዴኹም እዩ፡፡ መምህር ሕቶ እንትሓትት ብዴላቱ ኢደ ኣሌዑለ 

ኣይምሌስን፡፡ ንክምሌስ እንትሕተት ዴማ ኢደ ይንቅጥቀጥ፣ ኣንዯበቱ ይተኣሳሰር፣ 

መሳሇጥቲ 

መሌሲ  

2.ካብ ኣርባዕቲኦም ሰሇስቲኦም (ማቴዎስ፣ ሳራን ኣይተ ገብሩን) ሕማም ጭንቀት 
ኣሇዎም፡፡ 

3. ፀገማቶም እንታይ እንታይ እዮም? 

ማቴዎስ  

ቤት ትምህርቲ እንትኸዴ ካብ ኣዱኡ ንይምፌሌሊይ ምፌታን፣ በይኑ ምዴቃስ 
ምፌራሕ ካብ ወሇደ ተኸዊለ ምፅዋት ይምዴሊይ፡፡  

ሳራ  

ኣብ ጥቓ ጋሻ ሰብ ምውራይን ምግቢ ምብሊዕ ምፌራሕ፣ “ፌርሕ ነገር ክዚረብ ወይ 
ክገብር/ ክፌፅም ይኽእሌ” ኢለ ብይ ምኽንያት ምስጋእ ካብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት 
ንምርሓቕ ኣብ ገዚ ምኻን፡፡ 

ኣይተ ገብሩ 

ክእሇት ምምሃርን ብቕዒቶምን ምጥርጣር፣ ዋሊ’ኳ ንሶምን በዒሌቲ ገዜኦምን ኣታዊኦም 
ፅቡቕ እናሃሇወ፤ ይተሓሇወ ነገር (ትፅቢት ይተገበረለ ነገር ኣጓኒፈ ንብረት ገዜኦም 
ክስረቕ ይኸውን እዩ ብዜብሌ ስግኣት ምጭናቕ፣ ዜበዜሕ ግ ቅጡዕን ውጥረት 
ጥቅዖም ምዃን፣ ቀሌቦም ኣኪቦም ናብ ሓዯ ነገር ቆሊሕታ ምግባር ይምኽኣሌ፡፡ 
ዴቃስ ምስኣን፣ ዕረፌቲ ናይ ምስኣን ስምዑት ኣሇዎም፡፡ 

4. ዒይነ ጥሊ ኣሇዎም… ዜኣመሰለ ግጉያ ኣመሇኻክታታት ክህሌዉ ይኽእለ፡፡ 
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ይኮሊተፌ፡፡ በዙ ጉዲይ ስግኣት ዜኣተዎ መምህር ዴምፁ ወሇደ ንምይይጥ ናብ ቤት 

ትምህርቲ ንክመፁ ግዲምዎም፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ስዴራ እንታይ ክገብር ይኽእሌ? 

 እቲ ህፃን /እታ ህፃን ዜረኣይ ጭንቀት ካብ መጠን ዜሓሇፇ ምኳኑ ምርግጋፅ፣  

 ኣብ ትምህርትን ምንቅስቓሳ ስራሕን ኣዴሊዪ ዴጋፌ ምግባር፣  

 ባህርታት ጭንቀት ይምብርትታዕ፣ 

 ኣብ ትምህርቲ፣ ስራሕን ማሕበራዊ ህይወትን ፅሌዋ እንተምፂኡ ወይ ጭንቀቱ 

እናበርትዒ እንተመፂኡ ኢለ’ውን ይቋርፅ እንተኾይኑ ረዴኤት ሕክምና ኣእምሮ 

ምእሊሽ ረብሓ ኣሇዎ፡፡ 

ቁሌፉ መሌእኽትታት 

 ጥዕና ሇዎ ጭንቀት ካብ ሕማም ጭንቀት ምፌሊይ ምኽኣሌ የዴሉ፡፡ 

 ሕማም ጭንቀት ኣብ ብዘሓት ሰባት ዜረኣይ እዩ፡፡ 

 ሕማም ጭንቀት ብሕክምና ምዴሓን ይኽእሌ እዩ፡፡ 

  

መሳሇጥቲ   

 ኣይተ ዴምፁ ፀገም እቲ ህፃን ንወሇዱ የረዴኡ፣ 

 ኣቦ እቲ ህፃን ርህሩሕ፣ ፇራሕ ምዃን ብግሌፂ የማርሩ፣  

 ኣይተ ዴምፁ ብዚዕባ ተምሃራይ እንትገሌፁ ፌርሕ ል ሕማም ማሕበራዊ 

መስተጋብር ክኸውን ከምዜኽእሌ፣ ናብ ሓኪም ንክወስደዎ ዴማ ኣተባቢዖዎም፡፡ 

ኣቦ እቲ ህፃን ሇዎም ዜተጋገየ /ግጉይ እምነታት ንክእርሙ ይፌትኑ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ወሊዱ ክገብሩዎም ዜእኽለ/ ዜግቡኡ ነገራትን ቁሌፉ መሌእኽትታትን የንብቡልም፡፡ 
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ምዕራፌ ኣርባዕተ  

ዴሕረ - ሓዯጋ ጋጥም ፀገም ባህሪ 

እዙ ምዕራፌ ምስ ሓዯጋ ዜተተሓሐዘ ዜረኣዩ ፀገማት ባህሪ ይምሌከት፡፡  

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት ምዕዲሌ  15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታት  ምንባብ 10 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ብዚዕባ መእተዊ ዚንታ መብርሂ 

ምሃብ 

ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት/ፀወታ 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎም ዜኽእለ ነገራትን 

ቁሌፉ መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ሕቶታት ወረቐት ምብታን  15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ 1  

ዮናስ ምስ ዒባዩ ዜነብር ወዱ 7 ዒመት ሰገን እዩ፡፡ ዮናስ ተምሃራይ ቐዲማይ ክፌሉ እዩ፡፡ 

ኣብ ቀረባ እዋናት ይተሇመዯ ብፌሊይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕረፌቲ ኣሌቦ፣ ቁጡዕን 

ህሌከኛን ናይ ምኻን ባህሪ ክረኣዩዎ ጀሚሩ ኣል፡፡ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዜኡ’ውን 

ብኣሕዋቱን ኣሓቱን ቁጡዕ ምኻን ከምዜጀመረ፣ ንምንኣሱ ሓው (ንንእሽተይ ሓው) 

ከምዜዴብዴቦን ናይ ገዚ ናውቲ ከምዜሰባብርን ዒባዩ ይዚረባ፡፡ ንዜሓሇፈ ሰሇስተ ኣዋርሕ 

ፅቡቕ ዴቃስ ከምይብለን ውዴቕቲ ሇይቲ ዒው ኢለ ብምዜራብ ካብ ዴቃሱ ከምዜነቕሕ 
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ይዚረባ፡፡ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ንእሽቶ ሓው ናይ ውሽጢ ስረ ኣውፂኡ ብሌዕቲ ሓው 

ንክትሕዜ እንትፌትን ሪኦምዎ እዮም፡፡ ዒባዩ እዙ እንትሰምዒ ዯንጊፀን እየን፡፡  

ዒባዩ ንዮናስ ንበይኑ ኣራረበኦ፡፡ ኣጥቢቐን እንትሓትኦ ቅዴሚ ኣዋርሕ ሓዯ ካብ ጎረቤት 

ል ወዱ ተባዒዕታይ ሲዱ ፆታዊ ርክቢ ብምክያዴ ጥቕዒት ከምዜፇፀመለ ነገረን፡፡ 

መእተዊ ዚንታ 2 

ኣይተ መስፌን ሓዯ መዒሌቲ ምሸት ናብ መንበሪ ገዜኡ እናተጉዒዘ እንተል መናእሰይ 

ተኣኪቦም ንሰብ እንትዴብዴቡ ይሪኢ፡፡ እቶም መናእሰይ ኣብ ርእሱ እንትወቕዐዎ ናብ 

ቦይታ  ሕሉንኡ ስሒቱ ይወዴቕ፡፡  

እቶም ህፃን ነቲ ሰብ ብእምኒ፣ ብበትሪን በሉሕ ነገርን ምጥቃዕ ቐፂለ፡፡ እቲ ሰብኣይ 

ንክገዴፌዎ ዋሊ እካ እንተተማሕፀንዎም ምውቃዕ ኣይገዯፈን ነይሮም፡፡ እቲ ውሌቀ ሰብ 

ሽዐ ንሽዐ ህይወቱ ሓሉፈ፡፡ እቶም መናእሰይ ዴማ ገዱፇምዎ ተሰወሩ፡፡ ኣይተ መስፌን 

በቲ ዜረኣዮ ጭካነ ብጣዕሚ ካብ ምዴንጋፅ ዜተበገሰ ምንቅስቓስ ኮነ ካሌእ ነገር ክገብር 

ኣይከኣሇን፡፡ ኣብ ሇውዎ ተገቲሮም ተሪፍም፡፡  

እዙ ገርም ፌፃመ ምስረኣዩ ንነዊሕ ሰዒት ፇዙዘ ተሪፈ ምንባሩ ንጊዐ ኩነታት 

እንተርአዮምን ናብቲ ናብዙ እንተተንቀሳቐስ ኣሻብ ፌርቂ ሇይቲ ከምዜኾነ /ከምዜበፅሐ/ 

ከይፇሇጠ ናብ ገዜኡ ተመሇሰ፡፡ ኣይተ መስፌን ካብዙ ዕሇት ወይ ተጓንፍ ጀሚሩ 

ሇውጥታት ባህሪ ከርእዩ ጀመሩ፡፡ ዴሕሪ 6 ወርሒ ናይ ቀዯም ዒርኮም /መሓኦም/ ረኺቡ 

“ኩነታትካ ተቐያይሩኒ፣ እንታይ ኮይንካ?” ኢልም እንትሓቶ ምሸት ናብ ገዜኡ እንትኣቱ 

ሕዜን ተግባር ምስረኣየ ካብቲ ግ ጀሚሩ እቲ ነገር ካብ ሓሳብ ክውፅኦ ኣይከኣሇን፡፡ 

ተክሮታቱ ብጣዕሚ ትዜ እናበል ይርብሾ፡፡ ሓዯሓዯ ግ እቲ ፌፃመ ሕዙ ሕዙ ዜኾነ 

ወይ ኣብ ቅዴሚኡ ዜተፇፀመ እናመሰል ከምዜ ዴንግፅ፤ ከምኡ’ውን ምሸት ምሸት (ሇይቲ 

ሇይቲ) ዴማ ኩነታት እቲ ሰብ ብመሌክዕ ሕሌሚ እናመፀ ዴቃስ ከምዜኸሌኦ ንዒርኩ 

ነጊርዎ፡፡ መሳርሕቱ ዴማ ሇውጢ ባህሪ ኣይተመስፌን ከምዜተዯናገረ እዩ፡፡ ቅጡዕ፣ 

ተኻታዑ፣ ብዚዕባ ዒርሱን ናይ መፃኢ ህይወቱን ይጭነቕ ሰብ ኮይኑ እዩ፡፡ በዒሌቲ ገዜኡ 

ብዚዕባ እቲ ኩነታት እንትሓቶ ካብ ቀረባ ግ ናብዙ ኣውቲሩ ክምዜሰቲ፣ ኩለ ግ 
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ከምዜበክይን ሰቅቕ ነገር ብዜረኣየ ግ ዜኾነ ነገር ብይምግባሩ ጥፌኣተኛ ምኻኑ 

ከምዜስምዖ ንምዜራብ ዴፌረት ኣይረኸበን፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዕሊማ ምዕራፌ 

ዴሕሪ መወዲእታ እዙ ምዕራፌ ተሳተፌቲ፡- 

 ዴሕረ ሓዯጋ ዜረኣዩ ፀገማት ፇሌዮም ይፇሌጡ፡፡ 

 ሓዯጋታት ስዑቦም ፀገም ባህሪ ዜተርኣዮም ውሌቀ ሰባት ብፌሊይ ህፃናትን 

መናእሰይን ምፌሊይ ይኽእለ፡፡ 

 ሓዯጋ ተኸቲለ /ስዑቡ ፀገም ባህሪ ንዜረኣዮም ውሌቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዚ 

ክግበር ብዚዕባ ዜግባእ ክንክንን ሕቶን ይፇሌጡ፡፡ 

 ሓዯጋ ተኸቲለ ፀገም ባህሪ ዜረኣዩልም ውሌቀ ሰባት መዒዜ ናብ ትካሌ ጥዕና 

ምሌኣኽ ከምዴሉ ይፇሌጡ፡፡ 

 

 

መሳሇጥቲ  

ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ ዜቐረበ ዚንታ ንከንብብ ይሕተትዎ፡፡ 

ካብዙ ንታሕቲ ሇዉ ሕቶታት ተሳተፌቲ ሕቶ ብምቕራብ መሌሲ  ኣብ ሰላዲ/ 

ወረቐት ይፅሓፈዎ፡፡ 

1. ከም ዮናስ /ኣይተ መስፌን ዜበሇ ዒይነት ባህሪ ኣጋጢሙኩም ‘ድ ይፇሌጥ? 

2.   ሀ. ዮናስ እንታይ ዒይነት ፀገማት ኣሇውዎ? 

     ሇ. ኣይተ መስፌን እንታይ ዒይነት ፀገማት ኣሇውዎ? 

3. ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ ከምዙ ዒይነት ፀገም ዜበፅሖም ሰባት ከመይ ይረኣዩ? 
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ትርጉምን መብርህን  

እዙ ሕማም ሰቅቕ ሓዯጋ እንተጋጢምዎም ወይ እንተሪኦም ኣብ ሓዯሓዯ ሰባት ዜረኣይ 

ፀገም ባህሪ እዩ፡፡ ዜበዜሕ ግ ዜረኣዩ ሇውጥታት ባህሪ፣ ብዚዕባ ዜተፇጠረ ነገር ዯጋጊምካ 

ምሕሳብን ጋጠመ ነገር ንምዜካር ዜኽእለ ነገራት ንምርሓቕ ምፌታን ምኽኣሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

መሳሇጥቲ  

 ዕሊማ እዙ ምዕራፌ የንብቡልም፡፡  

 ሓዯጋ ስዑቡ ብዚዕባ ዜመፁ ፀገማት ባህሪ ዜፇሌጥዎ ይሕተቱ፡፡  

 መሌሲ ኣብ ቻርት/ ሰላዲ ይፅሓፈ፡፡ 

መሳሇጥቲ 

ስሕቕ ጉዲይ ወይ ሓዯጋ እንትበሃሌ እንታይ ማሇት ከምዜኾነ ምይይጥ ንክካየዴ 

ይግበሩ፡፡ 

 ብዜተፇሊሇዩ ምኽንያት ዜበፅሕ ብጣዕሚ ስቅቕ ጉዴኣት ኣካሌ፣  

 ጥቕዒት ስዱ ፆታዊ ረኽቢ፣ 

 ስነ-ሌቦናዊ ከቢዴ ፅዕንቶ (ንኣብነት፡- ብጣዕሚ ሰቅቕ ዛና /ፉሌሚ 

ምርኣይ)፡፡ 

ሓዯጋኡ ዋሊ ከቢዴ እንተይኮነ ኣብቲ ውሌቀ ሰብ (ብፌሊይ ኣእምሮ ውሊዴኩም) 

ንሓዯጋ ዜህቦ ክብዯት /ትርጉም ወሳኒ ምኻኑ ንተሳተፌቲ ይንገርዎም፡፡ 

ንተሳተፌቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ጥቕዒት ዜበፀሐለ ቤት ትምህርቲ እንተኾይኑ እቲ 

ህፃን ናብ ቤት ትምህርቱ ንምኻዴ ብዜስዕቡ ምሌክታት ከምዜኸብዴዎ ይሕብር፣ 

ንኣብነት፡- ተክሮ መጥቃዕቲ፣ ብዚዕባ ተመሳሳሉ ጥቕዒት ዜበፅሖም ምስማዕ፣ 

ጥቕዒት ዜተፇፀመለ ቦታ ምርኣይ፡፡ 



36 
 

ኣብ ዴሕረ ሓዯጋ ዜፌጠር ምሌክታት ፀገም ባህሪ 

1. ዜተፇጠረ ስቅቕ ኩነታት ተክሮ ብሕሌምን ብጋህዱን ብተዯጋጋሚ ምምፃእ፣  

2. ዜኾነ ዒይነት ምስ ሓዯጋ ዜተተሓሐዘ ነገራት ምርሓቕ፣ እቲ ውሌቀ ሰብ ሓዯጋ 

ዜበፅሓለ ቦታ፣ ኣብቲ ግ መጥቃዕቲ ዜነበሩ ሰባት፣ ሓዯጋ ዜበፅሖም ሰባት፣ ብዚዕባ 

ኩነታት ሓዯጋ ምሕታት፣ ምምይያጥን ተመሳሳሌቲ ዜኾኑ ዚንታት ምስማዕ 

ይምዴሊይ ወይ ዴማ ምርሓቕ ይረአዮም፡፡ 

3. ዴሕሪ ሓዯጋ እቲ ውሌቀ ሰብ ንኹለ ነገር ኣለታዊ ዜኾነ ርኢቶን ስምዑትን 

ምህሊው፡፡  

4. እቲ ሓዯጋ ሕዙ ይረኣይ ከምል ኮይኑ ይስምዖ (ሓዯ ሓዯ ውሌቀ ሰባት እቲ ሓዯጋ 

ሕዙ እናተፇፀመ ከምል ኩለ ከእውይ ወይ ክፇርሕ ይኽእሌ) 

5. እቲ ሓዯጋ ከኻኽሩ ዜኽእለ ነገራት እንትርኢ ብኸቢዴ ጭንቀት ወይ ፌርሒ 

ይውሓጥ /ይተሓዜ/፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

መሳሇጥቲ  

እቲ ውሌቀ ሰብ ብዚዕባ ኩለ ነገር ኣለታዊ ዜኾነ ርኢቶን ስምዑትን ይህሌዎ 

እንትበሃሌ ብዚዕባ ባዕለ፣ ብዚዕባ ካሌኦት፣ ብዚዕባ ዒሇምና ብዚዕባ ዜተርኣየ ፀገም 

ኣለታዊ ዜኾነን ዜተጋነነን ኣለታዊ ሓሳባትን ስምዑታትን ምህሊው ንምባሌ ዜእክሌ 

እዩ፡፡ 

ኣብቲ ውሌቀ ሰብ ዜተርኣዩ ሇውጥታት ባህሪ ከም ሕማም ንምውሳዴ ዜስዕቡ ክረኣዩ 

ኣሇዎም፡፡ 

 ኣብቲ ውሌቀ ሰብ ስራሕ፣ ኩነታት ትምህርትን ማሕበራዊ ምንቅስቓስን 

ኣለታዊ ፅሌዋ ምፌጣር፣ 

 እቲ ውሌቀ ሰብ ዜኸፇአ ጭንቀት /ፅዕንቶ ምፌጣር፡፡ 

 እቶም ምሌክታት ዴሕረ ሓዯ ወርሒ ክፀንሑ ኣሇዎም፡፡ 
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ኣብ ህፃናት 

 እቶም ህፃናት እንትፌትሑ ተክሮታት ሓዯጋ ይመፆም እዩ፡፡ 

 ህፃናት ዜተፇፀመ ተግባር ብመሌክዕ ፀወታ ኣካቲቶም ክርእዩ ይኽእለ፡፡ ንኣብነት 

እቲ ኩነታት ኣብ ባንቡሊታት ኣብ ግ ፀወታ ክገሇፅዎ/ከርእይዎ ይኽእለ፡፡ 

 ተዯጋጋሚ ዜኾነ ሓይሉ ዜተመሌአ ባህሪ ከርኣዩ ይኽእለ፡፡  

 ተዯጋጋሚ ፌርሕ ዒወፅወፅ ምባሌ ወይ ምብህራርን አካሊዊ ሕማምን ማሇት 

ቁርፀት ከብዱ፣ ርእሲ ሕማም ከምዜስምዖም ክገሌፁ ይኽእለ፡፡ 

ዜዒበዩ መናእሰይ (ሰገናት) 

 እቲ ፌፃመ ኣብ ህይወቶም ውሽጢ ክእትውዎ ይኽእለ፡፡ ንኣብነት፡-  

 ፅሌኢ (ጎንፂ) ምፌጣርን ወሲባዊ ባህርያትን ምርኣይ፣  

 ኣሌኮሌን ካሌኦት ዯባሊት ሱሳት ምጥቃም፣ 

 ኣብ ገዚ ቤት ትምህርትን ፀገም ምፌጣር፣ ምስ መሓዘቶም ይምስምዕማዕ፣ 

 ዕብየት ናብ ዴሕሪት ምጉታት፡፡ ንኣብነት ኣፇፃፅማ ትምህርቲ ምትሓት፣ ኣብ 

ዒራት ምሻን ወይ በይንኻ ምዴቃስን ምፌራሕን ይረኣዮም፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

እቲ ውሌቀ ሰብ ብዚዕባ ኩለ ነገር ኣለታዊ ዜኾነ ርኢቶን ስምዑትን ይህሌዎ እንትበሃሌ 

ብዚዕባ ባዕለ፣ ብዚዕባ ካሌኦት፣ ብዚዕባ ዒሇምና ብዚዕባ ዜተርኣየ ፀገም ኣለታዊ ዜኾነን 

ዜተጋነነን ኣለታዊ ሓሳባትን ስምዑታትን ምህሊው ንምባሌ ዜኣክሌ እዩ፡፡ 

ኣብቲ ውሌቀ ሰብ ዜተርኣዩ ሇውጥታት ባህሪ ከም ሕማም ንምውሳዴ ዜስዕቡ ክረኣዩ 

ኣሇዎም፡፡ 

 ኣብቲ ውሌቀ ሰብ ስራሕ፣ ኩነታት ትምህርትን ማሕበራዊ ምንቅስቓስን ኣለታዊ 

ፅሌዋ ምፌጣር፣ 

 እቲ ውሌቀ ሰብ ዜኸፇአ ጭንቀት /ፅዕንቶ ምፌጣር፡፡ 

 እቶም ምሌክታት ዴሕረ ሓዯ ወርሒ ክፀንሑ ኣሇዎም፡፡ 
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ኣብ መእተዊ ዚንታ መብራርሂ ምሃብ 

1. ከም ዮናስ ወይ ኣይተ መስፌን ዒይነት ምሌክት ሇዎ ሰብ ርኢኹም ‘ድ ትፇሌጡ? 

  ሀ. እወ     ሇ. ኣይኮነን 

2.  ሀ. ዮናስ እንታይ እንታይ ፀገማት ኣሇውዎ? 

       ሇ. ኣይተ መስፌን እንታይ እንታይ ፀገማት ኣሇውዎ? 

3. ካሌኦት ሰባት ከም ዮናስን ኣይተ መስፌንን ዒይነት ፀገም ብዚዕባ ሇዎም ሰባት 

እንታይ ይሓስቡ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ክረኣዩ ዜኽእለ ሇውጥታት ባህሪ ይዚረብዎም /ይንገርዎም፡፡ ንኣብነት ምፅራፌ፣ 

ምዴብዲብ ወይ ጎንፂ ምፌጣር፣ ወሲባዊ ዜኾኑ ባህርያት ምርኣይ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

መሌሲ  

2. ሀ. ዕረፌቲ ኣሌቦ፣ ቁጡዕን ረባሽን ምዃን፣ ንሓው ምዴብዲብ፣ ምንቡሃቕ፣ ናይ ገዚ ኣቕሑ 

ምስብባር፣ ናይ ንእሽቱ ሓው ናይ ውሽጢ ስረ ኣውፂኡ (ቀሉዐ) ብሌዕቱ ንምሓዜ ምፌታን ፣ 

ሇ. በቢዕሇቱ ብፌሊይ ዴማ በይኑ እንትኸውን ኩነታት እቲ ዜሞተ ሰብ ምዜካር፣ ሓዯሓዯ ግ 

እቲ ፌፃመ ዲግም  ኣብ ቅዴሚኡ እናተፇፀመ ምዃን ጌርካ ምሕሳብ፣ ናይቲ ፌፃመ ኩነታት 

ብሃተፌተፌ ምባሌ መግሇፅ፣ ህሌኸኛ፣ ተኻታዑን ብዚዕባ ውሌቀን ብዚዕባ ናይ ቀፃሉ ህይወቱን 

ይግዯስ ሰብ ምዃን፣ ኣውቲሩ ምስታፌ፣ ብተዯጋጋሚ ምብካይ፣ ንባዕለ ጥፌኣተኛ 

ከምዜኾነ ገይሩ ምሕሳብ፡፡ 

3. ብዴንጋፀ ዜመፅእ ሌክፌቲ እዩ ኢሌካ ምሕሳብ ወይ ምእማን፣ ነቲ ውሌቀ ሰብ ወነ 

ከምይብለ ወይ ፇራሕ ጌርካ ምሕሳብ፣ ምርኣይ፣ ጥቕዒት ዜተፇፀሞም ውሌቀ ሰባት ነቲ 

ጥቕዒት ተሓተቲ ምግባር፣ ብዚዕባ ዜተፇጠረ ጥቕዒት ይምዜርራብ ወይ እቲ ውሌቀ ሰብ 

ከይዚረብ ምኽሌካሌ፡፡ 

4. እዙኦም ኩልም ዜተጋገዩ ኣመሇኻኽታታት ምዃኖም ኣፀቢቕኩም ይንገሩዎም፡፡ 
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ትምህርታዊ ፅውውት  

ሓንቲ ኣድ ጓሌ 14 ዒመት ዕዴመ ህፃን ኣሇታ፡፡ እዚ ህፃን ሇውጢ ባህሪ ምምፃእ ጀሚራ 

ኣሊ፡፡ ዴቃስ ኣይትዴቅስን፡፡ ሇይቲ ሇይቲ ትብህርር እያ፣ ብቐሉለ ትሓርቕ፡፡ ንባዕሊ ካብ 

ሰብ ተግሌሌ፡፡ ዜኾነ ሰብ ናብ መዯቂሲኣ ክኣቱ ኣይትፇቅዴን፡፡ እዙኦም ሇውጥታት 

ዜመፁ ንኣቦኣ ኣብ ስራሐ ስርሖ ኣኩኣ ምስ ዯፇራ እዩ፡፡ ኣኩኣ ብዚዕባ ዜተፇጠረ ነገር 

ንማንም ሰብ ትንፌስ እንተይሊ ንወሊዱኣ ካብ ስራሕ ከምባርሮ ነጊሩ ኣፇራሪሕዋ፡፡ 

ኣዱኣ’ውን እንታይ ከምዜተፇጠረ ኣይትፇሌጥን ባህሪ እታ ቖሌዒ ንምንታይ 

ከምዜተቐያየረ ንምፌሊጥ እናፇተነት እያ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብ ስዴራ እንታይ ምግባር ይከኣሌ? 

 ሇውጢ ባህሪ ጥዕና ሇዎ ምኻኑ ምርግጋፅ፡፡ 

 በዒሌ ዋና እቲ ፀገም፣ ኣባሊት ስዴራ፣ መሓዘትን ካሌኦት ተምሃሮን ብዚዕባ ል ፀገም 

ምስትምሃር፡፡  

 ካሌኦት ሰባት ኣለታዊ ተጓንፍታት ሇዎም ውሌቀ ሰብ ስምዑቱ ንይምትንካፌ 

ብጥንቃቐ ምትብባዕ፡፡ 

 እቲ ፀገም ጋጠሞም ሰባት ቀሌጢፍም ናብ ትካሌ ሕክምና ምሌኣኽ፡፡  

 ኣብ ዯቁ ምፌራዴ ወይ ዴማ ተመሉሱ ንዕኦም ምኹናን ፇፂሙ ክህለ የብለን፡፡ 

 ስምዑቶም ብይ ምንም ስግኣት ዜገሌፅለ ኩነታት ምምችቻውን ምብርትታዕን፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ዜቐረበ ዚንታ ንተሳተፌቲ የንብቡልም፡፡ ብምቕፃሌ ክሌተ ፌቓዯኛታትን ገፀ-ባህርያት 

ኣድን ኣቦን ኮይኖም ንክፃወቱ ይመረፁ፡፡ 

 እታ ህፃን ንምዜራብ ዴሌውሌቲ ኣይኮነትን፡፡ 

 እታ ኣዯ ካብ ወዲ ሓበሬታ ንምርካብ ትፌትን፡፡ 
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 እቲ ውሌቀ ሰብ ብዚዕባ ጋጠሞ ጥቕዒት ወይ ሓዯጋ ንክዚረብ ምሕጋዜ፡፡ ስሇዜኾነ 

ፅዕንቶ ይምግባር፡፡  

 ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ውሽጢ ገዚን ኣብ ዜኾነ ቦታን ምግሊሌ ወይ ዴማ ብሇውጢ 

ባህሪ ዜጀመረ ጥቕዒት ከይበፅሖም ምግባር፡፡ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቁሌፉ መሌእኽትታት 

o  ፀገማት ባህሪ ዴሕሪ  ኩለ መሰቀቒ ፌፃመታት ክመፁ ይኽእለ፡፡ 
o ህፃናትን መናእሰያትን ርእዩዎም ምሌክታን ካብ ዒበይቲ ዜተፇሊሇዩ ክኾኑ 

ይኽእለ፡፡ 
o ጥቕዒት ዜበፅሖም ውሌቀ ሰባት ነቲ ጥቕዒት ተሓተቲ ምግባር ፇፃሚ  ኣይግባእን፡፡ 
o ሓዱኡ ኣካሌ መፌትሒ ብዚዕባ ዜተፇጠረ ፌፃመ ብግሌፂ ምምይያጥ እዩ፡፡ 
o ፀገም ጋጠሞም ሰባት ቀሌጢፍም ናብ ሕክምና ምሌኣኽ የዴሉ፡፡ 

መሳሇጥቲ 

 ዜበዜሕ ግ ነቲ ኩነታት ዜሰምዐ ሰባት ጥቕዒት ዜበፅሖ ውሌቀ ሰብ ብዚዕባ እቲ 

ጥቕዒት ተሓታቲ ገይሮም ይሪኡ፡፡ ንኣብነት “ምሸት ናብቲ ቦታ ንምንታይ 

ኬዴኪ?”፣ “ቀሊሌ ስሇዜኾንኪ ዴዩ” ዜብለን ካሌኦት ተመሳሳሌቲ ኣባሃህሇታት 

ይጥቀሙ እዮም፡፡ ከምዙ ዒይነት ርኢቶታት ፇፂሙ ዜተሰሓሓቱን እቲ ውሌቀ 

ሰብ ብዜበሇፀ ዜጎዴኡን እዮም፡፡  

  ብዚዕባ ጥቕዒት ፇፃሚ ይምዜራብ “ሓዊ ከም ምጥፊእ” ይቑፀር፡፡ ዜጠፌአ ሓዊ 

ንምጥፊእ ኣብ ሊዕሉ ል ሓመዴ ኣጥፉኡ ማይ ምፌሊስ ከምዴሌዩ ኩለ ጥቕዒት 

ዜፇጠሮ ቁስሉ ንምዴሓንን ንከይሇዒዒሌ ንምግባርን ብዚዕባ እቲ ኩነታት 

ምምይያጥ ግዴን እዩ፡፡ ብዜተኽኣሇ መጠን ሓገዜ በዒሌ ሙያ ምርካብ የዴሉ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ቁሌፉ መሌእኽትታት የንብቡልም 
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ምዕራፌ ሓሙሽተ 

ሳይኮሲስ 

እዙ ምዕራፌ ብዚዕባ ሳይኮሲስ ዜበሃሌ ሕማም ኣእምሮ የምህረና፡፡  

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት ምዕዲሌ  15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታ 1ን 2ን ምንባብ 7 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታት መብርሂ 

ምሃብ 

ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎም ዜኽእለ ነገራትን 

ቁሌፉ መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ 1 

ስዑዴ ወዱ 15 ዒመት ዕዴመን ተምሃራይ 9ይ ክፌሉን እዩ፡፡ ኣብ ቀረባ ግ ብዜተፇሇየ 

መሌክዐ ዜገብሮም ነገራት ወይ ተግባራት ብጣዕሚ ቅሌጡፌ ኮይኑ ኣል፡፡ እንትውሪ ወይ 

እንትዚረብ ካብቲ ዜተሇመዯ ባህሪ ወፃኢ ብጣዕሚ ይቕሌጥፌ፣ እንተውሪ ብይተሇመዯ 

ብጣዕሚ ብቕሌጡፌ እንትኸውን እዙ ዴማ ዒው እናበሇ እዩ ዜዚረብ፡፡ ሙዙቃ እንትሰምዕ 

ዴምፂ ወሲኹ ዒው የብል፡፡ ኣብ ገዚ፣ መንገዴን ክፌሉ ውሽጥን ይዴንስ፡፡ ንመምህሩ ንሱ 

ባዕለ ካብ ኩለ ሰብ ዜተፇሇየን ዜበሇፀን ተውህቦ ከምሇዎን ንመምህራኑ ክምህር 
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ከምዜኸእሌ ይዚረብ፡፡ ኣብ ገዜኡ ምለእ ሇይቲ እናዯነስን እናውረየን እዩ ዜሓዴር፡፡ 

ዜረኣዮን ዜዯሌዮን ነገር ኩለ “ንዒይ ይግበአኒ ይብሌ” ዜዯሇዮ እንተይረኸበ ሓያሌን 

ቁጡዕን ይኸውን፡፡ ቅዴም ከም ኣሕዋቱ ዜርእዮም መታዑቢቱ ዜኾና ዯቂ ኣንስትዮ 

ጎረባብቱ ኣብ ዜረኸበን ቁፅሪ “ስዒማኒ”፣ ”ሓዲር ንግበር” እናበሇ ይሓተን፡፡  

መእተዊ ዚንታ 2  

ኣይተ ገብረመዴህን ወዱ 48 ዒመት ዒብዪ ሰብኣይ እዮም፡፡ ካብ ሓዲሮም ብፌትሕ 

ዜተፇሊሇዩ ኮይኖም ኣቦ ሰሇስተ ህፃን እዮም፡፡ ሚኒባስ ዜዒይነታ መኪንኦም እናወሩ 

እናሃሇው ኣብ ሓዯ እግረኛ (ኣጋር) ሰብ ሓዯጋ ኣብፂሖም እዮም፡፡ ጉዲይ እቲ ሓዯጋ 

ብስርዒተ ሽምግሌና መዕሇቢ ፌታሕ ረኺቡ ካብ ዜተዒረቁ 1 ወርሒ ኣቁፂሮም እዮም፡፡ 

ይኹን‘ምበር ኣይተ ገ/መዴህን እቲ ዜገጨይዎ ሰብኣይ እናፇከረሇይ እዩ ምባሌ ጀመሩ፡፡ 

ብዴሕሪኡ እቲ ዜተጎዴአ ሰብኣይ ጠንቋሉ ከምዜኾነን ክቐትልም ከምዜዯሌን 

ብምትእምማን ንኻሌእ ሰብ ከውርዩን ክጭነቑን ጀመሩ፡፡ ሕዙ’ውን ክቐትልም ዜዯሉ 

ሰብኣይ ኣብ ከተማ ምስ ዜርከቡ ካፋታትን ሬስቶራንትን ርክብ ብምፌጣር ስሇዜጎዴኣኒ 

ኢልም ብምጥርጣሮም ናብ ካፋን ሬስቶራንትን ከይድም ምጥቃም ገዱፍምዎ፡፡ ምኽንያት 

እንትዚረቡ ዴማ ናብዙኦም ቦታታት ኣቲዎም እንተተመጊበ ክምረዘ ከምዜኽእለ 

ስሇዜኣመኑ እዩ፡፡ ኣብ ናይ ቀዯም ብዒሌቲ ቤቶም ዴማ ናይዙ ሚስጥር ኣካሌ ከምዜኾኑ 

ይጥርጥሩ፡፡ ኣቦ ነብሲ ዜኾኑ ካህን እውን እንተኾነ ምስቲ ሰብ ተመሳጢሮም እዮም 

ኢልም ብምስጋእ ኣይተ ገ/መዴህን ናብ ቤተ ክርስትያን ምኻዴ ኣቑሞም፡፡ ስግኣት 

ስሇዜሓዴሮም ዴቃስ ካብ ይረኽቡ ብዘሕ መዒሌታት ገይሮም እዮም፡፡ ሇይቲ ሇይቲ ካብ 

መዯቀሲኦም ወፃኢ ሰባት እናተዚረቡ ከምዜስምዐ እዮም ይዚረቡ፡፡    
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ዕሊማ ምዕራፌ 

ተሳተፌቲ እዙ ምዕራፌ ምስ ኣጠናቐቑ፡- 

 ብዚዕባ እንታይነት ሳይኮሲስ ይፇሌጡ? 

 ምሌክታት ሳይኮሲስ ይፇሌዩ፡፡ 

 ብዚዕባ መሌዒሉ ሳይኮሲስ እኹሌ ግንዚበ ይህሌዎም፡፡ 

 ሳኮሲስ ሇዎ ሰብ ከመይ ምክትታሌን መዒዜ ናብ ሕክምና ከምዜሌእኹ ይፇሌጡ፡፡ 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ ታሪክ ንከንብብ ይሕተቱ፣ ካብዙ ንታሕቲ ሇዉ ሕቶታት 

ንተሳተፌቲ ሓቲቶም መሌሶም ኣብ ሰላዲ /ቻርት ይፅሓፌዎ፡፡ 

1. ከም ስዑዴን ኣይተ ኣዴማሱን ዒይነት ውሌቀ ሰብ/ ህፃን ኣጋጢሙዎም ’ድ 

ይፇሌጥ? 

2. ሰባት ከም ስዑዴን ኣይተ ኣዴማሱን ዒይነት ፀገም ሇዎ ሰብ እንታይ ክብለ 

ይኽእለ? 

3. ናይ ስዑዴን ኣይተ ኣዴማሱን ፀገማት እንታይ እንታይ እዮም? 

ብዚዕባ እቲ ዚንታ ሕቶ እንተሌዮዎም ዕዴሌ ምሃብ፣ ካብቲ ዜቐረበ ዚንታ እንታይ 

ከምዜተረዴኡን ኣብ መንጎ ስዑዴን ኣይተ ኣዴማሱን ል ኣፇሊሊይን ሓዴነትን 

ይሕተቱዎም፤ ብምቕፃሌ ዜህብዎ መሌሲ ኣብ ፀሉም ሰላዲ ይፅሓፌዎ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ዕሊማታት የንብቡልም፤ ብምቕፃሌ ኣብዙ ጉዲይ ምይይጥ ይግበሩ፡፡ 
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ትርጉምን መብርህን 

ሳይኮሲስ ዜበሃሌ ሕማም ኣእምሮ ኣል ዜበሃሌ ኣተሓሳስባ እቲ ሕማም ቀፃሉ ብዜኾነ 

መሌክዐ ካብ ሓቂ ወፃኢ እንትኾንን በዙ ዜተሌዒሇ ናይቲ ዜሓመመ ወይ ዴማ ኣብ ክሉ 

ዘርይኡ ሇዉ ናይ ካሌኦት ዕሇታዊ ምንቅስቓሳት ንዜተፇሊሇዩ ፀገማት እንትቃሊዕ እዩ፡፡ 

  ምህሊው ዳለዥን (ግጉይ እምነት)፣ ሓበሬታ ይብለን ካሌኦት ይቕበሌዎን እምነት 

ንኣብነት ወሊዱት ኣዯይ ናብ ውሽጢ ምግቢ መርዙ እናወሰኸት እያ፡፡ ኩለ ሰብ ብዚዕባ 

ናተይ የውርዩ ኣሇዉ፤ ኣብ ቴላዥንን ሬዴዮን ብዚዕባ ናተይ የውርዩ ኣሇዉ፣ ኣየር 

መንገዱ ኢትዮጵያ ናይ ውሌቀይ እዩ፣ ኣነ መሌኣኽ እየ ወተ፡፡ 

 ምህሊው ሀለሲኔሽን፡- ዜኾነ ዒይነት ዴምፂ ዜስማዕ ነገር የሇ ዴምፂ ምስማዕ፣ ምንም 

ዜኾነ ዜረኣይ ነገር የሇ “ዜርኣየኒ ነገር ኣል” ምባሌ፣ ዜኾነ ዜጨንው ነገር የሇ 

እንዲሃሇወ “ዜጨነወኒ ነገር ኣል” ምባሌ፤ ምንም ነገር ከይተተንከፇ ዜኾነ ነገር ምስ 

ኣካሊቱ ምትንካፌ እናገብረ ከምዜኾነ ይስምዖ፣ ወተ ወይ ዴማ ምርኣይ ንኣብነት 

ዜኾነ ሰብ ኣብ ይብለ ካሌኦት ይስምዕዎ ዴምፂ ምስማዕ፡፡ 

 ሇውጢ ባህሪ፣ ንኣብነት በይንካ ምውራይ ወይ ምዜራብ ወይ ምስሓቕ፣ ብይምኽንያት 

ንነዊሕ ግ ኣብ ሓዯ ቦታ ጠጠው ምባሌ፣ ካብ መጠን ንሊዕሉ ምቕሊሌን ብይስራሕ 

ምዞር፣ ባሌኻ ምግሊሌ፣ ባዒሌኻ ምርሳዕ፣ ንቑሕ ይምዃን ካሌኦት ምሌክታትን 

 ሓዯሓዯ ግ ብይምኽንያት ቁጡዕን ሓያሌ ምዃንን ንኻሌኦት ወይ ንብረት ምጎዲእ 

ክፌፁሙ ይኽእለ፡፡ 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ታሕጓስ፣ ብዚዕባ ዒርስኻ ዜሇዒሇን ግጉይን እምነት ምህሊው፣ 

ብጣዕሚ ብዘሕ ምውራይ፣ ገንብ ምብኻን፣ ብይተሇመዯ ስዱ ፆታዊ ርክብን ዴላት 

ወሲብን ዜተተሓሐዘ ፌፃመታት ምብዚሕ፡፡ 

 

ምሌክታት 

ዜበዜሕ ግ እቶም ዜተርኣዩ ፀገማት ዜዒዘ እንተይኮይኖም፣ ተዯጋጊሙ እንዴሕር 

ይተርኣየ፣ ኣብቲ ሰብ ወይ ካሌኦት ሰባት እንዴሕር ይፇጥር ከምፀገም ንከይውሰዴ 

ይኽእሌ እዩ፡፡ ሳይኮሲስ ዜበዜሕ ኣብ ዕዴመ ንእስነት እዩ ዜጅምር፡፡ 
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ሳይኮሲስ ሇዎም ሰባት ኣብ ካሌኦት ሇዎም ቅዋም ከምኡውን ሓይሉ ዜጥቀሙ 

እንዴሕር ኮይኖም ሓዯገኛታት እዮም ተባሂለ ስሇዜእመን ሰብ ይፇርሖም፡፡ ሳይኮሲስ 

ሇዎም ሰባት ብዳለዥንን ብሀለሲኔሽንን ዜተሌዒሇ ካሌኦት ከም ፀሊኢ ክሪኡዎ 

ስሇዜኽእለ ወይ ዴማ ካሌኦት ምጥቃዕ ዯስታ ወይ ታሕጓስ ክህቦም ስሇዜኽእሌ ብጣዕሚ 

ሓዯገኛ ክኸውን ይኽእሌ፡፡ ወይ ዴማ ሓሇፈ ሓሉፈ ዜኸፇአ ሓዯጋ ከስዕብ ይኽእሌ፡፡ 

ብበዜሒ ዜስትብሃሌ ግና እዝም ውሌቀ ሰባት ዜበዜሕ ግ ብኣባሊት ሕብረተሰብ ዜተፇሊሇዩ 

ጥቕዒታት ከምዜፌፀሞም እዩ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ኣብዙ ገሃዴ ዒሇም ምስጥር ወይ ሓበሬታ ይርከቦም እምነታት ኣብ ውሽጢ ዯቂ ሰባት 

ክርከብ ይኽእሌ፡፡ ንኣብነት ዜኣክሌ ሰባት በቢእምነቶም ኣብ ገሃዴ ዒሇም ፌለጥ ሓበሬታ 

ይንረኽበልም ግን ብመሰረት እምነት መትከሌ ኩልም ኣባሊት እቲ እምነት ኣምነልም 

ጉዲያት ኣሇዉ፡፡ እዙ ማሇት ምሌክት ሳይኮሲስ ኣይኮነን፡፡ ይኹን ምበር ካብቲ መምርሒ 

እምነት ብዜተፇሇየ ኩነታት ውሌቀ ሰባት ዜተፇሊሇዩ እቲ እምነት ይቕበልም ወይ 

ካሌኦት ኣባሊት እቲ እምነት ይቕበልም እምነታት እንተሰጉሙን በዙ ምኽንያት እውን 

ህይወቶም ወይ ካሌኦት ሰባት ኣብ ውሽጢ ፀገም እንትኣቱ ሳይኮሲስ ክኸውን ይኽእሌ፡፡ 

ንኣብነት ሓዯ ክርስትያን ዜኾነ ሰብ “ኣነ ኣብ ቅዴሚ እግዜኣብሄር ካብ ክርስቶስ ዜበሇፅኩ 

እየ” ኢለ እንተኣሚኑ ወይ ዴማ ሓዯ ሙስሉም ሰብ ”ናይ ኣሊህ ሓቀኛ መሌእኽተኛ ኣነ 

ጥራሕ እየ” ኢለ እንተኣሚኑ ሳይኮሲስ ኣሇዎ ማሇት እዩ፡፡ 

 ሓሉፈ ሓሉፈ ሰባት ኣብ ዜሃፅለ ወይ ዜተዯናገፅለ /ዜጉህይለ ወቕቲ ስሞም ዜተፀወዒ 

ወይ ዜኾነ ነገር እንትንቀሳቐስ ዜረኣዩ ክመስልም ይኽእሌ፡፡ እዝም ተጓንፍታት 

ምሌክታት ሳይኮሲስ ኣይኮኑን፡፡ 

 ሳይኮሲስ ሇዎም ሰባት ዜበዜሕ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ስራሕቲ ንባዕልም ከሳትፈ 

ይምኽኣሌ ይረኣዮም፡፡  

 ምስ ሰባት ምብኣስ፣ ብግሌፂ ትኽክሌ ይኮኑን ይተረጋፁን ክስታት ምምስራት፡፡ 
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መበገሲ  

ሳይኮሲስ ሓዯ ዜተወሰነ መበገሲ የብለን፡፡ ሌክዕ ከም ካሌኦት ሕማማት ኣእምሮ ኩለ ናይ 

ሰሇስተ ፀገማት ጥማር ፅዕንቶ ንመበገሲ ወይ መንቀሉ ሳይኮሲስ ይኾኑ፡፡ እዙኦም ሰሇስተ 

ቀንዱ ቐንዱ ፀገማት ዴማ (1) ፀገማት ስነ-ሌቦና፣ (2) ናይቲ ውሌቀ ሰብ ፀገማት ጥዕና፣ 

(3) ከባቢያዊ ፀገማት እዮም፡፡ ካብ ዜፌሇጡ ዒይነታት ሳይኮሲስ ውሱናት ብምኽንያት 

ስዴራ /ርኢ ከምዜኸደ/ሓሌፈ ይፌሇጥ፡፡ መበገሲኡ ዜኾኑ ይኹን ሳይኮሲስ ሇዎም ሰባት 

ኣብ ውሽጢ ሓንጎሌ ሇዉ ንጥረ ነገራት ዜተዚብዐ እንተኾይኖም መበገሲ ሳይንሳዊ 

ሓበሬታታት ይህለ፡፡ ንብዘሕ ዒመታት ዜተኻየደ ምሌክታት ዜስዕቡ ነገራት ምስ 

ሳይኮሲስ ክተሓሓዘ ከምዜኽእለ ኣረጋጊፆም እዮም፡፡  

 ኣሌኮሆሌ ንነዊሕ ግ ኣብዙሕካ ምውሳዴ ወይ ዴማ ካሌኦት ሱስ ክትሓዘ ዜኽእለ 

ዕፃት ምጥቃም፣ 

 ሓዯ ሓዯ ኣካሊዊ ሕማማት፣  

 ሓሉፈ ሓሉፈ ምስ ጥንሲን ወሇዴን ዜተተሓሓዘ ፀገማት፣  

 ኣብ ኣእምሮ ውሌቀ ሰብ ከቢዴ ፅዕንቶ ዜፇጥሩ ዜተፇሊሇዩ ተጓንፍታት፣  

 

 

 

 

 

 

ኣብ መእተዊ ዚንታት ምይይጥ ምግባር 

ሀ. ፀገማት ስዑዴን ኣይተ ኣዴማሱን እንታይ እንታይ እዮም፡፡ 

ሇ. ሰባት ከም ስዑዴን ኣይተ ኣዴማሱን ዒይነት ፀገም ሇዎም ሰባት እንታይ ይብለ? 

 

መሳሇጥቲ  

መበገሲኦም ቅዴሚ ምዜራብኩም ተሳተፌቲ ብዚዕባ እቲ መበገሲ እንታይ 
ከምዜመስሌ ሓቲቶም ዜሃብዎ መሌሲ ኣብ ሰላዲ ይፅሓፌዎ፡፡  

ብዚዕባ መበገሲኡ ግጉያት ኣመሇኻኽታታት የብርሁ 

ሳይኮሲስ ብእርግማን (መርገም)፣ ብጥንቆሊ፣ ሌክፌቲ ቡዲ ኣይመፅእ፡፡  
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ትምህርታዊ ፅውውት   

ወ/ሮ ገርግስ ሓጏስ ዜበሃሌ ወዱ 12 ዒመት ዕዴሚኡ ህፃን ኣሇወን፡፡ ሓጏስ ቅዴሚ ክሌተ 

ኣዋርሕ ብይምኽንያት ኩለ ግ ዒው ኢለ የእዊ፣ ይቑጣዕ፣ በይኑ የውሪ፣ ብይምኽንያት 

ዒው እናበሇ ይስሕቑ፡፡ ኣዱኡ ሓዯሓዯ ግ እንትርአ ምስ ይረኣይ ሰብ ዜዚረብ ል 

ይመስሇን፡፡ ወ/ሮ ገርግስ ሌክፌቲ ሒዜዎ ኢሇን ስሇዜኣመናን ስሇዜሰገአን ምኽሪ 

ንምሕታት ናብ ጎረቤት ከዲ፡፡  

 

 

መሳሇጥቲ  

መሌሲ 

 ሀ. ስኢዴ 

 ካብ ዜተሇመዯ ንሊዕሉ ንቑሕ ምዃን፣  
 ካብ ወጠን ዜሓሇፇ ስምዑት ታሕጓስ፣  
 ስምዑት ሌዕሌነት፣  
 ዴቃስ ምስኣን፣  
 ካብ ኩለ ግ ብዜተፇሇየ ዴላት ወሲብ ፆታዊ ረኽቢ ምውሳኽ፡፡ 

ኣይተ ኣዴማሱ  

 ግጉያት ተኣመንትን ይኮኑ ምሌክታት፣  
 ብሓሶት ካሌኦት ምውንጃሌን ምጥርጣርን፣  
 ካብ ዳለዥን (ግጉይ እምነት) ዜተበገሰ ብፌርሒ ምጥሓሌ፣  
 ሀለሲኔሽን (ናይ ካሌኦት ዴምፅታት ምስማዕ)፣ 

ሇ. ግጉያያት መሰረት ይብል ኣበሃህሇታት ይግሇፁልም የብርህልም፡፡ 

   ሳኮሲስ በዝም ዜስዕቡ ከመፅእ ኣይኽእሌን  

 ብመተት፣ ሌክፌቲ፣ ብመርገም / ቡዲ፣ 
 ሳይኮሲስ ምስ ሇዎም ሰባት ሓቢርካ ምንባር ወይ ምስራሕ፣  
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ወሇዱ እንታይ ክገብሩ ይኽእለ? 

 እቲ ፀገም ሳይኮሲስ ምዃኑ ምፌሊይ፣ 

 እቲ ዜሓመመ ብምኽንያት እቲ ሕማም ካብ ሰብ ክግሇሌን ካሌኦት ብፅቡቕ ዒይኒ 

ንከይሪኡዎ ስሇዜኽእለ፣ እቲ ል ኩነታት ሕማም ምዃኑ ፇሉጡ ስዴራ ነቲ 

ሕሙም ሰብ ክሕግዝን ሰብኣዊነት ከረኦን ይግባእ፡፡ 

 ዜሓመመ ሰብ ናብ ትካሌ ጥዕና ምውሳዴ፡፡ 

  

ምሌክት ሳይኮሲስ ሇዎ ሰብ ኩለ ግ ሕክምና የዴሌዮ፡፡ 

ቁሌፉ መሌእኽትታት  

 ሳይኮሲስ ኣብ ኩለ ሰብ ዜረኣይ ሕማም እዩ፡፡  

 ሳይኮሲስ ዜበዜሕ ዜእመነለ ምስቲ ዜሓመመ ሓቢርካ ብምንባር ወይ ብምስራሕ 

ዜመሓሊሇፌ ኣይኮኑን፡፡ 

መሳሇጥቲ  

1. ንተሳተፌቲ እቲ ዜቐረበ ዚንታ የንብቡልም ብምቕፃሌ ዴማ ናይ ወ/ሮ ገርግስን 

ጎረበተንን ገፀ- ባህሪ ዜፃወቱ ክሌተ ተሳተፌቲ ይምረፁ፡፡ 

2. ኣዱኡ ዜተርኣየ ምሌክት እናረዯኣ ምኽርን ዴጋፌን ንምርካብ ከመይ ከምዜፌትናን 

እተን ጎረቤተን ዴማ መሰረተ- ኣሌቦ ዜኾኑ ጎዯእቲ ኣበሃህሇታት ንምርዲእ እንትፅዕራ 

ንምርኣይ ይፇትኑ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

 ወሇዱ ክገብርዎ ዜግበኦም ነገራትን ቁሌፉ መሌእኽትታትን የንብቡልም፡፡ 
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 ብርኩስ መንፇስ ወይ ብጥንቆሊ ዜመፅእ ኣይኮነን፡፡  

 ሳይኮሲስ ብሕክመና ምዴሓን ዜኽእሌ ኣይኮነን፡፡ 

 ሕሙማት ሳይኮሲስ ጥፌኣት ብዜሕ፣ ሓይሉ ርእዩ ወይ ተብኣስቲ ዜኾኑ ሓሉፈ 

ሓሉፈ ጥራሕ እዩ፡፡  
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ምዕራፌ ሽዴሽተ 

ኣሌኮሌን መዒወኒ ሓሽሻትን ምስ ምጥቃም ዜተተሓሓዘ ፀገማት 

እዙ ምዕራፌ ኣሌኮሌን መዒወኒ ሓሽሽን ምስ ምጥቃም ዜተተሓሓዘ ሇዉ ፀገማትን 

እንታይነትን የረዴእ፡፡ ፀገም ሱስ ጎሉሆም ካብ ዜረኣዩ ሕማማት ኣእምሮ ሓዱኡ እዩ፡፡ 

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት ምዕዲሌ  15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታ 1ን 2ን ምንባብ 7 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታ መብርሂ ምሃብ ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎም ዜኽእለ ነገራትን 

ቁሌፉ መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ  

ኣብይ ዕዴምኡ 16 ዒመት እዩ፡፡ ንወሇደ ብሕታዊ ህፃን እዩ፡፡ ተምሃራይ 9ይ ክፌሉ 

እናሃሇወ ኣብ መጀመሪ ትምህርቲ ፅቡቕ ዜኾኑ ኣቀባብሊ ትምህርቲ ነይሩዎ፡፡ ኣብ 9ይ 

ክፌሉ ምስ ክሌተ ብሓሽሽ ዜተጠቕዐ ህፃናት ዒርኪ ምዃን ምስ ጀመር ዴሕሪ ሕዯት 

ኣዋርሕ ውፅኢት ትምህርቲ እናቐነሰ ምምፅኡ ጀመረ፡፡ ሓዯ ሓዯ ግ ናብ ቤት ትምህርቲ 

ጠቕሉለ ኣይኣቱን፣ ካሌእ ግ ዴማ ኣብ መንጎ ትምህርቲ ኣቋሪፁ ይጠፌእ፡፡ ኣብይ ኣብ 

ውሽጢ ክፌሉ ኮፌ ኢለ እንትምሃር ዴማ ኣብ ናይ ባዕለ ሓሳብ ይውሓጥ፣ ፅሬቱ ይሕለ 
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ከምኡውን ብፌሊይ ዴሕሪ ሰዒት ኣብ ውሽጢ ክፌሉ እንተፀኒሑ እናምባሃቐ ዜቐሌሌ ህፃን 

ይኸውን፡፡ እዙ ንምንታይ ከምዜኸውን ል እንትሕተት ዜህቦ መሌሲ ዕግብ ኣይኮነን፡፡ 

ወሇዱ ናብ ቤት ትምህርቲ ተፀዊዖም ብዚዕባ ኣብይ ል ሇውጢ እንትሕተቱ  ኣብ ገዚውን 

ኣብ ኣብይ ሓዯ ሓዯ ሇውጥታት ይሪኡ ከምሇዋ ገሇፁ፡፡ ሓዯ ሓዯ ግ ቁጥዕ ፣ ሓዯ ሓዯ 

ግ ዴማ ሕጉስን ቅሌጡፌን ምዃን፣ ካሌእ ግ ዴማ ብሕታውነትን ምምራፅ 

ከምዜተዒብለ ተዚረቡ፡፡ገንብ ብተዯጋጋሚ ከምዜሓትት፣ ካብ ገዚ ወፃኢ ዴማ ክቡራት 

ዜኾኑ ኣቑሑት እናጠፌአ ከምዜተፀገሙ ኣረዴኡ፡፡ መምህሩ ዴማ ንኣብይ ኣጥቢቖም 

ብዚዕባ መሓዘቱ ል ሕማቕ ባህሪን ሌማዴን እንትሓትዎ ንሳቶም ዯፊፉኦም 

ከምጀመርዎን ዴሕሪኡ ዴማ ኣብ ውሱን መዒሌትታት ከምዜጥቀም ተዚረበ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

ዕሊማ ምዕራፌ  

ዴሕሪ እዙ ምይይጥ ተሳተፌቲ፡-   

 ፀገማት ወሌፇኛ ምዃን እንታይ ከም ዜኾነ ይርዯኡ፡፡ 

 ወፅፇኛ ምዃን ፀገም ኣእምሮ ከምዜኾነ ይርዯኡ፡፡  

 ኣብ ውሽጢ ወሌፉ ሇዉ ውሌቀ ሰባት ናብ ትካሌ ጥዕና ክውሰደ ከምሇዎም 

ይግንቡ፡፡ 

 

መሳሇጥቲ  

ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ ዜቐረበ ዚናታ ንከንብብ ይግብሩ፣ ተሳተፌቲ ዜቐፅለ 

ሕቶታት ይሕተቱዎም፡፡ ዜሃብዎ መሌሲ ኣብቲ ዜተዲሇወ ፀሉም ሰላዲ ይፅሓፈ፡፡ 

1. ከም ኣብይ ዒይነት ምሌክት ሇዎ ሰብ ርኢኹም ‘ድ ትፇሌጡ? 

2. ፀገማት ኣብይ እንታይ እንታይ እዮም? 

3. ከም ኣብይ ዒይነት ባህሪ ሇዎም ውሌቀ ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ውሽጢ 

እንታይ ዒይነት ስምዑት ይፇጥረልም? 
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ትርጉምን መብርሂን  

ውለፌ ምዃን ማሇት ኣሌኮሆሌ ወይ መዒወኒ ሓሽሽ /ዕፅ ብምጥቃም ዜመፅእ ኩነታት 

እንትኾን ሓዯ ሰብ ወሌፉ ኣሇዎ እዩ ዜበሃሌ ዜጥቀሞ ነገር እንተቑም ወይ ዴማ ኩለ ግ 

ዜጥቀሞ ዒይነት ሓሽሽ መጠን እንትንኪ ኣካሊዊን /ወይ ዴማ ስነ-ሌቦናዊ ፀገማት 

እንተበፂሑዎ እዩ፡፡  

ካብ ምሌክታት ኣካሊዊ ምንቅጥቓጥ፣ ዋህፂ ከምኡውን ምንቡሃቕ፣ ምውጥጣር ኣካሊት፣ ከም 

ውዴቕ ሕማም ዜዒይነቱ ምንቅጥቓጥ ይርከብዎም፡፡ ስነ-ሌቦናዊ ፀገማት ዴማ ካብ 

መጠን ዜሓሇፇ ሱስ ሇዎ ነገር ምእሊሽ፣ ውሽጣዊ ሰሊም ምስኣን፣ ትኹረት ምግባር 

ይምኽኣሌ፣ ቁጡዕ ምዃን፣ ዕረፌቲ ይብሌካን ቀሉሌ ምዃንን ወተ…. እዮም፡፡ 

ኣካሊዊን ስነ-ሌቦናዊን ፀገማት ንምዕጋስ እቲ ውሌቀ ሰብ ዲግም ኣሌኮሌ ወይ ዕፅ ምጥቃም 

ይጅምሩ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

 ዕሊማ ምዕራፌ የንብቡልም፡፡  

 ተሳተፌቲ ኣሌኮሆሌ ወይ መዒወኒ ሓሽሽ ኣብዙሑ ዜጥቀም ውሌቀ ሰብ 

ኣጋጢምዎም ዜፇሌጥ ከምዜኾነ ይሕተትዎም፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ተሳተፌቲ ኣብ ዯቖምን /ተምሃሮኦምን ል ሇውጢ ዜሪኡለ ጊዛ እንታይ ይኸውን 

ኢልም ንክሓስቡ ይሕተትዎም፡፡ 

 ሇውጢ ባህሪ ምስ ሱስኛ ምዃን ዜተተሓሓ ወይ ዴማ ናይ ካሌእ ሕማም 

ኣእምሮ መግሇፂ ክኸውን ይኽእሌ (ንኣብነት ዴብርቲ፣ ሳይኮሲስ) 

 ኣሌኮሆሌ ወይ መዒወኒ ዕፅ ምጥቃም ጠጠዉ ካብ በሌለ ግ ብዚዕባ 

ዜፌጠሩ ሇውጥታት ባህሪ ቆሊሕታ ሂቦም የብርሁ፡፡ 
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መበገሲ - ውሌቀ ሰባት ወሌፉ ከመይ ይጅምሩ 

 ብመሓዘት ዜፌጠር ፅዕንቶ /ፅሌዋ፣ 
 ንፇተነ ብዜብሌ፣ 
 ታሕጓስ ይህብ እዩ ኢሌካ ብምእማንን ጉራን ፇኸራን፣ 
 ስራሕ በርቲዕካ ንምፌፃም ወይ ፀቕጢ ገይርኻ ኣብ ስራሕኻ ዴፌረት ንምርካብ 

ብዜብሌ፣  
 ካብ ስምዑት ወፃኢ ምዃን እንተጋጥም ስምዑትኻ ንምስትኽኻሌ፣  
 ኣባሊት ስዴራ ብምርኣይ፡፡፡ 
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ወሌፉ ኣሌኮሆሌን መዒወኒ ዕፅን ሇዎም ሰባት ዜበዜሕ ግ እዝም ዜስዕቡ 

ኩነታት ይረኣዮም፡፡ 

 ሱስ ትሕዜ ነገር ኣይጥቀምን ይብለ ወይ ዜጥቀምለ መጠን ኣንኢሶም ይገሌፁ፣ 

 ዕሇታዊ ስራሕቶም ክሳብ ዜበሊሸው ሱስ ምፅእ ዕፅ ንምርካብ ግ የጥፌኡ፣ 

 ንምቁራፅ እንተዯሇዩ እውን “ኣምፅ… ኣምፅእ..” ዜብሌ ስምዑት ስሇፀግሞም 

መሉሶም ይፌትንዎ /ይጅምርዎ፡፡ 

 ኣብዜሓ ኣታዊኦም ኣብ ሱስ የውዕሌዎ፡፡  

 ዋሊ’ኳ በቲ ዜጥቀምለ ሱስ ትሕዜ ነገር ዜተጀመረ ወይ ዜተሌዒሇ ፀገም 

እንተብፅሖም ምጥቃሞም ይቐፅለ፡፡ 

 

 

መሳሇጥቲ  

 ውሌቀ ሰባት ኣሌኮሌ ወይ መዒወኒ ዕፅ ምጥቃም ከመይ ይጅምሩ ዜብሌ ገሇፃ ቅዴሚ ምክያዴኩም 

ተሳተፌቲ ውሌቀ ሰባት ንምንታይ ኣሌኮሌ ወይ መዒወኒ ዕፅ ምጥቃም ከምዜጅምሩ ይሕተትዎም፡፡ 

 ምስ መሌሲ ተሳተፌቲ ብምንፅፃር ሕዴሕዴ ነጥቢ የብርሁ፡፡ 

ብፅሌዋ መሓዘት ዜጅመር ወሌፉ ምትሓዜ   

 ሓዯ ሓዯ ኣሌኮሆሌ ወይ መዒወኒ ዕፅ ዜጥቀሙ ውሌቀ ሰባት ኣሌኮሌ ወይ መዒወኒ ዕፅ ምጥቃም 

ፅቡቕ ስምዑት ከምዜህቡ ብምዜራብ ካሌኦት ከምኦም ክጥቀሙ ይዯፊፌኡዎም፡፡ ብፌሊይ 

መናእሰይ፣ ሱስ ትሕዘ ነገራት ይምጥቃም ይምስሌጣን የምስሌ እዩ እናተብሃሇ 

ብተንኮሇኛታት ሰባት ብዜውረይ ሓሶት እናተመሰጡ እንትጋገዩ ይርኣይ፡፡ ስሇዜኾነ ዜሰሌጠንካ 

ንምምሳሌ ናብቶም ጉጅሇ ወሌፉ ሇዎም ኣሌኮሌን መዒወኒ ዕፅን ዜጥቀሙ ብምፅምባር እዩ፡፡  

ንፇተነ ብዜብሌ ዜጅምር ወሌፇኛ ምዃን 

 ሓዯ ሓዯ መናእሰይ እስቲ እዙ ነገር ንፇትኖ፤ ንርኣዮ ብዜብሌ ይጅምሩዎም ዴሕሪኡ ንምግዲፌ 

ይፅገሙ፤  

ስራሕ በርቲዕኻ ንምስራሕ ወይ ዴፌረት ንምርካብ ብዜብሌ ዜጅምር ብወሌፉ ምፅማዴ  

 ውሌቀ ሰባት ብቅሇጡፌ ስራሕ ሰሪሖም ንምርካብ ወይ ንመፅናዕቲ ትኹረት ንምውሳኽ ኢልም 

ወሌፉ ትሕዜ ነቓቕሕ ዕፃትን ምጥቃም ይጅምሩ፡፡ ሓዯ ሓዱኦም ኣብ ማሕበራዊ መስተጋብር 

ወይ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ዜፇርሑ ሰባት ዴፌረት ንምርካብ ኢልም ብምሕሳብ ወሌፉ ናብ 

ትሕዜ ነገር ይኣትዉ ወይ ይጅምሩ፡፡ 

ዜሇዒሇ ስምዑት እንትፌጠር ካብ ስምዑት ንምውፃእ ብምባሌ ዜእተው 

 ብዜተፇሊሇዩ ምኽንያታት ዴብርቲ፣ ጭንቀት ወይ ዴማ ይምርግጋዕ እንትፌጠር (ንኣብነት 

ዜትፇትዎ ሰብ ምስኣን፣ ስራሕ ይምህሊው፣  ፇተና ምውዲቕ ወተ….)  

 ኣባሊት ስዴራ ብምርኣይ 

 ኣብ ውሽጢ ገዚ ኣሌኮሆሌ ወይ መዒወኒ ዕፅ ዜጥቀም ሰብ ኣብ ጥቓ ህፃን ዜጥቀም ሰብ ህፃናት 

እቲ ዜጥቀም ነገር ፅቡቕ እዩ ኢልም ብምሕሳብ ምጥቃም ክጅምሩ ይኽእለ፡፡  

ኣብ ሊዕሉ ዜተርሩ ዜተፇሊሊዩ ፀገማት ዜተጀመረ ምጥቃም ንሕዴ ሕዴ ቀስ እናበሇ  ናብ ዜኸፇአ 

ወሌፉ የምርሕ እዩ፡፡ 
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ንመእተዊ ዚንታ መብርሂ ምሃብ 

1. ፀገማት ኣብይ እንታይ እንታይ እዮም? 

2. ከም ኣብይ ዜበሇ ባህሪ ሇዎም ውሌቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ እንታይ 

ዒይነት ስምዑት ይወሃቦም? 

 

መሳሇጥቲ  

ኣብነት ብምሃብ የብርሁልም  

 ኣይጥቀምን ይብለ፡- በቢግዙኡ ሰኺሩ ዜኣቱ ውሌቀ ሰብ፣ በዒሌ ሙያ ጥዕና 

ብዚዕባ ኣጠቓቕማ እንተሓቶ “ኣነ ኣይጥቀምን ፤ኣይሰትን” ይብሌ  

 ዜወስዴዎ መጠን ይንክዩ፡- 5 መሇክያ ኣረቒ በቢመዒሌቱ ዜሰቲ ውሌቀ ሰብ 

“ኣነ ዜሰትይ ሓሉፈ ሓሉፈ እዩ፣ ሐዙ እውን ሓዯ ወይ ክሌተ መሇክያ ጥራሕ 

እዩ” ክብሌ ይኽእሌ፡፡ 

 ዕሇታዊ ስራሕቶም ክሳብ በሊሽዉ ነቲ ኣሌኮሆሌ ወይ መዒወኒ ዕፅ ንምርካብን 

ንምጥቃምን ግ የጥፌኡ፤ ነዊሕ ርሕቐት ይጓዒዘ፡- በዙ ምኽንያት ካብ ስራሕ 

ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ይተርፈ፡፡ ብተዯጋጋሚ ንምቁራፅ እንትዯሌዩ ይፅገሙ 

ኣምፅእ … ኣምፅኡ…. ዜብሌ ስምዑት ስሇፀግመልም መሉሶም ይጅምሩዎ፡፡ 

 ዋሊ’ኳ ዜተፇሊሇየ ፀገም እንተበፅሖም ምውሳኾም ይቕፅለ፣ ንኣብነት ፀገም ጥዕና 

፣ ፀገም ገንብ ምስ ሕጊ ዜተተሓሓዘ ፀገም ንኣብነት ሰቲካ መኪና ምሽክርካር፣ 

ወተ፡፡ 

 ዜበዜሕ ኣታዊኦም ኣብ ሱስ የውዕለዎ፤ በዙ ምኽንያት ናብርኦም ብኣግባቡ 

ምምራሕ ይከብድም፣ ኣብ ሌቓሕ ይጥሕለ፣ ንብረቶም ይሸጡ፣ ሓዯ ሓዯ ግ 

ናብ ምስራቕ ይበፅሑ፡፡ 
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ትምህርታዊ ፅውውት  

ሓንቲ ኣድ ጓሌ 16 ዒመት መንእሰይ ጓሊ ሇውጢ ባህሪ ብምርኣያ ወይ ብምዕዚብ ክተዚርባ 

ትፌትን፡፡ ጓሊ ብጣዕሚ እናምሰት ትመፅ፡፡ ንምንታይ ከምምሰየት ኣብ እትሕተተለ 

እዋን ትናዯዴ፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ ባዕሊ ኣይትሕሌውን ኣፇፃፅማ ትምህርታእውን እንዲ 

ወረዯ መፂኡ ኣል፡፡ ሞባይሇይ ሰሪቖምኒ ኢሊ ንስዴርኣ ተዚሪባ እያ፡፡ 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ተሳተፌቲ ቅዴም ክብሌ ምስ ዜሃብዎ መሌሲ ብምንፅፃር የረዴኡ፡፡ 

መሌሲ ሕቶ ቁፅሪ ክሌተ  

ውፅኢት ትምህርቱ እናቐነሰ ምምፅኡ ሓዯሓዯ ግ ጠቕሉለ ናብ ቤት ትምህርቲ 

ይምእታው፣ ካሌእ ግ ዴማ ኣብ ማእኸሌ ጠፉኡ ምኻዴ፣ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ኮፌ 

ኣብ ዜብሇለ ግ ኣብ ናይ ባዕለ ሓሳብ ምጥሓሌ፣ ፅሬቱ ይምሕሊው፣ ኣብ ውሽጢ 

ክፌሉ እናምቦሃቐ ምቕባጥ፣ ሓዯሓዯ ግ ቁጡዕ፣ ሓዯሓዯ ግ ዴማ ሕጉስን ቅሌጡፌን 

ምዃን፣ ብሕታውነት ምምራፅ፣ ንኣዱኡ በቢግዙኡ ገንብ ምሕታት፣ ካብ ውሽጢ ገዚ 

ክቡር ዜኾነ ኣቕሓ ምጥፊእ፡፡ 

ግጉይ ኣመሇኻኽታ የረዴኡ 

  ወሌፉ ምትሓዜ ሕማም እዩ፡፡ ስሇዜኾነ እቲ ውሌቀ ሰብ ወይ ኣለታዊ ስምዑት 

ምሃብ (ስታይ፣ ጫት ቐሓሚ…) ግቡእ ኣይኮነን፡፡ 
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ወሊዱ እንታይ ምግባር ይኽእለ 

ብዚዕባ ኣሌኮሌን ካሌኦት ወሌፉ ምፅኡ ነገራትን ህፃን ግንዚበ ንክህሌዎም ምምሃር  ወሇዱ 

መርኣያ ምዃን ይፅበዮም፡፡ ንህፃን ኣይትግበር ዜብሌዎም ግን ንባዕሌኻ ብይምትግባር 

ምርኣይ ወሌፉኛ ምዃን ሕማም ምዃኑ ምፌሊጥ፡፡ ወሌፉ 

ምሌክታት ወሌፇኛ ምዃን እንትረኣይ ነቲ ውሌቀ ሰብ ምምካር /ምምዒዴ፣  ናብ ትካሌ 

ጥዕና ንክኸይዴን ንክፌውስን ምኽሪ ምሃብ የዴሉ፡፡ 

ወሌፉ ከመይ ምክሌኻሌ ይከኣሌ? 

ቅዴሚ ፀገም ወሌፉ ምርኣዩ  

 ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሚኒ ሚዴያ ብምስትምሃር፣  

 ኣብ ስሩዕ ግ ትምህርቲ ብምክታት፣  

መሳሇጠቲ  

ክሌተ ፌቓዯኛታት ተሳተፌቲ መሪፆም ሓዱኡ ናይታ ጓሌ እቲ ካሌኣዋይ ዴማ ናይ ኣድ 

ግዯ ንክፃወቱ ይግበሩ፡፡ 

እታ ኣድ ባህሪ ውሊዲ ከምጨንቓ እናገሇፀት ምኽንያቱ ንምፌሊጥ ትፅዕር፣ እታ ጓሇ 

መጀመርታ ኮራይት/ቁጥዕቲ ንምዃን ትፌትን፡፡ ከምኡ እውን ዜኾነ ፀገም ከምይብሊ 

ትዚረብ፡፡ ኣዱኣ ኣጥቢቓ እንትሓታ ግና ፅንሕ ኢሊ መዒወኒ ዕፅ ከምትጥቀም ግና መጠኑ 

ብጣዕሚ ንእሽተይ ከምዜኾነ ትገሌፅ፡፡ ኣብ መወዲእታ ግና ብምኽንያት ወሌፉ ናብ 

ክፌሉ ከምይትኣቱ ፣ መግዜኢ መዒወኒ ሓሽሽ /ዕፅ ስሇዜሰኣነት ሞባይሌ ከምዜሸጠታ 

እምበር ከምይጠፇአታ ንኣዱኣ ተዚረበታ፡፡ 

 

መሳሇጥቲ  

  ፀገም ወሌፉ መከሊኸሉ መንገዴታትን ቁሌፉ መሌእኽትታትን የንብቡልም፡፡ 
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ወሌፉ ዴሕሪ ምርኣይ  

 እቲ ውሌቀ ሰብ ኣብ ፀገም ከምል ክርዲእ ወይ ክኣምን ምግባር፡፡ 

 ንክገዴፈ ክሇዒዒሌ ምግባር፡፡ 

ቁሌፉ መሌእኽትታት  

 ሱሰኛ ምዃን ነቲ ውሌቀ ሰብ፣ ንስዴራ፣ ንሕብረተሰብ ዴሕንነት ጠንቂ እዩ፡፡ 

 ሱሰኛ ምዃን ሰሊምን ውፅኢታውን ማሕበረሰብ ካብ ምዃን ሓሉፈ ንቁጠባ ሃገር 

ዜያዲ ይጉዴእ፣ 

 ሱሰኛ ምዃን ሕማም ኣእምሮ እዩ፡፡ ስሇዜኾነ እቲ ውሌቀ ሰብ ምውቃስ ይኮነስ 

ምምካር የዴሉ፡፡ 

 ሱሰኛ ምዃን ብሕክምና ክሕገዜን ክፌወስን ይኽእሌ፡፡ 
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ምዕራፌ ሽዉዒተ  

ኢፒላፕሲ  

እዙ ምዕራፌ ብዚዕባ ሕማም ኢፒላፕስ እንታይነትን ዒይነታትን ክምኡ እውን እቲ ሕማም 

እንትበሃሌ እንታይ ክግበር ከምሇዎ የረዴእ፡፡  

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት ምዕዲሌ  15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታ 1ን 2ን ምንባብ 7 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታት መብርሂ 

ምሃብ 

ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎም ዜኽእለ ነገራትን 

ቁሌፉ መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ  ዚንታ  

ህይወት ጓሌ 9 ዒመት ህፃን እንትኸውን ሓዯ መዒሌቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እናሃሇወት 

ሃንዯበት ዒርሳ ስሒታ ትወዴቕ፡፡ ዴሕሪ ምትራፊ እዝም ምሌክታት ይረኣዩዋ፤ ኣካሊት 

ብቑመታ ዜንቅጥቀጥ፣ ክሳዲ ዴማ ዴርቕ ኢለ ናብ ሓዯ ገፅ ዜብሌ ኢለ፡፡ ዜዯረቑ  

ኣካሊት ይንቅጥቀጡ ኣሇዉ፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ ኣብ ኣፊ ዒፌራ ይረኣይ፡፡ እዙ ኩነታት 
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ንሒዯት ዯቒቓታት ቀፂለ ብናይ ባዕለ ግ ጠጠው ምስበሇ ነቒሓ፡፡ ምስ ነቐሐት እውን 

እንታይ ኮይና ከምዜነበረት ኣብ ጥቓኣ ሇዉ ሓተተቶም፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ዕሊማ እዙ ምዕራፌ  

እዙ ስሌጠና ምስተዚመ፡- 

 ኤፒላፕሲ እንታይ ከምዜኾነ ይፌሇጡ፡፡ 

 ኤፒሉፕሲ ሇዎ ሕመም እንተጋጥሞም ግቡእ ረዴኤት ወይ ሓገዜ ከመይ ጌርካ 

ከምዜውሃብ እኹሌ ግንዚበ ይህሌዎም፡፡  

መሳሇጥቲ  

ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ እቲ ዜቐረበ ታሪክ ንከንብቡ ይግበሩ፡፡ ተሳተፌቲ እዝም ዜስዕቡ 

ሕቶታት ይሕተቱዎም፡፡ 

1. ከም ህይወት ዒይነት ምሌክት ሇዎ ሰብ ሪኦም ይፇሌጡ ‘ድ? 

2. ከምዙ ዒይነት ሰባት እንታይ ዒይነት ረዴኤት ምርካብ ይግበኦም?  

3. ካሌኦት ሰባት ከም ናይ ህይወት ዒይነት ፀገም ሇዎም ሰባት እንታይ ትሓስቡ? 

4. ኣብ ህይወት ዜረኣዩ ምሌክታት መበገሲኦም እንታይ ክኸውን ይኽእሌ? 

ናይዝም ሕቶታት መሌሲ ኣብ ዜተዲሇወ ሰላዲ ይፀሓፌዎ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ዕሊማ እዙ ስሌጠና የንብቡልም  

ተሳተፌቲ ኤፒላፕሲ እንታይ ከምዜኾነ ይሕተቱዎም፡፡  
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 መዒዜ ናብ ሕክምና ትካሌ ምሌኣኽ /ምውሳዴ ከምዜግባእ ግንዚበ ይጭብጡ፡፡ 

 

 

 

ትርጉምን መብርህን 

ናይ ወዱ ሰብ ሓንጎሌ ሰዉነት/ኣካሊት ናይ ምቁፅፃር ስርሑ ዜሰርሕ ኤላክትሪክ ዜመስሌ 

ተዜታ ብምጥቃም እዩ፡፡ ኤፔሉፕሲ ዜበሃሌ ሕማም ዜፌጠር ናይ ሓንጎሌ ኤላክትሪካዊ 

ንዜረት ወይ ተዜታ ንፃት ወይ ሃንዯበት ዜርበሸለ ወቕቲ እዩ፡፡ ኤላክትሪካዊ ንዜረት 

ሓንጎሌ ሓዯ ግ እንተተፇጢሩ ተዯጋጊሙ ናይ ምውፃእ ኩነታት ይረኣይ፡፡ ብምዃን 

ኤፒሉፕሲ ሓዯ ግ እንተጀሚሩ ተዯጋጊሙ ክመፅእ ወይ ክፌጠር ይኽእሌ፡፡ ተዯጋጊሙ 

ምምፅኡ ንነዊሕ ግ ዜሌቕ ሕማም ክኸውን ይኽእሌ፡፡ 

ኣብዙ ምዕራፌ ክሌተ ዒይነታት ኤፒላፕሲ ንርኢ ኢና  

1. ውዴቕ ኤፒላፕስ:- እንትኸውን ሕመም ንሓፂር ቅፅበት ባዕለ ስሒቱ ንክወዴቕን 

ንክዜረርን ዜገብር ዒይነት ሕማም እዩ። 

2. ፌዜዜ ኤፒላፕስ:- ንሓዯ ግ ናይ ምፌዚዜ ከምኡውን ፣ ፀወታ ዜፃወቱ እንተኾይኑ 

ኣብ መንጎ ፀወታ ጠጠው ምባሌ፣ ዜሓዜዎ ናውቲ ምዴብራይ ይረኣዮም። 

መበገሲ  

ኤፒላስ ብዜተፇሊሇዩ ምኽንያታት ክፌጠር ይኽእሌ፡፡ 

 ኣብ እዋን ወሉዴ ጋጥም ፀገም ሓንጎሌ ህፃን እንትህሰይ፡፡  

 ኣብ ርእሲ ዜፌጠር ሓዯጋ፡፡ 

 ጎዴኣት ሓንጎሌ ከስዕቡ ዜኽእለ ሕማማት፡፡  

 

መሳሇጥቲ  

ትርጉምን መብርህን የንብቡልም፡፡ 
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ምሌክታት ኤፒላፕሲ  

ምሌክታት ውዴቕ ኤፒላፕስ  

 ሃንዲበት ምውዲቕ፣  

 ክሳዴ ናብ ሓዯ ገፅ ው ኢለ ኢዴን እግርን ወሲኹ ኩለ ኣካሊት ይዯርቕ፣ 

ምውዲቕ፣  

 ትፌታፌ ምዴራቕ፣ መሌሓስ ምንካስ፣ 

 ሓሉፈ ሓሉፈ ሽንቲ ምምሊቕ፣  

 ምዜራር፣ ጠጠው ዴሕሪ ምባሌ ሓያሌ ዜኾነ ዴቃስ ምውሳዴ፣ ከምኡውን ሓያሌ 

ዜኾነ ሕማም ርእሲ፣ 

 ምስ ነቐሐ ይምርግጋእ፣ እንታይ ኣጋጢሙ ወይ ኣጋጢሙ ከምዜነበረ ምሕታት፣  

 እቲ ሕሙም ሰብ ብሃንዯበት ሕሌኒኡ ስሇዜስሕት ዴሕሪ ምንቃሕ እንታይ 

ተፇጢሩ ከምዜነበረ ይምዜካር፣፣ 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

መበገሲ ኤፒላፕስ ብዜምሌከት ዜስዕቡ  ኣብነታት ብምሃብ የረዴኡዎም፡፡ 

 ኣብ ግ ወሉዴ ጋጥም ፀገም፡- ንኣብነት ብሓገዜ መሳርሕ ምውሊዴ፡፡ 

 ኣብ ርእሲ ዜበፅሕ ጎዴኣት፡- ንኣብነት ብምውዲቕ፣ ብበትሪ ምውቓዕ ኣብ 

ርእሲ ዒብዪ ሓዯጋ የስዕብ፡፡ 

 ካሌኦት ሕማማት፡- ንኣብነት ሓንጎሌ ዒሶ፣ ማጅራት ገትር፣ ቲቢ፣ ኤዴስን 

ዜኣመሰለን፡፡ 
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ምሌክታት ፌዜዜ ኤፒላፕሲ  

 ንሕዱት ሰከንዴታት ዜሰርሕዎ ስራሕ ጠጠው ምባሌን ምፌዚዜን። ፀወታ ክፃወቱ 

እንተኾይኖም ኣብ መንጎ ፀወታ ሃንዯበት ጠጠው ምባሌ ንሕዳት ሰከንዴታት 

ምፌዚዜ፣ ዜሓዜዎ ናውቲ ምዴርባይ ይረኣዮም። 

 

 

 

 

 

 

ክውሰደ ዜግበኦም ስጉምትታት  

 ኣብ ከባቢ ዜርከቡ ጎዲእቲ ነገራት (ንኣብነት ማይ፣ ሓዊ፣ ማሽን  ) ምርሓቕ፣ 

 ኣብ ዜዜረርለ ወይ ዜፇዜለ ወቕቲ ጎዲእት ከስዕብልም ዜኽእለ ናውትታት ካብቲ 

ከባቢ ምርሓቕ፣ 

 ቀበቶ (መዕጥቖ) ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ክሳዴ ዜጣበቁ (ዜሊገቡ) ኣሌባሳት 

እንተሌዮም ምሌሕሊሕ ከምኡውን መነፀር ምውፃእ፣ 

 እቲ ዜወዯቀ ሰብ ብጎኒ ክዴቅስ ምግባር፣  

 ተሪሮም እንተወዴቁ ርእሶም ክይጉዴኡ ኣብ ክሳድም ሌስለስ ነገር ምግባር ወይ 

ኢዴ ብምትርኣስ ምጥቃም ርእሱ ምዴጋፌ 

 ክሳብ ዜነቕሑ ካብ ቀርብኦም ይምርሓቕ። ዴሕረ ምንቃሕ ናብ ከባቢ ትካሌ 

ጥዕና ምውሳዴ የዴሉ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ምሌክታት  ብምንባብ ምብራህ  

ተሳተፌቲ ከምዙ ዒይነት ምሌክት ሇዎ ውሌቀ ሰብ እንተጋጥሞም እንታይ ከምዜገብሩ 

ይሕተትዎም። 

ዜሃብዎ መሌሲ ኣብቲ ዜተዲሇወ ወረቐት (ሰላዲ) ይፅሓፌ። 
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ክውሰደ ይግበኦም ስጉምትታት  

 ክርቢት ምፅሕጋር ምንም ረብሓ የብለን፡፡ 

 ማንካ ወይ ዴማ ዜኣመሰለ ነገራት ናብ ኣፌ ምእታው ናይቲ ተጎዲኢ ኣስናን 

ንምስባር ምችው ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእሌ፡፡ 

 ምንቅስቓሳቱ ንምዕጋት ምፌታን፡፡ ምዜራር ንምቋም ተባሂለ ኣካሊቱ ንከይንቀሳቐስ 

ምግባር እቲ ውሌቀ ሰብ ንኣካሇ ጉዴኣት ከስዕቦ ይኽእሌ፡፡ 

መሳሇጥቲ   

ክውሰደ ዜግበኦም ስጉምትታት የብርሁ፡፡  

ክዲውንቱ ምሌሕሊሕ፣ መነፀር ምውፃእ 

ካብ ሓውን ናውትታት ሇዎም ከባቢ ምርሓቕ፤ ካብ ማእኸሌ መንገዱ ናብ ውሰን 
ምውፃእ 

ኣብ ክሳድም ሌስለስ ነገር (ንኣብነት፡- ትርኣስ፣ ዜተዒፃፀፈ ክዲን ምግባር ወይ 
ኣእዲውና ኣብ ክሳድም ጌርና ምዴጋፌ) 

ብጎኒ ክዴቅሱ ምግባር 

ግቡእ ረዴኤት ምስተገበረልም ናብ ትካሌ ጥዕና ይውሰደዎም  

መሳሇጥቲ  

ክውሰደ ዜግበኦምን ይብልምን ስጉምትታት ብምሌዒሌ ተመያየጡ፡፡  
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 እቲ ዜሓመመ ኤፒላፕስ እንተውዴቖ ምጉያይ ምንም ረብሓ የብለን፡፡ ኤፒላፕሲ 

ኣጋንንቲ ሰፇርዎ እዩ ዜብሌ ኣተሓሳስባ ግጉይ ከምዜነበረ፡፡ዜኾነ ዒይነት ርክብ 

ዴማ የብለን፡፡ ኤፒላፕስ ካብ ሓዯ ሰብ ናብቲ ካሌእ ኣይመሓሊሇፌን፡፡ 

ኣብ መእተዊ ዚንታ መብርሂ ምሃብ  

1. ከም ህይወት ዒይነት ምሌክት ሇዎ ሰብ ርኢኹም ‘ድ ትፇሌጡ? 

2. ከምዙ ዒይነት ሕማም ሇዎም ሰባት እንታይ ዒይነት ረዴኤት ምርካብ ይግበኦም? 

3. ካሌኦት ሰባት ከም ህይወት ዒይነት ፀገም ሇዎም ሰባት እንታይ ይሓስቡ? 

4. ኣብ ህይወት ዜረኣዩ ምሌክታት መበገሲኦም እንታይ ክኾኑ ይኽእለ? 

 

 

 

 

 

 

 

ትምህርታዊ ፅውውት  

ሳምራዊት ዕዴሚኣ 10 ዒመት እንትኾን ተምሃሪት 2ይ ክፌሉ እያ፡፡ ሳምራዊት ሓዯሓዯ 

ግ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ትምህርቲ ኣናተውሃበ እናሃሇወ ሃንዯበት ትፇዜዜ፡፡ ንሕዱተይ 

ሰኮንዴታት ፌዜዜ ኢሊ ዴሕረ ምፅናሕ  መሉሳ ሃንዯበት ትብህርር ወይ ትነቅሕ፡፡ ሓዯ 

ሓዯ ግ ዴማ ምስ መሓዘታ እንትፃወት ኣብ መንጎ ፀወታ ፌዜዜ ኢሊ ትተርፌ፡፡ 

መሓዘታ “ሳምራዊት ተታኺሳ” ኣናበለ ይቕሌደሊ፡፡ ውፅኢት ትምህርቲ ዴማ ዜተሓተ 

ካብ ምዃኑ ሓሉፈ ካብ ክፌሉ ናብ ክፌሉ ምዜውዋር ከቢዴዋ እዩ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

1. ከምዙ ዒይነት ሰባት እንታይ ዒይነት ረዴኤት ወይ ሓገዜ ክረኽቡ ኣሇዎም፡፡ 

 ውዴቕ ኤፒላፕሲ ሇዎም ሰባት ቅዴሚ ሕዙ ዜተርሩ ሓገዚት ክረኽቡ 

ይግበኦም፡፡ 

2. ካሌኦት ሰባት ከም ህይወት ዒይነት ፀገም ሇዎም ሰባት እንታይ ይሓስቡ?  

 ኣጋንንቲ ሰፇርዎም እዩ ዜብሌ ግጉይ ኣተሓሳስባ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ 

ኣል፡፡ 
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ቁሌፉ መሌእኽትታት  

 ኤፒላፕሲ ብሕክምና ይዴሕን፣ 

 ኤፒላፕሲ ውፅኢት ኣጋንንቲ ወይ ዒይነ ጥሊ ኣይኮነን፣  

 ኤፒላፕሲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከም ሕማም ኮላራ ኣይመሓሊሇፌን ፣ 

 ንሕሙማት ኣዴሊዪ ረዴኤት ምስተውሃቡ ናብ ትካሌ ጥዕና ምውሳዴ የዴሉ፣ 

 ኤፒላፕሲ እንትበሃሌ ውዴቕ ጥራሕ ከምይኮኑ ምርዲእ የዴሉ፣ 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ክሌተ ፌቓዯኛታት ተሳተፌቲ መሪፆም ሓዱኡ ግዯ ኣድ ሳምራዊ እቲ ካሌእ ዴማ 

ግዯ መምህር ምሕረት ንክፃወቱ ይግበሩ፡፡ ኣድ ሳምራዊት ምስ መምህር ምሕረት 

ብምኻን ብዚዕባ ኣፇፃፅማ ትምህርቲ ሳምራዊት ይመያየጡ፡፡ ንሰን ንሳምራዊት 

ትምህርቲ ይርዴኣ ልስ ዒይነ-ጥሊ ስሇሇዋ እዩ ኢሇን ይሓስባ፡፡ መምህር ምሕረት 

ዴማ ፀገም ሳምራዊት ምናሌባት ፌዜዜ ኤፒላፕሲ ክኸውን ከምዜኽእሌ፤ ስሇዜኾነ 

ዴማ ናይ ሓኪም ከይዲ ክትረኣይን ክትሕከምን ከምሇዋ ንኣድ ሳምራዊት 

ተረዴኣን፡፡  

መሳሇጥቲ  

ቁሌፉ መሌእኽትታት ብምንባብ ተሳተፌቲ ይመያየጡ፡፡ 
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ምዕራፌ ሸሞንተ 

ሕማም ምስኣን ዜሇዒሇ ትኹረትን ይምርግጋእንን  

 እዙ ምዕራፌ ኣብ ህፃናት ዜረኣይ ሕማም ምስኣን ዜሇዒሇ ትኹረትን ይምርግጋእንን  

ፊሌጥ እዩ፡፡  

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት ምዕዲሌ  15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታ 1ን 2ን ምንባብ 7 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታት መብርሂ 

ምሃብ 

ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎም ዜኽእለ ነገራትን 

ቁሌፉ መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ፡- 1  

ፌቕረ ወዱ 7 ዒመት ህፃን እዩ፡፡ ትምህርቲ ኣብ ዜሓሇፇ ዒመት እዩ ጀሚሩ፡፡ ካብ 

ሽዴሽተ ወርሒ ጀሚሩ ዜተፇሊሇዩ ባህሪ ሇውጥታት እናተርኣዮ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ 

ይርብሽ፣ እንተይተሓተተ ወይ ዴማ ተርኡ እንተይበፅሐ ይምሌስ፡፡ ንሌዕሉ ዯቒቓ ኣብ 

ወንበር ዒሪፈ ኮፌ ምባሌ ኣይኽእሌን፡፡ መምህሩ ዜህብዎ ዕዮ ክፌሉ ኣይውዴእን፡፡ ሓዯ 

ነገር  ምስራሕ ይጅምር ሞ እንተይወዯአ ናብ ካሌእ ይኸይዴ /ይሰግር፡፡ ኩለ ግ ብዘሕ 
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ጉሌበት ኣሇዎ፣ ፇፂሙ ኣይዯኽምን፣ መምህሩ ዴማ ኣዱኡ ንፌቕረ ኣፀዊዐ ብዚዕባ 

ኩነታት ወዯን ተመያየጡ፡፡ ኣዱኡ ዴማ ኣብ ገዚእውን እንተኾነ ከምዙ እዩ ብምባሌ 

ንመምህሩ ተዚረበኦ፡፡ መምህሩን ኣዱኡ ንፌቕረ እናተመያየጡ ኣብ ዜነብረለ ግ ፌቕረ 

ሓቢሩ ምስ መምህርን ወሊዱቱን ነበረ፡፡ ሕዙውን ፌቕረ ዒሪፈ ኮፌ ክብሌ ኣይከኣሌን፡፡ 

ናብቲ ናብዙ እናበሇ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ሇዉ ናውትታት ብምትንኽኻፌን ብምምሌካትን 

ከምኡውን ብዚዕባ እቶም ዜፇሌጦም ኣቑሑት እንታይነቶም ንመምህር እናሓተተ 

የዴክሞም ነበረ፡፡ ኣብ ማእኸሌ ምይይጦም የቋርፆም ነበረ፡፡ ኣዱኡ ዒሪፈ ኮፌ ንክብሌ 

እንትነግርኦ ንዯቒቓ ዜኣክሌ ኮፌ ምስ በሇ ሽዐ ንሽዐ  ኣብ ሌዕሉ ወንበር ጠጠው 

ይብሌ፡፡ ከምኡውን ካብ ወንበር ኣናሇሇ የፀግሞም ነበረ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

መእተዊ ዚንታ  

ይስሃቅ ወዱ 7 ዒመት ህፃን እንትኾን ኣብ ውሽጢ ገዚ ዜተፇሊሇየ ነገራት ምትንካፌ 

ይፇቱ፡፡ ብፌሊይ ኣዱኡ ግዯፌ እንተኢሊቶ ይብእስ፡፡ ይስሃቅ ፀወታ ኩዕሶ ምፅወት 

ብጣዕሚ እዩ ዜፇቱ፡፡ ኩዕሶ ምፅዋት እንተጀሚሩ ናብ ገዚ እንትፅዋዕ ፌቓዯኛ ክኸውን 

ኣይዯሌን፡፡ ስሇዜኾነ ኣዱኡ ኩለ ግ ትሓርቕ ፣ ትቐፅዖ፡፡ ኣዱኡ ንሱ ብርእዮ ባህሪ ዋሊ 

መሳሇጥቲ  

ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ ዚንታ ከንብብ ይሕተትዎ፡፡  

ካብዙ ንታሕቲ ሇዉ ሕቶታት ብምሕታት ተሳተፌቲ ዜህብዎ መሌሲ ኣብ ሰላዲ 

ይፅሓፈዎ፡፡  

1. ከም ፌቕረ ዒይነት ህፃን ኣጋጢምኩም ወይ ሓብሒብኩም /ኣዕቢኹም ‘ድ 

ትፇሌጡ? 

2. ሰባት ናይ ፌቕረ ዒይነት ሇውጢ ባህሪ ብዚዕባ ሇዎም ህፃናት እንታይ 

ትብለ? 
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እንተተጨነቐት ዴሕሪ መሌሲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ገዚ ክትኣስሮ ዋሊ እንተዯሇየት 

ብትምህርቱ ንቐሕ ተሳትፍ ዜገብርን ፅቡቕ ውፅኢት መዜግብን ህፃን እዩ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዕሊማ ምዕራፌ 

ኣብዙ  መዚዚሚ ምዕራፌ ተሳተፌቲ፡- 

 ዜሇዒሇ ትኹረት ናይ ምስኣንን ይምርግጋእን ሕማሕ ፇሌዮም ይፇሌጡ፡፡ 

 ወሇዱ ከምዙ ዒይነት ፀገም ሇዎም ህፃናት ብምፌሊይ፤ ብምርዲእን ብምሕካምን 

ምርዲእ ይኽእለ፡፡ 

 ከምዙ ዒይነት ፀገም ሇዎም ህፃናት ኣብ ውሽጢ ገዚ ግቡእ ሓገዜ ክረኽቡ 

ንካሌኦት ምምሃር ይኽእለ፡፡ 

 መዒዜ ናብ ስፔሻሉስት ሓኪም ምሌኣኽ ከምዴሉ ይርዴኡ፡፡ 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ብዚዕባ ዚንታ ተሳተፌቲ ሕቶ እንተሌይዎም ይሕተቱዎም፡፡ 

ካብቲ ዚንታ እንታይ ከምዜተረዴኡን ኣብ መንጎ ይስሃቅን ፌቕረን ል ኣፇሊሇይን 

ሓዴነትን ይሕተቱዎም ከምኡውን መሌሶም ኣብ ሰላዲ የቐምጥዎ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ዕሊማ ምዕራፌ የንብቡልም 
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ትርጉምን መብርህን  

ሕማም ምስኣን ዜሇዒሇ ትኹረትን ይምርግጋእን ማሇት ኣብ ሓዯ ነገር ትኹረት ናይ 

ምግባር ክእሇት ብዜሇዒሇ ኩነታት እንትቕንስ፣ ባህሪ ምቁፅፃር ብይምኽኣሌ ዜተሌዒሇ 

(ዜተበገሰ) ሌዐሌ ምንቅስቓስ ዜረኣዮም ህፃናት ንምግሊፅ ንጥቀመለ ናይ ሕክምና ቃሌ 

እዩ፡፡ 

ምሌክታት እቲ ሕማም ኣብ ክሌተ መቒሌካ ምርኣይ ከምንኽእሌ እዙኦም ዴማ፡- 

1. ዜሇዒሇ ትኹረት ምስኣን  

 ፀገም ምስዒብ ትእዚዜን ዜጀመሩዎ ናይ ምዜዚም ፀገምን ይረኣዮም፡፡ 

 ኣብቲ ዜስርሕዎ ስራሕ ትኹረት ወይ ቆሊሕታ ምግባር ኣይኽእለን፡፡ 

 መሓዘቶም ዜኽእለዎ ዜተሓሇሇኸ ፀወታ ወይ ስራሕ ኣዋዱድም ምስራሕ 

ኣይኽእለን፡፡ 

 ብቐሉለ ሓሳቦም ይብተን/ይርሳዕ፡፡ 

 ዜበዜሕ ግ ዜተረቦም ኣይምሌሱን፡፡  

2. ካብ መጠን ዜሓሇፇ ምቕብጥባጥ /ውዕይ ምዃን  

 ምቕብጥባጥ፣ ትዕግስቲ ምስኣን/ምሽፊዴ፣ ብይ ዕረፌቲ ምንቅስቓስ የሪኡ፡፡ 

 ምዜራብ ምቁራፅ ኣይኽእለን፣ ዒው ኢልም የውርዩ /ይዚረቡ፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ኮነ ኣብ ካሌኦት ኮፌ ምባሌ ኣብ ዜግበኦ ቦታታት ዒረፍ 

ኣይሰርሑን፣ ይጎዩ፣ ይቐለ፡፡ 

 ከምዙ ዒይነት ፀገም ሇዎም ህፃናት ፌፃመታት/ነገራት ይሓሳብዎ ይገብሩዎ ፡፡ 

እዙ’ውን ኣብ ዯቂ ሰባት ዕሽሽ ዜብለ ሇዉ ምዃኖም መሲልም ንክረኣዩ ክገብሮ 

ይኽእሌ፡፡ ብተወሳኺ ባዕልም፣ ካሌኦት ንብረትን ንሓዯጋ ከቃሌዐ ይኽእለ፡፡ 

 ንኻሌኦት የቋርፁ፣ ይርብሹ፣ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ እንተይሓተቱ ወይ ዕዴሌ 

እንተይረኸቡ መሌሲ ይህቡ፡፡ ተርኦም ሓሌዮም ምስራሕ ወይ ምምሊስ 

ኣይኽእለን፡፡ 
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መሳሇጥቲ  

ምሌክታት የንብቡልም  

 እቶም ምሌክታት እቲ ህፃን ኣብ ሓዯ ቦታ ጥራሕ እንትርክብ ዜረኣዩ 

ይኮነስ እቲ ህፃን ኣብ ዜኾነ ቦታ እንትኸውን ክረኣዩ ኣሇዎም፡፡ ንኣብነት 

ኣብ ገዚን ቤት ትምህርትን፡፡ 

 ሇውጢ ባህሪ ክሳብ ሽዴሽተ ወርሒ ጀሚሩ ዜፀንሐ ክኸውን ኣሇዎ፡፡ 

 እቲ ፀገም ኣብ ዜመሃረለ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ገዚን ሰፇርን ዜግበር ርክብ 

ፅሌዋ ምሕዲሩ ምርግጋፅ ፡፡ 

ካብ መጠን ዜሓሇፇ ምቕሊሌን ትኹረት ምስኣን ብኣብዜሓ ኣብ ቁሌዕነት ዕዴመ 

ክሌሌ ዜረኣ እዩ፡፡ ብሓፇሻኡ ቅዴሚ 12 ዒመት ዜረኣይ እንትኸውን መሰረታዊ 

ምሌክታት ትኹረት ምስኣን ወይ ምቕሊሌ ስምዑታት እዮም፡፡ 

መሳሇጥቲ  

መንቀሉኦም ቅዴሚ ምንጋሮም ተሳተፌቲ ብዚዕባ መንቀሉ ይሕተቱዎም፡፡ መሌሶም 

ኣብ ሰላዲ ይፅሓፈዎም፡፡ ሇዉ መንቀሉታት ካብዙ ንታሕቲ ተርዙሮም ብሇዉ 

ኣገባብ የብርህልም፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ሓንጎሌ ዜረኣይ ኬሚካሌ/ ምዜባዕ ወይ ምንኣስ/፡፡ 

 እዙ ሕማም ዜጥቅዐ ህፃናት ኣብ ውሽጢ ሓንጎልም ሇዉ ተፇጥራዊ ንጥረ 

ነገራት ምንኣስ ይረኣዮም፡፡ 

 ምጎዲእ ሓንጎሌን ብሕማም ምህሳይ፡፡ 

 ካሌኦት መበገሲ ምኽንያታት ንኣብነት ካብ መጠን ዜነኣሰ ክብዯት ሒዘ 

ምውሊዴ ኣብ ግ ፅንሲ ኣዱኡ ሽጋራ ተትክኽን ኣሌኮሌ ትሰትን 

እንተኾይና እዩ፡፡ 
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መበገሲ  

ዜሇዒሇ ትኹረት ምስኣንን ምቕሊሌን ዜፌሇጥ ፀገም ባህሪ እንትኸውን ብዜተፇሊሇዩ 

ምክንያታት ክፌጠር ይኽእሌ፡፡  

ኣብ ውሽጢ ሓንጎሌ ዜፌጠር በዜሒ ኬሚካሌ /ምብዚሕ ወይ ምስኣን/ 

 ምጉዲእ ሓንጎሌን ብሕማም ምትሓዜ /ምጥቃዕ፡፡  

 ካሌኦት መበገሲ ምሌክታት፡፡  

 ዜበዜሕ ግ እዝም መበገሲታት ወይ ሳዕቤናት ተዯራሪቦም ክርክቡ ወይ ክመፁ 

ይኽእለ፡፡ 

 

 

 

ቀንዱ ቀንዱ ነጥብታት  

 ናይቲ ህፃን ትኹረት ምስኣን ምሌክታት ምፌሊጥ እቲ ህፃን ኣብ ሇለ ኩለ ቦታ 

ይህሌዉ (ኣብ ቤት ት/ቲ ፣ገዚ)፤ 

 ናይ እቲ/ታ ህፃን ምቕባጥ ምስ መሓዘቱ እንትነፃፀር ብዜሇዒሇ ዜበሇፀ እዩ፡፡ 

 ባህሪ እቲ/ታ ህፃን ብትምህርትን ብማሕበራዊ ኩነታትን ኣለታዊ ፅሌዋ ይህሌዎ፡፡  

መእተዊ ዚንታ ምብራህ  

ባህሪ እቶም ህፃናት ንዕዴሚኦም ግቡእ ዴዩ? 

 ባህሪይ ተምሃራይ ፌቕረ  

 ሀ. ፀገም እዩ     ሇ. ፀገም ኣይኮነን 

ባህርይ ተምሃራይ ይስሃቅ  

 ሀ. ፀገም እዩ     ሇ. ፀገም ኣይኮነን 

መሳሇጥቲ  

ቀንዱ ቀንዱ ነጥብታት የጠቓሌለልም፡፡  
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ትምህርታዊ ፅውውት  

ምሕረት ጓሌ 6 ዒመት ህፃን እንትኸውን ተምሃሪት ቀዲማይ ክፌሉ እያ፡፡ ኣዱኣ ሂሩት 

ኣብ ገዚ እትሰርሕ ኮይና ባህሪ ጓሊ ንምእራም ብእትገብሮም ፇተነታት ብዘሕ ዜዯኸመት 

እያ፡፡ ጎረበታ ንሰናይት ረኺባ ብዚዕባ ፀገማታ ኣረዱኣታ እያ፡፡ 

ሂሩት፡- ሰናይት ከመይ ሓዱርኪ? 

ሰናይት፡- ዯሓን እየ! እንታይ እዩ ዜዯኸምኪ ትመስሉ? 

ሂሩት፡- ኣይ! ኣነ ማ ብምሕረት ጓሇይ ዜተሌዒሇ ዯኺመ እየ፤ 

ሰናይት፡- እንታይ ተረኸበ? እንታይ ኮይና ዴያ? 

መሳሇጥቲ  

መሌሲ  

ናይ ፌቕረ ባህሪ ንዕዴሚኡ ዜምጥንን ግቡእን ኣይኮነን፣ ፀገም ኣሇዎ፤ 

 እቶም ፀገማት ዴማ፡- 

 ትኹረት ምስኣን  
 ምቕሊሌ  
 ስራሕ ምቁራፅ/ ይምዜዚም  
 እንተይተሓተ ምምሊስ  
 ኮፌ ምባይ ይምኽኣሌ 
 ብዘሕ ምውራይ 

ባህሪ ይስሃቅ ግና ኣብ ሓዯሓዯ ህፃናት ዜረኣይ ጥዐይ ባህሪ እዩ፡፡ ሕማም 

የብለን፡፡ ኣዱኡ እቲ ዜተፇጠረ ኩነታቱ ብይምቕባሊ እንተይኮይኑ 

ብትምህርቱን ማሕበራዊ ህይወቱን ዴኽመት የብለን፡፡  



74 
 

ሂሩት፡- ኣይተዚረብኩክን ዴየ? ምሕረት ብጣዕሚ ኣፀጋሚት ሰብ እያ፣ ምስ ህፃናት 

እንትፃወት ብጣዕሚ ሓያሌ፣ ዕረፌቲ ኣሌቦ ዴማ እያ፣ ዒሪፌካ ኮፌ ምባሌን ዕዮ ገዚ 

ምስራሕን ይትኽእሌ፡፡  ንምግቢ ዋሊ እንተኮነ ግ ይብሊ እያ፡፡ እዙ ኳ ቁጠዒ ፇጣሪ 

እዩ፡፡   

ሰናይት፡- ኣጆኺ ሂሩት ብጣዕሚ ኣይትሕረቒ፤  

ሂሩት፡- ኣብ ውሽጢ ገዚ ክነዕርፌ ኣይንኽእሌን ብምሕረይ ዜተሌዒሇ (ዜጀመረ) ናብ ቤት 

ትምህርቲ ኩለ ግ ይፅዋዕ እየ፡፡ ብምኽንያት ባህሪኣ ትምህርቲ ቀዲማይ ቁሌዕነት ካብ 

እትጅምር ሕዙ ንመበሌ 3ይ ግ ቤት ትምህርቲ ቀይራ ኣሊ፡፡ ዋሊ እንተቐፃዕኹዋ ዜኾነ 

ዒይነት ሇውጢ የብሊን፤ ከምሇ እያ ሊ፡፡ 

ሰናይት፡- ሂሩት እዙ ባህሪ ንዒመታት ዜኣክሌ ዜሇቐ እዩ እናበሌክኒ  ዴዩ ሇኺ? 

ሂሩት፡- ንሰሇስተ ዒመት ዜኣክሌ! 

ሰናይት፡- ካብ መምህራን ምኽሪ ሓቲትኪ ድ ትፇሌጢ? 

ሂሩት፡- ኩለ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ንክትህለ ኣይዯሌን፡፡ ዕረፌቲ ኣሌቦ እያ፣ ቀሊሌ ኣብ 

ውሽጢ ል ዜኾነ ነገር ምትንካፌ፣ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ከይተፇቐዯሊ ምዜራብ፣ የዴሌዩ 

ሕቶታት ምሕታትን ካብቲ ል ርእሲ ምውፃእ፣ ብርክት ዜበሇ ፀገም እዩ ሇዋ፡፡  

ሰናይት፡- ከምዙ ዒይነት ባህሪ ሇዎም ህፃናት ብሬዴዮ ሰሚዒ እየ፡፡ካብ መጠን ዜሓሇፇ 

 ምሕንቃቕን ትኹረት ምስኣንን ፀገም ይበሃሌ፡፡ ናብ ሆስፒታሌ እንተወሲዴናያ ዴማ 

ሓካይም ምኽሪ ክሌግሱሌና ይኽእለ እዮም፡፡ 

ሂሩት፡- (ረባ ሰናይት ኣቋሪፃ) እዙ ሕማም እዩ እናበሌኪ ዴዩ? ኣነ ዜሓሰብኩዎ ዴማ 

ሌክፌቲ እዩ ኢሊ ነይረ፡፡ ፀልት ተገይሩሊ እውን ነይሩ፣ ቡዲ እዩ ኢሌና እውን ናብ 

ዜፌሇጥ ወይ ውሩይ ዜኾነ ባህሊዊ ሕክምና ኬዴና ነይርና፤ ይኹን ምበር ዜኾነ ዒይነት 

ሇውጢ የብለን፡፡ 

ሰናይት፡- እስኪ ሕዙ በናዊ ሕክምና ንፇተን ሞ ድክተር ዜበሇና ንስማዕ፡፡ ሕዙ ገዚ ዴያ 
ሊ? 
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ሂሩት፡- እወ ዕረፌቲ ንምርካብ ኢሊ ኣብ ውሽጢ ኣሲረ ኣቐሚጠያ እየ፡፡ 

ሰናይት፡- ክዲነይ ክቕይርሞ ሒዜናዮ ንኸዴ፡፡  

ሂሩት ፡- ፅቡቕ ንኽዴ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ወሇዱ እንታይ ክገብሩ ይኽእለ? 

ከምዙ ዒይነት ፀገም ሇዎም ህፃናት ትኹረት ናይ ምግባር ዒቕሞም ትሑት ብምዃኑን 

ዜሇዒሇ ሓይሉ ስሇሇዎም ብዜቐሇሇ ክርብሹ ከምዜኽእለ ምርዲእ የዴሉ፡፡ 

 ዒው ምባሌ ወይ ዴማ ምኹራይ ተወሳኺ ጭንቀት ካብ ምፌጣር ሓሉፈ ዋጋ 

የብለን፡፡ ከምዙ ዜረኣዮም ህፃናት ብዕለጋት ወይ ሕማቕ ስሇዜኾኑ ይኮነስ ሕማም 

ስሇሇዎም ምኻኑ ወሇዱ ክፇሌጡ ይግባእ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

 በይዜኦም ክሌተ ፌቓዯኛ ዜኾኑ ተሳተፌቲ ገፀ-ባህርይ ግዯ ሰናይትን ሂሩትን  

ወሲድም ንክፃወቱ ይምረፁ፡፡ 

 ምሌክታት ፀገም ባህርይ ምሕረት ይርዜሩ (ብጣዕሚ ሓያሌ፣ ዕረፌቲ ኣሌቦ፣ ዒሪፌካ 

ኮፌ ምባሌን ዕዮ ገዚ ምስራሕን ይትኽእሌ፣ ምግቢ ንምብሊዕ እውን ግ ይትረክብ 

፣ ብጣዕሚ ቀሊሌ፣ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ ሇው ዜኾነ ዒይነት ነገር ምትንኽኻፌ፣ 

ከይተሓተተት ትምሌስ፣ ምስቲ ዜተሓተተ ይራኸብ ሕቶ ዜትሓተተ) 

ጉግያት ኣመሇኻኽታታት  

 ንኣብነት፡- ሂሩት ናይታ  ህፃን ፀገም ሌክፌቲ ወይ ቡዲ እዩ ኢሊ ትኣምን ነይራ፡፡ 

መፌትሒኡ ኢሊ ትኣምነለ ዴማ ቅፅዒት እዩ፡፡ ሇውጢ ንምምፃእ ንምሕረት 

ትኣስራ ነይራ፣ ይኹን እምበር ሇውጢ ኣይነበሮን፡፡ 
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 ወሇዱ ብዜተኽኣሇ ዒቕሚ እቲ ስዴራ ነቲ ኩነታት ተረዱኡ ሰሊማውን ዜተረጋገአን 

ከምኡ እውን ብዚዕባ ፀገም ምምሃር፡፡ እዙ እንተኾይኑ እቲ ፀገም ከይጋዯዴ 

ዜሕግዜ ነገር ተተግቢሩ ማሇት እዩ፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ስዴራ ሇዉ ዒበይቲ ኣብ መንጎኦም ዜፌጠር ይምርዴዲእ ወይ ዴማ 

ጎንፂ ስዴራ እንተሌዩ ብሰሊማዊ መንገዱ ብምምይያጥ ምፌታሕ፡፡ ይምርዴዲእ 

እንትህለ፣ ምጉናፅን ምዴብዲብን ዜፌጠር እንተኾይኑ ፀገም ሇዎም ህፃናት 

ብጣዕሚ ዜቐሇሇ ክርብሹ ይኽእለ፡፡ 

 ህፃናት ብምውቃዕ ወይ ብኻሌኦት ዒይነታት ኣካሊዊ ቅፅዒታት ናይ ምቕፃዕ ሌምዱ 

እንተሃሌዩ ክውገዴ ወይ ክውገዜ እዩ ሇዎ፡፡ 

 ህፃናት ዜኾነ ተዯሊዪ ባህሪ እንተርእዮም ምምስጋንን ምብርትታዕን የዴሉ፡፡ 

 ህፃናት ሇዎም ሓይሉ ውፅእለ ግን ቦታን ምሃብ፡፡ ንኣብነት ኩዕሶ እግሪ፡፡  

 ፀገም ባህሪ እንተቐፂለ ናብ ኣእምሮ ሓኪም ምውሳዴን ምስ በዒሌ ሙያ 

ምምይያጥ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

 ተሳተፌቲ ንወሇዱ ፌቕረን ይስሃቅን  እንታይ ዒይነት ምኽሪ ከምዜህቡ 

ይሕተትዎም፡፡ 

 ወሇዱ ክገብርዎ ዜግብኡ ነገራት የንብቡልም  

 በይዚኹም ናይ ህፃናት ጥዕና ኣእምሮ ግሌጋልት ዜወሃበልም ትካሊት ጥዕና ኣብነት 

ይሃብዎም (ንኣብነት ዒይዯር ሪፇራሌ ሆስፒታሌ፣ ኣማኑኤሌ ሆስፒታሌ፣ ሇካቲት 12 

ሆስፒታሌ፣ ውዱቱ ሆስፒታሌ፣ ቅደስ ጳውልስ ሆስፒታሌ) 
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ቁሌፉ መሌእኽትታት  

 ህፃናት ናይዙ ዒይነት ባህርይ ፀገም እንትህሌዎም ናይ ወሇዱ ወይ ናይ ህፃናት 

ጥፌኣት ኣይኮነን፡፡ 

 ከምዙ ዒይነት ባህሪ ሇዎም ህፃን ካብ ካሌኦት ከምዜፌሇዩ ምግንዚብን ፀገሞም 

ተቐቢልም አናናግዐ ምስትኽኻሌ የዴሉ፡፡ 

 ከምዙ ዒይነት ፀገም ባህርይ ሇዎም ህፃናት ስዴራን ስነ-ሌቦናዊን ማሕበራውን 

መነባብሮ ክህውኽ ይኽእሌ፡፡ እቲ ሕማም ናይቲ ህፃን ዕሇታዊ መነባብሮን 

ትምህርትን ምፅእ ፅሌዋ ምግማት የዴሉ፡፡  

 ክፌወስ ዜኽእሌ ሕማም ምዃኑ ምግንዚብ የዴሉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ቁሌፉ መሌእኽትታት የንብቡልም 
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ምዕራፌ ትሸዒተ 

ኮዱ 

 እዙ ምዕራፌ ኮዱ ዜበሃሌ ዜኸፇአ ምብሌሻው ባህሪ እንትረኣይ ከመይ ምፌሊይን 

ምሕጋዜን ከምዜከኣሌ የምህር፡፡ 

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታት  ምንባብ 20 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታ መብርሂ ምሃብ ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎ ዜኽእለን ቁሌፉ 

መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ምብታን ሕቶታት 

ወረቐት  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ  

ታእምራት ወዱ 8 ዒመት ህፃን እዩ፡፡ ፀግም ባህሪኡ እናበርተዒ ስሇዜመፀ ርእሰ መምህር 

ቤት ትምህርቲ ናብ ሆስፒታሌ ከይደ ንክረአይ ንወሇደ ነገርዎም፡፡ ኣብ ውሽጢ ክፌሉ 

ይርብሽ፡፡ ንመምህር ግቡእ ይኮነ መሌሲ ይህብ፣ ምስ ካሌኦት ተምሃሮ ይበኣስ፣ ይዋቓዕ 

ከምኡውን ናይ ካሌኦት ተምሃሮ ንብረት የበሊሽው እዩ፡፡በዙ ባህሪኡ ናብ ቤት ፅሕፇት 

ርእሰ መምህር ኩለ ግ ይፅዋዕ፡፡ ተኣምራት ብጣዕሚ ውሑዲት መሓዘት ዋሊ እንተሇውዎ 
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ዜበዜሕ ግ ንውሌቅኡ እናተፃወተ ይሕሌፌ፡፡ ኣብ ቐረባ እዋን ናይ ሓንቲ ጓሌ 

ኣነስተይቲ ወይ ሰበይቲ ናይ ኢዴ ቦርሳ መንጢለ እንትጎዪ ብፖሉስ ተታሒዘ እዩ፡፡ በዙ 

ዜተሌዒሇሇ ኣዱኡ ናብ ፀበሌ ወሲዯ ሰሇስተ ወርሒ ፀበሌ እናተሓፀበ ፀኒሑ እዩ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዕሊማ ምዕራፌ 

 ወሇዱን መዕበይትን ኮዱ ሇዎም ህፃናት ፀገም ባህሪ ንክፇሌዩ ምግባር፡፡ 

 ኣባሊት ስዴራ ኮዱ ሇዎም ህፃናት ኣብ ውሽጢ ገዚ ምሕጋዜ ንክኽእለ ምግባር፣ 

 ኮዱ በኣእሱ /ጋዴደ ከባቢያዊ ፀገማት ምፌሊይ ንመፌትሒ ምእሊሽ ምኽኣሌ 

 መዒዜ ናብ ሓኪም ከምዜኸደ /ከምዜሇኣኹ ክፇሌጡ ምግባር፡፡  

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ሓዯ ፌቓዯኛ ዜኾነ ተሳታፉ ነቲ ዜቐረበ ዚንታ ንከንብብ ይሕተትዎ፡፡ 

ካብዙ ንታሕቲ ሇዉ ሕቶታት ተሳተፌቲ ብምሕታት መሌሶም ኣብ ሰላዲ /ቻርት 

ይፀሓፌዎ፡፡ 

1. ከም ታኣምራት ዒይነት ህፃን ኣጋጢምዎ ድ ይፇሌጥ? 

2. ሰባት ከምዙኦም ዜበለ ህፃናት እንታይ ይብለ? 

3. ፀገማት ታምሩ እንታይ እንታይ እዮም? 

4. ባህሪኡ ንዕዴሚኡ ግቡእ ዴዩ? 

በቲ ዜተውሃቡ መሌስታት ምይይጥ ንክካየዴ የበረታትዐዎም፡፡  
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ትርጉምን መብርሂን 

ኮዱ ዜበሃሌ ፀገም ባህሪ ሇዎም ህፃናት ቀንዱ መሇክዑ መፌሇይኦም ናይ ካሌኦት መሰሌ 

ምጥሓስ እንትኾን መግሇፂኦም ኣብ ካሌኦት ግቡእ ይኮነ ሓይሉ፣ ስርቂ፣ ምጭብርባር 

ከምኡውን ምሕሳው ይሓውስ፡፡ ኮዱ ሇዎም ሰባት ዜስዕቡ ባህርያት ይረኣዮም፡፡ ንሳቶም 

ዴማ፡-  

 ኣብ ካሌኦት ኣካሊዊ ማሕሰይቲ ምብፃሕ ወይ ንምብፃሕ ምፌካር፡፡ 

 ናይ ካሌኦት ንብረት ምዕናው፡፡ ሓዯሓዯ ግ ናይ ውሌቆም ንብረት የዕንዉ፡፡ 

 ስርቅን ምትሊሌን፡፡  

 ኣብ ናይ ባዕለ ዕዴመ ክኽተልም ዜግብኡ ዯንብታት ብተዯጋጋሚ ምጥሓስ፡፡  

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

 ዕሊማ ስሌጠና ንተሳተፌቲ የብርሁልም፡፡  

 ሰሌጠንቲ ብዚዕባ ከምዙኦም ዒይነታት ፀገም ዜፇሌጥዎም ነገር እንተሌዩ 

ይሕተትዎም፡፡ ዜቐርቡ መሌስታት ዴማ ከምቲ ሌሙዴ ኣብ ፀሉም ሰላዲ ይፅሓፈ፡፡ 
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መሳሇጥቲ  

እዝም ምሌክታት በዝም ዜስዕቡ መሌክዐ ይግሇፁልም፡፡  

 ኣካሊዊ ማህሰይቲ ምብፃሕ ወይ ንምብፃሕ ምፌካር፡፡ 

 ንኻሌኦት ምፌርራሕ ወይ ብምዴብዲብን ብምጉታትን ምንግሌታዕ፣ 

 ኣብ ካሌኦት ሰባትን እንስሳን ናይ ጭካነ ባህሪ ምርኣይ ወይ ምንፅብራቕ፣ 

 ናይ ባዕልምን ካሌኦትን ንብረት ምብራስ /ምጥፊእ፡፡  

 ናይ ባዕልም ወይ ካሌኦት ንብረት ብሓዊ ምቅፃሌ ወይ ብኻሌእ መንገዱ 

ምጥፊእ፣  

 ስርቅን ምትካሌን፡፡ 

 ምዜራፌ፣ ምምንጣሌን፣ ዜዯሌዩዎ ነገር ንምርካብ ወይ ካብ ሓሊፌነት 

ንምምምሊጥ ክብለ እንትሕሰቡ ምጭብርባር፣ 

 ብናይ ባዕለ ዕዴመ ክኽተሌዎም ዜግበኡ ዯንብታት ብተዯጋጋሚ ምጥሓስ፡ 

o ካብ ፌቓዴ ስዴራ ምምሳይ፣ 

o ካብ ገዚ ምጥፊእ፡፡  

o ካብ ቤት ትምህርቲ ምብኳር ወይ ጠፉእካ ምውፃእ፡፡  

ኣብ ሊዕሉ ዜተሓበሩ ባህርታት ከም ፀገም ዜረኣዩ ናይቲ/ታ ህፃን ትምህርትን 

ማሕበራዊ ምንቅስቓስን እንትርብሹ እንትኸውን ዜበዜሕ ግ ዜረኣዩ ካብ 18 ዒመት 

ንታሕቲ ሇዎ ህፃን እዩ፡፡ 

መሳሇጥቲ 

o ተሳተፌቲ መበገሲኡ እንታይ ክኸውን ከምዜኽእሌ ይሕተቱዎም፡፡  

o መሌሶም ኣብ ፀሉም ሰላዲ ይፀሓፌዎ፡፡ 

o ኣብ ዜሃብዎ መሌሲ ምይይጥ ግበሩ፡፡  
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መበገሲ  

 ሓዯ ጥራሕ ዜተፇሇየ ምኽንያት የብለን፡፡ 

 ብዜተፇሊሇዩ ተፇጥራዊ፣ ስነ-ሌባናዊን ከባቢያዊን ፀገማት ክፌጠር ይኽእሌ፡፡ 

ግጉያት ኣመሇኻኽታታት  

 ብይምቕፃዕ ዜመፅእ ፀገም እዩ፡፡ 

 ውፅኢት መርገም ወይ መተት እዩ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ግጉያት ኣመሇኻኽታታት  

1. ሕማቓት /ስዴታት ህፃናት እዮም፡፡  

ከምዙ ዒይነት ባህርይ ሇዎም ህፃናት ሕማም ኣእምሮ ስሇሇዎም እምበር ብዕለጋት 

ህፃናት ኣይኮኑን፡፡ 

2. ብይምቕፃሌ ዜመፅእ ፀገም እዩ 

እቲ ፀገም ዜተፇጠረ ወሊዱ ነቲ ህፃን ስሇይቀፅዕዎ ኣይኮነን፡፡ ኣካሊዊ መቖፃዕቲ 

እንተኾነ ነቲ ህፃን ሇዎ ፀገም ኣየመሓይሽን፡፡ ኮታስ ቅሌጡፌ ኣካሊዊ ቅፅዒት 

እናበዜሐ እንትመፅእ ኣብ ኣተዒባብይኡ ዜከፇአ ፀገም ክፌጥር ይኽእሌ፡፡ 

ውፅኢት መርገምቲ ወይ መተት እዩ 

እዙ ብተፇጥሮኣዊ፣ ስነ-ሌባናዊን ከባቢያውን ፀገማት ውህለሌ ወይ ዴምር ውፅኢት 

ዜመፅእ ዒይነት ሕማም እንትኸውን ካብ ዜጭቁንን ወይ ብዜኾነን ይኮነን ቅፅዒት 

ብዜሕን ይዴግፌን ስዴራ ል ኩነታት ኣተዒባብያ ክፌጠር ይኽእሌ፡፡  

 ብናይ ባዕለ ዕዴመ ክኽተሌዎም ዜግበኡ ዯንብታት ብተዯጋጋሚ ምጥሓስ፡ 
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ኣብ ካሌኦት ሰባትን ስዴራን ስዕቦ ፀገም  

 ስዴራ እቲ ህፃንን ካሌኦትን ንዜኸብዴ ፅዕንቶ የስዕብ፡፡ 

 ምንም ረብሓ ይብለ /ከንቱ ከምዜኾነ ክስምዖ ይኽእሌ፡፡ 

 ኣብ ትምህርቶም ፅቡቕ ውፅኢት ምምዜጋብ ኣይኽእለን፡፡  

 መሓዚ ምፌራይን ፀገም ማሕበራዊ ህይወት  ክገጥሞም ይኽሌ፡፡ 

 

 

 

 

መዒዜ ናብ ሕክምና ምውሳዴ ወይ ምሌኣኽ ይግበኦም? ናይዙ ዒይነት ባህርይ ብቀፃሌነት 

ኣብ ህፃን ዜረኣይ እንተኾይኑ ናብ በዒሌ ሙያ ኣእምሮ ሕክመና ብምውሳዴ ምኽሪ 

ምርካብ ኣገዲሲ እዩ፡፡ 

ትምህርታዊ ፅውውት  

መምህር ሇምሇም  ኣብ ትምህርቲ ቅዴመ ስሩዕ እያ ምህራ፡፡ ታዯሇ ዜበሃሌ ወዱ 5 

ዒመት ህፃን ኣብ እዋን ትምህርቲ ይተሇመዯ ባህሪ ከምሇዎ ኣስተውዑሊ እያ፡፡ ናይቲ 

ህፃን ፀገም ባህረ እናወሰኸ ስሇዜመፀ ሇምሇም ንወሇደ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣፀወዏቶም፡፡ 

ኣቦ ታዯሇ ኣይተ ገብረእግዙኣብሄር ዜበሃለ እንትኾኑ ኣዱኡ ወ/ሮ ትርሓስ ዴማ ናይ 

ባዕሊን ንእሽተይ ሹቕ ኣሇወን፡፡ 

መሳሇጥቲ  

እዙ ፀገም ባህሪ ኣብቶም ቆሌዐትን ካሌኦትን ዜህሌዎ ፅሌዋ የንብቡልም፡፡ 

 

መሳሇጥቲ  

መዒዜ ናብ ሕክምና ምውሳዴ  ከምዴሉ ተሳተፌቲ ይሕተቱ፤ 
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መምህር ሇምሇም፡- ከመይ ኣሇኹም /ፀኒሕኹም? 

ኣይተ ገ/ሄር፡- ከመይ ፀኒሕኪ መምህር ሇምሇም? መሌእኽትኺ በፂሑና ኢና መፃእና 

ልና፡፡ 

ወ/ሮ ትርሓስ፡- እንታይ ማሇትኪ እዩ መምህር ሇምሇም? 

መምህር ሇምሇም፡- ወዴኽን ኣብ መፃወቲ ሜዲ ምስ መሓዘቱ እንትፃወት ከይተንከፌዎ 

እዩ ዜዋቓዕ፡፡ ይዯፌኦም… 

ኣይ ተገ/ሄር፡- በይዚኺ ትዚረብዮ ሇኺ ብሓቂ ብዚዕባ ወዯይ ታዯሇ ዴዩ? 

መምህር ሇምሇም፡- ታዯሇ ውዴኹም ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ሇዉ እንስሳ ናይ 

ምጉዲእ ባህሪ እውን ኣሇዎ፡፡ 

ወ/ሮ ትርሓስ፡- ንሱማ ካብ ቆሌዐነቱ ጀሚሩ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ ንወሊዱኡ ዋሊ 

እንተነገርኩዎም ክትትሌን ቆሊሕታን ኣይገብረለን፡፡  

ኣይተ ገ/ሄር፡- እዙ ህፃን ኣይትተንክፌዎ፤ ንሱ ኮ ብጣዕሚ ህፃን እዩ፡፡ 

መ/ር ሇምሇም፡- እወ ህፃን ህፃን እዩ ግና ባህሪኡ ነዙ ዕዴሚኡ ዜምጥን ኣይኮነነ፡፡ 

ወ/ሮ ትርሓስ፡- ፅቡቕ መምህር ሇምሇም ሕዙ እንታይ ኢኺ’ሞ ትመክርና? 

መምህር ሇምሇም፡- ኣነ ዜመኽረኩም እቲ ህፃን ናብ ትካሌ ሕክምና /ሆስፒታሌ 
ክተወስደዎ እዩ፡፡ 

ኣይተ ገ/ሄር፡- ወዴና ሕማም ኣሇዎ እዩ፤ ዴዩ ትብሌና ሇኺ?  

መምህር ሇምሇም፡- ናተይ ግምት ከምኡ እዩ፡፡ ይኹን ምበር ዜበሇፀ ዜኸውን ትኽክሇኛ 
ነገር እንታይ ከምዜኾነ ፤ ናብ ሕክምና ብምኻዴ በዒሌ ሙያ ሕክምና ኣእምሮ ብምምኻር 
እዩ፡፡ 

ወ/ሮ ትርሓስ፡- ትኽክሌ እዩ ከምዙ ዒይነት ግሌጋልት ሕክምና ዜህብ ሆስፒታሌ ኣል ድ? 

ኣይተ ገ/ሄር፡- ሓዯሓዯ ሆስፒታሊትን ክሉኒካትን ንህፃናት ሕክምና ኣእምሮ ግሌጋልት 

ከምዜህቡ ሰሚዏ ኣሇኹ፡፡ 
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ወ/ሮ ትርሓስ፡- ብጣዕሚ ኢና እነመስግን መምህር ሇምሇም እቶም ሰብ ሙያ ሕክምና 

ዜብለና ሰሚዕና /ኣረጋጊፅና መፂና ንነግርኪ ኢና፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

መሳሇጥቲ  

ሰሇስተ ፌቓዯኛታት ዜኾኑ ተምሃሮ ናይ መ/ር ሇምሇም፣ ኣይተ ገ/ሄርን ወ/ሮ ትርሓስን  

ገፀ-ባህርይ ንክፃወቱ ይምረፁ፡፡  

ኣብቲ ህፃን ዜረኣዩዎ ምሌክታት ይግሇፁልም /የብሩህልም 

 እንተይተንከፌዎ ህፃናት ምውቃዕ፣ ምንኻስኽ ምዴፊእ፣ 
 ኣብ እንስሳ ባህሪ ጭካነ ምርኣይ፡ 

ግጉያት ኣመሊኽታታት የብርህልም  

 ፀገም እቲ ህፃን ብይምርዲእ ወይ ዴማ ምሌክት ሕማም ይምርኣይ፣ ንኣብነት 
ኣይተ ገ/ሄር “እዙ ህፃን ገና ዕሸሌ እዩ፣ ምንም ነገር ኣይፇሌጥን” ኢለ ይሓስብ፣ 

 ኣብቶም ህፃናት ክትትሌ ይምግባር (ኣይተ ገ/ሄር ብዚዕባ እቲ ህፃን እኹሌ 
ሓበሬታ የብለ)፡፡ 

 

መሳሇጥቲ  

ከምዙ ዜብለ ህፃናት ኣብ ውሽጢ ገዚ ከመይ ምሕጋዜ ከምዜከኣሌ ተሳተፌቲ 

ይሕተቱዎም፣ መሌሶም ዴማ ኣብ ፀሉም ሰላዲ ይፅሓፌዎ፡፡ 
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ወሇዱ እንታይ ክገብሩ ይኽእለ? 

 እዙ ዒይነት ገፀ ባህሪ ንምእራም ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ካብ ዜበሃለ ውሽጢ ሓዯ እዩ፡፡ 

ዜሇዒሇ ትዕግስቲ ካብ ወሇዱ /መዕበይቲ ትፅቢት ይግበር፡፡  

 ኮዱ ሇዎ ህፃን ፅቡቕ ባህሪ እንተርእይ ምምስጋንን ምብርታታዕን የዴሉ፡፡  

 ነቲ ህፃን ምሕዚንን ምሕጋዜን እምበር ኣብቲ ህፃን ኣብ ውሽጥና ናይ ምፅሊእ 

ስምዑት ክንፇጥር ኣይግበእን እቲ ህፃን መሓዚ ስሇይህሌዎ ስዴራ እዙ ግዯ ክፃወቱ 

ኣሇዎ፡፡ እዙ እንትንገብር ምስቲ/ታ ህፃን ሇና ርክብ ሇዎ ባህርይ ንምስትኽኻሌ 

እንገብሮ ፃዕሪ ሓጋዙ እዩ ዜኸውን፡፡ 

 ብኻሌእ ገፅ ምስቲ ህፃን ምቅርራብ እናፇጠርካ ብተኸታታሉ ግ ሂብካ 

ብትዕግስትን ብቐፃሌነት ብዚዕባ ሇዎ ባህርያትን እዙ ባህሪ ስዕቦ ፀገምን 

ከይሰሌከየካ ነቲ ህፃን ምርዲእን ምስትኽኻሌን የዴሉ፡፡ ከምኡውን ትምህርትን 

ስራሕን /ዕዴመ እናገናበ/ ንክሳተፈ ብምብርትታዕ ነቲ ህፃን ምሕጋዜ ምፌታን 

የዴሉ፡፡ ብዚዕባ ዴሌዩን ይዴሌዩን ባህርታት ኣብ ውሽጢ ስዴራ ኮይንካ ምስቲ 

ህፃን ሓቢርካ ብትዕግስቲ ምምይያጥ፡፡ የዴሉ ባህሪ ርኢ ኮዱ ሇዎ ህፃን ኣብ 

ፀገም ከምዜኾነን ቤተሰቡ ባህሪኡ ንምቕያርን ንምስትኽኻሌን ክሕግዜዎ ዴላት 

ከምሇዎም ብትዕግስቲ ምርዲእ፡፡ 

 ኮዱ ሇዎ ህፃን ባህሪኡ ንምስትኽኻሌ ናብ ዜበኣሰ ወይ ዜኸፇአ ፀገም ከየምርሕ 

ወሇዱ ገና ካብ ፇሇማ ናብ በዒሌ ሙያ ሕክምና ኣእምሮ ብምኻዴ ምኽሪ ምርካብ 

ዴሉ፡፡ 

 

 

 

 

መሳሇትቲ   

ቁሌፉ መሌእኽትታት የንብቡልም  

ወሇዱ ክገብሩዎ ዜግበኦም ነገራት የንብቡልም  
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ቁሌፉ መሌእኽትታት  

 ምስ ሕማም ኮዱ ዜነብር ህፃን ሕማቕ /ክፈእ ህፃን ኣይኮነን ግና ከቢዴ ዜኾነ ፀገም 

ኣእምሮ ስሇሇዎ ናይ ስዴራን፣ መምህራንን በዒሌ ሙያ ሕክምና ኣእምሮን ዴጋፌ 

የዴሉ። 

 ቅፅዒት ጠቓሚ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ኣወንታዊ ዜኾነ ስነ ስርዒት ምምሃሪ 

ሜሊታት ብኣግባቡ ምጥቃመ የዴሉ። 

 ካሌኦት ምርባሽ ስምዑት ተስዕብዎም ነገራት እንትበፅሖም (ንኣብነት ሞት ስዴራ፣ 

ፌትሕ ወሇዱ ወይ ጎንፂ እንትህለ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንትቕለደልም) 

ምሌክት ፀገም ኮዱ ክረኣይ ወይ ክውስኽ ከምዜኽእሌ ምርዴእ የዴሉ፡፡ 

 ህፃን ጥቕዒት እናተፇፀሞ/ማ ከምዜኾነ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ መንዯር 

ፇራርሖምን ዜቅሌደልምን ህፃናት ከምሇው ክትትሌ ብምግባር ምስ ዜምሌከቶም 

ምይይጥ ምክያዴ ረብሓ ኣሇዎ። 
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ምዕራፌ ዒሰርተ 

ዕቡይ ምዃን/ምኹራዕ 

እዙ ምዕራፌ ፀገም ይምእዚዜ፣ ዜዕበ ህፃን ወይ ዜኾርዕ ምፌሊጥን ሓገዜ ምግባር ዜከኣሇለ 

ሜሊ ምዴሊውን የምህር። 

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታት  ምንባብ 20 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታ መብርሂ ምሃብ ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎ ዜኽእለን ቁሌፉ 

መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ምብታን ሕቶታት 

ወረቐት  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ  

መሌኣኩ ወዱ 6 ዒመት ህፃን እዩ። ኣቀባበሊ ትምህርቱ ዴሓን ዋሊ እንትኾነ ብባህሪኡ 

ዜተሌዒሇ ካብ ትምህርቱ ክባረር ተገይሩ። መሌኣኩ ዜተሓተቶ ወይ ዜቐረበለ ሕቶ ምሊሽ 

ምሃብ ፌቓዯኛ ኣይኮነን። እምቢ እዩ ዜብሌ ዜቐረበልም መፃወቲታት (ባንቡሊታት) ኣብ 

ዜኾነ ቦታ ይዴርብዮም። ብትንትን የብልም፣ ናብ ሓዯ መቐመጢ ናውትታት ጠርንፍም 

እንትበሃሌ ፌቓዯኛ ኣይኸውንን። ንሱ ዜበል እንተይኮይኑ ካሌእ ነገር ፌቓዯኛ ኣይኮነን። 
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ብፌሊይ ንዒበይቲ እምብሇይ ዜብሌ መሌሲ እዩ ዜህብ፤ ኣይእዜን። ከምዙ ብምዃኑ ኣብ 

ትምህርቱን ዕሇታዊ ህይወቱን ፅሌዋ ፇጢሩለ እዩ።  እታ መምህር መአረምታ ስጉምቲ 

ንክትወስዴ እንትዯሉ ወይ መምርሒ እንትህቦ ህሌኸኛ ይኸውን፣ ንሕግን መምርሕን 

ኣይግዚእን በቲ ኮራያይ/ቀጡዕ ባህርያቱ ካሌኦት እናፇሇጠ ሕርቕ ተግባራት ይፌፅም። 

ኣብ ነገራት ትኹረት ምግባር ይኸብድ ምስ ካሌኦት ብሇዎ ርክብ ኣብ መንጎ ጣሌቃ 

ምእታው የብዜሕ። 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ሓዯ ፌቓዯኛ ተሳታፉ ነቲ ዜቐረበ ዚንታ ንከንብብ ይሕተቱ፡፡ 

ስዑቦም ሇዉ ሕቶታት ይሕተቱዎም ዜቐርቡ መሌስታት ኣብ ፀሉም ሰላዲ /ቻርት 

ይፅሓፌዎ፡፡ 

1. ከም መሌኣኩ ዒይነት ህፃን ኣጋጢምኩም ‘ድ ትፇሌጡ? 

2. ሰባት ከም መሌኣኩ ዒይነት ህፃናት እንታይ ይብለ? 

3. ፀገማት መሌኣኩ እንታይ እንታይ እዮም? 

4. ባህሪኡ ነቲ ዕዴሚኡ ግቡእን ዜምጥንን ዴዩ? 

በቲ ዜተውሃቡ መሌስታት ምይይጥ ንክገብሩ የተባብዐዎም፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ዕሊማ ምዕራፌ የንብቡልም  

ሰሌጠንቲ ብዚዕባ ከምዙኦም ዒይነት ፀገም ዜፇሌጡዎ ነገር ይሕተቱዎም  

ዜውሃቡ መሌስታት ኣብ ሰላዲ ይፅሓፌዎ  
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ዕሊማ እዙ ምዕራፌ  

 ይምእዚዜን ካባይ ንሊዕሉ የሇን ዜብሌ ፀገም ባህሪ ሇዎም ህፃናት ምፌሊይ 

ምኽኣሌ፣  

 ኩነታት ህፃናት በኣእሱ ፀገማት ከባቢያዊ ምፌሊይን ፌታሕ ምእሊሽን ምኽኣሌ፣  

 ፀገም ባህሪ ይምእዚዜን ካባይ ንሊዕሉ የሇን ዜብለ ህፃናት ምግምጋምን ምሕጋዜን 

ኣዴሊዪ እንተኾይኑ መዒዜ ናብ ሆስፒታሌ (ስፔሽሉስት ምስዲዴ ከምዜኽእለ 

ምፌሊጥ) ክፇሌጡ ምግባር፡፡ 

 

ትርጉምን መብርህን  

ምኹራዕ ፀገም ባህሪ እንትኾን እዙ ፀገም ሇዎም ህፃናት ይምእዚዜ፣ ምርባሽ፣ ትዕቢተኛ 

ምዃን ይረኣዮም። ህሌኸኛታትን ትሕትና ይረኣዮምን እዮም። ሕርቃኖም ምቁፅፃር 

ይሰኣኖም /ኣይኽእለን። ኣብ ካሌኦት ሰባት ‘ውን ዜሓርቁ እዮም። እናፇሇጡ ኮነ ኢልም 

ካሌኦት ሕርቑ ነገራት ይትግብሩ።  

ዜበዜሕ ግ እዙ ባህሪ ርእዩ ንዒበይቲ እንትኾን ሓዯሓዯ ግ ንካሌኦት ህፃናት ንክፌሉ 

መሓዘቶምን ሓቢሮምዎም ዜፃወቱ ህፃናትን እውን እዙ ባህሪ የርእዩ።ፀገም ባህርይ ኣብ 

ገዚ፣ቤት ትምህርትን ምስ ካሌኦትን ዜህሌዎም ማሕበራዊ ርክባት ኣለታዊ ፅሌዋ ይህሌዎ። 

 

ምሌክታት 

ቁጡዕን ዜነጫነጭን  

ብቐሉለ ምሕራቕ፣ ምጎሃይ፣ ብምምራርን ግቡእ ይኮነን ኣይትተንኩፈኒ ዒይነት ባህርታት 

ይግሇዕ። 
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ተኸራኻራይን ትዕቢት ምንፅብራቕን 

ምስ ካብኡ ዜዒብዩ ሰባት ምክርኻር፣ ትእዚዜ ዒበይቲ ወይ ሕቶ ይምቕባሌ፣ ፇሉጦም 

ንኻሌኦት የናዴደ/ የሕርቑ፣ ባዕልም ንጥፌእዎ ነገር ንኻሌኦት የሳብቡ ዜበዜሕ ግ 

ርህራሀ ዜጎዴልምን ሕነ ምፌዲይ ዜፇቱን እዮም። 

ባህርያት/ ፀገም ዕቡይ ምዃን ሇዎም ህፃናት እዝም ዜስዕቡ ባህርታት የሪኡ፡፡  

 ምስ ወሇድም ብይኣግባብ ፣ ምክታዕ ምስ ዒበይቲ ምትህሌሊኽን መሌሲ ምሃብን 

 ሕግታትን መምርሕታትን ይምኽባር፣ ምጥርጣር፣ይምርግጋእ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መብርሂ መእተዊ ታሪክ  

1) ናይዙ ህፃን ፀገማት እንታይ እንታይ እዮም? 

2) ባህሪኡ ንዕዴሚኡ ግቡእ ዴዩ? 

መሳሇጥቲ 

ትርጉምን መብርህን የንብቡልም 

o ተሳተፌቲ ከምዙ ዒይነት ፀገም ባህሪ ሇዎም ህፃናት ዜፇሌጡዎ እንተሌዩ ብይ 

ኣብነት ክህቡ ይሕተቱዎም፣  

o ጥዕና ሇዎም ህፃናት እንተኮነ ሓዯሓዯ ግ እንትዯኽሞም፣ እንተጠምዮምን 

እንትሓርቁን ምስ ወሇድም ምክርኻርን ንዒበይቲ መሌሲ ክህቡ ከምዜኽእለ 

የገንዜብዎም። ሓዯሓዯ ባህርያት ህፃናት ብዜተፇሊሇዩ ምኽንያት ወይ ፌፃመታት 

ህይወት (ንኣብነት ወሇድም እንተሓሚሞም፣ ዜፇትውዎ ሰብ እንትመውት ወይ 

ብሞት እንትፌሇ) ኣብ ፅዕንቶ ውሽጢ እንትኣቱ  ክረኣዮም ይኽእሌ። ይኹን 

እምበር እቲ ባህሪ ከም ሕማም  እንትኸውን፣ ዜረኣይ ፀገም ሓዯ ግ ተራእዩ 

ዜተርፌ ይኮነስ ዜቕፅሌ እዩ ዜኸውን። 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

መበገሲ  

 መበገሲኡ ብግሌፂ ተፇሌዩ ኣይፌሇጥን። ብዜተፇሊሇዩ ተፇጥራዊ፣ ስነ- ሌቦናዊን 

ከባቢያውን ፀገማት ጥማር ፅዕንቶ ምኽንያት ክፌጠር ይኽእሌ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

መሌሲ 

1) ናይዙ ህፃን ፀገም ብተዯጋጋሚ ህሌኸኛ ምኻን ምስ ዒበይቲ ምክርኻር ወይ 

ምክታዕ፣ ይምእዚዜ፣ ሕግን ዯንብን ይምኽባር፣ ንካሌኦት ክሓርቁ ምግባር፣ 

ባዕልም ዜፇጠርዎ ጌጋ ካሌኦት ምስባብ፣ ምንዲዴ፣ ሕነ ምፌዲይ ስምዑት 

ምሕዲር፡፡ 

2) ናይቲ ህፃን ባህሪ ንዕዴሚኡ ግቡእ ኣይኮነ፤፤ 

መሳሇጥቲ  

መበገሲኦም ቅዴሚ ምንጋርኩም ተሳተፌቲ ብዚዕባ እቲ ፀገም መንቀሉኦም እንታይ 

ከምዜኾነን ከምዜሓስቡን ይሕተቱዎም። 

ብዚዕባ መበገሲኦም ግጉይ ኣመሇኻኽታታት ይግሇፁ፣ ንኣብነት ሰባት እዙ ፀገም 

ዜመፅእ ቅፅዒት ብይምክያዴ/ብይምቕፃሌ እዩ ኣልም ክሓስብ ይኽእለ። 

ይኹንምበር እዙ ምኽንያት ኣይኮነን፡፡ 
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ትምህርታዊ ፅውውት 

ሚኪያስ ኣብ መቐሇ ዜነብር ወዱ 7 ዒመት ህፃን ህፃን እንትኸውን ወሊዱኡ ኣብ ናይ 

ውሌቀ ትካሌ (ይመግስታዊ ትካሌ) ተቖፂሩ ራሕቂ ሇዎ ክፌሇ ከተማ እዩ ዜሰርሕ። 

ወሊዱቱ ኣስቴር ዴማ ዕዮ ገዚ ንክሰርሕ ትዚረቦ። 

ኣስቴር፡- ሚኪ ዕዮ ገዚ ሓቢርና ንስራሕ? 

ሚኪያስ፡- እዙ ግበር እዙ ኣይተግበር እናበሌኪ ንዒይ ምጭቕጫቅ ጠጠው ኣይታብሇኘ?! 

ኣስቴር፡- ሚኪያስ ዕዮ ገዚኻ እንተይሰሪሕኻን እንተይኣፅኒዕኻን ፇተና ትወዴቕ ኮ ኢኻ! 

ሚኪያስ፡- ዋሊ እንተይኣፅኒዒ ኣይወዴቅን። ዴማ እንታይ ክገብር ከምልኒ ካባይ ንሊዕሉ 

ክትነግርኒን ክትዚርብኒን ኣይትኸእሉን (ኣብዙ ጉዲይ ኣቡኡ ሓሳብ ክህብ  ዯሉዩ) 

ኣይተ ብርሃኑ፡- ሚኪ ኣዳኻ’ኮ ፅቡቕ ውፅኢት ንክትርክብ እናሓገዜትካ እያ ሊ! 

ሚኪያስ፡- ኣነ “ኤክስ” ዜረክብ እኮ መምህር ስሇዜፀሌአኒ እዩ ምበር ካብ ምሳይ ኣብ ጎነይ  

ዜቕመጥ ሰነፌ ተምሃራይ እንትርአ ብትምህርትይ ትሒተ ዴየ? በቃ ይኣኽሇኒ ካሌእ ነገር 

ከገብር ኣይዯሌን! (ሚኪያስ ቀፂለ ዯፌተሩን ብርዐን ዯርብዩ ካብ ክፌሉ ወፂኡ ከዯ) 

ኣይተ ብርሃኑ፡- እዙ ህፃን  ስዱን ሕሌኸኛን እናኾነ እዩ ል፡፡ ነዙ ርእዮ ል ባህሪ 
ክቕፃዕ እዩ ሇዎ፡፡ 

ኣስቴር፡- ትማሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዯ እታ መምህሩ ከምዜነገረትኒ ሚኪያስ 

ንመምህራኑ ይምእዚዜ ባህሪ ከምርኢ፤ እዙ’ውን ኣብ ትምህርቱ ፅሌዋ ከምሕዯረለ 

እዩ። ብቐሉለ ኣብ ካሌኦት ዜሓርቕ እንትኾን፤ ብናይ ባዕለ ጥፌኣት ንካሌኦት 

ከምዜኩንን ወይ ንኻሌኦት ጥፌኣቱ ከምሳብብ እዩ። እናፇሇጠ ካሌኦት ንምሕራቕን 

ንምጎሃይን ይፌትን። 

ኣይተ ብርሃኑ፡- እዙ ኮ ሓደሽ ኣይኮነን! ካብ ዜሓሇፇ ዒመት ጀሚሩ ከምዙ እዩ። ስነ 

ስርዒት ክምህሮ እንተፇተንኩ እውን ካብ ግ ናብ ግ እናበኣሰ እዩ ል ።  

ኣስቴር፡- እወ ይፇሌጥ እየ! መምህሩ ከምዜነገረትኒ  እንተኾይኑ ተመራፂ ዜኸውን ናብ 

ሆስፒታሌ ብምኻዴ ምስ ስፔሻሉስት ሕክምና ኣእምሮ ምኽሪ ምርካብ እዩ። 
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ኣይተብርሃኑ፡- ፅቡቕ ሓሳብ እስኪ ፅባሕ ናብ ስፔሻሉስት ሕክምና ኣእምሮ ንውሰድ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ወሇዱ እንታይ ክገብሩ ይኽእለ? 

 ብፅቡቕ ባህርያት ምምዕባሌ። ንኣብነት እቲ ህፃን ምእዘዜን ተሓባባሪን 

እንትኸውን፣ ምብርትታዕን ምምስጋንን፡፡  

 የዴሉ ባህሪ ህፃናት ንምእራም እንወስድ ስጉምቲ ስነ ስርዒት ኣወንታዊ ክኸውን 

ይግባእ። ቅፅዒት (ኣካሊዊ ቅፅዒት፣ ፀርፉ ወተ እቲ ፀገም ንምቕራፌ ኣይሕግዜን። 

ኮታስ ንተወሳኺ ፀገም ባህሪ የቃሌዕ። 

 እቲ ጉዲይ ንምርዲእ ተሓሳቢ ብምግባር ብክትዕ ተጠቒምካ ምስ ህፃናት 

ምጭቕጫቕ ኣየዴሌን። ምኽንያቱ ዴማ እቲ ክትዕ ኣብ ዜቐፀሇለ ግ ወሇዱ 

ዜበሇፀ ናይ ምሕራቕ ስምዑት ስሇዜርኣዩ በዙ ምኽንያት ዜውሰዴ ኣለታዊ ስጉምቲ 

ፀገም እቲ ህፃን እናቐፀሇ እዩ ዜኸይዴ። ወሇዱ ዜረኣዩዎ  ፀገም ዕቡይ ምኻን 

እንተኾይኑን እንተተረዱኦምን ተረጋጊዕካ ኣዴሊዪ ዜኾነ ብበዒሌ ሙያ ዜተሓገ 

መሳሇጥቲ  

ሰሇስተ ፌቓዯኛታት ዜኾኑ ተሳተፌቲ ገፀ ባህርያት ወኪልም ንክፃወቱ ይግብሩ፡፡ 

ኣለታዊ ባህሪ ምክያስ  

ይምእዚዜ፣ ሓይሉ ምርኣይ፣ ውፅኢት ትምህርቲ ምትሓት ባዕለ ዜፇጠሮ  ጥፌኣት 

ንካሌኦት ምስባብ ካሌኦት ንክሓርቁ ምግባር፡፡ 

ግጉይ ኣመሇኻኽተታት  

ናይ ኣይተ ብርሃኑ ግጉይ ኣመሇኻኽታታት፣ ማሇት እውን ቅፅዒት ከም መፌትሒ 

ምሕሳብ ጌጋ  እዩ። ባህርይ ምክያስ ቕፅዒት ዜመሓየሽ ኣይኽአሌን።  
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ስጉምቲ ንምውሳዴ ኽእሌ ፕሮግራም ምስ ሰብ ሙያ ብምምኽኻር ምዴሊውን 

ብቀፃሌነት ምትግባር እምበር ምጥምማት ኣይጠቅምን። 

 ፀገም ዕቡይ ምዃን ሇዎ ህፃን ብዜምሌከት ናብ ስፔሻሉስት ሕክምና ኣእምሮ 

ወሲዴካ እቲ ህፃን ክምርመርን ኣዴሊዩ ኣተሓሕዚ ዜምሌከት ፕሮግራም ንክወፀለ 

ምግባር የዴሉ። ዜወፅእ ፕሮግራም ኣተሓሕዚ ኣብ ሊዕሉ ከምዜተሓበረ 

ተኸታታሌነት ብሇዎ መሌክዐ ተግባራዊ ምግባር የዴሉ። 

 ካብ ካሌኦት ዴጋፌ ምርካብ (ካብ ኣባሊት ስዴራ፣ ካብ መምህራን፣ ካብ ሓካይምን 

ካብ መሓዘትን) ፡፡ 

 ወሊዱ ብፕሮግራም ተሓጊዘ ወይ ተኸቲለ ኣብቲ ህፃን ል ባህሪ ዕቡይ ምዃን ወይ 

ምኹራዕ ፅዕንቶ ዜፇጥሩ ነገራት ብምንፃር ነቲ ህፃን  ሇውጢ ከምፅእ ዜኽእለ 

ሜሊታት ብምንፃር ናግዐዎ ነገራት ምትግባር እዩ። ንኣብነት መናግዑ ቦታታት 

ናብ ቤተ እምነት፣ ናብ ስፖርት ብምዃዴ፣ ጉዕዝ እግሪ ብምክያዴን ካሌኦት 

ምንቅስቓስ ብቕዒት ኣካሌ ብምግባር ወይ ብምስራሕ ሇዎ ፅዕንቶ ምቕናስ 

ይግባእ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇትቲ 

ወሇዱ ክትግብሩዎ ዜግበኦም ነገራት የንብቡልም ቅፅዒት ፀገም ባህሪ እቲ ቆሌዒ 

ከበኣእሱ ከምዜኽእለ ንተሳተፌቲ ብኣፅንኦት ይንገርዎም። 

መሳሇጥቲ 

ቁሌፉ መሌእኽትታት ንወሇዱ የንብቡልም፡፡  
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ቁሌፉ መሌእኽትታት  

 ኩልም ህፃናት እንትጠምዮም፣ ብዜኾነ ነገር ሓሪቖም እንትቑጥዐ፣ ፅዕንቶ 

እንትህሌዎም ንዒበይቲ መሌሲ ምሃብን ይምእዚዜን ይረኣዮም። ማሇት’ውን ባህሪ 

ይምእዚዜ ኣብ ኩለ ህፃን ክረኣይ ይኽእሌ። ብፌሊይ ካብ 2-3 ዒመትን መጀመርታ 

ዒመት ጎርምስናን ናይዙ ዒይነት ባህሪ ኣብ ሊዕሉ ብዜተሓበሩ ምኽንያታት እቲ 

ህፃን ኣብ ፅዕንቶ ክኣቱ እንተል ጥራሕ እንተተራእዩ እዙ ፀገም ግዙያዊ እምበር 

ዕቡይ  ምኻን/ኩሩዕ ባህሪ ኣይኮነን። 

 ፀገም ባህሪ እንተቐፂለ እቲ ህፃን ናብ ሕክምና ምውሳዴ የዴሉ። ሕሙም  ምኻኑ 

ዜረጋገፅ ሰብ ሙያ ጥዕና ኣእምሮ ጥራሕ እንትኸውን። ቀሌጢፌ ክሕከም ምግባሩ 

ዜሇዒሇ ጥቕሚ ይህሌዎ።  

 ዕቡይ ምኻን ኣብ ግዙኡ ግቡእ ዜኾነ ስጉምቲ እንተይወሰደለ ናብ ካሌኦት ፀገማት 

ኣእምሮ ክቕየር ይኽእሌ እዩ። 

 ወሇዱ ንህፃናት ግቡእ ክትትሌን ዴጋፌን ምግባር ኣገዲሲ እዩ። 
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ምዕራፌ ዒሰርተ ሓዯ 

ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኸኛ ምኻን 

እዙ ምዕራፌ ናይቶም ህፃናት ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኸኛ ምኻን ከመይ ጌርና 

ከምንከሊኸልምን እንተተፇጢሩ ዴማ እንታይ ክንገብር ከምዜግባእ የርኢ። 

መርሃ ግብሪ 

ትሕዜቶ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፌትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶታት ወረቐት 

ምብታን  

15 ዯቒቓ 

መእተዊ ዚንታት  ምንባብ 20 ዯቒቓ 

ዕሊማ ምዕራፌ ምንባብን ምምይያጥን  4 ዯቒቓ 

ትርጉምን መብርህን ምቕራብ፣ ምንባብን 

ምምይያጥንን 

15 ዯቒቓ 

ኣብ መእተዊ ዚንታ መብርሂ ምሃብ ምንባብን ምምይያጥን 15 ዯቒቓ 

ትምህርታዊ ፅውውት ምምራሕ ፅውውት 20 ዯቒቓ 

ወሇዱ ክገብሩዎ ዜኽእለን ቁሌፉ 

መሌእኽትታትን 

ምንባብን ምምይያጥን  10 ዯቒቓ 

ተፌትሽ ዴሕረ ስሌጠና ምብታን ሕቶታት 

ወረቐት  

15 ዯቒቓ 

 

መእተዊ ዚንታ  

ፋቨን ጓሌ ሰሇስተ ዒመት ህፃን እንትኸውን ዜኾነ ነገር እንተተኸሌኪሊ ምብካይ፣ 

፣ምንጭናጭ፣ ዒው ምባሌ፣ ምዕግርጋርን ምንክብሊሌን ይረኣያ። ፋቨን እንተነኣሰ ኣብ 

ሰሙን ክሌተ መዒሌቲ እዙ ባህሪ ይርኣያ። ኣዱኣ ዴማ ፋቨን ከምዙ እንትኾን ብጣዕሚ 

እየን ዜርበሻ። ስቕ ንክትብሌ ዋሊ እንተጠበርዋ ፇፂማ ኣይትምሇስን። እናበኣሳ ይኸይዴ። 
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ኣዱኣ ብኩነታታ ስሇዜጭነቓን ጓሇይ ሓዯ ነገር ከይትኸውን ኢሇን ስሇዜሰግኣን ፋቨን 

ናብዙ ዒይነት ጉዲይ እናኣተወት እንትመፅእ ብዜተረጋገአ መንፇስ ዜዯሇየቶ ነገር 

ንክገብሩሊን ክሕብሕባኣን የኽእሇን፡፡ ዜሓተተቶ ነገር ዴሕሪ ምግባሮም ፋቨን እቲ ሇዋ 

ፌርሕ ባህሪ ትገዴፍ እያ። 

1. ከም ፋቨን ዒይነት ህፃን ኣባፂሕኹም /ኣጋጢምኩም ‘ድ ይፇሌጥ? 

2. ሰባት ከም ፋቨን ዒይነት ባህሪ ብዚዕባ ሇዎም ህፃናት እንታይ ትብለ? 

3. ፀገማት ፋቨን እንታይ እንታይ እዮም  

4. ፀገም ባህሪ ፋቨን ምስ ዕዴሚኣ ግቡእ ዴዩ? 

ኣብቲ ዜቐረበ ዚንታ ምይይጥ ግበሩ፤ ተሳተፌቲ ይተረዴኦም ነገር እንተሌዩ ይሕተቱ።  

ዕሊማ  

ኣብዙ ምዕራፌ መወዲእታ ተሳተፌቲ፡-  

 ንሕማም ቃሌዕን ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ምእታውን ኣብ ከይዱ ዕብየት ካብ 

ዜረኣይ  ግዜያዊ ህሌኽ ህፃናት ከምዜኾነ ምፌሊይ ይኽእለ፡፡ 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ሇዎ ህፃን ኣብ ውሽጢ ገዚ ምሕጋዜ ይከኣሌ። 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ዕሊማታት የንብቡልም፣ ተሳተፌቲ ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ምርኣይ ወይ 

ምንፅብራቕ እንታይ ከምዜፇሌጡ ይሕተቱዎም። መሌሱ ዴማ ኣብ ሰላዲ 

የስፌሩዎም። 

- ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ከመይ ምክሌኻሌ ከምዜከኣሌ ይፇሌጡ። 

- መዒዜ ናብ ብዒሌ ሙያ ኣእምሮ ምውሳዴ ዜምግባእ ይፇሌጡ። 
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ትርጉምን  መብርህን 

ህሌኽ ስምዑት መግሇፂ ጭንቀት ወይ ሕርቃን እንትኸውን፤ዜበዜሕ ግ ህፃናት ዜሓተትዎ 
እንተይረኸቡዎ እትትተርፈ ዜርኣይ እዩ። 

ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ኣብ ኣናእሽቱ ህፃናትን ካሌኦት ሓሳባትን፣ ዴሌዮታትን 
ስምዑቶምን ብቃሌ ምግሊፅ ብይኽእለ ህፃናት፣ እንትሰግኡ ወይ እንትርብሹ ዜረኣይ 
ፀገም ባህርይ እዩ። 

ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ዜረኣዩ ምሌክታት ብይ ምቁራፅ ምብካይ፣ ብይምቁራፅ ዒው 
ምባሌ፣ ናብቲ ናብዙ ምባሌ እዮም። ሓዯ ሓዯ ግ ብይምቁራፅ ዒው ምባሌን ምብካይን 
ክሳብ ትንፊስ ምሓዜ ክበፅሕ ይኽእሌ።  

ምሌክታት እንታይ እንታይ እዮም 

እታ/ቱ ህፃን ካብዙ ንታሕቲ ዜተርሩ ሓዯ ወይ ካብ ሓዯ ንሊዕሉ ምሌክት ክረኣዮም 

ይኽእለ፡፡ 

 ብይ ምቁራፅ ምብካይ፣ ዒው ምባሌ፣ ምንጭናጭ፡፡ 

 ትንፊስ ምቁርራፅ፡፡ 

 ንሊዕሉ ንታሕቲ ምባሌ ወይ ምንካስ፣ ኣቑሑ ምዴርባይ፡፡ 

 ምውዲቕ፣ ኣብ ዜወዯቐለ ምዕግርጋር፣ ምንክብሊሌ፡፡ 

 

 

መሳሇጥቲ  

ትርጉምን መብርህን የንብቡልም 
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መበገሲኡ 

 ብተፇጥሮና ሓዯሓዯ ህፃናት ባህሪኦምን ስምዑቶምን ምቁፅፃር ክሳብ ዜሇመደ 
መግሇፂ ምሌክትታት ጭንቀትን ሕርቃንን በዙ ዒይነት ክኸውን ይኽእሌ 

መብዚሕቲኦም ህፃናት ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ምንፅብራቕ ርእዩለ በዙ 
ምኽንያት እዩ፡፡ እዙ ኩነታት ዕዴሜኦም ሰሇስተ ዒመት ምስ መሌአ ብጣዕሚ ምስ 
ቐነስ ናብ መበሌ ኣርባዕተ ዒመት እንተሰገሩ ወይ እንትመሌኡ ምለእ ብምለእ 
ይተርፌ፡፡ 

 ናይ ካሌእ ዒይነት ምሌክት ሕማም ኣእምሮ ክኸውን ይኽእሌ (ዴብርቲ፣ ዜሇዒሇ 
ትኹረት ምስኣንን ምቕሊሌን፣ ወተ) 

 ፀገም ኣተዒባብያ ህፃን (ንኣብነት - ዒፇንትን ጨቆንትን ወሇዱ /መዕበዪ፣ ኣዴሊዪ 
ፌቕርን ክንክንን ይረክብ ወይ ይወሃብ ዒይነት ኣተዒባብያ፣ ሕጊ ኣሌቦ (ስዱ) 
ዒይነት ኣተዒባብያ ህፃናት ክተዕብይ ሓሊፌነት ይምዴሊው፣ ወተ)  
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መሳሇጥቲ  

መበገሲኦም ቅዴሚ ምዜርዚር ተሳተፌቲ ብዚዕባ መንቀሉ እቲ ፀገም እንታይ ከምዜሓሰቡ 
ይሕተቱዎም፡፡  

 ዜተጋገዩ ኣተሓሳስባታት መብርሂ ይሃብዎም  
o እቲ ህፃን ሕማቕ (ብዕለግ) ኣይኮነን፡፡ 
o መርገም ስሇሇዎም ኣይኮነን 

 ብተፇጥሮ፡ ሓዯሓዯ ህፃናት ዕብየት ኣእምሮኦም ክሳብ ዜመቻቸው ስምዑታት 

ጭንቀትን ሕርቃንን ብኣግባቡ ብቃሊት ምግሊፅ ኣይኽእለን፡፡ 

 ሓዯሓዯ ሕማም ኣእምሮ ሇዎም ህፃናት ካብ መጠን ዜዚየዯ ወይ ዜሓሇፇ ህሌኽ 

ክረኣይ ይኽእሌ፡፡ ብፌሊይ እዙ ኩነታት በቢመዒሌቱ ዜረኣይ ባህሪ እንተኾይኑ፣ እቲ ህፃን 

ንባዕለ ብምዴርባይን ብምግጫውን ባዕለ እናጎዯአ እንተኾይኑ ወይ ካሌኦት ብምውቃዕ፣ 

ንብረት ብምጉዲእ ፀገም ዜፌጠር እንተኾይኑ ምናሌባት ናይ ካሌእ ምሌክት ሕማም 

ክኸውን ይኽእሌ፡፡ 

 ፀገም ኣተዒባብያ ነዙ ዒይነት ባህሪ ከቃሌዕ ይኽእሌ፡፡ ንህፃናት ነፃነት ይወሃበለን 

ብዜኾነን ይኮነን ዜቕፅዐለን ኣብ ውሽጢ ገዚ ናይዙ ዒይነት ፀገም ክረኣዮም ይኽእሌ፡፡ 

ብኻሌእ ገፅ እቲ ህፃን ዜኾነ ነገር ኣብ ዜዯሇየለ እዋን (ኣዴሊዪ ዋሊ ኣይኹን) እንትሓቱ 

ዜትግበረልም እንተኾይኖም ኣብቲ ዜኽሌከሌለ ግ ወይ እዋን ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ 

ክፌጠር ይኽእሌ፡፡ 

 ህፃን ዜኾነ ነገር ምግንዚብን ምርዲእን ኣብ ዜጅመረለ እዋን ክኾኑ ብዚዕባ ዜግበኦም 

ነገራት ቀስ ብቀስ ርዴኢት ንክህሌዎምን ክግንቡን እንዴሕር ይተገበረ ፣ግንዚበ ስነ-

ስርዒት ኣብ ኣእምሮኦም ክቕረፅ እንተይተገበረ፣ ዜፌቐደን ይፌቐደን ነገራት 

ብዜምሌከት፣ ህፃናት ሓዯ ነገር እንትዯሌዩ እቲ ነገር ወሇዱ እንተይፇቒድም ክትረኽቦ 

ከምይከኣሌ፤ ዜዯሌዩዎ ነገር ኩለ ግዛ ብቐሉለ ምርካብ ከምይከኣሌ፣ ወተ ግንዚበ 

ክትሕዘ ወሇዱ ብፌቕርን ተኸታታሌነት ብሇዎን መሌክዐ ቀስ ብቐስ 

እንተይተማሂሮም ኣብ ህፃናት ዜረኣይ ወይ ስዕቡ ፀገማት ሓዱኡ ካብ መጠን ዜሓሇፇ 

ህሌኸኛ ምዃን ባህርታት ከኸትለ ይኽእለ፡፡ 
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መብርሂ መእተዊ ዚንታት  

1. ሰባት ከም ፋቨን ዒይነት ባህሪ ብዚዕባ ሇዎም ህፃናት እንታይ ትብለ? 

2. ፀገማት ፋቨን እንታይ እንታይ እዮም?  

3. ባህርይ ፋቨን ንዕዴምአ ግቡእ ዴዩ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

መሌሲ 

1. ሰባት እዙ ፀገም ብዕሌግና እዩ ወይ ምቕፃዕ ዴሌይ እዩ ኢልም ክሓስቡ 

ይኽእለ፡፡ 

- እዙ ፀገም ብዕሌግና ኣይኮነን፣ ናይ ሓዯ ሓዯ ህፃናት መንገዱ መግሇፂ ሕርቃን 

ወይ ጭንቀት እዩ፡፡ 

2. ፀገማት ፋቨን  

- ብይምቁራፅ ምብካይ፣ ዒው ምባሌ፣ ምንጭናጭ ፣መሬት ምውቃዕ ርእስካ 

ምሌታም፡፡  

3. እዙ ኩነታት ዕዴሚኦም ካብ 18 ክሳብ 3 ዒመት ዜኾኑ ህፃናት ምርኣይ 

ዜተሇመዯ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ኣብዙ ዕዴመ ውሽጢ ዋሊ እንተኾነ እቲ 

ኩነታት ኣብ ሓዯ መዒሌቲ ብተዯጋጋሚ እንዴሕር ተራእዩ ወይ ባዕሌካ ምጉዲእ 

ብተዯጋጋሚ እንተኾይኑ ናይ ካሌእ ዒይነት ሕማም ውፅኢት ክኸውን ስሇዜኽእሌ 

ንበዒሌ ሙያ ምምኻር ግዴን እዩ፡፡ 

4. እዙ ኩነታት ብፌሊይ ዕዴሚኦም ካብ16 ዒመት ንሊዕሉ ኣብ ዜኾኑ ህፃናት 

ዜረኣይ እንተኾይኑ ምሌክት ሕማም እዩ፡፡ 
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ወሇዱ እንታይ ክገብሩ ይኽእለ? 

ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ እንትረኣይ፤ 

 ምርግጋዕን ምስቶም ህፃናት ይምክርኻር፣  

 ኩነታት እቶም ህፃናት ምፅናዕ እቲ ፀገም ኣብቲ/ታ ህፃን እንትበፅሕ ቀሌጢፌካ 

ስጉምቲ ምውሳዴ 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ናይቲ ህፃን ህሌኸኛ ባህሪ ጠጠዉ ንምባሌ ተሓሲቡ እቲ ህፃን 

ዜዯሌዩ ነገር (ዜዯሇዩ ነገር ኣግባብነት ይብለ ምኻኑ ክሳብ ዜተፇሇጠ እዋን) 

ይምትግባር፡፡ 

 ናይቲ/ታ ህፃን ሓሳብ ምቕያር/ምዜንጋዕ (ናብ ካሌእ የዴሉ ነገር ንክንቀሳቐስ 

ሓሲቡ ብርግኣት ክቕየር ምግባር)፡፡ 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ምርኣይ እንትጅምር ሓዯጋ የስዕብ ምኻኑ 

እንተተዒዙቦም ብዘሕ ትኹረት ይምሃብ፡፡ ባህሪኡ እንትገዴፌ ግና “ንፈዕ”! ኢሌካ 

ብምምስጋን ሓቑፌካ ባህሪኡ ናብ ንቡር ስሇዜተመሇሰ ብጣዕሚ ከምተሓጎሰና 

መግሌፅ፡፡ 
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መሳሇጥቲ  

ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ምርኣይ ዜምሌከት ወሊዱ ክገብሮ ዜግባእ ዜስዕቡ እዮም፡፡  

 ወሇዱ ናይ ባዕለ ባህሪ ከርኢ ይግባእ፡፡ (ምርግጋዕ የዴሉ) ኣብቲ/ታ ህፃን ካብ 

መጠን ዜሓሇፇ ኩራ ምንፅብራቕን ምኹራይን ኩነታት  የበኣእስ እዩ፡፡ ካብ 

መጠን ዜሓሇፇ ዒውታን ብኽያትን እንተተራእዩን እዙ ዜተርኣዮ ህፃን ሕማም 

ተሰሚዕዎ፣ ጠሚዎን ብጣዕሚ ዯኺምዎ ወይ ዴማ ኣብ ዜኾነ ሓዯጋ ውሽጢ 

እንተኾይኑ ወይ ዴማ እንተይኮይኑ ምፅራይ የዴሉ፡፡ ካብዙ ኩነታት ሓዱኡ 

ምህሊዎም እንተረጋጊፅና ግቡእ ስጉምቲ ምውሳዴ፡፡ እዝም ነገራት ይብልም 

ህፃናት ብተዯጋጋሚ ዜኾነ ነገር እንተዯሌዮምን እቲ ዜዯሇዩዎ ነገር 

እንተይተፇፂሙልም፤ ናይዙ ዒይነት ባህሪ ርእዩ እንተኾይኖም ግና 

ኩነታቶም ተረዱእና መጀመርያ ንዒርስና ምርግጋዕ፡፡ 

 እቲ ህፃን ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኸኛ ባህሪኡ ንክቋርፅ ተሓሲቡ የዴሉ ነገር 

ምፌቓዴ ኣየዴሌን፡፡እንተይኮይኑ እቲ ህፃን ዜኾነ ነገር ኣብ ዜዯሇየለ ቁፅሪ  

ናይዙ ዒይነት ባህርይ ምርኣይ ከም ሜሊ እናተሇመዯ ይኻይዴ፡፡ እዙ ዴማ 

ኣብቲ ህፃን ናይ ቀፃሉ ባህሪ ፀገማት የስዕብ፡፡ 

 ህፃናት ናይዙ ዒይነት ባህርይ እንተርእዩ ብቕፅዒት ይተዯሇየ ባህርይ ጠጠዉ 

ንምባሌ ምፌታን ፇፂሙ መፌትሒ ኣይኾንን፡፡ ንምውቃዕ ወይ ብዜኾነ 

ኩነታት ብምስቃይ ስቕ ንክብሌ ዜግበር ስጉምቲ ተወሳኺ ፀገማት ካብ 

ምፌጣር ዜሇሇ ጥቕሚ የብለን፡፡ 

 ህፃን ናይዙ ዒይነት ባህርይ ንከይኣቱ ካብ ዜሕግዘ ቀንዱ መሌክዕታት ኣብ 
ውሽጢ ስዴራ ሇዉ ህፃናት ኩነታት ኣተሓሕዜኦምን ኣተኣሊሌያኦምን ሓዯ 
ዒይነት ምግባር እዩ፡፡ ህፃናት ብፌቕርን ሓዯ ዒይነት ብዜኾነ ኣመራርሓ 
እንዴሕር ተታሒዝም ናብ የዴሉ ህሌኽ ባህሪ ናይ ምእታው ዕዴልም ብጣዕሚ 
ዜፀበበ ይኸውን፡፡ ትኹረት ኣናእሽቱ ህፃናት ብቐሉለ ክቕየሩ ምግባር 
ስሇዜከኣሌ ኣብ ዜሓተትዎ ነገር ካሌእ ተተካኢ ግቡእ ዜኾነ ነገር ምሃብ ፣ 
ካሌእ ነገር ምግባር ወይ ቦታ ምቕያር ንኣብነት እቲ ህፃን ካብ ገዚ ናብ ዯገ 
ሒካዮ ምውፃእ ወይ ናብ ካሉእ ክፌሉ ምውሳዴ ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ 
ንከይፌጠር ይገብር፡፡ 
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ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ባህሪ እንተተራኣዩን እንተሓሉፈን 

 ንህፃናት ክግበሩ ዜግበኦምን ይግበኦምን ነገራት ብፌቕሪ ግን ቀፃሉ ብዜኾነን 

የዲግም/የሊጥን ትእዚዜ ወሇዱ ምቕባሌ፣ ምምሃር 

 ናይቲ ስዴራ ዒበይቲ ሰባት ዜዯሇዩዎ ነገር ንምርካብ ዜጥቀምለ ሇዉ ሜሊታት 

ምምዕራይ፡፡ ህፃን ንክትሓዘ እንዯሌዮ ባህሪ ንሕና እናርኣና ምትግባር ምኽኣሌ 

ህፃናት ናብ ይተዲሇወ ባህርይ ንከይኣቱ ይሕግዜ፡፡ (ንኣብነት ኣድ ንገዜኣ ወይ 

ኣስቤዚ/ ወፃኢ ዜኸውን ገንብ ካብ በዒሌ ገዜኣ እንተዯሌያ እቲ ዜረኽብዎ እቶት 

ብፅሞና ብምርዴዲእ ዴዩ ወይ እናተኻትዐ  እዩም እቲ ኣቦ ንገዚ ዜኸውን ኣዴሊዪ 

ወፃኢ ዜህብ፣ ብስነ-ስርዒት ብምይይጥን ብትሌምን ዴዩ ወይ ዴሕሪ ብዘሕ ፅሌኢ 

ወይ ክትዕ እዩ)፡፡ 

 ዜዯሇዩዎ ነገር (ዜተፇቐዯ ነገር ክሳብ ዜኾነ እዋን) ንምርካብ ካብ ምፅሊእን 

ምኹራይን ዜሓሹ ካሌኦት መንገዴታት ምህሊዎምን ንህፃናት ጥበብ ኣመራርሓ 

እናሃብካ ምስትምሃር፣፣ 

 ህፃናት የዴሉ ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኸኛ ባህሪ እንተኣቲዎም እዙ ንምትራፌ 

ተባሂለ ዜዯሇይዎ ከምይረኽቡ ዯጋጊምካ ምንጋር፡፡ 

 እቶም ህፃን ምንዲዴ ወይ ምጉሃይ(ምሕራቕ)  ኣብ ኩሊትና ክፌጠር ወይ ክረኣይ 

ከምዜኽእሌን ተረጋጊዖም ኣብዙ ባህሪ ሇዎም ግንዚበ ንክገሌፁ ምትብባዕ፡፡ ኣብዙ 

ጉዲይ ነፃ ኮይኖም ሓሳቦም ክገሌፁ ምግባር፡፡ 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኸኛ ባህሪ ካብ ሓዯ ዒመት ክሳብ 3 ዒመት ዕዴመ ሇዎም 

ህፃናት ውሽጢ እንተተራእዩ ኣብ ዕዴመ (ብግንዚበ ይምብሳሌ) ዜመፅእ እዩ፡፡ 

ምስ ባፅሑ ግና ይገዴፍም እዩ፡፡ (ብኣግባቡ ክሳብ ዜተትሓዘ እዋን)፡፡ ይኹን 

እምበር ኣብ ውሽጢ ስዴራ ዜረኣዩ ውጥረታት ወይ ዴማ ረብሻ፣ ኣብ መንጎ 

ሕዴሕዴ ይምቅዴዲው፣ ወሊዱ ኣብ ስራሕ ምውጥጣርን ነቲ ህፃን ግቡእ ትኹረት 

ይምሃብ፤ ይምዴቃስ፣ ምጥማይ ዜኣመሰለ ነገራት ተኸቲለ ዜፌጠር ካብ መጠን 

ዜሓሇፇ ህሌኽ ሓዯገኛ ውፅኢት ክህሌዎ ስሇዜኽእሌ ወሇዱ ገዜኡ ብኣግባቡ 

ምፌታሽ የዴሉ፡፡ 

 ካብ ዒቕሚ ንሊዕሉ ዜኾነ ፀገም እንትህለ ንበዒሌ ሙያ ሕክምና ምምኻር 

  



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ካብ መጠን ዜሓሇፇ ኣብ ህፃን ዜረኣይ ህሌኽ ባህሪ ምክሌኻሌ ወይ ቁፅሩ ምቕናስ 

ንኽእሌ ኢና፡፡ 

 ዴሕሪ ተርእዮ እዙ ባህሪ ንምቕናስ ወይ ንምትራፌ ካብ ምፌታን ምክሌኻሌ 

ዜሓሸ እዩ፡፡  

 ህፃናት ዜኾነ ነገር ንክገብሩ እንትንዯሉ ብቐጥታ ምእዚዜ ይምረፅ፡፡ ንኣብነት 

ወሇዴኩም ” ሕዙ ምብሊዕ ትዯሉ ዱኻ/ኺ?” ኢሌኩም/ክን ኣይትሕተቱ 

ከክንዴኢ እዙ ሕቶ “እዙ ሰዒት ምግቢ ንበሌዒለ እዩ?” አሌኩም ተዚረቡዎም፡፡  

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ቁሌዕነት ንምትራፌ እቲ ህፃን ኩነታት ካብ 

ዜተፇፀመለ ቦታ ናብ ካሌእ ቦታ ምዜዋር ወይ ምቕያር ይጠቅም፡፡ ንኣብነት 

ንዒ/ንዑ! ናብ ምዜንጋዕ ንኺዴ ይበለዎም፡፡  

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ቁሌዕነት ክረኣየለ ዜኽእሇለ ኩነታት ኣብ ውሽጢ 

ገዚ ኣል ተባሂለ እንተተገሚቱ እዝም ኩነታት የመዒራርዩዎ፡፡  

 ንህፃናት ዜኸውን ሰሇማዊን ሓዯጋ የስዕብን ምቹው ከባቢ ምፌጣር ንኣብነት 

ኣብ ህፃናት ጉዴኣት ከብፅሑ ዜኽእለ ነገራት ኣብ ውሽጢ ገዚ ብምውጋዴ 

ህፃናት ከምዴሌየቶም ንክንቀስቐሱ ዕዴሌ ምሃብ፡፡ 

 ባህሪ ትዕግስቲ ምውሳኽ፣ ንኣብነት እቲ ህፃናት ዜሓሸ ንምትግባር ክንዯይ 

ዜኣክሌ ዴሌዊ ኢኹም? እስኪ ናይቲ ህፃን ሕቶ ክንዯይ ዜኣክሌ ግ 

“ኣይከውንን” ዜብሌ ምሊሽ ከምዜህቡ ሌቢ በለ፡፡ 

 ምስ ህፃናትኩም ኣብ ኣናእሽቱ ነገራት ወይ ጉዲያት ምጭቕጫቕ 

ይትረፌኩም ወይ ካብ ምጥርጣር ተቖጠቡ፡፡ 
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ቁሌፉ መሌእኽትታት 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ባህሪ ህፃናት ኣብ ሓዯ ሓዯ ካብ 1 ክሳብ 3 ዒመት 

ዕዴመ ሇዎም ህፃናት ዜረኣይ ጥዕናኡ ዜተሓሇወ ከይዱ ዕብየት  እዩ፡፡ 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ባህሪ ህፃናት “ብዕሌግና” ኣይኮነን፡፡ 

 ካብ መጠን ዜሓሇፇ ህሌኽ ባህሪ ህፃናት ኣርባዕተ ዒመት ምስ ኮኖም ዜቕፅሌ 

እንተኾይኑ ወይ ቅዴሚ እዙ ዕዴመ እንትኾነ መጠኑን ምዴግጋሙን እናወሰኸ 

እንትኸይዴ ረዴኤት በዒሌ ሙያ (ሓኪም) ኣእምሮ ክረክብ ይግባእ፡፡ 

 እቲ/ታ ህፃን ባዕሊ ወይ ካሌኦት ዜጎዴኡ ነገራት፣ ብዒርሱ ናይ ምትእምማን ስምዑት 

እናነከየ እንተመፂኡን ኣብ ካሌኦት ማሇት እውን ኣብ ወሇዱ ወይ ኣብ መምህር 

ፅግዕተኛ እናኾነ እንተመፂኡ ንሓኪም ኣእምሮ ምምኻር የዴሉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ቁሌፉ መሌእኽትታ የንብቡልም፡፡ 


