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ተርጏምትን ኣስማዕማዕትን 

1. ኣይተ ኣስመሊሽ ባራኺ 
2. ኣይተ ኣሰገዯ ኣሳሂሌ 
3. ኣይተ ስዩም ሓጏስ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



ኣብ ዙርያ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥሙ ፀገማት መሽናፍ 

ትሕዝቶ 

 

       ርእሲ ገፅ 

ሓፈሻዊ መምርሒ    

ዑሊማታት ስሌጠና  

ክፋሌ ሓዯ፡ ወሇዱ ኣብ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥምዎም ብዴሆታት እንታይ 
እዮም? 

 

ክሇሳ ሕለፍ ምይይጥ  

ወሇዱ ኣብ ምሕብሓብ ህፃናት ዘጋጥመን ብዴሆታት  

ሌምምዴ ተግባር  

ቀንዱ መሌእኽቲ   

ክፋሌ ክሌተ፡ ወሇዱ ኣብ አተዒባብያ ዯቆም ዘጋጥምዎም ፀገማት ከመይ 
ምሽናፍ ይኽእለ? 

 

ክሇሳ ዝሓሇፈ መርሃ ግብሪ ምይይጥ  

ሌምምዴ ተግባር  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ኣብ ዙርያ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥሙ ፀገማት ምውፃእ 

ሓፈሻዊ መምርሒ 

ዕሊማ ስሌጠና፡ ዴሕሪ እዚ ስሌጠና ወሇዱ/መዕበይቲ ኣብ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥምዎም 

ብዴሆታት ከመይ ከምዝምክትዎም ምፍሊጥ ይኽእለ፡፡ ከመይ ከምዝምዕብሌ ይርዴኡ፡፡  

ተሳተፍቲ ስሌጠና  

ኣብ ስሌጠና ተሳተፍቲ ክኾኑ ትፅቢት ዝግበልም ኣካሊት መምህራን፣ ሰራሕተኛታት ትካሊት 

መሐብሐቢ ህፃናትን ወሇዱ/ መዕበይቲን እዮም፡፡  

ክሇሳ ሕለፍ ምይይጥ 

ሕዴሕዴ ሰሌጣኒ ኣብ ሕለፍ ዝተምሃሮም ንምዝኽኻር ኣብ ሕዴሕዴ መዒሌቲ ክሌተ 

ተሳተፍቲ ኣብ ሕለፍ ምይይጥ ዝተሌዒለ ቁም ነገራት ቅዴሚ ዕሇታዊ ትምህርቲ ምጅማሩ 

ከቕርቡ ምግባር፣ ንኣብነት፡-  

1. ኣብ ሕለፍ ዝተመያየጥናልም ዛዕባታት እንታይን እንታይን ነይሮም? 

2. ኣብ ሕለፍ ካብ ዝተመያየጥናልም ርእሰ ጉዲያት ኣብ ገዛኹም ምስ ዯቅኹም እንታይ 

ገይርኹም? ዘጋጠመኩም ፀገም ኣል ድ?  

3. ሕለፍ ትምህርቲኹም ንጎራብትኹም ኣካፊሌኩም ድ? 

 

ተፍትሽ ቅዴመን ዴህረ ስሌጠና   

ሕዴሕዴ ክፋሌ ስሌጠና ቅዴሚ ምጅማሩ ንተሳተፍቲ ተፍትሽ ቅዴመ ስሌጠና ይወሃቦም፡፡ 

ኣብቲ ስሌጠና ዝረኸብዎ ፍሌጠት ንምግምጋም ዴማ ተፍትሽ ዴህረ-ስሌጠና ኣብ መወዲእታ 

ምዕራፍ ይወሃብ፡፡ 

 

ሓፈሻዊ ስሪት እቲ ስሌጠና፤  

ፈሊማይ መዒሌቲ እቲ ስሌጠና ዝስዕቡ ስሪታት ንትሳተፍቲ ሓበሬታ ምሃብ፣ 

 ኣቀማምጣ ሰሌጠንቲ ፍርቂ ክቢ ወይ “ሀ” ክኸዉን ከምዝኽእሌ ምሕባር፣ 

 መሳሇጥትን ተሳተፍትን ነኒ ባዕልም ክሊሇዩ ምግባር፣  

 ሰዒት ምኽባር 



 ኣብ እዋን ስሌጠና ሞባይሌ ስሌኪ ምዕፃው/ኣሌቦ ዴምፂ ምግባር፣ 

 ኣብ ሕዴሕዴ ክፍሇ ግዘ ስሌጠና ብስዒትካ ምርካብ፣  

 ውዐይ ተሳትፎ ምግባር፣ 

 ሓሳብ ካሌኦት ሰባት ምኽባር፣ 

 ፅብረቓ ዘቕርብ ሰብ ኣብ ሕዴሕዴ መዒሌቲ ቅዴሚ ስሌጠና ምጅማሩ ኣብ ሕለፍ 

ዝተምሃርዎም ትምህርቲ ኣመሌኪቶም ንተሳተፍቲ ንምዝኽኻር ሓፂር ገሇፃ/ፅብረቓ/ 

ዝገብሩ ክሌተ ሰባት ምምራፅ፣ ንመቕረብቲ 5 ዯቂቓ ምሃብ፣ 

  ምትዕርራይ፤ ኣብ መጀመርታ መዒሌቲ 10 ዯቂቓ መሰሌጠንቲ መሰሌጠኒ ቦታ  

የተዒራርዩ፡፡  

 ተቖፃፃሪ ሰዒት ምምራፅ፣ 

 

 ንስሌጠና ዘዴሌዩ ናውትታት 

 ብብርኪ ዕዴመ ህፃናት ዝተዲሇዉ ዛንታታት ወይ መፃሕፍቲ ታሪኽን ስእሌታትን 

 ረብሓ ዝተፈሊሇዩ ዒይነታት ምግቢ  ዘርኢ ስእሊዊ መግሇፂ/ቢሌ ቦርዴ/ 

 ተተኻኢለ ኤሌ ሲ ዱ ፕሮጀክተርን  ኮምፒውተርን  

 ፅሩይ ፃዕዲ ወይ ፀሉም ሰላዲ፣ ፍሉፕ ቻርት  

 ማርከር  

 እክርቢቶን ዯፍተርን 

 በረርቲ ፅሑፋት ወዘተ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ኣብ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥሙ ብዴሆታት ከመይ ክንፃወሮም/ንምክቶም 

እዚ መፅሓፍ ኣብ ምዕባይ ህፃናት ብዴሆታት እንተጋጥሙና ከመይ ክንፈትሖ/ክንፃወሮ  

ከምንኽእሌ መሰረታዊውን ዝርዝር ዝኾኑ ሓበሬታታት የጨብጠና እዩ፡፡  

መርሃ-ግብሪ 

ትሕዝቶ/ርእሲ ሜሊ ኣመሃህራ ሰዒት 

ተፍትሽ ቅዴመ ስሌጠና  ሕቶ ወረቐት ብምብታን 15 ዯቂቃ  

ዕሊማ ስሌጠና   ብምንባብን ምይይጥን  4 ዯቂቃ  

ወሇዱ ኣብ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥምዎም ብዴሆታት 
እንታይን እንታይን ኣዮም?  

ሕቶን መሌስን ገሇፃን 10 ዯቂቃ 

ሌምምዴ ተግባር ሕቶን መሌስን ገሇፃን 20 ዯቂቃ 

ቁሌፊ መሌዕኽትታት ሕቶን መሌስን ገሇፃን 5 ዯቂቃ 

ወሇዱ ህፃናት ኣብ ምዕባይ ዘጋጥምዎም ብዴሆታት ከመይ 
ምፅዋር ይኽእለ? 

ብምንባብን ምይይጥን  60 ዯቂቃ 

ተግባራዊ ሌምምዴ ብምንባብን ምይይጥን  20 ዯቂቃ 

ቁሌፊመ ሌዕኽትታት ብምንባብን ምይይጥን 5 ዯቂቃ  

ተፍትሽ ዴህረ ስሌጠና ሕቶ ወረቐት ብምብታን 15 ዯቂቃ  

 

ዕሇማ   ስሌጠና  

ኣብ መወዲእታ እዚ ምይይጥ ተሳተፍቲ፦ 

 ወሇዱ ኩሇመዲይ ዕብየት ህፃናት ንምንቕቓሕን ኣብ ኣተዒባብያ ህፃናት ዘጋጥምዎም  

ብዴሆታትን ይገሌፁ፡፡  

 ኣብ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥሙ ዒበይቲ ብዴሆታት ንምፍታሕ ዘኽአሌ ሩኡይ ግዯኦም 

ከዋፀኡ ዝተፈሊሇየ ከአሇት ይረኽቡ፡፡  

 

 



ክፋሌ ሓዯ፡ ወሇዱ ኣብ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥምዎም ብዴሆታት እንይታ እንታይ እዮም? 

ዝተመዯበ ግዘ፡ 60 ዯቒቓ 

ክሇሳ /እያሞ /ሕለፍ ምይይጥ (5 ዯቒቓ) 

 

 

 

ንተሳተፍቲ ዝቐርቡ ሕቶታት  

1. ኣብ ዝሓሇፈ ዝተመያየጥናልም ዛዕባታት እንታይን እንታይን እዮም?  
2. ብመሰረት ምይይጥና ኣብ ገዛኹምን ኣብ ከባቢኹምን እንታይ እንታይ ተግባራት 

ፈፂምኩም? 
3. ተሞክሮኹም ንጏረቤትኹምን ከባቢኹምን ኣካፊሌኩም ድ?  

 

 

 

 

 
1. ዴኽነት  
2. ኣዴሇይቲ ዝብሃለ ምግብታት ኣብ ከባቢኦም ዘይምርካብ፣ 
3. ሓዴሽ ንዝተወሇዯ ህፃን ኣዴሊይን እኹሌን ምግቢ ዘይምቕራብ፣  
4. ኣብ ኣዳታት ዝተፈሊሇዩ ፀገማት ምፍጣር 
5. ሰብ ሓዲር ብሓባር ኯይኖም ህፃናት ዘይምዕባይ፣  
6. ሕፅረት ግዘ  
7. ፅዕንቶ ባህሌን ጎዯእቲ ሌማዲትን 
8. ማሕበረሰብና ቅፅዒት ንህፃናት ዘስዕቦ ጉዴኣት ዘሇዎ ግንዛበ ትሑት ምዃኑ፣  
9. ኣብ ሃገርና ንወሇዱ ዝወሃብ መርሃ ግብሪ ትምህርትን ዴጋፍን ዘይምህሊው 
10. ትሑት ግንዛበ ወሇዱ 
11. ከቢዴ ኣካሊዊ ወይ ፀገም ፀባይ ዘሇዎምን ፀገሞም ዘይተፈትሐልም ህፃናት ምህሊዮም 
12. ምዴኻም ሰውነት ኣዳታትን ምርባሽ ስምዑትን  

 

መሳሇጥቲ 

ተሳተፍቲ ካብ ሕለፍ ምይይጥ ዋና ዋና ዜብሃለ ፍረ ሓሳባት ከቕርቡ ሕተቱ፡፡ 

መሳሇጥቲ  

ተሳተፍቲ ንምንቕቓሕ አብ ኣተዒባብያ ህፃናት ጋጥምዎም ብዴሆታት ክዜርዜሩ 
ምሕታት፣ ክሌተ ተሳተፍቲ ጥራሕ ክምሌሱ ዕዴሌ ምሃብ፣ መሌሲ ተሳተፍቲ ኣብ ሰላዲ 
ምፅሓፍ፣ ተሳተፍቲ መሌሲ ሰሌጠንቲ ምስ ሐዙ ቕርበልም ከነፃፅርዎም ምዜራብ፡፡ 



 

ወሇዱ ኣብ ምሕብሓብ ህፃናት ዘጋጥሞም ብዴሆታት  

 

 

 

1. ዴኽነት  

ትሑት እቶት ኣብዘሇለ ኩነታት ጥዕናን ዴላት ምግብን ህፃናት ንምምሊእ ዒብዪ ፀገም እዩ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ሕዴሕዴ ነጥቢ ከምዙ ዜስዕብ ብምሌዒሌ የብራህልም 
የብራህርህልም፡፡ 

መሳሇጥቲ 

ዜበዜሕ ህዜቢ ኢትዮጵያ እቶቱ ትሑት ስሇዜኾነ ዯቆም ዜተመጣጠነን እኹሌ ምግቢ 
ከቕርብልም ስሇይኽእለ ንዜተፇሊሇየ ሕፅረት ምግብን ሕማምን ይቃሌዐ እዮም፡፡  

ዋሊ እ ዴኻታት ካብ ጥዕና ትካሊት መንግስቲ ነፃ ግሌጋልት ሕክምና ዜረኽቡ 
እንተኾኑ ኣብ መብዚሕቲኦም ከባብታት ሃገርና ፍለይ ግሌጋልት ሕክምና ንዜዯሌዩ 
ወገናት እኹሌ ግሌጋልት ይምሃብን ዜሰሌጠነ ብዒሌ ሞያን ናውትን ይምህሇዉን እቲ 
ኩነታት ከቢዴ ይገብሮ፡፡ ዴኽነትን ስእነት ስራሕን ብክሌተ ምኽንያት ዴላት ህፃናት 
ንምምሊእ ዜተተሐሐ እዮም፡፡ እቲ ፇሊሚ ምኽንያት ኣብ ዴኽነት ዜነብሩን ስራሕ 
ይብልምን ወሇዱ መብዚሕቲኡ ግዛኦም  ኣብ ምዴሊይ ስራሕ ስሇዜኾነ እዩ፡፡ እቲ 
ካሌኣይ ምኽንያት ዴማ ትሑት መሃያን መነባብሮን ሇዎም ወሇዱ መሰረታዊ ዴላታት 
ብይምምሌኦም ንሓን፣ ንዳትን ህውከትን ዜተቓሌዐ ስሇዜኾኑ ዯላት ዯቆም  
ንምምሊእ ሇዎም ቅሩብነት ትሑት እዩ፡፡ ስሇዙ ዴኽነት ብዜፇጥሮ ክሌተ ምኽንያታት 
ህፃናት ብቐሉለ ዕሽሽ ይበሃለ፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ ብሰንኪ ሕፅረት እቶትን ዒቕምን 
ወሇዱ ንዯቆም ኣዴሊይቲ እታወታት ምምሊእ ይፅገሙ፡፡ ወሇዱ ንዯቆም ዜገብርዎ 
ክንክን ትሑት ምዃን ዴላት ህፃናት ክንዴቲ ዜዴሇ ከይኸውን ይገብሮ፡፡ ከምዙ ምዃኑ 
ዴማ ህፃናት ንዜተፇሊሇዩ ፀገማት ኣካሊዊን ባህርን ይቃሌዐ፡፡ ብተወሳኺ እዉን  
ዴላቶም ንምምሊእ ክብለ ናብ ይተዯሇየ ኩነታት ክቃሌዐ ይኽእለ እዮም፡፡  

 



2. ኣዴሊይቲ/ጠቐምቲ ዝብሃለ  ምግብታት ኣብ ከባቢኦም ዘይምርካብ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ሓዴሽ ንዝተወሇዯ ህፃን ኣዴሊይን እኹሌን ምግቢ ዘይምቕራርብ፣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ኣብ ዜበዜሐ ከባብታት ሀገርና ንዕብየት ህፃናት ኣዴሇይቲ ዜኾኑ ዒይነታት ምግቢ እኹሌ 
ብዜኾነ መሌክዐ ኣይረኽቡን፡፡ ሓዯሓዯ ጠቃሚ ዜኾነ ዜተመጣተነ/ስነ ማዒዚ ማሇት 
ተኸሊኸሌቲ ሕማማት፣ ሃናፅትን መዒዴናትን ዜሓዘ ተኽሌታትን ፍረ ምረታትን ኣብ 
ኩለ ከባብታት ኣይቦቅለን፡፡  

ተኽሌታትን ፍረ ምረታትን ኣብ ቡቅሌ ከባብታት ዜርከቡ ሰባት እዉን ረብሓኡ 
ኣይርዴኦምን፡፡  ብኻሉእ ገፅ ሓዯሓዯ ዒይነታት ምግቢ ንኣብነት ዯርሆ፣ እንቋቁሖን 
ዒሳን ዋገኦም ክባር ስሇኾነ ዜበዜሑ ወሇዱ ምዕዲግ ኣይኽእለን፡፡ ኣብ ሓዯሓዯ 
ከባብታት ዴማ ዜተፇሊሇዩ ተኽሌታትን ፍራምረን ኣብ ዕዯጋ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ 
ካብዙ ብተወሳኺ ወሇዱ ዜዯሌዮ ዒይነት ምግቢ ተይረኺቡ ንዯቆም እቲ ምግቢ ምሃብ 
ጠጠው ይብለ፡፡ ዒቕምን ሇዎም ወሇዱ ግና ሌዐሌ ግን ገንብን መስዋእቲ ብምግባር 
ናብ ዜተፇሊሇየ ከባብታት ብምኻዴ ይገዘ፡፡ ወሇዱ ኣብ ከባቢኦም ዯሇይዎ ዒይነት 
ምግቢ ተይረኺቦም ብቐሉለ ዜርከብ ዒይነት ምግቢ ካብዜግባእ ንሊዕሉ የዲሌዉ፡፡  እዙ 
ዴማ ህፃናት ተመሳሳሉ ምግቢ ጥራሕ ብምምጋብ ብኣካሌን ብኣእምሮን ከይምዕብለ 
ይገብሮም፡፡  

መሳሇጥቲ 

ኣዳታት ንውሊዯን ጡብ የጥብዋ እየን፡፡ ብኡኡ ሌክዕ ዴማ ዯቀን የጥብዋ ብዘሓት 
እየን፡፡ ኣዳታት ምለእ መዒሌቲ ዜተፇሊሇዩ ኣዴኻሚ ዜኾነ  ስራሕ ስሇዜሰርሓ ንዯቀን 
ብስዒቱን እኹሌ ዜኾነ ጡብ ከየጥብዋ ግ ይስእና፡፡ ሓዯ ሓዯ ኣዳታት ንዯቀን ጡብ 
ዜህባለ ግ ዋሊ እንተሃሇወን ንባዕሇን ብምሕሳብ ግና ምጥባው ቅዴሚ ሽደሽተ ወርሒ 
ጠጠው ይብሊ፡፡ ብኻሉእ ገፅ ዴማ ትሑት መነባብሮ ሇወን ኣዳታት ተወሳኺ ምግብታት 
ምዕዲግ ስሇይኽእሊ ዴሕሪ ሽደሽተ ወርሒ እዉን አንተኾነ ንንውሕ ዜበሇ እዋን ዯቀን 
ክጠብዉ ይትገብራ፡፡ ስሇዙ ኣዳታት እኹሌ ወይ ግቡእ ዜኾነ ምግብን ፀባ ጡብ ኣዯን 
ንዯቀን ምሃብ ተይኽኢሇን ኣብ ኩሇመዲይ ዕብየት እቶም ህፃናት ዒብዪ ፅሌዋ ይህሌዎ፡፡  

 



4. ትሑት ፍሌጠት ወሇዱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ሕፅረት ግዘ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

መሳሇጥቲ 

ብዘሓት ወሇዱ ብሰንኪ ትሑት ፍሌጠት ንዯቆም ክገብርዎ ዜግባእን ይግባእን 
ንምውሳን ይፅገሙ እዮም፡፡ ይተምሃሩ ወሇዱ ኣቕርቦት ምግብን ጥዕናን ህፃናት ሇዎ 
ረብሓ ብቐሉለ ኣይርዴእዎን፡፡ በዙ ምኽንያት ዴማ ኣብ መምህራንን ሰብ ሞያ ጥዕናን 
ዜመሓሊሇፈ መሌእኽትታት ንምግንዚብን ንምትግባርን ክፅገማ ይኽእሊ እየን፡፡  

ወሇዱ ብዚዕባ ጥዕና ሇዎ ዕብየት ህፃናት ሇወም ፍሌጠት ትሑት ስሇዜኾነ ግቡእ 
ብይኮነ ኣተሓሰስባ ይተመጣጠኑ ውሳነታት ካብ ምውሳን ክዕቀቡ ይግባእ፡፡ ህፃናት 
ብወሇድም ትፅቢት ዜግበሮም ነገር ምፍፃም ተይክኢልም ወሇዱ ኣብ ሌዕሉኦም ግቡእ 
ይኮነ ቕፅዒት እንትቐፅዕዎም ይርአ፡፡ እዙ ጌጋ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ብዯቆም ዜናዯደ 
ወሇዱ ዴላት ውሊድም ብትኽክሌ ኣይርዴኡን፡፡ ዯቆም ብግቡእ ዜትሕዘ ወሇዱ 
ከይቐረዩ ሓዯሓዯ ግ ህፃናት ጋጠሞም ተፇሇየ ኩነታት ምርዲእን ምትንታንን 
ከምኡዉን ምስ ፀባይ ህፃናት ምውህሃዴ ይፅገሙ እዮም፡፡ ሓዯሓዯ ወሇዱ ዯቆም ከመይ 
ክምዕደን ከስተኻኽለን ከምዜግቡኦም ዜፅገሙ ብዘሓት እዮም፡፡ ሓዯሓዯ ወሇዱ ዴማ 
ህፃናት እናወቓዕኻን ገፅ ከይሃብካን ክዒበዩ ኣሇዎም ዜብለ ኣተሓሳስባታት ሇዎም 
ኣሇዉ፡፡ ስሇዙ ፍሌጠት ወሇዱ ኣብ ኣተዒባብያ ህፃናት ትሑት ምዃን ኩሇመዲይ ዕብየት 
ህፃናትን ኣቀባብሊ ትምህርትን ዒብዩ ፀገም/ብዴሆ ይኸውን፡፡ 

መሳሇጥቲ 

ዜበዜሕ ወሇዱ መሰረታዊ ዴላታት ንምምሊእ ዴሌዮም እቶት ንምርካብ ክብለ ንውሕ 
ዜበሇ ግዛኦም ኣብ ስራሕ ከሕሌፈ ይኽእለ፡፡ ስሇዙ ወሇዱ ግዛኦም ምስ ዯቆም ንምሕሊፍ 
ዒብዪ ፀገም ይኾኖም፡፡ ወሇዱ ሕፅረት ግ እንትገጥሞም ኣብ ዯቆም ዜበፅሕ ሕፅረት 
ምግቢ ፣ ፀገም ኣካሌ ባህርን ምፍሊይ ኣይኽእለን፡፡ ወሇዱ ንዯቆም እኹሌ ግ ሂቦም 
ምክትታሌ እንዴሕር ይክኢልም ህፃናት ንዜተፇሊለ ፀገማትን ክቃሌዐ ይኽእለ፡፡ 
ከምኡውን ብካሌኦት ሰባት ጉዴኣት ክበፅሖም ይኽእሌ፡፡ ኣብ ህፃናት ዜርአ ሕማማትን 
ሇውጢ ባህርን ቀሌጢፈ ስሇይርአ ህፃናት ምስ ዒበዩ ፀባዮም ክበሊሾ ይኽእሌ፡፡ ስሇዙ 
ሕፅረት ግ ኣብ ዕብየት ህፃናትን ኣቀባብሊ ትምህርትን ዒብዪ ፀገም ይኸውን፡፡  



6. ፅዕንቶ ባህሌን ጏዲእቲ ሌምዴታትን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ምዴካም ሰውነት ኣዳታት 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ሓዯሓዯ ወሇዱ ብሰንኪ ዴሑር ሌምዱ ህፃናት ዜተፇሇየ ምግቢ ጥራሕ ክምገቡ ይውስኑ፡፡ 
ህፃናት ተመሳሳሉ ምግብታት ጥራሕ ክምገቡ ምግባር ንሰዉነቶም ዜጠቕሙ ማሇት 
ተኸሊኸሌቲ ሕማማት፣ ቫይታሚናትን ማእዴናትን ወይ ሃነፅቲ ምግብታት ከይረኽቡ 
ይግዒቶም፡፡ ንኣብነት፡- ኣብ መብዚሕቲኡ ከባቢ ሃገርና ንህፃናት ተኽሌታት ምምጋብ 
ዜተሇመዯ ኣይኮነን፡፡ ካብዜይ ዜተበገሰ መብዚሕቲኦም ህፃናት ሕፅረት ቫይታሚን “ኤ” 
የጋጥሞም፡፡ ኣብ ሓዯሓዯ ከባቢታት ሃገርና ሓዯሓዯ ወሇዱ ሓዴሽ ዜተወሇደ ህፃናት 
ጠስሚ እንተዉሕጡ ካሌኦት ዴማ ህፃናት ንምንቕቓሕ ቡን የስትዩ፡፡ኣብ ሓዯሓዯ 
ከባብታት ዴማ ንህፃናት ስዋ ካሌኦትን መስተታት አሌኮሆሌ ናይ ምሃብ ሌምዱ ይርአ፡፡ 

ብብዘሕ ባህሌታት ዴማ ህፃናት ምስ ዒበይቲ ሰባት እንተኾይኑ ስቕ ክብለ ምግባር 
ዜተሇመዯ እዩ፡፡ ስሇዘይ ኣብ ግ ምይይጥ ወሇዱ ህፃናት ሓሳቦም ክገሌፁ አይፇቀልም፡፡ 
ወሊዴቶም ዜቃወሙ ወይ ኣብ ሌዕሉ ወሇድም ቕርታ ስምዐ ህፃናት ከም ብዕለጋት 
ይቑፀሩ፡፡ዋሊ እን ወሇዴቲ እዘይ ጎዲኢ ሌምዱ ምዃኑ እንተፇሇጡ ካብ ማሕበረሰብ 
ከይንፀለ ብምፍራሕ እቲ ሌምዱ አጥቢቖም ይሕዜዎ፡፡ እዙእውን ኣብ ወሇዱ ዜዒበየ 
ብዴሆ የስዏብ፡፡ 

መሳሇጥቲ 

ዜበዜሓ ኣዳታት ንነዊሕ ግ ሌዕሉ ዒቕሚ ይሰርሓ፡፡ ብኻሉእ ገፅ ዴማ ህፃናት ቀትርን 
ሇይትን የቋርፅ ክንክን ይዯሌዩ፡፡ምለእ መዒሌቲ ኣብ ስራሕቲ ገዚ እናሰርሓ ዜወዒሊ 
ኣዳታት ብኣካሌን ብኣእምሮን ስሇዜዯኽማ ሓሊፍነት ምክንኻን ህፃናት ክዋፅኣ ኣዏርዩ 
ይፅግመን፡፡  



8. ምፍጣር ፀገማት ስምዑት ኣዳታት  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ብዘይ ብዒሌ/ቲ ሓዯር ቇሌዒ ንበይንኻ ምዕባይ፣  

 

  

መሳሇጥቲ 

ሓዯሓዯ ኣዳታት ዴሕሪ ወሉዴ ካብ ሌዐሌ ክሳብ ማእኸሇይ ዜርአ ስምዑት ሓን፣ 
ንዳት/ጓሂን ጭንቀትን ከጋጥመን ይኽእሌ፡፡ ቦኽሪ ውሊዯን ካብ ዜወሌዲለ እዋን ጀሚረን 
ብማእኸሊይ ዯረጃ ዜርአ ፀገም ኣብ ብዘሓት ኣዳታት ይርአ፡፡ ሓዯሓዯ ግ ኣዳታት 
ምለእ ብምለእ ክቆፃፀርኦ ይኽእሊን ምክንኻን ውሊዯን ክሳብ ፀግመን እቲ ፀገም 
ጏሉሁ ይርአ፡፡ ዋሇ እ እቲ ፀገም ብቀሉለ ብሰብ ሞያ ሕክምና ክሕከም ዜኽእሌ 
ሕማም ስምዑት እንተኾነ ብዘሓት ወሇዱ ነቲ ፀገም ኣይርዴእዎን፡፡   

ሰብኡት ኣብ ኣንእስቶም ብሕዴርዎ ወፅዒ ዜተሌዒሇ ብዘሓት ኣዳታት ንዜተፇሊሇየ 
ስምዑት ጭንቅትን ንዳትን ይቃሌዒ እየን፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ ብዘሓት ሰብኡት 
ንኣንእስቶም ብፀርፉ ስሇዜዴህሌወንን ስሇዜወቕዕወንን ንይተዯሇ ሕማም ኣእምሮ 
ዜቃሌዒ ከምሇዋ ተረጋጊፁ እዩ፡፡ ክብዙ ግዴዴ ዜበሇ ዴማ ሓዯሓዯ ኣቦ ዒቕሙ 
ዜፇቀድ ገንብ ዋሊ ኣይሓብ ኣብ ምዕባይ ህፃናት ሓሊፍነት ወሲደ ኣብ ክንዱ ምሕጋዜ 
ካሉእ በዯሌ ስሇብፅሕ ሌዐሌ ሕማም ጭንቀትን ኣብ ኣዳታት ክበፅሕ ይገብር እዩ፡፡  

መሳሇጢ 

ብይ ብዒሌ/ቲ ሓዲር ህፃናት ንበይኖም ዕብዩ ወሇዱ ዜበዜሕ እዋን ንናብራ ኣዴሇይቲ 
ዜበሃለ ነገራት ኣየማሌኡን፡፡ ምኽንያቱ ዜበዜሕ ግዛኦም ኣብ ዯጋዯገ ስሇዜኾነን፣ ከምዙ 
ምዃኑ ዴማ ንህፃናት ብዜግባእ ክከናኸኑ ኣዜዮም ይፅገሙ፡፡እቶም ህፃናት እዉን 
ንዜተፇሊሇዩ ሓዯጋታትን ጥቕዒታትን ይቃሌዐን ፇቖዴኡ ስሇዜዝሩ ይተዯሇየ ባህሪ 
ይመሃሩ፡፡  

ብይካ ብዒሌ/ቲ ሓዲሮም ህፃናት ዕብዩ ወሇዱ እቶቶምእዉን ትሑት ከምዜኾነ ይፍሇጥ 
እዩ፡፡ ትሑት እቶት ሇዎ ስዴራ ተወሳኺ እቶትት ዜረኽብለ ኩነታት ተይሃሌዩ  እቲ 
ናብራ ኣዜዩ ስሇዜኸብዴ ብኣናእሽተንን ዯቀቕቲ ምኽንያታትን ንዯቆም ይፃረፈ፣ 
ይዋቕዐን ይናዯደን እዮም፡፡ በዙ ምኽንያት ህፃናት ንይተዯሇየ ባህርን ፀባይን ከማዕብለ 
ይገብሮም፡፡ 

 



10.  ብዛዕባ ቅፅዒትን ጥቅዒትን ትሑት ግንዛበ ዘሇዎ ሕብረተሰብ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ከቢዴ አካሊዊ ወይ ፀገም ባህሪ/ፀባይ ዘሇዎምን ፀገሞም ዘይተፈትሐልም ህፃናት 
ምህሊው፣ 

  

መሳሇጥቲ 

ኸቢዴ ኣካሊዊ ናይ ባህሪ ፀገም ሇዎምን ፀገሞም ይተፇትሐን ህፃናት ዜተፇሊሇየ ዒይነት ዴጋፍ 
ይዯሌዩ፡፡ ይኹን እንበር ዜበዜሑ ወሇዱ እዙ ፀገም ኣይርዴኦምን፡፡ ከቢዴ ጉዴኣት ኣካሌ፣ ፀገም ጥዕና 
ወይ ኣፀጋሚ ፀባይ ሇዎም ህፃናት ፍለይ ዴጋፍ ዜዯሌዩ እዩም፡፡ ንኣብነት፡- ውዴቕ ሕማም፣  ኤች. 
አይ. ቪ./ኤዴስ፣ ዒይነ ስውርነት፣ ውስንነት ዕብየት አእምሮ፣ ምስማዕ ዜተስኣኖም ወተ ምጠቃስ 
ይክኣሌ፡፡ 

ውዴቕ ሕማም ብሃንዯበት ዜኽሰት ሕማም እዩ፡፡ እዙ ሕማም ብሕክምና ክዴሕንን ክንቖፃፀሮን ንኽእሌ 
ሕማም እዩ፡፡ ስሇዙ ኣብዙ ሕማም ብሌምዱ ዜዜረቡን ዜውጉዐን ግጉያት ኣተሓሳስባታትን 
መረዲእታታትን ብትረት ምቅሊስ የዴሉ፡፡   

ንፍለይ ዴላት ዴሌዮም ህፃናት ግቡእ ክንክን ምግባር ንወሇዱ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእሌ፡፡  ወሇዱ በቢ 
መዒሌቱ ብዘሓት ሕቶታት ከጓንፎም ይኽእሌ፡፡ ነቶም ሕቶታት ግቡእ ምሊሽ ምሃብ ስሇዜፅገሙ ተስፊ 
ክቖርፁ ይኽእለ፡፡ በዙ ዴማ ወሇዱ ዜተፇሊሇ ሓንነ ክስምዖም ይኽእሌ፡፡ ፍለይ ዴላት ሇዎም ህፃናት 
ወሇዱ ዜበዜሐ ግዙኦም ምስ እዙኦም ስሇሕሌፈ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶምን ምስ ንዜተረፈ ኣባሊት 
ስዴርኦም ንምክትታሌ ግ ይስእኑ፡፡ ከምዙ ምዃኑ ዴማ ንካሌኦት ህፃናት ችሊ ምባሌ ስሇስዕብ ኣብ 
ስዴራ ምኽንያት ጎንፂ ክኸውን ይኽእሌ፡፡ ሓዯሓዯ ግ ምስ ዒበዩ ዜሓሙ ህፃናት ኣብ ወሇዱ ሌዐሌ 
ፀቕጢ ይፇጥርልም ወሇዱ ችሊ ክብሌዎም ይኽእለ እዮም፡፡  በዙ ዜተናዯደ ወሇዱ ዜተፇሊሇዩ 
ሓዯጋታት ከብፅሑ ይኽእለ፡፡ ሓዯሓዯ ወሇዱ ብምንዲዴ ውሊድም ናበ ጏዯና ኣውፂኦም ንክዴርብይዎም  
ምኽንያት ይኾኑ እዮም፡፡  

 

መሳሇጥቲ 

ዜበዜሕ ማሕበረሰብ ሃገርና ኣብ ህፃናት ዜበፅሕ አካሊዊ፣ ወሲባዊን ስምዑታውን ጥቕዒታት 
ብዜበዚ ጉሌበትን ሇዎ ግንዚበ ትሑት እዩ፡፡ ብዘሓት ሰባት ኣብ ህፃናት ዜበፅሕ 
ዜተፇሊሇዩ በዯሊት ሊቒ ዜኾነ ጉዴኣት ከምብፅሕ ኣይፇሌጡን፡፡ በዙ ምኽንያት ዴማ 
ኣብ ህፃናት ዜበፅሕ ጉዴኣት ብትኹረት ኣይርእይዎን፡፡ ሓዯ ሓዯ ወሇዱ ህፃናት ብስርዒት 
ንክዒብዩ ኣካሊዊ ቅፅዒት ወሳኒ እዩ ኢልም ዜኣምንኑ ኣሇዉ፡፡ ከምዙ ዒይነት ኣተሓሳስባ 
ኣብ ህፃናት ዜበፅሕ ግቡእ ይኯነ ቅፅዒትን ጥቕዒትን ንክቕፅሌ ምኽንያት ይኸውን፡፡ 
ብተዯጋጋሚ ግቡእ ይኯነ ኣተሓሕዚ ጥቅዒትን ዜበፅሖም ህፃናት ኣብ ዕብየት 
ኣእምሮአውን ማሕበራን ናብ ዴሕሪት ይቐርዩ፡፡ ብተዯጋጋሚ ዜብኣሱን አካሊዊ ቅፅዒት 
ዜበፅሖም  ህፃናት እንትዒብዩ ብጣዕሚ ሓፊራት ወይ ቁጡዒትን ነገር ፃሕተርትን ይኾኑ፡፡ 
ህፃናት በዙ መንገዱ ማዕብሌዎ ግቡእ ይኯነ ፀባይ ንስዴርኦም ሌዐሌ ብዴሆ/ፀገም 
ይኾኖም፡፡  



12. ኣብ ሃገርና መርሃ ግብር ትምህርትን ዴጋፍን ወሇዱ ንህፃናት ዘይምህሊው  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ሌምምዴ ተግባር  

 

  

መሳሇጥቲ 

ሓዯሓዯ ፀገማት ሌዕሉ ወሇዱ ክኾኑ ይኽእለ፡፡ ብዘሓት ኢትዮጵያውያን 
ወሇዴቲ ይተምሃሩን ኣብ ትሑት መነባብሮን ዜርከቡ ብምዃኖም ክፍተት 
ክህልትን ፍሌጠትን ኣሇዎም፡፡ እዙ ማሇት ዯቖም ዴሌዮም ነገር ኣይፇሌጡን 
ማሇት ግና ኣይኯነን፡፡ ግና ንዯቆም ኩሇንተናዊ ዕብየት ንምስሊጥ ዜሕግዝም 
ነገራት ኣብ ምፍሊጥ ግና ክፍተት ኣሇዎም፡፡ በዙ አጋጣሚ ኣብ ህፃናት 
ኣተኰሮም ዜሰርሑ  መንግስታውን ይ መንግስታውን ትካሊት ንወሇዱ 
ኩሇንተናዊ ዕብየት ሰሌጡ ነገራት ስሩዕ ዜኾነ ስሌጠናን ዴጋፍን ምሃብ 
ይግብኦም፡፡ ኣብ ህፃናት ዜበፅሑ ጥቕዒታት መበገሲኦም መሰሌ ህፃናት 
ብይምርድአምን  ብፅሖ ጉዴኣት ብይ ምፍሊጦምን እዩ፡፡ መርሀ ግብሪ 
ትምህርቲ ወሇዱ ይምህሊው፣ እንተሃሇወ እዉን ብሰብ ሞያ ብይ ምምርሑ 
ወሇዱ ትፅቢት ዜግበረልም ግቡኦም ኣብምፍፃም ዒብዪ ፀገም እዩ፡፡ 

መሳሇጥቲ 

1. ተሳተፍቲ ኣብ ሰሇስተ ጉጅሇ ብምጉጃሌ ንሕዴሕዴ ጉጅሇ ዜተፇሊሇዩ ሓፀርቲ ዚንታታት 
ዜገሌፁ ፅሑፊት ብምንባብ ኣብ ዚንታ ተመያይጦም ክምሇሱ ምግባር  

2. ካብ ተሳተፍቲ ሓዯ ፅሓፉ ብምምራፅ ብካሌኦት ተሳተፍቲ ዜወሃቡ መሌስታት ንክምዜግብ 
ይንገርዎም፡፡ 

3. ናይ ሕዴሕዴ ጉጅሇ ምይይጥ መራሕን ፅሓፍን ቕርብ ሰብ ክመርፁ ምዜራብ   

4. ተሳተፍቲ ብቐረቡ ዚንታታት ጠመተ ብምሃብ ኣብ ግ ምይይጥ ዜሊዒሇ ተሳተፍቲ 
ንክገብሩ ከምእዉን ንዜቐረቡ ሕቶታት መሌሲ ክህቡ ምዜራብ፡፡  

 



ዛንታ ሓዯ፡ ስዴራ ገነትን ካሌኣዩን 

ወይዘሮ ገነትን ኣይተ ካሌኣዩን ንፉዒት ገባራት እዮም፡፡ ወይዘሮ ገነትን ኣይተ ካሌኣዩን ክሌተ 

ህፃናት ኣሇውዎም፡፡ ናይ መጅመርያ ውሊድም ብሃፍታ እንትኸውን ዕዴሜኣ ሓሙሽተ ዒመት 

እዩ፡፡ ካሌኣይ ውሊድም ፅሓይ እንትኸውን ዕዴሜኣ ሰሇስተ ዒመት እዩ፡፡ ወይዘሮ ገነትን ኣይተ 

ካሌኣዩን ዝነብሩ ካብ ከተማ ሪሕቆም እዩ፡፡ ኣብ ከባቢኦም ካብ ዕፉን/መሽሊሪሕ ብተወሳኺ 

ዝምረት ጥቕሌሌ ሓምሉን ዴንሽን ጥራሕ እዩ፡፡ ስሇዙይ ጥረምረን ኣትኽሌትን ካብ ዕዲጋ 

ንምርካብ ብእግሮም ሽደሽተ ስዒት ምጉዒዝ ይግበኦም፡፡ ናይ ዕዲጋ መንገዱ ዴማ ንመኪና 

ምችው ስሇዘይኮነ ዝጓዒዝዎ ብእግሮም እዩ ፡፡ ኣብ ዝናብ እዋን ሩባታት ስሇዝመሌኡ ጎርፊ 

ስሇዘስዕቡ ናብ ዕዲጋ ንምኽያዴ ይፅገሙ፡፡ ካብዚ ዘተበገሰ ኣብ እዋን ክረምቲ ንክሌተ ኣዋርሕ 

ስዴረኦም ዝምገብዎ ካብ ሕሩጭ ዕፉን/መሽሊሪሕ ዝተጋገረ ሕምባሻ ብጥቕሌሌ ሓምሉ ወይ 

ብዴንች ዝተሰርሐ ፀብሒ እዩ፡፡ 

ወይዘሮ ገነትን ኣይተ ካሌኣዩን ስዴረኦም ዘመሓዲዴሩ ኣብ እዋን ምህርቲ ካብ ዝረኽብዎ እኽሉ 

ሸይጦም ብዝረኽብዎ ውሕዴ ገንዘብ እዩ፡፡ ወይዘሮ ገነት ንስዴራ ምግቢ እንትዕዴጋ ገንዘብ 

ከየባኽና ዒብይ ጥንቓቐ ይገብራ፡፡ ወይዘሮ ገነት ዝረኽበኦ ውሕዴ ገንዘብ ክባር ዋጋ ዘሇዎም 

እንቋቑሖን ስጋን ካብ ምግዛእ ኩልም ኣባሊት ስዴራ ዝምገብዎ ብሕሳር ዋጋ ጥረምረ ምግዛእ 

እየን ዝመርፃ፡፡ ወይዘሮ ገነት ስጋን እንቋቑሖን ምግዛእ ቅዴሚ ቀፃሊይ ምህርቲ ዘመን ገንዘበን 

ከይውዯአን ይፈርሓ፡፡ ስሇዙይ ንፋስካን ሓዴሽ ዒመትን ናይ በጊዕን ሰጋ ዯርሆን እንተተበሉዐ 

እኹሌ ከምዝኾነ እዩ ዝሕስብ፡፡ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዘሇዉ ብዙሓት ወሇዴታት በዚ ሓሳብ 

ይስማዕመዐ፡፡  

ኣይተ ካሌኣዩ ዯቆም ንክዒብይልምን ከርእይዎን ዝግባእ ስነ ምግባር ከም እቲ ንሶም ዝዒበይለ 

መንገዱን ስነ ምግባርን እዩ፡፡ ወሇዱ ብዛዕባ ስዴራ እንትዘራረቡ/ እንትመያየጡ ንዯቆም 

ብፀጥታ ከፍ ክብለ ይነግርዎም፡፡ ህፃናት ኣቦኦም ዝተዛረብዎም መምርሒ እንተዘየኽቢሮም 

ብበትሪ ይግረፉ፡፡ ኣብ ገዛ ኣጋይሽ እንተሉዮም ህፃናት ካብ ቅዴሚ ዒበይቲ ዘወር ንክብለን ናብ 

ክሹና/ኣጉድ ንክኸደ ይዝረቦም፡፡ ህፃናት ኣቦኦም ዝኣዘዝዎም ኩለ  ንክሰርሑ ትፅቢት 

ይግበረልም፡፡ ህፃናት ንኣቦኦም መሌሲ እንተሂቦም ወይ ሕማቕ ስምዑት እንተተሰሚዕዎም 

ብኣቦኦም ምንፅርፃር ኣይፍቀዯልምን፡፡ ኣይተ ካሌኣዩ ህፃናት በዚ መንገዱ እንተታሒዞም 

ብፅቡቕ ኩነታት ከምዝዒብዩ ይኣምኑ፡፡  



ዛንታ ክሌተ፡ ፀገማት /ብዴሆታት ወሇዱ ሓጎስ 

ሓጎስ ወዱ ሽደሽተ ዒመት እዩ፡፡ ካብ ሰሇስተ ዒመት ጀሚሩ ንነዊሕ እዋን ብዘውዴቕ ሕማም 
ይሳቐ፡፡ ብሌሙዴ እዚይ ሕማም ብኽፉእ ሰይጣን ዝመፅእ ሕማም ከምዝኾነ ይእመን፡፡ ወሇዱ 
ሓጎስ ናብ ዝተፈሊሇዩ ባህሊዊ መዴሓኒት ፈሇጥቲ ሒዞም እንተወሰዴዎእውን እቲ ሕማማ 
ሐዚእውን ኣይገዯፎን፡፡ ሓጎስ ብተዯጋጋሚ ስሇዘውዴቆ ኩለሻብ ርእሱን ገፁን ምስቆሰሇ እዩ፡፡  

ሕማም ሓጎስ ኣእምሮኡን ፀባዩን ብጣዏሚ ተጎዱኡ እዩ፡፡ ዕዴሜኡ እንዲወሰኸ እንትምፅእ እዚ 
ሕማም እንዲባኣሰ ከምዘኸይዴ ይፅበይ፡፡ ሓጎስ ብኣእምሮ ትሑት ዕብየት ዝተሌዒሇ ኩለሻብ 
ዝሕብሕቦ ሰብ ይዯሉ፡፡ ሓጎስ እንትኽዯን፣ እንትምገብን እንትፀራረይን ከምእውን ኣብ ከባቢኡ 
እንትንቀሳቐስ ዝርእዮ ሰብ ይዯሉ፡፡ ወሇደ ኩለሻብ ዝገብሮም ነገር ብዉነ ምክትታሌ፣ ርእሱን 
ካሌኦት ወይ ንብረት ከይጎዴእ ምክትታሌ የዴሉ፡፡ 

ኣቦ ሓጎስ በብዕሇቱ ናብ ስራሕ እንትኸደ ሓጎስ ናይ ምሕብሓብ ዋና ሓሊፍነት ናይ ኣዱኡ እዩ፡፡ 
ኣድ ሓጎስ ስራሕ እንትበዝሐን ክሳብ ስረሐን ዝውዴኣ ኣብ መዯቀሲ ገዘአን ኣእትየን 
ይቑሌፈኦ፡፡  

ወሇዴቲ ንሓጎስ ምንም ነገር ከምዘይፈሌጥ ብምሕሳብ ምስኡ ክፃወቱ ኣይዯሌዩን፡፡ ምስ ሓጎስ 
ብሓባር ምኽያዴ ስሇዝሓፍሩ ዋሊ ሓዯ ማዒሌቲ ናብ መዘናገዑ/ሽርሽር ወይ ዝተፈሊሇዩ ቦታታት 
ወሲዯሞ ኣይፈሌጡን፡፡  

ጎረባብቲ ዴማ ዯቆም ምስ ሓጎስ እንተተፃዊቶ ከይሓሌፍ ስሇዝፈርሑ ኣይፃወቱን፡፡  ስሇዙይ 
ዯቆም ናብ እኒ ሓጎሰ ገዛ ከይኸደ ይኽሌክሌዎም፡፡ ንሱእውን ናብ ገዘኦም ከባቢ ክኸድም 
ኣይፈቕደለን፡፡ በዚ ዝተሰአ ናይ ሓጎስ ስዴራ ካብ ጎረባብቲ ተገሉልም፡፡   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ተሰተፍቲ ዜቐረቡ ክሌተ ዚንታታት ምስ ኣንበቡ ሕዴሕዴ ጉጅሇ ዜስዕብ ሕቶታት ንክምሌሱ 
ይንገርዎም 

1. ዴሕሪ ምይይጥ ጉጅሇ ናይ ሕዴሕዴ ጉጅሇ ኣቕራቢ ከምእውን ዜተሓረዩ ተወከሌቲ ኣባሊት 
ኣብ ውሽጢ ሰሇስተ ዯቓይቕ ናይ ምይይጥ ፍረ ሓሳብ ከምቕርቡ ምግባር፡፡ 

2. ኣብ እዋን ገሇፃ ብጣዕሚ ዜተሰሓሐቱ ነገራት እንተቐሪቡ ኣብ ግ ምይይጥ ሃናፂ ዜኾነ 
ኣቀራርባ ትኽክሇኛ ሓበሬታ ምሃብ   

3. ኣብ ሌዕሉ ኣባሊት ጉጅሇ ቕረብዎ ክሌተ ተሳተፍቲ ርኢቶ ክህቡ ወይ ሕቶ ከቕርቡ 
ምትብባዕ፡፡  



ንተሳተፍቲ ምይይጥ ዝቐረቡ ሕቶታት  

1. ኣብ ውሽጢ ተጓንፎ ዝቐረቡ ወሇዱ ዘጋጠሞም ፀገማት/ብዴሆታት ዘርዝሩ፡፡  
2. ኣብ ውሽጢ ተጓንፎ ዝቐረቡ ህፃናት ዝመሳሰሌ ፀገመ ዘሇዎም ዘዕብዩ ዝትፍሌጥዎም 

ወሇዱ ኣሇዉድ  ናቶም መነባብሮ ካብ እዚ ዝተፈሇየ ዴዩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀንዱ መሌእኽቲ  (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

ዴሕሪ ምይይጥ ወሇዴቲ ኣብ ኣተዒባብያ ዯቆም ዘጋጥምዎም ዒበይቲ ፀገማት/ብዴሆታት 
ብምሌዒሌ ንመሳሇጢ ብዝቐረበ መዘክር መሰረት ኣብ ቀንዱ መሌእኽቲ ጠመተ ክግበር ይግባእ፡፡ 

 ወሇዴቲ ወይ ምዕበይቲ ዯቆም ብዝዯሇይዎ መንገዱ ንምዕባይ እንተዘይክኢልም መበገሲ 
እቲ ፀገም ምዴሊይ ይግበኦም፡፡  

 ዴኽነት ዯቆም ብዝዯሇይዎ መንገዱ ንምዕባይ ዒብይ ፀገም/ ብዴሆ እዩ፡፡ ስሇዙይ ወሇዱ 
ብዝተፈሊሇዩ እቶት መርከቢ ስራሕ ብምውፋር ናይ ዯቆም ምቾት ምሕሊው ይግበኦም፡፡  

 ህፃናት ካብ ዝተወሇደ ግዘ ጀሚሩ ዝርአይ ናይ ምሕራቕ ወይ ናይ ምብኻይ ዝተሇመዯን 
ክፍታሕ ዝኽእሌ እዩ፡፡  

 ሓዴሽ ዝተወሇዯን ኣናእሽተይ ህፃናትን ንበይንኻ ምዕባይ ኣዴካምን ኣፀጋምን ክኸውን 
ይኽእሌ፡፡ በዚ ዝተሌዒሇ ኣዳታት ኩሌሻብ ብምሒር ምሕሳብ ጭንቂ ከጋጥመን ይኽእሌ፡፡  

 ብባዕልም መንገዱ ዯቆም ዘዕብዩ ኣዳታትን ኣቦታትን ብዝሓሇውዎ መንገዱ ንምዕባይ 
እኹሌ ግዘ ኣይህሌዎምን፡፡ በዚ ዝተሌዒሇ ኣቦታት ፀገሙ ዘይክርዯኦምን ክሓርቑን 
ይኽእለ፡፡ እዙእውን ንኣዳታት ፀገም/ብዴሆ ይፍጥረሇን፡፡  

 

 

መሳሇጥቲ  

ተፍትሽ ፡ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

ንተፍትሽ ዜቐርቡ ሕቶታት ኣብ ዕሇቱ ክንዯይ ዚእክሌ ከምዜተምሃሩ ዜቐርብ 
እምበር ፇተና ከምይኮነ ንወሇዱ ክግሇፀልም ይግባእ፡፡ ስሇዙ ተሳተፍቲ ብዚዕባ 
ዜስዕቡ ሕቶታት ብዴላቶም ንክገሌፁ ምትብባዕ፡፡ ዜወሃቡ መሌስታት ኣብ ሰላዲ 
ብምፅሓፍ ምስ ቀንዱ መሌእኽቲ ብምንፅፃር ይንገርዎም፡፡  

 ወሇዱ ኣብ ኣታዒባብያ ዯቆም ጋጥምዎም ፀገማት ምፍሊይ/ምፍሊጥ ንህፃናት 
ረብሓኡ እንታይ እዩ 



መዘክር መሳሇጥቲ 

 ንምይይጥ ብዝገብርዎ ምዴሊው ወይ ከይዱ ውሽጢ ፍሌይ ኢልም ዝወፅኡን ኣብዚ 
ምዕራፍ ክካተት ወይ ብካሌኣይ ክፅንዐ ዝግበኦም ፍረ ሓሳባት መዘከርታ ይትሓዙ፡፡ 
እዞም ፍረ ሓሳባት እዚ ሰነዴ ንቐፃሊይ ንምምዕባሌ ይሕጉዙና፡፡  
 

ክፋሌ ክሌተ ፡  ወሇዱ ኣብ አተዒባብያ ዯቆም ዘጋጥምዎም ፀገማት ከመይ ምሽናፍ  ይኽእለ? 

ዝተመዯበ ግዘ ፡ ስሌሳ ዯቒቓ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ወሇዱ ኣብ ኣተዒባብያ ዯቆም ዘጋጥምዎም ፀገማት/ብዴሆታት ንምስዒር ዘኽእልም 
ሜሊታት  

ትሑት እቶት ስዴራ ዘስዕቦ ፀገማት/ብዴሆታት ምክሌኻሌ  

ንኣብነት 

 ትርፊ ስዒት ስራሕ ምስራሕ   
 ምውዲብ ኣብ ትካሊት ኣናእሽተይ ዯቐቕትን   
 ምስታፍ ኣብ ከተማ ሕርሻ 
 ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈሩ ስዴራ ምሩፅ ዘርእን ማዲባርያን ምጥቃም   

 

 

 

 

መሳሇጥቲ   

ተሳተፍቲ ንምብርባር ወሇዱ ኣብ ኣተዒባብያ ዯቆም ጋጥምዎም ፀገማት/ 
ብዴሆታት ከመይ ምሽናፍ ይኽእለ? ብምባሌ ይሕተትዎም እሞ ክሌተ 
ተሳተፍቲ ጥራይ መሌሲ ክህቡ ብምፍቓዴ መሌሶም ኣብ ሰላዲ ይፃሓፍ 
ብዜስዕብ መሌሲ ይብርህልም፡፡  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ወሇዱ እተቶም ብምምሕያሽን ተወሳኺ ገንብ ብምጥቃምን ዴሌየቶም ምምሊእ 
ይኽእለ፡፡እቶት ንምምሕያሽ ዜጠቕሙ ሓዯሓዯ ሜሊታት ንርአ፡፡ 

 ብዘሓት ወሇዱ ትርፉ ስዒት ስራሕ ይስርሑ፡፡ ኣብ ከባቢኹም ናይ ትርፉ ስዒት 
ከስርሕኹም ዜኽእለ ትካሊት ብምእሊሽ ትርፉ ስዒት ስራሕ ብምስራሕ 
እቶትኩም ምምሕያሽ ይካኣሌ፡፡    

 ወሇዱ ኣብ ትካሊት ኣናእሽተይን ዯቀቕቲ ተወዱቦም ገንብ ምርካብ ይኽእለ፡፡ 
ኣዳታት ኣብ ትካሌ ዯቀቕትን ኣናእሽተይን ብምውዲብ እንጀራ ጋጊረን 
ብምሻጥ፣ቖል ኣዲሌየን ብምሻጥ እቶት ከምዜርከብ ይፍሇጥ፡፡  

 ኣብ መብዚሕቲኡ ከባቢ ሃገርና ናይ ከተማ ሕርሻ/ግብርና ተወሳኺ ፍሌፍሌ 
እቶት ኮይኑ የገሌግሌ፡፡ ወሇዱ ኣብ ገኦም ል ቦታ ዯርሆ ወይ ከፍቲ/እንስሳት  
ብምርባሕን ውፅኢቶም ብምሻጥ እቶት ምርካብ ይኽእለ፡፡ ሰብ ሞያ ግብርና 
ስራሑ ከመይ ከምዜጅመር ምኽሪ ምሕታት  

 ኣብ ገፀር ዜነብሩ ስዴራ ዴማ እቶቶም ንምምሕያሽ ምሩፅ ርእን ማዲበርያ 
ምጥቃም ይኽእለ፡፡ እዙ ናይ ምህርቲ መጠነ ወሰኽ ናይ ስዴራ እቶት መጠን 
ስሇዕቢ ናይ ህፃናትን ኣጠቓሊሉ ኣባሊት ስዴራን ዴላት ከማሌአ ይኽእሌ፡፡ 
ብተወሳኺእውነ ዒመት ምለእ ኣትኽሌቲ ምፍራይ ኽእሌ ንስዴራን 
ንማሕበረሰብን ምፍሓር ጉዴጓዴ ማይ ወይ ምዕቛር ማይ ዜናብ ይክኣሌ፡፡ 
እዙእውን ዒመት ምለእ ኣትኽሌቲ ብምምራትን ብምሻጥን እቶትኻ ምዕባይ 
ይካኣሌ፡፡     



2. ምክሌኻሌ ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ውስንነት ሃፍቲ ተፈጥሮ 

ወሇዱ እዙይ ብዝምሌከት ከባብያዊ ምምሕዲር፣ ስብ ሙያ ሕርሻ/ግብርናን ጥዕና ከምእውን 
መምህራን ብምዝርራብ ምኽሪ ምርካብ ይክኣሌ፡፡    

 

 

 

 

 

ምክሌኻሌ ፀገማት / ብዴሆታት ምንኣስ ፍሌጠት 

 
 
 

3. ምምሕያሽ ፍሌጠት ንምክሌኻሌ ፀገማት / ብዴሆታት/ ምንኣስ ፍሌጠት 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ   

ወሇዱ ኣብ ከባቢኦም ዜተፇሊሇዩ ምህርትታት ምምራት ዜህብዎ ረብሓ ምግንዚብ ይግበኦም፡፡ 
ናይ ኣዜርእቲ ምህርቲ ጥራሕ ምፍራይ ሌምዱ ክሌወጥ ክኽእሌ ኣሇዋ፡፡ ወሇዱ ኣትኽሌትን 
ፍራምረን ከመይ ምዕባይ ከምዜካኣሌ ምስሌጣን ኣሇዎም፡፡ ወሇዱ እዘይ ብዜምሌከት ከባብያዊ 
ምምሕዲር ፣ሰብ ሙያ ሕርሻን ጥዕናን ከምእውን መምህራን ብምርካብ ብምንግጋር ምምኻር 
ይኽእለ፡፡ እይ ዴማ ወሇዱ ዯቆም ዕዲጋ ከይዯኸሙ ካብ ግራቶም ዜተኣከበ ሓዴሽ 
ኣትኽሌቲ ንምምጋብ ይኽእለ፡፡ምርባሕ ዯርሆ ብኣግባቡ እንተተትሒዘ ኣብ መብዚሕቲኡ 
ከባቢታት ሃገርና ንምግብነት ዜኸውን እንቋቑሖን ስጋን ካብ ምርካብ ንሊዕሉ ፍሌፍሌ እቶት 
ብምዃን የገሌግሌ፡፡   

መሳሇጥቲ  
ወሇዱ ብዜስዕብ መንገዱ ብዚዕባ ህፃናት ጥዕና፣ ኣመጋግባ፣ ፀባይ፣ ዴሕነትን ሓሇዋን 
ሇዎም ፍሌጠት ምምሕያሽ ይካኣሌ፡፡ንኣብነት ዜኸውን፡-  
 ኣብ ቐረበኦም ዜርከብ ትካሌ ጥዕና  ብምርካብ ወይ ብሰራሕተኛ ጥዕና ኤክስቴንሽነ 

ገዚ ንገዚ ዜወሃብ ትምህርታዊ ጥዕና ብውነ ምክትታሌ    

 ምሰ ሰብ ሙያ ጥዕና ብምምይያጥ ብዚዕባ ኣመጋግባ ህፃናት ምምሃር   

 ምሰ ጎረቤት ዜርከቡ ወሇዱ ብሓባር ብምምይያጥ ሌውውጥ ሌምዱ /ተመክሮ ምግባር 
ጠቓሚ እዩ፡፡ ንኣብነት እዴርን ዕቁቡን ዜመሳሰለ  ኣብ ማሕበራዊ ኣኼባታት 
ዜተፇሊሇዩ ዋኒናትን ፀገማትን /ብዴሆታት ብምሌዒሌ ምምይያጥ ይካኣሌ ፡፡ኣብ እዋን 
ምይይጥ ሓዯሓዯ ጠቐምቲ ሓሳባት ከሌዕለ ይኽእለ፡፡      

 ኣጋጣሚታት እንትመቻቸዉ ናይ  ህፃናት ትምህርቲ፣ ኣመጋግባ፣ ዴሕንነትን ሓሇዋን 
ብዜምሌከት ብሬዴዮን ቴላቪዥን ዜመሓሊሇፍ መሌእኽትታት ምዴሊው ጥዕና 
ምዴማፅ ግቡእ እዩ፡፡  



 

4. ምክሌኻሌ  ፀገማት / ብዴሆታት/  ሕፅረት ግዘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ምስ ህፃናት ግ ከሕሌፈ ዜዯሌዩ ፡- 

ወሇዱ ምስ ህፃናት ንምዜርራብ ምግቢ ኣብ ዜምገብለ ስዒት/እዋን ክጥቀሙ 
ይኽእለ፡፡ በብዕሇቱ ኣብ ስዒት ቁርስን ዴራርን ምስ ህፃናት ንምምጋብ መርሃ 
ግብሪ ምሓዜ፡፡    

በብዕሇቱ ምስ ህፃናት ዜትራረብለ ግ ምህሊዉ ምርግጋፅ፡፡ እዙ ግ ናይ 
ዯቅኹም ፅሬትን ስምዑትን ንምርኣይ ዕዴሌ ይበኩም፡፡ እዙ ግ ንዯቅኹም 
ብምጠንቀቕታ ንምፍርራሕ ኣይትጠቐሙ፡፡ እንተኾይኑ ግኡ ንዯቅኹም/ 
ህፃናት ፍቕሪ ዜትህብለን ፅቡቓት ቃሊት ዜትረብለን ፅቡቕ ግ ክኸውን 
ይግባእ፡፡ እዙ ህፃናት ፍቕሪ ዜስመኦምን ኣብ ባዕልም ናይ ምትእምማን  
ምንፇስ ከማዕበለን ይጠቅም፡፡ብኻሌእ መዲይ ዯቅኹም ናይ ቐፃሊይ ተስፊኦምን 
ፀገሞምን ነፃ ኮይኖም ንክዚራርቡኹም የተባብዕ፡፡   

ብተወሳኺ ወሇዱ ምስ ዯቆም ክፃወቱ ይግባእ፡፡ ምስ ህፃናት ምፅዋት መሕፇሪ 
ኣይኮነን፡፡ ብኣንፃሩ ወሇዱ ንዯቆም ብዘሕ ምምሃር ከምእውን ካብ ዯቆም ብዘሕ 
ክመሃሩ ይኽእለ፡፡ ህፃናት ምሰ ወሇድም ከም መሓዚ እንዴሕር ዜረኣአዩ 
ኮይኖም እንዴሕር ብሓባር ዜፃወቱን ዜረኣኣዩን ኮይኖም ህፃናት ስምዑት 
ፇሊጥነት/ዒብይ ምምሳሌ ይስመኦም፡፡ ህፃናት ክእሇቶም ንወሇድም ከርእዩ 
ይዴሌዩ፡፡  ወሇዱ ዴማ ዯቆም እንታይ ዚእክሌ ፇጠርትን ንፈዒትን ከምዜኾኑ 
ብምርኣይ ኣብ እዋን ፀወታ ጋጥምዎም ፀገም ብምፍታሕ ከበረታትዕዎም ወይ 
ክሕግዜዎም ይግባእ፡፡      

 



 

5. ኣብ ኣተዒባብያ ህፃናት ባህሊዊ ወይ  ሌማዲዊ ተግባራትን ፀገማትን ምክሌኻሌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ጥብ ኣድ እኹሌ ፀባ ምሃብ ጠጠው ክሳብ የበሇ ክሳብ ሽደሽተ ወርሒ ሓዴሸቲ 
ዜተወሇደ ህፃናት ተወሳኺ ምግቢ ኣየዴሉዮም፡፡ ቡንን ጫትን፣ ስዋን ኣረቂን 
ዜመሳሰለ  ኣሌኮሆሌ መስተታት ኣብ ኩለ ብርኪ ዕዴመ ዜርከቡ ህፃናት ሓዯጋኛታት 
እዮም፡፡ ስሇዙ ወሇዱ ንዯቆም ከምዙኦም ዜበለ ንህፃናት ምሃብ የዴሌይ ምዃኑ 
ምፍሊጥን ይምሃብን፡፡  

ወሇዱ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዯቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይኸዲ ዜኽሌክሌ 
ሌማዲዊ ተግባራት ኣብ ውሽጢ ስዴራ ይምህሊዉ ከረጋግፁ ይግባእ፡፡  ህፃናት 
ምምሃር ብኣጠቓሊሉ ጥዕና ኣዳታት ንምምሕያሽ ይሕግዜ፡፡ ዜተምሃረት ጓሌ 
ኣንስተይቲ እንትዒብይ ንህፃናት ግቡእ ምሕብሓብ ምግባር ይኽእለ፡፡ ዜተምሃረት 
ጓሌ ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጥንሲ ነቲ ጥንሲ ቅዴመ ወሉዴ፣ ኣብ እዋን ወሉዴን 
ዴሕረ ወሉዴን ግቡእ ክትትሌ ሕክምና ትገብር፡፡     

ኣቦታት/ኣስኡን ንኣንእስቶምን ንኣዋሌዴ ዯቆምን ምምሃረን ከረጋግፁ ክኽእለ 
ኣሇዎም፡፡ እዙ ጥንሲ ብትሌሚ ንምምራሕ የኽእሌ፡፡ ብተወሳኺ ሓዯሽቲ ንዜውሇደ 
ህፃናት ኤች.አይ.ቪን ካሌኦት ሕማማትን ንከይመሓሊሇፈ፣ ፅቡቅ ጥዕናን ናይ ፅሬት 
ተግባራትን ኣብ ስዴራን ማሕበረሰብን ውሽጢ ንክጋፊሕ ይገብር፡፡ ብኣጠቓሊሉ 
ትምህርቲ ኣብ ማሕበራዊን ባህሊዊን ፅዕንቶ ዜበፅሐን ዯቂ ኣንስትዮ ሂይወት 
ንምምሕያሽ ይጠቅም፡፡ሰሇዙ ወሇዱ ንህፃናት ዯቂ ኣንስትዮ  ምምሃር ንምምሕያሽ 
ጥዕና  ህፃናትን ኣጠቓሊሉ ስዴራ ይጠቅም፡፡   

 

 



 

6.  እኹሌ ወይ ግቡእ ዘይኮነ ኣመጋግባ ህፃናትን ከምእውን ማሕበረስብ ኣብ ሌዕሉ ህፃናት 
ዝበፅሕ ጥቕዒት ዘሇዎም ትሑት ፀገማት ግንዛበ ምክሌኻሌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

ወሇዱ ብዚዕባ ጥዕናን ኣመጋግባ ህፃናት ሇዎም ፍሌጠት ንምምሕያሽ ዜገብርዎ 
ፃዕሪ ናይ ኩሌሻብ ተግባሮም ክገብርዎ ይግባእ፡፡ ሕዴ ሕዴ ወሊዱ ብዚዕባ ህፃናት 
ጥዕናን ኣመጋግባን፣ ኣካሊዊ  ዕብየትን ናይ ፀባይ ሇውጢን ከምእውን ሓሇዋ 
ዴሕንነት ህፃናት ሇዎም ፍሌጠት ምምሕያሽ ንኣጠቓሊሉ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ 
ኣዴሊይ እዩ፡፡   

ወሇዱ እዙ ሓበሬታ ንሰብ ሙያ ጥዕና ግ ብምሃብ ብቐሉለ ምርካብ ይኽእለ፡፡  
ወሇዱ ግቡእ ሓበሬታ እንተረኺቦም ይጠቅም ሌምዱ ብምግዲፍ ብዜጠቅም 
ፍሌጠት ክትክኡ ይኽእለ፡፡ ስሇዙ ኩልም ወሇዱ ስብ ሙያ ጥዕና ፣ሰብ ሙያ 
ሕርሻነን መምህራን ዜረኸብለ ግ ክህሌዎም ይግባእ፡፡ እዙእውን ማሐበረሰብ 
ብዚዕባ ኣመጋግባ ህፃናት ዜህሌው ትሑት ኣመሇኻኽታ ንምሌዋጥ ይጠቅም፡፡     

ወሇዱ ምስ ስብ ሙያ ጥዕና፣ ሰብ ሙያ ሕርሻን መምህራንን ዜገብርዎ ምይይጥ 
ብዚዕባ ጥዕናን ኣተዒባብያን ህፃናት ፍሌጠት ምርካብ ይኽእለ፡፡ እዙእውን ኣብ 
ሌዕሉ ህፃናት ክበፅሕዎም ዜኽእለ ጥቕዒትን ዕሽሽተኝነትን ንምንካይ የኽእሌ፡፡ 
ህፃናት ከመይ ክዒብዩ ከምሇዎም  ዜተረዯኡ ወሇዱ ህፃናት ውሽጣዊ ክእሇቶም 
ዕብይለ ከባቢ ምፍጣር ይካኣሌ፡፡ ብተወሳኺ ኣብ ሌዕሉ ህፃናት ዜበፅሑ 
ጥቕዒታትን ዕሽሽተኝነትን ከመይምፍሊይን ምጥቋምን ከምዜካኣሌ ይምሃሩ፡፡ 
ከምዙ ዜበሇ ዴማ ፅቡቕ ርክብ ሇዋ ስዴራ የማዕሌ፡፡    

 

 



7. ትሑት ኣተሓሊሌዋ ጥዕና ፀገም/ብዴሆታት/ ምክሌኻሌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ምክሌኻሌ ፀገም/ብዴሆታት/  ኣዳታት ምዴኻም ኣካሌ  ምዕባይ ተሳትፎ ኣወዲት ኣብ 
ጥዕና ኣድን ህፃናትን  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ምክሌኻሌ ፀገም ስምዑትን ፀባይን ወሇዱ  

 

መሳሇጥቲ   

ወሇዱ ኣብ ቀረበኦም ዜርከቡ ትካሊት ጥዕና ኣገሌግልት ምጣነ ስዴራ ምርካብ የዴሌዮም፡፡  
ውፅኢታዊ ምጣነ ስዴራ ናይ ኣድን ሕንጠይ ህፃንን ምምሕያሽ ጥዕና ወሳኒ ግዯ ይፃወቱ፡፡ 
ትካሊት ጥዕና ምጥቃም ጥዕና ይብለ ምንፃሌ ጥንሲ ጠጠው ንምባሌ፣ ፀገም ዜተሓሊሇኸ 
ጥንሲን ውሌድን ንምንካይ፣ኣረሓሒቕካ ንምውሊዴ ንምትግባር፣ መጠን ሞት ኣዳታትን 
ህፃናትን ንምንካይን ዜምሳሰለን ይጠቅም፡፡ ምጣነ ስዴራ ንውሌቀ ሰብን ንማሕበረሰብን 
ማሕበራዊን ቁጠባ ሃፍቲን ዕብየት ንምምሕያሽ ኣስተዋፅኦ ይግብር፡፡    

ስሇዙእውን ትካሊት ጥዕና ምጥቃም ንጥዕናኡ ዜሓሇወ ጥንስን ንህፃናት ጥዕና ምቺዊ ምዃኑ 
ንወሇዱ ምዜራብ ይግባእ፡፡ ግሌጋልት ጥዕና ንምርካብ ፀገም ገንብ ሇዎም ወሇዱ ኣብ 
ከባቢኦም ዜርከቡ ምምሕዲር ነፃ ናይ ሕክምና ዯብዲበ ብምፅሓፍ  ኣብ መንግስታዊ  
ትካሊት ጥዕና ግሌጋልት ሕክምና ክረኽቡ ይግባእ፡፡  

መሳሇጥቲ   

ህፃናት ንምውሊዴ ብሓባር ተራኺቦም ወሇዱ ከምወሇዴዎ ኣብ ኣተዒባብያ ህፃናት ወሇዱ 
ብሓባር ኮይኖም/ ናይ ወሇድም ፍቕሪ እንዲረኸቡ ንክዒብዩ ክተሓባበሩ ይግባእ፡፡ኮይኑ ግና 
እቲ ሓቂ ርዮ ል ኣብ ገዚ ውሽጢ ህፃናት ምዕባይ እቲ ዜዒበየ ግዯ ዜተፃወት ኣድ ጥራሕ 
እያ፡፡ ኣብ ሃገርና ኣብ ሌዕሉ ርፍታት ጥዕና፣ ትምህርትን ሃፍቲ ቑጠባን ዜዒበየ ናይ ስርዒተ 
ፆታ ምዜባዕ ይርአይ፡፡ ዋሊ እ ኣብ ኩልም ርፍታት ተሳትፎ ዯቂ ኣንስትዮ እንተተባበዏ 
ኩለ ናይ ገዚ ስራሕ እታ ጓሊ ኣንስተይቲ ጥራሕ ክትሽፍኖ ብኣመሇኻኽታ ሕብረተሰብ 
ትፅቢት ይግበር፡፡ እዙ ፅዕንቶ ዴማ ኣዳታት ንክዯኽማን ብፅዕንቶ ምዴርራብ ንሕማም 
የቓሌዏን፡፡     

ዯቂ ኣንስትዮ ብይ ናይ ዯቂ ተባዕትዮ ትሕብብርን ተሳትፎን ማዕርነት ፆታ፣ፆታዊ ርክብን 
ጥዕና ስነ ተዋሌድን ምርግጋፅ ኣይካኣሌን፡፡ ዯቂ ተባዕትዮ ኣብ ጥዕና ኣዳታትን ህፃናትን 
ምስታፍ ብዜዒበየ ኩነታት ዴኻም ኣዳታት ንምንካይ ከምእውን ኣጠቓሇሉ ኩነታት ሂይወት 
ስዴራ ንምምሕያሽ ይጠቅም፡፡   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ  

አዳታት ምሰ ወሇዲ ካብ  ብርኪ ማእኸሊይ ክሳብ ዒብዩ ዜርአ ስምዑት ሓን፣ ብስጭትን 

ጭንቀትን ከጋጥመን ይኽእሌ፡፡ናይ መጀመርያ ውሊዯን ካብ ዜወሇዲ ግ ጀሚሩ ብብርኪ 

ማእኸሊይ ዜኾነ ፀገም ኣብ መብዚሕቲኤን ኣዳታት እቲ ፀገም ይርአ፡፡ ሓዯሓዯ ግ 

ኣዳታት ምለእ ብምለእ ክቆፃፀረኦ ኣብ ይክእሊለ  ከምእውን ዯቀን ምሕብሓብ ክሳብ 

ዜኣብየን ዜበፅሕ ፀገም ዒይኑ ኣፍጢጡ ይርአየን፡፡ ኣዳታት ሌዕሉ ክሌተ ሰሙን ከምዙ 

ዒይነት ፀገም እንተተራእይወን ናብ ትካሌ ጥዕና ወይ ሆስፒታሌ ከይዯን ሕክምና ክረኽባ 

ይግባእ፡፡ ኣቦታት ኣብ ሌዕሉ ኣዳታት  ዜርአዩ ስምዑታዊ ፀገማት ኣብ ሌዑሉኦም ፀገም 

ዜፇጥሩ ምዃኖም ክርዴኡ ክኽእለ ኣሇዎም፡፡ ስሇዙ ኣቦታት ንኣዳታት ዜዒበየ ሓገዜ 

ክህቡ ይግባእ፡፡         

ሓዯሓዯ ወሇዱ ኣፀጋሚ ስብእና ክህሌዎም ይኽእሌ፡፡ እዙ ነቲ ስዴራ ህፃናት ብኣግባቡ 

ወይ ብግቡእ መንገዱ ንምምራሕ ዕንቅፊት ይኸውን፡፡ ናይ ኣቦታት ምንኣስ ቑርፀኝነት፣ 

ንምስታፍ ዴላት ይምህሊው፣ መባኸናነት፣ ሰታይ ምዃን ወይ ቑማርተኛ ምዃንን 

ሂይወት ስዴራ የበሊሽው፡፡ እዙ ፀባይ ናብ ፍትሕ ከምርሕን ኣብ ሌዕሉ ሂይወት ህፃናት 

ጉዴኣት ከብፅሕ ይኽእሌ፡፡ ወሇዱ እዙ ፀባዮም ብምይይጥ ከስተኻኽለ እንተይኪኢልም 

እቲ ፀገም ናብ መዴ፣ ጎረበት፣ ናይ ሃይማኖት ኣቦታትን ሕግን ምውሳዴ ዜተሇመዯ 

እዩ፡፡እዙ ኩለ ተገይሩ ነቲ ፀገም ምፍታሕ እንተይክኢለ ስዴራ ካብ ሰብ ሙያ ስነ 

ሌቦና ሓገዜ ንምርካብ ምፍታን ይግባእ፡፡      

 



10. ምክሌኻሌ ፀገም /ብዴሆታት/ ብዘይ መሓዛ ሓዲር ዉሊዴ ምዕባይ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ንምክሌኻሌ ፀገማት/ብዴሆታት ከቢዴ ፀገም ጥዕና ዘሇዎምን ፀገሞም ዘይተፈትሐልምን 
ህፃናት  

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ብይ ናይ ሓዲር ምሓዚ ህፃናት ንበይንኻ ምዕባይ ወሇዴቲ ካብ ካሌአ ብዜበሇፀ ንዯቆም 
ኣብ ከባቢኦም ዜርከቡ ዴጋፍ ግሌጋልት ወሃብቲ  ይዯሌዩ ፡፡ ስሇዙ እቶቶም ንምዕባይን 
ትሕብብር ንምርካብን ዜተፇሊሇዩ ሜሊታት ይጥቀሙ፡፡ ብተወሳኺ ብሰብ ሙያ ጥዕና 
ዜወሃብ ግሌጋልት ይጥቀሙ፡፡ እዙ ብይ ናይ ሓዲር ማሓዚ ዯቀን ዕብያ ወሇዱ ኣፀቢቑ 
ጠቓሚ እዩ፡፡      

ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና ኣብ ግ  ፀገም ናይ ምርዴዲእ ፅቡቕ ባህሉ ይረአ፡፡ ስሇዙእውን 
ወሇዱ ንጋጥሞም ፀገም ኣብ ቐረበኦም ዜርከቡ ፇተውቶም ዴጋፍ ምሕታት ክሓፍሩ 
የብልምን፡፡     

ብይ ናይ ሓዲር መሓዚ ንበይኖም/ነን ዯቆም ዕብዩ ወሇዱ ፀገሞም ምስ ሃይማኖት 
መራሕቶም ብሐባር ክመያየጥለ ይኽእለ፡፡ ትካሊት ሃይማኖት ፀገም ህፃናት ብምርዲእ 
ወሇዴቲ ዕረፍቲ ዜረኽብለ ግሌጋልት ብምምችቻው ንመእመናን ዴጋፍ ክገብሩ ምዜርራብ 
ይካኣሌ፡፡ስሇዙ ወሇዴቲ ዕረፍቲ ንክረኽቡ ናይ ቐረባ መሓዜቶምነ ፇተውቶምን ንሓዯ ወይ 
ሌክተ ማዒሌቲ ክሕግዜዎም ምሕታት ይካኣሌ፡፡ ወሇዱ ዕረፍቲ እንተረኺቦም እቲ ፀገም 
ንምክሌኻሌ ጥንካረ ይህሌዎም፡፡ ስሇዙ ዕረፍቲ ንወሇዱ ብጣዕሚ ኣዴሊይ እዩ፡፡           

መሳሇጥቲ 

ኣብ ዘርያ ፀገማት ምሰ ሰብ ሙያ ጥዕና  ምይያጥ ስሇዴሌይ ሕክምናን ምሕብሓብን 
ህፃናት እንተጋገዩ ዴማ ካብ ምኹራይ ወይ ምፅራፍ ወይ ካብ ምርጋም ምምሃርን ፍቕርን 
ምርኣይን ባዕልም ምቁፅፃር ከምዜኽእለን ጌገኦም ንምእራም  ዴሌየት  ከምእውን ምምሃር 
ግቡእ እዩ፡፡  

ህፃናት ብዜዒበየ ናይ ኣእምሮ ዕብየት ውስንነት ዜተጎዴኡ እንተይኾይኖም ዜተወሰኑ 
ተግባራት ክፍፅሙ ምሕጋዜ ይካኣሌ፡፡ ህፃናት ምስ ዒበዩ ሓዯ ተግባር ብባዕልም ክኢልም 
ምፍፃም ሞራሌ ወይ ተዒዋታይነት ይስመዖም፡፡ እዙእውን ባዕልም ክኢልም ምምጋብ፣ 
ምኽዲንን ምፅርራይን ክጅምሩ የኽእሌ፡፡      

 



 

12. ንህፃናት ካብ ካሌኦት ሓገዝ ምዴሊይ  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ምክሌኻሌ ብዛዕባ ቕፅዒትን ጥቕዒትን ኣብ ጎረቤት ዝርአይ ትሑት ግንዛበ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ህፃናት ኩሌሻብ ናይ ስዴራ ሂይወት ኣፀጋሚ ኮይንዎም ናይ ካሌኦት ሓገዜ 
እንተረኺቦም ዜሓሸ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእለ፡፡ ሓገዜ ዜህብዎም ኣባሓጎ/ እኖሓጎ፣ ናይ 
ስዴራ መሓዚን ወይ መምህራን ክኾኑ ይኽእለ፡፡ ህፃናት እንትዒብዩ ማሓዜቶም 
/ኣዕሌኽቶም ሓዯሓዯ ሓገዜ ክህብዎም ይኽእለ፡፡ ወሇዱ ሙያዊ ሓገዜ ክዯሌዩ 
ይኽእለ፡፡ ስሇዘእውን ህፃናት ብዚዕባ ፀገሞም ምስ ስብ ሙያ ምምይያጥ ክጠቕሞም 
ከምዜኽእሌ ክፇሌጡ ይግባእ፡፡      

መሳሇጥቲ  

ወሇዱ ዯቆም ንምምራሕ ኣብ ዜፅገምለ ወይ ጎረበት  ወይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሌዕሉ ህፃናት 
ስምዑታዊ ኣካሊዊ ቕኝዒት ብተዯጋጋሚ እንተበፅሖም እቲ ፀገም ምስ ጎረበት ወይ ምስ መምህራን 
ብሓባር ብምሕዜነት ምቅርራብ ምምይያጥ ይግባእ፡፡ እዙ ተገይሩ እቲ ፀገም እንተይተፇቲሑ 
ወሇዱ እቲ ጉዲይ ናብ ከባቢያዊ ምምሕዲር ወይ ፖሉስ ወይ ሰብ ሙያ ጥዕና ብምውሳዴ ክዜራረቡ 
ይግባእ፡፡እዝም ኣካሊት ንማሕበረሰብ ወይ ንመምህራን ከምህሩ ይኽእለ፡፡           

ጎረበት ወይ መምህራን ህፃናት ከእርሙ ይኽእለ፡፡ ኮይኑ ግና ስሕተት ህፃናት ዜእርምለ መንገዱ 
ጎዲኢ ሌምዱ ተዯሪኾም ግቡእ ብይኮነ መንገዱ ክኽውን ይኽእሌ፡፡ እዙ ኣመሇኻኽታ ብትምህርቲ 
ክሌወጥ ይኽእሌ፡፡  

ወሇዱ ዯቆም እንትገርፈ ወይ እንትቕንጭዉ ንምጉዲእ ሓሲቡ እንተይኮነ ፀባይ ንምምሃር ሓሲቡ 
እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ኣካሊዊ ምቕፃዕቲ ካብ ረብሓኡ ጉዴኣቱ የመዜን፡፡ ስሇዙ ካብ ብበትሪ ምውቓዕ 
ኣወንታዊ ሜሊ ኣተኣራርማ ተጠቒምካ ፀገም ምፍታሕ ይካኣሌ፡፡    



14. ምክሌኻሌ ፀገማት ዴጋፍ ዘይምህሊው ኣብ መርሃ ግብሪ ትምህርቲ ወሇዱ ኢትዮጵያ/ 
ወሇዱ ኣብ መርሃ ግብሪ ትምህርቲ  ኢትዮጵያ ምክሌኻሌ ፀገማት ዴጋፍ ዘይምህሊው 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክሇሳ ሕለፍ ምይይጥ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

ንምይይጥ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት 

ሰሇስተ ተሳተፍቲ ዝሓሇፈ ቀንዱ ፍረ ሓሳባት ምይይጥ ንክዝክሩ ምሕታት 

1. ብዝሓሇፈ ዝተመያየጥናለ ነገራት እንታይ እንታይ ነይሮም? 

2.  ከይዱ ምዕባይ ህፃናት ኣብ ገዛን ከባቢኹምን ዘጋጥምኹም ፀገማት ፈሌይኹም ድ? 
ከከም ክብዯት ፀገምሙ ብዯረጃ ኣቐሚጥኩም ድ?  

3. ተሞኩሮኹም ንጎረበትኩምን ማሕበረሰብ ከባቢኹምን ኣማቒሌኩም ድ? 

  

መሳለጥቲ 

ሓዯሓዯ ፀገማት ካብ ዒቕሚ ወሇዱ ንሊዕሉ ከምዜኾኑ ይፍሇጥ፡፡ ስሇዙ ወሇዱ ናይ ከባቢያዊ 
ምምሕዲር፣ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ፅሕፇት ጥዕናን ሕርሻን ትምህርቲ ወሇዱ ክህብዎም 
ወይ መርሃ ግብሩ ክዴግፍልም ሕቶ ምቕራብን ዴፍኢትን ምግባር ይካኣሌ፡፡ኣካሊት 
ከባበያዊ ምምሕዲር ኣብ ሌዕሉ ዴሕንነት ህፃናት ዜንቀሳቐሱ መንግስታቀዊ ወይ 
ይመንግስታዊ ትካሊት ብምዜርራብ ትምህርቲ ወሇዱ ዜወሃበለ ኩነታት ምምችቻው 
ይግበኦም፡፡    

ወሇዱ ሓገዜ ካብ ምዴሊዮም ንሊዕሉ ኣብ ከባቢኦም ዜረኣዩ ተመሳሰሉ ፀገማት ባዕልም 
ንባዕልም ብምምይያጥ ክተሓጋገዘ ይግባእ፡፡ ትምህርቲ ንወሇዱ ወሇዱ ሌምዱ ክሇዋወጡ፣ 
ዜገጠሞም ፀገም ከመይ ምትሓዜን ምፍታሕን ከምዜሇዎም ሓዱሽ ክእሇትን ሓሳብን 
ንክመሃሩ ይሕግዝም፡፡      

 



ሌምምዴ ተግባር  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዛንታ ሓዯ፡ ስዴራ ገነትን ካሌኣዩን 

ወይዘሮ ገነትን ኣይተ ካሌኣዩን ንፉዒት ገባራት እዮም፡፡ ወይዘሮ ገነትን ኣይተ ካሌኣዩን ክሌተ 

ህፃናት ኣሇውዎም፡፡ ናይ መጅመርያ ውሊድም ብሃፍታ እንትኸውን ዕዴሜኣ ሓሙሽተ ዒመት 

እዩ፡፡ካሌኣይ ውሊድም ፅሓይ እንትኸውን ዕዴሜኣ ሰሇስተ ዒመት እዩ፡፡ ወይዘሮ ገነትን ኣይተ 

ካሌኣዩን ዝነብሩ ካብ ከተማ ሪሕቆም እዩ፡፡ ኣብ ከባቢኦም ካብ ዕፉን/መሽሊሪሕ ምህርቲ 

ብተወሳኺ ጥቕሌሌ ሓምሉን ዴንሽን ጥራሕ እዩ፡፡ ስሇዙይ ጥረምረን ኣትኽሌትን ካብ ዕዲጋ 

ንምርካብ ብእግሮም ሽደሽተ ስዒት ምጉዒዝ ይግበኦም፡፡ ናይ ዕዲጋ መንገዱ ዴማ ንመኪና 

ምችው ስሇዘይኮነ ዝጓዒዝዎ ብእግሮም እዩ ፡፡ ኣብ ዝናብ እዋን ሩባታት ስሇዝመሌኡ ጎርፊ 

ስሇዘስዕቡ ናብ ዕዲጋ ንምኽያዴ ይፅገሙ፡፡ ካብዚ ዘተበገሰ ኣብ እዋን ክረምቲ ንክሌተ ኣዋርሕ 

ስዴረኦም ዝምገብዎ ካብ ሕሩጭ ዕፉን/መሽሊሪሕ ዝተጋገረ ሕምባሻ ብጥቕሌሌ ሓምሉ ወይ 

ብዴንች ዝተሰርሐ ፀብሒ እዩ፡፡ 

1. ተሳተፍቲ በብሰሇስተ ጉጅሇ ከምዜጉጅሇ ምዜራብ፡፡  
2. ንሕዴሕዴ ጉጅሇ ዜተፇሊሇዩ ሓፀርቲ ዚንታታት ዜዜንትዉ ፅሑፊት ብምንባብ 

ኣብ ሌዕሉ ተጓንፇኡ ተመያይጦም ክምሌሱ ምግባር፡፡     

3. ካብ ተሳተፍቲ ሓዯ ሰብ ፃሓፉ ቃሇ ጉባኤ እቲ ምይይጥ ብምምራፅ ካብ 
ካሌኦት ተሳተፍቲ እቲ ጉጅሇ ዜውሃቡ መሌስታት ንክፅሕፍ ይንገርዎም፡፡     

4. ንሕዴሕዯ ጉጅሇ ምይይጥ ዜመርሕ ሰብ ካብ መንጎኦም ክሕረይ ከምሇዎ 
ምግሊፅ፡፡ ካብ መንጎ ተሳተፍቲ ቀንዱ ቁም ነገራት እቲ ምይይጥ ዜፅሕፍን 
ንኣጠቓሊሉ ተሳተፍቲ ቕርብ ሰብ ብምምራፅ ብተሳተፍቲ ዜወሃቡ መሌስታት 
ክፅሕፍ ምግባር፡፡  

5. ተሳተፍቲ ኣብ ሌዕሉ ዜቐረቡ ተጓንፎታት ጠመተ ብምሃብ ሌዐሌ ተሰትፎ ኣብ 
ምይይጥ ንክገብሩ ከምእውን ንዜቐረቡ ሕቶታት ምሌሲ ንክወሃቡ ምብርትታዕ፡፡  

 

 



ወይዘሮ ገነትን ኣይተ ካሌኣዩን ኣብ ጣብየኦም ዝተኻየዯ ኣኼባ ምስ ተሳተፉ ስራሕቶም 
ብምግፋሕ እቶቶም ምዕባይ ከምዝኽአለ ሓበሬታ ረኺቦም፡፡ አዙይእውን ካብ ማሕበር ሌቓሕን 
ዕቓርን ገንዘብ ብምሌቓሕ ምስራሕ ከምዝኽእለ ተማሂሮም፡፡ በብእዋኑ ኣብ ጣብየኦም ዝካየዴ 
ኣኼባ ተረኺቦም ስብ ሙያ ጥዕና ብዝዋሃብዎ  ትምህርቲ ተሓጊዞም ናይ ስዴረኦም ጥዕና 
ምሕብሓብ ተማሂሮም፡፡    

ወይዘሮ ገነትን ኣይተ ካሌኣዩን ብዝተሇቀሕዎ ገንዘብ ንእሽተይ ዴኳን/ስቕ ምኽፋት ወሲኖም፡፡ 
ኣብ ዴኳኖም ጨው፣ ሽኳር፣ ቡን፣ ሳሙናን ካሌኦትን ኣቕሑት ኣስቤዛን ንምሻጥ ተሉሞም፡፡ 
ወይዘሮ ገነት ካብ ንግዱ ዝረኽብዎ ትርፊ ዯርሆ ገዚኦም ከፋርያ ይዴሌያ፡፡ ካብ ምፍራይ 
ዯርሆ ዝረኽበኦ እንቋቑሖ ንዯቀን ምግቢ ከምእውን ዯርሁ ሸይጠን ገንዘብ ከምዝረኽባ 
ይኣምና፡፡ ስዴራ ኩለ ሰብ ሙያ ጥዕና ዝሀብዎ ትምህርቲ ምክትታሌ ጀሚሮም፡፡  

ኣይተ ካሌኣዩ ህፃናት ምውቓዕ/ምግራፍ ፅቡቕ ስነ ምግባር ንክማሃሩ ዘይጠቅም ምዃኑ ካብ 
ሰብ ሙያ ጥዕና ተማሂሮም፡፡ ምሰ ሰብ ሙያ ጥዕና ብዝገበርዎ ምይይጥ ወሇዱ ብዛዕባ ጉዲይ 
ስዴራ እንትመያየጡ ህፃናት/ዯቆም እውን ክሳተፉ ምፍቓዴን ምትብባዕን ከምዘሇዎም 
ተማሂሮም፡፡፡   

ተጓንፎ ክሌተ- ዛንታ ስዴራ ሓጎስ  

ወይዘሮ መሰረትን ኣይተ ሃይሇን ሸዊትን ብርሃንን ዝበሃለ ክሌተ ህፃናት/ዉሊዴ ኣሇዎም፡፡  
ሸዊት ወዱ ሽደሽተ ዒመት ህፃን እንትኸውን ብርሃን ዴማ ኣርባዕተ ዒመታ እያ፡፡ ሸዊት ካብ 
ሰሇስተ ዒመቱ ጀሚሩ ንነዊሕ እዋን ብሕማም ዘውዴቕ ይሳቐ፡፡ ብሌሙዴ እዚ ሕማም ብኽፉእ 
ሰይጣን ወይ መርገም ዝመፅእ ሕማም ምዃኑ ይእመነለ፡፡ ወሇዱ ሸዊት ናብ ዝተፈሊሇየ ባህሊዊ 
መዴሓኒታት ፈሊጢ/ጠንቛሉ እንተወሰዴዎእውን እቲ ሕማም ሐዚእውን ኣይተዒገሰለን፡፡ ሸዊት 
ብተዯጋጋሚ ስሇዝወዴቕ ኩለሻብ ርእስን ገፁን ምስ ቆሰሇ እዩ፡፡  

ወሇዱ ሸዊት ምስ ጎረባብቶም ብሓባር ተኣኪቦም ብሰብ ሙያ ጥዕና ዝወሃብ ትምህርቲ 
ንምክትታሌ ተኣኪቦም ነይሮም፡፡ ኣብ እዋን ምይይጥ ብዛዕባ ዘውዴቐ ሕማም አንታይነት 
ተዘራሪቦም ነይሮም፡፡ ወይዘሮ መሰረት ካብዚ ግዘ እዚ ጀሚረን ምስ ሰባት ምርዴዲእ ጀሚረን፡፡ 
ጎረባብቶምእውን ንምሰታይ ቡን ምፅዋዕ ጀሚሮምወን፡፡ ንሰንእውን ናብ ጎረበት ከይዯን ቡን 
ምስታይ ጀሚረን፡፡  

ሓዯ ማዒሌቲ ወይዘሮ መሰረት ምስ ጎረባብተን እንትፃወታ ብዛዕባ ኩነታት ሸዊት ኣሌዑሇን 
ይምያየጣ፡፡ ካብ መሓዙተን ሓንቲ ንሸዊት ናብ ሕክምና እንተወሲዯንኦ ሓካይም መዴሓኒት 
ከምዝህብዎ ንወይዘሮ መሰረት ነገረተን፡፡ ካሌእቲ ጎረበተን ዴማ ሕማም ሸዊት ክዴሕን ዝኽእሌ 
ብቐዲምነት ናይቲ ፀገም መበገሲ ዝኾነ ሕማቕ መንፈስ ንምርሓቕ ናብ ቤተ ፀልት ክወስዯኦ 
ከምዘሇወን ትንግረን፡፡  

 

 



 

 

 

 

 

 

ንተሳተፍቲ ምይይጥ ዝቀረቡ ሕቶታት  

1. ኣብ ውሽጢ ዛንታ ሓዯ ወሇዱ ክስዕርዎም ዝግባእ ብዴሆታት/ፀገማት እንታይ እንታይ 
እዮም 

2. ኣብ ውሽጢ ዛንታ ክሌተ ዝቐረቡ ክሌተ ጎረባብቲ ወይዘሮ መሰረት ብዘቕረብኦ 
ዝተፈሊሇዩ መፍትሒ እቲ ፀገም ማእኸሌ/መንጎ ዘሇዎም ጉዴኣትን ረብሓን እንታይ 
እዮም 

3. ፀገም ወይዘሮ መሰረት ንምፍታሕ ዝትጥቀምልም ካሌኦት ኣማራፅታት እንታይ እዮም 
4. ኣብ ውሽጢ ዛንታ ክሌተ ዝቐረቡ ወሇዱ ክስዕርዎም ዝግባእ ብዴሆታት/ፀገማት እንታይ 

እንታይ እዮም 

 

 

 

 

 

 

 

ቀንዱ መሌእኽቲ (ሓሙሽተ ዯቒቓ) 

 

 

 

መሳሇጥቲ 

ተፍታሽ)፡ (ሓሙሽተ ዯቓይቕ) 

ንተፍታሽ ዜቀርቡ ሕቶታት ኣብ ዕሇቱ ክንዯይ ዚእክሌ ከምዜተምሃሩ ዜቐርብ 
እምበር ፇተና ከምይኮነ ንወሇዱ ክግሇፀልም ይግባእ፡፡ ስሇዙ ተሳተፍቲ ብዚዕባ 
ዜስዕቡ ሕቶታት ብዴላቶም ንክገሌፁ ምትብባዕ፡፡ ዜወሃቡ መሌስታት ኣብ ሰላዲ 
ብምፅሓፍ ምስ ቀንዱ መሌእኽቲ ብምንፅፃር ይንገርዎም፡፡  

 ኣብ ትሑት መነባብሮ ዜነብሩ ወሇዱ ኣብ ህፃናት ኣተዒባብያ ጋጥምዎም 
ብዴሆታት/ፀገማት ንምፍታሕ ክጥቀምዎ ዜግባእ ክእሇት እንታይ እንታይ 
እዮም 

 ውዴቕ ሕማም ሇዎም ህፃናት ወሇዱ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ክገብርዎ 
ዜግባእ እንታይ እዩ 

መሳሇጥቲ 

 ተሳተፍቲ እቲ ምይይጥ ኣብ ሊዕሉ ዜቐረቡ ክሌተ ዚንታታት ምስ ኣንበቡ 
ሕዴሕዴ ጉጅሇ ኣብ ታሕቲ ዜተርሩ ሕቶታት መሌሲ ክህቡ ግበሩ፡፡ 

 ናይ ሕዴሕዴ ጉጅሇ ኣባሊት ተወከሌቲ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዯቒቓ ናይ 
ምይይጦም ፍረ ሓሳባት ከቕርቡ ይግበሩ፡፡   

 ኣብ እዋን ገሇፃ ዜተጋገዩ ሓሳባት/ ነገራት እንተቐሪቦም ትኽክሇኛ ሓበሬታ 
ክትህብዎም ግቡእ እዩ፡፡   



 

 

 ኣብ ከይዱ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥሙና ፀገማት ንምፍታሕ ምሰ ጎረበትን ስዴራን ብሓባር 
ምምይያጥ ጠቓሚ እዩ፡፡ 

 ኣብ ኣተዒባብያ ህፃናት ስምዑት ምዴንጋር ዝስመዏኩም ወይ ትኽክሌነት ዘጎዴሇኩም 
እንተኾይኑ ምስ ጎረበትኩም ወይ ምስ መምህራን ወይ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሰብ 
ሙያ ጥዕና ዴጋፍ ንምርካብ ካብ ምሕታት ንዴሕሪት ዘይምባሌ፡፡ 

 ኣብ ዯቅኹም ሓዯ ፀገም ከምዘል እንተተሰሚዑኩም ኣቐዱምኩም ሓገዝ ሰብ ሙያ 
ሕተቱ፡፡ እቲ ፀገም ኣቐዱምካ እንተተፈሌጡን እንተተፈሌዩን መፍትሕኡ ቐሉሌ እዩ፡፡ 

 ወሇዱ ባዕልም ንባዕልም ብምምይያጥ ዒብይ ፀገም ጥዕና ዘሇዎም ህፃናት ስዴረኦም 
ብምሕጋዝ እቲ ፀቅጢ ምቕናስ ጠቓሚ እዩ፡፡ 

 ወሇዱ ፀገም ዘሇዎም ህፃናት ንምሕብሓብ ዝምዴብዎ ግዘ ንካሌኦት ኣባሊት ስዴራን 
ንባዕልምነ ዝህብዎ ግዘ ምምዝዛን ይግበኦም፡፡ 

 ኣብ ከይዱ ምዕባይ ህፃናት ዘጋጥሙ ፀገማት ንምፍታሕ ብዝትገብርዎ ፃዕሪ ኩለሻብ 
ሓበን ክስመዒኩምን ባዕሌኩም ክትሕብሕቡ ይግባእ፡፡ 
 

 

 

መሳሇጥቲ 

በይኦም ቀንዱ መሌእኽቲታት ንተሳተፍቲ የንብብልም፡፡ 

 


