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ሓፇሻዊ መምርሒ እዙ ስልጠና 
 

ቀንዱ ዕላማ እዙ ስልጠና ፡  ኣብ መወዲእታ እዙ ስልጠና ኣብ መንጎ ወለዱ/መዕበዪ 
ኣባላት ስድራ ርክብ ምፍጣር ንፅቡቕ ኣተዒብያ ህፃናት ክሕግዘ እንታይ ምግባር 
ከምዜግበኦም ይግንቡ፡፡ 

ተሳተፍቲ እዙ ስልጠና  

ተሳተፍቲ እዙ ስልጠና ከምዜኾኑ ዜሕልውዎም መምህራን፣ ህፃናት ኣብ ዜንከባኸቡ 

ትካላት ሰርሑ ሰራሕታት፤ ከምኡውን ወለድን መዕበይትን እዮም፡፡  

ፅብረቓ ተ ዜሓለፇ ዕለት/ስልጠና   

ኣብ መጀመርታ እዙ ስልጠና  ክልተ ተሳተፍቲ እናተመረፁ ኣብ ሎ ስልጠና 

ዜተምሃርዎም ቁም ነገራት ከቕርቡ /ብመሳለጥቲ ይሕተቱ፡፡ ንኣብነት 

ኣብ ዜሓለፇ ዕለት ዜተዚተናሎም እንታይ እንታይ ነይሮም? 

ኣብ ዜሓለፇ ዜተዚተናሎም ርእሲታት ብመነፅር ህፃናት ኣብ ገዚኦም ምስ ውላዶም 

እንታይ ሰሪሕኹም? ጋጠመኩም ፀገም እንታይ ነይሩ?  

ዜሓለፇ ትምህርቲ ንጎረባብትኹም ኣጋፉሕኩም ዶ? 

 

ተፍትሽ ቅድመን ድህረን ስልጠና    

ኣብ ዜሓለፇ ስልጠና ንምዜካር ካብ ዜግበሩ ተግባራት ቀፂሉ ናይቲ ዕለት ስልጠና 

ቅድሚ ምጅማሮም ንተሳተፍቲ ተፍትሽ ቅድመ-ስልጠና ይወሃቦም ፡፡ ኣብቲ 

ስልጠና ዜረኸብዎ ፍልጠት ንምግምጋም ድማ ተፍትሽ ድህረ-ስልጠና ኣብ 

ሕድሕደ ስልጠና መወዲእታ ይወሃብ፡፡ 

 

ሓፇሻዊ  ዯንብታት/ስሪት ስልጠና፤  

ኣብ መጀመርታ መዒልቲ እቲ ስልጠና ዜስዕቡ ሕግታት ስልጠና ንተሳለጥቲ የፍልጥ  

 ኣቀማምጣ ሰልጠንቲ ቅርፂ ሀ´ ከምዜምረፅ ምግላፅ 

 መመያየጢን ተሳተፍትን ምፍላጥ ምክያድ  

 ሰዒት ምኽባር  

 ኣብ እዋን ስልጠና ድምፂ ሞባይል ይብሉ ምግባር 

 ኣብ ኩሎም ስልጠና ክፍለ ግ ምርካብ  
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 ንጡፍ ተሳትፎ ምግባር  

 ሓሳብ ካልኦት ሰልጠንቲ ምኽባር  

 ምርጫ መኻኸሪ፡ ኣብ ሕድሕድ ዕለት መጀመርታ ኣብ መወዲእታ መዒልቲ 

ዜሰልጠንዎ ቁምነገር ብዜምልከት ንተሳተፍቲ ንምዜኽኻር ሕፅር ዜበለ መብርሂ 

ቕርቡ ክልተ ተሳተፍቲ ምምራፅ፡መቕረቢ ግ  5 ዯቓይቕ ምውሳን 

  ስልጠና ቦታ ምምችቻወ -ኣብ ሕድሕድ መዒልቲ መጀመርታ ን1 ዯቓይቕ 

ዜኣክል መተሓባበርቲ ስልጠና ነቲ ስልጠና ቦታ ምችዊ ምግባር  

 ሰአት ተቆፃፃሪ ምምራፅ  

ድልዩ ናውቲ 

 ብዯረጃ ህፃናት ዕድመ ዜተዲለዉ ዚንታት ወይ መፅሓፍቲ ዚንታትን ስእልታትን 

 ኤል ሲ ዱ ፕሮጀክተርን ኮምፒውተርን (እንተተኻኢሉ)  

 ፅሩይ መፅሓፉ ሰሌዲ / ፍሊፕ ቻርት  

 ማርከር  

 ብዕር እና የማሰታወሻ ዯብተር  

 በራሪ ፅሁፎች  

 

ኣብ ሕድሕድ  መወዲእታ ስልጠና ርኢቶታት/መሰልጠንቲ መከሪ ምሓዜ ኣለዎ  

ኣብ ሕድሕድ ስልጠና መወዲእታ መሳለጢ ብዚዕባ እቲ ከይዱ ተ መክር ክሕዘ 

ትፅቢት ይገብር፡፡ እዙ ተ ኣብ ዜገብርዎ ምድላው ወይ ኣብ ውሽጢ ከይዱ ተ 

ነፂሮም ዜወፅኡ ኣብዙ ምዕራፍ ውሽጢ ክጠቓለሉ ወይ ብድጋሚ ክፅንዐ ዜግበኦም 

ቁም ነገራት ብመክር ምሓዜ የድሊ፡፡ ንዝም ቁም ነገራት ሰነድ ናብ ቅድሚት 

ዜበለፀ ንምምሕያሽን ንምምዕባልን ይሕግዜ፡፡   

 

ፅቡቕ ርክብ ኣባላት ስድራ ንፅቡቕ ኣተዒባብያ ህፃናት  

ኣብዙ ስልጠና ኣባላት ስድራ ፅቡቕ ርክብ ፅቡቕ ምግባር ንፅቡቕ ኣተዒባብያ ህፃናት 

ከመይ ከምዜሕግዜ  መሰረታዊ ዜርዜር ዜኾኑ መረዲእታት የጨብጥ እዩ፡፡ 

 

መርሃ-ግብሪ 
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ትሕዜቶ ሜላ ኣመሃህራ 
ድልዮ 

ግ 

ተፍትሽ ቅድመ-ስልጠና  ወረቓቕቲ ሕቶ ምዕዲል  15 ዯቒቓ  

ዕላማ እዙ ስልጠና ምንባብን ምምይያጥ 4 ዯቒቓ   

ጥዐይ/ፅቡቕ ርክብ  ስድራ ኣብ ኣተዒባብያ ህፃናት 
ለዎ ረብሓ 

ሕቶ ፣መልስን ገላፃን 50 ዯቒቓ  

ስድራ ብከመይ ፅቡቕ ርክብ ስድራቤት ምምዕባል 
ይኽእሉ? 

ሕቶ ፣መልስን ገለፃን 50 ዯቒቓ  

ቁልፉ መልክኽቲ ምንባብን ምምይያጥን 20 ዯቒቓ  

ተፍትሽ ድህረ-ስልጠና  ምዕዲል ሕቶ ወረቓቕቲ 15 ዯቒቓ  
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ክፊል ሓዯ፡  ፅቡቕ ርክብ ስድራ ንኣተዒብያ ህፃናት ለዎ ረብሓ 
                     ንምይይጥ ዜተፇቐዯ ግ፡ ስልሳ ዯቒቓ  

ዕላማ ተ/ምይይጥ 

ኣብ መወዲእታ እዙ ተ ተሳተፍቲ ርክብ ጥዐይ ስድራ ኣብ ኣተዒብያ ህፃናት ለዎ 
ረብሓ ይርድኡ፡፡ 

ስድራ እንታይ ማለት እዩ? 

ስድራ ኣብ ውሽጢ ሓዯ ገዚ ብሓባር ዜነብሩ ሰባት እዮም፡፡ ህፃናት ዯሕንነት ተሰሚዕዎም፣ 
ካብ ፍርሃት ነፃ ኮይኖም ይፇልጡ ፍላጎት ብብቕዒት ተጠቒሞም ናይ አእምሮ 
ብስለቶምን ማህበራውን ክእለቶም ማዕልሉ ፇላሚ ቤት ትምህርቲ ስድራ ይበሃል፡፡  

 

 

ስድራ ብመንን መንን ይምስረት? 

 ሓዯ ስድራ ብኣብዜሓ ብኣዯታትን ኣቦታትን ብውላዶም ይምስረት 

 ኣብ ላዕሊ ምስ ዜተሓበሩ ካልኦት ኣዜማድ ብምክታት፤ ንኣብነት ኣሞ/እነ ንእሽተይ 
ወይ ኣኮ/ሓውቦ፤ እኖ ዒባይ/እነ እምበይተይ ወይ ካልኦት ኣዜማድ ክጠቓለሉ 
ይግባእ 

 ወለዱ ተፇልዮም እንተኾይኑ ስድራ ብሓዯ ወላድን ብውላዶምን ዜተሃነፀ ይኸውን  

 ሓልሓሊፈ ክልቲኦም ወለዱ ካብቶም ዜሞቱ ወይ ካብ ዜተሰዯደን ካልእ ቀረባ 
መድ ኣብ ይህልወሉ እዋን አቶም ስድራ ብውላዶም ጥራሕ ዜተመስረተ 
ይኸውን፡፡ 

 ብድሌት ፍቃዯኛ መዕበይቲ ወይ ብህፃናት መዕበዪ ትካላት ውሽጢ ዜምስረት 
ስድራውን ይህሉ፡፡  

 

 

 

 

 

መመያየጢ  ስድራ ማሇት እንታይ ማሇት ከምዜኾነ 
የብርሁልም  
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ፅቡቕ ርክብ ኣባላት ስድራ እንታይ ማለት እዩ? 

ፅቡቕ ርክብ ኣባላት ስድራ ኣሎ ዜበሃል ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራብ ሕድሕዶም 
ግልፅነት፣ምትሕልላይ፣ ምክብባርን ምንክብኻብን ክህሉ፡፡  ፅቡቕ ርክብ ኣብ ሕድሕድ 
ኣባላት ስድራ ሓጎስ ዜፇጥር እዩ፡፡ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ  ፍልልይ ወይ ቅሬታ  

 

እንትህሉ ኣብ ግልፅነት ሎ ፅልኢት ወይ ሓይሊ ከይተጠቐሙ ብዕርክነትን ብሃናፂ 
ስምዑት ተ ብምግባር መፍትሒ ምድላው ናይ ፅቡቕ ርክብ መግለፂ እዩ፡፡ 

 ፅቡቕ ርክብ ስድራ ለዎም ወለዱ-  

 ንህፃናት ፍቅሪ ብምሃብ በብመዒልቱ ሓቒፈ ብምብርትታዕ ከምኡውን ፅሬቶም 
ብምሕላው፣ ብኣግባቡ ምምጋቦም፣ ኩሉ ግ ጥዐያት ምዃኖም ሰላማዊ ድቃስ 
ምህራሶም የረጋግፁ፡፡  

 ህፃናት ንምዜርራብ፣ ንምድማፅን ዚንታ ንምንጋር ግ ይምድቡ፡፡ ኣብ ውሽጢ 
ፅበቕ ስድራ ወለዱ ህፃናት ንምእራም አካላዊ ቅፅዒት ኣይጥቀሙን፡፡ ካሊእ ኣማራፂ 
ግና ካብ ብጊሓቱ ጀሚሮም ከም ሓዯ ኾይኖም ወለዱ ኣንፇት ብምትሓዜ ብጠንካራ 
ኣመራርሓ ክትትል ብምግባር ህፃናት ዜዯልይዎ ኣመል/ጠባይ ይመሃሩ፣ ይቖፃፀሩ፡፡  

 ምስ ወለዱ ካብ ገዚ ውፃኢ ምንቅስቃስ (ንኣብነት ጉዕዝ እግሪናን ሽርሽርን) ብሓባር 
ይገብሩ፣ ሬድዮ የዲምፁ ከምኡውን ብሓባር ይበልዐ፡፡  

 ኣብ ድራር ግ ወለዱ ህፃናት ኣብ ጠረጴዚ ዘሪያ ክመያየጡን ርክብ ክህልዎም 
ኩነታት የመቻችዉ እዮም፡፡  

 

 

 

 

 

 

መመያየጢ፡- ከምዙ ብምባሌ የረድእዎም፡   

ኣብ ፅቡቕ ሕድሕዲዊ ርክብ ግሌፅነት ወሳኒ እዩ፡፡ ኣብ ማንጎ ሰባት ኩለ 
ግ ናይ ድላት ወይ ፍሌሌይ ሓሳብ ከምኡውን ቅሬታታት ይህሌዉ፡፡ ነገር 
ግና ድላት ወይ ፍሌሌይ ሓሳብ ከምኡውን ቅሬታታት ብግሌፅነት፣ ል 
ፅሌኢት ወይ ሓይሉ ከይተጠቐሙ፣ ብምሕዜነትን ብሃናፂ ስምዑት ተ 
ብምግባር መፍትሒ ምድሊይ ናይ ፅቡቕ ርክብ መግሇፂ እዩ፡፡ ፅቡቕ ርክብ 
ኣብ ሇዎ ገዚ ሰባት ግኦም ብሓባር የሕሌፉ፡፡ 

መመያየጢ  

ከምዜፍሇጥ ዜበዜሕ ግ ስድራ ኣዶን ኣቦን ከምኡውን ህፃናትን ካተተ እዩ፡፡ኣብ ሃገርናን ኣብ ካሌኦትን 
ኣብ ምዕባይ ሇዉ ሃገራት ከምዜረአ ኣብ ውሽጢ ስድራ ሓውቦ ወይ ሓትኖ ፤ ኣኮ ወይ ካሌኦት ንወሇዱ 
ቀረባ ኣዜማዶም ብሓባር እናነበሩ ስድራ ዜምስርትለ ኣጋጣሚ ብዘሕ እዩ፡፡ወሇዱ ብዜተፈሊየ ምኽንያት ኣብ 
ይህሌወለ ግ ካሌኦት ኣዜማድ፣ ኣኮ፣ ሓውቦ፣ ሓትኖ፣ሓፍቲ ወይ ሓው ህፃን የማዕብሌ፡፡ 

ሓሊ ሓሉፉ ካብ ወሇዱ ክሌቲኦም ካብ ዜሞቱ ህፃናት በይኖም ይቀርዩ፤ ስድራኡም ብህፃናት ጥራሕ 
ዜተመስረተ ይኸውን፡፡ በዙ ዒይነት አጋጣሚ ዒበይቲ ህፃናት ኣናእሽቶይ ህፃናት ይድግፉ፡፡  

ናይ ቀረባ ስጋ መድ ኣብ ይህሌወለ ግ ህፃናት ኣብ ድላት ፍቃዯኛ መዕበይቲ ወይ ኣብ ህፃናት 

መዕበይቲ ትካሊት ውሽጢ ብዜጣየሽ ስድራ ውሽጢ ክዒብዩ ይኽእለ እዮም፡፡ 

  ይህንን ሇተሳታፊዎች ያስረደ 
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ፅቡቕ ርክብ ስድራ ምህላው ንህፃናት እንታይ ይጠቅም?  

 ማሕበራዊ ህይወት፣ሕግታትን  ሓላፍነት ንምስትምሃር  

 ህፃናት ባዕሎም ብዜተፇላለዩ ክእለት ህይወት ንምምዕባ 

 ብስለት አእምሮን ማህበራዊ ክህሎትን ንምምዕባለ  

 ባዕሎም ካብ ዜተፇላለዩ ሓዯጋታትን ጥቕዒታትን ፅቡቕ ርክብ ኣባላት ስድራ 
ንምስትምሃር ንምሕላውን ንምክልኻልን  

 መንፇስ ዯሕንነቶምን ንአእምሮዊ ጥዕናኦምን ንምምዕባል  

 ሰላማዊ ህፃናት ፣ብባዕሎም ዜተኣማመኑ፣ ጠንኪሮም ንምስራሕ 

ዒቕሚ ለዎም፣ ፀገም ዜፇትሕሉን ዜሰግርሉን ኮይኖም ክዒብዩ ይሕግዜ፡፡ 

 ህፃናት ባዕሎም ዜተፇላለዩ መንገድታት ህይወት ውፅኢታት ንምግባርን ዯሕንነቶም 
ንምሕላውን ይጠቅም፡፡ 

 

ተሳተፍቲ ግ ቁልዕነቶም ዜዜክርሎም ሕቶታት 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ተሳተሳቲ ብዚዕባ ባዕሎም እዋን ቁልዕነቶም ክሓስቡ ከም ህፃናት ኣብ ስድራኦም 
ብዚዕባ ዜነበረ ርክብ ክዚረቡ ምግባር፡፡ ብዚዕባ ቁልዕነቶም እንተስተውዕሉ፡- 
 
ሀ. ኣብ ውሽጢ ስድራኡ ብጣዕሚ ሐጉስ ርክብ ሕድሕድኩም ዜነበረኩም ክልተ 

ኣባላት ስድራ ከስታውሱ ይሕተትዎም፡፡  
     
ለ. ኣብ ውሽጢ ስድራኩም ብጣዕሚ  የሐጉስ ርክብ ሕድሕድኩም ዜነበረኩም ክልተ 

ኣባላት ስድራ ክዜክሩ ይሕተትዎም ይሕተትዎም፡፡  
    

መመያየጢ  ፅቡቕ 
ርክብ ስድራ  
ፅቡቕ ህፃናት 
ምዕባሇ ዜህቦም 
ረብሓታት 
ንተሳተፍቲ 
የብርህልም፡፡  

 

 መመያየጢ 
እዙ ተግባር ኣብ ውሽጢ ኣባሊት ስድራ ል ሕድሕዲዊ ርክብ 
ንኣተዒብያ ህፃናት ሇዎ ረብሓ ብዜምሌከት ከምዜኾን 
ንተሳተፍቲ ይግሇፅልም፡፡ ብምቅፃሌ  ተሳታፍቲ ብዚዕባ ባዕልም 
እዋን ቁሌነቶም ክሓስቡን ዜስዕብ ክሓስቡ ይንገርዎም፡፡ ኣብ 
ሕድሕዶም ሕቶ ን 1 ዯቒቓ እንድሕር ሓሲቦም 3 ተሳተፍቲ 
ጥራሕ ብዚዕባ ተክሮኦም ሓሳቦም ክህቡ ይጋብዜዎም፡፡  
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ሐ. ኣብ እዋን ቆልዕነቶም ካብ ውሽጢ ስድራኩም ከባብ ኩሉ ብዜበለፀ ብጣዕሚ 
ሐጉሶም  ርክብ ዜነበሮም ምስ ኣየኒኡ ኣባል ስድራ ከምነበረ ንኸስታውሱ 
ይሕተትዎም፡፡ 

መ. ኣብ እዋን ቁልዕነቶም ካብ ስድራኩም ውሽጢ ካብ ኩሎም ብዜበለፀ ኩነት  
የሐጉሰኩም ርክብ ሕድሕኩም ዜነበረኩም ምስ ኣተናይ ኣባላት ስድራ ከምዜነበረ 
ከስታውሱ ይሕተትዎም፡፡  

 
ተግባራዊ ልምምድ፡ ኣብ ዜቐረቡ ዚንታት ዜግበር ምይይጥ ጉጅለ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ቀዲማይ ዚንታ- ስድራ ለምለም 

ለምለም ጓል ሽደሽተ ዒመት ህፃን እንትትከውን ተምሃሪ ቀዲማይ ክፍሊ እያ፡፡ወለዱ 
ለምለም ኩሉ ግ ይነታረኹ እዮም፡፡ ኣብ እዋን ንትርኾም ሕድሕዶም ይፅቡቕ 
ቃላት ይለዋወጡ እዮም፡፡ ኣቦ ለምለም ንዒለቲ ገዚኦም ሰነፍን ይትረብሕን ብማለት 
ይፃረፈ፡፡  ኣዶ ለምለም  ንዒል ገዚአን ብተመሳሰሊ ፀርፉ ይፃረፊኦም፡፡ ሓዯሓዯ 
ግውን ንትርኾም ናብ ባእሲ የምርሕ፡፡ ኣቦ ለምለም ንባዒልቲ ገዚኦም እንትወቕዕወን 
ኣዶ ለምለም ኩሉ ግ ብዘሕ ስቓይ የእውያ ነበራ፡፡  

ንመመያየጢ  
ተሳተፍቲ ኣብ ሓፂር ዚንታ ብብምምስራት ዜቐርብልም 
ሕቶታት ብሓባር ተመያይጦም መሌስ ክህቡ ይሕተትዎም፡፡ 
1. ተሳተሳተፍቲ ብሰሇስተ ጉጅሇ ክምቀለ ምንጋር 
2. ንሰሇስቲኦም ጉጅሇ ንሕድሕዶም ዜተፅሓፈ ዚንታ 

ሰሇስተ ገፅ ወረቐት ይሃብዎም፡፡ 
3. ንኣባሊት ጉጅሇ ንሕድሕደ ዚንታ ብዜምሌከት ዜቐረቡ 

ክሌተ ሕቶታት ምምሊስ ከምሇዎም ነቲ ሕቶ 
ንምምሊስ ብገጠሞም በብጉጅሇ ምምይያጥ ከምሇዎም 
ይዚረብዎም፡፡  

4. ንሕድሕደ ጉጅሇ ምይይጥ ዜመርሑ ሰባት ክህሌዎም 
ከምዜግባእ ይግሇፅልም፡፡ ካብ ተሳተፍቲ ማእከሌ ናይቲ 
ምይይጥ ቁምነገር ዜፅሕፉን ንኩልም ተሳተፍቲ ቕርቡ 
ሰባት ብምምራፅ ብተሳተፍቲ ዜህቡ መሌሶም ክምዜግቡ 
ይግበሩ፡፡ 

5. ብተሳተፍቲ ኣብ ዜቐረቡ ተጓንፎታት ብምምስራት  
ሌኙሌ ተን ተሳትፎን ይገብሩ ካምኡውን ንሕተቱ 
ሕቶታት መሌስ ክህቡ ይግበር፡፡ 
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ለምለም ካብ ክልተ ዒመታ ጀሚሩ እዙ ተግባር እናረኣየት እያ ዒብያ፡፡ለምለም ሓዯ 
መዒልቲ  ምስ ኣዶኣ በይነን እንትኾኑ ኣዱኣ ንለምለም ኣቦኦ ብጣዕሚ ሕሱምን 
ክፈእን ሰብ ከምዜኾኑ ነገራኣ፡፡ ቀፂለን ንሳም ካባኦም ከመይተወለዯት ነይራ እዙ 
ኩሉ  ከምይይበፅሐን ከምኡውን እናተሰቓዩ ምስ ኣቦኣ ዜነብሩ ንዒዒ ኽብላ 
ከመዜኾነ ነገራኣ፡፡ 

ብካሊእ መዒልተ ድማ ለምለም ምስ ኣቦኣ በይኖም እንትኾኑ እቶም ኣቦኣ ንለምለም 
እተን ኣዲ እንታይ ዜኣክል ሕማቕን ሰነፍን ሰበይቲ ከምዜኾና ነገርዋ፡፡ ለምለምውን 
ከም ኣዶኣ ሕማቕ ኮይና ከይተዒቢ ክጥንቀቕ እንተይኮነ ግና ንስኺውን ከም ኣዯኺ 
በዒለገ እንተኾይንኺ ክቐፅዏኪ እየ › በልዋ፡፡  

ካልኣይ ዚንታ፡- ስድራ ኣበበ  

ኣበበ ዜመሓዯር ብሙያ ሃናፂነት እዩ፡፡በዒለቲ ገዚኡ ኣልማዜ ድማ መራሒት ስድራ 
እያ፡፡ ኣበበ ን ኣልማዜን ሽደሽተ ህፃናት ኣለዉዎም፡፡ እቲ ዒብዪ ውላዶም ዒሰርተ 
ዒመት እንትኾን እቲ ናይ መወዲእታ ድማ ሽደሽተ ወርሑ እዩ፡፡ ኣበበ  ግ ይብሉ 
ብምዃኑ ኩሉ ግ  እቶም ህፃናት ዯቁ ካብ ድቃሶም ከይተልዒሉ ንስራሕ ዜወፅአ ናብ 
ገዚ ዜኣትዉ ህፃናት ምስ ዯቀሰ ምሸት ድሕሪ ሰለስተ ሰዒት እዩ፡፡ ኣልማዜውን ሙሉእ 
መዒልቲ ኣብ ውሽጢ ገዚ ብስራሕ ተፀሚዲ ትውዕል፡፡ ንስድራ  ምግቢ እተዲልዎ 
በይና እያ፡፡ በብመዒልቱ ማይ ምቅዲሕን ንምግቢ መብሰሊ ዕንፀይቲ ምእራይን ኣካል 
ስራሓ እዩ፡፡ ክዲን ስድራ እትረስሕ ድማ በብመዒልቲ ክዲን ትሓፅብ፡፡ እቶም ህፃናት 
ዜበዜሕ ግ ሕድሕዶም ሓልሓሊፈ ድማ ምስ ጎረባብቲ ህፃናት ብምውፃእ ግኦም 
የሕልፈ፡፡ ኣበበ  ምስቶም  ህፃናት ዜርከቡ ኣብ በዒላት መዒልትታት ጥራሕ እዩ፡፡ 
ኣልማዜ ኣብ ውሽጢ ገዚ ስራሕ እንትትሰርሕ ንቲ ንእሽቶይ ህፃን ትሓዜሎ፡፡ ስራሕ 
እንትበዜሓ ድማ ተሻዒንተን ሸሞንተን ዒመት ለዎን ኣሕዋቱ ክሓዜላኦ ትገብር፡፡ 
ኣበበ ን ኣልማዜ ካልእ ቦታ እንትኸደ እቶም ህፃናት ኣበይን ምስ መን ከምዜውዕል 
ኣይፇልጡን፡፡ 

 

ሳልሳይ ዚንታ፡- ስድራ ምም  

ምም   ጓል ሸሞንተ ዒመት ህፃናት እንትትኸውን ንወለዲ በይና ሓንቲ ህፃን እያ፡፡ 
ወለዱ ምም   ነጋዶ እዮም፡፡ ኣዯኣን ኣቦኣን ዜተፇላለዩ ድንዃናት ኣለዎም፡፡ወለዱ 
ምም   ኣብ  

ውሽጢ ድንዃን ገዚን ዜስርሑ ብዘሓት ሰራሕተኛታት ኣለዉዎም፡፡ ወለዱ ምም   
ብዘሓት ኣዜማድን መሓዘትን ኣለዉዎም፡፡ ኩሉግ ገዚ እዲ ምም   ብኣጋይሽ 
ይምላእ፡፡ ኩሉ ሰብ ንምም   ይፇትዋ፡፡ምም   ብዘሕ ግ እትርከብ ንምሕዲር 
ዜመፅኡ ኣጋይሽ እዮም፡፡ ኣዜማድ ምም   ፇተውቲ ስድራን በበግዛኡ ምም   
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ናብ ዜተፇላለዩ ቦታታት ይወስድዋ፡፡ ስለዙ ምም   ምስ ኣጋይሽ ወፂኦም ምዜንናይ 
ትፇቱ እያ፡፡ ሓዯሓዯ ግ ድማ እቶም ኣዜማድ ኣብ ገዚ ንብዘሕ መዒልቲታት 
ይቕንዩ እዮም፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 

ንተሳተፍቲ ዜቐርቡ ሕቶታት፡- 

1. ኣብ ውሽጢ እዙ ዚንታ ኣብ መንጎ ዜቐረቡ ኣባላት ስድራ ሎ ርክብ ንህፃናት 
ምዕባለ ፅቡቕ ድዩ ወይስ ፅቡቕ ኣይኮነንም? ንምታይ? 

2. ኣብ ውሽጢ እቶም ዚንታት ዜቐረቡ ኣብ መንጎ ወለድን ህፃናት ለዉ ርክባት 
ንህፃናት ምዕባለ ፅቡቕ እዩ ወይስ ፅቡቕ ኣይኮነን? ንምታይ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

መመያየጢ  

ተሳተፍቲ እቲ ምይይጥ ዜቐረቡ ሰሇስተ ተጓንፎታት ድሕሪ 
ምንባቦም ሕድሕደ ጉጅሇ ዜስዕቡ ሕቶታት ብዚዕ ሕድሕድ ዚንታ 
ይመሌሱ፡፡ 

 

 መመያጢ 

ጉጅሇ ምይይጥ ፀብፃብን ምይይጥን(ዑስራ ዯቒቓ) 

ንሕድሕድ ተወካሉ ጉጅሇ  ሰሇስተ ዯቒቓ ጥራሕ መሌሲ 
ጉጅሇኡ ከቕርብ ምግባር፤ ከምኡውን ክሌተ ተወሳኪ ሓሳብ 
ከቕርቡ ወይ ሕቶ ክሓቱ ምፍቃድ፡፡  

አወያይ፡ 

ብዜተውሃቡ ርኢቶታት መስተኻኸሉ ወይ መጠናኸሪ ሓሳባት ምሃብ፤ 
ንዘይ ክሕግዝም ካብዙ ንታሕቲ ሇዉ መጠቓሇሉ ይሓብዎም፡ 
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ዚንታ ብዚዕባ ስድራ ሇምሇም ዜተውሃበ መጠቓሇሉ 
 
ስድራ ሇምሇም ኣብ መንጎኦም ጥዐይ ርክብ የብልምን፡፡ ስድራ ሇምሇም 
ተዯጋጋሚ ጎንፅን ፅሌእን ሕድሕዶም ንኣዜማዯይ ሕማቕ ኣብነት እዮም፡፡ 
ጎንፂ ስድራ ሇምሇም  ኣብ ኣዜማዯይ ብዘሕ ፍርሓት ተፈጢሩ እዩ፡፡ ስሇዙህ 
ሇምሇም ፈራሕ ህፃን ኮይና ዒብያ፡፡ ሇምሇም ካብ ወሇዲ ዜተምሃረቶ 
ይምርድዲእን  ካብ ሰሊማዊ ተ ዜበሇፀ ንምፍታሕን  ንጎንፅን ዜህቡ 
እዮም፡፡ ወሇዲ ሓዱኦም ብዚዕባ እቲ ካሌኦእ ሕማቕነት እናተዚረቡ ዕበይዋ 
ኩነታት ንወሇዲ ኽብሪ ይኮነስ ፅሌኢት ክህሌዋ፤ ምስ ካሌኦት ብሇዋ ርክብ 
ኩለ ግ ካሌኦት ክቐርብዋ እትፈርሕ ብርሑቕ ጥራሕ ርክብ እትፈጥር 
ገበራር፡፡ 

 
ብዚዕባ ተጓንፎ ስድራ ኣበበ ዜተውሃበ መጠቓሇሉ 
 
ኣበበ ንስድራኡ እቶት ንምርካብ ፅቡቕ ስራሕ ብምስራሕ ይርከብ፡፡ ነገር ግና 
ኣበበ ምስ በዒሌቲ ገዚኡ ኣሌማዜ ብምዃን እቶም ህፃናት ብኣግባቡ 
ንምምራሕ ዜኸወን ምንም ዒይነት ግ የብለን፡፡ ስሇዙ እቶም ህፃናት ብናይ 
ባዕልም መንገዱ ንኽከደ ተገይሩ፡፡ እቶም ህፃናት ብዚዕባ ዜነበሮም ህይወት 
፣ እንታይ ምግባር ከምሇዎም ፣ ብዚዕባ ባዕልም እንታይ ምፍሊጥ 
ከምሇዎም ፣ ፀገሞም ከመይ ምፍታሕ ከምሇዎም ፣ ኣብ ዜተፈሊሇዩ 
ቦታታት እንትርከቡ እንታይ ዒይነት ኣመሌ/ጠባይ ምርኣይ ከምዜግበኦም 
ከምኡውን ምስ ዜተፈሊሇዩ ሰባት ከመይ ክቐርቡ ከምሇዎም ምሃርዎም 
የሇን፡፡ ንቶም ህፃናት ንህይወቶም ኣዜዩ ኣድሊዪ ዜኾነ ናይ ወሇዱ ቀረባ 
ክትትሌን አመራርሓን ምርካብ ኣይካአለን፡፡   
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ፅቡቕ ዜኾነ ርክብ  ስድራ መፍለይኡ እንታይ እዮም? 

 

 

 

 

 

 

 
 
መመያየጢ 
ዚንታ ብዚዕባ ስድራ ምም ዜተውሃበ መጠቓሇሉ 
ስድራ ምም   በብመዒሌቱ ብብዘሓት ሰባት ይመሌእ፡፡ምም   
ዜበዜሕ ግኣ ምስ ስድራ መሓዘትን ኣዜማደን ተሕሌፎ፡፡ ንዝም ሰባት 
መለ ካብ ስድራኣ ዜበሇፀ  ፅሌዋ ከሕድሩለ ዜኽእለ እዮም፡፡ ምም   
ናብ ሕማቕ ኣመሌ /ጠባይ ክመርሕዋ ምስ ዜኽእለ ሰባት ናይ ምርካብ 
ዕድለ ሰፊሕ እዩ፡፡  ናብ ገዚኦም ካብ ዜመፅኡ ዜተፈሊሇዩ ሰባት 
ዜረኣየቶን ዜሰምዏቶን ነገር ኣብ ኣተሳስባኣን ኣብ ጠባያ ፅዕንቶ ኣሇዎ፡፡ 
በብግኡ ምስ መሓዘት ስድራን ኣዜማደን ካብ ገዚ ወፂኣ 
እንትትውዕሌን እንትትሓድርን ከምኡውን ንብዘሓት ሌምድታትን 
ርኢቶታትን ዜተቃሇዏት እያ፡፡ በዙ ዒይነት አጋጣሚታት ኣተዒባብያ 
ምም   ብሕማቕ ጉዕዝን ክኸውን ይኽእሌ፡፡ ወሇዱ ምም   ምስ 
ካሌኦት ኣጋይሽ ሕሌፍዎ ግ ምግዲብ ነይርዎም፡፡ እቶም ወሇዱ 
ምም   ብኣግባቡ ንምምራሕ ክኹሌ ግ ስሇ ይሃብዎ ፅቡቕ ጠባይ 
ሒዘ ምዕባይ ከይኽእሌ ዕንቅፋት ክኾኖ ይኽእሌ፡፡  
 

 

መመያጢ  

ነቲ መሌሲ ቅድሚ ምዜራቦም ተሳተፍቲ ፅቡቕ ዜኾነ ርክብ ስድራ 
መፍሇይታቱ እንታይ እዮም? ብማሇት ብምሕታት መሌሶም ኣብ 
ሰላዲ ይፅሓፍ፡፡ 
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ዜተፇላለዩ መግለፅታት ፅቡቕ  ርክብ ስድራ   

 ስድራ ብስሩዕ ሓቢሮም ሕልፍሉ ግ ኣለዎም፡፡ 

 ወለዱ ብይኣፇላለይ ተባዕታይን ኣናስታይን ህፃናት ማዕረ ጠመተ ምርካቦም 
የረጋግፁ፡፡  

 ወለዱ ወይ መዕበይቲ ናይ ህፃናት ዕብየትን ጥዕናን ንምንቕቓሕ ፍቕሪ ይህቡ፡፡ 
ብተወሳኺ ዒቕሚ ብዜፇቕዶ ኩሉ ድሊ ኽንክን ይገብሩ፡፡ 

 ኣባላት ስድራ ምስ ህፃናት በብግኡ ይራኸቡ፡፡ ንኣብነት ንሕድሕዶም 
ብምትሕቑቋፍ ኣብ መንጎኦም ፍቕሪ ከምሎ ይስመዖም፡፡ 

 ወለዱ ወይ መዕበይቲ ምስ ህፃናት እንትኾኑ ርክብ ዒይኒ ንዒይኒ  ፣ ብምድባስን 
እንታይ ኣክል ከምዜፇትዎምን ብምንጋር ንህፃናት ፍቕሪ የርእይዎም፡፡ 

 ስድራ ህፃናት ኣብ ዜተረኸቡሉ ብዚዕባ ስድራ ፤ ብዚዕባ ማሕበረሰብን ብዚዕባ 
ሃገርን ከምኡውን ብዚዕባ ዒለም ግቡእ ምይይጣት ይገብሩ፤ሓሳብ ይለዋወጡ፡፡ 
ህፃናት ኣብ መንጎ ኣባፅሕ ካብ ዜገብርዎ ምይይጥ ብዘሕ ይመሃሩ፡፡ ብተፃረሪ 
ኣብ መንጎ ኣባፅሕ ሎ ርክብ ጥዐይ ይኮነ እንተኾይኑ የሐጉስ እንተኾይኑ 
ህፃናት ፍርሓትን ፅልኢትን ይመሃሩ፡፡ 

 ኣባላት ስድራ ንስድራኡ  ናይ ባዕሉ ግልጋሎት ይህቡ፡፡ ዕድመኦም ካብ ሰለስተ 
ዒመት ንታሕቲ ዜኾኑ ወፃኢ ኩሎም ኣባለት ስድራ ከምዕድመኦምን ከም 
ዒቕሞምን ዜኾነ ሓገዜ ንስድራኡ ይገብሩ፡፡ እዙ ብምዃኑውን ኣባላት ተዯላይነት 
ይስመዖም፤ በዙውን ሕጉሳት ይኾኑ፡፡ 

ህፃናት ኣብ ውሽጢ ስድርኦም ስምዑት ኣባልነት  ክስመዖም ዜኽእል ፡-  

 ባዕሎም ነፃ ኾይኖም ክገልፁ ዯሕንነቶምን ብምሕላው እንትሕገዘ፣ 
መሰረታዊ ድሌታቶም (ንኣብነት አካላዊ፣ ኣእምሮአውን ማህበራውን) 
እንትማለአሎምን ከምኡውን ፍቕሪ እንትወሃቦምን ዜተፇላለዩ ጥቅዒታት 
ከይበፅሑ ሓለዋ እንትግበረሎም እዩ፡፡ 

 ህፃናት ብዚዕባ ባዕሎም ፅቡቕ ስምዑት ክስመዖም ፃዕሪ ኣብ ዜግበረሉ እዋን 
እንትውዯሱ  ወይ እንትመስገኑ እዩ፡፡ 

 ህፃናት ሓዯ ነገር ምስራሕ እንትኣሰኣኖም ብባዕሎም ዒርሰም ምትእምማን 
ስምዑት ንኽሰርሕዎ እንትሕገዘን እንትበረታተዐን እዩ፡፡ 
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 ህፃናት ምስ ኣባላት ስድራን ንስድራ ቅርበት ምስ ለዎም ከመይ ምርድዲእ 
ከምለዎም ኩነታት ብምችቻው ኣብ ከይዱ ንማሕበረሰብ ኢሉውን ንዒለም 
ረብሓ ለዎም ነገራት ከበርክቱ እንትሕገዘ እዩ፡፡  

 ህፃናት ምስ ካልኦት ብለዎም ርክብ ትኽክልን ስሕተትን፣ ተቀባልነት 
ለዎን ይብሉን ተግባር ፍልልይ ምስትምሃር ግቡእ እዩ፡፡ እዙ ህፃናት 
መጥቃዕቲ ከይጋለፁ ክጥንቀቑ የበራታትዖም፡፡ 

 ሓዯ ኣባል ስድራ ንስድራኡ ባዕሉ  ዜገብሮ ነገር እትህሉን እቲ ትፅቢት 
ዜግበረሉ ነገር ገይሩ ውፅኢታዊ እንትኸውን፤እንትመሰገን ዒብዪ ሓጎስ 
ይስመዖም፡፡ ብዒርሰ ምትእምማን ስምዑትውን ይጉልበት፡፡ 

 

 

 

 

ቁልፉ መልእኽትታት 
 ስድራ ኣብ ህፃናት ማህበራዊ ከባቢ ወሳኒ ክፍሊ እዩ፡፡ 

 ስድራ ህፃናት ከባቢ ክግንቡ ኽእሎም ከባብን ተሞክሮ ምፍጣር ኣለዎ፡፡ 

 ህፃናት ሕጉሳት ክኾኑ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ለሎ ርክብ ምትሕስሳብ፤ 

ግልፅነትን ፀገማት/ቅሬታታት ብሰላማዊ  ተ ዜፍትሑ ፅቡቕ ኩነታት የድሊ፡፡  

 ምዕባይ ህፃናት ፣ ንምጉልባትን ባዕሎም ብዜተፇላለዩ መንገድታት ንክሕላው ምስ 

ዜተፇላለዩ ሰባት ምርኻብ የድሊ፡፡ ኮይኑ ግና ምስ ህፃናት ዜራኸቡ ውልቀ 

ሰባት ባህርይን ርኢቶን ወለዱ ምፍቃድ/ክፇጥዎ ይግባእ፡፡ 

 ፅቡቕ ርክብ ለዎ ስድራ ምስ ህፃናት  ምውዒል ድሊ  ብባእሲ ይኮነስ 

ብሰላማዊ ተን፣ፀወታን  እዩ፡፡ 

 ወለዱ ወይ ሞግዙታት ንህፃናት ክንክንን ፍቕርን ምሃብ ኣለዎም፡፡ ዜህብዎም 

ፍቕሪ ተመሳሳላይነት ሎ እምበይ በብእዋኑ ክፇላለዩ የብሎምን፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ፅቡቕ ርክብ ስድራ ለዉ ወለዱ ወይ ሞግዙታት ምስ ህፃናት 

እናዚረቡ ዒይኒ ንዒይኒ ብምርኣይ፣ ብምድህሳስ ብምሕቋፍ/ብምሕዚል/ምሕንጋር 

ፍቕሪ ክህቦም ይግባእ፡፡ 

መመያየጢ 

ክሌተ ተሳተፍቲ ይመርፁን ኣብ መንጎ ኣባሊት ስድራ ል ርክብ ንህፃናት 
ጥዐይ ዕብየት ዜህቦ ክሌተ ረብሓታት ብሓፂር ከብራህርሁ ምሕታት፡፡ 
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 ኣቦጎይታና፣ ኣሕዋትን ኣሓትን ፣ ጎረባብትን ኣዕርኽቲ ወለዱን ህፃናት ንዜልዎም 

ፍቕሪ፣ ምትእስሳርን ስምዑት ኣባልነት ስድራ ኣበርክቶ ይገብሩ፡፡ይኹን እምበር 

ህፃናት ካብ ኣዜማዶምን መሓዘቶምን ዜረኽብዎ መረዲእታ ወለዱ ክፇልጥዎ 

ኣለዎም፡፡ 

ክፊል ክልተ፡- ወለዱ ርክብ ሕድሕድ  ኣባላት ስድራ ከመይ ፅቡቕ ምግባር ይኽእሉ? 
                     ዜተፇቐዯ ግ 60 ዯቒቓ 

ህንፀት ርክብ ስድራ 

ህንፀት ርክብ ወለዱ ዜጅምር ካብ ሕንጦይነት ዕድመ እንትኾን ሕንጦይ ህፃናት ኣብ 
ከባቢኦም ብዚዕባ ለዉ ሰባት ንምፍላጥ ስምዑት ኣካላቶም ይጥቀሙ፡፡ኣብ ዜተፇላለዩ 
ነገራት ጠመተ ብዒይኖም ጠመተ ምሃብ ይጅምሩ፡፡ ወለዶም ወይ መዕበይቶም ድምፂ፣ 
ምድባስ/ዲህሳስ ከምኡውን ጨና ይለማመደ፡፡  

ዕድመ በብወርሑ እናወሰኸ እንትመፅእ ህፃናት ፍሽክታኦም፣ ምድናቕ/ምግራም ድምፂ 
ምጉርምራም ናይ ቀረባ ርክብ ንምምስራትን ምምዕባልን ኣበርክቶ ይገብሩ፡፡ ቀስ ብቐስ 
ካብ ማህበራዊ ርክብ ዕግበት ንምርካብ ስምዑቶም ምቁፅፃርን ምምራሕን ከምለዎም 
ግንዚበኦም የዕብዩ፡፡  ስለዙ ስድራ ፅቡቕ ርክብ ምህናፅ ዜጅምር ካብ ሕንጦይነት 
እንትኸውን በብዕድመኦም  ነቲ ዯረጃ ክትትልን ዯገፍን ይሓትት፡፡  

ወለዱ ጥዐይ/ፅቡቕ ርክብ ስድራ ንምምስራት እንታይ ምግባር ይኽእሉ? 

ርክብ ኣባላት ስድራ ፅቡቕ ምግባር 

 ስድራ   ህፃናት ባዕሎም  ዯሕንነት ኣብ ዜስመዖም ፣ ካብ ፍርሓት ነፃን 
ሕጉሳትን ዜኾንሉ ምዃን ኣለዎ፡፡  

ኣባላት ሕድሕድ ስድራ ብዜገብርዎ ቀፃሊ ርክብ ንኻልኦት መርኣያ ብምዃን 
ህፃናት ኣብ ውሽጢ ግኦም/ኣብ ከባቢ/ ከመይ ምንቅስቓስ ከምለዎም የምህሩ፡፡ 
ፅቡቕ ርክብ ስድራ ክህሉ መራሕቲ ስድራ ንኩሎም ኣባላት ስድራ ፍቕርን 
ሓጎስን ምሃቦም ምርግጋፅ ኣለዎም፡፡   

 መመያየጢ 

ኣብ መንጎ ወሇድን ኣባሊት ስድራን ል ርክብ ፅቡቕ ምዃኑ ምክትታሌን 
ኣድሊዪ ምብርትታዕን ወይ መስተኻኸሉ ምግባር ይግበኦም፡፡  

ፅቡቕ ርክብ ስድራ ኣብ ሇዎ ኣባሊት ስድራ ሕድሕዶም ይተሓሳሰቡ 
ይዯጋገፉ፡፡ 
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ሓቢርካ ግ ምሕላፍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 መመያየጢ 

ሕድሕዶም ፅቡቕ ርክብ ሇዎም ስድራ ግኦም ብሓባረ የሕሌፉ፡፡ልሚ ኣብ 
ሇወለ ሸቐሌቀሌ ዜበዜሓ በን ኣባሊት ስድራ ሓቢሮም ዜነብርለ ዜህሌወለ 
ግ ምርካብ የፀግም እዩ፡፡ ብምዃኑውን ስድራ ንጎሆን ምሸትን ካብ 
ዜርከብለ ግ ርክብ ካሉእ ተወሳኺ ግ ርክብ ምምዲብ ይግባእ፡፡ 
ንኣብነት፡ኣብ ውሽጢ ገዚ ሓቢሮም ምስራሕ፣ ምይይጥ ወይ ግ ፀወታ 
ሓቢሮም ምፅዋት፣  መርሐ ግብሪ ሽርሽር ብሓባር ብምውፃእ ምሕጓስ፣ 
ሓቢርካ ናብ ቤት ፊሌም ወይ ናብ መናገዑ ስፍራታት ወይ ናብ አምሌኮ 
ቦታ ምኻድ ስድራ ዜርከብለ ግን ሕድሕዯ ተሞኩሮ ዜሇዋወጥለ  ኩነታት 
የመቻችዉ፡፡ 

ንህፃናት ዜተወሰነ ፍለይ ግ ምሃብ ምስኦም ጥቡቕ ምትእስሳር ንምፍጣር 
ይርድኡ፡፡ ንኣብነት ንሕድሕድ ህፃን ሓዯ ሰዒት ሓበራካ ምስራሕ፣ ሓቢርካ 
ንምንባብ ወይ ንዜኾነ ህፃን ስምዑት ብዜህብ ስራሕ ንምምዲብ እንትትምኩሩ 
ሕድሕድ ህፃን ኣብዚ ግ እዙኣ ሓቢሮምዎም ንምዃንኩም ይዯሌዩ፡፡ ህፃናት 
እዚ ሰዒት ከመይ ብሓበራ ምሕሊፍ ከምሇኩም ብምውሳን ክሳተፉ ቀዲምነት 
ሃብዎም/መማራፂ ኣቅርቡልም፡ንኣብነት፡ መፃሕፍቲ ምንባብ፣ መዜሙር 
ምዜማር፣ ብእግሪ ምጓዜ፣ ፀወታ ምፅዋትን ካሌኦት ህፃናት ሐጉሶም ነገር 
ምግባር ትኽእለ ኢኩም፡፡ ምስ ውሊድኩም ዜበሇፀ ተወሳኺ ግ 
ብሕሇፍክምዎ መጠን ርክብኩም ጥንኩር ይኸውን፡፡  
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1. ምምዕባል ምትእምማን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 መመያየጢ 

ፅቡቕ  ምትእምማን ይርድኡ፡፡ ምትእምማን ርክብ ፀኒዐ ክፀንሕ ተሓሕዜ 
መጣበቂ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ስድራ ምትምማን ጎሌብት ውሑድ ሜሊታት፡ 

 ውሊድኩም እምነትኩም ዜረኽብለ ኣጋጣሚታት ፍጠሩ፡፡ ንኣብነት ንህፃናት 
ኣብ ዘርያ ገዚ ቀሉሌ ተግባር ክሰርሑ ብምግባር ብባዕልም እንትሰርሕዎም 
ኣመስግንዎም፡፡  

 ንውሊድኩም ከምትፈትዉዎምን ከምተኽብርዎምን፣ ከም እተተኣማምንልም 
ግሇፁልም፡፡ ህፃናት ወሇዶም እንተድንቕዎም ዜተዚረብዎ መሰረት ተግባራት 
ስሇዜሰርሕዎም ወይ ፅቡቕ ጠባይ ንምርኣይ ይተሳሰኡ እዮም፡፡ 

 ክትሰርሕዎ ይትኽእሌዎ ነገር ቃሌ ኣይትእትዉ፡፡  ክትገብሩልም ቃሌ 
ዜኣተኹሙልም ነገር ክግበረልም ይግባእ፡፡ 

 ኣባሊት ስድራ ሰባት ስሇዜኾኑ ከምዜሳሓቱ ምፍሊጥ ይግባአ፡፡ ብተወሳኺውን 
ስሕተት ብይቅርታ ምሕሊፍ ከምዜከኣሌ ክፈሌጡ ምግባር ግቡእ እዩ፡፡  
ንውሊድኩም ይቅርታ ማሇት ኣምህርዎም፡፡ ንስኻትኩምውን ሕድሕድኮም 
ይቅርታ ምትሕትታትን ይቅርት ምብህሃሌን ብተግባር ኣርእዩ፡፡  

 ፅቡቕ ርክብ ሇዎ ስድራ ቅሬታ እንትህለ ብሰሊማዊ መንገዱ ብግሌፂ 
ብምይይጥ ይፈትሕ፡፡ ነገር ኣብ ኣእምሮኡ ኣፅኒሑ ናብ ቂምነት ምኻድ 
ስሕተት እዩ፡፡  

 ንዜሓሇፈ በዯሌ ምጥማት ተወሳኺ ጉድኣት እምበይ ረብሓ ከምካሌኦት 
ምግሊፅ ኣድሊዪ እዩ፡፡  

 ሕድሕስ ኣባሌ ስድራ ይቅርታ! የሓዜን! ዜብለ ኣግባብ ኣብ ተግባር ምውዒሌ 
ኣምህሩ፡፡ ንሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ጠባያት ሓሊፍነት ምውሳድ ኣድሊዪ 
ብምዃኑ ኣባሊት ስድራ ንዜገብርዎ ነገር ባዕልም ሓሊፊ ተጠያቒ ምግባር 
መራሕቲ ስድራ ብመርኣያነት የምህሩ፡እዙ፡ምትእምማን ምምዕባሌ ይግባአ፡፡  

 



18 
 

 

2. ግቡእ ኣተኣላልያ ጎንፅን ኣፊላላይ  ሓሳብን  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 መመያየጢ 

 ኣብ ውሽጢ ኩለም ስድራ ጎንፂ ይፍጠር እዩ፡፡ጎንፂ ኣብ ውሽጢ 
ርክብ ሰባት ዜፍጠር ተፈጥራዊ ከይዱ እዩ፡፡  

 ጥንኩር ስድራ ኣብ እዋን ይምስምዕማዕን ጠመተኦም ካብ 
ውሌቀ ሰባት ዜበሇፀ ኣብቲ ፀገም ገይሮም ይሰርሑ፡፡ብኻሉእ 
ኣራርባ ኣብ ሕድሕድ ፅቡቕ ስድራ ይምስምዕማዕ እንትፍጠር 
ጠመተ ዜወሃቦ ብዜተብሃሇ ነገር ወይ ካብ ዜተገበረ ተግባር 
ዜበሇፀ ብተዚራቢ ወይ ንቲ ዋኒን ኣብ ዜፈፀመ ኣይኮነን፡፡እዙ 
ኣቀራርባ ጎንፂ ንይ ምጉህሃር ፤ ብቀሇሉ ስምዕማዕ ክፍጠር 
ፍቱን ሜሊ እዩ፡፡ 

 ዜኾነ ጎንፂ እንትፍጠር ቅዯም ዜኮኑ ዋኒናት ወይ ፀገማት 
ብምሌዒሌ ባእሲ ክጋዯዯ ካብ ምግባር ወፃኢ ረብሓ የብለን፡፡  
ዜሓሇፉ ዋኒናት ወይ ፀገማት ምሌዒሌ ካብ እዋናዊ ዋኒን 
ክንርሕቕ/ክንሃድም ስሇዜገብር እዩ፡፡  

 ወሇዱ ጎንፂ ናብ  ሁውከት ከየምርሑ ምስ ኣባሊት ስድራ  
ምምይያጥ የድሉ፡፡ ሓዯሓዯ ግ ወሇዱ ብጣዕሚ ተናዱዶም 
ናዯዶም ወይ ራኸቦም ኣባሌ ስድራ/ ህፃናት ክቀፅዐ ወይ 
ኣቕሓ ክድርብዩልም ይኽእለ እዮም፡፡ እዙ ተግባር ዜተፈጠረ 
ፀገም ካብ ምፍታሕ ዜበሇፀ ነቲ ፀገም ዜቁስቁስ ካሌኦት ተወሳኺ 
ፀገማት ዜፈጥሩ ስሇኾነ ተቐባሌነት ሇዎ  መንገዱ መፍተሒ 
ፀገም  ኣይኮነን፡፡  

ስሇዜኾነውን ወሇዱ ባዕልም መርኣያ ብምግባር ኣባሊት ስድራ 
ተረጋጊኦም ኣብ ምዜታይ ከድህቡ ምምካር ይግባእ፡፡ይተዯሇየ ኣመሌ/ 
ጠባይ ብዜምሌከት ህፃናት ኣብ ተ ብሳተፍናዮም መጠን ዜሐሹ 
ርክባት ሕድሕድ ክፈጥሩ ይገብር፡፡  
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3. ኣፊላላይ  ተቐቢልካ ምስ ኣፊላላያኻ ብሰላም ተኸባቢርካን ተስማዕሚኻን ምንባር  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብ ማሕበረሰብ ዜፍጠር ዜተፈሊሇዩ ጫፋት(ባህሉ፣ቋንቋ፣ሃይማኖት፣ብሄር፣ዯረጃ 
መነባብሮ፣ዯረጃ ትምህርቲ፣ ወተ) ብዜመፅእ ህዜቢ እዩ፡፡ ሰሊማዊ ማሕበረሰብ 
ንኽህሌወና ካብ ዜተፈሊሇዩ ጫፋት ዜመፅእ ህዜቢ ምኽባር ይግባእ፡፡ እዙውን 
ምስ ካብ ዜተፈሊሇዩ ጫፋት  ዜመፅእ ህዜቢ ንምንባር የኽእሌ፡፡  

 ስሇዙውን ወሇዱ ወይ መዕበይቲ ህፃናት ኣብ መንጎ ህዜቢ ሇዉ 
ፍሌሌያት ከኽብሩ ኣጋጣሚታት ምፍጣር ይግባእ፡፡ እዙ ግንዚበ ኣብ መንጎ 
ኣባሊት ማሕበረሰብ ክፍጠሩ ዜኽእለ ናይ ኣተሓሳስባን ድላትን ፍሌሌያት 
መሰረት ብምግባር ህፃናት ምሌምማድ ይከኣሌ እዩ፡፡ ማሇትውን 
እንተይተስማምዑናለውን ሓዱና ንካሉእ ኣባሌ ማሕበረሰብ ኣተሓሳስባን 
ድላትን ምኽባር ወሇዱ መርኣያ ብምዃን ህፃናት ምስትምሃር 
ብምርትታዕ ማሇት እዩ፡፡  

 ባዕሌኻ ንባዕሌኻ ምኽባር ኣድሇዪ ከምዜኾነ ከምኡውን ካሌኦትን ንቶም 
ካሌኦት ነትና እዮም ዜብለ ኩለ ምኽባር ከምድሉ መርኣያ ምዃን 
ንህፃናት ምሌምማድ የድሉ፡፡  

 ወሇዱ ካሌኦት ኣብ ምኽባር ከምኡውን ዜተፈሊሇዩ ጉድኣት አካሌ ሇዎም 
ሰባት ብምንክብኻብ መርኣያ ምዃን ኣሇዎም፡፡  

 ኣብ ባህሌና ዜተሇመዯ ጥቕዒት ኣንስትዮ ንምቕናስ ተባዕትዮ ህፃናት ናይ 
ኣጓሊትን ኣንስትን መሰሌ ከኽብሩ ምስትምሃር ይግባእ፡፡ ንዙ 
ንምስትምሃር ኣቦታትን ዒበይቲ ተባዕትዮን ኣብ ኣንስትዮን ጥቕዒት ካብ 
ምፍፃም ብምዕቃብ ኣብነት ምዃን ኣሇዎም፡፡  

ህፃናት ካብ ዜተፈሊሇዩ ብሄራት፣ ባህሌታት ሃይማኖታት ዜመፅኡ ሰባት ከኽብሩ 
ምስትምሃር ኣድሇዪ እዩ፡፡ብተወሳኺውን ሓዯሓዯ ህፃናት ክንዯይ ኣክሌ ጥቕዒት 
ይበፅሖም ከምል ምስትምሃር ይግባእ፡፡ ወሇዱ ወይ ሞግዙታት ህፃናት 
እንታይነት ጉድኣት ክፈሌጡ ብምግባር ከምኡውን ፍለይ ድላት ሇዎም ህፃናት 
ብምጥንካር ብምፅዋት ብዜተፈሊሇዩ ተግባራት ከሳትፍዎም ከበረታትዕዎም 
ይግባእ፡፡ 
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4. ንኣንስታይን ተባዕተይን ብማዕረ ምርኣይ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብ መንጎ ህፃናትግንዚበን ልምድን ፅቡቕ ርክብ   ስድራ  ከመይ ይህነፅ? 

ሀ) ህፃናት መለዶም ወይ ሞግዙቶም ምድህሳስ ከምኡውንሁም ጠረን 
ይለማመዲሉ፡ይህንንም  

ብምጥቃም ባዕሎም ምስ ስድራኦም 

ንምዜማድ ይሞኩሩ፡፡  

ለ) ቀስ ብቐስ ህፃናት ብፀወታ ምስ ዒበይቲ  

ወለዱ/መዕበይቲ ርክብ ይምስርቱ፡፡ 

ሐ) ካብ ሓዯ ክሳብ ክልተ ዒመት ዕድመ ለዉ 

ህፃናት ርክብ ዜፇጥሩ ብፀወታ እዩ፡፡ 

 

 

 

 መመያየጢ 

ህፃናት ብዚዕባ ከባቢኦም ንምፍሊጥ 
ሃንቀውታ/ ድላት ኣሇዎም፡፡ ኣብ 
መጀመርታ ህይወቶም  ህፃናት ዜነብርለ 
ዒሇም/ከባቢ ንምፍሊጥ ዒይኖም፣ 
ቆርበቶም፣ ኣፍንጫኦምን ምሌሓሶምን 
ይጥቀሙ፡፡ ህፃናት ብስምዑት ኣካሊት 
ከባቢኦም ይመሃሩ፡፡ ኣብ ዜተፈሊሇዩ 
ነገራት ብዒይኖም ጠመተ ምሃብ 
ይጅምሩ፡፡ 

መመያየጢ 

ኣብ መንጎ ኣባሊት ስድራ ዜህለ ርክብ ተባዕታይን ኣንስታይን 
ብማዕረን ብተመሳሳሉ ኩነታት ምርኣይ ግቡእ እዩ ፡፡ ንኣብነት፡  
ኣብ ፅሬት ውሽጢ ገዚ ፣ኣብ ምድሊው ምግቢ ተባዕታይን 
ኣንስታይን ማዕረ ክሳተፉ ምግባር እዩ፡፡ ኣንስትዮ ብተሇምዶ 
ንተባዕታይ ጥራሕ ኣብ ዜተውሃቡ ስራሕቲ ከምኡውን ብተፃራሪ 
ብሇዉ ሰባት ክሳተፉ ምግባር ይግባእ፡፡ኣብ ውሽጢ ስድራ  ኣባፅሕ 
ተባዕትዮን ኣንስትዮን ህፃናት መርኣያ ብምዃን ኣብ ዕዮ ገዚ 
ሕድሕዶም ክተሓጋገዘ ኣሇዎም፡፡ 
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መ) ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ዒመት ዕድመ ለዎም ዯግሞ ከቤተሰብ አባላት ጋር 
የሚግባቡባቸውን የቃላት ቁጥር በጣም ያሳድጋሉ፡፡ እንዱሁምድማ ምስ ኣባላት  ስድራ 
እንትኾኑ እንታይ ዒይነት ስምዑት ከምዜስመዖም ይርድኡ፤ በዙህ ዜተበገሰ ካብ ውሽጢ 
ስድራ ዜተፇላለዩ ሰባት ቅርበት የርእየ፡፡  

ሠ)  ኣርባዕተ ክሳብ ሓሙሽተ ዕድመ ለዉ ህፃናት ብዚዕባ ካልኦት ዜተሰመዖም 
ብትኽክል ክእለት ምንፅብራቕ ይህልዎም፡፡ብተወሳኺውን ኣብ ርክብ ሕድሕድ ተቐባልነት 
ንምርካብ ስምዑቶም ምቁፅፃርን ምምራሕን ከምለዎም ግንዚበኦም የማዕብሉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 መመያየጢ 

ህፃናት ኣብ ከይዱ ግ ቀረባ ርክብ ብምፍጣር ሓጉስ ይመሃሩ፡፡ ህፃናት 
ፍሽኽታት፣ ምድማም ድምፂን ምጉርምራምን ናይ ቀረባ ርክብ ንምምስራት 
ንምምዕባሌን ኣበርክቶ ይገብሩ፡፡ 

ኣብ ግ ፀወታ ወሇዱ ወይ ሞግዙታት ፍቕርን ክንክንን ቅሊፀ ድምፅን ዛማን 
ሇዎ  ንምጥቃም ምምዃር ኣሇዎም፡፡  
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ርክብ ሕድሕድ ስድራ ብዜምልከት  ግንዚበ ንምፍጣር ሓበራዊ ምይይጥ 

 

 

 

 

 

 
 ንተሳተፍቲ ንመመያየጢ   ዜቐርቡ ሕቶታት  
   

ሀ. ከም እትፇልጥዎም ስድራ ውሽጢ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ዜረኣዩ ንህፃናት 
ዕብየት ረብሓ ርክባት እንታይ እንታይ እዮም?  

ለ.  ካብ እትፇልጥዎም ስድራ ውሽጢ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ዜረአዩ ንህፃናት 
ዕብየት ይረብሑ ርክባት እንታይ እንታይ እዮም? 

 

ተግባራዊ ልምምድ፡ ጉጅለ ምይይጥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 መመያየጢ 

ብዜስዕቡ ሕቶታት ብምድራሕ ተሞኩሮታቶም ክዚረቡ 
ተሳተፍቲ የበረታትዕዎም፡፡ ካብ ውሽጢ ፍቃዯኛታት ሰሇስተ 
ተሳተፍቲ ዕድሌ ይሃቡ፡፡ 

 መመያየጢ 
 

1.  ተሳተፍቲ ኣብ ሓፀርቲ ዚንታት ተመርዅዝም 
ዜቀርቡልም ሕቶታት ብሓባር ተመያይጦም 
መሌሲ ክህቡ ይሕተትዎም፡፡ተሳተፍቲ ብሰሇስተ 
ጉጅሇ ይምቀሌዎም፡፡ 

2. ንሰሇስቲኦም ጉጅሇ ንሕድሕዶም ተጓንፎኦም 
ዜተፃፈልም ክሌተ ገፅ ወረቓቕቲ ይሃብዎም፡፡ 

3. ንኣባሊት ጉጅሇ ሕድሕደ ተጓንፎኡ ብዜምሌከት 
ዜቐረቡ ሕቶታት ምምሊስ ከምሇዎምን ሕቶታት 
ንምምሊስ በቲ ዚንታ በብጉጅሇኦም ምምጥያጥ 
ከምሇዎም ይሓቡሩልም፡፡  

4. ሕድሕድ ጉጅሇ ምይይጥ ዜመርሑ ሰባት ክህሌዎም 
ከምዜግባእ ይግሇፁልም፡፡ ካብ ተሳተፍቲ ማእከሌ ናይቲ 
ምይይጥ ጭብጢ ዜፅሕፉን ንኩልም ተሳተፍቲ 
ዜቐርቡ ሰባት ብምምራፅ ብተሳተፍቲ ዜወሃቡ 
ምሌስታት ክርድኡ ይግበሩ፡፡ 
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ንተሳተፍቲ ዜቀርቡ ሕቶታት 

1. ኣብ ተጓንፎኦም ውሽጢ ካብ መንጎ ኣባላት ስድራ ሎ ርክብ ንህፃናት ዕብየት 
ፅቡቕ እዩ  ወይስ ሕማቕ እዩ? ንምታይ? 

2. ኣብ ውሽጢ ተጓንፎ ዜቐረቡ ወለዱ ኣብ መንጎኦም ሎ ርክብ ኩነታት ፅበቕ 
ክገብሩን ዕብየት ህፃናት ንምሕጋዜ እንታይ ክገብሩ ትመኽርዎም? 
ኣብቲ ተጓንፎ ውሽጢ ዜቐረቡ ምስ ወለዱ ካብ ህፃናት ለዎም ርክብ ኩነታት 
ክልውጡን ዕብየት ውላዶም ንምሕጋዜ እንታይ ትመኽርዎም? 

ቀዲማይ ዚንታ- ኣይተ ታዯሰን ውላደን  

ኣይተ ታዯሰ ኣቦ ሽደሽተ ህፃናት ህፃናት እዮም፡፡፡ኣይተ ታዯሰ ስራሕ ብጣዕሚ 
ስለዜበዜሖ ዕረፍቲ የብሉን፡፡ በብመዒልቱ ወላዶም ካብ መዯቀሲኦም ከይነዒቑ ናብ 
ባዕሎም ይኸዯደ እዮም፡፡ ምሸት ድማ እቶም ህፃናት ምስተረኸቡ ኣብ ምሸት ሰዒት 
ሰዒት ናብ ገዚኦም ይምለሱ፡፡ ኣይተ ታዯሰ ኩሉ ግ ንስድራኦም ግ ምሃብ 
ብይምኽኣሎም ስምዑት ጥፍኣተኝነት ተሰመዖም፡፡ 

ናይ ኣይተ ታዯሰ ህፃናት ኣዶአም ናብ ዜተፇላለዩ  ቦታታት ንኣብነት ናብ ዕዲጋ ፣ናብ 
ውሕዥ፣ናብ  ሜዲ፣ ኣብ ቀረባኦም ናብ ዜርከብ መንዯር ከምኡውን ርሕቅ ኢሎም 
ዜርከቡ ዒበይትን ኣዜማድን ንምሕታት ክወስድዎም ብተዯጋጋሚ ይሓቱ፡፡ይኹን 
እምበር ኣዶኦን ኣብ ውሽጢ ገዚ ስራሕ ግ ዜህብ ስለብለን እዙ ምግባር ዜኽእሉ 
ኣቦአን ኣይተ ታዯሰ ጥራሕ ምዃነን ክትዚረበን እያ፡፡ኣይተ ታዯሰ ድሌት እቶም 
ህፃናት ምምላእ ብይምኽኣሎም ንቶም ህፃናት ግ ሰለይብሎም ዜበዜሑ ህፃናት 
ኣይፇትዉዎምን፡፡ ኣይቐርብዎምን፡፡ ኣይተ ታዯሰ ሓድሓዯ ግ ብአጋጣሚ ውሱንግ 
ረኺቦም ምስቶም ህፃናት ምፅዋት እንትዯለዩ እኳ እቶም ህፃናት ኣብ ውሽጢ ገዚ 
ፀኒሖም ምስ ኣቦኦም ካብ ዜፃወቱ ዜበለ ናብ ወፃኢ ብምውፃእ  ምስ ሰፇር ህፃናት 
ምዃን ይመርፁ፡፡ በዙ ዜተበገሰ ኣይተ ታዯሰ  ውላዶም ምፅላእ ጀመሩ ፡፡ኣብ ውሽጢ 
ገዚ እንተኾኑውን ብጣዕሚ በይንኻ ምዃን/ፅምዋ ይስመዖም፡፡  

ካልኣይ ክለተ- ብርሃን  

    ብርሃን ጓል ሸውዒተ ዒመት ህፃን እንትትከውን ናይ ቀዲማይ ክፍሊ ተምሃሪት እያ፡፡ 
ዜበዜሕ ግ ምስ መሓዘታ እንትትወዲዯር ብፀወታ ሕጉስት ኣይኾነትንን፡፡ 
ብተወሳኺውን ጥንክርቲ ኣይኮነትን፡፡ ወለዲ ብዘሕ ግ ኣብ ቅድሚኣ ይናታረኹ 
እዮም፡፡ኩሉ ግ ኣቦኣን ኣዱኣንን እንትበኣሱ ትርኢ እያ፡፡ ብርሃን ብተዯጋጋሚ 
ብይ ምኽንያት ዋዕ አሊ ትበኪ እያ፡፡ ነገር ግና ኣቦኣ ይኹን ኣዱኣ ኣጆኺ ኢሎም 
ኣየረጋግእዋን፡፡ ወይ ንምታይ እናበኸየት ኣይሓትዋን፡፡ ዋእዘይ እናሃለወ ኣዱኣ 
ንኣቦኣ ‹እዚ ህፃን ስቅ ኣብላ› ትብሎ እያ፡፡ ኣቦኣውን ኣብ ብርሃን ዋዕ ኢልካ ምብካይ 
ጠጠው እንተይልኺ ብምራን/ቀበቶ ክገርፇኪ እዬ ኢሉ የፇራርሓ፡፡ብርሃን ናይ ኣቦኣ 
ዋዕ ኢሉ ምድንቋርን  ምፍርራሕን ብምፍራሕ ብጣዕሚ ትበኺ ነበረት፡፡ በዙ ግ 
ኣቦኣ ምግራፍ ጀመረ፡፡ ኣቦኣ ብጥንኩራት ኣእዲዉ ሒዘ ብምራን/ቀበቶ ወይ 
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ብኾርማዥ ገረፊ፡፡ በዙ ዜተበገሰ ብርሃን ኣቦኣ ብጣዕሚ ፇርሐቶ፡፡ ኣቦኣ ናብ ገዚ 
ምእታዉ እንትትሰምዕ ጎይያ ናብ ጓሮ ከዯት፡፡ ብርሃን ኣብ ውሽጢ ገዚ እንትትከውን 
ድማ ናብ ኣቦኣ ፅጋዕ ኣይትበፅሕን፡፡ ይኹን እምበር ኣብ ክሽነ ናብ ኣዶኣ 
ተኸተለታ፡፡ ብርሃን ናብ ወፃኢ ፀወታ ምስጎረበት ህፃናት ንምፅዋት ፍቓድ 
እንትትሓት ኣዱኣ እዙ ነገር ጠጠውዶ ኣየበልክንስቅ ኢላ ተቐመጠት፡፡ ብርሃን ኣብ 
እትበኽየሉ ግ ስራሕ ክትሰርሕ ብኣዶኣ እንተይተኣዙዚ ኣብ ሓዯ ፅጋዕ ጓሮ ስቅ 
ኢላ ትቅመጥ ኢያ፡፡   

 

ፀብፃብ ሓባራዊ ምይይጥን (ዑስራ ዯቒቓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ቁልፉ መልእኽትታት    
 ኣብ ሰዒት ምግቢ ኣባላት ስድራ ካብ ዜግበሩ ርክባት ተወሳኺ ሓበራዊ ግ የድሊ፡፡  

ሕድሕድ ኣባላት ስድራ  ልምድ ክለዋወጡን ክገብሩ ኽእል እዩ፡፡ኣብ ውሽጢ ገዚ 

ወይ ኣብ ቀፅሪ ዜሰርሑ ሰባት ብሓባር ምስራሕ ወይ ሓዱኡ እንትሰርሕ ካሊእ ሓቢሩ 

ብምዃን፤ ንምይይጥ ወይ ንሓባራዊ ፀወታን ሽርሽርን መርሐ ግብሪ ምውፃእ የድሊ፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ስድራ ሓዱኡ ብዚዕባ ካሊእ ፅቡቕ ቃላትን ምጎሳን ምልውዋጥ ባህሊ 

ምምዕባል 

 ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ጎንፂ ብግልፂ ምይይጥን ሓዱኡ ኣቋም እቲ ካሊእ 

ብምኽባርን  ካብ ፅልኢት ብምርሓቕ ሰላማዊ ኩነታት ብምዜርራብ ምፍታሕ ኣድላዪ 

እዩ፡፡ ኣብ ተዚራቢ ይኮነስ ኣብቲ ዜተወለዏ ፀገም ጠመት ምግባር የድሊ፡፡ 

መመያየጢ 

ንሕድሕድ ጉጅሇ ተወካሉ ሰሇስተ ዯቒቓ ጥራሕ ብምፍቃድ ንናይ 
ጉጅሇኦም መሌስ ከቅርቡ ይግበሩ፡፡ 

ተወከሌቲ ድሕሪ ምቕራቦም ድማ ክሌተ ተሳተፍቲ ርኢቶ ክህቡ  
ወይ ሕቶ ከቅርቦ ይግበሩ፡፡  

መመያየጢ፡ ተወከሌቲ ብቅረብዎ ወይ ብዜተውሃቡ ርኢቶታት 
እርማት ምሃብ ወይ እቲ ሓሳብ ምጥንካር ይህሌዎም፡፡  
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 ንተባዕትዮን ኣንስትዮን ህፃናት ማዕረ ክንክን ምሃብ፡፡ ብተወሳኺውን ካብ ክልቲኡ 

ፆታታት ተመሳሳሊ ነገር ምሕላው (ኣብ ገዚ ስራሕ፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ወተ)፡፡  

 ህፃናት ዕድሚኦም ክልተ ዒመትን ፇረቓን እንትኾኑ ጀሚሩ ኣናእሽቶይ ኣቕሑ ካብ 

ምቅባል ጀሚሩ ቀስ ብቐስ ኣብ ውሽጢ ገዚ ስራሕቲ ብምስታፍ ንስድራ ምግላፅ 

ምምሃር ይኽእሉ፡፡ ስለዙ ህፃናት ነዙ ጠመተ ሂቦም ብፍቕሪ ነገር ግና ብጥቡቕ 

ኣመራርሓ ህፃናት ንስድራ ኣበርክቶ ምግባር ባህሊ ከማዕብሉ ምስልጣን ይግበኦም፡፡ 

 ህፃናት ኣብ ከባቢኦም ዜርከቡ ሰባት ንምፍላጥ ዜጠቀምዎ ኣዑንቶም፣ቆርበቶም፣ 

አፍንጫኣምን ምልሓሶምን እዮም፡፡ ስለዙህ ወለዱ ወይ ሞግዙታት ምስቶም ህፃናት 

ዜህልዎም ርክብ ንምጥንኻር ኣካላት ስምዑት ህፃናት መሰረት ምግባር የድሊ፡፡  

 ወለዱ ወይ መዕበይቲ ምስ ህፃናት ፀወታዊ ርክብ ንምምስራት ወይ ንምጥንካር ፍቕርን 

ክንክንን ቅላፀ ለዎ ድምፂ ምጥቃም ረብሓ ዒብዪ እዩ፡፡  

 ንህፃናት ዯቆም ምሉእ ጠመተ ብምሃብ የዲምፅዎም፡፡ኩሎም ኣባላት ስድራ ሓሳቦም 

ስምዑቶም ብነፃነት ከጋፍሑ ምብርትታዕ፡፡   

 ንህፃናት ዜተፇለየ ግ (ሐጉስ ርክብ ዜበለፀ ምጥንካር) ይህብ፡፡ እዙውን ምስ ህፃናት 

ጥቡቕ ርክብ ንምምስራት ይሕግዜ፡፡  

 ወለዱ ምስ ህፃናት ለዎም ርክብ ብምፍታሽ ፀገማት ምስትኽኻለን ፅቡቕ ክቕፅል 

ምግባርን ኣለዎም፡፡ 

 ኣብ ውሽጢ ማሕበረሶም ክንክን ህፃናት  ጎረባብቲ ብጣዕሚ ኣድለዪ እዩ፡፡ ጎረባብቲ 

ኣብ ክንክን ህፃናት  ልዐል ዯገፍ ምግባር ይኽእሉ፡፡ ምስ ጎረባብቲ ርክብ ፅቡቕ  

ምምስራት ኣብ ክንክን ህፃናት ሓላፉ ንምምቓል ዜጠቅም እዩ፡፡ ነገር ግና ኣመል 

ጎረባብትና ብዯንቢ ምፍላጥ የድሊ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

መመያየጢ   

ፅቡቕ ኣተዒባብያ ህፃናት ወሳኒ ዜኸውን  ሕድሕድ ኣባሊት ስድራ  ፅቡቕ 
ርክብ ንቶም ህፃናት ምምችቻውን ንቲ ህፃን ካብ ዜራኸብዎም ሰባት 
ኣድሊዪ ክንክንናን ግንዚበ ዜርኽቡ ምዃን ምርግጋፅ ወሇዱ ወይ መዕበይቲ 
ሓሇፍነቶም እዩ፡፡  

ንብዘሕ ዒመታት ፅቡቕ ይኮነ ርክብ ከይሃሇዎም ዜዒበዩ ህፃናት ሌዕሌ 
እንትብለ ምስ ካሌኦት ብዜህሌዎም ርክብ ዯሕንነት ኣይስመዖምን፡፡ 
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ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ  ሎ ርክብ ከመይ ምግምጋም ንኽእል? 

ኣብ መንጎ ሕድሕድ ወለዱ ኾነ ህፃናት ለዎም ርክብ ብምግምጋም ምስትኽኻል 
የድልዮም፡፡  

ኣብ ውሽጢ ስድራ ብለዉ  ኣባፅሕ መንጎ ወይ ምስ ህፃናት ምርድዲእ ይከኣሉ ኣባል 
ስድራ ኣብ ውሽጢ ስድራ ዒብዪ ነገር ከምዜጎዯሎ ክስመዖም ይኽእሉ እዩ፡፡  በዙ እዋን 
እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ስድራ ምርሓቕ ክጅምሩ ይኽእሉ፡፡ ንኣብነት ኣብ ዯገ ምምጋብ፣ 
ምኽንያት/ሰበብ ፇጢሩ ካብ ገዚ ምውፀፃእ፣ ዜበዜሕ ግ ዕረፍቱ ምስ መሓዘቱ ካብ ገዚ 
ወፃኢ ምፅዋት  ወይ ግኡ ኣብ ቤት መስተ ምሕላፍ ልማዱ ክገብር ይኽእል፡፡እዙኦም 
ይተለመደ ምልክታት ካብ ዜተርኣዩ ዜበለፀ ፅቡቕ ርክብ ስድራ ከም ዜፃወቱን ንህፃናት 
ፅቡቕ ኣተዒባብያ ፀገም ምዃኖም ተፇሊጡ ዒርሶም ካብ ምክልኻል ተግባር ምቁጣብ 
ፅቡቕ እዩ፡፡ ብመተካእታ ኩነታት ናይ ባዕልኻን ስድራኻን ምግምጋም ሕማቕ ስምዑት 
ብዚዕባ ዜፇጠሩልና ዋኒን ምስ ስድራ ብምዜርራብ መፍትሒ ክርከብ ብግልፂ ፃዕሪ ምግባር 
የድሊ፡፡ 

ኣብ ውሽጢ ስድራ ዜህሉ ፅቡቕ ርክብ ኣይኮነን ኢሎም ካብ ምግምጋም ግልፅን 
ምክብባርን ዜተመልአ ምይይጥ ብምግባር ነገራት ንምስኽኻል ስጉምቲ ምውሳድ ፡፡ 
መፍትሒ ምርካብ እንተይከኣለ ኣብ ከባቢኦም ዜርከቡ ሰብ ሙያታተ ምኽባር የድሊ፡፡ 

 

 

 


