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  ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና

           ኣብቲ ስልጠና ክሳተፉ ትፅቢት ዝግበረሎም መምህራን፣ ኣብ ምሕብሓብ ህፃናት ዝሳተፉ ትካላት ውሽጢ

      ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ከምኡዉን ወለድን መዕበይትን እዮም፡፡

  ክለሳ ሕሉፍ ምይይጥ

            ሕድሕድ ሰልጣኒ ኣብ ሕሉፍ ዝተምሃሮም ንምዝኽኻር ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ክልተ ተሳተፍቲ ኣብ ሕሉፍ

          ምይይጥ ዝተልዓሉ ቁም ነገራት ቅድሚ ዕለታዊ ትምህርቲ ምጅማሩ ከቕርቡ ምግባር፣ ንኣብነት፡- 

1. ኣብ ሕሉፍ ዝተመያየጥናሎም ዛዕባታት እንታይን እንታይን ነይሮም?

2. ኣብ ሕሉፍ ካብ ዝተመያየጥናሎም ርእሰ ጉዳያት ኣብ ገዛኹም ምስ ደቅኹም እንታይ ገይርኹም?

ዘጋጠመኩም ፀገም ኣሎ ዶ? 

3. ሕሉፍ ትምህርቲኹም ንጎራብትኹም ኣካፊልኩም ዶ?

ተፍተሽ ቅድመን  ድህረ ስልጠና  

           ሕድሕድ ክፋል ስልጠና ቅድሚ ምጅማሩ ንተሳተፍቲ ተፍተሽ ቅድመ ስልጠና ይወሃቦም፡፡ ኣብቲ ስልጠና

     ዝረኸብዎ ፍልጠት ንምግምጋም ድማ ተፍታሽ ድህረ-  ስልጠና  ኣብ    ኣብ ሕድሕድ መወዳእታ ምዕራፍ

ይወሃብ፡፡

    ሓፈሻዊ ስሪት እቲ ስልጠና፤

         ኣብ ፈላማይ መዓልቲ እቲ ስልጠና ዝስዕቡ ስሪታት ንትሳተፍቲ ክፈልጥዎ ምግባር፣

       “ ”   ኣቀማምጣ ሰልጠንቲ ፍርቂ ክቢ ወይ ቅርፂ ሀ ክኸዉን ከምዝኽእል ምሕባር፣

       መሳለጥትን ተሳተፍትን ነኒ ባዕሎም ክላለዩ ምግባር፣

  ሰዓት ምኽባር

      ኣብ እዋን ስልጠና ሞባይል ስልኪ ምዕፃው/   ኣልቦ ድምፂ ምግባር፣

        ኣብ ሕድሕድ ክፍለ ግዘ ስልጠና ብስዓትካ ምርካብ፣

   ውዑይ ተሳትፎ ምግባር፣

    ሓሳብ ካልኦት ሰባት ምኽባር፣

          ቅድሚ ስልጠና ምጅማሩ ኣብ ሕሉፍ ዝተምሃርዎም ትምህርቲ ኣመልኪቶም ሓፂር ፅብረቓ

         ዘቕርብ ሰብ ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ክልተ ሰባት ምምራፅ፣ ንመቕረብቲ 5  ደቂቓ ምሃብ፣

    ኣብ ፈላማይ መዓልቲ 10       ደቂቓ መሰልጠንቲ መሰልጠኒ ቦታ የተዓራርዩ፡፡
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    ተቖፃፃሪ ሰዓት ምምራፅ፣

    ንስልጠና ዘድልዩ ናውትታት

 ብብርኪ ዕድመ       ህፃናት ዝተዳለዉ ዛንታታት ወይ መፃሕፍቲ ታሪኽን ስእልታትን

        ረብሓ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግቢ ዘርኢ ስእላዊ መግለፂ/  ቢል ቦርድ/

        ተተኻኢሉ ኤል ሲ ዲ ፕሮጀክተርን ኮምፒውተርን

       ፃዕዳ ወይ ፀሊም ሰሌዳ፣ ፍሊፕ ቻርት

  ማርከር

  ስእክርቢቶን ደፍተርን

   በረርቲ ፅሑፋት ወዘተ.

 ግደ ወለዲ/     መዕበይቲ ኣብ ኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናት

  እዋን ምይይጥ 1  

ኣብ ኢትዮጵያ ኣመጋግባን ጥዕናና ህፃናት ዘለሉ ኩነታት         
  ዝተመደበ ግዘ፡ ስልሳ/30/   ደቒቓ

መሳለጥቲ 
ካብዚ ንታሕቲ ዝቐረቡ መበገሲ ነጥብታት ኣንብቡ፡፡ ከምኡዉን ዝበለፀን ዝሰፍሐን ሓበሬታ
ዝርከበሉ ኣብዚ ምይይጥ መወዳእታ ክፋል ንመመያየጢ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝብል ስለ ዘሎ ብዝግባእ
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ፈትሹ፡፡

      መሳለጥቲ ቅድሚ ምይይጥ ከንብብዎ ዝግባእ ጠቓሚ ነጥቢ

           ጥዕና ማለት ናይ ኣካላዊ፣ ኣእመሮኣውን ማሕበራውን ዕብየትን ጥዕናን እንበር ሕማም ዘይምህላይ ማለት
          ኣይኰነን፡፡ አመጋግባን ጥዕናን ህፃናት እንትብሃል ዝተማልአ ኣካላውን ውሽጣዊ ድሕንነትን ዝተመጣጠነ

              ምግቢ ኣብ ሰዓቱ ምርካብ እዉን ዝሓዘ እዩ፡፡ ምርካብ ዝተመጣጠነ ምግቢ እንትንብል ሓደ ሰብ ኣብ ማዕልቲ
           ዝጥቀሞም ዓይነትን ዓቐንን ይውስንዎ እዮም፡፡ ህፃናት በቢ ማዕልቱ ዝምገብዎም ዓይነትን መጠንን ምግቢ
           ንዕብየቶም የሳልጥ፤ ከምዝደለይዎ ክዕንድሩ ሓይሊ እዉን ይህቦም እዩ፡፡ ህፃናት ዝተመጣጠነ ምግቢ

         እንድሕር ረኺቦም ብዝተፈላለዩ ሕማማት ከይጥቃዑ ይገብሮም፡፡ ህፃናት ዘይተመጣጠነ ምግብን ሓይሊ
            ወሃብቲ ምግብታትን ጥራሕ ክምገቡ ተዘይክኢሎም ኣብ ዕድሚኦም ከማዕብልዎ ዝግባእ ነገር ከየማዕብሉ

               ይገብሮም እዩ፡፡ ውሑድ ዓቐን ዘለዎ ኰነ ብዙሕ ዓቐን ዘለዎ ሓደ ዓይነት ምግቢ ጥራሕ ምምጋብ ንህፃናት
   ይጐድእ እንበር ኣይጠቕምን፡፡ ንኣብነት፡-        ሓይልን ሙቐት ወሃብን፣ ሕማም ተሸላኸልት ወይ ሃነፅቲ ሰውነት

 ጥራሕ ምምጋብ/፡፡  

     ክለሳ መርሃ ግብሪ ሕሉፍ ምይይጥ (  ሓሙሽተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ

           ክልተ ተሳተፍቲ ካብ ሕሉፍ ምይይጥ ዋና ዋና ዝብሃሉ ፍረ ሓሳባት ከቅርቡ ሕተቱ፡፡

1.       ኣብ ሕሉፍ ዝተመያየጥናሎም ነገራት እንታይን እንታይን ነይሮም?

2.            ሕሉፍ ትምህርቲ በኣብ ከባቢኹም ወይ ኣብ ስራሕ ቦታኹም ዝርከቡ ሰባት ኣካፊልኩም ዶ?

   ዒላማ ምይይጥ፡    ድሕሪ እዚ ስልጠና ወለዲ/መዕበይቲ

    ንኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናት ዝህዉኹ/  መንቀሊታት ዝኾኑ

   ምኽንያታት ምፍላይ ይኽእሉ፡፡

    ተግባራዊ ልምምድ፡ ዕዮ ጉጅለ (  ኣርብዓ ደቒቓ)

መሳለጥቲ
ኩሎም ወለዲ ዕብየት ደቆም ብትኹረት ስለዝከታተሉ ጥዕናኦምን ኣመጋግባኦምን  ብዝምልከት ዘጓንፍዎም ፀገማት
ንምፍላይ ክሕግዞም ኣብ ክልተ ጉጅለ ብምምቓል    ካብቶም ጉጅለታት ፀሓፍን መመያየጥን ክመርፁ ምግባር፡፡ ነቶም
ተሳተፍቲ ድማ ኣብ ታሕቲ ብዝቐርቡ ክልተ መመያየጢ ዛዕባታት ክመያየጡ ምግባር ይግባእ፡፡

መመያየጢ ሕቶታት፡-  
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መሳለጥቲ

  ዕላማታት ኣብራህርህሎም፡፡



1. እስቲ ብዛዕባ ንፈልጦም ህፃናት እቲ ሓደ ሕሙሙ እቲ ሓደ ጥዑይን  ንሕሰብ እቲ ሕሙም ብተደጋጋሚ

ዝሓመሉ እቲ ሓደ ድማ ምንም ዘይኾንሉ ምኽንያት እንታይ ይመስለኩም?  

2. እስቲ ብዛዕባ ትፈልጥዎ ዝተስተኻኸለ  ቁመና ሰውነት ዘለዎ ህፃን ሕሰቡ፤ ካሊእ ድማ ቁመና ሰውነት
ዘይተስተኻኸለ ዘለዎ፣ ምስ መሓዝቱ እንትርአ ቐጢንን ሓፂርን  ዝኾነ ህፃን ሕሰቡ፡፡ ኣብ ተመሳሳሊ ክሊ
ዕድመ ዝርከቡ ህፃናት ብክብደት ሰዉነትን ቑመትን ሰፊሕ ኣፈላላይ ዘርእዩ ንምንታይ ይመስለኩም?
(ሪኢቶ፡- ካብ ቁመት ብዝበለፀ ጥንካረን ምንኣስ ዓቕምን/ድኽመት እንትወዳደር ከ)    
 ሓበራዊ ምይይጥ፡-

መሳለጥቲ
ሕድሕድ ጉጅለ ዝተመያየጥሉ ሓሳብ ብዝመረፅዎም መራሕቲ ጉጅለ ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ 5  ደቒቓ ሓሳቦም
ከቕርቡ ይግብኦም፡፡  ኣባላት እቲ ጉጅለ ይኹኑ ኣባላት ካልኦት ጉጅለ ሕቶን ሪኢቶን እንተልይዎም ከቕርቡ ዕድል
ምሃብን ምብርትታዕን፡፡  ንምጥቕላል ወይ ተወሳኺ ሓሳብ ንምሃብን ቅድሚ ምፍታና ጉጅለታት ሓሳብ ኣብ ዘቕባሉ
እዋን ኣብ መዘክርኩም ዝተፈላለዩ ቁም ነገራት እናተሓዝኩም ምኻድን ኣብ መወዳእታ ሃናፃይ ርኢቶ ምሃብ የድሊ
እዩ፡፡

ተፍተሽ(  ሓሙሽተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ
            ንተፍተሽ ዝቐርቡ ሕቶታት ተሳተፍቲ ኣብ ውዕልኦም እንታይ ከምዝተምሃሩ ንምግምጋም ዝቀርቡ እንበር ፈተና ዘይምዃኖም

            ወለዲ ክግለፀሎም ይግባእ፡፡ ንህፃናት ጥዕናዊ ዕብየት ኣድለይቲ ነገራት ካብቲ ምይይጥ ተበጊሶም ክዝርዝሩ ንዝተወሰኑ
  ብፍቓደኝነት ክገልፁ ምሕታት፡፡

 ቀንዲ መልእኽትታት (  ሓሙሽተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ 
 ቀንዲ መልእኽትታት የንብበሎም፡፡

  ጥዕና ህፃናት          ብዋናነት ብትሕዝቶን ዓቐንን ዝምገብዎ ምግቢ ይውሰን፡፡ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምርካብ
       ንጥዕናን ንዝተስተኻኸለ ዕብየትን ክህሉ ወሳኒ እዩ፡፡

  ጥዕና ህፃናት          ኣብ ኣመጋግባኦም ፅዕንቶ የሕድር እዩ፡፡ጥዕና ዘለዎም ህፃናት ዝረኸብዎ ዝተመጣጠነ ምግቢ
           ንሰውነቶም ዝጠቅም እንትኸውን ሕማም ዘለዎም ህፃናት ግና ሰውነቶም ምጥቃም ስለዘይኽእል ምግቢ

  ይባኽን እዩ፡፡
               ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝረኸበት ነብሰ ፁር ኣደ ጥዑይን ንቑሕን ቈልዓ ናይ ምውላድ ዕድላ ዝተመጣጠነ ምግቢ

      ካብ ዘይረኸበት ኣደ ልዕል ዝበለ እዩ፡፡
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            አልኮላዊ መስተ ምስታይ፣ ብሓኪም ዘይተኣዘዙ መድሓኒታት ምውሳድ ኣብ ፅንሲ ዘለዉን ጡብ ኣብ
        ምጥባው ዝርከቡ ህፃናት ልዑል ጉድኣት የብፅሕሎም እዩ፡፡

          ጐዳእቲ ልምድታትን ፍፃመታትን ብምውጋድ ጥዕናን ድሕንነትን ህፃናት ምሕላው ይግባእ፡፡

       ውልቀን ከባብያዊ ፅሬትን ምሕላው ጥዕናን ድሕንነትን       ህፃናት ልዑል ግደ ስለዘለዎም ልቢ ምባል የድሊ፡፡ 

መጠቓለልን ዕዮ  ገዛን (  ኣርባዕተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ምይይጥ ብዛዕባ ኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናት ዝምልከት ዝተመያየጡ ምዃኖም ንተሳተፍቲ
ምዝኽኻር፡፡ ወለዲ ኣብዚ ምይይጥ ዝረኸብዎ ሓሳብ ንጐራብቶም ከካፍሉ ሓበሬታ ምሃብ፡፡ ተሳተፊቲ ኣብ ዝቕፅል
ምምይጥ እንትመፅኡ ምስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ሰባት ኮይኖም ኣብ መጋግባን ጥዕናን ህፃናት ክመሓየሹ ዝግብኦም
ዛዕባታት ተመያይጦም ክመፅኡ ምግባር ክምዝግባእ መምርሒ ሂብካ ምስዳድ፡፡

 መዘክር መሳለጥቲ 

መሳለጥቲ

            ኣብ መወዳእታ እቲ ምይይጥ መዘክር ምትሓዝ መሰረታዊ ነገር እዩ፡፡ ንምይይጥ ዝገብርዎ ምድላውን ኣብ

             እዋን ምይይጥ ጉልህ ኢሎም ዝወፅኡ ሓሳባት ኣብቲ ምዕራፍ ክካተቱ ወይ ክድገሙ ዝግብኦም ፍረ ሓሳባት

            መዝጊብካ ምትሓዝ፡፡ እዞም ፍረ ሓሳባት እዚ ሰነድ ንቕድሚት ኣብ ምምሕያሽ ልዑል ግደ ስለዘለዎም

   ትኹረት ሂብካ ምፅሓፍ የድሊ፡፡

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

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

-----

ንመሳለጥቲ ዝቀረበ ተወሳኺ ሓበሬታ
   ጥዕናን ስነ ምግብን ህፃናት

            ጥዕና ማለት ኣካላዊ፣ ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ጥዕና እንበር ሕማም ዘይምህላው ኣይኰነን ፡፡ ሓደ ሰብ
            ጥዕና ኣለዎ እንትብሃል ዝስዕቡ ነጥብታት ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ክኸውን እንተሎ እዩ፡፡

1.  ኣካላዊ ጥዕና፡-           ኩሎም ክፍሊ ኣካላት ብዘይምንም ስምዒት ሕማም ወይ ብዘይ ምንም ፀገም
      ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳትን ስራሕትን ምስራሕን ምፍፃምን እንተኝእሉ እዩ፤

2.  ኣእምሮኣዊ ጥዕና፡-      መግለፅታት እምሮኣዊ ጥዕና ካብዝኾኑ መዐቀንታት ንኣብነት፡- 
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-  ተረጋጊዖም ዝሰርሑ

-  ቅሳነት ዘለዎም፣

- ዘይፈርሑ/ዘይደናገፁ

-  ሓዘኔታ ዘለዎም

-       ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ንካልኦት ፅልኢትን ጭካነን ዘየርእዩ፣

-      ዝሓስብዎን ዝሰርሕዎን ነገር ዝፈልጡ፣

3.    ጥዕና ዘለዎ ማሕበራዊ ርክብ፡-        እዚ ዓይነት ጥዕና ዘለዎ ሰብ ዘርእዮም ባህርታት ንኣብነት፡-

-       ብደረጃ ዕድሚኡ ተቀባልነት ኣብ ዘለዎም ተግባራት ዝሳተፍ፣

- ምስ ሰባት ከምድልየቱ ዝተሓዋወስ፣      ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ሰባት ክርሕቕ
ዘይደሊ፣

-      ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ምስ ካልኦት ዘይብኣስ፣

-          ምስ ካልኦት ሰባት እንትኸውን ዘይሓፍር፣ ከምኡዉን ምስ ሰባት ኣብ ዝግብሮም
    ርክባት ዘይጓነፅን ዘይህውኽን ዝኾን፣ ወዘተ.

           ዝተመጣጠነ ምግቢ ምርካብ ሓደ ህፃን ኣብ ማዕልቲ ብዝምገቦም ዓይነታት ምግብን ዓቐንን ይውሰን፡፡
           ህፃናት በቢ ዕለቱ ኣብ ዝምገብዎም ዓይነታት ምግብን ዓቀንን ዝተመጣጠነ እንተኾይኑ ዕብየቶም ይሳለጥ፣

         ከምዝደለይዎ ንምዝላል ሓይሊ ይረኽቡ፣ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ዘይጥቅዑን ይኾኑ፡፡ ንህፃናት
           ዘይተመጣጠነ ምግቢ ምምጋብ ወይ ሓይሊ ወሃብቲ ምግብታት ጥራሕ ክምገቡ ምግባር ብዕድምኦም ልክዕ

            ከይዓብዩ ምኽልካል ማለት እዩ፡፡ ከምኡዉን ህፃናት ንልዑል ሕፅረት ምግቢ ይቃልዑ፡፡ ብዙሕ ይኹን ውሑድ
         ሓደ ዓይነት ምግቢ ጥራሕ ንህፃናት ምምጋብ ይጐድእ እንበር ኣይጠቅምን፡፡ ንኣብነት፡-  ሓይልን ሙቀትን

         ወሃቢ፣ ተኸላኸልቲ ሕማማት ወይ ሃነፅትን ፀገንትን ሰውነት ጥራሕ ክምገቡ ምግባር፣

         ኣመጋግባእ ጥዕናን ህፃናት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክተኣጓጐል ይኽእል፡፡ ካብኣቶም ማእኸል ቀፂሎም
  ዘለዉ ምጥቃስ ይክኣል፡-  

    ሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ

           ሚስጥር ጥዕና ዘለዎም ህፃናት ምስ ኣመጋግቦኦም ዝተሓሓዝ እዩ፡፡ ኩለመዳይ ዕብየትን ጥዕናን ህፃናት
           እኹልን ፅሬት ዘለዎ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምምጋብ ኣድላዪ እዩ፡፡ ኣመጋግባ ህፃናት ከከም ዕድሚኦም
      ዝፈላለይ ምዃኑ ልቢ ምባል የድሊ፡፡

 ጡብ ዘይምጥባው

  ሓደ ህፃን ምስ ተወለደ ሽዑ ጡብ ኣዴኡ ክጠብዉን ንዝቅፅሉ ሽዱሽተ ኣዋርሕን ጡብ ኣዴኡ ጥራሕ ክጠቡ
ይግባእ፡፡ ሽዱሽተ ወርሒ ምስ መልኦ ተወሳኺ ምግቢ ድሕሪ ምምጋብ ምጅማርና እቲ ህፃን ካብ ሓደ ዓመት
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ክሳብ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ጡብ ኣዴኡ ክጠቡ ይግበኣእ፡፡ ጡብ ኣዴኦም ብዝግባእ ዝጠበዉ ህፃናት ምስ
ዘይጠበዉ እንትነፃፀሩ ከም ተቕማጥ፣ ረኽሲ እዝኒ/ኢንፌክሽን/፣ ረኽሲ መተንፈሲ ኣካላት/ኢንፌክሽን/፣
ሕማም ኣንቅፂ ወዘተ.  ዝኣመሰሉ ሕማማት ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ትሑት እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ጡብ
ኣደ ምጥባው ኣብ ኣባፅሕ/ዓበይቲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሕማምት ሽኮር፣ ፀቕጢ ደም፣ ሕማም ልዕሊ ዓቀን
ርጕዲ፣ መንሽሮ/ካንሰር/ ወዘተ. ዝበሉ ይከላኸል፡፡

  ጐዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት

            ኣብ ሓደ ሓደ ክፋላት ሃገርና ኣመጋግባ ህፃናት ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ሰብ ስራሕ ጐዳእቲ ልምድታትን
     ተግባራትን ከምዘለዉ ብሰፊሑ ይርኣዩ እዮም፡፡ ንአብነት፡-      ዝስዕቡ ተግባራት ምርኣይ ይክኣል፡፡

            ህፃናት ምስ ተወለዱ ሽዑ ብዝተመጣጠነ ምግብነቱ፣ ትሕዝቶኡን ምክልኻል ዓቕሙ ልዑል ዝኾነ ልግዐ
         ኣብ ክንዲ ምሃብ ናብ ደገ ክፈስስ ምግባር ወይ ዘይምሃብ፣

   ጠስሚ ምቅማስ -            ንናፅላ ህፃናት ጠስሚ ምቅማስ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ልሙድ ተግባር እዩ፡፡ ኰይኑ ግና
       እዚ ልማድ ቀጢን ምዓንጣ ህፃናት ብምጉዳእ ንዘይተደለየ ረኽሲ/ንኢፌክሽን/    ከቃልዖም ይኽእል፡፡  

   ህፃናት ከጠምዩ ምግባር፡-          ዓበይቲ ሰባት፣ ኣጋይሽን ኣቦወራታትን ዝሐሸ ምግቢ ድሕሪ ምብላዖም ህፃናት
          ክምገቡ ስለዝግበሩ ዝተመጣጠነ ምግቢ ብሰዓቱ ከይረኽቡን ክዳኸሙን ይገብር እዩ፡፡ ምድኻሞም ድማ
        ንቑሓት ከይኸውኑ፣ ብሕፁፃትን በኸይትን፣ ብትምህርቶም ድኹም ውፅኢት ዘምዝግቡ ይገብሮም፡፡

    ዝተወሰኑ ዓይነታት ምግቢ ምኽልካል፡-          ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ሃገርና ህፃናት እንቋቁሖን ስጋን
          ከይምገቡ ይገብርዎም እዮም፡፡ ስጋን እንቋቁሖን ኣብ ከብድና ቀልጢፎም ስለዘይሓቁ ብዝብል ምኽንያት

             ምእጋድ ማለት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ሕፅረት ሃነፅቲ ሰውነት ዝኾኑ ነገራት ከጋጥም ምግባር እዩ፡፡ እንቋቁሖን
           ስጋን ካብ ኣዝርእቲ፣ ካብ ተኽልታትን ካብ ዝተፈላለዩ ምግብታትን ብቀሊሉ ምድላው ኣብ ኣመጋግባን
          ጥዕናን ቅልጡፍ ዕብየትን ህፃናት ልዑል ግደ ክህልዎም ይገብር፡፡

  ምኽላእ ዓንቀር፡-     ህፃናት በቢ እዋኑ ንረኽሲ/ኢንፌክሽን/      ከይቃልዑ ብዝብል ዘየድሊ ልማዳዊ ተግባር ኣብ
          ብዙሕ ከባብታት ዓንቀሮም ክቑረፁ ይግበር፡፡ ግና ህፃናት ዓንቀሮም እንተተቀቖሪፁ ብተፈጥሮ ክረኽብዎ
    ዝግባእ ዓቅሚ ምክልኻል ረኽሲ /ኢንፌክሽንን/    ክስእኑ ይገብሮም እዩ፡፡

     ዒባ ኣብ ዕትብቲ ህፃን ምግባር፡-            ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ሃገርና ቑስሊ ዕትብቲ ህፃን ቀልጢፉ ክነቅፅ
             ይሕግዝ እዩ ብዝብል ልማዳዊ ተግባር ኣብ ዕትብቶም ዒባ ብምግባር ናፅላ ህፃናት ንሕማም መንጋጋ

 ቆልፍ (ቴታነስ)       ብምቅላዕ ንሕልፈተ ህይወት ክቃልዑ እናተገበረ እዩ፡፡

           ካብዚ ብተወሳኪ ካልኦት ዘየድልዩ ተግባራት እዉን ሕብረተሰብ እንትፍፅም ይርአ። ንኣብነት ዝስዕቡ ንርአ

 ጉድለት ፅሬት

            ኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናት ካብ ዘተኣጓጉሉ ጐዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት እቲ ሓደ ውልቀን ከባብያውን ፅሬት
       ዘይምሕላው እቲ ዋና እዩ፡፡ ምጉዳል ፅሬት እንትንብል ንኣብነት፡-     ሕፅረት ፅሩይ ማይ፣ ህፃናት ክዳኖምን

          ነብሶምን ብእዋኑ ዘይምሕፃብ፣ ቅድምን ድሕርን ምምጋብ ምግቢ ኢዶም ክሕፀቡ ዘይምግባር፣ ናውቲ
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           ምግቢ ብኣግባቡ ዘይምሕፃብ፣ ህፃናት ድሕሪ ፍታን ምፍታኖም ኢዶም ክሕፀቡ ዘይምግባር፣ ጉሓፍ ብእዋኑ
            ዘይምጉሓፍ ዝኣመሰሉ ንልዑል ሕማም የቃልዖም፡፡ ሕማም ውፅኣት ናይዚ ኣብነት እዩ፡፡ እዚ ሕማም ህፃናት

           ሓይሊ፣ ቫይታሚንን ማእድናትን ከይረኽቡ ይገብር፡፡ ስለዚ ሕማም ውፅኣት ብሰንኪ ጉድለት ፅሬትን ሕፅረት
                ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝመፅእ ሕማም እዩ፡፡ እዚ ሕማም ህፃናት ህይወቶም ክስእኑ እዉን ይገብር እዩ፡፡

 አከታቲልኻ ምውላድ          

           ኣረሓሒቕኻ ምውላድ ማለት ኣብ ሕድሕድ ዝውለዱ ህፃናት እንተኒእሱ ክልተ ዓመት ኣፈላላይ ክህሊ
            ምግባር ማለት እዩ፡፡ ከምዚ ምግባር ንህፃናትን ንወለድን ልዑል ግደ ይህልዎ፡፡ ኣከታቲልኻ ምውላድ ጥዕና
             ኣዴታት ካብ ምጕዳኡ ሓሊፉ ህልውና ህፃናት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይገብር እዩ፡፡ ኣከታቲለን ዝወልዳ ኣዴታት

            ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ካብ ዘጋጥምን ድኻምን ጉድኣትን ብተወሳኺ ንኹሎም ህፃናት ግቡእ ክንክንን
            ድጋፍን ስለዘይገብራ ህይወት እቲ ህፃንን ህይወተንን ኩሉ ግዘ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ፡፡

     ምጉዳል ጥዕና ወለዲ

          ወለዲ ዝተማልአ ጥዕና እንተድኣ ሃልይዎም ዝሐሸ እቶት ብምርካብ ድሌት ስድርኦም ንምምላእን
          ንምሕብሓብን ይሕግዞም፡፡ መብዛሕቲኦም ፀገም ጥዕና ዘለዎም ወለዲ ከም ድሌቶም ተንቀሳቒሶም ንደቆም

     ምግቢ ንምስራሕን ንምሕብሓብን ይፅገሙ እዮም፡፡

           ፀገም ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዘለዎም ወለዲ ብግቡእ ምሕሳብ ሰለዘይኽእሉን ደቆም ብግቡእ ኣብ ምሕብሓብን
            ምክንኻንን ዓብዪ ፀገም የርእዩ፡፡ ዝውስንዎም ውሳነታትን እዉን ግጉያትን ሰላማዊ ህይወት እቲ ስድራን

             ዝህውኹ እዮም፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እዞም ወለዲ ምስ ሰባት ተረዳዲኦም ምስራሕ ስለዘይኽእሉ ተደራራቢ
     ዝኾነ ፀገም ስነ ልቦና ይበፅሖም፡፡

          አካላዊ፣ አእምሯዊን ማህበራውን ጥዕና ወለዲ ምቅዋስ ንውላዶም ክህብዎ ዝግባእ ግብእ ምሕብሓብ፣
             ክንክንን ፍቕርን ከይህቡ ይገብሮም፡፡ ብፍላይ ቅድሚ ጥንሲ፣ ኣብ እዋን ጥንስን ድህረ ወሊድን ዝህልው ጥዕና
        ኣዴታት ኣብ ምውሳን ጥዕና ህፃናት ዓብዪ ግደ ይፃወቱ፡፡

    ኣመጋግባ ኣዴታት ዝተመጣጠነ ዘይምዃን

             ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሰን እኹል ዝኾነ ዝተመጣጠነ ምግቢ እንድሕር ድኣ ዘይረኺበን ኣብ ዕብየት እቲ
              ጥንሲ ኣሉታዊ ፅልዋ ይህልዎ፡፡ እዚ እዉን ምንፃል ጥንሲ፣ ኣብ ዘይ እዋኑ ምውላድ፣ ግቡእ ክብደት ዝሓዘ

        ህፃን ዘይምውላድ፣ ድሕሪ ምውላዶም ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ምንኣስ፣ ወዘተ..   ከስዕብ ይኽእል፡፡
            ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሰን እኹል ዝኾነ ዝተመጣጠነ ምግቢ እንተተመጊበን ነቲ ጥንሲ ኣድለይቲ ዝኾኑ

           ምግብታት ብመዳሕንቲ ኣቢሉ ክበፅሖ ስለዝገብር እቲ ጥንሲ ዝተስተኻኸለ ዕብየት ክህልዎ ይሕግዝ፡፡

     ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥም ሕማም

             ብባክቴሪያ ወይ ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም ዝተጠቕዓ ነብሰ ፁር ኣዴታት ኣብ ከብደን ንዘሎ ዕሸል እቲ
            ሕማም ስለዘመሓላለፍ ንዝተፈላለየ ጉድኣት ከቃልዐኦ ይኽእላ፡፡ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝመፅእ ሕማም ንኣደ ካብ
            ምጉዳኡ ብተወሳኺ ነቲ ዕሸል ጥንሲ እዉን ዝኸፍአ ጉድኣት ከብፅሐሉ ይኽእል እዩ፡፡

         ምጥቃም ዝተፈላለዩ ዓይነታት መዐወኒ ዕፃትን ምድሓኒታትን
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           ነብሰ ፁር ዝኾናን ዘጥብዋ ኣዴታትን ዝወስድኦም ዝተፈላለዩ መድሓኒታትን መዐወኒ ዕፃትን ብውሽጢ ደም
 ሓሊፎም ብመዳሕንቲ             ወይ ብጡብ ኣቢሉ ናብ ህፃናት ስለዝብፅሕ ኣብቲ ህፃን ሓደገኛ ዝኾነ ፀገም ጥዕና

   ክፈጥር ይኽእል፡፡

           ብፍላይ እቶም ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝውሰዱ መድሓኒታት ኣብቲ ዕሸል ዘብፅሕዎ ጉድኣት
     ዝኸፍአ እዩ፡፡

 ዘትክኻ ኣዴታት

            ኣብ እዋን ጥንሰን ዘትክኻ ኣዴታት ዝወልድኦም ህፃናት ዝተሓተ ክብደት ዘለዎም፣ ንካልኦት ፀገም ጥዕና
      ዝተቓልዑ ኣብዘይ ስዓቶም ዝወለዱ እዮም፡፡

  መስተታት አልኮል

             ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሰን ዝኾነ ዓይነት ኣልኮላዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መስተ ክወስዳ ኣይምከርን፡፡ ነፍሰ ፁር
            ኣዴታት ኣልኮላዊ መስተ እንድሕር ዝጥቀማ ኮይነን ንሓደጋ ዝተቓልዐን ትሑት ክብደት ዘለዎን ህፃን ክወልዳ
          ይኽእላ፡፡ እቶም ዘተወለዱ ህፃናት እዉን እንተኾነ ዝግመትን ውሱንነትን ኣእምሮኣዊ ዕብየት ከጋጥሞም
 ይኽእል፡፡

 ጭንቀትን ፀዓንትን/ድብርት

   ኣብ ጭንቀት ወይ ድብር            ት ዘላ ኣደ ንባዕላን ውላዳን ግቡእ ክንክን ክትገብር ኣይትኽእልን፡፡ ስለዚ ግቡእ ዝኾነ
           ትኹረትን ክንክንን ዘይረኸበ ህፃን ንዝተፈላለዩ ፀገማት ጥዕና ይቃልዑ፡፡

    ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥሙ ፀገማት

             ኣብ እዋን ወሊድ ብዘጋጥሙ ብዙሓት ፀገማት ማለት ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ሕርሲ፣ ምፍሳስ ደም፣ ምዕፋን
           ፅንስን ካልኦት ሓደጋታትን ነቲ ዝውልድ ዕሸል ኣብ ሓደጋ ክወድቅ ይገብርዎ እዮም፡፡

 ዕድመ ኣደ

          ንዓቅሚ ሄዋን ዘይበፅሓ ኣዋልድ ዝወልድእም ቈልዑ መብዛሕቲኦም ንዝተፈላለዩ ፀገማት ዝተቓልዑ እዮም፡፡
             ካብዚ ብተወሳኺ ንዓቅሚ ሂዋን ዘይበፅሓ ኣዋልድ ነቶም ህፃናት ግቡእ ክንክን እናሃባ ኣብ ምዕባይ ይፅገማ
          እየን፡፡ ስለዚ ንዓቅመ ሂዋን ዘይበፅሓ ኣዴታት ዝወልድኦም ህፃውንቲ እቶም ዝበዝሑ ብዝተፈላለዩ

          ሕማማት ዝጥቅዑ፣ ብሕፅረት ምግቢ ዝተጠቅዑን፤ ስኣን ክንክንን ንሞትን ዝተቓልዑ እዮም፡፡

          ብኻሊእ ገፅ ዕድመ ኣዴታት ብዝወሰኸ ቁፅሪ ዝውለዱ ህፃውንቲ ዝተፈላለዩ አካላውን አእምሮውን
ፀገማት/           ጉድለታት ዘለዎም ኰይኖም ክውለዱ ይገብር፡፡ ብተወሳኺ እዉን እቲ ህፃን ኣብዝውለደሉ እዋን

      ዘይተመጣጠነ ክብደት ሒዙ ክውለድ ይኽእል፡፡
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  ትሑት እቶት ወለዲ/መዕበይቲ

            ህፃናት ዝረኽብዎ ፅሬትን ዝተመጣጠነን ምግብን ምስ እቶት ወለዲ ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ፡፡ ዝሐሸ እቶት
           ዘለዎም ስድራ ንደቆም ዝሐሸን ዝተመጣጠነን ምግቢ፣ እኹል ክትትል ሕክምና የቕርቡን ይረኽቡን፤ ስለዚ

            ዝሐሸ እቶት ዘለዎም ስድራ ቤት ጥዕና ዘለዎምን ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝረኸቡ ህፃናትን ይህልውዎም፡፡

    ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ወለዲ /     መዕበይቲ

 ዝተምሃሩ ወለዲ/           መዕበይቲ ኩነታት ኣመጋግባን ጥዕናን ደቆም ብኽልተ መንገዲ ምድጋፍ ይኽእሉ፡፡ እቲ ሓደ
            ኣመጋግባ ጥዕና ንህፃናት ዝብል ፅሑፍ ብምንባብ ግቡእ ዝኾነ ሓበሬታ ብምርካብን ዕብየት ደቆም ምድጋፍ
            ዝኽእልሉ እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ዝሐሸ ስራሕ ብምስራሕ ፅቡቕ እቶት ብምርካብ ኣድለይቲ ዝበሃሉ
      እታወታት ብምምላእ ዕብየት ውላዶም ምሕጋዝ ይኽእሉ፡፡ ወለዲ/     መዕበይቲ ዝኾነ ዓይነት እቶት ዋላ

          እንተሃለዎም ብስሩዕ ይኹን ብዘይስሩዕ ብዛዕባ ውላዶም ሓበሬታ እንድሕር ዘይረኺቦም ዕብየት ደቆም
     ብዝግባእ ንምድጋፍ ክፅገሙ ይኽእሉ እዮም፡፡

  ክትባት ብእዋኑ ዘይምኽታብ

            ክታበት፣ ህፃናት ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክክላኸሉ ዝሕግዝ ምድሕን ዝርከበሉ መንገዲ እዩ፡፡ ክታበት ኣብ
          እዋን ቁልዕነት ዝመፅኡ ሕማማት ብምክልኻል ኣብነት ጉድእ ኣካልነት፣ ብምውጋድን ከምኡውን ምንካይ
             ሞት ትሕቲ ሓሙሽተ ንዘለዉ ዕሸል ህፃናት ልዑል ግደ ይፃወት፡፡ ህፃናት ዝተማልአ ክታበት እንድሕር

        ዘይረኺቦም ኣብ እዋን ቍልዕነቶም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሕማማት ኣብነት ስንክልና(ፖሊዮ)   ብምቅላዕ ኣክል
  ጉድኣት ክኾኑ ይገብሮም፡፡

  ብእዋኑ ዘይተሓከሙ ሕማማት

     ሳንባ ነቀርሳ፣ ዓሶ፣ ውፅኣት፣ ሳንባ ምቺ/ቲቢ/    ፣ ረኽሲ መተንፈሲ አካላት/ኢንፌክሽን/   ን ኤች.አይ.ቪ./
            ኤድስ ኣብ ሃገርና ብበዝሒ ዝርኣዩ ሕማማት እዮም፡፡ በዚኦም ሕማማት ዘተጠቕዑ ህፃናት ብእዋኑ ሕክምና

           እንድሕር ዘይረኺቦም ንዝኸፍአ ፀገም ጥዕና ኢሉ አዉን ንሞት ከቃልዖም ይኽእል እዩ፡፡

ሓደጋታት

             ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብዝፍጠሩ ሓደጋታት ዘጋጥሙ ፀገማት ጥዕና
         ብዙሓት እዮም፡፡ ህፃናት ብሓደጋ መኪና፣ ብምምራዝ፣ ብምውዳቕ፣ ብሓዊ ምብላዕ፣ ብዝኣመሰሉ
          ሓደጋታት ኣብ ህፃናት ብዘላቕነት ዝተፈላለዩ ጉድኣት ኣካል ከጋጥሞም ይኽእል፡፡

 ብእዋኑ ዘይምሕካም

    ኣብ ሃገርና ዝርከቡ መብዛሕቲኦም ወለዲ/         መዕበይቲ ህፃናት ዘጋጥሞም ፀገም ጥዕና ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ምስ
            በፅአ ተዘይኮይኑ ናብ ሕክምና ምውሳድ ልምዲ የብሎምን፡፡ ህጻናት ካብቲ ኩሉግዘ ዘርእይዎ ባህሪ ዝተፈለየ
             ነገር እንትዕዘቡ ናብ ሕክምና ወሰድኻ ብዓል ሞያ ክርእዮም ምግባር እቲ ሕማም ሱር ከይሰድድን ህፁፅ
     ዝኾነ መፍትሒ ክረክብ ይሕግዝ እዩ፡፡

ምክትታል   አካላውን ኣእምሮኣውን ዕብየት 
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             ዝኾነ ህፃናት ወላ እኳ ምልክት ሕማም ኣየርእዩ እምበር ሓሙሽተ ዓመት ክሳብ ዝመልኦም እንተኒኢሱ
           ኣብ ዓመት ሓደ ግዘ ብሰሩዕ ብዓል ሞያ ሙሉእ ምርመራ ክግበረሎም ይግባእ፡፡

ኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናት ንምምሕያሽ ክግበር ዝግብኦ ጉዳይ       
  ግዘ ምይይጥ 2

   ዝተውሃቦ ግዘ፡ ሓደ ስዓት/60 ደቒቓ/ 

መሳለጥቲ
ቀፂሉ ዘሎ መበገሲ ሓሳብ የንብቡ፡፡ ዝበለፀ ሓበሬታ/መብራህርሂ ዝረከበሉ ክፋል ምይይጥ ኣብ
መወዳእታ ንመሳለጥቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝብል ኣንብቡ፡፡ 

       መሳለጥቲ ቅድሚ ምይይጥ ምጅማሩ ከንብብዎም ዝግባእ ጠቓሚ መዘክር

 ኩሎም ወለዲ/           መዕበይቲ ደቆም ጠንካራታትን ሰብ ጥዕና ኰይኖም ክዓብዩ ይደልዩ፡፡ ወለድን አባላት ስድራን
      ውልቀ ፅሬቶም ብምሕላው፣ ወፃእታት ኣልኮላዊ መስተ ብምንካይ/     ብምግዳፍ ጥዑይ ዝኾነ ህፃን ንምዕባይ
         ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ክገብሩን ሓላፍነት ክወስዱን ይግባእ፡፡

ወለዲ/            መዕበይቲ ንዝሓመሙ ህፃናት ዝበለፀ ክንክንን ክትትልን ክገብርሎም ይግባእ፡፡ ህፃናት ካብቲ ኩሉ ግዘ
           ዝጠብዎ ብዝበለፀ ጡብ ክጠብዉ ከምኡውን ፈሰስቲ ነገራት ክወስዱ ብምግባር ዓቕሚ ምክልኻል ሕማማት
           ከማዕብሉ ምሕጋዝ የድሊ፡፡ ህፃናት እንትሓሙ ናብ ሕክምና ብምውሳድ ክምርመሩ ምግባር እንበር ችላ

            ምባል ፅቡቕ ተግባር ኣይኮነን፡፡ ሓኪም ዝኣዘዞ ኩሉ ሓደ ብሓደ ብጥንቃቐ ምፍፃም የድሊ፡፡

           ልዑል ጥዕናዊ ፀገም ብፍላይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘይብሎም ወለዲ ደቆም ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ
            ዝመልኡ ፀባ ጡብ ኣደ ጥራሕ ክምገቡ ምግባር ይግብኦም፡፡ ህፃናት ምስተወለዱ ልግዐ ከጥብዉዎም ይግባእ፡፡

              ትሕቲ ሽዱሽተ ወርሒ ዘለዉ ህፃናት ኩሎም ኣብ ማዕልቲ እንተኒኢሱ ንሸሞንተ ግዘ ወይ በቢ ሰለስተ ስዓት
   ኣፈላላይ ጡብ ክጠቡ ኣለዎም፡፡
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  ሕሉፍ ምይይጥ ምክላስ(  ሓሙሽተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ

   ክልተ ተሳተፍቲ ቀንደ ፍረ-     ሓሳባት ሕሉፍ ምይይጥ ከቕርቡ ምግባር/ምሕታት፡፡

1.      ኣብ ሕሉፍ ብዛዕባ እንታይ ተመያይጥና ነይርና?

2.        ሕሉፍ ትምህርትና ኣብ ከባቢኹም ንዘለዉ ሰባት ኣካፊልኩም ዶ?

 ዕላማ ምይይጥ፡-     ድሕሪ እዚ ስልጠና ወለዲ/  መዕበይቲ

      ኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናት ዝመሓየሸሉ ተግባራት ፈልዮም

  ምትግባር ይጅምሩ፡፡

            ኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናትን ከተኣጓጉሉ ዝኽእሉ ሳዕቤናት ብምፍላጥ ኣድላዪ ስጉምቲ ይወስዱ፡፡

    ተግባራዊ ልምምድ፡ ዕዮ ጉጅለ (  ሰላሳ ደቒቓ)

መሳለጥቲ

            ህፃናት ምስ ዕድሚኦም ዝኸይድ ካብ ልግዐ ምስታይ ክሳብ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምውሳድ ዝጅምሩ ዕድመን
        ድልውነትን ህፃናት ምፍላጥ ግድን እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ኩሎም ህፃናት ብኣንፃር ዕድሚኦም ብፅሬትን ምሓዝን ጥዕና

ዘለዎ ስርዓት ኣመጋግባን ምህላዉ ንጥዕናኦም ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ፡፡ ኣብዚ ምይይጥ ተሳተፍቲ ብጉጅለ ተመዲቦም
ሓሳቦም ክገልፁ ሸሞንተ ሕቶታት ቀሪቦም ኣለዉ፡፡ ነዞም ሕቶታት መሰረት ገይሮም ንምምይያጥ፣ ፈለማ ንተሳተፍቲ
ብጉጅለ ምምዳብ፡፡ ቀፂልኩም ጥማር ሓሳብ ጉጅልኦም ዘቕርብ ሰብ ክመርፁ ከምዘለዎም ምዝኽኻር የድሊ፡፡

መመያየጢ ሕቶታት

1. ትሕቲ ሽዱሽተ ወርሒ ዘለዉ ህፃናት እንታይን ከመይን ዝበሉ ምግብታት ክምገቡ ይግበኦም?

2. ካብ ሽዱሽተ ክሳብ ሓደ ዓመት ዘለዉ ህፃናት ክንደይ ግዘን እንታይን እንታይን ክምገቡ ኣለዎም?

3. ካብ ሓድ ክሳብ ሽዱሽተ ዓመት ዘለዉ ህፃናት ክንደይ ግዘን እንታይን እንታይን ክምገቡ ኣለዎም?

4. ኣብ ከባቢና ካብ ዝርከቡ ዓይነታት ምግቢ ማእኸል ዝተመጣጣነ ዘይቲ ብልዒ ዘለዎም ሃነፅቲ፣ ሓይሊ

ወሃብቲ፣ ተኸላኸልቲ ሕማማት ምግብታት ካብ ዝብሃሉ ሓደ ወይ ክልተ ኣብነት ግለፁ? 
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መሳለጥቲ

  ዕላማታት ኣብራህርህሎም



5. ጥዕና ሓደሽቲ ንዝተወለዱ ህፃናት ንምሕላው እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ? ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ ሓደ

ዓመትን መንፍቕን ዘለዉ ህፃናት ጥዕናኦም ንምሕላው እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ? 

6.  ጥዕና ካብ ሓደ ዓመትን መንፍቕን ክሳብ ሰለስተ ዓመት ዘለዉ   ህፃናት ንምሕላው እንታይ ክግበር ኣለዎ

ትብሉ?

7.  ጥዕና ካብ ሰለስተ ዓመት ክሳብ ሸውዓተ ዓመት ዘለዉ   ህፃናት ንምሕላው እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ?

8. ክትትል ጥዕና ኣዴታት፣ ኣብ ምምሕያሽ ጥዕና     ህፃናት ዘለዎ ረብሓ እንታይ ይመስለኩም?     

ሓበራዊ ምይይጥ፡

መሳለጥቲ
ሕድሕድ ጉጅለ ዝተመያየጠሉ ሓሳብ ብዝመረፅዎ ሰብ ኣብ ሸውዓተ ደቂቓ ውሽጢ ከቕርብ ኣለዎ፡፡ ሕቶን ርኢቶን
ካልኦት ጉጅለታት ከቕርቡ ምብርትታዕ የድሊ፡፡ ንምጥቕላል ብኣቕረብቲ ዝተውሃቡ ግጉያት ሓሳባት እንተልዮም
ንምእራምን ንመሳለጥቲ ዝተፅሓፈ መዘክር ቅድም ኢልካ ብምንባብ ተወሳኺ መብርሂ ምሃብ የድሊ፡፡

 ተፍተሽ (ክለሳ)  ፡ (  ሓሙሽተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ

ንተፍተሽ ዝቐርቡ ሕቶታት ኣብ ውዕሎኦም እንታይ ከምተምሃሩ ንምግምጋም ዝቀርቡ እምበር ፈተና ዘይምዃኑ
ወለዲ ክግለፀሎም ይግባእ፡፡ ዝስዕቡ ምሉኣት ሓሳባት ሓቂ ወይ ጌጋ እናበሉ ክምልሱ ብምግባር ዕለታዊ ትምህርቲ
ንምክላስ ተዳለዉ፡፡ ተሳተፍቲ ንሕድሕድ ምሉእ ሓሳብ ዝህብዎ መልሲ ተወሳኺ መብራህርሂ ንመሳለጥቲ ዝተፅሓፈ
መዘክር ምንባብ ግድን ይኸውን፡፡

ነዞም ዝስዕቡ ምሉኣት ሓሳባት ቅኑዕ ሓሳብ ንዝሓዘ ሓቂ ንዘይትሓዘ ድማ ጌጋ እነበሉ ክመልሱ ምሕታት፡፡ 

1.         ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ንህፃናት ዝተመጣጣነ ምግቢ ምሃብ ግብእ እዩ፡፡

2. ፍራምረ ንህፃናት ጥዕና ወሰንቲ እዮም፡፡
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3. ህፃናት ውፅኣት ወይ ትኩሳት እንድሕር ዘይብሎም ናብ ሕክምና ክኸዱ የብሎምን፡፡  

4. ብሓኪም ዝተኣዘዘ መድሓኒት ህፃናት ናይ ምድሓን ምልክት ዋላ እንተርኣዩ እቲ መድሓኒት ክውድእዎ
ይግባእ፡፡  

5. ኣብ ደሞ  ም ኤች. አይ. ቪ. ዘለዎም ህፃናት ኣብ ደሞ  ም ኤች. አይ. ቪ. ካብ ዘይብሎም ህፃናት ዝተፈለየ
ኣመጋግባን ክንክንን ኣየድልዮምን፡፡  

6. ህፃናት ጥዑያት ክሳብ ዝኾኑ ኩሎም ዓይነት ክታበት ምውሳድ ኣየድልዮምን፡፡ 

መልሲ፡ 1-ሓቂ  2- ሓቂ  3- ጌጋ  4-ሓቂ  5- ጌጋ  6- ጌጋ    

 ቁልፊ መልእኽቲ (  ሓሙሽተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ
  ቁልፊ መልእኽቲ የንብብሎም፡፡

 

 ህፃናት             ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ጡብ ኣደ ጥራሕ ክጠብዉ ዝግበእ እንትኾን ድሕሪኡ ግና ተወሳኺ ምግብታት
   ምሃብ ይክኣል እዩ፡፡

       ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ዓመት ዝርከቡ ህፃናት       ኣብ ማዕልቲ ሽዱሽተ ግዘ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክምገቡ
         ይግባእ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ፃባ ላሕሚ ክሰትዩ ምግባር ፅቡቅ እዩ፡፡

 ህፃናት             ኣብ ዝሓምሉ እዋን ዝበለፀ ክንክን፣ ፀባ ጡብ ኣደ፣ ተመጣጣኒ ምግቢ፣ ፈሰስቲ ነገራት ምሃብ
      ቀልጢፎም ንክሓውዩ ይሕግዞም እዩ፡፡

         ውልቀን ከባብያዊ ፅሬትን ብምሕላው ጥዕናን ድሕንነትን ህፃናት ምሕላው ይክኣል፡፡
             ክልተ ዓመትን ልዕሊኡን ዘለዉ ህፃናት እነተኒኢሱ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዘ ክምገቡ ይግባእ፡፡ ብተወሳኺ

   እውን ኣብ እዋን ጠዓሞት/            መማሸዪ ውፅኢት ጠረምረ ዝኾኑ ግና ዝበሰሉ ወይ ፍራ ምረ ኣብ ማዕልቲ ክልተ
   ግዘ ክወሃቦም ይግባእ፡፡

              ህፃናት ኣብ ዝሓምሉ እዋን ብዙሕ ፈሳሲ ክወስዱን ብተደጋጋሚ ጡብ ኣዴኦም ክጠብወዉን ይግባእ፡፡

 ህፃናት            እንትሓሙ ቀልጢፍካ ናብ ትካላት ጥዕና ብምውሳድ ኣድላዪ ዘበለ ክንክን ክረኽቡ ምግባር የድሊ፡፡

            ህፃናት ግቡእ ዝኾነ ሃነፅቲ ምግቢ ክረኽቡ ምእንታን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግብን ፍራምረን ክምገቡ
   ምግባር የድሊ፡፡

    ህፃናት ባዕሎም ክፍትኑ  ፍታኖም         ብግቡእ ድሕሪ ምውጋድ ኢዶም ብሳሙና ክሕፀቡ ምግባር የድሊ፡፡
              ህፃናት በቢ እዋኑ ናብ ትካላት ጥዕና ብምውሳድ ግቡእ ዝኾነ ክታበት ክረኽቡ ምግባር የድሊ፡፡
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               ህፃናት ኣብ ዝነብርሉ ከባቢ ሕማም ዓሶ እንተልዩ ዛንዜራ ምጥቃም ወይ ነቲ ገዛ ብሰብ ሞያ ብኬሚካል
   ክንፀግ ምግባር የድሊ፡፡

   ወለዲ ምርመራ ኤች. አይ. ቪ.     ብምግባር ዘለውሉ ኩነታት ምፍዓጥ የድሊ፡፡
               ዝኾነ ኣባል ስድራ ንንውሕ ዝበለ እዋን ስዓል ዝስዕል ወይ ሕማም ቲቢ ኣለዎ ኢልና እንተጠርጢርና ዝተረፉ

              ኣባላት ስድራ ብፍላይ ድማ ህፃናት ቀልጢፎም ናብ ትካል ጥዕና ብምኻድ ቅድመ ምርመራ ክገብሩ ይግብእ፡፡
               ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሲ ክትትል ቅድመ ወሊድ ምግባር የድልየን፡፡ እንትወልዳ እዉን ብሰብ ሞያ ጥዕና ወይ

     ብዝሰልጠኑ መዋልዳን ድጋፍ ክግበረለን ይግባእ፡፡

   

   መጠቓለልን ዕዮ ገዛን (  ኣርባዕተ ደቒቓ)

መሳለጥቲ
ኣብ እዋን ምይይጥ ወለዲ ኣመጋግባን ጥዕናን ህፃናት ብዝምልከት ከምዝተመያየጡ ምዝኽኻር የድሊ፡፡ ኣብቲ
ምይይጥ ዝረኽብዎም ጠቐምቲ ሓሳባት ንጎራብቶም ከካፍሉ ከምዘለዎም ምዝኽኻር፡፡ ብምቕፃል ብመሰረት እቲ
ምይይጥ ኩነታት ደቆምን ስድርኦምን  ብዝግበእ ብምግንዛብ ኣድላዪ እርማት ክወስዱ ምትሕስሳብ ኣብ ዝቕፅል ክፍለ
ግዘ ዝወሰድዎም መበረታትዒ ስጉምትታት ክግንዘቡ ምግባር፡፡    

ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ መዓልታዊ ምይይጥ ንዝነበሮም ተሳትፎ ምምስጋን የድሊ፡፡ 

 መዘክር መሳለጥቲ

መሳለጥቲ

              ኣብ መወዳእታ እቲ ምይይጥ መዘክር ምትሓዝ ኣድላዪ እዩ፡፡ ንምይይጥ ኣብ ዝገብርዎ ምድላው ወይ ኣብ

            ከይዲ ምይይጥ ፍልይ ኢሎም ዝተልዓሉ ሓሳባት ኣብዚ ምዕራፍ ክካተቱ ወይ ድጋሚ ክሕሰበሉ ዝግብኦም

            ቁምነገራት ምምዝጋብ፣ እዞም ፍረ ሓሳባት ኣብ ዝቅፅል ንዝዳሎ ሰነዳት ሓገዝቲ እዮም፡፡

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

-----

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

-----

ንመሳለጥቲ ዝቐረበ ተወሳኺ ሓበሬታ
        ጥዕናን ድሕንንትን ህፃናት ንምርግጋፅ ክግበር ዝግብኦም ጉዳያት       
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         ኣብ እዋን ቁልዕነት ንረኽቦም ጥዕና ዝተመልኦ ህይወት ኣብ እዋን ኣባፅሕ/    ዕብየት ንዝህሉ ድሕንንት ወሳኒ
              እዩ፡፡ ንህፃናት ምችው ከባቢ ምፈጣር ናይ ዓበይቲ ሰባት ሓላፍነት እዩ፡፡ እዚ እዉን እቶም ህፃናት ኣካለዊ፣

            ኣእምሮኣዊን ማሕበራዊን ርክባት ዕብየቶም ጥዕና ዘለዎን ዕውትን ክኸውን ይሕግዞም፡፡

 ዝኾነ ወላዲ/           መዕበይቲ ደቆም ጠንከራታት ጥዕና ዘለዎምን ኰይኖም ክዓብዩ ይደልዩ፡፡ እዚ ንምዕዋት ዝስዕቡ
    ነጥብታት ልቢ ምባለ የድሊ፡፡

         ህፃናት ምስ ዕድሚኦም ዝኸይድ ግቡእ ስርዓት ኣመጋግባ ምኽታል

            ልዑል ጥዕናዊ ፀገም፣ መዐወኒ ዕፅን ዘይትጥቀምን ሱስ ዘይብላን ኣደ ብፍላይ ድማ ተመሓላላፊ ሕማም
              ዘይብላ ኣደ ውላዳ ካብ ዝተወለደሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ፀባ ጡብ ኣደ ክትህቦ ይግባእ፡፡
             ህፃናት ምስተወለዱ ፈለማይ ፀባ ኣደ ልግዐ ክጦቡ ይግባእ፡፡ ትሕቲ ሽዱሽተ ወርሒ ዘለዉ ህፃናት ኣብ
          መዓልቲ እንተኒኢሱ ሸሞንተ ግዘ ወይ በቢ ሰለስተ ሰዓት ኣፈላላይ ክተጥብዉ ይግባእ፡፡

            ኣዴታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ገዛ ተረኺበን ከጥብዋ ዘይክእላ እንተኾይነን ጡበን ሓሊበን ኣብ ፅሩይ
               ኣቕሓ ብምቕማጥ እቲ ህፃን ፀባ ኣዴኡ ክረክብ ምግባር ይክኣል እዩ፡፡ ኣብ ገዛ ዝተቐመጠ ዝተሓለበ ፀባ ኣደ

               ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ሽዱሽተ ሰዓት ወይ ኣብ ፍሪጅ ክሳብ ኣርባዓን ሸሞንተ ስዓት ምቅማጥ ይክኣል፡፡

ኤች.  አይ.  ቪ./             ኤድስ ኣብ ደመን ዘሎ ኣዴታት ንደቀን ቅድሚ ምጥባወን ንሰብ ሞያ ጥዕና ከማኽራ
 ይግባእ፡፡

              ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት ዘለዉ ህፃናት ካብ ፀባ ጡብ ኣደ ብተወሳኺ ካልኦት ተመጣጠንቲ
        ምግብታት ኣዳሊኻ ክምገቡ ምግባር ኣድላዪ እዩ፡፡

              ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ዓመት ዘለዉ ህፃናት ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብ ማዕለቲ ሽዱሽተ ግዘ ክምገቡ ዝግባእ
           እንትኾን ካልኦት ካብ ፀባ ጡብ ኣደ ወፃኢ ፈሰስቲ ነገራት ምሃብ የድሊ፡፡

           ካብ ክልተ ዓመት ንላዕሊ ንዘለዉ ህፃናት ንዓበዪቲ ሰባት ተባሂሉ ዝተዳለዉ ምግብታት ብዝተመጣጠነ
             መልክዑ ንህፃናት ምሃብ ይክኣል እዩ፡፡ ኣብዚ ክሊ ዕድመ ዝርከበቡ ህፃናት ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ግዘ
            ክምገቡ ምግባር ረብሓኡ ልዑል እዩ፡፡ ካብቲ ልሙድ ቁርሲ፣ ምሳሕን ድራርን ብተወሳኺ ንጉሆን ድሕሪ

  ስዓትን ከም ሕንባሻ/              ባኒ ፀባ፣ ቖሎ፣ ሙዝ፣ ኣቮካዶን ካልኦት ኣብ ገዛ ዝርከቡ ምግብታት ምሃብ የድሊ፡፡

           ኣብ ሃገርና ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝተፈላለዩ ዝተመጣጠኑ ምግብታት ይርከቡ፡፡ ንኣብነት ዝስዕቡ
           ዝተመጣጠኑ ምግብታት ንርአይ፡፡ ሃነፅትን ሓይሊ ወሃብት ትሕዝቶ ዘለዎም ዝተለመዱ ምግብታት ማለት

           እንጀራ ብፀብሒ ሽሮ ዘይት ወይ ጠስሚ ከምኡዉን ኮሚደረ ተወሲኽሉ ዝቐርበሉ ኩነታት

1.             ካብ ሽንብራ ወይ ባሎንጋ ዝተዳለወ ፀብሒ ሽሮ ብሽንጉርቲ፣ ኮሚደረ ብዘይትን ተሰሪሑ አዮዲን ዘለዎ
    ጨው ተወሲኹሉ ብእንጀራ ወይ ብሓንባሻ/  ባኒ ዝቐርብ

2.    እንቋቑሖ ብሽንጉርቲ፣ ብኰሚደረ ብዘይቲ/       ጠስሚ ተሰሪሑ አዮዲን ዘለዎ ጨው ተወሲኹሉ ብእንጀራ
 ወይ ብሓንባሻ/  ባኒ ዝቐርብ
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3.           ዓሳን ብሽንጉርቲ፣ ብዘይቲ ተሰሪሑ አዮዲን ዘለዎ ጨው ብምውሳኸ ብእንጀራ ወይ ብሓንባሻ/ባኒ
ዝቐርብ

4.    ቕንጨ ወይ ገዓት ስርናይ/ዓረስ/          ስገም ፡፡ ብፍላይ ክልቲኦም ምግብታት ካብ ማይ ብዝበለፀ ብፀባ
      እንድሕር ተሰሪሖም ዘበለፀ ትሕዝቶ ይህልዎም፡፡

5.           ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት እኽሊ ዝተዳለወ ቅጫ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጥረምረ ብምሕውዋስ ብመልክዕ
ጥጥቖ/          ምጎ ወይ ብመልክዐ ቖሎ ከምኡውን ኣባዕኸን ጎመንን ዝመሳሰሉ ምጥቃም

             ፀባ ላሕሚ ዕድሚኦም ሓደ ዓመት ንዘይመልኦም ህፃናት ምሃብ ዘይምከር ምኟኑ ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ይሕብሩ፡፡
                ኮይኑ ግና ኣማራፂ ተዘይሃልዩ ፀባ ላሕሚን ማይን ማዕረ ዓቀን ገይርኻ ኣፍሊሕኻ ምሃብ ይክኣል እዩ፡፡ ካብ ሓደ
            ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ህፃናት ግና ማይ ከይሓወስካ ኣፍሊሕኻ ምሃብ ይክኣል፡፡

         ኣብ ህፃናት ጉድኣት ዘብፅሑ ልማዳዊ ተግባራት ጠጠው ምባል

             ህፃናት ምስተወለዱ ፀባ ጡብ ኣዴኦም ክጠብዉ ብፍላይ ድማ ልግዐ ምጥባው ዓቐሚ ስርዓት ምክልኻል
      ሕማም ከዕብዩ ስለዘገብር ክጠብዉ ምግባር የድሊ፡፡

    ህፃናት ምስተወለዱ ጠስሚ ክቃመሱ/      ክውሕጡ ምግባር ንሕማም መዓንጣ ከብድን ስለዘቃልዕ
  ክንከላኸሎ ይግባእ፡፡

            ንኣመጋግባ ህፃናት ትኹረት ምሃብ የድሊ፡፡ ከምኡዉን ፀፅብቁ ንህፃናት ክኸውን ብምግባር ኣብ ቅልጡፍ
      ለውጢ ዘሎ ዕብየቶም ይሓግዙ፡፡

           ዓንቀር ህፃናት ከይኽላእ ምግባር፣ ፀባ ስኒ ከይንቀል ብምግባር ጥዕና ህፃናት ይሓልዉ፡፡

       ብዓል ሞያ ጥዕና ካብዝኣዘዞ ወፃኢ ኣብ ዕትብቲ/                 ሕንብርቲ ምንም ነገረ ዘይምግባር፡፡

     ምሕላው ጥዕና ስድራን ከባብን

           ወለዲ ንህፃናት ምድላው ምግቢ ዝጥቀመሉ ማይን ዝቐርቡ ኣቐሑትን ፅሩያት ምዃኖም ከረጋግፁ ይግባእ፡፡
           ቅድሚ ምድላው ምግቢ፣ ቅድምን ድሕን ህፃናት ምምጋቦምን፣ ድሕሪ ምጥቃም ሽቓቕ ኢዶም ብሳሙና
          ክሕፀቡ፣ ኣባላት ስድራ ፅሬት ዉልቀን ከባብያዊ ብምሕላውን ከባብኦም ብምፅራይን፣ ህፃናት ብዝተፈላለዩ

      ምኽንያታት ከይሓሙ ክከናኸኑዎም ይግባእ፡፡

          ኣረሓሒቕካ ምውላድ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ክመሓየሽ ይገብር፡፡ ወለዲ ብዙሓት ቘልዑ ክህልዉዎም
             እንተደልዮም ኣብ መንጎ ህፃናት ካብ ክልተ ዓመት ዘይንእስ ኣፈላላይ ብምግባር ክወልዱ ይኽእሉ እዮም፡፡

            ወለዲ ውልቀ ፅሬት ኣባላት ስድኦም ብምሕላውን ንኣልኮል ዘውፅእዎ ወፃኢ ብምንካይን ንዝተማልአ ጥዕና
             ህፃናት ካብኦም ትፅብት ዝግበር ኩሉ ብምግባር ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይግባእ፡፡ ኣብ መዓልቲ ካብ ሓደ ኩባያ
             ንላዕሊ ስዋ፣ ሓደ መለክያ ኣረቂ፣ ሓደ ብርለ ሜስ ምስታይ ጠንቂ ጥዕና ስለዝኸውን ጥንቃቐ ምግባር
 የድሊ፡፡

ወለዲ/     መዕበይቲ ዝስዕቡ ፀገማት ኣብ ነብሶም/        ኣካሎም እንትርእዩ ሰብ ሞያ ጥዕና ከማኽሩ ይግባእ፣
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 ካብ ክልተ ሰሙን ንላዕሊ ዝፀንሐ ስዓል ወይ ንውሱን ማዕልቲ ዝፀንሐ ውፅኣት እንተጋጢምኩም፣

 ሸውሃት ምግቢ እንተነኪኹም፣  ወይ ካብቲ ዝተለመደ ኣመጋግባ ወፃኢ ድሌት ምምጋብ
እንተወሲኽኩም፣ ወይ ሃንደበታዊ ምንካይ ክብደት እንተኣጋጢምኩም፣ 

 ብዘይ ምኽንያት መዓልትታት ዝወሰደ ስምዒት ድኻም እንተርኢኹም፣ 

 ንንውሕ ዝበለ ስዓት ዝወሰደ ርእሲ ሕማም እንተኣጋጢምኩም፣ 

 ፀገም ምትንፋስ እንተጋጢምኩም 

 ንንውሕ ዝበለ ስዓት ትኩሳት እንተኣጋጢምኩም፣ 

 ቅድሚ ሕዚ ትፈትዉዎም/ትሓዝንሎም ንዝነበርኩም ፅልኢት እነተሕዲኩም፣ 

 ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ስምዒት ሓዘን እንተተሰሚዕኩም፣  

 ዘይተለመደ  ንሰባት ምጥርጣር ወይ ክጐድኡኒ እዮም ኢልካ ምሕሳብ፣

 ዘይምድቃስ ወይ ድቃስ ምብዛሕ፣

 ብሓፈሻ ካብ ዝተለመደ ባህሪ ወፃኢ ሓዱሽ ባህሪ ምርኣይ እንትህሉ

 ወለዲ/   መዕበይቲ ዝተፈላለዩ ሱራሱር መድሓኒታት ብሓኪም ወይ ሕጋዊ ኣፍልጦ ብዘለዎም
ባህላዊ ሓካይም እንድሕ ዘይተኣዚዞም ንህፃናት ዘይምሃብ ፡፡ 

ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥሙ ሕማማት ብቕልጠፍ ናብ ትካላት ሕክምና ብምኻድ ምሕካም ይግባእ፡፡
ከምኡዉን በቢ እዋኑ ክትትል ምርመራ ብምግባር ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ክሕሎ ምግባር ይክኣል አዩ፡፡
ካብዚ ብተወሳኺ ኣዴታት ኣብ ትካላት ሕክምና ክወልዳ ብምግባ ድሕንነት ኣዴታትን ህፃናትን ምሕላው
ይክኣል፡፡  

ነፈሰ-ፁር ወይ ተጥቡው ኣደ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት መድሓኒት ምውሳዳ ንሰብ ሞያ ሕክምና ክተማኽር
ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ባህሪ እቲ መድሓኒት ጐናዊ ጉድኣት ክህልዎ ስለዝኽእልን ኣብቲ ፅንሲ ወይ እቲ ህፃን
ጕድኣት ከብፅሕ ስለዝኽእል ንሰብ ሞያ ኣማኺርካ ዝውሰድ ክኒን ንኹሉ ምክልኻል ስለዝሕግዝ እዩ፡፡ 

ነፈሰ-ፁር  ኣዴታት ሲጋራ ብዘይምትካኽን ኣልኮልነት ዘሎዎም መስተታት ብዘይ ምስታይን ድሕንነት እቲ
ፅንሲ ክሕልዋ ይግብአን፡፡  

ኣባላት ስድራን ናይ ቀረባ ኣዘማድን መንፈስ ነፍሰ ፁር ኣዴታት ብምርግጋዕ ኣብ ጎነን ክኾኑ ይግባእ፡፡ ነፍሰ
ፁር ኣዴታት ካብ ጭንቅትን ካልኦት ረበሽቲ ስምዒትን ብምሕላው ድሕንነት ፅንሲ ክሕሎ ምግባር የድሊ፡፡ 

ትሕቲ ዕድመ መርዓ ከም ማሕበረሰብ ብምውጋዝ ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ዕድሚአን ክምርዐዋን ክወልዳን
ብምግባር ድሕንነት ኣደን ህፃናትን ክሕሎ ምግባር ግቡእ እዩ፡፡ 
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ዝተፈላለዩ መርከቢ እቶት ስራሕቲ ብምስራሕ ኣመጋግባን ጥዕናን ኣዴታትን ህፃናትን ምሕላው ይድሊ፡፡ ኣብ
ኣናእሽተንን ደቀቕትን ትካላት ወረዳ ወይ ቤት ፅሕፈት እቶት ዝእከቡ ሰብ ሞያታት ደቂ ኣነስትዮ ኣብ
ዝሐሸ እቶት ዝረኽባሉ ዓውደ ሳራሕ ንምውፋር ምምኻር የድሊ፡፡ ብተወሳኺ እዉን ኣብ ምልማዕ
ኣሕምልቲ ገደና፣ ምርባሕ ከፍቲ   ክሰርሓ ብምግር ማዕልታዊ እቶተን ብምዕባይ ካብ ቁሳዊ ሃፍቲ ንላዕሊ
ሕጉስ ስድራ ንምምሰራት ዓብዪ ግደ ኣለዎ፡፡ 

ወለዲ/መዕበዪቲ ንዓርሶም ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብምርካብ ኣብ ዕብየትን ጥዕናን ህፃናት  ክድግፉ
ይግባእ፡፡ ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝተመደባ ሰራሕተኛታት ጥሙር ጥዕና ቤተሰብ  ኣብ ጉዳያት ጥዕና
ብምምይያጥ፣ ሬደዮን ቴለቭዥንን ብምክትታል ዓርሶም ብፍልጠት ክሃንፁ ይግባእ፡፡ 

ወለዲ/መዕበዪቲ           ህፃናት በቢ እዋኑ ብሰብ ሞያ ሕክምና ዝወሃቡ ክታበት ክኽተቡ ብምግባር ዝተማልአ
        ስብእናን ጥዕናን ክዉኑኑን መፍረይቲ ሓይሊ ክኾኑ ምሕጋዝ ይግበአኩም፡፡

ህፃናት ካብ ዝተለመደ ባህሪኦም ፍልይ ዝበለ ምንቅስቓስ እንተርእዩ  ማለት ብጣዕሚ ቅልጡፍ ዝነበረ ፍዝዝ
ምባል እንተጀሚሩ፤ ወለዲ/መዕበዪቲ ብትኹረት ብምክትታል ናብ ሕክምና ምውሳድ ግቡእ እዩ፡፡ ህፃናት
ትኩሳት እንትህልዎም ወይ ምሕማሞም እንተፈሊጥና ከይውዓለን ከይሓደረን ናብ ሕክምና ብምውሳድ
መፍትሒ ክረኽቡ ምግባር ይግብእ። 

ኤች.አይ.ቪን ካልኦት ተመሓላላፍቲ ሕማማትን ንምክልኻል ጥንቃቐ ዝጐደሎ ርክብ ግብረ ስጋ
ዘይምፍፃም፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ክትትል ጥዕና ብምግባር ሕማማተ ከይመሓላለፉ ምግባር ይክኣል እዩ፡፡ 

ንሕሙማት ህፃናት ምክንኻን

ወለዲ/መዕበይቲ ንዝሓመሙ ህፃናት ዝበለፀ ምሕብሓብን ክትትልን ክገብሩሎም ይግባእ፡፡ ካብ ኩሉ መዓልቲ
ብዝተፈለየ ፀባ ጡብ ኣደ ክሰትዩ፣ ፈሰስቲ ነገራት ብበዝሒ ክጥቀሙ ብምግባር ዓቅሚ ምክልኻል ሕማማት
ክዓቢ ክሰርሑ ይግባእ፡፡ እዚ ኩሉ አናገበርና ለውጢ ተዘይመፂኡ ናብ ትካላት ሕክምና ሰብ ሞያ ጥዕና ኣድላዪ
ክትትል ክገብረሎም ምግባርን ዝተውሃቦ ትእዛዝ ሓደ ብሓደ ምምፃም ይግባእ፡፡ 
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