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Det som står med rødt, skal ikke oversettes; det bare indikerer hvor teksten skal stå! 
 
Forside:  

ሸሞንተ ዛዕባታት - ንጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት   
ንወለዲን ዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉ ሰባትን ዘገልግል ዝርርባዊ በራሪ ጽሑፍ   
 
 
Side 2  
ኣሳእል 
ሕትመት 
 
Side 3: 
 
ንውላድና ብኸመይ ንርእዩ?  
 
ከም ሰባት መጠን ንደቅና ብዛዕባ ስምዒታቶም፡ መሰረታውያን ጠለባቶምን ድልየታቶምን ዝመጸ 
ክንርድኦም ክንክእል እንተዄንና፡ ህጻን ምዃን ከመይ ከምዝመስል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና – ንገዛእ-ርእስና 
“ኣብ ቦታ ውላድና” ኣቐሚጥና ክንርድኣ የድሊ።  ብሳይንሳዊ ስያሜ፡ ነዚ ስምዒታዊ ኣእምሮኣዊ ንባብ 
(empatisk identifikasjon) ናይ ህጻን ኢልና ንጽውዖ።   እዚ ክንብል እንከለና ነቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር 
ምርኣይ ጥራይ ዘይኰነስ ስለምንታይ ከምኡ ከምዝገበረ ክንግንዘብ፣ ከምኡ’ውን ብድሕሪ ተግባር ናይ 
ውላድና ንዘሎ ጠለብ፡ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ።  ነዚ ክንግንዘብ እንተዄንና፡ 
ንገዛእ-ርእስና ነዚ ዚስዕብ ሕቶ ከነቕርበላ ይግባእ፦  ህጻን እንተዝኸውን ነይረ፡ እንታይ ምተሰምዓኒ፡ እንታይ 
ምሓሰብኩ ወይ ምደለኹ ነይረ?  
 
እቲ ልክዕ መንነትና ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ይጸልዎ እዩ 
ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ዝጸልዉ ብዙሓት ረቛሒታት ኣለዉ።   ንኣብነት፡ በቲ 
ህጻናት እንከለና ዘሕለፍናዮ ተመኵሮ ገና ተጸለውቲ ዲና።  ዋላ እኳ ኣረኣእያታትና ብባህላዊ፡ ሃይማኖታውን 
ውልቃውን ክብርታት፡ ከምኡ’ውን ንቕሓትን ዘይንቑሕነትን ዝዕብለሉ እንተዀኑ፡ እቲ ህይወትና ኣብ 
ማሕበራውን ፊናንሲያውን መዳይ ዘለዋ ኵነት እውን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ።  እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና 
ዘለና ኣረኣእያ ግቡእ መልክዕ ንኸነትሕዞ ዝሕግዝ እዩ።   
 
ናይ ውላድና ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ተራ ኣለዎ  
ኩልና ብዛዕባ ሓደ ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ስምዒት እንወስደሉን መልሰ-ግብሪ እንህበሉን ፍሉይ መገዲ ኣለና።   
ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ናይ ውላድና ነቲ ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ ይጸልዎ እዩ።  ብቐሊሉ 
ዝዓግብ ህዱእ ውላድ ድዩ ዘለና፡ ወይስ ዘይህዱእ ውላድ? ውላድና ንጥፍቲ ድያ? ጽግዕተኝነት ዘይፈቱ ድዩ?  
ንውላድና በመሰረት ዘርእዮ ጠባይ መግለጺ ናይ ምሃብ ዝንባለ እውን ኣለና።  ንኣብነት፡ ውላድና ‘ዓው-ዓው 
በሃሊ፡ ቀስ በሃሊ ወይ ኣሸጋሪ’ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና።  ኣብ ገሊኡ፡ ንገዛእ-ስናርእስና ኣብ’ቲ ናትና 
መግለጺ ክንሓጽራ’ሞ፡ እቲ ብዛዕባ ውላድና ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ በዚ መገለጺ እዚ ክዕብለል ክንሓድጎ 
ንኽእል ኢና። እቲ ኣብ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ፡ ካብ መስርሕ ምውሳን ናይ’ቲ ምስ ውላድና እንዋስኣሉ ኣገባብ 
ነጺልካ ዝረአ ረቛሒ ኣይኰነን።  
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Forside:  

ሸሞንተ ዛዕባታት - ንጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት   
ንወለዲን ዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉ ሰባትን ዘገልግል ዝርርባዊ በራሪ ጽሑፍ   
 
 
Side 2  
ኣሳእል 
ሕትመት 
 
Side 3: 
 
ንውላድና ብኸመይ ንርእዩ?  
 
ከም ሰባት መጠን ንደቅና ብዛዕባ ስምዒታቶም፡ መሰረታውያን ጠለባቶምን ድልየታቶምን ዝመጸ 
ክንርድኦም ክንክእል እንተዄንና፡ ህጻን ምዃን ከመይ ከምዝመስል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና – ንገዛእ-ርእስና 
“ኣብ ቦታ ውላድና” ኣቐሚጥና ክንርድኣ የድሊ።  ብሳይንሳዊ ስያሜ፡ ነዚ ስምዒታዊ ኣእምሮኣዊ ንባብ 
(empatisk identifikasjon) ናይ ህጻን ኢልና ንጽውዖ።   እዚ ክንብል እንከለና ነቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር 
ምርኣይ ጥራይ ዘይኰነስ ስለምንታይ ከምኡ ከምዝገበረ ክንግንዘብ፣ ከምኡ’ውን ብድሕሪ ተግባር ናይ 
ውላድና ንዘሎ ጠለብ፡ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ።  ነዚ ክንግንዘብ እንተዄንና፡ 
ንገዛእ-ርእስና ነዚ ዚስዕብ ሕቶ ከነቕርበላ ይግባእ፦  ህጻን እንተዝኸውን ነይረ፡ እንታይ ምተሰምዓኒ፡ እንታይ 
ምሓሰብኩ ወይ ምደለኹ ነይረ?  
 
እቲ ልክዕ መንነትና ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ይጸልዎ እዩ 
ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ዝጸልዉ ብዙሓት ረቛሒታት ኣለዉ።   ንኣብነት፡ በቲ 
ህጻናት እንከለና ዘሕለፍናዮ ተመኵሮ ገና ተጸለውቲ ዲና።  ዋላ እኳ ኣረኣእያታትና ብባህላዊ፡ ሃይማኖታውን 
ውልቃውን ክብርታት፡ ከምኡ’ውን ንቕሓትን ዘይንቑሕነትን ዝዕብለሉ እንተዀኑ፡ እቲ ህይወትና ኣብ 
ማሕበራውን ፊናንሲያውን መዳይ ዘለዋ ኵነት እውን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ።  እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና 
ዘለና ኣረኣእያ ግቡእ መልክዕ ንኸነትሕዞ ዝሕግዝ እዩ።   
 
ናይ ውላድና ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ተራ ኣለዎ  
ኩልና ብዛዕባ ሓደ ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ስምዒት እንወስደሉን መልሰ-ግብሪ እንህበሉን ፍሉይ መገዲ ኣለና።   
ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ናይ ውላድና ነቲ ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ ይጸልዎ እዩ።  ብቐሊሉ 
ዝዓግብ ህዱእ ውላድ ድዩ ዘለና፡ ወይስ ዘይህዱእ ውላድ? ውላድና ንጥፍቲ ድያ? ጽግዕተኝነት ዘይፈቱ ድዩ?  
ንውላድና በመሰረት ዘርእዮ ጠባይ መግለጺ ናይ ምሃብ ዝንባለ እውን ኣለና።  ንኣብነት፡ ውላድና ‘ዓው-ዓው 
በሃሊ፡ ቀስ በሃሊ ወይ ኣሸጋሪ’ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና።  ኣብ ገሊኡ፡ ንገዛእ-ስናርእስና ኣብ’ቲ ናትና 
መግለጺ ክንሓጽራ’ሞ፡ እቲ ብዛዕባ ውላድና ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ በዚ መገለጺ እዚ ክዕብለል ክንሓድጎ 
ንኽእል ኢና። እቲ ኣብ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ፡ ካብ መስርሕ ምውሳን ናይ’ቲ ምስ ውላድና እንዋስኣሉ ኣገባብ 
ነጺልካ ዝረአ ረቛሒ ኣይኰነን።  

Det som står med rødt, skal ikke oversettes; det bare indikerer hvor teksten skal stå! 
 
Forside:  
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Side 2  
ኣሳእል 
ሕትመት 
 
Side 3: 
 
ንውላድና ብኸመይ ንርእዩ?  
 
ከም ሰባት መጠን ንደቅና ብዛዕባ ስምዒታቶም፡ መሰረታውያን ጠለባቶምን ድልየታቶምን ዝመጸ 
ክንርድኦም ክንክእል እንተዄንና፡ ህጻን ምዃን ከመይ ከምዝመስል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና – ንገዛእ-ርእስና 
“ኣብ ቦታ ውላድና” ኣቐሚጥና ክንርድኣ የድሊ።  ብሳይንሳዊ ስያሜ፡ ነዚ ስምዒታዊ ኣእምሮኣዊ ንባብ 
(empatisk identifikasjon) ናይ ህጻን ኢልና ንጽውዖ።   እዚ ክንብል እንከለና ነቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር 
ምርኣይ ጥራይ ዘይኰነስ ስለምንታይ ከምኡ ከምዝገበረ ክንግንዘብ፣ ከምኡ’ውን ብድሕሪ ተግባር ናይ 
ውላድና ንዘሎ ጠለብ፡ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ።  ነዚ ክንግንዘብ እንተዄንና፡ 
ንገዛእ-ርእስና ነዚ ዚስዕብ ሕቶ ከነቕርበላ ይግባእ፦  ህጻን እንተዝኸውን ነይረ፡ እንታይ ምተሰምዓኒ፡ እንታይ 
ምሓሰብኩ ወይ ምደለኹ ነይረ?  
 
እቲ ልክዕ መንነትና ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ይጸልዎ እዩ 
ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ዝጸልዉ ብዙሓት ረቛሒታት ኣለዉ።   ንኣብነት፡ በቲ 
ህጻናት እንከለና ዘሕለፍናዮ ተመኵሮ ገና ተጸለውቲ ዲና።  ዋላ እኳ ኣረኣእያታትና ብባህላዊ፡ ሃይማኖታውን 
ውልቃውን ክብርታት፡ ከምኡ’ውን ንቕሓትን ዘይንቑሕነትን ዝዕብለሉ እንተዀኑ፡ እቲ ህይወትና ኣብ 
ማሕበራውን ፊናንሲያውን መዳይ ዘለዋ ኵነት እውን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ።  እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና 
ዘለና ኣረኣእያ ግቡእ መልክዕ ንኸነትሕዞ ዝሕግዝ እዩ።   
 
ናይ ውላድና ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ተራ ኣለዎ  
ኩልና ብዛዕባ ሓደ ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ስምዒት እንወስደሉን መልሰ-ግብሪ እንህበሉን ፍሉይ መገዲ ኣለና።   
ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ናይ ውላድና ነቲ ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ ይጸልዎ እዩ።  ብቐሊሉ 
ዝዓግብ ህዱእ ውላድ ድዩ ዘለና፡ ወይስ ዘይህዱእ ውላድ? ውላድና ንጥፍቲ ድያ? ጽግዕተኝነት ዘይፈቱ ድዩ?  
ንውላድና በመሰረት ዘርእዮ ጠባይ መግለጺ ናይ ምሃብ ዝንባለ እውን ኣለና።  ንኣብነት፡ ውላድና ‘ዓው-ዓው 
በሃሊ፡ ቀስ በሃሊ ወይ ኣሸጋሪ’ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና።  ኣብ ገሊኡ፡ ንገዛእ-ስናርእስና ኣብ’ቲ ናትና 
መግለጺ ክንሓጽራ’ሞ፡ እቲ ብዛዕባ ውላድና ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ በዚ መገለጺ እዚ ክዕብለል ክንሓድጎ 
ንኽእል ኢና። እቲ ኣብ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ፡ ካብ መስርሕ ምውሳን ናይ’ቲ ምስ ውላድና እንዋስኣሉ ኣገባብ 
ነጺልካ ዝረአ ረቛሒ ኣይኰነን።  



Det som står med rødt, skal ikke oversettes; det bare indikerer hvor teksten skal stå! 
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Side 2  
ኣሳእል 
ሕትመት 
 
Side 3: 
 
ንውላድና ብኸመይ ንርእዩ?  
 
ከም ሰባት መጠን ንደቅና ብዛዕባ ስምዒታቶም፡ መሰረታውያን ጠለባቶምን ድልየታቶምን ዝመጸ 
ክንርድኦም ክንክእል እንተዄንና፡ ህጻን ምዃን ከመይ ከምዝመስል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና – ንገዛእ-ርእስና 
“ኣብ ቦታ ውላድና” ኣቐሚጥና ክንርድኣ የድሊ።  ብሳይንሳዊ ስያሜ፡ ነዚ ስምዒታዊ ኣእምሮኣዊ ንባብ 
(empatisk identifikasjon) ናይ ህጻን ኢልና ንጽውዖ።   እዚ ክንብል እንከለና ነቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር 
ምርኣይ ጥራይ ዘይኰነስ ስለምንታይ ከምኡ ከምዝገበረ ክንግንዘብ፣ ከምኡ’ውን ብድሕሪ ተግባር ናይ 
ውላድና ንዘሎ ጠለብ፡ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ።  ነዚ ክንግንዘብ እንተዄንና፡ 
ንገዛእ-ርእስና ነዚ ዚስዕብ ሕቶ ከነቕርበላ ይግባእ፦  ህጻን እንተዝኸውን ነይረ፡ እንታይ ምተሰምዓኒ፡ እንታይ 
ምሓሰብኩ ወይ ምደለኹ ነይረ?  
 
እቲ ልክዕ መንነትና ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ይጸልዎ እዩ 
ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ዝጸልዉ ብዙሓት ረቛሒታት ኣለዉ።   ንኣብነት፡ በቲ 
ህጻናት እንከለና ዘሕለፍናዮ ተመኵሮ ገና ተጸለውቲ ዲና።  ዋላ እኳ ኣረኣእያታትና ብባህላዊ፡ ሃይማኖታውን 
ውልቃውን ክብርታት፡ ከምኡ’ውን ንቕሓትን ዘይንቑሕነትን ዝዕብለሉ እንተዀኑ፡ እቲ ህይወትና ኣብ 
ማሕበራውን ፊናንሲያውን መዳይ ዘለዋ ኵነት እውን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ።  እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና 
ዘለና ኣረኣእያ ግቡእ መልክዕ ንኸነትሕዞ ዝሕግዝ እዩ።   
 
ናይ ውላድና ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ተራ ኣለዎ  
ኩልና ብዛዕባ ሓደ ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ስምዒት እንወስደሉን መልሰ-ግብሪ እንህበሉን ፍሉይ መገዲ ኣለና።   
ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ናይ ውላድና ነቲ ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ ይጸልዎ እዩ።  ብቐሊሉ 
ዝዓግብ ህዱእ ውላድ ድዩ ዘለና፡ ወይስ ዘይህዱእ ውላድ? ውላድና ንጥፍቲ ድያ? ጽግዕተኝነት ዘይፈቱ ድዩ?  
ንውላድና በመሰረት ዘርእዮ ጠባይ መግለጺ ናይ ምሃብ ዝንባለ እውን ኣለና።  ንኣብነት፡ ውላድና ‘ዓው-ዓው 
በሃሊ፡ ቀስ በሃሊ ወይ ኣሸጋሪ’ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና።  ኣብ ገሊኡ፡ ንገዛእ-ስናርእስና ኣብ’ቲ ናትና 
መግለጺ ክንሓጽራ’ሞ፡ እቲ ብዛዕባ ውላድና ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ በዚ መገለጺ እዚ ክዕብለል ክንሓድጎ 
ንኽእል ኢና። እቲ ኣብ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ፡ ካብ መስርሕ ምውሳን ናይ’ቲ ምስ ውላድና እንዋስኣሉ ኣገባብ 
ነጺልካ ዝረአ ረቛሒ ኣይኰነን።  

Det som står med rødt, skal ikke oversettes; det bare indikerer hvor teksten skal stå! 
 
Forside:  

ሸሞንተ ዛዕባታት - ንጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት   
ንወለዲን ዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉ ሰባትን ዘገልግል ዝርርባዊ በራሪ ጽሑፍ   
 
 
Side 2  
ኣሳእል 
ሕትመት 
 
Side 3: 
 
ንውላድና ብኸመይ ንርእዩ?  
 
ከም ሰባት መጠን ንደቅና ብዛዕባ ስምዒታቶም፡ መሰረታውያን ጠለባቶምን ድልየታቶምን ዝመጸ 
ክንርድኦም ክንክእል እንተዄንና፡ ህጻን ምዃን ከመይ ከምዝመስል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና – ንገዛእ-ርእስና 
“ኣብ ቦታ ውላድና” ኣቐሚጥና ክንርድኣ የድሊ።  ብሳይንሳዊ ስያሜ፡ ነዚ ስምዒታዊ ኣእምሮኣዊ ንባብ 
(empatisk identifikasjon) ናይ ህጻን ኢልና ንጽውዖ።   እዚ ክንብል እንከለና ነቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር 
ምርኣይ ጥራይ ዘይኰነስ ስለምንታይ ከምኡ ከምዝገበረ ክንግንዘብ፣ ከምኡ’ውን ብድሕሪ ተግባር ናይ 
ውላድና ንዘሎ ጠለብ፡ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ።  ነዚ ክንግንዘብ እንተዄንና፡ 
ንገዛእ-ርእስና ነዚ ዚስዕብ ሕቶ ከነቕርበላ ይግባእ፦  ህጻን እንተዝኸውን ነይረ፡ እንታይ ምተሰምዓኒ፡ እንታይ 
ምሓሰብኩ ወይ ምደለኹ ነይረ?  
 
እቲ ልክዕ መንነትና ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ይጸልዎ እዩ 
ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ/ኣጠማምታ ዝጸልዉ ብዙሓት ረቛሒታት ኣለዉ።   ንኣብነት፡ በቲ 
ህጻናት እንከለና ዘሕለፍናዮ ተመኵሮ ገና ተጸለውቲ ዲና።  ዋላ እኳ ኣረኣእያታትና ብባህላዊ፡ ሃይማኖታውን 
ውልቃውን ክብርታት፡ ከምኡ’ውን ንቕሓትን ዘይንቑሕነትን ዝዕብለሉ እንተዀኑ፡ እቲ ህይወትና ኣብ 
ማሕበራውን ፊናንሲያውን መዳይ ዘለዋ ኵነት እውን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ።  እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ውላድና 
ዘለና ኣረኣእያ ግቡእ መልክዕ ንኸነትሕዞ ዝሕግዝ እዩ።   
 
ናይ ውላድና ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ተራ ኣለዎ  
ኩልና ብዛዕባ ሓደ ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ስምዒት እንወስደሉን መልሰ-ግብሪ እንህበሉን ፍሉይ መገዲ ኣለና።   
ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ናይ ውላድና ነቲ ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ ይጸልዎ እዩ።  ብቐሊሉ 
ዝዓግብ ህዱእ ውላድ ድዩ ዘለና፡ ወይስ ዘይህዱእ ውላድ? ውላድና ንጥፍቲ ድያ? ጽግዕተኝነት ዘይፈቱ ድዩ?  
ንውላድና በመሰረት ዘርእዮ ጠባይ መግለጺ ናይ ምሃብ ዝንባለ እውን ኣለና።  ንኣብነት፡ ውላድና ‘ዓው-ዓው 
በሃሊ፡ ቀስ በሃሊ ወይ ኣሸጋሪ’ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና።  ኣብ ገሊኡ፡ ንገዛእ-ስናርእስና ኣብ’ቲ ናትና 
መግለጺ ክንሓጽራ’ሞ፡ እቲ ብዛዕባ ውላድና ዘለና ኣእምሮኣዊ ስእሊ በዚ መገለጺ እዚ ክዕብለል ክንሓድጎ 
ንኽእል ኢና። እቲ ኣብ ውላድና ዘለና ኣረኣእያ፡ ካብ መስርሕ ምውሳን ናይ’ቲ ምስ ውላድና እንዋስኣሉ ኣገባብ 
ነጺልካ ዝረአ ረቛሒ ኣይኰነን።  
 
ኣረኣእያናን ኣተሓሳስባናን ምስ’ቲ እንህቦ ነገር ብቐጥታ ይተኣሳሰር እዩ  
ንውላድና ብኸመይ እንጥምቶን ንግንዘቦን፡ ነቲ ምስ ውላድና እንሓብረሉ ኣገባብ ኣዝዩ ይውስኖ እዩ።  ነቲ 
ንውላድና እንገብረሉ ክንክን ድማ ባይታ ዘንጽፍ እዩ።  ኩላቶም ህጻናት ምስወለዶም ጥዑይን ሰናይን ዝዀነ 
ዝምድና ክህልዎም - መሰረታዊ ጠለቦም እዩ።  እዞም ዝምድናታት እዚኣቶም ደቅና ዝዓብዩሎም መሰረታት 
እዮም።   
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Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   

ውላድና ክትዛረበና እናፈተነት ክነሳ ካባና መልሲ ኣብ እትስእነሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ 
ትህበና?   
 
ኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብዛዕባ ስምዒታታ ገለ መልእኽቲ ዶ የመሓላልፈልና? 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።   



Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  

Side 6 og 7 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 2  
ስምዒታት  
 
ውላድና ንዝወስዶ ተበግሶ ንርኣዮን ንከታተሎን  
 
ምስ ውላድና ብጽቡቕ ኣገባብ ግዜ ምሕላፍ - ምስኡ ብኣካል ምህላው ጥራይ እኹል ነገር ኣይኰነን  ኣቓልቦና 
እውን ምስውላድና ክህሉ ይግባእ  ንኣብነት፡ ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸሉ ሰባት መጠን፡ ብናይ ተሌፎን ርክባትና 
ዝመጸ ትሑዛት ስለእንኸውንን ብዛዕባ ዘየሰላሰልናዮም ዕማማትና ሸቐልቀል ስለእንብልን፡ ኣእምሮና ኣርሒቑ 
እዩ ዝገይሽ።  ይኹን እምበር፡ ኣቓልቦና ምስ ውላድና ክኸውን እንተደሊና፡ ኣብ መዳይ ተገዳስነት፡ ሓሳባትን 
ስምዒታትን ናይ ውላድና ንኽንዋሳእ ክንለማመድ እውን ይግብኣና እዩ።   
 
ህጻን ዝደለዮ ነገር ክገብርን ብናቱ ኣተሓሳስባ ከተግብሮን ክፍቀደሉ ይግባእ፤ ማለት ዝተወሰነ ደረት 
ተዋሂብዎ።  በዚ መገዲ እዚ እዮም ዝምዕብሉ።  በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ኩሉ ንውላድና ዝምልከት ነገር 
ባዕልና ክንውስኖ ዘይኰነስ፡ ውላድና ሓሳብ ንኸመንጩን ከነተባብዖን ግዜ ክንህቦን ኣገዳሲ ዝኸውን።  
ንተበግሶ ናይ ውላድና ምስእንከታተሎ፡ ውላድና ተበግሶ ክወስድ፡ ንበይኑ ኪዋሳእን ንነገራት ኣብ ምጽላው 
ተራ ክህልዎን ከምዝኽእል ብግብሪ ክርዳእ ይኽእል።  ኣብ ጽቡቕ ዝዀነ ምውሳእ ኣብ እትህሉዉሉ፡ 
ንስኹምን ደቅኹምን ከም መዛኑ ትዀኑን ብዛዕባ ዘይትፈትውዎ ነገር ደፊርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ 
መሰል ይህልወኩምን።  እዚ ግን ውላድኩም ክመልከኩም እዩ ማለት ኣይኰነን።  ንዓቕሚ-ሰብ ከም 
ዝበቓዕኩም ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ነቲ ርክብ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ኣለኩም።  
 
ንተበግሶ ናይ ውላድና ብኸመይ ከነስተብህለሉን ክንከታተሎን ንኽእል?  
 

 ኣብ ተበግሶ ናይ ውላድና መልሰ-ግብር ብምሃብ   
 

 ኣብ’ቲ ውላድና ዝገብሮ ነገር ተገዳስነት ብምርኣይ 
 ብኣካላዊ ቋንቋ ናይ ውላድና ብምትርጓም  
 ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና ብምልላይ  
 ኣብ ንድልየታትን ስምዒታትን ናይ ውላድና መልሰ-ግብሪ ብምሃብ  
 ብዝተኻእለ መጠን ንኣተሓሳስባና ምስ ኵነተ-ኣእምሮን ድልየታትን ናይ ውላድና ብምትኽኻል  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ብዝኣመስለ ኣገባብ ኢና ምስ ውላድና እንህሉ   
ንውላድና ከምዝጐሰናዮ ዘረድእ ዝዀነ ይኹን ኵነት ኣሎ ዶ፤ ንኣብነት ዝርርብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ወይ 
ምክትታል  ቴሌቪዥን?  
ኣድህቦና ክንህቦ እንከለና፡ ውላድና ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ እዩ ዝህበና?  
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Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  



Side 8 og 9 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 3  
ስምዒታት 
 

ኣብ ስምዒታት ናይ ደቅና ግደ ክህልወና  

ስርዓት ጻውዒት ደወል ናይ ንእሽተይ ህጻን ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ኣስተብሂልና ንፈልጥ ዶ?  
ምቹእነት ምስዘይህልዎም፡ ይበኽዩ’ሞ መጺእና ከምእነተሃዳድኦም ይገብሩ።  ዝጐበዙ ህጻናት እውን 
እንተዀኑ፡ እቶም ዘንጸላልውዎም ስምዒታት ሓደገኛታት ዘይኰኑስ ባህርያውያን ምዃኖም ንኽግንዘቡ፡ 
ናትና ደገፍ የድልዮም።   

ዝፈርሐ ህጻን፡ ውሕስነት ንኽስምዖ ዘተሃዳድኦ ሰብ የድልዮ።  ዝሓረቐ ህጻን ዝእብዶ ሰብ የድልዮ።  
ብተመሳሳሊ መገዲ፡ ሓደ ኰተትየ ብዛዕባ ኣብ ስኑ ዝተገብረሉ ሓድሽ መእሰሪ ስልኪ ሕፍረት ምስዝስምዖ፡ 
ክንርድኦ የድሊ።   

ውላድና በቲ ዘቐመጥናሉ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ዶብ ዝመጸ ምስዝሓርቕ ወይ ዓቕሉ ምስዘጽብብ፡ እቲ ብዛዕባ 
እቲ ትእዛዝ ወላዲ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ህድእ ንኽብል ግን ሓገዝ የድልዮ እዩ።  ኣርባዕተ 
ዓመት ምስዝዓመቱ’ሞ - ካራሜላ ክንገዝኣሉ ሕቶ ምስዘቕረበ ውላድና ኣብ እንህልወሉ፦   “ካራሜላ ንሕጂ 
ደሊኻ ከምዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ግና ኣይከውንን እዩ።” ንስምዒታት ናይ ውላድካ ምግንዛብ ማለት፡ ኣብቲ 
ዘቐመጥካዮ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ወለቕ-ዘለቕ ኢልካ ማለት ኣይኰነን።  ኣብ ክንዳኡ፡ ስለምንታይ ፍቓድ 
ከምዘይሃብናን ንትእዛዝና ክቕበሎ ክሽገር ምዃኑ ከምዝርድኣናን ምስእነረድኦ ግን፡ ውላድና ነቲ 
ዘቐመጥናሉ ዶብ ናይ ትእዛዝ ወላዲ ንኽቕበሎ ዝቐለለ ይዀነሉ።  

ንውላድና ካብ’ታ ዝተወልደላ ሰዓት ኣትሒዝና ንዛረቦ  
ዋላ እቲ ‘ዕሸል’ ዝበሃል ህጻን እውን ነቲ “ስምዒታዊ ዝርርብ” (følelsessamtale) እንብሎ ነገር፡ ማለት 
ንመስርሕ ናይ’ቲ ስምዒታት ብምግላጽ ዝካየድ ምብህሃል ክርድኦ ይኽእል እዩ።  ቈልዓ ብመገዲ 
ምጥምማት፡ ናይ ሓጎስ መግለጺታትን እወታውያን ምንቅስቓስ ኣካላትን ምሳና ርክብ ክገብር ይኽእል።  
ስምዒታዊ መግለጺታት ኣብ እነንጸባርቐሉ እዋን፡ ውላድና ነቲ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ነገር ከምዝተገንዘብናዮ 
እዩ ዝርዳእ።  እዚ ቃል-ኣልቦ ርክብ እዚ ኣብ ዳሕረዋይ ቋንቋዊ፡ ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ስምዒታትን ምዕባለ 
ናይ’ቲ ቈልዓ ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ ኰይኑ፡ ስምዒታቱ ኣብ ምንጽብራቕ ንፉዕን ውሕስነት ዝስምዖን ክኸውን 
ይኽእል።  ስለዚ ምስ ውላድና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኩለንትናና ክዛረብ ይግባእ - ኣፍና፡ ኣዒንትና፡ 
ኣእዳውና። 
 
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ዝካየድ ጽቡቕ ዝርርብ፡ ምስ ምጉባዝ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳስነት ኣለዎ።  
እቶም ዝጐበዙ ህጻናት እውን እንተዀኑ ተነቀፍትን ክንክን ድዩስ ምእባድ ዘድልዮም እዮም። እዚ ድማ 
ህጻናት ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያቶም ክዛረቡ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን’ሞ፡ ብመገዲ ዝርርብ ክትግበር ዝሓሸ እዩ።  
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ - ውላድና ምሳና ኣብ ዝህልወሉ እዋን ውሕስነት ክስምዖ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን።   
 

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ከመይ ጌርና ኣብ ስምዒት ናይ ውላድና ግደ ከምዝህልወና ንገብር?  
 

 ዘለና ግዜ ምስ ቈልዓና ኣብ “ምዝርራብ” ከምዝጠፍእ ብምግባር   
 ዓይኒ-ንዓይኒ ብምጥምማት፡ ከምኡ’ውን ንኣካላዊ ቋንቋ ድዩስ ድምጺ ናይ ዕሸል ውላድና 

ብምድጋም  
 ንህጻንና ኣብ ዝሓርቀሉ እዋን ብምእባድ – ዕሸል ይኹን ዝጐበዘ ህጻን ብዘየገድስ  
 ህጻን ኣብ ዝፈርሓሉ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ/ከምዝተብዕ ብምግባር  
 ህጻን ኣብ ዝቝጥዓሉ እዋን ከምዝሃድእ ብምግባር  
 ውላድና ብርእሰ-ተኣማንነት ምሳና ክዘራረብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ድሉዋት ብምዃን  
  

 
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ስለምንታይ እዮም “ስሚዒት ሓዘል ዝርርባት” ኣገደስቲ ዝዀኑ?  ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዝርርባት 
ዝካየዱሎም ገለ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርና ኣብ ክሊ ዝተፈላለየ ዕድመ ምስዝርከቡ ህጻናት ስምዒት-ንስምዒት ክንረዳዳእ ንኽእል (ምስ 
ዕሸላት፡ ደቂ ሰለስተ ዓመት፡ ደቂ ሸሞንተ ዓመት፡ ደቂ 13 ዓመት ኣዋልድ፡ ደቂ 16 ዓመት ኣወዳት)?  
 
ሓደ ብኻልኦት ሰባት ንኽተኣማመን ስሕት ኢሉ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
ምስ ውላድካ ትቕርርብ ኣቢልካ ብምዕላል ዝጠፍእ ጥዑም ግዜ፡ ብቐሊሉ ዝርከብ ዶ ይመስለና?   
ንውላድካ ከመይ ጌርካ ክትእብዶ ትኽእል?  
ከመይ ጌርና - ንውላድና ፍርሒ ኣብ ዝስምዖ እዋን ውሕስነት ከምዝስምዖ ማለት ከምዝተብዕ ክንገብር 
ንኽእል?   
ውላድና ምስዝሓርቕ ከመይ ጌርና ከነተሃዳድኦ ንኽእል?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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Side 4 og 5 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 1  
ስምዒታት 
 
ንውላድና ፍቕሪ ነርእዮ  
 
ልክዕ ከማና፡ ውላድና እውን ከምእነፍቅሮ ብስምዒታቱ ክርዳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ክሳብ ዝስምዖ 
ክብረት ክስምዖ ይግባእ።  ልክዕ ከማና፡ ውላድና’ውን ኣእምሮ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኰነን።  በዚ 
ምኽንያት እዚ እዩ - ንውላድና ፍቕርና ከነርእዮ/ያ ዘገዳሲ ዝኸውን፤ ማለት ብቓላትናን ብግብርናን።  እዚ 
ነቶም ገና ምዝራብ ዘይጀመሩ ህጻናት እውን ከይተረፈ ዝምልከት ጉዳይ እዩ።  ዕሸላት እኳ እንተዀኑ፡ 
ንሓጎስን ጓህን ድዩስ ፍቕርን ጽልእን ብስምዒታቶም ክፈልይዎ ይኽእሉ እዮም።  ነኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ 
ህጻናት ብመገዲ እቲ ብገጽና፡ ኣዘራርባና ድዩስ ብኻልእ መገዲ እነንጸባርቐሎም ስምዒት ኣቢሎም፡ እንታይ 
ንብሎም ከምዘለና ክግንዘቡ ይኽእሉ።   
 
ንውላድና ከምእነፍቅሮ ብኸመይ መገዲ ከነርእዮ ንኽእል?  
 

 ምስ ውላድና ፍሽኽ ብምባልን ብምስሓቕን  
 

 ብምሕቋፍ ወይ ኣብ መንኩቡ ብምድራዝ  
 ከምእነፍቅሮ ብቓል ብምሕባር   
 ምስኡ ብምጽዋትን ብምዝንጋዕን  

 
 ፍሽኽታ ብዘንጸባርቕ ቃና ብምዝራብ  
 ብምእባድን ህድእ ክብል ብምሕጋዝን  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንውላድና ፍቕርና እነርእየሉ ዝውቱር ዝዀነ ኣገባብ ኣየናይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ፍቕርና ዝመጸ፡ ንውላድና ዝያዳ ምትእምማን ዝህቦ ነገር እንታይ እዩ ንብል?   
ብዛዕባ ውላድና ዝያዳ ደስ ዘብለና ነገር እንታይ እዩ?  
ንውላድና ፍቕርና ኣብ ምርኣይ ክንመሓየሽ ክኢልና ዶ?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  



Side 10 og 11 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 4 
ስምዒታት 
 
ናእዳን ስምን ንሃብ  
 
ኩላቶም ህጻናት፡ እንተላይ እቶም ዕሸላት፡ ብዛዕባ መንነቶም ዝመጸ ቅቡላት ምዃኖም ክፈልጡን ብዛዕባ 
ዝገብርዎም ነገራት ክነኣዱን የድልዮም።  ስለዚ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንውላድና ንመጕሶ - ዋላ ብዛዕባ 
እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት።  ናእዳን ስምን ምርካብ፡ እቲ ህጻን ከም ርእሱ-ዝኸኣለ ሰብ ጌርና 
ከምእንሓስቦ ንኽርዳእ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ድማ ጽቡቕ ዝዀነ ርእሰ-ምትእምማንን እወታዊ ምስሊ ገዛእ-
ርእሱን ከማዕብል ይኽእል።   ናእዳ፡ ንሓደ ህጻን፡ ገለ ነገር ከምዝግብኦ ንኽፈልጥን ውጽኢታዊ ስራሕ 
ክዓምም ከምዝኽእል ክግንዘብን ይሕግዞ። ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብቓላትና ክንገልጸሎምን ስለምንታይ 
ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦምን እውን ኣገዳሲ እዩ።  በዚ መሰረት ህጻን ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን 
ከማዕብል ይኽእል።  
 
ሓደ ህጻን ንካልኦት ጽቡቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስእንንእዶ፡ ማሕበራዊ ሜላ ንኸጥሪ ንሕግዞ ኣለና 
ማለት’ዩ።  በዚ መገዲ እዚ፡ ህጻን ብዛዕባ እቲ ጽቡቕን ብመጠኑ ጽቡቕን ዝዀነ ማሕበራዊ ጠባይ ግንዛቤ 
ከሕድር ይኽእል።   
 
ከመይ ጌርና ምስጋናን ስምን ንህብ?  
 

 ነቲ ህጻን “ንርእዮ” ከምዘለና ብምርግጋጽ – ዓይኒ-ንዓይኒ ክንጠማመት ንፈትን   
 ብዛዕባ ጭቡጥ ነጥቢ ብምዝራብ፤ ንኣብነት፡ ንሓደ ናይ ሓባር ተመኵሮኹም  ዋጋ ብምሃብ (“ሎሚ 

ባህ ዘብል ግዜ ኣሕሊፈ ምሳኺ፡” “ከምዝፈተኻዮ ተረዲኡኒ።”)  
 ነቲ ህጻን ብዛዕባ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ብምንጋርን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝዀነ ከነረድኦ ብምፍታንን 

(እዚ ጽቡቕ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ክትገብር እንከለኻ...”)  
“ንንእሽተይ ሓውኺ ትሕግዝዮ ምህላውኪ ባህ ኢሉኒ፡ ምኽንያቱ...”)  

 ፍሽኽታ፡ ሰላምታን እወታዊ ኣካላዊ ምትንኻፍን ብምጥቃም፡ መረጋገጺ ምሃብ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንዓና ‘ናእዳ’ ማለት እንታይ እዩ? 
ሓደ ሰብ ምስዝምጉሰና፡ ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ንህቦ?  
ንውላድና ብቐጻሊ ንንእዶ ኢና ክንብል ንደፍር ዶ? (ነዚ ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ እንኽእል ኣብነት ንሃብ።)  
ናእዳ ዘይምሃብና ንህጻን ሃሳዪ ክኸውን ዶ ይኽእል?  ወይ ድማ ምሒር ምንኣድ? 
ውላድና ካባና ናእዳን ስምን ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ካብ ወለዱ ናእዳ ዘይረክብ ህጻን ምስ ካልኦት ብኸመይ ክዛመድ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?   
 
ንዕሸል ከመይ ጌርና ናእዳን ስምን ክንህቦ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  
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ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
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ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

 ናብ’ዚ ተገዳስነት ናይ ውላድና ዝሰለበ ነገር ኣድህቦ ብምግባርን ገዛእ-ርእስና ምስ ውላድና 
ብምውህሃድን  

  
 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንሕናን ውላድናን ኣብ ገለ ንክልቴና ዘገድሰና ሓባራዊ ተመኵሮ እነጥፍኦ ናይ ሓባር ግዜ ኣለና ዶ?   
 
ውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ክንሕግዞ ከምእንኽእል ዝገልጹ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና 
ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ሳሕቲ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ብኸመይ ክምዕብል ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

 ናብ’ዚ ተገዳስነት ናይ ውላድና ዝሰለበ ነገር ኣድህቦ ብምግባርን ገዛእ-ርእስና ምስ ውላድና 
ብምውህሃድን  

  
 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ንሕናን ውላድናን ኣብ ገለ ንክልቴና ዘገድሰና ሓባራዊ ተመኵሮ እነጥፍኦ ናይ ሓባር ግዜ ኣለና ዶ?   
 
ውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ክንሕግዞ ከምእንኽእል ዝገልጹ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና 
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ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ሳሕቲ ጥራይ ዕድል ዝረክብ ህጻን፡ ብኸመይ ክምዕብል ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

Side 14 og 15 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 6 
ተረዳእ   
 
ንተመክሮ ቆልዓ ትርጉም ሃብ  
 
ውላድና ነቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ክግንዘቦን ምስ ካልኦት ተመኵሮታት ኣዛሚዱ ክርድኦን ምእንቲ 
ክኽእል፡ ነገራት እንታይ ከምዝበሃሉ ብስሞም ከነፍልጦን ብኸመይ ኣገባብ ከምዝዓዩ ከነብርሃሉን ይግባእ።  
እወታዊ ስምዒታት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ እንገብሮ ነገር ጸኒዕና ብምቕጻልን፡ ውላድና ነቲ ተመኵሮ 
ንኽዝክሮ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና።  ነቲ ተመኵሮ ኣገዳሲ ኣብ ምግባሩን ትርጉም ኣብ ምልባሱን ኣበርክቶ 
ንገብር።   
 
ውላድና ነዚ ክትምኰሮ እንከላ፡ “ንክዉንነት” ምሳና ሓቢራ ትቋደሶ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ቋንቋ ሓደ 
ብሓባር እትቋደሶ ነገር ምዃኑን ቃላት ኣብ ካልኦት ሰባት ልክዕ ከም’ቲ ንዓኣ ዝህብዎ ትርጉም ከምዘለዎምን 
ክትርዳእ ትኽእል።  ከም “ገዛ” ከምኡ’ውን “መግቢ” ዝኣመሰሉ ጭቡጣት ነገራት ነናቶም ኣስማት 
ከምዘለዎም ትመሃር ጥራይ ዘይኰነ፡ ከም ስምዒታት ንዝኣመሰሉ ዘይጭቡታት ኣምራት ቃል ክትረኽበሎም 
ትኽእል።   
ከም ወለዲ መጠን፡ ንውላድና ኣስማት ናይ ነገራት ኣብ ምሕባር፡ ከምኡ’ውን ንዘጋጥም ዘሎ ኵነት 
ዘንጸባርቑ ስምዒታት ኣብ ምግንዛብን ክንሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።  ንኣብነት፡ ከም’ዚ ክንብል ንኽእል፦  “ንእሽተይ 
ሓውካ ምሕዋስ ስለዘይተፈቕደሉ ኰርዩ ዘሎ ‘መስለኒ።”    
 
ዝጐበዙ ህጻንናት እውን ከም ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ሞት ናይ ዝፈትውዎ ሰብ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረአ 
ኣሰንባዲ ፍጻሜ ዝኣመሰለ ንምርድኡ ዘሸግሮም ተመኵሮ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ዘዘራርብዎ ዓቕሚ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ የድልዮም እዩ።   
 
ነቲ ሓደ ህጻን ዝርእዮ ወይ ዝምኰሮ ነገር ብቓል ክንገልጾ እንከለና፡ እቲ ህጻን ብዛዕባ ኣብ ዙርያኡ ዝኸውን 
ዘሎ ነገር ርዱእ ንክኸውን፡ ብቛንቋ ንኽምዕብል፡ ምስ ክልኦት ንኽዋሳእ፡ ከምኡ’ውን ውሕስነት ንኽህልዎ 
ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  ከም ሓቂ፡ እዚ፡ ገና ውላድና ንእሽተይ እንከሎ ኣትሒዝና ፈጺምና ከይሓስበናሉ 
እንከለና ጥራይ ብቐጻሊ እንገብሮ ነገር እዩ። 
 
ውላድና ንነገራት ትርጉም ንኽረኽበሎም ከመይ ጌርና ንሕግዞ?  
 

 ንውላድና ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮና ብምዕላል   
 

 ነቶም እንዕዘቦም ነገራት ብምግላጽን ስም ብምሃብን  
 ነገራት ብኸመይ መገዲ ከምዝዓዩ ንውላድና ብምርኣይ  

 
 ህንጡይነት ብምንጽብራቕን ኣብ’ቲ ብሓባር እንምኰሮ ነገር ተሳትፍቲ ብምዃንን  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
  

  
 

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።  ውላድና ብኸመይ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ ይህብ?   
ሓደ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ተመኵሮታት ግንዛቤ ንኸሕድር ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሓገዝ ዘይረኸበ ህጻን፡ 
ከመይ ገይሩ ምስ ነገራት ተዛማድነት ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንሓስብ?  
 
ከመይ ጌርና - ኣብ ክሊ ናይ ዝተፈላለዩ ዕድመታት ንዝርከቡ ህጻናት፡ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ነገራት መልእኽቲ 
ከነመሓላልፈሎም ንኽእል (ዕሸል፡ ወዲ ሰለስተ ዓመት፡ ጓል 14 ዓመት)?  
 
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ኣመለኻኽታን ዝብሉ ቃላት ብቐጻሊ ተተኻኺኦም ኣብ ጠቕሚ ዝውዕሉ እዮም።  
ርእሰ-ኣመለኻኽታና ብዛዕባ ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ንፈትዋ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ልክዕ መንነትና 
እንጥምቶ ነገር ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከምእንህቦ ዘፍልጠና እዩ።  ርእሰ-ምትእምማን፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ገዛእ 
ርእስና እንህቦ ገምጋም ኮይኑ ካብ ዓወታትናን ካብ እንኽእሎም ነገራት ወይ ድማ ካብቶም ንሕና 
ንኽንክእሎም ኢልና እንሓስብ ነገራት ዝተሞርኮሰ እዩ።  ክዉንነታዊ ርእሰ-ምትእምማን ምስእንውንን ልክዕ 
ስእሊ ናይቶም ክንወቕዖም እንኽእል ሸቶታት ኣለና ማለት እዩ።  
Side 12 og 13 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 5  
ተረዳእ  
 
ሓባራዊ ኣድህቦ - ሓባራውያን ተመኵሮታት   
 
ጥቡቕ ምቅርራብን ጽቡቕ ምብህሃልን ምምስራት ኣብ ሓባራዊ ተመኵሮ ዝምርኮሱ ረቛሒታት ስለዝዀኑ፡ 
ኣብ ዙርያና ብዛዕባ ዘለዉ ነገራት ሓባራዊ ተመኵሮ ክሳብ ዘየጥረና፡ ብሓባር ከነዕልል ይኹን ገለ ነገር 
ክንገብር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን።  እዚ ጽቡቕን ኣድላዪን መበገሲ ናይ መስርሕ ምምሃር እዩ።  
 
ህጻናትን ኣካለ-መጠን ሰባትን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ስክፍታታት ኣለዎም።  ንኣብነት፡ ንሓደ 
ብዛዕባ መብራህቲ ትራፊክ (ሴማፎሮ) ከመይ ገይሩ ከምዝሰርሕ እተረድኦ ህጻን፡ ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ 
ጽርግያ ኰይኑ ዝዅዕት ሰብ ብዝያዳ ከገድሶ ይኽእል።  ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኵነት፡ ዓቕሚ ሰብ ከም ዝኣኸለ 
ሰብ መጠን፡ ብዛዕባ ክልቴኹም ከተዕልሉሉ እትኽእሉን ናይ ሓባር ተመኵሮ ዘለዎን ኵነት ከተዳልዉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  ነዚ፡ ንኣብነት፡ ኣእዳውና ብምምልካትን ከም’ዚ ብምባልን ከነተግብሮ ንኽእል፦  “እውይ፡ ነዚ 
ርኣይዮ!” ወይ ድማ ንኣድህቦና ናብ ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና።  በዚ መገዲ እዚ፡ እቲ 
ተመኵሮ ናይ’ቲ ህጻን እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ከነርኢ ንኽእል።  
 
ንውላድና ናብ ኣድህቦኡ ንኸነተኵር ክንሕግዞ እንከለና፡ ንጽቡቕ ሓባራዊ ተመኵሮ ባይታ ዝህብ መሰረት 
ነጣጥሕ ኣለና ጥራይ ዘይኰነስ፤ ንውላድና ኣተኵሮ ኣብ ምግባር ብቑዕ ንክኸውን እውን ነለማምዶ ኣለና 
ማለት እዩ።  ኣተኵሮ ምግባር፡ ውላድና ግንዛቤ ንኸጥርን ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃርን ኣድላዪ ረቛሒ 
እዩ።  
 
ውላድና ኣብ ኣድህቦኡ ንኸተኵር ከመይ ጌርና ንሕግዞ?   
 

 ኣብ ሓደ ኩነት ሓባራዊ ተመኵሮ ከተጥርዩ ብዛዕባ ምዃንኩም ብምሕሳብ  
 ውላድና ናብ’ቲ ሓባራዊ ተመኵሮ ንኸተጥርዩሉ እትሕልንዎ ጉዳይ ገጹ ንኸድህብ ብምሕጋዝ። እዚ 

ድማ፡ ንኣብነት፡ ብኣእዳውና ብምምልካት፡ ዓይኒ-ንዓይኒ ክትጠማመት ብምፍታን ከምኡ’ውን 
“ናዓ” ወይ “ርአ” ብምባል ክፍጸም ይከኣል  

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   



Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

Side 16 og 17 (tekst på venstre side og plass til notater på høyre side) 
 
ዛዕባ ቍ. 7  
ተረዳእ  
 
ምትእስሳር ንፍጠር 
 
ፍልጠትን ተመኵሮን ብምኽዕባት፡ ቀጺልካ ድማ ልክዕ ትርጉም ምሃቦም፡ ኣብ መዳይ ምዕባለ ብልሒ 
ኣእምሮ ናይ ህጻናት ኣዝዩ ዝገዳሲ ረቛሒ እዩ። እዚ ድማ ምዕባለ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እዩ። ንሓደ ህጻን 
ንዝሓለፉ ተመኵሮታቱ ምስ’ቶም ሓደስቲ ተመኵሮታቱ ንኸተኣሳስሮም ምስእንሕግዞ (“ዘኪርክያ ዶ 
ኣለኺ…” “ከምኡ ስለዝዀነ ኢና ሕጂ…”)፡ ብዛዕባ ልክዕ ኣተራጕማ ነገራት ክርዳእን ከቢድ-ንዝትርጉሞም 
ቃላትን ኣምራትን ከተኣሳስሮምን ይኽእል።  ንስኹምን ውላድኩምን ንፋስ ክትወስዱ ወጺእኩም ንበል እሞ፡ 
ኣብ መገዲ ድሙ ርኢኹም።  ናብ’ታ ድሙ ብምምልካት፡ ካብ ዓሌት ነብሪ ምዃና ክትሕብርዎ ትኽእሉ። 
ንውላድኩም ከም’ዚ ኢልኩም እውን ሕተትዎ፦  “ኣብ ሞንጎ እዛ ድሙን ነብርን እንታይ ተመሳሳልነት 
ርኢኻ?”  ንውላድኩም ነዞም ክልተ እንስሳታት ንኸተኣሳስሮም፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ኵነት ኣብዝን ሕጂን 
ንኽሓስብ ንሕግዞ ኣለና ማለት እዩ።  በዚ ድማ ናይ ኣእምሩኡ ግንዛቤ ይዓቢ፥ ናይ ምርዳእ ክእለቱ ይውስኽ፥ 
ሓሳባቱ ይዓቢ ብተወሳኺ ናይ ቋንቋ ዕብየቱ ሓጋዚ ይገብሮ   
 
ወለዲ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መማህራን ናይ ደቆም እዮም።  ወለዲ፡ ደቆም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ 
ነገራት ክፈልጡ ምእንቲ ህንጡይነት ንኽሓድሮም ይምህርዎም፤ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዘይፈልጥዎም ነገራት 
ንኽፈልጡ ይድርኽዎም።  ሓደ ህጻን፡ ገና ተማሃራይ ከይኰነ እንከሎ እዩ - ብዛዕና ነገራት ክፈልጥ/ክመሃር 
ዝጅምር።   
 
ውላድና ንነገራት ንኸተኣሳስሮም ከመይ ጌርና ክንምህሮ ንኽእል?  
 

 ሓደ ነገር ስለምንታይ ኰይኑ ንዝብል ሕቶ ብዝምልከት፡ ብዛዕባ እቶም ምኽንያታት ብምንጋሩን 
መብርሂ ብምሃቡን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ምኽያታት ብምልላይ  

 ብዛዕባ እቲ ህጻን ዝተመኰሮ ነገር መብርሂ ብምሃብን ብዛዕባኡ ምስ’ቲ ህጻን ብምዝርራብን  
 ምስ ካልእ ተመኵሮ ብምንጽጻር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ተመኵሮታት ተመሳሳልነትን 

ፍልልያትን ብምርካብ   
 ንሕሉፍ ግዜን መጻኢን ዘተኣሳስር ረቛሒ ብምርካብ  
 ብዛዕባ ሓባራዊ ተመኵሮኹም ዛንታታት ብምፍጣርን ብምንጋርን  
 ስእሊ ብምስኣል፡ ብምዝማር፡ ንተመኵሮኹም ናብ ዝገልጹ ኣሳእል ብምጥማት   
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ነዚ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ከምእነውዕሎ ኣብነታት ንሃብ።   
ከመይ ጌርካ ንሓደ  ዓመት፡ ሸውዓተ ዓመት ወይ 12 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን፡ ናብ ምትእስሳር ናይ ነገራት 
ንኸስተብህል ክትሕግዞ ትኽእል?   

ሓደ ብዛዕባ ንክስተታት ብዝምልከት ሳሕቲ ጥራይ መብርሂ ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ኢሉ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
 
ውላድና ሕቶ ኣብ ዝሓተሎም እዋናት፡ ንጥፈታትካ ደው ኣቢልካ ንዕኡ መብርሂ ኣብ ምሃብሲ ንፉዓት ኢና 
ክንብል ንደፍር ዶ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ሓደ ብዛዕባ ንክስተታት ብዝምልከት ሳሕቲ ጥራይ መብርሂ ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ኢሉ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
 
ውላድና ሕቶ ኣብ ዝሓተሎም እዋናት፡ ንጥፈታትካ ደው ኣቢልካ ንዕኡ መብርሂ ኣብ ምሃብሲ ንፉዓት ኢና 
ክንብል ንደፍር ዶ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
  

ሓደ ብዛዕባ ንክስተታት ብዝምልከት ሳሕቲ ጥራይ መብርሂ ዝረክብ ህጻን፡ ከመይ ኢሉ ክምዕብል ይኽእል 
ኢልና ንሓስብ?   
 
ውላድና ሕቶ ኣብ ዝሓተሎም እዋናት፡ ንጥፈታትካ ደው ኣቢልካ ንዕኡ መብርሂ ኣብ ምሃብሲ ንፉዓት ኢና 
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Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   
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Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   
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Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   
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Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
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 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
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ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
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ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   
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ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 
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ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
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ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 
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ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   

Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   

Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   
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Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
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ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 
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ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
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ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
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ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 
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ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
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ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 
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ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
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ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 
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እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
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ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 
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ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
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ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   

Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   

Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   

Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
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 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   
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Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 
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ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
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ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
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ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
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ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
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ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
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ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
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ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
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ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
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ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
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ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
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ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
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ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
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ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
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ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
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ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
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ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
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ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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Side 21 8C 
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 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
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ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
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ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
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እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 
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Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   
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ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
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ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

  
 

ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦ 
ከመይ ጌርና ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ክንሕግዞ ንኽእል?   

 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  

 
 

Side 20 8B 
ደገፍ ምሃብ 
ኩላቶም ብጽቡቕ ክምዕብሉ እንተዀይኖም ኣብ ደገፍ ተመርኰስቲ እዮም።  ኣብ ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. ክፍላዊ ደገፍ 
ኢልና ንጽውዖ፡ እዚ ድማ ህጻን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጥራይ ሓገዝ ይወሃብ፤ ህጻን ገዛእ-ርእሱ ክኽእል ኣብ 
እንዕዘቦ እዋን ድማ ኣብ እዋኑ ሓገዝ ደው ነብል ማለት እዩ።  ዓቐኑ ዝሓለፈ ደገፍ ንህጻናት  ብዛዕባ እቲ 
ባዕሎም ከተግብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዝመጸ፡ ውሕስነት ከምዘይስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ፤ ሓደስቲ ነገራት 
ኣብ ምፍታን ድማ ጽግዕተኛታት ኰይኖም ከምዝነብሩ የገብሮም።   ኣዝዩ ውሑድ መጠን ደገፍ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ገለ ነገር ከስልጡ ስለዘይክእሉ፡ ናይ በዳልነት ስምዒት ከሕድረሎም ይኽእል።   
 
ህጻን ብሽክለታ ንኽዝውር ምምሃሩ - ጽቡቕ ኣብነት ናይ ክፍላዊ ደገፍ እዩ።  መጀመርታ ብሽክለታ ደጊፍና 
ከምዝዝውራ ንገብር። ሚዛኑ ክሕሉ ክኢሉ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ነታ ብሽክለታ ንፍንዋ።  ህጻን ዕንክይክይ 
ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ተቓላጢፍና ንብሽክለታ ንሕዛ።  
 
ንውላድና ብኸመይ መገዲ ብጽቡቕ ክንድግፎ ንኽእል?  
 

 ነቲ ልክዕ ዘድልዮ መጠን ደገፍ ጥራይ ብምሃብ  
 ውላድና ነገራት ባዕሉ ከሰላስሎም ከምዝኽእልን ጽግዕተኛ ከምዘይኰነን ንኽስምዖ ብምፍቃድ  
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ብኸመይ መገዲ ኢና - ንውላድና መጠኑ ብዝሓለፈ መልክዕ እንድግፎ?  
ኣብ ገሊኡ፡ ንውላድና ውሑድ መጠን ደገፍ ዶ ንገብረሉ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 21 8C 
ምድራኽ 
ህጻናት ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም፡ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም ንገዛእ-ርእሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት 
ከምዝቈጻጸሩ ይመሃሩ እዮም።  ንኣብነት፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ኣብ ቦታ ጸወታ ካብ’ቲ ኣብ ገዝኦም 
ዘንጸባርቕዎ ጠባይ ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዩ። ኣብ ገሊኦም እዋናት ገዛእ-ርእሶም ንኽቈጻጸሩ ሓገዝ 

 Si
de

 4
 o

g 
5 

(te
ks

t p
å 

ve
ns

tr
e 

sid
e 

og
 p

la
ss

 ti
l n

ot
at

er
 p

å 
hø

yr
e 

sid
e)

 
 ዛዕ
ባ 
ቍ

. 1
  

ስም
ዒ
ታ
ት

 
 ንው

ላድ
ና 
ፍ
ቕ
ሪ 
ነር
እዮ

  
 ልክ
ዕ 
ከማ

ና፡
 ው
ላድ
ና 
እው

ን 
ከም

እነ
ፍ
ቅሮ

 ብ
ስም

ዒ
ታ
ቱ

 ክ
ርዳ
እ፡

 ከ
ም
ኡ

’ው
ን 
ው
ሕ
ስነ
ት

 ክ
ሳብ

 ዝ
ስም

ዖ 
ክብ

ረት
 ክ
ስም

ዖ 
ይ
ግ
ባእ
። 

 ል
ክዕ

 ከ
ማ
ና፡

 ው
ላድ
ና’
ው
ን 
ኣእ
ም
ሮ

 ከ
ንብ
ብ

 ዝ
ኽ
እል

 ሰ
ብ

 ኣ
ይ
ኰ
ነን
። 

 በ
ዚ

 
ም
ኽ
ንያ
ት

 እ
ዚ

 እ
ዩ 

- ን
ው
ላድ
ና 
ፍ
ቕ
ርና

 ከ
ነር
እዮ

/ያ
 ዘ
ገዳ
ሲ

 ዝ
ኸ
ው
ን፤

 ማ
ለት

 ብ
ቓ
ላት
ናን

 ብ
ግ
ብ
ርና
ን።

  እ
ዚ

 
ነቶ
ም

 ገና
 ም
ዝ
ራ
ብ

 ዘ
ይ
ጀመ

ሩ 
ህጻ
ናት

 እ
ው
ን 
ከይ
ተ
ረፈ

 ዝ
ም
ልከ
ት

 ጉ
ዳይ

 እ
ዩ።

  ዕ
ሸላ
ት

 እ
ኳ

 እ
ንተ
ዀ
ኑ፡

 
ንሓ
ጎስ
ን 
ጓህ
ን 
ድ
ዩስ

 ፍ
ቕ
ርን

 ጽ
ልእ
ን 
ብ
ስም

ዒ
ታ
ቶ
ም

 ክ
ፈ
ልይ
ዎ

 ይ
ኽ
እሉ

 እ
ዮ
ም
። 

 ነኣ
ሽቱ

 ይ
ኹ
ኑ 
ዓበ
ይ
ቲ

 
ህጻ
ናት

 ብ
መ
ገዲ

 እ
ቲ

 ብ
ገጽ
ና፡

 ኣ
ዘራ
ርባ
ና 
ድ
ዩስ

 ብ
ኻ
ልእ

 መ
ገዲ

 እ
ነን
ጸባ
ርቐ
ሎ
ም

 ስ
ም
ዒ
ት

 ኣ
ቢ
ሎ
ም
፡ እ
ንታ
ይ

 
ንብ
ሎ
ም

 ከ
ም
ዘለ
ና 
ክግ
ንዘ
ቡ

 ይ
ኽ
እሉ
። 

  
 ንው

ላድ
ና 
ከም

እነ
ፍ
ቅ
ሮ

 ብ
ኸ
መ
ይ

 መ
ገዲ

 ከ
ነር
እዮ

 ን
ኽ
እል

?  
 

 
ም
ስ 
ው
ላድ
ና 
ፍ
ሽኽ

 ብ
ም
ባል
ን 
ብ
ም
ስሓ
ቕ
ን 

 
 

 
ብ
ም
ሕ
ቋፍ

 ወ
ይ

 ኣ
ብ

 መ
ንኩ
ቡ

 ብ
ም
ድ
ራ
ዝ

  
 

ከም
እነ
ፍ
ቅሮ

 ብ
ቓ
ል 
ብ
ም
ሕ
ባር

   
 

ም
ስኡ

 ብ
ም
ጽ
ዋ
ት
ን 
ብ
ም
ዝ
ንጋ
ዕን

  
 

 
ፍ
ሽኽ
ታ

 ብ
ዘን
ጸባ
ርቕ

 ቃ
ና 
ብ
ም
ዝ
ራ
ብ

  
 

ብ
ም
እባ
ድ
ን 
ህድ
እ 
ክብ

ል 
ብ
ም
ሕ
ጋዝ
ን 

 
 

 
 ብ
ዛዕ
ባ 
እዞ
ም

 ነጥ
ብ
ታ
ት

 ን
ሕ
ሰብ

፦ 
ንው

ላድ
ና 
ፍ
ቕ
ርና

 እ
ነር
እየ
ሉ

 ዝ
ው
ቱ
ር 
ዝ
ዀ
ነ ኣ
ገባ
ብ

 ኣ
የና
ይ

 እ
ዩ 
ንብ
ል?

   
ብ
ዛዕ
ባ 
ፍ
ቕ
ርና

 ዝ
መ
ጸ፡

 ን
ው
ላድ
ና 
ዝ
ያዳ

 ም
ት
እም

ማ
ን 
ዝ
ህቦ

 ነገ
ር 
እን
ታ
ይ

 እ
ዩ 
ንብ
ል?

   
ብ
ዛዕ
ባ 
ው
ላድ
ና 
ዝ
ያዳ

 ደ
ስ 
ዘብ
ለና

 ነገ
ር 
እን
ታ
ይ

 እ
ዩ?

  
ንው

ላድ
ና 
ፍ
ቕ
ርና

 ኣ
ብ

 ም
ርኣ
ይ

 ክ
ንመ

ሓ
የሽ

 ክ
ኢ
ልና

 ዶ
? 

  
 ነዚ

 ከ
መ
ይ

 ጌ
ርና

 ም
ስ 
ው
ላድ
ና 
ከም

እነ
ዘው

ት
ሮ

 ክ
ንሓ
ስብ

 ን
ፈት
ን፤

 ው
ላድ
ና 
እን
ታ
ይ

 ዓ
ይ
ነት

 መ
ልሰ

-ግ
ብ
ሪ 

ከም
ዝ
ህበ
ና 
ድ
ማ

 ን
ተ
ዓዘ
ብ
። 

 

Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
ኣብ ምምዕባል ይሕግዞ።  ምስ ውላድና ኴንና ደረጃ-ብደረጃ ንንጥፈታት ምስእንውጥኖም፡ ውላድና ባዕሉ 
ውጥን ኣብ ምውጻእ ንኽምዕብልን ብዛዕባ እቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ መሳልላት ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልዎን 
ኣበርክቶ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።  ናብ ጫካ ምጕዓዝ ሓደ ብሓባር ኴንና ክንውጥኖ እንኽእል ጽቡቕ ንጥፈት 
እዩ፦ ምእንቲ ከይንቘርር እንታይ ክንማላእ የድልየና?   ክንደይ ዝመጠኑ መግቢ የድልየና?  ናበይ ኢና 
ክንከይድ?  ብሞያዊ ቃላት፡ ነዚ ምምዕባል ግንዛበኣዊ ካርታታት ኢልና ንጽውዖ።  
 
ግንዛበኣዊ ካርታታት ውላድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሸቶኡ ንኸድህብ ዝቐለለ ይገብርዎ።  ከም ድቃስ፡ 
ምምጋብን ዕዮ ገዛ ምዕያይን ኣብ ዝኣመሰሉ ስሩዓት ንጥፈታት ጽቡቕ ኣገባብ ንክኽተል ብምሕጋዛ ጥራይ፡ 
ንውላድና ኣብ ህይወታ ቅርጽን ትንቡይነትን ንኽትፈጥር ብዘኽእልዋ ኣገደስቲ ሜላታት ነዕጥቓ ኣለና ማለት 
እዩ።   

 
ንውላድና ከመይ ጌርና ብኽልተ እግሩ ደው ንኽብል ክንሕግዞ ንኽእል?  

 
 ውላድና ደረጃ-ብደረጃ ውጥን ንኸውጽእ ብምምሃሩ  
 ብሓገዝና ምወቕዖም ዝኽእል ዒላማታት ብምስራዕ  
 ንስሩዓት ንጥፈታቱ (ድቃስ፡ ምምጋብ፡ ዕዮ ገዛ ምዕያይ ወዘተ) ዘገልግሉ ጽቡቓት ኣገባባት 

ብምውዳድ   

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
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ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
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ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
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ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
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ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
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ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
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የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
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ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
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ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
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ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
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ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
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ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
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ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
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ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   
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ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
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ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
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ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 
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የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
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ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
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 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
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ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 
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ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
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ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
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ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
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ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
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ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
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ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
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ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
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ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
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ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 

 

የድልዮም፤ ንኣብነት ኣብ ቦታ ጸወታ ወይ ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ባእሲ/ግርጭት ምስዘጋጥሞም። ዓቕሚ 
ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
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ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
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ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   
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ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
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ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
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ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 
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ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
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ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   
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ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ቍጽጽር ኵነት ንእንብሎ ሜላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ 
ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ህጻን ነቲ ኵነት 
ምቍጽጻር ማለት እዩ።  ህጻናት ምስ ምቕያር ኵነት ነገራት ከምዝመሓየሹ ብግብሪ ምስዝፈልጡ፡ ብዛዕባ 
ምስ ናይ ገዛእ-ርእሶም ባህርይ ዝኸዱ ዝበለጹ ስትራተጂታት እውን ይመሃሩ እዮም።  
 
ከመይ ጌርና ንጉዳይ ርእሰ-ቍጽጽር ናይ ሓደ ህጻን ክንድርኾ ንኽእል?  
 

 ኣብ ክንዲ ኣብ’ቲ ህጻን፡ ኣብ’ቲ ኵነት ኣድሂብና ሓላፍነት ብምውሳድ 
 ንሕጋጋት ናይ’ቲ ጸወታን ንቕርጺ ናይ’ቲ ኵነትን ብምቕያር/ብምጥምዛዝ 
 ንውላድና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ንኵነት ክቈጻጸረሎም ዝኽእል ኣገባባት ብምዝርራብ 
  

 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንውላድካ ንኵነት ምቍጽጻር ከም ልቦና ዝውሰድ?  
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
Side 22 8D 
እወታውያን ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጥ/ንሓንጽጽ  
ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ደቅና ሞራላዊ 
መረዳእታ፡ ስምዒት ተደናጋጺነትን ንኸማዕብሉ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነታውያን ንክዀኑ ብዘይ-ጥርጥር 
ዝገዳሲ እዩ።  ከም ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ዝኣመሰለ ግጉይ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ፡ 
ምስ ግዜ ኣዝዩ ሕማቕ ውጽኢት እዩ ዝርከቦም። ውላድና ካብ ዶባ ትእዛዝ ወላዲ ገለ ቁም-ነገር ክመሃር 
ምስእንደሊ፡ ነዚ እወታዊ ኣተሓናጽጻ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ዝበሃል ሜላ ክንጥቀመሉ ይግባእ።  እዚ፡ ውላድና 
ሓጋዚን ሚዛናዊን ዝዀነ ተመኵሮ ብዝረኽበሉ መገዲ ኣቢልካ ዶባት ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥ/ምሕንጻጽ 
ማለት እዩ።  ነዚ ድማ ንውላድና ስለምንታይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዶብ ከምዝሓንጸጽናሉ መብርሂ ብምሃብን 
ኣብ’ቶም ንጥፈታት ኣማራጺታት ብምሃብን ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል።  ንዝጐበዙ ህጻናት፡ ኣብ መዳይ 
ኣቀማምጣ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምዝርራብ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕር’ዚ ደቅና ኣካል 
መስርሕ ኣወሳስዳ ውሳኔ ምዃኖም ክፍለጦም እዩ፤ ብዕቱብ ከምእንጥምቶም ክግንዘቡ እውን እዮም።   

 
 

ስምዒታት ተመሓላለፍቲ እዮም።  ብፍላይ ሕርቃን ናይ ህጻን፡ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ሕርቃን 
ከስዕብ ይኽእል።  ዓቕሚ-ሰብ ከም ዝኣኸሉ ውልቀ-ሰባት መጠን ዝኸብደና ነገር፡ ቅድሚ ነቲ ህጻን 
ምትህድዳእና ቅድም ንገዛእ-ርእስና ከነተሃዳድእ ስለዘለና እዩ።  ውላድና ገዛእ-ርእሱ ከምዝቈጻጸር 
ንኽንገብሮ፡ ቅድም ገዛእ-ርእስና ምቍጽጻር ክንክእል ይግባእ። ዋላ ጉሂና እንከለና እውን እንተዀነ ዶብ 
ትእዛዝ ወላዲ ክንሕንጽጽ እንከለና፡ መጀመርታ ህድእ ክንብል ኣገዳሲ እዩ። 
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Side 18–22  
 
Side 18  
ዛዕባ ቍ. 8  
ምቍጽጻር 
 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ 
  
 
ንህጻን ምቍጽጻር ክበሃል እንከሎ፡ ከም ወላዲ መጠን ዶባት ናይ ትእዛዝ ምቕማጥ ማለት ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
ባዕሉ ኵነታቱ ንኽግምግምን ብኽልተ ኣእጋሩ ደው ንኽብልን ምሕጋዙ ማለት እውን እዩ።   እዚ ንክኸውን፡ 
ገዛእ-ርእሶም ምኽቈጻጸሩ ኰነ ነብሰ-ግትኣት ንኸማዕብሉ ሓገዝ የድልዮም።  ኣብ’ዚ መዳይ እዚ፡ ምቕማጥ 
ዶብ ትእዛዝ ወላዲ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዙሓት ክንጥቀመሎም ዝግባእ ሜላታት ጥራይ እዩ።   
 
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ዝተመቕለ እዩ፦ ምውጣን፡ ምድጋፍ፡ ምድራኽን ኣወንታዊን ዶባት 
ትእዛዝ ወላዲ ምቕማጥን።  
 
 
 
 
Side 19 8A 
ርእሰ ምርኮሳ  ንኽምእብሉ ምድጋፍ  
ውላድና ናብ መጻኢ ንኽጥምትን ስምዒት ናይ ተተንባይነት ከማዕብልን ዝኽእል ምስዝኸውን፡ ነብሰ-ግትኣት 
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ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 
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ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 
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ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  
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ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ከፊላዊ ደገፍ  ንህጻን ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ምሕጋዙ፤ ርእሱ ምስ ከኣለ ግና 

ነቲ ክንገብረሉ ዝጸናሕና ሓገዝ ምቍራጽ  

ምዕባለ ብልሒ ኣእምሮ ተማሃራይ ናይ ምዃን ክእለት ምምዕባል  

ተገንዝቦኣዊ ንጥፈታት 

ኣእምሮ 

ዓቕሚ ምርዳእ፡ ምምሃርን ምሕሳብን 

ግንዛበኣዊ ካርታታት ምስ ናይ ምውጣንን ነቶም ናብ ሸቶ ዘብጽሑ ቅደም-ተኸተላት ናይ 

ምርኣይን ብቕዓት ዝተኣሳሰር  

ሞራላዊ መረዳእታ  ንቕኑዕን ግጉይን፡ ከምኡ’ውን ንጽቡቕን ሕማቕን ጠባያት ፈላሊኻ 

ክትርድኦም ምኽኣል 

ኣሉታዊ 

ኣቀማምጣ/ኣተሓናጽጻ 

ዶብ ትእዛዝ ወላዲ  

ምኽልካልን ብመቕጻዕቲ ምፍርራሕን ተጠቒምካ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

እወታዊ ኣገባብ ኣቀማምጣ 

ደረት  

ህጻን ርትዓውን ሓጋዚን ኰይኑ ብዝረኽቦ ኣገባብ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ 

ምቕማጥ 

ክዉንነታዊ ርእሰ-

ምትእምማን  

ቅኑዕ ስእሊ ናይ’ቲ ክንገብሮ/ከነሳልጦ እንኽእል ንገር 

ናእዳ ንህጻን ብዛዕባ ሓደ ዝገበረሮ ነገር ተድንቖ ከምዘለኻ ከተርእዮ ምኽኣል  

ርእሰ-ኣመለኻኽታ  ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንፈትዋን ዋጋ ከምእንህባን 

ዘመልክት ኣምር እዩ 

ርእሰ-ምትእምማን  

 

ብመንጽር እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገርን ንኽእሎ ኢና እንብሎ ነገርን፡ 

ክሳብ ክንደይ ንገዛእ-ርእስና ከምእንንእድ ዘመልክት እዩ  

ቍጽጽር ኵነት ንቕርጺ ናይ ኵነት ድዩስ ንሕጋጋት ናይ ጸወታ ብምቕያር/ብምጥምዛዝ፡ 

ህጻን ንኵነታቱ ከምዝዋጽኣሉ ምግባር  

ቀዋሚ ኵነተ-ኣእምሮ ምሳና ዝፍጠር ናይ ስምዒትን ብመሰረት ስምዒት መልሰ-ግብሪ ናይ 

ምሃብን ዝንባለ  

  

ንውላድና እወታዊ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምስእነቐምጠላ፡ ባዕላ ብዛዕባ ቅኑዕን ግጉይን ነገር መምያ ንኽትርዳእ 
ንሕግዛ ኣለና ማለት እዩ።   እዚ ድማ ባዕላ ቅኑዕ ዝዀነ ምርጫ ክትወስድ ክትክእል እያ ማለት እዩ። ንኣብነት፡ 
ካብ ድኳን ብኢደ-ዋኒና ንብረት ኣይተልዕልን፤ መቕጻዕቲ ፈሪሓ ዘይኰስ፡ ግጉይ ተግባር ምዃኑ 
ስለእተገንዘበት።  
 
ከመይ ጌርና ንውላድና እወታዊ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጠሉ? 
 

 ብኸመይ መገዲ ዶብ ከምእንሕንጽጽ ብምውሳን  
 ንውላድና ኣማራጺታት ብምሃብ  
 ንቅድመ-ኵነታዊ ምርድዳእ ከም ሓጋዚ ሜላ ተጠቒምና 
  

 
 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምሕንጻጽ ኣገዳሲ ዝኸውን?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
 
 
 
Side 23  
 
ዝርዝር  ትርጉም ቃላት 
 
ኣስተዋጽኦ/ጽማቝ ሓደ ኣብ ኣእምሮ ዝተሳእለ ነገር፣ ኣንጻር ጭቡጥ ነገር 

ስም ምሃብ ንህጻናት ስለ እቲ ልክዕ መንነቶም ሞሳ ምሃብ 

ተዳናጋጺነት  

 

ንገዛእ-ርእስኻ ኣብ ኵነት ናይ ካልእ ሰብ ጌርካ ክትርእያ ምኽኣልን 

ንስምዒቱ ምርዳእን   

ስምዒታዊ ኣእምሮኣዊ 

ንባብ 

ካልእ ሰብ ምዃን እንታይ ከምዝመስል ክትግንዘብ ምኽኣል 

ውስጠ-ስምዒታዊ ዝርርብ  ብመገዲ ስምዒታት ምርድዳእ 

ጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት 

ምስ ህጻና ት 

ክንክን ምግባርን ምቕራብን፤ ማለት ጠለባትካን እቶም ዘቐመጥካዮም 

ደረታትን ኣብ ቦታኦም እንከለዉ 

ንውላድና እወታዊ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምስእነቐምጠላ፡ ባዕላ ብዛዕባ ቅኑዕን ግጉይን ነገር መምያ ንኽትርዳእ 
ንሕግዛ ኣለና ማለት እዩ።   እዚ ድማ ባዕላ ቅኑዕ ዝዀነ ምርጫ ክትወስድ ክትክእል እያ ማለት እዩ። ንኣብነት፡ 
ካብ ድኳን ብኢደ-ዋኒና ንብረት ኣይተልዕልን፤ መቕጻዕቲ ፈሪሓ ዘይኰስ፡ ግጉይ ተግባር ምዃኑ 
ስለእተገንዘበት።  
 
ከመይ ጌርና ንውላድና እወታዊ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጠሉ? 
 

 ብኸመይ መገዲ ዶብ ከምእንሕንጽጽ ብምውሳን  
 ንውላድና ኣማራጺታት ብምሃብ  
 ንቅድመ-ኵነታዊ ምርድዳእ ከም ሓጋዚ ሜላ ተጠቒምና 
  

 
 
ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
ስለምንታይ እዩ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ምሕንጻጽ ኣገዳሲ ዝኸውን?   
 
ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ንሕሰብ፦  
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ነዚ ከመይ ጌርና ምስ ውላድና ከምእነዘውትሮ ክንሓስብ ንፈትን፤ ውላድና እንታይ ዓይነት መልሰ-ግብሪ 
ከምዝህበና ድማ ንተዓዘብ።  
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ጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት 
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ካብ ድኳን ብኢደ-ዋኒና ንብረት ኣይተልዕልን፤ መቕጻዕቲ ፈሪሓ ዘይኰስ፡ ግጉይ ተግባር ምዃኑ 
ስለእተገንዘበት።  
 
ከመይ ጌርና ንውላድና እወታዊ ዶብ ትእዛዝ ወላዲ ነቐምጠሉ? 
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Side 24 Bakside 
 
 

ኩልና ጥዑማት ንኽንከውን ብሓባር ንጻወት  
 
ቈልዓ ምዕባይ ሓደ ካብ’ቶም ኣዝዮም ኣገደስትን ዝያዳ በዳህትን ዝዀኑ ዕማማትና እዩ።  ውላድና ንእሽተይ 
መልክዕናይ ገዛእ-ርእስና ማለት ኣይኰነን፤ እንታይ ደኣ፡ ፍሉይ ሰብ’ሞ ውዒሉ-ሓዲሩ ናይ ገዛእ-ርእሱ መንነት 
ብምምዕባል ብርእሱ ዝሓድር እዩ።  ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ዕማምና ንውላድና 
ምድጋፍ፡ ከምኡ’ውን ንጹር መንነት ዘለዎም፡ ዘተኣማምኑን ፈቃራትን ወለዲ ምዃን እዩ።  ንውላድና ክንክን 
እናገበርናሉን ብዝግብእ እናቐረብናዮን፡ ጠለባትን ደረታት ትእዛዝ ውላዲን ብምሃብ ውላድና ውሕስነት 
ንኽስምዖን ርእሱ ዝኸኣለ ንክኸውንን ንሕግዞ።  ብዛዕባ እቲ ኣብ ሞንጎ ዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉ ኣለይትን 
ህጻናትን ክህሉ ዝግባእ ጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት ክንዛረብ እንከለና እምበኣር፡ እዚ ማለትና እዩ  
 
ICDP /  ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. – ብሓባር ኣብ ናይ ምንባር ጕዕዞ፡ ጽቡቕ መገዲ ናይ ምርካብ ሓገዝ  
ICDP (International Child Development Programme) / ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. (ዓለም-ለኻዊ ፕሮግራም ምዕባለ 
ህጻናት) ንቕለሳ ወለዲ ዝምልከት ፕሮግራም ኰይኑ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝርከቡ ክኢላታት ዝማዕበለን 
ናይ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ዘጠቓለለን እዩ።  እዚ ብዙሓት ወለዲ ንዘጋጥሞም ብድሆ ዝምልከት ጉዳይ 
እዩ። ኣብ ሞንጎ ወለዲን ደቆምን ጽቡቕን እወንታዊ ዝዀነን ርክብ ንኽህሉ ዝሕግዙ ስትራተጂታት ዝሓቘፈ 
ድማ እዩ።  ከም ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ፕሮግራም እዚ መጠን፡ ተመኵሮን ሓሳባትን ክትለዋወጡ ምስ 
ዘሕግዙኹም ካልኦት ወለዲ ክትራኸቡ ኢኹም።  በዚ መገዲ እዚ፡ ከም ወለዲ መጠን ብዝያዳ ውሕስነት 
ንኽስምዓኩም ሓድሕዳዊ ኣበርክቶ ክትገብሩ ትኽእሉ፤ ምስ ውላድኩም ክትዋስኡ ዝሕግዘኩም ሓድሽ 
ሓሳብ እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።  
 
እዚ “ሸሞንተ ቴማታት - ንጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት” ዝተሰምየ ዝርርባዊ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ፡ ኣብ ጕጅለኣዊ 
ርክባት ከም መወከሲ መጽሓፍ ዘገልግል፡ ከምኡ’ውን ዝርርባት ድሕሪ ምዝዛሞም ጠቓሚ ክኸውን ዝኽእል 
“መዘክራዊ መጽሓፍን” እዩ።  ኣብ’ዚ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ፡ ብዛዕባ መስርሕ ምዕባለ ህጻት፡ ከምኡ’ውን 
ብዛዕባ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ናይ ምዕባለኦም ዘድልይዎም መሰረታውያን ጠለባት፡ ገለ 
ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።  ንእግረ-መገድኹም ብዛዕባ እዞም ዝተፈላለዩ ቴማታት ክትሓስቡ 
ከነተባብዓኩም ንደሊ።  ንሓደ ኵነት ብዝተፈልየ ኵርናዕ ኣጠማምታ ንኽንርእዮ ክሕግዘና፡ ንጽዑቓት 
ብድሆታት ከመይ ጌርና ከምእንዋጽኣሎም ከርእየናን ብዝያዳ ንምምሕያሽ ነቲ ምስ ውላድና ዘለና ርክብ ኣብ 
ምምዕባል ክድርኸናን ይኽእል።  
 
እዚ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ ኣብ ጉዳያት ህጻናት “ከም መምርሒ ዘገልግል መጽሓፍ” ዘይኰነስ፡ ከም ወለዲ 
መጠን ናይ ወላዲ ሓላፍነትና ኣብ እንዋጽኣሉ እዋን፡ ውሕስነት ንኽስምዓና ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ።   
 
ንእግረ-መገድኹም ኣብ’ዚ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ ተወሳኺ መዘኻኸሪ ክትጽሕፉን ኣብ ናይ ጕጅለኹም 
ምትእኽኻባት ብንጥፈት ክትዋስኡን ከነተባብዓኩም ንደሊ።  
 
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!  
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ኩልና ጥዑማት ንኽንከውን ብሓባር ንጻወት  
 
ቈልዓ ምዕባይ ሓደ ካብ’ቶም ኣዝዮም ኣገደስትን ዝያዳ በዳህትን ዝዀኑ ዕማማትና እዩ።  ውላድና ንእሽተይ 
መልክዕናይ ገዛእ-ርእስና ማለት ኣይኰነን፤ እንታይ ደኣ፡ ፍሉይ ሰብ’ሞ ውዒሉ-ሓዲሩ ናይ ገዛእ-ርእሱ መንነት 
ብምምዕባል ብርእሱ ዝሓድር እዩ።  ዓቕሚ-ሰብ ከምዝኣኸልና ውልቀ-ሰባት መጠን፡ ዕማምና ንውላድና 
ምድጋፍ፡ ከምኡ’ውን ንጹር መንነት ዘለዎም፡ ዘተኣማምኑን ፈቃራትን ወለዲ ምዃን እዩ።  ንውላድና ክንክን 
እናገበርናሉን ብዝግብእ እናቐረብናዮን፡ ጠለባትን ደረታት ትእዛዝ ውላዲን ብምሃብ ውላድና ውሕስነት 
ንኽስምዖን ርእሱ ዝኸኣለ ንክኸውንን ንሕግዞ።  ብዛዕባ እቲ ኣብ ሞንጎ ዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉ ኣለይትን 
ህጻናትን ክህሉ ዝግባእ ጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት ክንዛረብ እንከለና እምበኣር፡ እዚ ማለትና እዩ  
 
ICDP /  ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. – ብሓባር ኣብ ናይ ምንባር ጕዕዞ፡ ጽቡቕ መገዲ ናይ ምርካብ ሓገዝ  
ICDP (International Child Development Programme) / ኣይ.ሲ.ዲ.ፒ. (ዓለም-ለኻዊ ፕሮግራም ምዕባለ 
ህጻናት) ንቕለሳ ወለዲ ዝምልከት ፕሮግራም ኰይኑ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝርከቡ ክኢላታት ዝማዕበለን 
ናይ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ዘጠቓለለን እዩ።  እዚ ብዙሓት ወለዲ ንዘጋጥሞም ብድሆ ዝምልከት ጉዳይ 
እዩ። ኣብ ሞንጎ ወለዲን ደቆምን ጽቡቕን እወንታዊ ዝዀነን ርክብ ንኽህሉ ዝሕግዙ ስትራተጂታት ዝሓቘፈ 
ድማ እዩ።  ከም ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ፕሮግራም እዚ መጠን፡ ተመኵሮን ሓሳባትን ክትለዋወጡ ምስ 
ዘሕግዙኹም ካልኦት ወለዲ ክትራኸቡ ኢኹም።  በዚ መገዲ እዚ፡ ከም ወለዲ መጠን ብዝያዳ ውሕስነት 
ንኽስምዓኩም ሓድሕዳዊ ኣበርክቶ ክትገብሩ ትኽእሉ፤ ምስ ውላድኩም ክትዋስኡ ዝሕግዘኩም ሓድሽ 
ሓሳብ እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።  
 
እዚ “ሸሞንተ ቴማታት - ንጽቡቕ ደረጃ ተዋሳኢነት” ዝተሰምየ ዝርርባዊ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ፡ ኣብ ጕጅለኣዊ 
ርክባት ከም መወከሲ መጽሓፍ ዘገልግል፡ ከምኡ’ውን ዝርርባት ድሕሪ ምዝዛሞም ጠቓሚ ክኸውን ዝኽእል 
“መዘክራዊ መጽሓፍን” እዩ።  ኣብ’ዚ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ፡ ብዛዕባ መስርሕ ምዕባለ ህጻት፡ ከምኡ’ውን 
ብዛዕባ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ናይ ምዕባለኦም ዘድልይዎም መሰረታውያን ጠለባት፡ ገለ 
ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።  ንእግረ-መገድኹም ብዛዕባ እዞም ዝተፈላለዩ ቴማታት ክትሓስቡ 
ከነተባብዓኩም ንደሊ።  ንሓደ ኵነት ብዝተፈልየ ኵርናዕ ኣጠማምታ ንኽንርእዮ ክሕግዘና፡ ንጽዑቓት 
ብድሆታት ከመይ ጌርና ከምእንዋጽኣሎም ከርእየናን ብዝያዳ ንምምሕያሽ ነቲ ምስ ውላድና ዘለና ርክብ ኣብ 
ምምዕባል ክድርኸናን ይኽእል።  
 
እዚ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ ኣብ ጉዳያት ህጻናት “ከም መምርሒ ዘገልግል መጽሓፍ” ዘይኰነስ፡ ከም ወለዲ 
መጠን ናይ ወላዲ ሓላፍነትና ኣብ እንዋጽኣሉ እዋን፡ ውሕስነት ንኽስምዓና ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ።   
 
ንእግረ-መገድኹም ኣብ’ዚ ንኡስ-መጽሓፍ እዚ ተወሳኺ መዘኻኸሪ ክትጽሕፉን ኣብ ናይ ጕጅለኹም 
ምትእኽኻባት ብንጥፈት ክትዋስኡን ከነተባብዓኩም ንደሊ።  
 
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!  
 

 

ዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ?  
ነት ኣብ ሞንጎ ህጻናትን ወለዶምን ዝምስረት ዝምድና ብዝምልከት ተወሳኺ ጽሑፍ ከተንብቡ 
ምስእትደልዩ ኣብ bufdir.no ከምኡ’ውን foreldrehverdag.no ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።  


