
ኮቪድ-19 ወላጅነት
የገንዘብ ውጥረት/ ጭንቀት ወቅት የቤተሰብ 

በጀት ማውጣት
ከ ኮቪድ-19 የተነሳ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ስለገንዘብ ጭንቀት ላይ ናቸው፡፡ ድካም፣ ንዴት እና የመከፈል 
ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል፡፡ ልጆች የሚፈልጉትን ነገር ሲጠይቁ የክርክር መነሻ ይሆናል፡፡ ነገር ግን ከገንዘብ 

ውጥረትን/ ጭንቀትን እንድትቋቋሙ የሚረዱ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ፡፡

በጣም ጥሩ ሥራ! በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ይህንን ጠቃሚ ሆኖ አግኝተውታል፡፡

ለበለጠ መረጃ ከታች ያሉት አያያዦች ላይ ተጫኑ፡

አሁን የምታወጡት 
ወጪ ምን ይመስላል?

ወረቀት (ወይም ያረጀ/ የቆየ ጋዜጣ 
ወይም ካርቶን አዘጋጁ) እና 
እስክሪቢቶ አዘጋጁ

እናንተ እና ቤተሰባችሁ ገንዘብ 
የምታወጡባቸውን ነገሮች ሁሉ 
በስዕል ለመግለጽ/ ለማስቀመጥ 
ሞክሩ - በእያንዳንዱ ወር

ከእያንዳንዱ ስዕል አጠገብ 
የምታወጡትን የገንዘብ መጠን ጻፉ

በእያንዳንዱ ወር ወጪ ማድረግ 
የምትችሉት ምን ያህል ገንዘብ 
እንዳላችሁ ደምሩ 

የእራሳችሁን 
በጀት ሥሩ 

ብዙ ትንንሽ ድንጋዮችን ወይም 
ምልክት ልታደርጉ የምትችሉትን ብዙ 
ቁጥር ያላቸውን እንደ ጨሌ ዓየነት 
ነገሮች  ፈልጋችሁ አግኙ፡፡ ይህ የወሩ 
ገንዘባችሁ ነው አሉ፡፡ 

እንደቤተሰብ ምን ያህል ገንዘብ ለምን 
ነገር ወጪ እንደምታደርጉ ወስኑ 
ከዛም ድንጋዮቹን በምስሉ ላይ አኑሩ

ለወደፊት ወይም ለድንገተኛ አደጋ 
ትንሽም ብትሆን ማትረፍ/ ማስቀመጥ 
ከቻላችሁ ትልቅ ነገር ነው፡፡

ስለፍላጎቶች እና 
ስለአምሮቶች ተነጋገሩ

ፍላጎቶች፡ ለቤተሰባችሁ በሕይወት 
ለመትረፍ ወሳኝ ወይም የግድ አስፈላጊ 
የሆኑት የትኞቹ ናቸው? (እንደ ምግብ፣ 
እጅን ለመታጠብ ሳሙና፣ ለታመሙ 
ወይም ጉዳት ላለባቸው የቤተሰብ 
አባላት ፍላጎቶች)

አምሮቶች፡ የትኞቹ ናቸው ቢኖሯችሁ 
ጥሩ የሚሆኑ ነገር ግን አስፈላጊ 
ያልሆኑ?

እንደቤተሰብ የትኛዎቹን ወጪዎች 
መቀነስ እንደምትችሉ ከልጆቻችሁ ጋር 
ተወያዩ

በጀት ማለት ገንዘባችንን ለምን ነገር 
እንደምንጠቀምበት/ ለምን እንደምናውለው 
የምንወስንበት መንገድ ነው - በአስጨናቂ ጊዜም 
ውስጥ እንኳን

ከልጆች ጋር አብሮ በጀት መስራት ልጆች አስቸጋሪ 
በሆኖ ጊዜያት ሁላችንም ከባድ ውሳኔዎችን 
መወሰን እንዳለብን እንዲረዱ ያግዛቸዋል   

ደግሞም ቤተሰቦች በወሩ መጨረሻ የሚበቃ 
ገንዘብ እንዲኖራቸው እና የሚበደሩት ያነሰ 
እንዲሆን ይረዳቸዋል፡፡

መንግስታችሁ ብር ሊሰጥ 
ይችል ይሆናል፤ ወይም 

በኮቪድ-19 ወቅት 
ለቤተሰብ የምግብ 

ጥቅሎች ይሰጥ ይሆናል

በእናንተ ማሕበረሰብ/ 
አካባቢ እገዛ እያደረጉ 
ያሉ አካባቢዎች ካሉ 

ለመጠየቅ ሞክሩ

ማግኘት 
የምትችሉት 

እገዛ ካለ 
ለማወቅ ሞክሩ

የቤተሰብ በጀት 
ስትሰሩ ልጆችን 
እና ጎረምሶችን 

አሳትፏቸው/ 
አካቷቸው 

ከ አጤድ/ WHO ጠቃሚ ምክሮች ከ ዩኒሴፍ/ UNICEF ጠቃሚ 
ምክሮች 

ሌሎች ቋንቋዎች ማስረጃ መሰረት ያደረገ

The COVID-19 Playful Parenting Emergency Response is supported by the LEGO Foundation, the 
philanthropic donors to the University of Oxford’s COVID-19 Research Response Fund, and the 
UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents (Accelerate) Hub. Research on 
Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerate Hub, the Oak Foundation, 
the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework 
Programme and the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, the Global Alliance for 
Chronic Diseases under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, 
UNICEF, WHO, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, the Leverhulme Trust, 
the Economic and Social Research Council, CIDA, the National Research Foundation of South 
Africa, Ilifa Labantwana, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, 
USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

