
ኮቪድ-19 ወላጅነት 
ስንናደድ

ልጆቻችንን  እንወዳቸዋለን፤ ነገር ግን የኮቪድ-19 ጭንቀት፣ ገንዘብ እና በቤት ውስጥ መዘጋት እንድንናደድ ሊያደርጉን 
ይችላሉ፡፡ ሌሎችን እንዳንጎዳ ንዴታችንን መቆጣጠር እና ማስተዳደር የምንችልበት መንገድ እዚህ ይገኛል፡፡ 

ወንዙን ከምንጩ 
አቁሙት 

በተለምዶ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ናቸው 
ሁሌም እንድንጨነቅ እና እንድንናደድ 
የሚያደርጉን

ምንድነው እንድትናደዱ የሚያደርጋችሁ 
ነገር? መቼ ነው ይህ የሚሆነው? ይህ ነገር 
ሲገጥም በተለምዶ  ምን ዓይነት ምላሽ 
ነው የምትሰጡት?

ከመነሻው ተከላከሉ፡፡ ሲደክማችሁ 
የሚከሰት ከሆነ - የተወሰነ እረፍት ወይም 
የእንቅልፍ ጊዜ ውሰዱ፡፡ ረሀብ ከሆነ - 
መብላት መቻላችሁን/ የምትበሉትን 
ማግኘታችሁን እርግጠኛ ሁኑ፡፡ የብቸኝነት 
ስሜት ከሆነ ሊረዳችሁ የሚችል አንድን 
ሰው ጠይቁ 

እራሳችሁን ተንከባከቡ፡፡ 'ቆም በሉ' እና 
'ጭንቀትን ማስተዳደር' የሚሉትን 
ጽሁፎች ተጨማሪ ሀሳብ ለማግኘት ሞክሩ

እራሳችሁን 
ተንከባከቡ
ሁላችንም ተግባቦት/ ግንኙነት 
ያስፈልገናል፡፡ ከጓደኞች፣ ቤተሰብ እና 
ሌላም አጋዥ ደጋፊ መረቦችን/ ኔትዎርክስ 
ጋር በየቀኑ አውሩ

መጠጥ ቀንሱ ወይም አትጠጡ በተለይ 
ደግሞ ልጆቹ ነቅተው ከሆነ

ሌላውን ሰው ለመምታት መጠቀም 
የምትችሉት ወይም መሳሪያዎች አሏችሁ? 
ቆልፋችሁበት አስቀምጡት፣ ደብቋቸው 
ወይም ከቤት ውስጥ አውጧቸው

በቤት ውስጥ መሆን ለልጆች ደህንነት ምቹ 
ካልሆነ ከቤት ውጪ ወጥተው እርዳታ 
እንዲጠይቁ ማድረግ ወይም ለተወሰነ ጊዜ 
ሌላ ቦታ እንዲቆዩ ማድረግ ምንም ማለት 
አይደለም

እረፍት ውሰዱ   
የንዴት ስሜት መሰማት ሲጀምር 
ለመቀዝቀዝ/ ሰከን ለማለት 20 ሰኮንድ 
ውሰዱ፡፡ ከመናገር ወይም 
ከመንቀሳቀሳችሁ በፊት በቀስታ 5 ጊዜ 
ወደ ውስጥ እና ወደ ውጪ ተንፍሱ፡፡ 

ስሜታችሁን መልሳችሁ ለመቆጣጠር 
ለ10 ደቂቃዎች ያህል ሌላ ስፍራ ሂዱ፡፡ 
ደህንነቱ የተጠበቀ ወጣ የምትሉበት 
ሥፍራ (ግቢ ውስጥ ሊሆን ይችላል) 
ውጡ/ ሂዱ 

ማልቀሱን አላቆም ያለ ህጻን ከሆነ - 
ደህንነቱ እንደተጠበቀ እርግጠኛ ሆነን 
በጀርባው አስተኝተን  ለጥቂት ጊዜ ሄደት 
ብለን ብንመለስ ምንም ማለት አይደለም፡፡ 
እናንተን ሊያረጋጋችሁ የሚችል አንድ ሰው 
ጋ ደውሉ ፡፡ በየ 5 - 10 ደቂቃ ውስጥ 
ተመልሳችሁ ተመልከቷቸው

የኮቪድ-19 ችግር ለዘለዓለም የሚቆይ አይደለም - አሁን በውስጡ ማለፍ ነው ያለብን - 
እያንዳንዱን ቀን ብቻ በአንድ ጊዜ  
ለበለጠ መረጃ ከታች ያሉት አያያዦች ላይ ተጫኑ፡

ከ አጤድ/ WHO ጠቃሚ ምክሮች ከ ዩኒሴፍ/ UNICEF ጠቃሚ 
ምክሮች ሌሎች ቋንቋዎች ማስረጃ መሰረት ያደረገ

የአእምሮ ሳይንስ እንደሚያሳየው ከሆነ 
ንዴታችሁን ከተቆጣጠራችሁ ወይም 
አዎንታዊ ነገር ካደረጋችሁ የልጃችሁን 
የአእምሮ እድገት ታዳብራላችሁ፡፡ ይህ 

ትልቅ ስኬት ነው!
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