
ብቻችሁን አይደላችሁም 
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንደ እርሶ አይነት ፍርሐት አላቸው፡፡ ምን አይነት ስሜት 
እየተሰማችሁ እንደሆነ የምታካፍሉት አንድ ሰው ፈልጉ፡፡ እናንተም አዳምጧቸው፡፡ 
ማንኛውንም ሽብር ሊፈጥርባችሁ የሚችልን ማህበራዊ ሚድያ  አስወግዱ

እረፍት አድርጉ 
አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም እርፍት ያስፈልገናል፡፡ 
ልጆቻችሁ ሲተኙ ዘና ሊያደርጋችሁ እና ሊያስቃችሁ 
የሚችል ነገር አድርጉ፡፡ልታደርጓቸው የምትችሉትን  
ጤናማ የሆኑ ነገሮችን ዝርዝር ጻፉ፡፡ይህ ለናንተ 
ይገባችኋል 

ልጆቻችሁን 
አዳምጧቸው

ቆም በሉ 

ጭንቀትና  
ውጥረት 

በሚሰማዎት 
ጊዜ አንድ 

ደቂቃ 
የሚወስድ 

ዘና 
የሚያደርግ 

ነገር አድርጉ 

ቅደም ተከተል 1: አቀማመጥ
ምቹ የሆነ አቀማመጥን አስቡ እግርዎትን መሉ በሙሉ መሬት 
ይርገጥ እጃችሁን ታፋችሁ ላይ አድርጉ 

ምቾት የሚሰጥዎት ከሆነ አይንዎን ይጨፍኑ 

ቅደም ተከተል  2: አስቡ ስሜታችሁንና 
ሰውነታችሁን አዳምጡ :
እራሳችሁን ጠይቁ "አሁን ምን እያሰብኩ ነው?"

ሀሳባችሁን ለማወቅ ሞክሩ፤ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ መሆኑን 
ለይታችሁ ለማወቅ ሞክሩ፡፡

ምን አይነት ስሜት እየተሰማችሁ እንደሆነ ለማወቅ ሞክሩ፡፡ 
ስሜታችሁ የደስታ ወይም የሌላ እንደሆነ ለዩ፡፡

ሰውነታችሁን ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማችሁ ለማወቅ 
ሞክሩ፡፡ ህመም ወይም ውጥረት የሚሰማችሁ የሰውነት ክፍል 
ካለ ለዩ፡፡

ቅደም ተከተል 3: አተነፋፈሳችሁ ላይ ትኩረት አድርጉ
አተነፋፈሳችሁን አየር ስታስወጡና ስታስገቡ አዳምጡ 

እጃችሁን በሆዳችሁ ላይ አድርጉና ስትተነፍሱ ከፍና ዝቅ ማለቱን 
አዳምጡ

ለራሳችሁም እንዲህ ማለት ሊያስፈልጋችሁ ይገባ ይሆናል " ሁሉ ደህና 
ነው ምንም ይሁን ምን እኔ ደህና ነኝ "  

ከዚያ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ አተነፋፈሳችሁን አዳምጡት 

ቅደም ተከተል 4: ተመለሱ 
አጠቃላይ ሰውነታችሁን የሚሰማችሁን 
ለማወቅ ሞክሩ 
በክፍሉ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ድምጽ 
ለማዳመጽ ሞክሩ 

ቅደም ተከተል 5:   ምልከታ 
ያስቡ ባጠቃላይ ከወትሮው የተለየ ስሜት 
እየተሰማኝ ነው ?

ዝግጁ ከሆኑ አይንዎትን ይክፈቱ 

ልባችሁን ከፍታችሁ ልጆቻችሁን 
አዳምጧቸው፡፡ልጆቻችሁ ለእርዳታና 

ለመተማመን እናንተን ይፈልጋሉ፡፡
ምን አይነት ስሜት እንደተሰማቸው  

ልጆቻችሁ ሲያካፍሏችሁ 
አዳምጧቸው፡፡ስሜታቸው ላይ 

አትፍረዱ ተቀበሉት ምቾት 
እንዲሰማቸው አድርጉ፡፡ 

ለልጆችዎ ትክክል ያልሆነ ነገር ሲያደርጉ ወይም ሲያበሳጭዎት እያደረጉ 
ያሉትን ነገር ቆም ማድረግ ሊረዳዎት ይችላል፡፡ቆም ማድረግዎ 

እንዲረጋጉ ይረዳዎታል፡፡የተወሰኑ ዘለግ ያለ መተንፈስ እንዲሁም እግርን 
ሙሉ  በሙሉ መሬት  ማድረግ ለውጥ ሊመጣልዎት ይችላል፡፡ልጆችዎ 

ጋር ያለውን ነገር ለአንዳፍታ ማቋረጥ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ይህ  አስጨናቂ ጊዜ ነው፡፡ልጆቻችሁን መርዳት እንድትችሉ ራሳችሁን መጠበቅ ይኖርባችኋል 
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

ለበለጠ መረጃ አገናኞችን ከታች ጠቅ ያድርጉ

በ መ ረ ጋ ጋ ት  ጭ ን ቀ ት ን  ተ ቆ ጣ ጠ ሩ ት5 የኮቪድ-19 ወላጅነት

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



