
ልጆቻችሁን 
ጤናማ ርቀትን 

እንዲጠብቁ 
አስተምሯቸ ው

እንደአስፈላጊነቱ ሊለዋወጥ 
የሚችል እና ቀለል ያለ ነገርግን 
ወጥነት ያለው ልምምድ እንፍጠር ።

ልጆት ለሚያንጸባርቀው ባሕሪ 
ምሳሌው እርሶ (ወላጅ) ኖት

ንጽህናን እና ተገቢውን ርቀት መጠበቅን ከተለማመዱ እናም 
ሌሎችን በተለይም ታማሚዎችንና ተጋላጭ የሆኑትን  
በርህራሔ ከተንከባከብን ልጆችዎና አዳጊ ልጆችዎ  ከእርሶ 
ይማራሉ፡፡

በእያንዳንዱ ቀን ማብቂያ 
ቀኑን እንደገና ለማየት ጊዜ 
ውሰዱ 

ልጆቻችሁ በቀኑ ውስጥ 
ያደረጉትን አንድ መልካም 
ነገር ወይም አስቂኝ ነገር 
ተነጋገሩ  

በቀኑ ውስጥ ስላደረጋችሁት 
መልካም ነገር እራሳችሁን 
አሞግሱ እርሶ ኮከብ ነዎት 

በሃገራችሁ   ችግር የሌለው ከሆነ 
ከቤት  ወጣ እድርጓቸው

ደብዳቤ መጻፍ ስእል መሳል ከዚያም 
ለሌላ ሰው ማካፈል፡፡ሌሎች ሰዎች 
እንዲያዩት በመስኮት ማንጠልጠል፡፡ 

ለልጆችዎ ደህንነታችሁን 
ለመጠበቅ እየወሰዳችሁ ያላችሁትን 
ጥንቃቄ በመንገር ዋስትና 
እንዲሰማቸው ማድረግ ይችላሉ፡፡
የሚሰጡትን አስተያየት በሚገባ 
መስማትና በቁምነገር ተግባራዊ 
ማድረግ፡፡

ንጽህናን መጠበቅንና እጅ መታጠብን 
ጨዋታ ማድረግ 

እጅ ለመታጠብ የ20 ሰከንድ 
መዝሙር አዘጋጁ፡፡እንቅስቃሴ 
ጨምሩበት፡፡ለልጆች ነጥብ 
ስጧቸው  እንዲሁም 
በቋሚነት እጃቸውን 
ለሚታጠቡት ውዳሴ ስጧቸው 

ፊቱን ትንሽ ጊዜ የነካ የሚል 
ጨዋታ ተጫወቱ፡፡ ፊቱን ትንሽ 
ጊዜ የነካ ሰው ሽልማት ሊኖረው 
ይገባል፡፡(አንዳችሁ ለሌላችሁ 
ልትቆጥሩ ትችላላችሁ፡፡

ኮቪድ _ 19 የየዕለት ሥራችንን፥ የቤት ውስጥ እና የት/ቤት የተለመዱ ተግባራትን ነጥቆናል ።
ይህ ለልጆች፥ ለአዳጊ ወጣቶች እና ለእኛም ከባድ ነገር ነው። አዲስ ልምምዶችን መሥራት ይረዳል
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from WHO
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from UNICEF
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ለበለጠ መረጃ አገናኞችን ከታች ጠቅ ያድርጉ

መ ዋ ቅ ር ን  ማ ደ ራ ጀ ት3 ኮቪድ_19 ወላጅነት

ለራሳችሁም ሆነ ለልጆቻችሁ የታቀዱ ተግባራትን  እና ነፃ 
ጊዜያትን የምታከናውኑበት የጊዜ ሰሌዳ አውጡ ። ይህ ልጆች 
የበለጠ ሰላም እንዲሰማቸው እና መልካም ባህሪ እንዲያሳዩ 
ያግዛል።

የየቀኑን ፕሮግራም በማዘጋጅት ልጆቹ ራሳቸው ሊያግዙ 
ይችላሉ። ለምሳሌ የት/ት ክፍለ ጊዜን በመሥራት። ይህ ደግሞ 
ልጆቹ ተግባራዊ እንዲያደርጉት ይረዳቸዋል ራሳቸው 
አዘጋጅተውታልና 

የየቀኑ ተግባራት ላይ እስፖርታዊ እንቅስቃሴ 
ይኑርበት የልጆቹን ውጥረት 
እንዲያስወግድላቸው እና ውስጣቸው ያለውን 
ኃይል ማውጫ እንዲሆናቸው

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



