
ሊከተሉ የሚችሉ መዘዞችን ለልጆች መንገር  
ልጆችን  ለሚያደርጓቸው ነገሮች ኃላፊነት 
እንዲወስዱ ለማስተማር ይረዳል።

ትንፋሽ እንውሰድለመምራት እንሞክር

በንዴት መጮህ እያሰኘን ነው? ለራሳችን የ10 
ሴኮንድ ፋታ እንስጥ፥ አየር ወደ ውስጥ በመሳብ 

ደግሞ ወደ ውጭ በማስወጣት  ለአምስት ጊዜ 
ያህል ይህን እናድርግ፥ ከዚያም በተረጋጋ ሁኔታ 

ለጉዳዩ ምላሽ እንስጥ

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወላጆች ይህ በእጅጉ 
እንደሚረዳ መስክረዋል!

መዘዞቹን ከማመልከት በፊት ልጆቻችንን ምርጫዎች 

እንስጣቸው

የምርጫዎቻቸውን መዘዝ በምንሰጥበት ጊዜ በእርጋታ ይሁን

መዘዞቹን ተከታትለን መፈፀም መቻላችንን እርግጠኞች 

እንሁን። ለምሳሌ የአዳጊ ወጣት ልጃችንን ስልክ ለሳምንት 

ያህል የመውሰድን እርምጃ ለማስፈፀም የሚያስቸግር ሊሆን 

ይችላል ለሠዓት ያህል መውሰድ ግን የበለጠ አግባብ ይሆናል

መዘዙ ከተከናወነ በኋላ ለልጆቻችን ጥሩ ነገር እንዲያደርጉ 

ዕድል እንስጥ እና ለዚያም ሥራ አድናቆታችንን 

እንግለጥላቸው።

አግባብ ያልሆነውን ባህሪ ቀድመን እንለይ እና 
የልጆቻችንን ትኩረት ጥሩ ካልሆነው ባህሪይ ወደ 
መልካሙ እንምራ

ከመጀመሩ በፊት እናስቁመው! መቅበጥበጥ 
ሲጀምሩ፥ ሊማርካቸው በሚችል ወይም ዘና ሊያደርግ 
በሚችል ነገር ጣልቃ ገብተን ማቋረጥ ለምሳሌ"ና 
ወጣ ብለን እንሸራሸር!" ሊሆን ይችላል።

ከአንድ እስከ 
ሶስት 

ያሉትን 
መመርያዎች 

መጠቀም 
ቀጥሉ

ሁሉም ልጆች መጥፎ ባህሪያትን ሊያሳዩ ይችላሉ። ይህ የሚጠበቅ ነው፥ ሲደክማቸው፥ ሲራቡ፥ሲፈሩ ወይም በራስ ማከናወንን 
ሲለማመዱ ሊሆን ይችላል። ይህም ደግሞ እኛን በጣም ሊያናድደን ይችላል በተለይ በዚህ ቤት በሚቆዩበት ወቅት!
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ለበለጠ መረጃ አገናኞችን ከታች ጠቅ ያድርጉ

4 ኮቪድ _ 19 ወላጅነት
መ ጥ ፎ  ባ ህ ሪ ይ

ባህሪያቱ ሊያስከትሉ 
የሚችሉትን መዘዞች 
መጠቀም

ከእያንዳንዱ ልጅ ጋር የግል ጊዜ ውሰዱ፣ ላደረጉት መልካም 

ነገር ማወደስ፣ ቀጣይነት ያለው በድግግሞሽ የሚደረግ 

ተግባር መልካም ያልሆነን ባህሪ ይቀንሳል፡፡

ልጆቻችሁንና አዳጊ ወጣቶችን  በሀላፊነት ሊያከናውኗቸው 

የሚገቧቸውን ስራዎች ስጧቸው፡፡ ሊያከናውኑት የሚችሉት 

መሆኑን  እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ፡፡ ሰርተው ሲጨርሱ 

አወድሷቸው

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



