
እነዚህ ልጆች ከጓደኞቻቸው ጋር 
መገናኘት በጣም ይፈልጋሉ ስለዚህም 
በማህበራዊ ገፆች አማካኝነት ወይም 
ማህበራዊ ርቀትን በሚጠብቅ መልኩ 
እንዲገናኙ እንርዳቸው። 
ይህንን አብረን ከእነርሱ ጋር ልናደርገው 
እንችላለን!

ማየት የምንፈልገውን ባህሪይ 
እንናገረው

አዳጊ ወጣት ልጆቻችን 
ከእኛ ጋር ግንኙነታቸው 
እንዲቀጥል እንርዳቸው

መልካም ባህሪይ በሚያሳዩበት 
ወቅት ልጆቻችንን እናድንቅ

ልጆቻችን አስቸጋሪ ባህሪ በሚያሳዩበት እና በሚያናድዱን ወቅት አዎንታዊ ሆኖ መቀጠል አሰቸጋሪ ነው። 
ስለዚህም በቶሎ የሚቀናን "አቁም!" ማለት ነው  ነገርግን ልጆቻችን እኛ የምንፈልገውን የሚያደርጉት በአዎንታዊ መንገድ መመሪያዎችን ስንሰጥ 

ወይም በትክክል የሰሩትን ነገር በማድነቅ ስንቀርባቸው ነው። 

ልጆቻችን ላይ መጮህ እኛ ላይም ሆነ ልጆቻችን ላይ 
የበለጠ ንዴት ከመጨመር በቀር ሌላ ትርፍ የለውም። 
በስማቸው በመጥራት ትኩረታቸውን እንሳብ 
እንዲሁም በለሰለሰ ድምፅ እናናግራቸው። 

ልጆቻችን ላደረጉት መልካም ተግባር ማድነቅን 
ማመስገንን እንልመድ። እነርሱ እንኳን ባያሳዩት ያንን 

መልካም ሥራ ሲደግሙት እኛ እናያለን። እኛ 
እንደምናያቸው እና እንደምንጠነቀቅላቸውም 

ያረጋግጥላቸዋል። 

በዕውነት እንነጋገር ከተባል  ልጆቻችን እኛ 
የምንላቸውን ነገር ሊያደርጉት ይችላሉን? ለምሳሌ አንድ 
ልጅ ቀኑን ሙሉ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም 
ምናልባት ለ15 ድቂቃ እኛ ስልካችንን እስክንጨርስ 
ካልሆን በቀር

ተጨባጭ እንሁን 
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
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ልጆቻችን ማድረግ ያለባቸውን እንዲያደርጉ አዎንታዊ 
ቃላትን በመጠቀም  እንንገራቸው፥ ለምሳሌ "እባክህ 
ልብስህን ወደዚያ ጋ አድርገው" ("አታዝረክርክ " ከማለት 
ይልቅ )

ለበለጠ መረጃ አገናኞችን ከታች ጠቅ ያድርጉ

አ ን ድ  ለ አ ን ድ  በ ግ ል  የ ም ን ገ ና ኝ በ ት  ጊ ዜ2 ኮቪድ _ 19 ወላጅነት

ነገሩ ያለው የቃላት አወጣጣችን ላይ ነው

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



